
ىئاضق  / ١٣۶٨/٠٣/٢٨ سیلپ  نامزاس  ىنابرھش و  ىرمرادناژ ، نانکراک  زا  ىعمج  هیقفیلو و  ناگدنیامن  ناھدنامرف ، رادید  رد  تانایب 

ار اھریقحت  نیرتنیگنـس  نیرتگرزب و  لاس ، هد  نیا  لوط  رد  هک  درک  لیدـبت  یتلم  روشک و  هب  ار ، تلم  روشک و  نیا  یمالـسا ، یروھمج  ردـپ  بالقنا و  رامعم  دـنمتردق  تسد 

ایند یهمھ  تسا . هدرکن  ریقحت  هنوگنیا  ار  اکیرما  یوگروز  ربکتسم و  میژر  ام ، تلم  لثم  یتلم  چیھ  نونکات  تشاد و  اور  ایند  ردلق  تفلکندرگ و  یاھتردق  نامھ  هب  تبسن 

هک ار  تزع  رادـتقا و  نیا  دـیاب  تسا . هدرک  تواـفت  هجرد  داتـشھودص  هتـشذگ ، هب  تبـسن  اـما  تسا ؛ نیمزرـس  روشک و  ناـمھ  اـجنیا  دـناهدرک . فارتعا  عوضوم  نیا  هب  مھ 

. میھد همادا  ار  وا  هار  دیاب  تسا ، خلت  ام  یارب  وا  یلاخ  یاج  رگا  میراد و  تسود  ار  ماما  رگا  درک . ظفح  تسا ، هر ) ) ماما ثاریم 

هک تمظعاب  تیـصخش  نامھ  مدرم . یارآ  تیرح و  تلادـع و  یناسنا و  یاھـشزرا  هب  مارتحا  شیارگ و  زا  تسا  ترابع  دـندوب ، نآ  دـجوم  ماما  هک  یرـصع  رگید  یهصخـشم 

فراعت تفگیم و  تسار  دنیوگب . ربھر  نم  هب  هکنیا  زا  تسا  رتھب  دنیوگب ، رازگتمدخ  نم  هب  رگا  تفگیم : دننکیم ، فارتعا  شتمظع  هب  زین  وا  نانمشد  ایند و  مدرم  زورما 

. میرادن غارس  خیرات  ایند و  رد  ار  هنومن  نیا  لثم  ام  دنادب . اھنآ  رازگتمدخ  ار  دوخ  هک  دوب  لیاق  مارتحا  مدرم  یارب  هزادنا  نآ  ات  وا  درکیمن . رھاظت  و 

نیرتگرزب هک  دننکیم  ار  رـشب  قوقح  زا  یرادـفرط  یاعدا  ییاھتلود  زورما  تسین . یعقاو  هناقداص و  اما  دوشیم ؛ حرطم  دایز  رـشب  قوقح  یاعدا  تسا ، دایز  فراعت  فرح و 

! تساھنآ موش  دوجو  راثآ  زا  ملاع ، یاھدادبتسا  اھقانتخا و  نیرتگرزب  هک  دناهدرک  دنلب  ایند  رد  ار  رکف  نایب و  یدازآ  یهیعاد  ییاھمیژر  دناهدرک ! رشب  هب  ار  اھتناھا 

دننکیم اعدا  روشک  ود  نیا  تقونآ  دـندوب ؟ حرطم  ییاھتلود  سیلگنا ، اکیرما و  زا  ریغ  ایآ  دـندرکیم ؟ تیامح  ناریا  رد  یولھپ  میژر  یهلاسهد  دـنچ  قانتخا  زا  ییاـھتلود  هچ 

نابـصاغ یهطلـس  روـھقم  یلاغـشا  یاھنیمزرـس  زین  ییایــسآ و  ییاـقیرفآ و  یاـھروشک  زا  یرایــسب  یبوـنج و  یاـقیرفآ  زورما  دـننایب ! یدازآ  رــشب و  قوـقح  رادـفرط  هـک 

هک لیئارـسا  دـننکیم !؟ لامعا  ار  اھقانتخا  نیرتگرزب  دـناهدرک و  ظفح  ار  دوخ  تموکح  اھروشک  مادـک  ینابیتشپ  اـب  دـنراد -  ار  اـھمیژر  نیرتھایـس  هک  ثیبخ -  تسینویھص 

بکترم ار  عیاجف  نیا  روشک  مادـک  ینابیتشپ  اب  دـھدیم ، ناشن  دوخ  زا  ار  تکرح  نیرترابتیانج  دزاسیم و  ناریو  ار  ناکدوک  عمجت  زکرم  دـنکیم و  ناراـبمب  ار  ناـنبل  بونج 

. دنکیم نارابمب  ار  نانبل  بونج  دراد  هک  تساکیرما  تقیقحرد  تشادن . تایح  یهمادا  ناکما  روشک  نیا  دوبن ، لیئارسا  زا  اکیرما  ینابیتشپ  رگا  اعطق  دوشیم !؟

رگا دـنیوگیم . غورد  هک  تسادـیپ  دـننکیم ! ار  ناسنا  یدازآ  هب  مارتحا  رـشب و  قوقح  زا  یرادـفرط  یاعدا  اھنآ ، دـننام  ییاھتلود  سیلگنا و  اکیرما و  هک  تسا  حـیقو  ردـقهچ 

نیمھ دروـخرب  یگدـنز و  شزرا ، مارتـحا و  نیا  یـالعا  رھظم  لـماک و  لکـش  تـسین . ریذـپناکما  مالـسا  یهیاـس  رد  زج  نآ  قـقحت  تـسا ، کـالم  ناـسنا  هـب  یعقاو  مارتـحا 

. تسا هدرک  ناریا  بالقنا و  مالسا و  هجوتم  ار  ایند  یهمھ  وا ، دنمتردق  تسد  هک  دوب  یدرمگرزب 

هیئاضق  / ٠٧/١٣۶٨/٠۴ یهوق  نانکراک  تاضق و  نیلوئسم ، زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

رد تسا . جاجتحا  حرط و  لـباق  ریت  متفھ  ناـھج ، حطـس  رد  تسایـس و  یاـیند  رد  مھ  زونھ  تساـم و  بـالقنا  خـیرات  رد  یندـشنشومارف  ییهثداـح  ریت ، متفھ  یهلاـسم 

: دندش اوسر  هورگ  ود  ریت ، متفھ  یارجام 

، ریت متفھ  یهثداح  دندوب . هدیـشک  ناشدوخ  راک  رب  هعدخ  غورد و  ایر و  زا  یظیلغ  یهدرپ  اھنآ  دـنبالقنا . قلخ و  مدرم و  رادـفرط  دـندرکیم  اعدا  هک  دـندوب  یناسک  لوا  هورگ 

 - داتفا قافتا  ادـعب  هکنآ  هباشم  ثداوح  هثداح و  نآ  ریثات  تحت  ناریا  تلم  اـما  دـندرک ، تاـغیلبت  مھ  یلیخ  هعقاو  نیا  زا  دـعب  اـھکھورگ  درک . اـشفا  ار  اـھنآ  دـیرد و  ار  هدرپ  نیا 

نآ عیسو  داعبا  رد  یـشکمدآ  زا  دنتـسھ و  یناسنا  یاھـشزرا  یهمھ  دض  اھنیا  دش  مولعم  تخانـش ؛ ار  یعدم  یاھکھورگ  نیقفانم و  یهرھچ  دوبن -  تمظع  نآ  هب  هچرگا 

 - دوب هدش  هبناجهمھ  گنج  ریگرد  دوخ ، رمع  تاظحل  نیرتساسح  رد  هک  یمالـسا -  گرزب  بالقنا  اب  دنرـضاح  دوخ ، موش  دصاقم  اھفدھ و  ققحت  رطاخ  هب  دـنرادن و  ییابا 

. دننک رادغاد  ار  ناریا  تلم  دننزب و  گرزب  یتیانج  هب  تسد  یطیارش  نینچ  رد  دننک و  هزرابم 

ار اھراعـش  نیمھ  یخاتـسگ  تحاقو و  اب  یناھج ، یاھتـسایس  نارادمدرـس  مھ  زاب  هتبلا  دـندوب . مسیرورت  اب  تیدـض  رـشب و  قوقح  یعدـم  یناـھج  یاھتردـق  مود ، هورگ 

کی لاجنج  وھایھ و  تاغیلبت و  یهلاسم  نکیل  دـنفلاخم ! مسیرورت  اب  هک  دـننکیم  اعدا  ییاپورا  یاـھروشک  زا  یرایـسب  اـکیرما و  میژر  نارادمدرـس  مھ  زونھ  دـنھدیم و 

. تسا یرگید  یهلاسم  دوشیم ، نشور  ملاع  حطس  رد  ریصب  هاگآ و  مدرم  یارب  هک  ییاھتیعقاو  و  تسا ، هلاسم 

تیاـمح تسا ، هتـشغآ  تلم  داـحآ  نوخ  هب  ناشتـسد  هک  یتسیرورت  یاـھکھورگ  زا  ییاـپورا ، یاـھروشک  زا  یـضعب  اـی  اـکیرما  لـثم  یتـلود  یتـقو  هک  تسا  حـضاو  ـالماک 

مـسیرورت جورم  اھنیا  دنـشاب . قداص  مسیرورت  اب  هزرابم  یاعدا  رد  دنناوتیمن  دننکیم ، دادملق  یـسایس  یهدنھانپ  دـنھدیم و  هار  دوخ  یاھروشک  رد  ار  اھنآ  دـننکیم و 

. دننکیم تیبرت  شیوخ  ناماد  رد  دوخ ، موش  دصاقم  ققحت  یارب  ار  اھتسیرورت  دنتسھ و 

مھ زونھ  دـندشیم و  هیذـغت  اـکیرما  یبرغ و  یاـھتلود  یلاـم  عباـنم  زا  دنتـشاد -  پچ  یهغبـص  هک  ییاـھنآ  یتـح  ناریا -  لـخاد  یاـھکھورگ  زا  یرایـسب  دـنادن  هک  تسیک 

ندمتم حالطـصا  هب  عماوج  ییاپورا و  یاھروشک  زا  یرایـسب  اکیرما و  تلود  هک  دـندیمھف  مھ  دارفا  نیرتروابرید  تخانـش . ار  نیغورد  یاھاعدا  نیا  ناریا ، تلم  دـنوشیم !؟

! دننکیمن اھنآ  زا  یعافد  نیرتکچوک  دنرادن و  رشب  قوقح  زا  یربخ  نیرتمک  رشب ، قوقح  رادفرط 

نیب رد  دندوب . هعماج  زاتمم  یاھناسنا  رشب و  دارفا  زا  ییهیکز  سوفن  دش ، هتخیر  ناشنوخ  دندیسر و  تداھش  هب  بالقنا  ثداوح  رگید  ریت و  متفھ  یهثداح  رد  هک  یناسک 

دوـجو دـندرکیم ، یراکادـف  ناـشبالقنا  ناـمرآ و  روـشک و  تلم و  یارب  هک  یناـسک  راکادـف و  یاـھناسنا  مدرم و  یاـھهدوت  یمیدـق و  نازراـبم  نادنمـشناد و  اـملع و  اـھنیا ،

تقیقح کی  نیا ، دنکن ؟ موکحم  دناوخن و  راکتیانج  دنادن و  تسیرورت  ار  اھنآ  ناگدنشک  دناوتیم  یسک  هچ  و  تسا ، زاجم  نیزاوم  زا  نازیم  مادک  قبط  اھنآ  نتشک  دنتشاد .

. تسا نشور 

بیرف ار  اھنیا  ام  میرادن . یداقتعا  نیرتکچوک  دوشیم ، مالعا  ایند  رد  اھتردقربا  هب  هتـسباو  یاھنامزاس  اھتلود و  فرط  زا  زورما  هک  رـشب ، قوقح  زا  یرادفرط  یاھاعدا  هب  ام 

. دنکیم دشر  دباییم و  شرورپ  یناھج  یوگروز  یاھتردق  یبرغ و  یاھتموکح  زا  یرایسب  اکیرما و  میژر  ناماد  رد  مسیرورت  میدقتعم  ام  مینادیم . غورد  هعدخ و  و 

رب دـھاوخیم  ایند  یهمھ  فارتعا  هب  دـنزیم و  لالقتـسا  زا  مد  دـنکیم و  عافد  شیاھزرم  دوخ و  قوقح  زا  تسین و  هتـسباو  ملاـع  یاھتردـق  زا  یتردـق  چـیھ  هب  هک  یتلم 

تیعـضو نینچ  اـب  ار  روشک  نیا  یبـالقنا  دنمـشناد و  شزرا و  اـب  یاـھناسنا  دنـشاب  هتـشاد  قح  راـکبارخ  دارفا  زا  هدـع  کـی  یزوجم  هچ  اـب  دـشاب ، طلـسم  دوخ  تشونرس 

هار ناشروشک  رد  دنروایب و  نامزاس  کی  ناونع  هب  ار  اھنیا  مسا  ییهظحالم ، مرش و  چیھ  نودب  یبرغ  یاھتلود  مھ  دعب  دنناسر و  تداھش  هب  دننک و  رورت  ییهناماشآنوخ 

!؟ دننک رشتنم  ار  اھنیا  تایرشن  دنھدب و 

مدرم  / ١١/١٣۶٨/٠۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

راتفر رد  زج  نآ  ریظن  هک  دننکیم  دروخرب  هنازوتهنیک  نانچنآ  هتخابکاپ  افص و  اب  ینارون و  یاھدرمریپ  نید و  ادخ و  اب  طبترم  یاھناسنا  اب  هک  دنتسھ  یناسک  ام  یاھنمـشد 

اب قداص ، نیـصلخم  نینموم و  ادـخ و  نادرم  هب  تبـسن  زین  (ع ) نینموملاریما نارود  رد  هورگ  نیا  دوشیمن . هدـھاشم  جراوخ -  لـثم  خـیرات -  لوط  رد  ادـخ  قلخ  نیرتراکدـب 

. دندرکیم راتفر  تیعبس  یرگیشحو و 

رگید نیقفانم و  درکیم  نامگ  یـسک  هچ  درک . رتنـشور  ایند  ناریا و  تلم  یارب  ار  نمـشد  یعقاو  یهرھچ  تفرگیم ، تروص  ام  بـالقنا  عوقولاریثک  ثداوح  رد  هک  ییاـھرورت 

ادخ و زا  هناروزم  دشاب و  دیلپ  تشز و  ردقنیا  اھنیا  قافن  یهرھچ  هک  درکیم  رکف  یسک  ایآ  دنشاب ؟ ثیبخ  زوتهنیک و  نشخ و  بلقلایسق و  ردقنیا  تسیرورت ، یاھکھورگ 

!؟ دننک مادقا  شقلخ  ادخ و  هیلع  هنادرمناوجان  دنروایب و  مسا  ادخ  قلخ 

هب هک  ییاھنامزاس  رـشب و  قوقح  نایعدم  دش  مولعم  دنداد . داب  رب  ار  دوخ  یوربآ  دـندرکیم ، تیامح  اھکھورگ  نیا  زا  هک  مھ  یناسک  دـندش و  اوسر  اھنآ  هنملاو  هللادـمحب 

لابند ار  ییوس  دـصاقم  هچ  شـشوپ ، نیا  ریز  دـنریگیم و  یپ  ار  یفادـھا  هچ  دـننکیم ، نآ  تاـغیلبت  راـک و  نیا  جرخ  ار  یفازگ  یاـھلوپ  دـننکیم و  شـالت  اـیند  رد  ماـن  نیا 

. دننکیم

« رشب قوقح   » 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 68هاگياپ  هحفص 1 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2100
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روشک  / ١٣۶٨/٠٩/٠٢ رسارس  ىمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  جیسب  تمواقم  ىحاون  اھهاگیاپ و  ناھدنامرف  ىیامھدرگ  هب  مایپ 

یرطخ یهعیلط  ار ، یھاوخمالسا  یهناشن  رھ  نانآ  دننکیم . رطخ  ساسحا  مالسا  زا  نانآ  دننیبیم . ورهبور  مالسا  اب  ار  دوخ  اجهمھ  رد  زورما  برغ ، یرابکتسا  یاھتردق 

رـشب یگدنز  طیحم  رد  ار  یقالخا  طاطحنا  داسف و  ملظ و  هک  هلاوهیلعهللایلـص )  ) یدـمحم بان  مالـسا  هک  تسا  یھیدـب  دـننکیم . یقلت  دوخ  عفانم  تردـق و  یارب  یدـج 

فاصم رد  زورما  ملاع ، یناطیـش  یاھتردق  یهمھ  هک  تسا  نیا  تسا . یقیقح  یرطخ  دناهدش ، انب  طاطحنا  داسف و  ملظ و  یهیاپ  رب  هک  ییاھماظن  یارب  دـنکیمن ، لمحت 

. دنارذگیم اپ  ریز  دناهداد ، راعش  نونک  ات  هک  ار  یلوصا  نیرتیھیدب  دننکیم و  هدافتسا  دروخرب  یاھشور  نیرتنشخ  زا  مالسا ، یاھهولج 

یناسنا ریغ  نشخ و  یاھـشور  اب  دنھدیم ، همادا  هنابلطقح  تازرابم  هب  یلاخ  تسد  اب  هنانئاخ ، یاھیراکـشزاس  هب  انتعایب  هک  یناناملـسم  یلاغـشا ، نیطـسلف  رد 

یاھتلود زا  رـشب  قوقح  نایعدم  همھ  نیا  زا  دـنوشیم و  رامورات  هجنکـش و  تسینویھـص  یهتفرگروتـسد  نازابرـس  تسد  هب  ناشریپ  کدوک و  نز و  دـنوشیم و  بوکرس 

! دننکیم مھ  ینابز  قیوشت  یلمع و  تیامح  رگید ، یخرب  سیلگنا و  اکیرما و  دزیخیمنرب و  ییادص  یبرغ 

روشک  / ١٣۶٨/٠٩/٠٢ رسارس  ىمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  جیسب  تمواقم  ىحاون  اھهاگیاپ و  ناھدنامرف  ىیامھدرگ  هب  مایپ 

نخس یتقو  اما  دنوشیم ؛ یدرف  یهدیقع  نایب و  یدازآ  رادفرط  نانآ  هداد ، مانشد  ناملسم  درایلیم  کی  تاسدقم  هب  هناحیقو  هک  تسا  ییهدنسیون  هیلع  ضارتعا  یتقو 

دـباییم و یرگید  گنر  زیچ  همھ  دوریم و  داـی  زا  یدرف  یدازآ  رگید  دـشوپب ، ساـبل  دوخ  یبھذـم  یهدـیقع  قبط  رب  دـھاوخیم  هک  تسا  یناملـسم  یهچبرتخد  اـی  نز  زا 

! قفانم وگغورد و  ناراکایر  رب  داب  فا  دریگیم ! عاجترا  اب  هزرابم  مان  یدرف ، قوقح  اھیدازآ و  دض  یقالخا و  دض  تکرح  هنوگرھ 

رـشب قوقح  زا  عافد  ناونع  ریز  رگید  یاھروشک  روما  یهمھ  رد  هک  اھنآ  اما  دریگیم ؛ رارق  ریقحت  ضیعبت و  رازآ و  دروم  ناملـسم  تیلقا  ییاپورا ، یاـھروشک  زا  یرایـسب  رد 

اب هدرکن ، نامولظم  نیا  یهدشعییـضت  قح  هب  ییهراشا  نیرتمک  دننکیمن ، ابا  دننادب ، مزال  هک  یدراوم  رد  یبھذم  یموق و  یاھهزیگنا  کیرحت  زا  یتح  دـننکیم و  تلاخد 

دنتشونرس نیمھ  راچد  ناملسم  گرزب  یاھتیلقا  مھ  ییایسآ  یاھروشک  یخرب  رد  دننزیم . دییات  رھم  دوریم ، نیملـسم  رب  هک  یمتـس  هب  دوخ ، لمع  انایحا  توکس و 

. تسورهبور راھمیب  عیسو و  یمتس  اب  دنھ  نیملسم  یهعماج  زورما  دننادیم ، همھ  هکنانچ  و 

مدرم  / ١٣۶٨/١٠/٠۶ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

هک ینمـشد  تعیبط  تسا  نیا  میتخاسن . میدماین و  رانک  هظحل  کی  رابکتـسا ، ناطیـش  اب  هک  میاهدرک  باختنا  ار  یتسرد  هار  ام  دننادیم -  هللادمحب  هک  دـننادب -  ام  تلم 

: دنراذگیم بوخ  مسا  مھ  شیور  درادن . ییابا  زواجت  ضرعت و  زا  دسرب ، شتسد  هک  اج  رھ  تسا و  زواجتم  حیقو و  وگروز و  وا  میراد . ناممدرم  نابز  رب  ار  وا  رب  گرم  راعش  ام 

هدرک باختنا  ار  یتسرد  هار  ام  تلم  نیاربانب ، دـننکیمن . دـننک و  رواب  دـیابن  مھ  مدرم  نیرتهلبا  رگید  زورما  هک  ییاـھفرح  نیا  زا  رـشب و  قوقح  زا  عاـفد  یـسارکمد ، زا  عاـفد 

مھ هدـنیآ  رد  نامبالقنا ، اب  رگید  یاھتلم  یگتـسبمھ  اب  نامتلم و  یگتـسبمھ  ماکحتـسا  اب  ادـخ و  هب  لکوت  اب  یھلا و  لضف  هب  ام  داد . میھاوخ  همادا  ار  هار  نیا  اـم  تسا .

اکیرما یردـلق  اکیرما . هار  هن  تساـم ؛ هار  دیـسر ، دـھاوخ  یزوریپ  هجیتن و  هب  هک  یزیچ  نآ  اـیناث ، دـمآ . میھاوخن  راـنک  شیاـھییوگروز  اـکیرما و  اـب  هظحل  کـی  هتـشذگ ، لـثم 

. تسکش دھاوخ  مھ  رد  دروآیمن ، باسح  هب  دوخ  لباقم  رد  ار  زیچ  چیھ  هک  هظحالمیب  یشحو و  ناویح  نیا  نادند  خاش و  دش . دھاوخ  هتسکش 

١٣۶٨/١٠/٢٨ /  ( مالسلا مھیلع   ) تیبلھا ناحادم  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

لاملاتیب  - دشاب وا  رادـتقا  فک  رد  تردـق  ( ١٩) یهمزا ماـمت  دـشاب ، مکاـح  یرفن  کـی  هک  تسا ؟ یمک  زیچ  نیا  اـیآ ] . ] تموکح نیع  رد  وا  دـھز  ینعی  نینموملاریما  یگدـنز 

شکیدزن نارای  زا ] یکی   ] هب وا  دوخ  هک  دشاب  نانچنآ  وا  یـصخش  یگدنز  اما  تسا - وا  تسد  هملک  ذوفن  تسا ، وا  تسد  ریـشمش  تسا ، وا  تسد  تردق  تسا ، وا  تسد 

باحـصا زا   - یوار هک  دشاب  یروج  وا  یاذـغ  ای  ( ٢٠ .) کلٰذ ٰیلع  نوردقت  مکنا ال  الا و  دینک ؛ یگدنز  تخـس  ردقنیا  روجنیا و  دـیناوتیمن  اھامـش  هک  دـیوگب  فینحنبنامثع - -

- هلاستصـش درم  رگید ؛ دوـب  هدـش  درمریپ  یلع   - درمریپ نیا  هب  ار  کـشخ  تخـس  نیوـج  ناـن  نیا  ار ، اذـغ  نیا  ارچ  هک  دـیوگب  ترـضح ، نآ  مداـخ  ربـنق ، هـب  نینموـملاریما -

رھم مھ  یھاگ  ددـنبیم ، ار  هسیک  رد  دراذـگیم ، یاهسیک  لخاد  ار - وج  درآ  ای   - ار نان  نیا  هک  تسا  وا  دـنکیم ؛ وا  دوخ  منکیمن ، ار  راـک  نیا  نم  تفگ  باوج  رد  ربنق  یھدـیم ؟

، نیا ( ٢٢ .) هیـصرقب همعط  نم  هیرمطب و  هایند  نم  ٰیفتکا  دـق  مکماـما  نا  ـالا و  دـنکن . طولخم  نآ  اـب  ار  ( ٢١) یقتاق ای  ار ، ینغور  ای  ار ، یرکـش  دـنکن ، زاب  یـسک  هک  دـنکیم 

ایند رد  زورما  هک  یناسک  نآ  زورما . خـیرات و  رد  نینموملاریما  ( ٢٣) موصخ نینموملاریما و  نیب  دوشب  هسیاقم  ات  مینک  نایب  ار  نیا  دـینک . نایب  ار  نیا  بخ ، تسا . وا  یگدـنز 

دنمتـسم تسین ؛ ریقف  اھنآ  عماوج  رد  ایآ  دـننکیم ؟ یگدـنز  یروجهچ  دـنراد ، ار  اھنیا  دـننام  رـشب و  قوقح  یدازآ و  اـھتلم و  نافعـضتسم و  ناـمولظم و  زا  تیاـمح  یهیعاد 

یارب دعب  دینک و  روصت  ناتدوخ  یارب ] لوا  [ ؛ دینک ریوصت  ار  اھنیا  دیناوتیم  بوخ  امـش  زورما  دـینک . نایب  ار  اھنیا  دـییوگب ؛ ار  اھنیا  تسین ؟ هداھن  نیلاب  رب  هنـسرگ  رـس  تسین ؛

رخآ ات  یگلاس - هدزیـس  ای  یگلاس  هدزای  زا  یکدوک ؛ نارود  زا   - درک کرد  ناسنا  کی  ناونعهب  ار  شدوخ  وا  هک  یلوا  زا  هک  ار ؛ نینموملاریما  داـھج  ـالثم  دـینک . ریوصت  نارگید 

بوخ ردقچ  هدنیوگ  کی  دنک و  نایب  دناوتیم  بوخ  ردقچ  رعاش  کی  ار  نیا  تسا . یمھم  زیچ  یلیخ  نیا  داد ؛ ناج  مھ  هار  نیا  رد  دوب ، هزرابم  لوغشم  ادخ  نانمـشد  اب  رمع 

. دینک ظفح  ار  مالسلا ) مھیلع   ) همئا اب  مدرم  یفطاع  دنویپ  امش  دھدب . ذوفن  لد - قامعا  نآ  ات   - مدرم یاھنھذ  رد  ار  نیا  دناوتیم 

مدرم  / ١٣۶٨/١١/٠۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

هد نیا  لوط  رد  ام  نانمشد  دیرامشب . گرزب  ار  بالقنا  یهرطاخ  اھنآ ، مغریلع  دننمشد ؛ مھ  بالقنا  ىزوریپ  نارود  دای  بالقنا و  دای  اب  بالقنا  نانمشد  مالسا و  نانمـشد 

هب مشچ  کی  رد  دننزیم ، رشب  قوقح  زا  ىرادفرط  زا  مد  هک  ىناسک  نآ  دننک . شودخم  ار  ماما  رونم  ىامیس  دننک و  دراو  هشدخ  بالقنا  نیا  هب  دناهتساوخ  هشیمھ  لاس 

قوقح ىدازآ و  ىـسارکومد و  ىاـھهیاپ  نیلوا  هک  ىیاـھمیژر  اـب  دـننکیم ، رـشب  قوقح  زا  ىرادفرط  ىاـعدا  هک  ىیاـھییاکیرمآ  دـننکیم . لاـماپ  ار  ىتـلم  قوـقح  ندز ، مھ 

هب دنراد و  ار  اھیتسود  نیرتیمیمـص  دنرادن - ىـسایس  روضح  مدرم  اھاجنآ  رد  هک  ىیاھروشک  دـنرادن ؛ ناملراپ  ىتح  هک  ىیاھروشک   - درادـن دوجو  ناشروشک  رد  ناسنا 

. تسا مالسا  دنتسھ ، ورهبور  نآ  اب  اھنآ  هچنآ  تسین . بیع  اکیرمآ  نارادمدرس  رظن  زا  نیا  دننکیمن ؛ داقتنا  اھنآ 

داتس  / ١٣۶٨/١٢/٢١ نیا  نالوئسم  سیئر و  عمج  رد  حلسم  ىاھورین  لک  داتس  زا  دیدزاب  زا  سپ  تانایب 

ایند ىدام  ىاھشرگن  ىدام و  ىاھلیلحت  ایند و  ىبھذم . یهیاپ  کی  رب  تسا  ىنتبم  مھ  تسا ، ون  رایـسب  ون و  الماک  مھ  ایند ، هب  مینکیم  هضرع  میراد  ام  زورما  هک  ىرکفت 

- ىمالـساریغ هچ  ىمالـسا ، هچ   - ىونعم ىبھذـم و  زیچ  رھ  دـننادب ؛ مھ  لـباقم  یهطقن  ار  اـھنیا  دـننک و  ادـج  ىوـنعم  ىھلا و  تارکفت  زا  ار  مسینردـم  دـندوب  هدرک  تداـع 

نیا تسا ؛ ىبھذم  ىونعم و  ریغ  ىبھذمدض و  امتح  هک  دوب  نیا  شیانعم  تسا ، نردم  تسا و  ون  دـنتفگیم  ىزیچ  رھ  دـمآیم . باسح  هب  ىعاجترا  هتـشذگ و  هب  قلعتم 

زا تسا  ( ۴) رتیقار بتارمب  دنکیم ، حرطم  مالـسا  هک  ىکبـس  هب  رـشب  قوقح  مینکیم و  حرطم  ام  هک  ىایعامتجا  تلادـع  سکعب ، زورما  دوب . بھذـم  زا  طلغ  تشادرب  کی 

هچنآ زا  نامیدرف  ىاھیدازآ  نامرشب و  قوقح  تسا ؛ رتهتفرشیپ  مسیلایسوس  حالطـصاهب  ىایند  زا  نامیعامتجا  تلادع  ام  دنکیم . حرطم  ار  نآ  ىـسارکومد  ىایند  هچنآ 

عاجترا دنسیونیم ، زیچ  دنریگیم  لوپ  هک   - تالجم ای  اھویدار  تاغیلبت  نیا  هب  دراد ؛ لوبق  ایند  مھ  ار  نیا  تسا . رتهتفرـشیپ  دوشیم ، حرطم  ىـسارکومد  حالطـصاهب  ىایند  رد 

. تسین هجوت  لباق  رکذ و  لباق  اھنیا  دینکن ، هاگن  دنیوگیم - عاجترم 

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

رد ایند  زا  یـشخب  هک  ینارادمدرـس  اھتموکح و  ینعی  دنتـسھ ؛ اھتردـقربا  لوا ، یهجرد  یعقاو و  ریرـش  دـنداسف . رـش و  یهمـسجم  اھنآ  دـنفلاخم . ام  بالقنا  اب  اھتردـقربا 

و دوب ، اکیرما  هک  برغ  تردـقربا  تشاد ؛ دوجو  تردـقربا  ود  ایند  رد  زور  کـی  هتبلا  دـننکیم . تلاـخد  ناـشدوخ -  تلم  زا  ریغ  مھ -  اـھتلم  روما  رد  تساـھنآ و  تردـق  یهضبق 

نارـس هشیمھ ، لـثم  مھ  زورما  اـما  تسا . یرگید  لکـش  هب  ملاـع ، یـسایس  لیکـشت  بیکرت و  درادـن و  دوـجو  یدنبمیـسقت  نیا  زورما  دوـب . یوروـش  هک  قرـش  تردـقربا 

« رشب قوقح   » 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 68هاگياپ  هحفص 2 
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. دنفلاخم بالقنا  نیا  اب  نادند  نب  زا  تسا ، داسف  رش و  یهمسجم  اھنآ  دوجو  هک  یناطیش ، گرزب  یاھتردق 

هک دیدید  دنشاب ؟ هدادن  ماجنا  اھنیا  هک  دیراد  غارس  ایند  رد  ار  یرابترارش  لمع  هچ  تسا ؟ داسف  رش و  رھظم  اکیرما ، تلود  لثم  یتلود  هک  دنکیم  کش  نیا  رد  یسک  هچ 

نآ دـنراد و  اجنآ  رد  یعفانم  دـندرک  ساسحا  اھییاکیرما  هک  اجرھ  ارحـص ، ایرد و  رد  هنایم ، رواخ  رد  نیتال ، یاـکیرما  رد  ایـسآ ، رد  اـقیرفآ ، رد  یداـمتم ، یاـھلاس  نیا  لوط  رد 

هـشیمھ ملاع ، یاھناطیـش  دنھدیم ! مھ  ار  رـشب  قوقح  زا  یرادـفرط  راعـش  لاح ، نیا  اب  دـندرکن ! غیرد  دـنوشب ، هتـشک  ناسنا  ییهدـع  هک  تسا  نیا  رب  فقوتم  عفانم ،

. دناهدوب روطنیمھ 

ناکد و کی  لبق ، یاھزور  رد  هچ  الاح و  هچ  اکیرما ، نارادمدرس  فرط  زا  رشب  قوقح  یهیضق  حرط  دنکیمن . مامت  ار  هیضق  میرشب ، قوقح  رادفرط  ام  دنک  اعدا  یسک  هکنیا 

روشک رد  یتسینویھـص  تموـکح  ناشمـشچ ، لـباقم  رد  هک  دنتـسھ  یناـسک  اـھنیا  دـنرادن . داـقتعا  رـشب  قوـقح  هب  اـھنیا  تسا . رتـشیب  یهدافتـسا  یارب  هلیـسو  کـی 

. دـننک موـکحم  ار  وا  لـمع  ناـبز ، هب  یتـح  دنتـسین  رـضاح  اـھنآ  دـھدیم و  رارق  هجنکـش  قاـنتخا و  راتـشک و  راـشف و  ریز  یھجو  نیرتدـب  هب  ار  نیطـسلف  مدرم  نیطـسلف ،

!؟ دوشیمن اھینیطسلف  لماش  رشب  قوقح  دنتسین !؟ ناسنا  اھینیطسلف 

، دینک هاگن  ایند  رد  امش  دننکیم . دوبان  ار  اھناسنا  دنریگیم و  کمک  ددم و  اھنآ  زا  دنیاھنآ ، هب  یکتم  ایند  یاھتموکح  نیرتدبتـسم  نیرتعجترم و  هک  دنتـسھ  یناسک  اھنیا 

یهمھ تسین ؛ ندروآ  مسا  هب  یجایتحا  دنتـسھ -  ییاھروشک  نالا  دنمادک ؟ دنرادن ، یمـسا -  یلکـش و  تروص  هب  ولو  اروش -  سلجم  کی  یتح  هک  ییاھروشک  دینیبب 

تاباختنا ناملراپ و  تسا . قلطم  یدرف  اھنآ ، یاھتموکح  دریگیم . ماجنا  مدرم  یارآ  تلاخد و  نیرتکچوک  نودـب  اھنآ ، روما  یهرادا  هک  دیـسانشیم -  ار  اھروشک  نیا  اـمش 

تموکح اـھروشک  نیا  تفن  تورث و  مدرم و  رب  هداوناـخ ، کـی  اـی  رفن  کـی  دـنرادن . دـننکب ، شباـختنا  هک  مھ  یروھمج  سیئر  راذـگنوناق و  یهدـنیامن  مدرم  هجیتن  رد  دـنرادن و 

ردـقنیا یاھتلود  نیا  دـنھدیم . ماجنا  اھروشک  نیا  مدرم  اب  اھتناھا ، اھنیھوت و  یهیقب  رجز و  سبح و  قانتخا و  راتـشک و  زا  دـھاوخب ، ناشلد  یراـک  رھ  دـنکیم و  قلطم 

اکیرما تساھروشک ! نیا  عفادـم  نیرتگرزب  اکیرما  دـنیاکیرما و  یاھیمـشچرون  ناسنا ، قوقح  هب  اـنتعایب  ملاـع و  یـسایس  یاھتفرـشیپ  زا  رود  ردـقنیا  عجترم ، قنتخم و 

ضارتـعا کـچوک  تشادداـی  کـی  رـشب ، قوـقح  یـسارکمد و  هب  یاـنتعایب  دـساف  یقاـنتخا  یروز  یاـھتلود  نیا  هـب  ارچ  تـسا ، روـطنیا  رگا  تـسا ؟ رـشب  قوـقح  رادـفرط 

!؟ تسا هتفرگ  رارق  ییانتعایب  دروم  امش  روشک  رد  رشب  قوقح  هک  دتسرفیمن 

؛ تسا هدش  عقاو  اقیرفآ  بونج  هیلایھتنم  رد  کیندـیما »  » یهغامد رـس  هک  تسا  یبونج  یاقیرفآ  روشک  کیژتارتسا  یهقطنم  نیمھ  ملاع ، قطانم  نیرتساسح  زا  یکی 

هب تسوپدیفس  هدع  کی  لبق  اھتدم  تسا . هتـشاد  یدایز  رایـسب  تیمھا  یداصتقا ، یـسایس و  ظاحل  زا  هتـشذگ  یاھهرود  رد  یـشیجلاقوس و  ظاحل  زا  زورما  هک  یلحم 

ار اھزیچ  یهیقب  الط و  ساملا و  یتمیق  نداعم  دنتفرگ ؛ تسد  هب  ار  روشک  نآ  یهرادا  تموکح و  دندرک و  هدافتـسا  وس  یموب  مدرم  تلاھج  زا  دـندش ؛ مکاح  دـنتفر و  اجنآ 

هیلع یدج  تکرح  چیھ  رشب ، قوقح  یعدم  یبرغ  یاھروشک  زا  یرایسب  سیلگنا و  اکیرما و  لاحنیعرد ، دنتشادھگن . یناویح  طیارش  رد  ار  ناتسوپهایس  دندش و  کلام 

روشک نآ  هتبلا  ماهدـید . کـیدزن  زا  تسا ، روـشک  نیا  یگیاـسمھ  رد  هک  یرگید  روـشک  رد  ار  یبوـنج  یاـقیرفآ  تموـکح  تیفیک  زا  ییهنوـمن  نم  دـندرکن ! یبوـنج  یاـقیرفآ 

نآ کلام  یموب و  مدرم  اـب  تیمکاـح ، نارود  رد  ناتـسوپدیفس  هک  مدـید  نم  دـنک . نوریب  ار  یداژن  ضیعبت  رادـفرط  ناتـسوپدیفس  دـنک و  ادـیپ  تسد  لالقتـسا  هب  هتـسناوت 

. دشیم لیمحت  هجنکش  راشف و  ریقحت و  تناھا و  ردقهچ  اھنآ  هب  دندرکیم ؛ راتفر  هنوگچ  ندوب ، تسوپهایس  مرج  هب  نیمزرس ،

روطهچ نیا ، دـنروخیم . کتک  اجنآ ، رب  مکاـح  تسوپدیفـس  سیلپ  یهلیـسوهب  یبونج ، یاـقیرفآ  تسوپهایـس  مدرم  هک  دـینیبیم  ار  یرظاـنم  نویزیولت  رد  یھاـگ  اـمش 

، رشب قوقح  یهلاسم  حرط  دنیوگیم . غورد  دنرادن ؛ داقتعا  رشب  قوقح  هب  الصا  گرزب ، یاھتردق  زا  یرایسب  اکیرما و  تسا . هقح  کی  رشب ، قوقح  تسا !؟ یرـشب  قوقح 

دـنھدب و رارق  راشف  ریز  رـشب  قوقح  ضقن  تمھت  اب  دـنھدب ، رارق  یمومع  راکفا  راـشف  ریز  ار  یتلود  دنتـساوخ  رگا  هک  تسا  نیا  یارب  تسا ؛ راـشف  یهلیـسو  بیرف و  یارب 

دـننکب و روشک  کی  دراو  یماظن  یاوق  یتح  رـشب ، قوقح  زا  یرادـفرط  ناونعهب  دـننادیم ، مزـال  هک  مھ  ییاـجنآ  دـننک ؛ یفرعم  اـیند  رد  رـشب  قوقح  یلوتم  ار  ناـشدوخ 

! دنھدب رییغت  ار  روشک  نآ  تموکح 

، اقیرفآ رد  ردقهچ  ایس -  اکیرما -  یسوساج  هاگتسد  دندرک ؟ نوگنرس  ار  یلم  تموکح  ردقهچ  اھنآ  دنشاب ؟ هدادن  ماجنا  اکیرما  ماکح  هک  تسا  هدمع  یاھتیانج  زا  کیمادک 

ینیچهسیـسد هئطوت و  هدوبن ، قفاوم  نآ  اب  هک  ار  یتموکح  هدـش و  دراو  تسا ، هتـسناد  مزال  هک  ییاجنآ  ایـسآ ، رد  هنایمرواخ و  رد  اکیرما ، یهراق  رد  نیتـال ، یاـکیرما  رد 

هدوب اکیرما  یسوساج  یتینما و  هاگتسد  سار  رد  تقو  کی  هک  شوب -  یاقآ  اکیرما -  یلعف  یروھمج  سیئر  نیمھ  تسا . ناوارف  لیبق  نیا  زا  دنک ؟ نوگنرس  ار  نآ  ات  هدرک ،

، ینکارپغورد اھتلم ، هب  یهلمح  اھتلم ، تراغ  تسا ؛ هداد  ماجنا  ار  اھراک  نیا  زا  یرایسب  ناشیا ، دوخ  دیاش  دناهدرک . اھراک  هچ  هاگتـسد  نیا  رد  هک  دنادیم  وا  دوخ  تسا ،

رگمتـس ملاظ و  نادـنمتردق  یهیقب  اکیرما و  نارادمدرـس  هک  تسا  ییاھراک  اھنیا  اکیرما . روشک  رد  یتح  مدرم ، یاھرـشق  زا  یرایـسب  قیمحت  ملاع ، رد  داـسف  یهعـسوت 

. دناهداد ماجنا  ملاع 

نارھت  / ١٣۶٩/٠١/١٠ یهعمج  زامن  یاھهبطخ 

، هیکرت اـم  یهیاـسمھ  روـشک  رد  دـینکیم ! یراـبجا  ار  یباـجحیب  ارچ  هک  درکن  ضارتـعا  اـیند  رد  یدـحا  اـما  دـندرک ؛ یراـبجا  ار  یباـجحیب  زور  کـی  اـم ، روـشک  نیمھ  رد 

هدـید ریخا  یاھلاس  نیمھ  رد  ییاھهنومن  هک  دـندادیم -  همادا  ار  مازلا  رابجا و  نیمھ  هیکرت ، یاھتلود  زا  یـضعب  یتح  مھ  رخاوا  نیمھ  ات  دـندرک و  یراـبجا  ار  یباـجحیب 

! دنکیمن ضارتعا  درکن و  ضارتعا  ایند  رد  سکچیھ  اما  دش - 

ینعی تسا -  تیمھا  زیاح  ناشیارب  اھناسنا  یارآ  رـشب و  قوقح  لئاسم  تاـغیلبت ، اـعدا و  رد  دـننادیم و  هتفرـشیپ  ار  ناـشدوخ  هک  ییاـپورا  یاـھروشک  رد  نیا ، زا  رتـالاب 

رد دنرامـشیم و  زیاج  ار  مازلا  رابجا و  اجنیا  دنورب ! سرادم  هب  دننک و  دمآ  تفر و  یمالـسا  باجح  اب  ناملـسم ، رتخد  ای  نز  رفن  دنچ  هک  دـندادن  هزاجا  سیلگنا -  هسنارف و 

مازلا رگا  دـنھدیم ! رارق  ضارتعا  دروم  ار  نآ  لفاحم ، نیا  یهمھ  دـنادیم ، یمازلا  هعماج  رد  ار  باجح  هکنیا  رطاخ  هب  یمالـسا  یروھمج  اما  دـننیبیمن ؛ یبیع  داریا و  نآ 

؛ دوشب هدید  رظن  کی  اب  ود ، نیا  هک  تسا  نیا  لقادح  تسا . رتکیدزن  تمالس  هب  نیا  اریز  تسا ؛ باجح  هب  مازلا  زا  رتشیب  نآ  داریا  دراد ، داریا  یز  سابل و  زا  یلکـش  هب  نانز 

. دنکیمن لمع  یروطنیا  برغ  اما 

نز نایم  باجح  ندوبن  یگنھرب و  هک  ییاھتلود  نآ  اما  دھدیم ؛ رارق  داقتنا  دروم  دراد ، یمازلا  لکش  نانز  سابل  نآ ، رد  هک  یروشک  ناونع  هب  ار  یمالـسا  یروھمج  برغ ،

نیا یور  اـھنیا  تسا . برغ  یهدـش  هتفریذـپ  گـنھرف  فـالخرب  نیا  هک  تسا  نیمھ  یارب  تسیچ ؟ یارب  نیا  دـھدیمن ! رارق  داـقتنا  دروم  ار  اـھنآ  دـننکیم ، یمازلا  ار  درم  و 

. دنساسح تدشب  هلاسم 

یلکلا تابورـشم  روشک ، کی  رد  رگا  درامـشیم . اـھنآ  بادآ  تاداـع و  رد  اـھتلم و  رد  تبثم  یهتکن  کـی  ناونع  هب  ار  نآ  تسا و  ساـسح  یلکلا  تابورـشم  جاور  یور  برغ ،

زاجم و دازآ و  یلکلا  تابورشم  یروشک  رد  رگا  اما  دنروآیم ؛ باسح  هب  عاجترا  ار  نیا  دنھدیم و  ناشن  تیساسح  اھیبرغ  تشاد ، تازاجم  نآ  ندرک  فرـصم  دوب و  عونمم 

! دنرامشیم نسحتسم  ار  نیا  دنکب ، جیورت  هکلب  دھدن ، ناشن  یتیساسح  نآ  هب  تبسن  تموکح  دشاب و  جیار 

ضرع اھراب  درادـن . یداریا  چـیھ  تسا و  زاـجم  اـھیبرغ  یارب  دـشاب ، هتـشادن  تاـفانم  یبرغ  گـنھرف  اـب  هک  ییاـجنآ  اـت  یگدـنز ، نوگاـنوگ  یاھـشور  هب  مدرم  راـبجا  مازلا و 

نیمھ هب  امـش  رگا  نالا  دـنرود ! مورحم و  مھ  یـسارکمد  یاھـشور  نیرتییادـتبا  زا  اھروشک ، اھتلود و  نیا  هک  دراد  هنـسح  یهطبار  ییاھتلود  اـھروشک و  اـب  برغ  میاهدرک ،

باـختنا یثرا  دـننکیمن -  باـختنا  مدرم  ار  روشک  سیئر  دـنرادن ، یراذـگنوناق  سلجم  دـنرادن ، تاـباختنا  هک  دـینیبیم  ار  ییاـھروشک  دـینک ، هاـگن  سراـف  جـیلخ  یهقطنم 

هن یبرغ و  یاھتلود  هن  اما  دـننکیم ؛ عضو  ناطلـس  ریما و  هکلب  دـننکیمن ، عضو  مدرم  ناگدـنیامن  ناـملراپ و  ار  روشک  نیناوق  سوناـیقد - ! دـھع  یاھـشور  لـثم  دوشیم ؛

! دنھدیمن ناشن  یتیساسح  چیھ  اھنیا  هب  تبسن  دننکیم ، راک  دناهدش و  لیکشت  رشب  قوقح  اھیدازآ و  زا  عافد  یارب  هک  یقوقح  حالطصا  هب  عماجم 

سدق  / ١٣۶٩/٠١/٢۴ یناھجزور  تبسانم  هب  مایپ 

یروآدای ناھج  رویغ  ناناملـسم  هب  رتشیب ، هشیمھ  زا  یدـیکات  اب  رگید  راـب  ار  نیطـسلف  مولظم  تلم  زا  عاـفد  یناـبیتشپ و  مربم  یهفیظو  سدـق ، یناـھج  زور  ندیـسرارف 

یاھتردق یهتساوخ  هب  ار  دوخ  زورما  یلم  یهدارا  تیمکاح و  قح  هدرک ، ضقن  ار  یناھج  مود  گنج  زا  یشان  رابتراسا  یاھقفاوت  اپورا ، رد  اھتلم  هکیلاحرد  نونکا  دنکیم .

« رشب قوقح   » 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 68هاگياپ  هحفص 3 
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لمحت نانآ  یمـسرریغ  یمـسر و  نایماح  یهیحان  زا  مھ  نیبصاغ و  یهیحان  زا  ار  یرتشیب  یدعت  ملظ و  راشف و  زورهبزور  نیطـسلف  تلم  دنرامـشیم ، مدقم  زورید  حتاف 

هب یلاغشا ، یـضارا  رد  اھنابایخ  دنـشکیم . بصاغ  نمـشد  زا  ار  یتخـس  عاونا  دوخ ، یهناخ  رد  نیطـسلف  رادهزور  مدرم  ناضمر ، کرابم  هام  یاھزور  نیمھ  رد  دننکیم .

، دننکیمن یضارتعا  نیرتمک  طقف  هن  رشب -  قوقح  یسارکمد و  یوگغورد  نایعدم  نیا  یبرغ -  یاھتلود  تسا و  هدشرپ  نانآ  زا  اھنادنز  هتشغآ و  ینیطسلف  ناناوج  نوخ 

. دننکیم زین  قیوشت  تیامح و  ار  زواجتم  بصاغ  انایحا  هکلب 

ناشیا  / ١٣۶٩/٠٢/٢۶ دنزرف  تداھش  یپ  رد  یرویغ  یلعدیس  نیملسملاو  مالسالاتجح  هب  تیلست  مایپ 

زا دیـشکرپ ، یھلا  راوج  هب  ینالوط ، ینامز  رد  یرامیب  یتخـس و  لمحت  زا  سپ  یلیمحت و  گنج  رد  نمـشد  ییایمیـش  نارابمب  رثا  رب  هک  یلاعبانج  زیزع  دـنزرف  تداھش 

یرادهنماد تایانج  رگاشفا  هوـالعب  هللااـشنا . دـشابیم  وا  نموم  رباـص و  نیدـلاو  تاـجرد  ولع  بجوم  یمارگ ، دیھـش  نآ  دوخ  رب  هوـالع  تساھـشیامزآ و  تاـئالتبا و  نیمھ 

. تسا هداتفا  قافتا  رشب  قوقح  نایعدم  یناھج و  عماجم  توافتیب  نامشچ  ربارب  رد  راکتیانج و  یاھتردقربا  کمک  اب  قارع و  زواجتم  میژر  یوس  زا  هک  تسا 

مدرم  / ١٣۶٩/٠٣/٠٢ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

یگناگیب بھذم و  زا  یرود  اب  ار  یلسن  رمع و  هک  یتسیسکرام  یاھروشک  رد  زورما  تسا . هدش  دایز  ملاع  رـساترس  رد  ناناملـسم  یور  راشف  هک  مینکیم  ساسحا  ام 

یبیجع یلیخ  فرح  دراد . دوجو  یتیساسح  ناناملـسم  هب  تبـسن  رگید ، یاھروشک  رد  اھروشک و  نامھ  رد  دوشیم . ساسحا  بھذم  هب  تشگزاب  دناهدنارذگ ، ادخ  زا 

؛ دوب هدماین  رد  ادص  هب  اھاسیلک  گنز  اھنآ ، طاقن  زا  یـضعب  رد  لقاال  ای  اھروشک  نیا  رد  رتمک -  ای  رتشیب  لاس -  هاجنپ  هک  دندرک  ادـیپ  قنور  ییاھروشک  رد  اھاسیلک  تسا .

یور صوصخب  ملاع ، رگید  طاـقن  رد  دـنھ و  رد  یـسارکمد و  یدازآ و  یعدـم  یاـھروشک  رد  اـپورا و  بلق  رد  اـھروشک و  نیمھ  رد  اـما  دـش . رادـیدپ  بھذـم  هب  شیارگ  ینعی 

. دینک لیلحت  ار  هلاسم  نیا  تسیچ ؟ تلع  تسھ . ییهداعلاقوف  راشف  ناناملسم 

تیوھ دـننیبیم  هک  تسین  نیا  رطاخ  هب  ایآ  دـننکیم ؟ مالـسا  هب  تبـسن  ینیون  تایح  ساـسحا  اـیند ، یاـج  همھ  رد  تردـق  راـبج  یاھھاگتـسد  هک  تسین  نیا  تلع  اـیآ 

هک تسین  تلع  نیدب  ایآ  دنیاشگیم ، ار  هلولگ  رابگر  ناناملسم  یور  یلاغـشا ، نیطـسلف  رد  رگا  تسا ؟ هتفرگ  ناج  ورین و  ناملـسم ، عماوج  نایم  رد  رگید  راب  یمالـسا ،

دنتسھ و یلاغشا  نیطسلف  یهیاسمھ  هک  اھنآ  هچ  برع -  یاھروشک  رد  هک  تسین  نیا  رطاخ  هب  ایآ  تسا ؟ هدش  یدج  یمالسا  دوجو  یلاغـشا ، یاھنیمزرـس  رد  زورما 

؟ دـناهدیورگ هزرابم  مالـسا  هب  کاپ ، یاـھترطف  ساـسحا و  هشیدـنا و  ناـبحاص  هدرک و  ادـیپ  رادـفرط  هدـش ، رادهشیر  یمالـسا  شنیب  تکرح و  تاـساسحا و  اـھنآ -  ریغ  هچ 

. تسا نیا  هیضق  هک  درک  دوشیمن  یکش 

رارق هنامحریب  راتشک  دروم  ناملسم  اھھد  ریمشک ، رد  هک  دننکیم  هدھاشم  ناشدوخ  مشچ  لباقم  رد  رشب ، قوقح  رادفرط  حالطصا  هب  یاھھاگتـسد  هک  مینیبیم  رگا 

رـشب و قوقح  یهتیمک  لـلم و  ناـمزاس  ناناملـسم ! دروم  رد  رگم  تسا ، ربـتعم  رـشب  قوـقح  دنناملـسم . اـجنآ  مدرم  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  دـننزیمن ، مد  دـنریگیم و 

ریمـشک و ثداوح  لباقم  رد  اھنیا  دنروایب ! راشف  وا  یور  رـشب ، قوقح  یهناھب  هب  ات  تسا ، دب  یـسک  هچ  اب  اکیرما  دننیبب  دـنرظتنم  ملاع  رانک  هشوگ و  فلتخم  یاھنامزاس 

! تسا هداتفین  یقافتا  چیھ  هک  راگنا  دننکیمن ؛ زاب  بل  زا  بل  نیطسلف ،

دنلب سوسفا  هآ و  دـنمھفیم ، دـننیبیم و  هک  ییاـھناسنا  زا  دزادـنیب ، ار  دنفـسوگ  سار  لـھچ  یـس ، دـنزب و  هلولگ  اـب  رفن  کـی  رگا  دـنکیم ، تکرح  هک  دنفـسوگ  هلگ  کـی 

قوقح زا  یرادـفرط  یاھهیعاد  مامت  یلو  دنـشکیم ؛ دـننزیم و  ار  ناسنا  رفن  اھھد  تارھاظت ، کـی  رد  ریمـشک  ناناملـسم  زا  دـندوب !؟ هدرک  هچ  اـھناویح  نیا  هک  دوشیم 

! تسا هداتفین  قافتا  یزیچ  نینچ  راگنا  دوشیم و  شومارف  ایند  رد  رشب 

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

فارتعا اکیرما  رگا  درک . دنھاوخن  دناهدرکن و  نایب  تحارـص  هب  ار  یمالـسا  یروھمج  اب  دوخ  ینمـشد  تلع  زگرھ  دنیمالـسا ، بالقنا  یهدروخدنگوس  نانمـشد  هک  اھتردقربا 

نیا زا  وا  یهزیگنا  هک  دـنک  فارتـعا  رگا  داد و  دـھاوخ  رارق  دوـخ  ربارب  رد  ار  ناـھج  ناملـسم  دراـیلیم  کـی  تسا ، مالـسا  اـب  ینمـشد  ناریا ، اـب  وا  ینمـشد  یهزیگنا  هـک  دـنک 

دھاوخ رارق  دوخ  ربارب  رد  ار  ملاع  ناھاوخیدازآ  ناگدازآ و  یهمھ  دنک ، یگدنز  اکیرما  تلاخد  زا  رود  هب  دازآ و  لقتسم و  تسا  هتساوخ  یمالـسا  ناریا  هک  تسا  نآ  ینمـشد 

، ناریا بالقنا  هک  تسا  نآ  یمالـسا  یروھمج  هب  تبـسن  شیمیاد  یهئطوت  ناریا و  لاوما  ندرک  دودـسم  ناریا و  اـب  شزیمآتثاـبخ  تموصخ  لـیلد  هک  دـنک  فارتعا  رگا  داد و 

هتفرگ دوب ، هدش  راذـگاو  اھییاکیرما  هب  هنادنمتواخـس  یولھپ ، نئاخ  میژر  یوس  زا  هک  ار  تلم  یداصتقا  تراغ  یهمادا  ولج  هدرک و  عطق  روشک  نیا  ینغ  عبانم  زا  ار  وا  تسد 

. تسویپ دنھاوخ  اکیرما  اب  یهزرابم  هب  هتفرگ و  رارق  ناریا  تلم  رانک  رد  یرامعتسا ، یاھتراغ  ناگدیدمتس  ناھج و  مولظم  یاھتلم  یهمھ  تسا ،

ریزگان ناـنآ  یهدـناشنتسد  یاـھهناسر  یغیلبت و  یربخ و  یهتـسدوراد  یهمھ  رابکتـسا و  یهھبج  یاـھتلود  رگید  اـکیرما و  هک  تسا  یھیدـب  یعیبط و  رایـسب  نیارباـنب ،

مانـشد هب  هاگ  یدازآ و  ضقن  تمھت  اب  هاگ  رـشب و  قوقح  مان  هب  هاگ  و  دـننکب ، فورـصم  ناھج  یمومع  راکفا  فارحنا  ناریا و  قیاـقح  فیرحت  هب  ار  دوخ  مھ  ماـمت  هک  دنـشاب 

دـنھد و رارق  ماھتا  دروم  ار  نآ  قیال  حـلاص و  نالووسم  یمالـسا و  یروھمج  یبالقنا  یقرتم و  ماظن  ناریا و  یهدازآ  هاگآ و  عاجـش و  تلم  نآ ، لاثما  ییارگـسپاو و  عاـجترا و 

. دننک یفالت  هنوگنیدب  ار  گرزب  ناطیش  اصوصخم  ثیبخ ، ربکتسم و  نارگهطلس  زا  ناریا  تلم  یمومع  ترفن 

ناگدازآ  / ١٣۶٩/٠٨/٠٢ ادھش و  یاھهداوناخ  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

فارطا زا  هک  یییـشاوح  نآ  یهمھ  اب  نویلیم  ود  یکی ، زورما  ات  مھ  دعب  راک ، لوا  رد  تسینویھـص  رازھدـصدنچ  الاو  درک ؛ هدافتـسا  وس  نیملـسم  تلفغ  زا  ادـخ ، نمـشد 

تسناوتیم تروص  نآ  رد  اکیرما  یاھکمک  رگم  دندوب ، رادیب  یمالسا  یاھتلم  رگا  دندوب ، شوھب  یمالسا  یاھروشک  نارس  رگا  دنراد ؟ تردق  ردقهچ  رگم  دندرک ، مھارف  ایند 

. میلفاغ نامدوخ  توق  زا  ام  تسین ؛ یوق  نادنچ  نمشد  دنکب . دوجو  راھظا  دناوتیم  نمشد  هک  دننامیم  لفاغ  ناناملسم  ادبا . دھدب ؟ تاجن  ار  لیئارسا 

یهقطنم هب  نارگید  اکیرما و  یـشکرکشل  تیوک و  هب  قارع  یهلمح  دـش -  تسرد  یمرگرـس  کـی  یمومع ، راـکفا  یارب  هقطنم ، نیا  رد  هکنیا  درجم  هب  دـینک ، هاـگن  اـمش 

هب اھنآ  یهناخ  هک  یناناملـسم  اب  هدرک و  زاـب  ار  شدوخ  یاـھهجنپ  دـیلپ ، ناطرـس  کاـنرطخ و  رـس و  تفھ  راـم  نآ  اروف  دروخ ، هتخت  هب  یرد  اـھاجنیا  رد  و  سراـف -  جـیلخ 

توکـس تیانج ، هعجاف و  همھنیا  لباقم  رد  یمالـسا  یاھتلم  ارچ  دھدیمن ؟ ناشن  لمعلاسکع  ایند  ارچ  دنکیم . هلماعم  روطنیا  هدش ، بصغ  اھتـسینویھص  یهلیـسو 

دیاب یمالـسا ، یاھروشک  نارادمتـسایس  نالووسم و  هک  دراد  تردـق  توق و  ردـقهچ  اکیرما  رگم  تسا ؟ یکتم  اـجک  هب  یتسینویھـص ، نمـشد  لیئارـسا و  رگم  دـننکیم ؟

ناونع و رتیت و  بسح  هب  تسودناسنا -  هاوخریخ و  رشب و  قوقح  حالطصا  هب  لفاحم  زورما  هک  دننیبیم  دنوشب . رادیب  دننک و  دنلب  رس  دیاب  اھتلم  دنـشاب !؟ بوعرم  ردقنیا 

؟ دننیبیمن ار  نیا  دمآرد . بآ  زا  غورد  ناشیاھاعدا  یهمھ  دندرکن و  یطلغ  چیھ  ولبات - 

شترا  / ١٣۶٩/٠٩/٠٧ ییایرد  یورین  لنسرپ  ناراتسرپ و  نایجیسب و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

عافد تسا . مالسا  بالقنا و  هب  ندز  هبرض  ندرک و  ینمشد  رکف  رد  رشب -  قوقح  مان  هب  هلمج  زا  فلتخم -  یاھمسا  اب  نمشد  نوچ  دشاب ؛ رایشوھ  دیاب  ناریا  تلم  زورما 

لوا یهجرد  ناگدـننک  ضقن  دوخ  نوچ  تسا ؛ هکحـضم  روآهدـنخ و  یفرط ، زا  تسا . روآهیرگ  مھ  روآهدـنخ و  مھ  ایند ، نامولظم  اـھتلم و  یارب  رـشب ، قوقح  زا  اـکیرما  لاـثما 

. دکچیم نیطسلف  مدرم  نوخ  ناشیاھهجنپ ، زا  زورما  نیمھ  هک  یناسک  دنراد ؟ رشب  قوقح  یهیعاد  یناسک  هچ  دننزیم ! هنیس  هب  ار  رشب  قوقح  گنس  رـشب ، قوقح 

هرخـسم هب  ار  رـشب  قوقح  رـشب و  دنتـشک و  دـندرک و  دوبان  ار  اھتلم  نوگانوگ -  یاھاج  رد  ایـسآ و  اـقیرفآ و  رد  ملاـع -  برغ  قرـش و  رد  هتـشذگ ، یاـھلاس  رد  هچرھ  ـالاح 

راـشف و ریز  یعـضو ، نیرتـعیجف  نیرتدـب و  اـب  ار  نیطـسلف  تلم  شناـنامیپمھ ، اـکیرما و  یناـبیتشپ  هب  یتسینویھـص ، میژر  زورما  نیمھ  ظوـفحم . دوـخ  یاـج  هب  دـنتفرگ ،

!؟ تسین رخسمت  هکحضم و  نیا ، دننزیم ! رشب  قوقح  زا  مد  ییاھناسنا ، نینچ  تسوا . ندرگ  هب  نیطسلف ، یادھش  مدرم و  نوخ  هداد و  رارق  هجنکش 

. دـتفیب ثیبخ  نازابتـسایس  نیا  یاپوتسد  رد  روطنیا  یناسنا ، یاھـشزرا  میھاـفم و  هک  تسین  رتـالاب  نیا  زا  یتبیـصم  تیرـشب ، یارب  تسا . مھ  روآهیرگ  رگید ، فرط  زا 

« رشب قوقح   » 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 68هاگياپ  هحفص 4 
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عاـفد نیطـسلف  تلم  زا  ارچ  تلم ، کـی  ناونع  هب  اـم  تسا . رـشب  قوقح  نماـض  نیرتـگرزب  مالـسا  هک  یلاـح  رد  دـننکیم ؛ مھتم  رـشب  قوـقح  ضقن  هب  ار  یمالـسا  ناریا 

قطانم رد  هک  ینامولظم  نیا  زا  ام  میراد ؟ یییـشیوخ  موق و  هچ  یبونج ، یاقیرفآ  مدرم  اب  ام  مینکیم ؟ عافد  مولظم  یاھتلم  زا  ارچ  بالقنا ، کی  ناونع  هب  ام  مینکیم ؟

عافد ارچ  دـننک ، تیاعر  ار  ناشدوخ  یمالـسا  رھاظم  دـننکیمن  تارج  یتسیـشاف ، المع  کیتارکمد و  رھاظلایلع  ثیبخ  یاھتموکح  یهرطیـس  رطاخ  هب  ناـھج ، فلتخم 

ار یناملسم  یبھذم ، ضیارف  ماجنا  یارب  یتلود ، نارومام  اکیرما ، رد  هک  دیدید  دنک ! رس  هب  یرـسور  دنھدیمن  هزاجا  ناملـسم  رتخد  هب  هسنارف ، رد  هک  دیدید  مینکیم ؟

رھ هک  مینکیم  فیلکت  ساسحا  ام  دیامنیم ، هثاغتـسا  دنکیم و  دـنلب  ادـص  یمولظم  اجرھ  ارچ  یدـناوخ ! زامن  هاگدورف  رد  ارچ  هک  دـننزیم ، کتک  مدرم  مشچ  یولج  رد 

. تساھناسنا قوقح  ظفح  رب  ینبم  مالسا  روتسد  رطاخ  هب  نیا ، مینک ؟ سکعنم  ار  وا  دایرف  لقاال  ای  میباتشب ، وا  کمک  هب  تسا ، نکمم  روط 

هرخسم هب  ار  یناسنا  میھافم  رـشب و  قوقح  نویـسیمک  للم و  نامزاس  هک  دیتسھ  امـش  دیاهدرک . ضقن  ار  رـشب  قوقح  هک  دیتسھ  رابکتـسا  ملظ و  نارادمدرـس  امش 

اب میاهدـش  رـضاح  اھنآ  رطاخ  هب  هک  تسا  دایز  هدوب و  دایز  ردـقنآ  ناسنا ، قوقح  شزرا  ناسنا و  شزرا  ام ، یارب  دـیھاوخیم . ناتدوخ  تسد  یهچیزاـب  ار  همھ  دـیاهتفرگ و 

دـص و دـص  دـندرک ، تموکح  روشک  نیا  رب  ددـعتم ، نایلاس  لوط  رد  یرابکتـسا ، یاھتلود  رگید  اکیرما و  نارکون  میوشب . هجاوم  لباقم و  ناھج ، یرابکتـسا  یاھتردـق  یهمھ 

. دـنزیم رـس  اکیرما  نارکون  یهیقب  زا  هعقاو ، نیا  ریظن  رگید ، یاھاج  رد  مھ  نـالا  نیمھ  دـنتخیر . نیمز  رب  ار  ناـشنوخ  دنتـشک و  اـھنابایخ  نیا  رد  ار  مدرم  نیا  زا  رازھ  رازھ 

! دوشیمن دنلب  ادص  سکچیھ  زا  یناھج ، لفاحم  رد  یلو  تسا ؛ مولظم  یاھناسنا  زا  رپ  ناشیاھنادنز 

کی رابکی  هنومن ، ناونع  هب  ناشروشک  رد  دناهدینشن و  یـسارکمد  زا  ییوب  هک  ثیبخ  دبتـسم و  ملاظ و  عجترم و  یاھمیژر  هب  ارچ  دیدوب ، رـشب  قوقح  رادفرط  رگا  اھامش 

دازآ تاباختنا  فلتخم ، لئاسم  رد  تسا و  روما  رد  مدرم  تلاخد  یدازآ و  رھظم  هک  یمالـسا  یروھمج  هب  طقف  ارچ  دینکیمن !؟ ضارتعا  تسا ، هدشن  هتـشاذگ  یار  قودنص 

!؟ دینکیم ضارتعا  دنھدیم ، راعش  دننزیم و  ار  ناشلد  فرح  یمومع ، عماجم  نابایخ و  هچوک و  رد  مدرم  دنکیم و  رازگرب  یپردیپ  و 

دنمتورث و روشک  زا  ناتدوخ  دـیلپ  تسد  ندـش  هاتوک  زا  امـش  دـیتسھ . اھتلم  اھروشک و  رب  ناتدوخ  طلـست  ینیدیب و  رادـفرط  امـش  دـیتسین ؛ رـشب  قوقح  رادـفرط  امش 

اب امـش  درب . نیب  زا  اجنیا  رد  ار  امـش  نارکون  بالقنا ، نیا  دـیتسھ . ینوخ  نمـشد  بالقنا ، هب  تبـسن  امـش  دـیتحاران . اھروشک  ریاـس  رد  ناتندـش  دـیدھت  ناریا و  عیـسو 

عیسو فیط  نیا  یاھینمشد  مامت  هنارایشوھ ، دیاب  ناریا  تلم  تسا ؟ مادک  شقوقح  تسیچ و  رشب  هک  دیمھفیم  هچ  امش  تسا . هناھب  رشب  قوقح  دیراد ؛ هنیک  بالقنا 

. دنسانشیم دنمھفیم و  روشک ، نیا  عطاق  تیرثکا  هللادمحب  هکنانچمھ  دسانشب ؛ دمھفب و  ار  بالقنا  مالسا و  نانمشد  رابکتسا و 

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

دیاش تساکیرما . ناشـسار  رد  یناھج و  گرزب  یاھتردـق  اھتردـقربا و  نایاپیب  یرگزواجت  یوخ  زا  ترابع  دراد ، رارق  مدرم  یور  شیپ  رد  زورما  هک  یـساسا  یهلاـسم  نیلوا 

رد اـت  دـناهدمآ ، اـجنیا  هب  دـناهدش  دـنلب  اـیند  فرط  نآ  زا  اـھنیا  دوشیم . راکـشآ  زورما  هک  تسا  هدـشن  راکـشآ  روـطنیا  تقوچـیھ  قیاـقح  نیا  اـیند ، مدرم  یاـھهدوت  یارب 

دـشا هب  ار  تلاـخد  نیا  تسا و  طـلغ  تلاـخد ، سفن  هک  دـننک ، تلاـخد  دوشب ، لـح  ییهقطنم  طـباور  لـالخ  رد  دـناوتیم  اـققحم  تسا و  هقطنم  هب  طوـبرم  هک  ییهلاـسم 

. دنھدیم ماجنا  یمحریب  تواسق و  زا  نکمیام 

ضرع ادـعب  هک  دنتـسھ -  لاوس  ضارتعا و  دروم  تدـشب  ناشدوخ  هک  ینارادمدرـس  قارع و  میژر  تموکح و  یهلاسم  هلاسم ، دـننکیم . هچ  قارع  اـب  اـھنیا  دـینیبب  اـمش 

. تسا قارع  روشک  تلم و  یهلاسم  هلاسم ، دنکیرش . میارج  رد  مھ  ناشدوخ  اھنآ  اریز  تسین ؛ درک -  میھاوخ 

کیلـش دھاوخیم ، شلد  هک  یفدھ  رھ  هب  هک  دھدیم  هزاجا  شدوخ  هب  دنکب ، کیلـش  دـناوتیم  هکنیا  فرـص  هب  یتردـق ، ارچ  دـینکیم ؟ ناریو  روطنیا  ار  روشک  کی  ارچ 

دیاب هک  دـناهدرک  یھانگ  هچ  رگم  قارع ، یاھرھـش  یهیقب  دوشیم -  لقن  هک  روطنآ  هیلاع و -  باتعا  دادـغب و  هراـمع و  هلح و  هرـصب و  مدرم  یتبـسانم !؟ هچ  هب  رخآ  دـنک ؟

نیا زا  دـعب  لاس  دـنچ  قارع ، تلم  دـنھدب ؟ تسد  زا  ار  ناشھاگدورف  دـنھدب ، تسد  زا  ار  ناشهناخراک  دـنھدب ، تسد  زا  ار  ناشھاگـشیالاپ  دـنھدب ، تسد  زا  ار  ناشناج 

روصتم یتیانج  رتگرزب ، نیا  زا  دریگیم ؟ ماجنا  هک  تسا  یتیانج  هچ  نیا  رخآ ، دـنکب ؟ نیمات  شدوخ  یارب  هرابود  دـیاهتفرگ ، وا  زا  امـش  هک  ار  هچنآ  دـناوتب  ات  دـنکب ، راـک  دـیاب 

. تسین

ییاوھ گنج  میھاوخیم  زور  هد  ام  هک  دینکیم  مالعا  لوا  زا  امـش  ارچ  دـیگنجب . اھنآ  اب  دنتـسھ ، اجنآ  رد  یماظن  یاھورین  دـیورب ؛ گنج  نادـیم  هب  دـیراد ، گنج  رگا  امش 

 - شدوخ نادـحتم  کـمک  هب  اـکیرما  زورما  هک  یتیاـنج  نیا  زا  رتناـیرع  نم ، رظن  هب  اھرھـش . رـس  رب  بمب  نتخادـنا  ینعی  ییاوھ ، گـنج  هچ ؟ ینعی  ییاوـھ ، گـنج  مینکب ؟

قوقح نارادمچرپ  ناراکتیانج ، نیمھ  هک  یتیرـشب  رب  یاو  تسا . هتـشادن  دوجو  دیآیم ، نامدای  ام  هک  اجنآ  ات  درادن و  دوجو  دھدیم ، ماجنا  نارگید -  سیلگنا و  هسنارف و 

! دنتسھ مھ  رشب 

اھـضیرم و اھهچب و  هانپیب و  مدرم  اھرھـش و  رـس  رب  بمب  نت  نارازھ  دنیاجک ؟ اھنیا  اعقاو  دنکیم . هضرع  ایند  رب  ار  یطلغ  گنھرف  بجع  یبرغ ، سوحنم  ندمت  نیا  دینیبب 

رد دـنروایب  دـنریگب  ار  نآ  نابلخ  دوشب و  طقاس  هدرک ، تیانج  همھ  نیا  هتفر  هک  ییاھامیپاوھ  نیا  زا  یکی  یلو  درادـن ؛ یعنام  دـنزیرب ، اھیماظنریغ  اـھھانگیب و  اـھدرمریپ و 

!؟ تسا یگنھرف  هچ  نیا  تسا ! ونژ  نویـسناونک  فالخرب  دـنیوگیم  دـننکیم و  فسات  راھظا  ادصورـس و  شیور  ایند  یهمھ  هک  دوشیم  یتیانج  دـنھدب ، ناشن  نویزیولت 

باسح هب  تیانج  نویزیولت ، رد  ار  ناگدنشک  نیا  زا  یکی  ندروآ  یلو  دینادیمن ؛ تیانج  ار  اھناسنا  نتشک  امش  ارچ  تسا !؟ یرـشب  قیاقح  مھف  رد  یطلغ  لومرف  هچ  نیا 

! دننکیم لاجنج  همھ  دننکیم ، ضارتعا  همھ  دیروآیم !؟

نیا دـنھاوخیم  دـننک . رداـص  ار  گـنھرف  نیا  دـنھاوخیم  دـمآ !؟ دوـجو  هب  اـیند  یارب  اـھیبرغ  نیا  لـبق  زا  هک  دوـب  یتـبکن  هچ  نیا  تسا !؟ یگنھرف  هچ  نیا  ممھفیمن ، نم 

. تسا هلاسم  کی  نیا ، دننک ! لوبق  ار  یبرغ  گنھرف  نیا  دیاب  مھ  همھ  دننک ؛ رداص  ایند  یهمھ  هب  ار  یعامتجا  قالخا  یرشب و  دسافم  حلاصم و  زا  کرد  تیفیک 

ماظن  / ١٣۶٩/١١/١٠ نارازگراک  مدرم و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نیا رد  قارع  تلم  زا  ردقهچ  هک  دنادیم  ادخ  دنھدیم . ماجنا  قارع  رد  ار  یرشب  تایانج  نیرتگرزب  زا  یکی  شیاھمسقمھ ، نانامیپمھ و  اقفر و  اکیرما و  نارادمدرـس  زورما 

نیا میتشاد . زاورپ  یتروس  رازھدـنچ  ام  دـنیوگیم : تسیک ؟ ندرگ  هب  اھنوخ  نیا  تسیک ؟ یهدـھع  هب  اـھنیا  دـندش . ناـمناخیب  اـی  لولعم  اـی  حورجم  اـی  هتـشک  اـی  اـھزور ،

؟ دنتخیر ورف  اجک  رد  ار  اھبمب  نیا  اھزاورپ ،

تیامح اھتـسینویھص  زا  دندرک و  مالعا  ار  ناشیدردـمھ  دـمآرد ، یناھجرابکتـسا  یاھهرھم  یادـص  ایند  یهمھ  زا  داتفاورف ، اھتـسینویھص  نیمزرـس  رد  کشوم  دـنورف  دـنچ 

!؟ رشب قوقح  زا  یرادفرط  یانعم  تسا  نیا  دناهدرک !؟ توکس  دناهدش و  هفخ  ارچ  سپ  دتفایم ، قافتا  قارع  مدرم  هب  تبسن  نآ ، ربارب  اھرازھ  اھدص و  دندومن !

یهلاسم هلاسم ، نیا  اما  دنرـصقم -  دوخ  یاج  رد  مھ  اھنآ  مینکب -  یتیامح  قارع  نارادمدرـس  نیا  زا  میھاوخیمن  ام  داد . ناشن  ار  شدوخ  هیرک  یهرھچ  برغ ، رابکتـسا 

تازیھجت یـضعب  دـنھدیم ، لوپ  یـضعب  دـناهداد ؛ مھ  تسد  هب  تسد  هک  برغ -  رابکتـسا  یاپوتسد  ریز  ناملـسم ، تلم  کی  زورما  هک  تسا  نیا  هلاـسم  تسا . یرگید 

هدـنز هکلب  تفر ؛ دـھاوخن  نیب  زا  قارع  تلم  هتبلا  دوریم . نیب  زا  دوشیم و  هل  دـنھدیم -  ماجنا  امیقتـسم  ار  تیانج  مھ  یـضعب  دـننکیم ، قیوشت  یـضعب  دـنھدیم ،

. تسا هدنز  تسا ، مالسا  هب  کسمتم  یتقو  ات  دنام . دھاوخ 

رپ ار  ایند  یهمھ  دـتفیب ، قافتا  ایند  یهشوگ  کـی  رد  راـجفنا  کـی  یتقو  هک  دنتـسھ  یناـسک  ناـمھ  اـھنیا  دـننکیم . هچ  دـینیبب  دـنداد . ناـشن  ار  ناـشدوخ  یهرھچ  اـھنیا 

نانز نایماظنریغ و  دنوشیم ؟ هتشک  یناسک  هچ  قارع ، یاھرھش  یهیقب  سدقم و  باتعا  البرک و  فجن و  دادغب و  هرصب و  رد  نالا  دندش . هتشک  نایماظنریغ  هک  دننکیم 

یناسک اھنیا  دنـسانشب . ار  اھنیا  ایند  مدرم  دیـسانشیم -  امـش  و  دیـسانشب -  ار  وا  تسا ؛ یناھج  رابکتـسا  یهرھچ  نیا ، دنوشیم . دوبان  ناکدوک  دـنوشیم ، هتـشک 

، یبرغ یاھتردـق  یهیقب  هسنارف و  سیلگنا و  اکیرما و  دنـشکب ! نوخ  کاخ و  هب  ار  ناسنا  نارازھ  دنرـضاح  ناشهناخراک ، راھچ  نداتفا  هار  تفن و  عفاـنم و  یارب  هک  دنتـسھ 

. دننیا

(ع)  / ١٣۶٩/١١/٢٩ نیسح ماما  دالیم  زورلاس  رد  هاپس  نارادساپ  زا  یعمج  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

« رشب قوقح   » 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 68هاگياپ  هحفص 5 
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حلسم روطهب  شدوخ  عفانم  زا  دیاب  دنکیم  ساسحا  برغ  هک  یتقو  دینیبب  دننکیم . هچ  دنتـسھ و  یـشحو  اھنیا  ردقهچ  دینیبب  تسا . ینمـشد  روطهچ  نمـشد  دینیبب 

یاھاعدا یهمھ  دش . مامت  دندزیم ، هک  ییاھفرح  یهمھ  دننکیمن . هظحالم  روشک ، نآ  تلم  قارع و  لباقم  رد  ار  زیچچیھ  نالا  دوشیم . نادـیم  دراو  هنوگچ  دـنک ، عافد 

ام و هب  باطخ  دندوب -  هدرک  لیمحت  ام  رب  ناشدوخ  هک  ام -  گنج  لاس  دنچ  نیا  رد  هشیمھ  هک  ییاھفرح  یهیقب  اھرھـش و  نارابمب  نایماظن و  ریغ  راتـشک  رـشب و  قوقح 

. دش مامت  دنتفگیم ، قارع 

مدرم  / ١٣۶٩/١٢/١١ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

زاب دوخ  یگدنز  رد  یـصوصخب  باب  دیاب  راظتنا ، یارب  زورما  ام  دش . قفوم  درک و  بالقنا  شالت و  مادـقا و  تیقفوم ، تفرـشیپ و  دـیما  هب  هک  یتلم  میتسھ ؛ رظتنم  یتلم  ام 

هب هک  ییایند  نیا  یریگیپ ، تدـھاجم و  شالت و  اب  هک  میراد  ار  دـیما  نیا  ینعی  میرظتنم ،» ام  . » دـنک هدـنز  دوخ  رد  انعم  مامت  هب  ار  راـظتنا  حور  دـیاب  اـم  تلم  اـتقیقح  مینک .

تیلاعف شالت و  یهیاس  رد  تسا ، هدشرپ  نایوگروز  ناردلق و  نارگمتـس و  تیمکاح  تبکن  یـشکفیعض و  نایغط و  روج و  تاملظ  زا  نیطایـش ، ادخ و  نانمـشد  یهلیـسو 

، اھناسنا قوقح  هب  زواجتم  ردلق و  ملاظ و  وگروز و  رگمتـس و  تسا و  مرتحم  یناسنا  یاھـشزرا  تیناسنا و  نآ ، رد  هک  دش  دھاوخ  لیدبت  یناھج  هب  زور  کی  ام ، یهفقویب 

. دراد دوجو  هدنیآ  هب  تبسن  ام  هاگدید  رد  ییانشور ، نیا  درک . دھاوخن  ادیپ  دوخ ، سوھ  یوھ و  هتساوخ و  ماجنا  مادقا و  یارب  ییاج  تصرف و 

دوجو ناریا  تلم  لد  رد  هک  یدـیما  نیا  تسا . جاتحم  میراد ، ام  هک  یراظتنا  هب  یرـشب ، یایند  نوچ  مینک ؛ هیکت  هتـشذگ  زا  شیب  راظتنا ، یانعم  نیا  هب  دـیاب  ناریا  تلم  اـم 

رگا دننک . ادیپ  ار  دیما  نیا  دیاب  مھ  اھنآ  دنراد ؛ جایتحا  دـیما  نیا  هب  زورما  ایند ، مولظم  فیعـض و  یاھتلم  دـھدب ، ماجنا  ار  گرزب  یاھراک  نیا  تسناوت  نآ  یهیاس  رد  تشاد و 

دنچ لوط  رد  ولو  یھبانتعم -  تروص  هب  لماک ، تروص  هب  مییوگن  رگا  مولظم ، یاھتلم  لکـشم  دش و  دھاوخ  حالـصا  ایند  یاھراک  دـیبات ، اھتلم  لد  رد  دـیما  رون  دـندرک و  ادـیپ 

. دش دھاوخ  رتدب  عضو  زورهبزور  دننامب ، سویام  اھتلم  دنشاب ، سویام  مدرم  دنتساوخ  اھناطیش  هک  یروطنامھ  دباتن و  اھلد  رد  دیما ، نیا  رگا  اما  دش . دھاوخ  لح  لاس - 

یهدافتـسا اب  اکیرما ، لثم  ییوگروز  ردلق  تردق  کی  روطهچ  مینیبب  تسا ؛ ربخ  هچ  هنایمرواخ  رد  مینیبب  تسا ؛ ربخ  هچ  ایند  رد  زورما  مینیبب  مینک ، هعجارم  تیعقاو  هب  الاح 

. تسا یروطنیا  ایند  عضو  زورما ، دنک . نیھوت  یمرشیب  تحاقو و  نیا  اب  یمالسا -  تما  ینعی  تما -  کی  هب  هک  دھدیم  قح  شدوخ  هب  یژولونکت ، ملع و  زا 

یرھاظ اب  شوب ، یاقآ  نیا  ینعی  ! دـندوب هدرکن  مھ  وکالھ  زیگنچ و  هک  دـندرک  یراک  مالـسا  تما  اب  ریخا ، یاھهتفھ  رد  صوصخب  اھھام ، نیا  رد  ناشناتـسدمھ  اھییاکیرما و 

. تسین رتابیز  رتنـشور و  دشابن ، رتهریت  رتتشز و  ایند ، فورعم  نازواجتم  رگید  رومیت و  وکالھ و  زیگنچ و  زا  نطاب ، رد  شاهرھچ  رگا  هدیـشکوتا ، ییهرھچ  عضو و  اب  ندـمتم و 

؛ درک هناریو  هب  لیدـبت  ار  یروشک  داد ، رارق  تناھا  ریقحت و  دروم  ار  یتلم  تشک ، ار  لسن  ثرح و  داد . ماجنا  یرتعیـسو ، داعبا  رد  ناشیا  دـندرکیم ، اھنآ  هک  ار  یراـک  ناـمھ 

انعم نیا  هب  رھاظت  دـنکن و  یزوریپ  ساسحا  اعقاو  هکنیا  رگم  دـنکیم ! یزوریپ  ساسحا  مینکیم -  تباث  ار  نیا  ام  هنادنمـشوھ ؛ هن  هناھلبا -  هداتـسیا و  اجنآ  رد  مھ  الاح 

. دوب دھاوخ  هناراکایر  هناقفانم و  یهرھچ  کی  تقونآ ، رد  هک  دنکب ؛

مدآ هدع  کی  دننزیم و  یزوریپ  زا  مد  دنتسیایم و  تحاقو  لامک  اب  هک  دینیبیم  امش  اما  دندشن ؛ زوریپ  دندروخ و  تسکش  اجنیا  رد  اھییاکیرما  هک  تسا  نیا  هیـضق  نطاب 

اھنآ هب  دنـشاب -  هتـشاد  رارق  اـھروشک  سار  رد  ناـیاقآ  نیا  هک  تسا  نیمھ  ناـسنا  قوقح  هب  تناـھا  نیرتـگرزب  اـعقاو  هک  مھ -  اـھروشک  سار  رد  تسپ  ریقح و  قـلمتم و 

!؟ یییزوریپ هچ  اعقاو  دنیوگیم ! دمآشوخ  اھنآ  هب  تسین ، یزوریپ  عقاو  رد  دناهتشاذگ و  یزوریپ  ار  شمسا  هک  یزیچ  دنیوگیم و  کیربت 

نویناحور  / ١٣۶٩/١٢/٢٢ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تاغیلبت یرادـغ ، یراکبیرف ، اب  ار  یمحریب  هک  دوشیم  هرادا  یناسک  تسد  هب  ایند  زورما  دوشیم . هرادا  نادـنمتردق  نارادمتـسایس و  نیرتمحریب  تسد  رد  اـیند  زورما 

ناسنا و زا  یرادفرط  هب  رھاظت  نآ  هنارئاج و  هناملاظ و  تردق  نآ  دناهدرک ! ماوت  اھتلم ، زا  یرادفرط  رشب و  قوقح  زا  یرادفرط  یاعدا  تیونعم ، یاعدا  یدراوم  رد  یتح  غورد ،

. تسا هتشادھگن  دنبرد  هدرک و  ریسا  ار  ییاھتلم  زورما  تیناسنا ،

ار اھنآ  دنجنر . راچد  تسھ ، هدوب و  مکاح  ناشروشک  رب  هک  یدیلپ  تسایس  نیا  رثا  رد  هنافساتم  هک  تساھلاس  قارع ، تلم  دینکیم . هدھاشم  ار  قارع  تلم  عضو  زورما 

زورما دندروآ ؛ دوجو  هب  ار  یتیلمدنچ  یاھورین  مجاھت  یهلاسم  مھ  دـعب  دـندرک ، ناشراداو  هتـساوخان  گنج  یـشکردارب و  راوشد و  یاھراک  هب  دـندناشک ، ناریا  اب  گنج  هب 

. دوشیم دراو  نموم  مولظم و  مدرم  نیا  رب  دینکیم ، هدھاشم  هک  یراشف  نیا  عضو و  نیا  مھ 

مالـسا هک  ینانچنآ  دیاب  دننک ؛ عافد  مالـسا  زا  یتسیاب  دنبـسچب ؛ مالـسا  هب  دـیاب  دـننک ، ادـیپ  تاجن  دـنھاوخب  زورما  مھ  قارع  تلم  رگا  داد . دـھاوخ  تاجن  ار  اھنآ  مالـسا 

توکـس رـشب  قوقح  نایعدم  نامھ  دوشیم ، دراو  تلم  نیا  رب  هک  یراشف  لباقم  رد  زورما  دنیامن . تکرح  مالـسا  تیمکاح  تمـس  هب  دننک و  یراکادـف  دـھدیم ، روتـسد 

نامھ زا  یـشان  توکـس ، نیا  دننکیم ! توکـس  هداد ، رارق  راشف  ریز  ار  تلم  کی  زورما  هک  ییهثداح  یارب  یلو  دـنزادنایم ؛ هار  ادصورـس  ییهثداح  نیرتمک  یارب  دـناهدرک !

. دناهتشاد هشیمھ  هک  تسا  ییوگغورد  نامھ  اھناسنا و  اھتلم و  قوقح  هب  ییانتعایب  یرگرامثتسا ، یرادمروز ، حور 

ناملعم  / ١٣٧٠/٠٢/١١ نارگراک و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هدفھ لثم  رگید  یهبترم  دص  هک  دادیم  تلھم  لیلذ -  تخبدب  یاضردمحم  یولھپ -  دالج  هب  ابریجتسن -  ابذایعلا و  لاعتم -  یادخ  رگا  هک  دینادب  دنفلاخم . نید  اب  اھنیا 

رداص وا  هیلع  یدج  فرح  هملک  کی  رشب ، قوقح  نیغورد  یاھنامزاس  نیا  زا  اکیرما و  نیا  زا  دشکب ، ار  مدرم  نیا  زا  رازھ  نارازھ  دزادنیب و  هار  ار  دادرخ  هدزناپ  لثم  رویرھش و 

، نیا دنتسھ ! زین  اھراتشک  هنوگنیا  قوشم  دنرادن ؛ یتفلاخم  دناهدرک ، تکرح  مایق و  ینید  فادھا  هار  رد  هک  ییاھناسنا  راتشک  اب  اھنیا  دندرکیمن ! یراک  چیھ  دشیمن ؛

فلاخم یردـلق  اب  مالـسا  نوچ  تسا ؛ مولظم  یاھهدوت  تمدـخ  رد  مالـسا  نوچ  ارچ ؟ تسا . مالـسا  اب  صوصخب  نید و  اب  اھنآ  ینمـشد  قمع  رطاخ  هب  تسیچ ؟ رطاخ  هب 

. تسا مولظم  یاھتلم  لالقتسا  رادفرط  مالسا  نوچ  تسا ؛ فلاخم  اکیرما  لاثما  اکیرما و  یهطلس  اب  مالسا  نوچ  تسا ؛

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

نینموـملاریما هـک  روطناــمھ  تریــصب -  اــب  هارمھ  یتمواــقم  دوــب -  ربــص  تریــصب و  درک ، قــفوم  گرزب  یهزراــبم  نـیا  هار  رد  ار  اــم  عاجــش  تـلم  راوــگرزب و  ماــما  هـچنآ 

بلطم ات  تسین ، صلاخ  کرـش  صلاـخ و  رفک  اـب  هزراـبم  زورما  هک  تسا  نیا  مھ  نآ  تلع  ربصلاو .» رـصبلا  لـھا  ـالا  ملعلا  اذـھ  لـمحی  ـال  و  : » دومرف مالـسلاوھالصلاهیلع ) )

رابکتسا یاھوگدنلب  هک  تسا  ییاھینزفال  اھینزغورد و  یلاخوت و  یاھراعش  ریوزت و  ییورود و  قافن و  اب  هزرابم  زورما  هکلب  دشاب ؛ مھ  زا  یادج  ازجم و  اھیدنبفص  و  نشور ،

، اھنآ مالسا  دنیوگیم . غورد  دننزیم و  مالسا  زا  مد  یرایسب  دنیوگیم . غورد  دننزیم و  رـشب  قوقح  زا  یرادفرط  زا  مد  یرایـسب  تسا . هدرک  رپ  ملاع  یاحنا  یهمھ  رد  ار 

نارود رد  هزرابم  نیاربانب ، دنیوگیم . دنتفگیم و  غورد  دننزیم و  دندزیم و  اھناسنا  یربارب  تاواسم و  زا  مد  یرایسب  تسا . رابکتسا  نارادمدرس  لیم  عبط و  باب  مالـسا 

. شیدایا رابکتسا و  یاھقافن  اھییوگغورد و  رگهیجوت  یتاغیلبت و  تردق  رطاخ  هب  مھ  و  رابکتسا ، روز  رز و  تردق  رطاخ  هب  مھ  تسا ؛ راوشد  ییهزرابم  ینونک ،

جح  / ١٣٧٠/٠٣/٢۶ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

نآ رد  دزاسب و  یمالـسا  یاھـشزرا  ساسا  رب  ییهعماج  تسا  ددـصرد  ناریا  تلم  هکنیا  مـالعا  ناریا و  رد  یمالـسا  یروھمج  لیکـشت  یمالـسا و  بـالقنا  یزوریپ  زا  سپ 

هتـشذگهبور و تسرپهنھک و  ارگداینب و  مان  هب  ار  یمالـسا  یروھمج  ناشناگتـسباو ، برغ و  قرـش و  یتاغیلبت  یاـھقوب  تاـغیلبت  جوم  دـشخب ، ققحت  ار  یمالـسا  تاررقم 

دوب یلاح  رد  نیا  و  درک ؛ داقتنا  دشاب ، هتشذگ  یاھتنس  هب  دنبیاپ  دھاوخیم  یمالـسا  ناریا  هکنیا  زا  ییارگون ، مان  هب  داد و  رارق  هلمح  دروم  تدشب  لیبق ، نیا  زا  ینیوانع 

رد هدرکن و  مامـشتسا  رـشب  قوقح  یـسارکمد و  یدازآ و  دننام  ملاع  نیون  میھافم  زا  ییوب  زگرھ  هک  هدیـسوپ  یاھتنـس  دنبیاپ  دبتـسم و  عجترم و  یاھماظن  هک  تسھ  و 

ییارگون موسر  نیرتییادـتبا  زا  نآ  رد  هک  ییاھمیژر  یاھویدار  هکنآ  زیگناتربع  و  دـنتفرگن ! رارق  یتاغیلبت  ضرعت  دروم  اھمان  نآ  هب  هاگچیھ  دنتـسین ، مک  ناھج  برغ  قرش و 

، مالـسا مکح  هب  نآ  رد  هک  یروـشک  هـب  زین  تـسا  هناـسفا  مـکح  رد  نآ  رد  یتـلودریغ  یهیرـشن  دازآ و  تاـباختنا  یلم و  سلجم  ماـن  هـب  یزیچ  تـسین و  یربـخ  یـسایس 

« رشب قوقح   » 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 68هاگياپ  هحفص 6 
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رد مدرم  دوـشیم و  ارجا  مدرم  بـختنم  یتـلود  تـسد  هـب  بیوـصت و  مدرم  ناگدــنیامن  زا  بـکرم  یــسلجم  رد  یمالــسا  نوناــق  تـسا و  راــک  رــس  رب  یمدرم  یتــموکح 

! دنتخادنا هدنخ  هب  دوخ  زیمآهرخسم  دیلقت  زا  ار  ملاع  نادنمشوھ  دنداد و  عجترم  مان  دنلاعف ، روضح  یاراد  نآ  لئاسم  نیرتساسح 

جح  / ١٣٧٠/٠٣/٢۶ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

هدروآ و دیدپ  هقطنم  یمالـسا  سپـس  یبرع و  یاھتلود  یور  رب  یراشف  مرھا  ناونع  هب  ار  لیئارـسا  بصاغ  میژر  زورما ، ات  زاغآ  زا  رگرامعتـسا ، یاھتلود  یناھج و  رابکتـسا 

. دراد تسد  رد  ار  زومآتسد  گس  نیا  یهتـشررس  گرزب ، ناطیـش  زورما  و  دـنرادھاگن ؛ مالـسا  ناھج  یولھپ  رد  هراومھ  ار  مومـسم  رجنخ  نیا  هک  دـننآرب  دـناهدرک و  هریخذ 

یتسیرورت تایلمع  هیاسمھ ، یاھروشک  هب  ررکم  زواجت  لکش -  نیرتعیجف  هب  مھ  نآ  رـشب -  قوقح  موادم  ضقن  یللملانیب ، نیناوق  ررکم  ضقن  هک  تسین  یبجعت  سپ ،

بابرا یهطبار  گرزب  یاھتلود  رگید  اکیرما و  اب  هک  ناھج  یاھروشک  زا  کیرھ  رد  کیرھ  هک  اـھنآ -  لاـثما  یمتا و  یاھحالـس  نوزفازور  یهیھت  راکـشآ ، یهنوگ  هب  ییاـبرمدآ  و 

اـصوصخم ناـھج ، یرابکتـسا  یهکبـش  یوس  زا  ار  یدـج  ضارتـعا  چـیھ  دـشاب و  لوبق  لـباق  اھتـسینویھص  زا  دوشیم -  یقلت  میظع  ییهثداـح  دـشاب ، هتـشادن  یتـیعر 

. دزیگنینرب گرزب  ناطیش 

جح  / ١٣٧٠/٠٣/٢۶ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

نآ عضو  زا  یمومع  تلفغ  بجوم  هک  ریخا ، یاھھام  داح  لئاسم  هب  مالـسا  یایند  لاغتـشا  زا  هدافتـسا  اب  دنھ ، تلود  تسا . ریمـشک  ناناملـسم  عضو  یدـعب ، یهلاسم 

هداد رارق  جارات  ضرعت و  دروم  ار  نانآ  سومان  لقن -  رب  انب  یتح -  لام و  ناج و  هدروآ و  دراو  مدرم  نآ  رب  هتـسناوت ، هک  ار  یراشف  رثکادـح  هدـش ، مولظم  هداتفا و  ادـج  ناردارب 

یاھیسیلگنا هک  تسا  ییهنھک  یاھمخز  زا  یکی  نیا ، هک  دننادیم  نیعلطم  و  منکب -  یتواضق  ریمـشک  یهلاسم  تیھام  رد  هک  متـسین  نآ  ددصرد  نونکا  بناجنیا  تسا .

دنھ تلود  هک  تسا  نآ  ام  نخس  دنتفرگ -  ماقتنا  گرزب  دنھ  ناناملـسم  زا  نآ  یهلیـسو  هب  هدرک و  دراو  هراقهبـش  رکیپ  رب  دنھ ، زا  دوخ  یرابجا  جورخ  ماگنھ  رد  رگرامعتـسا 

زا یعقاو  عافد  چـیھ  رـشب  قوقح  یعدـم  یاھنامزاس  گرزب و  یاھتلود  هکنیا  هب  ناـنیمطا  اـب  هدرک و  هدافتـسا  بساـنمان  نشخ و  یاـھرازبا  زا  هلاـسم ، نیا  اـب  دروخرب  رد 

. تسا هدش  لسوتم  یناسنا  ریغ  یاھشور  هب  درک ، دنھاوخن  ناناملسم 

روشک  / ٢۵/١٣٧٠/٠۶ رسارس  یهعمج  یهمئا  رادید  رد  تانایب 

یاھهبرجت تروص  هب  یماظن و  یهلمح  تروص  هب  اھینمشد  نیا  هک  تسا  دیعب  هتبلا  میشاب . رابکتسا  فرط  زا  ییهدیچیپ  قیمع و  رایسب  یاھینمـشد  رظتنم  دیاب  ام  زورما 

یاھراشف اھھار ، زا  یکی  تسا . یداـصتقا  یهرـصاحم  ندرک  گـنت  اـھھار ، زا  یکی  درک . دـنھاوخ  باـختنا  راـک  نیا  یارب  ار  یرگید  یاـھھار  داـیز  لاـمتحا  هب  دـشاب ؛ هتـشذگ 

. تسا یسایس  نوزفازور 

گنج هب  رـشب  قوقح  یهبرح  اب  نویـسیمک ، نالف  هعومجم و  نالف  روشک ، نـالف  تسا . هداـتفا  اـھنھد  رد  رـشب  قوقح  یهلاـسم  زاـب  هک  تسا  یتقو  دـنچ  دـینیبیم  نـالا 

و ناسنا ؛ رھ  یارب  هن  تسا ، یبرغ  ناسنا  یارب  دنلیاق ، ناسنا  یارب  یقح  رگا  و  دنتـسین ؛ لیاق  رـشب  یارب  یقوقح  ناشلد ، هت  هک  یناسک  دـنیآیم ؛ یمالـسا  یروھمج 

یمالسا یروھمج  هیلع  ار  رـشب  قوقح  راعـش  وگغورد ، یاھمدآ  نیا  دنوشب . ادف  دوبان و  ناشدوخ  تمالـس  تداعـس و  ظفح  یارب  یبرغریغ ، ناسنا  اھنویلیم  هک  دنرـضاح 

. دندوب هدرک  ملع  ار  لخاد  رد  یھابت  داسف و  زکارم  ندروآ  دوجو  هب  قیرط  زا  ییاھراشف  لیبق و  نیا  زا  یسایس  یاھراشف  مھ  البق  و  دننکیم ، ملع 

ادھش  / ١٣٧٠/٠٧/٠٣ یاھهداوناخ  نارگراثیا و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

زا رتهنایشحو  رگید  هک  رابتنوشخ  یتسرپداژن  کی  اب  نیمزرس ، نیا  یهمھ  رد  دعب  نیطسلف و  نیمزرس  زا  ییاھـشخب  رد  راک  لیاوا  رد  اھتـسینویھص  هک  تسا  لاس  هاجنپ 

 - نتفرگ ار  اھنآ  نوخ  یدراوم  رد  دش ، لقن  هک  یروطنآ  یتح  ندرک ، هجنکش  اھنادنز  رد  اھهجنکـش  نیرتدب  اب  ار  ینیطـسلف  ناناوج  دننکیم . تموکح  تسین -  روصتم  نآ 

هک همھ ، مشچ  یولج  هچبرـسپ  کی  تسد  نتـسکش  لثم  یرظانم  ندروآ  دوجو  هب  تسین -  دیعب  چیھ  میخژد  یاھتـسینویھص  نیا  زا  دـش و  هتفگ  اھلاس  نیا  لوط  رد  هک 

ثداوح لیبق  نیا  زا  لاس ، هاجنپ  ابیرقت  تدم  نیا  رد  تساھنآ ! یلومعم  یاھراک  دروآ ، هجض  هب  ار  ایند  داد و  ناشن  ار  نآ  نویزیولت  اقافتا  تفرگ و  ماجنا  نارومام  یهلیسو  هب 

. تسا هداتفا  قافتا  ررکم 

سیئر تقو  نآ  تسا !؟ تسرپداژن  یـسک  هچ  سپ  دنتـسین ، تسرپداژن  اھنیا  رگا  تسا ؟ نکمم  رتهدولآتثابخ  رتنشخ و  نیا  زا  یتسرپداژن  ایآ  هن ؟ ای  دنتـسرپداژن  اھنیا  اـیآ 

فرح نیطـسلف  تلم  هیلع  دتـسیایم و  ردـلق  کی  لثم  دـنکب -  عافد  اھتلم  قح  زا  دـیاب  هک  ییاجنآ  اھتلم ؛ یهناـخ  حالطـصا  هب  دوریم -  لـلم  ناـمزاس  هب  اـکیرما  روھمج 

! دنکیم تطاسو  تعافش و  میخژد ، یاھتسرپداژن  نیا  یارب  دنزیم و 

هب عجار  دنھاوخیم  یتقو  هک  ییاھنیا  رشب !؟ قوقح  زا  یرادفرط  هب  دسر  هچ  دناهدیمھف ؛ ار  رشب  قوقح  الـصا  هک  دننک  اعدا  دنناوتیم  اھرادمتـسایس  نیا  اھمدآ و  نیا  ایآ 

قوقح یفن  هب  دـننک ، مھتم  دـنھاوخب  ار  سک  رھ  دزیریم ! ناشیور  تسد و  زا  رـشب  قوقح  یهملک  روطنیمھ  تابن  لقن و  لـثم  دـننزب ، فرح  ناـشدوخ  فلاـخم  یاـھتلود 

نیطسلف تلم  هیلع  هک  امش  تسیچ !؟ رشب  قوقح  هک  دیمھفیم  هچ  امـش  دنرـشب ! قوقح  یناب  اھنآ  هکنیا  لثم  دننکیم ؛ مھتم  رـشب  قوقح  تاعارم  مدع  هب  ای  رـشب 

امـش تسیچ !؟ رـشب  قوقح  هک  دیمھفیم  هچ  دیتسھ ، اھنآ  یهدننکتیامح  هارمھ و  تسدمھ و  هنوگنیا  تسرپداژن  یاھتـسینویھص  اب  دـیرادیم و  اور  ار  یتنایخ  نینچ 

تبسن ار  ایند  بلطتلادع  هاوخیدازآ و  یاھتلم  هکلب  ناملسم ، یاھتلم  قیمع  ترفن  راک ، نیا  اب  اکیرما  روھمج  سیئر  دینزب !؟ فرح  رشب  قوقح  یهرابرد  هک  دیراد  قح  هچ 

. درک رتقیمع  دوخ  هب 

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

اھنیا دنورب ؛ دـننکب و  یراک  هقطنم  نیا  رد  دـنیایب  دـنرادن  دـصق  اھنیا  هک  میدرک  ساسحا  ناشیاھفرح  لالخ  زا  ام  درک ، هقطنم  نیا  دراو  ار  شدوخ  یاھورین  اکیرما  هک  یزور  نآ 

ار یتایح  ساسح و  مھم و  یهقطنم  نیا  دنھاوخیم  اھنیا  میتفگ  دنوشب . راگدنام  هقطنم  نیا  رد  دنیایب  دنھاوخیم  اھنیا  میتفگ  دنـشاب . هقطنم  نیا  مرادناژ  دـنھاوخیم 

هقطنم نیا  دـنھاوخیم  اھنیا  تسا . یتایح  ایند  یارب  سرافجـیلخ  دنـشاب . هتـشاد  ناشدوخ  تسدریز  دوب ، دـھاوخ  هقطنم  نیا  جاتحم  رگید  لاس  دـنچ  ات  اـیند  یهمھ  هک 

هبحاصم رد  ینارنخـس و  رد  اھنآ  زا  رفن  ود  یکی ، دـندرک و  هبحاصم  اروف  اکیرما  یاھتیـصخش  اما  میتفگ ؛ ار  بلاطم  نیا  زور  نآ  ام  دـشاب . ناشرظن  ریز  ناـشدوخ و  هب  قلعتم 

ندـنام یارب  یحارط  لوغـشم  دنتـسھ ؛ هاـگیاپ  نتخاـس  لوغـشم  تیوک  رد  هک  دـینک  هظحـالم  زورما  تفر . میھاوـخ  اـم  میناـمب ؛ تیوـک  رد  میھاوـخیمن  اـم  هن ، هک  دـنتفگ 

. تسا هدش  انب  غورد  ساسا  رب  اھنآ  تسایس  اھنآ و  دوجو  دنیوگیم ؛ غورد  مھ  زورما  دنتفگیم ، غورد  زور  نآ  دنتسھ .

؛ دننکیم رـشب  قوقح  زا  یرادفرط  یاعدا  هک  دـنیوگیم  غورد  دنتـسھ . اھنامھ  مالـسا  کانرطخ  نمـشد  میتسین ؛ فرط  مالـسا  اب  ام  دـننکیم  راھظا  هک  دـنیوگیم  غورد 

ار هقطنم  یاھتلم  اب  ینمـشد  دصق  ام  دننکیم  نایب  هک  دنیوگیم  غورد  تسا . گرزب  ناطیـش  زورما  یرابکتـسا و  یاھتردق  نیمھ  رـشب ، قوقح  رـشب و  نمـشد  نیرتگرزب 

؛ میتسھ ناریا  اب  طباور  هب  لیام  میرادیم و  تسود  ار  ناریا  ام  دـننکیم  رارکت  هک  دـنیوگیم  غورد  دـننک . ناشدوخ  یهدرب  ریـسا و  ار  هقطنم  یاـھتلم  دـنھاوخیم  میرادـن ؛

. دننک تسرد  ناریا  رد  ار  هتشذگ  طاسب  نامھ  دننک و  تموکح  ناریا  رب  هتشذگ  لثم  هک  دنلیام  اھنیا 

یاھتردق یهدارا  لیم و  نآ  رد  دنک  ساسحا  هک  یتکرح  رھ  رد  اجرھ و  رد  تلم  نیا  تسا . مالـسا  یهدشرادیب  تلم ، نیا  تسین . تلم  نآ  رگید  تلم  نیا  تشذگ ؛ تاھیھ !

. دش دھاوخ  مھ  زوریپ  ادـخ  یهوق  لوح و  هب  یھلا و  لضف  هب  داتـسیا و  دـھاوخ  مھ  نیا  زا  دـعب  تسا ؛ هداتـسیا  مھ  نونکات  داتـسیا و  دـھاوخ  نآ  لباقم  تسا ، یرابکتـسا 

. تسایند یاھناطیش  عضو  نیا ،

هیلع اھنیا  یهئطوت  دینیبب ؛ ار  اھینیطسلف  عضو  دنرشب ! قوقح  رادفرط  دننک  اعدا  اھییاکیرما  هک  تسین  نیا  زا  رتالاب  رتخلت و  یمالسا  یاھشزرا  هب  تبسن  یدنخشیر  چیھ 

یفرح دنشکب ، دایرف  دھاوخیم  ناشلد  اھتلم  نارادیب  نارایشوھ و  دنزیم . جوم  اھتلم  لد  رد  نوخ  دنشاب !؟ رشب  قوقح  رادفرط  دنناوتیم  اھنیا  ایآ  دینیبب . ار  اھینیطسلف 

« رشب قوقح   » 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 68هاگياپ  هحفص 7 

http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=2464
http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=2464
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2488
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=17933
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2500
http://farsi.khamenei.ir


. دیرادهگن مکحم  ار  نآ  تسامش ؛ تسد  رد  زورما  مچرپ  نیا  دنتفیب . هار  شرس  تشپ  دننیبب و  هتشارفارب  ار  یرابکتسا  یاھتردق  هیلع  نایصع  مچرپ  دنھاوخیم  دننزب ؛

نیطسلف  / ١٣٧٠/٠٧/٢٧ یمالسا  بالقنا  زا  تیامح  یللملانیب  سنارفنک  ناگدننک  تکرش  رادید  رد  تانایب 

مولظم یاھناسنا  زا  تیامح  زا  مد  دراد و  ناسنا  قوقح  ناسنا و  دروم  رد  یساسحا  هک  سک  رھ  تسا . ینونک  تیرشب  ناھج  گرزب  بیاصم  زا  یکی  نیطسلف ، یهلاسم 

ات تسا . خیرات  ریظنمک  یایاضق  وزج  نیطسلف ، تبیصم  هیـضق و  هک  تفگ  دوشب  دیاش  دنادب . دوخ  یهیـضق  ار ، هیـضق  نیا  دشاب و  هیعاد  بحاص  هیـضق  نیا  رد  دیاب  دنزیم ،

. تسا ریظنمک  مھ  خیرات  لوط  رد  تلم ، کی  هب  تبسن  تمظع  نیا  اب  ییهثداح  روطنیا  میتخانش ، میتسناد و  ام  هک  اجنآ 

هجنکش زا  اھنآ ، ندرک  نامناخیب  اھناسنا و  ندرک  هراوآ  زا  هانگیب ، سوفن  لتق  زا  تسا ؛ عمج  نیطسلف  یهیضق  تبیـصم و  رد  دینک ، ضرف  یناسنا  بیاصم  زا  هچرھ  امش 

ندادن تیلاعف  یهزاجا  قانتخا و  ملظ و  راشف و  زا  ناسنا ، هدع  کی  یرـشب  یاھهیامرـس  ندرک  دوبان  زا  یناسنا ، تمارک  هب  تناھا  زا  لیبق ، نیا  زا  دیعبت و  سبح و  رجز و  و 

رد نیطـسلف  یهیـضق  رد  دنکیم ، رادـغاد  رادهحیرج و  ار  تیرـشب  دـتفیب ، قافتا  مدرم  زا  یعمج  یارب  ملاع  زا  ییهشوگ  رد  رگا  هک  یبیاصم  نیا  یهمھ  رـشب . هدـع  کی  هب 

. تسا هداتفا  قافتا  ریخا  لاس  جنپ  لھچ و  لوط 

لھچ نیا  رد  هک  دیراد  غارس  ار  تلم  مادک  امش  دنیوگب . نخس  نیطسلف  تلم  قوقح  زا  دیاب  دنیوگیم ، تسار  رگا  دننزیم ، رـشب  قوقح  زا  یرادفرط  زا  مد  هک  یناسک  نآ 

دش روطهچ  دشاب ؟ هدش  هتفرگ  هدیدان  شقوقح  دشاب و  هداد  تسد  زا  ار  شنازیزع  دشاب ، هدیشک  تبیصم  دشاب ، هدید  هجنکـش  نیطـسلف  تلم  ردق  هب  ریخا ، لاس  جنپ  و 

فرح دننکیم ، رپس  هنیس  دنرشب ؛ قوقح  راوخمغ  زوسلد و  هک  دننکیم  اعدا  یناسک  دیایب ، شیپ  ناسنا  ییهدع  یارب  بیاصم  نیا  زا  یکی  ملاع ، زا  ییهشوگ  رد  رگا  هک 

!؟ دنریگیم هدیدن  نیطسلف  مدرم  رد  ار  تبیصم  همھ  نیا  عومجم  اما  دننکیم ؛ مادقا  دننزیم و 

یناسنا و قح  یارب  دوخ ، یهناخ  یارب  ینعی  نیطسلف -  یهلاسم  یارب  هک  یسک  نآ  دنداد . هولج  هنوگژاو  ار  تقیقح  نیطسلف ، یهیـضق  رد  هک  تسا  نیا  گرزب  یهئطوت 

گرزب تبیصم  دوشیم ! یفرعم  تسیرورت  مسینویھص ، رابکتسا و  هب  هتـسباو  یتاغیلبت  هاگتـسد  ایند و  یرابکتـسا  تاعوبطم  فرع  رد  دنکیم ، یمادقا  دوخ -  یلم  قح 

نآ فرط  رد  رـشب ، قوقح  رادـفرط  حالطـصا  هب  یایند  ندـمتم ، حالطـصا  هب  یایند  دـنروآیم ! تلم  کی  رـس  رب  ندـمتم ، یاـیند  دـییات  لوبق و  اـب  ار ، بیاـصم  نیا  هک  تسا  نآ 

. دناهتفرگ هدیدن  ار  تلم  کی  عورشم  یھلا و  یناسنا و  قوقح  همھ  نیا  هک  تسا  هداتسیا  یناسک 

مدرم  / ١٣٧٠/٠٩/١٣ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

نادـنزرف یاپ  ریز  ایند ، زا  یمیظع  شخب  زورما  میراد . ناناملـسم  ام  هک  یـساسح  یاھروشک  نیا  رد  مھ  نآ  تسھ ؛ ایند  رد  ناملـسم  سوفن  درایلیم  کـی  زا  شیب  زورما 

ناناملـسم دـننک !؟ تموکح  اھروشک  نیا  رب  اھتلود  هنوگنیا  سیلگنا و  اکیرما و  یتسیاب  مھ  زاب  ایآ  ییایفارغج . تیعقوم  نیا  اب  و  ینغ ، عباـنم  همھ  نیا  اـب  تسا ؛ مالـسا 

. دنھدب لیکشت  یوق  یهھبج  کی  یناھج ، نمشد  لباقم  رد  دننک و  هدافتسا  رگیدکی  لوپ  عبانم و  تعنص و  ملع و  زا  هداوناخ ، کی  لثم  ناشدوخ  نیب  دنوشب ؛ رادیب  دیاب 

اکیرما نادرمتلود  اما  تسا ؛ ییهناھلبا  روصت  نیا  هتبلا  تسوا . هب  قلعتم  اـیند  دـنکیم  روصت  اـکیرما  هک  زورما  صوصخب  دـنراد !؟ ناناملـسم  زورما  هک  تسا  یعـضو  هچ  نیا 

رگید هک  دننکیم  لایخ  اھنآ  تسا ، هدش  هدیـشک  تلذ  فعـض و  هب  هدش و  هکتهکت  هنوگنیا  دـشاب -  قباس  یوروش  ریھامج  داحتا  هک  اھنآ -  بیقر  نوچ  دـنراد . ار  روصت  نیا 

نینچ تسا ! نیا  لام  ایند  الـصا  و  تسا ، نیا  لاـم  مھ  وا  مھـس  تسا ، هتـسشن  نیمز  هب  بیقر  نآ  هک  ـالاح  و  دوب ، بیقر  رفن  ود  هب  قلعتم  اـیند  اـیوگ  تساـھنآ ! لاـم  اـیند 

ایند لئاسم  دنلقتسم . اھتلم  اھناسنا و  دندازآ . اھناسنا  تسا !؟ هدرک  نیقلت  یرـشب ، تعیبط  هزیرغ و  زا  عالطایب  قمعمک  نادرمتلود  نیا  هب  یـسک  هچ  ار  یطلغ  قطنم 

! تساھنآ لام  ایند  یاج  همھ  دننکیم  لایخ  دراد !؟ یطبر  هچ  امش  هب 

نیا لثم  دـنناسریم ؛ اـجنآ  هب  ار  ناـشدوخ  اروف  اـھنآ  تسھ ، زاـسلوپ  زیچ  کـی  وگموگب و  کـی  هثداـح ، کـی  هک  اـیند  یهشوگ  رھ  دـننکیم ! تلاـخد  مھ  اـیاضق  یهمھ  رد 

! دـنلیاق ماقم  ناشدوخ  یارب  ایند ، رتنالک  لثم  هچ !؟ امـش  هب  دـندوب ! رـضاح  رھوش  نز و  یاوعد  تقو  یریگجاب و  تقو  هک  قباـس ، یاـھهلحم  یاھـشکوقاچ  اـھتفلکندرگ و 

تردق ساسحا  دنمھفب و  ار  ناشدوخ  تردـق  دـناهدشن  رـضاح  اھتلود  اھتلم و  زا  یـضعب  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  دـینکیم ، تردـق  ساسحا  امـش  هکنیا  دـیتسھ ؟ یک  امش 

یناوخزجر روطنیا  ایند  رد  دـیتسناوتیم  یک  امـش  دـنراد ، یمیظع  تردـق  هچ  هک  دـندیمھفیم  دـندروآیمرد و  رـس  ناشدوخ  تردـق  زا  ناملـسم  یاھتلم  رگا  الاو  دـننکب ؛

!؟ دینک

یک یمالسا  یاھتلم  سپ  دنربب . نیب  زا  یلکب  ار  اھینیطسلف  قح  هکنیا  یارب  دناهداتسیا ، هقطنم  نیا  بصاغ  نشخ  قالخادب  یوررپ  زواجتم  بصاغ  لیئارـسا  رـس  تشپ 

کی قوقح  دندرک و  اضما  دنتسشن  دندناشن ، مھ  رود  دندرب ، اجنآ  هب  دندناشک  ار  اھنیا  دندرک ، رارکت  ار  یمسا  کی  دننکب ؟ دوجو  راھظا  اھییوگروز  نیا  لباقم  رد  دنھاوخیم 

. دش دھاوخ  رتوررپ  حیقو ، ثیبخ و  نمشد  نآ  دنیایب ، هاتوک  ناناملسم  هک  مھ  هچرھ  دندومن . عیاض  ار  تلم 

یهراـچیب مدرم  هدـع  کـی  دـننکن و  ناراـبمب  ار  ییهقطنم  دـنیاین و  هک  تسا  یزور  رتـمک  یھاـگ  دـیاش  و  ییهتفھ ، رتـمک  دـننکیم . هچ  ناـنبل  بونج  رد  اـھنیا  دـینیبب  نـالا 

سفن یـسک  دـیآیمن و  نوریب  یـسک  زا  فرح  هملک  کی  دـناهدرم . مھ  رـشب  قوقح  یاھنامزاس  نیا  دنـشکن . دوخیب  یمرج ، هنوگچـیھ  نودـب  ار  ناـنبل  بونج  ییاتـسور 

؛ دیوشیم عنام  ارچ  هک  دشیم  لاجنج  ایند  مامت  دنورب ، لیئارـسا  هب  دنوشب و  جراخ  یوروش  زا  دنتـشاذگیمن  اھزور  نآ  ار  یـسور  یدوھی  رفن  راھچ  رگا  یلو  دـشکیمن ؛

دوخ هب  قـلعتم  اـھهناسر  هتبلا  هک  اـیند -  یاـھهناسر  ماـمت  دوـشیم ! عناـم  یوروـش  تلود  ارچ  دـیایب ؛ لیئارـسا  تلود  یهیاـس  ریز  هب  دـھاوخیم  یـسور  دنورھـش  کـی 

هفخ ارچ  دـیاهدرم !؟ الاح  سپ  دـندشیم ! گنھامھ  اـھنآ  اـب  دـننکیم ، رـشب  قوقح  یاـعدا  هک  مھ  رـشب  قوقح  یاـھنامزاس  دـشیم ! لاـجنج  زا  رپ  تساھتـسینویھص - 

!؟ دیاهدش

اریز میـشاب ؛ هتـشاد  یراظتنا  اھنآ  زا  دـیابن  مھ  ام  هتبلا  دـنزیمن ! یفرح  چـیھ  مھ  سکچـیھ  اما  دـننکیم ؛ ماـعلتق  ار  ناـنبل  تلم  دـننکیم ، ماـعلتق  ار  نیطـسلف  تلم 

؛ میشاب هتشاد  یراظتنا  اھنآ  زا  دیابن  ام  دننمشد . دریگب ، ار  اھییوگروز  یولج  هک  هچرھ  اب  یمالسا و  یاھتلم  اب  مالـسا و  اب  اھنیا  تسا ؟ یراظتنا  هچ  نمـشد  زا  دننمـشد .

هب یبرع ، یاھتلود  زا  یضعب  صوصخب  و  یمالسا ، یاھتلود  ارچ  دنوشیمن ؟ رادیب  یمالـسا  یاھتلم  ارچ  میـشاب . هتـشاد  راظتنا  یمالـسا  یاھتلم  زا  نامدوخ و  زا  دیاب  ام 

؟ دنیآیمن دوخ 

مق  / ١٣٧٠/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

باسح هب  مھ  ار  ناشدوخ  تلم  دـنروآیمن ؛ باسح  هب  ار  اھتلم  اھنیا  الـصا  تسوا ! هب  قلعتم  اـیند  یتسرپرـس  تساـیند و  راـیتخابحاص  هک  دـنکیم  لاـیخ  اـکیرما  میژر 

ناکد و کی  رشب ، قوقح  مسا  اھنیا ، یارب  دنتـسین . لئاق  شزرا  الـصا  یرـشب  سوفن  یارب  اھنیا  هک  دش  دھاوخ  مولعم  دنک ، لیلحت  تسرد  ییهدننک  لیلحت  رگا  دنروآیمن .

ایند رد  همھ  نیا  دـننکیم . ملع  ار  رـشب  قوقح  یهلاسم  دـنھدب ، رارق  راشف  ریز  ار  وا  دـنورب و  وا  گنج  هب  دـنھاوخب  دنـشاب و  فلاخم  یتلود  اـب  هک  اـجرھ  تسا . هبرح  کـی 

رد امش  الصا  هک  دوشیمن  ضرعتم  مھ  یدحا  دننکیم ؛ سفنت  یگدنز و  دنراد  اکیرما  میژر  لاب  ریز  دنتسین ؛ لئاق  یرشب  قوقح  هب  الصا  هک  دنتـسھ  ییاھروشک  اھتلود و 

ریز ار  اھنیا  دنشاب ، اھنآ  فلاخم  ییاھتلود  اھتلم و  هک  مھ  ییاجنآ  دنھارمھ . اھنآ  اب  نوچ  دیلئاق ؟ رشب  داحآ  یارب  ییار  الـصا  تسھ ؟ رـشب  قوقح  مان  هب  یزیچ  ناتروشک 

اھنادنز و رشب و  قوقح  یهلاسم  بالقنا ، لوا  زا  تسا . هدوب  بالقنا  لوا  زا  یمالـسا ، یروھمج  دروم  رد  هتبلا  دننزیم . اھنآ  هب  ار  اھماھتا  ماسقا  عاونا و  دنراذگیم و  راشف 

هک یناسک  نآ  ناریا . یاھنادنز  دنتفگیم : امیاد  دندرکیم و  لاجنج  دندرکیم ، قوب  رد  یبیرفماوع  ناونع  هب  ار ، ملاع  نادنمشوھ  یارب  کحضم  روآهدنخ و  یاھفرح  نیا  زا 

رشب قوقح  تسین ، حرطم  هک  یزیچ  تسا ؛ هداتفابقع  یاھروشک  یاھنادنز  زا  رتدب  بتارم  هب  اھروشک  نیا  یاھنادنز  هک  دننادیم  دننکیم ، مکح  تواضق و  دنراد و  عالطا 

یاـھروشک هب  تقو  نآ  دنتـسین ؛ لـئاق  یقوـقح  رـشب  یارب  دـننکیم . ینیغورد  یاـھیبیرفرھاظ  هبرح ، کـی  ناوـنع  هب  . تسا رـشب  تمارک  تسین ، حرطم  هک  یزیچ  تـسا ؛

رگم دـیتسھ !؟ هراکچ  امـش  دـینک !؟ تراظن  روشک  نالف  تاباختنا  رب  دـیورب  هک  هچ  امـش  هب  دـننک ! تراظن  اجنآ  تاباختنا  رب  هک  دنتـسرفیم  مدآ  نیتال  یاکیرما  ییاـقیرفآ و 

هک تسا  هدمآ  راک  رـس  اجنآ  رد  ییاھتموکح  امـش  موش  یهیاس  ریز  رد  هک  دیورب  ییاھروشک  نآ  غارـس  دیتسھ ، تاباختنا  رادفرط  رگا  امـش  دیتسھ !؟ تلم  نآ  میق  امش 

همھ میربب ؛ مسا  میھاوخیمن  الاح  دنتـسین ؛ مھ  مک  اھتموکح  نیا  دـننامب . یقاـب  اـھتموکح  نآ  هک  دـنھدیمن  هزاـجا  هظحل  کـی  دـشاب ، ناـشمدرم  تسد  رد  راـیتخا  رگا 

« رشب قوقح   » 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 68هاگياپ  هحفص 8 
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دنھدب و رارق  راشف  ریز  دنھاوخب  هک  ییاجنآ  اما  تسین ؛ تاباختنا  زا  یمـسا  اھروشک ، نآ  رد  دننادیم . همھ  زا  رتھب  مھ  ناشدوخ  مییوگیم ؛ ار  اھتموکح  مادک  دـننادیم 

!؟ دیتسھ اھتلم  میق  امش  رگم  هچ ؛ امش  هب  هن ! ای  هدش  ماجنا  تسرد  تاباختنا  روشک  نالف  رد  هک  دنک  تراظن  دورب  هک  دنتسرفیم  مدآ  اکیرما  زا  دنشاب ، هتشاد  ییهزیگنا 

! دنوریمن مھ  ور  زا  دننکیم و  دنراد  ناشدوخ  ار  تناھا  نیرتگرزب  رـشب ! قوقح  اھتلم و  قوقح  دنیوگیم  تقو  نآ  دـننکیم !؟ دـنراد  اھنیا  هک  تساھتلم  هب  یتناھا  هچ  نیا 

روما یهمھ  رد  اـجهمھ ، رد  هدرتسگ  یـسوساج  هاگتـسد  یاـکتا  هب  لوپ ، تورث و  یاـکتا  هب  وتو ، قح  یاـکتا  هب  دـنرادن -  مھ  بیقر  رگید  ـالاح  هک  یمتا -  حالـس  یاـکتا  هب 

. درادن لوبق  اھتلم  هب  تبسن  ار  یلعج  نیغورد و  یتسرپرس  نیا  تسایر و  نیا  تدایس و  نیا  رگید ، سک  چیھ  یارب  اکیرما و  یارب  ناریا  تلم  اقآ ، هن  دننکیم . تلاخد 

ماظن  / ١٣٧٠/١١/١٣ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

یروھمج هیلع  اھتسینویھص  رگا  تساھییاکیرما . اھتسینویھص و  تسد  رد  ملاع  کی  یهجرد  یاھنوبیرت  دننزن . فرح  هک  میرادن  عقوت  مھ  ام  دننزیم ؛ فرح  ایند  رد  ام  هیلع 

عاونا . دراد بجعت  فرط  نآ  درادن ، یبجعت  شفرط  نیا  درک ؛ بجعت  دیاب  دننزن ، تمھت  ام  هب  اھنآ  هب  یهتـسباو  تاغیلبت  اھییاکیرما و  رگا  درک . بجعت  دیاب  دننزن ، فرح  یمالـسا 

یروھمج هکنیا  یارب  دندرک ؛ جیسب  هورگ  نالف  صخش و  نالف  زا  عافد  رـشب و  قوقح  مسا  هب  ملاع  رد  ار  ناشدوخ  هب  یهتـسباو  یاھنامزاس  دننزب -  دندز -  ام  هب  ار  اھتمھت 

رد ناـشدوجو  یهمھ  هک  ییاھتردـق  دـننزن !؟ زیمآرخـسمت  دـنخبل  اـھفرح  نیا  هب  هک  دـنملاع  نادنمـشوھ  زا  کیمادـک  اـعقاو  دـننک ! رـشب  قوـقح  ضقن  هب  مھتم  ار  یمالـسا 

هب مھتم  ار  ام  رگا  تساھتلم ، تیرـشب و  هب  تبـسن  تیانج  اب  یهتخیمآ  میراد -  دای  هب  ام  هک  شریخا -  خیرات  رـساترس  هک  ییاکیرما  تسا ، تیرـشب  عفانم  دض  رب  تقیقح 

؟ میھدیم یتیمھا  هچ  میراد و  یکاب  هچ  ام  دننک ، رشب  قوقح  ضقن 

رھ مکح ، نیا  هایا .» الا  اودبعت  الا  رما  الا   مکحلا  نا  : » دـیوگیم هک  تسا  مالـسا  دوشیم ؛ نیمات  یمالـسا  تموکح  مالـسا و  یهیاس  رد  رـشب  قوقح  هک  مییوگیم  ام 

. دنشاب هتفریذپ  ار  وا  مدرم  دشاب و  هدش  هتفریذپ  یاھرایعم  یاراد  هکنآ  رگم  دشاب ؛ هتشاد  تیمکاح  مدرم  رب  درادن  قح  سکچیھ  دنکیم . یفن  ار  ییهناملاظ  تیمکاح 

هاپس  / ١٣٧٠/١١/١٨ ناھدنامرف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یرابکتسا تردق  دننکیم !؟ تلاخد  اھتلم  روما  رد  ردقنیا  اھنیا  یقح  هچ  هب  تساھتلم . رب  اکیرما  نوزفازور  طلست  دوشیم ، بوسحم  رطخ  اتقیقح  اھتلم  یارب  زورما  هچنآ 

تاباختنا رد  ار  لـلم  ناـمزاس  تلاـخد  یهمزمز  مھ  اریخا  دـیامن !؟ تلاـخد  ناـشیلخاد  روما  رد  دـنک و  رظنراـھظا  دـنزب ، فرح  اـھروشک  یهراـبرد  هک  دراد  یزوجم  هچ  اـکیرما 

یویند و یهسیئر  تایھ  اھتلم  هک  دننادب  اما  دننک ؛ تسرد  ایند  یارب  هسیئر  تایھ  کی  دنھاوخیم  اھنیا  ( ۵۴٩ .) دناهدرک دنلب  دنتسھ -  تاباختنا  لھا  هک  دازآ -  یاھروشک 

نامزاس شمسا  هچ !؟ امش  هب  دنریگیم ! میمصت  دنراد  ایند  یهرابرد  دناهتـسشن و  مھ  رود  تینما  یاروش  وضع  یاھروشک  یاسور  درک . دنھاوخن  لوبق  ار  یناھج  حطس 

نیا دھاوخیم  هک  تساکیرما  نیا  عقاو  رد  دننک ؛ یرورس  ایند  رد  دنھاوخیم  هک  دنتسھ  وتو  قح  یاراد  یاھروشک  عقاو  رد  اما  تسا ؛ تینما  یاروش  شمسا  تسا ، للم 

، دندرک ار  راک  نیا  هنایمرواخ  رد  دندرک ؛ دراو  یماظن  یورین  دندرک ، دراو  زابرـس  دندش ، اھروشک  دراو  دناهدرک ؛ یماظن  تلاخد  یتح  دناهدرک ؛ تلاخد  مھ  الاح  ات  دـنکب ! ار  راک 

شیپ رد  لوبق  لباقریغ  یاھیرـسدوخ  اھنیا  دـنھدیم ؛ لیکـشت  هاگیاپ  ناشدوخ  لیم  هب  دـننکیم و  ار  راک  نیا  ایند  فلتخم  یاھاج  رد  دـندرک ، ار  راک  نیا  نیتـال  یاـکیرما  رد 

دنیوگب و یزیچ  دنناوتن  اھتلم  تسا  نکمم  دننکیم ؟ لوبق  اھتلم  رگم  اما  دـننک ، لوبق  اھروشک  یهتـسباو  رودزم و  نارـس  رفن  راھچ  تسا  نکمم  تسا . ملاع  نادنمـشوھ 

. دننکیم رتقیمع  ار  نآ  زورهبزور  اھراک  نیا  اب  تسا ، هدش  هدنک  ناشیاپ  ریز  هک  یھاچ  نآ  هک  دننادب  اکیرما  میژر  نارس  نکیل  دنھدب ؛ ناشن  یلمعلاسکع 

اھنیا راک  رب  دـنیایب و  هناگیب  تلود  دـنچ  ناگدـنیامن  ایند  فرط  نآ  زا  هک  دننیـشنب  رظتنم  ناشتاباختنا ، یـسارکمد و  یارب  یتح  ناشروما ، یارب  اـھتلم  هک  دراد  ییاـنعم  هچ 

هک تسا  هدرک  یط  ار  ندمت  ینالوط  نارود  تیرشب  تسا ؟ نیا  زا  ریغ  لگنج  قطنم  رگم  تسا !؟ رتشیب  ناشروز  اھنیا  هکنیا  تجح  هب  طقف  یتجح !؟ هچ  اب  دننک !؟ تراظن 

هناـگیب مھ  اـھنیا  یهمھ  زا  هنافـساتم  هک  بوخ ؛ یاـھزیچ  یهمھ  نایعدـم  تفرـشیپ و  نایعدـم  ناـسنا و  قوقح  نایعدـم  یهلیـسو  هب  مھ  نآ  دـسرب ؛ لـگنج  قـطنم  هب 

ناتدوخ یارب  بوخ ، رایـسب  دـیتسھ ؛ مھ  یدـنمتورث  روشک  دـیراد ، یتلود  دـیراد ، یروشک  امـش  تیرـشب . گرزب  یـالب  تسا  نیا  دـننکیم !؟ ار  شیاـعدا  طـقف  دنتـسھ و 

!؟ دیراد راک  هچ  ایند  مدرم  هب  دینک ؛ یگدنز 

مق  / ١٣٧٠/١١/٣٠ مدرم  رادید  رد  تانایب 

رد درکیم !؟ هچ  تلود  نآ  اب  ییاکیرما  تاغیلبت  دینادیم  دوبن ، اکیرما  عفانم  تمدخ  رد  هک  دادیم  ماجنا  یتلود  ار  نآ  زا  رتمک  رگا  دـنکیم ، لیئارـسا  زورما  هک  ییاھراک  نیا 

یرگید روشک  یاضف  دراو  تسینویھـص  یاھرتپوکیلھ  صالخا -  اـب  دیھـش و  دـھاجم  نیا  یوسوم ؛ ساـبع  دیـس  موحرم  ناـنبل -  هللابزح  لـک  ریبد  تداھـش  ناـیرج  نیمھ 

، دنـشکیم ار  نز  دنـشکیم ، ار  درم  دـننزیم ؛ کشوم  اب  ار  یماظنریغ  یاھلیبموتا  ناوراـک  دـنریگیم و  رظن  ریز  ار  ییهطقن  دـننکیم ؛ دـمآوتفر  نآ  رد  هنادازآ  دـنوشیم ؛

هچ یرابکتسا  یایند  دنکب -  یدیدرت  نیرتمک  دناوتیمن  راتفر  نیا  ندوب  تیانج  رد  سک  چیھ  هک  حضاو -  تیانج  نیا  لباقم  رد  دینیبب  امش  اما  دنشکیم ؛ ار  لاسدرخ  دنزرف 

مدرم یهناـخ  هب  دـننک ؛ هلمح  مدرم  دـنزرف  نز و  هب  دـننک ؛ هلمح  یحلـسمریغ  هب  تسا !؟ نیا  زا  ریغ  مـسیرورت  رگم  تـسیچ !؟ مـسیرورت  یاـنعم  رگم  دریگیم !؟ یعـضوم 

زا یرادفرط  زا  مد  هک  ییاھنامزاس  اکیرما و  یهدحتم  تالایا  میژر  ایآ  تسیچ !؟ مسیرورت  رگم  دنـشکب ؛ دننک و  هجنکـش  دنیابرب ؛ ار  هناخ  بحاص  هناخ ، لخاد  زا  دننک ؛ هلمح 

میژر هک  تسا  لاس  دـنچ  لھچ و  هک  یراک  نآ  ینعی  یتلود ، مسیرورت  هک  دـننادیمن  نیا !؟ ینعی  مسیرورت  هک  دـنمھفیمن  دـننزیم ، مسیرورت  اب  تفلاـخم  رـشب و  قوقح 

، ییاکیرما رابکتسا  سوماق  رد  تاغل ، اھهژاو و  اھگنھرف و  روطنیا  هک  دنیبیم  یتلم  یتقو  ایآ  دنروآیمن !؟ ور  هب  دنمھفیم و  ای  دھدیم !؟ ماجنا  دراد  تسینویھـص  بصاغ 

رگا دـندرک ! طلغ  دـنداد ؛ رارق  اھتـسیرورت  تسیل  رد  ار  ییهدـع  اھییاکیرما  دـنک ؟ یـشاحت  دـیوگب ، تسیرورت  وا  هب  اکیرما  هکنیا  زا  هک  دراد  اج  دوشیم ، فرـصم  طلغ  اـجبان و 

تسینویھص میژر  ینعی  ایند -  یاھمیژر  نیرتثیبخ  یماح  تسا و  نارگید  زا  رتتسیرورت  هک  تساکیرما  میژر  دوخ  لوا  دنریگب ، رارق  اھتـسیرورت  تسیل  رد  یناسک  تسانب 

. تسا - 

نویناحور  / ١٣٧٠/١٢/١۴ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هب ار  لطاب  لطاب و  تروص  هب  ار  قح  هک  یتاناکما  اب  ریگهمھ و  یتاغیلبت  لیاسو  اب  گرزب  یاھتردق  نیا  زورما  تسا . هقباسیب  نایرج  کی  اتقیقح  ایند ، رد  ملظ  نایرج  زورما 

رد دھاوخیم  یسک  هچ  دنرادن ؛ ییانتعا  نآ  هب  دنتسین و  لئاق  شزرا  ییهرذ  یھلا  یناسنا و  یاھشزرا  یارب  هک  ییاھتردق  دنطلسم ؛ ایند  رد  دھدیم ، هولج  قح  تروص 

نایاقآ تقو  نآ  دـنوشیم ؛ عقاو  مولظم  ناملـسم -  یاھتلم  صوصخب  اھتلم -  ردـقهچ  دـننکیم و  هچ  ایند  رد  زورما  دـینیبب  دـنک ؟ نایب  ار  قح  بلطم  دتـسیاب و  اھنیا  لباقم 

رب یتسینویھص  بصاغ  تموکح  هک  ییاھراشف  نآ  اب  تسا  نیطسلف  مولظم  مدرم  عضو  نیا  دننکیمن ! مھ  مرش  دننزیم و  رشب  قوقح  زا  یرادفرط  زا  مد  دننیشنیم و 

ریمـشک ناناملـسم  عضو  نیا  تسا ؛ نانبل  مدرم  عضو  نیا  دـنیامن . دـمآ  تفر و  هنادازآ  دـننک و  یگدـنز  یتحارب  دـنناوتیمن  مھ  ناشدوخ  یهناـخ  رد  هک  دـنکیم ؛ دراو  اـھنآ 

دنتفر اجنآ  هب  ام  ناگدنیامن  دننکیم . یگدنز  شدالگنب  رد  عضو  نیرتدب  اب  زورما  اھنآ  زا  رفن  رازھ  اھھد  هک  تسا  یرامنایم  یهراچیب  فعضتسم  ناناملسم  عضو  نیا  تسا ؛

ییادص ایند  رد  رگم  تسانتعایب ! یعقاو -  یانعم  هب  رـشب -  قوقح  هب  تبـسن  ایند  زورما  ردقهچ  درپیم ! ناسنا  مشچ  زا  باوخ  اعقاو  هک  دنداد  ام  هب  ییاھربخ  دـندمآ و  و 

؛ دنتـشک ار  ناشنادرم  نانز و  اھهچب و  دندرک ؛ نوریب  ناشدوخ  یهناخ  زا  عضو  نیرتعیجف  اب  ار  یرامنایم  ناملـسم  رازھ  اھھد  شوپهمکچ  تشم  کی  دش !؟ دنلب  یـسک  زا 

قوقح یهتیمک  هن  دنزیم ، یفرح  للم  نامزاس  هن  تسین ؛ یـسک  هب  یـسک  مھ  ایند  رد  هدرک ؛ رارف  درادرب ، ار  شدوخ  ناج  هتـسناوت  سک  رھ  دـندرک ؛ تراغ  ار  ناشلاوما 

هریغ حلـص و  زا  عافد  رـشب و  قوقح  زا  عافد  یغورد  یاھهسـسوم  اھـسنارفنک و  نیا  هن  دـنکیم ، یتیلووسم  ساسحا  یناھج  خرـس  بیلـص  هن  دـشکیم ، یدایرف  رـشب 

هب تبـسن  ردقهچ  هک  دھدیم  ناشن  نیا  دـھدیم ؛ ناشن  یمالـسا  یاھـشزرا  میھافم و  مالـسا و  اب  ار  ایند  ینمـشد  نیا ، دنتـسین ! ناسنا  اھنیا  هناک  دـننزیم ؛ یفرح 

ار یسک  دنبوکب ؛ ییاج  رد  ار  یسک  هکنیا  یارب  تسا ؛ یسایس  ییهبرح  دنیوگیم ، تاریبعت  هنوگنیا  رشب و  قوقح  یهرابرد  هک  هچنآ  دنیانتعایب و  مامتھایب و  ناسنا 

. دنیامن جراخ  هنحص  زا  ار  یمدرم  دننک و  فیعضت  ار  یتلود  دننک ؛ گرزب 

دننادیم دننادیم ؛ ار  قیاقح  نیا  ام  مدرم  دننکیم . دنراد  هچ  ایند  رد  ناشنارادمامز  هک  دـنمھفب  ات  دـسریمن  اکیرما  اپورا و  یمومع  راکفا  شوگ  هب  اھفرح  نیا  هنافـساتم 

« رشب قوقح   » 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 68هاگياپ  هحفص 9 
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بلاطم نیا  دیاب  اھنآ  دناهدرک ، شوخ  لد  اھفرح  نیا  هب  هک  ییاھحولهداس  نآ  دنتـسھ . وگغورد  ردقهچ  رـشب ، قوقح  زا  یرادفرط  هناتـسودرشب و  یاھاعدا  نایب  رد  اھنیا  هک 

اھیلیئارسا کشوم  طسوت  شاهچب  نز و  اب  هارمھ  هک  یوسوم -  سابع  دیس  موحرم  زیزع -  دیھش  نیا  تداھش  لباقم  رد  دندوب ، رـشب  قوقح  رادفرط  اھنیا  رگا  دنونـشب . ار 

اھنیا دندرک ! دییات  ار  تکرح  نیا  یتح  هک  دنداد  جرخب  یمرشیب  ردقنآ  اھیضعب  دندرکن ! یضارتعا  اما  دندرکیم ؛ ضارتعا  هملک  کی  دیسر ، تداھش  هب  نانبل  کاخ  لخاد  رد 

لئاسم دـنروآیمن ؛ نابز  هب  ار  ریمـشک  یایاضق  دـننکیمن ؛ موکحم  ار  نیطـسلف  بحاص  ناملـسم  مدرم  هب  لیئارـسا  زواجت  دـننکیمن ؛ موکحم  ار  نانبل  هب  لیئارـسا  زواجت 

مالـسا زا  دننمـشد و  مالـسا  اب  اھنآ  دنناملـسم . هک  تسا  نیا  اھنیا  مرج  تسیچ !؟ اھنیا  مرج  رگم  ارچ !؟ دـننکیم ؛ ضرف  نکیملناک  یلکب  الـصا  ار  یراـمنایم  ناناملـسم 

هزراـبم یمالـسا  یاھـشیارگ  اـب  اـم  هک  دـننکیم  حیرـصت  ریازجلا  رد  دریگیمن ! ماـجنا  شـشوپ  ریز  مالـسا ، اـب  یهزراـبم  هک  تسا  هدیـسر  ییاـج  هب  راـک  زورما  دنـسرتیم .

!؟ دیراد یراظتنا  هچ  رگید  یمالسادض ، یمالساریغ و  یاھتلود  زا  امش  دنیوگب ، روطنیا  اجنآ  رد  یتقو  تسا ؛ یمالسا  روشک  کی  ریازجلا  مینکیم !

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

، رتعیجف یرگید  زا  یکی  هک  دراد  دوجو  حضاو  یهدیدپ  ود  ناھج ، رـسارس  رد  زورما  هک  تسا  نیا  نآ  دـمھفیم و  بوخ  ار  بلطم  کی  یـسایس ، کرد  دـشر و  نیا  اب  ام ، تلم 

ار هچنآ  رگید ، یاھتلم  اـھروشک و  هب  تبـسن  اـکیرما -  تردـقربا  صخـشم  روطهب  و  ملاـع -  طلـسم  یاھتردـق  هک  تسا  نیا  یکی  هدـیدپ ، ود  نیا  تسا . رتتخـس  رتنشخ و 

هراوھام و نداتـسرف  یارب  دنرادنپیم و  دوخ  لام  ار  ملاع  یاضف  دننادیم ؛ دوخ  نآ  زا  ار  ملاع  دازآ  یاھایرد  ینعی  دنیامنیم . لمع  دننکیم ، هدارا  دـنھاوخیم و  ناشدوخ 

هک اجنآ  زا  دناوتیم  دراد ، هک  یزھجم  یاھهراوھام  اب  اکیرما  زورما  دنریگیمن ! هزاجا  یسک  زا  اھروشک ، رد  اھهناخ  لخاد  یتح  اھنابایخ و  اھرھـش و  رد  ندرک  یـسوساج 

یاـچ ناکتـسا  کـی  هک  هتـسشن  شدوخ  یهناـخ  طاـیح  یهشوگ  هناـخ و  رد  ناـسنا  ـالثم  دـنک ! یرادربسکع  یرادربملیف و  صخـشم  روطهب  ار  اـم  تیعمج  نیمھ  تسھ ،

، سدقم عافد  رخآ  یاھلاس  رد  ار  ام  یاھورین  تالاقتنا  لقن و  مامت  هک  دوب  هلیـسو  نیمھ  زا  هدافتـسا  اب  دـننک ! یـسوساج  دـننیبب و  ار  نیا  دـنناوتیم  اجنآ  رد  اھنآ  دروخب ؛

باجیا ناشعفانم  هک  اج  رھ  ایند -  یاج  همھ  رد  مھ ، نونکا  مھ  دـناهدوب . لوغـشم  نآ  هب  مئاد  هک  تسا  یراک  نیا ، دـندادیم . قارع  هب  ار  شربخ  دـندرکیم و  یرادربملیف 

؛ دننکیم یفرعم  رـشب  قوقح  فلاخم  ار  یکی  دنمانیم ؛ تسیرورت  ار  یکی  دننکیم ؛ موکحم  ار  یکی  دنریگیمن . هزاجا  مھ  یـسک  زا  و  دنھدیم ، ماجنا  ار  راک  نیا  دنک - 

ار ناشدوخ  دـننکیم و  دـنناوتیم ، یراک  رھ  دـنزادنایم ؛ هار  اتدوک  دـننکیم ؛ هئطوت  دـننکیم ؛ تاـغیلبت  دـننکیم ؛ تلاـخد  دنتـسرفیم و  مدآ  روشک ، نـالف  تاـباختنا  رد 

هدـیدپ کی  نیا ، دـنکیم . قاتلـش  تسا و  هدـید  رتزاب  دوخ  یارب  ار  نادـیم  نیا  تسین ، یکی  نآ  هک  زورما  اما  دـندوب ؛ یوروش  اکیرما و  زورید  ات  دـننادیم . ایند  رایتخا  بحاص 

. دینادیم مھ  امش  دننادیم ؛ ار  نآ  همھ  هک  تسا 

نانبل  / ١٣٧١/٠٣/٠۴ هللابزح  لکریبد  هب  مایپ 

نموم و یاھورین  اب  هلباقم  رد  نانآ  یناوتان  یهدنھدناشن  هانپیب ، هانگیب و  مدرم  ماع  لتق  نانبل و  بونج  یماظنریغ  مدرم  هب  زواجتم  یاھتسینویھص  یهناعبـس  مجاھت 

زیچ رھ  زا  شیب  هک  هللابزح ، ناناوج  یهدنبوک  تابرض  زا  راکشآ  روطهب  اکیرما ، یهبناج  همھ  یاھکمک  هب  یکتم  حلسم و  نادند  ات  نمـشد  تسا . هللابزح  راکادف  عاجش و 

لتق و هب  ایند  مدرم  مشچ  ربارب  رد  بصاغ ، یاھتسینویھص  دزیریم . ورف  ناکدوک  نانز و  رس  رب  ار  دوخ  راوهناوید  مشخ  هدمآ و  هوتس  هب  دنزھجم ، یراکادف  نامیا و  حالس  هب 

یعدم یاھنامزاس  اھتلود و  دننکیم و  نامناخیب  ار  مدرم  بیرخت و  ار  اھاتـسور  دنوشیم ؛ ینوکـسم  قطانم  نارابمب  ییابرمدآ و  رورت و  بکترم  دننزیم ؛ تسد  تیانج 

. دننکیم اشامت  یدرسنوخ  اب  ار  همھ  نیا  رشب ، قوقح  یرادفرط 

جح  / ١٣٧١/٠٣/١٣ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

ای یعدم  دننزیم و  مالسا  هب  شیارگ  زا  مد  هک  ییاھتلم  اھروشک و  رصاعم و  یمالسا  یاھتضھن  مالـسا و  یهرابرد  ار  اکیرما  میژر  نارادمدرـس  تامادقا  تاراھظا و  سکرھ 

. دباییم عالطا  یمالسا  ماظن  مالسا و  هب  نانآ  یندشنمامت  یهنیک  قمع  زا  دنک ، بیقعت  دنیمالسا  ماظن  لیکشت  دنموزرآ 

زین نیوگزرھ و  ینـسوب  رد  یراج  ثداوح  اھنآ ، نیرتزیگنامغ  نیرتخلت و  یهلمج  زا  هک  درک  هدھاشم  ناوتیم  اعدم  نیا  یارب  یددـعتم  دـھاوش  مھ ، ملاع  یراج  ثداوح  رد 

هب دراد ، نایرج  ندـمتم  حالطـصا  هب  یاپورا  بلق  رد  هک  وویاراس  رد  ناناملـسم  زیمآتواسق  نینوخ و  بوکرـس  تسا . زاقفق  یمومع  یهقطنم  غابهرق و  رد  یگناخ  یاھگنج 

نیا اب  دزادـنایم ؛ بلطگنج  یهراق  نیا  یداژن  یبھذـم و  یاـھگنج  رد  یطـسو و  نورق  رد  اـپورا  فورعم  یاـھماع  لـتق  داـی  هب  ار  یمدآ  هک  تسا  هنایـشحو  نشخ و  یردـق 

یهناھب هب  هک  اھتلود  نیا  لاح ، نیا  اب  دننکیم ! هدافتـسا  نردـم  یگنج  یاھرازبا  زا  ناناملـسم ، یعمجتـسد  راتـشک  یارب  قباس ، یوالـسگوی  یاھبرـص  زورما  هک ، توافت 

نیمھ رد  ییاپورا  یاھروشک  اکیرما و  دناهتـشاذگ . تسد  یور  تسد  عیاـجف  نیا  ربارب  رد  دـننکیم ، رظن  لاـمعا  تلاـخد و  مھ  تسد  رود  یاـھروشک  راـک  رد  رـشب ، قوقح 

رد دـندرک . یریگولج  ییاھراتـشک  نینچ  ندـمآ  شیپ  زا  عطاق  روط  هب  دوبن ، نایم  رد  ناناملـسم  یاپ  هک  اجنآ  قباس ، روشک  نامھ  رگید  یاـھیروھمج  هب  تبـسن  هقطنم و 

شالت هکلب  دـندرکن ، یدـج  یمادـقا  اـھنت  هن  دـنوش ، غاـبهرق  ناناملـسم  راتـشک  زا  عناـم  لومعم ، یاـھراشف  لاـمعا  اـب  دنتـسناوتیم  هک  ییاـھتلود  مھ ، زاـقفق  یهقطنم 

. دندرک تباث  زاقفق ، یهتفای  لالقتسا  هزات  تلم  تشونرس  هب  ار  دوخ  یگقالعیب  دنتخاس و  دوخ  تفلاخم  هئطوت و  جامآ  مھ  ار  یمالسا  یروھمج  یهنارگیجنایم 

جدننس  / ١٩/١٣٧١/٠۶ ناتسرھش  رد  یمالسا  تدحو  یللملانیب  سنارفنک  هب  مایپ 

، ارجامرپ یهطخ  نآ  رد  نیملـسم  مالـسا و  هب  یبیلـص  ناشکودرا  ناھنپ  یهقح  ندـش  راکـشآ  اـپورا و  رد  ناملـسم  روشک  کـی  راـبنوخ  ثداوح  اـب  تدـحو  یهتفھ  لاـسما 

. تسا هدش  فداصم 

شیوخ یهدارا  ریز  هجنپ و  رد  ار  یبرغ  یاھتردق  یهمھ  ای  بلغا  رشب ، قوقح  یسارکومد و  رگبیرف  رھاوظ  ریز  رد  یبیلص ، یاھهزیگنا  هک  دنک  کش  دیابن  یسک  رگید  نونکا 

رھ اـب  زورما  هک  ناـنآ  دریگیم . هیاـم  یوـسیع  ناـمیا  زا  رگید ، یاـج  رھ  ینـسوب و  رد  زیمآتواـسق  یاـھهزیگنا  نیا  هـک  میربـب  ناـمگ  رگا  تـسا  یحولهداـس  تـسا . هـتفرگ 

تردق هب  طقف  نانآ  دنرادن . یاهدیقع  زین  یعقاو  تیحیسم  میلاعت  مالسلاهیلع و  حیسم  هب  دننمـشد ، نادند  نب  زا  ناناملـسم ، زا  یکرحتم  ضبن  رھ  مالـسا و  زا  یاهناشن 

فـص زورما  نانآ ، دولآنوخ  تسد  اما  رگید ! زیچ  چیھ  هب  هن  دنراد و  نامیا  دنک ، دیدھت  ار  نانآ  یهناملاظ  تردـق  هچرھ  اب  دوخ  نایاپیب  تموصخ  اھـسوھ و  عفانم و  راھمیب و 

. تسا هتشارفارب  ینمشد  مچرپ  دوجو ، یهمھ  اب  نامیا ، هدیقع و  نید و  کی  ناونع  هب  مالسا  ربارب  رد  هتسارآ و  ار  مالسا  لباقم  رد  تیحیسم 

ماظن  / ٢۴/١٣٧١/٠۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

، دننک تیادھ  ار  اھنآ  دنھدب و  هار  نادیم و  یمالسا  یللملانیب  لئاسم  هب  تبسن  ناشتاساسحا  زاربا  یارب  اھتلم  هب  یمالسا  یاھروشک  یهمھ  رد  اھروشک ، نارـس  رگا 

یاھتلم نیب  یایتسدمھ  یلدمھ و  تدـحو و  نینچ  رگا  دـینکیم  رکف  دـتفایم ! قافتا  ایند  رد  یاهثداح  هچ  دـینیبب  دراد ، ناریا  تلم  هک  دـننک  ادـیپ  ار  یعـضو  نامھ  اھنآ  و 

رگید ایآ  دھد ؟! رارق  هرصاحم  یهقلح  رد  هنوگنآ  نیوگزرھ ، ینـسوب  مولظم  هراچیب و  تلم  نیمھ  لثم  ار  ناملـسم  تلم  کی  دنکیم  تارج  نمـشد  رگید  دشاب ، ناملـسم 

ناسنا قوقح  زا  یرادفرط  یاعدا  همھ  نیا  دتفایم ! قافتا  ایند  رد  یبیجع  یهثداح  اعقاو  دـننک ؟ زاب  رـس ، زا  نابز ، فرح و  اب  ار  هلاسم  دـننکیم  تارج  یللملانیب  عماجم 

گنج هچ  نیا  دنراد !؟ مالسا  اب  یناھج  یاھتردق  نانمشد و  هک  تسا  یدانع  هچ  نیا  دوریم ! دای  زا  همھ  دسریم ، ناملـسم  مدرم  هدع  کی  هب  تبون  یتقو  اما  دننکیم ؛

هک تسا  یتـیمولظم  هـچ  نـیا  دـنکیم !؟ هدـھاشم  ار  نآ  یاـھهناشن  اـج  هـمھ  رد  ناـسنا  هـک  دـناهتخادنا ، هار  هـب  نیملـسم  مالـسا و  هـیلع  زورما  هـک  تـسا  یایبـیلص 

نیب هک  تسا  نیا  زا  یشان  تسیچ ؟ زا  یشان  نیا ، دوشیم !؟ هدھاشم  دننک -  لامعا  اھنآ  هب  تبسن  دنناوتب  نانمـشد  هک  ییاج  رھ  ملاع -  طاقن  یهمھ  رد  ناناملـسم 

. تسا نمشد  راک  هقرفت ، نیا  تسا و  هقرفت  ناملسم  یاھتلود  نیب  تسا ؛ هقرفت  یمالسا  تما  نیب  تسا ؛ قرفت  ناناملسم 

یرایتخب  / ١٣٧١/٠٧/١۵ لاحمراھچ و  ناتسا  مدرم  رادید  رد  تانایب 

« رشب قوقح   » 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 68هاگياپ  هحفص 10 
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 - تسا رادیب  ناتیاھرکف  نشور و  ناتیاھلد  اما  دینکیم ، یگدنز  هداتفارود  مورحم و  شخب  کی  رد  دـنچ  رھ  زیزع -  ناناوج  امـش  هب  ملیام  نم  دـینک ! هاگن  ایند  عضو  هب  امش 

اب اما  دنھدیم ؛ ماجنا  مالـسا  هیلع  دیآیمرب ، اھنآ  زا  یراکرھ  دنکیم . هزرابم  مالـسا  هیلع  مشخ ، تدش و  لامک  اب  رابکتـسا ، تفـصناطیش  تردق  اکیرما و  زورما  میوگب :

. تسا شرتسگ  لاح  رد  ایند  رد  زورهبزور  یمالسا ، نامیا  هیحور و  مالسا و  تردق  هللادمحب  نیا ، دوجو 

داد دـننزیم و  اپ  تسد و  ملاع  رانک  هشوگ و  رد  نانمـشد ، محریب  یاھهمکچ  ریز  رد  هک  یناناملـسم  رطاخ  هب  ام  یاـھلد  دراد . همھاو  نآ  زا  رابکتـسا  هک  تسا  یزیچ  نیا ،

رد ندـمتم  حالطـصاهب  یاھتلم  نایم  رد  اپورا و  رد  زورما  هک  یاهیـضق  نیا  تسا . درد  مغ و  زا  رپ  دـنرادیمنرب ، تسد  ناـشدوخ  یمالـسا  ناـمیا  زا  اـما  دـنروآیم ؛ رب  مالـسا 

زا مد  نیوگزرھ -  ینـسوب  روـشک  رد  دوـخ -  نھیم  هناـخ و  کاـخ و  رد  یناملـسم ، ینـالوط  یهقباـس  اـب  هک  ار  یتـلم  تسا . یخیراـتریظنمک  یهیـضق  کـی  تسا ، ناـیرج 

؟ دننزیمن تسد  یمادقا  چیھ  هب  دننکیم و  اشامت  ار  هنحص  دناهداتسیا ، فرط  همھ  زا  یبرغ  یاھتردق  ارچ  تسیچ ؟ یارب  نیا  دننکیم . ماع  لتق  دنزیم ، یناملسم 

دیاب یبرغ  یاھتلود  منکیم : مالعا  مراد ، هفیظو  تیلووسم و  دنوشیم ، ماع  لتق  اجنآ  رد  هک  ینسوب  مولظم  مورحم و  ناناملسم  یهلاسم  رد  هک  یسک  ناونع  هب  نم 

یاھتلم دننک . زاب  ناملسم  یاھتلم  یارب  ار  هار  دنتسین ، رضاح  ناشدوخرگا  دنوش . ماع  لتق  اھبرص ، ینعی  ناشنانمشد ، یهلیسو  هب  ناناملسم  هک  دنراذگن  دنوش و  دراو 

هب اھتردق  ییانتعایب  زا  تسا  هنومن  کی  نیا ، دننک . زاب  ار  هار  دنناشنب و  ناشدوخ  یاج  رـس  ار  اھبرـص  دنناوتیم  ام ، یهدـنمزر  ناناوج  ناریا و  ناملـسم  تلم  ناملـسم ،

. دنیوگیم غورد  و  دناهتفرگ ، تسد  رد  ار  رـشب  قوقح  مچرپ  دـننکیم  اعدا  هک  ییاھنیمھ  دـننزیم ؛ رـشب  قوقح  زا  مد  هک  ییاھنیمھ  ینعی  نیمولظم . نوخ  ندـش  هتخیر 

! دشابن نایم  رد  ناناملسم  یاپ  هکیتقو  اما  تسا ؛ مرتحم  رشب  قوقح 

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

هتکن نیا  یور  یللملانیب ، عماجم  رد  یللملانیب ، قطن  هس  ود ، رد  هدنب  تسا . هدرک  ادیپ  شیازفا  برغ  کولب  اکیرما و  عفن  هب  دادبتـسا  نیمھ  یوروش ، یـشاپورف  زا  دـعب 

هب تبـسن  اـھنیا  تسا . رتاـیوگ  یللملانیب » یروتاـتکید   » اـی یناـھج » دادبتـسا   » حالطـصا لامعتـسا  منکیم  ساـسحا  زورما  مدرک و  هیکت  یناـھج » یهطلـس   » ناونع هب 

، نآ و  دنوش ، میلـست  دیاب  ای  دنراد : هگن  نوریب  ار  دوخ  دـنناوتیمن  لاح  ود  زا  اھتلم  تسا . تیرـشب  زورما  گرزب  یالب  نآ  نیا ، دـنھدیم و  جرخ  هب  یروتاتکید  ملاع ، یاھتلم 

حطس رد  یدادبتسا  یرامعتسا و  لاور  نیمھ  تفرشیپ  هب  بیترت  نیا  هب  دنامن و  اھنآ  یارب  یاهدنیآ  دنوشب و  تراغ  هک  دنھاوخیم  ار  نآ  اھتلود  هنافـساتم  هک  تسا  یزیچ 

اب دیاب  تسا . فلتخم  اما  تسا ، سنج  کی  هچ  رگا  هزرابم ، فرط  دننک ؟ هزرابم  یسک  هچ  اب  دننک . هزرابم  دنتسیاب و  اھتلم  هک  تسا  نیا  رگید  هار  اما  دننکیم . کمک  ملاع 

یھاگ تساکیرما و  دوخ  اب  یھاگ  تسا . رگید  تلود  کی  اب  یھاگ  تسا ، تلود  کی  اب  یھاگ  دننک . هزرابم  دـنکیم ، تیوقت  ار  یناھج  یروتاتکید  هک  یتھج  هاگتـسد و  نآ 

؟ هن ای  تسا  قحب  تازرابم  نیا  تساھتلم . تازرابم  اھنیا  دتفایم . قافتا  نانبل  نیطـسلف و  رد  هک  هچنآ  لثم  یگتـشذگ ؛ دوخ  زا  اب  هارمھ  هنادـھاجم و  تسا  ییاھـشور  اب 

؟ دنھد رارق  تمالم  دروم  دنک ، تمواقم  دھاوخیم  تردق ، میظع  جوم  نآ  لباقم  رد  هک  ار  تلم  زا  یداحآ  ای  تلم  کی  یهزرابم  دنناوتیم  ملاع  یاھفاصنا  اب  ایآ 

اھنآ هکنیا  یارب  دـنکیم ، مھتم  اھتمھت  ماسقا  عاونا و  اب  ار  زرابم  یاھتلم  یناھج ، تاغیلبت  تساھتمواقم . اھهزرابم و  نیا  هیلع  یناھج ، تاغیلبت  هک  تسا  نیا  روآفساـت 

تفلاخم اھنآ  تارظن  اب  یتلود  دـندید  رگا  ات  تسا ، یناـھج  یاھتردـق  تسد  رد  یرازبا  لـثم  هک  تسا  رـشب » قوقح   » عوضوم اـھتمھت ، نیا  زا  یکی  دـنک . جراـخ  نادـیم  زا  ار 

! مسیرورت زا  یرادفرط  هب  رـشب و  قوقح  ضقن  هب  دـننکیم  مھتم  دـننکیم ! مھتم  یھاگ  مھ  ار  تلم  کی  دـننک . مھتم  ار -  تلم  نآ  دـش  مزال  رگا  و  ار -  تلود  نآ  دـنکیم ،

هتخاـس و هک  اـھزیچ ، لـیبق  نیا  زا  رـشب و  قوقح  ضقن  تمھت  نیمھ  دـناهدرک ! عورـش  ار  ییاـھتمھت  هچ  ندز  ناریا ، یمالـسا  یروـھمج  هب  تبـسن  دـینیبیم  امـش  زورما 

ییاھزیچ اھتلود  اھتلم و  یارب  دننیـشنیم و  هک  دنتـسھ  یناسک  دنھدیم . رارق  ناشرایتخا  رد  یـسایس  لیلحت  نالاعف  تساھنآ و  نارگلیلحت  ثیبخ  یاھزغم  یهتخادرپ 

. تساھنآ تسد  رد  ییاھرازبا  اھنیا ، دننکیم . قلخ  دنزاسیم و  ار 

تلم هب  اھنیا  یمالـسا ، یروھمج  ماظن  نیمھ  رد  دـننکیم . دراو  ماھتا  تروص  هب  اھتلود  هب  هک  تسین  یزیچ  نآ  زا  رتمک  دـناهدرک ، دراو  ماھتا  تروص  هب  اھتلم  هب  هک  ار  هچنآ 

هک یناسک  : » دنتفگیم هک  دندوب  اھنیمھ  دنفلاخم ! ناریا  تلم  اب  اھنیا  دنفلاخم . یمالـسا  یروھمج  نادرمتلود  اب  اھنیا  هک  تسین  نیا  هلاسم  دـناهدز . تمھت  اھراب  ناریا ،

؟ تسین تلم  کی  هب  تناھا  نیا ، دـنیآیم »! دـنریگیم و  لوپ  دوب -  بالقنا  لیاوا  رد  هک  یروش  نآ  اب  هعمج ، زامن  ینویلیم  تاعامتجا  نآ  دـننکیم -  تکرـش  هعمج  زامن  رد 

تلم نیا  مرج  تسین ؟ تلم  کـی  هب  تناـھا  اـھنیا  ندرک ؛ یفرعم  مگد  ار  تلم  کـی  نتـسناد ، یقطنم  ریغ  روـما  هب  دـبعتم  ار  تلم  کـی  ندـناوخ ، تسرپ  هنھک  ار  تلم  کـی 

. تسا هدرک  لوبق  ار  مود  باختنا  یورایور ، یهزرابم  نآ  رد  هک  تسا  نیا  تسیچ ؟

رارکت دھاش  ایند  درک و  دھاوخ  حرطم  ار  رشب  قوقح  راعش  زاب  زور ، دنچ  یهلصاف  اب  دیایب ، راک  یور  تسا  نکمم  اکیرما ، تسایس  یهنحص  رد  هک  یدیدج  صخـش  نیا  الاح 

ضقن یـسک  ار  رـشب  قوقح  دـنکیم ؟ رـشب  قوقح  ضقن  یـسک  هچ  اـیند  رد  زورما  دـننک . رـشب  قوقح  ضقن  هب  مھتم  ار  نارگید  هک  دوـب  دـھاوخ  حـضتفم  یهنحـص  نیمھ 

؟! تسین رشب  قوقح  ضقن  یهنومن  نیرتگرزب  درذگیم ، نیطسلف  رد  زورما  هک  هچنآ  ایآ  دنکیم . تیامح  بصاغ  لیئارسا  زا  هک  دنکیم 

ینـسوب یهقطنم  نیمھ  رد  درذـگیم -  اـپورا  قرـش  رد  زورما  هک  هچنآ  دـننکیم ؟ کـمک  لیئارـسا  هب  ارچ  دنرـشب ، قوقح  رادـفرط  اـھنیا  رگا  دـننکیمن ؟ ضارتـعا  اـھنیا  ارچ 

هچ هک  دنتفگن  دندرواین و  شرازگ  اجنآ و  دـنتفرن  ایند ، لووسم  ریغ  یاھھاگتـسد  زا  یناسک  ایآ  تسین !؟ رـشب  قوقح  ضقن  یهنومن  نیرتعینـش  نیرتعیجف و  ایآ  نیوگزرھ - 

فیـصوت ار  اھھاگودرا  دـندادن ؟! ناشن  ار  اـھملیف  دـندیدن ؟! ار  اھـسکع  تسا ؟! یکلھم  تخـس و  ناتـسمز  اـھنیا  ناتـسمز  هک  دـندادن  ربخ  همھ  دـتفایم !؟ قاـفتا  یعیاـجف 

نیملـسم و مالـسا و  یاـپ  تـسا و  حرطم  ناـشدوخ  یاھتــسایس  هـک  یتـقو  ارچ  دـنوریمن !؟ رتارف  ناـبز  زا  ارچ  دـننکیمن !؟ موـکحم  ارچ  دـنوشیمن !؟ دراو  ارچ  دـندرکن ؟!

دندش و یروشک  دراو  نارگید  جرخ  هب  تشادن . دوجو  یلکشم  اکیرما  یارب  اجنآ  دندرک !؟ تیوک  یهیضق  رد  هک  دننکیم  یشکرکشل  روطنآ  تسین ، نایم  رد  نیفعـضتسم 

؛ ناشدوخ یاھزرم  تالایا و  رد  ار  یزیچ  نینچ  دنرضاح  ایآ  اما  تسین ! اھنآ  ررض  هب  هک  دوشب  ناریو  تیوک  تسین ! اھنآ  ررض  هب  هک  دوشب  بارخ  قارع  دندرک . نارابمب  گنج و 

؟ دننک لمحت  ناشدوخ  یاھروشک  رد 

یراک نینچ  ناشدوخ  تسیز  قطانم  رد  دنرضاح  ایآ  اما  دندرب . نیب  زا  دننزیم ، مد  نآ  زا  ردق  نیا  هک  ار  تسیز  طیحم  دنتخادنا و  هار  هب  ینیرفآهعجاف  روطنآ  سرافجیلخ  رد 

همھ نیا  تشادـن و  دوجو  اھتلم  اھنآ و  نیب  لوکام  لکآ و  یهطبار  دوب ؛ هنوگرگد  اـیند  عضو  دـندوب ، رـشب  قوقح  رکف  هب  رگا  دنتـسین . رـشب  قوقح  رکف  هب  اـھنیا  دریگ !؟ ماـجنا 

یسک داد ؛ دھاوخن  شوگ  ایند  دنھدن . رگید  اھنیا  ار  راعش  نیا  تسا  بوخ  تسا . یحضتفم  راعش  راعـش ، نیا  تسین . نیا  هلاسم  دمآیمن . دراو  فیعـض  یاھتلم  رب  راشف 

!؟ دننک حرطم  ار  رشب  قوقح  هک  دنتسیک  اھنیا  دننک . تسرد  ناریا  تلم  یارب  یتامازتلا  و  دش » حرطم  ایند  رد  رـشب  قوقح  عوضوم   » هک دنیوگب  دنیاین  زاب  درک . دھاوخن  انتعا 

هکنیا لثم  دننکیم . مھتم  دنھاوخب ، ار  سک  رھ  تساھنآ . تسد  مھ  اھوگدنلب  دنتسھ . وررپ  دنحیقو ؛ اھتنم  دنرشب . قوقح  نیضقان  اھنیا  دنرـشب . قوقح  نانمـشد  اھنیا 

قوقح یهلاسم  رد  زورما  دـنک ! ینمادـکاپان  یراتفردـب و  روجف و  قسف و  هب  مھتم  ار  نمادـکاپ  یاھناسنا  دتـسیاب و  یرانک  رد  فرحنم ، یهراکدـب  رجاـف  قساـف  ناـسنا  کـی 

یمالسا ناریا  دناهداتسیا ، هنایوگروز  تسایـس  نیا  لباقم  رد  ادحتم ، اقفتم و  تلود ، تلم و  هک  ایند  رد  ییاج  اھنت  تسایند . تیعـضو  نیا ، تسا . روطنیا  تیعـضو  رـشب ،

. تسامش زیزع 

نانز  / ١٣٧١/٠٩/٢۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

وا هب  هزرھ  یاھمشچ  ات  دنک  شیارآ  نادرم  مشچ  رد  ار  دوخ  هک  تسا  نیا  هب  نز  رابتعا  شزرا و  دنکیم  لایخ  هک  تسا  هابتشا  رد  تیلھاج ، زا  راشرـس  یرابکتـسا  یایند 

نیا یهیاپ  رب  تسا ، هدش  نھپ  یبرغ  طحنم  گنھرف  یوس  زا  ایند و  رد  نز » یدازآ   » ناونعهب زورما  هک  یزیچ  نآ  طاسب  دنیامن . نیسحت  ار  وا  دنریگ و  عتمت  وا  زا  دننک و  هاگن 

یناسک تسا ؟ نز  یدازآ  نیا ، دنوش . نادرم  ذاذتلا  یهلیـسو  اھنز  دنربب و  تذل  اھنآ  زا  نادرم  دـنربب . یـسنج  تاعتمت  وا  زا  ات  دـنھد  رارق  درم  دـید  ضرعم  رد  ار  نز  هک  تسا 

ات دینک ، هاگن  الاو  ناسنا  کی  مشچ  هب  ار  نز  دنتسھ . نز  هب  نارگمتـس  تقیقح  رد  دنرـشب ، قوقح  رادفرط  دننکیم  اعدا  یبرغ  ندمت  هارمگ  لفاغ و  لھاج و  یایند  رد  هک 

مولعم ات  دـینک ، هاگن  دوش  الاو  یاھناسنا  شرورپ  اب  هعماـج  حالـص  یارب  یاهیاـم  دـناوتیم  هک  یدوجوم  ناونعهب  ار  نز  تسیچ . وا  یدازآ  وا و  قح  لـماکت و  هک  دوش  مولعم 

رھ دوشیم و  لیکشت  نز  درم و  زا  هچرگا  هداوناخ  هک  دیریگب ؛ رظن  رد  هداوناخ  لیکـشت  یلـصا  رـصنع  نآ  مشچ  هب  ار  نز  تسا . هنوگچ  وا  یدازآ  تسیچ و  نز  قح  هک  دوش 

مـشچ نیا  اب  تسا . هنانز  تعیبط  نز و  تکرب  هب  تسا ، هناخ  یاضف  رد  هک  یتنوکـس  شمارآ و  هداوناخ ، یاضف  شیاسآ  اما  دنرثوم ، نآ  تیدوجوم  هداوناخ و  لیکـشت  رد  ود 

« رشب قوقح   » 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 68هاگياپ  هحفص 11 
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. تسیچ رد  شقوقح  دنکیم و  ادیپ  لامک  هنوگچ  وا  هک  دوش  مولعم  ات  دننک  هاگن  نز  هب 

نانز  / ١٣٧١/٠٩/٢۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

دیاب هک  میتسین  ام  نیا  ماهدرک : ضرع  نز  یهیـضق  نیغلبم  ناگدنیوگ و  هب  اھراب  نم  میتسھ . یعدم  یرابکتـسا  یایند  لباقم  رد  ام  هک  تسا  ییاھنادـیم  نآ  زا  یکی  نیا ،

دنمـشیدنا ناسنا  چیھ  هک  تسا  یزیچ  مینکیم ، هضرع  نز  یارب  ام  هک  ار  هچنآ  دنک . عافد  شدوخ  زا  دیاب  هک  تسا  برغ  طحنم  گنھرف  نیا  مینک ؛ عافد  نامدوخ  عضوم  زا 

ظفح هب  درم ، نز و  نایم  زرم  دحیب و  شزیمآ  طالتخا و  مدع  هب  باجح ، هب  تمصع ، هب  تفع ، هب  ار  نز  ام  تسا ». بوخ  نز  یارب  نیا   » هک دوش  رکنم  دناوتیمن  یفاصنا  اب 

نز تمارک  نیا  تسا . ناملـسم  نز  تمارک  نیا  تسا ؟ دـب  نیا  مینکیم . توعد  دربن -  تذـل  وا  مشچ  هکنآ  یارب  هناگیب -  درم  لباقم  رد  ندرکن  شیارآ  هب  یناـسنا ، تمارک 

زا دـیاب  دـننک ، اـضرا  ار  ناـشدوخ  یناوھـش  زیارغ  دـننک و  هاـگن  وا  هب  رازاـب  هچوک و  نادرم  هک  دـھد  شیارآ  یاهنوـگ  هب  ار  دوـخ  هک  دـننکیم  قـیوشت  ار  نز  هک  ییاـھنآ  تسا .

برغ دنمـشیدنا  الاو و  یاھناسنا  هک  تسا  یگنھرف  ام ، گنھرف  دنھدب . باوج  دیاب  اھنآ  دـننکیم !؟ لیلذـت  دـنروآیم و  نییاپ  دـح  نیا  ات  ار  نز  ارچ  هک  دـننک  عافد  ناشدوخ 

دنتـسین رـضاح  دـنلئاق ، یـشزرا  ناـشدوخ  یارب  هک  ییاـھنز  نیتـم و  نیگنـس و  فـیفع و  یاـھمناخ  مھ  اـجنآ  رد  تـسا . روـطنیمھ  ناـشراتفر  دندنـسپیم و  ار  نآ  مـھ 

. دراد دایز  لیبق  نیا  زا  یبرغ ، طحنم  گنھرف  دنھد . رارق  یاهلیسو  اھمشچهزرھ  ناگناگیب و  یناوھش  زیارغ  یاضرا  یارب  ار  ناشدوخ 

یدـنا دراـیلیم و  کـی  قوقح  هک  اـجنآ  تسا ؟ رـشب  قوقح  اـتقیقح  دـنکیم  عاـفد  نآ  زا  برغ  هک  یزیچ  اـیآ  تسا . رـشب » قوقح   » عوضوم دـننزیم ، هک  ییاـھفرح  زا  یکی 

یرابکتسا و یاھھاگتسد  یهمھ  زورما  دینیبیم  دننکیم ! مھ  قیوشت  هکلب  دنتکاس و  رشب  قوقح  نارادمدرـس  دوشیم ، عییـضت  ناشتاسدقم  هب  تناھا  اب  ناملـسم ،

دترم ناسنا  نامھ  دناهتـسب ؛ فص  داد ، رارق  مدرم  دـید  ضرعم  رد  ار  یناطیـش » تایآ   » هک یـشزرایب  ناسنا  زا  عافد  رد  ناشراوخهریج ، تسد و  هب  ملق  نارودزم  نارکون و 

یهلیسو هب  ناشھاگتدابع  دوشیم و  عییضت  ناشقوقح  یدنھ ، ناملسم  نویلیم  تسیود  هک  اجنآ  ارچ  تسا ؟! رشب  قوقح  زا  عافد  نیا ، یدشر . ناملس  ینعی  دحلم ،

ضرعم رد  ناسنا  اھنویلیم  هک  نیوگزرھ  ینـسوب  رد  ارچ  دننزیمن !؟ مد  رـشب  قوقح  زا  دوشیم ، ناریو  نیملـسم  مالـسا و  نانمـشد  کیرحت  اب  بصعتم و  لھاج  یتشم 

ای دننکیمن ، عافد  رشب  قوقح  زا  دنوشیم ، هتشک  اھـضیرم  دنوشیم و  دوبان  اھنز  دنریمیم و  اھهچب  دنوشیم و  ماعلتق  دناهتفرگ و  رارق  هناملاظ  یاھتبوقع  نیرتتخس 

؛ دندرک هراوآ  شدوخ  یهناخ  زا  ار  تلم  کی  هک  نیطـسلف  رد  ارچ  دناهدرم !؟ اھاجنیا  ارچ  دنرـشب ، قوقح  رادفرط  یتسار  هب  رگا  دننکیم !؟ افتکا  ینابز  راھظا  کی  هب  رثکادح 

هک یناسک  دـننکیم ، نارابمب  دـننکیمن و  اھر  ینیطـسلف  یاھھاگودرا  ناـنبل و  رد  ار  ناشنارادـفرط  اھینیطـسلف و  یتبـسانم  رھ  هب  مھ  زورما  دـندرک و  بصغ  ار  شنیمز 

قوقح و  رـشب ، قوقحدـض  یبرغ ، گـنھرف  یهویـش  هب  رـشب  قوقح  دـنرگبیرف ؟! وگغورد و  اـی  دنرـشب ، قوقح  رادـفرط  اـھنیا  دننیـشنیم ؟ تکاـس  دنرـشب ، قوقح  رادـفرط 

شزرا و مالسا ، ردقهب  یبتکم  چیھ  تسا . ناسنا  قوقح  رادفرط  مالسا  میرشب و  قوقح  رادفرط  ام  تسین . رشب  قوقح  رـشب ، قوقح  نیا  تسا . رـشب  داحآ  رب  نارگمتس 

مینیشنیمن رظتنم  هک  ام  تسا . ناسنا » میرکت   » لصا تسا ، هدش  حرطم  مالسا  یفرعم  فیرعت و  رد  هشیمھ  هک  یمالـسا  لوصا  زا  یکی  دنادیمن . الاو  ار  ناسنا  تمارک 

رد ناسنا  قوقح  اھتنم  میتسھ . ناسنا  قوقح  رادـفرط  وا ل  نامدوخ ، ام  دـننک ! ناـسنا  قوقح  ظـفح  هب  هیـصوت  ار  اـم  اـی  دـنھدب  داـی  اـم  هب  ار  رـشب  قوقح  دـنیایب  اـھیبرغ 

ماکحا هچ  و  ییازج ، ییاضق و  ماکحا  هچ  ماکحا : هنوگ  همھ  دوخ -  ماـکحا  اـب  هک  تسا  مالـسا  دـیآیم . باـسح  هب  ناـسنا  قوقح  دوشیم و  عاـفد  لـباق  مالـسا  یهیاـس 

باسح هب  ناسنا  قوقح  بیرف -  هب  اھنآ -  هک  هچنآ  هن  تساھنآ ، رایتخا  رد  هک  هچنآ  هن  تسا ؛ هدرک  عافد  اھناسنا  قوقح  زا  یـسایس -  لئاسم  یمومع و  قوقح  یندـم و 

. دناهدرک یراذگ  مسا  دناهدروآ و 

، نامدوخ ام  میرادـن . یللملانیب  یهتیمک  نالف  للم و  نامزاس  نویـسیمک  نالف  یهتفگ  هب  مھ  یراک  درک . میھاوخ  لابند  مھ  ار  رـشب  قوقح  میرـشب و  قوقح  رادـفرط  اـم 

زا نآ  مـینادیم . غورد  بـیرف و  کـی  دـننکیم ، حرطم  اـھنآ  هـک  ار  یزیچ  اـھتنم  تـسا . مالــسا  لوـصا  زا  نوـچ  میتـسھ ؛ ناـسنا  قوـقح  رادـفرط  مالــسا ، روتــسد  رطاـخهب 

یاھتلم عفانم  ناگدننکدوبان  اھتلم و  قوقح  هب  نایانتعایب  ملاع و  نارگتراغ  نیدبتـسم و  نیربکتـسم و  رـشب ! قوقح  زا  ناشیرادفرط  زا  نیا  نز ، قوقح  زا  ناشیرادفرط 

ناملسم یاھتلم  هک  تسا  مولعم  دناهتفرگ ! تسد  رد  ار  نز  قوقح  ناسنا و  قوقح  زا  عافد  حالطصا  هب  مچرپ  زورما  فیعـض ، یاھروشک  یاھنیمزرـس  نارگلاغـشا  فیعض و 

یعاـمتجا و یملع و  یاـھتیلاعف  هب  هک  ییاـھمناخ  وجـشناد ، نارتـخد  ناوج ، ناـنز  صوـصخب  ناملـسم ؛ ناـنز  امـش  هک  تسا  نیا  مھم  دـننک . اـنتعا  اـھنیا  هب  دـنناوتیمن 

یمالسا یروھمج  تاھابم  راختفا و  یهیام  ناملسم ، نز  یبالقنا  یمالسا و  تیبرت  دینک . لابند  لماک  مامتھا  تیدج و  اب  ار  یمالسا  شور  نیا  دیراد ، لاغتشا  یـسایس 

لغب رد  مھ  ار  ناشنادـنزرف  لماک ، باجح  اب  هک  ییاھمناخ  یهرھچ  یور  دوریم  اھنیبرود  یتقو  اھییامیپھار ، نیا  رد  مینکیم . راختفا  نامدوخ  ناملـسم  نانز  هب  اـم  تسا .

یاھقودنص یاپ  هب  یـسایس  یدابع ، راک  یارب  ای  دناهدرک و  تکرـش  هعمج  زامن  رد  ای  یـسایس ، عضوم  مالعا  یارب  ای  دناهدمآ ، ییامیپھار  هب  راوشد  طیارـش  رد  دناهتفرگ و 

نوگانوگ یاھهتشر  رد  یرسارس  یاھروکنک  رد  ای  دناهدروآ و  تسدهب  ملع  لیصحت  هار  رد  ار  هیلاع  بتارم  اھھاگـشناد  رد  هک  ییاھمناخ  تسا . راختفا  ام  یارب  دناهتفر ، یار 

ینارون ماکحا  یارب  تسا  یراـختفا  نیا ، دـنکیم . راـختفا  دوشیم و  دنلبرـس  یمالـسا  یروھمج  دـننکیم ، ادـیپ  دومن  اـم  یهعماـج  رد  یتقو  دـناهدش ، مود  لوا و  یهبتر 

تعاجـش و نیا  اب  ناملـسم ، نز  تسا ، نایرج  رد  یفارحنا  طلغ  تاغیلبت  جاوما  فرط  همھ  زا  هک  یناھج  رد  تسا و  یگدنزاس  لوغـشم  هنوگنیا  نارود ، نیا  رد  هک  مالـسا 

. تسا مالسا  تاکرب  زا  اھنیا  دھد . ناشن  دناوتیم  ار  شدوخ  یار ، لالقتسا 

مق  / ١٣٧١/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

« مالـسا  » اب هک  تسا  نیا  ام  بالقنا  اب  تفلاـخم  رد  ملاـع ، یهطقن  رھ  رد  نمـشد -  یاـھزیرهدرخ  رگید  اـکیرما و  نآ  سار  رد  رابکتـسا و  زا  معا  یناـھج -  نانمـشد  فدـھ 

یاھگس یاپ  ندش  هدیرب  بجوم  ار  مالسا  نوچ  دنفلاخم . مالسا  اب  دننادیم . نارگتراغ  تسد  ندشهاتوک  ثعاب  ار  مالسا  هک  نوچ  دنفلاخم ؛ مالـسا  اب  اھنیا  دننک . هزرابم 

اھمـشچ زا  ار  مالـسا  هک  تسا  نیا  ناشفدھ  دننکیم . یفرعم  رـشب  قوقح  دض  ار  نآ  دـنفلاخم و  مالـسا  اب  دـندوب . هداتفا  روشک  نیا  نئازخ  ناج  هب  هک  دـننادیم  یدرگلو 

یاھتسینویھص یهلیسو  هب  ناتسمز  یامرس  نیا  رد  هک  ییاھینیطسلف  ایآ  هچ ؟ ینعی  رـشب  قوقح  تسا . رـشب  قوقح  رادمچرپ  مالـسا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دنزادنیب .

یمومع روشنم  یهدام  نیرتهتسجرب  رگم  تسین ؟ قداص  اھنیا  یهرابرد  رـشب  قوقح  دنرادن ؟ قوقح  اھنیا  دنتـسین ؟ رـشب  دناهدش ، هراوآ  دوخ  یهناشاک  هناخ و  زا  ثیبخ ،

دندش دراو  اھنیا  یهناخ  رد  ارچ  سپ  دراد ؟ ار  دوخ  نکسم  باختنا  قح  تسا و  دازآ  دوخ  یهناخ  رد  سک  رھ  هک  تسین  نیا  دننزیم -  مد  نآ  زا  نایاقآ  نیا  هک  رشب -  قوقح 

ناناوج نیا  دنتـسین ؟ رـشب  اھینیطـسلف  تسا ؟ رـشب  قوقح  نیا  تسین ؟ اھینیطـسلف  یهناخ  نیطـسلف ، رگم  دـندرک !؟ نوریب  ناـشدوخ  یهناـخ  نورد  زا  ار  نآ  ناـبحاص  و 

ناشلالقتسا زا  ناشنھیم و  زا  ناشهناخ ، زا  ناشناج ، زا  نیوگزرھ ، ینسوب  روشک  رد  هک  یناناملسم  نیا  دنتسین ؟ رشب  تسا ، مالـسا  زا  یرادفرط  ناشمرج  هک  نموم 

دھدن و صیخـشت  ار  رـشب  قوقح  نایعدم  زیمآتثابخ  غورد  دنفرت و  زورما  هک  تسیک  دنرادن ؟ قوقح  اھنیا  دنتـسین ؟ رـشب  دناهتفرگ ، رارق  راشف  ریز  روطنیا  دـننکیم و  عافد 

؟ دنکن کرد 

ییاضق  / ١٣٧١/١٠/٢٣ هاگتسد  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

ماکحا یمالـسا و  لدع  یهیاس  رد  رـشب  قوقح  دناهدش . ناھنپ  اھراعـش  اھمچرپ و  نیا  ریز  ملاع  ناراکلغد  دـناهدرک و  دـنلب  رـشب  قوقح  یاھمچرپ  ایند  رد  اھوگغورد  زورما 

یاھرایعم اب  هکلب  دنکیم ؛ هئارا  برغ  زورما  هک  ینیغورد  یاھهطباض  اھرایعم و  اب  هن  هنارایشوھ -  دیاب  رـشب  قوقح  ییاضق ، هاگتـسد  رد  و  دنکیم ؛ ادیپ  ققحت  یمالـسا 

اتقیقح مالـسا  فرط  زا  هک  یدراوم  اھھاگتـسد ، یهلیـسوهب  اـی  مدرم  داـحآ  یهلیـسوهب  اـم ، یهعماـج  راـنک  هشوگ و  رد  تسا  نکمم  دریگ . رارق  ماـمت  تقد  دروم  مالـسا - 

یسک تسا . لئاق  قوقح  مھ  نیمرجم  یارب  یتح  مالسا  دریگ . ماجنا  هییاضق  یهوق  یهلیسوهب  رشب ، قوقح  زا  عافد  دیاب  دوش . ضقن  تسا ، هدش  هتخانش  رشب  قوقح 

تسوا و قح  کتھ  مانـشد  تسا ؛ ملظ  مانـشد  تسا ؛ هفاضا  مانـشد  تسا . مادعا  وا  تازاجم  ارچ ؟ مانـشد  دھدب . مانـشد  دوش ، مادعا  تسانب  هک  یدرف  هب  درادـن  قح 

تمھت یتـح  هک  یـسک  نآ  هب  دـسرب  هچ  بیقعت ؛ تحت  مھتم  هب  دـسرب  هچ  ینادـنز ؛ هب  دـسرب  هچ  تسا ؛ یمادـعا  درف  اـب  دروخرب  یهوحن  نیا ، دوش . هتفرگ  شوـلج  دـیاب 

دارفا یهمھ  هب  تبـسن  تسا ، هدرک  نیعم  ناسنا  داحآ  یارب  لاعتم  یادخ  هک  یقح  ناسنا و  قوقح  دیاب  ! تسھ وا  یهرابرد  ینامگ  طقف  تسین و  تباث  حضاو و  وا  یهرابرد 

. دوش تیاعر  الماک  دراوم ، یهمھ  رد  و 

« رشب قوقح   » 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 68هاگياپ  هحفص 12 
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نارادساپ  / ١٣٧١/١١/٠۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

عوضوم تسا : هناھب  هک  دروآیم  ناـبز  هب  ار  یرگید  لـئاسم  لاـحنیعرد ، دروآیمن . مھ  ناـبز  هب  ور و  هب  درادیمن ؛ شوخ  یمالـسا  یروھمج  زا  ار  یتایـصوصخ  رابکتـسا ،

. تسا یرگید  زیچ  یلصا ، یهیـضق  دننادیم . مھ  ناشدوخ  تسا . یھاو  یاھهناھب  تفم و  یاھفرح  لیبق ، نیا  زا  ییاھاعدا  ای  رـشب و  قوقح  ضقن  ای  مسیرورت ، هب  کمک 

یهیـضق رد  ام ، دـنفلاخم : اھنیا  اب  ملاع ، نیربکتـسم  فیط  اـکیرما و  تسا . دـنبیاپ  اـھنآ  هب  یمالـسا  یروھمج  هک  تسھ  مھم  عوضوم  دـنچ  هک  تسا  نیا  یلـصا  یهیـضق 

. دیایب راکرس  اھینیطسلف  تلود  دورب و  نیب  زا  دیاب  تسا ، بصاغ  هک  لیئارسا  تلود  تساھینیطسلف و  نآ  زا  نیطسلف  هک  میاهتفگ  ام  میریذپان . یتشآ  نیطسلف ،

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

همھ زا  شیب  اھنآ ، دوخ  هب  طوبرم  قطانم  زا  یرایـسب  رد  رـشب  قوقح  هک  دـننادیم  مھ  ناشدوخ  تساھنیا . رثا  رب  ینمـشد  تساـھنیا . هیـضق  ناردارب ! تساـھنیا ، هیـضق 

مھ ناـشدوخ  تسا . تمھت  غورد و  دـنیوگیم ، رـشب  قوقح  ضقن  یهنیمز  رد  یمالـسا  یروھمج  هب  عجار  هچنآ  هک  دـننادیم  مھ  ناـشدوخ  دوـشیم . ضقن  ملاـع  یاـج 

میرکت مارتحا و  یهتسیاش  ناریا ، زارفارـس  تلم  هک  دننادیم  مھ  ناشدوخ  یمالـسا . یروھمج  هب  ات  دبیزیم  رتشیب  اھنآ  دوخ  هب  مسیرورت ، هب  کمک  تمھت  هک  دننادیم 

یمدرم یمالـسا ، یروھمج  ماـظن  هک  دـننادیم  مھ  ناـشدوخ  نآ . نیا و  زا  عقوت  اـعدا و  رد  هن  تسا ، هدرک  تباـث  لـمع  رد  ار  دوخ  تمارک  تمظع و  هک  تسا  یتلم  تسا .

. میسانشیم ملاع  راطقا  رد  زورما  هک  تسا  یماظن  نیرت 

رطف  / ١٣٧٢/٠١/٠۴ دیع  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

یاھتلم یمالسا و  یاھروشک  هب  ملاع و  رسارس  هب  دینک  هاگن  ناناملـسم . هاکناج  یاھدرد  لاس  دوب ؛ گرزب  یاھتبیـصم  لاس  ملاع ، ناناملـسم  یارب  لاسما  هنافـساتم 

یهلمج زا  تسا و  کاندرد  یهلاسم  دنچ  تالکـشم ، نیا  یهمھ  سار  رد  دننارذگیم . ار  یراوشد  رایـسب  ناحتما  یاھزور  ملاع ، ناناملـسم  هک  دـید  دـیھاوخ  ناملـسم ؛

ناملسم رفن  دص  دنچ  نآ  دنراتفرگ . بصاغ  نمشد  تابرض  اھراشف و  ریز  نانچمھ  نیطسلف ، رد  ام  ناردارب  ناناملسم و  هک  تسا  نینوخ  زیزع و  نیطـسلف  یهلاسم  اھنآ ،

زا یتح  ناملـسم ، یاھتلود  زا  یرایـسب  هنافـساتم  اما  دندرک . هجوتم  ناشدوخ  هب  ار  اھتلم  دـندیرفآ و  هسامح  ناشتماقتـسا  اب  راوشد ، یاھزور  نیا  رد  مھ ، ینیطـسلف 

یهناور دـیعبت و  ناشیگدـنز  هناخ و  زا  ار  هدـش  هتخانـش  فورعم و  زرابم و  یاھهرھچ  زا  ناوج  ریپ و  رفن  دـص  دـنچ  نآ  یط  تسا و  یخیرات  یهثداح  کی  هک  مھ  هثداـح  نیا 

مـشچ هب  یدروم  اج  رھ  تسا ! هدـش  ینادـنان  ملاع ، رد  اھنامزاس  اھتلود و  یخرب  یارب  رـشب  قوقح  لـئاسم  ینارود ، راـگزور و  نینچ  رد  دـنتفرگن . تربع  دـندرک ، اـھنابایب 

یتقو دـنھدیم . رـس  ار  رـشب  قوقح  دایرف  دـننک ، دراو  اھنآ  رب  راشف  دـنھاوخیم  هک  دـشاب  ییاـھتلود  یور  راـشف  تھج  یکـسمتسم  هناـھب و  اـھنآ  یارب  دـناوتب  هک  دروخب 

هناخ و زا  ار  ناسنا  رفن  دـنچ  دـصراھچ و  هک  یماگنھ  اما  دـنھدیم ؛ رـس  رـشب  قوقح  دایرف  اـھنآ  دـنکیم ، موکحم  ار  یچقاـچاق  هعماـج ، تمالـس  نیمـضت  یارب  یتموکح 

ناکت دندادیمرـس ، رـشب  قوقح  داد  هک  یناـسک  دنتـسرفیم ، اـھنابایب  هب  یراـمیب  یگنـسرگ و  راوشد  طیارـش  امرـس و  رد  دـننکیم و  نوریب  ناـشراید  رھـش و  یگدـنز و 

. دراد رارق  اھتبیصم  سار  رد  هک  تسا  یثداوح  زا  یکی  نیا ، تسا ! میظع  یاهثداح  گرزب و  یاهعجاف  دنروخیمن !

رطف  / ١٣٧٢/٠١/٠۴ دیع  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

. تسا هتفرگن  ماجنا  اھروشک  نیا  رد  تاباختنا  کی  دناهدیدن و  دوخ  هب  یراذگنوناق  سلجم  یور  نونکات  هک  دنراد  دوجو  ییاھروشک  هقطنم ، نیا  رد  ایند و  رد  مھ  زونھ  زورما 

زا لبق  یمالـسا و  یروھمج  لیکـشت  زا  لبق  دوشیمن . هدرمـش  مرتحم  اـھنآ  یهدارا  دـنرادن و  روضح  یروشک  لـئاسم  زا  کـی  چـیھ  رد  مدرم  ناـمدوخ ، یهقطنم  نیمھ  رد 

یهلیـسوهب یاهدـش  هتخاـس  هاـشداپ  تشاد ! یـشیامرف  ینیـسلجم  اـما  دوبن ، یتاـباختنا  تشاد . ار  عضو  نیمھ  ناریا  روشک  لاـس  هاـجنپ  کراـبم ، بـالقنا  نیا  یزوریپ 

نایم هب  رـشب  قوقح  ضقن  زا  یفرح  هقطنم ، عجترم  یاھروشک  رد  زورما  روشک و  نیا  رد  زور  نآ  دوب . راک  سار  رد  اـھییاکیرما  یهلیـسوهب  یاهدـش  مادختـسا  اھیـسیلگنا و 

رد هک  دراد  دوـجو  روـشک  نیا  رد  یایدازآ  یھلا ، لـضف  هب  زورما  دریگیم . ماـجنا  مدرم  یهدارا  اـب  مدرم و  شود  یور  زیچ  همھ  یمالـسا ، یروـھمج  رد  دـیآیمن . دـمآیمن و 

هایـس و نارود  مینکیم  هاـگن  هتـشذگ  هب  هچ  رھ  تسا . هدوب  یدادبتـسا  یاھتنطلـس  نارود  اـم  یهتـشذگ  نارود  تسا . ریظنمک  ریظنیب ، مییوگن  رگا  ناریا  هتـشذگ  خـیرات 

راوتـسا یمدرم  نینچ  شود  رب  هک  یماظن  دریگیم . میمـصت  دـنکیم و  باـختنا  دـشیدنایم ، دـنکیم ، رکف  تسا ، دازآ  ناریا  تلم  هللادـمحب  زورما ، تسا . قاـنتخا  کـیرات 

یاھلد هب  نیمزرـس و  نیا  هب  روشک و  نیا  هب  تلم و  نیا  هب  مھ  ملاع  راگدرورپ  دنک . دراو  یاهمدص  ماظن  نیا  هب  دناوتیمن  نانمـشد  دـیک  تسا و  یمکحتـسم  ماظن  تسا ،

رد هکناـنچ  یمالـسا ، یروھمج  هیلع  دوخ  یاـھهشقن  رد  نانمـشد ، هک  میراودـیما  تشاد . دـھاوخ  فطل  مھ  نیا  زا  دـعب  تسا و  هدرک  فطل  لـضفت و  مدرم ، امـش  نموـم 

. دش دنھاوخ  ماکان  کشیب ، دنوش و  ماکان  مھ  زورما  دندوب ، ماکان  هتشذگ 

جح  / ١٣٧٢/٠٢/٠٨ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

یسک رگا  دنراد و  هگن  تلفغ  باوخ  رد  ار  ناناملسم  هک  تسا  نیا  اھنآ  تین  نیلوا  دننکیم ! هچ  اھناملسم  اب  رگمتـس ، یاھتردق  نیا  دینیبب  دینکب ؛ یھاگن  ملاع  فانکا  هب 

دنھاوخیم تسا . یناھج  یاھردلق  اھتردق و  رابکتـسا و  تمھ  نیرتگرزب  نیا ، دننک . جراخ  هنحـص  زا  ار  وا  دنناوتیم ، روط  رھ  دـھدیم ، رادـشھ  ناناملـسم  هب  هک  تسھ 

هک ییاھتمھت  نیا  رطاخ  هب  یمالسا ، یروھمج  اب  تفلاخم  دنفلاخم . ناریا  یمالسا  یروھمج  اب  ببس ، نیمھ  هب  دشابن و  یاهدننک  رادیب  دشابن ؛ یھبنم  دشابن ؛ یرذنم 

هب تسا  ضحم  یارتفا  غورد و  و  طلغ ، فرح  هتبلا  هک  دوشیمن  تیاـعر  رـشب  قوقح  یمالـسا  یروھمج  رد  دـننکیم  اـعدا  هکنیا  تسین . دـننزیم ، ماـظن  نیا  هب  غورد  هب 

مچرپ هک  ییاھییاکیرما ، اھیبرغ و  نیا  هک  میدرکیم  نامگ  شیپ  یتدم  ات  ام  دنلئاق . یشزرا  رـشب ، یارب  دنھدیم و  تیمھا  رـشب  قوقح  هب  اھنآ  اعقاو  هک  تسین  نیا  رطاخ 

اما دنلئاق ؛ ناشدوخ  یارب  طقف  ار  شزرا  دنتسین و  لئاق  یشزرا  اھنیا  دننام  نیتال و  یاکیرما  ییاقیرفآ و  ییایـسآ و  رـشب  یارب  دناهتفرگ ، تسد  رد  غورد  هب  ار  رـشب  قوقح 

هک ملاع  زا  یهقطنم  رھ  هب  طوبرم  ار ، یناسنا  عون  رھ  دنرضاح  دنک  اضتقا  ناشتاوھش  اھتساوخ و  تقوکی  رگا  دنتسین و  لئاق  شزرا  یرشب  چیھ  یارب  هک  دش  مولعم  الاح 

یارب اھنآ  یهدیقع  الاح  دنتـشک . دنتـشاد ،» یفارحنا  یهدیقع   » اکیرمآ تلود  یهتفگ  هب  هک  ار  هورگ  کی  اکیرما ، رد  هک  دیدید  شیپ ، هتفھ  دنچ  نیمھ  رد  دننک . دوبان  دشاب ،

ات دنداتـسیا  ییاکیرما ، یهبتر  یلاع  نیلووسم  روھمج و  سیئر  اھزور  نامھ  رد  دندازآ ! همھ  درادن و  یلاکـشا  هدیقع  دنیوگیم  هک  اھنآ  اما  تسین ؛ نشور  مھ  تسرد  ام 

رد دـندرک و  دوبان  ار  اھنیا  دـندش و  عمج  هک  دوشیم  بوسحم  یمرج  هچ  لطاب ، طـلغ و  فرحنم و  یهدـیقع  کـی  نتـشاد  سپ ، دـنوش ! لـئاق  یقوقح  نازابـسنجمھ  یارب 

مدرم هلمج  زا  همھ و  یارب  هتکن ، نیا  میھاوخیم  اما  دندوب ؛ یناسک  هنوگچ  مینادیمن  دندش ، هتشک  هک  ار  یھورگ  نآ  ام ، مینکیمن . عافد  یسک  زا  ام  !؟ دندنازوس شتآ 

، دنتسھ اھناسنا  قوقح  رادفرط  دننکیم  اعدا  هک  یناسک  نیا  دننادیم  الاح  رگید  مھ ، هعماج  لخاد  یاھیساوسو  یتح  تسھ . مھ  نشور  هللادمحب  هک  دوش  نشور  ام 

ضقن رـشب  قوقح  اجنآ  رد  هک  دنتفرگ  داریا  یروشک  هب  رگا  دنتـسھ ، انتعایب  رـشب  هب  ردقنیا  هکیناسک  دنیوگیم . غورد  اھنیا  دنیوگیم ؛ فالخ  اھنیا  دـنیوگیمن . تسار 

؟ دراد رارق  اھفرح  نیا  رس  تشپ  یفدھ  هچ  تسیچ و  اھفرح  نیا  زا  ناشدوصقم  دنیبب  دنک ، هاگن  دیاب  لقاع  مدآ  دوشیم ،

رھشون  / ١٣٧٢/٠٢/١٨ مدرم  رادید  رد  تانایب 

هک متـشادن  عقوت  مسانـشیم ، ار  زورما  یایند  زابلغد  وگغورد و  نارادمتـسایس  نیا  تعیبط  مسانـشیم ؛ ار  تیداـم  رب  ینتبم  ندـمت  نیا  تعیبط  هک  یمدآ  ناونعهب  نم 

ییایرد هرصاحم  ار  اھبرـص  ام   » دنتفگ هک  مھ  زور  نآ  دنیوگیم . غورد  منادیم  مینکیم ، تیامح  دنیوگیم  هک  مھ  نالا  دننک . تیامح  نیوگزرھینـسوب  مدرم  زا  دنورب  اھنیا 

. دندرکن دنیوگیم و  غورد  متسنادیم  هدنب  مینکیم ،»

حالـس ات  راھچ  ای  دـننک ، کمک  اـھهراچیب  نآ  هب  دـنورب  دـنوش  دـنلب  اـیند  فارطا  زا  ناملـسم  ناوج  اـتراھچ  دـنھدب  هزاـجا  دـندشن  رـضاح  یتح  اـھنآ  میرادـن . عقوت  اـھنآ  زا  اـم 

یاھروشک یایاضق  تسھ ؛ مھ  نیطـسلف  یایاضق  تسا ، شملق  کی  هعجاـف  نیا  هک  ییاـیند  رد  تقونآ  دـننک . تظفاـحم  ناـشدوخ  ناـج  زا  دـنناوتب  اـت  دـنھدب  ناشتـسد 

« رشب قوقح   » 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 68هاگياپ  هحفص 13 
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ندرک دـیعبت  تـسھ ؛ اـیند  فـلتخم  طاـقن  رد  اھناملـسم  بوکرـس  تـسھ ؛ مـھ  ریازجلا  روـشک  رد  یــسارکومد  ندیربرــس  یهیــضق  تـسھ ؛ مـھ  اـیند  فارطا  رد  نوگاـنوگ 

مشچ لباقم  رد  ای  دوشیم و  ماجنا  اھنآ  قیوشت  هب  ای  دریگیم ، تروص  ایند  طلسم  یاھتردق  دوخ  یهلیسو  هب  ای  زیمآهعجاف ، یاھراک  نیا  یهمھ  و  تسھ ... اھینیطـسلف 

یناسک نیمھ  دندنازوسن ؛ لد  ییاینسوب  نز  نارازھ  یارب  هکیناسک  نیمھ  وگغورد ؛ نارادمتسایس  نیمھ  تقونآ  دریگیم . ماجنا  اھنآ  یدرـسنوخ  زا  هدافتـسا  اب  اھنآ و 

مـسیرورت اب  ام   » هک دـننکیم  اعدا  یوق  تاطابترا  یتاـغیلبت و  رازبا  زا  هدافتـسا  اـب  دـننکیم و  دـنلب  ار  ناشیادـص  دـندشن ، لـئاق  یتیمھا  تلم ، کـی  یـشکلسن  یارب  هک 

رـشب قوـقح  رادـفرط  ار  ناـشدوخ  دنـسیونیم و  اھتـسیرورت  تسرھف  رد  ار  روـشک  نآ  روـشک و  نیا  دـننکیم و  تسرد  تـسرھف  میرـشب »! قوـقح  رادـفرط  اـم  میفلاـخم ؛

، تسا نامھ  نیا ، میراد . غارس  نوعرف ، زا  دعب  نوعرف و  زا  لبق  نوعرف و  نامز  زا  هک  تسا  یقیمحت  نامھ  نیا  تسا . رشب  یمیدق  درد  نامھ  نیا  تسیچ ؟ نیا  دننادیم !

. تسا یموـلظم  رـشب  دوـشیم ، هرادا  ملاـع  حطـس  رد  اھتردـق ، نیا  نادـنمتردق و  نیا  یهیاـس  ریز  هک  یرـشب  نـیا  دـینادب : ار  نـیا  تـسا . یموـلظم  تیرـشب  تیرـشب ، و 

شزرااب ردـقچ  دـنادیم ، نامیا  تمالع  ار  قدـص  درامـشیم و  تشز  ار  ییوگغورد  دـھدیم ؛ شزرا  اھناسنا  هب  هک  مالـسا  ینامـسآ  دایرف  دوشیم  مولعم  هک  تساجنیا 

. تسا

رھشون  / ١٣٧٢/٠٢/١٨ مدرم  رادید  رد  تانایب 

تلم نیا  ناناوج  هک  ییاھشزرا  بالقنا و  مالـسا و  لوصا  زا  دنروآیم ، دوجو  هب  یتاعوبطم  یاھلاجنج  اھویدار و  رد  بالقنا  هیلع  هک  ییاھیزابلامـشرق  اھقاتلـش و  نیا  اب  ام 

. تشاد میھاوخنرب  تسد  نزوسرـس  کی  هدرک ، یونعم  یراذگهیامرـس  شیارب  تلم  نیا  دـنداد و  تسد  زا  ار  ناشیتمالـس  نآ ، یارب  زابناج ، ناـناوج  دـنداد و  نوخ  شیارب 

ضقن مسیرورت و  زا  ام  یرادفرط  مسیرورت و  ثحب  مادم  دننیگمشخ و  یمالسا  یروھمج  زا  هک  ییاھنآ  ماهتفگ  اھراب  مھ  البق  هچرگا  منک  ضرع  ار  نیا  نم  مھ  رگید  راب  کی 

ناشدوخ تسا ،» مسیرورت  رادفرط  ناریا   » دـنیوگیم هک  اھنآ  تسا . رگید  زیچ  ناشلد  فرح  دـننکیم ، حرطم  ار  اوتحمیب  انعمیب و  یاھفرح  نیا  زا  ناریا و  رد  رـشب  قوقح 

رادفرط ناریا  هک  دننادیم  ناشدوخ  دنتسھ . اھتسینویھص  ینعی  ایند ، یاھتسیرورت  نیرتنشخ  رادفرط  ناشدوخ  دنناشدوخ . تسیرورت  دنیوگیم . غورد  هک  دننادیم  مھ 

فرح نیا ، هک  دـنمھفیم  دـنیوگیم و  غورد  هک  دـننادیم  ناـشدوخ  دوـشیم ،» ضقن  رـشب  قوـقح  یمالـسا ، یروـھمج  رد   » هک دـنیوگیم  یھاـگ  رگا  تسین . مـسیرورت 

روطچ دیدید  دندنازوس ؟ ار  اھمدآ  روطچ  اکیرما  رد  هک  دیدید  هچ ؟ ینعی  رـشب  قوقح  دنرادن ! یاهقالع  الـصا  رـشب  قوقح  هب  ناشدوخ  یھگناو ، تسا . یطبریب  اوتحمیب و 

نطاب تسا ! راک  رھاظ  اھنیا  تسا ؛ فرح  اھنیا  دنرادن ! یداقتعا  رـشب  قوقح  هب  هچ ؟ ینعی  رـشب  قوقح  دندرک ؟ رام  رات و  هنوگچ  دـندوب ، اکیرما  نادنورھـش  هک  ار ، ناھایس 

یهلاسم تسا . تسایـس  زا  نید  ییادج  مدع  یهلاسم  نیمھ  لوا  دنیوگب . ار  نآ  احیرـص  دنھاوخیمن  اھتنم  دـنتحاران ؛ تدـش  هب  زیچ  دـنچ  زا  اھنآ  . تسا یرگید  زیچ  راک ،

. تسین ادج  تسایـس  زا  نید   » هک درک  شخپ  ملاع  رـسارس  هعماج و  نیا  یاضف  رد  دیـشک و  نوریب  مالـسا  نتم  بلق و  زا  راوگرزب  ماما  هک  یمایپ  اب  اھنآ  تسا . نیا  یلـصا 

ساسا نیا  و  تسا ؛» رـشب  هرادا  یارب  تسا ؛ یگدـنز  یهنحـص  یارب  نید  تسین ؛ بارحم  یهشوگ  یارب  طقف  نید  تسا . نید  نیع  تسایـس  تسا ؛ تسایـس  نیع  نید 

: ینعی هچینعی ؟ دینک »! ادج  مھ  زا  ار  تسایـس  نید و  : » دـنیوگیم دناینابـصع . نیا  زا  اھنآ  دـنفلاخم . دـش ، ناملـسم  زرابم  یاھتلم  ریاس  ناریا و  تلم  میظع  یهزرابم 

کی دشاب ! ینیدتم  درم  دیاب  هک  دشابن  ناتراک  دینک ، باختنا  یروھمج  تسایر  یارب  ار  یـسک  دیھاوخیم  یتقو  اھتنم  دشاب ؛ نیدـتم  دـشاب ، نیدـتم  دـھاوخیم  سکرھ 

وا هک  دـشابن  ناتراک  دـیتسرفب ، سلجم  هب  یاهدـنیامن  دـیھاوخیم  یتقو  دـنک ! هرادا  ار  روشک  ییارجا  روما  دـیایب  دـیراذگب  اوقتیب ، ولو  نیدیب ، ولو  یلاـباال ، ولو  ار ، یمدآ 

نوچ تسیچ ؟ ناـشدوصقم  دـینک . باـختنا  ار  وا  دـشاب ، یمالـسا  یاھـشزرا  قـالخا و  لوصا و  هب  اـنتعایب  ولو  نیدیب ، وـلو  یلاـباال ، وـلو  دـشاب . نید  هب  دـنبیاپ  نیدـتم و 

حلاصم رب  ار  اھنآ  حلاصم  دزاسیمن ؛ اھنآ  اب  تلم ، حـلاصم  دـض  رب  دـشاب ، نید  هب  دـنبیاپ  نیدـتم و  یمالـسا ، یاروش  سلجم  رد  ای  روشک  سار  رد  یـسک  رگا  هک  دـننادیم 

امـش : » دـنیوگیم تـسوا . دوـخ  یلاـباال ، نـیدیب و  مدآ  یلــصا  یهلاـسم  تـسین . یاهلاـسم  شیارب  تـسا ، یلاـباال  هـک  یــسک  اـما  دـنکیمن . مدـقم  تـلم ، روـشک و 

دـساف و میژر  لامع  لثم  نک »! لمع  مییوگیم  ام  هک  روطنآ  ام ! یهدـھع  هب  نیا  یربب ؛ تذـل  ایند  رد  یھاوخیم  یـشاب ، معنتم  یھاوخیم  یـشاب ، سیئر  یھاوخیم 

نید و یهلاسم  اھنآ  یلـصا  لکـشم  اذل ، دنھاوخیم . یروطنآ  دنتـسھ . نآ ، دننام  ییاھمیژر  مالـسا ، یایند  رد  هنافـساتم ، مھ ، زورما  دـندوب و  روطنیا  هک  یولھپ  نیگنن 

نیطسلف تلم  هب  تنایخ  اب  نم  : » دیوگن یمالسا  یروھمج  هک  دنھاوخیم  اھنآ  تسا . نیطسلف  یهلاسم  یدعب ، یهلاسم  دنـشاب . ادج  مھ  زا  اھنیا  هک  تسا  تسایس 

هلماـعم ناشتـشونرس  اھینیطـسلف و  یهناـخ  رـس  رب  دننیـشنیم و  هرکاذـم  زیم  یاـپ  دـنیآیم  نارگید  هک  روطناـمھ  : » دـنیوگیم دـنیوگب . دـنھاوخیم  ار  نیا  مفلاـخم ».

ناشلکشم دنازوسیم . ار  اھنیا  میفلاخم ، دنروآیم  نیطسلف  رس  رب  هک  هچنآ  اب  هک  نیمھ  اما  میاهداتسرفن ؛ رکشل  نیطـسلف  هب  هک  ام  دینک »! لوبق  مھ  امـش  دننکیم ،

. تساھنیا

یتحاران دروم  هک  یلئاسم  دـینکیم »!؟ رادـیب  ار  اھنآ  ارچ  دـینکیم !؟ عافد  ایند  یاھناملـسم  زا  ارچ  : » دـنیوگیم تساـیند . یاھناملـسم  قوقح  زا  عاـفد  رگید ، یهلاـسم 

. دننکیم یراج  نابز  رب  هک  تسا  ییاھهناھب  اھفرح ، نیا  زا  اھتیلقا و  قوقح  رشب و  قوقح  مسیرورت و  تسا . یلوصا  لئاسم  تساھنیا . تساھنآ ،

جح  / ١٣٧٢/٠٢/٢٨ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

دوخ شالت  نیرتشیب  هک  یییتاعوبطم  یریوصت و  یتوص و  یاھهناسر  دادعت  زورما  تسا . رابکتـسا  یهبرح  نیرتدمآراک  کشیب  یناھج ، شـشوپ  یاراد  نردـم و  تاغیلبت 

هارمگ یارب  لیلحت ، ربخ و  بلطم و  نتخادرپ  نتخاس و  مرگرس  طقف  رودزم ، یناسانشراک  تسا . شیازفا  هب  ور  نانچمھ  دایز و  رایسب  دناهدرک ، مالـسا  اب  ینمـشد  فقو  ار 

یزوریپ زا  سپ  یاـھلاس  رد  یمالـسا  یروھمج  و  دنایمالـسا ، گرزب  یاھتیـصخش  یمالـسا و  تضھن  زا  تشز  میـسرت  تسرداـن و  یفرعم  دوـخ و  ناعمتـسم  نھذ  ندرک 

ترطف و زا  هتفرگ  تاشن  لیصا و  یمالسا  تکرح  لباقم  رد  زین  دنفرت  نیا  هک  تفگ  دیاب  تسا . هدوب  هجاوم  ییهنامصخ  تاغیلبت  نینچ  اب  نوزفازور  هفقویب و  زورما  ات  بالقنا 

مان و رکف و  روضح  مالـسا و  یایند  رـسارس  رد  ناشلامیظع  لـحار  ماـما  یبـالقنا  توعد  جوم  شرتسگ  تسا . هدرواـینرب  ار  نمـشد  دوصقم  هتـشادن و  یداـیز  قیفوت  زاـین ،

هتفگ ناربمایپ ، ثراو  نآ  یتوکلم  یامیس  ندرک  شودخم  تین  هب  هک  قحان  نخس  غورد و  غیلبت  همھنآ  دوجو  اب  ملاع ، برغ  قرش و  رد  راوگرزب  نآ  ناشن  سکع و  دومنھر و 

املع و یاھیرگنـشور  ناملـسم ، یاھتلم  رکف  دادس  تمالـس و  ظفح  رد  مھم  لماع  هک  درک  ناعذا  دیاب  همھ  نیا  اب  تسا . اعدم  نیا  لیلد  نیرتنـشور  تساهدـش ، شخپ  و 

یزوریپ زا  سپ  نمـشد  دنراد . هدھع  رب  گرزب  ییهفیظو  دروم  نیا  رد  نید  دھعتم  املع  صوصخب  همھ  و  تسا . هاگآ  لاعف و  ناناوج  نادنمرنھ و  ناگدنـسیون و  نارکفنـشور و 

یمالسا یاھتـضھن  یهمھ  هب  هزورما  اھتمھت  نامھ  هک  مینیبیم  تسا . هدرک  یمالـسا  ناریا  هجوتم  ار  تاماھتا  زا  ییهھایـس  زورما  ات  هراومھ  ناریا ، رد  یمالـسا  بالقنا 

قوقح هب  ییانتعایب  تمھت  مسیرورت ، تمھت  دـنربیم ، مان  ییارگداینب »  » ناونع اب  نآ ، زا  هک  یرکف  دومج  بصعت و  تمھت  دوشیم . هدز  زین  دنـشاب  هک  اـیند  یاـج  رھ  رد 

اھتمھت و نیا  ندوب  غورد  هب  ار  یسک  رھ  فاصنا ، یکدنا  گنج . زا  یرادفرط  حلص و  اب  تیدض  تمھت  نانز ، قوقح  هب  ییانتعایب  تمھت  یسارکومد ، اب  تیدض  تمھت  رشب ،

ات ١۴ یمالسا  ریبک  بالقنا  یزوریپ  زا  سپ  زور  هاجنپ  زا  هک  دوشیم  یسارکومد  اب  تفلاخم  هب  مھتم  یلاح  رد  یمالـسا  ناریا  دزاسیم . هاگآ  شناگدننک  دراو  یمرـشیب 

یـساسا نوناق  هب  یرگید  رد  و  دـندیزگرب ، روشک  یـسایس  ماظن  ناونع  هب  ار  یمالـسا  یروھمج  ناریا ، مدرم  اھنآ  زا  یکی  رد  هک  یمومع ، یـسرپهمھ  ود  نآ ، زا  سپ  هام 

نیعم یمالـسا  یاروش  سلجم  رد  ناگدـنیامن  و  روھمج ، سیئر  یـساسا ، نوناق  نتـشون  یارب  ناگربخ  سلجم  یاضعا  بیترت : هب  اھنآ  رد  هک  تاـباختنا  هس  و  دـنداد ، یار 

هتفرگ ماجنا  دوخ  ینوناق  دـعوم  رد  سلجم ، ناگدـنیامن  روھمج و  سیئر  نییعت  یارب  مدرم  روشرپ  تکرـش  اـب  دازآ ، تاـباختنا  هراومھ  زورما  اـت  و  هدـش ، رازگرب  نآ  رد  دـندش ،

دـض تسیرورت  یاـھھورگ  هدرک و  ار  یناـبیتشپ  نیرتـشیب  یتسینویھـص  تسیرورت  تلود  زا  دوـخ  هک  دـننزیم ، یمالـسا  ناریا  هب  یناـسک  ار ، مسیرورت  هب  تـمھت  تـسا .

رـصانع یداع و  مدرم  زا  رفن  نارازھ  هدرک و  یراذـگبمب  یمالـسا  ناریا  لـخاد  رد  راـب  اھدـص  ناـنآ  ناریگب  قوقح  دـنھدیم و  رارق  دوخ  تیاـمح  رتچ  ریز  رد  ار  یناریا  بـالقنا 

میژر قیوشت  اب  ار  هلاس  تشھ  یگنج  هک  دـنھدیم  تبـسن  یمالـسا  یروھمج  هب  یناسک  ار  حلـص  اب  تیدـض  دـناهدناسر . لتق  هب  ار  هانگیب  کدوک  نز و  درم و  یبالقنا و 

رامـش هب  ناـنآ  بوـبحم  میژر  یمالـسا ، ناریا  هب  هلمح  رطاـخ  هب  هک  میژر  نآ  هب  ار  اـھکمک  عاوـنا  تدـم ، نآ  یهمھ  رد  دـندرک و  لـیمحت  ناریا  رب  وا  تـسد  هـب  قارع و  یثـعب 

روشک یاھتیلاعف  نیرترب  رد  یعرـش ، دح  باجح و  ظفح  اب  هک  ار  یناریا  نز  یالاو  ناش  هک  تسا  یناسک  یوس  زا  تمھت  نانز ، قوقح  عییـضت  دناهتـشاد . لوذبم  تفریم 

نز یعاـمتجا  تاــیح  رد  بوـلطم  یهخــسن  ار ، یبرغ  عـماوج  رد  نز  زا  هنادرمناوجاــن  یــشکهرھب  درم و  نز و  طــباور  رب  مکاــح  لاذــتبا  دندنــسپیمن و  دزرویم ، تـکرش 

ای هدـش  بـکترم  ار  اـھناسنا  قوـقح  ندرک  لاـمیاپ  زیگنا  تریح  گرزب و  یاـھملق  دوـخ  هـک  دـنزاسیم  ناریا  هجوـتم  ییاـھمیژر  ار  رــشب  قوـقح  ضقن  تـمھت  دنرمــشیم .

« رشب قوقح   » 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 68هاگياپ  هحفص 14 
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تلم دـننام  تلم  کی  قوقح  ضقن  اـیآ  تسا ؟ هدـش  ضقن  دوشیم ، لاـمیاپ  ینـسوب  رد  زورما  هک  ناـنچنآ  رـشب ، قوقح  زگرھ  دـیدج ، یاـیند  رد  اـیآ  دـناهدرک . یزاـسهنیمز 

حالطصاب یایند  مشچ  ربارب  رد  دوخ ، نھیم  هناخ و  زا  نوریب  هب  ینیطسلف ، نادنورھش  زا  رفن  دص  راھچ  زا  شیب  یعمجتسد  ندنار  ایآ  تسین ؟ رشب  قوقح  ضقن  نیطـسلف 

رد ناھایـس  هب  تبـسن  یتلادـعیب  ای  سراف ، جـیلخ  زارف  رب  اکیرما  یهلیـسو  هب  ناریا  یرفاسم  یامیپاوھ  ندرک  نوگنرـس  اـیآ  تسا ؟ ضاـمغا  لـباق  رـشب ، قوقح  رادـفرط 

ضقن تیناسنا و  میرح  نتـسکش  نآ ، لاثما  اکیرما و  رد  ییهدع  یعمجتـسد  ندینازوس  هدـنز  ای  رـصم ، دـساف  میژر  زا  تیامح  ای  رئازجلا ، رد  نارگاتدوک  زا  تیامح  ای  اکیرما ،

زیمآقیوشت هنادنمتیاضر و  هکلب  توافتیب  درسنوخ و  یھاگن  اب  ار  ناگدننک  لامیاپ  ای  دننکیم  لامیاپ  ار  رشب  قوقح  اباحمیب  هنوگنیا  هک  ییاھتلود  ایآ  تسین ؟ نآ  قوقح 

هلمج زا  ناگدـننزتمھت و  دوـخ  هـک  تـسا  نآ  تـقیقح  دـنتحاران !؟ دوـش  ضقن  رــشب  قوـقح  یمالــسا ، ناریا  رد  ناـنآ  یاـعدا  هـب  اـنب  هـکنیا  زا  اـتقیقح  دـننکیم ، اـشامت 

، دنناریم فازگ  هب  نخـس  هک  دننادیم  یبوخ  هب  دـناهتخادنا ، هار  هب  ییهزات  لاجنج  یمیدـق ، هدز و  گنز  یتاغیلبت  یهبرح  نیا  رـس  رب  اریخا  هک  اکیرما  ینونک  نارادـمدرس 

دننک مالعا  احیرص  ار  نآ  دھدیمن  هزاجا  نانآ  هب  یسایس  تحلصم  هک  تسا  یرگید  یاھزیچ  تسین ، اھنیا  دندنسپیمن  یمالسا  یروھمج  زا  نانآ  هچنآ 

١٣٧٢/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمراھچ  رد  هعمجزامن  یاھهبطخ 

زا یرایسب  دیاش  ام و  دوخ  مدرم  یارب  بلاطم  میاهتفگ و  دایز  نخس  بالقنا ، یمالسا و  یروھمج  اب  اھنآ  ینمشد  یاھهویـش  ام و  یرابکتـسا  نانمـشد  تموصخ  باب  رد 

یرادـیب مالـسا ، اـب  ینمـشد  تموـصخ و  نیا  سار  رد  هک  مینک  دـیکات  تسا  مزـال  هزادـنا  نیمھ  طـقف  تسا . نشور  یمالـسا ، یروـھمج  بـالقنا و  هـب  دـنمهقالع  یاـھتلم 

رارق دناهتسباو ، ملاع  یهداتفابقع  یاھروشک  نایم  رد  هچ  ایند و  یهتفرشیپ  یاھروشک  رد  هچ  میژر  نآ  هب  هک  یناسک  اکیرما و  میژر  یمالـسا ، یروھمج  زین  یمالـسا و 

دیاش داد و  نایاپ  روشک  نیا  رد  اکیرما  ذوفن  هب  تشاذگ ، ناینب  مالسا  یهیاپ  رب  ار  یلقتسم  یروھمج  یمالـسا ، بالقنا  نوچ  تسا : نشور  مھ  تموصخ  نیا  تلع  دنراد .

. تخادنا رطخ  هب  ار  یذوفن  نانچ  ناھج ، قطانم  زا  یرایسب  رد 

ناوج یروھمج  اب  ار  ناشدوخ  ینمشد  احیرص  زورما  اما  دندرکیمن ؛ زاربا  ردان  یدراوم  رد  رگم  ار  ینمشد  نیا  تحارـص  هب  هتـشذگ ، رد  یرابکتـسا ، یاھتردق  اکیرما و  هتبلا 

مھاوخیم زورما  هک  تسا  یاهتکن  تسا  مھم  اـم  یارب  هچنآ  دـنیامنیم . حیرـصت  تاـھابم و  نآ  هب  دـننکیم و  ناـیب  مالـسا ، یرادـیب  تضھن  اـب  یمالـسا و  بـالقنا  اـب  اـم ،

. منک تبحص  یرادقم  نآ  یهرابرد 

رکذ یلئاسم  یمالـسا ، یروھمج  ماظن  اب  یبالقنا و  مالـسا  اـب  ار  ناـشرادهشیر  ینمـشد  تلع  اـھنآ  دوخ  میوش . هابتـشا  راـچد  دـیابن  ینمـشد ، نیا  تلع  یهراـبرد  اـم 

اب فلاخم  مسیرورت و  رادـفرط  یمالـسا ، ماظن  ایوگ  هک  دـننکیم  دومناو  نینچ  اھنآ  دـنیوگیم . اـھنآ  هک  تسا  نآ  زا  ریغ  تیعقاو  تسا . عقاو  فـالخ  اـم ، رظن  هب  هک  دـننکیم 

ضرع ام  دروآیم . لمع  هب  یتاحیلست  ینابیتشپ  ای  یلام  ینابیتشپ  رگید  یاھروشک  رد  یمالسا  یاھتـضھن  زا  ای  دنکیمن ، ار  رـشب  قوقح  تیاعر  ای  تسا ، یـسارکمد 

هک دننادیم  مھ  ناشدوخ  اھنآ  تسا . عقاو  فالخ  دننکیم ، رکذ  یمالسا  ماظن  اب  دوخ  زیمآتثابخ  یاھشور  اھینکشراک و  ینمشد و  تلع  نایب  رد  اھنآ  هک  هچنآ  مینکیم :

هک یلاح  رد  دنک ؛ مھتم  مدرم  تیمکاح  یـسارکمد و  اب  تفلاخم  هب  ار  یمالـسا  یروھمج  ماظن  دناوتیم  یـسک  هنوگچ  دـننکیم . نایب  هک  تسا  یزیچ  نآ  زا  ریغ  تیعقاو 

، دازآ تاباختنا  مدرم و  تلاخد  مدرم و  روضح  مدرم و  یارآ  هب  هک  درادـن  دوجو  یمالـسا  یروھمج  ماظن  رد  ناریا  دـننام  یروشک  چـیھ  هقطنم ، نیا  یاھروشک  نایم  رد  لـقاال 

نینچ زگرھ  یمالـسا ، یروھمج  نارود  زا  لبق  مھ  ام  تلم  دناهدیدن . ار  یزیچ  نینچ  هقطنم ، یاھروشک  زا  کی  چیھ  رد  یجراخ ، نارظان  دشاب . هداد  ناشن  هجوت  ردـق  نیا 

ار یاهیـصوت  هتکن و  مضیارع ، نایاپ  رد  هللااشنا  هک  درک ، دھاوخ  تکرـش  یروھمج  تسایر  تاباختنا  رد  ام  تلم  هللااشنا  هدـنیآ ، زور  دـنچ  رد  دوب . هدرکن  هبرجت  ار  ییاھاضف 

. درک مھاوخ  ضرع  امش  هب  صوصخ  نیا  رد 

هدـیدان هب  مھتم  ار  یمالـسا  یروھمج  هک  یناسک  رظن  زا  هک  تسا  یزیچ  نیا  تسا و  هدـش  هجوت  روشک ، تشونرـس  رد  ناشتلاخد  مدرم و  یارآ  هب  نونکات  بـالقنا  لوا  زا 

. تسین هدیشوپ  دننکیم ، یسارکمد  نتفرگ 

هک یماظن  هک  تسا  نیا  تیعقاو  تسا . عقاو  فالخ  هک  دـننادیم  مھ  ناـشدوخ  تسا . عقاو  فـالخ  مھ  نیا  دـننکیم . مھتم  مسیرورت  زا  تیاـمح  هب  ار  یمالـسا  یروھمج 

زا تیامح  نیرتگرزب  نیطـسلف ، یهدـش  بصغ  روشک  رد  یتسینویھـص  تسیرورت  میژر  زا  تیامح  تساـکیرما . هدـحتم  تـالایا  میژر  تسا ، مسیرورت  یماـح  اـیند  رد  زورما 

یاھروشک رد  ایس  یسوساج  نامزاس  تلاخد  دارفا ، نتـشک  فلاخم ، صاخـشا  دارفا و  ندوبر  اھروشک ، رد  ناشتلاخد  ینعی  اھییاکیرما ، دوخ  یاھـشور  تسا . مسیرورت 

، عضو نیا  اب  تسا . مسیرورت  تشرد  یاھملق  زا  همھ  تسا ، هدوب  فلاخم  اھنآ  اب  اکیرما  هک  یفیعـض  یاھتلود  اھتموکح و  ندرب  نیب  زا  یماظن و  یاھاتدوک  داـجیا  فلتخم و 

عوضوم رد  ای  تسا . عقاو  فـالخ  ینخـس  بذـک و  ییاـعدا  نیا  هک  دـنادیم  مھ  شدوخ  دـنک ، مسیرورت  هب  مھتم  ار  یمالـسا  یروھمج  اـکیرما ، رگا  هک  تسا  نشور  یلیخ 

دـشاب هدمآ  دوجو  هب  ای  دیایب  دوجو  هب  دھاوخب  هک  اج  رھ  رد  ار  یمالـسا  ماظن  رھ  ناریا و  یمالـسا  یروھمج  هک  اکیرما ، میژر  هلمج  زا  اھتلود و  نآ  دوخ  رـشب ، قوقح  ضقن 

. تساھنآ دوخ  دزن  رد  رشب ، قوقح  ضقن  تشرد  یاھملق  هک  دننادیم  دننکیم ، مھتم  رشب  قوقح  ضقن  هب 

مـشچ لباقم  رد  مھ  زورما  تسا . هداد  ناشن  ار  نیا  راگدرورپ  لضف  هب  یمالـسا ، یروھمج  ماظن  دوشیم و  تیاعر  رتشیب  اـج  همھ  زا  ناـسنا  قوقح  یمالـسا ، ماـظن  رد 

یمالـسا و تضھن  مالـسا و  یناھج  نانمـشد  هک  هچنآ  نیاربانب ، تسا . حضاو  نشور و  انعم  نیا  دـننک ، هاگن  هنافـصنم  هنافرطیب و  ار  ایاضق  دـنناوتیم  هک  یناسک  یهمھ 

یرایسب هک  تساجنیا  بلاج  دننادیم . ار  نیا  مھ  اھنآ  دوخ  تسا . یاهدوھیب  اجیب و  نخس  دنرامـشیم ، ناشدوخ  ینمـشد  لیالد  للع و  ناونع  هب  یمالـسا ، یرادیب 

مھتم اوران ، یاھتمھت  اب  ار  ناناملسم  یمالسا و  یروھمج  ییاپورا  یاھروشک  زا  یضعب  هچ  اکیرما و  هچ  یبرغ  یاھروشک  رد  هک  یسایس  یاھتیصخش  لاجر و  نیمھ  زا 

رد ای  دناهدوب  طبترم  ایفام  اب  الثم  هک  دوشیم  مولعم  ناھگان  دیآیم ، رـس  هب  ناشتـسایر  تیلووسم و  نارود  درذگیم و  هک  یحابـص  دنچ  دـننکیم ، رـشب  قوقح  ضقن  هب 

تلاخد ناشدوخ  هچبلح ، مدرم  راتشک  قارع و  هب  ییایمیش  داوم  شورف  رد  الثم  دناهتشاد ! تلاخد  ییایمیش  یاھحالس  داوم  شورف  رد  ای  حالـس و  قاچاق  تالماعم  نالف 

مالـسا و نیملـسم و  دـنیوگیم و  نخـس  تیعقاو  تقیقح و  فالخهب  دـننکیم و  زاـب  ناـھد  هک  یناـسک  نیمھ  یناـسک ؟ هچ  دـندرک . لیھـست  اـی  بیوصت  ار  نآ  دنتـشاد و 

هک یزیچ  نآ  هب  اھنآ  دوخ  هک  درک  دـھاوخ  تباث  هاتوک  یاھنامز  هکلب  ینالوط ؛ رایـسب  یاھنامز  هن  نامز  تشذـگ  دـننکیم ! مھتم  ار  یمالـسا  یروھمج  بلطقح و  یاـھتلم 

. دناهدوب هدولآ  دندزیم ، کاپ  یاھنماد  نامدرم و  هب  ار  نآ  تمھت 

یروھمجتسایر  / ١٢/١٣٧٢/٠۵ مکح  ذیفنت  مسارم  رد  تانایب 

، بادآ سابل ، هک  تسوا ، گنھرف  لاقتنا  یهدمع  لاناک  تلم و  کی  مقر  نیرتگرزب  نابز ، نوچ  دننک ؛ جیار  ایند  رد  ار  ناشدوخ  نابز  هک  دننکیم  شالت  ایند  ردـتقم  یاھروشک 

هب اھییاکیرما  دننک . لقتنم  سکعنم و  ار  ناشدوخ  گنھرف  دـنھاوخیم  یماظن ، روز  اب  یتح  یناھج ، یاھتردـق  زورما  دـنک . لقتنم  ار  شایعامتجا  یاھرواب  دـیاقع و  نید ،

گنھرف عورـشمان  ذوفن  ناـیغط  نیا  ینعی  دـننکیم . یـشکرکشل  اـیند  یاـج  نآ  اـجنیا و  هب  دـنلئاق ، یداـصتقا  یعاـمتجا و  ماـظن  تموکح و  تلود و  دروم  رد  هک  یاهویش 

هک دننکیم  لمع  روط  نآ  ناھایس  اب  ایند  یاجک   » هک دیوگب  اھییاکیرما  هب  تسین  یسک  رشب .» قوقح   » لثم هجوم  یاھمان  تحت  هتبلا  دسریم ؛ مھ  اھاجنیا  هب  هناگیب ،

دینک ضارتعا  تقونآ  دوب ، روطنیا  اجرھ  دننزیم ؟ شتآ  دننازوسیم و  هدنز  هدـنز  نامتخاس ، کی  رد  کدوک ، نز و  درم و  زا  ار  مدآ  رفن  دـص  دـنچ  ایند  یاجک  دـینکیم ؟ امش 

اب دنتـسھ ، ایند  مدرم  نیرتنشخ  هک  مھ  اھتـسینویھص  میرادن . غارـس  ار  اھراک  هنوگنیا  رگید ، یاج  رد  ام  دش . راک  نیا  اکیرما ، رد  تسا ». هدـش  ضقن  رـشب ، قوقح   » هک

. دننکیم ار  تکرح  نیا  اھییاکیرما  تیامح 

یمالسا  / ١۴/١٣٧٢/٠۶ تدحو  یللملانیب  سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

دناهداد و رارق  راشف  ریز  ابترم  لاس ، دنچ  لھچ و  لوط  رد  ار  ینیطـسلف  ناناملـسم  دناهدرکن . افتکا  مھ  نیطـسلف  بصغ  هب  دناهدرک و  بصغ  ار  نیطـسلف  دناهتفر  هدع  کی 

!؟ دنکن هئطخت  ار  وا  دنزب ، امش  رس  رب  دوش و  دراو  امـش  یهناخ  هب  یـسک  رگا  هک  تسیک ، تسا . حضاو  رکنم  کی  نیا ، دناهدروآ . دوجو  هب  لیلذت  ریقحت و  راتـشک و  یگراوآ و 

؛ تساھنآ راب  ریز  ناشهناش  اھتردـق و  نیا  تسد  ناشـشیر  هک  ییاھنآ  ناشیاھرکون ؛ اکیرما و  ییاپورا ، یاھتردـق  دـییامرفب : هظحالم  امـش  زورما  درک . هئطخت  دـیاب  ار  ملاظ 

نیا حوضو  نیا  اب  هک  ار  یملاظ  نیا  راک  ات  دـناهداد  مھ  تسد  هب  تسد  همھ  دـنرادن ، یطابترا  ناشدوخ  یاھتلم  اب  دـناهدمآ و  راک  رـس  رب  اکیرما  تشگنا  هب  هک  ییاھتموکح 

« رشب قوقح   » 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 68هاگياپ  هحفص 15 
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ملاـظ و نیا  اـب  یتقو  یناـنبل ، ینیطـسلف و  یهدیـسر  بل  هب  ناـج  یهدـمآ  هوتـس  هب  ناناملـسم  ناـناوج  فرط  نآ  زا  دـننک . بیوصت  دـھدیم ، همادا  تسا و  هدرک  ار  ملظ 

ارچ دـیتشک !؟ ارچ  دـنملاظ ! اھنیا  دنتـسیرورت ؛ اھنیا   » هک دوشیم  دـنلب  ادـص  فارطا  زا  تسا ، حودـمم  لمع  کی  ملاع  یالقع  یهمھ  رظن  رد  هک  دـننکیم  یداھج  رگمتس ،

»!؟ دیدرکن شزاس  ارچ  دیدشن !؟ میلست  ارچ  دیدز !؟

هدـعکی دـندش و  عمج  قباس  یوالـسگوی »  » رد اپورا  رد  هدـع  کی  نیا ! ینعی  اروج » املظ و  تئلم  اـم  ! » نیا ینعی  داـسف  دوشیمن ! اـیند  نیا  رد  داـسف  رتـالاب  نیا  زا  رگید 

زا نیمزرـس و  نامھ  لام  دنتـسھ  یمدرم  ناشتـشپهد ، هکلب  ناشدوخ ، هن  دنرجاھم ، هن  دنیاجنآ ، لھا  دنیاجنآ ، لام  هک  ار  نیوگزرھ  ینـسوب  مدرم  هقطنم  نیمھ  مدرم 

رد دندرک ، تراغ  ار  ناشلاوما  دنتشک ، ار  اھنآ  زا  رفن  نارازھ  دندرک ، نوریب  ار  ناشدوخ  دندرک ، ناریو  ار  ناشیگدنز  دنتخیر ، ناشرس  یور  بمب  دندرک ، هرـصاحم  داژن ، نامھ 

تاناویح و قوقح  نز و  قوقح  رـشب و  قوقح  زا  عافد  نایعدـم  نایاقآ  نیمھ  تقونآ  دـندرک ؛ ضرعت  ناشـسیماون  هب  یتح  دـندروآ و  ناشرـس  رب  ار  اھالب  نیرتدـب  اـھھاگودرا 

اھنیا هب  حالس  ات  دندرک  هرصاحم  ار  هقطنم  هک  دوب  نیا  دندز ، تسد  هک  یراک  اھنت  هب  دندرک ! اشامت  دنتسشن  تسا ، جیار  زورما  یایند  رد  هک  اھغورد  نیا  زا  ناکدوک و  قوقح 

! دسرن

هاپس  / ١٣٧٢/٠٧/٠٧ ییایرد  ییاوھ و  ینیمز ، یاھناگی  کرتشم  هاگحبص  مسارم  رد  تانایب 

یهمھ دندنخیم . تیرـشب  شیر  هب  دنراد ، رایتخا  رد  هک  یایوق  یاھوگدنلب  اب  اجنآ ، زا  دناهدرک و  انب  ار  ناشدوخ  یاھتردـق  روز ، یتلادـعیب و  یهیاپ  رب  ملاع ، نادـنمتردق 

، اھدرایلیم نیا  زا  هک  ناسنا ؛ اھدرایلیم  ملاع  حطس  رد  تیرشب  دننکیم . هرخسم  ار  نز  یهلاسم  ناناوج و  یهلاسم  ار ، تیناسنا  ار ، تلادع  ار ، رـشب  قوقح  ار ، قیاقح 

: دـنیوگیم دنـسریم ، مھ  سکرھ  هب  دـنھدیم . ناـج  طـلغ ، لـطاب و  ماـظن  نیا  راـشف  ریز  دـننکیم  یگدـنز  یبرغ  یاـھروشک  ناـمھ  دوخ  رد  مھ  یمھم  رایـسب  شخب 

. دناهدرک طولخم  مھ  اب  ار  ریوزت  روز و  اھنیا  دیریذپب ». ار  ریوزت  دیریگب ؛ هدیدن  ار  قیاقح  دیدنخب ؛ تیرـشب  شیر  هب  ام ، لثم  دـییایب  مھ  امـش   » ینعی دـیوش »! ام  وزج  دـییایب  »

تلود ود  تلود و  کی  هب  طوبرم  هک  زیمآتثابخ  هناملاظ و  تکرح  نیا  لباقم  رد  دـیاب  یـسک  هچ  تسا . یخلت  تقیقح  مھ  نیا  دـناهتفرگ . راـیتخا  رد  مھ  ار  ملع  حالـس  هتبلا 

؟ دتسیاب تسا ، هدش  زاغآ  شیپ  نرق  هس  ود ، زا  تفگ  دوشب  دیاش  شیپ و  لاس  اھھد  زا  هک  تسا  ملاع  حطس  رد  کانرطخ  رایـسب  تکرح  کی  هب  طوبرم  هکلب  تسین ، مھ 

ندودز یارب  هک  زور  جـیار  یاھحالـس  هب  زھجم  لالدتـسا و  قطنم و  حالـس  هب  زھجم  نید ؛ تمکح و  لقع و  حالـس  هب  زھجم  دـنمورین و  راوتـسا و  یاھناسنا  اـھناسنا ؟ مادـک 

یماظن سابل  نادیم و  نیا  یهنحـص  دیـشاب و  هتـشاد  مھ  اب  ار  اھنیا  یهمھ  دیتساوخ  هک  دیتسھ  هللالیبس  یف  نادھاجم  نآ  امـش  و  دنراد . زاین  اھنآ  هب  هار  رـس  یاھراخ 

. تسا نآ  رھظم  امش 

مدرم  / ١٣٧٢/١٠/٠۶ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

هداد هزاجا  رگید ، یاھاج  رد  دننک . دوجو  مالعا  دنتفیب و  هار  دنناوتیم  اھتلود  کمک  اب  اھتلم ، اما  دپتیم ؛ ناشناشیکمھ  یارب  ناشلد  مالـسا ، یایند  یاج  همھ  رد  اھتلم ،

نیطسلف و یهیـضق  رد  هک  یناسک  یهمھ  دنفلاخم . ام  اب  اذل  دنکیم . تکرح  اھھار  نیا  رد  مدرم ، شیپاشیپ  شدوخ  تلود  اجنیا  رد  مک . تردن و  هب  یلیخ  ای  دوشیمن ؛

ینـسوب مدرم  نوـخ  رد  قـفرم  اـت  ناشتـسد  هک  ینادـالج  یهمھ  دـنفلاخم . نیطـسلف ، مدرم  عـفن  هب  ناریا  تلود  تلم و  تکرح  اـب  دنمیھـس ، نیطـسلف  هیلع  هئطوـت  رد 

دـنکیم و تکرح  ناملـسم  یاھتلود  ایند و  یاھتلم  ولج  نوچ  ارچ ؟ دـنفلاخم . تموکح  نیا  اب  دوشیم  رارکت  مولظم  تلم  نآ  مان  زاـب  اـھزور  نیا  تسا و  هتفر  ورف  نیوگزرھ 

.« دینک کمک  مولظم  تلم  نیا  هب  دییایب  : » دیوگیم

اھبرـص و هک  دـننیببیم  و  دـنیوگیم ! غورد  یرـشب !؟ قوقح  هچ  دروخب ! ار  ناشرـس  هکنآ  رـشب . قوـقح  نارادـفرط  میوـگیمن : دـنراد  تیرـشب  یاـعدا  هک  یناـسک  دـنیاجک 

!؟ دننکیم رام  رات و  روط  نآ  ار  کدوک  نز و  درم و  همھ  نیا  ار  تلم  کی  یرشب ، تاساسحا  دض  ناسنا و  دض  تسرپموق  بصعتم  یاھتاورک 

نیطسلف  / ١٣٧٢/١٢/٠۶ ناناملسم  هب  اھ  تسینویھص  هنایشحو  هلمح  یپرد  مایپ 

هک تسا  ییهنومن  یاھتیانج  نآ  زا  یکی  داھن ، یاج  رب  یمخز  اھدص  هتشک و  اھھد  هک  لیلخلا  یلاغشا  رھش  رد  نارازگزامن  فوفص  هب  اھتـسینویھص  زیمآتواقـش  یهلمح 

روآدای کاندرد  یهعجاف  نیا  تسا . نیطـسلف  ناگدـننک  بصغ  تثابخ  تواقـش و  اب  بسانتم  هدروآ و  دـیدپ  هراومھ  ار  نآ  دـننام  اھتـسینویھص  بصعت  ملظ و  تسد  ارـصحنم 

ایآ دوـشیم . عـقاو  اـیند  مدرم  یهمھ  مشچ  ربارب  رد  گرزب  تیاـنج  نیا  زورما  هک  قرف  نـیا  اـب  تـسا  لاغـشا  نارود  لوـط  رد  اھتـسینویھص  رگید  یعمج  تـسد  یاھراتـشک 

دوخ هابتـشا  هب  یپ  بصاغ  نمـشد  اب  نیغورد  حلـص  نایعدـم  ایآ  دـش ؟ دـنھاوخ  رادـیب  هثداح  نیا  اب  دـیآیم  اھنآ  رـس  رب  ناینیطـسلف  هناخ  رد  هچنآ  هب  انتعایب  یاھنادـجو 

دوخ روآمرـش  توکـس  هب  راب  نیا  دناهتفرگ ، هدیدن  ار  نیطـسلف  رد  تلم  کی  قوقح  ضقن  نیرتگرزب  تساھلاس  هک  رـشب  قوقح  رادهیعاد  یاھتلود  عماجم و  ایآ  درب ؟ دنھاوخ 

دـیقیب و هراومھ  اریز  تسا  کیرـش  نیطـسلف  ناھانگیب  نوخ  رد  هک  تفریذـپ  دـھاوخ  اکیرما  تلود  ایآ  درک ؟ دـنھاوخ  فارتعا  هتـشذگ  رد  دوخ  هانگ  هب  داد و  دـنھاوخ  همتاـخ 

تربع یانعم  دننک و  هجوت  نآ  داعبا  هب  هکنآیب  تشذگ  دـنھاوخ  هدـنھدناکت  هثداح  نیا  رانک  زا  همھ  مھ  راب  نیا  هکنیا  ای  تسا  هدرک  تیامح  یتسینویھـص  تلود  زا  طرش 

زورما تفرگ  دـھاوخ  نآ  زا  ار  مزال  تربع  کشیب  نیطـسلف  تلم  اما  دـناهدرک ؟ لفاغت  نیوگزرھ  ینـسوب و  رد  نارود  نیا  گرزب  یهعجاف  زا  هک  روطنامھ  دـنمھفب ؟ ار  نآ  زیمآ 

مغریلع اھتسینویھص  هک  دش  راکشآ  دنک . یگدنز  نآ  رد  دناوتب  ات  دنک  هزرابم  تسا  روبجم  دوخ  هناخ  رد  هک  دش  راکـشآ  مولظم  تلم  نآ  یارب  خلت  تقیقح  نیا  رگید  راب  کی 

ار تابرض  نیرتزیمآتواقش  دننک  ادیپ  ییهناھب  ای  یتصرف  کدنا  رگا  و  دنلبق . لاس  هاجنپ  بصعتم  تسرپداژن و  یاھیشحو  نامھ  ناشنارـس  زا  یـضعب  زیمآ  تکازن  تاراھظا 

نیرتمک دننزیم ، اھتسینویھص  تینما  زا  مد  همھ  نیا  هک  یرابکتسا  یاھمیژر  هک  دش  تباث  زین  ینیطسلف  دارفا  نیرتروابرید  رب  درک . دنھاوخ  دراو  هناخبحاص  ناناملسم  رب 

حلـسم اب  اھینیطـسلف  دـنک . ماع  لتق  نینچ  ار  نارازگزاـمن  سدـقم  فوفـص  درکیمن  تارج  لیئارـسا  شترا  هنرگو  دـنھدیمن  ینیطـسلف  ناناملـسم  تینما  هب  یتیمھا 

. لیلخلا یهعمج  حبـص  یهثداح  تربع  تسا  نیا  دنروآ . تسدب  ار  دوخ  هناخ  رد  یناگدـنز  قح  تایح و  قح  دـنناوتیم  هک  تسا  بصاغ  تلود  عفانم  هب  ندز  هبرـض  ندـش و 

شترا رد  ناـشناراکمھ  نیلتاـق و  نداد  لـیوحت  دـننک  هبلاـطم  دـنناوتیم  ناملـسم  یاـھتلود  هـک  یزیچ  نیرتـمک  دـنراد . گرزب  یتـیلووسم  زین  ناملـسم  یاـھتلم  اـھتلود و 

بصاغ و یاھتسینویھص  زا  دی  علخ  درفهبرصحنم  ییاھن  جالع  هتبلا  تسا . شترا  نآ  ناھدنامرف  لزع  یعرش و  صاصق  یارجا  یارب  ناملسم  ناینیطـسلف  هب  تسینویھص ،

لاعتم دنوادخ  زا  هثداح  نیا  یادھش  ناسک  هژیو  هب  نیطسلف  مولظم  تلم  هب  تیلست  ضرع  نمض  بناجنیا  تسا . تلم  بھذم و  رھ  زا  ناینیطسلف  هب  نیطـسلف  لیوحت 

نیا هک  منکیم  تساوخرد  ناگمھ  زا  منکیم و  تلاسم  ار  نیطـسلف  هلاسم  یهنـالداع  لـح  نیملـسم و  لاـح  حالـصا  رادهزور و  ناـحورجم  یافـش  ناگتـشذگرد و  نارفغ 

. دننک لابند  دوخ  ناوت  یهمھ  اب  ار  هیضق 

هعمجزامن  / ١٣٧٢/١٢/١٣ یاھهبطخ  رد  تانایب 

هب درک . ادا  ار  شقح  تفگ و  نخـس  نآ  یهرابرد  دوشیمن  هلمج  دنچ  اب  هک  تسا  کاندرد  گرزب و  ردقنآ  یمیھاربا ، فیرـش  مرح  هب  تسینویھـص  نمـشد  مجاھت  یهعجاف 

رد هک  دراد  رارق  اکیرما  بصاغ ، تلود  نایماح  سار  رد  دـنلووسم . هیـضق  نیا  رد  مھ ، بصاـغ  تلود  ناـیماح  تسا و  هعجاـف  نیا  لووسم  امیقتـسم  بصاـغ ، تلود  اـم ، رظن 

نایدوھی درک . رپس  هنیـس  اـکیرما  اروف  دـش ، ادـیپ  اھتـسینویھص  یارب  یلکـشم  اـجرھ  تسا . هدرک  عاـفد  اھتـسینویھص  زا  اـج  همھ  رد  هشیمھ و  یداـمتم ، یاـھلاس  لوط 

هب یمالـسا  یاھتلم  لد  رد  هک  یناطرـس  یهدغ  نیا  یارب  ایند  رد  اکیرما ، یـسایس  ذوفن  لوپ و  تردق ، یهلیـسو  هب  دنتـساوخ ، یراکرھ  گرزب ، نارادهیامرـس  ییاکیرما و 

نیا رد  زین  وا  یاھراک  کمک  لیئارـسا و  نانامیپمھ  رگید  هکنانچ  دنتـسھ . کشیب ، دنتـسین ؟ لووسم  رـصقم و  اھنیا  ایآ  ریخا ، یهیـضق  رد  دـنداد . ماجنا  تسا  هدـمآ  دوجو 

زین للم » نامزاس  رشب  قوقح  یهتیمک   » هژیوهب رشب ، قوقح  یاھنامزاس  دنلووسم . دندرکن ، ادا  ار  هلاسم  نیا  قح  هک  مھ  یناھج  یمومع  یاھهناسر  دنلووسم . هیضق 

. دنلووسم

، درادـن یبسانم  یهنایم  اکیرما  اب  هک  یروشک  رد  ناھج ، زا  یاهشوگ  رد  رگا  اـت  دـناهدرک  نیمک  دـنراد و  دوجو  اـیند  رد  نوگاـنوگ  نیواـنع  اـب  هک  یگرزب  کـچوک و  یاـھنامزاس 

اھدـص رـشب ، نمـشد  یاھتـسینویھص  ثیبـخ و  بصاـغ  تلود  دـناهتفرگ !؟ ناـقفخ  ارچ  دـش ،» رـشب  قوـقح  ضقن   » هـک دـنمدب  ناـشیاھقوب  رد  اروـف  دـش ، ادـیپ  یاهلاـسم 

« رشب قوقح   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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هک رادغاد  ینابـصع و  مدرم  هک  مھ  دعب  دننکیم . حورجم  ار  رفن  اھدص  دنـشکیم و  ار  رفن  اھھد  دنـشکیم . نوخ  کاخ و  هب  هزور  ناھد  اب  هدجـس و  لاح  رد  ار  ینیطـسلف 

ظفاح هک  ییاھنامزاس  اما  دننکیم . دوبان  دنریگیم و  فدھ  ار  مدرم  نادنزرف  یکی  یکی  یلیئارـسا ، نازابرـس  دـننکیم ، هرگ  ار  اھتـشم  نابایخ  رد  تسا ، هتخوس  ناشلد 

هکنیا هچ !؟ ینعی  تسا » هدرک  موکحم  ! » تسا هدرک  موکحم  ناـمزاس  نـالف  دوشیم : هتفگ  هک  تسا  نیا  رثکادـح  دـنیوگیمن ! چـیھ  دـناهتفرگ و  ناـقفخ  دنرـشب ، قوقح 

یتسیاب دندرکیم . مایق  همھ  یتسیاب  دنتفگیم ، تسار  رگا  دنرشب ، قوقح  یعدم  هک  ییاھنامزاس  دروخیم !؟ اھینیطسلف  درد  هچ  هب  دناهتفگ ، تیموکحم  رد  یاهملک 

نیا هب  دیرادن  قح   » هک دندرکیم  ناشدیدھت  دندادیم و  موتامیتلوا  لیئارسا ، نایماح  هب  یتسیاب  دندرکیم . هرصاحم  ار  لیئارـسا  تلود  یتسیاب  دندرکیم . اغوغ  ایند  رد 

، دندرکن عطق  هک  انطاب  الماک و  ار  تارکاذم  دندمآ . هاتوک  هنافـساتم  مھ  برع  یاھتلود  تفرگن . ماجنا  اھراک ، نیا  زا  کی  چیھ  اما  دـینک ». کمک  راکتیانج  قساف  زیرنوخ  تلود 

! دندرک ریصقت  یھاتوک و  یلیخ  هک  اعقاو  دندرکن ! مالعا  مھ  یمومع  یازع  یتح  چیھ ؛

رطف  / ١٣٧٢/١٢/٢٢ دیع  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

دــشیم روـبجم  دـیدرگیم و  همکاـحم  یتسیاـب  دـشیم . موـکحم  ادــیدش  تسیاـبیم  لیئارــسا  ارجاـم  نـیا  رد  تـسا . یمیھاربا  مرح  نینوـخ  یهعجاـف  مود ، یهیــضق 

. تسا هدرکن  لمع  هجو  چیھ  هب  دوخ  یهفیظو  هب  هیضق  نیا  رد  مھ  تینما  یاروش  درکن . درکیم و  للم  نامزاس  یتسیاب  ار  اھراک  نیا  دنک . لمحت  ار  ییاھتازاجم 

ناریا تلم  رظن  یمالـسا و  یروھمج  ماظن  رظن  نیا ، لکریبد ! صخـش  رب  تینما و  یاروش  رب  اـکیرما  ذوفن  اـھنآ  سار  رد  و  گرزب ، یاھتردـق  ذوفن  رد  مینیبیم ؟ هچ  رد  ار  تلع 

رد دمآ . ناریا  هب  ررکم  للم ، نامزاس  یلبق  لکریبد  میراذگیم . مارتحا  ناشتیعقوم ، ناش و  بسحرب  یناھج ، تاماقم  هبام  میرادن . یـصاخ  ینمـشد  یـسک  اب  ام  تسا .

رظن هب  اما  مینکیم . مارتحا  ار  وا  ام  دـنک ، لمع  دوخ  فیاظو  هب  لکریبد  رگا  دـندرک . میرکت  مارتحا و  وا  زا  هجراخ ، ترازو  نیلووسم  سلجم و  سیئر  روھمج ، سیئر  نامز ، نآ 

للم ناـمزاس  رـشب  قوقح  حالطـصا  هب  نویـسیمک  هک  ریخا  تشز  تکرح  نیا  تسا . هدرکن  لـمع  دوـخ  یهفیظو  هب  لـلم  ناـمزاس  یلعف  لـک  ریبد  ناریا ، تلم  رظن  هب  اـم و 

نوخ کاخ و  هب  ار  رازگزامن  ناملـسم  رفن  اھدص  اھیلیئارـسا  ناشمـشچ ، ولج  تسا . لیبق  نیمھ  زا  درک ، مھتم  ار  یمالـسا  یروھمج  هناحـضتفم ، یمادقا  رد  داد و  ماجنا 

! دننکیمن موکحم  ار  اھنآ  اما  دنشکیم ، ار  رفن  داتفھ  زا  شیب  دنشکیم و 

شترا  / ١٣٧٣/٠١/٢۴ لنسرپ  ناھدنامرف و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یهرک یهمھ  لـک  ریدـم  ییوـگ  هک  تسا  یاهنوـگ  هب  اـھنآ  ندز  فرح  دـنیایند ! سیئر  دـننکیم  رکف  ناـشدوخ -  لاـیخ  هب  هتبلا  هناـھلبا -  هناـحولهداس و  اـکیرما ، نادـنمتردق 

هب تسا و  هداتـسیا  اـکیرما  لـباقم  رد  تردـق  لاـمک  اـب  یمالـسا ، یروھمج  مھ  زورما  دـناهدش . اـھنآ  یوگ  ناـبرق » هلب   » سفن فعـض  سرت و  یور  زا  مھ  هدـع  کـی  دـننیمز !

زا ار  ینماان  دیورب  دییوگیم ، تسار  رگا  دـینک ! هرادا  ار  ناتدوخ  تکلمم  دـیورب  دـیتسھ ، یوق  یتلود  تردـق و  رگا  دـیتسھ !؟ هک  امـش  رگم  دـیوگیم : ییاکیرما  نادـنمتردق 

هایـس و نیب  مھ  زونھ  هک  ار  رـشب  قوقح  عـیجف  مزھ  یداژن و  ضیعبت  دـیورب  دـییوگیم ، تسار  رگا  دـینک ! فرطرب  سلجنآسوـل »  » و نتگنـشاو »  » و کروـیوین »  » یاـھنابایخ

!؟ دینکیم تلاخد  ایند  روما  رد  هک  تسا  طوبرم  هچ  امش  هب  دینک ! حالصا  دراد ، دوجو  دیفس 

١٣٧٣/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمجنپ  مسارم  رد  تانایب 

ارجا ار  یمالـسا  دودـح  اـم  نوچ  تسا ؛ یمالـسا  دودـح  یارجا  ناـمھ  اـھنآ  دوصقم  دـنکیمن . تیاـعر  ار  رـشب  قوقح  دـنیوگیم  دـننزیم و  تمھت  یمالـسا  یروـھمج  هب 

. تسا هتفرگ  رارق  راگدرورپ  دیدھت  دروم  دنک ، یدعت  یھلا  دودح  زا  سک  رھ  دودح هللا »؛ دعتی  نم  دودح هللا و  کلت  و  : » دیوگیم نآرق  مینکیم .

زا رتهتفرـشیپ  ار  نآ  دندرک و  عارتخا  قلخ و  ار  یفراعم  ناشدوخ  یارب  هک  یبرغ  نانادـقوقح  رـصاق  نھذ  یاھهدروارف  رب  ار  نآ  نتم  نآرق و  صن  ام  تسا . یھلا  دودـح  دودـح ،

هتشاد ییاھیھاتوک  دروم  نیا  رد  ام  تسا  نکمم  تسا . یھلا  دودح  یارجا  هعماج ، حالصا  هار  تسا . مدقم  یھلا  دودح  میرامـشیم . مدقم  دننادیم ، یھلا  نایدا  فراعم 

. تسا ینآرق  دودح  دودح ، تسا . راگدرورپ  دودح  لماک  یارجا  تمس  هب  اعطق  نامتکرح  اما  میشاب ؛

مدرم  / ٢٩/١٣٧٣/٠۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

ایآ تسیک !؟ مسیرورت  رھظم  زورما  هک  دینادیمن  امـش  ایآ  دـندز . فرح  مسیرورت  هب  عجار  دـندنابنج و  شیر  دنتـسشن ، ناھج ، یتعنـص  تلود  تفھ  یاسور  شیپ ، یدـنچ 

صیخـشت لقع و  یاراد  ار  اھناسنا  دـیتسھ ، رـشب  قوقح  یعدـم  ردـقنیا  هک  امـش  ایآ  دـیراد !؟ هظحـالم  یکدـنا  ناـھج ، یمومع  راـکفا  زا  امـش  اـیآ  دـیراد !؟ فاـصنا  اـمش 

؟ تسیک دزادرپیم  ییاـبرمدآ  راتـشک و  هب  دـنکیم و  هلمح  ناـنبل  هب  زور  رھ  هک  یتـلود  نآ  تسیک ؟ اـیند  رد  تـسیرورت  تـلود  یتـلود و  مـسیرورت  رھظم  زورما  دـینادیم !؟

اھیگژیو نیا  زا  هک  تسھ  مھ  یرگید  تلود  لیئارـسا ، تلود  زا  ریغ  ایآ  تسا ؟ هدـمآ  دوجو  هب  ماع  لـتق  راتـشک و  تشحو و  داـجیا  رورت ، ساـسارب  لوا  زا  شتلود ، هک  تسیک 

ارچ دینکیم !؟ تیامح  نآ  زا  یتح  دینامیم و  تکاس  تلود  نیا  یتسیرورت  تامادقا  لباقم  رد  ارچ  لیئارسا ! دییامرفب : دیدرگیم ؟ یتلود  مسیرورت  لابند  دشاب ؟ رادروخرب 

. تسا یناھج  ییالب  لیئارسا ، بصاغ  تلود  دییوگیم !؟ غورد 

ماظن  / ٠۴/١٣٧٣/٠۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

رد اھروشک ، نیا  رب  مکاح  یاھھاگتـسد  هک  تسا  نآ  دـنھاوخیم ، هریغ  موس و  ناـھج  هعـسوت و  لاـح  رد  یاـھروشک  زا  اـکیرما  اـھنآ  سار  رد  ملاـع و  ناربکتـسم  هک  هچنآ 

مدـع زا  یفرح  تسا و  لوبق  لباق  اھنآ  یارب  دـشاب ، روشک  نآ  رد  یتلع  بیع و  رھ  دوب ، مکاـح  یروشک  رب  یتموکح  نینچ  رگا  دنـشاب . اـکیرما  یاھتـسایس  میلـست  تسب 

اجنیا دنیوگیمن  تسین ؛ یسارکمد  اجنیا  دنیوگیمن  دشاب ، هتشادن  مھ  یراذگنوناق  یروص  سلجم  کی  روشک  نآ  رگا  یتح  دننزیمن . روشک  نآ  رد  رشب  قوقح  تیاعر 

اھتموکح و ندوب  هتـسب  تسد  یگدرپسرـس و  میلـست و  اھنآ  رظنرد  رایعم  دوشیم . لامیاپ  عییـضت و  رـشب  قوقح  اجنیا  دـنیوگیمن  تسا ؛ یلیماف  یناخناخ و  تموکح 

تـسا مزال  هن  رگید  دنلاکـشایب . لوبق و  لـباق  یناـمدرم  اـکیرما  نادرمتلود  رظن  زا  نـالووسم ، تلود و  روشک و  نآ  دوش ، لـصاح  رما  نیا  رگا  تساـکیرما . لـباقم  رد  اـھتلود 

ربتعم شیارب  شدوخ  گنھرف  دـیاقع و  دوب ؛ مدرم  هب  یکتم  تموکح  لقتـسم و  تلود  یاراد  یروشک  رگا  اما  دوش . ماجنا  ناشهیلع  یتاغیلبت  هن  دـیآ و  دراو  اھنآ  رب  یراشف 

رگا یتح  تسا . دودرم  اھنآ  رظن  زا  روشک  نیا  درکیم ، ذاختا  دوخ  نآ ، نیا و  راشف  رطاخ  هب  هن  داقتعا و  یور  زا  ار  دوخ  عضاوم  دوب ؛ کالم  رایعم و  شیارب  شتلم  حلاصم  دوب ؛

تلود لثم  ییاھھاگتسد  عضوم  نیا  دننکیم . مھتم  اھنیا  نتـشادن  هب  ار  نآ  دشاب ، هتـشاد  مھ  ار  یمدرم  تلود  نیرتھب  هننقم و  سلجم  نیرتھب  یـسارکمد ، عون  نیرتھب 

یربھر یهتـسیاش  قیـال و  اـھتلم ، اـھروشک و  هب  تبـسن  زیمآداـنع  دروخرب  نیا  هنارظنگـنت و  شنیب  نیا  اـب  اـھتلود  نیا  اـیآ  دـنناھج . یربـھر  یعدـم  زورما  هک  تساـکیرما 

!؟ دنناھج

یروھمج تردـق  زمر  نم ! نازیزع  ناردارب و  تسا . دـنبیاپ  دوـخ  تلم  حـلاصم  هب  لالقتـسا و  هب  مالـسا ، هب  هک  تسا  نیا  ملاـع  نیربکتـسم  رظن  زا  یمالـسا  یروـھمج  مرج 

یاھراک دندرک ، اذیا  دندرک ، تثابخ  دندرک ، داجیا  راشف  تسا . نیمھ  دننک ، دراو  یمالسا  یروھمج  رب  یعطاق  یهبرض  دناهتسناوتن  زورما  ات  هکنیا  زمر  تسا . نیا  یمالـسا 

، نابز اب  دـندرکیم ، تیلاعف  یمالـسا  یروھمج  هیلع  هک  ییاھتـسیرورت  زا  دـندرک ، یھدـنامزاس  ار  روشک  لخاد  رد  یتسیرورت  یاھتیلاعف  یتح  دـنداد ، ماجنا  هنادرمناوجان 

رد یاهملک  مسیرورت ، اـب  فلاـخم  رـشب و  قوـقح  یعدـم  یاـھتلود  دـندروآ و  دوـجو  هب  دھـشم  رد  ار  هناـشنمدد  یهعقاو  نآ  دـندرک ، تیاـمح  زیمآتیاـضر  توکـس  اـب  لـمع و 

زیمآراختفا هار  ملاع  حطـس  رد  یدنلبرـس ، تردق و  اب  راگدرورپ  لضف  هب  یمالـسا  یروھمج  اھنیا ، یهمھ  اب  تسا . نینچ  اھتلود  نیا  تیعـضو  دنتفگن . نخـس  نآ  تیموکحم 

. تسا مالسا  هب  کسمت  ام  تردق  زمر  دھدیم . همادا  ار  دوخ 

هعمجزامن  / ١٣٧٣/١١/١۴ یاھهبطخ  رد  تانایب 

تاغیلبت یهلاسم  دشاب -  هتشاد  دوجو  تدش  نیا  هب  هدیدپ  نیا  ایند ، رد  یاهثداح  رتمک  هب  تبسن  دیاش  هک  یمالسا -  بالقنا  هب  طوبرم  یاھهدیدپ  نیرتیـساسا  زا  یکی 

« رشب قوقح   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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 - اھتـسینویھص سیلگنا ، تلود  اکیرما ، تلود  دـننام  یمالـسا ، بالقنا  مالـسا و  اب  فلاخم  یاھتردـق  نارھاوخ ! ناردارب و  تسا . یمالـسا  یروھمج  هیلع  یزاس  هعیاـش  و 

زین و  تسا -  هتشاذگ  هنایم  رواخ  رد  دوخ  یاھراک  ماجنا  یارب  الـصا  ار  بصاغ  تلود  نیا  اکیرما ، دنتـسھ و  اکیرما  تسد  رازبا  لیئارـسا ، بصاغ  تلود  اھتـسینویھص و  هتبلا 

هب هچ  رھ  دـنتخادرپ و  یمالـسا  یروھمج  هیلع  تاغیلبت  هب  الاب ، تیفیک  دایز و  مجح  اب  نونکات ، بالقنا  لوا  زور  زا  اھنآ ، هب  هتـسباو  یعمج  طابترا  یاـھهناسر  اـھیرازگربخ و 

. تساھنیمھ تایلعج  زا  دننک ، رواب  اعقاو  ار  نآ  ایند  رد  یاهدع  تسا  نکمم  هک  رشب  قوقح  عییضت  عوضوم  الثم  دنیوگیم . دنتفگ و  دمآ ، ناشنھد 

مادعا ار  اھنیا  امـش  : » دنیوگیم دـنھدیم و  هئارا  یتسرھف  دـیروایب ،» لاثم  دـییوگب و  ار  شلیلد   » مییوگیم یتقو  دوشیم ». عییـضت  ناریا ، رد  رـشب  قوقح  : » دـنیوگیم

راـب کـی  زا  شیب  دـشیم  رگا  تسا و  مک  ناـشیارب  مادـعا  راـب  کـی  هک  مادـعا  هب  نیموـکحم  ینعی  نـیفرم . نـیئورھ و  ناـیچقاچاق  دنتـسھ ؟ یناـسک  هـچ  اـھنیا  دـیاهدرک ».

تسا و تسیرورت  ناریا  دـییوگیم  لیلد  هچ  هب   » میـسرپیم یتقو  تسا ». تسیرورت  ناریا  : » دـنیوگیم تسا !؟ رـشب  قوقح  ضقن  نیا  ایآ  تشاد . اـج  دـننک ، ناشمادـعا 

هدع کی  هک  تسین  یکـش  نیا  رد  هتبلا  دراد !؟ یطبر  هچ  ناریا  هب  نیا  بوخ ؛ دننکیم »! هچ  مدرم  نانبل ، نیطـسلف و  رد  دینیبب  : » دـنیوگیم دـنکیم »؟ رداص  ار  مسیرورت 

یلعج تلود  نطویب و  یاھتسینویھص  بصاغ ، لیئارسا  امـش  ارچ  : » دنیوگیم هدع  نامھ  دنتفرگ . ماھلا  یمالـسا  بالقنا  زا  دندش و  رادیب  نانبل  نیطـسلف و  رد  ناسنا ،

تسا و مسیرورت  ینعم  هب  دننک ، عافد  ناشنھیم  زا  یاهدع  رگا  ایآ  دراد !؟ یطبر  هچ  ناریا  هب  عوضوم ، نیا  دیدرک »؟ طلـسم  نیطـسلف  نانبل و  رب  دـیدروآ و  ار  لیئارـسا  طلغ 

!؟ تسا هدرک  رداص  ناریا  ار  مسیرورت  حالطصا  هب  نیا 

اھویدار و تالجم و  اھهمانزور و  دعب  دنربیم ؛ رشب  قوقح  نویسیمک  للم و  نامزاس  هب  دننکیم ؛ عیاش  ار  ییاھفرح  نینچ  تسا ! هرخسم  ردقچ  اعدا ، فرح و  نیا  دینیبب 

رارکت هرابراھچ  هراب و  هس  هرابود ، ار  اـھفرح  ناـمھ  رگید ، هاـم  کـی  زا  دـعب  زاـب  دـنرادیم و  هگن  تسد  دـندش ، هتـسخ  هک  تدـم  کـی  دـنزادرپیم . نآ  راـشتنا  هب  اـھنویزیولت ،

. دننکیم رواب  مھ  حولهداس  مدآ  هدع  کی  هتبلا  تسا و  حرطم  اھفرح  نیمھ  نونکات ، بالقنا  لوا  زا  دننکیم !

ماظن  / ٠٢/٢٨/١٣٧۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

هب دنداتسیا و  مدرم  دندوب ، هداد  مھ  تسد  هب  تسد  یمالسا  یروھمج  هیلع  برغ ، قرش و  کولب  ود  هک  تقو  نآ  دنداتسیا . دیدھت ، اکیرما و  رابکتسا ، لباقم  رد  ام ، مدرم 

دننکیم یعس  هک  ییاھهرھچ  قافن  نوگانوگ و  نانمشد  یاھیرگهلیح  اھهئطوت و  اکیرما ، یاھدیدھت  لباقم  رد  مھ  زورما  دندروآرد . وناز  هب  ار  نمـشد  هکلب  دندماین ؛ رد  وناز 

هنامصخ و تاغیلبت  نیا  لباقم  رد  یھلا ، لضف  هب  دننکیم و  یگداتسیا  دنمسیرورت -  لصا  رـشب و  قوقح  دض  هک  یلاح  رد  دنھد -  ناشن  رـشب  قوقح  رادفرط  ار  ناشدوخ 

. تسا هدرک  قیرزت  ام  یاھلد  کی  کی  هعماج و  رد  تیالو  ار ، هیحور  نیا  تسا . تیالو  تکرب  هب  اھنیا  دش . دنھاوخ  مھ  زوریپ  اھهضراعم ،

نویناحور  / ٠٣/٠٣/١٣٧۴ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

راوگرزب و نآ  تداھـش  مالـسلاهیلع و  یلعنبنیـسح  نوخ  زا  دنتفریم ، مالـسا  ملاع  فارطا  هب  یتقو  سابعینب ، تاعد  هک  درک  دیھاوخ  هدھاشم  دینک ، هاگن  ار  خیرات  رگا 

 - یتح دـندرکیم . لوبق  مھ  مدرم  دـنزادنیب . هار  هب  ار  ناشدوخ  تاغیلبت  دـنناوتب  ات  دـنتفرگیم  هیاـم  مالـساھیلع ، ارھز  یهمطاـف  هشوگ  رگج  ربمغیپ و  دـنزرف  نوخ  ماـقتنا 

یهلاس دـصناپ  تموکح  نامز  رد  مھ  اھدـعب  دـش و  باختنا  نیـسح  ماما  یازع  ساـبل  ناونع  هب  دوب ، ساـبعینب  راعـش  هک  یھایـس  ساـبل  تسھ -  منھذ  رد  هک  روطنآ 

لآ دادح  اذھ  : » دنتفگیم اھنآ  دش . هدافتسا  نیـسح  ماما  یرادازع  تبـسانم  هب  راب  نیلوا  یارب  هایـس ، سابل  دوب . هایـس  سابل  اھنآ ، یمـسر  سابل  هراومھ  سابعینب ،

یهلابند مھ  اھنآ  دوخ  دندش و  فرحنم  هتبلا  دنتخادنا . هار  هب  ار  لوحت  نآ  دـندرک و  عورـش  هنوگنیا  تسا . ربمغیپ  یهیرذ  یازع  سابل  نیا  ینعی  هلآوهیلعهللایلـص . دـمحم »

. دندرب شیپ  ار  هیماینب  راک 

رب داحلا  رفک و  ملظ ، طلست  رصع  رد  ینعی  دوب . رتالاب  اھنیا  یهمھ  زا  داتفا ، قافتا  ام  نامز  رد  هچنآ  تسا . هدوب  روطنیمھ  زین  نامز  لوط  رد  تسا . ییاروشاع  تاریثات  اھنیا 

ییوگروز اھتردـقربا  دـینیبیم  امـش  هکنیا  دیـسر . تموکح  هب  قح  تسا ، هدـش  یللملانیب  تاررقم  نوناق و  ملظ  نوناـق و  فـالخ  تلادـع  هک  یرـصع  رد  ملاـع ؛ رـساترس 

هچنآ رھ  یارب  تسا . ملظ  یهطلس  نامھ  نیا ، دوب -  اھتردقربا  تیمکاح  ماظن  مھ  یلبق  ماظن  نامھ  هتبلا  هک  دننک -  مکاح  ایند  رب  ار  یدیدج  ماظن  دنھاوخیم  دننکیم و 

ملظ یهرطیـس  عون  نیرتدب  دـنراذگیم . لیبق  نیا  زا  و  یناسنا » یاھـشزرا  زا  عافد  «، » رـشب قوقح   » لثم ینوناق  یاھمـسا  دوشیم ، ضیعبت  یـشکقح و  ملظ ، ایند  رد 

تقیقح دیـشروخ  هتفاکـش و  تملظ  باـجح  اروشاـع ، تکرب  هب  ناـھگان  یناـمز ، نینچ  رد  دوش . طلـسم  اـیند  رب  قح ، مسا  هب  قحاـن  لدـع و  مسا  هب  ملظ  هک  تسا  نیا 

هک دش  روبجم  ایند  درک و  حرطم  ار  شدوخ  هصرع ، طسو  رد  دننک ، یوزنم  ار  نآ  دندرکیم  یعـس  اھتـسد  یهمھ  هک  مالـسا  دیـسر . تموکح  تردق و  هب  قح ، دش . راکـشآ 

هس ود  یس و  تشذگ  زا  دعب  لاسما  دوب . اروشاع  تکرب  هب  مھ  دادرخ  هدزناپ  تضھن  عورش  دریذپب . یمالـسا  یروھمج  تموکح  لکـش  رد  ار  بان  نیتسار و  مالـسا  روضح 

. تسا هدش  نراقم  نامزمھ و  مرحم  اب  دادرخ  هرابود  لوا ، لاس  نآ  لثم  دادرخ ، هدزناپ  یهثداح  زا  لاس 

یماظتنا  / ٢١/٠۴/١٣٧۴ یورین  ناھدنامرف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تایانج نینچ  هک  تسا  یقالخا  روآتشحو  یتسدیھت  یونعم و  رقف  کی  راچد  یملع ، تفرشیپ  اب  یگدنز و  ناوارف  تاناکما  زا  یرادروخرب  اب  دایز ، تورث  اب  اکیرما ، یهعماج 

نادنزرف ریقح ، یهتساوخ  کی  ندمآرب  رذگدوز و  توھش  کی  رطاخهب  ردام ، کی  هک  دوشیم  روطچ  تسا . تایونعم  زا  ندنام  رود  دمایپ  نیا ، و  دھدیم ، خر  نآ  رد  یعیاجف  و 

!؟ دناسریم لتق  هب  ار  دوخ 

ار اھنادجو  عیاجف ، نیرتگرزب  دناهدرک ، شومارف  ار  تایونعم  دناهدش و  قرغ  تایدام  رد  هک  یدام ، عماوج  رد  دینیبیم  امـش  اذل  تسا . یعیاجف  نینچ  ریـسا  یدام ، یهعماج 

. دوش شومارف  مھ  دعب  دیآ و  دیدپ  یرذگدوز  تکرح  ات  دتفیب ، یقافتا  ناشمشچ  ولج  رد  رگم  دروآیمنرد ؛ تکرح  هب  دھدیمن و  ناکت 

یـالعا دـح  رد  فسـالاعم  هک  اتـسینربرس  رھـش  هب  برـص  یاـھورین  راولوـغم  دورو  یـشکلسن و  نیمھ   ) دـتفایم قاـفتا  نیوـگزرھ  ینـسوب  رد  هک  یعیاـقو  لاـبق  رد  نـالا 

رـشب قوقح  ضقن  زا  هک  دننکیم  اعدا  دوشیمن . هدـھاشم  یلمعلاسکع  چـیھ  دـتفایم ) قافتا  برغ ، یدام  یاھتلم  اھتلود و  مشچ  لباقم  رد  اج ، نآ  رد  ینیرفآهعجاف ،

هناریو یرفن و  رازھ  دـنچ  رھـش  کی  نتفرگ  رارق  ماع  لـتق  ضرعم  رد  کدوک و  نز و  نارازھ  ندـش  هتـشک  اـیآ  تسا !؟ تسار  نیا  اـیآ  دـنوشیم ! تحاراـن  اـیند  زا  یاهقطنم  رد 

!؟ تسین رشب  قوقح  ضقن  اھهداوناخ ، ندش  هراوآ  اھهناخ و  ندش 

یایاضق نیمھ  هب  دنیبب ، نیعلایار  هب  دوشیم  رگید  یاھروشک  یضعب  رد  اکیرما و  رد  رـشب  قوقح  زا  یرادفرط  هب  تبـسن  هک  ار  ییاھاعدا  ندوب  غورد  دھاوخیم  سک  رھ 

هب دنک ، هدھاشم  تسا ، هدمآ  دوجو  هب  اھتلم  تینما  یارب  حالطصا  هب  هک  ار  تینما  یاروش  یناوتان  دھاوخیم  سک  رھ  دنک . هاگن  رگید  یاھرھـش  وویاراس و  اتـسینربرس و 

. دنک هاگن  زیمآهعجاف  ثداوح  نیا  اتسینربرس و 

نایوجشناد  / ٠٨/١٠/١٣٧۴ نازومآشناد و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نآ هطلس  ماظن  یانعم  تساکیرما . ندرگ  هب  نآ  هانگ  زا  یـشخب  امتح  دیآ ، دوجو  هب  هطلـس  ماظن  ساسارب  ایند  رد  هک  یاهئیـس  رھ  تساکیرما . هطلـس ، ماظن  رھظم  زورما 

شعفاـنم اـب  هک  ار  یـسک  رھ  دـنک و  ادـیپ  یماـظن  یهنادـنمتردق  روـضح  هطقن  نآ  رد  دراد  قـح  درک ، ضرف  یعفاـنم  اـیند  زا  یاهطقن  رد  دوـخ  یارب  اـکیرما  میژر  رگا  هک  تسا 

یللملانیب یاھنامیپ  یهمھ  فالخ  رب  عفانم  نیا  ولو  دنکیمن ؛ قرف  هطلس  ماظن  یارب  تسین . عفانم  نیا  ندوب  عورـشمان  ای  عورـشم  رـس  رب  عوضوم  دبوکب . دنک ، تفلاخم 

اب تکرح ، ای  تیعمج  تلود ، نامزاس ، نالف  هک  دنکیم  نالعا  حوضو  تحارص و  اب  مھ  ینامز  دھدیم ؛ ماجنا  هنایفخم  ار  دوخ  یاھییوجهطلس  ینامز  هطلس ، ماظن  دشاب .

فالخرب یناسناریغ  یماظن  لگنج و  نوناق  نیا  دبوکب . ار  تلم  تلود و  صخـش ، نامزاس ، نآ  هک  دنکیم  داجیا  اکیرما  یارب  یقح  هناھب  نیا  تسا و  هتـشاد  داضت  ام  عفانم 

نوگانوگ یاھتـسایس  یجراخ و  طباور  داصتقا ، تینما ، عباـنم ، تفن ، یتلود  رگا  دنـشاب . ریذپهطلـس  هک  دـنلوبق  دروم  رگهطلـس  رظن  زا  یناـسک  اـھنت  تسا . ناـسنا  ترطف 

نیا هک  دـنکیمن  یقرف  شیارب  دراد . لوبق  ار  روشک  نآ  تسا و  دـنیاشوخ  رگهطلـس  یارب  دوب ، وا  عیطم  تساوـخ و  رظن  وا  زا  تشاذـگ و  رگهطلـس  راـیتخا  رد  ار  دوـخ  روـشک 

هب تسا . هدیـسرن  ای  هدیـسر  تلم  نآ  شوگ  هب  ناملراپ  مسا  تسین ؛ اـی  تسھ  یـسارکمد  روشک  نآ  رد  درادـن ؛ اـی  دراد  رـشب  قوقح  لداـع ؛ اـی  تسا  ملاـظ  تلود  تلود ،

« رشب قوقح   » 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 68هاگياپ  هحفص 18 
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رـشب و قوقح  یـسایس ، یرکف ، ظاحل  زا  اـیآ  دنتـسھ ؟ ییاـھتلود  هنوگچ  دـناییاکیرما ، نارگهطلـس  فارتعا  لوبق و  دروم  هک  ییاـھتلود  دـینک ! هاـگن  هناـیم  رواـخ  یهقطنم 

نیا دراد ؟ دوجو  ندیـشک  سفن  یاضف  اـھروشک  نیا  رد  اـیآ  دـننادیم ؟ ار  تاـباختنا  یاـنعم  اـھنآ  مدرم  دـنمھفیم ؟ ار  یـسارکمد  یاـنعم  الـصا  دـناهدرک ؟ دـشر  یـسارکمد 

، روشک رگا  اما  تسا . یفاک  نیمھ  دنرگهطلـس و  نآ  میلـست  اھروشک  نیا  هک  تسا  نیا  مھم  درادن . یتیمھا  اکیرما -  ینعی  رگهطلـس -  روشک  نیلووسم  یارب  تاعوضوم 

ار اھیریگرد  دریگ . رارق  هلمح  دروم  دروخب و  هبرـض  هک  تسا  نآ  روخ  رد  دـشاب  ایند  یاـجک  رھ  رد  دـشن ، رگهطلـس  میلـست  یتیـصوصخ ، تیلم و  رھ  اـب  یناـمزاس  تیعمج و 

رھ باکترا  اھتلم ، اھروشک و  ندـشن  میلـست  تروص  رد  رگهطلـس  ماظن  دـینک ! هدـھاشم  ار  یمالـسا  یروھمج  ماظن  اـب  هلباـقم  دـینیبب ! ار  اھینمـشد  اـھیتسود و  دـینیبب !

. دنادیم عنامالب  ار  اھنآ  هیلع  یتیانج 

هب ایند  دـنزیخیمرب . هزرابم  هب  اھنآ  اب  مھ ، هدـش  عقاو  ملظ  دروم  یاھتلم  زا  یرـصانع  دـننکیم و  متـس  ملظ و  هک  دـنراد  دوجو  ییاھتلود  ایند  رد  هک  دـناهتفریذپ  همھ  زورما 

ناوج دننکیم . هزرابم  یتسینویھـص  نشخ  بصاغ و  رگلاغـشا و  ملاظ و  تلود  اب  یناسک  زورما  دـنکیم . هاگن  زرابم  مشچ  هب  هک  تسیرورت  مشچ  هب  هن  نینچ  یرـصانع 

وا هب  ناوج  نآ  هک  یتیعمج  نامزاس و  مرج  دوب . ناسک  نیا  هلمج  زا  دـیتلغ ، نوخ  هب  ناشیاھرودزم  اھتـسینویھص و  راکتیانج  مرجم و  تسد  هب  شیپ  زور  دـنچ  هک  ینموم 

زا مد  هک  تسا  نیا  دـنراد ، زرابم  رـصانع  نآ  هک  یرگید  گرزب  مرج  اھتـسینویھص ، معز  هب  هتبلا  دـنکیم . هزرابم  دوخ ، یهناخ  بصاـغ  میژر  اـب  هک  تسا  نیا  تسا  بوسنم 

هب ار  ناوج  نآ  تسینویھـص ، نارودزم  تسا ! یگرزب  رایـسب  مرج  رگید  نیا  دنتـسھ . ام  راوگرزب  ماما  وریپ  هک  دننکیم  راختفا  تحارـص  هب  دننزیم و  ماما  زا  تیعبت  مالـسا و 

نآ زا  ریغ  دشکیم . ار  اھنآ  دنک  ادیپ  تسد  دوخ  نانمشد  هب  رگا  لیئارسا ، تسیرورت  میژر  لثم  یمیژر  هک  تسا  یھیدب  تسین . یعیبطریغ  نادنچ  مھ  نیا  دندناسر . لتق 

. دناسر دنھاوخ  لتق  هب  دننک ، ادیپ  ار  یناسک  رگا  مھ  ناوج 

نیا سکچـیھ  برغ ، یایند  رد  هک  تسا  نیا  مھم  نکل  تسا . تسیرورت  یمیژر  اریز  میرادـن ؛ راظتنا  نیا  زا  ریغ  لیئارـسا  ام ز  تسین . راظتنا  فالخ  نادـنچ  اجنیا  اـت  هیـضق 

دایرف دـنک و  هرگ  تشم  نآ ، هیلع  دراد  قح  ایند  یاج  رھ  رد  تیرـشب  هدرک و  رپ  ار  ایند  زورما  هک  یتشز  یهرھچ  تسا ؛ هطلـس  ماظن  نیا  درکن . موکحم  ار  یتسیرورت  تکرح 

توکـس یتـحار  هب  تسا ، مسیرورت  رورت و  ناـشنابز  یهقلقل  هک  ینارادمتـسایس  رـشب ، قوـقح  یاـھنامزاس  ناراـگنهمانزور ، تسا . روآدرد  رایـسب  توکـس ، نیا  دـشکب .

اھنآ تسا . هدرک  یرورپ  تسیرورت  هب  مھتم  ار  یمالـسا  یروھمج  مامت ، یمرـشیب  اب  ایند ، یاھتلم  اھتلود و  یهمھ  ناگدـنیامن  لباقم  رد  اـکیرما  روھمج  سیئر  دـننکیم .

نآ دنیوگیم ؛ ییاھزیچ  غورد ، ای  تسار  اھتسینویھص ، دماشوخ  رطاخ  هب  طقف  تایعقاو . رد  یتقد  هن  دنراد و  یشرازگ  هن  دناهظحالمیب . اوقتیب و  ندز ، تمھت  رد  ردق  نیا 

، دنک تلفغ  ایند  رد  نآ  دوجو  زا  یسک  رگا  هک  تسا  یتشز  هیرک و  رایسب  عوضوم  نیا  دنروآیمن . ور  هب  دننکیمن و  موکحم  ار  اھتسینویھص  یتسیرورت  حیرـص  تایانج  تقو 

. دنادب لفاغ  ار  دوخ  دیاب 

هعمجزامن  / ١١/٢٠/١٣٧۴ یاھهبطخ  رد  تانایب 

دـنایوق و دـنراد ، روضح  یمالـسا  یاھتیعمج  زورما  دروآ ، دوجوهب  بالقنا  نیا  هک  یمالـسا  یرادـیب  تیوھ و  ساسحا  نیمھ  تکرب  هب  ایند ، رگید  یاھروشک  زا  یرایـسب  رد 

نمــشد ار  اـکیرما  دـننکیم ؛ دـیدھت  ار  مالــسا  نانمــشد  ناـفلاخم و  اـھتیعمج ، نـیا  دـنھد . لیکــشت  مـھ  تـلود  دراد  لاـمتحا  دـنراذگب ، رگا  دـنراد . هدـنیآ  ناـشدوخ  یارب 

، ناشناتسدمھ ای  اھییاکیرما ، یتقو  هتبلا  دنکیم . نیگمشخ  ار  یناھج  رابکتسا  زیچ  همھ  زا  رتشیب  عوضوم ، نیا  دنرامشیم . نمشد  ار  مالسا  نانمشد  دنرامـشیم ،

دـننکیم و فیدر  ار  ییاـھتمھت  دـننزب ، فرح  اـی  دـننک  ییاـسرفملق  ناریا  تلم  بـالقنا و  هیلع  دـنھاوخیم  اـیند ، ناراـگن  هماـنزور  اـھیرازگربخ و  یتسینویھـص  یهکبـش  اـی 

نیا هیضق  نطاب  تسا . هناھب  تسا ؛ یرھاظ  اھنیا  اما  هریغ . دینک و  تسرد  یمتا  حالـس  دیھاوخیم  دینکیمن ، تیاعر  ار  نز  قوقح  دیرـشب ، قوقح  دض  امـش  دنیوگیم :

رادیب دـنک ، تیوھ  ساسحا  تسھ ، یناملـسم  اجرھ  ایند  رد  هک  دـیاهدش  بجوم  ارچ  امـش  دـنیوگیم  اھنیا  مدرک . ضرع  هک  تسا  یعوضوم  نیمھ  هیـضق  نطاب  تسین .

!؟ دیآ نوریب  دراکریز  مار و  عیطم و  یاهرب  تلاح  زا  دوش و  راکبلط  دوش ،

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

صالخ درکیم -  دـیدھت  ار  اھنآ  لبق  لاس  دـنچ  ات  هک  یبرع -  یاھروشک  یاھـشترا  یهلمح  رطخ  زا  ار  دوخ  نیطـسلف ، نیمزرـس  رد  بصاغ ، یاھتـسینویھص  هکنیا  زا  دـعب 

یاھهبرح اب  دنراد و  رایتخا  رد  هک  ییاھمرھا  عاونا  اب  اھییاکیرما  اکیرما ! راشف  اب  زاب  مھ  نآ  دنرگید ؛ یاھروشک  یسایس  یداصتقا و  قطانم  هب  یزادنا  تسد  رکف  هب  دندرک ،

نیطسلف و یهقطنم  فارطا  یاھروشک  کیاکی  هب  یللملانیب -  یداصتقا  یاھناینب  یناھج و  عماجم  رد  تلاخد  لثم  یداصتقا -  یاھهبرح  و  رشب -  قوقح  لثم  یسایس - 

هک مھ  ییاھنآ  دننک و  رارقرب  هطبار  بصاغ  میژر  نیا  اب  دنوش  روبجم  دنرادن ، هطبار  لیئارسا  اب  هک  یفیعض  یاھتلود  هک  دنروآیم  راشف  ردق  نآ  تسد ، رود  یاھروشک  یتح 

یراجت و تیلاعف  یداصتقا و  شالت  اـھاج  نآ  رد  دوش و  اـھروشک  دراو  بصاـغ  لیئارـسا  اـت  دـننک  زاـب  ار  هار  هک  تسا  نآ  یارب  راـشف ، نیا  دـنھد ! هعـسوت  ار  نآ  دـنراد ، هطبار 

. دنکیم دیدھت  ار  ناناملسم  زورما  تسا و  یگرزب  رطخ  نیا ، دبای . طلست  اھروشک  تورث  عبانم  رب  دنک و  یناگرزاب 

یوضر  / ٠١/٠۴/١٣٧۵ مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

هدرک و نامتک  ار  قح  فرح  نیمھ  اکیرما  عیمطت  اب  اـی  سرت  زا  هک  رگید  یاـھتلود  فـالخ  رب  یمالـسا  یروھمج  دـنزیم ! ار  فرح  نیا  هک  تسا  نیا  یمالـسا  یروھمج  هاـنگ 

زورما یلو  هتشاد ، دوجو  نیطسلف  تلم  هک  مینک  راکنا  میناوتیمن  ام  تسا . لطاب  لطاب ، تسا و  قح  قح ، دیوگیم  دنزیم و  تحارص  هب  ار  فرح  نیا  دنتـشاد ، هدیـشوپ 

یـشکمدآ و راتـشک و  اب  هکلب  تکازن ، اب  ارھاظ  شور  کی  اب  هن  مھ  نآ  تسا ؛ هدـش  بصغ  نیطـسلف  مدرم  زا  نیطـسلف ، نیمزرـس  هک  مینک  راـکنا  میناوتیمن  تسا . هراوآ 

رد تلم  کی  قوقح  دـمآ . دوجو  هب  یناسنا  یاھـشزرا  هب  ندزدـگل  یکافـس و  بیرف و  ردـغ و  ماع و  لتق  اب  لییارـسا  تلود  ماع . لتق  یکافـس و  روز و  لامعا  غورد و  بیرف و 

لتق بوکرس و  امئاد  درذگیم ، یلعج  تلود  نیا  رمع  زا  هک  یلاس  هاجنپ  بیرق  لوط  رد  دش . ینابرق  دندش ، یلاغشا  نیطسلف  دراو  هک  تسینویھـص  نیرجاھم  یاپ  لباقم 

. تسا هدوب  نآ  یگدنز  موادت  تایح و  یهیام  ناھانگیب ، اھناسنا و  هب  هلمح  زواجت و  بیرف و  غورد و  سفن و 

یادص اب  دتـسیایم و  ایند  یمومع  راکفا  لباقم  رد  نشور  زور  دـشکیمن و  تلاجخ  دـنکیم -  بجعت  ناسنا  اعقاو  هک  اکیرما -  روھمج  سیئر  تقو  نآ  تسا ؛ نیا  لییارـسا 

شمـسا نیا ، تسیچ ؟ یریگعـضوم  نیا  مسا  هک  دـنکیم  بجعت  ناسنا  اعقاو  مینک ! یراکمھ  لییارـسا  اـب  مسیرورت ، زا  یریگولج  یارب  میھاوخیم  اـم  هک  دـیوگیم  دـنلب 

سار رد  هک  دنتـسھ  یناسک  نیمھ  ملاع ، یاھتـسیرورت  نیرتدـیلپ  نیرتکانرطخ و  مھ  نـالا  تسیچ ؟ فرح  نیا  یاـنعم  تسا . ییوگروز  رابکتـسا و  یفاـصنایب و  تلفغ و 

زا هک  یناسک  نآ  اھتسیرورت ؟ مادک  دینک !؟ یراکمھ  اھنیا  اب  اھتـسیرورت  مسیرورت و  لباقم  رد  دیھاوخیم  امـش  دنراد . رارق  مولظم  یهدش  لاغـشا  نیطـسلف  روشک  تردق 

!؟ دنتسیرورت دنشکیم  دایرف  دننکیم و  هرگ  یتشم  دنروآیم و  رد  نیتسآ  زا  یتسد  دناهدمآ و  ناج  هب  اھراشف  رثا  رد  یدامتم ، یاھلاس  زا  دعب  دناهدش و  هراوآ  دوخ  نطو 

اکیرما هکنیا  یارب  مینک ؛ ناـمتک  اـیند  نیا  رد  ار  قیاـقح  نیرتنـشور  نیا  هک  میاهتـسناد  هاـنگ  اـم  میرادیمن . هگن  موـتکم  ار  قیاـقح  نـیا  اـم  مییوـگیم . ار  قیاـقح  نـیا  اـم 

ینمشد تلع  دنیوگیم : ام  ناسک  نارومام و  هب  هنامرحم  دنتـسھ - یـسایس  ای  یراجت  طابترا  رد  ام  اب  هک  یناسک  ایند -  حطـس  رد  یرایـسب  صاخـشا  دیایب . شـشوخ 

رـشب و قوقح  یهیـضق  نیا  هک  دنیوگیم  احیرـص  دینکیم ؟ تفلاخم  امـش  ارچ  دنیوگیم  تسا . لییارـسا  یهیـضق  هنایمرواخ و  یهلاسم  نیمھ  زا  ترابع  امـش ، اب  اکیرما 

ام تسا . فرح  شاهمھ  دوـشیم ، هتفگ  یتسینویھـص  ییاـکیرما و  یاـھهناسر  رد  یمالـسا ، یروـھمج  هیلع  هـک  ییاـھفرح  نـیا  زا  نز و  قوـقح  یناـنچنآ و  تاـمکاحم 

. دننکیم رارقا  ار  نیا  مھ  اھنآ  الاح  اما  تسا ؛ فرح  نیا  هک  میتسنادیم  نامدوخ 

اعقاو دیوگیم ، رشب  قوقح  زا  اکیرما  یتقو  هک  دینک  لایخ  دیاب  ارچ  دیروخب ؟ ار  تاغیلبت  بیرف  امـش  ارچ  متفگیم : دندرکیم ، فعـض  ساسحا  هک  یناسک  هب  هشیمھ  نم 

زور رد  هک  دنتـسھ  یناسک  اھنآ  دنرـشب . قوقح  ناگدننک  ضقن  نیرتگرزب  ناشدوخ  اھنآ  دـننازوسیمن . لد  رـشب  یارب  اھنآ  تسا ؟ ناریا  رد  رـشب  قوقح  ندـش  عیاض  نارگن 

رشب قوقح  دنراد ؟ راک  هچ  رشب  قوقح  رشب و  هب  اھنآ  دماین . ناشوربا  هب  مخ  دندنازوس و  هناخ  کی  رد  هدنز ، هدنز  اکیرما ، یاھرھـش  زا  یکی  رد  ار  مدآ  رفن  داتـشھ  نشور ،

؟ دنسانشیم هچ  ار 

« رشب قوقح   » 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 68هاگياپ  هحفص 19 
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روشک  / ٠٢/١٣/١٣٧۵ تاعوبطم  نالوئسم  ناریدم و  رادید  رد  تانایب 

روضح یتافیرـشت  یماقم  ناونع  هب  تسین . یاهراک  روھمج  سیئر  دـنھ ، رد  هک  دـینادیم  دوب - . هتفر  اـیند  زا  دـنھ  رد  یروھمج  سیئر  قباـس ، میژر  ناـمز  رد  مراد  داـی  هب 

جنپ راھچ ، اب  هداس  ینامتخاس  رد  هک  دنتـشون  یو  هب  عجار  نامز  نآ  رد  ام  یاـھهمانزور  دوب . یداوس  اـب  مدآ  روھمج ، سیئر  نآ  دـننکیمن - . باـسح  وا  یور  الـصا  و  دراد ؛

سیئر نآ  امـش  دـنک ! یگدـنز  روـط  نآ  روـھمج ، سیئر  کـی  هک  مـیدرکیم  بـجعت  راـگزور  نآ  رد  اـعقاو  دادیم . ماـجنا  شدوـخ  ار  شایـصخش  روـما  درکیم و  یگدـنز  قاـتا 

یاـھهصرع رد  اـنتعا  دروم  لووسم و  یتیـصخش  هک  ناـمدوخ  روھمج  سیئر  هب  دـیریگب و  رظن  رد  دوب -  یاهمـسجم  عقاو  رد  دوب -  ضحم  یهراـک  چـیھ  اـعقاو  هک  ار  یروھمج 

بالقنا لوا  زا  ای  هدوب و  شتنوکـس  لحم  مھ  بالقنا  زا  لبق  هک  تسا  یاهناخ  نامھ  دراد ؟ رتشیب  قاتا  جنپ  راھچ ، ایآ  هک  دینیبب  ار  شاهناخ  دیورب  دیرگنب . تسا ، یللملانیب 

اـشمم و رھ  رد  سک  رھ  دـیوگیم . دـھاوخیم ، هچ  رھ  سک  رھ  یروـھمج ، نیا  رد  تسا ! یمالـسا  یروـھمج  نیلووـسم  یگدـنز  عـضو  نـیا ، تـسا . هدـیزگ  تماـقا  نآ  رد 

بل زا  بل  دـندرک و  لـمحت  ار  قباـس  میژر  عیاـجف  هک  دارفا  یخرب  ماـظن ، نیمھ  رد  تقو  نآ  درادـن . یـسک  هـب  یراـک  یـسک  دـنکیم . ریـس  درادیم ، تـسود  هـک  یکلـسم 

! دنفاصنایب ردقچ  دارفا ، یضعب  هک  دنکیم  ساسحا  ناسنا  یلئاسم ، نینچ  لباقم  رد  دننزیم ! رشب  قوقح  ندش  لامیاپ  یھاوخیدازآ و  زا  مد  دندوشگن ،

اما تسا . یعیبط  هک  دراد  مھ  یلیالد  هتبلا  تسالاب . یلیخ  فلاخم  فرح  ندینـش  لمحت  یمالـسا ، یروھمج  ماظن  رد  اعقاو  تسا . دایز  یلیخ  ناملمحت  ام  دینادب ، امش 

ناونع یمالـسا  یروھمج  هیلع  ار  یتمھت  روشک ، زا  جراخ  رد  ام  نانمـشد  هک  تقو  رھ  دـننکیم . یفاصنایب  یزروضرغ و  اھنیا  دراد ! یدـح  مھ  یفاـصنایب  یزروضرغ و 

ندش لامیاپ  هب  عجار  اھنآ  دنیوگیم ! مھ  اھنیا  دنتفگ ، نز  تیدودحم  هب  عجار  اھنآ  دش . رارکت  رگید ، لاکـشا  هب  ای  لکـش  نامھ  هب  موس ، مسق  تاعوبطم  نیمھ  رد  دندرک ،

هب عجار  اھنآ  دـنیوگیم ! مھ  اھنیا  دـنتفگ ، تلود  یتیافکیب  هب  عجار  اـھنآ  دـنیوگیم ! مھ  اـھنیا  دـنتفگ ، مسیرورت  هب  عجار  اـھنآ  دـنیوگیم ! مھ  اـھنیا  دـنتفگ ، رـشب  قوقح 

شدوخ نھیم  زا  ردق  نیا  ناسنا  ارچ  دنک !؟ یراکمھ  نمشد  اب  ردق  نیا  ناسنا  ارچ  دنیوگیم ! مھ  اھنیا  دنتفگ ، تسا  ییاطـسو  نورق  رجحتم  ماظن  یمالـسا ، ماظن  هکنیا 

! منکیم بجعت  هک  نم  دنراد !؟ یضرم  هچ  اھنیا  ارچ !؟ اعقاو  دنک !؟ ضارعا  هنادرمناوجان  دیوجب و  یرازیب  دنشکیم ، تمحز  هنازوسلد  نھیم  نیا  یارب  هک  یناسک  زا  و 

یتخت  / ٢٧/٠۶/١٣٧۵ مویداتسا  رد  هیمورا  مدرم  عمج  رد  تانایب 

هک یناسک  یتح  دنکیم . یگدنز  مالـسا  تزع  اب  مالـسا و  یهیاس  ریز  رد  هکنیا  هب  دـنکیم  راختفا  گرزب -  روشک  نیا  یاج  همھ  رد  ناریا -  یهشوگ  راھچ  رد  تلم ، زورما 

، تلم داحآ  یهمھ  هک  دننکیم  راختفا  مھ  اھنآ  یھلا -  نایدا  ناوریپ  نایتشترز ؛ نایدوھی و  نایحیـسم ، ینید ، یاھتیلقا  ناوریپ  دنتـسین -  مالـسا  هب  نیدـتم  روشک  نیا  رد 

رس لامک  اب  هاوخدب ، وگروز و  زواجتم ، نمشد  لباقم  رد  همھ  اما  مھنیب -  امحر  دننکیم -  یگدنز  رگیدکی  اب  تبحم ، اب  راوردارب و  ، یھلا یمالسا و  ماظن  نیا  یهیاس  ریز  رد 

. دننکیم راتفر  هناردارب  دوخ  نایم  رد  اما  دنھدیمن ؛ ناما  زواجتم  هب  رافکلا .» یلع  ادشا   » یانعم تسا  نیا  رافکلا -  یلع  ادشا  دنتسیایم -  راختفا  یدنلب و 

، تسا زونھ  هک  زوـنھ  دـنادیم ، یتـسیزمھ  زکرم  ار  دوـخ  هک  ییاـکیرمآ  نیمھ  دـنزیم ؛ رـشب  قوـقح  یدازآ و  زا  مد  هک  ییاـپورا  نیمھ  دـیراد !؟ غارـس  اـیند  یاـجک  اـمش 

زور رد  ار  اھنآ  دـنتفایم ؛ نارگید  ناج  هب  نابایخ ، هچوک و  رد  یطارفا ، یاھمـسیلانویسان  وریپ  ناناوج  ییاپورا ، یاھروشک  رد  دـنکیم . دادـیب  ناشنایم  رد  یداژن  تاـفالتخا 

، تسا دایز  اکیرمآ  رد  ناشدادـعت  هکنیا  اب  ناناملـسم ، هلمج  زا  فلتخم ، نایدا  ناوریپ  یتح  دیفـس ، هایـس و  اـکیرمآ ، رد  دـننکیم . دوباـن  یتح  اـی  دـننزیم ، کـتک  نشور 

. دـننزیم فرح  مالـسا  ناناملـسم و  هیلع  تـالجم  دوشیم ، یزیچ  کدـنا  اـت  دـنرادن . هجو  چـیھ  هب  دـنراد ، ناریا -  روشک -  نیا  رد  ینید  یاـھتیلقا  هک  ار  یتینما  شمارآ و 

یتسیزمھ اب  ینابرھم و  اب  مھ ، رانک  رد  اجنیا  لثم  ناردارب ، هک  دینکیم  هدـھاشم  ایند  یاجک  رد  امـش  دزرلیم . ناشنت  اھهراچیب  دنتـسھ ، هک  اج  رھ  لھا  ناناملـسم ،

؟! دننک یگدنز 

روشک  / ٠٨/٣٠/١٣٧۵ رسارس  نایجیسب  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

میژر رـس  تشپ  تشاد ، دوجو  هک  ایند  یهطقن  رھ  رد  یتسیـسکرام ، ماظن  تردق  دینک ! هاگن  دندشیم ، بوسحم  یناھج  یاھتردـق  زور ، نآ  رد  هک  ییاھتلود  نیا  هب  امش 

دومناو تشز  ار  نآ  نارـس  یهرھچ  تاـغیلبت ، لـیاسو و  عاوـنا  اـب  زورما  هک  یقارع  میژر  دوـب . قارع  میژر  رـس  تشپ  اـکیرما ، یـسایس  یلاـم و  یماـظن و  تردـق  دوـب . قارع 

گنج هچبلح و  لیبق  زا  یعیاجف  داجیا  اب  تیھام ، نیمھ  اب  تایـصوصخ و  نیمھ  اب  میژر ، نیمھ  دـنروآیم ؛ نابز  رب  ار  اھنآ  یاـھراک  زا  یـشان  عیاـجف  اـھیتشز و  دـننکیم و 

یاھحالـس اب  فلاخم  اھتلم و  رادـفرط  رـشب و  قوقح  رادـفرط  حالطـصا  هب  نایاقآ  نیمھ  دـییات  دروم  یلاوتم ، لاس  دـنچ  نآ ، ریغ  ییایمیـش و  حالـس  ندرب  راک  هب  اـھرھش و 

! دوب هریغ  ییایمیش و 

نارادساپ  / ٠٩/٢۴/١٣٧۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رد نموم  ناسنا  نارازھ  راتشک  زا  هک  ییاکیرمآ  تسا ؛ هداد  ماجنا  هعجاف  عون  رازھ  ایسآ ، رد  ایند و  نوگانوگ  یاھروشک  نیتال و  یاکیرمآ  یاھروشک  رد  اکیرمآ  تلود  نیمھ 

دنداتسیا زور  نآ  دننکیمن . لابند  یدج  روط  هب  دنیوگیمن . عقاو  دننکیم ، رھاظت  هک  مھ  نالا  درکن . یتحاران  راھظا  یکدنا  نیوگزرھ ، ینسوب  قطانم  رد  و  استینربرس » »

! تسین یربخ  الصا  هن ، دنتفگ : اھنآ  یلو  میدیشک ؛ دایرف  بترم  ام  دندرک . دوبان  ار  رازھ  نارازھ  دندرب . نیب  زا  دندرک و  ماع  لتق  ار  ناناملسم  ات  دندرک  هاگن  روطنیمھ  و 

ایند یـسایس  سانـشرس  ناگدرک  رـس  زا  رفن  دـنچ  هک  دوب  هدـمآ  تشاد  دای  نآ  رد  مدرکیم . هاگن  استینربرـس - »  » هب طوبرم  نامز  نامھ  لاس ٧۴ -  زا  ار  یتشاد  داـی  نم 

رد یعمجتـسد  یاھروگ  هام -  هدزناپ  ای  هدزیـس  هدزاود ، دودـح  هاـم -  دـنچ  تشذـگ  زا  دـعب  هک  یتروص  رد  تسین ! یربخ  دوشیم ، هتفگ  هک  ییاـھفرح  نیا  زا  دـندوب : هتفگ 

! تسین یربخ  دنتفگیم : اھنآ  میدرکیم ؛ دایرف  یپ  رد  یپ  زور  نآ  ام  دش ! فشک  استینربرس 

راچد نآ ، ریغ  هچبلح و  یایاضق  رد  قارع ، یثعب  میژر  یهلیـسو  هب  هک  یرفن  نارازھ  یارب  دنتـسین . لئاق  شزرا  هرذ  کی  نیطـسلف ، مدرم  یهتخیر  قح  ان  هب  یاـھنوخ  یارب 

هک شریاظن -  هابشا و  اکیرمآ و  تلود  نیا  دنتسین . لئاق  شزرا  الصا  رشب ، یارب  ایند و  رد  نوگانوگ  یاھینیرفآ  هعجاف  یارب  دندشن . لئاق  یتیمھا  دندش ، ییایمیـش  بیـسآ 

هب ار  یمالسا  یروھمج  دنیآیم و  دنتسھ -  کیدزن  ای  رود  وا  هب  یرادقم  مھ  نارگید  تساکیرمآ ؛ همھ  زا  رتدب  مروایب . ار  اھتلود  صاخـشا و  مسا  هناد  هناد  مھاوخیمن  نم 

یمومع عمجم  تینما و  یاروش  دـننکیم . همانعطق  دنـسیونیم و  اھهمانزور  دـنیوگب ؛ اھوید  ار  طقف  هک  تسین  مھ  روط  نیا  دـننکیم ! مھتم  ناسنا  قوقح  تیاعر  مدـع 

! دنھدیم ماجنا  ندرک ، دیدھت  نداد و  لوپ  لیبق  زا  دنناوتب  یمادقا  رھ  دننکیم و  حرطم  للم  نامزاس 

سدقلاقیرط  / ٠٢/٠٣/١٣٧۶ رونام  رد  رضاح  یاھورین  رادید  رد  تانایب 

، یثـعب زواـجتم  مـیژر  مـیراد . یدرمناوجاـن  یدرمناوـج و  مـھ  گـنج  رد  دــشاب . هتــشاد  دــیاب  ینوناـق  هدــعاق و  هرخــالاب  اــما  تـسا ؛ یبولطماــن  نـشخ و  قاــفتا  گــنج ،

رد دـندیبوک . دربرود  یاھکـشوم  اب  ینالوط  یاھتدـم  یارب  اھراب ، اھراب و  ار  رھـش  اھھد  نارھت و  رھـش  درب . راک  هب  ام  ناـناوج  ناریا و  تلم  هیلع  ار  اھـشور  نیرتهنادرمناوجاـن 

ناریا و یاھهھبج  نیا  رد  لاس ، شـش  لاس ، جنپ  دیاش  یدامتم ، یاھلاس  هام ؛ ود  هام ، کی  تدـم  هن  رابود ، هن  راب ، کب  هن  دـندرب ؛ راک  هب  ییایمیـش  یاھحالـس  اھهھبج ،

نیا دـننزیم !؟ رـشب  قوـقح  زا  مد  هک  ییاـھروشک  زا  ریغ  دوـب ؟ هداد  اـھنآ  هب  یـسک  هچ  ار  اھحالـس  نیا  تفر . راـک  هب  یثـعب  میژر  یهلیـسو  هـب  ییایمیـش  حالـس  قارع ،

؟ دوب هتشاذگ  یثعب  میژر  رایتخا  رد  یرگید  سک  اھنآ  زا  ریغ  ار  اھحالس 

ناملعم  / ٠٢/١٠/١٣٧۶ نارگراک و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

! دنتـساخرب دـنتفگ و  دـندرک ؛ ذاختا  یحیحـص  ریغ  عضاوم  دـندز ؛ یاهنابدایب  هدوھیب و  یاھفرح  دـینک ! هظحالم  دنتـشاد ، اپورا  یهجراـخ  یارزو  زورید  هک  ار  یاهسلج  نیمھ 

دیدش و رایسب  ناشدروخرب  بدایب ، ربکتـسم و  وگروز و  یاھتلود  لباقم  رد  هک  دنھد  ناشن  دیاب  ناریا  تلود  تلم و  دوب . ناریا  تلم  تلود و  رب  راشف  فدھ ، دوب ؟ هچ  فدھ 

. دوب دھاوخ  عطاق 

مارتـحا رـشب  قوقح  نیزاوم  هب  هک  میھاوخب  ناریا  تلود  زا  میورب  دـنتفگ  دـندرک و  یکی  ار  ناـشیاھلقع  دنتـسشن ، مھ  رود  هک  دوب  نیا  اـھنیا  طـلغ  رایـسب  یاـھفرح  زا  یکی 

« رشب قوقح   » 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 68هاگياپ  هحفص 20 
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یرگید زیچ  چیھ  تحاقو ،»  » یهملک زا  ریغ  مدید  تسیچ ، ناشراک  یانعم  تشاذگ و  دوشیم  یمسا  هچ  اھنیا  یریگعضوم  یور  هک  مدرک  رکف  مدوخ  اب  هچ  رھ  نم  دراذگب !

کی نیا  لوط  رد  ار  رـشب  قوقح  ضقن  نیرتشیب  ییاپورا ، یاھتلود  رـشب !؟ قوقح  دـنداد . جرخهب  تحاقو  نایاقآ  بلاطم ، نیا  ناـیب  رد  میوگب . اـھنآ  راـک  هب  تبـسن  مناوتیمن 

. تسا نیمھ  دورب ، شیپ  مھ  ار  لاس  دص  زا  لبق  یسک  رگا  و  لاس ، دص  دناهداد . ماجنا  ریخا  نرق 

ود زا  رتمک  رد  دندروآ . دوجو  هب  هدسفم  زا  رپ  یناھج  گنج  ود  اھییاپورا ، نایاقآ  نیمھ  لاس ، دـص  نیا  رد  لقادـح  ماهدرک . هاگن  ماهدز و  قرو  یدایز  دودـح  ات  ار  اپورا  خـیرات  نم 

دـندز و فرح  مھ  اب  دـندرک و  دـقمھ  ار  ناشیاھـشیر  دنتـسشن و  گروبمازکول  رد  زورید  هک  ییاھنیمھ  اھییاپورا ؛ ناـیاقآ  نیمھ  دوب . اـھنیا  راـک  یناـھج ، گـنج  ود  عوقو  نرق ،

هک تسا  ییاـھتلود  نیمھ  ندرگ  رب  طـقف  هاـنگ  نـیا  تـسا ، هاـنگ  اـھتلم  قوـقح  عییـضت  رامعتـسا و  رگا  دـناهدرک . رامعتـسا  ار  اـیند  روـشک  اـھھد  دـندومن ، رداـص  تـمکح )!(

هتـشذگ لاس  اھھد  هب  قلعتم  زوسنامناخ  یناھج  گـنج  ود  یزورفاشتآ  نیا ، دـنک ! تیاـعر  ار  رـشب  قوقح  هک  دـندز  فرح  ناریا  هب  عجار  دنتـسشن و  زورید  ناشناگدـنیامن 

یـسک هچ  ناـیاقآ . نیمھ  دـش ؟ رادـیدپ  هعجاـف  همھ  نآ  هک  دروآ  دوـجو  هـب  قارع  رد  ار  ییایمیـش  حالـس  یاـھهناخراک  یـسک  هـچ  ناـمدوخ ، ناـمز  نـیمھ  رد  اـما  تـسا ؛

هک یزور  رھ  هک  ار -  لیئارـسا  تاـیانج  یـسک  هچ  ناـیاقآ . نیمھ  درکیم ؟ دـیدھت  ار  هقطنم  یهـمھ  هـک  دروآ  دوـجو  هـب  قارع  رد  مـتا  بـمب  تخاـس  یارب  یمتا  تاسیـسات 

، هتـشذگ لاس  دنتـسھ . اناق  یادھـش  ناگدنامزاب  دناهتـسشن ، اجنیا  رد  هک  یناسک  نایاقآ . نیمھ  دنکیم ؟ هیجوت  یزاسهنیمز و  دھدیم -  ماجنا  تیانج  کی  درذگیم ،

نیا هللاذاعم ! دندرک !؟ حـیبقت  هملک  کی  یتح  ایآ  دـندرک !؟ زاب  بل  ایآ  داد . ماجنا  نایاقآ  نیا  مشچ  لباقم  رد  ار  شدوخ  یاھتیانج  نیرتزیمآهعجاف  زا  یکی  تسینویھـص ، تلود 

. تسا رشب  قوقح  ضقن  اب  یهتخیمآ  ناشدوجو  ردق 

ینانبل یاھهدکھد  اھاتـسور و  هب  رتپوکیلھ ، اب  دوشیم . نارابمب  نانبل  مدرم  یداع  یاھهناخ  هنازور ، دـننکیم . تیانج  همھ  نیا  یلاغـشا ، یاھنیمزرـس  لخاد  رد  نالا 

ماـجنا دنتـسھ -  ناـشدوخ  زا  هک  اـھییاپورا -  ناـیاقآ  نیمھ  مشچ  ولج  اـھراک ، نیا  دـنربیم ! نادـنز  هب  دـننکیم و  راوس  دـنرادیم و  رب  ار  اـھمدآ  دننیـشنیم و  دـنیآیم و 

 - تسا تشز  رگید  یلیخ  دندید  هک  دـعب  دـش ؛ ینیرفآ  هعجاف  همھ  نآ  نیوگهزرھ ، ینـسوب  یهیـضق  رد  ادـبا ! دـننکب ، مخا  هملک  کی  ادـبا ! دـننزب ، فرح  هملک  کی  دریگیم !

چیھ یلو  دـندرک ؛ وھایھ  لاجنج و  رادـقم  کی  رطاخ  نیمھ  هب  تفرگ -  ماجنا  اـپورا  بلق  رد  تیاـنج  نیا  یلو  دریگ ، ماـجنا  اـپورا  زا  جراـخ  رد  دوب  نکمم  تاـیانج  یهیقب  نوچ 

ای دندرک ، روگ  هب  هدنز  ای  دنتشک ، ار  رفن  نارازھ  هک  یناراکتیانج  دنراد . رارق  راشف  ریز  اھبرـص  یهلیـسو  هب  ناناملـسم  مھ  الاح ، نیمھ  دندادن . ماجنا  یعقاو  حیحـص و  لمع 

ییاھتیانج همھ  نیا  اب  ییاپورا ، یاھتلود  نیا  تقو  نآ  تسین ! ناشضرتعم  مھ  یـسک  دنوریم ؛ هار  اپورا  رد  تسار  تسار  نالا  دندرک ، دوبان  یگنـسرگ  زا  اھنادنز  لخاد  رد 

هب یمدرم و  ماظن  کی  هب  یمالـسا -  ناریا  هب  هک  دوشیم  ناشیور  روط  هچ  دـناهدزن ، یفرح  تسا و  هتفرگ  ماجنا  ناشمـشچ  لباقم  رد  ای  ناـشدوخ و  یهلیـسو  هب  اـی  هک 

! دنحیقو اھنیا  اعقاو  تسا ؟ یرگید  زیچ  تحاقو  زا  ریغ  نیا ، رشب !؟ قوقح  ضقان  دنیوگب : دیشر -  تلم  کی 

ادھش  / ٠٢/١٧/١٣٧۶ یاھهداوناخ  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

زا یلیخ  گنھرف  یرایـسب ، دراوم  رد  یتح  ملاع و  تاحیلـست  داـصتقا و  لـئاسم  ماـمز  هک  یرابکتـسا  یاـھتلود  نیمھ  ینعی  ربکتـسم -  یداـم  یاـیند  زورما  یعـس  ماـمت 

هابتشا نیرتگرزب  راک و  نیرتطلغ  نمشد ، لباقم  رد  لاعفنا  دننک . درخ  ندرک  لعفنم  قیرط  زا  ار  نآ  تسھ ، یتمواقم  اج  رھ  هک  تسا  نیا  دنراد -  تسد  رد  مھ  ار  اھروشک 

دیابن درب ، باسح  دیابن  نمشد  زا  اما  درک ؛ عافد  دوب و  هدامآ  شربارب  رد  درمـشن و  ریقح  ار  وا  وا ، لباقم  رد  ینعی  دروآ ؛ باسح  هب  دیاب  ینمـشد ، ظاحل  زا  ار  نمـشد  تسا .

. دنک لعفنم  ار  عماوج  دھاوخیم  نمشد  دش . لعفنم  شلباقم  رد  دیابن  تفرگ و  رارق  ریثات  تحت 

عجار دننکیم ؛ تسرد  لاجنج  رـشب  قوقح  هب  عجار  دـننکیم ؛ تسرد  لاجنج  نز  یهیـضق  هب  عجار  تسا . نیا  اھنآ  یهیکت  نیرتشیب  یـسایس ، یگنھرف و  ظاحل  زا  زورما 

نیرتگرزب دننک . لاعفنا  راچد  ار  لباقم  فرط  هکنیا  یارب  دـننکیم ، تسرد  لاجنج  شخبیدازآ  یاھتـضھن  یهلاسم  عجار  دـننکیم ؛ تسرد  لاجنج  یـسارکمد  یهلاسم  هب 

. تسا لاعفنا  نامھ  نیا ، مینک . یضار  ار  اھنآ  میھاوخب  هک  مینزب  فرح  یروط  دننکیم ، تسرد  لاجنج  اھنآ  هک  ییایاضق  نیا  رد  ام  هک  تسا  نیا  هابتشا 

 - یقیقح یانعم  هب  رـشب -  قوقح  یارب  ناشدوخ  هک  یناسک  نامھ  دـنوش . یـضار  اھنآ  هک  مینزب  فرح  یروط  رـشب ، قوقح  لئاسم  یهنیمز  رد  اـم  هک  تساـطخ  یلیخ 

، اکیرما رظن  زا  گنج ، عورش  زا  لبق  تسا ! هدش  ایند  رد  رـشب  قوقح  رادمدرـس  اکیرما ، دنبوکب ! ییاھاج  رـس  رب  هک  دناهدرک  یقامچ  ار  نآ  اما  دنتـسین ؛ لئاق  یـشزرا  چیھ 

اھزرم زا  ار  وا  دنروآ و  رد  وناز  هب  ار  نمشد  دنتسناوت  ام  روشحلس  ناگدنمزر  ود  تصش و  کی و  تصـش و  یاھلاس  رد  دوب . مسیرورت  یماح  یاھتلود  تمدخ  رد  قارع  تلود 

، تاقوا نامھ  رد  دنکب -  یگنج  تیانج  ینعی  دنک -  هدافتسا  یعمج  راتشک  یاھحالس  ییایمیـش و  حالـس  زا  ام ، اب  هلباقم  یارب  دش  روبجم  یثعب  نمـشد  دننارب و  بقع 

نامھ رد  دـیامن . افیا  یمالـسا  یروھمج  ماظن  لباقم  رد  ار  دوخ  زیمآتنایخ  شقن  دـناوتب  یثعب  تلود  ات  دـنک ، تیامح  ار  قارع  یهھبج  دـیاب  هک  درک  ساسحا  اـکیرما  تلود 

نینچ رـشب ، قوقح  زا  اھنیا  تیامح  یهلاسم  دـندرک ! جراخ  مسیرورت  یماح  یاھتلود  تسرھف  زا  ار  قارع  مسا  اھنیا  درب ، راـکهب  ییایمیـش  حالـس  قارع  تلود  هک  اـھلاس 

! تسا

رـشب قوقح  رادهیعاد  اـھنیا  تقونآ  دنتـسھ . اـکیرما -  لاـثما  ربکتـسم -  یاـھتلود  نیمھ  دوـش ، هدـھاشم  هک  اـیند  یاـج  رھ  رد  رـشب  قوـقح  ضقن  یهناوتـشپ  نیرتـگرزب 

یارب دننزب ، فرح  رـشب  قوقح  باب  رد  یروط  دنیایب  یناسک  فرط  نیا  زا  رگا  دننکیم ! یقامچ  دنتفیب ، رد  اھنآ  اب  دنھاوخیم  هک  ییاھتلود  اھتلم و  یارب  ار  نآ  دـنوشیم و 

. نمشد لباقم  رد  لاعفنا  ینعی  نیا ، تسا . یطلغ  تسایس  یلیخ  نیا  دننک ، یضار  ار  وا  هکنیا 

یدایز دودح  ات  ار  ناشدوخ  یقیقح  تیصخش  دنتـسناوت  ناریا  یمالـسا  روشک  نانز  یھلا  لضف  هب  قح ، تلود  یهماقا  زا  دعب  تسا . روطنیمھ  زین  نز  یهلاسم  یهرابرد 

ریاس روالد  زیزع و  ناردام  دیھش و  ردام  نیا  عضو  رد  ار  شاهنومن  امـش  هک  دنھد ، ناشن  ار  ناملـسم  نز  یهیحور  تمظع  دنبای و  روضح  ینوگانوگ  یاھنادیم  رد  دننک ، ادیپ 

راوگرزب و ناردام  نیا  یهیحور  رد  ار  شاهنومن  ابلاغ  ماهدید . رتیوق  مھ  ادھش  ناردپ  زا  یتح  ار  اھنآ  ماهدش ، هجاوم  ادھـش  ناردام  اب  هک  اج  رھ  نم  دینیبیم . دیدید و  ادھش 

، یمالـسا یروھمج  رد  نز  قوقح  عییـضت  یهرابرد  دنیآیم و  اھنیا  تقو  نآ  تسا . یگنھرف  یـسایس و  یاھنادیم  رد  ناملـسم  نز  تمظع  نیا ، دینیبب . دیناوتیم  عاجش 

فلاخم تسا -  نز  تزع  یهیام  هک  مالـسا -  رظن  اب  هک  مینزب  فرح  یروط  نز  یهرابرد  مینک ، یـضار  ار  اھنآ  هکنیا  یارب  مییایب ، ام  رگا  دـننکیم . یزاـسوج  ییاـسرفملق و 

کیدزن و اھیبرغ  یاھرظن  هطقن  اب  ار  نامدوخ  میـشوکب  دیاب  ام  ییوگ  هک  دننزب  فرح  یروط  رـشب ، قوقح  یهنیمز  رد  ای  نز ، یهنیمز  رد  یناسک  دیاب  ارچ  تساطخ . دشاب ،

یاھرظنهطقن یسارکمد ، یدازآ و  رـشب و  قوقح  نز و  یهلاسم  هب  تبـسن  دیاب  اھنآ  دننک . کیدزن  ام  هب  ار  دوخ  یاھرظنهطقن  دیاب  اھنآ  دننکیم . هابتـشا  اھنآ  مینک ؟ انـشآ 

دنوش لاعفنا  راچد  فرط  نیا  زا  یاهدع  هکنیا  هن  دنیامن ؛ هجاوم  یمالسا  تارظن  اب  دننک و  حیحصت  ار  ناشدوخ  لطاب  طلغ و 

١٣٧۶/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمتشھ  مسارم  رد  تانایب 

هب راداو  ار  یتلم  هکنیا  یارب  دنریگیم ؛ ازھتسا  رخسمت و  داب  هب  شلیصا ، تاداقتعا  رطاخ  هب  ار  روشک  کی  ناشیاھویدار ، رد  رابکتسا ، یتاغیلبت  یهتـسباو  یاھھاگتـسد 

تاغیلبت اب  اھنآ  هک  یناھج -  یعونـصم  جوم  لباقم  رد  ار  اـھتلم  هک  تسا  نیمھ  یارب  دـنوشیم ، هرادا  هک  یفازگ  یاـھلوپ  اـب  هناـگیب ، یاـھویدار  نیا  دـننک . ینیـشن  بقع 

رگید یاھتلم  زا  ام  دـنھدیم . رارق  مجاھت  دروم  ار  اھتلم  لیـصا  تارظن  دـننکیم و  تلاخد  مھ  ایاضق  یهمھ  رد  دـننک . راداو  تبرغ  ساسحا  هب  دـننکیم -  دومناو  ناـشدوخ 

. میراد عالطا  نامدوخ  یلوصا  لئاسم  زا  تلم و  زا  رتشیب ، اما  میراد ؛ ربخ  شیب  مک و  مھ 

لاوس ریز  شایلوـصا  دـیاقع  رطاـخ  هب  ار  تلم  دـننکیم و  تلاـخد  رظن و  راـھظا  یـسارکمد -  یهیـضق  رد  رـشب ، قوـقح  یهیـضق  رد  نز ، یهیـضق  رد  اـھهنیمز -  یهمھ  رد 

کی رد  دنتسیاب و  هتشارفارب  ندرگ  اب  دنناوتیم  ام  مدرم  دننکیم ، مھتم  ار  ناریا  تلم  رابکتـسا ، یتاغیلبت  یاھقوب  زورما  هک  ییایاضق  نیا  یهمھ  رد  هک  یلاح  رد  دنربیم .

. دنرتبقع ناریا  تلم  زا  اھیبرغ  دوخ  اھهنیمز ، نیا  رد  هک  دننک  تابثا  دوش -  هداد  گرزب  تلم  نیا  هب  یتصرف  نینچ  یللملانیب ، یهصرع  رد  رگا  یناھج -  یهصرع 

یماظتنا  / ٢۵/٠۴/١٣٧۶ یورین  ناھدنامرف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

مالـسا و تلم  هک  تسا  لاس  تسیودورازھ  دودح  نالا  دیتسھ و  نامزلارخآ  رد  تیودھم  دیـشروخ  روھظ  قاتـشم  دنموزرآ و  هک  امـش  تسا . تلادع  ماظن  یمالـسا ، ماظن 

اطسق ضرالا  هب  المی هللا  یذلا  « ؟ دینکیم رکذ  راوگرزب  نآ  یارب  یتیـصوصخ  هچ  تسا ، هادف  هللاانلعج  فیرـشلاهجرف و  یلاعتهللالجع  دوعوم  یدھم  روھظ  راظتنا  رد  هعیش 

« رشب قوقح   » 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 68هاگياپ  هحفص 21 
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رازھ اما  تسا ، نید  هب  قلعتم  لدع  طسق و  هچ  رگا  مینکیمن ؟ هجوت  هتکن  نیا  هب  ارچ  تسا . یمھم  یلیخ  یهتکن  نیا ، انید .» ضرالاهب  المی هللا   » هک دییوگیمن  الدع .» و 

نیرتبجاو لدع ، طسق و  تسا . لدع  طسق و  یارجا  شراک  نیلوا  تسا ؛ هدـمآ  دوجو  هب  یمالـسا  ماظن  نیا  دـنکیم . اعد  لدـع  طسق و  یارب  یمالـسا  تما  هک  تسا  لاس 

رد هکنیا  یارب  میھاوخیم ؛ لدـع  طسق و  یارب  ار  هعـسوت -  یگدـنزاس ، گنج ، هزراـبم ، نوگاـنوگ -  یاـھراک  میھاوخیم . لدـع  طـسق و  یارب  مھ  ار  هاـفر  اـم  تساـھراک .

دـشر دنناوتیم  اھناسنا  هک  تسا  لدع  طسق و  طیحم  رد  دنوشن . عقاو  مولظم  مورحم و  یاهدع  دننک و  هدافتـسا  هعماج  تاریخ  زا  دنناوتب  همھ  دوش ، رارقرب  تلادع  هعماج 

دوشیم روطچ  تسا . ناسنا  ییاھن  لامک  یارب  بجاو  یهمدقم  کی  لدع ، طسق و  دـنروآ . تسد  هب  ار  ناشدوخ  یناسنا  لامک  دنـسرب و  یرـشب  یلاع  تاماقم  هب  دـننک ،

. مییاھنت یلیخ  ایند  رد  تموکح ، کی  ناونع  هب  هک  مییوگب  دیاب  هنیمز  نیا  رد  ام  تسانتعایب . لدع  طسق و  هب  هک  تسا  ییایند  افاصنا  ایند  درک ؟ ییانتعایب  هیـضق  نیا  هب 

زورما دینیبب  امـش  تسین . نامورحم  افعـض و  تیاعر  اھناسنا و  قوقح  تیاعر  لدع و  ساسا  ایند ، یاھتموکح  ساسا  دینک ! هاگن  دنھدیم ، ایند  رد  هک  ییاھراعـش  نیا  هب 

گرزب ناطیـش  میژر  ندرگ  هب  ایاضق  نیا  گرزب  هانگ  هک  اکیرما -  دینیبب  دنکیم ! هچ  یمالـسا  تاسدقم  مالـسا و  اب  دنکیم ؛ هچ  ناناملـسم  اب  یتسینویھـص  میژر  تایانج 

زا دوشیم ، تناھا  مالـسا  تاسدقم  نیرتزیزع  هب  دـیآیم ، ناجیھ  هب  مالـسا  یایند  نادـجو  دـیآیم ، شیپ  یمھم  یهثداح  دـنکیم ! تیامح  اھنیا  زا  هنوگچ  تساکیرما - 

میظع تکرح  کی  لباقم  رد  شزرایب  یلاخ  کشخ و  فسات  راھظا  بجع ! دننکیم ! فسات  راھظا  هملک  ود  اھییاکیرما  اما  دوشیم ؛ دنلب  ادـص  رـس و  مالـسا  یایند  فارطا 

یایند تکرح  مرادن ؛ ایاضق  تیھام  هب  راک  دندمآ -  ناجیھ  هب  اھتسینویھص  تناھا  نیا  لباقم  رد  مدرم  یاھهدوت  نارکفنشور و  مالسا ، دالب  یاملع  تروص ! نیا  هب  یمالسا 

ملاظ و یاھتسینویھص  زا  دوخ  تیامح  راتفر و  رد  هکنیا  ضوع  دننکیم ؛ فسات  راھظا  طقف  مدرم ، میظع  تکرح  نیا  لباقم  رد  اھنآ  تقو  نآ  تسا -  یمھم  یهثداح  مالسا 

زا یرادـفرط  یاعدا  تسین !؟ یناسنا  میظع  یهعومجم  تساوخ  یناسنا و  یاھـشزرا  تیناـسنا و  هب  ییاـنتعایب  نیا ، دـننک ! رظندـیدجت  یکدـنا  نکـشنوناق ، کاـفس و 

یاھشزرا زا  عافد  مچرپ  زورما  هک  نانچمھ  تسامش ؛ تسد  رد  مھ  مچرپ  نیا  تسایند . رد  یمولظم  بیرغ و  راعـش  یعامتجا ، تلادع  راعـش  زورما  دننکیم ! مھ  ناسنا 

یمومع تکرح  نیا  اھراعش و  نیا  یارب  ناشلد  اھیلیخ  یمالسا ، یاھتلم  نایم  رد  صوصخب  دیراد ؛ رادفرط  یلیخ  اھتلم  نایم  رد  هتبلا  تسا . ناریا  تلم  تسد  رد  یونعم 

. دنراد یرگید  مکح  اھتموکح  اھتلود و  یلو  دپتیم ؛ ناریا  تلم 

یمالسا  / ٠١/٠۵/١٣٧۶ تدحو  سنارفنک  نانامھم  رادید  رد  تانایب 

روشک نیا  نموم ، دـمآراک و  لاعف و  دنلبرـس و  عاجـش و  تلم  نیا  لقتـسم ، ردـتقم و  ماظن  نیا  دـنمتردق ، تلود  نیا  روضح  گرزب ؛ یاـیند  نیا  رد  یمالـسا  یروھمج  روضح 

مھ یلیمحت ، گنج  رد  هناگیب  نمشد  مجاھت  رب  یزوریپ  رد  مھ  بالقنا ، یزوریپ  رد  مھ  تسا -  هدرک  تابثا  زورما  ات  اھهصرع  بلغا  رد  ار  دوخ  قیفوت  هک  یبالقنا  نیا  گرزب ،

هک دننیبیم  نوچ  دنسرتیم ؛ اھنآ  تسا . هدرب  ورف  رکف  هب  تدشهب  ار  مالسا  نانمشد  دنک ، ظفح  یلماک  تروص  هب  یلم  تدحو  تسا  هتـسناوت  و  یگدنزاس -  یهصرع  رد 

دیآیم و ناجیھ  هب  دتفایم ، هدـمآرد  رازتھا  هب  هتـشارفارب و  مچرپ  نیا  هب  شمـشچ  دـنکیم و  دـنلب  رـس  یتقو  تسھ ، یناملـسم  ایند  رد  اج  رھ  دراد . هبذاج  بالقنا  نیا 

رد ناملسم  یاھھورگ  یاھتیقفوم  یمالسا و  تاکرح  تاساسحا و  تاناجیھ و  یمالسا ، بالقنا  یزوریپ  زا  دعب  زا  دینیبب  امـش  دوشیم . هدنز  وا  رد  یمالـسا  تاساسحا 

. تسا دنلب  عیفر و  مچرپ  نیمھ  تکرب  هب  نیا ، دیورب . قرـش  فرط  هب  دیـسرب و  اجنیا  هب  ات  دـیریگب ، ریازجلا  اقیرفآ و  لامـش  زا  تسا ! هدـش  دایز  ردـقچ  یمالـسا ، یهقطنم 

لاس اھھد  هک  یناسک  دیدرگ . فئاخ  نیملـسم ، مالـسا و  نمـشد  دش و  هدنز  یمالـسا  عماوج  رد  تیـصخش  ساسحا  یمالـسا و  تیوھ  ساسحا  لالقتـسا ، ساسحا 

ناشیاھهشقن یهمھ  دیدرگ و  هبنپ  ناشیاھهتفاب  یهمھ  هک  دندید  ناھگان  دـنروایب ، راب  تیوھیب  تیـصخشیب و  هدرملد و  فیعـض و  ار  ناناملـسم  ات  دـندوب و  هدرک  شالت 

نیب ناریا و  رد  یمالسا  تلود  نیب  یهطبار  فلتخم ، قرط  زا  هک  دندمآرب  ددصرد  نانمـشد  داد . زازتعا  ساسحا  ناناملـسم  هب  یمالـسا ، تلود  نیا  مایق  دش . بآ  رب  شقن 

ندرک هدمع  هعیش ، ینس و  یاوعد  هعیش ، ینـس و  گنج  تسا ؛ یبھذم  قرط  اھنآ ، زا  یکی  دننکیم . ار  راک  نیا  دننک . عطق  ار  ملاع  راطقا  رد  ناملـسم  عماجم  عماوج و 

دمحم ترـضح  مرکا  ربمایپ  کرابم  مان  نآرق و  مالـسا و  تموکح  مچرپ  اجنیا  رد  ام  هک  یلاح  رد  دنرادن ؛ یراک  امـش  هب  دناهعیـش و  اھنآ  هک  یبھذـم ، توافت  ندرک  تشرد  و 

مسیرورت تمھت  اب  هک  تسا  نیا  اھھار  زا  یکی  تسا . نیا  اھھار  زا  یکی  دنتسھ . نآ  قشاع  قاتشم و  ناناملسم ، یهمھ  هک  تسا  یزیچ  نیا  میاهدرک . دنلب  ار  یفطصم 

. دنزادنیب اھمشچ  زا  ایند  رد  ار  یشزرا  یقالخا و  یونعم و  تلود  نیا  گرزب و  تلم  نیا  یمالسا و  یروھمج  نآ ، لاثما  و 

رد ار  نیا  هک  تسا  نآ  یارب  دننکیم ، جرخ  همھ  نیا  ار  اھنیا  لاثما  رورت و  هب  ندز  تسد  رـشب ، قوقح  ضقن  رـشب ، قوقح  اب  تفلاخم  رـشب ، قوقح  تمھت  دینیبیم  هکنیا 

فاکش داجیا  نامھ  یارب  نیا ، دریگب . هلصاف  یمالـسا  یروھمج  ماظن  زا  ملاع ، یمومع  راکفا  هک  تسا  نآ  یارب  نیا ، تسا . غورد  هک  دننادیم  اھنآ  دوخ  دنیامن ! تابثا  ایند 

لطاـب ار  اـھنآ  دـیک  لاـعتم  یادـخ  هتبلا  دوشن . داـجیا  یباذـجنا  ملاـع ، رـساترس  رد  ناملـسم  عماوج  نآرق و  مالـسا و  عیفر  هاـگیاپ  نیا  ناـیم  هک  تسا  نآ  یارب  نیا ، تسا .

، لاحرھهب اما  تسا . هدرک  لطاب  ار  نآ  لاعتم  یادـخ  دـندرک ، اھنیا  هک  یراـک  رھ  لاـس ، دـنچ  نیا  لوط  رد  هللارکم .» اورکم و  و  «، » ادـیک دـیکا  ادـیک و  نودـیکی  مھنا  : » دـنکیم

تدـحو داحتا و  یهلاسم  هک  تساج  نیا  درادیمن ! رب  تسد  اما  دوشیم ، اوسر  مھ  ییاـھاج  رد  دـنیرفآیم ؛ تالکـشم  دـنکیم و  لاکـشا  داـجیا  یـشارتعنام و  نمـشد 

یاهیـضق نیا ، تسا ! تیمھا  زئاح  ردقچ  مالـسا ، یایند  یادرف  یارب  هلاسم  نیا  دینیبب  تسا ! مھم  ردقچ  هیـضق  نیا  دینیبب  دنکیم . ادـیپ  انعم  یمالـسا  مھافت  مالـسا و 

. دننک باسح  مالک  نیا  بطاخم  ار  دوخ  دیاب  همھ  تشذگ . نآ  زا  دوشب  یناسآ  هب  هک  تسین 

ادھش  / ٢٩/٠۵/١٣٧۶ یاھهداوناخ  نارگراثیا و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تلود مھ  اـھنآ  سار  رد  دنرـشب ! قوـقح  نانمـشد  نیرتـگرزب  هک  دـناهتفرگ  شود  هب  یناـسک  ار  رـشب  قوـقح  زا  عاـفد  مچرپ  تسا . بـیرف  غورد و  مـلظ و  یاـیند  اـیند ، زورما 

الاح ام  دـنیوگب  هک  تسین  شیپ  لاس  دـص  لاس ، هاـجنپ  زا  ربخ  تسین . هتـشذگ  زا  ربخ  رگید  هکنیا  دـننکیم ! هچ  ناھایـس  اـب  ناـشروشک ، لـخاد  رد  دـینیبب  تساـکیرما .

رشب قوقح  یدازآ و  یعدم  هک  یروشک  نآ  رد  یداژن  ضیعبت  یهلاسم  زونھ  دینیبب ؛ تساکیرما . روشک  گرزب  یاھرھش  رد  تسا ؛ زورما  نیمھ  هب  قلعتم  میاهدرک . حالـصا 

وا یسیلپ  ندوب ، تسوپ  هایس  مرج  هب  دشاب ، مزال  رگا  تقو  کی  دنک ! یگدنز  هعماج  نآ  رد  هک  درادن  نیمات  هایـس ، تسوپ  مرج  هب  یناسنا  زونھ  تسا . هدشن  لح  تسا ،

دنچ نیمھ  رد  دینیبب  دندنبیم . تسینویھص  بصاغ  تموکح  روآتشحو  تایانج  رب  ار  دوخ  مشچ  اھنیا  دننکیم ! رـشب  قوقح  یاعدا  اھنیا  دنزیم ! کتک  نتـشک  دح  ات  ار 

اھنیا یهمھ  تسا . تیانج  همھ  اھنیا  اھراتشک ؛ نیا  اھییابرمدآ ، نیا  اھنارابمب ، نیا  دندرک ! هچ  هریغ -  ادیص و  نانبل -  یاھرھش  هانپیب  مدرم  اب  اھسینویھص  هتـشذگ ، زور 

زا ینیطسلف  کی  رگا  دریگیم . ماجنا  اجنآ  رد  رـشب  قوقح  دض  هک  دننکیمن  ساسحا  چیھ  رـشب ، قوقح  نارادفرط  تسا . رـشب  قوقح  دض  تاکرح  نایاقآ -  حالطـصا  هب  - 

نیطـسلف و تلم  هیلع  تیانج  همھ  نیا  اما  دـتفایم ؛ هار  هب  ناشیـسایس  یتاغیلبت و  یاھھاگتـسد  دـنکب ، ینیگآمشخ  تکرح  دـنزب و  یدایرف  هدیدمتـس  هتـشذگ و  ناج 

ریوزت یایند  تسین !؟ غورد  یایند  تسین ؟ بیرف  یایند  نیا ، دـناهتفرگ ! شودرب  یناسک  نینچ  ار  رـشب  قوقح  مچرپ  زورما  دوشیم ! هتفرگ  هدـیدان  اـھنآ  فرط  زا  ناـنبل  تلم 

تـسایس یهلاسم  طقف  تسا ؛ ریوزت  رب  ناشیللملانیب  راک  ساسا  تسا ؛ ریوزت  ناشرـشب  قوقح  یاعدا  اھنیا  اـما  تسا ؛ ریوزت  تسایـس ، هک  دـنتفگیم  ـالبق  تسین !؟

. تسین

ناراتسرپ  / ١٩/٠۶/١٣٧۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

شناد هک  ییاج  رھ  تسین . هارمھ  تیناسنا  اب  هک  تسا  نیمھ  دھد ، تاجن  ار  تیرـشب  تسین  رداق  برغ  یایند  ندـمت و  نردـم  قوف  یهتفرـشیپ  شناد  هکنیا  تلع  زورما 

متا بمب  قالخا ، تیونعم و  نودب  شناد  درب . دھاوخن  یدوس  شناد  نآ  زا  رـشب  دشاب ، بیاغ  اجنآ  رد  یرـشب  تاساسحا  هفطاع و  قالخا و  تیونعم و  نادجو و  اما  دـشاب ،

یهدنـشک داوـم  دـھدیم ؛ رارق  فدـھ  ملاـع  قطاـنم  رگید  یلاغـشا و  نیطـسلف  ناـنبل و  رد  ار  ناـیماظن  ریغ  دوـشیم ، هحلـسا  دـتفایم ؛ ناـھانگیب  ناـج  هب  دوـشیم ،

نیمھ زا  هدنـشک ، داوم  نیا  دـمآ ؟ اجک  زا  اـھنیا  دـشکیم ! یدوباـن  هب  ار  ناویح  ناـسنا و  ناوج و  درم  کدوک و  نز و  ملاـع ، طاـقن  یهیقب  هچبلح و  رد  دوشیم ، ییاـیمیش 

هک دش  نیا  هجیتن  دنتـشاذگ . تشادـن ، ار  مزال  تاظحالم  هک  یمیژر  رایتخا  رد  دـنتخاس و  ار  داوم  نیا  هک  دـندوب  اھنآ  دـش ! جراخ  ییاپورا  یاھروشک  نیمھ  زا  ملع و  زکارم 

ناکدوک نادنزرف و  دیامن ، دنمتداعس  ار  اھهداوناخ  دنک ، تخبشوخ  ار  رشب  دناوتیمن  تسا و  هتـسناوتن  زورما  ملع ، یاھهدروآرف  ماسقا  عاونا و  اھحالـس و  دیدرک . هدھاشم 

. تسین هارمھ  تیونعم  قالخا و  اب  هکنیا  رطاخ  هب  دناشچب ؛ یگدنز  تذل  ار  نادرم  نانز و  و 

« رشب قوقح   » 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 68هاگياپ  هحفص 22 
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. میربب شیپ  تیونعم  اـب  هارمھ  ار  شناد  هک  میاهتفرگ  فدـھ  ار  نیا  دـنکیم ، تکرح  ندـمت  نآ  تمـس  هب  هک  یمالـسا  یروھمج  سدـقم  ماـظن  رد  یمالـسا و  ندـمت  رد  اـم 

یقـالخا و یناـبم  هب  اـم  یدـنمهقالع  دراذـگیم و  رجحت  بصعت و  مسا  اـم  یرادـنید  رب  تسا ؛ ساـسح  تیونعم ، هب  اـم  یدـنبیاپ  هب  تبـسن  برغ  یاـیند  دـینیبیم  هکنیا 

اما دوب -  یگرزب  مھم و  راک  هتبلا  دـندرب -  شیپ  ار  ملع  اـھنآ  تساـھنآ . شور  دـض  شور ، نیا  هک  تسا  نآ  رطاـخ  هب  دـنکیم ، دادـملق  رـشب  قوقح  اـب  تفلاـخم  ار  تیناـسنا 

. دـشاب مھ  تیونعم  نید و  زکرم  تسا ، ملع  زکرم  هک  ناـنچمھ  هاگـشناد  دورب . شیپ  قـالخا  اـب  ملع  میھاوخیم  اـم  دـش . هک  هچنآ  دـش  دوب و  تیونعم  قـالخا و  زا  یادـج 

هک تساھلاس  رطاخنیمھ ، هب  دنھاوخیمن . دندنسپیمن و  اھنآ  هک  تسا  یزیچ  نآ  نیا ، دیایب . نوریب  رادنید  هیملع ، یاھهزوح  جرختم  لثم  روشک ، یاھھاگشناد  جرختم 

هب رجحت و -  بصعت و  هب  ار  یمالـسا  یروھمج  تسا ! روآعوھت  ناگدنونـش  یارب  هک  هدـش  ررکم  ردـقنآ  اھتمھت  نیا  دـننزیم . تمھت  یمالـسا  یروھمج  هب  اھتمھت ، عاونا  اب 

هک یلاـح  رد  دـننکیم ؛ یفرعم  هنوـگنیا  ار  مالـسا  دـننکیم ! مھتم  تـسین ، نآ  رد  یفاـطعنا  چـیھ  هـک  یاهزادـنا  دـح و  یب  یکـشخ  ینعی  ییارگداـینب ، ناـشدوخ -  لوـق 

. درادھگن دوخ  رد  ار  ناکدوک  تسین  رداق  مھ  هداوناخ  مرگ  طیحم  یتح  هک  تساجنآ  تیناسنا  تمحر و  تفوطع و  تیونعم و  زا  رود  یگدنز  تساجنآ ، یکشخ 

نایوجشناد  / ٠٨/١۴/١٣٧۶ نازومآشناد و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

. دـنیاھتلم یهیقب  لثم  میرادـن ؛ مھ  ینمـشد  میرادـن ، یراک  اکیرما  تلم  اب  ام  اکیرما . تلم  یهیـضق  هن  تساکیرما ؛ میژر  یهیـضق  اـم ، یهیـضق  هک  میوگب  اـجنیمھ  رد  نم 

ربخ هچ  ناریا  رد  هک  دـننادیمن  اکیرما  تلم  دارفا  زا  یلیخ  تسا . هداد  یدایز  یزغم  یوشتـسش  ار  تلم  نآ  ریگیپ ، تاغیلبت  اب  اکیرما  میژر  ینـالوط ، یاـھلاس  نیا  رد  هتبلا 

رواب مھ  مدرم  دناهتفگ ، نانآ  هب  ناشیاھیچتاغیلبت  اھتلود و  ار  اھنیا  رـشب ! قوقحدض  ییارگلوصا و  عاجترا و  دناهدینـش : ییاھزیچ  کی  تسیچ ؛ ناریا  یهیـضق  الـصا  تسا و 

راک هچ  مدرم  اب  ام  میرادـن . ینمـشد  یتلم  چـیھ  اب  ام  میرادـن . اھنآ  اب  ینمـشد  چـیھ  مھ  ام  دنتـسھ و  اھتلم  یهیقب  لثم  یتلم  دوخیدوخ  هب  اکیرما  مدرم  الاو  دـناهدرک ،

. تساکیرما میژر  یهیضق  ام ، یهیضق  میراد ؟

نایوجشناد  / ٠٨/١۴/١٣٧۶ نازومآشناد و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هک تساھلاس  اکیرما  دـننکیم . رکذ  راشف  ناونعهب  ار  اھنیا  تسا ؛ عقاو  فالخ  هک  دـننادیم  مھ  ناـشدوخ  دـنیوگیم ، نآ  لاـثما  رـشب و  قوقح  هب  عجار  هک  ییاـھزیچ  نیا 

! تسا یـسارکمددض  رـشب و  قوقحدض  نیا  هک  دھدیم  راعـش  تلود  نآ  هیلع  ینعی  تسا ؛ نیمھ  شیاھتموصخ  زا  یکی  دنکب ، یتموصخ  یتلود  رھ  هیلع  دـھاوخب  یتقو 

. تسین یمھم  زیچ  نیا ، دنادیم . ار  نیا  مھ  ایند  درادن ؛ تیعقاو  دننادیم  مھ  ناشدوخ  هک  اھنیا 

ناگزمرھ  / ١١/٢٨/١٣٧۶ ناتسا  مدرم  رادید  رد  تانایب 

ای شدوخ و  ای  شناگتـسباو ، دوشیم ، همکاحم  ناریا  رد  هک  یچقاچاق  کی  اـی  یـسایس  مرجم  کـی  یارب  یھاـگ  تسا و  رـشب  قوقح  رادـفرط  دـنکیم  اـعدا  هک  یتلود  نآ 

تیمھامک شیارب  قارعریغ  قارع و  رد  یماظنریغ  عافدیب و  مدرم  راتـشک  دـننکیم ، تلاخد  هناھب  نیا  هب  یناـھج  لـئاسم  رد  اـی  دـنزادنایم ، هار  هب  لاـجنج  شنارکفمھ ،

زا رتمک  یلیخ  انیقی  تسا ، هدش  راھظا  هک  یمقر  هتبلا  دـنوش ! هتـشک  رفن  دـصناپ  رازھ و  قارع ، هب  اکیرما  یماظن  یهلمح  رد  تسا  نکمم  هک  دـناهدرک  مالعا  اریخا  تسا .

. دنوش هتـشک  رفن  رازھ  هدزناپ  تسا  نکمم  دش ؟ دنھاوخ  هتـشک  رفن  دصناپ  رازھ و  هک  دیوگب  دناوتیم  یـسک  هچ  دـنریگیم . رارق  دـیدھت  ضرعم  رد  هک  تسا  یناسک  مقر 

! تسین یمک  ددع  مھ  هانگیب  ناسنا  رفن  دصناپ  رازھ و  هزات  دنوش . هتشک  رتمک  ای  رتشیب  تسا  نکمم 

یگدـنز طیارـش  نیرتتخـس  رد  قارع  مدرم  قارع ، هب  تبـسن  اـکیرما  یداـصتقا  یهرـصاحم  رثا  رب  هک  تسا  لاـس  دـنچ  نـالا  رگیدـکی ، اـب  تلود  ود  باـسح  هیوست  رطاـخ  هب 

یداصتقا یهرصاحم  رطاخ  هب  هک  تسا  لاس  دنچ  نالا  قارع ، تلم  لثم  یدنمتورث  اتبـسن  هفرم و  تلم  دنرادن . راک  ناردپ  دنرادن ، نان  ناردام  دنرادن ، ریـش  اھهچب  دننکیم ؛

یاھرامیب راچد  هک  یناکدوک  ردـقچ  دـننکیم ؛ یگدـنز  راـشف  رد  اـھهداوناخ  ردـقچ  تسا ! هدـش  لیدـبت  بش  ناـن  جاـتحم  تلم  کـی  هب  شناـنامیپمھ ، زا  یـضعب  اـکیرما و 

زا یرادفرط  یاعدا  اب  اھنیا  تسا !؟ یناسنا  اھنیا  دنھدب . دنناوتیمن  دننکیم ، هیرگ  یگنـسرگ  زا  هک  ار  ناشیاھهچب  باوج  هک  ییاھهداوناخ  ردقچ  دنوشیم ؛ جالعلابعص 

هلمح قارع  هب  دنھاوخیم  هک  دننکیم  مالعا  رگید  راب  قارع ، هب  یماظن  مجاھت  هبترم  ود  لقادح  زا  دعب  هک  تسا  مک  هلاس  دنچ  تبیصم  نیا  تسا !؟ راگزاس  رـشب  قوقح 

. تسا ییاکیرما  ناگدنریگمیمصت  ندرگ  هب  مدرم  نوخ  دش و  دھاوخ  عقاو  مولظم  انیقی  دیآ ، شیپ  تسا  نکمم  هک  یاهلمح  نیا  اب  قارع  تلم  دننک !

هب ار  یناھج  لئاسم  رد  اھروشک و  رد  دوخ  یهنارادـمروز  نشخ و  روضح  تلاخد و  هلمح ، نیا  اـب  اـکیرما  هک  تسا  نیا  قارع  هب  هلمح  تیموکحم  یهیـضق و  رد  مود  یهتکن 

یزیچ نآ  متفگ ، نیا  زا  لبق  لاس  ود  نم  تسا !؟ ناھج  مرادناژ  اکیرما  رگم  دیتسھ !؟ هراک  هچ  رگم  امـش  یزوجم ؟ هچ  اب  لیلد ؟ هچ  هب  دروآیمرد . هیور  هدـعاق و  کی  تروص 

یهدارا تساـکیرما ! مھ  نآ  روتارپما  تسا ؛ گرزب  یروتارپـما  کـی  اـیند  یهمھ  هک  تسا  نیا  دـننکیم ، یراـج  ناـبز  رب  مھ  یھاـگ  تسا و  ییاـکیرما  نارادـمتردق  لد  هت  هک 

مھھاوفاب نولوقی  : » دـنرادن لوبق  ار  نآ  لد  رد  اما  دـننکیم ؛ یراج  نابز  رب  ار  رـشب  قوقح  تسا ! شزرایب  هناسفا و  اھنآ  رظن  زا  اھتلم ، یدازآ  اـھتلم و  باـختنا  قح  اـھتلم ،

هب هک  نینوخ  یمیمصت  مھ  نآ  دریگب ؛ میمصت  قارع  تلم  ای  قارع  میژر  ای  قارع  یهلاسم  هب  تبـسن  هک  دھدیم  قح  دوخ  هب  یزوجم  هچ  اب  اکیرما  مھبولق .» یف  سیلام 

هانگیب مدرم  یور  رب  ار  دوخ  یهدش  هتخاس  ادیدج  یاھحالـس  هکنیا  یارب  دنک ؛ نیمات  سرافجیلخ  رد  ار  دوخ  روضح  هکنیا  یارب  هچ ؟ یارب  تسا !؟ یماظن  تلاخد  یانعم 

اھنیا ات  دننک ، لمع  اج  کی  دیاب  دیدج  یاھحالـس  دنوش ! شیامزآ  دیاب  اھحالـس  تسا ! یاهنارادمروز  هناراکتیانج و  گنھرف  بجع  تسا ! ییایند  بجع  دـنک ! شیامزآ  قارع 

ای دنـسانشیم و  ار  اھناسنا  هب  طوبرم  لئاسم  هک  دـننکیم  اعدا  روطچ  اھنیا  روشک ! کی  تلم و  کی  هب  یماظن  یهلمح  تابجوم  زا  یکی  دوشب  نیا  دـننیبب ! ار  شدرکلمع 

هب اکیرمآ  یهلمح  سرافجـیلخ و  رد  اکیرما  روضح  تسا . ناشدوخ  تردـق  تسا ، حرطم  هچنآ  تسا ؛ ناسنا  تسین ، حرطم  هچنآ  اھنیا  یارب  دـنراد !؟ یاهقـالع  کدـنا  اـھنآ  هب 

اھتسینویھص و تیوقت  یارب  اثلاث  تسا ؛ هقطنم  یاھتلود  نتخادنا  مھ  هب  بجوم  ایناث  تسا ؛ هنتف  بجوم  ینماان و  بجوم  الوا  هقطنم ، نیا  رد  رگید  یهطقن  رھ  هب  ای  قارع 

. دننک مکحم  هقطنم  رد  ار  یتسینویھص -  ماظن  ناشدوخ -  لماع  یاپ  اج  دنھاوخیم  دوشیم . یھدنامزاس  تامادقا  نیا  یتسینویھص  میژر 

رادید  / ١٣٧٧/٠٧/١٨ نیا  رد  ناوناب  نانخس  دنمشیدنا و  ناوناب  زا  یعمج  رادید  رد  بالقنا  ربھر  تانایب 

ندـناوخ سرد  زا  دـنھجاوم و  لکـشم  اب  ناملـسم  یوجـشناد  نارتخد  مادـم  هک  مینیبیم  ام  دـناوخیم ، رـشب  قوقح  زا  عافد  یعدـم  ار  دوخ  هک  یندـمتم  یایند  رد  زورما 

باجح یهلوقم  اب  دیدش  روطنیا  اھنآ  دنوشیم . مورحم  ناشراک  زا  باجح  تیاعر  لیلد  هب  دنتسھ ، راک  هب  لوغشم  هک  یناملـسم  یاھمناخ  نینچمھ  دنوشیم . مورحم 

ام هکیلاح  رد  دش ! رھاظ  باجح ، اب  یعامتجا  فلتخم  یاھهصرع  رد  دوشیمن  تسا و  تخـس  روآفلکت و  باجح ، هک  دـنزاسیم  حرطم  مھ  هشیمھ  دـننکیم و  هلباقم 

هدوبن زاس  لکـشم  ام  یارب  هلاسم  نیا  هک  مینیبیم  میلوغـشم و  راک -  طیحم  هچ  سرد و  طـیحم  هچ  فلتخم -  یاـھطیحم  رد  هک  میتسھ  ییوجـشناد  نارتخد  لاـحرھهب 

نیا هک  میاهدرکن  ساسحا  تقوچـیھ  اعقاو  میراد و  لکـشم  عامتجا ، یهصرع  رد  اعقاو  دـشابن ، رگا  مینادیم و  نانز  یعامتجا » تکراشم   » سابل ار  باجح  اـم  الـصا  تسا .

. مینکیم یرتشیب  یلیخ  یتحار  ساسحا  باجح ، نتشاد  اب  ام  تسا . هدروآ  دوجو  هب  یلکشم  یتخس و  ام  یارب 

مدرم  / ١٣٧٧/١٠/٢٨ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

اھنآ دوخ  اـب  هک  دـننکیم  مھتم  یروما  هب  ار  تلم  نیا  نازوـسلد  اـم و  راوـگرزب  ماـما  ناریا و  تلم  ناریا و  یمالـسا  یروـھمج  تسا  لاـس  تسیب  یرابکتـسا  یاھھاگتـسد 

نارادـفرط نایناب و  هک  یلاح  رد  مسیرورت ؛ نارادـفرط  دـنیوگیم  دنتـسھ . اھنآ  رـشب  قوقح  ضقان  نیرتگرزب  هک  یلاح  رد  رـشب ؛ قوقح  نیـضقان  دـنیوگیم  تسا . بساـنم 

هب رتزواجتم  رتملاظ و  دـنحرطم ، ایند  حطـس  رد  زورما  هک  ینادرمتلود  زا  یرایـسب  زا  تسیک ؟ ایند  رد  رتتسیرورت  مسینویھـص ، تلود  زا  زورما  دنتـسھ . اـھنآ  دوخ  مسیرورت 

مادـک تسیک ؟ اھنآ  لاثما  اقیرفآ و  ایـسآ و  یگداتفابقع  یهیام  تسا ؟ هدرب  جـنر  هدـید و  همدـص  رتشیب  ییاھتردـق  هچ  زا  یناسک و  هچ  زا  تیرـشب  تسیک ؟ ناسنا  قوقح 

؛ دندرب ار  اھنآ  ینیمز  ریز  یاھتورث  دندرب ؛ نازرا  تفم و  ار  اھنآ  تفن  دندوبر ؛ دنتشاد ، اھنآ  هچنآ  دناهتـشاد ؟ هاگن  رامعتـسا  غیت  ریز  رد  ار  اھتلم  یدامتم  یاھلاس  هک  دنیاھتلود 

ناسنا قوقح  زا  مد  ایند  رد  زورما  هک  ییاھتلود  نیمھ  ملاع و  نیربکتسم  اھنیا  دندش . عنام  ار  اھنآ  ملع ، یهلفاق  ندومیپ  یقرت و  تفرشیپ و  زا  دندرک ؛ دوبان  ار  ناشگنھرف 

« رشب قوقح   » 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 68هاگياپ  هحفص 23 
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. دنتیرشب یاھالب  نیرتگرزب  اھنیا  دنتسھ . دننزیم ،

ییوجشناد  / ١٣٧٧/١٢/٠۴ تایرشن  ناریبدرس  لوئسم و  ناریدم  خساپ  شسرپ و  هسلج  رد  تانایب 

هک متفگن  تقو  چیھ  نم  هتبلا  تشاد . دیابن  نیا  رد  یدیدرت  چیھ  تسا ؛ رترب  باجح  اتقیقح  تسام -  دوخ  یناریا  رداچ  نیمھ  دارم  هک  دیدرک -  هراشا  امـش  هک  رترب  باجح 

ظافح الماک  دناوتیم  تسھ و  مھ  یباجح  بوخ  هدرک و  باختنا  ار  نیا  یناریا  نز  تسا و  یناریا  باجح  کی  رداچ  هک  ماهتفگ  هشیمھ  اما  دـننک ؛ یرابجا  ییاج  رد  ار  رداچ 

یدوخ زا  هک  دنورب  ییاھزیچ  غارـس  دـھاوخیم  ناشلد  دـنزیم ؛ ار  ناشلد  دـنتحاران و  تسا ، یدوخ  یناریا و  هچرھ  زا  هک  دنتـسھ  اھیـضعب  الاح  دـشاب . هتـشاد  باجح  و 

. دناهداد تسد  زا  ار  یرتھب  زیچ  اھتنم  دناهدادن ؛ ماجنا  یعرش  فالخ  مھ  زاب  دننک ، ظفح  ار  باجح  رگا  لاحرھهب  تسا ! رترود  ندوب 

هب داقتعا  ندرک  تسـس  یارب  امـش  رظن  دروم  دارفا  هک  ار  یاهبرح  نامھ  ینعی  دـینک . راک  تاغیلبت  اب  امـش  دـینیبب ؛ مینک »؟ دروخرب  هنوگچ  ام   » دـییوگیم امـش  هکنیا  اـما 

زا ای  دـینک ، ثحب  شاهرابرد  الثم  مھ  ینید  ظاحل  زا  دـینک ، رکف  دـینک ، قیقحت  اعقاو  دینیـشنب  باجح  یهرابرد  امـش  ینعی  دـیربب . راک  هب  مھ  امـش  دـنربیم ، راک  هب  باجح 

ناترظن هب  هک  یزیچ  نآ  دـیزادرپب ؛ ناتدوخ  هاگدـید  جـیورت  هب  دـینک ؛ هیکت  باجح  تیفیک  یهلاـسم  نیمھ  یور  مھ  یعاـمتجا  ظاـحل  زا  دـینک . هدافتـسا  هدـش  هک  ییاـھثحب 

یتردق رگا  هتبلا  دوریمن . نیب  زا  باجح  دیشاب ؛ هتـشادن  دنربیم ، نیب  زا  مدرم  لد  رد  ار  باجح  هب  لیامت  دنیآیم  اھنیا  هک  مھ  ار  هغدغد  نیا  دییوگب ؛ ار  نآ  تسا ، تسرد 

رد مھ  رشب  قوقح  الصا  دشاب و  باجح  اب  نابایخ  رد  درادن  قح  یسک  سنوت  لثم  اھروشک  زا  یضعب  رد  مدینـش  هک  روط  نآ  ای  دشاب ، شرـس  یالاب  یناخاضر  تردق  لثم 

! - دننزیمن مھ  یفرح  دننکیم و  اشامت  روطنیمھ  دنتـسھ ، اھزیچ  نیا  لووسم  هک  یناسک  دنـشاب -  باجحیب  دیدرک  روبجم  ار  مدرم  ارچ  هک  تسین  حرطم  رگید  اجنیا 

. دندرگیمرب باجح  تمس  هب  مدرم  دوش ، هتشادرب  روز  نیا  هکنآ  درجم  هب  اما  دیآیم ؛ شیپ  یناخاضر  نارود  باجح  فشک  نامھ  هرخالاب 

جح  / ١٣٧٧/١٢/٢٨ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

زا فدھ  دـناهدوزفا . دوخ  یـسایس  یغیلبت و  شالت  رب  کنیا  یمالـسا ، ناریا  اب  یداصتقا  یماظن و  یهلباقم  زا  ندـش  سویام  اب  مزینویھـص  للملانیب  هکبـش  اکیرما و  میژر 

. تسا ناریا  نموم  مدرم  رکف  نھذ و  رب  زین  ناھج و  رسارس  رد  یمالسا  یروھمج  هب  دنمهقالع  ناناملسم  یهیحور  رکف و  رب  یراذگریثات  شالت ، نیا 

اب هضراعم  نادیم  رد  ار  لمع  راکتبا  هداد ، رارق  یعافد  عضوم  رد  دوشیم ، هدرمـش  مالـسا  تیعماج  رھظم  ناھج ، رد  هزورما  هک  ار  یمالـسا  یروھمج  هک  دـنددص  نیا  رد  نانآ 

زا عافد  مسیرورت ، اب  هزرابم  یدازآ ، رـشب ، قوقح  دـننام : دنـسپ  مدرم  یاھراعـش  راـکایر ، هناـقفانم و  ییهرھچ  رد  دوصقم  نیا  یارب  و  دـننک ، جراـخ  وا  تسد  زا  شنانمـشد 

. دنزاسیم مھتم  اھراعش ، نیا  هب  ییانتعایب  هب  ار  یمالسا  یروھمج  دنھدیم و  رس  نآ  لاثما  نز و  قوقح 

رد دراذگیم ؛ یاج  رب  دوخ  زا  ناھج  فیعض  یاھتلم  اب  شاهناربکتسم  راتفر  رد  ار  رشب  قوقح  ضقن  زا  ریوصت  نیرتتشز  هک  دنزیم  مد  رشب  قوقح  زا  یلاح  رد  اکیرما  میژر 

اھتموکح نیرتدبتسم  زا  هک  دیوگیم  نخس  یسارکومد  زا  یلاح  رد  دھدیم ؛ رارق  دوخ  تیامح  رد  ار  اھتـسیرورت  نیرتکانرطخ  هک  دنکیم  مسیرورت  اب  هزرابم  یاعدا  یلاح 

کانرطخ یاھهشقن  یتسینویھص و  میژر  تیھام  یاشفا  رد  ار  هنادازآ  نخس  نیرتمک  هک  دھدیم  راعش  یدازآ  مانب  یلاح  رد  دنکیم ؛ ینابیتشپ  ناھج  قطانم  یخرب  رد 

غیلبت یمالسا  یروھمج  دض  رب  نز  قوقح  مانب  یلاح  رد  دنکیمن ؛ لمحت  دناوتب -  هک  رگید  یاج  رھ  رد  هن  دوخ و  روشک  رد  هن  تسینویھص -  نایدوھی  نوزفازور  یاھمتس  و 

هک درامـشیم  تموکح  رد  یمدرم  تکراشم  رادمچرپ  ار  دوخ  یلاح  رد  تسا ؛ تناھا  هدافتـساوس و  یدعت و  دروم  شراک  طیحم  رد  هداوناخ و  رد  ییاکیرما  نز  هک  دـنکیم 

یهمھ اب  نانآ  دض  رب  یـسایس  یاھهئطوت  یماظن و  یاھاتدوک  زا  دیآیم و  نادیمب  نانآ  لباقم  رد  هدع  هدـع و  یهمھ  اب  دـنھد ، لیکـشت  یتموکح  ناملـسم  مدرم  اج  رھ 

. دنکیم ینابیتشپ  دوجو 

هک ینویھـص  یاھتـسیرورت  یلو  دـناتسیرورت ؛ دـننکیم ، هنامولظم  ییهزرابم  دوخ  یهناخ  نارگلاغـشا  اب  هک  یناـنبل  ینیطـسلف و  ناـگراوآ  اـکیرما ، یـسایس  تواـضق  رد 

ناینیطسلف یاھهناخ  دنھدیم و  رازآ  هجنکش و  ییاطسو  نورق  یاھهویش  اب  ار  ینیطسلف  ناینادنز  دننکیم و  یماظن  یهلمح  نانبل  یاھرھش  اھاتـسور و  هب  ارمتـسم 

مدرم و نایم  دنویپ  نیرتیوق  رھظم  هک  یمالسا  یروھمج  نوچمھ  یماظن  دنایدرایلیم !! یاھکمک  یهتسیاش  دننکیم ، ثادحا  یتسینویھص  یاھیدابآ  نآ  یاجب  بارخ و  ار 

؛ تسا یـسارکومد  ریغ  دناهدش ، هدـیزگرب  نییعت و  مدرم  باختنا  هدارا و  یار و  اب  نآ  ماظن  لصا  نآ و  رد  تیمکاح  یلـصا  ناکرا  یهمھ  یـساسا و  نوناق  تسا و  نالووسم 

! تسا داریا  زا  یلاخ  لوبقم و  دناهتفاین ، ار  نوناق  مکاح و  تموکح و  باختنا  تردق  ناشمدرم  رابکی  یتح  یدامتم  یاھلاس  یط  رد  هک  یدرف  یاھتموکح  نیرتدبتـسم  یلو 

اـمیپاوھ و یکدـی و  تاـعطق  فـیقوت  بـصغ و  تـسا و  اوراـن  مـھ  یمتا  ریغ  حالـس  نتـشاد  هدرکن ، یماـظن  یهـلمح  یروـشک  چـیھ  هـب  زگرھ  هـک  یمالـسا  یروـھمج  یارب 

هب یتسینویھـص  میژر  نوزفا  زور  زیھجت  مزال و  ریغ  یاھهدنگنج  اھحالـس و  عاونا  زا  سراف  جیلخ  یهقطنم  ندرک  رپ  یلو  تسا ؛ زاجم  نآ  یهدش  یرادـیرخ  البق  یاھنادرگلاب 

؛ تسا رـشب  قوقح  ضقن  ناریا ، رد  نیئورھ  نایچقاچاق  مادـعا  یتسینویھـص ، یتاغیلبت  یهکبـش  اکیرما و  یتاغیلبت  قطنم  رد  تسا ! مزـال  هکلب  لاکـشایب ، یمتا  حـالس 

ناناملـسم هب  کـمک  تسین ! رـشب  قوقح  رد  مھ  ییهشدـخ  یتح  دـناهتخیرگ ، دوخ  یاتـسور  زا  هک  یناـھانپیب  ناراـبریت  اھاتـسور و  ناراـبمب  ناـنبل و  مدرم  ندوبر  یلو 

یللملانیب تاررقم  اب  داسوم ، ایـس و  ناـمزاس  یهلیـسوب  اـھروشک  رد  یماـظن  یاـتدوک  یزادـناهار  یلو  تسا ؛ یللملانیب  تاررقم  فـالخرب  ناـکلاب  یهقطنم  رد  مولظم 

رب هک  قارع  تلم  هب  ییاذغ  کمک  یلو  تسین ؛ مرج  دنکیم ، ییایمیش  یهلمح  ناریا  یاھهھبج  هچبلح و  مدرم  هب  هک  یماگنھ  رد  قارع  تلود  هب  کمک  تسین ! فلاخم 

! تسا مرج  دنوشیم ، فلت  نآ  کدوک  رازھدصناپ  هنالاس  اکیرما  هرصاحم  رثا 

ردص  / ١٣٧٨/٠٣/٠٨ یسومدیس  همالع  تشادگرزب  هرگنک  هب  مایپ 

میژر یفرعم  رد  تحارص  و  ییوس ، زا  روشک  نآ  رد  یسایس  فئاوط  نایدا و  ناوریپ  نایم  لباقتم  مارتحا  یتسیز و  مھ  داجیا  نانبل و  یهعیش  هب  ندیشخب  تیوھ  تدحو و 

یروھمج راذـگناینب  بـالقنا و  ربـھر  هب  تبـسن  تمیمـص  تدارا و  زاربا  هرخـالاب  رگید و  یوـس  زا  نآ  اـب  یراـکمھ  تمرح  مـالعا  و  قلطمرـش »  » ناوـنعب تسینویھـص  بصاـغ 

مق و یهیملع  یهزوح  دـنزرف  هک  راوگرزب  ملاع  نیا  زا  ینـالوط ، یتدـم  رد  یناریا  زراـبم  رـصانع  اـب  یراـکمھ  اـب  هچ  یراتـشون و  یگنھرف و  یهصرع  رد  هچ  ناریا ، یمالـسا 

دوخ میرکت  یگتـسبلد و  ام  راوگرزب  لحار  ماما  هک  دوب  نینچ  و  دوب ، هدروآ  دیدپ  هبناج  همھ  یتیـصخش  تسا ، عیـشت  ناھج  رد  یملع  گرزب  یاھنادناخ  زا  یکی  یهدـنامزاب 

. دنتشاد زاربا  نوگانوگ  تانایب  اب  بالقنا  یزوریپ  لئاوا  زا  ار  ززعم  تیصخش  نیا  هب 

یوس زا  ار  دوخ  بساـنم  لـمعلاسکع  هنافـساتم  هک  تسھ  هدوب و  گرزب  تراـسخ  کـی  یدنمـشزرا  زاـتمم و  رـصنع  نینچ  روـضح  زا  ناـنبل  یهنحـص  ندـش  مورحم  اـنیقی 

. دبای نایاپ  تیلووسم  تمھ و  نابحاص  تمھ  اب  هیضق  نیا  رد  اھیربخیب  میراودیما  و  هدرکن ، تفایرد  رشب  قوقح  زا  یرادفرط  نایعدم 

هعمجزامن  / ٠٨/١٣٧٨/٠۵ یاھهبطخ  رد  تانایب 

شتآ هب  ار  اھھاگتـسد  ای  مدرم  یاھنیـشام  دندزیم و  کناب  دنتـسکشیم ، ار  اھهشیـش  اھنابایخ  رد  هک  ار  یـشابوا  دننزیم ، رـشب  قوقح  زا  مد  مئاد  هک  یناسک  نامھ 

هک یحالـصا  هچ ! ینعی  حالـصا »  » اـھنآ رظن  زا  دـش  مولعم  سپ  دـندرک ! یفرعم  بلطحالـصا  یاـھورین  ناریا و  تلم  ناوـنع  هب  دـندروآیم ، دـنب  ار  اـھھارراھچ  دندیـشکیم و 

! دندرک یفرعم  تلم  ناونع  هب  دندرک ، مایق  اھنآ  هیلع  مدرم  هک  ار  یناسک  دـندرواین ! باسح  هب  دـمآ ، هبنـشراھچ  زور  هک  ار  ناریا  تلم  رگید ! تساھنیمھ  دنتـسھ ، شلابند 

زکارم هک  ییاھنیمھ  دندز . فرح  مھ  ناشبلغا  دندشیمن ! یگدنمرـش  نیا  راچد  ادعب  دندوب ، هدزن  فرح  دـندوب و  هتـشاذگ  رگج  یور  نادـند  زور  ود  یکی  رگا  دـندرک . هابتـشا 

یاھورین ررـض  هب  هک  منزب  یفرح  مھاوخیمن   » تفگ هک  مھ  ییاکیرما  درمتلود  نآ  یتح  دـنتفگ . دـیرپ و  ناشنھد  زا  یزیچ  ناـشهمھ  دـندوب ، یمالـسا  ماـظن  اـب  تموصخ 

فلتخم یاھناملراپ  رد  تسینویھـص  لماوع  داد ! ناشن  رگـشاشتغا  یاھورین  زا  ار  شدوخ  عافد  دز و  فرح  هرخالاب  درادـھگن ! ار  شدوخ  تسناوتن  دوش » مامت  ماظن  فلاخم 

. دننکن رظنراھظا  دنتسناوتن  مھ  هیاسمھ  یاھروشک  زا  یضعب  زین  و  ییاپورا ، ریغ  ییاپورا و 

یماظتنا  / ١٣٧٨/٠٧/١٧ یورین  ناھدنامرف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

« رشب قوقح   » 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 68هاگياپ  هحفص 24 
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ییاھفرح تسا ؛ هتخیر  مھ  هب  اھزرم  نیا  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  مینیبیم ، تیناسنا  یهداج  زا  فارحنا  طاطحنا و  داـسف و  مینکیم و  هدـھاشم  یطخت  اـیند  رد  اـم  هچرھ 

رک ار  همھ  شوگ  اھنآ  رـشب  قوقح  یوعد  قوب  رـشب و  قوقح  یاعدا  دـننکیم ؛ راتفر  اعدا  نآ  فالخرب  انلع  دـننکیم ، ییاعدا  دـننکیمن ؛ لمع  اھفرح  نآ  قبطرب  دـننزیم ،

حورجم ای  دـنناسرتیم ، ار  هانگیب  یاھناسنا  ردـقچ  دـننکیم و  ناراـبمب  ار  ناـنبل  هاـنپیب  مدرم  دـنیآیم و  یلیئارـسا  یاـھامیپاوھ  همھ ، مشچ  لـباقم  رد  اـما  دـنکیم ؛

زورما هک  ینارظنبحاص  دید  زا  هک  تساذل  غورد ! یاعدا  لمع ؛ نودـب  لوق  دـننکیم ! هاگن  توافتیب  روطنیمھ  یناھج  رظان  یاھمـشچ  دـنناسریم و  لتق  هب  ای  دـننکیم ،

، دننکیمن تکرح  ادخ  هار  رد  هک  یناسک  یارب  هدنیآ  تسین ؛ ینـشور  یهدنیآ  ایند ، یدام  یاھماظن  یارب  هدنیآ  ناملـسمریغ -  یتح  دنراد -  رظنریز  تقد  اب  ار  ایند  لئاسم 

یارب ار  اـیند  یاـھتورث  هک  یناـسک  نآ  یراـتفرگ  اـیند ، رـساترس  رد  تیمورحم  رقف و  شرتـسگ  ییاـیفارغج ، یاھـضراعت  یناـسنا ، یاھـضراعت  تسا : یمھبم  هریت و  یهدـنیآ 

قافآ سکعب  تسرد  نیا ، ناکدوک . لسن  ناوج و  لسن  دـنوشیم ؛ نادـیم  دراو  ایند  رد  یپردیپ  زورما  هک  ینوگاـنوگ  یاھلـسن  یھاـبت  یدوباـن و  دـناهدرک ، عمج  ناـشدوخ 

ام تلم  هک  تسھ  مھ  نیمھ  یارب  دننک . تیاعر  ار  یناسنا  یقیقح  قالخا  ییادخ و  طباوض  ادخ و  هار  دنـشاب ؛ تیونعم  هب  کسمتم  هک  تسا  ییاھتلم  یمالـسا و  تما 

هار تسا  هتسناوت  تلم  نیا  اھنیا ، یهمھ  دوجو  اب  اما  تسا ؛ ریظنیب  اتقیقح  دوشیم ، ام  تلم  اب  هک  ییاھینمشد  دتسیاب . ینمشد  همھ  نیا  لباقم  رد  تسا  هتسناوت 

. دنک تفرشیپ  دھد و  همادا  ار  دوخ 

هعمجزامن  / ١٣٧٨/١٠/١٠ یاھهبطخ  رد  تانایب 

یاھفدھ زا  تسا . یمھم  رایـسب  راک  نیا  تسا . زورما -  تارھاظت  نیمھ  لثم  تارھاظت -  تسا ، رتمھم  مھ  اھراک  یهمھ  زا  هک  دنکب -  دناوتیم  هک  یراک  ناریا  تلم  زورما 

سدـق زور  دـیراذگیمن ؛ امـش  اما  تشاد ؛ دوجو  یزیچ  نینچ  هک  دوش  شومارف  الـصا  هک  دـننک  یراـک  دنراپـسب . یـشومارف  تسد  هب  ار  نیطـسلف  ماـن  هک  تسا  نیا  اـھنیا 

؛ تسا روآهفیظو  یناسنا  رھ  یارب  ینیطـسلف  یاھهداوناخ  تیمولظم  مھ  یناسنا  یهبنج  زا  دوب . یگرزب  راک  نیا  تشاذگن . شدوخ  ریبدـت  اب  ام  راوگرزب  ماما  دراذـگیمن ؛

دننکیم راتفر  هناملاظ  نیطسلف  مدرم  هب  تبسن  اھنیا  ردقچ  هک  دیدید  اھزور  نیمھ  امش  ار  شیاھراون  اھملیف و  زا  یضعب  هک  دننیطـسلف ، لخاد  رد  هک  یمدرم  تیمولظم 

ایند رد  ار  یسارکمد  شرتسگ  تلاسر  دننکیم  اعدا  هک  ییاھنیا  اھیبرغ و  نیا  زا  یضعب  اھییاکیرما و  نیا  دناهدرم ! مھ  رشب  قوقح  یاھنامزاس  نیا  هک  تسا  نیا  بیجع  و 

رد شفرح  درادن و  یراذگریثات  تردق  شدوخ ، نطو  روشک و  نووش  زا  یناش  چیھ  رد  هک  دراد  دوجو  نالا  یتلم  هکنیا  رطاخهب  دندرب ؛ ار  ناشدوخ  یوربآ  هیضق  نیا  رد  دنراد ،

غورد مھ  نیا  و  ملظ ؛ همھ  نآ  اب  تسرپداژن  یتموکح  ناشلباقم  رد  فرط  نآ  زا  مولظم ؛ یمدرم  یناسنا ، رظن  زا  تسا . نیطـسلف  تلم  نآ  و  دوشیمن ؛ هدـناوخ  اج  چـیھ 

! دنیوگیم یسارکمد  زا  ییاعدا  رد  یبرغ  حالطصا  هب  نارکفتم  یناھج و  یاھنامزاس  اکیرما و  هک  یگرزب 

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

، اھییاکیرما رظن  زا  هک  تسا  نیا  شیانعم  تسیچ ؟ فرح  نیا  یانعم  تساکیرما ! تلود  عفانم  نیماـت  اـھروشک ، اـب  طاـبترا  زا  اـھنآ  فدـھ  هک  دـندرک  نـالعا  اـھییاکیرما  اـھراب 

هک رھ  ییاکیرما -  رـصنع  کی  دراد ؛ حیجرت  یناریا  ناوج  رب  ییاکیرما ، ناوج  کی  دراد ؛ حیجرت  دـشاب -  هک  رھ  یناریا -  دنورھـش  کی  عفانم  رب  ییاکیرما ، دنورھـش  کی  عفانم 

. تسا نیا  یلصا  فدھ  تسانبم . نیا  رب  شیناھج  لئاسم  رد  اکیرما  تسایس  دراد . حیجرت  یناریاریغ  ای  یناریا و  رصنع  کی  رب  دشاب - 

زورما ات  مدرم  بختنم  سلجم  کـی  راـبکی  اـھنآ  رد  دـنکیم ؛ هدافتـسا  اـھنآ  تفن  زا  اـکیرما  هک  دنتـسھ  ییاـھروشک  دـنروآیم ! ار  رـشب  قوقح  مسا  بیرف ، غورد و  اـب  هتبلا 

نآ رد  رـشب  قوـقح  یـسارکمد و  زا  یمـسا  اـکیرما  اـما  درادـن ؛ دوـجو  اـھروشک  نآ  رد  مدرم  بختنم  روـھمج  سیئر  کـی  مدرم ، بختنم  مکاـح  کـی  تسا ؛ هدـشن  لیکـشت 

لاـمک دوب -  اـھنآ  عفاـنم  قبط  رب  نوچ  دـیگنجیم ؛ ناریا  اـب  مادـص  میژر  هک  ینارود  رد  مادـص -  میژر  اـب  دـنکیم . نیماـت  اـھنآ  زا  ار  شعفاـنم  نوچ  ارچ ؟ دروآیمن ! اـھروشک 

رگم دامتعا ! لباقریغ  رصنع  راکتیانج و  ملاظ و  دش  مادص  تقونآ  دندرک ؛ هلباقم  وا  اب  دومن ، دیدھت  ار  اھنآ  عفانم  درک و  هلمح  تیوک  هب  مادص  میژر  هک  دعب  دندرک ؛ ار  یراکمھ 

!؟ دوبن البق 

یتسینویھص  / ١٣٧٩/٠٧/١٣ رگلاغشا  میژر  ریخا  تایانج  یپ  رد  مایپ 

. دوشیم رتنشور  ناگمھ  رب  نآ  ندوب  هجیتنیب  زور  رھ  هدیدرگ و  رتقنورمک  یراکشزاس  هار  هدش و  رترادهنماد  رگلاغشا  نامکاح  تیموکحم  جوم  زورما 

لبط هدـیدرگ و  رثایب  رـشب  قوقح  نیغورد  نایعدـم  یادـص  زورما  تسا . شرتسگ  هب  ور  هضافتنا  یداھج و  یاھتکرح  زا  یـسایس  یونعم و  یدام و  یاـھتیامح  ریـس  زورما 

یراددوخ تایانج  نیا  ندرک  موکحم  زا  دـنناوتیمن  نانآ  زا  یرایـسب  هک  ییاج  ات  تسا  هدـیدرگ  المرب  ناـنآ  یهناروزم  تیھاـم  هدـمآ و  رد  ادـص  هب  لیئارـسا  ناـیماح  یئاوسر 

. دننک

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

ار طاطحنا  نیا  یهناشن  ام  دـنوریم . طاطحنا  هب  ور  دوخ  یاھفارحنا  اھالخ و  اھفعـض و  رطاخ  هب  دندیـسر ، یجوا  هب  هکنآ  زا  دـعب  اھندـمت  تساـھفارحنا . لولعم  اھندـمت  لاوز 

رد یلاغـشا ، نیطـسلف  رد  هک  یتقو  تسا . تلادـع  نودـب  تردـق  نید و  تیونعم و  نودـب  تیداـم  قـالخا ، نودـب  ملع  ندـمت  هک  مینکیم ، هدـھاشم  یبرغ  ندـمت  رد  زورما 

کی هـب  یبیــسآ  دـھد و  ماـجنا  یتـکرح  یراـچان  رــس  زا  ینیطــسلف  کـی  دـنمورحم ، نآ  رد  هدوـسآ  یگدـنز  زا  اـی  نآ  رد  یگدـنز  زا  اـھهناخبحاص  دوـخ  هـک  یمدرم  یهناـخ 

سکع دشاب ، هدش  هتشک  یسک  رگا  دننک ! گرزب  ار  هثداح  نیا  ات  دنوشیم  جیسب  برغ  یتاغیلبت  یاھھاگتـسد  یهمھ  دروخب ، هدمآ  روزهب  یهبیرغ  یهناگیب  تسینویھص 

شوغآ رد  ناوجون ، کی  کدوک ، کی  زورما  اـما  دوشیم ! پاـچ  اـیند  تـالجم  ریاـس  ییاـکیرما و  تـالجم  رد  ناـشیاھیتحاران ، اـھهیرگ و  وا ، رھاوخ  وا ، یهچب  وا ، رداـم  وا ، ردـپ 

یتاطابترا یاھھاگتسد  دنوشیم . هتسب  هلولگ  هب  ناناملسم  یاصقالادجسم  رد  رازگزامن  کدوک  درم و  نز و  دوشیم ؛ هتـشک  نیطـسلف  رد  وا ، مشچ  لباقم  رد  شردپ و 

رد تمظع ، نیا  هب  یهثداح  تسین ! یربخ  چـیھ  اجنیا  هک  دـنتفگ  اھنآ  هب  فرط  نآ  زا  دـننک ، بسک  ار  اپورا  یاھربخ  هک  دـنتفرگ  ساـمت  اـپورا  اـب  لوا  زور  یمالـسا  یروھمج 

یادص دنوشیم ، دنلب  اج  همھ  رد  مدرم  دریگیم ، جوا  تارھاظت  جیردتب  هک  یتقو  ات  تسین ! یربخ  چیھ  یبرغ ، ندمت  یهطلس  یهقطنم  رد  اپورا و  رد  مود ، لوا و  یاھزور 

صقان و هتبلا  مھ  نآ  یعالطا ، کی  دنوشیم  روبجم  تقو  نآ  دنایناسرعالطا ، یعدم  دنرـشب ، قوقح  زا  یرادفرط  یعدم  هک  ییاھھاگتـسد  نآ  دوشیم ؛ دنلب  اھـضارتعا 

. تسا برغ  ندمت  طاطحنا  تسکش و  یاھهناشن  همھ  اھنیا  دنھدب ! مولظم  مدرم  دوس  هب  هن  بصاغ و  دوس  هب  هنالداع ، هن  هبناجکی و  لماک ، هن 

کارا  / ١٣٧٩/٠٨/٢۴ مدرم  گرزب  عامتجا  رد  تانایب 

یمالسا یروھمج  تلم  تلود و  دنکیم ، تمواقم  نآ  لباقم  رد  هلباقم و  رابکتـسا  یگنھرف  یـسایس و  یداصتقا و  یهطلـس  اب  دوخ  تلم  رانک  رد  هک  یتلود  ایند  رد  زورما 

قوقح تسا ؛ هناھب  اھفرح  یهیقب  تسا . نیمھ  رطاخ  هب  دینکیم ، هدھاشم  یناھج  تردـق  زکارم  رد  ناریا  هیلع  امـش  هک  یاهعزانم  تموصخ و  یهمھ  زورما  تسا . ناریا 

غورد و دننکیم -  اعدا  اھنآ  هک  یرالاسمدرم -  یهعاشا  یسارکمد و  هب  لیم  تسا ؛ هناھب  دننکیم ، رشتنم  لخاد  رد  ناشدوخ  تاغیلبت  اب  هک  ییاھفرح  تسا ؛ هناھب  رشب 

هزرابم رابکتسا  یداصتقا  یگنھرف و  یسایس و  یهطلـس  اب  دوخ  تلم  رانک  رد  یتلود  هک  دنیبب  دناوتیمن  ایند  رد  هطلـس  هاگتـسد  تسا ؛ نیمھ  هیـضق  لصا  تسا . هناھب 

. دنکیم

نارھت  / ١٣٧٩/٠٩/٢۵ هعمج  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

، ضیرم درمریپ و  ناوج و  ناوجون و  ات  هلاس  ود  هلاسکی و  دیاش  کچوک  یهچب  زا  هک  دـینیبیم  امـش  دـندرک . ار  ینیرفآهعجاف  رثکادـح  اھتـسینویھص  مھ ، ناضمر  هام  نیا  رد 

ناشن رـشب  قوقح  اـب  یرـشب و  نیزاوم  اـب  ار  یمالـسا -  نھیم  زا  شخب  نیا  رب  مکاـح  هورگ  ینعی  نیملـسم -  مالـسا و  نمـشد  تیدـض  نیا ، دـنثداوح . نیا  ناـینابرق  وزج 

نیا ناشتـسایس  تسا ؛ ناشدوخ  لیم  دننکب ؛ ار  راک  نیا  دـننکیم . تیامح  حیرـص  اھنیا  زا  اکیرما  یـسایس  ناگدـبز  نارادمتـسایس و  اھروتانـس و  لاحنیعرد  دـھدیم .

« رشب قوقح   » 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 68هاگياپ  هحفص 25 
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تربع نیا  زا  دـیاب  ایند  مدرم  نکیل  تسین ؛ یعقوت  مھ  نیا  زا  شیب  دـننک . تیامح  اھعبـس  اھتفـصناطیش و  نادـسفم و  نیا  زا  دـیاب  هک  تسا  نیمھ  اـھنآ  یهرھوج  تسا ؛

لوق هب  تیرثکا و  قوقح  زا  یرادفرط  رشب ، قوقح  زا  یرادفرط  راعش  فلتخم ، یایاضق  رد  هشیمھ  هک  ایند  مدرم  تسا . زاب  شـشوگ  مشچ و  ام  تلم  هناتخبـشوخ  دنریگب .

ار ییاکیرما  یاھتـسایس  یعقاو  تشز  یهرھچ  نیطـسلف ، یهنیآ  رد  دـیاب  دـندرکیم ، رخافت  نآ  هب  هک  دناهدینـش  اھییاکیرما  ناـبز  زا  ار ، یـسارکمد  زا  یرادـفرط  ناـشدوخ 

. دننک هدھاشم 

ید  / ١٣٧٩/١٠/١٩ مایق ١٩  زورلاس  رد  مق  مدرم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

اب دننیـشنیم و  تحار  اـھتموکح  اـھتلود و  نیرتدـساف  نیرتـعجترم و  اـکیرما و  تموکح  زورما  دـنک . مومـسم  ار  یـسایس  یاـضف  دـنکیم  یعـس  دوخ  تاـغیلبت  اـب  نمـشد 

اھنیمھ اما  رگید -  یاھتموکح  زا  یـضعب  مھ  زورما  و  هتـشذگ ، رد  یولھپ  دـساف  تموکح  لیبق  زا  دـنرادن -  رگیدـکی  زا  مھ  یتیاکـش  چـیھ  دـننزیم و  فرح  مھ  اب  تیمیمص 

مھتم یـسارکمد  نیزاوـم  ضقن  هب  تسا ، رتوـلج  اـیند -  یاـھروشک  بلغا  زا  هکلب  هقطنم -  نیا  یاـھروشک  یهـمھ  زا  مدرم ، ارآ  هـب  هـیکت  رد  هـک  ار  ناریا  تموـکح  تـلم و 

رد دراد . دوجو  یعقاو  یرالاسمدرم  ناریا  رد  تسین . هنوگنیا  هک  داد  ناشن  اـکیرما  ریخا  تاـباختنا  هن ؛ مدرم ؟ ارآ  هب  هیکت  ینعی  یـسارکمد  تسیچ ؟ یـسارکمد  دـننکیم !

لاحنیعرد دـناهدرک . تلاخد  روشک  روما  یهمھ  رد  مدرم  تسا و  هدـش  عقاو  روشک  نیا  رد  تاباختنا  کی  لاس  رھ  طـسوتم  روط  هب  بـالقنا ، زا  دـعب  لاـس  ود  یکی  تسیب و 

رد ناشنانامیپمھ  یدایا و  اھهلابند و  یناھج و  ربکتـسم  یاھتردق  نیمھ  یهلیـسو  هب  رـشب  قوقح  ضقن  نیرتتشز  زورما  دـننکیم ! مھتم  رـشب  قوقح  ضقن  هب  ار  ناریا 

؟ تسیچ ام  هب  تبسن  ییوگدب  تمھت و  زا  اھنآ  فدھ  دنرادن ! ییابا  رشب  قوقح  ضقن  زا  دیآیم ، شیپ  ناشیارب  هک  ییاھراک  یهمھ  رد  مھ  ناشدوخ  دتفایم ؛ قافتا  ایند 

. دوش مومسم  شرکف  نھذ و  دنکیم ، سفنت  اضف  نیا  رد  سک  رھ  ات  دننک  مومسم  ار  روشک  یسایس  یگنھرف و  یرکف و  یاضف  هک  تسا  نیمھ  فدھ 

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

هرھچ و دنتـشادن و  یبلق  داقتعا  نآ  هب  دـندروآیم و  ناـبز  رب  هک  ار  یفرح  دـندادیم و  ماـجنا  هتـشذگ -  یاـھنرق  لوط  رد  هچ  زورما و  هچ  اـیند -  نارادمتـسایس  هک  ار  یراـک 

نارادمتسایس نابز  رب  گنشق  ابیز و  یاھفرح  دینک ؛ هاگن  امـش  زورما  تشادن . دوجو  نینموملاریما  رد  دوب ، توافتم  یلکهب  اھنآ  نطاب  اب  دنتفرگیم و  دوخ  هب  هک  ار  یاهفایق 

دوجو یربخ  هنوگچـیھ  قیاقح  نیا  زا  اھلمع ، رد  اھلد و  رد  اما  تسادـق -  مان  حلـص ، مان  یرالاسمدرم ، مان  رـشب ، قوقح  مان  ناـسنا ، ماـن  دوشیم -  یراـج  رایـسب  ملاـع 

لمع نارادمتـسایس  بلغا  فالخرب  تھج  نیا  رد  تیناسنا -  دنلب  یهلق  نآ  نینموملاریما -  دراد . دوجو  مھ  زورما  دوب ؛ مھ  نینموملاریما  نارود  زا  لبق  تیعـضو ، نیا  درادـن .

یاهفرح تسیرورت  هچرھ  زا  یللملانیب  حطـس  رد  هک  یناسک  لثم  هن  دوب ؛ لئاق  شزرا  اـتقیقح  اـھنآ  یارب  دروآیم ، ار  مدرم  مسا  رگا  هک  دوب  نیا  وا  تیـصوصخ  تسا . هدرک 

نارالاسرز یرابکتسا ، یاھتردق  یهنحص  تشپ  زورما  هک  تسا -  یللملانیب  رگتراغ  هچرھ  زا  دنتسھ -  یاهفرح  یاھتسیرورت  ایند  رد  تسینویھـص  ماکح  زورما  هک  تسا - 

مان نابز  رب  دنشکیمن و  مھ  تلاجخ  دننکیم و  ینابیتشپ  تیامح و  المع  تسا ، ناسنا  قوقح  هب  زواجتم  بیجنان و  ناسنا  هچرھ  زا  دنتـسھ -  یللملانیب  نارگلواپچ  و 

یکتم ملاع و  یاھماظن  نیرتیمدرم  زا  یکی  انیقی  هک  ار  یمالـسا  یروھمج  ماظن  دنوشیم ! مھ  اھتلم  راکبلط  دـننکیم و  یراج  ار  یرالاسمدرم  ناسنا و  رـشب و  قوقح 

یدرف و یهقلطم  تموکح  یاھماظن  اما  دـنرادن ؛ لوبق  رالاسمدرم  ماظن  ناونع  هب  تساھنآ ، نامیا  تاساسحا و  فطاوع و  اـب  یهدروخهرگ  مدرم و  میظع  یاھرـشق  یارآ  هب 

هب ار  اھنآ  دنسریم ، لتق  هب  اھنآ  تسد  هب  دنتسین و  ناما  رد  ناشیتینما  یاھورین  بیسآ  زا  نآ  یناتـسبد  یاھهچب  هک  ییاجنآ  اتدوک و  یاھماظن  یثوروم و  یاھتنطلس 

، ملاع یاھناسنا  یهمھ  دنلیام  یھلاریغ  یاھماظن  نارادمتـسایس  تسا . یناھج  یـسایس و  یهکحـضم  کی  نیا  دنـسانشیم ! رـشب  قوقح  هب  دقتعم  یاھماظن  ناونع 

. دنشاب ییاھهچیزاب  نینچ  شوختسد 

شترا  / ١٣٨٠/٠١/٢٨ لنسرپ  ناھدنامرف و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

روشک حلص ، عفادم  یاھنامزاس  ارچ  دننکیم . دراو  رشب  قوقح  حلص و  هب  ار  اھهبرض  نیرتشیب  دننزیم ، رشب  قوقح  حلص و  زا  مد  هک  یناسک  نامھ  دینیبیم  امش  زورما 

تلم ایآ  دـننکیمن ؟ عافد  نیطـسلف  تلم  قوقح  زا  رـشب ، قوقح  زا  عافد  یعدـم  یاھنامزاس  ارچ  دـننکیمن ؟ موکحم  دـنکیم ، زواجت  دوخ  یهیاسمھ  هب  هک  ار  یزواـجتم 

؟ تسا یناھج  رابکتسا  یاھفدھ  تمدخ  رد  چوپ و  غورد و  اعدم ، نآ  ای  تسین ، رشب  وزج  نیطسلف 

نیطسلف  / ١٣٨٠/٠٢/٠۴ هضافتنا  زا  تیامح  یللملانیب  سنارفنک  شیاشگ  مسارم  رد  تانایب 

یرتحیرص تاراھظا  رد  اھنآ  تسا . نیطسلف  زا  ام  تیامح  دنکیم ، دراو  ناریا  هب  اکیرما -  میژر  اھنآ  سار  رد  و  یناھج -  رابکتسا  هک  یاهبناجهمھ  یاھراشف  یساسا  تلع 

ضقن کحضم  یاھاعدا  ریظن  روما  یهیقب  و  تسا ؛ نیطـسلف  رد  شزاس  رابتلذ  یاھحرط  اب  ناریا  یمالـسا  یروھمج  تفلاخم  ناریا ، اب  اکیرما  یلـصا  لکـشم  هک  دناهتفگ 

شور زا  تسد  اھنآ  درادرب ، نیطسلف  نانبل و  مدرم  نیزرابم و  زا  دوخ  تیامح  زا  تسد  ناریا  رگا  و  تسین ؛ شیب  یاهناھب  یعمج ، راتشک  یاھحالس  تخاس  رـشب و  قوقح 

هنارگتراـغ و تشگزاـب  زا  عناـم  هـک  تـسا  یمالـسا  تموـکح  مالـسا و  ناـنآ ، یلـصا  لکـشم  مـینادیم  ینـشورهب  اـم  هـتبلا  دـنرادیمرب ! ناریا  هـیلع  شیوـخ  یهنامــصخ 

میاهداد در  باوج  اھنآ  هب  ام  دنسانشیم . یبوخهب  ار  یمالسا  یروھمج  یاھتـسایس  درکیور  نیا  اتقیقح  مھ  اھنآ  تسا و  هدش  روانھپ  روشک  نیا  هب  نانآ  یهنابلطهطلس 

. دننکیم دراو  ار  دوخ  یاھراشف  وس  رھ  زا  اھنآ  اذل  مینادیم . شیوخ  یمالسا  مھم  فیاظو  زا  ار  نانبل  نیطسلف و  مدرم  زا  تیامح  و 

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

هیلع ناـنز ، هیلع  نادرمریپ ، هیلع  نادرم ، هـیلع  تـلم -  کـی  هـیلع  هـک  یتاـیانج  لـباقم  رد  هـک  تـسا  نـیا  ییاـپورا -  یاـھتلود  اتدـمع  ناملـسم -  ریغ  یاـھتلود  زا  راـظتنا 

رگلاغـشا بصاغ و  تلود  نآ  زا  زاب  تیانج ، همھ  نیا  دوجو  اب  روطچ  دننکیم ؟ توکـس  ارچ  دـننکن . توکـس  دریگیم ، ماجنا  راوخریـش -  هھامدـنچ و  یهچب  هیلع  ناناوجون ،

نادـیم اجنیا  تسین ، اھتلم  ندـیپاچ  یارب  یاهلیـسو  یـسایس و  یزاب  بیرف و  غورد و  فرح ، نیا  رگا  دـنناسنا ؟ قوقح  رادـفرط  هک  دـننکیمن  اعدا  رگم  دـننکیم ؟ تیامح 

مرجم دـنچ  یارب  هکنانچمھ  دـنروآ . راشف  وا  یور  دـننک و  حـیبقت  ار  لیئارـسا  یاھراک  دـننزب ، فرح  دـنریگب ، عضوم  دوشیم ؛ لاماپ  ناسنا  قوقح  اجنیا  تسا . نآ  ناـحتما 

رد دـننزب -  یفرح  دـننکب و  یتلاخد  هک  دـننادیم  ناشدوخ  یهفیظو  دـندرگیم و  جیـسب  دـنوشیم ، همکاحم  یـسوساج  مرج  کی  رطاخ  هب  ایند  یاج  نـالف  رد  هک  یدوھی 

ییاپورا و یاھتلود  یارب  دننکیمن ؟ تلاخد  ارچ  دننک . تلاخد  دوشیم ، عقاو  مولظم  تلم  کی  هک  مھ  اجنیا  دریگیم -  تروص  ینوناق  راک  مرجم و  تازاجم  اجنآ  هک  یلاح 

یعقوت وا  زا  مییوگیمن و  یزیچ  اکیرما  هب  ام  دنشاب . تسینویھص  نادنمتورث  اھتسینویھص و  هب  یهتسباو  یاھیناپمک  تسینویھص و  لماوع  ریثات  تحت  هک  تسا  گنن  هریغ 

. دراد رارق  اھتسینویھص  تشم  رد  اکیرما  یهمکاح  تایھ  نوچ  دنکب ؛ دناوتیم  هن  درک و  دھاوخ  هن  وا  میرادن ؛

ناراتسرپ  / ٠٣/١٣٨٠/٠۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

مسیرورت اب  تیدض  رـشب و  قوقح  چوپ  یاھاعدا  اھنیا ، تاراھظا  رد  هک  دنتخانـش  ایند  یاھتلم  تخیر ؛ نیمز  رب  یناھج  گرزب  یاھتردق  یوربآ  ناریا ، نیطـسلف و  یهیـضق  رد 

هک دریگیم  میمـصت  تلود  حطـس  رد  یتسینویھـص  میژر  لاح  نیمھ  رد  تسا ؛ فلاخم  مسیرورت  اب  هک  دـنکیم  اعدا  اکیرما  تلود  زورما  دـینیبب  امـش  دراد . تقیقح  ردـقچ 

، نیا ایآ  دنکیم ! تیامح  اھنیا  زا  اکیرما  تلود  لاحنیعرد  تسا ؛ یتلود  یمـسر  مسیرورت  کی  نیا  دنک ! رورت  تسا -  هدرک  نیعم  ار  رفن  دـنچ  تسیب و  ار -  یـصخشم  دارفا 

یاھرزودـلب اـب  ناـھگان  نیطـسلف ، لـخاد  رد  اـما  دـننانز ؛ قوـقح  ناـکدوک و  قوـقح  رـشب و  قوـقح  رادـفرط  هک  دـننکیم  اـعدا  دـنکیمن !؟ تاـبثا  ار  اـکیرما  میژر  ییوـگغورد 

رد ار  اھنیا  یوربآ  راک ، نیا  دننکیمن ! مخا  دننابنجیمن و  بل  اھنیا  دیآیم و  دورف  هتـسشن ، دوخ  یهناخ  رد  هانپیب  نز  هھامدـنچ و  کدوک  رـس  یور  فقـس  اھتـسینویھص ،

. دربیم ایند  یاھتلم  ربارب 

« رشب قوقح   » 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 68هاگياپ  هحفص 26 
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. دوـب مھم  دـشاب -  هک  رھ  موـلظم ، دـشاب و  هک  رھ  ملاـظ ، ینعی  دـشاب ؛ دـھاوخیم ، هکرھ  ملاـظ -  اـب  یتخـسرس  موـلظم و  زا  عاـفد  تلادـع و  یارجا  نینموـملاریما  یارب 

، یمالـسا تاحوتف  رادرـس  نیرتگرزب  نآ  کی ، یهجرد  نموم  نآ  مالـسا ، هب  دـنبیاپ  نینموملاریما  نآ  تسا . هتـشاذگن  ار  مالـسا  طرـش  مولظم ، زا  عاـفد  یارب  نینموملاریما 

مکاـح دـنتفر  ماـش  تموکح  فرط  زا  یاهدـع  تسا -  قارع  یاھرھـش  زا  هک  راـبنا - »  » یهیـضق رد  تسا . هدادـن  رارق  ار  یناملـسم  طرـش  دـنک ، عاـفد  مولظم  زا  هکنیا  یارب 

یاهبطخ رد  نینموملاریما  دنتشگرب . دنتشک و  ار  یاهدع  دنتخادرپ و  اھنآ  یاھهناخ  تراغ  هب  دندرک ، هلمح  مدرم  هب  دندناسر ، لتق  هب  رھش  نیا  رد  ار  نینموملاریما  بوصنم 

ار مدرم  دھاوخیم  هنجلا ؛» باوبا  نم  باب  داھجلا  ناف  « ؛ تسا داھج  یهبطخ  نیمھ  هغالبلاجھن ، یهدنھدناکت  یاھهبطخ  زا  یکی  هک  تسا -  هدناوخ  تبسانم  نیا  هب  هک 

؛» هدھاعملا یرخالا  هملـسملا و  هارملا  یلع  لخدی  ناک  مھنم  لجرلا  نا  ینغلب  دقلو  : » دیامرفیم روطنیا  دـنک -  کیرحت  گرزب  ملظ  نیا  اب  یهلباقم  هار  رد  ندرک  تکرح  هب 

. دندوب اھهناخ  نیا  رد  دھاعم -  یسوجم -  یحیسم و  یدوھی و  نانز  ای  ناملـسم  نانز  هک  دندشیم  ییاھهناخ  دراو  هورگ ، نآ  رگتراغ  نادرم  هک  تسا  هدیـسر  ربخ  نم  هب 

کی اب  تسا . ناملسم  نز  ای  تسا -  هیـسوجم  ای  تسا  هیحیـسم  ای  تسا  هیدوھی  تسا -  باتک  لھا  هتفرگ ، رارق  مجاھت  دروم  هک  ینز  دنکیمن  یقرف  نینموملاریما  یارب 

نوریب ار  ناـنز  یاـھلاخلخ  اـھالط و  دنبهنیـس و  دنبتــسد و  هراوـشوگ و  دـمآیم  مجاـھم  درف  نآ  اـھثعر ؛» اھدـئالق و  اـھبلق و  اـھلجح و  عزتـنیف  . » دـنکیم داـی  اـھنیا  زا  ناـبز 

. تشادن ندرک  سامتلا  زج  یعافد  یهلیسو  چیھ  مجاھم ، نیا  لباقم  رد  ناملسمریغ ، ای  ناملسم  نز  نیا  هک  ماحرتسالا ؛» عاجرتسالاب و  الا  هنم  عنتمت  ام  « ؛ دیـشکیم

ار وا  دیابن  دریمب ، هثداح  نیا  یهصغ  فسات و  زا  ناملـسم  ناسنا  کی  رگا  امولم ؛» هب  ناک  ام  افـسا  اذھ  دعب  نم  تام  املـسم  ارما  نا  ولف  : » دـیامرفیم دـعب  نینموملاریما 

! دریمب دنک و  قد  یثداوح  نینچ  زا  یدنمتریغ ، رھ  هک  تسا  هتسیاش  نم  رظن  هب  اریدج ؛» یدنع  هب  ناک  لب  « ؛ درک تمالم 

؛» نافنـص مھناف  : » دـیوگیم ار  نیا  شلابند  تفین . اھنآ  ناج  هب  یاهدـنرد  گرگ  لثم  شاب و  نانچ  شاب ، نینچ  مدرم  اب  هک  دـسیونیم  فورعم  یهمان  نآ  رد  رتشا  کـلام  هب 

یارب نیاربانب  دـنناسنا . وت  لـثم  ینعی  وت ؛ کیرـش  تیناـسنا ، رد  اـی  دنتـسھ و  وت  ینید  ردارب  اـی  قلخلا ؛» یف  کـل  ریظن  اـما  نیدـلا و  یف  کـل  خا  اـما  : » دناهتـسد ود  مدرم 

هچ الاو و  قطنم  هچ  نیا  دـینیبب  دنتـسھ . قح  نیا  یاراد  ناملـسمریغ  ناملـسم و  تسین ؛ حرطم  مالـسا  ناـسنا ، قوقح  قاـقحا  رد  مولظم و  زا  عاـفد  رد  نینموملاریما ،

رد یتـح  اـج ، چـیھ  ضحم ؛ یاـیر  ضحم ، غورد  دـنروآیم ؛ ار  رـشب  قوقح  مسا  اـیند  رد  یاهدـع  لاـح  تسا ! هتـشارفارب  خـیرات  رد  نینموملاریما  هک  تسا  یدنلبرـس  مچرپ 

. درک لمع  نآ  هب  نایب و  هنوگنیا  نینموملاریما  ار ، یقیقح  یانعم  هب  رشب  قوقح  ایند ! رساترس  هب  دسرب  هچ  دننکیمن ، تیاعر  ار  رشب  قوقح  مھ  ناشدوخ  یاھروشک 

ناضمر  / ١٣٨٠/٠٩/١۶ هعمج ٢١  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

کرویوین و رد  ییاکیرما  زکارم  هب  هلمح  رویرھـش و  یایاضق ٢٠  زا  دعب  هک  تسا  نیا  دنک ، هجوتم  دوخ  هب  رایسب  ار  مالـسا  یایند  دیاب  هک  هچنآ  نیطـسلف ، یهلاسم  دروم  رد 

هدافتسا وس  رثکادح  یتسینویھص  میژر  دیدرگ  ثعاب  دش ، نیطسلف  یهلاسم  زا  هک  یتلفغ  ناتـسناغفا ، یایاضق  شاهلابند  ایاضق و  نآ  هب  مدرم  هجوت  زا  دعب  نتگنـشاو و 

یاھرھـش رد  هک  تسا  هدناسر  اجنآ  هب  ار  راک  ریخا ، هام  دـنچ  یپردیپ  یاھتیانج  دـیدش و  یاھیریگتخـس  زا  دـعب  یتسینویھـص  میژر  دـنکب . یھجوتیب  تلفغ و  نیا  زا  ار 

دیاب دندرک . ثداوح  نآ  زا  ار  هدافتسا  وس  رثکادح  اھتـسینویھص  دنکیم . تیانج  اباحمیب  دوشیم و  نیطـسلف  مدرم  یاھهناخ  دراو  کنات  یگنج و  لیاسو  اب  ینیطـسلف ،

. دنک تیلووسم  ساسحا  دوش و  هجوتم  مالسا  یایند 

رد دـندرک . هلمح  ناتـسناغفا  تلم  هب  مسیرورت ، اـب  هزراـبم  راعـش  اـب  اـھییاکیرما  دـنک . راـکنا  تاـیانج  نیا  تیلووسم  رد  ار  اـکیرما  تلود  تکرـش  دـناوتیمن  سک  چـیھ  هتبلا 

اعقاو دندرک ! مھ  دییات  هکلب  دندرکن ؛ تفلاخم  طقف  هن  اھنآ ، هیلع  هنایـشحو  تالمح  نیطـسلف و  مدرم  رورت  اب  اما  دندرک ؛ یفرعم  تسیرورت  ناونع  هب  ار  رفن  دنچ  ناتـسناغفا 

رد یتلم  اب  دننزب !؟ اھتلم  قوقح  یدازآ و  رشب و  قوقح  زا  مد  دوشیم  ناشیور  روط  هچ  دنیوگیم ؟ هچ  اھنیا  تسا . تربع  یهیام  رایسب  ایند ، یمومع  راکفا  مدرم و  یارب 

مھ اکیرما و  تلود  مھ  هنافـساتم  دوشب ! مھ  یھارمھ  هکلب  دریگن ، تروص  یتفلاخم  طقف  هن  اما  دوشب ؛ یاهناـمحریب  هناعبـس و  نشخ و  راـتفر  هنوگنیا  شدوخ ، یهناـخ 

سیلگنا تلم  سیلگنا ، نالووسم  دندرک . هدنمرش  خیرات  رد  ار  اکیرما  تلم  اکیرما ، نالووسم  نم  رظن  هب  دنداد . ناحتما  دب  رایـسب  یمومع ، راکفا  لباقم  رد  سیلگنا ، تلود 

توافتیب یتح  یرـشب  میظع  تیانج  نیا  لباقم  رد  اعدا ، همھ  نیا  اب  دـنراد و  رارق  ییاھتلم  اھتموکح و  سار  رد  اھنیا  دـندرک . هدزتلاجخ  هدنمرـش و  لـعفنم و  خـیرات  رد  ار 

! دننکیم مھ  تیامح  هکلب  دننامیمن ؛
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زا روطچ  دنھدب . سپ  دـننکیم -  ار  شیاعدا  همھ  نیا  هک  یدازآ -  رـشب و  قوقح  زا  عافد  رد  ار  ناشناحتما  دـیاب  تسا . یگرزب  ناحتما  زور  مھ  اھیبرغ  اھییاپورا و  یارب  زورما 

سنارفنک نامزاس  تسین . یفاک  اھنیا  اما  دـناهتفگ ، یزیچ  هملک  دـنچ  ینابز  ییاپورا ، یاھتلود  زا  یـضعب  هتبلا  درک !؟ عافد  دوشیمن  تیمولظم  زا  نازیم  نیا  اـب  تلم  کـی 

. دنراد هفیظو  یمالسا  یاھتلود  یمالسا و 

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

رادـتقا یـسایس و  یهناوتـشپ  رطاـخ  هب  هچ  ناـشتالوصحم و  شورف  رطاـخ  هب  هچ  اـھرازاب ، رطاـخ  هب  هچ  زاـگ -  تفن و  یژرنا -  رطاـخ  هـب  هـچ  ناـھج ، گرزب  یاھتردـق  زورما 

. درادن یتیمھا  چیھ  اھنآ  یارب  ددرگیم ، دوبان  ناشیلم  عفانم  دـنوشیم و  لاماپ  اھتلم  رگا  دـنھد . هعـسوت  ایند  رد  ار  دوخ  ذوفن  هرطیـس و  یهنماد  دـنراچان  ناشیماظن ،

دوخ عفانم  هب  دـنراد  قح  گرزب -  یاھتردـق  یاھتلم  هلمج ، زا  یتلم -  رھ  هتبلا  دنـشیدنایم . تسھ -  مھ  عورـشمان  دراوم ، زا  یرایـسب  رد  هک  دوخ -  عفاـنم  هب  طـقف  اـھنآ 

رشب قوقح  مچرپ  دنرادیمرب ، هک  یمچرپ  دنتسین . لئاق  ار  زرم  دح و  نیا  اھنآ  یلو  دشابن ؛ عورشمان  رگید ، یاھتلم  عفانم  ندرک  لاماپ  رطاخ  هب  هک  یعفانم  نآ  دنشیدنیب ؛

فدھ دنیوگیم . غورد  دوخ  مدرم  هب  مھ  دنیوگیم ، غورد  ایند  مدرم  هب  مھ  اھنآ ، اما  دننکیم ؛ شقن  ار  هدنبیرف  نیوانع  دوخ ، یاھمچرپ  یور  رب  تسا . یسارکمد  یدازآ و  و 

. تسایند رب  هرطیس  اھنآ 
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دوخ عورـشمان  عفانم  لباقم  رد  ار  تلم  نیا  عفانم  دـھاوخب  هک  یتردـق  زکرم  زا  تسا . رفنتم  بلطهطلـس  رگهلخادـم و  زا  اما  درادـن ؛ گنج  رـس  ائادـتبا  یـسک  اب  ناریا  تلم 

قوقح دض  دص  رد  دص  هک  لیئارـسا  لثم  یمیژر  زا  اما  دننکیم ، دنلب  ار  رـشب  قوقح  یدازآ و  یـسارکمد و  مچرپ  هک  یناسک  زا  تسا . رفنتم  دـنک ، لامدـگل  دریگب و  هدـیدان 

. تسا رفنتم  دننکیم ، ار  راتفر  نآ  ایند  یاھتلم  اب  دننکیم و  ار  راتفر  نآ  دوخ  یگنج  یارسا  اب  دننکیم و  ار  راتفر  نآ  ناتسناغفا  رد  دننکیم و  عافد  هنوگ  نیا  تسا ، رشب 

نمھب  / ١٣٨٠/١١/٢٣ ییامیپھار ٢٢  تبسانم  هب  مایپ 

ماظن هب  هک  یتاـماھتا  رد  ار  گرزب  ناطیـش  یهلیح  دـناهدش ، راـتفرگ  یناـھج  رابکتـسا  یهجنپ  رد  هک  یئاـھتلم  تشونرـس  زا  یریگتربع  اـب  روشک  نالوئـسم  ناریا و  تلم 

مولظم تلم  یونعم  یدام و  یاھتورث  زا  دوخ  عورـشمان  عفاـنم  نیماـت  زیزع و  ناریا  رب  هرطیـس  هک  ار  وا  فدـھ  هتخانـش و  یبوخب  دزاـسیم  دراو  یمالـسا  یروھمج  ردـتقم 

. دناهداد صیخشت  یتسردب  تسام ،

یھدنامزاس یبونج  یاکیرمآ  اقیرفآ و  ایسآ و  لقتـسم  یاھتموکح  اب  ار  ینمـشد  نیرتشیب  هتخادنا ، هار  هب  یدامتم  یاھلاس  لوط  رد  ار  اھرورت  نیرتشیب  هک  اکیرمآ  میژر 

تسد هب  ار  اھتسیرورت  نیرتکانرطخ  هداتسرف ، ناھج  رسارس  هب  ار  رابگرم  حالس  نیرترامـشرپ  هتفرگ ، دوخ  تیامح  ریز  ار  یلیمحت  یئاتدوک و  یاھتموکح  نیرتعجترم  هدرک ،

زا ار  نیطـسلف  تلم  ینعی  ناـھج  تلم  نیرتـمولظم  هدیـشک ، نوخ  کاـخ و  هب  ار  یماـظنریغ  دارفا  نیرتـشیب  هدرک ، گرزب  دوخ  نماد  رد  اـی  هتـشاد  لیـسگ  نادـیم  هب  دوـخ 

ار یولھپ  دـساف  رابج و  میژر  لاس  اھھد  هدرک ، ار  کمک  نیرتشیب  یتسینویھـص  میژر  ینعی  ناھج  یاھمیژر  نیرتهدـنرد  هب  هتـسناد و  مورحم  یناسنا  قوقح  نیرتیعیبط 

هب ار  ناریا  یهدازآ  لقتـسم و  یمدرم و  ماظن  نونکا  هتـشاد ، اور  ار  اھتنایخ  اھافج و  نیرتتشز  یـسایس  یماظن و  یداصتقا و  یهنحـص  رد  ناریا  تلم  اب  هتـشادھگن و  اپرب 

« رشب قوقح   » 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 68هاگياپ  هحفص 27 
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! دنکیم مھتم  حالس  شورف  ای  دیلوت  رشب و  قوقح  ضقن  مسیرورت و  زا  یرادفرط 

ماـظن ناریا و  تلم  مرج  هک  دـنادن  تسیک  تسین ؟ شیب  یئاوسر  غورد  بیرف و  دیفـس  خاـک  نارادمدرـس  یـسارکومد  رـشب و  قوـقح  زا  یرادـفرط  راعـش  هک  دـنادن  تسیک 

؟ تسا هدز  هناگیب  نایوجهلخادم  نارگلواپچ و  یھاوخنوزف  یهنیس  هب  در  تسد  تحارص ، تعاجش و  اب  هک  تسا  نآ  رابکتسا  رظن  زا  یمالسا 

جح  / ١٣٨٠/١١/٣٠ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

ار تمھت  نیرتهنادرمناوجاـن  غورد و  نیرتتشز  تسا . تینما  شمارآ و  یداـنم  تسا ، تلیـضف  قـالخا و  هدـننک  نیمـضت  تـسا ، اـھناسنا  قوـقح  تـمرح و  رادـساپ  مالـسا ،

هیلع رب  دوخ  یهناـملاظ  یبلطتردـق  هیجوت  یارب  یئهلیـسو  ار  نیا  هدرک و  دادـملق  تینما  تیندـم و  رـشب و  قوـقح  اـب  هلباـقم  رد  ار  مالـسا  هک  دـنوشیم  بکترم  یناـسک 

. دنھدیم رارق  ناملسم  یاھتلم 

ماظن  / ١٣٨٠/١٢/٢٧ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

نیا تسا ! هتشاد  یماظن  تلاخد  دروم  دنچ  تسیب و  رد  هدرک و  افیا  شقن  دندوبن ، اکیرما  عبات  هک  لقتـسم ، تلود  لھچ  ینوگنرـس  رد  زورما  ات  لاس ١٩۴۵  زا  اکیرما  تلود 

رد هک  هچنآ  تسا . هدشن  قفوم  هدنام و  ماکان  مھ  یدراوم  رد  هدش و  قفوم  یدراوم  رد  هتبلا  تسا . هدوب  هارمھ  گرزب  عیاجف  اب  یمومع و  راتـشک  اب  انثتـسا  نودب  اھتلاخد 

لاثم دـندرک ؛ هراشا  روھمج  سیئر  یاقآ  هک  مود ، یناھج  گنج  نایاپ  رد  نپاژ  یمتا  نارابمب  هلمج  زا  تسا ؛ ینـشور  یاھلاثم  تسین ، رود  اھام  دای  زا  تسام و  دوخ  نھذ 

روماـم هک  دادرم -  یاتدوک ٢٨  رد  ناریا  دوخ  لاثم  یلیـش ؛ لاثم  دـش ؛ ماـمت  اـکیرما  یماـکان  اـب  مھ  هرخـالاب  هک  یندـشن  شومارف  عیاـجف  نآ  نینوخ ، یاـھگنج  نآ  ماـنتیو ،

و تسا -  همھ  سرتسد  رد  نالا  هک  دش  رشتنم  زین  شدانسا  دندرک و  مالعا  ار  عوضوم  نیا  ناشدوخ  مھ  دعب  و  دش ؛ مادقا  یزیرهمانرب و  لوغشم  دمآ و  نارھت  هب  ییاکیرما 

، یتسینویھـص ذوفنرپ  تاجتـسد  بلطرادـتقا ، بازحا  اکیرما ، گرزب  یلام  نارادمدرـس  یداصتقا ، گرزب  یاھیناپمک  اـھنیا ، یهمھ  لـماع  رگید . ددـعتم  یاـھاج  رد  نینچمھ 

یاھزیچ اھنیا  تسا . ینیگنن  رایـسب  یهتـشذگ  نیگنـس و  رایـسب  یهدنورپ  نیا  دنـشابیم . دنتـسھ -  اھراک  سار  رد  هک  یقالخا -  یرکف و  ظاحل  زا  بویعم  یاھتیـصخش 

چیھ لئاسم  نیا  تسین ؛ مھم  یرـشب  یاھهعجاف  تسین ، مھم  تلادـع  یدوبان  تسین ، مھم  اـھتورث  یدوباـن  تسین ، مھم  اـھناسنا  یدوباـن  اـھنیا  یارب  تسین . یکچوک 

ریبعت رتدـنلب ،» یادـص   » هب دـندرک  ریبعت  دـنراد . رایتخا  رد  مھ  ار  یاهناسر  یغیلبت و  ناوارف  تاناکما  رھاظ ، ظفح  یارب  هتبلا  دـنوشیمن . بوسحم  اھنیا  هار  رـس  عنام  مادـک 

رادـفرط حلـص ، رادـفرط  مھ  زاـب  ار  اـھنآ  یهرھچ  دـناشوپب ؛ ار  ینیرفآهعجاـف  نیا  هک  دـننک  میظنت  روطنآ  ار  اـیند  یاـضف  یرتدـنلب  یادـص  اـب  دـننکیم  یعـس  تسا . یتسرد 

. دھد ناشن  رشب  قوقح  رادفرط  یسارکومد ، یرالاسمدرم و 

ماظن  / ١٣٨٠/١٢/٢٧ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

قوقح ناسنا ، تمارک  رکف ، یدازآ  ناسنا ، یدازآ  لوصا ، نیا  تسا . لومـشناھج  لوصا ، نیا  دـنیوگیم  دـننکیم و  یفرعم  ییاکیرما  لوصا  ناونع  هب  ار  یلوصا  اـھییاکیرما 

رکذ امـش  هک  تسا  ییاھنیا  اکیرما  زورما  تموکح  یهصخـشم  تساھنیا !؟ زورما  ییاکیرما  یهعماج  یهصخـشم  دـنییاکیرما !؟ لوصا  اھنیا  تساھزیچ . لـیبق  نیا  زا  رـشب و 

دندوبن تموکح  نیا  رد  رثوم  لماوع  تموکح و  نیا  ایآ  درک ؟ دوبان  ار  اکیرما  ناتـسوپخرس  درک ؟ ماع  لتق  ار  اکیرما  نیمزرـس  یلـصا  نایموب  هک  دوبن  تموکح  نیا  اـیآ  دـیدرک !؟

راتفر اھنیا  اب  اھهعجاف  نیرتتخـس  اب  یدامتم  یاھلاس  دندوبر و  یگدرب  یارب  ار  اھنآ  ناوج  رـسپ  رتخد و  دـنتفرگ و  یگدرب  هب  ناشیاھهناخ  لخاد  زا  ار  ییاقیرفآ  اھنویلیم  هک 

هک تسا  لاس  تسیود  بیرق  دیاش  هک  دھدیم  ناشن  اکیرما  رد  ار  یرادهدرب  یگدـنز  هک  « ماتومع یهبلک   » مان هب  تسا  یرثا  یرنھ ، راثآ  نیرتیدژارت  زا  یکی  زورما  دـندرک ؟

یدازآ هن  تسا ؛ نیا  هداد ، ناشن  ایند  هب  ییاکیرما  ماظن  هک  یاهزیمم  هصخشم و  نآ  تسا ؛ نیا  اکیرما  تموکح  تسا ؛ نیا  اکیرما  یاھتیعقاو  تسا . هدنز  زونھ  هتـشون  نیا 

رھ رد  مدآ  رفن  کی  رد  یتسوپخرس  یهگر  امش  رظن  زا  مھ  زورما  نیمھ  دیتسین . لئاق  یربارب  دیفس  هایس و  نیب  مھ  زونھ  امـش  یربارب !؟ مادک  ناسنا . یربارب  هن  ناسنا ،

سیئر یاـقآ  ینارنخـس  اـی  ینارنخـس ، نیمھ  دیرـضاح  امـش  رکف !؟ یدازآ  اـھناسنا !؟ یربارب  دوشیم . بوسحم  وا  یارب  فعـض  یهطقن  کـی  یرادا  شنیزگ  لـحارم  زا  کـی 

مادـک دـینک . شخپ  دـیرادرب  ار  یمتاخ  یاقآ  یهتعاسمین  ینارنخـس  نیمھ  تسھ ، ناـیب  یدازآ  رکف و  یدازآ  اـجنآ  رگا  دـینک ؟ شخپ  اـکیرما  رد  ناـتیاھهناسر  رد  ار  روھمج 

نیا تساھتـسینویھص ! رایتخا  رد  ناشتیرثکا  هک  تساکیرما  گرزب  نارادهیامرـس  یرادهیامرـس و  هاگتـسد  هب  لصتم  همھ  فان  دـنب  اما  تسا ، عونتم  اھهناسر  رکف !؟ یدازآ 

یک امش  تسا . لومشناھج  ییاکیرما  لوصا  دنیوگیم  تقو  نآ  تسا !؟ ییاکیرما  لوصا  اھنیا  دییوگیم ؟ غورد  ایند  مدرم  هب  ارچ  تسا !؟ اکیرما  رد  اھهناسر  یدازآ  ینعم 

مھ نیلاتسا  دنتشاد ؛ لومـشناھج  لوصا  اھتـسینومک ، مھ  امـش  زا  لبق  بوخ ؛ دینک ؟ عضو  لومـشناھج  لوصا  تیرـشب ، یارب  هک  دیھدیم  قح  ناتدوخ  هب  هک  دیتسھ 

لومـشناھج لوصا  ناـشدوخ  رظن  هب  مھ  اـیند  یاھتـسیشاف  دـنک . یوریپ  دـیاب  لوـصا  نیا  زا  دـنک ؛ تعاـطا  نم  زا  دـیاب  اـیند  یهمھ  تفگیم  تشاد ؛ لومـشناھج  لوـصا 

قطنم قطنم ، نیا  میبوکب . ار  وا  متا  بمب  اب  میورب  دـیاب  دـنکن ، لوبق  اـیند  رد  هک  رھ  تسا ، لومـشناھج  لوصا  نیا  تساـم ؛ لوصا  نیا  هک  تسا  یقطنم  هچ  نیا  دنتـشاد .

!؟ دییوگیم غورد  تیرشب  هب  روطنیا  تسا !؟ ناسنا  تمارک  هب  دقتعم  اتقیقح  هک  تسا  یتلود  کی  قطنم  قطنم ، نیا  تسا !؟ دازآ  تلم  کی 

هعمجزامن  / ١٣٨١/٠١/١۶ یاھهبطخ  رد  تانایب 

یاـھتلم دـننکیم . ضارتـعا  احیرـص  زورما  دـننزب ، فرح  یتسینویھـص  تلود  هیلع  هـملک  کـی  دـندوبن  رـضاح  اھتـسینویھص  زا  یتسیاـبردور  رطاـخ  هـب  هـک  ینارادمتـسایس 

درایلیم کی  نیا  هک  دـشیم  هدـید  تقو  نآ  دـنتفرگیمن ، ناشیاھتموکح  ار  برع  یاھتلم  ناملـسم و  یاـھتلم  ولج  رگا  دنـشوجیم . دننیگمـشخ و  اـج  همھ  رد  ناملـسم 

رـشب و قوـقح  یرـشب ، نیزاوـم  یهمھ  هب  ییاـنتعایب  یگدـنرد و  یرگیـشحو و  یراوـخنوخ و  داـمن  هک  تسا  نیا  هلاـسم  دـنکب ! دـناوتیم  هچ  دـنکیم و  هچ  ناملـسم 

مھ لـباقم  رگید  فرط  رد  دننیطـسلف -  موـلظم  تلم  هک  هناـمولظم -  هناـنامرھق و  تمواـقم  داـمن  فرط و  کـی  رد  دنتـسینویھص -  ناـیماظن  نـیمھ  هـک  یرـشب -  یاھـشزرا 

، تیعقاو نیا  لباقم  رد  دـننزیم ، هیـصوت  لحهار ، یـسایس ، لیلحت  ناونع  هب  هک  ییاھفرح  یهمھ  منکیم . توعد  تواضق  یرواد و  هب  ار  یناـھج  نادـجو  نم  دناهداتـسیا .

ناـج و تینما  دوشیم ، هتفرگ  وا  زا  شناوج  دوشیم ، هتـشک  دوشیم ، ریگتـسد  دوشیم ، ریقحت  دوخ  یهناـخ  رد  یتـلم  هک  تسا  نیا  تیعقاو  تسا . موھوم  هناـسفا و 

چیھ هب  ام  تسیچ ؟ اھناسنا  یهفیظو  تسیک و  اب  قح  اجنیا  دنک ؛ تواضق  یناھج  نادـجو  لاح  دوشیم . دـیدھت  نیمزرـس  نامھ  نابـصاغ  یهلیـسوهب  شنکـسم  لام و 

 - دـندمآ راـک  رـس  رب  اھتـسینویھص  نیمھ  هک  راـک  لوا  رد  تسا ؟ عوقو  لاـح  رد  یقاـفتا  هچ  دـننیبب  دـنراذگب  ناـشدوخ  لـباقم  ار  تیعقاو  نیمھ  میرادـن ؛ جاـیتحا  یرگید  زیچ 

ناشن ار  تقیقح  دنتـسین  رداق  اھنیبرود  اھنویزیولت و  هتبلا  دـنیبیم . ایند  زورما  اما  دـنھدیم ؛ ماجنا  یعیاجف  هچ  اھنیا  هک  دـمھفب  ایند  دنتـشاذگن  لبق -  لاس  راـھچوهاجنپ 

نیمھ یور  زا  ار  تیعقاو  تساھنیا . زا  رتخلت  یلیخ  اھنیا و  زا  رتشیب  یلیخ  تقیقح  دنھدیم ؛ ناشن  ار  تقیقح  زا  یحبـش  ریوصت و  کی  تقیقح ؛ زا  یـشخب  طقف  دـنھد .

اھهناسر یعمج و  طابترا  یاھھاگتسد  زا  یرایسب  هک  اھتسینویھص  هتبلا  دننک . تواضق  دوشیم -  شخپ  هک  ییاھاجنآ  دوشیم -  شخپ  ایند  رد  هک  ینویزیولت  یاھملیف 

هیضق تیعقاو  نیا ، دننک . وجتـسج  ایند  یاھتلم  دننک ؛ وجتـسج  مدرم  اما  دوش . نشور  قیاقح  دنراذگیمن  تساھنآ ، هب  قلعتم  ذوفن و  ریز  ای  تسا و  ناشتردق  یهضبق  رد 

. مینزیم فرح  مھ  اب  اجنیا  امش  نم و  هک  تسا  ینامز  نیمھ  قلعتم  تسین ، هتشذگ  خیرات  هب  طوبرم  دتفایم ؛ قافتا  اھزور  نیا  هک  تسا  یاهلاسم  نیا ، تسا .
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، دـندقتعم ایند  زورما  میھافم  هب  هک  یناسک  یهمھ  ایند و  رادـیب  یاھنادـجو  یهمھ  هک  تسا  یلح  هار  یقطنم  لح  هار  دراد . دوجو  یقطنم  لح  هار  هلاسم ، نیا  یارب  اـما 

. تسا هدرک  رارکت  ار  نآ  یلودـلانیب  تارکاذـم  رد  عماجم و  رد  اھراب  یمالـسا  یروھمج  تلود  میتفگ و  ار  لح  هار  نیا  مھ  لبق  مین  لاس و  کی  اـم  دـننک . لوبق  ار  نآ  دـنراچان 

هک ییاھنآ  هتبلا  دناهدش ؛ هراوآ  نیطـسلف  زا  هک  یناسک  یهمھ  نیطـسلف ؛ مدرم  دوخ  زا  یھاوخرظن  لح  هار  میزرویم : رارـصا  مھ  نآ  رب  مییوگیم و  ار  نامھ  ام  مھ  نالا 

یاھروشک یهیقب  رد  رصم و  رد  تیوک و  رد  ندرا و  رد  نانبل و  رد  هک  یناسک  نیا  تسا . یقطنم  رما  کی  نیا  دندرگرب . ناشدوخ  یهناخ  هب  نیطـسلف و  نیمزرـس  هب  دنلیام 

هک لاس ١٩۴٨  زا  لبق  هک  یناسک  زا  و  دـنروایب -  روز  هب  ار  یـسک  مییوگیمن  دـنلیام ؛ هک  ییاھنآ  دـندرگرب -  نیطـسلف  ناشدوخ  یهناـخ  هب  روشک و  هب  دننادرگرـس ، یبرع 

« رشب قوقح   » 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 68هاگياپ  هحفص 28 
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یھاوخرظن کی  رد  اھنیا  دوش . یھاوخرظن  ناشیدوھی -  هچ  ناشیحیـسم ، هچ  ناشناملـسم ، هچ  دناهدوب -  نیطـسلف  رد  تسا ، لیئارـسا  یلعج  تلود  لیکـشت  لاس 

بوخ یسارکومد  نیطسلف  مدرم  یارب  تسا ، بوخ  یسارکمد  ایند  یهمھ  یارب  روطچ  تسا . یسارکمد  نیا  دننک . نییعت  ار  نیطسلف  نیمزرـس  رب  مکاح  میژر  یمومع ،

رس رب  نیطسلف  رد  زورما  هک  یمیژر  درادن  کش  سک  چیھ  دنرادن !؟ قح  نیطسلف  مدرم  اما  دننک ، تلاخد  دوخ  تشونرـس  رد  دنراد  قح  ایند  مدرم  یهمھ  روطچ  تسین !؟

هلیح و اب  یرادـقم  دـناهدماین ؛ تملاسم  اب  اھتـسینویھص  درادـن . کش  یـسک  نیا  رد  تسا ؛ هدـمآ  راک  یور  راشف  اب  دـنفرت و  هلیح و  اب  روز ، اب  هک  تسا  یمیژر  تسا ، راک 

نیا رد  هک  ار  یمیژر  عون  دـنھدب و  یار  دـنوش ، عمج  نیطـسلف  مدرم  بوخ ؛ یلیخ  دـنراد . یلیمحت  میژر  کی  اذـل  دـندمآ ؛ راکرـس  رب  راشف  حالـس و  روز  اب  یرادـقم  دـنفرت و 

رھ دنک ؛ یریگمیمصت  دناهدمآ ، نیطسلف  نیمزرس  هب  لاس ١٩۴٨  زا  دعب  هک  یناسک  یهرابرد  دوش و  لیکـشت  تلود ، نآ  میژر و  نآ  دننک . باختنا  دشاب ، مکاح  دـیاب  روشک 

، تسا رشب  قوقح  مھ  تسا ، یسارکمد  مھ  تسا ، مدرم  ارآ  مھ  نیا ، دنورب . سپ  دنورب ، تفرگ  میمصت  مھ  رگا  دننامب ، سپ  دننامب ، تفرگ  میمصت  رگا  تفرگ . میمصت  هچ 

یهمھ هک  تساـجنیا  دـنکیمن ! لوبق  ار  لـح  هار  نیا  شوخ  ناـبز  اـب  هک  بصاـغ  دوش . ارجا  دـیاب  لـح  هار  نیا  بوخ ؛ لـح . هار  نیا  تساـیند . یلعف  قطنم  اـب  قبطنم  مھ 

مھ نیطسلف و  تلم  دوخ  صوصخب  مھ  ایند ، یهمھ  رد  ناملسم  یاھتلم  مھ  یمالسا ، یاھتلود  مھ  یبرع ، یاھتلود  مھ  دننادب ؛ لووسم  ار  ناشدوخ  دیاب  هیضق  فارطا 

باوخ و یزیچ  نینچ  اقآ ! دنیوگن  اھیـضعب  دنک . ادیپ  ققحت  دوشیم  دنک و  ادیپ  ققحت  دیاب  یقطنم  لح  هار  نیا  دنزروب  رارـصا  هک  دنراد  یتیلووسم  مادـکرھ  یناھج . عماجم 

. دـندش لقتـسم  دنتـشگرب و  دـندوب ، قباس  یوروش  وزج  هک  یدـنا  لاس و  لھچ  تشذـگ  زا  دـعب  کیتلاب  یایرد  یاـھروشک  دوشیم . ریخن ! تسین ؛ نکمم  تسا و  لاـیخ 

نـالا دـندش . لقتـسم  دنتـشگرب و  دـعب  دـندوب ؛ یرازت  یهیـسور  راـیتخا  رد  دوش  لیکـشت  یوروـش  هکنیا  زا  لـبق  لاـس  دـص  دودـح  رد  یـضعب  زاـقفق  یهقطنم  یاـھروشک 

. تسا یندـش  ریخن ، دـشاب ؛ یندـشن  رما  کـی  نیا  هک  تسین  روط  نیا  تسا . نکمم  نیا  سپ  دنتـسھ . ناـشدوخ  دنلقتـسم ؛ هیقب  ناتـسجرگ و  ناـجیابرذآ ، ناتـسقازق ،

. دناهدامآ هک  دناهداد  ناشن  اھتلم  دنـسرتیمن ؛ اھتلم  دنریلد ، اھتلم  اھتلود ؟ ای  اھتلم  دـھد ؟ جرخ  هب  یریلد  دـیاب  یک  دراد . مزال  یریلد  تارج و  دراد ، مزال  مزع  هدارا و  اھتنم 

نیا زا  دنتـسناوتیم  اھنیا  دوبن . یبوخ  تسـشن  توریب ، رد  برع  نارـس  ریخا  تسـشن  یبرع . یاھتلود  همھ ، رب  مدـقم  همھ و  سار  رد  دـنراد ؛ هفیظو  اـجنیا  اـھتلود  سپ 

تیبوبحم و دنتفیب و  ولج  دنناوتیم  برع  یاھتلود  زورما  دوب . مھ  برع  یاھتلود  دوخ  دوس  هب  دوبن ؛ نیطـسلف  دوس  هب  طقف  هک  دننکب  یگرزب  یلیخ  یاھهدافتـسا  سالجا 

اکیرما زا  رگید  دنکب ، یراک  وا  اب  دناوتیمن  اکیرما  رگید  دشاب ، دوخ  مدرم  تیامح  دروم  یتموکح  تلود و  رگا  دننک . بسک  نیطسلف  یهیـضق  رد  ار  ناشدوخ  یاھتلم  تیامح 

. دننکب دنناوتیم  دننکب و  دنتسناوتیم  بوخ  یاھراک  یلیخ  برع  یاھتلود  هیضق ، نیا  رد  دنکب . ار  اکیرما  یهظحالم  هک  دنادیمن  مزال  رگید  دیسرت ، دھاوخن 
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ار نیا  و  دھدب -  رتشیب  دھدب ، رتشیب  تساوخ  مھ  سک  رھ  تسا ؛ نیا  شلقادح  دوش -  میھس  ریخ  راک  نیا  رد  ناموت ، رازھ  مادک  رھ  هداوناخ ، دارفا  ددع  هب  یاهداوناخ  رھ 

؛ دننکب دنناوتیم  اھتلم  ار  راک  نیا  دنتـسرفب . دننک و  هیھت  دنراد ، مزال  تمواقم  یگداتـسیا و  یارب  هک  هچ  رھ  تاناکما و  وراد ، هقوذآ ، ناشیارب  دـنناسرب . نیطـسلف  تلم  هب 

رارق یتردق  دیدھت  دروم  مھ  دـعب  دـھدیمن ؛ ای  دـھدیم  ایآ  دـھدیم ، روط  هچ  دـھدیم ، ردـقچ  الاح  مھدیم .» ردـق  نالف  نم   » دـیوگب تلود  نالف  هک  دـشابن  جایتحا  رگید 

اھناموت رازھ  نیمھ  دنناوتیم  دننکب ، ار  راک  نیا  دنـشاب  هتـشاد  تسود  مدرم  رگا  ام  روشک  رد  دننکب !؟ دنناوتیم  راک  هچ  اھتلم  اب  دنوش ؛ میھـس  تھج  نیا  رد  اھتلم  دریگ .

مدرم هب  یکمک  دـناوتیم  دوـشیم و  یتـفگنھ  تورث  نیا  دـننک . عـمج  تـسھ  هـک  یدادـما  عماـجم  نـیا  دادـما و  یهـتیمک  رمحا و  لـالھ  لـثم  یدادـما  زکارم  نـیمھ  رد  ار 

مالـسا یایند  رد  اھزور  نیا  هک  یتارھاظت  نیا  تساھنآ . اب  اھتلم  لد  دننکیم  ساسحا  ناینیطـسلف  هک  ارچ  تسا ؛ یونعم  کمک  یدام ، کمک  زا  رتالاب  و  دشاب . نیطـسلف 

یـشزرا اب  راک  رایـسب  دینک ، ییامیپھار  نیطـسلف  ترافـس  لباقم  نیطـسلف و  نادیم  ات  دینکب و  دیھاوخیم  امـش  زورما  هک  یتکرح  نیا  دوب . شزرا  اب  یلیخ  داتفا  قافتا 

رد هللادمحب  ام  تلم  هتبلا  دنتسھ . ناشرـس  تشپ  اھتلم  هک  دننکیم  ساسحا  نیطـسلف  مولظم  مدرم  دوشیم و  سکعنم  شربخ  اھنیا  دراد ؛ شزرا  یلیخ  اھنیا  تسا .

نامزاس یناھج و  عماجم  هرخالاب  و  تسا . هدرک  عضوم  مالعا  هدرک و  ادیپ  روضح  هدش ، هدناوخ  ارف  هیضق  نیا  یارب  هک  تقو  رھ  تسا ؛ هتـشاذگن  مک  تقو  چیھ  اھهنیمز  نیا 

، یرابکتسا یاھھاگتـسد  یهتـساوخ  فالخرب  هدش ، مھ  رابکی  ولو  دنایرابکتـسا ، یاھفدھ  تمدخ  رد  ابلاغ  ای  هشیمھ  هک  رـشب  قوقح  عماجم  نیا  دنوش . لاعف  دیاب  للم 

ماجنا اھراشف  نیا  رگا  دـننک . دـییات  ار  نیطـسلف  مولظم  تلم  موکحم و  ار  زواجتم  ملاـظ و  دـننک ، هجوتم  ناـشدوخ  هب  اـیند  رد  ار  یمومع  راـکفا  دـنوش ؛ دراو  اـھتلم  عفن  هب 

رد همھ  یناھج ، عماجم  ناملسم و  یاھتلم  یمالـسا ، یاھتلود  یبرع ، یاھتلود  رگا  دش . دھاوخ  روبجم  زواجتم  دوب و  دھاوخ  یلمع  نیطـسلف  دروم  رد  ناریا  حرط  دریگ ،

ذخاوم و لاعتم  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  همھ  زا  رتالاب  خیرات و  رظن  رد  اھتلم ، رظن  رد  املـسم  دنک ، یھاتوک  هنیمز  نیا  رد  هک  سک  رھ  تسا . یلمع  راک ، نآ  دنوش ، لاعف  هار  نیا 

. میراد هفیظو  همھ  تسا . لووسم 
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تلم کی  یهلاسم  طقف  نیطـسلف  یهلاسم  تسا . نیطـسلف  دراد -  میقتـسم  طابترا  مھ  ام  روشک  ینونک  یهلاـسم  هب  هک  اـم -  یجراـخ  لـئاسم  رد  هلاـسم  نیرتمھم 

رد ار  نینوخ  ثداوح  نیرترابهعجاف  ام  زورما  درذگیم ! هچ  نیطسلف  یـضارا  رد  زورما  دینیبب  امـش  تسا . روز  تیمکاح  یللملانیب و  یروتاتکید  تیمکاح  یهلاسم  تسین ؛

تسا و هدرک  هرصاحم  ار  نیطسلف  یاھرھـش  دوخ ، ملظ  یمحریب و  شتآ  امیپاوھ و  کنات و  اب  دوخ ، یماظن  یورین  اب  لیئارـسا  یلعج  بصاغ و  تلود  میدھاش . نیطـسلف 

یاھرھـش لیلخلا و  زورما  نینج و  زور  کی  سلباـن ، زور  کـی  هللامار ، زور  کـی  دـنکیم ؛ ناریو  ار  اـھهناخ  ماـعلتق و  ار  مدرم  دوشیم ؛ اھرھـش  نیا  دراو  یرگید  زا  سپ  یکی 

یمخز ای  دـشکب و  دـنک و  ریگتـسد  ار  کدوک  درم و  نز و  دوش ، یرھـش  دراو  یماظن  یورین  تسین . فصو  لباق  تسا ، هدـمآ  دوجو  هب  اھرھـش  نیا  رد  هک  ییاـھهعجاف  رگید .

ناریو ار  یرامـشیب  یاھهناخ  دـندرب و  مولعمان  طاـقن  هب  دـندوبر و  ناـشیاھهناخ  زا  ار  ناوج  نارازھ  دراد . دوجو  زورما  اھرھـش  نیا  رد  دیھـش  نارازھ  حورجم و  رازھهد  دـنک !

تیرـشب مشچ  لباقم  تایانج ، نیا  دننک ! ناریو  دنیایب  اھکنات  ار  رھـش  کی  یاھهناخ  دصرد  داتفھ  تسا ! هدش  ناریو  اھهناخ  دصرد  داتفھ  نینج ، رھـش  رد  مدینـش  دندرک .

. تسا

یهمادا اھعمط و  رطاخ  هب  ییادـخ ، ینید و  یناسنا ، یرـشب ، تاررقم  یهمھ  هب  یانتعایب  ملاظ  تلود  کی  هک  تسا  نیا  اـھراک  نیا  یاـنعم  تسیچ ؟ اـھراک  نیا  یاـنعم 

عافد رـشب و  قوقح  یاھراعـش  یهمھ  دنکیم و  تیامح  وا  زا  دصرددص  لماک و  روط  هب  اکیرما  لثم  مھ  یتلود  دروآیم ؛ راب  هب  ار  اھهعجاف  نیا  دوخ ، هلاس  هد  نیدنچ  ملظ 

! درکن ادیپ  مھ  یرثات  کدنا  دیفس  خاک  اکیرما و  نارس  نادجو  اما  دمآرد ، تکرح  هب  یناھج  نادجو  دوشیم . شومارف  همھ  همھ و  یدازآ و  یسارکمد و  اھتلم و  زا 

هک دننک  میھفت  دنیوگب و  ایند  هب  دنھاوخیم  هکنیا  مود  دنامب ؛ دیاب  یتمیق  رھ  هب  یناطرـس  یهدغ  نیا  هکنیا  یکی  دننک : صخـشم  ایند  یارب  ار  زیچ  ود  دـنھاوخیم  اھنیا 

چیھ فرح و  چـیھ  هک  دـننک  عناق  ار  اـیند  مدرم  ینعی  دـیوگب ؛ دـیوگب ، دـھاوخیم  هچ  رھ  مھ  سک  رھ  مییوگب ؛ روز  میھاوخیم  تسا و  روز  لاـمعا  اـب  امـش  راـک  ورـس  زورما 

. تسین یراک  چیھ  هب  رداق  اکیرما  یماظن  روز  هزینرس و  روز  لباقم  رد  یمادقا 

ناملعم  / ١٣٨١/٠٢/١١ نارگراک و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ناـبز رب  کـلذریغ  رـشب و  قوـقح  ناـھج و  یربـھر  موزل  یهنیمز  رد  مئاد  روـط  هب  وا  هب  هتـسباو  یاـھهناسر  تاـغیلبت و  هک  ینکرپناـھد  یاـھاعدا  یهـمھ  اـب  اـکیرما  تـلود 

زا عافد  ار  نیا  دوشیم ! راداو  بجعت  هب  ملاع  ربکتسم  نادرمتلود  زا  یضعب  یمرشیب  تحاقو و  روصت  زا  ناسنا  اعقاو  تسا . هداتسیا  لیئارـسا  تلود  رـس  تشپ  دنروآیم ،

کی ار  تایانج  نیا  تسا ؟ هدوب  هارمھ  تلادع  اب  اھنیا  راک  مادک  دنکیمن . کرد  ار  تلادع  یانعم  اکیرما  تلود  دـنمھفیمن . ار  تلادـع  یانعم  هک  یناسک  دـننادیم ؛ تلادـع 

. دنکیم قرع  مرش  زا  تیرشب  یناشیپ  اعقاو  دننکیم . عافد  اراکشآ  یتسیرورت  یاھراک  نیرتعیجف  زا  هک  یلاح  رد  دنروآیم ؛ باسح  هب  مسیرورت  اب  گنج  هنالداع و  گنج 

ایند یهمھ  رد  ار  ملاس  یاھنادـجو  کاپ و  یاھلد  ترفن  دـناهدش و  روفنم  دـناهداتفا و  یلکهب  اھتلم  مشچ  زا  ایند  رد  دوخ  لوقعمان  راتفر  نیا  رطاخ  هب  اـھییاکیرما  زورما  هتبلا 

یروھمج ییوگقح  رطاـخ  هب  یمالـسا ، یروھمج  هب  تبـسن  اـھنآ  ضغب  تسا . دورطم  اـکیرما  تلود  رظن  زا  دریگب ، ار  قحب  عضاوم  نیا  هک  یتلود  رھ  دـناهدرک . بلج  دوخ  هب 

ار دوخ  لالقتـسا  دنکیمن و  اکیرما  نارادمدرـس  یهدارا  تساوخ و  ینابرق  ار  دوخ  یهدارا  هار و  دسرتیمن ؛ اکیرما  زا  دریگیمن ؛ رارق  سرت  ریثات  تحت  نوچ  تسا ؛ یمالـسا 

المرب زیچ  همھ  زورما  دوشیمن . تیاعر  رشب  قوقح  اجنیا  هک  دندادیم  راعـش  دننزب ، فرح  یمالـسا  یروھمج  هیلع  دنتـساوخیم  یتقو  هتـشذگ  رد  دھدیمن . تسد  زا 

« رشب قوقح   » 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 68هاگياپ  هحفص 29 
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. دش دھاوخن  تسا و  هدشن  اھنآ  یردلق  روز و  قطنم  میلست  یمالسا  یروھمج  نوچ  تسیچ ؛ یمالسا  یروھمج  اب  اھنآ  تفلاخم  تلع  تسا  مولعم  تسا و  هدش 

ریت  / ٢٩/١٣٨١/٠۴ ییامیپھار ٢٨  رد  مدرم  هوکشرپ  روضح  یپ  رد  رکشت  مایپ 

تلم نیا  هک  درک  مالعا  ناھج  هب  دیدمآ ، اھنابایخ  هب  هدیتفت  باتفآ  ریز  هک  نموم  هاگآ و  یاھناسنا  ادخ و  حـلاص  ناگدـنب  امـش  ینویلیم  غیردیب و  روضح  ناریا ، فیرـش  تلم 

رد فاکـش  داـجیا  ددـصرد  شوب  هیناـیب  تشاد . دـھاوخ  هاـگن  زازتـھا  رد  ناـنچمھ  ار  قـشع  یهلفاـق  نادیھـش  ینیمخ و  ماـما  مچرپ  تشگ و  دـھاوخن  زاـب  ار  هتفر  هار  گرزب 

شزاـس میلـست و  داھنــشیپ  لـفاغ ، یاـھھورگ  یخرب  عـیمطت  ماـظن و  لـک  یارب  تیعورــشم  نارحب  یاـقلا  ماـظن و  یاـھداھن  رد  کـیکفت  تـلم ، رد  ساـی  داـجیا  تموـکح ،

ناریا تلم  ناش  بسانم  یخـساپ  اھهعدـخ  اھدـنفرت و  نیا  یهمھ  هب  اجکی  مدرم  امـش  دوب و  باعرا  دـیدھت و  زیت  نابز  زا  سپ  یرگاوغا ، برچ  نابز  یهبرجت  هناـبیرفماوع و 

هقطنم رد  ار  گرم  گنج و  یهیاـس  ییوس  زا  اـکیرما  تسا . هدـش  ماـمت  ناـھج  رـسارس  روشک و  لـخاد  رد  بـالقنا ، نیا  نانمـشد  ناتـسود و  رب  تجح  سپ  نیا  زا  دـیداد و 

یارب کنیا  دھدیم . رس  یدازآ  تفرشیپ و  اھتلم و  باختنا  قح  یسارکمد و  راعش  رگید ، ییوس  زا  دنکیم و  یزادنارب  هب  دیدھت  امـسر  ار  ناریا  ماظن  تلم و  هدنارتسگ و 

یحانج چیھ  رد  هک  دش  نشور  زین  دنروآیم و  اجب  ینابز  تایبدا و  رھ  اب  ار  نمـشد  سانـشتقیقح ، نیبنطاب و و  مدرم  نیا  هک  دشاب  هدش  نشور  دـیاب  نتگنـشاو  نارس 

تموکح رد  کیکفت  هک  هنوگنامھ  تسا و  بلطهدایز  رگزواجت و  هچراپکی  اکیرما  تیمکاح  درادـن . دوجو  هناھاوخهدایز  عضاوم  لودـع  رد  یاهناـشن  نیرتمک  اـکیرما  تیمکاـح  رد 

لاس اھھد  رد  اکیرما  رد  مکاـح  یاـھحانج  یهمھ  تسا . هلماـجم  شزاـس و  یارب  یاهناـھب  زین  نتگنـشاو  رد  مکاـح  یاھدـناب  ناـیم  کـیکفت  تسا ، نمـشد  یهئطوت  ناریا 

مدرم امش  دوشیم . بیقعت  رشب  قوقح  یبلطحلص و  راعش  اب  هاگ  یشکلسن و  شور  اب  هاگ  فدھ  نیا  هچرگ  دنناسکی  ناریا  رب  هطلس  فدھ  رد  هک  دنداد  ناشن  هتـشذگ 

یهدارا دالوپ  اب  امـش  دـنیآ  شیپ  ماگ  کی  نارگهنتف  هاگرھ  اما  دـیتسین ، دـیاهدوبن و  گنج  هنتف و  لابند  هب  هک  دـیداد  ناـشن  یلخاد  سفنلافیعـض  رـصانع  هب  نینچمھ  ناریا 

تمالـس و اب  زین  هندرگ  نیا  زا  ار  ام  تلود  تلم و  یرایـشوھ ، تمواقم و  تدحو ، ساسح ، طیارـش  نیا  رد  هک  منکیم  دیکات  رگید  راب  دیناریم . سپ  هب  ماگ  ود  ارنانآ  شیوخ 

. داد دھاوخ  روبع  تزع 

هاپس  / ٢۴/١٣٨١/٠۶ ناھدنامرف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

قوقح یسارکمد و  یانعم  میدید . دوخ  یگدنز  رد  یولھپ  نارود  لوط  رد  ام  دراد -  دوجو  یار  یدازآ و  رشب و  قوقح  نآ ، رد  هک  دننکیم -  ریوصت  اھیبرغ  هک  ار  یباذج  یایند 

میژر اب  تلم ، بوکرس  مدرم و  ناناوج  راکش  یاھشور  هجنکش و  یاھرازبا  اھھاگهجنکش و  کاواس و  یاھھاگتـشحو  داجیا  یارب  اھییاکیرما ، دوخ  میدیمھف . ار  زور  نآ  رـشب 

یاھتلم یا  نیا ؛ یوس  هب  دیباتـشب  هک  دـنکیم  غیلبت  ناشیاھویدار  دـنھدیم و  هدـعو  ایند  مدرم  هب  زورما  هک  تسا  یایـسارکمد  لاربیل  نآ  نیا  دـندرک ! یراـکمھ  یولھپ 

زا هک  ار  یولھپ  یروتاتکید  هایـس  تموکح  اـم  تسین . هدـیدن  اـم  یارب  میاهدرک ؛ هبرجت  شیاـمزآ و  دوخ  یگدـنز  رد  ار  نیا  اـم  دـنیوگیم . اـم  هب  ار  نیا  هلمج  زا  موس ! ناـھج 

کیدزن زا  درکیم ، ار  اھتیانج  نیا  یهمھ  روشک ، نآ  هب  هیکت  اب  اکیرما و  کمک  اب  اـکیرما و  یهیاـس  ریز  رد  دـیوارتیم و  داـسف  شیاـپ  رـس و  زا  تخیریم و  نوخ  شیاـھهجنپ 

سمل ار  نآ  نامتـسوپ  تشوگ و  اب  و  اھھاگهجنکـش -  رد  اھنادـنز و  یهشوگ  میاهدـید -  اجنیا  ار  ییاـکیرما  رـشب  قوقح  تسین . هدـیدن  اـم  یارب  اـیاضق  نیا  میاهدرک ؛ سمل 

؟ دنکیم شومارف  ار  اھزیچ  نیا  ناریا  تلم  رگم  میاهدرک .

مدرم  / ٣٠/١٣٨١/٠۶ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

، تسا هدرک  فرصم  ییایمیش  حالس  هکنیا  مرج  هب  ار  قارع  دنھدیم . ماجنا  رشب  قوقح  هیلع  ار  اھراک  نیرتتشز  یلو  دننزیم  رـشب  قوقح  زا  مد  ایند  رئاج  یاھتموکح 

ار مشچ  درک ، فرـصم  ییایمیـش  حالـس  وا  هک  تقو  نآ  دندرک ! قیوشت  ار  وا  ناشدوخ  دنداد ! وا  هب  ناشدوخ  ار  ییایمیـش  حالـس  هک  یلاح  رد  دـنھدیم ؛ رارق  مجاھت  دروم 

. دنـشکب شتآ  هب  ار  ایند  دنھاوخیم  رورت ، اب  هزرابم  مان  هب  دوشیم !؟ ناشرـس  یزیچ  تیناسنا  زا  اھنیا  دنرـشب !؟ قوقح  رادفرط  اھنیا  دـنلداع !؟ اھنیا  دنتـشاذگ ! مھ  یور 

مزـال ار  نآ  دـننکیم ؛ عاـفد  نآ  زا  دـننکیم ؛ مھ  قیوشت  هکلب  دـننکیمن  مخا  طـقف  هن  تسا ؛ یراـج  نیطـسلف  سدـقم  یـضارا  رد  زورما  رورت ، عون  نیرتعیجف  نیرتتشز و 

!؟ دنک دیلقت  اھنیا  زا  ناسنا  هک  دنتسھ  ییاھتموکح  اھنیا  دننادیم !

اھنآ ورهلابند  مییایب  اـم  تسا . ناـیرج  لاـح  رد  یدازآ ، ماـن  ریز  رد  رـشب و  قوقح  ماـن  ریز  رد  مزیلاربیل ، ماـن  ریز  رد  یـسارکمد ، ماـن  ریز  رد  هک  تسا  یمیھاـفم  ناـمھ  اـھنیا 

زورما تسا !؟ یرگید  زیچ  قافن  زا  ریغ  نیا  میروایب !؟ ار  تلادـع  مسا  تقو  نآ  مینک و  لمع  ملظ  هب  اھنآ  دوخ  لثم  مینک !؟ راک  هچ  تقو  نآ  میریگب ، ار  میھافم  نامھ  میوش ،

ناشتسد دننکیم ؛ نادنمتردق  نیمھ  ار  گرزب  ملظ  نیا  دیآیم . ناج  هب  گرزب  ملظ  کی  زا  تیرشب  دربیم ؛ جنر  گرزب  ضیعبت  کی  زا  تیرشب  زورما  تسا ؛ جنر  رد  تیرـشب 

یولع میھافم  یاج  هب  تفرگ و  دیاب  ار  اھنیا  میھافم  تشاد !؟ یتسیابردور  دیاب  اھنیا  لباقم  رد  درک !؟ دیلقت  دیاب  اھنیا  زا  ضحم . قافن  ینعی  تسا ! رشب  قوقح  مچرپ  مھ 

نامھ دشاب ؛ هتشاد  رظن  رد  ار  یولع  تموکح  یاھهصخاش  هک  تسا  نیا  تسا ، نینموملاریما  وریپ  هک  یسک  یارب  تسرد  هار  تسا . طلغ  نیا  هن ؛ تشاذگ !؟ یمالـسا  و 

اھنیا یتعنـص و  نردـم  قوف  یاھـشور  هدـیچیپ و  یاھتعنـص  تعنـص و  نارود  دـنکیم -  اـضتقا  یناـھج  یاـھراک  زاـس و  هک  هچنآ  قـبط  دراد ، تردـق  دـناوتیم و  هک  یاهزادـنا 

دنمتردـق یاهعماج  نینچ  یولع . مکاح  کی  دوشیم  الاو ؛ ناسنا  کی  دوشیم  نیا  دوشن . فرحنم  نزوس  رـس  کی  یریگتھج  نآ  ات  دـنک  تیاـعر  ار  اـھنیا  دراد -  یتاـئاضتقا 

، دنیوگیم هک  ار  هچنآ  دنھدیم ، هدـعو  هک  ار  هچنآ  دنونـشب ؛ تسار  ناشنالووسم  زا  دـنیوگب و  تسار  شمدرم  هک  یاهعماج  دوشیم ؛ نیدالوپ  یاهعماج  نینچ  دوشیم ؛

نکمم نینموملاریما  تکرب  هب  نیا  تسا و  تسرد  شور  نآ  نیا ، دنـشابن . نولعفتالام » نولوقت  مل   » دـننکیم و لـمع  ار  ناـمھ  دـننکیم ، دـنلب  مچرپ  ناونع  هب  هک  ار  هچنآ 

. تسا

ماظن  / ١٣٨١/٠٧/١٣ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

یلیخ درکیم ، ار  اعدا  نیا  یسک  شیپ  لاس  هاجنپ  لھچ ، رگا  دیاش  تسا . رشب  تداعس  ریخ و  نمضتم  لالدتسا و  قطنم و  هب  یکتم  هک  تسا  ینامیا  یمالـسا ، نامیا 

. دوب اعدا  رپ  برغ  یـسارکمد  لاربیل  لباقم ، رد  مھ  فرط  نیا  دوب . یدحت  رـس  رب  همھ  اب  درکیم و  دـیدھت  ار  همھ  دوخ  میظع  مجح  اب  مزیلایـسوس  زور  نآ  دوبن . لوبق  لباق 

قارع هب  یـشکرکشل  یوھایھ  رد  امـش  ار  شاهنومن  کـی  تسا . برغ  یـسارکمد  لاربیل  یاـھتیعقاو  مھ  نیا  دـش ؛ راـچد  زور  نآ  هب  هک  تسا  مزیلایـسوس  تشونرـس  نآ 

ییوگروز و ینعی  نیا  دنادب . دوخ  قح  ار  نیا  دـنک و  تلاخد  هنایمرواخ  لثم  یـساسح  یهقطنم  روما  رد  دـھدیم  قح  دوخ  هب  اکیرما  تموکح  لثم  یتموکح  هک  دـینیبیم 

رد تموکح ! سار  رد  یـسک  دوجو  یهناھب  هب  نتفر ، اھتلم  تقو  رـس  هب  دـننکیم ؛ لامعا  ار  یروتاـتکید  لکـش  نیرتدـب  اـھنیا  یروتاـتکید ، اـب  هلباـقم  ناونع  هب  یروتاـتکید .

هنیمز دوخ ، یسایس  تردق  یارب  یماظن و  هاگیاپ  یارب  دوخ ، تفن  یارب  دوخ ، یهدنیآ  یارب  دعب  دنھدیم و  رارق  هحلسا  راشف  ریز  ار  اھتلم  رگید ، لکـش  هب  مھ  ناتـسناغفا 

زا قیاقح  تدـمدنلب  رد  اما  دـنھد ، رارق  ریثات  تحت  ار  اضف  یتاغیلبت  یاھقوب  تسا  نکمم  تسا . برغ  یاـیند  رب  مکاـح  یـسارکمد  لاربیل  لـمع  زورما  نیا  دـننکیم . تسرد 

دنراد رارـصا  تسا . یـسارکمد  لاربیل  نامھ  تارمث  راثآ و  زا  یکی  مھ  نیا  تسا . تسینویھـص  بصاغ  میژر  زا  تیامح  شرگید ، یهنومن  دـنام . دـھاوخن  ناھنپ  رـشب  مشچ 

تسوا و تلم  تلم ، هن  تسوا ؛ کاخ  کاخ ، هن  هک  یمیژر  دنسانشب ؛ تیمسر  هب  ار  یناسنا  یاھشزرا  یهمھ  هب  داقتعایب  ملاظ  بصاغ  میژر  نیا  یمالـسا  یاھروشک 

اھنآ درذگیم و  هچ  نیطسلف  یاھنیمزرـس  رد  تسا  لاس  ود  نالا  دینیبب  امـش  دنکیم . تناھا  ملظ و  نیمزرـس  نآ  نابحاص  هب  زین  همھ  نیا  اما  دراد ؛ یقح  نیرتکچوک  هن 

کی دـندرک ، یـصقالادجسم  هب  زورید  هک  یتراـسج  نیمھ  تسا . هتفرگ  رارق  بلطهداـیز  دـسفم و  بصاـغ و  یتسینویھـص  میژر  رـس  تشپ  اـکیرما  دـننکیم ! هـچ  مدرم  اـب 

بتکم تورم ؛ محر و  جیورت  بتکم  یناسنا ؛ یاھشزرا  تیناسنا و  زا  تیامح  بتکم  ینعی  مالسا ، بتکم  تسا . یسارکمد  لاربیل  تارمث  زا  یاهرمث  نیا  تسا . نآ  یهنومن 

کی رد  (١١۵ ؛») عتعتم ریغ  یوقلا  نم  هقح  اھیف  فیعـضلل  ذـخویال  هما  سدـقت  نل  : » تسا نیا  یعاـمتجا  قوقح  رد  شراـیعم  هک  یبتکم  یناـسنا ؛ یردارب  توخا و  جـیورت 

یهعماج نیا  تسا ؛ مالسا  مایپ  نیا  دریگب . دراد -  مھ  روز  رز و  هک  یوق -  زا  لکشم ، هنوگ  چیھ  نودب  ار  دوخ  قح  دناوتب  تسا ، یھت  روز  رز و  زا  شتـسد  هک  یدرف  هعماج ،

قوقح مادک  مسیلاربیل ، مادـک  یـسارکمد ، مادـک  دوشیم ؟ هرادا  روطنیا  زورما  یایند  یاجک  دـنکیم . بوذـجم  ار  اھتلم  هک  تسا  مایپ  نیا  زورما  تسا ؛ یمالـسا  تسرد 

. دننکیم لمع  نآ  لباقم  یهطقن  زورما  دنک ؟ تکرح  نآ  لابند  حرطم و  ار  یزیچ  نینچ  دناوتیم  زورما  ییاعدا  رشب 

« رشب قوقح   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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نایوجشناد  / ١٣٨١/٠٨/١٣ نازومآشناد و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ناناملسم لد  رد  مالسا  رگا  دندزیم  سدح  اھنآ  هک  دوب  نیا  مھ  تلع  یمالسا . یرادیب  یمالـسا و  تضھن  اب  اکیرما  میژر  ییورایور  زا  تسا  ترابع  نابآ  هدزیـس  نومـضم 

، نیطـسلف رد  بالقنا ، یزوریپ  زا  دعب  هک  نانچمھ  تفرگ ؛ دھاوخارف  ار  مالـسا  یایند  دنام و  دھاوخن  ناریا  هب  رـصحنم  هیـضق  نیا  دنک ، ادـیپ  یلجت  نانآ  لمع  رد  دوش و  ایحا 

 - تفھوهاجنپ لاس  نابآ  هدزیس  رد  تفرگ . جوا  ناریا  رد  یمالـسا  تضھن  لاس ، دنچ  تشذگ  اب  دش . هبرجت  انعم  نیمھ  یبرع ، یمالـسا و  یاھروشک  زا  یرایـسب  نانبل و 

زاب مھ  نیا  دـش . نایامن  دوب ، اھییاکیرما  یتاعالطا  یاھھاگتـسد  شرـس  تشپ  هک  میژر  نشخ  یهرھچ  زاب  ینعی  دـمآ ؛ شیپ  یزومآشناد  راتـشک  بالقنا -  یزوریپ  زا  لبق 

لآهدیا و یهطقن  کی  ناونع  هب  ناریا  زا  ییاکیرما ، یاهناسر  ناراکردناتسد  اکیرما و  روھمج  سیئر  اھزور  نامھ  یناویح . تنوشخ  اب  هتبلا  دوب ؛ یمالسا  تضھن  اب  هلباقم 

! دوبن یربخ  چیھ  دننکیم ، رارکت  مئاد  اھییاکیرما  دیونشیم  نالا  هک  ییاھزیچ  رشب و  قوقح  یاھفرح  زا  دندرکیم و  رخافت  نآ  هب  دندروآیم و  مسا  تینما  تابث و  یهریزج 

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

باذج ابیز و  یاھمان  یاول  ریز  دننک و  لیدـبت  گنج  یهصرع  کی  هب  ار  رـشب  یگدـنز  یهنحـص  یهمھ  هک  تسا  نیا  یللملانیب  ربکتـسم  نادـنمتردق  تساوخ  هک  ینارود  رد 

دیاب اھتلم  دنزادنیب ، هار  هب  دوخ  یللملانیب  عورـشمان  عفانم  یهعـسوت  یرابکتـسا و  ذوفن  قطانم  یهعـسوت  تفن و  تردـق ، یارب  گنج  رـشب ، قوقح  یـسارکمد و  یدازآ ،

. دننک افیا  گرزب  تیلووسم  نیا  رد  دنناوتیم  ار  یاهدمع  مھس  حلسم  یاھورین  دنشوکب و  دوخ  ینورد  تیوقت  رد  دنشاب و  رایشوھ  یلیخ 

هعمجزامن  / ١٣٨١/٠٩/٠١ یاھهبطخ  رد  تانایب 

چیھ لمع  رد  اما  ندرک ، حرطم  یرکف  یهدعاق  انبم و  ناونع  هب  ار  رشب  قوقح  مسا  نتشادن ؛ رواب  یمالسا  ینابم  هب  چیھ  لمع  رد  اما  ندرک ، رارکت  ندروآ و  ار  مالسا  مسا 

لمع رد  اـما  ندروآ ، ار  یھاوـخیدازآ  مسا  تسا -  نیا  یرـشب  یهعماـج  گرزب  یاـھالب  زا  یکی  هنافـساتم  یللملانیب  حطـس  رد  زورما  هـک  ندرکن -  ار  رـشب  قوـقح  تیاـعر 

کانرطخ زراب و  یاھقادصم  زا  یکی  دب و  رایسب  تایـصوصخ  هلمج  زا  ندوبن ، نوناق  هب  دنبیاپ  لمع  رد  اما  ندروآ ، ار  یبلطنوناق  نوناق و  مسا  ندرکن ؛ ار  نارگید  یدازآ  تیاعر 

یموـمع یاـھتیاعر  رد  مھ  مدرم  داـحآ  دـننک ؛ تیاـعر  رتـشیب  دـیاب  دـنیامن ، ارجا  اـی  دـنروآ  دوـجو  هب  ار  نیناوـق  تاررقم و  دـنھاوخیم  هک  نـالووسم  هتبلا  تـسا . یمظنیب 

. دننک هجوت  عوضوم  نیا  هب  دیاب  ناشدوخ 

هعمجزامن  / ١٣٨١/٠٩/٠١ یاھهبطخ  رد  تانایب 

ار یاهقطنم  تسا  نیا  ناشفدـھ  دـنکیم -  زورب  اھنآ  زا  اھفرح  نیا  رانک ، هشوگ و  رد  اھهبحاصم و  اھراتفگ و  رد  هک  دـیآیم -  رب  ییاکیرما  نـالووسم  یاـھفرح  زا  هک  روط  نآ 

، تسا کی  یهجرد  ریظنیب و  تفن -  صوصخب  یعیبط -  عبانم  ظاحل  زا  نینچمھ  ییایفارغج و  تیعقوم  یـشیجلاقوس و  ظاحل  زا  دراد و  رارق  نآ  رد  مالـسا  یایند  اقافتا  هک 

. تسین لیلحت  بلاطم ، نیا  دنریگب . دوخ  یهضبق  تشم و  رد  دص  رد  دص  ار  نآ  دننک و  صالخ  یلکهب  یمالسا  یاھهزیگنا  یمالسا و  رکف  مالسا و  مان  هب  یمحازم  دوجو  زا 

دراد دوجو  هچنآ  زا  تسا  ییاھربخ  عقاو  رد  بلاطم  نیا  زورما  اما  دنفلاخم ؛ مالـسا  اب  اھنیا  میتفگیم  میدرکیم و  حرطم  لیلحت  ناونع  هب  ار  بلاطم  نیمھ  ام  زور  کی  هتبلا 

. دننکیم رارقا  نآ  هب  دتفایم و  قافتا  و 

جیلخ یهقطنم  میتفگ  هک  روطنامھ  تسا و  دوخ  ذوفن  تردق و  یهعسوت  ددصرد  ینوزفازور  صرح  اب  اکیرما  یرابکتسا  تردق  زورما  هک  تسا  نیا  ینمشد  نیا  یعقاو  تلع 

یرابکتـسا تردـق  رگا  هک  تسا  یقطانم  وزج  یمالـسا  قطانم  یهمھ  انعم  کی  هب  یمالـسا و  قطاـنم  یهدـمع  اـبیرقت  هناـیم و  رواـخ  یهقطنم  صاـخ -  روط  هب  سراـف - 

رگید ییایفارغج ، یـسایس و  تیعقوم  ظاحل  زا  و  تسا -  ینونک  یتعنـص  یایند  تایح  گر  عقاو  رد  هک  زاگ -  تفن و  ظاحل  زا  دروآرد ، دوخ  ذوفن  تحت  ار  اـھنآ  تسناوت  اـکیرما 

. تشاد دھاوخن  یرس  درد 

اھنیا دـنکیمن . رواب  ایند  رد  سکچـیھ  دـننزیم ، دوخ  یمـسر  یاھینارنخـس  رد  اکیرما  نارـس  هک  ار  ییاھفرح  ایند و  رد  یدازآ  یـسارکمد و  شرتسگ  رـشب و  قوقح  یاعدا 

یاھفرح رد  نارگید  اکیرما و  روھمج  سیئر  زورما  هک  ایند  رد  یـسارکمد  شرتسگ  راعـش  ای  رـشب  قوقح  زا  یرادفرط  راعـش  تسا . هدش  رثا  مک  یلیخ  هک  تسا  ییاھراعش 

هک دـناهدناسر  کمک  اھنآ  هب  دوخ  عفانم  نیمات  یارب  دـناهدرک و  یراکمھ  راوخنوخ  یاھروتاتکید  اب  اھنیا  ردـق  نآ  تسین . رواب  لباق  نایناھج  یارب  دـننکیم ، رارکت  ار  اـھنآ  دوخ 

یھاوخهداـیز و یتح  تسا . لوبق  لـباق  ریغ  ـالماک  دـنادیم -  ار  بلاـطم  نیا  ناریا  تلم  تساـھلاس  هک  اـم ، یارب  اـھنت  هن  همھ -  یارب  اـیند  رد  زورما  اـکیرما  فرح  نیا  رگید 

فدـھ نیا  هجوتم  مھ  اھنآ  نوچ  دـننک ؛ هلباـقم  اـکیرما  اـب  حـضاو  روط  هب  لـئاسم ، زا  یخرب  صوصخ  رد  مھ  ییاـپورا  یاـھروشک  تسا  هدـش  بجوم  اـکیرما  یبلطهعـسوت 

. دننکیم رطخ  ساسحا  دنتسھ و 

هب هقطنم  نیا  رد  ار  یاهعیاضرپ  نینوخ و  گنج  طرش ، دیق و  نودب  دنتساوخیم  اھییاکیرما  درک -  مھاوخ  ضرع  نآ  هب  عجار  یرصتخم  ادعب  نم  هک  قارع -  یهیضق  نیمھ  رد 

. دننک لمع  هنوگنآ  دنتـسناوتن  دـماین و  شیپ  دـنوش ، دراو  هتخیـسگراھم  دنتـساوخیم  راک  لوا  هک  یروطنآ  اھتنم  دنتـسین ؛ فرـصنم  رکف  نیا  زا  مھ  زاب  هتبلا  دـنروآ . دوجو 

، لوا دنوش . طلـسم  قارع  یتفن  عبانم  رب  هناھب  نیا  هب  دـنیامن و  داجیا  ینینوخ  تیعـضو  روشک  نیا  مدرم  یارب  یتمیق  رھ  هب  دـننک و  هلمح  قارع  هب  هک  دوب  نیا  اھنآ  فدـھ 

شلوپ اما  دنزادنیب ، هار  ناشدوخ  ار  راتشک  دننک ، لیمحت  ناشدوخ  ار  گنج  ینعی  دنریگب -  قارع  تفن  لحم  زا  دناهدش ، لمحتم  هلمح  نیا  رد  ناشدوخ  هک  ار  ییاھهنیزھ 

سراف جـیلخ  یهقطنم  رد  ار  یرگید  یاپ  یاـج  دـشاب و  اـھنآ  دـیلک  ریز  روشک  نیا  تفن  دنـشاب و  هتـشاد  تسد  رد  ار  قارع  تفن  راـیتخا  مھ  دـعب  دـنریگب - ! قارع  مدرم  زا  ار 

هک ییاھـشور  اب  دنتـسھ و  انعم  نیا  هجوتم  اھییاپورا  تساھتلم . قوقح  دض  رـشب و  قوقح  دض  هنابلطهدایز ، یرابکتـسا ، یرامعتـسا ، الماک  اکیرما  یاھفدھ  دـننک . هفاضا 

رد مالـسا  هیلع  زورما  هک  یکرحت  یلـصا  بجوم  لماع و  نیاربانب  دـناهتفرگ . یھاتوک  یهھرب  ات  ار  اـکیرما  ولج  ـالعف  دـننزب ، راـک  هب  هریغ  لـلم و  ناـمزاس  رد  اـھنآ  دوب  نکمم 

هک یاهنادبتـسم  ینوـعرف و  طلـست  یمالـسا ، رکف  دوـجو  اـب  دـننکیم  ساـسحا  دنـسرتیم ؛ نآ  زا  دـنفلاخم و  مالـسا  اـب  اـھنیا  هک  تسا  نیمھ  دراد ، دوـجو  اـم  یهقطنم 

نآ اب  ساسحا و  ناشدوخ  یعقاو  ضراعم  ناونع  هب  ار  مالـسا  اذل  تسین . نکمم  دننک ، دوبان  دنکمب و  ار  اھنآ  یونعم  یدام و  تورث  دـننک و  ادـیپ  قطانم  نیا  رب  دـنھاوخیم 

. دننکیم هزرابم 

هعمجزامن  / ١٣٨١/٠٩/٠١ یاھهبطخ  رد  تانایب 

ارجا و هب  لیم  یبلطتلادع و  شتعیبط  ناوج ، تسا . هداتـسیا  ملاع  ناربکتـسم  نیرتربکتـسم  یبلطهطلـس  یھاوخنوزف و  یبلطهدایز و  لباقم  رد  یمالـسا  ماظن  زورما 

هکنیاامک رگید -  یاھروشک  ناناوج  هچ  نامدوخ ، روشک  لخاد  ناناوج  هچ  تسا -  یمالسا  ماظن  عضوم  رانک  رد  شعـضوم  یعیبط  روط  هب  یناوج  رھ  تساھنامرآ . ققحت 

یدازآ و اب  تیدـض  دادبتـسا و  هب  تسا -  هدرک  ماـیق  اـیند  رد  ضیعبت  یرگدادـیب و  ملظ و  داـسف و  هیلع  هک  ار -  یمالـسا  ماـظن  هک  یـسک  تسھ . مھ  روطنیمھ  مینیبیم 

. دنشاب هتشاد  هجوت  ناناوج -  صوصخب  همھ -  دیاب  ار  نیا  تسا . هدروخ  ار  نمشد  بیرف  ای  تسا ، نمشد  دوخ  ای  دنک ، مھتم  رشب  قوقح  اب  تیدض 

یقرش  / ١٣٨١/١١/٢٨ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

امـش مینک ؛ نیمات  ار  نامدوخ  عفانم  میوش و  طلـسم  امـش  روشکرب  ام  دیراذگب  دـنیوگیم  اھنآ  تسا . هملک  کی  نیمھ  رـس  یناھج  تردـق  زکارم  اب  بالقنا  یاوعد  یهمھ 

هتشذگ یلم و  تیثیح  فرش و  سومان و  رگا  دیوشب و  دیدش ، ریقحت  رگا  دینیشنب ؛ دیتسشن ، هایـس  کاخ  هب  رگا  دیتفیب ؛ دیداتفا ، بقع  ملع  رد  رگا  دیدش . دیدش ، هچرھ 

فرح لباقم ، رد  تسا . نیا  اھنآ  فرح  دنـسرب ! ناشعفانم  هب  اھتـسینویھص  اکیرما و  تردق ، زکارم  هک  تسا  نیا  مھم  تسین ، مھم  اھنیا  دوشب . دش ، لامیاپ  امـش  خـیرات  و 

دوخ روضح  اب  ناریا  تلم  دیسرب . ناتدوخ  یاھوزرآ  هب  ام  روشک  رد  ندمتم ، سابل  رد  یاھیشحو  هندرگ و  رـس  نادزد  امـش  هک  میھدیمن  هزاجا  ام  هک  تسا  نیا  ناریا  تلم 

. تسشن دھاوخن  بقع  مدق  کی  یتح  هک  تسا  هدرک  تباث  هتفگ و  ایند  نازروعمط  یناھج و  تردق  زکارم  هب  دوجو  یهمھ  اب  اراکشآ و  لاس ، راھچوتسیب  نیا  رد  هنحص  رد 

« رشب قوقح   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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، رـشب قوقح  یتـسود ، ناـسنا  یاھراعـش  رود  زا  اذـل  دـنک . حیرـشت  اـھتلم  یارب  ار  دوـخ  راـبتیانج  زیمآتناـیخ و  دـصاقم  فادـھا و  تسین  لـیام  نمـشد  هک  تسا  یھیدـب 

. دننکیم اشفا  ار  ناشدوخ  لمع  رد  ملاع ، ناربکتـسم  نابلطتردق و  دنامب . یقاب  دایز  دناوتیمن  بیرف  ییوگغورد و  نیا  اما  دـنکیم . تسد  رـس  رب  ار  هریغ  یـسارکمد و 

، نیا میراذگب . راک  رس  رب  لاس  ود  تدم  هب  لقادح  ار  ییاکیرما  مکاح  کی  مییایب و  قارع  هب  میھاوخیم  ام  دنیوگیم  احیرص  اھییاکیرما  دینیبب . قارع  یهیضق  رد  الاح  نیمھ 

رب مھ  ار  یقارع  یهدناشنتسد  مکاح  کی  دـنھاوخب  رگا  دنتـسین . یـضار  نیا  زا  رتمک  هب  دـنھاوخیم و  ار  نیمھ  ناشلد  هت  رد  اھنآ  تساھییاکیرما . ریمـضلایفام  یاشفا 

یاھتکرش موقلح  رد  هچراپکی  اجکی و  ار  یدام  یلام و  یناسنا و  عبانم  هعومجم  کی  روشک و  کی  تلم ، کی  دنھاوخیم  اھنآ  دنکیمن . عابـشا  ار  اھنآ  زاب  دنراذگب ، راک  رس 

. تسا نیا  اھنآ  تساوخ  دنتسین . یضار  نیا  زا  رتمک  هب  دنزیرب و  یناھج  تردق  زکارم  یتسینویھص و  بلطنوزفا 

نادھاز  / ١٣٨١/١٢/٠٢ مدرم  رادید  رد  تانایب 

گرزب یالتبا  کی  نیا  تسا . هقطنم  رد  یللملانیب  نازواجتم  یتیلمارف و  یاھتردـق  یهناراکزواجت  روضح  تسا ، ناملـسم  یاھتلم  یهمھ  لئاسم  وزج  زورما  هک  یاهلاـسم 

سپ دـننکیم . دـیدھت  اھراشف  نامھ  هب  ار  قارع  تلم  رگید  یاهناھب  هب  زورما  دـنداد و  رارق  راشف  ریز  ار  ناتـسناغفا  تلم  یاهناھب  هب  زورید  تسا . هقطنم  نیا  یاـھتلم  یارب 

وگغورد تردق  کی  ار  اکیرما  ربکتسم  تردق  دنراد  قح  ایند  مدرم  رگید  زورما  ایآ  دش !؟ هچ  یسارکمد  زا  یرادفرط  رشب و  قوقح  یتسود ، حلص  راعش  گنج ، دض  راعـش  نیا 

هلمح دوخ  عفانم  ظفح  رطاخهب  مینک و  هلمح  قارع  هب  هک  دـنکیم  اـضتقا  اـم  عفاـنم  دـنیوگیم  احیرـص  دـننادب !؟ ناـمز  نیا  یاـھرلتیھ  تسیـشاف و  ار  اـکیرما  نـالووسم  و 

یهمھ زورما  درک . هلمح  دنکیم و  هلمح  دوخ  نوماریپ  یاھروشک  هب  اذل  دراد ، جایتحا  یتایح  یاضف  هب  ناملآ  هک  تفگیم  دزیم و  ار  فرح  نیمھ  مھ  رلتیھ » . » مینکیم

نـالووسم اـیند  مدرم  زورما  نیمھ  دـسریمن و  ادرف  هب  هک  منکیم  ضرع  نم  دـننادیم . قطنمیب  وـگروز و  ردـلق  کـی  زواـجتم و  کـی  تسیـشاف ، کـی  ار  رلتیھ  اـیند  مدرم 

نیا هتبلا  دندمآ ! اھنابایخ  هب  اھییاکیرما  راتفر  زا  نیگمشخ  مدرم  دش و  تارھاظت  ایند  رھش  تصـشودص  رد  دیدید  دننادیم . زواجتم  وگروز و  ردلق و  تسیـشاف ، ار  ییاکیرما 

یارب قارع  سراف و  جیلخ  رب  طلـست  هار  زا  هک  یتدم  دـنلب  عفن  نآ  هک  درک  دـھاوخ  هطاحا  نانچ  ار  اھنآ  تالکـشم  دـنوش ، قارع  هب  هلمح  ریگرد  اھییاکیرما  رگا  تسا . راک  لوا 

. دننامب تکاس  یتیلمارف  یاھیردلق  لباقم  رد  اھتلم  هک  تسین  زورید  لثم  زورما  دش . دھاوخ  لیدبت  اکیرما  ماظن  هیلع  یدـج  یاھدـیدھت  هب  دـندوب ، هدرک  فیرعت  ضرف و  دوخ 

زا ار  گرزب  یاھرطخ  نیا  دنناوتیمن  مزال  تعاجش  یمالسا و  تزع  ساسحا  هملک ، تدحو  مالسا ، هب  کسمت  اب  زج  ناملـسم  یاھتلود  اھتلم و  دنتـسیایم . اھتلم  زورما 

یمالسا یاھتلم  لباقم  رد  هک  تسا  یھار  اھنت  ییوگروز -  لباقم  رد  میلست  مدع  هناردتقم و  مایق  تعاجش و  یگداتسیا و  هار  ناریا -  ناملسم  تلم  هار  دننک . عفد  دوخ 

. داد ناشن  ام  هب  مالسا  ار  هار  نیا  و  دراد ، رارق 

ناتسچولب  / ١٣٨١/١٢/٠۶ ناتسیس و  نایوجشناد  ناناوج و  رادید  رد  تانایب 

رد وا  نخـس  دـنزیم و  ار  شدوخ  فرح  تسا ، هدازآ  ناسنا ، کی  یتقو  دـنامیم . هدرپ  رد  نانچمھ  قیاقح  زا  یرایـسب  زورما  دوبیمن ، یمالـسا  ماظن  بالقنا و  یگدازآ  رگا 

دودحم یکچوک  یهریاد  رد  ار  وا  نخـس  ناوتیمن  رگید  تسا ، هدازآ  مدرم  یهدارا  زا  هتـساخرب  یتموکح  تردق  ماظن و  تلم و  کی  یتقو  اما  تسا ؛ راذگرثا  یدودحم  یهریاد 

. تفای دھاوخ  ساکعنا  ایند  رد  درک و  دھاوخ  ادیپ  نینط  وا  فرح  درک ؛

ماظن فقوم  عقوم و  هک  دننکیم  هلگ  یمالـسا  ماظن  بالقنا و  زا  هراومھ  ایند  نوگانوگ  یـسایس  لفاحم  رد  اما  دـننک ؛ فارتعا  دوخ  یاھتـسکش  هب  دـنھاوخیمن  نانمـشد 

نیا تسا . هدش  یناھج  رابکتسا  فادھا  زا  یرایسب  عنام  رشب ، قوقح  تاحیلست و  مالـسا ، یایند  ناتـسناغفا ، نیطـسلف ، یهیـضق  رد  نآ  یـسایس  عضاوم  یمالـسا و 

نآ هیلع  دننمشد و  مالسا  اب  لیلد  نیمھ  هب  اھنآ  میراد و  مالسا  زا  ار  یگدازآ  نیا  ام  تسا و  هدازآ  ماظن  کی  لماک  روطهب  یمالسا  ماظن  تسام . تلم  یگداتـسیا  رطاخهب 

. دننکیم تیلاعف  شالت و 

هعمجزامن  / ١٣٨٢/٠١/٢٢ یاھهبطخ  رد  تانایب 

ملاظ ود  زا  مادـکچیھ  هب  ام  تسا : نیا  ام  یدـنبعمج  عضوم و  تسا ، یـسیلگنا  ییاکیرمآ و  زواجتم  یاـھورین  یهلیـسو  هب  مادـص  طوقـس  یهیـضق  هک  لوا  یهیـضق  نیا  رد 

هک نانچمھ  میلاحشوخ ، دوب و  فرطیب  قارع  تلم  هک  نانچمھ  میدوب ، فرطیب  تسا . لاحـشوخ  مھ  ام  تلم  میلاحـشوخ و  یلیخ  مھ  مادص  طوقـس  زا  میدرکن . کمک 

. تسا لاحشوخ  قارع  تلم 

تفھ تسیب و  مانتیو  گنج  زا  دینیبب ! دوش . مگ  هک  تسین  ییاھزیچ  عیاجف  نیا  تسا . هدش  عقاو  مدرم  هب  تبسن  قارع  رد  تدم  نیا  رد  هک  تسا  یعیاجف  مود ، یهیـضق 

ردـقچ نآ  یهرابرد  دوشیمن . شومارف  دـنداد ، ماـجنا  مدرم  هب  تبـسن  گـنج  نآ  رد  اـھییاکیرمآ  هک  یعیاـجف  اـما  تسا ؛ هدـش  شومارف  مھ  اـھزیچ  یلیخ  هتـشذگ و  لاـس 

تایح و قح  مدرم ، قوقح  نیرتالاب  دـنامیم . هدـنز  هشیمھ  ایند  یمومع  نادـجو  ایند و  مدرم  دای  رد  مدرم  هب  مجاـھت  دـننکیم ! رکذ  اـھارجام  ردـقچ  دـنزاسیم و  اـھملیف 

بمب نارازھ  زورک ، کشوم  رازھ  زا  شیب  دنتفرگ . اھرھش  نیا  مدرم  زا  ار  تایح  قح  اھنارابمب  نیا  اب  دندمآ و  رـشب  قوقح  ناعفادم  ناونع  هب  نایاقآ  نیا  تسا . ندرک  یگدنز 

اھرھـش نیا  رد  مدرم  نیا  دـش . هتخیر  رگید  یاھرھـش  دادـغب و  هلح ، هیناوید ، هیرـصان ، هرـصب ، یور  بترم  فلتخم ، قرط  زا  هناـخپوت  رامـشیب  یاھـشتآ  نیگنـس و  رایـسب 

. میاهدش نارابکـشوم  رگید  یاھرھـش  رد  لوفزد و  رد  نارھت ، نیا  رد  نامدوخ  ام  میاهدش . نارابمب  نامدوخ  ام  تسیچ . ندش  نارابمب  یانعم  مینادیمام  دننکیم . یگدنز 

فدـھ ردـقچ  رگم  میربب . نیب  زا  ار  یماظن  فادـھا  میتساوخیم  ام  دـنیوگیم  دـننزب !؟ کشوم  اھدـص  اـی  اـھھد  تعاـس  کـی  لوط  رد  رھـش  کـی  هب  هک  تسا  یخوش  رگم 

مدرم یارب  تشحو  بعر و  طیحم  درک ؛ دوبان  ار  مدرم  اھنیا  درک !؟ دوبان  ار  اھنآ  بمب  نارازھ  زا  شیب  زورک و  کشوم  رازھ  زا  شیب  اب  یتسیاـب  هک  دراد  دوجو  قارع  رد  یماـظن 

رد یریش  کچوک  یهچب  هک  دنمھفیم  ار  فرح  نیا  یانعم  یناسک  دندنام . اذغیب  مدرم  یاھهچب  دندش و  هتشک  مدرم  یاھهچب  دندیـسرت ، مدرم  یاھهچب  دروآ ، دوجو  هب 

یهچب ردقچ  دنمھفیم . ار  فرح  نیا  یانعم  اھنیا  دنشاب . هتشادن  دنھدب ، هچب  نیا  هب  هک  ملاس  بآ  دشاب ، هتشادن  اذغ  ردام  دنشاب ؛ هتشادن  ریـش  دنـشاب و  هتـشاد  هناخ 

! دندش هتفرگ  اھهداوناخ  زا  نازیزع  زا  ردقچ  دشن ! هتـسب  ناشمخز  هک  دندیباوخ  اھناتـسرامیب  نیا  رد  ناوج  ردقچ  دندرک ! نوخ  دوخ  یاھهیرگ  اب  ار  اھردام  ردـپ و  لد  کچوک 

یهناخ دراو  لطاب ، نامگ  کی  ای  تمھت  کی  فرـص  هب  دـنزیم . شتآ  ار  ناسنا  لد  اھهرظنم  نیا  ندـش ! دراو  اھنآ  یاھهناخ  هب  مدرم و  هب  تناـھا  دـعب ، تسا !؟ مک  رگم  اـھنیا 

نازابرـس تسا !؟ یمک  زیچ  رگم  اھنیا  دننک . دیدھت  ار  وا  دنراد و  اور  تناھا  وا  هب  دندنبب و  ار  شیاھتـسد  اھمـشچ و  دـنناشوپب ، ار  درم  رـس  شاهچب  نز و  ولج  دـنوشب ، یکی 

. دنداتسیا ناشرس  یالاب  گنفت  اب  دندناباوخ و  ور  هب  دندرک ، زارد  رمد  نیمز  یور  دنتسب ، ناشیاھهیفوک  اب  ار  ناشیاھرس  دنتسب ، تشپ  زا  ار  برع  نادرم  یاھتسد  هناگیب 

ناوج دـنک ؛ یـسرزاب  ار  برع  یهبجحم  نانز  ییاکیرمآ  زابرـس  تسا . مھم  رایـسب  یارجام  کی  مھ  نیا  تسا !؟ یندـش  ناربج  رگم  اـھنیا  تسا !؟ یتبیـصم  مک  رگم  اـھنیا 

اھنیا دشاب ! هتشاد  بمب  ادابم  هک  دنک  یسرزاب  هدش ، هدیشوپ  اپ  ات  رـس  ابع  هیـشوپ و  هعنقم و  اب  هک  ار  برع  نز  دیایب  هدمآ ، اجک  زا  تسیک و  تسین  مولعم  هک  ییاکیرمآ 

، دـندز درک . ماـمت  ار  اـھنیا  دوشیمن  مھ  یھاوخرذـع  اـب  دـننکیم !؟ اـعدا  اـھوگغورد  نیا  هک  تسا  ناـسنا  یدازآ  هب  مارتحا  تساـھناسنا و  هب  مارتحا  تسا ، رـشب  قوقح 

دننزیم داتفا . قافتا  راب  کی  لبق  زور  دنچ  نیمھ  تسا . هداتفا  قافتا  اھراب  ناتسناغفا  گنج  لوا  زا  تسا . روطنیمھ  مھ  ناتسناغفا  رد  میدرک ! هابتـشا  دیـشخبب ؛ دنتفگ :

نیا ام  تسا و  مود  یهیـضق  نیا  دوشیم ؟ کاپ  اھتیانج  میدرک » هابتـشا  دیـشخبب ،  » اب میدرک ! هابتـشا  دیـشخبب ؛ دنیوگیم : دعب  دننکیم و  رامورات  ار  یتیعمج  بمب  اب  و 

. مینادیم وگغورد  ار  وا  دشاب ، رشب  قوقح  یعدم  رگا  مینکیم و  موکحم  ار  زواجتم  مینکیم ؛ یدردمھ  قارع  تلم  اب  مینکیم ؛ موکحم  تدشهب  ار  مود  یهیضق 

هعمجزامن  / ١٣٨٢/٠١/٢٢ یاھهبطخ  رد  تانایب 

الماک نامعـضوم  هک  ام  تسا . یندشن  راک  نیا  دـنتفگ  دـندرک و  موکحم  اھتلود  یتح  ایند ، یهمھ  ابیرقت  ار  نیا  تساھنآ . یدـعب  راک  نامز ، نتخانـشن  تیعقوم و  ندـیمھفن 

نودب قارع و  مدرم  دوخ  یهدیزگرب  دیاب  هکلب  تسینویھـص ؛ هن  یماظن و  هن  دشاب ، دیاب  یجراخ  هن  مکاح  نآ  تسا . طلغردناطلغ  راک  نیا  درک . مھاوخ  ضرع  تسا و  نشور 

نیا ام  هک  دننکیم  رکف  دـناهدرک . ار  اھباسح  یهمھ  ناشدوخ  شیپ  اھییاکیرمآ  هتبلا  دـنھاوخیم . ار  یـسک  نینچ  قارع  مدرم  دـشاب . زواجتم  یاھتردـق  ینابیتشپ  هب  اکتا 

هـضبق ار  شرورپ  شزوـمآ و  ینعی  مینکیم ؛ ضوـع  ار  مدرم  گـنھرف  سپـس  مینکیم و  مھ  ییاـھکمک  میریگیم و  تسد  رد  ار  روـما  ماـمز  دـعب  مینکیم ، بصن  ار  صخش 

« رشب قوقح   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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وتـشپ یـسراف و  نابز  هب  یناتـسبد  باتک  نت  نیدـنچ  ییایـسآ  یاھروشک  زا  یکی  رد  اھییاکیرمآ  دـننکیم . ار  راک  نیمھ  مھ  ناتـسناغفا  رد  ناشدوخ  لاـیخ  هب  مینکیم .

گنھرف دنکن و  هولج  یتشز  یهرھچ  یناغفا  یاھهچب  یارب  اھسرد  نیا  لالخ  رد  اکیرمآ  یهرھچ  ات  دننک ، شخپ  ناتسناغفا  یاھناتـسبد  رد  هک  دندرک  پاچ  ناتـسناغفا  یارب 

لکش اھنآ  بولطم  یهجیتن  اب  اعطق  راک  نیا  دننکب . دنھاوخیم  مھ  قارع  یارب  ناشدوخ  لایخ  هب  ار  رکف  نیا  دریگب . لکـش  یرگید  روط  یلکهب  اھناغفا  یخیرات  هاگن  دید و  و 

یهیضق نیاربانب  دش . دھاوخ  لقتنم  یدعب  یاھلـسن  دعب و  لسن  هب  انیقی  هک  تسا  دایز  اھییاکیرمآ  ینمـشد  تایانج و  قمع  ردقنآ  مدرم  ناملعم و  نیب  رد  تفرگ . دھاوخن 

رھ دـندرکیمن ، مھ  ار  زواجت  نآ  رگا  دوب . گرزب  یاطخ  هانگ و  ظوفحم و  دوخ  یاج  هب  زواجت  نآ  دـندرکیمن ، مھ  ار  راک  نیا  رگا  ینعی  تسین ؛ یکی  یلبق  لـئاسم  اـب  مراـھچ 

دنھد و جرخ  هب  تحاقو  ردقنیا  دنرـضاح  روطچ  اھنیا  هک  دـنکیم  بجعت  ناسنا  اعقاو  تسا . قارع  تلم  هب  تناھا  گرزب و  یاطخ  هانگ و  القتـسم  یدـعب ، یاھراک  نیا  زا  کی 

روطچ یـسایس . یملع و  نادرم  نیا  اب  لاجر و  نیا  اب  خیرات ، نیا  اب  هقباس ، نیا  اب  یتلم  دنک ! نیعم  مکاح  شدوخ  یارب  دـناوتیمن  قارع  تلم  دـنیوگب  نویزیولت  رد  حـیرص 

مینکیم و موکحم  ار  نآ  مینادیم و  قارع  تلم  قوقح  نتفرگ  هدیدان  ار  نیا  ام  نتـسناوتن . هب  دنک  مھتم  ار  تلم  کی  دنزب و  فرح  هنامرـشیب  ردـقنیا  تسا  رـضاح  یناسنا 

کی هاچ  هب  هک  دـماین  نوریب  مادـص  یهلاـچ  زا  قارع  تلم  دـنکیمن . لوبق  ار  هلاـسم  نیا  مھ  قارع  تلم  دوخ  میریذـپیمن . قارع  یارب  ار  یدـیدج  یروتاـتکید  هجو  چـیھ  هب 

حرطم نالا  هک  ار  یتیعضو  نیا  ام  لاحرھهب ، دننکیمن . لوبق  مھ  ار  وا  مدرم  انیقی  دنرامگب ، لکش  نیا  هب  مھ  ار  یقارع  درف  کی  رگا  یتح  دتفیب . ییاکیرمآ  یماظن  روتاتکید 

«. الیبس نینموملا  یلع  نیرفاکلل  لعجی هللا  نل  و  : » مینادیم نیملسم  مالسا و  میرح  هب  یرگید  زواجت  دننکیم ،

زین ییاھتـسکش  دـناهدید و  مھ  ییاھتراسخ  هیـضق  نیا  رد  اـھییاکیرمآ  تسین . ییاـھن  یزوریپ  لـیلد  دراد ، دوجو  نآ  رد  هک  ییاھهھبـش  کـش و  اـب  مھ  نآ  یماـظن  یزوریپ 

اھنآ لوا  تسکـش  دناهتـشاد : هدمع  تسکـش  راھچ  اھنآ  دید . دنھاوخ  ار  اھتـسکش  نیا  راثآ  کیدزن  یهدنیآ  رد  انیقی  اما  دنناوتن ، دننادن و  دیاش  هتبلا  نالا  دناهدش . لمحتم 

لاربـیل هک  دـنداد  ناـشن  اـھنآ  دروـخ . تسکـش  راـک  نیا  اـب  دـننکیم ، جـیورت  اـیند  رد  هنوـگنیا  هک  یایـسارکمد  لاربـیل  نـیمھ  تـسا . یبرغ  یدازآ  یـسارکمد و  راعـش  رد 

تسا رضاح  دنک ، اضتقا  شایدام  عفانم  یتقو  رکفت  نآ  دنشاب . دقتعم  ناسنا  یدازآ  هب  هملک  یقیقح  یانعم  هب  هک  دناسرب  ییاج  نآ  هب  ار  تلم  کی  دناوتیمن  یـسارکمد 

. دنورب نوریب  دننک و  کرت  ار  قارع  نالا  نیمھ  دیاب  دنتسھ ، یسارکمد  رادفرط  دنیوگیم و  تسار  اھییاکیرمآ  رگا  دنک . لام  دگل  تحار  ار  اھناسنا  باختنا  قح  ناج و  یدازآ و 

گنردیب دیاب  دنراد ، لوبق  ار  اھتلم  قوقح  یسارکمد و  دنیوگیم و  تسار  رگا  دیراد !؟ راک  هچ  قارع  رد  نالا  دمآ . ریز  هب  دیـشکب ؛ ریز  هب  تردق  زا  ار  مادص  دیتساوخیم  امش 

. دتفایمن قافتا  یزیچ  نینچ  هک  تسا  مولعم  اما  دننکن ؛ قارع  روما  رد  مھ  یتلاخد  چیھ  دننک و  جراخ  قارع  زا  ار  اھیماظن 

مدرم هک  دش  مولعم  دـنداد ، هک  ییاھراعـش  رد  دـندیمھف و  مھ  ایند  مدرم  ار  نیا  دـمآرد ؛ بآ  زا  غورد  ناشیاھراعـش  دـندروخ و  تسکـش  مھ  یژولوئدـیا  ظاحل  زا  اھییاکیرمآ 

اھدراـکالپ اـھولبات و  یور  اـی  دـناهتفگ و  ناـبز  هب  اـی  مدرم  نوگاـنوگ ، یاـھییامیپھار  رد  هک  ار  اـیند  مدرم  یاھراعـش  زا  راعـش  هدزناـپ  هد  دـناهدیمھف . ار  اـھییاکیرمآ  ییوگغورد 

نیا : » تساھنیا اھراعـش  زا  یدادـعت  دـناهدرک . کرد  ار  هیـضق  تقیقح  نآ  تسرد  ایند  مدرم  هک  تسا  نیا  یهدـنھد  ناـشن  شاهمھ  هک  دـندرک  عمج  هدـنب  یارب  دناهتـشون ،

روحم « ؛» تسا یرلتیھ  یهنازواجتم  لاغشا  کی  گنج  نیا  « ؛» تساکیرمآ یهتسکشرو  داصتقا  تاجن  یارب  گنج  نیا  « ؛» رشب قوقح  یدازآ و  هن  تسا ، تفن  گنج  گنج ،

اھتدـم زا  شدوخ  ینیبنشور  اب  ار  اھنآ  ناریا  تلم  هک  تسا  ییاھراعـش  اھنیا  نارھت . مدرم  هن  دـندادیم ، راعـش  ار  اھنیاایند  مدرم  دنلیئارـسا .» سیلگنا و  اـکیرمآ ، ترارش ،

. دننکیم رارکت  ار  اھنیمھ  ایند  یمومع  راکفا  دناهدیمھف و  ار  اھنیا  ایند  مدرم  زورما  دوب ؛ هدرک  سمل  شیپ 

سلجم  / ١٣٨٢/٠٣/٠٧ ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

رـشب و قوقح  یعمج و  راتـشک  حالـس  یهلاسم  دـھاوخیم ، ناریا  تلم  زا  تساکیرما -  یمالـسا ، تکرح  بالقنا و  هب  مجاھت  ناکیپ  کون  رد  الاح  هک  اـکیرمآ -  هچنآ  زورما 

یرگید زیچ  نیا  زج  تساـکیرما . یتردـقربا  یهدارا  لـباقم  رد  ندـش  میلـست  دـنھاوخیم ، روـشک  نـالووسم  تلم و  زا  اـھنآ  هچنآ  هـکلب  تـسین ، یـسارکمد و ...  تموـکح 

زا یهدمآرب  ینوناق و  یاھتلود  هک  ییاھروشک  رگا  دنتسھ ؟ ییاھروشک  هچ  اکیرما  فارتعا  لوبق و  دروم  یاھیسارکمد  زورما  دنراد !؟ لیامت  یـسارکمد  هب  اھنیا  الاو  تسین ،

یالاب باقع  دننام  یماظن  یاھورین  دـننک ، یطخت  دـندقتعم ، نآ  هب  دـننکیم و  رکف  دـنھاوخیم و  یماظن  یاھورین  یهعومجم  هک  هچنآ  زا  مدـق  کی  دـنراد ، مدرم  تاباختنا 

اھنیا دنایـسارکمد !؟ هب  دـقتعم  نامز  هچ  دـینک ! هاگن  ناتدوخ  فارطا  هب  تسین ؟ روطنیا  رگم  دـنراذگیم . راـنک  دـننکیم و  راکـش  یکبک  لـثم  ار  اـھنآ  دـنیآیم و  ناـشرس 

رارکت نتفگ و  زاب  نتفگ و  زاب  نتفگ و  هب  ایند  رد  تاغیلبت  تسایـس  اھتنم  دننادیم ؛ ایند  مدرم  هک  دننادیم  مھ  ناشدوخ  دننکیم ، رکذ  راعـش  کی  ناونع  هب  ار  یـسارکمد 

تداع مدرم  لقاال  دـنکیم ؛ رثا  مدرم  زا  یـشخب  رد  هرخـالاب  دـننک ، رارکت  دـننک ؛ رارکت  دـنیوگب ؛ دـیاب  تساـیند . رد  جـیار  یادـناگاپورپ  یتاـغیلبت و  تسایـس  نیا  تسا ؛ ندرک 

هجو چیھ  هب  مھ  ناشمدرم  دننادیمن و  ار  مدرم  یار  یانعم  الـصا  اھنیا  یهقالع  دروم  یاھمیژر  زا  یرایـسب  دنتـسین . یرالاسمدرم  لابند  اھنیا  الاو  دنونـشب ؛ هک  دـننکیم 

همھ نیا  اـب  تاـباختنا ، همھ  نیا  اـب  ار  یمالـسا  یروھمج  هک  یتقو  دـنرادن ! یـضارتعا  چـیھ  مھ  اـھنآ  هب  هچ و  ینعی  روشک  رد  لووسم  باـختنا  نداد و  یار  هک  دـننادیمن 

اب نالووسم  طابترا  دراد -  دوجو  ایند  رد  یروشک  رتمک  رد  هک  تسھ  روشک  نیا  رد  هک  یرالاسمدرم  یاھدامن  اـھهناشن و  همھ  نیا  اـب  فلتخم ، یاھهنحـص  رد  مدرم  روضح 

، دـننکیم مھتم  یروتاتکید  دادبتـسا و  یرالاس و  مدرم  نتـشادن  هب  نالووسم -  هب  اھنآ  رفاو  یهقالع  قشع و  مدرم و  فطاوع  اھینابیتشپ و  اھنآ ، اـب  ناشیلدـمھ  مدرم و 

. تسیچ ناشدارم  هک  تسا  مولعم 

١٣٨٢/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدراھچ  مسارم  رد  تانایب 

هچ هب  سیلگنا  اکیرما و  مینارگن . قارع  رد  امـش  روضح  زا  ام  تقیقح ، رد  مینارگن ! قارع  رد  ناریا  ذوفن  زا  ام  دـنیوگیم  رتماـمت  هچرھ  ییوگهفازگ  اـب  دنتـسیایم و  دـنیآیم 

مدرم یاعدا  ندوب  غورد  ناتـسناغفا ، یهنحـص  قارع و  یهنحـص  دـننکیم ؟ بوصنم  یماظن  مکاـح  قارع  یاھرھـش  رد  یقح  هچ  هب  دـنراد ؟ یماـظن  روضح  قارع  رد  یقح 

چیھ اھناسنا  قوقح  هب  هن  ارآ و  هب  هن  اھتلم ، هب  هن  مدرم ، هب  هن  دـش  مولعم  درک . تباث  دـننادیم ، نآ  رادـمچرپ  ار  دوخ  اھییاکیرما  هک  ار  رـشب  قوقح  زا  یرادـفرط  یرالاس و 

یاھیناپمک یتفن ، یاھیناپمک  ینعی  اکیرما ؛ تموکح  یهنحص  تشپ  رد  رثوم  یاھیناپمک  بیج  ندرک  رپ  زا  تسا  ترابع  دنراد ، داقتعا  نآ  هب  هک  یزیچ  اھنت  دنرادن . یداقتعا 

. دننکیم هرادا  ار  رگید  یاھتموکح  یضعب  اکیرما و  تموکح  یهنحص  تشپ  هک  یلام  یلوپ و  میظع  یاھھاگتسد  یتاحیلست و 

نیمارو  / ١٣٨٢/٠٣/٢٢ مدرم  رادید  رد  تانایب 

رد هکلب  دندرکیمن . رواب  اجنیا  رد  طقف  هن  درکیمن . رواب  ار  نآ  یسک  دمآیمن و  باسح  هب  مھ  ایور  لایخ و  باوخ و  یتح  امش ، ناریا  رد  زور  کی  یمالـسا ، ماظن  لیکـشت 

دشر دشکب ، دق  مالسا  مان  هب  دناوتب  تلم  کی  دندروآ ، دوجوهب  یمالسا  تما  هار  رس  رب  هک  یمیظع  خالگنس  نایم  رد  هک  درکیمن  رواب  سکچیھ  مھ  مالـسا  یایند  حطس 

مزع اب  تلم  نیا  دشن ؛ مھ  یفداصت  روطهب  دش و  نیا  اما  درکیم ؟ رکف  یسک  هچ  دنک . توعد  مالسا  یدازآ  لدع و  هب  ار  ایند  دراد و  هگن  تسد  رس  رب  ار  مالسا  مچرپ  دنک ،

دروآ و دوجوهب  یرگید  زا  سپ  یکی  تسا -  هدرک  نیعم  یخیرات  ثداوح  ندمآ  دـیدپ  یارب  لاعتم  یادـخ  هک  یبابـسا  نامھ  ار -  اھلولعم  اھتلع و  یهلـسلس  دوخ ، یرادـیاپ  و 

ییاتـسور و نموم  ناوج  هدـع  کی  درکیم . دـییات  ار  اـھنآ  فرح  مھ  رھاوظ  درادـن . یاهدـیاف  دـنتفگیم  دـندرکیم ؛ سویاـم  ار  نازراـبم  مدرم و  زور  نآ  اـھیلیخ  . دـش هنوگنیا 

رد زور  نامھ  رد  دندرک . مخا  یولھپ  میژر  هیلع  یدازآ ، زا  عافد  نایعدم  هن  دندش و  ربخ  اب  ایند  یاھیرـشب  قوقح  هن  دـش ؛ هتخیر  نیمز  رب  ناشنوخ  دابآرقاب  لپ  رـس  یرھش ،

ایند رد  رـشب  قوقح  حـیقو  نیغورد و  نایعدـم  نیمھ  دـندیتلغ و  نوخ  کاخ و  هب  نارھت  یاھنابایخ  تلافـسآ  یور  یولھپ  نارودزم  لسلـسم  اـب  ناوج  رازھ  دـنچ  مق  نارھت و 

نارگهسوـسو نخـس  مھ  رھاوـظ  دـنک ؟ دـشر  دـلابب و  روـطنیا  زور  کـی  هناـمولظم  یاھتداھـش  نـیا  درکیم  رواـب  یـسک  هـچ  دـندرکن . یوـلھپ  مـیژر  هـب  یـضارتعا  نیرتـمک 

ایند یتاغیلبت  یاھوگدنلب  مامت  مھ  زورما  تسا . روطنیمھ  مھ  زورما  درک . یندش  ار  یندشن  راک  نیا  تمھ ، یگداتسیا و  تماقتـسا و  اما  درکیم ؛ دییات  ار  هدننکسویام 

نیمھ دیـسر و  دھاوخن  ییاج  هب  یمالـسا  یرادیب  درادن ؛ یاهدیاف  هک  دـنالوبقب  روز  هب  ناملـسم  یاھتلم  رگید  هب  مھ  ناریا و  تلم  هب  مھ  هکنیا  یارب  تسا ، هداتفا  راک  هب 

راگدرورپ لضف  هب  اما  درک ؛ دـنھاوخ  دـناهدرک و  لاحهب  ات  دـیآیمرب ، ناشتـسد  زا  یراک  رھ  میوگب ؛ امـش  هب  دـنام ! دـھاوخ  راک  طسو  تسھ ، ناریا  رد  هک  مھ  یمالـسا  ماظن 

. دش دنھاوخن  قفوم  دیسر و  دھاوخ  کاخ  هب  ناشینیب  هرخالاب 

« رشب قوقح   » 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 68هاگياپ  هحفص 33 
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زاوھا  / ٠٨/١٣٨٢/٠۵ ناناوج  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

دننک راکنا  دنناوتیمن  تسیچ . رـس  رب  دراد ، دوجو  مالـسا  رابکتـسا و  نایم  زورما  هک  یعازن  دننادب  هک  تسا  نیا  دـننک ، هجوت  نآ  هب  روشک  ناناوج  یهمھ  تسا  مھم  هچنآ 

روطهب رابکتـسا  یاھیچتاغیلبت  دروآ . ار  یبیلـص » گنج   » مسا اکیرما  روھمج  سیئر  دـناهدرک . نایب  ار  نیا  احیرـص  ناـشدوخ  نوچ  تسا ؛ فرط  مالـسا  اـب  رابکتـسا  زورما  هک 

هلاقم دـننکیم ، تاغیلبت  دـننکیم ، تسرد  یاهنایار  یاـھیزاب  دـنزاسیم ، ملیف  دـننکیم ؛ یغیلبت  یاـھتیلاعف  مالـسا  هیلع  اـیند  رـساترس  رد  هناـیذوم  یاھلکـش  هب  مئاد 

ترفن رورت و  گنج و  مالـسا  نوچ  میفلاخم ؛ مالـسا  اب  اـم  دـنیوگیم  ناـشدوخ  اـھنآ  تسا . یگرزب  لاوس  نیا  دـنفلاخم !؟ مالـسا  اـب  ارچ  مالـسا . هیلع  همھ  دنـسیونیم ؛

دنتـسھ اھییاکیرما  دنکارپیم . ایند  رد  ترفن  هک  تسا  رابکتـسا  زورما  دننکیم . رـشتنم  ایند  یمومع  راکفا  یاضف  رد  ار  تمھت  غورد و  ینـشور ، حوضو و  نیا  هب  دنیرفآیم !

ار ناشدوخ  نازابرـس  هار ، رتمولیک  نارازھ  زا  دـننکیم . یماظن  تالمح  ضرعت و  اھروشک  دودـح  اھتلم و  قوقح  هب  هک  دنتـسھ  اھنآ  دـنروآیم . دوجو  هب  ایند  رد  ار  گنج  هک 

ار اـھگنج  نیرتشیب  دـینیبیم  دـینک ، هاـگن  امـش  هک  مھ  هتـشذگ  لاـس  دـص  خـیرات  رد  دـننکیم . زواـجت  تلم  نآ  هب  زرم و  نیا  هب  روشک ، نآ  هب  روشک ، نیا  هب  دـنرادیمرب و 

رب مکاح  یرادهیامرـس  یاھمیژر  نیمھ  ار  نیتال  یاکیرما  رد  اقیرفآ و  رد  ایـسآ ، رد  ناوارف  یاھگنج  دـنتخادنا . هار  هب  اھییاپورا  ار  یناھج  گرزب  گنج  ود  دـنتخادنا . هار  اـھیبرغ 

هک تسا  نیا  رـس  اوعد  دنیوگیم -  غورد  تسین -  نیا  رـس  اوعد  تساربم . اھتمھت  نیا  زا  مالـسا  دننکیم . داجیا  ترفن  اھتلم  نیب  هک  دنتـسھ  اھنآ  دنتخادنا . هار  هب  اکیرما 

ار ناشدوخ  قوقح  هک  دزومآیم  ناملـسم  یاھتلم  هب  دـنکیم ؛ هجوتم  ناشدوخ  تزع  هب  ار  ناملـسم  یاھتلم  دـناوخیم ؛ ارف  لالقتـسا  هب  ار  ناملـسم  یاـھتلم  مالـسا 

مالسا و یاوعد  تسا . فلاخم  تفرعم  نیا  اب  عافد و  نیا  اب  یگداتـسیا ، نیا  اب  رابکتـسا  دنتـسیاب . قوقح  نیا  هب  نازواجتم  لباقم  رد  دنھاوخب و  ار  قوقح  نیا  دنـسانشب ؛

. تسا نیا  رس  رب  رابکتسا 

هک ینیغورد  یاھباعل  گنر و  تسین . مسیرورت  رشب و  قوقح  رـس  رب  یمالـسا ، یروھمج  اب  دنتـسھ -  هک  ایند  یاج  رھ  رد  شیاھهلابند -  ییاکیرما و  رابکتـسا  عازن  زورما 

، ناریا دھاوخیم  یمالـسا  یروھمج  هک  تسا  نیا  رـس  رب  یمالـسا  یروھمج  اب  اھنآ  فالتخا  تسا . هدش  اوسر  حضتفم و  ایند  رد  زورما  دـنھدیم ، دوخ  یاھاعدا  هب  اھنیا 

هب یرادافو  یمالسا ، ماظن  ناکرا  یمالـسا و  یروھمج  هب  یرادافو  زورما  تردق . زکارم  یناھج و  ناربکتـسم  یار  هن  دشاب  مکاح  مدرم  یار  ناریا  رد  دشاب ؛ لقتـسم  زیزع و 

هـشیمھ زا  شیب  زورما  یدامتم و  یاھلاس  لوط  رد  یناھج  رابکتـسا  یتاغیلبت  درگـش  تسا . هناگیب  نازواجتم  هب  نتفگ  هن »  » هب یراداـفو  تلم و  قوقح  روشک ، لالقتـسا 

راکفا دـنوشیم  قفوم  مھ  یدودـح  ات  دـنربب . شیپ  ار  دوخ  راک  دـنناوتیمن  یمومع  راکفا  یاوغا  اب  زج  اھنآ  دـنک . اوغا  ار  اھنآ  فرحنم و  ار  ایند  مدرم  راکفا  هک  تسا  هدوب  نیا 

اھییاکیرما هک  ار  یایسارکمد  رشب و  قوقح  یانعم  دھاوخیم  سک  رھ  زورما  دنامب . ناھنپ  قیاقح  دراذگیمن  اھنآ  زیگناترفن  تشز و  درکلمع  اما  دنھد ؛ بیرف  ار  یمومع 

اب یماظن و  یورین  اب  ار  قارع  تلم  تسا . ییاکیرما  یاھاعدا  شیامزآ  یهنحـص  زورما  قارع  دنک . هاگن  قارع  هب  دمھفب ، دـنھاوخیم ، هنایمرواخ  یهقطنم  یاھروشک  یارب 

تلم یهدـننکدازآ  هک  دـننک  دومناو  اـیند  یمومع  راـکفا  هب  دـنھاوخیم  تقو  نآ  دـنھدیم ، رارق  لـمحت  لـباقریغ  یاـھییوگروز  ضرعم  رد  راـشف و  تناـھا و  دروم  هزینرـس  روز 

؟ دنکیم رواب  ار  نیا  ایند  رد  یسک  هچ  دننک ! تیاعر  ار  قارع  تلم  قوقح  دنھاوخیم  ای  دنقارع ،

. تخیرگیم گرگ  لباقم  زا  نینوخ  ندب  اب  وھآ  درکیم . بیقعت  ار  ییوھآ  یگرگ  دوب ! هدرک  یخالس  ار  گرگ  زا  هدیمر  یوھآ  هک  تسا  یباصق  نامھ  ناتـساد  اھنیا ، ناتـساد 

رد تسب ، ار  وھآ  یاـپ  تسد و  دورب . دوخ  هاگتـسیز  هب  اـت  دـنکیم  اـھر  ار  وا  باـصق  درکیم  لاـیخ  وـھآ  تفرگ . ار  وـھآ  شدوـخ  تفر ، گرگ  درک ؛ یھ  ار  گرگ  دیـسر ، باـصق 

هاگن هک  ـالاح  اـما  یداد ؛ تاـجن  گرگ  لاـگنچ  زا  ارم  مدرکیم  لاـیخ  تفگ  وھآ  دیـشک . وھآ  قلح  هب  ار  وقاـچ  دـعب  دروآ ؛ شدوخ  ناتـسود  یولھپ  تشاذـگ و  شدوخ  لـیبموتا 

: ییوت نم  یقیقح  گرگ  منکیم ،

یدوبر رد  مگرگ  لاگنچ  زا  هک 

یدوب وت  مگرگ  تبقاع  مدید  وچ 

یاھنز قارع و  مدرم  سومان  میرح  اھهداوناخ و  هب  ضرعت  اب  روشک ، نیا  رد  جرم  جرھ و  داجیا  اب  عبانم ، فرـصت  اب  هناگیب ، مکاح  نتـشاذگ  اب  یماظن ، یورین  اـب  ار  قارع  تلم 

، نیا تسا !؟ تاجن  نیا  دنقارع . مدرم  یهدنھدتاجن  اھنیا  دننک  رواب  ایند  یمومع  راکفا  قارع و  تلم  هقطنم ، یاھتلم  دنھاوخیم  تقو  نآ  دناهداد ؛ رارق  راشف  تحت  یقارع 

مـسیرورت زا  دـنک ، تلاـجخ  ساـسحا  هـکنیا  نودـب  اـکیرما  روـھمج  سیئر  تـسا ! هناـیمرواخ  یهـقطنم  یاـھروشک  یارب  ییاـکیرما  یــسارکمد  ییاـکیرما و  رــشب  قوـقح 

یاھدگل ریز  دھدیم ، رارق  راشف  تحت  ار  نیطسلف  مدرم  هک  تسا  لاس  هاجنپ  زا  شیب  لیئارسا  نیغورد  یلعج و  تلود  یتسینویھص  مسیرورت  دنزیم ! فرح  ینیطسلف 

نانز هب  دنکیم و  ریگتـسد  ار  نادرم  دنکیم ، دوبان  ار  ناناوج  دـشکیم ، ار  مدرم  دـنکیم ، بارخ  ار  اھهناخ  احیرـص  انلع و  دـنکیم ، هل  ار  اھنآ  یتسینویھـص  ناشوپهمکچ 

ناوج تقونآ  دریگیم ؛ هدیدن  ار  نیا  اقآ  نیا  مینکیم . رورت  ام  دـنیوگیم  دنتـسین و  نآ  رکنم  مھ  اھیلیئارـسا  دوخ  هک  تسا  یحـضاو  مسیرورت  نیا  دـنکیم . تناھا  لالذا و 

مـسیرورت دـیوگیم  ار  نیا  دـنکیم ، یدولآمشخ  مادـقا  زواـجتم ، لـباقم  رد  یکچوک  یهلباـقم  یارب  دوخ ، یهناـخ  زا  عاـفد  یارب  دوـخ ، فرـش  زا  عاـفد  یارب  هک  ینیطـسلف 

ییاپورا یهدـیاز  زا  اکیرما و  ترفن  زا  راشرـس  هقطنم  یاھتلم  تسا ! نیا  اـھنیا  قطنم  رد  مسیرورت  یاـنعم  تسا ! نیا  مسیرورتدـض ، تضھن  زا  اـھنآ  یرادـفرط  ینیطـسلف !

لالقتـسا و قوقح و  هب  هک  یناسک  دـناهدروآ . دوجوهب  اھنآ  دوخ  ار  ترفن  نیا  دـنرفنتم . اھنیا  زا  هقطنم  یاھتلم  یهمھ  تسین ؛ ام  تلم  صوصخم  دنـسیلگنا . ینعی  اکیرما ،

. میرفنتم امش  زا  ام  هلب ؛ دنرفنتم ؟ اھنآ  زا  هکنیا  زا  دندنمهلگ  ارچ  دننکیم . رپ  ناشدوخ  ترفن  زا  ار  اھتلم  نیا  ناشدوخ  دننکیم ، ضرعت  اھتلم  یاھزرم  سومان و  تزع و 

ماظن  / ١۵/١٣٨٢/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

گنر ایند  رد  اھراعش  اھفرح و  نیا  یـسارکمد و  رـشب و  قوقح  رگید  زورما  دنکیم . کمک  ام  هب  مھ  نیا  تسا ؛ هدش  راکـشآ  ایند  یارب  اکیرما  ییوگروز  تشز  یهرھچ  زورما 

شیپ یهتفھ  هک  یتاـقالم  رد  دـنداد . ناـشن  ار  دوـخ  یعقاو  یهرھچ  دنتـشاد ، زاربا  هـک  یموـش  تاـین  اـب  دـندرک و  ناتـسناغفا  قارع و  رد  اـھنیا  هـک  یراـک  اـب  تـسا . هتخاـب 

هب ار  تارف -  اـت  لـین  زا  گرزب -  لیئارـسا  یهشقن  اـکیرما  روھمج  سیئر  دوـب ، هدـمآ  اـھربخ  رد  هک  روـطنآ  تشاد ، اـکیرما  روـھمج  سیئر  اـب  یتسینویھـص  میژر  ریزوتسخن 

هب دنناوتیم  روطچ  دنشاب ؟ هتشاد  نظنسح  اھنیا  یاھفرح  هب  دنناوتیم  روطچ  یمالـسا  یاھروشک  تسیچ ؟ راک  نیا  یانعم  داد ! هیدھ  یتسینویھـص  میژر  ریزوتسخن 

دوـخ هـک  تـسا  یلطاـب  قحباـن و  یهنابـصاغ  یهناـیوگروز  یهنارگزواـجت  راعـش  تارف ،» اـت  لـین  زا   » راعـش دـننک ؟ هاـگن  نیطـسلف  یهیـضق  رد  مـکح  کـی  مـشچ  هـب  اـکیرما 

یهرھچ دننکیم ! رھاظت  راعـش  نیا  هب  ییاکیرما  یاھرالاسگنج  اھبلطگنج و  نالا  اما  تسا ؛ غورد  اھفرح  نیا  دـنتفگیم  دـندرکیم و  راکنا  ار  نآ  رخاوا  نیا  اھتـسینویھص 

لباقم رد  هکنآ  دنونشیم . دنمھفیم و  هک  اھتلم  دننزب ؛ فرح  دننکن  تارج  ناشنارـس  یبرع  ای  یمالـسا  روشک  نالف  رد  مریگ  تسا . هدش  راکـشآ  مالـسا  یایند  رد  اھنیا 

. دنیاھتلم داتسیا ، دھاوخ  اھنآ 

البرک  / ٢٩/١٣٨٢/٠۶ رکشل ٢۵  نایھاپس  نایجیسب و  رادید  رد  تانایب 

ینارون کاپ و  نموم و  لد  دـنکیم ، ظفح  نیمـضت و  نانمـشد  زیمآلاجنج  تاغیلبت  رابغ  ریز  نوگانوگ و  ثداوح  رد  فلتخم و  یاـیاضق  رد  ار  ناـسنا  شنیب  تریـصب و  هک  هچنآ 

فک رب  ناج  هک  ام  نموم  ناوج  تسا . زیگناتریح  اتقیقح  دـناهدرب ، راکهب  یتاغیلبت  نوگانوگ  یاھدـنفرت  اب  بالقنا  هیلع  اھلاس  لوط  رد  نانمـشد  هک  یتاـغیلبت  مجح  تسا .

دنیبیم و ار  تقیقح  اریز  دنازغلب ، ار  وا  دناوتیمن  هدننازغل  هدـننک و  هارمگ  تاغیلبت  نیا  اما  دراد ؛ رارق  تاغیلبت  نیا  دابدـنت  ضرعم  رد  تسا ، تدـھاجم  یهدامآ  هتفرگ و  تسد 

نمشد هک  تسا  یاهطقن  نیا ، تسا . نشور  وا  یارب  دنزادنایم ، هار  هب  ار  تاغیلبت  نیا  هک  یزکارم  اھروحم و  ثیبخ  یناملظ و  نطاب  نانمـشد ، گنراگنر  تاغیلبت  یارو  رد 

لمع هشیدنا و  رد  اوقت  اشنم  تسا و  رادروخرب  نامیا  زا  هک  یلد  دـنک . هلباقم  نآ  اب  جالع و  یبالقنا  نموم  ناملـسم و  ناوج  هب  تبـسن  ار  نآ  یتیفیک  چـیھ  هب  دـناوتیمن 

فیعـضت ناریا  گرزب  تلم  رد  ار  تمواقم  یگداتـسیا و  حور  دـناوتب  هک  تسا  هدـش  زکرمتم  نیا  یور  رب  ابلاغ  نمـشد  تاغیلبت  دوشیمن . هارمگ  نانمـشد  تاغیلبت  اـب  تسا ،

دناهدیمھف و ار  نیا  درادن ؛ ییآراک  وا  لباقم  رد  ییورین  چیھ  دتسیاب ، رابکتسا  یھاوخهدایز  لباقم  رد  دریگیم  میمصت  تلم  کی  یتقو  هک  دناهدیمھف  بوخ  یلیخ  اھنآ  دنک .

. دنربب نیب  زا  ناریا  تلم  رد  ار  تمواقم  یگداتسیا و  حور  هک  تسا  نیا  ناشیعس  دناهدیمھف . مھ  تسرد 

دوس یارب  رازبا  کی  ناونع  هب  زج  یشزرا -  چیھ  رشب  یارب  هکیناسک  دنکیم  درکیم و  رواب  یسک  هچ  تسا . هتخاب  گنر  رگید  زورما  یرـشب ، قوقح  نوگانوگ  یاھلاجنج 

یهلیسو هب  اھراب  یمالسا  یروھمج  ماظن  هیلع  هک  رشب  قوقح  یتاغیلبت  یهبرح  دننازوسب !؟ لد  ایند  زا  یاهشوگ  رد  رـشب  قوقح  یارب  دنتـسین ، لئاق  ناشدوخ -  یدام 

« رشب قوقح   » 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 68هاگياپ  هحفص 34 
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شالت و اب  دناهتسناوت  ناریا  تلم  ناناوج  نوچ  زورما  دناهدروآ . نایم  هب  ار  یرگید  یاھرازبا  اھراعـش و  زورما  اذل  درادن . ییاراک  رگید  زورما  دوب ، هتفرگ  رارق  هدافتـسا  دروم  اھنآ 

؟ دنکیم دیدھت  یـسک  هچ  ار  ناھج  حلـص  دننکیم . حرطم  ار  ناھج  ای  هقطنم  حلـص  دیدھت  یهلاسم  اھنآ  دننک ، ادـیپ  تسد  ییالاو  قیقد و  یملع  حوطـس  هب  دوخ  یریگیپ 

ار ناھج  حلص  یناسک  دوشیم ! دیدھت  ناھج  ای  هقطنم  حلص  نیاربانب  تسا ؛ یمتا  حالـس  لابند  هب  یمالـسا  ناریا  هک  دنکیم  دومناو  روطنیا  نمـشد  یهنایذوم  تاغیلبت 

لوط رد  ملاع  یهطقن  اھھد  رد  هک  دنکیم  دیدھت  اکیرما  تلود  ار  یناھج  حلـص  دناهتخادنا . هار  هب  ار  یناھج  رگناریو  گنج  ود  لاس ، تسیب  یهلـصاف  رد  هک  دـننکیم  دـیدھت 

نوگانوگ قطانم  یناھج و  حلـص  تسا . هدرک  یماظن  تلاخد  ناشیاھروشک  رد  یماظن و  یهلباقم  اھنآ  زا  هدـمآرب  یاھتموکح  اھتلم و  اب  هدرک و  یزورفا  گـنج  ریخا  نرق  مین 

اقیرفآ ایسآ و  رد  ناتسناغفا و  رد  نآ  زا  شیپ  قارع و  رد  اھنآ  راتفر  دنتسین . لئاق  باختنا  قح  اھتلم  یارب  هک  دننکیم  دیدھت  یتسینویھـص  میژر  اکیرما و  لثم  یتلود  ار  ایند 

ناشدوخ عفانم  طقف  اھنآ  یارب  تساھتلم . شمارآ  یناھج و  حلـص  درادـن ، تیمھا  اھنآ  یارب  هچنآ  هک  تسا  نیا  یهدـنھد  ناـشن  رگید ، طاـقن  زا  یرایـسب  رد  هناـیمرواخ و  و 

. دراد تیمھا 

ماظن  / ١٣٨٢/٠٨/١١ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

نا : » دـنوشیم لاحـشوخ  هدـمآ ، شیپ  یمالـسا  یروھمج  یارب  ینارحب  دـننک  لایخ  هکنیا  زا  هک  دنتـسھ  بـالقنا  ماـما و  نادورطم  یـسایس و  ناگتـسکشرو  زا  یاهدـع 

نکمم هکنیا  لامتحا  زا  اھنآ  دنوشیم . لاحـشوخ  اھب ؛» اوحرفی  : » دـسرب امـش  هب  یرـش  رگا  دـیآیم . ناشدـب  اھنآ  دـسرب ، امـش  هب  یریخ  رھ  مھوست ؛» هنـسح  کبـصت 

نیا نھد .»! هدوشگ  یداش  هب  تحاقو  : » تفگ دنھدیم . زورب  مھ  ار  ناشدوخ  یلاحـشوخ  دنوشیم و  لاحـشوخ  دیآ ، شیپ  یمالـسا  یروھمج  ماظن  یارب  یرـش  تسا 

ار اھنیا  داد و  یدازآ  اھنیا  هب  مدرم  نیا  یمالسا و  یروھمج  تسا و  ناملسم  یبالقنا و  مدرم  یمالسا و  یروھمج  تنم  راب  ریز  ناشرس  یالاب  ات  هک  دنتسھ  یناسک  هدع 

شوخ نیا  هب  ار  ناشلد  نالا  دنتـسکش و  نادکمن  دندروخ و  کمن  دندرک ؛ یـسانشانردق  مدرم  بالقنا و  ماما ، هب  تبـسن  اھنیا  اما  دـیناھر ؛ دـیدش  نیگنـس و  یاھتنحم  زا 

شیپ زا  دننک ، ملع  حرطم و  یمالـسا  یروھمج  هیلع  اھتـسینویھص  اھییاکیرما و  هک  یدیدھت  هناھب و  رھ  هک  دنتـسھ  یناسک  اھنیا  دنک ! دـیدھت  ار  ناریا  اکیرما  هک  دـننکیم 

ایند و یـسایس  زکارم  هک  دنکن  دنتـسین و  یـسک  هدع  نیا  دـننکیم . یلاحـشوخ  دوش ، حرطم  یمالـسا  یروھمج  هیلع  رـشب  قوقح  هک  مھ  ادرف  دـنوشیم ؛ لاحـشوخ 

اھنیا هب  تبسن  دنرھق و  اھنیا  اب  مھ  مدرم  دنرھق ، مدرم  اب  هک  دنتسھ  یناسک  دنریـصقت ؛ هب  ناگتـسکشرو  یمالـسا  یروھمج  ماظن  رد  اھنیا  دنھد ! بیرف  ار  اپورا  صوصخب 

اب مینکیم ، رکف  یرگید  روط  نوچ  ام  هک  دننکیم  غیلبت  هچنآ  فالخرب  درادن ؛ ناشراک  هب  یراک  دـنیبن ، یترارـش  اھنیا  زا  یتقو  ات  یمالـسا  یروھمج  ماظن  هتبلا  دامتعایب .

یهعماج رد  اریز  تسا ؛ یطلغ  ریبعت  شیدنارگد  متفگ  تقو  کی  هدنب  شیدنارگد .»  » مان هب  دناهدرک  تسرد  ناشدوخ  یارب  یاهنامرتحم  مسا  هدع  نیا  دـننکیم ! دروخرب  ام 

نالا هک  یعمج  نیب  رد  دـنکیمن . دروخرب  شیدـنارگد  اـب  تقو  چـیھ  یمالـسا  یروھمج  تسین . ینمـشد  ینعم  هب  یـشیدنارگد  تسھ و  شیدـنارگد  همھ  نیا  یمالـسا 

تفلاخم و دانع و  ثحب  دـننکیم . راک  نآ  یارب  دنایمالـسا و  ماظن  یاضعا  مھ  همھ  هک  دنتـسھ  مھ  ناملـسمریغ  هعیـش و  ریغ  ناملـسم  ناردارب  دـیراد ، فیرـشت  اجنیا 

هبرـض صخـش  نآ  هب  هظحالم  دیدرت و  چـیھ  نودـب  یمالـسا  یروھمج  درک ، ترارـش  دانع و  یـسک  رگا  هتبلا  دـنکیم . هلباقم  اھنیا  اب  یمالـسا  یروھمج  هک  تسا  ترارش 

. دنزیم

رطف  / ١٣٨٢/٠٩/٠۵ دیع  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

اکیرما و درک . دایرف  کی  اھتـسینویھص ، لیئارـسا و  اکیرما و  زا  رفنت  زاربا  حـیبقت و  رد  نیطـسلف و  زرابم  مولظم و  تلم  زا  عاـفد  رد  ار  دوخ  داـیرف  یهمھ  سدـق  زور  رد  اـم  تلم 

یهمھ زا  هدـنب  دـنھدیم . ناشن  دوخ  زا  مولظم  تلم  کی  هب  تبـسن  ار  اـھملظ  نیرتعیجف  یـسارکمد ، رـشب و  قوقح  دروم  رد  دوخ  نیغورد  یاـھاعدا  یهمھ  اـب  لیئارـسا 

، تسا تلم  روضح  نادیم  اجرھ  رد  دیدرک . زارفارـس  ایند  رد  ار  یمالـسا  یروھمج  هک  منکیم  یرازگـساپس  لد  قامعا  زا  تلم ، کچوک  رازگتمدخ  ناونع  هب  نامزیزع ، تلم 

. داد ناشن  دھدیم و  ناشن  ایند  هب  ار  دوخ  یھاگآ  هدارا و  روضح ، تردق  توق و  اب  تلم 

رطف  / ١٣٨٢/٠٩/٠۵ دیع  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

تلم هب  ام  دنتفگ  دندش و  قارع  دراو  یبورکیم  ییایمیش و  یاھحالس  اب  هزرابم  یعمج و  راتشک  یمتا و  یاھحالس  اب  هزرابم  رشب ، قوقح  یـسارکمد ، مان  هب  اھییاکیرما 

یارب ردقنآ  اھنآ  روضح  دنزیم . دنزب و  هجنپ  اھنآ  تروص  هب  تسا  راچان  قارع  تلم  هک  دناهتفرگ  گنت  قارع  تلم  رب  ار  راک  نانچنآ  زورما  اما  میھدب ! یدازآ  میھاوخیم  قارع 

رتـشیب هچرھ  هک  تسا  هدرب  ورف  رازنجل  رد  قارع  رد  ار  اـھنآ  ناـشتلود  هک  دـنادب  اـکیرما  تلم  تسا . هدرکن  لـمحت  ار  اـھنآ  قارع  تلم  هک  تـسا  هدوـب  زیمآریقحت  قارع  تـلم 

مجاـھت دروم  دنتـسھ -  اـیرد  یور  هک  شدوخ -  یاـھوان  زا  ار  دوخ  لاغـشا  تحت  دادـغب  هک  تسا  هدیـسر  اـجک  هب  قارع  رد  اـکیرما  راـک  دـینیبب  دـنوریم . ورف  رتشیب  دـننامب ،

ام دـنیوگیم  اـھنآ  دـباتیمنرب . ار  لاغـشا  هقطنم ، نیا  دـش . دـھاوخ  رتدـب  دـننامب  هچرھ  هک  تسا ، قارع  یهرادا  رد  اـکیرما  یناوتاـن  یهناـشن  نیا  دـھدیم . رارق  اھکـشوم 

ارآ هب  قارع  رد  نالا  نیمھ  رگا  هک  دـننادیم  دـنفلاخم و  یـسارکمد  اـب  اـھنآ  تسا . روآمرـش  غورد  کـی  نیا  مینک ! یـسارکمد  یهقطنم  ار  هناـیمرواخ  یهقطنم  میھاوخیم 

تاباختنا مالـسا  یایند  یاجک  رھ  زورما  دـننامب . قارع  رد  اھییاکیرما  دـنھدن  هزاجا  مھ  زور  کی  هک  درک  دـنھاوخ  باختنا  ار  یناسک  مدرم  عطاـق  تیرثکا  دـننک ، هعجارم  مدرم 

هک اـھییاکیرما  دـنرادیم . نمـشد  دوـجو  یهمھ  اـب  ار  اـھییاکیرما  هـک  یناـسک  ندـمآراک  یور  دنـسرتیم ؛ نآ  زا  اـھییاکیرما  هـک  تـسا  یزیچ  ناـمھ  هجیتـن  دـشاب ، یمدرم 

دھاوخ یپرد  ار  قارع  مدرم  تمواقم  یلیمحت ، تالیکـشت  نوناق و  رھ  یلیمحت و  یـساسا  نوناق  هک  دننادب  دشابن ، یمدرم  تاباختنا  قارع  رد  هک  دننک  یراک  دنھاوخیم 

یاھتلم هنایمرواخ و  یهقطنم  یاھتلم  دـناوتیمن  دـنک ، ینیبشیپ  هجدوب  مھ  رالد  دراـیلیم  رازھ  راـھچ  رـالد ، دراـیلیم  دـصراھچ  یاـج  هب  اـکیرما  روھمج  سیئر  رگا  تشاد .

. دنک دوخ  ریسا  ار  ناملسم 

یاـتدوک تخادـنا ؛ هار  هـب  ناریا  رد  ار  دادرم  هک ٢٨  یمیژر  تسا ؛ هدرک  اھیـسارکمد  اـھیرالاسمدرم و  هیلع  اـیند  رد  تیاـنج  همھ  نیا  یـسارکمد  یاـعدا  اـب  هک  اـکیرما  تلود 

زا یداـمتم  یاـھلاس  داد و  ماـجنا  یلم  یاـھتلود  هـیلع  رگید  قطاـنم  رد  اـقیرفآ و  نیتـال ، یاـکیرما  رد  اـتدوک  اـھھد  درک ؛ تیادــھ  روـشک  نآ  ینوناـق  تـلود  هـیلع  ار  یلیش 

یتلود تسا ، لوبقم  شیارب  دشاب  شمیلـست  دشابن و  رتوختشز  وا  زا  هک  یروتاتکید  رھ  مھ  زورما  نیمھ  درک و  تیامح  ناریا  رد  یولھپ » اضردـمحم   » لثم ییاھروتاتکید 

رد ار  اھوزرآ  نیا  اھنآ  هک  ار -  ییاکیرما  ناربکتـسم  نیرید  یاھوزرآ  اکیرما  روھمج  سیئر  اھزور  نیا  دـنکیمن . لوبق  ار  وا  رـشب  قوقح  یـسارکمد و  یاـعدا  یـسک  هک  تسا 

دنادب اکیرما  دنک . ینابرق  اکیرما  عورـشمان  عفانم  یاپ  هب  ار  اھنآ  عفانم  ریخـست و  ار  اھتلم  دھاوخیم  هک  دیوگیم  دروآیم و  نابز  هب  اراکـشآ  دندرکیم -  ناھنپ  ناشتاراھظا 

. تسا هداتسیا  اھتلم  نایم  رد  وگلا  کی  دننام  ناریا  رادهشیر  مواقم و  زرابم ، دھاجم ، گرزب ، تلم  دنوریمن و  راب  ریز  اھتلم  هک 

نیوزق  / ١٣٨٢/٠٩/٢۵ مدرم  رادید  رد  تانایب 

دنھد و رارق  هقادـم  هعلاطم و  دروم  ار  یمالـسا  یروھمج  ماظن  یاھیریگعـضوم  دـننک ؛ هاگن  بالقنا  یاھراعـش  هب  هک  تسا  مھم  رایـسب  ام ، ناناوج  صوصخب  ام ، تلم  یارب 

دروم جیردتب  یمالـسا  بالقنا  یادن  یمالـسا و  یروھمج  فرح  نانمـشد ، بجعت  لباقم  رد  هک  دید  دیھاوخ  دینک ، هاگن  رگا  دـنزادنیب . ناھج  یمومع  یاضف  هب  یھاگن  دـعب 

زا دـنیبیم . نیعلایار  هب  ایند  ار  اـھفرح  ناـمھ  زورما  اـما  دادیم ؛ ار  شراعـش  تلم  نیا  میتفگیم و  لـبق  لاـس  تسیب  اـم  ار  اـھفرح  یلیخ  دریگیم . رارق  اـیند  مدرم  لوبق 

یاھھاگتـسد یوق  یاهناسر  تاغیلبت  تساـھتلم ؛ هب  یزادـناتسد  لاـبند  زواـجتم و  راوخناـھج و  اـکیرما  درکیم  مـالعا  دـنلب  یادـص  اـب  تلم  نیا  لـبق  لاـس  جـنپ  تسیب و 

نخـس نیا  دـنمھفب  دنتـسناوتیمن  یمالـسا  یاھروشک  رد  یرایـسب  اـما  دـندزیم ؛ رـشب  قوقح  یھاوخیدازآ و  یـسارکمد و  زا  مد  مھ  اـکیرما  هب  یهتـسباو  یرابکتـسا 

هدـیدان دـنراد . رواب  دـننکیم و  لوبق  ار  نیا  همھ  دـنکیم ، ذاختا  ایند  لئاسم  رد  اکیرما  هک  یعـضاوم  یهدـھاشم  اب  زورما  یلو  تساـنعم ؛ هچ  هب  یمالـسا  ماـظن  بـالقنا و 

 - دننک یزادناتسد  ایند  یاج  رھ  هب  عورـشمان  عفانم  یهناھب  هب  هک  ندـش  لئاق  ار  قح  نیا  دوخ  یارب  اھتلم ، ییایفارغج  یاھزرم  نتـسناد  شزرایب  اھتلم ، قوقح  نتفرگ 

تلم فرح  یمالـسا و  بالقنا  فرح  نامھ  نیا  دننیبیم ؛ ار  اھنیا  ایند  مدرم  زورما  اپورا -  دوخ  رد  ایـسآ ، یاھروشک  هنایمرواخ ، یاھروشک  دنھ ، سونایقا  سراف ، جیلخ  هب 

. تسا ناریا 

« رشب قوقح   » 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 68هاگياپ  هحفص 35 
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نیوزق  / ١٣٨٢/٠٩/٢۵ مدرم  رادید  رد  تانایب 

هکنیا نودب  هک  یناسک  و  اکیرما -  روھمج  سیئر  لثم  دننکیم -  ینارمکح  تیرشب  یایند  رب  هنادبتـسم  هناروتاتکید و  رـشب ، قوقح  یـسارکمد و  مان  اب  هک  یناسک  زورما 

مدرم ینعی  هناـخ ، ناـبحاص  هک  تسینویھـص  نارادمدرـس  لـثم  دـنھدیم -  رارق  هنایـشحو  راـشف  ریز  ار  نیمزرـس  نآ  مدرم  دنـشاب ، هتـشاد  ینیمزرـس  رد  یقح  نیرتـمک 

. تشاد دنھاوخن  مادص  زا  رتھب  یتبقاع  مھ  اھنآ  دننادب  دنھدیم -  رارق  بوکرس  راتشک و  لتق و  هجنکش و  رجز و  دروم  روطنیا  ار  نیطسلف 

جح  / ١٣٨٢/١١/٠٨ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

ناتسناغفا قارع و  رد  نارگلاغشا  راتفر  هعلاطم  زین  دریگیم و  تروص  اکیرمآ  تلود  تیامح  اب  هک  نیطسلف  رد  بصاغ  یاھتسینویھص  هدنھد  ناکت  تایانج  هب  ارذگ  یھاگن 

. دنا هدرک  رپ  یدازآ  یسارکمد و  زا  یرادفرط  رشب و  قوقح  هناراکایر  یاعدا  زا  ار  ایند  هک  دزاسیم  راکشآ  ار  یناسک  تواقش  قمع 

اکیرمآ دـننکیم . لیمحت  اھتلم  رب  ار  دوخ  یرگتراغ  یروتاتکید و  اھتلم ، یزاسدازآ  مان  هب  دـنوشیم ، بکترم  ار  رورت  لکـش  نیرتعیجف  مسیرورت ، اب  هزرابم  راعـش  اب  نانآ 

. دنکیم دیدھت  رورت  هب  ار  ینیطسلف  یاھتیصخش  احیرص  تسینویھص  تلود  درامشیم . قحیذ  اھتلم  اھروشک و  هب  زواجت  رد  ار  دوخ  احیرص 

جح  / ١٣٨٢/١١/٠٨ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

شوگ و هب  رتاویش  رتاسر و  هچرھ  ار  مالسا  شخب  یدازآ  مایپ  ناملسم ، نادنمشیدنا  دنراد . هدھع  رب  ینیگنس  هفیظو  مالسا ، یایند  رد  یرکف  یـسایس و  ناگبخن  نونکا 

مدرم یدازآ و  رـشب ، قوقح  نوچ : یتاـعوضوم  رد  ار  مالـسا  نشور  میلاـعت  دـننک . نییبت  یتسردـب  ار  ناملـسم  یاـھتلم  یمالـسا  تیوھ  دـنناسرب . دوخ  مدرم  داـحآ  لد 

مسیرورت و اب  هزرابم  هرابرد  ار  برغ  یا  هناسر  بیرف  دـننک . وگزاب  ناناوج  یارب  یملع  یگدـنام  بقع  رقف و  اب  هزراـبم  ضیعبت ، عفر  داـسف ، اـب  هزراـبم  نز ، قوقح  یرـالاس ،

. دنزاس راکشآ  ناگمھ  یارب  یعمج ، راتشک  یاھحالس  اب  هلباقم 

شترا  / ١٣٨٢/١١/١٩ ییاوھ  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هک دـنادیمن  زورما  یـسک  هچ  تسین . ناریا  رد  یرگید  یهلاسم  چـیھ  تسا ؛ مجاھت  دروم  دـشاب ، شیوخ  هب  یکتم  لقتـسم و  دازآ و  دـھاوخیم  نوچ  امـش  روشک  زورما 

همھ ار  نیا  تسین ؟ شیب  یھاو  یاھهناھب  چوپ و  یاھفرح  دوشیم ، جراخ  هناگیب  یاھوگدـنلب  ناـھد  زا  هک  ییاـھفرح  رگید  یـسارکمد و  یدازآ و  رـشب و  قوقح  یهلاـسم 

یروتاتکید میژر  کی  لاس  هاجنپ  روشک  نیا  رد  دنادن  هک  تسیک  دنادن ؟ روتاتکید  دصرددص  یاھمیژر  زا  ار  ایند  ناربکتسم  یهیقب  اکیرما و  تیامح  هک  تسیک  زورما  دننادیم .

نیا هک  تسا  مولعم  دـننادیم . همھ  ار  اـھنیا  دوب ؟ یلعف  یاھتیـصخش  نیمھ  یھاـگ  اھتردـق و  تیاـمح  دروـم  درک و  تموـکح  مود -  یوـلھپ  لوا و  یوـلھپ  هتـسباو -  هاـیس 

دنامب و لقتسم  تسا  هتسناوت  هدرک و  مزع  هتساوخ و  تلم  نیا  تسا : لیلد  کی  هب  طقف  یمالـسا  یروھمج  اب  اھنیا  تفلاخم  تساھزیچ . یلیخ  یهدنھدناشن  تایعقاو 

. تسا نیا  هلاسم  زورما  دشورفن . اھنیا  هب  دھدن و  اھنیا  تسد  ار  دوخ 

هعمجزامن  / ١٣٨٢/١١/٢۴ یاھهبطخ  رد  تانایب 

. تسا هدوب  یروطنیا  زورما  ات  بالقنا  لوا  زا  ناشدـنفرت  دـننکیم ، کیرحت  ار  اھتلود  دنتـسھ و  ایند  رگید  زکارم  زا  یـضعب  اکیرما و  رد  هک  ام  یللملانیب  یناـھج و  نانمـشد 

مالعا راختفا  یدنلبرـس و  اب  تسا ، هدروآ  تسد  هب  هک  ار  هچنآ  ناریا  تلم  دـننک . ریقحت  کچوک و  ار  ناریا  تلم  یهلیـسو  هب  هدـمآ  تسدهب  دنمـشزرا  عاتم  دنـشوکیم  ـالوا 

نامروشک رد  تیونعم  نید و  زا  یهتـساخرب  الماک  میاهتـسناوت  هکلب  نید ، تیونعم و  زا  یهناگیب  ادـج و  هن  ار  یرالاسمدرم  ام  میاهدروآ . ییون  یهبرجت  اـیند  رد  اـم  دـنکیم .

هدوب تیونعم  زا  یهناـگیب  ناشیـسارکمد  دـننزیم ، مد  تاـباختنا  یدازآ  یـسارکمد و  زا  ناشـسلاجم  ناگدـنیامن  زا  یـضعب  اـھتلود و  هک  ییاـھروشک  زورما  مینک . رقتـسم 

دصرد جنپوتسیب  زا  رتمک  اب  اکیرما  روھمج  سیئر  نالا  دناهدرک . بلقت  مدرم  یار  فالخرب  دننک ، بلقت  اھیسارکمد  نامھ  رد  دناهتـسناوت  هدش و  مزال  اجرھ  هجیتن  رد  تسا .

هب یـسارکمد ، یاـعدا  اـب  مھ  دـعب  تسا . نـیمھ  دـشابن ، هارمھ  تیوـنعم  اـب  هـک  یایـسارکمد  دـنکیم ! تموـکح  اـکیرما  رد  هاـگداد ، مـکح  اـب  مـھ  نآ  شدوـخ ، مدرم  ارآ 

نیمھ کیدزن  یاھقیفر  اھنیا  یهمھ  دـینک ! هاگن  یماظن  یاھاتدوک  ایند و  یاھروتاتکید  هب  دـنداد ! یگدـناوخردارب  تقافر و  یتسود و  تسد  ایند  یاھروتاتکید  نیرتروتاـتکید 

ام میدروآ ؛ ار  ییون  یهبرجت  ام  دوشیم . یروطنیا  دشابن ، هارمھ  نید  تقیقح و  تیونعم و  اب  یسارکمد  یتقو  دنایرالاسمدرم . یسارکمد و  نارادفرط  ایند و  یاھتارکمد 

نآ زا  دنلابیم و  درواتسد  نیا  هب  مدرم  یمالسا . یروھمج  دش  ینید ؛ یرالاسمدرم  دش  اذل  تسا ؛ هارمھ  نید  تیونعم و  اب  ام  یـسارکمد  میتفرگ ؛ نید  زا  ار  یـسارکمد 

ریقحت ار  نآ  دـنزب و  سنج  رـس  یوت  هبـسک ، نیب  جـیار  لوق  هب  دـنک ؛ کچوک  ار  درواتـسد  نیا  دـنکیم  یعـس  بترم  دوخ  تاغیلبت  رد  نمـشد  دـننکیم . راختفا  نآ  هب  عافد و 

ینادب وت  تسا و  گنـس  نیا  دنیوگب  رگا  ایند  یهمھ  یـشاب ، هتـشاد  تسد  رد  ییاھبنارگ  رھوگ  وت  هچنانچ  دومرف : دوخ  درگاش  هب  مالـسلاوھالصلاهیلع  قداص  ماما  دیامن .

اھنآ فرح  هب  مھ  زاب  تساھبنارگ ، رھوگ  نیا  دـنیوگب  ایند  یهمھ  یـشاب ، هتـشاد  تتـسد  رد  گنـس  کی  رگا  ینکیمن . رواب  ار  ایند  یهمھ  فرح  تساھبنارگ ، رھوگ  نیا  هک 

یـشزرااب عاـتم  ینیبیم  تسا ، شزرایب  یراد ، تسد  رد  هچنآ  دـنیوگب  اـیند  یهمھ  رگا  دراد ، دوجو  ییاـھبنارگ  رھوگ  یتقو  تسا . گنـس  هک  ینیبیم  ینکیمن ؛ شوگ 

. تسا هداتسیا  اذل  تسا ؛ هدیمھف  تسا و  هتسناد  ام  تلم  تسا .

ینیطـسلف ناوج  رتخد  نآ  زا  هملک  کی  سلجم  یهدـنیامن  کی  سیلگنا  رد  تسا . یـسارکمد  یهلاسم  مھ  ناشدـنفرت  کی  تسا ، رـشب  قوقح  یهلاسم  اـھنآ  دـنفرت  کـی 

نازرابم زا  هدـنب  هعمج  زامن  نوبیرت  نیمھ  رد  بالقنا  لوا  یاھلاس  دـنراد ! مھ  یدازآ  یـسارکمد و  یاعدا  تقو  نآ  دـننکیم ؛ جارخا  ار  وا  سلجم  زا  بزح و  زا  دـنکیم ، عاـفد 

رفن درم ؛ اذغ  باصتعا  اب  زور  هاجنپ  زا  دعب  نادنز  رد  زدناسیباب  مدروآ . مسا  تسھ -  نارھت  رد  وا  مان  هب  مھ  ینابایخ  نالا  هک  زدناس - » یباب   » مان هب  یـصخش  یدـنلریا و 

رد اھنصحت  اھباصتعا و  نابیتشپ  رشب و  قوقح  رادفرط  یاھیسیلگنا  نیمھ  اما  دندرک ؛ اذغ  باصتعا  مھ  مراھچ  موس و  رفن  منامگ  درم ؛ سپس  درک و  اذغ  باصتعا  مھ  مود 

، دنـشکیم ار  نز  دننکیم ، بارخ  ار  هناخ  دتفایم ! قافتا  هچ  نیطـسلف  رد  دینیبب  امـش  نالا  تسا . نایاقآ  رـشب  قوقح  زا  یرادفرط  یاعدا  نیا  دندرک ! اشامت  رگید ، طاقن 

لابند ناریا  رد  ام  دـنیوگیم  تقو  نآ  دـنھدیمن . ناشن  یلمعلاسکع  نیرتمک  رـشب  قوقح  رادـفرط  نایاقآ  نیا  اـما  دنـشکیم ، مھ  همھ  مشچ  ولج  دنـشکیم ؛ ار  کدوک 

!؟ دنرشب قوقح  رادفرط  اھنیا  دنادب !؟ بلقتم  وگغورد و  ار  اھنیا  درادن  قح  ناریا  تلم  ایآ  میدرگیم ! رشب  قوقح 

مدرم  / ١٣٨٣/٠١/٢۶ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

ایند زا  ییهطقن  رد  یناھج ، راکفا  هب  یوگخساپریغ  راھمیب و  تردق  کی  هک  تسا  نیا  زا  یـشان  تسیچ ؟ زا  یـشان  قارع  عاضوا  زورما  دینک . هاگن  ملاع  یهنحـص  هب  امش 

زیگناتریح اتقیقح  راک  کـی  هنایـشحو و  نیگمھـس و  تیاـنج  کـی  دـتفایم ، قاـفتا  دراد  قارع  رد  هچنآ  زورما  اـکیرما . تلود  ینعی  دـنکیم ؛ تیلووسمیب  تردـق  ساـسحا 

، قارع تورث  زا  هریغ  یتسینویھـص و  یتـفن و  یاـھیناپمک  نارادمدرــس  مکــش  ندرک  رپ  رطاـخهب  دوـخ و  یداـصتقا  یــسایس و  ضارغا  رطاـخهب  ییهناـگیب  تردـق  تـسا .

تلم کی  و  هقباس ، یاراد  قیمع و  قیرع و  گنھرف  نآ  اب  یروشک  دندش و  قارع  دراو  دندمآ  مسیرورت ! اب  یهزرابم  تسا : هتـشاذگ  نآ  یور  مھ  یمـسا  هدرک و  یزیرهمانرب 

زورما هک  یعـضو  ددرگنرب و  اـھنآ  هیلع  تلم  نیا  دـنراد  عـقوت  دـننکیم ؛ وا  هـب  ار  اـھتناھا  عاوـنا  دـنتفرگ و  دوـخ  یهـجنپ  رد  دـندرک و  روـھقم  ار  تیوـھ  یاراد  روـیغ و  یخیراـت و 

هب ار  قارع  مدرم  مدق  هب  مدـق  دـنراد  اھییاکیرما  میتفگ  یمومع  راکفا  هب  نیا  زا  لبق  هام  دـنچ  میدرکیم و  ینیبشیپ  ار  تیعـضو  نیا  ام  دـیاین . شیپ  دـینکیم ، هدـھاشم 

هب مشخ  اب  قطانم  ریاس  دادغب و  هجولف و  فجن و  رد  ینـس -  هعیـش و  زا  یقارع -  ناوج  زورما  دینیبیم  امـش  رگا  دـننکیم . کیدزن  ییهنانیگمـشخ  یهناحلـسم  دروخرب 

یھ هک  ییهناوید  لثم  تسین . یسک  ریـصقت  دناهدرک ؛ اھییاکیرما  دوخ  هک  تسا  یراک  نیا  دنکیم ، دراو  هبرـض  دیدرتیب  دسرب ، شتـسد  رگا  دنکیم و  هاگن  اھییاکیرما 

تـسا قارع  تلم  تیوھ  نیا  تسین ؛ یـسک  کیرحت  هن ، دندرک ؛» تلاخد  اجنالف  زا  دـندش ، کیرحت  اجنالف  زا  « ؛ دـننکیم مھتم  ار  نآ  نیا و  تھجیب  درپیم ، نآ  نیا و  هب 

ورمد نیمز  یور  همھ  مشچ  یولج  ار  وا  ناوج  دـینک ، یتمرحیب  وا  نز  هب  دـیزادنیب ، هار  وا  نابایخ  هچوک و  رد  ار  ناتزابرـس  دـیریگب ، ار  تلم  کی  نطو  دـنکیم . زورب  دراد  هک 

« رشب قوقح   » 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 68هاگياپ  هحفص 36 
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تیعضو نیا  یقارع  تریغ  اب  نامیا و  اب  ناسنا  کی  روطچ  منیبب ؛ ار  تیعضو  نیا  مروآیمن  تقاط  ماهتسشن ، اجنیا  هک  نم  دیراذگب ؛ وا  رس  یور  ار  ناتنیتوپ  فک  دیناباوخب و 

؟ دـیتفگ غورد  ارچ  دـیدش ؟ وا  یهناخ  دراو  ارچ  دـیتسھ . قارع  تلم  یهدـننککیرحت  نیرتدـیلپ  نیرتگرزب و  امـش  دوخ  دـنک ؛ کیرحت  یـسک  تسین  مزال  دـنکیم ؟ لـمحت  ار 

یهتسجرب یاھتیـصخش  اپورا  اکیرما و  دوخ  رد  مینزیم ؟ الاح  ار  اھفرح  نیا  ام  دیدرکن !؟ ادیپ  ارچ  یعمج ؟ راتـشک  حالـس  وک  دیدرگیم . یعمج  راتـشک  حالـس  لابند  دیتفگ 

اب هزرابم  امش  دصق  دیدش . قارع  دراو  غورد  اب  امش  دیتفگ . غورد  دنتفگ  شاهتسد  راد و  شوب و  نیمھ  هب  دیتفگ ؛ غورد  امش  دنتفگ  دش ؛ دنلب  ناشدایرف  هریغ  یـسایس و 

دنیاھنیا دوخ  دینک . فرصت  ار  مالسا  یایند  بلق  دیتساوخ  دوب ؛ مالسا  یایند  بلق  هب  ندش  کیدزن  روشک و  نیا  تفن  قارع و  فرصت  امش  دصق  دوبن ؛ یعمج  راتـشک  حالس 

کاخ هب  اھنآ  لباقم  رد  رگا  قارع -  تلم  داحآ  یهمھ  اب  درادـن ؛ یقرف  مھ  هعیـش  ینـس و  اھنآ  یارب  دـننکیم . راتـشک  تیانج و  قارع  یاـج  همھ  رد  دـنراد  دوخ  غورد  اـب  هک 

تروصنیا ریغ  رد  مینکب ؛ امـش  اب  میھاوخیم ، راک  رھ  ام  ات  دیدنبب  مھ  ار  ناتیاھمـشچ  دینزن ، مھ  فرح  دیتفیب ؛ کاخ  هب  ام  لباقم  رد  دیاب  دنیوگیم  دنانمـشد . دنتفین - 

دننکیم لایخ  دنمھفیمن ؛ ایند  مدرم  دـننکیم  لایخ  دـننکیم ؛ هابتـشا  اھنآ  تسا . قارع  رد  اکیرما  قطنم  نارگلاغـشا و  قطنم  نیا ، دـیتسھ ! تسیرورت  نمـشد و  امش 

. تسا یراتـشک  مدرم  تسین ، یرـالاسمدرم  مدرمیب ! یرـالاسمدرم  یرـالاسمدرم ! یارب  میاهدـمآ  قارع  هب  دـنروآیم : یـسارکمد  مسا  داد . هـمادا  یروـطنیا  دوـشیم 

مھ قفوم  دننکیم ، هابتشا  اھنیا  دناهدرک . رتهایس  زورما  دوب ، هک  هچنآ  زا  ار  برغ  تیندم  ندمت و  یهرھچ  رشب !؟ قوقح  تسا  نیا  رشب ! قوقح  یسارکمد و  لابند  دناهدمآ 

. دش دنھاوخن 

ناملعم  / ١٣٨٣/٠٢/١٢ نارگراک و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تسا و ریگولگ  همقل  نیا  دنناوتیمن ؛ هتبلا  تسا . هقطنم  نیا  ندیعلب  ناشدصق  دراذگیمن ؛ تحار  مارآ و  ار  اھنیا  نآ ، ندـیعلب  عمط  تسا ؛ یدـنمتورث  یهقطنم  هنایمرواخ ،

امش زا  هن ، دنسرتب ؛ نم  لاثما  نم و  زا  هکنیا  هن  دنسرتیم . یمالسا  ناریا  زا  اھتنم  تسھ ، مھ  ام  روشک  هجوتم  اھتینوس  نیا  اھتسایس و  نیا  درک . دھاوخ  هفخ  ار  اھنآ 

اھنآ یاھعمط  نکیل  دـنوشیمن ؛ کـیدزن  اذـل  دنـسرتیم ؛ ناـتتاباختنا  زا  دنـسرتیم ؛ هنحـص  رد  امـش  روضح  زا  دنـسرتیم ؛ ناـتنامیا  زا  دنـسرتیم ؛ تلم  زا  دنـسرتیم ؛

. تسھ

هب بترم  تسا و  هتفرگ  ار  مچرپ  نیا  تساکیرما ؛ تسد  رد  مسیرورت  اب  یهزرابم  مچرپ  زورما  دـننکیم ! هچ  نیطـسلف  مولظم  تلم  اب  دـینیبب  دـننکیم ! هچ  قارع  اب  دـینیبب 

یاھتیـصخش یلبق  مـالعا  اـب  حـضاو  رورت  تقونآ  مـینک ؛ هزراـبم  مـسیرورت  اـب  میھاوـخیم  اـم  هـک  دـنزیم ، هرـسیم  هـنمیم و  هـب  ار  شدوـخ  دزاـتیم و  فرطنآ  فرطنـیا و 

هک تسا  نیا  رب  لیلد  نیمھ  دوخ  دننکیمن ! مھ  مرش  دنشکیمن و  مھ  تلاجخ  دننکیم ؛ دییات  دنھدیم ، ماجنا  تسینویھص  یاھراکتیانج  اھخالس و  هک  ار  ینیطـسلف 

یـسایس و لالدتـسا  ماظن ، نیا  میژر و  نیا  هک  دوشیم  عورـش  یتقو  تردق  لوفا  یقیقح و  فعـض  یـسایس ، میژر  کی  ماظن و  کی  یارب  دنمھفیمن . دنلاوز و  هب  ور  اھنیا 

یاـھراک تیدوـجوم و  یارب  وا  لالدتـسا  تفر و  تسد  زا  شایـسایس  تیناـقح  یمیژر  یتـقو  دـھدب . تسد  زا  ار  دوـخ  یـسایس  تیناـقح  و  دوـخ ، راـک  یارب  یهدـننکعناق 

اھنیا دمھفن . وا  دوخ  دوشن و  هدیمھف  یزیچ  رھاظ  رد  ولو  تسا ؛ هدش  عورش  وا  طوقـس  تسا و  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  یونعم  تردق  تقو  نآ  دش ، جراخ  وا  تسد  زا  شدوخ 

. دنکیم دراد  هچ  اھنآ  اب  ایند ، رد  اھنآ  یسایس  تیناقح  نادقف  لالدتسا و  فعض  دنمھفیمن  هک  دنتوھش  تردق و  تسم  ردقنیا 

تسا نیا  تسیچ ؟ راک  نیا  یارب  شلالدتسا  یدرک ! رورت  ار  یسیتنر  دیھـش  ای  یتشک  ار  نیـسای  دمحا  وت  هک  دیوگیم  کیربت  نوراش -  ینعی  تسینویھـص -  راکتیانج  هب 

نیا زا  ریغ  دننکیم ، هجنکش  رام و  رات و  بوکرس و  ار  دوخ  نافلاخم  مدرم و  هک  ییاجنآ  ملاع ، یاھروتاتکید  قطنم  رگم  بجع ! دنکیم . عافد  شدوخ  زا  لیئارسا  تلود  هک 

زا ام  دـنیوگیم  دـناهدرک ؛ رام  رات و  قطنم  نیمھ  اب  ار  دوخ  نافلاخم  دنتـسھ ، یروتاتکید  تثابخ و  هب  فورعم  هک  ایند  یـسایس  ثیبخ  سحن و  یاـھهرھچ  یهمھ  تسا !؟

رکف زا  ریغ  نابز و  زا  ریغ  رگم  هتسشن ، خرچ  یور  جلف  درمریپ  نیسای ، دمحا  خیـش  دنکیم . عافد  شدوخ  تیدوجوم  زا  لیئارـسا  دیوگیم  وا  مینکیم . عافد  دوخ  تیدوجوم 

ردـقچ دـینیبب  ار  تحاقو  دـیوگیم ! کیربت  وا  و  دـننکیم ، دیھـش  دـننزیم  ار  وا  میقفاوم . رکف  یدازآ  نایب و  یدازآ  اب  اـم  دـییوگیم  هک  امـش  دـنکب ؟ تسناوتیم  یرگید  راـک 

دـنرادن و قطنم  رگید  اھنیا  ینعی  یـسایس ؛ تیناقح  نتفر  تسد  زا  ینعی  نیا  دـندرکن . لوبق  ار  نیا  مھ  یمومع  راـکفا  اـھیبرغ و  دوخ  ادـبا . درک ؟ لوبق  ار  نیا  اـیند  تسا !

نیا تسا و  هدـش  ادـیپ  قارع  رد  اریخا  هک  ییاـھلاجنج  دریگیم . ماـجنا  دراد  قارع  رد  نـالا  راـک  نیمھ  نیع  دریگیمن . رارق  اـیند  فصنم  راـکفا  لوـبق  دروـم  دـنیوگیم ، هچنآ 

اب تفلاخم  رد  دـیوگیم و  دـب  اھییاکیرما  هب  هک  لیلد  نیا  هب  طقف  ار  هیرـشن  کی  اھییاکیرما  هک  دـش  عورـش  اـجنیا  زا  قطاـنم ، رگید  هرـصب و  ـالبرک و  فجن و  رد  یهھجاوم 

ناـیب یدازآ  ملق و  یدازآ  رکف و  یدازآ  رادـفرط  هک  دـینکیمن  اـعدا  غورد  هب  رگم  میقفاوـم ؟ مـلق  یدازآ  اـب  اـم  دـییوگیمن  امـش  رگم  دـندرک . فـیقوت  دـسیونیم ، اـھییاکیرما 

لابند هب  بوکرس  نیا  راتشک و  نیا  هتـشون ؟ بلطم  دناهتـشاذگ ، اپ  مدرم  یهناخ  هب  هک  یناشوپهمکچ  نارگلاغـشا و  هیلع  نوچ  دیتسب ؟ ار  همانزور  کی  ارچ  سپ  دیتسھ ؟

زا عافد  یارب  مسیرورت و  اب  یهزرابم  یارب  دنتفگ  دنرادن . یلالدتسا  هیجوت و  چیھ  قارع  رد  دوخ  روضح  یارب  اھیسیلگنا  اھییاکیرما و  زورما  دیآیم . شیپ  ییهیضق  نینچ 

دوـخ نیمزرـس  هناـخ و  رد  یقارع  ناوـج  درم و  یقارع و  کدوـک  نز و  تـسا !؟ رـشب  قوـقح  نـیا  تـسا !؟ یـسارکمد  نـیا  میاهدـمآ . یـسارکمد  داـجیا  یارب  رـشب و  قوـقح 

تفلاخم مالعا  هتفر  هتفر  اکیرما  یمومع  راکفا  هک  نالا  اما  دـناهدمآ ؛ هچ  یارب  هک  دـندرک  نامتک  راـک  لوا  رد  دـیوگیم ؟ روز  وا  هب  تسا و  طلـسم  وا  رب  هک  دـنیبب  ار  ییهناـگیب 

نـالف روشک و  نـالف  تفن  زا  مینک ، هدافتـسا  قارع  تفن  زا  میناوـتب  اـم  رگا  هک  تسا  هتفگ  دوـخ  قـطن  رد  شیپ  هتفھ  ود  یکی  نیمھ  اـکیرما  ناداـن  روـھمج  سیئر  دـنکیم ،

نیا هب  ار  اھنآ  اھیناپمک  عفانم  دـناهدماین ؛ یـسارکمد  زا  عافد  رـشب و  قوقح  زا  عاـفد  یارب  هک  درک  رارقا  دـناهدمآ ؛ تفن  یارب  هک  درک  رارقا  ینعی  دـش ! میھاوخ  زاـینیب  روشک 

. دننکن سکعنم  ار  اھنیا  یاھفرح  یتسینویھـص  یاھهناسر  دننزب و  فرح  ای  دننزن ، فرح  دنـسرتب و  یناسک  ولو  تسا ؛ هدروخ  تسکـش  ایند  رد  قطنم  نیا  دـناشک . روشک 

دنور اکیرما  تسا . یدوبان  تسکش و  هب  موکحم  دنزیم ، تسار  پچ و  هب  دنکیم و  یـشکهدبرع  روطنیا  ایند ، رد  ییهدروخ  تسکـش  قطنم  نینچ  ساسارب  هک  یماظن 

قارع رد  دنکیم . ییادصورـس  تردق ، زا  یهدافتـسا  اب  دـنچرھ  دوب ؛ دـنھاوخ  نیا  دـھاش  ایند  مدرم  هتفر و  شیپ  مھ  یلیخ  هدرک ، زاغآ  ار  شدوخ  یرابکتـسا  میژر  یدوبان 

مھ نادـند  دـیایب ، شتـسد  مد  یزیچ  رگا  دـنزیم و  هرعن  دـنزیم ، هجنپ  تسا ؛ هدرک  ریگ  هلت  رد  شمد  هک  یگرگ  لثم  دـنرادن ؛ مھ  یـصالخ  هار  دـناهداتفا و  ریگ  اھییاکیرما 

عـضو نآ  دـناهتفر . ورف  نجل  رد  اـھنیا  دـنامب . روطنیمھ  دـیاب  اـی  دـنک ، صـالخ  ار  دوـخ  دـناوتب  اـت  دوـش  هدـنک  خـیب  زا  شمد  درواـیب و  راـشف  دـیاب  اـی  راـتفرگ  گرگ  نیا  دـنزیم .

اھنیا هک  یباسحیب  راھمیب و  ملظ  تردق  رب  تیمولظم  تردق  ماجنارـس  قارع . مولظم  روشک  رد  تساھنیا  عضو  مھ  نیا  نیطـسلف ، مولظم  روشک  رد  تساھتـسینویھص 

. درک دھاوخ  هبلغ  دنھدیم ، ماجنا  دنراد 

ماظن  / ١٣٨٣/٠٢/١٨ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

هدـش هفاضا  مھ  قارع  زورما  میدروآیم ، نامدوخ  دای  هب  هراومھ  یمالـسا  رکیپ  قیمع  مخز  ناونعهب  ار  نیطـسلف  یهلاسم  اھلاس  اـم  دـینک ! هاـگن  مالـسا  یاـیند  عضو  هب 

هب یلوپ  یـسایس و  تردـق  حالـس و  قطنم  هب  اکتا  اب  روز و  هب  اکتا  اب  ار  طـلغ  یقطنمریغ و  یاـھفرح  یهمھ  دـننکیم . هچ  روز  هب  یهیکت  اـب  نادـنمتردق  هک  دـینیبب  تسا !

یارب یھاگ  دـنھدیم و  ماجنا  ینلع  تسا ، مرج  تیانج و  ناھج  یاھتلم  یهمھ  فرع  رد  هک  ار  یمئارج  دـننکیم . لمع  حرطم و  ایند  رد  یقطنم  عافد و  لباق  فرح  لکش 

بـصاغ تلود  دـنراذگیمن . نآ  یور  مھ  یباـقن  مسا و  یتح  یھاـگ  اـما  دـنکیمن ؛ لوبق  ار  نآ  یـسک  دـننادیم  هکیلاـح  رد  دـنراذگیم ، نآ  یور  مھ  یماـن  یزاـسرھاظ 

. تسا یناھج  زورما  ماظن  عضو  نیا  دنکیم ! تیامح  وا  زا  انلع  امسر و  مھ  اکیرما  تلود  منکیم و  رورت  ار  ینیطسلف  ناگدبز  نم  هک  دنکیم  مالعا  احیرص  تسینویھص 

لمع رد  اھنآ و  نابز  رد  عورـشم  زاجم و  راک  کی  ناونعهب  احیرـص  تسا -  هدـش  اکیرما  ربکتـسم  تلود  روز  لامعا  یرادـمتردق و  یارب  ییهناھب  نآ  اب  یهزراـبم  هک  مسیرورت - 

، گرزب گنھرف و  اب  تلم  کی  ندناشک  تلذ  هب  ریقحت و  قارع و  یماظن  فرصت  لاغشا و  حالس . تردق  روز و  رب  یهیکت  اب  مھ  همھ  و  دنکیم ، ادیپ  ققحت  تسینویھـص  ماکح 

؛ دنکیمن لوبق  رواب و  ایند  رد  مھ  سکچـیھ  هک  دـنداد ، ماجنا  یدازآ  یـسارکومد و  زا  عافد  رـشب و  قوقح  نیوانع  تحت  احیرـص و  ار  راک  نیا  اھنآ  اما  تسا ؛ یللملانیب  مرج 

ییانتعا چـیھ  تموکح  نییعت  یارب  مدرم  قح  هب  اھناسنا و  قوقح  هب  هک  تسادـیپ  دـھدیم و  ناشن  ار  عوضوم  نیا  سکع  تسرد  قارع  لـخاد  رد  نارگلاغـشا  راـتفر  نوچ 

نودب ار  نوناق  زا  فلختم  ناشدوخ  دننارذگیم و  نوناق  ناشدوخ  دننکیم ، نیعم  مکاح  ناشدوخ  دننکیم ، بصن  ناشدوخ  دنتـسین ؛ لئاق  یـشزرا  چیھ  نآ  یارب  دنرادن و 

. تسا یمالسا  تما  زورما  عضو  نیا  درذگیم ! هچ  قارع  رد  دینیبب  راتشک . تازاجم  مھنآ  دننکیم ؛ تازاجم  ییهمکاحم  هنوگچیھ 

« رشب قوقح   » 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 68هاگياپ  هحفص 37 
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هقف  / ١٣٨٣/٠٢/٢٧ جراخ  سرد  نایاپ  رد  تانایب 

ییایاضق تسا و  مھم  رایـسب  هک  تسالبرک  فجن و  ریخا  یاـیاضق  منک ، ضرع  ناـیاقآ  تمدـخ  ار  نآ  یتسیاـب  نم  تسا و  یـسرد  یهثحاـبم  زا  رتمزـال  هک  ییهلاـسم  زورما 

اعقاو ینعی  تسا ؛ بلقنم  ملاـح  میاد  روطهب  اـبیرقت  دـمآ ، شیپ  اـیاضق  نیا  هک  لـبق  زور  ود  زا  مدوخ  هدـنب  دریگب . مارآ  دـناوتب  نآ  لاـبق  رد  هعیـش  ناملـسم و  کـی  هک  تسین 

دنراد ار  یگرزب  راک  تسا ؛ ناشدوخ  یارب  یراوشد  رایـسب  یهثداح  دـناهدروآ ، شیپ  بلقلایـسق ، درخیب و  یاھییاکیرما  نیا  اـھنیا ، هک  ار  ییهثداـح  هک  منکیم  ساـسحا 

. دنمھفیمن دنھدیم و  ماجنا 

ناملـسم یارب  دـنلئاق ، شزرا  مارتحا و  رھطم  دـقارم  نیا  یارب  ناراوگرزب و  نیا  یارب  اھناملـسم  یهمھ  تسین و  هعیـش  هب  قلعتم  طقف  نینموملاریما  نیـسح و  ماما  نوچ 

هلولگ اب  ار  نآ  دـننک و  تناھا  نینموملاریما  رھطم  دـبنگ  هب  ای  دـنروایب ، حلـسم  یورین  پوت و  گنات و  ـالبرک و  هاـگهمیخ  رد  دـنیایب  هک  تسین  لوبق  لـباق  لـمحت و  لـباق  نموم 

. تسا یمھم  رایسب  یایاضق  ایاضق ، نیا  دننزب .

مدرم هک  هچنآ  مدرم و  تاسدـقم  هب  ضرعت  دـناهدرک . ماوت  ییاورپیب  یخاتـسگ و  تحاقو و  اب  ار  تقامح  عقاو  رد  دـناهدنارذگ و  دـح  زا  ار  راـک  اـھییاکیرما  هک  دـسریم  رظن  هب 

مد رشب و  قوقح  زا  مد  اھییاورپیب ، اھیخاتسگ و  نیا  یهمھ  اب  هک  تسا  نیا  بیجع  و  تسا . یمھم  رایسب  عوضوم  تسین ؛ یکچوک  عوضوم  دنتسھ ، اھنآ  هب  یهتـسبلد 

روشک رد  هچ  هعیـش -  مدرم  صوصخب  ناملـسم ، مدرم  هک  منئمطم  نم  تسا . بیجع  اعقاو  اـھنیا  دوجو  رد  هک  تسا  یتحاـقو  ناـمھ  نیا  دـننزیم ! مھ  یـسارکمد و ... زا 

ناشدوخ هچ  اھییاکیرما  تسـشن . دـنھاوخن  تکاس  اـھییاکیرما  یخاتـسگ  ضرعت و  نیا  لـباقم  رد  ملاـع -  طاـقن  یهیقب  رد  هچ  قارع ، فلتخم  یاھرھـش  رد  هچ  ناـمدوخ ،

لوصحم دناهتشاک ، قارع  رد  هک  یترفن  مخت  نآ  دناهدروآ و  شیپ  قارع  رد  اھییاکیرما  هک  یعضو  نآ  دناهدروخ . تسکش  قارع  رد  دننکن ، ای  دننکب  فارتعا  دنمھفن ، ای  دنمھفب 

ادـیپ هطلـس  قارع  مدرم  رب  دـننامب و  قارع  رد  تسناوت  دـنھاوخ  دـننک  لایخ  اھنیا  هک  تسین  روطنیا  دـیچ . دـنھاوخ  هقطنم ، لک  رد  هکلب  قارع ، رد  لاس  اھهد  ات  ار  شخلت 

. دننک ریقحت  روطنیا  ار  نآ  مدرم  دنربب و  ار  قارع  تفن  دننک و  تموکح  رسدردیب  دننک و 

هقف  / ١٣٨٣/٠٢/٢٧ جراخ  سرد  نایاپ  رد  تانایب 

ملـسم تسا و  موکحم  ناھج  نایعیـش  یهمھ  رظن  زا  ناریا و  تلم  رظن  زا  مالـسا ، یایند  رظن  زا  تیاـنج  نیا  تساـھتیانج و  نیرتگرزب  دـنھدیم ، ماـجنا  اـھنیا  هک  یتیاـنج 

رتشیب تفر و  دـنھاوخ  ورف  دـناهدروآ ، دوجو  هب  ناـشدوخ  هک  بادـنگ  نیا  رد  رتـشیب  دـنھد ، همادا  مھ  هچرھ  دـنھد . همادا  ار  هار  نیا  تسناوت  دـنھاوخن  اـھییاکیرما  هک  تسا 

؛ دننکب دنناوتیمن  راک  چیھ  نالا  دناهداتفا و  ریگ  اھییاکیرما  هتبلا  تساھنآ . فرـص  هب  دنھد ، تاجن  دننک و  صالخ  ار  ناشدوخ  رتدوز  هچرھ  رگا  دش . دنھاوخ  قالتاب  نیا  ریـسا 

دھاوخ دراو  اھنآ  رب  یرتنیگمھس  یهبرض  تسا و  یرتگرزب  تسکش  نداد ، همادا  لاحنیعرد ، اما  تسا ؛ تسکش  مھ  ناشندش  جراخ  تسا ، تسکش  ناشنداد  همادا 

یروھمج نخـس  تیناـقح  هب  اـیند  هک  تسا  یفاـک  نیا  دـنوشیم و  بکترم  ار  یرـشب  تیاـنج  نیرتـگرزب  نیطـسلف ، رد  بصاـغ  یاھتـسینویھص  قارع و  رد  اـھنآ  زورما  درک .

رـشب قوقح  زا  یرادـفرط  یاعدا  رد  اتقیقح  ییاپورا  یاھتلود  زورما  رگا  دربب . یپ  هداد ، رارق  شدوخ  یاھراعـش  وزج  ار  لیئارـسا » رب  گرم   » و اـکیرما » رب  گرم   » هک یمالـسا 

یمومع عمجم  رد  دـیاب  ییاپورا  یاھروشک  درادـن و  ییهدـیاف  فرح  دـننک ؛ مادـقا  دـناهدرک ، اـھییاکیرما  هک  یتکرح  نیا  لـباقم  رد  احیرـص  دـیاب  دـنیوگیم ، تسار  دـنقداص و 

تـسار اـعقاو  هک  دـنھد  ناـشن  اـت  دـننک ، موکحم  ار  اـکیرما  یرـشبدض  یاـھراتفر  نیا  دـنربب و  هماـنعطق  دـننک ، وتو »  » ار نآ  دـنناوتب  هک  تینما  یاروش  رد  هن  لـلم ، ناـمزاس 

. درادن یشزرا  چیھ  اھتلم ، رظن  زا  رشب  قوقح  یاعدا  فرص  الاو  دنیوگیم ؛

١٣٨٣/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدزناپ  مسارم  رد  تانایب 

بتکم رد  هک  تسا  نیا  طوطخ  نیا  زا  یکی  منکیم . نایب  اجنیا  رد  ار  بتکم  نیا  یهتسجرب  طوطخ  زا  طخ  دنچ  زورما  نم  تسا . ییاھصخاش  یاراد  ماما  یـسایس  بتکم 

هک ماما  قالخا . تسایـس و  نافرع ، تسایـس و  تسین ؛ ادـج  تسایـس  زا  تیونعم  ماما ، یـسایس  بتکم  رد  تسا . هدـینت  مھ  رد  تسایـس  اب  تیونعم  ماما ، یـسایس 

. دوب وا  تیونعم  ماما ، راتفر  رد  یلصا  نوناک  یسایس ، تازرابم  رد  یتح  درکیم ؛ لابند  ار  نیمھ  تشاد و  مھ  اب  ار  تیونعم  تسایس و  دوب ، دوخ  یسایس  بتکم  مسجت 

تـسنادیم تشاد و  دامتعا  وا  ینیوکت  یهدارا  هب  داقتعا و  راگدرورپ  یعیرـشت  یهدارا  هب  ماما  دزیم . رود  تیونعم  ادخ و  روحم  لوح  ماما  عضاوم  یهمھ  اھراتفر و  یهمھ 

ازیزع ناک هللا  ضرالا و  تاوامـسلا و  دونج  و  : » هک دوب  دـقتعم  وا  تسوا . راگ  کمک  شنیرفآ  یاھتنـس  نیناوق و  دـنکیم ، تکرح  یھلا  تعیرـش  ققحت  هار  رد  هک  یـسک 

تیادھ یانبم  رب  تلم ، روشک و  تداعس  یارب  ماما  تکرح  دروآیم . رامشهب  دوخ  تکرح  یامنھار  مئالع  تسنادیم و  دوخ  تکرح  رتسب  ار  تعیرش  نیناوق  ماما  امیکح .»

تسا و فورعم  ماما  لوق  زا  هکنیا  دناسریم . دوخ  ینامرآ  گرزب  یاھفدھ  هب  ار  وا  دمآیم و  باسحهب  تداعـس  دیلک  ماما  یارب  یھلا » فیلکت   » اذل دوب ؛ یمالـسا  تعیرش 

یاھفدـھ یهمھ  رد  یزوریپ  دـیدرت  نودـب  دوبن . یزوریپ  هب  ناشیا  یتبغریب  یاـنعم  هب  یزوریپ ،» یارب  هن  مینکیم ، لـمع  فیلکت  یارب  اـم   » دـندوب هتفگ  هک  مینادیم  همھ 

شیپ اھفدھ  نآ  یوس  هب  ار  وا  هچنآ  اما  دوب -  تبغریب  ای  دوبن  دنمهقالع  هکنیا  هن  دوب -  دنمهقالع  یزوریپ  هب  ماما  تسادـخ و  یاھتمعن  وزج  یزوریپ  دوب . ماما  یوزرآ  گرزب ،

؛ دشیمن رورغم  دشیمن ؛ سویام  درکیمن ؛ کش  دیـسرتیمن ؛ اذـل  دوب ، نیا  وا  یهزیگنا  نوچ  دوب . ندرک  تکرح  ادـخ  یارب  دوب ؛ یھلا  یهفیظو  هب  لمع  فیلکت و  دربیم ،

هدیـسرت و دوشیمن ؛ لزلزت  دـیدرت و  راچد  دـنکیم ، لمع  فیلکت  یارب  هک  یـسک  تسادـخ . یارب  لـمع  فیلکت و  هب  لـمع  تیـصاخ  اـھنیا  دـشیمن . مھ  هتـسخ  لزلزتم و 

دـنکیم و عمج  ناـفرع  اـب  ار  تسایـس  هک  یـسک  دوشیمن . وا  یریگتھج  هار و  یهدـننکنییعت  یـصخش ، یاھیـشیدناتحلصم  ددرگیمنرب و  هار  زا  دوـشیمن ؛ هتـسخ 

لباقم یهطقن  تسرد  نیا  درادن . انعم  مھ  تسکـش  زا  سرت  درادن ؛ انعم  گرم  زا  سرت  وا  یارب  دـھدیم ، رارق  دوخ  یگدـنز  همانرب  رد  اجکی  یـسایس ، تکرح  اب  ار  تیونعم 

رب یبرغ  ندمت  تیونعم . زا  تلود  کیکفت  و  تسایـس ، زا  نید  کیکفت  ینعی  دنیوگیم ؛ نردم  تسایـس  ار  نآ  غوردب  هک  تسا  یبرغ  یهداتفا  دم  زا  هدش و  هنھک  تسایس 

نیا دـنداد -  تیمھا  ملع  هب  دـندرک . عورـش  اپورا  رد  ار  یتعنـص  یملع و  تکرح  ندـمت و  هک  دوب  یناسک  گرزب  یاطخ  نیا  دـش ؛ انب  تیونعم  درط  تیونعم و  اب  زیتس  یهیاـپ 

اھنآ و دوخ  مھ  دوشیم ؛ رتشیب  شفارحنا  دنک ، تفرشیپ  هچرھ  تیونعم  زا  رود  یدام و  ندمت  نیا  اذل  دوب . فارحنا  دب و  نیا  دنتـساخرب ؛ گنج  هب  تیونعم  اب  اما  دوب -  بوخ 

یاھلاس ار  ناسنا  اھنویلیم  روشک و  اھھد  هک  رامعتـسا -  یهدـیدپ  تسا . هدرک  زورما  اـت  هکناـنچمھ  دـنکیم ؛ ماـکخلت  دوخ  نیگآرھز  یاـھهویم  اـب  ار  تیرـشب  یهمھ  مھ 

اپورا رد  قالخا  زا  تلود  تیونعم و  زا  تسایـس  تیونعم ، زا  ملع  کیکفت  یهجیتن  رد  هک  تسا  ییاھزیچ  زا  یکی  درک -  اـھتنحم  نیرتدـیدش  نیرتتخـس و  رد  قرغ  یداـمتم 

تکرح ییادـج  خـلت  یاھهویم  اھهجیتن و  وزج  مھ  یتسیـسکرام  قانتخا  یاھتموکح  مزینومک و  دوب . خـلت  یاھهویم  نامھ  زا  مھ  مود  لوا و  یناھج  گنج  ود  داتفا . قاـفتا 

نیا جوا  مھ  زورما  تسا . کیکفت  نامھ  جیاتن  همھ  یطارفا ، یرادهیامرـس  نایغط  یـسنج و  داسف  بالیـس  هداوناخ ، نوناک  ندش  ناریو  دوب . تیونعم  زا  یتعنـص  یملع و 

! دنانیرتهتفرـشیپ یرـشب  ندمت  رد  هک  دنتـسھ  یعدم  دننکیم ، هرادا  ار  اھنادنز  نیا  هک  یناسک  دـینیبیم . قارع  یاھنادـنز  رگید  بیرغوبا و  نادـنز  رد  ار  تیونعم  زا  یرود 

تلم یارب  نآ  زا  لـبق  و  قارع -  تـلم  یارب  هـک  یعیاـجف  دـندش . عـلطم  نآ  زا  اـی  دـندید و  قارع  یاھنادـنز  رد  مـلیف  سکع و  هار  زا  اـیند  مدرم  ار  یتفرــشیپ  نـینچ  یهجیتـن 

یـسورع سلجم  قارع  رد  لبق  هام  دـش و  نارابمب  ناتـسناغفا  رد  یـسورع  ناوراـک  لـبق  لاـس  هس  ود  رد  تسین . اـھزیچ  نیا  هب  رـصحنم  تسا ، هدـمآ  شیپ  ناتـسناغفا - 

نما میرح  هب  ندـش  دراو  یقارع ، سیماون  نانز و  هب  ضرعت  یقارع ، نادرم  یهجنکـش  یقارع ، یاـھناوج  ریقحت  دـیدرگ . لیدـبت  ازع  هب  یـسیلگنا  یاـھامیپاوھ  یهلیـسوهب 

نآ لابند  هب  یرھق  روطهب  جـیاتن  نیا  دـش ، عورـش  یتقو  هک  تسا  یتکرح  نامھ  یاھزیررـس  همھ  قارع ، تلم  یارب  ندروآ  دوجوهب  یـشیامرف  تلود  یقارع ، یاـھهداوناخ 

یتقو اما  دندرکیم ؛ اھراک  نیا  زا  ملاع  برغ  قرش و  رد  ایند  یاھروتاتکید  نیدبتـسم و  ماکح و  مھ  هتـشذگ  رد  تسا . هدش  فذح  تسایـس  هاگتـسد  زا  تیونعم  تسھ .

تشاذگن تیونعم  زا  یرود  دنتشاذگ ، ملع  یهداج  رد  اپ  یتقو  و  دش ، هتخانـش  اھییاپورا  یارب  ناسنا  یار  ناسنا و  قوقح  رـشب ، قوقح  لثم  ییابیز  یاھراعـش  اھمان و 

ام راوگرزب  ماما  یسایس  بتکم  یون  فرح  دش . داسف  رش و  یهیام  تیرشب  یارب  اھنامھ  دروآ ؛ راب  هب  ریخ  تیرـشب  یارب  دشیم ، انعم  دوب و  عقوت  هک  روطنآ  اھراعـش  نیا 

رارق تاعارم  دروم  یقالخا  لوصا  دوش و  هارمھ  قالخا  اب  تردـق  و  تیونعم ، اـب  تسایـس  یـسایس ، تردـق  کـی  یاـھیزیرهمانرب  ناـکرا  یهمھ  رد  هک  تسا  نیا  اـیند  یارب 

. تسا نیا  ماما  یسایس  بتکم  یساسا  یاھصخاش  زا  لوا  صخاش  دریگ .

مھ یناسنا ، تیوھ  ماما ، یـسایس  بتکم  رد  ناسنا . یهدارا  ندوب  هدـننکنییعت  مھ  ناسنا ، تمارک  مھ  تسا ؛ مدرم  شقن  هب  هناـقداص  خـسار و  داـقتعا  مود ، صخاـش 

دیاب مدرم  ارآ  هعماج ، کی  رشب و  تشونرس  یهرادا  رد  هک  تسا  نیا  نتـشاد  تمارک  یدنمـشزرا و  یهجیتن  تسا . زاسراک  دنمتردق و  مھ  تسا ، تمارک  یاراد  دنمـشزرا و 

« رشب قوقح   » 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 68هاگياپ  هحفص 38 
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یرالاسمدرم لثم  تسا ؛ یقیقح  یرالاسمدرم  تسا -  هدش  هتفرگ  مالـسا  نتم  زا  هک  ام -  راوگرزب  ماما  یـسایس  بتکم  رد  یرالاسمدرم  اذـل  دـنک . افیا  یـساسا  شقن 

؛ دـننکیم باـختنا  ار  هار  دوـخ  ناـمیا  اـب  دوـخ و  تساوـخ  اـب  دوـخ ، یهدارا  اـب  دوـخ ، یار  اـب  مدرم  تسین . مدرم  یاـھنھذ  یرگاوـغا  بیرف و  راعـش و  نآ ، لاـثما  ییاـکیرما و 

هـسیاقم ار  نیا  امـش  تشاذـگ . مدرم  یار  هب  ار  بالقنا  زا  یهدـمآرب  ماظن  لصا  ماما  هک  دوب  هتـشذگن  بالقنا  یزوریپ  زا  هام  ود  اذـل  دـننکیم . باختنا  مھ  ار  دوخ  نالووسم 

هک هام  هدزناپ  زا  دعب  اکیرما  زورما  دنکیم . اکیرما  زورما  هک  یراتفر  و  دـندرکیم ، یتسینومک  یاھتموکح  هک  یراتفر  دـننکیم ، ایند  رد  یماظن  نارگاتدوک  هک  یراتفر  اب  دـینک 

نامزاس یهدنیامن  دنھاوخیم . ار  یناسک  هچ  زیچ و  هچ  دوخ  تموکح  یارب  دنیوگب  هک  دـھدیمن  هزاجا  روشک  نیا  مدرم  هب  زونھ  تسا ، هتفرگ  ار  قارع  یماظن  لاغـشا  اب 

اھنیا یـسارکمد  دوش ! تاعارم  تلود  رـصانع  باختنا  رد  ییاکیرما  مکاح  یار  دیاب  دنراد ، یماظن  روضح  قارع  رد  اھییاکیرما  نوچ  دـیوگیم  دـنکیم و  هبحاصم  زورید  للم 

نیگنر تاغیلبت  یهلیسو  هب  یشورف  هولج  تسین ؛ یقیقح  یرالاسمدرم  کی  مھ ، ناشدوخ  یاھروشک  رد  یتح  یسارکمد  تسا . یرگاوغا  یـسارکمد ، مان  تسا . نیا 

هدننک نییعت  دراذگیم و  ریثات  هملک  یعقاو  یانعم  هب  مدرم  یار  ماما  یـسایس  بتکم  رد  تسا . مگ  مدرم  ارآ  اذل  دننکیم ؛ جرخ  هار  نیا  رد  هک  تسا  یباسحیب  یاھلوپ  و 

یاھتردق یهمھ  لباقم  رد  دوشیم  مدرم  نیدالوپ  یهدارا  اب  هک  دوب  دقتعم  مدرم  یار  تردق  هب  اکتا  اب  ماما  رگید  فرط  زا  تسا . مدرم  یار  یدنمـشزرا  تمارک و  نیا ، تسا .

کدیا یذلا  وھ   » زا تسا ؛ هتـساخرب  مھنیب » یروش  مھرما   » زا تسا ؛ هتـساخرب  نید  نتم  زا  یرالاسمدرم  ماما ، یـسایس  بتکم  رد  داتـسیا . و  داتـسیا ؛ یناھج  زواجتم 

ام هب  دنیایب  اھیبرغ  دیاب  ار  اھتموکح  یهرادا  رد  مدرم  شقن  هک  دننک  دومناو  دنھاوخیم  ییهدع  میاهتفرگن . ماو  یسک  زا  ار  نیا  ام  تسا . هتـساخرب  نینموملاب » هرـصنب و 

هک ار -  یولھپ  یاـضر  دـمحم  لـیبق  زا  ییاـھروتاتکید  یـسارکمد ، نایعدـم  نیمھ  اـھییاکیرما و  نیمھ  دـنراتفرگ ! هچوک  کـی  مخ  رد  زوـنھ  ناـشدوخ  اـھیبرغ  دـنھدب ! داـی 

اھنآ زا  دندرک و  ینابیتشپ  دنتفرگ و  شوغآ  رد  درک -  یروتاتکید  روشک  نیا  رد  لاستسیب  دودح  شردپ  وا  زا  لبق  تشاد و  قلطم  یروتاتکید  تکلمم  نیا  رد  لاس  جنپویس 

ناتـسناغفا مولظم  مدرم  اب  ار  اھنآ  راتفر  دورب  دورب . قارع  هب  دـنیبب ، ار  اھنیا  یـسارکمد  دـھاوخیم  سک  رھ  دـنیوگیم . غورد  دنایـسارکمد !؟ رادـفرط  اھنیا  دـندرک . تیامح 

ناسنا یارب  اھنیا  میریگب !؟ دای  یـسارکمد  اھنیا  زا  ام  تسا ؛ نیا  اھنآ  یـسارکمد  دـنیبب . راکتیانج  نوراش  زا  اکیرما  غیردیب  تیامح  زا  ار  ییاکیرما  یـسارکمد  دورب  دـنیبب .

قح ایآ  دنتـسین ؟ دوخ  نیمزرـس  بحاص  ایآ  دنتـسین ؟ ناسنا  اھینیطـسلف  ایآ  دـتفایم . قافتا  دراد  یعیاـجف  هچ  نیطـسلف  رد  زورما  دـینیبب  امـش  دـنلئاق ؟ شزرا  شقن و 

تروـص دراد  رگید -  قطاـنم  زا  یرایـسب  رد  نـیا  زا  لـبق  و  ناتـسناغفا -  قارع و  نیطـسلف و  رد  راـتفر  نیرتعـیجف  نـیرتتشز و  زورما  دنــشاب ؟ هتــشاد  هدـیقع  یار و  دـنرادن 

اعدا هناـحیقو  اـکیرما  روـھمج  سیئر  دـننکیم ! یـسارکمد  یاـعدا  دنـشکیمن و  تلاـجخ  دـنھدیم ، ماـجنا  ار  تشز  یاـھراتفر  نیا  هک  یناـسک  ناـمھ  تقو  نآ  دریگیم ؛

مک وماناتناوگ  قارع و  رد  هک  بیرغوبا -  لاثما  یاھنادـنز  رد  ار  اھنآ  یـسارکمد  دـنکیم ! ینیگنـس  وا  شود  رب  هنایمرواخ  ایند و  رد  یـسارکمد  شرتسگ  تلاسر  هک  دـنکیم 

دنک لایخ  یمالسا  تما  نایم  رد  ام و  عماوج  لخاد  رد  یسک  رگا  تسا  هنالفاغ  رایسب  تساھنآ ! رشب  قوقح  یـسارکمد و  نیا ، دننیبیم . دنراد  ایند  مدرم  دنتـسین -  مھ 

دننزن و فرح  یروط  دنتـسھ ، رادروخرب  فاصنا  زا  هک  یناگدنـسیون  ناگدنیوگ و  میراد  عقوت  ام  دنھدب ! دای  یرالاسمدرم  یـسارکمد و  ام  یاھتلم  هب  دنیایب  دـیاب  اھیبرغ  هک 

لوط رد  هک  یروشک  رد  دروآ . بـالقنا  ار  یرـالاسمدرم  دروآ ؛ ماـما  ار  یرـالاسمدرم  دـنھدیم . یرـالاسمدرم  ماـیپ  اـم  مدرم  هب  دـنراد  اـھنآ  زورما  ییوگ  هک  دنـسیونن  یروـط 

هب ناممـشچ  دوخ  رمع  لوط  رد  ام   ) دنتـسنادیمن ار  مدرم  یهدارا  یار و  یاـنعم  تسا -  هتـشذگ  هظحل  کـی  لـثم  هک  هاـتوک -  رایـسب  یاـھهھرب  رد  زج  یداـمتم ، یاـھنرق 

ماما و دـندرکیم ) ام  مدرم  هب  ار  ییانتعایب  نیرتشیب  دوخ  تموکح  نارود  مامت  رد  اـھروتاتکید  دوبن و  لـئاق  شزرا  یـسک  ناریا  مدرم  یار  یارب  دوب ! هداـتفین  یار  قودـنص 

نیا تسین ؟ یفاصنایب  نیا  میوشیم ! یرالاسمدرم  نادـیم  دراو  میراد  هزات  ام  ایوگ  هک  دـننزیم  فرح  یروط  ییهدـع  دروآ . ار  یرالاسمدرم  اـم  یمالـسا  ماـظن  بـالقنا و 

؟ تسین تقیقح  یور  رب  نتسب  مشچ 

طقف هن  تسا ؛ تیرشب  دوخ ، یسایس  یهدیا  نخس و  رد  ماما  بطاخم  تسا . بتکم  نیا  یناھج  یللملانیب و  هاگن  ماما ، یسایس  بتکم  یاھـصخاش  زا  موس  صخاش 

یهمھ مایپ ، نیا  بطاخم  اما  دروآ ؛ تسدهب  ار  دوخ  لالقتسا  تزع و  تسناوت  درک و  هزرابم  شیارب  داتسیا ، شیاپ  دینـش ، ناج  شوگ  هب  ار  مایپ  نیا  ناریا  تلم  ناریا . تلم 

کی شود  رب  تسا  یتلاسر  نیا  دـھاوخیم ؛ تیرـشب  یهمھ  یمالـسا و  تما  یهمھ  یارب  ار  نامیا  تزع و  لالقتـسا و  ریخ و  نیا  ماـما  یـسایس  بتکم  تسا . تیرـشب 

دھاوخیمن هجنکـش  هحلـسا و  کنات و  پوت و  اب  ماما  یـسایس  بتکم  هک  تسا  نیا  دنلئاق ، یناھج  تلاسر  دوخ  یارب  هک  یناسک  اب  ماما  توافت  هتبلا  ناملـسم . ناسنا 

دربراک یسارکمد ، شرتسگ  هار  میھد . هعسوت  ار  یـسارکمد  رـشب و  قوقح  ایند  رد  میراد  تلاسر  ام  دنیوگیم  مھ  اھییاکیرما  دنک . دقتعم  دوخ  هار  هب  رکف و  هب  ار  یتلم 

ملظ و یرگبیرف و  یزاب و  لغد  همھ  نیا  هنایمرواخ  رد  مھ  زورما  تساـقیرفآ !؟ نیتـال و  یاـکیرما  رد  یرگاـتدوک  یزورفاگـنج و  کـنات و  پوت و  تسامیـشوریھ !؟ رد  متا  بمب 

اب ار  دوخ  یون  نخس  تسرد و  رکف  مالسا  یـسایس  بتکم  دنھد ! شرتسگ  ار  ناشیناھج  تلاسر  رـشب و  قوقح  دنھاوخیم  لیاسو  نیا  اب  دروخیم . مشچ  هب  تیانج 

دننکیم مامشتسا  ار  نآ  دنشاب ، هتشاد  یتسرد  یهماش  هک  یناسک  دچیپیم . اجهمھ  رد  اھلگ  رطع  یراھب و  میـسن  لثم  دنکیم و  اھر  تیرـشب  نھذ  یاضف  رد  نییبت 

ماـما ماـیپ  زا  ار  دوـخ  یرادـیب  هراـبود و  تاـیح  اـم  دـنیوگیم  اھینیطـسلف  دـناهدرب . ار  نآ  یهرھب  اـیند  یاـھروشک  زا  یرایـسب  رد  زورما  هکناـنچمھ  دـنربیم ؛ هرھب  نآ  زا  و 

 - اـیند یهطقن  رھ  رد  اھناملـسم  میاهتفرگ ؛ سرد  ماـما  بتکم  زا  ار  اھتسینویھـص  جارخا  یتسینویھـص و  میژر  شترا  رب  دوـخ  یزوریپ  اـم  دـنیوگیم  اـھینانبل  مـیاهتفرگ ؛

؛ دـننادیم ماـما  یرکف  بـتکم  زا  یهدـمآرب  هتـساخرب و  ار  یـسایس  یاھنادـیم  رد  دوـخ  یرکف  تاـحوتف  ناملـسم -  ناـگبخن  ناملـسم ، نارکفنـشور  ناملـسم ، یاـھناوج 

اذل تسین ؛ مھ  مالـسا  یایند  صوصخم  تسا ؛ رـشب  لئاسم  هب  ماما  بتکم  یللملانیب  هاگن  نامھ  نیا  دـننکیم ؛ تزع  ساسحا  مالـسا  مان  اب  یمالـسا  تما  یاھهدوت 

ناریا و تلم  یارب  دـتفایم ، قافتا  مالـسا  یایند  رد  هچنآ  تسا . کاندرد  ام  یارب  یمالـسا  تما  بیاصم  تسا ؛ یلـصا  یهلاـسم  کـی  اـم  یارب  نیطـسلف  یهلاـسم  زورما 

هک تسا  نیمھ  یارب  دـنرذگب . توافتیب  لئاسم  نیا  هب  تبـسن  دـنناوتیمن  تسا ؛ یـساسا  لئاسم  دنتـسھ ، شوخلد  هتـسبلد و  راوگرزب  ماما  دای  مان و  هب  هک  یناـسک 

یتح دـنریگن ؛ میمـصت  دـنمھفن و  دـننیبن ، ناملـسم  یاھتلم  رگید  هکیلاح  رد  دـھد ؛ ماجنا  ناملـسم  یاھتلم  هب  تبـسن  ار  اھتیانج  نیرتگرزب  دـھاوخیم  رابکتـسا  یایند 

. دنامیمن توافتیب  مالسا  یایند  لئاسم  هب  تبسن  دریگیم و  عضوم  دنکیم ، ضارتعا  دمھفیم ، دنیبیم ، ناریا  تلم  دننکن . مھ  ضارتعا 

یھاگشناد  / ٠١/١٣٨٣/٠۴ داھج  نالوئسم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تسرد یمالسا  یروھمج  هیلع  لاجنج  اکیرما  یهدحتم  تالایا  تلود  اھنآ  یهمھ  زا  رتثیبخ  اھنآ و  سار  رد  یمالـسا و  یروھمج  نانمـشد  هک  ریخا  یهلاسم  نیا  هب  عجار 

یاـھهنیک نآ  تـسا ؛ هـینینح  هیربـیخ و  هیردـب و  داـقحا  ناـمھ  نـیا  دـنروایب . راـشف  یمالـسا  یروـھمج  یور  دـنناوتب  هـکنیا  یارب  دناهتـسناد  یکـسمتسم  ار  نآ  دـندرک و 

تلم هیلع  ار  ناشهدولآ  یاھناھد  اھنآ  دـننک . ناربج  یوحن  کی  هب  اجنیا  رد  ار  اھنآ  دـنھاوخیم  هک  روشک ، نیا  زا  اـکیرما  دـی  عطق  یمالـسا و  بـالقنا  زا  یـشان  یهتـشابنا 

یرگبیرف و هب  دـندرک  مھتم  ار  یمالـسا  یروـھمج  دنتـسھ ، ناـھج  یهرھـش  بلقت  غورد و  بـیرف و  هـب  هـک  یناـسک  دـنتفگ . دـمآ ، ناـشناھد  هـب  هـچرھ  دـندرک و  زاـب  ناریا 

ضقن هب  ار  یمالـسا  یروھمج  دـننیبیم ، فلتخم  یاھهنحـص  رد  ار  نآ  دـنراد  همھ  تسا و  رتنشور  زور  زا  رـشب  عون  اب  اـھنآ  ینمـشد  تثاـبخ و  هک  یناـسک  ییوگفـالخ !

رد قارع و  رد  هلمج  زا  ناھج و  رـساترس  رد  نآ  یاھنادـنز  هک  اوسر  یاـکیرما  دـنوشیم ! رھاـظ  هنحـص  رد  رـشب  قوقح  نایعدـم  ناونعهب  دوخ  و  دـندرک ! مھتم  رـشب  قوقح 

رب تیمکاح  یهیعاد  دنراد  زورما  هک  ییهعومجم  نیا  و  دراد -  بیرغوبا  نادنز  لیبق  زا  نادـنز  تسیب  دودـح  اکیرما  هک  دوب  هدـمآ  اھربخ  رد  شیپ  زور  دـنچ  تسا -  ناتـسناغفا 

دینیبب دنرـشب ! قوقح  رادـفرط  هک  دـننکیم  اعدا  دنتـسھ ، لماک  یرگیـشحو  ناسنا و  قوقح  اب  تیدـض  ینیرفآهعجاف و  رھظم  دـننکیم و  لـمح  دوخ  شود  یور  رب  ار  اـیند 

ماشآنوخ و یاھگرگ  ییاھیـشحو ؛ نینچ  کی  ییاھناسنا ، نینچ  کی  هک  تسین  رتالاب  نیا  زا  یگنن  زورما  رـشب  لسن  یارب  اعقاو  دـشاب و  طاـطحنا  رـشب  یارب  دـیاب  ردـقچ 

ناشنھد هب  هچ  رھ  دندرک و  ییاردهزرھ  ییوگهوای و  دندرک و  زاب  یمالـسا  یروھمج  هیلع  ار  ناشیاھناھد  اھنیمھ  تقو  نآ  و  دنرـشب ! قوقح  رادفرط  هک  دـننک  اعدا  هدـنرد ،

. دنتفگ دمآ ،

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

هک متسھ  یسک  هچ  نم  رگم  دییوگب  دیابن  امش  دنفلاخم ، امش  اب  اھنیا  دنیوگب  دوشب و  یرھاظ  تمظع  نآ  اب  یاکیرما  یناھج و  رابکتسا  یناھج و  یاھتسایس  ثحب  رگا 

، دنفلاخم اھنت  هن  امـش  کیکی  اب  اھنیا  تسا . هابتـشا  رکف  نیا  میوگب  مھاوخیم  نم  متـسھ . نادمھ  رد  دنوخآ  یاقآ  یهسردم  یهشوگ  یهبلط  کی  نم  دنفلاخم ؛ نم  اب 

تیفرظ دادعتـسا و  نطاب و  دنکب و  راک  دوش و  لاعف  عبنم  نیا  رگا  هک  دننکیم ؛ هاگن  یرگاشفا  یرگنـشور و  یارب  یعبنم  مشچ  هب  اھامـش  زا  مادـک  رھ  هب  دنانمـشد . هکلب 

« رشب قوقح   » 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 68هاگياپ  هحفص 39 
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اھهبلط و اھرس و  هب  همامع  کیکی  اب  اھنیا  دیتسھ . ینیمخ  ماما  کی  هوقلاب  امش  زا  کی  رھ  اھنآ  رظن  زا  دش . دھاوخ  راوشد  نمشد  رابکتـسا  رب  راک  دھد ، زورب  ار  شدوخ 

مـسا اـکیرما  رد  دـینک ؛ هاـگن  امـش  نـالا  تسا . ندیـشک  راـک  یور  هدرپ  تقیقح و  ناـمتک  رب  یدـنبمشچ و  رب  تاـملظ ، رب  اـھنآ  راـک  یاـنب  نوچ  ارچ ؟ دنانمـشد ؛ نویناـحور 

اکیرما تلم  تسا ؛ رشب  قوقح  دنگنجب ، شیارب  ایند  رد  دیاب  هک  دننکیم  اعدا  ای  دننکیم  رکف  هک  ییاھشزرا  زا  یکی  اھییاکیرما  دوشیم . هدرب  رشب  قوقح  یـسارکمد و 

دندرک هکنیاامک  دننکیم ؛ یلامتـسام  مھ  ار  نآ  هک  دوشیم ، المرب  نآ  زا  ییهشوگ  دیآیم و  دوجوهب  بیرغوبا  نادنز  لثم  ییهلاسم  تقو  کی  تسا . هدرک  رواب  ار  نیا  مھ 

نیمھ اب  رنھ ، نیمھ  اب  نویزیولت ، نیمھ  اب  یتاطابترا -  یتاـغیلبت و  یهتفرـشیپ  یاـھرازبا  کـمک  اـب  دناهتـسناوت  اـھنیا  دـندرک . ماـمت  ار  هلاـسم  دـنتخادنا و  مھ  ندرگ  هب  و 

یـشحو اعقاو  دنرادن ؛ ندمت  اما  دننکیم ، ندمت  یاعدا  دنراذگب . هالک  ار  تیرـشب  رـس  ایند -  رد  عیرـس  تاطابترا  نیمھ  اب  ییهنایار ، یتنرتنیا و  یاھیزاب  نیمھ  اب  دوویلاھ ،

نادنز رد  ار  ناوج  مناخ  نیا  ناھگان  امـش  اما  دسریمن ؛ مھ  هچروم  هب  وا  رازآ  دـنیوگیم  دورب ، هار  نابایخ  رد  یتقو  یمظنم  بترم  ناوج  مناخ  متفگ ؛ البق  دنتـسھ . ضحم 

مدآ دوشیم و  ینابـصع  یـسک  تقو  کی  دشکیم ! مدآ  یدرـسنوخ  اب  دھدیم و  رـس  هھقھق  دنکیم و  هجنکـش  ار  یقارع  درم  شدوخ  تسد  اب  دینکیم ؛ ادـیپ  بیرغوبا 

یاھتموکح ییاتدوک ، یاھتموکح  اـھتموکح ، نیرتراـبج  اـب  اـھنیا  دـننکیم ! مھ  یـسارکمد  یاـعدا  دنـشکیم و  مدآ  هھقھق  لاـح  رد  یدرـسنوخ و  اـب  اـھنیا  هن ، دـشکیم ؛

مھ تیامح  اھنآ  زا  الصا  دننکیمن ، تفلاخم  اھنت  هن  دنتـسھ ، اھنآ  عفانم  اھنآ و  تمدخ  رد  نوچ  دادبتـسا ، نیع  رد  یولھپ ، اضر  دمحم  تموکح  لثم  ییاھتموکح  یماظن و 

شیارب هک  ار  یقطن  هسلج ، کی  رد  دـمآ و  ناریا  هب  اکیرما -  تقو  روھمج  سیئر  رتراک -  دوب ، هدـش  راکـشآ  بالقنا  یاھهعیلط  هک  لاس ۵٧  لیاوا  ای  لاس ۵۶  رخاوا  دننکیم .

مھ البق  دـننکیم ؛ دـنراد  ایند  یاـھاج  زا  یلیخ  رد  ار  راـک  نیمھ  مھ  زورما  ندرک . داریا  اضردـمحم  زا  شیاتـس  اپاترـس  یقطن  درک  اـنب  ـالاجترا  دـناوخن ؛ دـندوب ، هدرک  مھارف 

، مینکیم هاگن  نامدوخ  یهعماج  هب  یتقو  مھ  ام  هدرک ؛ رواب  ار  اھاعدا  نیا  مھ  اـیند  دـننکیم ! مھ  یـسارکمد  یاـعدا  لاـحنیعرد  درک ؛ دـنھاوخ  مھ  نیا  زا  دـعب  دـناهدرک ،

هب ناشنھذ  اروف  دـیآیم ، مدرم  یار  هب  مارتحا  یرالاسمدرم و  ای  یـسارکمد و  مسا  یتقو  یرکفنـشور  یعدـم  هدرکلیـصحت و  هدـناوخسرد و  یاھمدآ  هدـع  کـی  مینیبیم 

ییاپورا یاھروشک  یخرب  سرادم  رد  باجح  تیعونمم  شاهنومن  دنراذگیمن ؛ مارتحا  مدرم  ارآ  یدازآ و  یـسارکمد و  هب  اقلطم  دـنیوگیم و  غورد  اھنآ  دوریم ! اکیرما  فرط 

رـس هالک  نتـشاذگ ، ایند  رـس  هالک  زا  تسا  ترابع  رابکتـسا  یـساسا  یـشم  زورما  سپ  دـناوخب . سرد  دورب و  سالک  هب  یرـسور  اب  لصحم  رتخد  دـنھدیمن  هزاجا  تسا .

کیرات ار  اجهمھ  هک  اضف  نیا  رد  رگا  بآ .» ندرک  دولآلگ   » اـم دوخ  یمیدـق  ریبعت  هب  اـی  اـضف ، ندرک  دولآراـبغ  ینعی  یمـالعالا ؛» میتعتلا  : » اـھبرع لوق  هب  نتـشاذگ ؛ تیرـشب 

اب اذل  دیزادنایم . نکفارون  هک  دیتسھ  یـسک  نامھ  امـش  دنریگیم ؟ یعـضوم  هچ  وا  هب  تبـسن  دنراد و  یلاح  هچ  اھنیا  دزادنیب ، ینکفارون  هک  دوش  ادیپ  رفن  کی  دناهدرک ،

. تسا لقتسم  هعیش  تیناحور  هک  تسا  نیا  مھ  شتلع  دنفلاخم ؛ هعیش  تیناحور  اب  صوصخب  مالسا و  تیناحور 

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

. تسا رشب  قوقح  تسین ، حرطم  هک  یزیچ  ایند  زورما  ناگدننادرگ  یارب  هکیلاح  رد  دننزیم ، رشب  قوقح  زا  مد  دراذگیم . هالک  ار  تیرشب  رس  دراد  یناھج  تاغیلبت  زورما 

زا یناسک  دـیما ، کی  اب  مدرم  یروشک  رد  تقو  کـی  ـالاح  دنتـسین . تارکمد  اـنیقی  اـیند  زورما  یـسارکمد  لاربیل  یاـھماظن  ناوریپ  هکیلاـح  رد  دـننزیم ، یـسارکمد  زا  مد 

لثم تسا -  هداـتفااج  یـسارکمد  لاربـیل  ماـظن  هک  ییاـھروشک  رد  زورما  اـما  تسا ؛ یرگید  ثحب  دـننک ، باـختنا  دـصرد  داتـشھ  اـی  دـصرد  داـتفھ  اـب  ار  اـھنآ  یاـھورهلابند 

مھ ناتـسناغفا  قارع و  هب  یـسارکمد  نیا  یارب  دـننزیم و  یـسارکمد  زا  مد  لاحنیعرد  درادـن ؛ دوجو  هملک  یعقاو  یانعم  هب  یـسارکمد  اـکیرما -  اـپورا و  یاھیـسارکمد 

. دنراذگیم هالک  تیرشب  رس  دنراد  اھنیا  دنیوررپ . اھنیا  ردقنیا  دننکیم ! یشکرکشل 

یماظتنا  / ١٣٨٣/٠٧/١۵ مولع  هاگشناد  رد  تانایب 

داحآ دنتسھ ، اھتسیرورت  لابند  هب  دننکیم  اعدا  هکیلاح  رد  دننکیم ؛ راتفر  روجهچ  مدرم  اب  نابلطهطلس  نارگلاغشا و  قارع  روشک  رد  هک  دینکیم  هدھاشم  امـش  زورما 

تـسیرورت یتشم  اب  یهلباقم  یارب  دناوتیم  روطچ  اھرھـش ، رگید  ارماس و  ردـص ، کرھـش  هجولف ، نارابمب  قارع ، یاھرھـش  ررکم  یاھنارابمب  دـننکیم . ماعلتق  ار  مدرم 

، دـنوشیم دوبان  روک  یاـھنارابمب  نیا  رد  هک  یھاـنگیب  یاـھناسنا  عاـفدیب و  یاـھنز  موصعم و  ناـکدوک  تسا !؟ نیا  اھتـسیرورت  مسیرورت و  اـب  یهلباـقم  یاـنعم  دـشاب !؟

یاھـسیورس اھھاگتـسد و  ذوـفن  ریز  هدـش ، هتخانـش  یتـسیرورت  یاـھنامزاس  مییوـگن  رگا  دـش ؟ قـیوشت  اـی  دـش  نـکهشیر  مـسیرورت  اـھراتفر  نـیا  اـب  اـیآ  دنتــسیرورت !؟

، ییوگروز زواجت ، مییوگب  هک  تسا  نیا  نخـس  نیرتمک  دشاب -  هتفگ  هفازگ  یلیخ  تسین  مولعم  دنکب ، مھ  ییاعدا  نینچ  یـسک  رگا  هک  دنلیئارـسا -  اکیرما و  یـسوساج 

نیمھ ناـیم  رد  مسیرورت  هب  شیارگ  ساـسحا  یهدـنھد  دـشر  یمدرم و  یاـھتمواقم  یهدـننک  قـیوشت  دوـخ ، روـشک  رد  تلم  کـی  قـح  نتفرگ  هدـیدان  یردـلق ، ماـعلتق ،

. تساھتلم

ار مدرم  یاھهناخ  دندنبیم ؛ پوت  هب  دننکیم ؛ نارابمب  ار  ناگراوآ  هاگودرا  مدرم ! نیا  اب  دننکیم  هچ  دینیبب  دراد . یلاغـشا  نیطـسلف  رد  یرگید  تشز  یهخـسن  راتفر ، نیا 

! دندرگیم ینیطسلف  زرابم  لابند  هب  هکنیا  ناونع  هب  دنناسریم ؛ لتق  هب  ار  عافدیب  درم  نز و  کدوک و  رفن  اھھد  دننکیم ؛ بارخ  ار  مدرم  عرازم  دننکیم ؛ ناریو 

مـسیرورت اب  تسناوت  دـھاوخ  هک  دـشاب  راودـیما  دـناوتیمن  تسا و  رـشب  قوقح  رادـفرط  هک  دـنک  اعدا  دـناوتیمن  ددـنبیم ، هناحیقو  یاھتیانج  نیا  رب  ار  مشچ  هک  ییاـیند 

. دنمسیرورت قوشم  اھنیا  دنک ؛ هلباقم  ایند  رد  دشرهبور 

هعمجزامن  / ١٣٨٣/٠٨/١۵ یاھهبطخ  رد  تانایب 

خیرات دای  رد  هتـسجرب  یهتکن  هس  نیا  ماهدرک . هراشا  هتکن  هس  نیا  هب  دـناوخ ، مھاوخ  هک  مھ  یبرع  تارابع  رد  نم  هک  تسا  هتـسجرب  یهتکن  هس  نیطـسلف  یهیـضق  رد 

یناوج کی  تسا . یندنام  خیرات  رد  الصا  نیا  دنوشیم ؛ بکترم  نیطـسلف  مدرم  هب  تبـسن  اھتسینویھـص  زورما  هک  تسا  یریظن  مک  تیانج  ملظ و  لوا  یهتکن  : دنامیم

اھنآ دـسریم . تداھـش  هب  مھ  شدوخ  دـنزب ؛ شدوخ  یهناخ  بصاـغ  هب  ییهبرـض  اـت  دـنکیم ، ناـبرق  ار  شدوخ  ناـج  هدیدتبیـصم ، هدیـشک و  رجز  همھ  نیا  هکنآ  زا  دـعب 

هب دنوشیم ؛ اھرھـش  اھھاگودرا و  دراو  کنات  اب  دنـشکیم ؛ رازآ  تیذا و  هجنکـش و  هب  ار  وا  یهداوناخ  دننکیم و  ناریو  ار  شردام  ردـپ و  یهناخ  ناوج و  نآ  یهناخ  دـنیآیم 

راک کی  ینیطسلف  حلسمریغ  ینیطسلف و  نزریپ  درمریپ و  کدوک ، ناوج ، ندش  هتشک  زورما  دنشکیم . مدآ  دننکیم و  ناریو  ار  عرازم  اھهناخ و  دننکیم و  هلمح  اھهناخ 

. دنام دھاوخ  خیرات  رد  نیا  تسا ؛ یخیرات  اعقاو  هک  تسا  ییهثداح  نیا  تسا ؛ یبیجع  زیچ  نیا  هدش ؛ هرمزور 

اب هداتـسیا . روطنیا  اما  نمـشد ؛ همھ  شفارطا  اھنت ، هدش ، هرـصاحم  تلم  کی  تسا . نیطـسلف  تلم  ییهناسفا  تماقتـسا  ربص و  دـنامیم ، خـیرات  رد  هک  یمود  یهتکن 

نویلیم دـنچ  نالا  دـنزاسیم . یراکیب  اـب  دـنزاسیم ، ناـشعرازم  یبارخ  اـب  اـھهناخ و  یناریو  اـب  دـنزاسیم ، ناـشیاھناوج  غاد  نادـنزرف و  مغ  اـب  دـنزاسیم ، یگنـسرگ 

یمواقم تلم  بجع  نیرفآ ! نیرفآ ! دناهداتـسیا . مامت  تردـق  اب  ریپ  گرزب و  کچوک ، درم ، نز ، دـنتلم ؛ کی  هک  دنتـسین -  اھھورگ  بازحا و  وزج  هک  اھنیا  یهمھ  ینیطـسلف - 

. درک دھاوخ  بلج  شدوخ  هب  خیرات  رد  ار  اھمشچ  تسا و  هدنشخرد  هیضق  نیا  رد  هتکن  نیا  دنامیم ؛ خیرات  رد  مھ  نیا  دنتسھ !

لباقم رد  هتخوس ، رـشب  قوقح  یارب  ناشلد  ردـقنیا  دنرـشب ؛ قوقح  قشاع  ردـقنیا  هک  اھییاپورا  ناـیاقآ  نیا  تساـھتلود ! یللملانیب و  عماـجم  توکـس  موس ، یهتکن 

اکیرما الاح  اعقاو ! تسا  روآتفگـش  دننکیم ! کمک  ار  ملاظ  فرط  دراوم  زا  یرایـسب  رد  دـننکیم ؛ توکـس  دراوم  زا  یرایـسب  رد  اما  دریگیم ؛ ماجنا  ثداوح  نیا  اھنآ  مشچ 

مکح اھینیطسلف  یهرابرد  یھاگداد  دشاب  انب  رگا  هتفرورف . اھینیطسلف  نوخ  رد  قفرم  ات  ناشتسد  ییاکیرما  یاھتلود  تسا ؛ مرج  کیرش  شدوخ  هک  اکیرما  چیھ ، هک 

رد مھ  اھنیا  دنتـسھ ؛ مھ  اکیرما  یاھتموکح  شوب و  یهتـسدوراد  شوب و  نیمھ  اکیرما و  اھنآ  مھتم  هکلب  دنتـسین ، اھتسینویھـص  نوراش و  طقف  هاـگداد  نآ  مھتم  دـنکب ،

زا مد  ردـقنیا  هک  تسا  ییاپورا  یاھتلود  یهلاسم  تسا ؛ للم  نامزاس  یهلاسم  تسا ؛ یناھج  عماجم  یهلاسم  هلاسم ، چـیھ ، هک  اـھنآ  اـما  دـنماھتا ؛ لوا  فیدر  ناـمھ 

یاھتلود تسا ؛ مھ  رگید  یاھتلود  یهلاسم  هلاسم ، نیا  هتبلا  و  دنتـسین . لیاق  شیارب  یمارتحا  الـصا  دنـسانشیمن و  اـعقاو  ار  رـشب  قوقح  یلو  دـننزیم ؛ رـشب  قوقح 

. تسا روآبجعت  اعقاو  اھنیا  توکس  ناملسم .

ماظن  / ١٣٨٣/٠٨/٢۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب   

« رشب قوقح   » 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 68هاگياپ  هحفص 40 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3243
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3253
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3258
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3261
http://farsi.khamenei.ir


ملاـع و نادـنمتردق  دـنک ، هدافتـسا  بوخ  دوخ  یونعم  یداـم و  نوگاـنوگ  ریاـخذ  زا  دوخ ، ملع  زا  دوخ ، یاـھرازاب  زا  دوخ ، یناـسنا  یورین  زا  دوخ ، تفن  زا  یمالـسا  تما  رگا 

دوخ نیمزرـس  رد  تلم  کی  تسا . حضاو  حضتفم و  ردقچ  رابکتـسا  یایند  ییوگروز  نیطـسلف ، تلم  دروم  رد  دینیبب  امـش  دنیوگب . روز  وا  هب  روجنیا  دنناوتیمن  نارگهطلس 

یگدنز تاناکما  دوریم ، نیب  زا  اھناسنا  ناج  دوشیم ، لاماپ  رشب  قوقح  دریگیم : ماجنا  اھنآ  یهلیسوهب  هک  یعیاجف  نیا  اب  مھ  نآ  تسا ؛ نیمزرس  نآ  نابصاغ  بولغم 

ار ناشیاھدادعتـسا  دـننکیم ، دودـسم  ار  ناشتراجت  دـننکیم ، دوبان  ار  ناشعرازم  دـننکیم ، بارخ  ار  ناـشیاھهناخ  دوشیم ، هتفرگ  نیمزرـس  نیا  رد  اـھناسنا  زا  ندرک 

تیامح اھنیا  زا  احیرـص  رابکتـسا  یایند  زا  یـضعب  دنناسریم و  لتق  هب  ار  اھنیا  یاھنز  اھدرم و  اھناوج ، مھ  بترم  دنھدیمن ، اھنیا  هب  یقرت  دـشر و  ناکما  دـننکیم ، هفخ 

فعض نیمھ  تلع ، تسا . مالسا  یایند  یارب  یگرزب  تبیصم  نیا  فرطیب ! ایوگ  یچاشامت  یچاشامت ؛ هدش  مھ  مالسا  یایند  دننکیم ؛ توکـس  مھ  یـضعب  دننکیم ،

ار نیا  تسا ؛ یمالسا  گرزب  تما  نیا  لد  رد  اھناملسم و  میظع  تیعمج  نیا  نایم  رد  ام  تردق  دادتما  هک  مینک  رواب  دیاب  تسا . مالسا  یایند  یهقرفت  نیا  مالـسا و  یایند 

هار یموق  یاوعد  دنزادنایم ، هار  یبھذم  یاوعد  دـننکیم ، نیبدـب  مھ  هب  ار  ام  دـننکیم ، مرگرـس  ار  ام  فلتخم  نیوانع  اب  دـنزادنایم ، مھ  ناج  هب  ار  ام  مینک . رواب  دـیاب 

. تسام یالب  نیرتگرزب  زورما ؛ تسام  تبیصم  نیرتگرزب  نیا  دننکیم ؛ هدافتساوس  ام  قرفت  زا  دننکیم ، لوغشم  مھ  هب  ار  ام  دنزادنایم ؛ هار  یضرا  یاوعد  دنزادنایم ،

. دندز همطل  نآ  یایند  نید و  هب  دنتفرگ ؛ هدیدن  ار  مدرم  نیا  تریغ  دندرک ؛ لاماپ  ار  مدرم  نیا  تمارک  دـندرک ؛ تناھا  قارع ، درم  نز و  هب  نآ ، مدرم  هب  دـندرک و  لاغـشا  ار  قارع 

اب دـنکیم ؛ هاـگن  هداتـسیا و  روطنیمھ  مالـسا  یاـیند  دـننکیم . هچ  دـندرک و  هچ  یمیدـق  روشک  نیا  طاـقن  ریاـس  رد  ـالبرک و  رد  فجن و  رد  لـصوم و  رد  هجولف و  رد  دـینیبب 

دننکیم و هظحالم  اھوگروز  زا  دنـسرتب ، ناشدوخ  نورد  یاھفعـض  زا  هکنیا  یاجهب  دنـسرتب ، ادـخ  زا  هکنیا  یاجهب  اھتلود  سرت . زا  ارچ ؟ دـنکیم ! رازگرب  ار  راک  نیا  توکس 

. میناوتیم ام  میناوتیم ؛ دنسرتیم !

دنھاوخ علب  دـنھدب ، ناشن  فعـض  هک  یمالـسا  یاھروشک  زا  مادـک  رھ  یرگید . زا  سپ  یکی  تسا ؛ یمالـسا  یاھروشک  غارـس  هب  نتفر  رابکتـسا  یایند  تسایـس  زورما 

. دننکیم حرطم  ار  ییهتسھ  یروانف  لیبق  زا  یلئاسم  دننکیم ، حرطم  ار  یسایس  لئاسم  دننکیم ، حرطم  ار  رشب  قوقح  دش . دنھاوخ  دوبان  دش ؛

مق  / ١٣٨٣/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

 - دوب هنھک  رامعتـسا  زور  کی  ون . یهویـش  اـب  اـھتنم  تسا ، رامعتـسا  ناتـساد  ناـمھ  زورما  تسا . یتیعـضو  هچ  رد  یناـھج  رابکتـسا  زیرنوخ  یهجنپ  رد  اـیند  زورما  دـینیبب 

اب رگید . یاھروشک  زا  یلیخ  لثم  ریازجلا ، لثم  دنھ ، لثم  دندرکیم ؛ ادیپ  طلست  اھروشک  رب  دنتفریم  نھک -  هنھک و  رامعتسا  دنتشاذگ  ار  شمسا  اھدعب  هک  یرامعتـسا 

لاحرھهب یلو  دـنتفرگ ؛ ار  اھنآ  قمر  اعقاو  دندرـشف و  ار  اـھتلم  رامعتـسا ، نارود  یاـھلاس  رد  هتبلا  دـنھد . همادا  دنتـسناوتن  رگید  تفر و  نیب  زا  رامعتـسا  نیا  اـھتلم  یرادـیب 

دوبن میدق  رامعتسا  نارود  لثم  دننک ؛ تموکح  دندمآیمن  ناگناگیب  اھروشک  سار  رد  هک  دوب  نیا  ون  رامعتـسا  دندروآ . ار  ون  رامعتـسا  نآ ، یاج  تفر و  نیب  زا  نھک  رامعتـسا 

یاھتلود زا  یرایـسب  لثم  و  شرـسپ ، ناخاضر و  لثم  توغاط ، میژر  لثم  دنتـشامگیم ؛ ار  یناسک  اـھروشک  دوخ  زا  هن ، دـنک ؛ تموکح  دـنھ  رد  دورب  یـسیلگنا  مکاـح  هک 

ار یچاتدوک  یاھیماظن  دـندروآ ؛ ار  نادبتـسم  دندرـشف ؛ ار  اھتلم  یدامتم  یاھلاس  یمالـسا . یاـھروشک  هلمج  زا  و  ناـشدوخ -  لوق  هب  موس -  ناـھج  یاـھروشک  رگید 

ذوفن نآ ، دناهتفرگ و  شیپ  رد  اھروشک  رب  طلـست  یارب  ار  یرگید  هار  اذل  درادن ؛ یدرب  مھ  نیا  دننیبیم  زورما  دندش . عنام  اھتلم  روضح  زا  دنتـسناوت ، روطرھ  دندروآ و  راکرس 

اھروشک هب  ار  ناشدوخ  یدایا  تسا . رگید  رامعتـسا  عون  کی  ون ، رامعتـسا  زا  رتالاب  ونارف . رامعتـسا  متفگ  شیپ  یدـنچ  نم  هک  تسا  یزیچ  ناـمھ  نیا  هک  تساـھتلم ؛ رد 

. دـننک کیرحت  اوغا و  ار  اھتلم  زا  یـشخب  ملاع ، ملاظ  ناربکتـسم  یهرھچ  نداد  ناشن  هجوم  نداد و  ناشن  نیگنر  نوگانوگ و  یاھیرگاوغا  تاـغیلبت و  لوپ و  اـب  دنتـسرفب و 

؛ دـنک ناـھنپ  ار  دوـخ  یـشنمدد  یرگمتـس و  ملظ و  دـناوتیمن  تساـھفرح ؛ نیا  زا  رتتشز  رابکتـسا  رامعتـسا و  یهرھچ  نوـچ  دیـسر ؛ دـھاوخن  ییاـج  هـب  مـھ  نـیا  هـتبلا 

هرخـسم و زیچ  کی  هب  لیبق ، نیا  زا  ییاـھروشک  سیلگنا و  اـکیرما و  تسد  رد  رـشب  قوقح  مچرپ  زورما  دـننکیم . هچ  قارع  رد  اـھنیا  دـینیبب  امـش  تسا . قارع  شاهنومن 

ناتساد یسیلگنا ، ییاکیرما و  ناشوپهمکچ  نیحلسم و  یهلیـسوهب  اھتلم  اب  راتفر  اکیرما ، یوماناتناوگ  نادنز  بیرغوبا ، نادنز  یارجام  زورما  تسا ! هدش  لیدبت  روآهدنخ 

یاھتلم لد  زورما  داد . دـھاوخ  ناشن  ار  شدوخ  زور  کی  دراد و  یقیمع  تاریثات  ناشلد  رد  عیاقو  نیا  اما  دـننکن ، یرھاظت  نـالا  اـھتلم  تسا  نکمم  تساـھتلم . یگـشیمھ 

ینامز رظتنم  تسا ؛ رپ  اـھنیا  زا  اـھتلم  لد  دـنراد ، طلـست  مھ  اـھروشک  نآ  ماـکح  رب  ارھاـظ  هک  ییاـھروشک  نیمھ  رد  تسا . ناربکتـسم  اـکیرما و  زا  ترفن  زا  رپ  یمالـسا 

. تسا هدـمآ  رـسهب  تساھنآ -  عبانم  سومان و  لام و  ناج و  رب  طلـست  اھتلم و  هب  ملظ  رب  نآ  یانبم  هک  یرابکتـسا -  ماظن  نارود  دـنھد . ناـشن  ار  نیا  دـنناوتب  هک  دنتـسھ 

یتلم دنناوتیمن . نیا  زا  رتشیب  هدیسر ؛ رـسهب  ملاع  نطاب  رد  اھناسنا و  نطاب  رد  یردلق  ییوگروز و  نارود  اما  دننک ، هبرجت  ار  یتخـس  یاھهرود  اھتلم  تسا  نکمم  هتبلا 

. دسرب یھاگآدوخ  هب  هک  تسا  یتلم  دنک ، افیا  شقن  دناوتیم  هک 

جح  / ١٣٨٣/١٠/٢٩ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

ناملسم و یاھتلم  اھروشک و  ناھج ، یهمھ  رب  نانآ  تیمکاح  یهشقن  ربارب  رد  یگداتسیا  یرادیب و  نوناک  هک  دناهدیـسر  یدنبعمج  نیا  هب  ربکتـسم  برغ  اکیرمآ و  نونکا 

راھم و ار  یمالـسا  یرادـیب  تضھن  هدـنیآ ، لاس  دـنچ  رد  دـنناوتن  یماظن  ماجنارـس ، یتاـغیلبت و  یـسایس و  یداـصتقا و  رازبا  اـب  رگا  و  تسا ، هناـیمرواخ  یهقطنم  رد  هژیوب 

یدام یرترب  یتعنـص و  نیـشام  هکرحم  یهلیـسو  اھنت  هک  زاگ  تفن و  عبانم  نیرتمھم  رب  هرطیـس  ناھج و  رب  قلطم  تیمکاح  یارب  ناـنآ  تابـساحم  یهمھ  دـننک ، بوکرس 

رادـتقا جوا  زا  دنربکتـسم ، یاـھتلود  همھ  یهنحـص  تشپ  رگیزاـب  هک  تسینویھـص  یبرغ و  ناراد  هیامرـس  نـالک  و  تخیر ، دـھاوخ  مـھ  هـب  تـسا ، تیرـشب  یهـمھ  رب  ناـنآ 

. دش دنھاوخ  طقاس  دوخ  یلیمحت 

 - رگید یئاج  رد  یتاغیلبت و  دنفرت  اب  یئاج  رد  یداصتقا ، دیدھت  اب  اجکی  رد  یـسایس ، راشف  اب  اجکی  رد  تسا . هدروآ  نادـیم  هب  ار  دوخ  یاھیئاناوت  تیفرظ  یهمھ  رابکتـسا ،

. تسا هدش  دراو  زاس  تشونرس  دربن  یهصرع  هب  یماظن ، ناشوپ  همکچ  کنات و  کشوم و  بمب و  اب  سدق  نیطسلف و  رد  نآ  زا  شیپ  ناتسناغفا و  قارع و  دننام 

هناور ناـھانگیب  ناـج  دـصق  هب  زیھجت و  ار  یتـسیرورت  یاـھهخوج  دناهدیـشک . دوـخ  یهرھچ  رب  هـک  تـسا  یبـیرف  قاـفن و  یهدرپ  راوـخیمدآ ، ناـشنمدد  نـیا  رازبا  نیرتـمھم 

یهدیـسر بل  هب  ناـج  ناعفادـم  دـننکیم و  یناـبیتشپ  اـنلع  هدرک ، بصغ  ار  نیطـسلف  هک  یدـالج  تسیرورت و  تـلود  زا  دـننزیم . مـسیرورت  اـب  هزراـبم  زا  مد  و  دـننکیم ،

. دنمانیم تسیرورت  ار  ینیطسلف 

گنج رد  ناـیناریا  یعاـفد  طوـطخ  هـچبلح و  امیـشوریھ و  دـننام  یعیاـجف  دـننکیم و  فرـصم  عـیزوت و  دـیلوت و  ار  یبرکیم  یئایمیـش و  یمتا و  یعمج  راتـشک  یاـھحالس 

ردخم داوم  اب  هزرابم  زا  مد  دنردخم و  داوم  فیثک  یایفام  رـس  تشپ  رد  دوخ  نانآ  دنھدیم . رـس  یعمج  راتـشک  حالـس  لرتنک  راعـش  لاحنیعرد  دنروآیم و  دـیدپ  یلیمحت 

یئهتـسھ یروانف  ندروآ  رب  رـس  دننکیم و  هلباقم  مالـسا  ناھج  رد  یروانف  شناد و  تفرـشیپ  اب  هاگنآ  دنھدیم و  ملع  یزاس  یناھج  یئارگملع و  شیامن  نانآ  دننزیم .

مرج هب  ناملـسم ، نارتخد  زا  ار  لیـصحت  شزومآ و  قح  و  دـنیوگیم ، نخـس  اـھتیلقا  قوقح  یدازآ و  زا  دنرامـشیم . گرزب  یھاـنگ  ار ، یمالـسا  یاـھروشک  رد  زیمآحـلص 

راثآ زا  یرایـسب  دنرمـشیم و  مرج  ار  مزینویھـص  یهرابرد  هدیقع  زاربا  و  دنھدیم ، نخـس  داد  هدیقع  نایب و  یدازآ  یهرابرد  دننکیم . بلـس  یمالـسا  باجح  هب  یدـنبیاپ 

رـشب قوقح  بابرد  دـنھدیمن . رـشن  یهزاـجا  اـکیرمآ  رد  ار ، نارھت  رد  اـکیرمآ  یـسوساج  یهنـال  زا  هدـمآ  تسد  هب  دانـسا  یتح  ار و  یمالـسا  یهتـسجرب  یملق  یرکف و 

زا اھنآ  دـنریگیم . شیپ  رد  زیمآتیاضر  توکـس  یریظن  مک  عیاجف  نینچ  لباقم  رد  ای  دـننکیم ، اپب  بیرغوبا  وماناتناوگ و  نوچ  هجنکـش  هاگودرا  اھھد  اما  دـننکیم ، یئوگرپ 

تاسدقم دض  رب  زیمآرفک  نخس  سیلگنا ، یتلود  یویدار  رد  دننکیم و  تیامح  یدشر  ناملس  نوچ  یمدلارودھم  دترم  زا  اما  دنیوگیم ، نخس  بھاذم  یهمھ  هب  مارتحا 

. دننکارپیم یمالسا 

تشدکاپ  / ١٣٨٣/١١/١٠ مدرم  رادید  رد  تانایب 

هچ میاد  ناریا  تلم  یهرابرد  دنتسھ -  اکیرما  تلود  نارادمدرس  یناھج ، رابکتسا  رھظم  نیرتتشز  هک  اھییاکیرما -  صوصخب  یناھج ، رابکتسا  نالووسم  هک  دیونشیم 

دھاوخ اھنآ  میلست  دش ، دھاوخ  جراخ  نادیم  زا  اھنیا  دیدھت  رـشت و  اب  ناریا  تلم  هکنیا  لایخ  هب  دننکیم ؛ دیدھت  مھ  یھاگ  دننکیم . ییاھتناھا  هچ  دننزیم و  ییاھفرح 

یاھییاناوت نیا  تشادـن ، ار  ناوج  میظع  تیعمج  نیا  تشادـن ، ار  زورما  تاـناکما  هک  یزور  نآ  ناریا  تلم  هناـھلبا . هناـقمحا و  روصت  دز ؛ دـھاوخ  وناز  اـھنآ  لـباقم  رد  دـش و 

« رشب قوقح   » 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 68هاگياپ  هحفص 41 
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بتارمب بـالقنا  لوا  زا  ناریا  تلم  زورما  دیـسرتن . اھتردـقربا  زور و  نآ  یوروـش  اـکیرما و  رـشت  زا  تشادـن ، هدروآ ، تسدهب  روـشک  نیا  ناـناوج  تمھ  هـب  زورما  هـک  ار  ییینف 

. دوشیمن بوعرم  یتردق  چیھ  دیدھت  لباقم  رد  ناریا  تلم  نیاربانب  دراد . جایتحا  نآ  هب  هک  تسا  یتازیھجت  یهمھ  هب  رتزھجم  رتمکحم و  رتدنمورین ،

ار نـیا  اـھنآ  دـننک ؛ اـھنآ  میلـست  ار  ناریا  تـلم  دنتـسین  رـضاح  نآ  نـالووسم  یمالـسا و  یروـھمج  ماـظن  نوـچ  دنانمــشد ؛ دـب و  مـھ  ناریا  یمالــسا  یروـھمج  ماـظن  اـب 

دیجمت ار  وا  دـیآیم و  ناشـشوخ  وا  زا  دـنبوخ و  وا  اـب  دـنک ، اـکیرما  میلـست  ار  دوخ  تلم  دـنک و  تناـیخ  دوخ  تلم  هب  دـشاب  رـضاح  یروشک  رھ  رد  یتـلود  رھ  دـنھاوخیم .

یروھمج تلود  رگا  تسین ! حرطم  رـشب  قوقح  رگید  اجنآ  دنکیمن ؛ یقرف  ناشیارب  دشاب ، یتنطلـس  ماظن  دشاب ، ییاتدوک  ماظن  دشاب ، یمیدق  دشاب ، عجترم  دننکیم ؛

مـسیرورت زا  تیامح  تمھت  هن  دـندزیم ، رـشب  قوقح  ضقن  تمھت  هن  یمالـسا  یروھمج  هب  دـنک ، نانمـشد  میلـست  ار  دوخ  تلم  دوب  رـضاح  اـبذایعلا -  مھ -  یمالـسا 

نانمـشد لد  ندروآ  تسدهب  یارب  دنتـسین  رـضاح  دناهداتـسیا و  اھنیا  هک  تسا  نیا  رطاـخهب  ماـظن  نیا  نادرمتلود  یمالـسا و  یروھمج  ماـظن  اـب  اـھنآ  ینمـشد  دـندزیم .

عورـشم دـشاب ، هتـشادن  هیکت  دوـخ  مدرم  هب  هک  یمالـسا  ناریا  رد  یتـلود  رھ  تسا . نیمھ  هب  مھ  نادرمتلود  نیا  تیعورـشم  دـننک . تـشپ  ناـشدوخ  تـلم  هـب  هناـگیب ،

زا دنک ، لیمحت  تلم  رب  ار  دوخ  فعـض  دـشاب  رـضاح  دـھدب و  ناشن  فعـض  نمـشد  لباقم  رد  دـھدب ، حـیجرت  تلم  تساوخ  رب  ار  نمـشد  تساوخ  هک  یلووسم  نآ  تسین .

یاراد دـیاب  دـنک ، راک  تلم  نیا  یارب  تلم و  نیا  اـب  دـھاوخیم  سک  رھ  تسا . عاجـش  یوق و  ناریا ، تلم  دـنرادن . لوبق  ار  یرادـمتلود  لووسم و  نینچ  مدرم  تسین ؛ مدرم 

. دشاب سفنهبدامتعا  یاراد  نانمشد  لباقم  رد  بلق و  توق  ریبدت ، تعاجش ،

ناشدوخ تشگنا  اب  اھنیا  دـننکیم  لایخ  دنتـسین ، علطم  راک  زومر  زا  هکیناـسک  تسا . ندرک  وھاـیھ  ندز و  رـشت  نیمھ  اھتردـقربا ، رنھ  تسا . داـیز  نانمـشد  یوھاـیھ 

مدرم هک  ییاـجنآ  تسا . دـنک  نانمـشد  غیت  دـشاب ، رابکتـسا  لـباقم  رد  مدرم  یهدارا  هک  ییاـجنآ  تسین . روطنیا  دـننک ؛ نوـکیفنک  ور و  ریز و  ار  نیمز  یهمھ  دـنناوتیم 

. دـنکب دـناوتیمن  یطلغ  چـیھ  رابکتـسا  دـنوش ، رابکتـسا  میلـست  دنتـسین  رـضاح  مدرم  درادیمنرب و  یمدـق  چـیھ  اھتلم  نایز  هب  زج  رابکتـسا  هک  دـننادیم  دـنمھفیم و 

هدارا و هک  دوب  نیا  لکـشم  دوب ؛ اھروشک  نآ  نورد  رد  لاکـشا  دـنوشب ، طلـسم  دراو و  ناشدوخ  یماظن  یاھورین  اب  دنتـسناوت  اھییاکیرما  دـینیبیم  امـش  هک  ییاـھاجنآ 

تلود تلم و  نایم  تسا و  مزع  نامیا و  زا  رادروخرب  یدحتم ، مجسنم و  تلم  هک  ییاجنآ  الاو  دوبن ؛ یتلود  ای  تشادن و  دوجو  یگداتسیا  یارب  تلود  تلم و  کرتشم  مزع 

. دننادیم مھ  ناشدوخ  دنکیم ؛ الما  اھنآ  هب  ار  نیمھ  مھ  اھییاکیرما  دوخ  یهبرجت  دنکب . دناوتیمن  یراک  چیھ  طلغ و  چیھ  رابکتسا  دراد ، دوجو  دنویپ 

ار ناریا  فیرـش  نموم و  هزیکاپ و  تلم  دننکیم و  زاب  ار  ناشهدولآ  یاھناھد  تسا . رادیاپ  عاجـش و  دیـشر و  تلم ، نیا  دـننادیم  تسا . هدـیرفآ  بعر  اھنآ  لد  رد  ناریا  تلم 

نابز رب  ار  رـشب  قوقح  مان  دـنرادن  قح  اھییاکیرما  دـننزیم ! فرح  رـشب  قوقح  زا  دنتـسھ . نآ  یهتـسیاش  ناـشدوخ  هک  ییاـھزیچ  هب  یتسرپداژن و  هب  دـننکیم  مھتم 

یناـشیپ یور  رگید  یاـھاج  ناتـسناغفا و  قارع و  رد  ینوکـسم  قطاـنم  ناراـبمب  بیرغوـبا و  وماـناتناوگ و  نادـنز  لـیبق  زا  ییاـھراک  گـنن  یهـکل  هکیناـسک  دـننک . یراـج 

. دننزیم فرح  رشب  قوقح  زا  مھ  زاب  هک  دنراد  تحاقو  اھنیا  دنتسھ ؛ اھنآ  دوخ  رشب ، قوقح  ضقن  رھظم  تساھنآ ،

شترا  / ١٣٨٣/١١/١٩ ییاوھ  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

راعش هتبلا  تسیچ . اھنآ  هجوت  یلصا  یهطقن  دینیبب  دیونشب ؛ ایند  رد  ار  یرابکتسا  یاھتسایس  نایوگنخس  تاراھظا  دینک و  هاگن  ایند  یسایس  تالوحت  یهصرع  هب  امش 

مھ ار  گنج  یارب  ییهتـسھ  یژرنا  هب  یبایتسد  یمتا و  بمب  تخاس  زا  ینارگن  اھنیا ، رب  یهوالع  ناریا ، دروم  رد  دـنھدیم -  مسیرورت  اـب  یهزراـبم  راعـش  رـشب و  قوقح 

یدازآ باختنا و  هب  ییهچیرد  یتح  ناشیاھتلود  رد  هک  ییاھروشک  هب  زورما  اھنآ  دنتـسین . فلاخم  دادبتـسا  اب  اھنآ  تساـھنیا . زا  ریغ  هیـضق  تقیقح  اـما  دـننکیم -  حرطم 

، هدرک هیذـغت  ار  ییاتدوک  یاھتموکح  ردـقچ  هدـحتم  تالایا  میژر  دـنرادن . یتفلاخم  دادبتـسا  اب  دنتـسھ و  هارمھ  وسمھ و  اھنآ  اب  دـننکیم ؛ کـمک  دـنراد  هدـشن ، زاـب  مدرم 

نیرتفورعم ناونعهب  ناـشمان  زورما  هکیناـسک  نیمھ  دـنتخادنا . هار  اـھنآ  دوخ  ار  مسیرورت  دـنھدیمن . یتیمھا  هلاـسم  نیا  هب  اـھنآ  نیارباـنب  هدرک ؛ ظـفح  هدرک ، تیاـمح 

زا هک  تسین  یزیچ  نیا ، دنتسھ . اکیرما  یسوساج  نامزاس  یهتخادرپ  هتخاس و  میقتسمریغ  میقتسم و  تساھییاکیرما ، تاراھظا  یهحولرس  رد  ایند  یاھتسیرورت 

ار یمالـسا  یروھمج  تسناوت  دھاوخ  ام  یقرـش  زرم  رد  دارفا  نیا  روضح  دـندرکیم  رکف  زور  کی  دـننادیم . همھ  ار  نیا  دـشاب ؛ هدیـشوپ  ایند  یـسایس  نارظنبحاص  هاگن 

احیرـص دمآ ، راک  رـس  هک  یزور  یمدآ ، سابل  رد  گرگ  نیمھ  دالج ، نوراش  نیمھ  لبق ، لاس  هس  ود  دنداد . حالـس  دنداد ، شزومآ  دنداد ، لوپ  دندرک ، جرخ  اذل  دنک ؛ فیعـضت 

رگا صوـصخب  تسا ؛ دـب  مسیرورت  دـنتفگن  دـندرک ؛ تیاـمح  وا  زا  اـھییاکیرما  درب - ! راـکهب  مھ  ار  رورت »  » یهملک درک -  مھاوـخ  رورت  ار  اھینیطـسلف  زا  دادـعت  نیا  نم  تفگ 

. تسا یرگید  یهلاسم  اھنآ ، یهلاسم  دننکیم . مھ  زاب  دناهدرک ، رورت  ار  ناشدوخ  نافلاخم  اھنیا  دنتسین . فلاخم  رورت  اب  اھنیا  نیاربانب  دشاب . یتلود 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٨۴ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

یهلاسم زورما  دننادب  مھ  اھنآ  دننزیم ؛ فرح  تلم  نانمـشد  عفن  هب  هنالفاغ  دیاهدیبسچ ، ییهتـسھ  یژرنا  هب  ارچ  دـنیوگیم  دـننزیم و  قن  رانک  هشوگ و  رد  هکیناسک 

ایند و یاھتلم  دوریم و  شیپ  دیدھت  اب  شراک  وگروز  رگهطلـس و  تردـق  دـنادیم . ندرک  دـیدھت  رد  ار  دوخ  ناش  تردـقربا ، تساکیرما . یاھدـیدھت  یهناھب  ییهتـسھ  یژرنا 

اھنآ دیدھت  یهناھب  زورما  و  تسا ، دیدھت  اھنآ  راک  دننکیم . طلـسم  ناشدوخ  روما  رب  رتشیب  ار  اھنیا  دـنیآیم و  هاتوک  اھنیا  یاھدـیدھت  لباقم  رد  هنافـساتم  اھتلود  زا  یلیخ 

مسیرورت هب  مھتم  ار  اھناملسم  یمالسا و  ناریا  اما  دنیاھتلود ، نیرترورپ  تسیرورت  ناشدوخ  دننکیم . حرطم  یرگید  یهناھب  دشابن ، هک  مھ  نیا  تسا . ییهتـسھ  یژرنا 

نادنز تیانج  همھ ، نیا  زا  هنومن  کی  هک  دنوشیم -  بکترم  بیرغوبا  نادنز  رد  قارع و  یلاغـشا  طاقن  رد  ار  اھتیانج  نیرتدـب  اکیرما  یتینما  یاھورین  نازابرـس و  دـننکیم !

، ناشدوخ یاھنادنز  رد  هچ  ناتـسناغفا ، رد  هچ  اجنیا ، رد  هچ  دننکیم ؛ لامدـگل  ار  اھناسنا  قوقح  دـننکیم ، تناھا  اھناسنا  هب  تسا -  دایز  نآ  ریاظن  الاو  تسا ؛ بیرغوبا 

قوقح ضقان  اکیرما  تلود  ردق  هب  هک  مسانشیمن  ار  یتلود  چیھ  مراد ، عالطا  هدنب  هک  ییاجنآ  ات  دننکیم ! مھتم  رـشب  قوقح  ضقن  هب  ار  نارگید  هاگنآ  وماناتناوگ ؛ رد  هچ 

رد دیاش  هک  مسریم  هجیتن  نیا  هب  تسا -  هدوب  ام  دوخ  مشچ  یولج  هک  یزیچ  هدمآ -  شیپ  لاس  دنچ  نیا  رد  هک  یثداوح  ماقرا و  رامآ و  یهظحالم  اب  هدـنب  دـشاب . رـشب 

رـشب قوقح  ضقن  تیانج و  اـھنیا  مھ  اـکیرما  دوخ  رد  اـیند ، فارطا  رد  اـھنیا  تاـیانج  رب  هوـالع  دـشاب . هدرک  رـشب  قوقح  ضقن  اـکیرما  تلود  ردـق  هب  هک  دـشابن  یتلود  اـیند 

شوب نیمھ  ردپ  یروھمجتسایر  نامز  رد  ای ٧٢  لاس ٧١  رد  دناضیعبت . متس و  ملظ و  دروم  راشف و  تحت  نانچمھ  اکیرما  ناھایس  هتـشذگ  یاھلاس  لثم  زورما  دننکیم .

شترا دنک ، هلباقم  تسناوتن  سیلپ  نوچ  دمآ و  دوجوهب  اکیرما  یاھتلایا  زا  یضعب  رد  یمیظع  شروش  دوب ، هتسویپ  عوقوهب  اھتسوپهایـس  هیلع  هک  یحـضاو  ملظ  رثا  رب 

هناخ کی  رد  هک  اکیرما -  تلود  یاھتـسایس  فلاخم  یحیـسم  یهقرف  کی  ار -  نایدوواد  یهقرف  زا  رفن  داتـشھ  زا  شیب  یدعب ، روھمج  سیئر  نامز  رد  دـندرک . هنحـص  دراو  ار 

قوقح تیاعر  دماین ! ناشیوربا  هب  مخ  اھنیا  اما  دندنازوس ؛ شتآ  رد  هدنز  هدنز  کدوک ، نز و  درم و  نامـشچ  یولج  دـندمآیمن ، نوریب  سیلپ  راطخا  اب  دـندوب و  هدرک  عامتجا 

دنتخیر و مدرم  رس  رب  هک  ییاھبمب  زا  ریغ  دندرکیم -  لاغشا  ار  ناتسناغفا  هک  یتقو  نآ  ناتسناغفا -  لامش  رد  اکیرما  یلعف  روھمج  سیئر  نامز  رد  تسا ! نیا  اھنآ  رشب 

یربخ یاھیروتارپما  اھتنم  دـیچیپ ، ایند  رد  مھ  شربخ  دـندرک ؛ ماـع  لـتق  دنتـسب و  راـبگر  هب  ار  ینادـنز  یریثک  عمج  نادـنز  کـی  رد  دـندرک ، داـجیا  اھرھـش  رد  هک  یعیاـجف 

تناھا ینادـنز  نالف  هب  یمالـسا  ناریا  رد  ای  روشک  نـالف  رد  دـنیوگیم  تقونآ  دـننکیم . عمج  ار  ربخ  اروف  دوش ؛ نیزگیاـج  مدرم  نھذ  رد  دـنامب و  اـھربخ  نیا  دـنراذگیمن 

ایند و مدرم  اما  تسا ؛ رتشیب  اھروشک  یهمھ  زا  ایند  رد  اھییاکیرما  یهلیـسوهب  اکیرما و  رد  رـشب  قوقح  ضقن  دـناهدادن ! یتسرد  ییاپمد  وا  هب  دـینک  ضرف  ـالثم  هدـش ؛

ضقان نیرتگرزب  ناشدوخ  هک  دناهتفرگ  تسد  هب  یناسک  ار  رشب  قوقح  مچرپ  دننکیم ! مھتم  رـشب  قوقح  ضقن  هب  ار  یمالـسا  ماظن  ناریا و  تلود  ناریا و  تلم  نینچمھ 

! دنرشب قوقح 

ماظن  / ٠٢/٠۶/١٣٨۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

، دنک بذج  ار  یمالسا  ناگبخن  یاھلد  دناوتب  هک  ییالاو  رکفت  بتکم و  دننک ؛ هضرع  ار  نآ  مالسا  یایند  رد  دنناوتب  هک  دنتـسھ  ییهشیدنا  رکف و  رقف  راچد  مالـسا  نانمـشد 

اـکیرما و دوـخ  هک  تـسا  یلاـح  رد  نـیا  دـناهدرک ؛ دـنلب  ار  مـسیرورت  اـب  تیدـض  رـشب و  قوـقح  مـچرپ  لـفاغ ، دارفا  یاـھلد  بذـج  یارب  اذـل  دـننک ؛ هـئارا  دـنناوتیمن  دـنرادن و 

. دناهدرک رادهحیرج  ار  ایند  دناهداد و  ماجنا  ار  رشب  قوقح  ضقن  نیرتشیب  ناربکتسم  نیا  دوخ  اھتسینویھص و 

« رشب قوقح   » 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 68هاگياپ  هحفص 42 
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نامرک  / ٠٢/١١/١٣٨۴ مدرم  رادید  رد  تانایب 

زا یرایـسب  اـم و  مدرم  اـم و  روشک  هب  اـکیرما  دریگب . میمـصت  دـنادب و  دـھاوخب  شدوخ  تلم  کـی  هک  تسا  نیا  دـنکیم ، ینابـصع  ار  ملاـع  ناربکتـسم  رگید  اـکیرما و  هچنآ 

نم ات  دینکن  یرادربهرھب  دوخ  عبانم  زا  امش  منک ؛ باختنا  ناتیارب  نم  ات  دینکن  باختنا  امش  مریگب ؛ میمصت  امش  یارب  نم  ات  دیریگن  میمـصت  امـش  دیوگیم  رگید  یاھتلم 

هب ار  امـش  دـینکن ، لوبق  رگا  دـینک ؛ لوبق  ار  ناتدوخ  عبانم  روشک و  رب  اـم  ندـنکفاهجنپ  روضح و  تلاـخد و  هطلـس و  هک  تسا  نیا  اـکیرما  فرح  منک . یرادربهرھب  نآ  زا  مناوتب 

. مینکیم مھتم  رگید  یاھزیچ  رشب و  قوقح  اب  تیدض  مسیرورت و  زا  تیامح 

ادھش  / ٠٣/٠٣/١٣٨۴ یاھهداوناخ  نارگراثیا و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

. ادخ هار  رد  تدھاجم  حلاص و  لمع  نامیا و  شالت و  راک و  هب  دراد  جایتحا  نیا  مینک . یمالـسا  یعقاو  یانعم  هب  ار  دوخ  یهعماج  مینک و  رقتـسم  ار  قالخا  تلادع و  دـیاب  ام 

شراوگرزب ردپ  هک  ارآناھج  دمحم  دیھش  سدقم . عافد  لاس  تشھ  لیلد ؛ رھشمرخ . حتف  لیلد ؛ دادرخ . موس  لیلد ؛ هلب . دسریم ؟ هجیتن  هب  ایآ  دراد ؟ رثا  تدھاجم  نیا  ایآ 

؟ دنتشاد رایتخا  رد  ار  یماظن  یهتفرشیپ  یاھرازبا  زا  کیمادک  ام  زیزع  یادھش  دوب ؟ هدید  هرود  یماظن  سالک  مادک  رد  درک ، تبحص  اجنیا 

اھلد دولآمغ و  اضف  تسا . هنوگچ  تیعضو  مدید  مدوخ  مشچ  هب  متفر و  رھشمرخ  لپ  کیدزن  دوب -  هناگیب  نانمشد  لاغشا  رد  رھـشمرخ  یتقو  تبرغ -  نارود  نامھ  رد  هدنب 

رھشمرخ رد  رشب -  قوقح  قفانم  وگغورد و  نایعدم  نیمھ  اھیبرغ و  اکیرما و  نیمھ  دندرکیم -  کمک  وا  هب  هک  هناگیب  یاھورین  هب  اکتا  اب  نمـشد  دوب و  هصغ  زا  راشرس 

؛ دندیگنجیم گنفت  اب  دنتـشادن ؛ مھ  یج  . یپ . رآ ام  یاھهچب  وا ؛ حلـسم  نادند  ات  یاھورین  وا ، نردم  یاھامیپاوھ  وا ، یهتفرـشیپ  لیاسو  وا ، یاھکنات  دوب . هدـش  رقتـسم 

ار گنج  یاھهرود  هکنیا  نودب  دنشاب و  هتشاد  ییهتفرشیپ  رازبا  هکنیا  نودب  ادخ ، هب  نامیا  دیما و  زا  رپ  لد  اب  اما  یلاخ ، تسد  اب  ناناوج ، نیمھ  تبالص . اب  نامیا و  اب  اما 

. دندرک ادیپ  هبلغ  لماوع  نآ  یهمھ  رب  دنتفر و  نادیم  طسو  دنشاب ، هدید 

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

یهیدھ هک  یمیھافم  درذگیم ، یسیع  یسوم و  میھاربا و  نارود  زا  لاس  نارازھ  هکنیا  اب  زورما  دینک ؛ هاگن  امش  دناهتشون . ادخ  نادرم  ار  رـشب  یونعم  یقیقح و  خیرات 

تلادع و رگا  دوشیم ، حرطم  عماوج  رد  ناسنا  قوقح  رگا  دوریم ، رشب  تمارک  یدازآ و  زا  نخس  رگا  زورما  تسا . یرشب  جیار  میھافم  نیرترب  زورما  تسا ، تیرشب  هب  اھنآ 

باذج و تیرشب  مشچ  رد  قح  هار  رد  یراکادف  راثیا و  هب  هجوت  ملظ و  اب  یهزرابم  نادسفم و  داسف و  اب  یهزرابم  رگا  تسا ، باذج  راعـش  کی  ایند  رد  نانچمھ  ضیعبت  عفر 

ار خیرات  ادخ  نادرم  نیاربانب  دنداد . رارق  تیرـشب  رایتخا  رد  ار  اھنآ  دندرک و  هضرع  خـیرات  هب  ادـخ -  نادرم  نیا  ناربمغیپ -  ار  میھافم  نیا  هک  تسا  نیا  رطاخهب  تسا ، نیریش 

. درک لوحتم  ار  تیناسنا  ناسنا و  دوشیمن  یناویح  یدام و  اجر  فوخ و  اب  دننکیم . نکمم  ار  اھنکممان  راگدرورپ ، زا  تیـشخ  اب  ادـخ و  هب  دـیما  اب  اھنآ  دـننکیم . لوحتم 

نیناوق یهمھ  اھنآ  تسادخ ؛ ینامرفان  زا  اھنآ  تیـشخ  تسادخ ؛ هب  ناشلکوت  تسادـخ ؛ هب  اھنآ  یگتـسبلد  تسین ؛ ایند  لھا  دـیما  میب و  لیبق  زا  ادـخ  نادرم  دـیما  میب و 

. دننکیم لوحتم  ار  ییایند  اذل  دننکیم ؛ تکرح  ادخ  هب  لکوت  اب  دننیبیم و  دوخ  یاھفدھ  تمدخ  رد  تساھنآ -  رادهتشررس  یھلا  دنمتردق  تسد  هک  ار -  تعیبط 

نارھت  / ٠٧/٢٩/١٣٨۴ یهعمج  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

تمکح و اـب  هک  تسا  یراـک  دریگیم ، ماـجنا  دراد  ییهتـسھ -  راـک  دوـخ  رد  هچ  ییهتـسھ ، راـک  هب  طوـبرم  یللملانیب  شلاـچ  رد  هچ  هنیمز -  نیا  رد  روـشک  رد  هک  یراـک 

، هن دوشب ؛ هتفرگ  یدرف  تامیمـصت  ادابن  دریگب ؛ ماجنا  ییهناربدـمریغ  راک  اداـبن  هک  دوشیم  ینارگن  راـھظا  یھاـگ  دـننادب . ناریا  تلم  ار  نیا  دریگیم ؛ ماـجنا  دراد  تروشم 

هدوب روجنیمھ  مھ  یدـنا  لاس و  ود  نیا  رد  لوا و  زا  ریبدـت -  اب  تروشم ، اب  راک  دـنرکفمھ ؛ یارمھ و  هلاـسم  نیا  رد  روشک  نـالووسم  هناتخبـشوخ  تسین . روجنیا  هیـضق 

، دـشاب تروشمیب  راک  تسا  نکمم  هک  دـنناسرتن  ار  مدرم  یدارفا  دوب . دـھاوخ  روجنیمھ  مھ  نیا  زا  دـعب  میاهدرک . تفرـشیپ  تسا و  هتفرگ  ماجنا  یعمج  رکف  اب  و  تسا - 

ار قح  نآ  دراد و  یقح  ناریا  تلم  هک  تسا  نیا  هلاسم  دوریم . شیپ  نوگانوگ ، بناوج  هب  هجوت  اـب  هبناـج ، همھ  تمکح و  اـب  تسرد  دراد  راـک  ریخن ؛ هن ، دـشاب ؛ هنـالوجع 

یاھتلود یتح  تساکیرما . تلود  هیـضق ، نیا  رد  یلـصا  ضراعم  یلو  تسا ؛ مھف  لباق  اھتلود  یارب  مھ  تسا ، مھف  لباق  اـیند  مدرم  یارب  مھ  فرح  نیا  دـنکیم . هبلاـطم 

ناریا تلم  هتبلا  سیلگنا . تلود  لثم  تسا ؛ رتتخـس  رتدـنت و  ناشعضاوم  دـنرتکیدزن ، اکیرما  اب  هک  مادـک  رھ  تساکیرما ؛ راشف  ریثاتتحت  رتشیب  ناشعضاوم  مھ  ییاـپورا 

نـالووسم اـت  ناـشسار  نآ  زا  ناـشهمھ ، مـھ  ـالاح  تـسین ؛ زورید  زورما و  یهلاـسم  سیلگنا ، تـلود  ناریا و  تـلم  یهلاــسم  دراد و  سیلگنا  تـلود  زا  ینــالوط  قـباوس 

اعدا هک  اکیرما  نادرمتلود  تساـکیرما . تلود  یلـصا ، ضراـعم  نکیل  دـنریگیم ؛ دـنراد  ار  عضاوم  نیرتدـب  زا  یکی  اـھنآ  دـنریگیم ؛ دـنراد  یدـب  رایـسب  عضاوم  ناـشنوگانوگ ،

فک ناشیارب  دنونـشیم و  لفاحم  اھقطن و  رد  ار  اھنیا  فرح  هک  مھ  یناـسک  نآ  دـنیوگیم ، غورد  هک  دـننادیم  مھ  ناـشدوخ  تسا ، یمتا  حالـس  لاـبند  ناریا  دـننکیم 

یایاضق یهرابرد  اکیرما  روھمج  سیئر  یتقو  تسا . روطنیمھ  دـننزیم ، رـشب  قوقح  زا  مد  هک  ییاجنآ  هکنیاامک  دـنیوگیم ؛ غورد  اھنیا  هک  دـننادیم  مھ  اـھنآ  دـننزیم ،

مھ تسا -  یـسارکمد  رـشب و  قوقح  دنتـسین ، شرکف  هب  هک  یزیچ  دنیوگیم -  غورد  هک  دننادیم  ناشدوخ  مھ  دنزیم ، رـشب  قوقح  یـسارکمد و  زا  مد  هریغ ، قارع و 

نیرتمک ناشیارب  رـشب  قوقح  تسا . یرگهطلـس  اھنآ  فدھ  تسا ؛ نشور  ناشدوخ  یارب  اھنآ  فادھا  دننزیم . فک  ناشیارب  دنونـشیم و  ار  اھفرح  نیا  هک  ینابطاخم  نآ 

؛ دشن کمک  اھنیا  هب  تسناوتیم ، اکیرما  تلود  هک  مھ  یرادقم  نامھ  دندوب ، تسوپهایس  مدرم ، نوچ  هک  دیدید  اکیرما ، رد  انیرتاک  نافوط  نیمھ  رد  امـش  درادن . یتیمھا 

صوصخب ینادـنز  اب  ناشراتفر  ینادـنز ، اب  ناشراتفر  دندیـشک . دایرف  دـنتفگ و  دـندروآ و  نابز  رب  دوخ -  یاج  هب  هک  اھتسوپهایـس  اکیرما -  تلم  دوخ  هک  تسا  یفرح  نیا ،

هک تـسا  نـیا  یهدـنھدناشن  هـمھ ، دنتــسھ ، ناـشاھهناخ  رد  هـک  ییاـھهچب  نز و  اـب  ناـشراتفر  قارع ، مدرم  اـب  ناـشراتفر  قارع ، بیرغوـبا  رد  ناـشراتفر  وماـناتناوگ ،

. دنیوگیم غورد  هک  دننادیم  تسا ؛ هناسفا  اھییاکیرما  رظن  زا  رشب  قوقح  یهلاسم 

رطف  / ٠٨/١٣/١٣٨۴ دیع  تبسانم  هب  ماظن  نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

رد دـشیم -  بوـسحم  برع  یهرھچ  نیرتبوـبحم  هـک  رـصانلادبع -  لاـمج  شیپ ، لاـس  اـھهد  تـسا . لوـبقم  یقطنم و  فرح  کـی  نیطـسلف  یهلاـسم  باـب  رد  اـم  فرح 

دـشیم و بوـسحم  برع  یهرھچ  نیرتروـفنم  هک  نیـسح -  مادـص  نآ ، زا  دـعب  اـھلاس  میزیریم . اـیرد  هب  ار  نیطـسلف  بصاـغ  یاـھیدوھی  اـم  تـفگیم  دوـخ  یاـھراعش 

، اھیدوھی نتخیر  ایرد  هب  هن  ام ، یمالسا  لوصا  اب  میرادن . لوبق  ار  فرح  ود  نیا  زا  مادکچیھ  ام  مینزیم . شتآ  ار  نیطسلف  نیمزرس  فصن  ام  هک  درکیم  مالعا  دوشیم - 

؛ تسا نیطـسلف  مدرم  هب  قلعتم  روشک  نیا  دسرب . دوخ  قح  هب  دیاب  نیطـسلف  تلم  هک  تسا  نیا  ام  فرح  تسین . یقطنم  لوقعم و  نیطـسلف ، نیمزرـس  ندز  شتآ  هن 

یسارکمد و نایعدم  یاعدا  قدص  یارب  یشیامزآ  نادیم  کی  نیا  دننک . نیعم  اھینیطـسلف  دیاب  مھ  ار  نیطـسلف  تشونرـس  تساھینیطـسلف و  هب  قلعتم  نیطـسلف 

؛ نیطـسلف تلم  تسا . شیاـمزآ  نادـیم  اـھنآ  یارب  نیطـسلف  دنتـسھ ، اـھروشک  اـھتلم و  یرـالاسمدرم  رادـفرط  هک  دـننکیم  اـعدا  هک  یناـسک  نآ  تسا . رـشب  قوقح 

یار یتسیاب  دھدیم ، یھاوگ  نیا  هب  ایفارغج  خیرات و  تساھنآ و  یخیرات  نیمزرس  و  یدوھی -  ای  یحیسم ، ای  ناملـسم ، زا  تساھنآ -  هب  قلعتم  نیطـسلف  هک  ینامدرم 

نآ رد  دوب . دھاوخ  یعورـشم  تلود  تلود ، نآ  و  دننک ؛ نیعم  ار  نیطـسلف  تلود  فیلکت  مودـنارفر ، کی  رد  ناھج ، مدرم  مشچ  لباقم  یھاوخرظن  کی  رد  اھنآ  دـنھدب ؛ رظن  و 

نیا هب  هک  مھ  یناـسک  نآ  یهراـبرد  ینیطـسلف . یاـھراکتیانج  یهیقب  نوراـش و  نیا  لاـثما  دـنوش ؛ تازاـجم  دـیاب  دـندرک ، تیاـنج  نیطـسلف  رد  هـک  یناراـکتیانج  تـلود ،

یاھروشک رد  ینیطـسلف  اھنویلیم  زورما  یقطنم . تسا  یفرح  نیا ، دنکب . دیاب  هچ  هک  درک  دھاوخ  یریگمیمـصت  تلود  نآ  دندرک ، ترجاھم  ایند  فلتخم  طاقن  زا  نیمزرس 

، نیا تسین ؛ لوقعم  نیا ، تسا . یرگید  نامدرم  تسد  اـھنآ  نیمزرـس  یلو  دـننکیم ؛ یگدـنز  لکـش  نیرتدـب  اـب  اـھهاگودرا  رد  مھ  ینیطـسلف  اـھنویلیم  دـناهراوآ و  رگید 

. دنکیمن کبس  ار  مرج  دربیمن ؛ نیب  زا  ار  تیانج  نیا ، تسا ، هتشذگ  هیضق  زا  لاس  جنپ  هاجنپ و  ای  هاجنپ  هکنیا  تسین . یقطنم 

رطف  / ٠٨/١٣/١٣٨۴ دیعس  دیع  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

یعـس لاس  دنچ  تسیب و  نیا  لوط  رد  تسا -  مدرم  یهدارا  مدرم و  یهدیقع  مدرم و  لد  زا  یهدـمآرب  ماظن  هک  یمالـسا -  یروھمج  ماظن  نانمـشد  تلم و  نیا  نانمـشد 

« رشب قوقح   » 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 68هاگياپ  هحفص 43 
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امش نانمشد  وس  تاغیلبت  رگا  هک  تسا  تسرد  دناهدشن . قفوم  مالسا  یایند  حطس  رد  هن  روشک و  لخاد  رد  هن  اما  دنھد ، هولج  گنرمک  ار  یمالسا  بالقنا  وترپ  دناهدرک 

تلم زورما  مھ  تاغیلبت  نآ  دوجو  اب  اما  دندشیم ، انشآ  تلم  نیا  راک  زا  یرتشیب  یاھیتفگـش  اب  ملاع ، راطقا  هکلب  یمالـسا ، راطقا  یهمھ  رد  امـش  ناردارب  زورما  دوبن ،

یتلم ایند  رد  امـش  تسا . هدـش  یفرعم  ییاـناوت  دادعتـسا و  تمھ و  یاراد  دـنلب ، یاـھنامرآ  یاراد  هدارا ، مزع و  یاراد  عاجـش ، تلم  کـی  دوخ ، زا  یناـھج  ریوصت  رد  ناریا 

رطاخ هب  دـننکیم ، هک  مھ  ییاھلاجنج  تسا . نیمھ  مھ  هیـضق  تقیقح  تفای ؛ دـھاوخ  تسد  نآ  هب  دـنک ، لابند  دـجب  دریگب و  رظن  دـم  ار  یفدـھ  رھ  هک  دـیاهدش  یفرعم 

مزع و اب  عاجـش ، تسا  یتلم  ام  تلم  تسا . ناریا  تلم  تیمولظم  نآ ، مینک و  دـیکات  نآ  رب  مینک و  هفاضا  دـیاب  ام  ار  ناریا  تلم  تایـصوصخ  زا  هتکن  کی  اھنت  تسا . نیمھ 

مھم تفارش  هن  تسا ، مھم  اھناسنا  قوقح  هن  تسا ، مھم  رـشب  هن  ناشیارب  هک  ینارادمرز  نارادمروز و  یوس  زا  یناسک ؟ هچ  یوس  زا  مولظم  مولظم . هدارا و  میمـصت و 

. دنتسھ نآ  لابند  ناھج  حطس  رد  دراد و  تیمھا  اھتنایب  تیلووسمیب و  تردق  هطلس و  ناشیارب  تسا ؛

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

حرطم اـجنیا  یییقطنم  یاـھفرح  تـسا . رادروـخرب  هتـشذگ ، زا  شیب  رادـتقا ، تـھبا و  زا  مـھ  لـلملانیب  یهنحـص  رد  ناریا  تـلود  تـلم و  یھلا ، یهوـق  لوـح و  هـب  زورما 

کیرـش دـنیایب  تسا ؛ یقطنم  داھنـشیپ  کی  ناریا ، ییهتـسھ  تخوس  یاـھهمانرب  رد  ییاـپوراریغ  ییاـپورا و  یاـھروشک  تکراـشم  یقطنم  داھنـشیپ  نیمھ  دوشیم .

قح نیا  زا  تسین  رداق  یسک  تسا و  تلم  قح  نیا ، تسا . حضاو  هکنیا  تشاد ؛ میھاوخن  رب  تسد  نامدوخ  ملـسم  قح  زا  هک  ام  دننک ، یراکمھ  اجنیا  دنیایب  دنوشب ؛

ام یاھناوج  دادعتـسا  زا  اھنیا  هللادمحب  دریگب ؛ مدرم  نیا  زا  دناوتب  ات  تسا ، هدادن  هیراع  ار  اھنیا  یـسک  تساھنآ ؛ لام  دنھاوخیم و  ار  نیا  مدرم  دـنک ؛ ضامغا  رظنفرص و 

. دراد دوجو  راکتبا  یروآون و  تفرـشیپ ، نیمھ  شـشوج و  نیمھ  اھهنیمز  زا  یرایـسب  رد  هکلب  تسین ، ییهتـسھ  یهلاسم  رد  طقف  شـشوج ، نیا  هتبلا  تسا . هدیـشوج 

رگا رـشب  قوقح  باب  رد  هک  دوب  نیا  مھ  رگید  داھنـشیپ  کی  درک . حرطم  مرتحم  روھمج  سیئر  هک  دوب  داھنـشیپ  کی  نیا ، درادن . یلاکـشا  چیھ  دـنوشب ؛ کیرـش  دـنیایب  اھنآ 

ام اجنیا ، دنیایب  اھنآ  دننک ؛ هاگن  دننک ؛ تبقارم  دنوشب و  لیسگ  یناگدنیامن  فرط  ود  زا  میتسھ -  ییاپورا  یاھروشک  رد  رشب  قوقح  نارگن  مھ  ام  هک  دراد -  دوجو  ینارگن 

رـشب قوقح  ردـقچ  تسا و  هنوگچ  اھنآ  یندـم  یعاـمتجا و  یتلود و  یاـھراتفر  رد  مکاـحم و  اھنادـنز ، رد  رـشب  قوقح  عضو  دـننیبب  هک  اـجنآ ، میتسرفب  یناگدـنیامن  مھ 

ار برغ  ام و  تاطابترا  اھراک ، نیا  دـنریذپب . ار  اھداھنـشیپ  نیا  اھییاپورا  هک  تساجب  یلیخ  تسا و  بوخ  یلیخ  هک  تسا ، یقطنم  داھنـشیپ  ود  اـھنیا  دوشیم . تیاـعر 

. درک دھاوخ  فرطرب  فرط  ود  زا  مھ  ار  اھینارگن  درب ، دھاوخ  شیپ  مھ 

جح  / ١٠/١٩/١٣٨۴ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

داحآ ناگبخن و  ناناوج و  هداد و  شرتسگ  ار  دوخ  جاوما  یمالسا  یرادیب  مالسا ، یایند  طاقن  زا  یخرب  رد  ناربھر  تقادص  تعاجـش و  نازرابم و  یراکادف  تکرب  هب  هک  نونکا 

راب تسا ، هتشگ  راکشآ  ناملسم  نارادمامز  نارادمتسایس و  زا  یرایـسب  یارب  نابلطهطلـس  رادغ  یهرھچ  هدروآ و  نادیم  هب  یمالـسا  یاھروشک  زا  یرایـسب  رد  ار  مدرم 

. دنا مالسا  یایند  رب  دوخ  یهرطیس  میکحت  همادا و  یارب  هزات  یاھدنفرت  یپ  رد  رابکتسا  نارادمدرس  رگید 

. تسا اھدنفرت  نیا  زا  یکی  رشب  قوقح  یھاوخیسارکمد و  راعش 

توعد یـسارکمد  هب  ار  هنایمرواخ  یاھتلم  هدرک و  دنلب  ار  رـشب  قوقح  زا  یرادـفرط  مچرپ  تسا ، رـشب  دـض  رب  تواسق  ترارـش و  یهمـسجم  دوخ  هک  گرزب  ناطیـش  زورما 

یتاـباختنا رد  رگاوغا ، تاـغیلبت  هوشر و  هئطوت و  کـمک  هب  عیطم ، مار و  یناگدـناشنتسد  هک  تسا  نآ  یاـنعم  هب  اـھروشک  نیا  رد  اـکیرما  رظن  دروـم  یـسارکمد  دـنکیم .

. دنوش یرابکتسا  دیلپ  یاھفدھ  ققحت  رد  اکیرما  لماع  دنیایب و  راک  رس  رب  یئاکیرما  انطاب  یمدرم و  ارھاظ 

رگید اـکیرما و  یـسایس  یتاـغیلبت و  یاـھرازبا  یهـمھ  تـسا . یمالـسا  یاھــشزرا  یهراـبود  ندیــشک  اوزنا  هـب  یھاوخمالــسا و  جوـم  بوکرــس  اھفدـھ  نـیا  یهحوـلرس 

. دننک بوکرس  دنناوتب  رگا  دنزادنا و  ریخات  هب  ار  یمالسا  یرادیب  تضھن  ات  تسا  هداتفا  راک  هب  زورما  نابلطهطلس ،

، ناگبخن ناناوج و  نادنمرنھ ، نارعاش و  ناگدنسیون و  نایھاگشناد ، نارکفنشور و  ینید ، نایاوشیپ  املع و  دنشاب و  بقارم  رایشوھ و  الماک  زورما  دیاب  ناملسم  یاھتلم 

. دنک زاغآ  ار  مالسا  یایند  رب  دوخ  یرامعتسا  یهطلس  زا  یدیدج  یهرود  راوخناھج  یاکیرما  دنراذگن ، ماگنھب ، مادقا  یرایشوھ و  اب  دیاب  همھ  همھ و 

اب هزراـبم  یهیعاد  تسین . هتفریذـپ  دـناهدوب ، اـکیرمآ  یهراـق  اـقیرفآ و  ایـسآ و  رد  یروتاـتکید  یاـھمیژر  عفادـم  اـھلاس  هـک  ینارگهطلـس  یوـس  زا  یھاوخیـسارکمد  راـعش 

زا یرادـفرط  یاـعدا  تسا . روآترفن  دناناتـسناغفا ، قارع و  رد  اـھتنوشخ  نیرتنینوـخ  بکترم  یتسینویھـص و  مسیرورت  جورم  دوـخ  هـک  یناـسک  زا  مـسیرورت  تنونـشخ و 

نعل و بجوتسم  یبیرف  دناهدرک ، قیوشت  نیسحت و  هراومھ  نیطـسلف ، مولظم  مدرم  رب  ار  نوراش  نوچ  یماشآنوخ  تسیرورت  تایانج  هک  یئاھناطیـش  زا  یندم  قوقح 

، مالـسا مان  هب  هک  یئاھھورگ  ناگدـنھدشرورپ  نیطـسلف و  قارع و  تلم  ناگدـننکریقحت  اپورا و  رد  یفخم  یاھنادـنز  بیرغوبا و  وماناتناوگ و  تایانج  نابکترم  تسا . نیرفن 

نتخیر یتح  نامھتم و  یهجنکـش  هک  سیلگنا  اکیرما و  یاھتلود  دنیوگب . نخـس  رـشب  قوقح  زا  دـنرادن  قح  دنرمـشیم ، حابم  ناتـسناغفا  قارع و  رد  ار  ناناملـسم  نوخ 

یندم قوقح  رادفرط  ار  دوخ  دنرادن  قح  دـننادیم ، زیاج  ار  یئاضق  مکح  نودـب  دوخ  نادنورھـش  ینفلت  تاملاکم  دونـش  یتح  دنرمـشیم و  زاجم  ار  اھنابایخ  رد  نانآ  نوخ 

تعنـص یهعاشا  مدع  یلوتم  ار  دوخ  دنرادن  قح  دناهدرک ، ورهیـس  ار  دوخ  رـصاعم  خیرات  نآ ، نتفرگ  راک  هب  یئایمیـش و  یمتا و  حالـس  دیلوت  اب  هک  یئاھتلود  دـننک . یفرعم 

. دننک دادملق  یئهتسھ 

جح  / ١٠/١٩/١٣٨۴ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

زا ناسنا  قوقح  یمالـسا و  میلاعت  نتم  رد  یرالاسمدرم  تسین ، برغ  یهدـشضقن  اـھراب  طولغم و  یهخـسن  جاـتحم  رـشب ، قوقح  یرـالاسمدرم و  یارب  مالـسا  یاـیند 

یاھدادعتسا زا  دنامن و  درگاش  هشیمھ  ات  دنک  تمھ  دیاب  مالسا  یایند  یلو  تخومآ  دیاب  هک ، رھ  اجرھ و  زا  نآ ، ناگدنراد  زا  ار  شناد  تسا . مالسا  نانخس  نیرتهتسجرب 

. دریگب کمک  ملع  دیلوت  راکتبا و  یروآون و  یارب  دوخ  تمھ  دوخ و 

فلتخم  / ٠٢/٢۶/١٣٨۵ یاھروشک  یاهناسر  نازاسهمانرب  ناریدم و  رادید  رد  تانایب 

رتشیب و هچ  رھ  تعرس  اب  راک  نیا  دننادب . یواسم  تسیرورت  اب  ار  مالسا  هک  دنکیم  اضتقا  اھنآ  تحلصم  دینک . هظحالم  ار  ایند  طلـسم  یاهناسر  یاھتـسایس  امـش  زورما 

راک نیا  دنروآ . باسح  هب  یسارکمد  رشبقوقح و  رھظم  ار  اکیرما  الباقتم  هک  دنکیم  اضتقا  اھنآ  تحلصم  دریگیم . ماجنا  هتفرشیپ  یاھیروانف  زا  رتشیب  هچ  رھ  هدافتـسا  اب 

هریغ یتنرتنیا و  ینویزیولت ، ییویدار ، جاوما  رد  تقیقح  لثم  گرزب  یاـھغورد  دریگیم . ماـجنا  اـیند  رد  یاهناـسر  یهتفرـشیپ  رایـسب  هدـیچیپ و  یاھهویـش  اـب  یتحار و  هب 

هب ایند  یهمھ  رد  شتافلت  دیاش  هک  یغرم ؛ یازنالوفنآ  دوشیم  لوا  یهلئـسم  ایند  حطـس  رد  ناھگان  دـیدرک ، هراشا  ناتـسود  زا  یـضعب  هک  روطنامھ  دوشیم . سکعنم 

توکـسم دـنوریم ، نیب  زا  ناشتـسیرورت  نیطبترم  اـی  اـھییاکیرما  یهلیـسوهب  هک  حلـسم  ریغ  یقارع  دنورھـش  رازھ  تسیبودـص  لاـح  ناـمھ  رد  دـسریمن . مھ  رفن  رازھ 

جیورت ار  نآ  دـننکیم و  ذاختا  ار  یتاغیلبت  تسایـس  نیا  هک  یناسک  نآ  دوخ  تسا . یاهتـسھ  حالـس  نتخاـس  لاـبند  هب  ناریا  هکنیا  زا  دوشیم  رپ  اـیند  ناـھگان  دـنامیم ؛

زا دوشیم . هتفگ  دوش و  هتفگ  دیاب  سپ  دنکیم ، اضتقا  ار  نیا  یربخ  یاهناسر و  یروطارپما  تیریدم  تحلـصم  نکیل  تسا ؛ غورد  کی  نیا  هک  دننادیم  حوضو  هب  دننکیم ،

یمـسا نیا  زا  دنکب ، زیمآحلـص  یهدافتـسا  نآ  زا  دھاوخیم  تسین و  سکچیھ  رادماو  ار  نآ  هک  هدرک  ادیپ  تسد  یاهتفرـشیپ  یروانف  کی  هب  دوخ  شالت  اب  یتلم  کی  هکنیا 

ناونع هب  دنوش ، یمخز  نآ  رد  تسینویھص  یاهدع  هک  دتفیب  قافتا  نیطسلف  زا  یاهقطنم  کی  رد  راجفنا  کی  رگا  نیطسلف  یهیضق  رد  دوشیمن ! هدرب  ایند  یاھهناسر  رد 

نالاعف رورت  یمـسر  مالعا  نازابرـس و  یهلیـسوهب  هغلابم -  نودـب  یهزور  رھ  اھینیطـسلف -  یهزور  رھ  راتـشک  الباقتم  اـما  دوشیم ؛ سکعنم  اـیند  رد  گرزب  یهعجاـف  کـی 

گرزب یاھدرد  نمزم و  یاھیرامیب  تالکشم و  نآ  نیا ، دسریمن . اھنھذ  هب  دعب  دوشیمن ، سکعنم  دنامیم و  توکسم  نیا  لیئارسا ، تلود  ناربھر  یوس  زا  ینیطـسلف 

. تساھنیا هیضق  ساسا  تسایند . رد  یاهناسر  جاوما  یمومع و  یهناسر  یهلئسم 

اھتلم هک  دریگیم  ماجنا  تروص  نیا  هب  یتخبشوخ  نیا  دنک . تخبشوخ  ار  رشب  دناوتب  دیاب  هتـشاذگ ، رـشب  رایتخا  رد  ار  عیرـس  ناسآ و  ناور و  یاھهناسر  نیا  هک  یـشناد 

« رشب قوقح   » 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 68هاگياپ  هحفص 44 
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زورما رگا  دینیبب  امـش  دنھد . صیخـشت  دنمھفب و  ار  رگیدکی  یاھهزیگنا  دنمھفب ؛ ار  رگیدکی  درد  فرح و  دنناوتب  دنوش ؛ علطم  رگیدکی  رظندروم  میھافم  زا  ینـشورهب  دنناوتب 

هک ینید -  یرالاسمدرم  یهلئـسم  رـشب ، یهلئـسم  دروم  رد  دـتفایم ؛ یقافتا  هچ  دـننادب ، یناھج  زورما  حرطم  مھم  لئاسم  دروم  رد  ار  ناریا  تلم  رظن  اکیرما  تلم  ـالثم 

رد نز  شقن  دراذـگب ، دـناوتیم  نید  هـک  یریثاـت  مدرم و  یگدـنز  رد  نـید  شقن  یهـنیمز  رد  ناریا  تـلم  فرح  ینید ، یرـالاسمدرم  یهـنیمز  رد  ناریا  فرح  تساـم -  راـعش 

هک مھ  اھامـش  منکیم  نامگ  ار  اھنیا  هک  دنونـشب -  ناریا  تلم  دوخ  نابز  زا  ار  اھنیا  ییاپورا ، یاھتلم  ای  اکیرما  تلم  دـینک  ضرف  نز ؛ هب  مالـسا  هاـگن  یعاـمتجا و  یگدـنز 

زا اھمھافتوس  زا  یرایسب  داد ؛ دھاوخ  خر  ایند  رد  یمھم  تاقافتا  تروص ، نآ  رد  یبرغ -  یاھروشک  یلومعم  نادنورھـش  دسرب  هچ  دیاهدینـشن ، دیتسھ ، هناسر  باحـصا 

ایند رد  یلام  یلوپ و  یاھیروطارپما  عفانم  ساسا  رب  نادنمتردق  نارادمتسایس و  یاھیریگمیمصت  یهرتسگ  دش و  دھاوخ  زاب  اھتلم  یاھهرگ  زا  یرایـسب  تفر ؛ دھاوخ  نیب 

اھتلم مان  هب  ایند  حطـس  رد  ار  اھراک  اھفرح و  زا  یرایـسب  دننکیم و  هدافتـسا  ناشدوخ  یاھتلم  یھاگآان  زا  ایند  نادـنمتردق  نارادمتـسایس و  زورما  دـش . دـھاوخ  دودـحم 

دنناوتیم اھهناسر  دـننکن . لوبق  ار  اھتلود  نیا  دـنھدن و  نت  اھیراکمھ  نیا  هب  دنـشابن و  یـضار  اـھراک  نیا  هب  دـننادب ، اـھتلم  ار  تقیقح  رگا  تسا  نکمم  دـنھدیم . ماـجنا 

. دننک کمک  اھناسنا  یتخبشوخ  هب  هملک ، یقیقح  یانعم  هب  دنناوتیم  دنشاب و  هتشاد  یشقن  نینچ 

نانبل  / ١٠/٠۵/١٣٨۵ یاناق  هعجاف  رد  یتسینویھص  میژر  تایانج  یپ  رد  مایپ 

. تسا هتخاس  نیگمشخ  راوگوس و  ار  ناھج  ناگدازآ  همھ  ناملسم و  یاھتلم  رگید  ام و  هدرک و  هودنا  درد و  زا  زیربل  ار  ام  یاھلد  اناق  نیگمھس  هعجاف 

تـسد هب  دـیاب  ارچ  نانآ  ناردـپ  نارداـم و  هتفرگ  شتآ  لد  دـندش  هتـشک  یھاـنگ  هچ  هب  کـچوک  هدز و  تشحو  یاـھلد  نآ  روـجنر  فیعـض و  یاـھ  نت  نآ  موصعم  ناـکدوک  نآ 

کی یزاسناریو  هوبنا  مجح  رد  تیانج  زور  تسیب  نانبل  هفقو  یب  نارابمب  زور  تسیب  دشیم  بابک  نینچ  نیا  ییاکیرما  رورغم  تسم و  نایماح  راوخنوخ و  یاھتسینویھص 

اھتلود و للم و  نامزاس  ندمت و  یعدم  یایند  هک  تسا  رادروخرب  لالدتسا  قطنم و  هناوتشپ  مادک  زا  اناق  راتـشک  نوچمھ  یاهعجاف  نآ و  رد  نایماظنریغ  ماع  لتق  روشک و 

. دنتوافت یب  درسنوخ و  نآ  ربارب  رد  هنوگنیا  رشب  قوقح  یعدم  یاھنامزاس 

هقطنم نیا  رد  ار  ربکتسم  زورفا و  گنج  یاکیرما  تسد  دیاب  یک  ات  یمالـسا  یاھتلود  دنک  لمحت  ار  یتسینویھـص  میژر  رـش  هنتف و  اپارـس  دوجو  دیاب  یک  ات  مالـسا  یایند 

. دنراذگبزاب ساسح 

. داد ناشن  تسا  نآ  یپ  رد  اکیرما  تلود  هک  ار  یاهنایمرواخ  درک و  انعم  همھ  یارب  ار  ییاکیرما  رشب  قوقح  داتفا  قافتا  نانبل  رد  هچنآ 

هزور  / ٢۶/٠۵/١٣٨۵ گنج ٣٣  رد  یمالسا  تمواقم  یزوریپ  تبسانم  هب  هللارصن  نسحدیس  نیملسملاو  مالسالاتجح  هب  کیربت  مایپ 

هانگیب و ناکدوک  ندیشک  نوخ  کاخ و  هب  یماظنریغ ؛ مدرم  یهنامحریب  راتشک  تشاذگ . شیامن  هب  ار  وا  یقیقح  یهرھچ  درک و  اشفا  ار  نمـشد  امـش ، یهنامولظم  داھج 

یعیاجف و  نانبل ، زا  یمھم  شخب  یاھتخاسریز  ندرک  دوبان  هداوناخ ؛ نارازھ  ندرک  هراوآ  هناشاک و  هناخ و  نارازھ  یزاسناریو  نآ ، ددـعتم  رئاظن  اناق و  یهثداح  عافدـیب ؛ ناـنز 

یاھراعش هک  داد  ناشن  داد . ناشن  همھ  هب  یتسینویھص  میژر  روفنم  هیرک و  یهرھچ  رانک  رد  ار  یئاپورا  یاھتلود  یخرب  اکیرمآ و  نارادمامز  یقیقح  یهرھچ  لیبق ،  نیا  زا 

قطنم تقفش و  محر و  زا  اھروشک  نارادمامز  یتقو  هک  داد  ناشن  تسا . تلاذر  بیرف و  غورد و  هب  هدولآ  ردقچ  یسارکومد ، یدازآ و  رشب و  قوقح  باب  رد  نانآ  یهناقفانم 

میژر تاـیانج  ندرک  دادـملق  یعاـفد  رد  اـکیرمآ  روـھمج  سیئر  ریخا  نانخــس  دـیایب . شیپ  تیناـسنا  یهعماـج  یارب  تـسا  نـکمم  یعیاـجف  هـچ  دنــشاب  هناـگیب  تقادــص  و 

همھ مشچ  ربارب  رد  ار  یقطنمیب  تواقـش و  یمحریب و  نیا  زا  ینـشور  یهنوـمن  ناـنبل ، گـنج  رد  لیئارـسا  ندـش  زوریپ  یهراـب  رد  وا  روآهدـنخ  یاـھاعدا  یتـسینویھص و 

. تشاذگ

تلود  / ٠۶/٠۶/١٣٨۵ تایھ  یاضعا  روھمج و  سیئر  رادید  رد  تانایب 

تلاـجخ هک  میدوب  هدـید  ار  یمالـسا  ماـظن  نالوئـسم  زا  یـضعب  لاـس ، تفھوتسیب  نیا  نارود  رد  اـم  تسا . ییارگلوـصا  یاـھهصخاش  زا  رگید  یکی  مالـسا » هب  زازتـعا  »

، میتسین برغ  یوگخساپ  ام  نز ،»  » یهیضق رد  ماهتفگ ، اھراب  نم  میراگبلط . ام  هن ، دنروایب ؛ نابز  رب  احیرص  ار  یمالـسا  یریگتھج  کی  ای  یمالـسا  مکح  کی  دندیـشکیم 

هب نیاربانب  میتسھ . رشبقوقح  یور  ود  قفانم و  نایعدم  راگبلط  هک  مییام  رشبقوقح ، یهنیمز  رد  مینکیم . حرطم  لاوس  هک  میتسھ  ام  دشاب ؛ ام  یوگخـساپ  دیاب  برغ 

هک تسا  یزیچ  میـشاب ، هدشن  یمھف  طلغ  فارحنا و  یرکفجـک و  راچد  میـشاب و  هتفرگ  دای  تسرد  ام  رگا  هتخومآ ، ام  هب  مالـسا  هک  ار  هچنآ  دیـشاب . هتـشاد  زازتعا  مالـسا 

. مینک راختفا  نآ  هب  دیاب 

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

امـش تفر ؛ ولج  دوشیمن  نید  اب  دنتفگیم  دندوب و  هداد  رارق  ییادزنید  رب  ار  ناشدوخ  راک  یهیاپ  اھیبرغ  دـیاهدرب ؛ لاوس  ریز  ار  برغ  یرظن  یهتفاب  ناریا  تلم  امـش  زورما 

. دندرک تباث  ناریا  تلم  ار  نیا  تسولج ؛ تمـس  هب  تکرح  یهدننکتیوقت  ورین و  یهدننکدیدشت  هکلب  تسین ، تفرـشیپ  عنام  طقف  هن  نید  دـش  مولعم  دـیدرک . لطاب  ار  نیا 

؛ ایند یاھروشک  زا  یلیخ  رد  ار  شیاھهنومن  هک  یبرغ -  یاھیزاببزح  المع  اما  دـندادیم ؛ یـسارکمد  راعـش  دریگب ؛ ماجنا  مدرم  رظن  اب  یتسیاب  اھراک  دـنتفگیم  اـھیبرغ 

، دننیبیم مدرم  تسا ؛ ینید » یرالاس  مدرم  ، » یعقاو یسارکمد  هک  دیداد  ناشن  امـش  درک . گنرمک  ار  مدرم  شقن  دینکیم -  هدھاشم  برغ  گرزب  فورعم و  یاھروشک 

مدرم تسا ؛ مدرم  دوخ  لام  یقیقح  شقن  دنراد ؛ یفعض  شقن  بازحا ، دنتسھ و  مدرم  دوخ  ینعی  دنھدیم ؛ یار  دنرادیم و  تسود  دنھدیم ، صیخشت  دنسانشیم ،

نم تسا . هدرک  صخـشم  لجـسم و  ار  نآ  شقن  هداد و  ناشن  ار  مدرم  روضح  نوگانوگ ، یاھتاباختنا  زورما ، ات  بالقنا  لوا  زا  . دنریگیم میمـصت  دننکیم و  هدارا  هک  دنتـسھ 

. درک مھاوخ  ضرع  میراد ، ور  شیپ  رد  هک  یتاباختنا  نیمھ  هب  عجار  ار  یاهلمج  زاب  نایاپ ، رد 

. تسا هدشمگ  ایند  یسایس  تالداعم  رد  ییوگتـسار  تقادص و  هک  یلاح  رد  دیدرک ، دراو  یناھج  تالداعم  رد  ار  قدص  تلادع و  نامیا ، نید ، رـصنع  ناتدوخ ، لمع  اب  امش 

افـص و قدـص و  تسا . غورد  مھ  فرح  نیمھ  هک  دـننادیم  مھ  ناـشدوخ  اـما  مییوـگیم ، تسار  دـنیوگیم  دـیوگب ؛ تسار  هـک  درادـن  عـقوت  رادمتـسایس  کـی  زا  سکچیھ 

دراو یناھج  فراعم  رد  ناریا  نموم  تلم  اھناملـسم و  یهلیـسو  هب  یـسایس و  تایبدا  ناونع  هب  نافعـضتسم ، نامورحم و  زا  یرادفرط  راعـش  یبلطتلادع ، ییوگتـسار ،

ار اھاعدا  نیا  زا  یرایسب  دوخ ، روضح  اب  دوخ و  یرگاشفا  اب  دوخ ، یاھیگداتـسیا  اب  ناریا  تلم  اما  دندرک ؛ مسیرورت  اب  یهزرابم  یوعد  دندرک ، رـشب  قوقح  یوعد  اھنآ  دش .

. دنیوگیم غورد  اھنآ  هک  داد  ناشن  درک و  لطاب 

ناغماد  / ٠٨/١٩/١٣٨۵ مدرم  رادید  رد  تانایب 

رد ندرک و  عافد  نآ  زا  نتشارفارب ، ار  یمالـسا  تلادع  مچرپ  تسا . ینتفای  تسد  اھنامرآ  نیا  اما  تسا ؛ یدنلب  یاھنامرآ  هتبلا  تسا ، هدرک  ریوصت  ناریا  تلم  هک  ییاھنامرآ 

یایند رد  زورما  هک  تسا  تسرد  تسا . یلمع  نیا ، دـننک . اقلا  روطنیا  دـننکیم  یعـس  یـضعب  هک  ناـنچنآ  تسین ، هجیتنیب  چوپ و  ییارگناـمرآ  کـی  ندرک ، تکرح  نآ  هار 

دراد هچ  نیطـسلف  رد  نالا  دینیبب  امـش  دنرـشب ؛ قوقح  ناگدـننک  لاماپ  نیرتمحریب  رـشب  قوقح  نایعدـم  زورما  هک  تسا  تسرد  تسا ؛ مولظم  یعامتجا  تلادـع  رـشب 

زا نانبل  یهزور  هس  یس و  گنج  رد  ار  لاس  هاجنپ  لوط  رد  یماظن  یهدمآ  تسد  هب  تھبا  هک  یشحو  یاھتـسینویھص  دنوشیم . ماع  لتق  اھینیطـسلف  هنازور  درذگیم ؛

هورگ کی  اوھ . تفر  دـش  دود  زور  هس  یـس و  رد  هلاس  هاجنپ  تھبا  نیا  اما  تسا ؛ ریذپانتسکـش  لیئارـسا  هک  دـنھدب  ناشن  اـت  دـندرک  شـالت  لاـس  هاـجنپ  دـنداد -  تسد 

ایند حطـس  رد  ار  وا  دـنک ؛ دراو  نآ  رب  تاـفلت  دـناشکب ؛ تلذ  هب  ار  شکرـس  رورغم و  شترا  نآ  تسناوـت  هریغ ، ییاوـھ و  یهتفرـشیپ  یاھحالـس  زا  تسدـیھت  نموـم  دـھاجم 

مجاھت دروم  هزغ  هک  تسا  هتفھ  دنچ  دیاش  ای  تسا  زور  نیدنچ  نالا  دنریگب . هراچیب  یاھینیطسلف  زا  ار  تحاضف  نآ  تسکـش و  نآ  ماقتنا  دنھاوخیم  ایوگ  دنک -  هرخـسم 

دنراد ـالاح  دـندنادرگرب و  اھینیطـسلف  تسد  هب  ار  اـھنآ  یدادرارق  کـی  لـیذ  رد  رھاـظهب  هک  هزغ -  هب  یهناـملاظ  ناـمایب و  مجاـھت  نیمھ  دوـخ  و  تساھتـسینویھص . یمئاد 

اب ار  نامتالکـشم  هرکاذم ، اب  دنیوگیم  اھیـضعب  تسیچ . اھتـسینویھص  بصاغ و  لیئارـسا  اب  یهرکاذـم  تبقاع  رخآ و  هک  دـھدب  ناشن  دـیاب  دـننکیم -  راتفر  اھنآ  اب  روطنیا 

« رشب قوقح   » 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 68هاگياپ  هحفص 45 
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یهطقن رھ  رد  هک  یتارـضح  رـشب ، قوقح  نایعدم  رـشب ، قوقح  نارادفرط  دریگیم ؛ ماجنا  دراد  زورما  گرزب  متـس  نیا  هرکاذم ! مھ  نیا  دـییامرفب  مینک ؛ لح  اھتـسینویھص 

؛ دناهتـشاذگ مھ  تسد  یور  تسد  دناهتـسشن ، برغ -  اـپورا و  رد  دـننکیم -  مھتم  رـشب  قوـقح  ضقن  هب  دنتـسین ، اـھنآ  عـیطم  هک  ار  ییاـھتلود  یکچوـک  زیچ  رـس  اـیند 

هب لاب  تغارف  ردقنیا  دربب ، رـس  ییاپورا  تختیاپ  کی  یاھنابایخ  زا  یکی  رد  مھ  ار  دنفـسوگ  کی  یـسک  رگا  دننکیم . هاگن  هنازور  راتـشک  نیا  هب  دـنراد  لایخیب  لابلاغراف و 

دناهتـشادن و تکرـش  یاهناحلـسم  راک  چـیھ  رد  هک  یناسک  عافدیب ، نادرم  نانز و  ناکدوک ، ندـش  دوباـن  یارب  ناـسنا و  اھدـص  اـھھد و  نتـشک  یارب  دـمآ . دـھاوخن  دوجو 

. تسا نیا  ایند  رد  تلادع  عضو  زورما  دنرادن ؛ دنفسوگ  کی  نوخ  نتخیر  ردق  هب  یشزرا  دنسریم ، لتق  هب  هتسب  مشچ  روطنیمھ 

نانیرفآراک  / ١٣٨٧/٠٢/٠۴ نارگراک و  رادید  رد  تانایب 

تلم رب  ندرک  ادـیپ  هبلغ  هب  تبـسن  ایند -  رد  مسینویھـص  کانرطخ  یناطیـش و  یهکبـش  یئاـکیرمآ و  نیربکتـسم  نیمھ  ینعی  ناریا -  تلم  نانمـشد  دـیما  عمط و  زورما 

نآ اب  ناشدوخ  تساـھنآ . تسد  تاـغیلبت  هتبلا  تسا . ندرک  تکرح  لوغـشم  یطاـشن  هچ  اـب  ناریا  تلم  دـننیبیم  نوچ  تسا ؛ رتمک  بتارمب  شیپ  لاـس  تسیب  زا  ناریا ،

، مدرم راتـشک  دـنھدیم -  ماجنا  دـنراد  قارع  رد  اھزور  نیا  هک  یتاـیانج  نیمھ  اـب  نیطـسلف ، رد  هچ  ناتـسناغفا ، رد  هچ  قارع ، رد  هچ  دـنداد ؛ ماـجنا  هک  یتاـیانج  عیاـجف و 

زا مد  دننزیم ، رـشب  قوقح  زا  مد  تحاقو ، لامک  اب  اھنیا  یهمھ  اب  هچ -  هچ ، هجنکـش ، دھدیم -  ماجنا  دراد  زورما  اکیرمآ  هک  یدولآگنن  یاھراک  همھ  نیا  ناھنپ -  یاھنادـنز 

زاب ار  ناشناھد  درادن ، یگدنرب  ناشغیت  لمع  نادیم  رد  یتقو  تسا . تاغیلبت  اھنیا  بوخ ، دـننکیم . مھتم  موھوم  یاھفرح  هب  ار  یمالـسا  یروھمج  دـننزیم و  یـسارکومد 

مھ اھناھد  نیا  دنک . تکرح  ولج  هب  دیاب  تلم  نیا  مھزاب  دیورب ، شیپ  امـش  دیاب  مھ  زاب  تسا . ناریا  تلم  تفرـشیپ  رطاخ  هب  نیا  دننکیم ؛ تاغیلبت  دننزیم ، فرح  دـننکیم ؛

. دناسرب تیقفوم  هب  دنکیم ، شالت  تساھنامرآ و  هب  یبایتسد  ددصرد  هک  ار  یتلم  هک  تسا  هدرک  هدعو  لاعتم  یادخ  یلاعت . نوعب هللا  دش ؛ دھاوخ  هتسب 

سراف  / ١٣٨٧/٠٢/١۴ ناتسا  نایجیسب  رادید  رد  تانایب 

دقتعم یناھج  تالماعت  حطـس  رد  هک  یناسک  یهمھ  هدید . کرادت  دوخ  یارب  ینانمـشد  ارھق  للملانیب ، حطـس  رد  یھاوختلادع  نامرآ  مالعا  اب  یمالـسا  یروھمج  ماظن 

، یلم لالقتـسا  راعـش  اـب  هک  یناـنچمھ  دناینابـصع ؛ دـنفلاخم ، دنـضراعم ، یمالـسا  یروھمج  ماـظن  یوس  زا  یبلطتلادـع  راعـش  اـب  دـنزواجت ، یئوگروز و  هطلـس و  هب 

روشک نیا  یدام  عبانم  یهرفـس  رد  اوران  قحانب و  ناشتـسد  هک  یئاھنآ  یهمھ  ناراوخناھج ، یهمھ  نابلط ، راصحنا  یهمھ  دـننکیم . یئارآفص  اـم  لـباقم  رد  ینانمـشد 

ینمـشد درک  روصت  دـیابن  دـننکیم . یئارآفص  اتعیبط  دـنکیم ، عطق  ار  ناگناگیب  یدایا  ذوفن  لالقتـسا و  مـالعا  تلم  نیا  روشک و  نیا  هک  یتقو  دـندرکیم ، لواـپچ  هدوب و  زارد 

؛ تسا ماظن  تخاس  ماظن و  لصا  یهلئـسم  هلئـسم ، هداد . ماجنا  روشک  لوئـسم  نالف  ای  یمالـسا  یروھمج  تلود  ار  یریگعـضوم  نالف  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  نانمـشد 

. تسا ماما  ماظن و  یلوصا  یاھراعش  یهلئسم  هلئسم ،

یایند رد  ار  اھلد  یلیخ  اھامش  تاکرح  اھامش ، دای  اھامش ، مان  دننکیم . نیسحت  ار  یناریا  ناوج  یجیسب  اھنآ  تسامش . اب  ناشلد  رگهطلـس  یاھتردق  سکع  هب  اھتلم 

. تسھ یجیسب  روضح  یمدرم و  روضح  سپ  تسھ ، نیاربانب  اھدیدھت  نیا  هدرک . بذج  امش  هب  مالسا  یایند  زا  نوریب  رد  یتح  مالسا ،

، یاهتسھ یژرنا  یهلئسم  ناونع  هب  یھاگ  دوشیم . یزاسزاب  جاوما  نیا  هناک  دینیبیم . رگهطلس  یاھتردق  یوس  زا  راب  کی  هاگرھ  ار  یمالـسا  ماظن  هیلع  تاغیلبت  جاوما 

ار تاـغیلبت  نیا  یـسک  هچ  اـھتنم  دوشیم . یھدـنامزاس  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  هیلع  اوسر  تاـغیلبت  رگید  نوگاـنوگ  نیواـنع  اـب  یھاـگ  رـشب ، قوقح  ناونع  هب  یھاـگ 

هب ار  ضرعت  نیرتشیب  دـناهدرک . ار  رـشب  قوقح  ضقن  نیرتشیب  ناشدوخ  هک  یناسک  تسا ؛ تاغیلبت  نیا  یهدـننکاوسر  ناـھدنامزاس  نآ  رھم  دوخ  دـنکیم ؛ یھدـنامزاس 

. تسا هدنز  ناریا  تلم  تسا . رادیب  ناریا  تلم  یلو  دنتاغیلبت . نیا  ورشیپ  اھنآ  دناهداد ؛ ماجنا  اھتلم  اھناسنا و  عبانم  زا  ار  لواپچ  نیرتشیب  دناهدرک ؛ اھتلم 

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

؛ 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  هاـگن  امـش  زورما 

جامآ ار  تلم  کی  تینما  تابث و  یھاـگ  دـننکیم ، کـمک  تساوخرد  لاـصیتسا  یور  زا  یھاـگ  دـننزیم ، تمھت  یھاـگ  دـنھدیم ، رورت  روتـسد  یھاـگ  دـننکیم ، دـیدھت  یھاـگ 

، نیا زا  یمھم  شخب  هتبلا  تسین . ریبدـتاب  لـقاع و  یقطنم و  نارادمتـسایس  راـتفر  اـھنآ ، راـتفر  دـننزیم . فرط  نآ  فرط و  نـیا  هـب  اـھهناوید  لـثم  دـنھدیم ؛ رارق  ناـشدوخ 

قارع ناتسناغفا و  دراو  رشب  قوقح  یدازآ و  یـسارکومد و  یهدعو  اب  اھنیا  قارع ؛ رد  یماکان  ناتـسناغفا ، رد  یماکان  تسا : فلتخم  قطانم  رد  اکیرمآ  یاھیماکان  ساکعنا 

طلست رقف ، یگداتفابقع ، ینماان ، دشاب ؛ هتشاد  یتیعضو  نینچ  دنکیمن  وزرآ  یتلم  چیھ  هک  تسا  یروج  روشک  ود  نیا  تیعـضو  لاس ، دنچ  تشذگ  زا  دعب  زورما  دندش .

مالعا هک  یدصاقم  نیمات  رد  لماک  یماکان  شرس  تشپ  هتبلا  اھتلم و  نآ  قوقح  نتفرگ  هدیدان  اھروشک و  نآ  یلم  عفانم  هب  نتخادنا  هجنپ  یرابکتـسا ، یاھتردق  نوزفازور 

رد ناشیاھوگموگب ، رد  ناشتافالتخا ، رد  تسا ؛ سکعنم  اـکیرمآ  نارادمتـسایس  راـتفر  رد  اـھیماکان  نیا  دـندوب . هدرکن  مـالعا  دنتـشاد و  لد  رد  هک  یدـصاقم  اـی  دـندوب  هدرک 

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 

اـھیئاکیرمآ و یاـھتمھت  رگید  اـیند ، رد  زورما  دـنزیم . تـمھت  نمـشد  دـھدیم . هـمادا  دوـخ  یــسایس  شـالت  دوـخ و  یناور  شـالت  هـب  نمــشد  دـنامیمن ؛ مارآ  نمــشد  هـتبلا 

رد دندرک و  ار  رـشب  قوقح  ضقن  نیرتدیدش  هک  یناسک  یهیحان  زا  مھ  نآ  رـشب ، قوقح  ضقن  تمھت  درادن . یرادیرخ  یمالـسا  یروھمج  هب  ناریا و  تلم  هب  اھتـسینویھص 

هب دـننکیم  مھتم  ار  ناریا  یمالـسا  یروھمج  ماظن  ناریا و  تلم  اھنیا  تساھهرمن . نیرتهایـس  اھنآ  یهرمن  دـنراد و  ار  ماـقم  نیرتتسپ  اـھتلم  هب  زواـجت  رد  ناـمولظم و  رورت 

. درادن یتیمھا  نیا  رشب ! قوقح  ضقن 

متشھ  / ١٣٨٧/٠٣/٢١ سلجم  ناگدنیامن  اب  رادید  نیلوا  رد  تانایب 

لالدتسا ناھرب و  هب  جایتحا  زورما  هک  تسین  یزیچ  نیا  هدشن . لیکـشت  ناسنا  تاجن  یهیاپ  رب  یداصتقا -  یاھماظن  هب  دینک  هاگن  ایند ، فارطا  هب  دینک  هاگن  زورما -  یایند 

هچ لکاک  یور  رب  روحم و  رب  اھماظن  تسیچ . رـس  رب  اجنآ  رد  اھاوعد  دینیبب  دینک و  هاگن  زورما  رادمان  جیار و  یاھیـسارکمد  ای  زورما  ندـمت  عیفر  یاھهلق  هب  دـشاب . هتـشاد 

ردقچ دننازوسیم ؛ لد  دنلئاق و  شزرا  ناسنا  وھ  امب  ناسنا  یارب  ناسنا ، تمارک  یارب  ناسنا ، یارب  ردقچ  دنخرچیم ؛ دـننکیم و  تکرح  دـنراد  ییاھزیچ  هچ  یناسک و 

اھفرح نیا  ایند  رد  دـینیبب  دـش . نارگید  قوقح  هب  زواجت  زا  عنام  تساک و  نارگید  قوقح  هب  زواـجت  رد  دوخ  قوقح  دودـح  زا  ناوتیم  دراد و  شزرا  اـھتلم  قوقح  ناـشیارب 

. تسین اھزیچ  نیا  زا  یربخ  تساھناسنا . رکف  تیلاعف و  کرحت و  روحم  ردقچ 

ص)  / ٠٩/١٣٨٧/٠۵  ) مظعا لوسر  ترضح  ثعبم  تبسانم  هب  ماظن  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

« رشب قوقح   » 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 68هاگياپ  هحفص 46 
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، دـنرادب زاب  اھینیطـسلف  ینابیتشپ  زا  اھلالدتـسا  ماسقا  عاونا و  اـب  ار  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  ناریا و  تلود  ناریا و  تلم  هک  دـندش  عمج  رابکتـسا  یاھوگدـنلب  یهمھ 

. مینکیم عافد  نیطسلف  تلم  زا  ام  مینکیمن ؛ لوبق  مھ  نیا  زا  دعب  درکن ، لوبق  ناریا  تلم 

، تسا هدـش  تلم  نیا  هب  هک  یملظ  همھ  نیا  رب  هک  رـشب  قوقح  نایعدـم  یدازآ ، نایعدـم  نآ  رب  داـب  مرـش  تسا . موـلظم  تسوا ؛ اـب  قـح  تسا ؛ قـحم  نیطـسلف  تلم 

تیلقا کی  اھینیطـسلف  رگا  فصنم  ناسنا  کی  ایند  یاجک  رد  منکیم ؛ بجعت  نم  دنـشکیمن . مھ  تلاجخ  دـننکیم ؛ رـشب  قوقح  زا  یرادـفرط  یاـعدا  زاـب  دـندنبیم ، مشچ 

 - دندوب هدمآ  نیطـسلف  هب  هک  دندوب  ینیرجاھم  دندوب ؛ یتیلقا  ناشدوخ  نیمزرـس  رد  اھینیطـسلف  دینک  ضرف  روشک ، نابحاص  میئوگیمن  ناشروشک -  یوت  دندوب  هناگیب 

ار ناشیاھهناخ  دننک ، دیدھت  ار  اھنیا  مئاد  دنربب ، نادنز  ار  ناشنادرم  دنشکب ، ار  ناشیاھناوج  دننک ، بارخ  ار  ناشیاھهناخ  درکیم ؟ لمحت  اھنیا  هب  تبـسن  ار  ملظ  همھ  نیا 

مھ تلاـجخ  شوب  یاـقآ  تقو  نآ  دـننزب . مھ  هب  ار  اـھنآ  یگدـنز  یهمھ  دـننک ، بارخ  ار  ناـشتاغاب  دـننک ، یداـصتقا  یهرـصاحم  دـنریگب ، ار  ناـشقازرا  یولج  دـننک ، ناراـبمب 

!؟ یدازآ زا  یرادفرط  تسا  نیا  امش ! رب  داب  مرش  تسا !؟ یدازآ  نیا  میتسھ ! یدازآ  هب  دھعتم  ام  دیوگیم  دتسیایماو  دشکیمن ،

یهمھ هب  دـننک و  تیامح  تسیرورت  زا  لتاق ، زا  زواجتم ، زا  وگروز ، زا  مئاد  ملاع  نادـنمتردق  تقو  نآ  شدوخ ؟ هناخ  یوت  مھ  نآ  دـنھدب ، رارق  راـشف  ریز  روجنیا  ار  یتلم  کـی 

. میتسھ نالف  رادفرط  ام  میتسھ ! یدازآ  رادفرط  ام  یدنخ ،» دوخ  یئوگ و  دوخ   » هک دنیایبرد  مھ  شرخآ  دندنبب و  مشچ  دوشیم ، تلم  نیا  هب  هک  یئاھملظ 

تلود  / ٠٢/١٣٨٧/٠۶ تایھ  یاضعا  یروھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

عوجر عفر و  ام  دـیاهدرک و  ار  راـک  نـالف  امـش  اـقآ  هک  دـنیوگیم  دـنیآیم و  یللملانیب  ناـیوگروز  هک  تسھ  تقو  کـی  یللملانیب . ناـیوگروز  اـب  یهلباـقم  رد  مجاـھت  یهیحور 

طاـقن یللملانیب ، ناـیوگروز  تسا . موجھ  یعقاوم  نینچ  رد  عاـفد  نیرتھب  تسا ؛ هناـیوگروز  مجاـھت  شمجاـھت ، هک  تسھ  تقو  کـی  یلو  اـب ؛... هن  هللاو ، هن  مینکیم و 

ار تشز  یاھراک  یهمھ  دننکیم و  لامدگل  ار  اھناسنا  دننکیم ، یدعت  اھتلم  قوقح  هب  دـننکیم ، زواجت  رـشب  قوقح  هب  دـننکیم ، داسف  دـننکیم ، تیانج  دـنراد : یدایز  فعض 

یسایس تامجاھت  یارب  ام  هک  تسین  روجنیا  دوشب . نایب  هتفگ و  یراگبلط ، تلاح  اب  یمجاھت و  تلاح  اب  ناشفعض ، طاقن  بخ ، دناهمھ ! راگبلط  مھ  رخآ  دنھدیم ؛ ماجنا 

ام میرادن ؛ باوج  ام  متفگیم  دیراد ؟ یباوج  هچ  فرح  نیا  لباقم  رد  امـش  اقآ ، هک  دندیـسرپیم  لیاوا -  یاھلاس  هدنب -  زا  یتقو  کی  مینک . ادیپ  خساپ  میھاوخب  یللملانیب ،

ام میتسھ . یعدم  اھناسنا  یـساسا  قوقح  یایاضق  رد  میتسھ ؛ یعدم  رـشب  قوقح  یهیـضق  رد  میتسھ ؛ یعدـم  نز  یهیـضق  رد  میتسھ ؛ اھنیا  یعدـم  میراد و  اعدا 

، هیحور نیا  دننکیم . اعدا  لاوس و  دننکیم  اجیب  اھنآ  دھدب ؟ خساپ  دشاب  روبجم  یـسک  ات  دننکب  لاوس  دیاب  ارچ  میتسین . ییوگخـساپ  ماقم  رد  ام  میتسھ ؛ اھنیا  یعدـم 

. دنکیم ناشخرد  نشور و  ار  تقیقح  هک  تسا  نیا  تسا ؛ نیا  بالقنا  یهیحور  تسا ؛ یبوخ  یهیحور 

نیا دنتـساوخیم  هک  یناسک  اب  یهلباقم  و  ماـما ؛ قطنم  بـالقنا و  یرھوج  تایـصوصخ  یخرب  یزاـسزاب  ندرکهدـنز و  هصـالخ : روط  هب  تساـھنیا ؛ تلود  یمومع  ناـمتفگ 

زایتما مود و  تیـصوصخ  نیا  تسا . یـشزرااب  زیچ  نیا  هتفر ؛ نیب  زا  هدش و  خوسنم  هک  دندرکیم  اعدا  ای  دنربب ، نیب  زا  ای  دننک ، خوسنم  ار  یـساسا  میھافم  نیا  اھـشزرا و 

. تسھ تلود  نیا  رد  هک  تسا  یمود 

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

قوقح راعـش  لثم  هدش ؛ حضتفم  دندیـشکیم ، ریز  هب  تردق  یهکیرا  زا  ار  یلم  یاھتلود  دندرکیم و  حبذ  دندیربیم و  ار  اھتلم  رـس  وا  اب  هک  اکیرمآ  یـساسا  یاھراعـش  زورما 

. یسارکومد راعش  لثم  رشب ،

ناتـسناغفا و رد  نوگانوگ  یاھراتـشک  رد  ار  ناشرـشب  قوقح  دنداد . ناشن  لیبق  نیا  زا  یرگید  ددعتم  یاھنادنز  وماناتناوگ و  بیرغوبا و  یاھنادنز  رد  ار  ناشرـشب  قوقح 

مدرم تاباختنا  اب  سامح  تلود  یمدرم -  تلود  کی  دنھدیم ؛ ناشن  یلاغـشا  نیطـسلف  رد  مھ  ار  ناشیاھیھاوخیـسارکومد  دـنھدیم . ناشن  دـنراد  ناتـسکاپ  رد  زورما 

روزهب ار  یایتـینما  دادرارق  دـنھدیم ؛ ناـشن  دـنراد  قارع  رد  دـنھدب . رارق  راـشف  ریز  ار  تـلود  نـیا  دـنھاوخیم  اـھتثابخ  اـھتنعلم و  عاوـنا  اـب  تـسا ، راـک  رـس  هدـمآ -  راـک  رس 

راشف دنراد  میرادن ، لوبق  ام  دـنیوگیم  دـندرک ، دـنلب  ار  ناشرـس  قارع  نیلوئـسم  قارع و  تلم  هک  الاح  دـندروآ . راشف  سب  زا  ار  همھ  دـندرک  هفخ  دـننک ؛ لیمحت  دـنھاوخیم 

نیا لوط  رد  ررکم  ناشنارظنبحاص  تسا !؟ نیا  زا  ریغ  هچ ؟ ینعی  یـسارکومد  هدـمآ . راـک  رـس  مدرم  ارآ  اـب  قارع  ینونک  تلود  نیا  هک  یلاـحرد  دـننکیم ؛ دـیدھت  دـنروآیم و 

، روـھمج سیئر  دراد ؛ تاـباختنا  تسا . یمالـسا  یروـھمج  اـھروشک ، نیرتتارکوـمد  هناـیمرواخ  رد  هـک  دناهتـشون  ناشیاھـشرازگ  وـت  دـناهدرک ، فارتـعا  یداـمتم  یاـھلاس 

راتفر روج  نیا  یمالـسا  یروھمج  اب  لاحنیع  رد  دننکیم . فارتعا  ار  نیا  دنوشیم ؛ باختنا  مدرم  ارآ  اب  یربھر  ناگربخ  سلجم  ناگدنیامن  یربھر ، دوخ  سلجم ، ناگدـنیامن 

هب دـسرب  هچ  دـنرادن ، رواـب  ار  اـھفرح  نیا  رگید  مھ  اـھتلم  داـحآ  یتـح  تسا . هدـشهنھک  رـشب ، قوـقح  یھاوخیـسارکومد و  یھاوـخیروھمج و  یاھراعـش  نیا  دـننکیم !

. ناگدبز نارظنبحاص و 

جح  / ١٣٨٧/٠٩/١٧ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

 « ازیزع ایوق  ناـک هللا  و   » دـش دـھاوخ  زوریپ  نمـشد  رب  ماجنارـس  هک  تسا  نیطـسلف  روبـص  مولظم و  تلم  نیا  تسین و  قح  زج  لـطاب ، قح و  رازراـک  نیا  رد  یئاـھن  زوریپ 

راعـش یھاوخیـسارکومد و  یبـلطیدازآ و  یاـھهیعاد  ندـمآ  رد  غورد  اـب  یـسایس  یهصرع  رد  ناینیطـسلف ، تمواـقم  نتـسکش  رد  یماـکان  ربهوـالع  مـھ  زورما  نـیمھ 

زا یتسینویھص  یوربآیب  میژر  دوب . دھاوخن  ناربج  لباق  یدوز  نیا  هب  هک  تسا  هدمآ  دراو  یئاپورا  یاھمیژر  رتشیب  اکیرما و  میژر  یوربآ  رب  یتخـس  تسکـش  رـشبقوقح ،

. نوبلقنی بلقنم  یا  اوملظ  نیذلا  ملعیس  و  دندوخ . یهتشادن  یوربآ  یهمتت  یهدنزاب  بیجع ، ناحتما  نیا  رد  زین  یبرع  یاھمیژر  یخرب  رتهایسور و  هشیمھ 

هزغ  / ١٣٨٧/١٠/٠٨ مولظم  مدرم  ماع  لتق  کانلوھ  تبیصم  هرابرد  مایپ 

میحرلا نمحرلا  مسب هللا 

نوعجار هیلا  انا  انا  و 

یاھلاس ریوزت  یهدرپ  تشپ  زا  ار  تسینویھص  یاھگرگ  راوخنوخ  یهرھچ  رگید  راب  مولظم ، کدوک  نز و  درم و  اھدص  ماعلتق  هزغ و  رد  یتسینویھـص  میژر  کانلوھ  تیانج 

. درک دزشوگ  ناراکهحماسم  نالفاغ و  هب  مالسا ، تما  یاھنیمزرس  بلق  رد  ار  یبرح  رفاک  نیا  روضح  رطخ  دروآ و  نوریب  ریخا 

توکس رتگرزب  تبیصم  یلو  تسا ، هدنبوک  نارگ و  یسب  ناھج  یهطقن  رھ  رد  فرش  اب  نادجو و  اب  ناسنا  رھ  یارب  هکلب  ناملـسم  رھ  یارب  کانلوھ  یهثداح  نیا  تبیـصم 

مدرم زا  براحم ، رفاک و  بصاغ و  میژر  ربارب  رد  دیاب  هک  ناملـسم  یاھتلود  هک  رتالاب  نیا  زا  یتبیـصم  هچ  تسا . یناملـسم  یعدم  یبرع و  یاھتلود  یخرب  زیمآقیوشت 

؟ دننک یفرعم  گرزب  ینیرفآهعجاف  نیا  اب  قفاوم  گنھامھ و  ار  اھنآ  هناخاتسگ  تسینویھص ، راکتیانج  تاماقم  هک  دننک  هشیپ  یراتفر  دندرکیم ، تیامح  هزغ  مولظم 

نیقی هب  داد ؟ دـنھاوخ  دـناهعجاف  نیا  رادازع  اـنیقی  هک  دوخ  یاـھتلم  هب  یباوج  هچ  تشاد ؟ دـنھاوخ  هلآوهیلعهللایلـص  هللالوسر  ربارب  رد  یباوج  هچ  اـھروشک  نیا  نارس 

. تسا نوخ  زا  بلابل  ییوراد  ییاذغ و  ینالوط  یهرصاحم  نآ  زا  سپ  راتشک ، نیا  زا  یمالسا  یاھروشک  ریاس  ندرا و  رصم و  مدرم  لد  زورما 

هب ار  دوخ  میارج  یهدـنورپ  درک و  هایـسور  شیپ  زا  شیب  ار  اکیرمآ  میژر  گرزب ، تیانج  نیا  رد  یتسدـمھ  اب  دوخ  نیگنن  ینارمکح  یاھزور  نیـسپاو  رد  شوب  راـکتیانج  تلود 

قوقح زا  یرادفرط  یاھاعدا  ندوب  غورد  رگید  رابکی  گرزب ، یهعجاف  نیا  رد  دوخ  یھارمھ  دـیاش  یتوافتیب و  اب  ییاپورا  یاھتلود  تخاس . رتروطق  یگنج  راکتیانج  ناونع 

نیا رـصم  رھزا  یاسور  برع و  ناھج  نویناحور  املع و  زا  نم  لاوئـس  نونکا  دـنداد . ناشن  ار  نیملـسم  مالـسا و  اب  تیدـض  یهھبج  رد  دوخ  تکرـش  دـندرک و  تباث  ار  رـشب 

رئاج ماما  دنع  قح  هملک  رکنم و  زا  یھن  بجاو  هب  هک  تسا  هدیسرن  نآ  ماگنھ  ایآ  دینک ؟ رطخ  ساسحا  نیملسم  مالسا و  یارب  هک  تسا  هدیـسرن  نآ  ماگنھ  ایآ  هک  تسا 

؟ دینک لمع 

ساسحا امش  ات  تسا ، مزال  ناناملسم  بوکرـس  یارب  تما  ناقفانم  اب  یبرح  رافک  یتسدمھ  رد  تسا  نایرج  رد  نیطـسلف  هزغ و  رد  هچنآ  زا  رتنایرع  یرگید  یهصرع  ایآ 

؟ دینک فیلکت 

« رشب قوقح   » 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 68هاگياپ  هحفص 47 
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؟ دنام دیھاوخ  توافتیب  دوخ  یرکفنـشور  ییهناسر و  تیلوئـسم  هب  ماگنھ  هچ  ات  هک  تسا  نآ  برع  ناھج  هژیو  هب  مالـسا و  ناھج  نارکفنـشور  اھهناسر و  زا  نم  لاوئس 

؟ دنوش اوسر  تسا  نکمم  مھ  نیا  زا  شیب  للم  نامزاس  تینما  حالطصاب  یاروش  برغ و  یاوسر  رشب  قوقح  یاھنامزاس  ایآ 

عورـشم و عافد  نیا  رد  سک  رھ  دـناهزغ و  عافدیب  مدرم  ناکدوک و  نانز و  زا  عافد  هب  فظوم  نکمم  وحن  رھ  هب  مالـسا  یایند  نانموم  یهمھ  نیطـسلف و  نادـھاجم  یهمھ 

. دوش روشحم  هلآوهیلعهللایلص  هللالوسر  رضحم  رد  دحا  ردب و  یادھش  فص  رد  هک  تشاد  دھاوخ  نآ  دیما  تسا و  دیھش  دوش  هتشک  سدقم 

میژر ربارب  رد  لاـعفنا ، یراـکهظحالم و  زا  رود  هب  ییهچراـپکی  یهھبج  دـنک و  لـمع  دوـخ  یخیراـت  یهـفیظو  هـب  ساـسح  طیارـش  نـیا  رد  دـیاب  یمالـسا  سنارفنک  ناـمزاس 

یهرـصاحم زین  تیانج و  نیا  مرج  هب  دـیاب  بصاغ  میژر  نآ  نارـس  دوش . تازاجم  ناملـسم  یاـھتلود  یهلیـسو  هب  یتسینویھـص  میژر  دـیاب  دـھد . لیکـشت  یتسینویھص 

. دنوش تازاجم  همکاحم و  اصخش  تدم ، ینالوط 

نارگید زا  رتنیگنس  یسب  هھرب  نیا  رد  نارکفنشور  املع و  نارادمتسایس و  یهفیظو  دنـشخب و  ققحت  ار  تابلاطم  نیا  دوخ  خسار  مزع  اب  دنناوتیم  ناملـسم  یاھتلم 

. تسا

. مناوخیم ارف  زیگنامغ  یهثداح  نیا  رد  دوخ  فیاظو  یادا  هب  ار  روشک  نالوئسم  منکیم و  مالعا  یمومع  یازع  ار  هبنشود  زور  هزغ  یهعجاف  تبسانم  هب  بناجنیا 

. نوبلقنی بلقنم  یا  اوملظ  نیذلا  ملعیس  و 

یاهنماخ یلعدیس 

١٣٨٧/ ید ٨

ید  / ١٣٨٧/١٠/١٩ مھدزون  مایق  تبسانم  هب  مق  مدرم  رادید  رد  تانایب 

یئایفارغج و نوگانوگ  تیـساسح  تورث و  زا  رپ  هک  ار  ساسح  یهقطنم  نیا  هنایمرواخ ، یهقطنم  نیا  تسا  لیام  یناسنا ، لوصا  یهمھ  هب  داـقتعایب  رابکتـسا  هاگتـسد 

نیا یهمھ  تسا . نیا  هلئسم  یلاغشا . نیطسلف  رب  طلـسم  یاھتـسینویھص  تسا ؛ بصاغ  لیئارـسا  مھ  شاهلیـسو  دریگب . تشم  رد  دریگب ؛ رایتخا  رد  تسا ، یداصتقا 

هلئسم تسا . مھف  لباق  ریسفت و  لباق  هاگن  نیا  اب  نیطـسلف -  یایاضق  ات  قارع  یایاضق  ات  نانبل  یایاضق  زا  تسا -  هتفرگ  ماجنا  هقطنم  نیا  رد  لاس  دنچ  نیا  هک  یتاکرح 

. دـشاب هتـشاد  رارق  تساکیرمآ -  تلود  گرزب ، ناطیـش  شاهدـمع ، رھظم  هتبلا  تساـکیرمآ . زا  معا  رابکتـسا  رابکتـسا -  اـکیرمآ و  تشم  رد  دـیاب  هقطنم  نیا  هک  تسا  نیا 

اھناتساد و نیا  یهمھ  تسا . لیئارسا  مھ  شلماع  دراد و  مزال  ار  هقطنم  نیا  رابکتسا  دشاب . هتشاد  تشم  رد  دشاب ؛ هتشاد  رایتخا  رد  ار  هقطنم  نیا  دھاوخیم  رابکتـسا 

ینعی تسا ! دیدج  یهنایمرواخ  یهقطنم  نامیاز  درد  نیا  تفگ : اکیرمآ  یهجراخ  ریزو  هزور ، هس  یس و  گنج  رد  دیدید  دوشیم . لیلحت  هاگن ، نیا  اب  لاس  دنچ  نیا  یایاضق 

ناشرـس رب  هک  دوب  ینامھ  شریبعت  هتفـشآ  باوخ  نیا  هتبلا  تسا . شلابند  اکیرمآ  هک  تسا  یاهنایمرواخ  نامھ  هک  دـش  دـھاوخ  دـلوتم  یاهزات  دوجوم  کـی  هثداـح  نیا  زا 

. دز ناشناورهلابند  ناشنانابیتشپ و  یهمھ  اکیرمآ و  نھد  وت  هکلب  لیئارـسا ، طقف  هن  نھد  وت  نانبل ، رد  نموم  ناناوج  داـھج  راـثیا و  یراکادـف و  یرادـیب و  تعاجـش و  دـمآ .

. تسا لیبق  نیمھ  زا  مھ  هزغ  یهیضق 

زکرم اجنیا  دناهدیمھف . تسرد  ار  نیا  هتبلا  دننادیم . یمالـسا  یروھمج  ار  تمواقم  رـصنع  لصا  دشاب . هتـشادن  دوجو  هقطنم  نیا  رد  یتمواقم  رـصنع  چیھ  دنھاوخیم  اھنیا 

کی دـھدیم . ماـھلا  هقطنم  یاـھتلم  هب  یمالـسا  یروـھمج  دوـجو  دوـخ  مینزن ، مھ  یفرح  چـیھ  مینکن ، مھ  یمادـقا  چـیھ  رگا  اـم  هک  تسا  یئاـج  اـجنیا  تـسا . تمواـقم 

زور هب  زور  دوشیم ؛ رترادهشیر  زور  هب  زور  هدیـشک و  دـق  هقطنم  نیا  رد  روجنیا  اـھنآ  مشچ  یروـک  هب  یرابکتـسا و  یاھتردـق  یهمھ  مغریلع  هک  یتـیوھ  کـی  یتـیدوجوم ،

. تسین یکـش  نیا  رد  تسا ؛ تمواـقم  زکرم  اـجنیا  هلب ، اـھتلم . هب  یهدـنھددیما  تسا و  رابکتـسا  مشچ  راـخ  هوکـشرپ ، میظع و  یهرکیپ  نیا  دوجو  دوـخ  دوـشیم . رتـیوق 

ار وا  هزغ . رد  سامح  بختنم  یمدرم  تلود  دـنداد ؛ رارق  فدـھ  لوا  ار  فیعـض  یهقلح  دـنبوکب ، مھ  رد  ار  تمواقم  نیا  هکنیا  یارب  اـھتنم  دـنتفرگ ، ماـھلا  اـجنیا  زا  مھ  نارگید 

یایشوگرخ باوخ  نامھ  راچد  دنادب ، یلحم  یصخش و  یاهقطنم و  یهیضق  کی  ار  هزغ  یهیـضق  زورما  مالـسا ، یایند  رد  سک  رھ  دنبوکیم . دنراد  ار  وا  دندروآ ؛ ریگ  مولظم 

اجنآ زا  ار  مجاھت  تسا ، رتفیعـض  یهطقن  اجنآ  العف  تسا . هقطنم  یهیـضق  تسین ؛ هزغ  یهیـضق  طقف  هزغ ، یهیـضق  نیا  هن ، تسا . هدروآرد  ـالاح  اـت  ار  اـھتلم  ردـپ  هک  تسا 

دنناوتیم دننکب و  دیاب  هک  یکمک  دنتسھ و  هقطنم  نآ  شوح  لوح و  هک  یناملسم  یاھروشک  یاھتلود  دنرادیمن . رب  هقطنم  رـس  زا  تسد  دندش ، قفوم  رگا  دندرک و  عورش 

فعض و اھتلود و  نیا  یتخبدب  دوشب ، رتشیب  رابکتسا  طلست  دورب ، ورف  رتشیب  لیئارسا  خیم  هقطنم  نیا  رد  هچ  رھ  دننکیم . هابتشا  دننکیم ؛ هابتـشا  دنراد  دننکیمن ، دننکب ،

عیطم ار  تلم  کی  هتسباو ، عیطم و  لیلذ و  تلود  کی  دنناشکیم . تلذ  هب  ناشدوخ  لابند  مھ  ار  اھتلم  اھتلود ، و  دنتسین ؟ تفتلم  ارچ  دش . دھاوخ  رتشیب  اھتلود  نیا  تلذ 

. دنیایب دوخ  هب  دیاب  اھتلم  هک  تسا  نیا  دنکیم . هتسباو  لیلذ و  و 

ار ناشدوخ  مزع  عضوم و  اھراعـش  تارھاظت و  اھیئامیپھار و  رد  هک  تلم  یهمھ  زا  تسا  مزال  نم  داد . ناشن  ار  شدوخ  یگدامآ  مھ  یرادیب و  مھ  هیـضق  نیا  رد  ام  تلم 

هتـسب ام  تسد  بوخ ، دـیتسرفب . ار  ام  هک  دـنتفر ؛ رگید -  یاھاج  یـضعب  نارھت و  رد  اھهاگدورف -  هب  هک  یروشرپ  نموم و  یاھناوج  زا  صوصخب  منک ؛ رکـشت  دـنداد ، ناشن 

اھتنم میدرکیمن ؛ مھ  ار  یـسک  یهظحالم  ام  میدرکیم ؛ مھ  ادـیپ  مینک و  ادـیپ  روضح  دوب  مزـال  مینک ، ادـیپ  روضح  اـجنآ  میتسناوتیم  رگا  اـم  تسا . هتـسب  اـم  تسد  تسا ؛

الاح ات  دنکیم ، دشاب ، مولظم  تلم  نآ  هب  کمک  هک  دشاب  نکمم  هک  یراک  رھ  یمالـسا  یروھمج  نیلوئـسم  یمالـسا و  یروھمج  تلود  دـننادب . همھ  ار  نیا  درادـن ؛ ناکما 

 - یالبرک ۵ لسن  نامھ  لثم  هک  دنداد  ناشن  ناشراک  نیا  اب  ام  زورما  یاھناوج  لسن  نیا  دنایروشرپ . یاھناوج  ام ، یاھناوج  اھتنم  درک . دـھاوخ  مھ  نیا  زا  دـعب  هدرک ، مھ 

تسیب و یاھناوج  نامھ  لثم  مھ  زورما  یاھناوج  نیا  دـنا . ردـب  تایلمع  ربیخ و  تایلمع  رجفلاو ۴ و  لسن  و  تسا -  جـنپ  یالبرک  یهرطاخ  روآدای  یاھزور  اـھزور ، نیمھ  هک 

. دنانادیم یهدامآ  شیپ  لاس  یس  شیپ ، لاس  جنپ 

یگدامآ نیا  دنسیونب و  لیلحت  دننک ، فرصنم  ار  ام  یاھناوج  هک  دنداد  یلخاد  یهتخورفدوخ  رصانع  زا  یضعب  هب  نانمشد  یرامعتسا  یـسوساج و  یاھهاگتـسد  هک  یلوپ 

. تسا هدرک  میـسرت  مالـسلاهیلع )  ) نیـسح ماما  مالـسا و  بالقنا و  هک  دننکیم  تکرح  یتھج  نامھ  رد  ام  یاھناوج  تفر . ردھ  دـننک ، دومناو  تحلـصم  تمکح و  فالخ  ار 

زا یـضعب  دـنھاوخب . اھتلود  زا  دـیاب  دـنھدب . ناشن  صخـشم  روط  هب  ار  ناشدوخ  مزع  ناشدوخ ، روضح  اھتلم  یتسیاـب  مالـسا  یاـیند  رد  اـھتنم  تساـم . روشک  عضو  نیا 

امـش زورما  درک . ینیـشنبقع  هب  راداو  ار  نمـشد  یمدرم ، یاھراشف  اب  یـسایس ، یاھراشف  اـب  دـیاب  تسین . یفاـک  نکل  دـندرک ؛ یبوخ  یاھـشالت  ناملـسم  یاـھتلود 

نیمز یاهثداح  کی  رثا  رب  ایند  زا  یاهشوگ  کی  رد  مدآ  رفن  کی  تسا . ریظنمک  یهعجاف  کی  دتفایم ، قافتا  دراد  اھتـسینویھص  تسد  هب  هقطنم  نیا  رد  هک  یاهعجاف  دـینیبب 

یاھهچب روجنیا  تقو  نآ  دـننکیم ، اعدا  ار  ناـسنا  قوقح  زا  یرادـفرط  یرگبیرف ، رھاـظت و  هب  اـیر ، هب  غورد ، هب  دوشیم ؛ دـنلب  رـشب  قوقح  یاھهاگتـسد  لاـجنج  دـتفایم ،

رد هچ  درک ؛ اوسر  ار  رـشب  قوقح  زا  یرادـفرط  یاھهیعاد  نیا  لاعتم  دـنوادخ  دـیآیمن . رد  اھنیا  زا  سفن  دـنزیریم ، نیمز  یور  هزغ  رد  نازخ  گرب  لثم  مولظم  یاھنز  کـچوک ،

قوقح مادک  رشب ! قوقح  هدش  ناشناسل  یهقلقل  یئاپورا  یاھتلود  نآ  اھنیا . یعدم  یاھتلود  رد  هچ  رشب و  قوقح  یعدم  حالطـصا  هب  یاھنامزاس  رد  هچ  للم ، نامزاس 

نیا یئاپورا  تلود  سیئر  نالف  تسا  نکمم  روطچ  الاو  دـیروآیم . ار  رـشب  قوقح  مسا  هناراکایر  دـیئوگیم ؛ غورد  اھامـش  دـیرادن . داقتعا  ناـسنا  قوقح  هب  اھامـش  رـشب !؟

تاـعوبطم و داـسف  هنافـساتم  دنمالـسا . یاـیند  نارکفنـشور  زا  یـضعب  اـھنآ  زا  رتدـب  دـیتسھ ؟ رـشب  قوقح  هب  دـقتعم  رگا  درواـین ؛ موـجھ  لیئارـسا  هب  دـنیبب و  ار  ثداوـح 

لیلحت نیطـسلف  ینوـنک  ینوناـق  تـلود  هـیلع  تاـعوبطم  رد  اـھهمانزور ، رد  تـسا . یزیگنافساـت  رایـسب  داـسف  مالــسا ، یاـیند  رد  یرکفنــشور  یربـخ و  یاھهاگتــسد 

رد هتبلا  تسھ . اھزیچ  نیا  شیب  مک و  هنافساتم  مھ  لخاد  رد  الاح  تشذگ . دھاوخن  اھنیا  زا  لاعتم  دنوادخ  دننک ! هیجوت  ار  اھتسینویھص  تایانج  هک  نیا  یارب  دنسیونیم ،

دیاش الاو  دننک ؛ لابند  ار  تنایخ  بیرف و  طلغ و  طخ  نامھ  هک  اھیضعب  هب  دھدیمن  هزاجا  یریگتھج ، نیا  رد  تلود  تلم و  یھارمھ  تلم ، عطاق  یمومع  راکفا  روشک  لخاد 

رگید یاـھروشک  رد  اـما  دـھدیمن . هزاـجا  اـھنیا  هـب  تـلود  مدرم و  یاھراعـش  یھارمھ و  مدرم و  عطاـق  روـضح  دـندرکیم ؛ هـیحل  راـھظا  هـنیمز  نـیا  رد  اـھنیا  زا  شیب  یــضعب 

. تسا لطاب  رب  قح  یزوریپ  عطق ، روط  هب  هملک  کی  رد  تسیچ ؟ تسا ، ثداوح  نیا  هجیتن  لوصحم و  هک  هچنآ  دریگیم . ماجنا  دراد  راک  نیا  هنافساتم 

نیطسلف  / ١٣٨٧/١٢/١۴ تلم  زا  تیامح  سنارفنک  نیمراھچ  رد  تانایب 

یخیرات ملظ  نیا  موادت  شیادیپ و  رد  ار  یساسا  یشقن  تخانش و  تیمسر  هب  اعیرس  ار  رارج  تسیرورت  یاھھورگ  یهلیسو  هب  نیطسلف  لاغشا  زور  کی  تینما ، یاروش 

« رشب قوقح   » 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 68هاگياپ  هحفص 48 
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یتح و  درک ، زیمآتیاضر  توکـس  میژر ، نآ  رگید  نوگانوگ  مئارج  عاونا  یگنج و  یاھتیانج  اھیزاسهراوآ ، اھیـشکلسن ، ربارب  رد  هراومھ  هھد  نیدـنچ  نآ  زا  سپ  و  درک ، یزاب 

هک ملاع  یوگروز  یاھروشک  تفرگ . هلصاف  نآ  اب  هجرد  لمع ١٨٠  رد  هک  درکن ، یھارمھ  نآ  اب  اھنت  هن  داد ، مسینویھص  ندوبتسرپداژن  هب  یار  یمومع  عمجم  هک  یماگنھ 

. دننکیم هدافتسا  رازبا  نوچمھ  یناھج  عمجم  نیا  زا  دناتینما  یاروش  رد  مئاد  تیوضع  زا  رادروخرب 

یهلیـسو نآ ، لاـثما  یـسارکومد و  اـی  رـشبقوقح  نوـچمھ  یمیھاـفم  تسا  رارق  هک  اـجرھ  هکلب  دـنکیمن  یکمک  ناـھج  رد  تینما  راـک  هب  اروـش  نیا  اـھنت  هن  هـکنآ  هجیتـن 

. دنکفایم غورد  بیرف و  زا  یششوپ  نانآ  عورشمان  یاھراک  رب  دباتشیم و  ناشیا  کمک  هب  ، ددرگ نانآ  رتشیب  یهطلس  یبلطهدایز و 

ناویرم  / ١٣٨٨/٠٢/٢۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

هک هتت - »  » تاـعافترا قارع -  یاھنیمزرـس  رب  فرـشم  تاـعافترا  تمـس  هب  میورب  میدـش  جراـخ  اـھردارب  اـب  یلزد  زا  دـندرک . لابقتـسا  اـم  زا  زاـب  یهرھچ  اـب  مدرم  یلزد  رد 

فرط هک  هار  نـیب  رد  اـم  داتـسرف . ار  شیاـھامیپاوھ  نمـشد  دـنداد و  عـالطا  نمـشد  هـب  ار  اـم  تـئیھ  روـضح  دـندوب و  هدرک  ذوـفن  مدرم  نآ  نـیب  رد  یریقح  هاوخدـب  نارودزم 

هچوک و مدرم  یماظن ، ریغ  مدرم  هنافـساتم  میدـید  میتشگرب  دروآ . دـنھاوخ  شیپ  یلزد  یارب  یاهثداح  میدـیمھف  درک ؛ روبع  نمـشد  یامیپاوھ  میدـید  میتفریم ، تاعافترا 

. ناویرم میدمآ  میتشادرب ، ار  نیحورجم  زا  یضعب  ادھش و  یهزانج  ام  و  دندناسر . لتق  هب  ار  یاهدع  دندرک ، یمخز  ار  یاهدع  دندرک ؛ نارابمب  ار  رازاب 

لسن دندرکیم . عافد  هنایشحو  تاکرح  نیمھ  زا  دندرکیم ؛ عافد  نیسح  مادص  نیمھ  زا  رشب  قوقح  یعدم  یناھج  یاھماظن  نیمھ  زور  نآ  تسا . زومآتربع  تارطاخ  نیا 

ام و زیزع  روشک  نیمھ  رـشب ، قوقح  یعدـم  یاھهاگتـسد  ریذـپانناربج  گرزب و  یاھاطخ  هاگـشیامزآ  بیرف ، غورد و  هاگـشیامزآ  دـنادب ، دـنادیم و  ام  روشک  رد  زورما  ناوج 

. تسا هدوب  ناتسدرک  یهقطنم  هلمج  زا  روشک  نیا  یبرغ  یاھزرم  نیمھ 

نارھت  / ١٣٨٨/٠٣/٢٩ هعمج  زامن  یاھهبطخ 

یئاپورا روشک  دنچ  نادرمتلود  اکیرمآ و  نادرمتلود  راتفگ  راتفر و  هتفھ ، هس  ود  نیا  رد  هدنب  تسا . یرابکتسا  یاھهناسر  نارس  رابکتسا و  نارـس  هب  باطخ  موس ، باطخ 

یتواـفتم ریغتم و  عـضو  کـی  تاـباختنا . زا  دـعب  زور  هس  ود  نیا  مھ  دـعب  تاـباختنا ، زا  دـعب  بش  تاـباختنا و  زور  نآ  تاـباختنا و  هب  کـیدزن  یاـھهتفھ  نیا  رد  مدرک ؛ لاـبند  ار 

نیمھ هتبلا  دوشب . مک  مدرم  تکرش  دیاش  دننک ، دیدرت  داجیا  تاباختنا  لصا  رد  هک  دوب  نیا  ناشنادرمتلود ، ناشیاھهناسر ، یریگتھج  تاباختنا  عورش  زا  لبق  لوا ، تشاد .

نیا دنتـشادن ؛ راظتنا  ار  مدرم  میظع  تکرح  نیا  اما  دـندزیم ؛ سدـح  اھیئاکیرمآ -  مھ  اھیئاپورا ، مھ  مھ -  اھنآ  ار  جـئاتن  نیمھ  دـش ، لصاح  تاباختنا  نیا  زا  هک  یجئاتن 

دیاب هک  دندیمھف  داتفا ؛ ناریا  رد  یگرزب  قافتا  هچ  دندیمھف  دندش ؛ هکوش  اھنیا  دش ، هدید  میظع  روضح  نیا  هکنآ  زا  دـعب  دـندرکیمن . رواب  ار  ینویلیم  لھچ  یدـصرد ؛ راک ٨۵ 

؛ دندش هکوش  ناریا  لئاسم  رد  یاهتسھ . یهلئسم  رد  مھ  مالسا ، ناھج  هنایمرواخ و  روما  رد  مھ  للملا ، نیب  روما  رد  مھ  دنھدب ؛ قفو  دیدج  طئارـش  نیا  اب  ار  ناشدوخ 

دش و هدید  مدرم  میظع  تکرح  نیا  هک  دوب  یماگنھ  لام  نیا  دنریذپب . ار  نیا  دنروبجم  هک  دش ، ادیپ  یمالسا  یروھمج  هب  طوبرم  لئاسم  رد  یدیدج  لصفرـس  هک  دندیمھف 

یاھدروخزاب زا  یخرب  مھ  اجنآ  دـش ، عورـش  تاراھظا  نیا  هعمج  حبـص  نامھ  زا  دـندرک ؛ بجعت  راھظا  ناشهمھ  دـش و  هرباخم  ناشدوخ  یدایا  یهلیـسو  هب  بترم  اجنیا  زا 

یراوسجوم دنناوتب  ات  دندرمش  منتغم  ار  تصرف  نیا  دمآ . شیپ  ناشیارب  یتصرف  دندرک  ساسحا  ناھگان  دندید ، ار  اھدزمان  زا  یـضعب  ضارتعا  یتقو  . دش هدید  تاراھظا  نیا 

ادـیپ اھنابایخ  رد  الثم  اـھدزمان  توعد  هب  هک  یمدرم  تاـعامتجا  زا  یـضعب  هب  داـتفا  ناشمـشچ  شاوی  شاوی  یتقو  دـش و  ضوع  هبنـشکی  هبنـش و  زور  زا  ناـشنحل  دـننک .

یئاپورا روشک  ات  دنچ  یاھتلود  یاسور  هجراخ و  یارزو  زا  ات  دنچ  نداد . ناشن  دندرک  انب  ار  ناشدوخ  تقیقح  تفر و  رانک  ناشیاھباقن  شاوی  شاوی  دندش ، راودیما  دـندش ،

زا دنزیرب . اھنابایخ  هب  مدرم  هک  میدوب  یزور  نینچ  رظتنم  ام  هتفگ  هک  دش  لقن  اکیرمآ  روھمج  سیئر  لوق  زا  دادیم . ناشن  ناسنا  هب  ار  اھنآ  نطاب  هک  دـندز  یئاھفرح  اکیرمآ  و 

؟ مینک رواب  ام  ار  مادک  دننزب . ار  اھفرح  نیا  فرط  نیا  زا  دننکب ، یمالسا  یروھمج  هب  مارتحا  زاربا  دننک ، طباور  هب  یهقالع  راھظا  دنسیونب ، همان  فرط  نآ 

بسک میرح  دننزب ، شتآ  ار  یمومع  لاوما  یزوسشتآ ، طخ  بیرخت ، طخ  دش ؛ عورش  ینابایخ  بیرخت  طخ  دنداتفا و  راک  هب  یجراخ  رصانع  نیا  لماوع  مھ  روشک  لخاد  رد 

مدرم تینما  دننک ؛ بلس  ناشلام  ناشناج و  زا  ار  مدرم  تینما  دنربب ، تراغ  هب  ار  اھهزاغم  زا  یضعب  لاوما  دننکشب ، ار  مدرم  ناکد  یاھهشیش  دننک ، نماان  ار  مدرم  راک  و 

یسوساج یاھـسیورس  ناگدناشنتسد  لام  تسا ، نارودزم  لام  تسا ، ناھاوخدب  لام  نیا  درادن ، اھدزمان  نارادفرط  مدرم و  هب  یطبر  نیا  تفرگ . رارق  اھنیا  لواطت  دروم 

رادهیامرس کی  تـسا  ناتـسجرگ  مـھ  ناریا  دـندرک  لاـیخ  تخادـنا ، عـمط  هـب  ار  اـھنیا  دز ، رـس  یـضعب  زا  هنایـشان  لـخاد ، رد  هـک  یراـک  نـیا  تـسا . تسینویھـص  یبرغ و 

ناتسجرگ رد  مدرک ، جرخ  رالد  نویلیم  هد  نم  تفگ  دش ، لقن  تاعوبطم  زا  یـضعب  رد  اھهناسر و  رد  هک  شدوخ  یاعدا  قبط  نیا ، زا  لبق  لاس  دنچ  یئاکیرمآ  تسینویھص 

اجک اب  ار  ناریا  تساجنآ . لثم  مھ  میظع  تلم  نیا  ناریا و  یمالـسا ، یروھمج  دـندرک  لاـیخ  اـھقمحا  مدروآ . ار  یتموکح  مدرب ، ار  یتموکح  متخادـنا ؛ هار  یلمخم  بـالقنا 

. دنتخانشن ار  ناریا  تلم  مھ  زونھ  هک  تسا  نیا  ام  نانمشد  لکشم  دینکیم !؟ هسیاقم 

نادرمتلود نیا  نابز  زا  مدرم ، هب  یریگتخـس  رـشب و  قوقح  زا  یزوسلد  ناونع  هب  هک  دوب  یئاھفرح  نیا  دمآ ، نم  مشچ  هب  رتتشز  رتدـب و  همھ  زا  نیب  نیا  رد  هک  یزیچ  نآ 

!؟ دـیراد لوبق  الـصا  ار  ناسنا  قوقح  مان  هب  یزیچ  امـش  دـیمدرم !؟ نارگن  امـش  مینارگن ! اـم  میفلاـخم ؛ دوشب ، راـتفر  نینچ  مدرم  اـب  هکنیا  زا  اـم  هک : دـش  رداـص  یئاـکیرمآ 

تسینویھص تلود  هب  یسک  هچ  نیطـسلف  رد  درک ؟ ریقحت  شدوخ  نایماظن  یهمکچ  ریز  یک  ار  قارع  دشکیم ؟ دراد  مھ  زونھ  دیـشک و  نوخ  کاخ و  هب  یک  ار  ناتـسناغفا 

نیمھ رھوش  یروھمج  تسایر  نامز  رد  تارکمد ، بزح  نیمھ  تلود  نامز  رد  دـنکیم -  بجعت  اعقاو  ناسنا  اکیرمآ -  دوخ  رد  درک ؟ یدام  یـسایس و  کـمک  همھ  نیا  ملاـظ 

نیمھ تارضح ، نیمھ  تسین . راکنا  یاج  رگید  هک  نیا  دندنازوس . شتآ  رد  هدنز  هدنز  ار  یدوواد  یهقرف  ناگتـسباو  زا  رفن  دنچ  داتـشھ و  دنکیم ، رظن  راھظا  الاح  هک  یئوناب 

رھ دندش . نصحتم  اجنآ  رد  دنتفر و  یلزنم  هب  دـنتفرگ و  رارق  اکیرمآ  تلود  بضغ  دروم  یلیلد  هب  اھیدـیوید -  ناشدوخ  لوق  هب  اھیدوواد  یهقرف  دـندرک . ار  راک  نیا  اھتارکمد 

نیا نم  رظن  هب  هچ !؟ ینعی  دیمھفیم  رـشب  قوقح  امـش  دنتخوس . هدنز  هدنز  هناخ ، نیا  وت  هچب  نز ، درم ، ات  داتـشھ  دـندز و  شتآ  ار  هناخ  اھنیا  دـندماین . نوریب  دـندرک ، هچ 

عافد تسا . ناسنا  قوقح  رادمچرپ  یمالسا ، یروھمج  دننادب . هفیظو  ناشدوخ  یارب  مھ  ار  ایح  مرـش و  یتسیاب  یردق  یئاکیرمآ  یئاپورا و  نارادمتـسایس  نالوئـسم و 

مچرپ هک  تسا  نیا  یهناـشن  تسا . نیمھ  یهناـشن  دـندش ، عقاو  مولظم  مدرم  هک  یاهطقن  رھ  رد  ناتـسناغفا ، رد  قارع ، رد  ناـنبل ، رد  نیطـسلف ، رد  مولظم  مدرم  زا  اـم 

. دنک تحیصن  ار  ام  یسک  رشب  قوقح  یارب  هک  میرادن  جایتحا  ام  تسا . هدش  هتشارفارب  روشک  نیا  رد  مالسا  هب  نامیا  مالسا ، هب  داقتعا  یهلیسو  هب  رشب  قوقح 

یروھمج  / ١٢/١٣٨٨/٠۵ تسایر  هرود  نیمھد  مکح  ذیفنت  مسارم  رد  تانایب 

رب حالـس  تردـق  روز و  یهناوتـشپ  هب  هک  دـندوب  ینانارمکح  میتشادـن . یریگمیمـصت  یاھهصرع  رد  مدرم  روضح  زا  یظح  چـیھ  بالقنا  یزوریپ  زا  لبق  نامدوخ  روشک  رد  اـم 

ار مدرم -  رب  تیالو  تیمکاح و  ینعی  یھلا -  میظع  تناما  نیا  دنتفریم ، هک  مھ  دـعب  دـندرکیم ؛ لیمحت  مدرم  رب  ار  راشف  روز و  اب  هارمھ  ینارمکح  دـندشیم و  طلـسم  مدرم 

یرـالاسمدرم و زا  مد  اـیند  رد  زورما  هک  یناـسک  نیمھ  دنتـشادن . یـشقن  چـیھ  مدرم  دـندربیم . ثرا  اـھنآ  زا  ناشنادـنزرف  دنتـشاذگیم و  ثرا  هـب  یـصخش  لاـم  کـی  لـثم 

ینابیتشپ اھنآ  زا  دـندرکیم ؛ یراکمھ  تموکح ، یناسنا  ریغ  طلغ و  یهویـش  نآ  اب  هماکدوخ و  رابج و  میژر  نآ  اب  اھنیمھ  دـننزیم ، اـھفرح  نیا  رـشب و  قوقح  یـسارکومد و 

. دندوب هنحص  زا  بئاغ  یونعم  یاھشزرا  دوب ، تموکح  رد  راذگریثات  اعدا -  ماقم  رد  لقاال  مدرم -  روضح  هک  مھ  یئاھروشک  نآ  رد  دندرکیم .

نویناحور  / ١٣٨٨/٠٩/٢٢ بالط و  زا  یعمج  اب  رادید  رد  تانایب 

اج رھ  ات  ناشماوع ؛ ناشصاوخ و  اھتلم -  رشب -  داحآ  یمومع  ناھذا  ندرک  بوشم  یارب  دننکیم  هدافتـسا  دنراد  اھرازبا  یهمھ  زا  نانمـشد  زورما  یللملانیب ، حطـس  رد 

یگنشق یاھفرح  اھنیا  بخ ، دننکیم . مولظم  زا  یرادفرط  یاعدا  دننکیم ، رشب  قوقح  یاعدا  دننکیم ، یئارگنوناق  یاعدا  دننکیم . شالت  نیا  یارب  دنراد  دسرب . ناشتـسد 

یاھتلود هک  میتسھ  نیا  لابند  ام  دیوگیم : نیا -  زا  لبق  زور  دنچ  نیمھ  اکیرمآ -  روھمج  سیئر  نیا  تسا . یرگید  زیچ  تقیقح  اما  تسا ؛ یرادهبذاج  یاھفرح  اھنیا  تسا ،

نیا درک و  لاغـشا  ار  قارع  نوناق  مادک  اب  اکیرمآ  تلود  تساکیرمآ ؟ تلود  زا  رتنکـشنوناق  تلود  مادک  تسا ؟ نکـشنوناق  تلود  مادـک  بخ ، دنـشاب . وگخـساپ  نکـشنوناق 

لاغـشا ار  قارع  دندرک  هلمح  دندوب ، هدروآ  دوجو  هب  ناشدوخ  هک  یغورد  یهعیاش  کی  ساسا  رب  درک ؟ دراو  قارع  تلم  رب  یونعم  یدام و  یناسنا و  تافلت  تراسخ و  همھ 

« رشب قوقح   » 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 68هاگياپ  هحفص 49 
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یقارع دنمـشناد  هاجنپ  دصناپ و  دوب  هدمآ  اھربخ  رد  شیپ  یدنچ  دندش . هراوآ  قارع  مدرم  نویلیم  دنچ  دندش و  هتـشک  لاس  دنچ  نیا  رد  قارع  مدرم  رازھ  اھدص  هک  دـندرک 

رثا رب  نیا ، دندرک . رورت  دندرک ، ادیپ  یکی  یکی  ار  یقارع  نادنمـشناد  دنتفر  دـندش ، جیـسب  رورت  یاھهخوج  تسا !؟ یمک  زیچ  نیا ، دـندش . رورت  اھیلیئارـسا  یهلیـسو  هب 

مادـک اب  دـینکیم ؟ راتفر  زیمآتناھا  روجنیا  قارع  مدرم  اب  دـیراد  نوناق  مادـک  اب  دـیاهدنام ؟ الاح  ات  نوناق  مادـک  اب  دـیدش ؟ قارع  دراو  امـش  نوناق  مادـک  اب  تساکیرمآ . لاغـشا 

یاھامیپاوھ هک  هثداح  نیا  داتفا  قافتا  ردقچ  دیھدیم ؟ شیازفا  ناتسناغفا  رد  ار  ناتاھورین  دیراد  دنـسپلقع  یللملانیب  نوناق  مادک  اب  دیدرک ؟ لاغـشا  ار  ناتـسناغفا  نوناق 

؛ دـندش هتـشک  یاهثداح  رھ  رد  رفن  اھهد  داتفا ؛ قافتا  اھراب  اـھراب و  لاـس  دـنچ  نیا  لوط  رد  دندیـشک ؟ نوخ  کاـخ و  هب  ناتـسناغفا  رد  ار  یـسورع  یاـھناوراک  یئاـکیرمآ ،

هب مینزیم ! مینک ، ادـیپ  ار  نابلاط  اج  رھ  میتسھ ! نابلاط  لاـبند  اـم  دـیوگیم : ماـمت  تحاـقو  اـب  یئاـکیرمآ  رـسفا  تقو  نآ  دـندوب . هدرک  تکرـش  یـسورع  کـی  رد  هک  یمدرم 

هک دـندش  هتـشک  رفن  دـص  زا  شیب  دـندروآ ، دوجو  هب  ار  ثداوـح  نیا  زا  یکی  تارھ ، رد  شیپ  یدـنچ  نیمھ  دـیراد ؟ راـک  هچ  مدرم  یگدـنز  هب  دـیراد ؟ راـک  هچ  مدرم  یـسورع 

. تساکیرمآ تلود  زورما  اھتلود ، نیرتنکشنوناق  دیتسھ . امش  ینوناقیب  رھظم  دندوب . ناکدوک  ناشاتهاجنپ 

شترا  / ١٣٨٨/١١/١٩ یئاوھ  یورین  لنسرپ  هدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

یاینمشد هک  دننک  ساسحا  روشک  رساترس  رد  مدرم  میظع  یهدوت  هک  یزور  نآ  دینیبیم  امش  اذل  تسادخ . هب  یاکتا  تساھنامیا ؛ هب  یاکتا  بالقنا ، نیا  یراگدنام  زار 

هچ داتفا و  یقافتا  هچ  روشک  نیا  رد  دیدید  امش  ید  مھن  زور  دنیآیم . دننکیم  تکرح  ناوخارف  نودب  دراد ، دوجو  یایدج  ینمشد  هک  دننک  ساسحا  تسا ، بالقنا  هجوتم 

دندرک و فارتعا  دننک -  کچوک  دننک ، ریقحت  دناهدمآ -  رفن  رازھ  دنچ  دـنیوگب  ار  ینویلیم  یاھیئامیپھار  دـننکیم  یعـس  هشیمھ  هک  بالقنا  نانمـشد  دـمآ . شیپ  یاهثداح 

قئاقح نامتک  رد  یعـس  هک  یناسک  نآ  دـنتفگ . دنتـشون و  ار  نیا  تسا ؛ هداتفین  قافتا  ناریا  رد  تمظع  نیا  هب  یایمدرم  تکرح  چـیھ  لاـس ، تسیب  نیا  لوط  رد  دـنتفگ 

، تسا هداتـسیا  یمالـسا  ماـظن  لـباقم  رد  نمـشد  دـننکیم  ساـسحا  یتـقو  مدرم  هک  تسا  نیا  تلع  تسیچ ؟ تلع  دـنتفگ . ار  نیا  دـنراد ، یمالـسا  یروھمج  یهراـبرد 

یهدارا تسد  تسادـخ ، تردـق  تسد  دراد ؛ دوـجو  نآ  رد  یئادـخ  یهزیگنا  هک  تسا  یزیچ  نیا  تسا ؛ یبـلق  تکرح  نیا  تسا ، یناـمیا  تکرح  نیا  نادـیم . یوـت  دـنیآیم 

رد صالخا  دش ، ادخ  یارب  دش ، یئادـخ  تکرح  یتقو  تسا . راگدرورپ  یهدارا  روھقم  اھهدارا  تسادـخ . تسد  اھلد  تسین . نم  لاثما  نم و  تسد  اھزیچ  نیا  تسا ؛ یھلا 

دیدھت اذل  دندیمھفن ؛ مھ  زورما  ات  دنمھفیمن ، یمالـسا  ماظن  نانمـشد  ار  نیا  اونما .» نیذلا  نع  عفادـی  نا هللا  : » دـیامرفیم اذـل  دـنکیم . عافد  روجنیا  لاعتم  یادـخ  دوب ، راک 

ار رـشب  قوقح  مسا  یھاگ  دـننک ؛ ادـیپ  یمالـسا  یروھمج  یارب  فعـض  هطقن  دـندرگیم  ناشدوخ  لایخ  هب  دـنریگیم ، راـک  هب  ار  نوگاـنوگ  یاھـشور  دـننزیم ، فرح  دـننکیم ،

نیا رگا  یمومع  راکفا  اما  یمومع ؛ راکفا  دنیوگیم  تسا . هرخسم  یاھدنفرت  اتقیقح  ایند  مدرم  یارب  زورما  هک  یئاھدنفرت  دنروآیم ؛ ار  یـسارکومد  مسا  یھاگ  دنروآیم ،

ناشن ربکتـسم  نارـس  نیا  زا  ار  ناشدوخ  ترفن  نوگانوگ ، عقاوم  رد  فلتخم ، یاھتلم  فلتخم ، یاھروشک  رد  ایند ، رد  روجنیا  درکیم ، رواب  مسینویھـص  اکیرمآ و  زا  ار  اھفرح 

هدروخن ار  اھنیا  یاھدنفرت  بیرف  ایند  یمومع  راکفا  هک  تسادیپ  دنھدیم . راعـش  ناشهیلع  مدرم  زا  یھورگ  دننکیم ، رفـس  اج  رھ  دنھدیم . ناشن  دـینیبیم  هک  دـندادیمن ،

. تسا

ناشدوخ تلم  اب  یتح  و  اھتلم ، اب  ناشلماعت  رد  مھ  ایند ، رـساترس  رد  مھ  ناشیاھنادنز ، رد  مھ  ار ، اھناسنا  قوقح  نیرتیلوا  هک  دننزیم  رـشب  قوقح  زا  مد  یناسک  نآ   

یروشک کی  هک  تسین  یگدنکفارـس  یهیام  نیا  روشک ؟ کی  یارب  تسین  حاضتفا  نیا  دـننکیم ! ینوناـق  ار  هجنکـش  رـشب ! قوقح  دـنیوگیم  اـھنیا  دـننکیم ! بوکدـگل  اـپ  ریز 

، بوخ دـننزیم ! ناسنا  تمارک  ناـسنا و  تمرح  زا  عاـفد  زا  مد  دـننزیم ، رـشب  قوقح  زا  مد  اـھنیا  تقو  نآ  درواـیب ؟ رد  نوناـق  لکـش  هب  دـنکب و  ینوناـق  ار  ناینادـنز  یهجنکش 

یک دننکیم . هرخسم  ار  اھنیا  دننکیم ، هسیاقم  دننادیم ، هک  یئاھراتفر  نآ  اب  ار  اھنآ  دنونـشیم و  دننیبیم و  ار  اھاعدا  نیا  اھفرح و  نیا  ایند  رد  هک  یناگدنونـش  ناگدننیب و 

؟ دنکیم رواب  اھنیا  زا  ار  اھزیچ  نیا 

ناجیابرذآ  / ١٣٨٨/١١/٢٨ مدرم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ینعی یناھج ، یهعماج  تسین . فلاخم  یمالـسا  یروھمج  اب  هجو  چـیھ  هب  یناھج  یهعماج  اما  دـنفلاخم ؛ یمالـسا  یروھمج  اـب  وگروز  تلود  ربکتـسم و  تلود  اـت  دـنچ 

ام اما  دـننک ، راھظا  ار  یئاضران  نیا  دـننکیمن  تارج  بلغا  هچرگا  دنایـضاران ؛ نیربکتـسم  نیا  زا  مھ  ناشدوخ  هک  یئاـھتلود  زا  یرایـسب  ینعی  یناـھج ، یهعماـج  اـھتلم .

هک ار  یفرح  نامھ  ام  میسرتیمن . ام  دنسرتیم . دننک ، ضارتعا  دننکیمن  تارج  یلو  دنیوگیم ؛ مھ  ام  هب  تسا ، حضاو  الماک  تاراھظا ، رد  اھوگتفگ ، رد  دنایـضاران . مینادیم 

طلست اب  ام  میفلاخم ، هطلس  ماظن  اب  ام  میفلاخم ، رابکتسا  اب  ام  میئوگیم . حیرـص  تسھ -  مھ  اھتلود  زا  یرایـسب  لد  رد  تساھتلم و  لد  رد  مینادیم  هک  تسام -  لد  رد 

نآ دنفلاخم . ام  اب  مھ  اھتلود  نآ  تسادیپ ؛ هتبلا  دننک . یزاب  ایند  تشونرـس  اب  اھنیا  میراذگیمن  مینکیم و  هزرابم  نآ  اب  میفلاخم و  تدـشب  ملاع  تشونرـس  رب  روشک  دـنچ 

غورد اھنیا  هک  دننادیم  ایند  رد  مھ  همھ  دننکیم ؛ یریگهناھب  یـسارکومد  مان  هب  دننکیم ، یریگهناھب  رـشب  قوقح  مان  هب  دـننکیم ، یریگهناھب  یاهتـسھ  یهیـضق  رـس  تقو 

. دننکیم یراکایر  اھنیا  هک  دننادیم  دنیوگیم ،

هزغ  / ١٣٨٨/١٢/٠٨ شیامھ  یهیحاتتفا  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

گنج رد  ار  هزغ  یهعجاف  لثم  یمیظع  یهعجاف  دنیوگیم . غورد  احیرص  دنیوگیم ؛ غورد  دنراد  احیرص  رگید  یایاضق  زا  یرایسب  رد  نیطـسلف و  یهیـضق  رد  برغ  اکیرمآ و  زورما 

رـشب قوقح  یاـعدا  اـب  برغ  تسا . برغ  یئاوسر  یهصرع  نیطـسلف  هزغ و  زورما  منک . یروآداـی  مھاوخیم  ار  نیا  مینک . هجوت  نیا  هب  دـیاب  دـننکیم . دوـمناو  هنوراو  هزور   ٢٢

. دـندزن اھنآ  زا  عافد  رد  هزغ و  مدرم  عفن  هب  فرح  هملک  کی  هتـشذگ  لاس  رد  اھیبرغ  یدامتم  یاھزور  اـت  هتفرگ . هدـیدن  هزغ  رد  ار  رـشب  قوقح  ضقن  نیرتعیجف  نیرتگرزب و 

عفادـم حالطـصا  هب  یاھنامزاس  زا  رـشب ، قوقح  یاھنامزاس  زا  چـیھ -  هک  اکیرمآ  زا  اپورا -  زا  ایآ  مینیبب  دوب  نامـشوگ  یھ  ام  تشذـگیم ، مھ  رـس  تشپ  یدامتم  یاھزور 

یئامیپھار دندرک ، ادص  رـس و  فلتخم  یاھروشک  رد  مدرم  دش ، دنلب  مدرم  یادـص  رـس و  هک  ینآ  زا  دـعب  دـشیمن . دوشیم ؟ رداص  هزغ  مدرم  عفن  هب  فرح  هملک  کی  یدازآ ،

یهعجاف نینچ  کی  لباقم  رد  درکن ؛ هزغ  مدرم  زا  یتیامح  هنوگ  چیھ  برغ  فرح ! طقف  ندز ؛ فرح  هب  دندرک  عورـش  تفرگ ، الاب  یئاوسر  دندز ، فرح  دندرک ، تارھاظت  دـندرک ،

. دـش رتاوسر  دوب و  اوسر  اکیرمآ  درک . اوسر  ار  شدوخ  للم  نامزاس  تسا . عضاوم  نامھ  رد  برغ  زاب  مھ  زورما  ات  داـتفایم . قاـفتا  تشاد  همھ  مشچ  یولج  هک  یمیظع 

تازاـجم دـیاب  همکاـحم و  یاـپ  دـنیایب  یتسینویھـص  میژر  مرجم  یناـج و  نارـس  یتسیاـب  زورما  دـندش . علطم  وا  زا  همھ  تسا و  هدـمآ  رد  نوتـسدلگ  شرازگ  نیا  هکنیا  اـب 

اوسر ار  برغ  اھنیا  دوشیم ! رتشیب  مھ  زاب  یتسینویھـص  یلعج  تلود  بصاغ و  تلود  زا  اھتیامح  هکلب  دریگیمن ؛ ماـجنا  یمادـقا  چـیھ  تسین ، یربخ  چـیھ  یلو  دـنوشب ؛

. درک

یوضر  / ١٣٨٩/٠١/٠١ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

دیوگیم دنکیم و  اکیرمآ  یهدحتم  تالایا  دـیدج  روھمج  سیئر  هک  یتاراھظا  لباقم  رد  متفگ : زیزع  مدرم  امـش  هب  میظع  عامتجا  نیمھ  رد  لاس ، لوا  زور  هتـشذگ ، لاس  نم 

تسا هناتسود  تین  تین ، اعقاو  ایآ  تسا ؟ یتسود  تسد  اعقاو  ایآ  مینیبب  مینکیم  هاگن  ام  درک . میھاوخ  لابند  ار  هلئـسم  نیبزیت  هاگن  اب  مینکیم ، زارد  ار  یتسود  تسد  ام 

ار نامتـسد  ام  دشاب ، یندچ  یهجنپ  یندچ و  تسد  یلمخم ، شکتـسد  ریز  رد  رگا  متفگ  لاسراپ  تسا . مھم  یلیخ  ام  یارب  نیا  رگبیرف ؟ ظافلا  بلاق  رد  هنامـصخ  تین  ای 

، داتفا قافتا  هک  هچنآ  هنافساتم  تسا . عمج  نامـساوح  ام  دشاب ، هدش  ناھنپ  تشپ  رد  یرجنخ  دوشیم ، هدز  هک  یدنخبل  اب  رگا  مینکیمن . لوبق  ار  یتسود  مینکیمن ؛ زارد 

همان هک  حیحـص ، هنالداع و  طباور  هب  یدـنمهقالع  یاعدا  یهمھ  اب  دـیدج ، روھمج  سیئر  دـیدج و  تالیکـشت  نیمھ  اکیرمآ و  تلود  دـشیم . هدز  سدـح  هک  دوب  یزیچ  نامھ 

، مینک یداـع  ار  ناـمطباور  یمالـسا  یروـھمج  اـب  میھاوـخیم  اـم  هک  دـندرک  رارکت  مھ  یـصوصخ  سلاـجم  رد  دـنتفگ و  مھ  اھوگدـنلب  رد  دـنداد و  مھ  ماـغیپ  دنتـشون و  مھ 

ناراکبارخ نارگـشاشتغا و  اـکیرمآ  روھمج  سیئر  دـنتفرگ . ار  عضوم  نیرتدـب  تاـباختنا ، زا  دـعب  هاـم  تشھ  یاـیاضق  نیمھ  رد  دـندرک . لـمع  نیا  سکع  لـمع  رد  هنافـساتم 

هکنیا رطاخ  هب  دیھـش  ردام  رھاوخ و  ندز  کـتک  ربخیب ، هاـنگیب و  رباـع  ندز  کـتک  سوبوتا ، ندز  شتآ  کـناب ، ندز  شتآ  درک ! یفرعم  یندـم  شبنج  ناونع  هب  ار  یناـبایخ 

تکرح اما  دینزیم ، یسارکومد  زا  مد  دینزیم ، ناسنا  قوقح  زا  مد  امش  تسا !؟ یندم  شبنج  اھنیا  دراد ، نساحم  نوچ  ناوج  تلکیـسروتوم  ندز  شتآ  دراد ، رـس  رب  رداچ 

« رشب قوقح   » 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 68هاگياپ  هحفص 50 
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شبنج ار  نیا  دـیریگیم !؟ ار  رگـشاشتغا  رگلالخا و  هدـع  کی  فرط  دـیریگیم ؛ هدـیدن  دـینیبیمن و  هنحـص  رد  ناشروضح  رد  ناشباختنا ، رد  ناـشتاباختنا ، رد  ار  مدرم  میظع 

دیتسین یتیعقوم  رد  امش  مینکیم ! رشب  قوقح  هب  تبـسن  تیلوئـسم  ساسحا  میرـشب ، قوقح  رادفرط  ام  هک  دننکیم  اعدا  دیـشکیمن !؟ تلاجخ  دیراذگیم !؟ مسا  یندم 

مک ار  راتـشک  ناتـسناغفا  رد  دیدرک ؟ داجیا  رییغت  هتـشذگ  هب  تبـسن  لاس  دنچ  نیا  رد  ناتدوخ  تامادقا  زا  کیمادک  رد  امـش  دینک . ثحب  رـشب  قوقح  یهرابرد  یـسک  اب  هک 

؟ دینکیم رشب  قوقح  زا  یرادفرط  یاعدا  هک  دیدرکن  تیامح  ناکدوک  نتشک  هزغ و  رد  مدرم  زیمآهعجاف  راتشک  زا  دیدرک ؟ مک  ار  ناتتلاخد  قارع  رد  دیدرک ؟

دننادب دنوشب ، هجاوم  یمالسا  یروھمج  نیلوئسم  اب  ناریا و  تلم  اب  دنھاوخب  یرابکتسا  یهیحور  اب  یرابکتسا ، تلاح  اب  هک  یئاھتلود  منکیم ؛ مالعا  رگید  راب  زورما  نم   

هئطوت لاح  ناـمھ  رد  اـما  دـینزب ، یتسود  حلـص و  هب  لـیم  زا  مد  دـیناوتیمن  امـش  دنتـسھ . دودرم  موکحم و  یمالـسا  یروھمج  نیلوئـسم  یوس  زا  ناریا و  تلم  یوس  زا 

. دینزب هبرض  یمالسا  یروھمج  ماظن  هب  دیھاوخب  ناتدوخ  لایخ  هب  دینکب ؛ هنتف  دینکب ،

نیبملاحتف  / ١٣٨٩/٠١/١١ یتایلمع  هقطنم  رد  تانایب 

یمالـسا یروھمج  ماظن  نانمـشد  دـھدب . تاجن  نمـشد  تسد  زا  ار  روشک  خـسار ، مزع  هدارا و  اب  یدنمـشوھ ، اب  یراکادـف ، اب  تسناوت  سدـقم  عافد  نارود  ناوج  لسن 

تلم دنتساوخیم  دننک ؛ لیمحت  ناریا  تلم  هب  ار  ناشدوخ  تیراھق  دنتساوخیم  دننک ؛ ریقحت  ار  ناریا  تلم  یمالـسا ، نھیم  زا  شخب  کی  ندرک  ادج  اب  هک  دوب  نیا  ناشفدھ 

یهمھ اب  نمـشد  ولج  یوق ، نامیا  نآ  خسار ، مزع  نآ  راکادف ، یهدنمزر  ناوج  تشاذـگن ؟ یک  دـنھدب . رارق  نامتلم  سومان  لام و  ناج و  رب  طلـسم  ار  دوخ  دـننک و  لیلذ  ار 

نمـشد نیا  هب  زور  نآ  دننزیم ، رـشب  قوقح  زا  مد  زورما  هک  یایئاپورا  یاھروشک  درکیم ؛ کمک  زور  نآ  یوروش  درکیم ؛ کمک  ام  نمـشد  هب  اکیرمآ  داتـسیا . شھوبنا  مجح 

تلم نیا  ناـناوج  امـش ، ناـناوج  اـما  درکیم ؛ ار  راـک  نیا  اـباحمیب  مھ  وا  دـشکب . شتآ  هـب  ار  نـیمز  لـھا  نـیمز و  دـنک ، دوباـن  دـشکب ، هـکنیا  یارب  دـندرکیم ، کـمک  ثیبـخ 

بولغم ار  نمـشد  ناشدوخ  خـسار  مزع  اب  نادـیم ، یوت  دـندمآ  ناشدوخ  ناج  اب  ینالوط ، یهقطنم  نیا  رد  عیـسو ، تشد  نیمھ  رد  سابع ، تشد  نیمھ  رد  دنتـشاذگن .

. دندرک یثنخ  نآ ، یارجا  رد  دندوب  لیخد  دندوب و  میھس  دندوب و  کیرش  یرابکتسا  یاھتردق  یهمھ  هک  ار  یاهئطوت  دندرک و  لیلذ  دندرک ، بوکنم  دندرک ،

یماظتنا  / ١٣٨٩/٠١/٢٢ یماظن و  دشرا  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

مدرم رثکا  رب  اھوگروز  اھنارتوھـش و  یهبلغ  یایند  تسا ؛ تیلھاج  یاـیند  تسا ؛ یدـب  یاـیند  تسین ؛ یبوخ  یاـیند  تسا ؛ ملظ  یاـیند  تسا ؛ یئوگروز  یاـیند  مھ  اـیند 

؛ ار ایند  نارـس  نیا  راتفر  دینیبیم  درک . لمع  هناعاجـش  درک ، لمع  هناربدـم  درک ، لمع  هنارایـشوھ  دـیاب  یلیخ  دوب ، بقارم  دـیاب  یلیخ  یئایند  نینچ  کی  رد  تسا . ناھج 

، گرزب نارادهیامرـس  نارادیناپمک و  یاھبیج  ندرک  رپ  یارب  ناشدوخ ، دـییات  دروم  یاھیناپمک  زا  تیامح  ینابیتشپ و  یارب  ناشدوخ ، صرح  یارب  ناشدوخ ، عامطا  یارب 

؛ دنتـسیایم حلـص  یولبات  ریز  دنروآیم و  ار  حلـص  مسا  دنبلطگنج ، نیغورد . یلاخوت و  یاھراعـش  کین  مان  ریز  هتبلا  دتفایم ؛ قافتا  دراد  ایند  رد  یعیاجف  هچ  دـینیبیم 

یاعدا تسا ، ناشیاھراک  یلـصا  یاھتـسایس  وزج  زواجت  دـنزواجت ، لھا  دـنریگیم ؛ رارق  رـشب  قوقح  یولبات  ریز  دنتـسین ، لئاق  یرابتعا  قح و  چـیھ  رـشب  اھناسنا و  یارب 

، دـننکیم هدافتـسا  رورت  زا  دـنریگیم ؛ هرھب  دـننکیم و  هدافتـسا  فیثک  یاھهویـش  یهمھ  زا  ناشدوخ ، یاـھراتفر  رد  ناـشدوخ ، یاھتـسایس  رد  دـننکیم ؛ زواـجت  اـب  هلباـقم 

، دینکیم هظحالم  ار  شاهنومن  امش  قارع  رد  تسایند -  زورما  حضاو  یاھزیچ  اھنیا  هک  دننکیم -  مادختـسا  تسیرورت  یاھتکرـش  دنروآیم ، دوجو  هب  تسیرورت  یاھنامزاس 

رھاظ کی  لاح  نیع  رد  دـینیبیم ؛ ار  اھنیا  هدـش ، اھروشک  هب  هک  یزواجت  دـینیبیم ؛ دـناهتخادنا ، هار  اتدوک  هک  یئاھاجنآ  رد  دـینکیم ؛ هظحـالم  ار  شاهنومن  ناتـسناغفا  رد 

مدرم یمومع  راکفا  اب  روشک ؛ نالف  ای  روشک  نالف  روھمج  سیئر  ناونع  هب  دوشیم ، رھاظ  مدرم  مشچ  لباقم  رد  دـیآیم  بسانم ، ظافلا  اـب  هدز ، نلکدا  هدیـشک ، وتا  مارآ ،

یھاگ الاح  هچرگا  رادباقن ؛ روز  ملظ و  رب  بیرف ، رب  غورد ، رب  ینتبم  یایند  تسا ؛ یئایند  نینچ  کی  ایند  تسا . یراکبیرف  رب  راک  یانبم  الـصا  دـنھدیم ؛ بیرف  دـننکیم ، یزاب 

نیمھ رگید ؛ دـیدید  دـنکیم . جراخ  ناشتـسد  زا  ار  رایتخا  تسھ ، ناشرایتخا  رد  هک  یتردـق  یلاشوپ  یاھهیاپ  هب  دامتعا  رورغ و  تاقوا  یھاـگ  دوشیم . فرطرب  اـھباقن  مھ 

نرق رد  درذـگب . دـیابن  ایند  الـصا  فرح  نیا  زا  تسا ؛ یبیجع  فرح  یلیخ  نیا  درک ! یمتا  حالـس  زا  یهدافتـسا  هب  دـیدھت  احیولت  اـکیرمآ  روھمج  سیئر  نیا ، زا  لـبق  زور  دـنچ 

هب دیدھت  دتـسیاب و  اجنآ  دـیایب  روشک  کی  سیئر  اھنیا ، مسیرورت و  اب  یهزرابم  اھنامزاس و  یناھج و  تالیکـشت  رـشب و  قوقح  حلـص و  یوعد  همھ  نیا  نرق  مکی ، تسیب و 

. ایند رد  تسا  یبیجع  فرح  یلیخ  نیا  دنک ! یمتا  یهلمح 

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

درک یم تکرح  هزغ  رصح  نتسکش  دادما و  یارب  هک  تسا  یناوراک  نیا  هب  ی  هلمح ی  هلئسم یرخآ - نیا  رد  صوصخب  هزغ و - ی  هلئسم نیطسلف ، ی  هلئـسم هلئـسم ، کی 

یکی تسا ، هجوت  دروم  رتشیب  صوصخلاب  ریخا  یاھ  هام ای  ریخا  لاس  نیا  رد  نیطسلف  ی  هیضق رد  هک  هچنآ  تفرگ . رارق  بلقلا  یسق رادغ و  یاھتسینویھص  ی  هلمح دروم  و 

هک ندرا - دور  یبرغ  لحاس  نیطـسلف و  ی  هقطنم زا  یلکب  ار  یمالـسا  راثآ  جیردتب  هک  تسا  نیا  یتسینویھـص  میژر  تسایـس  تسا . نیطـسلف  یزاس  یدوھی ی  هلئـسم

نیا دـنک و  فذـح  تسھ - شرـس  تشپ  للم  نامزاس  ی  همانعطق همھ  نیا  دراد و  لوبق  ار  نیا  اـیند  و  تسا ؛ یلاغـشا  ی  هقطنم هقطنم ، نیا  هک  دـنراد  قیدـصت  اـھ  نآ دوخ 

، یزاس یدوھی فدھ  اب  سدق  رھـش  رد  لیلخلا و  رھـش  رد  یراکتـسد  مدرم ، یاھ  هناخ ندرک  ناریو  هناملاظ ، ینوناق و  ریغ  یاھ  یزاس کرھـش دنک . یزاس  یدوھی ار  هقطنم 

نیا لباقم  رد  دـیاب  مالـسا  یایند  تسا و  مھم  رایـسب  هک  تسا ، هطقن  کـی  نیا  دـننک . عطق  نیطـسلف  روشک  زا  ناـشدوخ  لاـیخ  هب  ار  مالـسا  ی  هشیر هک  تسا  نیا  یارب 

. دوشب گرزب  تیانج  نیا  عنام  دتسیاب و  دوجو  ی  همھ اب  هلئسم 

قیدصت و دییات و  دروم  ناوارف  یتفگش  اب  و  هنایشحو ، زیمآ ، تواسق هناعبس ، رایسب  تکرح  کی  دش ؛ لاس  هس  هرصاحم  نیا  هک  تسا  هزغ  ی  هناملاظ ی  هرصاحم مھ  یکی 

؛ دنا هدرک هرصاحم  ار  تیعمج  نویلیم  مین  کی و  هک  تسا  لاس  هس  دننک . یم رارکت  مئاد  مھ  ار  رـشب  قوقح  زا  عافد  ی  هیعاد هک  یبرغ  یاھتردق  سیلگنا و  اکیرمآ و  تیامح 

یارب ینامتخاس  حلاصم  نامیس و  ندیسر  رد  دننک ، یم لالخا  ناشقرب  یورین  رد  دننک ، یم لالخا  ناش  یندیماشآ بآ  رد  دورب ، اذغ  دنراذگ  یم هن  دورب ، وراد  دنراذگ  یم هن 

بارخ یاھ  هناخ دنناوتب  مدرم  هکنیا  یارب  دوب ، نامیـس  نآ  ی  هلومحم زا  یا  هدمع شخب  تفر ، یم هک  یناوراک  نیا  دننک - یم لالخا  دنربب ، نیب  زا  ار  گنج  یاھ  یناریو هکنیا 

، نیا دنناسر . یم مھ  لتق  هب  ار  درم  نز و  مولظم و  ناکدوک  دننک ، یم مھ  یـشک  مدآ دـننک ، یم مھ  ناراب  هلولگ بوانتم  روط  هب  اھ  نیا رب  ی  هوالع دـننک - ریمعت  ار  ناشدوخ 

. تسا یتسینویھص  میژر  تکرح 

عافد دیاب  هک  یئاھروشک  زا  یرایـسب  هنافـساتم  دننک . یم تیامح  هکلب  اشامت ، طقف  هن  یبرغ  یاھتردـق  دـننک . یم اشامت  دـنا  هداتـسیا رـشب  قوقح  یعدـم  یاھنامزاس 

. تسا یبیجع  عضو  یلیخ  رس . تشپ  رد  هنانئاخ  یاھراتفر  یتح  میئوگن  رگا  دنا ؛ هدرک ضحم  توکس  یمالسا - یاھروشک  یخرب  یبرع ، یاھروشک  یخرب  ینعی  دننک -

(ع)  / ٠۵/١٣٨٩/٠۴ یلع ماما  دالیم  زور  رد  رھشوب  مدرم  رادید  رد  تانایب 

اب دنوش ، یم دراو  نید  یاھرازبا  اب  مالسا ، تدحو  نانمشد  مالـسا ، یایند  نانمـشد  زورما  میراد . جایتحا  تریـصب  نیا  هب  ام  زورما  تسا . نداد  تریـصب  لھا  نینموملا  ریما 

یسارکومد مان  دنروآ ، یم ار  رشب  قوقح  مان  دنھدب ، بیرف  ار  ناملسم  ریغ  مدرم  یمومع  راکفا  دنھاوخ  یم هک  ییاجنآ  دوب . رایشھ  دیاب  دنوش ؛ یم دراو  قالخا  یاھرازبا 

یداقتعا نآرق  مالسا و  هب  هن  هک  یلاح  رد  دنروآ ؛ یم ار  مالسا  مان  دنروآ ، یم ار  نآرق  مان  دنھدب ، بیرف  ار  مالـسا  یایند  یمومع  راکفا  دنھاوخ  یم هک  ییاجنآ  دنروآ ؛ یم ار 

دیاب مھ  زورما  تسا ؛ هدومزآ  ار  اھ  نیا لاس  کی  یـس و  لاس ، یـس  نیا  لوط  رد  ناریا  تلم  دـنادب . دـیاب  یمالـسا  تما  ار  نیا  دـنراد . یداـقتعا  رـشب  قوقح  هب  هن  دـنراد ،

. مینادب دیاب  ام  ی  همھ مینادب ،

امیسوادص  / ١٢/١٣٨٩/٠۴ ناراکردناتسد  نادنمرنھ و  رادید  رد  تانایب 

لاح رد  نآلا  اما  دیـسر ؛ دھاوخ  تمالـس  ناما و  نما و  ی  هطقن هب  تشذگ و  دھاوخ  هاگرذگ  نیا  زا  ام  تلم  هتبلا  مینارذگ . یم میراد  ار  راوشد  هاگرذگ  کی  زا  تکرح  نارود  ام 

، تسا مھم  یلیخ  نیا  دنک ؛ یم ینلع  حیرـص و  ینمـشد  ام  اب  دراد  ایند  یملع  یـسایس و  یماظن و  یداصتقا و  تردق  نیرتگرزب  دـینیب ؟ یمن امـش  میمیظع ؛ تکرح  کی 

« رشب قوقح   » 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 68هاگياپ  هحفص 51 
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یاھروشک دنتـسین  رـضاح  الـصا  هک  یئاھروشک  دنلئاق - هیعاد  ناشدوخ  یارب  روج  نیا هک  یئاھتردق  هک  هداد  ناشن  هچ  شدوخ  زا  رگم  تلم  کی  تسا . رادانعم  یلیخ  نیا 

، یـسارکومد زا  فرح  دننز - یم یگنـشق  یاھفرح  اھ  نیا هتبلا  دـننک ؟ یم هزرابم  تلم  نیا  اب  دـنیآ و  یم نادـیم  یوت  حیرـص  روج  نیا دـنروایب - باسح  هب  ار  ناشدوخ  زا  ریغ 

؟ راب تحاضف یغورد  مھ  نآ  دنیوگ ، یم غورد  اھ  نیا دنادن  هک  ایند  رد  تسا  یدنمشوھ  مادک  یلو  اھتلم - یراکمھ  زا  فرح  رشب ، قوقح  زا  فرح 

ثعبم  / ١٩/١٣٨٩/٠۴ دیع  زور  رد  ماظن  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

اب ی  هلباقم قح ، اب  ی  هلباقم ینعی  تیلھاج  تسا . هتفاین  نایاپ  تیلھاج  نارود  تسا . نیمھ  رطاخ  هب  میمان ، یم نردم  تیلھاج  ار  ایند  زورما  رقتسم  تیلھاج  ام  هکنیا 

اب نردـم ، لکـش  اـب  تسھ ؛ مھ  زورما  تیلھاـج ، نیا  تسا . هدوـشگ  تداعـس  تھج  رد  اـھناسنا  یارب  ادـخ  هـک  یھار  اـب  ی  هلباـقم ناـسنا ، قوـقح  اـب  ی  هلباـقم دـیحوت ،

یاھتعنص نابحاص  ی  هسیک ندرک  رپ  یارب  تاحیلست  عاونا  زا  ی  هدافتسا اب  یا ، هتسھ حالس  زا  ی  هدافتسا اب  هتفرشیپ ، یاھ  یروانف زا  ی  هدافتسا اب  شناد ، زا  ی  هدافتسا

. رشب یگدنز  ی  هدننک مدھنم برخم و 

ماظن  / ٢٧/١٣٨٩/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

دوخ رـشب ، قوقح  ضقاـن  نیرتدـب  نوـچ  دـننکیم ؛ اـم  نانمـشد  هک  تسا  یراـک  نیرتقحاـن  اـعقاو  نم  رظن  هب  مھ ، یمالـسا  یروـھمج  دـض  یئاـکیرمآ  تاـغیلبت  یهیـضق  رد 

؛ دنتـسین لئاق  یقح  چـیھ  الـصا  شزرایب ، دوشیم  ناشیارب  رامـشیب  یاـھناسنا  ناـج  دنتـسھ ، یتعفنم  کـی  لاـبند  هک  یئاـجنآ  تسا . یروجنیا  اـعقاو  دـنیاھیئاکیرمآ .

ردام دنتفگیم ، اھنآ  هب  اھیئاکیرمآ  دوخ  هک  دندز ! ینت  هد  یاھبمب  هرصب ، هب  قارع ، هب  اھرگلاغشا  یهلمح  نیمھ  رد  دنوشیم . راگبلط  دوشیم ، ناشدوخ  تبون  هک  یئاجنآ 

نابلخ ات  دـنچ  اھزور  نامھ  دنتـشک . رگید  یاھاج  رد  مھ  دنتـشک ، هرـصب  رد  مھ  دنتـشک ؛ ار  یدایز  ناـنز  اـھهچب و  ار ، یداـیز  ناـیماظنریغ  ار ، یداـیز  مدرم  نت ! هد  اـھبمب .

؛ دیدرک لمع  یللملانیب  نیناوق  فالخ  اقآ ! هک  دش  دنلب  اھیئاکیرمآ  دایرف  درک . هبحاصم  اھنآ  اب  نویزیولت و  یوت  دروآ  ار  اھنیا  قارع  یثعب  میژر  دندوب ، هدـش  طقاس  یئاکیرمآ 

. ندرک تواضق  هناگود  ندرک ، هاگن  هناگود  نیا  روجنیا ؛ ینعی  دنک ! هبحاصم  دنروایب  دیابن  ار  یگنج  ریسا 

روشک  / ١۶/١٣٨٩/٠۶ رسارس  نانیرفآراک  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هک اـیند  رد  دراد  دوـجو  ینمـشد  میراد . رارق  یناـھج  راـشف  کـی  لـباقم  رد  زورما  اـم  هک  تسا  نیا  تسا ، مھم  ینیرفآراـک  تسا ، مـھم  ناـمارب  راـک  زورما  هـک  اـم  مود  لـیلد 

نیا هب  روشک  کی  تسا . نیا  فدـھ  روشک . نیا  هب  دـنادرگرب  ار  شدوخ  ینمیرھا  یهطلـس  دـینادیم ، اھامـش  هک  یئاھراک  نیا  اب  میرحت و  اب  یداصتقا و  راشف  اـب  دـھاوخیم 

زور کی  دـندوب ، اھـسیلگنا  زور  کـی  هدوب ؛ اـیند  رد  یتردـق  کـی  نیگن  ریز  تاـناکما ، یهمھ  اـب  یـشیجلاقوس ، تیعقوم  نیا  اـب  یعیبط ، عباـنم  عباـنم ، همھ  نیا  اـب  یبوخ ،

بالقنا روشک ؛ نیا  رب  دندوب  طلسم  اھنیا  تسا -  یروتارپما  نیا  زا  یاهشوگ  کی  اکیرمآ  الاح  هطلس . یروتارپما  هطلس ، هاگتسد  هطلـس ، ماظن  عقاو  رد  دندوب -  اھیئاکیرمآ 

لاـیخ هک  یناـسک  نآ  تسا . هناـھب  یاهتـسھ  یژرنا  یهلئـسم  تسا . نیا  یارب  اھـشالت  نیا  یهمھ  روـشک . نیا  هب  ددرگرب  دـھاوخیم  هطلـس  هدرک . هاـتوک  ار  اـھنیا  تـسد 

ار رشب  قوقح  یهلئسم  دننکیم ، حرطم  ار  یاهتـسھ  یژرنا  یهلئـسم  دننکیم . اطخ  دش ، دھاوخ  لح  تالکـشم  میدرک ، لح  ار  یاهتـسھ  یژرنا  یهلئـسم  ام  رگا  دننکیم 

ار بالقنا  دنھاوخیم  دـنروایب ؛ رد  وناز  هب  ار  تلم  کی  دـنھاوخیم  تسا ، راشف  یهلئـسم  هلئـسم ، تسا . هناھب  اھنیا  هک  دـننکیم ، حرطم  ار  نوگانوگ  لئاسم  دـننکیم ، حرطم 

نیا یارب  میرحت  تسا . ناریا  تلم  فرط ، الـصا  دـنیوگیم ؛ غورد  تسین ! ناریا  تلم  نامفرط  اـم  دـنیوگیم  تسا . یداـصتقا  میرحت  نیمھ  مھم  یاـھراک  زا  یکی  دـننزب . نیمز 

عطق یمالـسا  یروھمج  ماظن  اب  تلم  یهطبار  میریگیم ؛ رارق  میرحت  راشف  ریز  میراد  یمالـسا  یروھمج  تلود  رطاخ  هب  ام  اقآ  دـیوگب  دـیایب ، هوتـس  هب  ناریا  تلم  هک  تسا 

نیا ناریا  تلم  گرزب  هانگ  هطلـس ، ماظن  رظن  زا  تسا . طلغ  ردنا  طلغ  ناشتابـساحم  رگید  دراوم  یهمھ  لثم  دنـسانشیمن ؛ ار  ام  تلم  هتبلا  تسا . نیا  الـصا  فدھ  دوشب .

ادیپ ار  هار  تلم  نیا  یاهدرک . دازآ  تلم ! یا  هطلـس ، راب  ریز  زا  ار  تدوخ  ارچ  هک  هانگ ، نیا  رطاخ  هب  دـننک  تازاجم  دـنھاوخیم  هدرک . دازآ  هطلـس  راب  ریز  زا  ار  شدوخ  هک  تسا 

. اھمیرحت هار  زا  یداصتقا  راشف  دنروآیم ؛ راشف  اما  بخ ، دننکیم . دنراد  راک  هچ  دننکب و  دیاب  راک  هچ  دنمھفیمن  تسا ؛ هابتشا  ناشتابساحم  الصا  هدرک .

ید  / ١٣٨٩/١٠/١٩ مایق ١٩  زورلاس  رد  مق  مدرم  رادید  رد  تانایب 

رب یراذگریثات  رد  تسا ؛ ردـتقم  هقطنم  یور  رب  یراذـگریثات  رد  تسا ؛ ردـتقم  شدوخ  یجراخ  تسایـس  رد  تسا ؛ ردـتقم  شدوخ  یلخاد  یاھتـسایس  رد  ناریا  تلم  زورما 

، دـتفیب رد  ناریا  تلم  اب  هک  دوش  دراو  دـھاوخیم  اھهار  نیا  یهمھ  زا  نمـشد  تسا . یقیاقح  کی  تسا ، یتایعقاو  کی  اھنیا  تسا ؛ ردـتقم  مھ  یناھج  مھم  لـئاسم  یور 

اھمیرحت و نیمھ  دنک ؛ تمحز  راچد  ار  روشک  نیلوئـسم  دنک ، لکـشم  راچد  ار  مدرم  یداصتقا  یهنیمز  رد  دھاوخیم  نمـشد  تسناوت . دھاوخن  هتبلا  دشارتب ؛ عنام  دراذـگن ،

تاـغیلبت نیا  یهمھ  دـنناسرتب . ناریا  زا  ار  اـھتلم  ار ، اـھتموکح  ار ، اـھتلود  ار ، اـھروشک  دـننکیم  یعـس  یجراـخ  یاـیاضق  رد  دنتـسناوتن . بوخ ، دیونـشیم . هک  اـھفرح  نیا 

اھنآ ورهلابند  اـھیئاپورا  دـننکیم ، اھتـسینویھص  دـننکیم ، اـھیئاکیرمآ  یلاـیخ ، متا  بمب  یهنیمز  رد  یاهتـسھ ، یژرنا  یهنیمز  رد  رـشب ، قوقح  یهنیمز  رد  هک  یمجحرپ 

اما دـننک ؛ بارخ  ناریا  تلم  هب  تبـسن  ار  هقطنم  تـینھذ  ار ، اـیند  تـینھذ  هـک  تـسا  نـیا  یارب  دنتـسھ ، اـھنآ  ورهلاـبند  مـھ  هراـچیب  ریقح و  یاـھتلود  زا  یـضعب  دنتـسھ ،

یایاضق رد  دروخ ، تسکـش  نانبل  یاـیاضق  رد  دروخ ، تسکـش  نیطـسلف  یاـیاضقرد  اـکیرمآ  اـم  دوخ  یهقطنم  نیمھ  رد  زورما  هک  تسا  نیا  نتـسناوتن  لـیلد  دنتـسناوتن .

فرط یاهقطنم ، نوگانوگ  یایاضق  نیا  یوت  دنیوگیم  اھنآ  اھتلم . تسرد  تسایس  زا  دروخ ؟ تسکش  یک  زا  دروخ . تسکش  قارع  یایاضق  رد  دروخ ، تسکـش  ناتـسناغفا 

نیا هجیتن  تقو  نآ  تسین . یکش  دنکیم ؛ رادیب  ار  اھتلم  یمالسا  یروھمج  رادتقا  هلب ، تسا . یونعم  ریثات  شریثات  ناریا  یمالـسا  یروھمج  تسین . ناریا  تسا . ناریا  ام 

راک رـس  مدرم  یرایـشھ  یرادـیب و  رطاخ  هب  اما  دـیاین ، راک  رـس  رب  نیا  هک  دـننکیم  ار  ناشدوخ  شالت  یهمھ  اـھیئاکیرمآ  هک  دـیآیم  راـک  رـس  قارع  رد  یتلود  هک  دوشیم 

. تسا روج  نیمھ  مھ  رگید  یاھاج  رد  تسا . یروجنیا  یمالسا  یروھمج  ریثات  دیآیم .

یقرش  / ١٣٨٩/١١/٢٧ ناجیابرذآ  مدرم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

لباقم رد  وگلا  کی  دنراذگن  هک  دوب  نیمھ  یلصا  تلع  تفگ  دوشب  دیاش  دش ، دراو  یمالسا  یروھمج  رب  یمالـسا ، ناریا  رب  لاس  هس  یـس و  نیا  لوط  رد  هک  یئاھراشف 

وگلا یتکرح  کی  دـش ، وگلا  یتلم  کـی  یتقو  تسا . ناـسآ  اـھتکرح  وگلا ، دوجو  اـب  تسا ؛ راوشد  اـھتکرح  وگلا ، نودـب  نوچ  دـیایب ؛ دوجو  هب  هقطنم  ناملـسم  مدرم  مشچ 

. دوشن نیا  دنتساوخیم  دروآیمرد . تکرح  هب  ار  اھدادعتسا  دنکیم ، قیوشت  دش ،

. دـناریم بقع  هب  یداصتقا  ظاحل  زا  ار  تلم  مالـسا  دـنیوگب  دـننک ، هاگن  نارگید  ات  دـننک ، فیعـض  یداـصتقا  ظاـحل  زا  ار  روشک  ناـشدوخ  لاـیخ  هب  هکنیا  یارب  دـننکیم ، میرحت 

یور تسا ، بـالقنا  مالـسا و  تکرب  هب  هک  ار  شدوخ  یملع  یهتفرـشیپ  میظع و  تکرح  دـناوتن  ناریا  تلم  اـت  دـننک ، فـقوتم  ار  یملع  تکرح  اـت  دـننکیم  رورت  ار  دنمـشناد 

هکنیا یارب  دـننکیم ، مھتم  اھزیچ  لیبق  نیا  زا  رـشب و  قوقح  اب  تیدـض  هب  قانتخا ، هب  دـننزیم  تمھت  دـھدب . ناشن  یمالـسا  تما  هب  دـھدب ، ناشن  ایند  هب  دریگب و  تسد 

. دشخردیم دراد  دیشخرد و  بالقنا  اھتثابخ ، نیا  تاغیلبت ، نیا  اھشالت ، نیا  یهمھ  دوجو  اب  نکیل  دننادرگرب ؛ ار  ایند  یمومع  راکفا 

نارگراک  / ١٣٩٠/٠٢/٠٧ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یمالـسا یروھمج  ندرک  یوزنم  یارب  تساوخ  تسا ، هدرک  راـک  رـشب  قوقح  هیلع  رـشب و  هیلع  هک  تسا  یئاھهاگتـسد  اـھتلود و  نیرتـموکحم  وزج  دوخ  هک  اـکیرمآ  تلود 

دنک بذج  ار  اھلد  دناوتب  هک  یتنیز  رویز و  رپ  شدوخ  لایخ  هب  یاھفرح  اب  مالسا ، یایند  هب  باطخ  درک  یاینارنخس  رـصم  رد  هتـشذگ  لاس  اکیرمآ  روھمج  سیئر  دنک . مادقا 

. تساکیرمآ تلود  اھتلم ، شیپ  هقطنم  نیا  رد  اھتلود  نیرتروفنم  زورما  تسا ؟ هدش  هچ  هجیتن  دروایب . تسد  هب  هقطنم  نیا  رد  ار  اکیرمآ  یهتفر  تسد  زا  یوربآ  دناوتب  و 

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

« رشب قوقح   » 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 68هاگياپ  هحفص 52 
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رد دـننک ؛ یفرعم  یبھذـم  یفئاط و  تکرح  ار  تکرح  دـنھاوخیم  دنتـسھ ، هعیـش  اھنیا  هکنیا  ناونع  هب  مھ  اجنآ  رد  دـنربیم . رـس  هب  قلطم  تیمولظم  رد  مھ  نیرحب  مدرم 

تسا نیا  هلئسم  تسین ؛ ینس  هعیش و  یهلئسم  هلئسم ، اما  دناهعیش ؛ تیرثکا  دندوب ، هعیش  خیرات  لوط  رد  دناهعیش ، نیرحب  مدرم  هتبلا  تسین . نیا  هیضق  هک  یلاح 

دوخ نداد  یار  قح  دنکیم ، هبلاطم  ار  دوخ  قح  تسا . مورحم  دوخ  نیمزرـس  رد  دوخ ، کاخ  رد  دوخ ، روشک  رد  دنورھـش  کی  یهیلوا  قوقح  زا  تسا ؛ مولظم  تلم ، نیا  هک 

یاھیئاکیرمآ تقو  نآ  تسا . عورـشم  قح  کی  نیا  تسین ؛ مرج  هک  نیا  منک ؛ افیا  شقن  تموکح  تلود و  لیکـشت  رد  مناوتب  مھدب ، یار  مناوتب  دیوگیم  دنکیم ؛ هبلاطم  ار 

ام دنیوگیم  دننکیم ، راکنا  هتبلا  دنوشیم . نادیم  دراو  مدرم  هیلع  روجنیا  نیرحب  یهیضق  رد  دننکیم ، یسارکومد  یاعدا  رشب و  قوقح  یاعدا  هک  رگهعدخ  راکایر و  یوگغورد 

اذـل دـنروایب . دوجو  هب  نیرحب  رد  ار  رابنوخ  خـلت و  ثداوح  روجنیا  دـنوش و  نیرحب  دراو  دنتـسناوتیمن  اکیرمآ  زبس  غارچ  نودـب  اھیدوعـس  اـما  دنتـسھ ؛ اھیدوعـس  میتسین ،

. دنلوئسم مھ  اھیئاکیرمآ 

نایوجشناد  / ١٩/١٣٩٠/٠۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یهدیـشکوتا راونون  رھاظ  مغریلع  اھیبرغ  دینیبب  ات  دیناوخب  ار  رامعتـسا  یهرود  خیرات  دیناوخب . خیرات  هک  منکیم  هیـصوت  نم  مھ  زاب  تسا . خیرات  یناسنا ، مولع  زا  یکی 

تحت یاھتلم  نتشادھگن  رود  رد  دنـشکب ؛ ار  اھمدآ  طقف  هکنیا  هن  دندرک . هلوقم  نیا  رد  یمیظع  یرگیـشحو  هچ  ناشرـشب ، قوقح  یاھهیعاد  بترم و  مظنم و  یهدزنلکدا 

دای ار  یناسنا  مولع  میئوگیم  ام  دـتفین . قافتا  نیا  میھاوخیم  ام  دـندرک . یدایز  شالت  مھ  اھهنیمز  یهمھ  رد  تفرـشیپ  ناکما  تفرـشیپ و  یهصرع  زا  ناشدوخ  رامعتـسا 

، دوشیم جراخ  ام  یاھزرم  زا  هک  یرفن  کی  رھ  هاگنآ  داتفا ، قافتا  نیا  هک  یتقو  هلب ، مینک . رداص  ایند  هب  ار  نیا  مینک و  دـیلوت  ناـمدوخ  ار  نآ  یموب  لکـش  میناوتب  اـت  میریگب 

. تسا نیا  یناسنا  مولع  یهنیمز  رد  ام  فرح  میشابن . دلقم  مولع  نیا  رد  میئوگیم  ام  نیاربانب  تسام . یاکتا  دیما و  یهیام 

هاشنامرک  / ١٣٩٠/٠٧/٢٠ مدرم  گرزب  عامتجا  رد  تانایب 

یلعج تلود  لیئارـسا ، یناطرـس  یهدـغ  دـنناوتب  هکنیا  یارب  دـننک ، جرخ  دـنھدب ، تاـیلام  دـنھدب ، لوپ  هک  دـنرادن ، لیئارـسا  زا  تیاـمح  هب  یاهقـالع  هزیگنا و  اـکیرمآ  مدرم 

یـضعب رد  مھ  اـجنآ ، رد  مھ  لـمع ؛ تدـش  مھ  دـعب  نتـشادھگن ، توکـسم  ناـمتک و  زا  نآ  ناـشدروخرب ؛ عوـن  مـھ  دـعب  دـنراد . هـگن  اـپ  رـس  یاهـقطنم  کـی  رد  ار  لیئارـسا 

، دننکیم دروخرب  مدرم  اب  یروتاتکید  یاھماظن  هک  یاهداتفابقع  یاھروشک  رد  ناسنا  ار  نآ  کی  هد  هک  دنداد  جرخ  هب  یلمع  تدـش  نانچنآ  سیلگنا  رد  یئاپورا . یاھروشک 

هیـصوت هک  یناسک  نآ  دـنیایند . مدرم  یهمھ  یعدـم  تاعامتجا ، یدازآ  یعدـم  ناـیب ، یدازآ  یعدـم  رـشب ، قوقح  زا  یرادـفرط  یعدـم  تقو  نآ  اـھنیا  دـنکیمن . هدـھاشم 

تسبنب تسیچ ؛ یرادهیامرس  ماظن  هک  دننیبب  دننک ، هاگن  اھتیعقاو  نیا  هب  مینک ، لمع  ار  اھنآ  میریگب ، دای  ار  اھنآ  مینک ، لابند  ار  یراد  هیامرس  ماظن  یاھـشور  ام  دندرکیم 

عورـش لماک  روط  هب  برغ  نارحب  اما  دـسرب ، یئاھن  جـئاتن  هب  دـعب  اھلاس  تسبنب  نیا  جـئاتن  تسا  نکمم  تسا . لـماک  تسبنب  کـی  رد  یرادهیامرـس  ماـظن  زورما  لـماک .

. هدش

نایوجشناد  / ١٣٩٠/٠٨/١١ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

هدـش عقاو  هقطنم  رد  ای  ناریا  رد  هک  تسا  هدوب  یئاھتـسیرورت  اھرورت و  رـس  تشپ  اکیرمآ  تلود  دـھدیم  ناـشن  هک  میراد  راـیتخا  رد  هشدـخ  لـباق  ریغ  دنـس  دـص  زورما  اـم 

؛ تخیر میھاوخ  یمومع  راکفا  شیپ  ایند  رد  ار  مسیرورت  اب  یهزراـبم  رـشب و  قوقح  نایعدـم  نیا  یوربآ  درب ؛ میھاوخ  اـیند  رد  ار  اـکیرمآ  یوربآ  دنـس ، دـص  نیا  اـب  اـم  تسا .

. دنرادن یئوربآ  مھ  زورما  هچرگا 

مھن  / ١٣٩٠/١٢/١٢ سلجم  تاباختنا  رد  یار  ذخا  ماگنھ  هبحاصم  رد  تانایب 

ناشلد دناهدروخ ، یلیـس  دـناهدروخ و  تسکـش  اھاج  یلیخ  رد  هک  یرابکتـسا  یاھتردـق  نیا  دـینیبیم . رگید ، دیونـشیم  تسا ؛ دایز  ناریا  تلم  هیلع  ملتـشا  اھزور  نیا 

ناریا یهلئسم  رد  اذل  تسا ؛ هتسجرب  یهلئـسم  کی  ناریا  یهلئـسم  دنربب ؟ راک  هب  هچ  یهرابرد  ار  وھایھ  نیا  دنزادنین . ات  کت و  زا  ار  ناشدوخ  یئوھایھ ، اب  هک  دھاوخیم 

هیلع ینابز  یظفل و  یاھدـیدھت  نوچ  تسا ، دایز  اھلاجنج  نوچ  اذـل  دـننکیم . رارکت  هک  یئاھفرح  نیا  زا  رـشب و  قوقح  یهلئـسم  میرحت ، یهلئـسم  دـننکیم ؛ وھایھ  یھ 

، اھنتفگ نیرتھب  اـھندز ، فرح  نیرتھب  دـینادیم  لـمع . اـب  ندز  فرح  دـنزب ؛ فرح  رتھب  دـناوتیم  دراد و  یرتساـسح  هاـگیاج  هرود  نیا  رد  ناریا  تلم  اذـل  تسا ، داـیز  ناریا  تلم 

یرتشیب یهزیگنا  طاشن و  روش و  اب  هچرھ  تسا ؛ رتدیفم  روشک  یارب  دنیایب ، اھقودنـص  یاپ  رتشیب  هچرھ  زورما  هک  تساذل  دـنک . لمع  دـناوتیم  تلم  تسا . لمع  اب  نتفگ 

. تسا رتدیفم  روشک  تینوصم  تینما و  ظفح  یارب  تسا ، رتھب  روشک  یوربآ  یارب  تسا ، رتدیفم  روشک  یهدنیآ  یارب  دنیایب ،

اوق  / ١٣٩١/٠١/١۶ لک  هدنامرف  اب  حلسم  یاھورین  ناھدنامرف  رادید 

ار ناریا  مدرم  یمالسا و  ماظن  دنناوتب  دیاش  ات  دندرکن  غیرد  قارع  ثعب  میژر  هب  ییایمیـش  یاھحالـس  نداد  زا  یتح  یـسارکومد  رـشب و  قوقح  یعدم  یبرغ  یاھروشک 

. دنروآرد وناز  هب 

١٣٩١/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیموس  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

. درادن یاهدیاف  اما  دننک ؛ اقلا  یمومع  راکفا  هب  یرگید  روج  دنھاوخیم  دـننک ؛ ضوع  ار  هلئـسم  تروص  دـنھاوخیم  هقطنم ، نیا  رد  برغ  هب  یهتـسباو  یاھتموکح  اھیبرغ و 

روط هب  هقطنم  یعامتجا  یـسایس و  یاـضف  دـنداد . ماـجنا  یگرزب  راـک  اـھتلم  دـنروخن . رود  دنـشاب  بقارم  دـیاب  اـھتلم  دـنروخن . رود  دنـشاب  بقارم  دـیاب  رثوم  یاھتیـصخش 

ادیپ رییغت  هقطنم  یـسایس  یاضف  لوا ، مدق  نیمھ  رد  تسا .» رحـس  جئاتن  زا  زونھ  نیا  هک  دمدب ، شتلود  حبـص  ات  شاب  ، » تسالاح نیمھ  لام  نیا  هدرک ؛ رییغت  یـساسا 

یعس هقطنم  دبتـسم  یاھتموکح  زا  یرایـسب  اھیبرغ و  زا  یرایـسب  دیـسر ، جوا  هب  شوج و  یهطقن  هب  مدرم  مایق  هک  یتقو  رـصم  رد  الثم  هک  تسا  نیا  شاهنومن  هدرک ؛

، ناـشنیرتروتاتکید اھتردـق ، ناـمھ  دـناهدش ، زوریپ  دـناهدرک و  ادـیپ  هبلغ  مدرم  هـک  ـالاح  اـما  دـننک ؛ بوکرـس  ار  مدرم  دـنھد ، تاـجن  ار  وا  دـننک ، تیاـمح  کراـبم  زا  دـندرکیم 

هب نانچنآ  یرـالاسمدرم  زورما  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  نیا  دـننزیم ! یرـالاسمدرم  زا  مد  دـننزیم ، مدرم  قوقح  زا  مد  اـھیبرغ ، لـباقم  رد  ناـشنیرتلیلذ  ناشنیرتدبتـسم ،

هک دنرادن  یاهراچ  دـنروبجم و  زورما  دـسرب ، یـسک  شوگ  هب  مدرم  قوقح  مدرم و  مسا  دـندوبن  رـضاح  هک  یناسک  نآ  یتح  هک  هدـش  لیدـبت  هقطنم  نیا  رد  یجئار  یهکس 

! دننزب مدرم  قوقح  زا  مد  دننزب ، یرالاسمدرم  زا  مد  یمومع ، راکفا  بلج  یارب 

هیئاضق  / ٠٧/١٣٩١/٠۴ یهوق  نالوئسم  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

. دننک دراو  یمالـسا  یروھمج  رب  یاهشدخ  یاهبرـض ، دـنناوتب  دـیاش  دـننک ، فرـص  ار  ناشدوخ  ناوت  یهمھ  دـیاب  هک  دناهدیـسر  هجیتن  نیا  هب  ملاع  یوگروز  یاھتردـق  زورما 

یروھمج تفرـشیپ  یمالـسا و  یروھمج  اقب  یمالـسا و  یروھمج  دوجو  هک  یمیظع  تکرح  نیا  اب  یهلباـقم  یارب  دـنکیم  زکرمتم  ار  دوخ  یاـھورین  یهمھ  ناطیـش  ینعی 

هک یلیم  قوش و  نیا  تسا ، هدمآ  دوجو  هب  مالـسا  یایند  رد  هک  یایرادیب  نیا  دنھدیم . صیخـشت  اما  دننکیمن ، رارقا  هچرگا  ار  نیا  تسا . هدروآ  دوجو  هب  ایند  رد  یمالـسا 

یایند یمومع  راکفا  رد  یمالسا  یروھمج  روضح  رطاخ  هب  نیا  هک  دنھدیم  صیخشت  هدمآ ، دوجو  هب  یمالسا  یاھفدھ  یمالسا و  یاھنامرآ  هب  تبـسن  مدرم  یاھهدوت  رد 

رد هک  یایعامتجا  میظع  تکرح  رھ  دـیروآیم ، تسد  هب  امـش  هک  یایـسایس  ای  یعامتجا  تیقفوم  رھ  دـیھدیم ، ماجنا  امـش  هک  یمھم  یملع  راک  رھ  تسا . مالـسا 

یایند رد  هک  دـھدیم  ماجنا  رابکتـسا  یاھیئوگروز  لباقم  رد  یمالـسا  یروھمج  هک  یتمواقم  یگداتـسیا و  رھ  روشرپ ـ  یاھتاباختنا  لیبق  زا  دریگیم ـ  ماـجنا  روشک  لـخاد 

یمچرپ ناونع  هب  ار  مالسا  ناریا ، تلم  دنشاب . لالقتسا  لابند  مالسا  یهیاپ  رب  هک  اھتلم  یارب  تسا  یقوشم  کی  گرزب  یاھراک  نیا  زا  مادک  رھ  دوشیم ، سکعنم  مالسا 

یاـیاضق رد  هک  یئاـھلاجنج  نیا  یهمھ  دـنزادنیب . قـنور  زا  ار  یلـصا  نوناـک  نیا  هکنیا  یارب  دـنزکرمتم  اذـل  دـنمھفیم ؛ نانمـشد  ار  نیا  هدرک ؛ یفرعم  اـھتلم  تفرـشیپ  یارب 

« رشب قوقح   » 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 68هاگياپ  هحفص 53 
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دنراذـگیم مھ  ار  ناـشدوخ  مسا  هتبلا  تسا . هلباـقم  نـیا  رطاـخ  هـب  اـیاضق ـ  یهـیقب  یاهتـسھ و  یژرنا  یهیـضق  رد  رـشب ، قوـقح  یهیـضق  رد  دـینکیم ـ  هظحـالم  فـلتخم 

. ایند یهشوگ  نآ  هشوگ و  نیا  رد  اکیرمآ  ورلابند  تردق  دنچ  تساکیرمآ و  دنیایند ؛ یوگروز  تردق  ات  دنچ  تسین ؛ یناھج  یهعماج  یناھج !» یهعماج  »

١٣٩١/٠۴/٢١ /  « یمالسا یرادیب  نانز و   » یناھج سالجا  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

هب یبرغ  گنھرف  هاگن  دراد . نز  سنج  هب  یبرغ  گنھرف  هک  تسا  یھاگن  لباقم  یهطقن  تسرد  هاگن ، نیا  تسا . نز  سنج  هب  مالسا  هاگن  دروم  رد  یساسا ، بلطم  کی 

ابیز یاـھمان  دوخ  تاـیانج  یهمھ  یور  رب  ریخا ، نرق  هس  ود  لوط  رد  اـھیبرغ  تسین . یدازآ  تقیقح  رد  نکل  دـنراذگیم ، یدازآ  ار  نآ  مسا  تسا . زیمآتناـھا  هاـگن  کـی  نز 

یتایانج رگید  دندروآ و  دوجو  هب  اھتلم  نایم  یلیمحت  یاھگنج  رگا  دندرک ، هرداصم  ار  اھتلم  یاھتورث  رگا  دندیـشک ، یگدرب  هب  رگا  دندرک ، تراغ  رگا  دندرک ، لتق  رگا  دنتـشاذگ .

یریگتھج هک  هچنآ  رب  یدازآ  مان  اھنیا . لاثما  یسارکومد و  مان  رـشب ، قوقح  مان  یبلطیدازآ ، مان  دنتـشاذگ ؛ هدنبیرف  رھاظشوخ و  یاھمان  اھنیا  یهمھ  یور  رب  دندرک ، هک 

یهلیـسو کی  ناونع  هب  الاک ، کی  ناونع  هب  ار  نز  هک  تسا  نیا  برغ  گـنھرف  ساـسا  تسین . یدازآ  نیا ، تسا ؛ نیغورد  ماـن  کـی  تسا ، ناـنز  هب  تبـسن  یبرغ  گـنھرف 

ادـیپ شیازفا  هتـشذگ  لاس  تسیود  لاـس و  دـص  لوط  رد  یرازآنز  برغ ، رد  تسا . تھج  نیا  هب  یئارگناـیرع  رب  صیرحت  قیوشت و  دـنکب . هضرع  هعماـج  رد  درم  یارب  عتمت 

زا تسا ، یعیبـط  یزیرغ و  هک  یرـشب  توھـش  گـید  هک  تسا  هدـشن  بجوـم  برغ  رد  یـسنج  یراـب  دـنب و  یب  یـسنج و  یدازآ  تسا . هدرکن  ادـیپ  شھاـک  تـسا ، هدرک 

هک دش  مولعم  المع  دوشب ؛ مک  یـسنج  توھـش  صرح  ات  دنـشاب  هتـشاد  دازآ  طباور  هعماج  رد  درم  نز و  دیراذگب  دـنتفگیم  دـندرکیم ، غیلبت  روج  نیا  البق  دـتفیب . شـشوج 

تلاجخ اھیبرغ  زورما  دوشیم . رتشیب  رـشب  یناوھـش  صرح  دـندروآ ، دوجو  هب  هک  یعـضو  اـب  دوشب ، رتشیب  هعماـج  رد  درم  نز و  طـباور  یدازآ  هچ  رھ  تسا . سکعب  هیـضق 

برغ هاگن  دنشکیمن . تلاجخ  اھنآ  اما  دنیشنیم ، شایناشیپ  رب  مرش  قرع  تمارک ، اب  ناسنا  دننکیم . حرطم  شزرا  کی  ناونع  هب  ار  یزابسنجمھ  یهلئسم  دنـشکیمن و 

تیصخش تیوھ و  هب  یهدنھدلالقتـسا  نیرفآدشر ، شخبتمارک ، شخبتزع ، تسا  یھاگن  نز ، هب  مالـسا  هاگن  طلغ . هدننکهارمگ و  صقان ، طحنم ، تسا  یھاگن  نز ، هب 

. مینک تابثا  میناوتیم  هلدا  نیرتمکحم  اب  ار  اعدا  نیا  ام  تسام . یاعدا  نیا  نز ؛

نایراق  / ٣١/١٣٩١/٠۴ رادید  رد  تانایب 

رثا رب  بصعت ، رثا  رب  دنوشیم ، ادف  دنراد  دنوشیم ، هتـشک  دـنراد  ناملـسم  ناسنا  نارازھ  رامنایم -  رد  ایـسآ -  قرـش  رد  یروشک  کی  رد  دـینک ؛ هظحالم  امـش  زورما  نیمھ 

نایعدـم تسا -  یبھذـم  ینید و  یاھبـصعت  رثا  رب  دوشیم ، اـعدا  هک  روط  ناـمھ  مینک  ضرف  دراد ؛ دوجو  هلئـسم  نیمھ  دوخ  رد  یـسایس  یاھتـسد  میئوگن  رگا  تلاـھج - 

، دنتسین اھنآ  هب  یهتسباو  دنتـسھ ، اھنآ  زا  لقتـسم  هک  یعماوج  رد  رگا  هک  یئاھنامھ  دننازوسیم ، لد  تاناویح  یارب  هک  یئاھنامھ  دننکیمن . رت  بل  رـشب  قوقح  نیغورد 

مھ هیجوت  دـننکیم ؛ توکـس  کدوک ، درم ، نز ، عافدیب ، هانگیب ، ناسنا  هدـع  کی  راتـشک  لـباقم  رد  اـجنیا  دـننکیم ، گرزب  ار  نآ  ربارب  دـص  دـننک ، ادـیپ  یاهناـھب  نیرتکچوک 

غورد هتبلا  دنشابن -  مریگ  بخ ، دنتسین ؛ یرامنایم  اھنیا  دنیوگیم  ادخ . زا  عطقنم  تیونعم ، زا  عطقنم  قالخا ، زا  عطقنم  رشب  قوقح  تساھنیا ؛ رشب  قوقح  نیا ، دننکیم !

رد یدامتم  یاھلاس  لوط  رد  تلاح  نیمھ  دنوش !؟ هتـشک  دیاب  دوشیم -  شرازگ  ام  هب  هک  روطنآ  دننکیم ؛ یگدـنز  اجنآ  رد  اھنیا  هک  تسا  لاس  دـصراھچ  دصیـس  دـنیوگیم ،

، دنتـشاذگ اپ  اجرھ  دندروآرد ؛ ار  مدرم  نیا  ردـپ  هتـشاد . دوجو  مدرم  نامھ  هب  تبـسن  سیلگنا ، یوس  زا  صوصخب  اھیبرغ ، یوس  زا  رواجم ، یاھروشک  رد  روشک و  نامھ 

؛ دندرک هتـسارآ  ار  یئاھرازاب  دننک ، ادـیپ  تالوصحم  رازاب  هکنیا  یارب  هلب ، دـندرکن . یراک  دـیامرفیم -  نآرق  رد  لاعتم  یادـخ  هک  روط  نامھ  لسن -  ثرح و  یدوبان  داسف و  زج 

. تسا نآرق  تیونعم و  زا  عطقنم  ندمت ، نیا  دنھدب . قنور  ار  ناشدوخ  تراجت  هکنیا  یارب  دندرک ، انشآ  دیدج  تالوصحم  اب  ار  مدرم 

نایراق  / ٣١/١٣٩١/٠۴ رادید  رد  تانایب 

کی تسپ  هاگن  تسا ؛ هنایوجدوس  هاگن  تسا ؛ یدام  هاگن  شنیرفآ ، هب  ناشھاگن  هک  یناسک  طلست  یهیحان  زا  دنتسھ  یناوارف  تالکشم  ریگرد  ناملـسم  یاھتلم  زورما 

هاگن نیمھ  تسا . شنیرفآ  ملاع  هب  یدام  هاگن  رب  ینتبم  هداد ، رارق  ناربکتـسم  رایتخا  رد  ار  یماـظن  تاـناکما  هک  یندـمت  زورما  هدربن . یئوب  تیونعم  زا  هک  تسا  یناـسنا 

هجیتن دوب ، یناسنا  قالخا  زا  رود  دوب ، تیونعم  زا  رود  دوب ، هناتـسرپدوس  دوب ، یدام  هاگن  هاگن ، یتقو  هدرک . تخبدـب  مھ  ار  اھنآ  دوخ  هدرک ؛ تخبدـب  ار  ایند  هک  تسا  یداـم 

چیھ هدیسر ، جوا  هب  هک  ریخا  نرق  دنچ  نیا  رد  برغ  ندمت  دوریم . راک  هب  اھتلم  ندیـشک  ریجنز  هب  هار  رد  یتاعالطا  تردق  یـسایس و  تردق  یماظن و  تردق  هک  دوشیم  نیا 

، اھنآ رب  یهبلغ  رگید و  یاھتلم  یاھندمت  یدوبان  یارب  دندرک  هدافتسا  ناشملع  زا  دندیشک ، ریجنز  هب  ار  اھتلم  دندرک ، رامثتسا  ار  تیرشب  تسا ؛ هتشادن  نیا  زا  ریغ  یرنھ 

. )...( اھنآ داصتقا  رب  اھنآ ، گنھرف  رب 

رثا رب  بصعت ، رثا  رب  دنوشیم ، ادف  دنراد  دنوشیم ، هتـشک  دـنراد  ناملـسم  ناسنا  نارازھ  رامنایم -  رد  ایـسآ -  قرـش  رد  یروشک  کی  رد  دـینک ؛ هظحالم  امـش  زورما  نیمھ 

نایعدـم تسا -  یبھذـم  ینید و  یاھبـصعت  رثا  رب  دوشیم ، اـعدا  هک  روط  ناـمھ  مینک  ضرف  دراد ؛ دوجو  هلئـسم  نیمھ  دوخ  رد  یـسایس  یاھتـسد  میئوگن  رگا  تلاـھج - 

، دنتسین اھنآ  هب  یهتسباو  دنتـسھ ، اھنآ  زا  لقتـسم  هک  یعماوج  رد  رگا  هک  یئاھنامھ  دننازوسیم ، لد  تاناویح  یارب  هک  یئاھنامھ  دننکیمن . رت  بل  رـشب  قوقح  نیغورد 

مھ هیجوت  دـننکیم ؛ توکـس  کدوک ، درم ، نز ، عافدیب ، هانگیب ، ناسنا  هدـع  کی  راتـشک  لـباقم  رد  اـجنیا  دـننکیم ، گرزب  ار  نآ  ربارب  دـص  دـننک ، ادـیپ  یاهناـھب  نیرتکچوک 

غورد هتبلا  دنشابن -  مریگ  بخ ، دنتسین ؛ یرامنایم  اھنیا  دنیوگیم  ادخ . زا  عطقنم  تیونعم ، زا  عطقنم  قالخا ، زا  عطقنم  رشب  قوقح  تساھنیا ؛ رشب  قوقح  نیا ، دننکیم !

رد یدامتم  یاھلاس  لوط  رد  تلاح  نیمھ  دنوش !؟ هتـشک  دیاب  دوشیم -  شرازگ  ام  هب  هک  روطنآ  دننکیم ؛ یگدـنز  اجنآ  رد  اھنیا  هک  تسا  لاس  دـصراھچ  دصیـس  دـنیوگیم ،

، دنتـشاذگ اپ  اجرھ  دندروآرد ؛ ار  مدرم  نیا  ردـپ  هتـشاد . دوجو  مدرم  نامھ  هب  تبـسن  سیلگنا ، یوس  زا  صوصخب  اھیبرغ ، یوس  زا  رواجم ، یاھروشک  رد  روشک و  نامھ 

هتـسارآ ار  یئاھرازاب  دـننک ، ادـیپ  تالوصحم  رازاب  هکنیا  یارب  هلب ، دـندرکن . یراـک  ( - ١) دـیامرفیم نآرق  رد  لاعتم  یادـخ  هک  روط  ناـمھ  لـسن -  ثرح و  یدوباـن  داـسف و  زج 

. تسا نآرق  تیونعم و  زا  عطقنم  ندمت ، نیا  دنھدب . قنور  ار  ناشدوخ  تراجت  هکنیا  یارب  دندرک ، انشآ  دیدج  تالوصحم  اب  ار  مدرم  دندرک ؛

ماظن  / ٠٣/١٣٩١/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

زا یتیدوجوم  اھنآ  اما  دـنفلاخم ؛ ام  اب  مھ  اھنآ  هک  دـنراد ، ناشرـس  تشپ  مھ  رکـشلیھایس  کی  اھنیا  میاهجاوم . یرابکتـسا  تردـق  دـنچ  تلود و  دـنچ  یئاـمزآروز  اـب  اـم 

؛ دـنیآیمن باسح  هب  یللملانیب  یناھج و  تالداعم  رد  دنرفـص ؛ دوش ، هتـشادرب  ناشرـس  یور  زا  اکیرمآ  لثم  یتردـق  تیامح  تسد  رگا  دـنرادن . یناوت  دـنرادن ، ناـشدوخ 

رد نیا  تسا ، یتیعقاو  کی  نیا  دننکیم . تکرح  دنراد  ایند  مسینویھص  یهکبش  یتسینویھـص و  میژر  رـس  تشپ  اکیرمآ و  رـس  تشپ  رکـشلیھایس ، ناونع  هب  الاح  نکیل 

ناـمھ وزج  نـیا  دنتــسدمھ ؛ هـمھ  مـھ  تـیعقاو  نـیا  یئاـمنگرزب  رد  هـتبلا  هدرک . ادــیپ  مـھ  شیازفا  هدــشن و  مـھ  مـک  هـتفرگ ؛ لکــش  بـالقنا  لوا  زا  نـیا  تساـم ، لـباقم 

میرحت تسھ ، راـشف  اـم  لـباقم  رد  هک  میراد  لوبق  ار  نیا  اـم  دـنھدب . ناـشن  رتخـلت  رتتخـس و  رتدـیدش و  رتگرزب و  هچرھ  ار  تیعقاو  نیا  دـننکیم  یعـس  تساھهاگـشزغل .

. تسا تیعقاو  کی  نیا  دراد ؛ دوجو  تکرح  نیا  رس  تشپ  یاهناسر  صوصخب  اھنیا و  لاثما  یتینما و  یسایس ، یاھیئاناوت  یداصتقا ، یاھیئاناوت  تسھ ،

و تسا ؛ رـشب  قوقح  یهلئـسم  ای  یاهتـسھ  یهلئـسم  الثم  رطاخ  هب  یئامزآروز  نیا  دوشیم  دومناو  هک  تسا  نیا  دوش ، هدید  دیاب  تیعقاو  نیا  رانک  رد  هک  یرگید  تیعقاو 

رـشب قوقح  لاـبند  اـکیرمآ  دـنک  رواـب  هک  تسین  یـسک  اـیند  رد  زورما  تسا ؛ تیعقاو  نیا  میئوگب  اـم  هکنیا  هن  تساـھتیعقاو . زا  یکی  اـعدا ، نیا  ندوب  غورد  تسا . غورد  نیا 

میژر یهدـنورپ  اـکیرمآ ، یهدـنورپ  تساـیند . یاـھروشک  رد  یــسارکومد  یارجا  لاـبند  شککدوـک  شکلـسن و  یتسینویھــص  مـیژر  اـی  تساـھتلم ؛ قوـقح  لاـبند  تـسا ،

، اـھناسنا قوقح  اـھتلم و  قوقح  زا  یرادـفرط  رـشب و  قوقح  یهلئـسم  ظاـحل  زا  دـنراد ، رارق  یمالـسا  یروھمج  لـباقم  رد  هک  تردـق  دـنچ  نیمھ  یهدـنورپ  یتسینویھص ،

یناھج حلص  ضقن  یتسینویھص ، بصاغ  تلود  هب  یمتا  حالس  نداد  تسین ؟ رشب  قوقح  ضقن  نیطسلف ، رد  یشکلسن  لاس  تصش  تسا . یھایس  رایـسب  یهدنورپ 

یئاھراک تسین ؟ رشب  قوقح  ضقن  مادص ، لثم  یسک  هب  یئایمیش  حالس  نداد  دنشاب ؟ یناھج  حلـص  زا  عافد  یعدم  دنناوتیم  دندرک ، ار  اھراک  نیا  هک  یئاھنیا  تسین ؟

هداتفا قافتا  سیلگنا  یهلیـسو  هب  اھیبرغ ، یهلیـسو  هب  اھیئاکیرمآ ، یهلیـسو  هب  ایند  زا  یرگید  طاقن  قارع و  ناتـسناغفا و  وماـناتناوگ و  بیرغوبا و  رد  هک  هچنآ  لـیبق  زا 

نیا تسا ؛ غورد  تسا ، رـشب  قوقح  یارب  یمالـسا  یروھمج  اب  ام  یهلباقم  دـنیوگیم  اھنیا  هکنیا  نیاربانب  دراذـگیم ؟ یقاب  رـشب  قوقح  زا  عافد  یاعدا  یارب  یئاج  تسا ،

« رشب قوقح   » 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 68هاگياپ  هحفص 54 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=20388
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=20482
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=20482
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=20534
http://farsi.khamenei.ir


یللملانیب تالدابم  تارکاذم و  رد  دعب  میدرکیم ، نایب  سدـح  اب  لوا  ام  ار  نیا  تسا ؛ غورد  تسا ، یاهتـسھ  حالـس  یارب  یمالـسا  یروھمج  اب  یهلباقم  دـنیوگیم  هک  مھ 

یهلئسم لاح  نیع  رد  تسا ؛ نیمھ  مھ  تیعقاو  و  دنراد ، لوبق  دندرک و  رواب  ار  نیا  تسین ؛ یاهتسھ  حالس  لابند  یمالسا  یروھمج  دننادیم  اھنآ  هک  دش  نشور  ام  یارب 

یاهتـسھ و حالـس  یهلئـسم  رطاخ  هب  اـھتموصخ  اھینمـشد و  نیا  اھهرـصاحم ، نیا  اـھمیرحت ، نیا  اـھراشف ، نیا  هکنیا  یاـعدا  سپ  دـننکیم . حرطم  ار  یاهتـسھ  حـالس 

. تسا تیعقاو  کی  مھ  ندوب  غورد  نیا  تسا ؛ غورد  کی  تسا ، یاهتسھ  ناوت  یهلئسم 

دھعت  / ٠٩/١٣٩١/٠۶ مدع  شبنج  نارس  سالجا  نیمھدزناش  رد  تانایب 

خوسنم و هنھک و  تیعـضو  کی  راکـشآ و  یروتاتکید  کی  نیا  تسا ؛ کیتارکومد  ریغ  الماک  هنالداعان و  یقطنمریغ ، یراکوزاس  راتخاس و  یاراد  للم  نامزاس  تینما  یاروش 

ایند رب  فیرـش  میھافم  سابل  رد  ار  دوخ  یاھیئوگروز  دناهتـسناوت  شناتـسدمھ  اکیرمآ و  هک  تسا  طـلغ  راـکوزاس  نیمھ  زا  هدافتـسا  وس  اـب  تسا . هتـشذگ  فرـصم  خـیرات 

دنیوگیم دـنناشنیم ؛ نآ  یاج  هب  ار  اھروشک  رد  یماظن  تلاخد  و  یـسارکومد ،»  » دـنیوگیم دـننکیم ؛ هدارا  ار  برغ  عفاـنم  و  رـشب ،» قوقح   » دـنیوگیم اـھنآ  دـننک . لـیمحت 

میسقت هس  ود و  کی و  یهجرد  نادنورھش  هب  تیرشب  اھنآ ، هاگن  رد  دنزاسیم . دوخ  یاھحالس  اھبمب و  جامآ  ار  اھرھـش  اھاتـسور و  عافدیب  مدرم  و  مسیرورت ،» اب  هزرابم  »

تیرـشب یهیقب  تینما  و  مھم ، اپورا  اکیرمآ و  تینما  دوشیم . یراذـگتمیق  نارگ  اپورا  برغ  اکیرمآ و  رد  و  نازرا ، نیتـال  یاـکیرمآ  اـقیرفآ و  ایـسآ و  رد  ناـسنا  ناـج  دـنوشیم .

یاھنادنز تسا . یـشوپمشچ  لباق  الماک  زاجم و  دریگ ، تروص  اھنآ  ناگدناشنتسد  تسینویھـص و  یئاکیرمآ و  تسد  هب  رگا  رورت  هجنکـش و  دوشیم . هتـسناد  تیمھایب 

ار نانآ  نادـجو  تسا ، همکاحمیب  لیکویب و  عاـفدیب و  ناینادـنز  اـب  اـھراتفر  نیرتزیگناترفن  نیرتتشز و  دـھاش  نوگاـنوگ  یاـھهراق  رد  یددـعتم  طاـقن  رد  هک  اـھنآ  یفخم 

یهعماج  » مان هب  ار  دوخ  ینوناقریغ  زیمآمکحت و  نانخـس  و  یللملانیب ،» نیناوق   » ماـن هب  ار  دوخ  عفاـنم  دوشیم . فیرعت  هفرطکی  یـشنیزگ و  ـالماک  بوخ ، دـب و  درازآیمن .

دومناو یبلطتلادـع  ار  دوخ  ملظ  و  قح ، ار  دوخ  لـطاب  و  تسار ، ار  دوخ  یاـھغورد  هتفاـینامزاس ، یراـصحنا  یاهناـسر  یهکبـش  اـب  دـننکیم و  لـیمحت  اـھتلم  رب  یناـھج »

. دنمانیم یرگیغای  ار  یقحرب  یهبلاطم  رھ  و  غورد ، تسا ، اھنآ  بیرف  رگاشفا  هک  ار  یقح  نخس  رھ  لباقم ، رد  دننکیم و 

دھعت  / ٠٩/١٣٩١/٠۶ مدع  شبنج  نارس  سالجا  نیمھدزناش  رد  تانایب 

لاس اھھد  ناھج ، هقطنم و  رد  یتلود  مسیرورت  یھدنامزاس  یبرع و  یاھنیمزرـس  لاغـشا  مدرم و  راتـشک  رابهعجاف و  یاھگنج  نتخادـنا  هار  هب  اب  هک  یتسینویھـص  میژر 

هب قلعتم  یاھهناسر  یهکبـش  دـمانیم و  تسیرورت  دـننکیم ، هزرابم  هتـساخ و  اپ  هب  دوخ  قح  قاـقحا  یارب  هک  ار  نیطـسلف  تلم  هتخادـنا ، هار  هب  ترارـش  گـنج و  رورت و 

قوقح یعدم  یـسایس  نارادمدرـس  دننکیم . رارکت  ار  گرزب  غورد  نیا  یاهناسر ، یقالخا و  دھعت  نتـشاذگ  اپ  ریز  اب  زین  رودزم  یبرغ و  یاھهناسر  زا  یرایـسب  مزینویھص و 

. دنوشیم رھاظ  نآ  عفادملیکو  شقن  رد  هدرک و  تیامح  نیرفآهعجاف  میژر  نآ  زا  اورپ ، مرش و  نودب  هتسب و  تیانج  همھ  نیا  رب  مشچ  زین  رشب 

نایوجشناد  / ١٣٩١/٠٨/١٠ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

ار نیا  همھ  هدرک ؛ طوقـس  یناھج  تھاجو  رادـتقا و  ظاـحل  زا  هبتر  یـس  زا  شیب  لاـس ، یـس  نیا  رد  اـکیرمآ  هک  نیا  رد  دـشاب  هتـشاد  کـش  هک  تسین  سک  چـیھ  اـیند  رد 

تفگ دـیاب  هـک  ار -  یلعف  نادرمتلود  اـھتلود و  یئاـکیرمآ ، راـکهنھک  یمیدـق  نارادمتــسایس  نـیمھ  دـننکیم . رارقا  نـیمھ  هـب  مـھ  اـھیئاکیرمآ  دوـخ  دـننادیم ؛ دـننیبیم و 

هب ایند  رد  یتلود  چیھ  زورما  هدرک . طوقـس  اکیرمآ  دـنیوگیم ؛ مھ  تسار  اجنیا . هب  دـیدناسر  اجنآ  زا  ار  اکیرمآ  امـش  هک  دـننکیم  هرخـسم  ار -  یلعف  نانزتلود )!(  نادرمتلود و 

مدرم هب  دننک و  نیعم  اکیرمآ  تلود  زا  ترفن  تئارب و  زور  ناونع  هب  ار  یزور  کی  دننک و  تارج  رگید  یاھتلود  ام و  یهقطنم  یاھتلود  زورما  رگا  تسین . روفنم  اکیرمآ  تلود  ردـق 

. اکیرمآ یئوربآ  تیعقوم  زا  نیا  داتفا ! دھاوخ  قافتا  ایند  رد  خیرات  یئامیپھار  نیرتگرزب  دینک ، یئامیپھار  دیئایب  زور  نیا  رد  دنیوگب 

ادـیپ راـبتعا  اـیند  رد  هک  لوـپ  اـب  طـقف  اـھتلم  دـھدیم . هئارا  هک  یقطنم  رکف و  نآ  هب  تسا  یکتم  تلم  کـی  تلود و  کـی  هرخـالاب  اـکیرمآ : یرکف  یقطنم و  تیعقوـم  ظاـحل  زا 

لوصا و نیا  یارب  یئاکیرمآ . یاھشزرا  میراد ؛ یئاھشزرا  ناشدوخ -  لوق  هب  میراد -  یلوصا  کی  ام  دنتفگیم  اھیئاکیرمآ  دشاب . هتشاد  دوجو  یقطنم  رکف و  دیاب  دننکیمن ؛

. هدیسر اجک  هب  یئاکیرمآ  یاھشزرا  تیعضو  دینیبب  دینک  هاگن  زورما  دندرکیم . ادص  رس و  یھ  ایند  رد  اھشزرا ،

رادـم رارق  دننیـشنیم و  دـنوریم  اھتـسیرورت  اب  دـنوشیم ، نامیپمھ  اھتـسیرورت  اب  ایند  طاـقن  زا  یرایـسب  رد  اـم و  یهقطنم  رد  زورما  میفلاـخم ؛ مسیرورت  اـب  دـندرکیم  اـعدا 

رتچ ریز  دـندرک ، فارتعا  روشک  رد  رفن  نارازھ  رورت  هب  ناشدوخ  هک  ار  نیقفانم  هورگ  دـنھد ! ماـجنا  یتسیرورت  یاـھراک  دـنورب  هک  دـنھدیم  هحلـسا  دـنھدیم ، لوپ  دـنراذگیم ،

! دننکیم جراخ  ناشدوخ  هایس  تسیل  زا  ناشدوخ  لوق  هب  دنھدیم ؛ رارق  تیامح 

اب هقطنم  ایند و  ماکح  نیرتروتاتکید  نیرتدبتـسم و  زا  اما  میتسھ ؛ مدرم  یار  قح  یـسارکومد و  یرالاسمدرم و  لابند  اـم  دـنیوگیم  دنایـسارکومد ؛ رادـفرط  دـننکیم  اـعدا 

رـشب قوقح  رادفرط  هک  تسا  یعدم  یتلود  تسا . نیا  اھـشزرا  طوقـس  تسین . هدیـشوپ  رگید  هک  نیا  دـننیبیم ؛ دـنراد  همھ  ار  نیا  دـننکیم ! تیامح  دـنراد  دوجو  یهمھ 

! دناهدربن یئوب  یسارکومد  زا  هک  تسا  یئاھتلود  هب  وا  کمک  نیرتشیب  وا و  تیامح  نیرتشیب  لاح  نیع  رد  تسا ، یسارکومد  رادفرط  تسا ،

اما دناهتفرگ ؛ تسد  رد  اھنیا  ار  رـشب  قوقح  مچرپ  رگید -  تسا  نیا  دندرکیم ، ادص  رـس و  شیور  یھ  هک  یئاکیرمآ  یاھـشزرا  زا  یکی  دنرـشب -  قوقح  رادفرط  دننکیم  اعدا 

قوقح هک  تسا  لاس  جنپ  تصـش و  دننکیم ! تیامح  هکلب  دننکیمن ، هلباقم  طقف  هن  اھنیا  دتفایم و  قافتا  اکیرمآ  تیامح  رتچ  ریز  دراد  یرـشب  قوقح  دـض  یاھراک  نیرتدـب 

مھ مخا  یتـح  اـھیئاکیرمآ  دوـشیم ؛ لاـماپ  یلاغـشا  نیطـسلف  رد  تسینویھـص  یاـھطاولا  اـھراعیب و  نیا  یهلیـسو  هب  راکـشآ  ینلع و  روـط  هـب  دراد  نیطـسلف  تـلم 

! دننکیم مھ  کمک  دننکیم ، مھ  تیامح  هکلب  دننکیمن ،

١٣٩١/٠٩/٠١ /  « نیحلاص  » حرط نالاعف  نایجیسب و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

، دـنکیم یتفگـش  راچد  یتسینویھـص  میژر  نیلوئـسم  تیعبـس  حطـس  زا  ار  ناسنا  اتقیقح  هک  تفرگ ، ماـجنا  هزغ  رد  ریخا  یهتفھ  کـی  نیا  رد  هک  یئاھیرگیـشحو  نیا 

داعبا تکرح  نیا  تسین و  راکیب  نمشد  دنک . ادیپ  یاهزات  حور  یتسیاب  مالسا  یایند  رد  یمدرم  میظع  تکرح  نیا  دھدب و  ناکت  ار  مالـسا  یایند  نادجو  یتسیاب  اھنیمھ 

ار یماظنریغ  یاھناسنا  ار ، هانگیب  یاھناسنا  دنایرشب ؛ نادجو  زا  رود  اھنیا  ردقچ  دنایشحو ، اھنیا  ردقچ  یتسینویھـص . میژر  نارادمدرـس  تیعبـس  الوا ، دراد : ینوگانوگ 

یروھمج ماظن  لباقم  رد  اھنیا  دنمالـسا ، یایند  لباقم  رد  اھنیا  دناهدربن . اھنیا  تیناسنا ، زا  یئوب  دنکیم ؛ تریح  دـنکیم ، بجعت  اعقاو  ناسنا  نداد ! رارق  مجاھت  دروم  روجنیا 

. تسا مھم  یلیخ  هک  تسا  هلئسم  دعب  کی  نیا  تیناسنا . زا  یهدربنوب  یاھناسنا  نیا  دنایناھج ؛ لفاحم  رد  یمالسا  یروھمج  یعدم  اھنیا  دنایمالسا ،

طقف هن  دننکیمن ، مخا  طقف  هن  ینعی  دننکیم ؛ بجعتم  ار  ناسنا  هک  هیـضق  نیا  اب  دننکیم  دروخرب  حیقو  ردقنآ  رابکتـسا ، ماظن  نارادمدرـس  هک  تسا  نیا  هیـضق  رگید  دعب  کی 

تیامح سیلگنا  درک ، تیامح  احیرـص  اکیرمآ  دـننکیم ! تیامح  دـننکیم ، قیوشت  دـننکیم ، تیوقت  ار  وا  هکلب  شیاھراک ، زا  ار  شنمدد  لدگنـس و  میژر  نیا  دـننکیمن  یرادزاـب 

رتروفنم رتنشخ و  ینمشد  دوخ ، لد  قامعا  رد  زورما  ناملسم ، یاھتلم  هک  دنتسھ  یناسک  نامھ  اھنیا  دنرابکتـسا . یایند  نارادمدرـس  اھنیا  درک . تیامح  هسنارف  درک ،

، بخ تیناسنا ! زا  دنرود  اھنیا  ردقچ  دـیمھف . دوشیم  هثداح  نیا  زا  ار  رابکتـسا  یایند  رد  تیونعم  قالخا و  هب  شیارگ  نزو  دـندرک . تیامح  احیرـص  همھ  اھنیا  دـنرادن . اھنیا  زا 

هن یـشحو  نشخ و  تکرح  نیا  لباقم  رد  هک  اکیرمآ  ایآ  دارفا !؟ نیا  دـننزیم  ارچ  رـشب  قوقح  زا  مد  رگید  یـسایس ، دـساف  ضارغا  رطاخ  هب  دـننکیم  یـسایس  تیامح  الاح 

نیا دنادب ؟ رشب  قوقح  یهنیمز  رد  اھتلود  اھتلم و  یهدننکهمکاحم  ار  دوخ  دراد  قح  دنزب ؟ رـشب  قوقح  زا  مد  دراد  قح  رگید  دنکیم ، مھ  تیامح  هکلب  دریگیمن ، عضوم  طقف 

، دـندرک هک  یئاھراتـشک  دـندرک ، هک  یئاـھتیانج  مالـسا ، یاـیند  رد  اـھنیا  راـتفر  یهقباـس  روـط . نـیمھ  سیلگنا  روـط ، نـیمھ  هـسنارف  تـسا . فعاـضم  تحاـقو  کـی  مـھ 

لثم یایـشحو  شنمدد  عبـس  میژر  زا  زورما  زاب  تسا ، هتفرن  ناملـسم  یاھتلم  دای  زا  زونھ  اـھنیا  دـندرک ، دراو  فلتخم  یاـھروشک  رد  ناملـسم  مدرم  هب  هک  یئاـھراشف 

. تسا هیضق  نیا  دعب  کی  مھ  نیا  وا . راک  زا  دننکیم  عافد  دننکیم ، تیامح  یتسینویھص  میژر 

یقرش  / ١٣٩١/١١/٢٨ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

« رشب قوقح   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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 - ناشدوخ روشک  رد  طقف  هن  مھ  نآ  میرشب ؛ قوقح  هب  دھعتم  ام  دنیوگیم  دناهدرک ، دنلب  ار  رـشب  قوقح  مچرپ  اھیئاکیرمآ  هلب ، میرـشب . قوقح  هب  دھعتم  ام  دننکیم  اعدا 

هب ار  تناھا  نیرتشیب  دـننزیم ؛ رـشب  قوقح  هب  اھنیا  ار  هبرـض  نیرتشیب  لمع ، رد  هچ ؟ لمع  رد  تسا ؛ یئاعدا  تسا ، یفرح  نیا  بخ ، اـیند . یهمھ  رد  دـشاب -  اـکیرمآ  هک 

 - قارع رد  ناشنادنز  وماناتناوگ ، رد  ناشنادنز  ایند ، رساترس  رد  ناشیفخم  یاھنادنز  دننکیم . اھنیا  فلتخم ، یاھتلم  هب  تبـسن  فلتخم و  یاھروشک  رد  اھناسنا  قوقح 

نودب یاھامیپاوھ  تساھیئاکیرمآ ! یئاعدا  رشب  قوقح  زا  یاهنومن  اھنیا  نوگانوگ ؛ قطانم  رد  ناتـسکاپ ، رد  ناتـسناغفا ، رد  یماظنریغ  مدرم  هب  اھنآ  یهلمح  بیرغوبا - 

نیمھ هتبلا  دیونـشیم . ناتـسکاپ  ناتـسناغفا و  زا  امـش  ار  شربـخ  هنازور  هک  دـھدیم ؛ رارق  راـشف  ریز  ار  مدرم  مـھ  دـنکیم ، یـسوساج  مـھ  دـتفایم ، هار  ناشنیـشنرس 

. دش دھاوخ  اھنآ  دوخ  رسدرد  یهیام  هدنیآ  رد  دوب ، هتشون  نیا  زا  لبق  زور  دنچ  نیمھ  هک  یئاکیرمآ  تالجم  زا  یکی  لوق  هب  نیشنرس ، نودب  یاھامیپاوھ 

ناحادم  / ١٣٩٢/٠٢/١١ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هدش بکترم  نز  سنج  دروم  رد  برغ  ندمت  هک  یگرزب  هانگ  میراد . فرح  یلیخ  هنیمز  نیا  رد  ام  دـنداد . ماجنا  نز  دروم  رد  هک  تسا  یتکرح  یدام ، ندـمت  تائیـس  زا  یکی 

دنراذگیم مھ  ینوگانوگ  یاھمسا  الاح  تسا . ندرک  نایب  لباق  یناسآهب  هن  یتح  تسا ، ندش  ناربج  لباق  یدوز  نیا  هب  هن  تسا ، ندش  کاپ  لباق  یدوز  نیا  هب  هن  تسا ،

ار شمسا  دننکیم ، یماظن  یهلمح  دنراذگیم ! اھتلم  زا  یرادفرط  ار  شمسا  دننکیم ، ملظ  دنراذگیم ! رشب  قوقح  ار  شمـسا  دننکیم ، تیانج  ناشیاھراک -  یهمھ  لثم  - 

. تسا روج  نیمھ  انیع  مھ  نز  یهیضق  رد  راتفگ ؛ راتفر و  رد  ضقانت  یئوگغورد ، قافن ، یئورود ، تسا ؛ بیرف  یبرغ ، ندمت  عیابط  زا  یکی  دنراذگیم ! عافد 

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

راتـشک نیا  لباقم  رد  هک  دوب  نیا  تسا -  مھم  اھنیا  دننک ؛ هجوت  تاکن  نیا  هب  دیاب  ام  زیزع  مدرم  ام ، یاھناوج  هک  تشاد -  دوجو  دادرخ  هدزناپ  یهیـضق  رد  هک  یرگید  یهتکن 

سک چیھ  دندوشگن ؛ ضارتعا  هب  نابز  رشب ، قوقح  حالطـصاهب  یاھنامزاس  نیا  زا  ایند ، یاھداھن  زا  یداھن  چیھ  دمآ ، دوجو  هب  رگید  طاقن  یخرب  نارھت و  رد  هک  یاهنامحریب 

. دندنام اھنت  هنحص  رد  تیناحور ، مدرم و  درکن . ضارتعا 

یمالسا  / ١٣٩٢/٠٣/١٧ یاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

دھاوخن یـسارکومد ، زا  یرادفرط  یاھراعـش  رـشب ، قوقح  زا  یرادفرط  یاھراعـش  دننک . کاپ  دوخ  ناماد  زا  ار  رامعتـسا  گنن  یهکل  تسناوت  دنھاوخن  اھیبرغ  خـیرات ، رد 

یـشومارف هب  دـندوب ، رامعتـسا  تحت  اھلاس  هک  یئاھروشک  یهطقنهطقن  رد  نیتـال و  یاـکیرمآ  رد  اـقیرفآ و  رد  ایـسآ و  رد  ار  اـعدارپ  یعدـم و  یاـھیبرغ  درکلمع  تسناوت 

. دننکیم لابند  ار  اھفدھ  نامھ  دننکیم ، لابند  ار  هشقن  نامھ  یرگید  لکش  هب  زورما  دندرک ، ار  راک  نیا  رامعتسا  اب  زور  نآ  درپسب .

هیئاضق  / ٠۵/١٣٩٢/٠۴ یهوق  نانکراک  نالوئسم و  رادید  رد  تانایب 

رد رگا  مھ  اھتلود  اھتموکح و  تسا . اھنآ  بوضغم  دـنکن ، لمع  دوخ  یاـشمم  رد  اـھنآ  یهقیلـس  قبط  رب  دـنکن ، لـمع  اـھنآ  لـیم  قبط  رب  دـشابن ، اـھنآ  ناـمرف  ریز  هک  یتلم 

تسا نیا  هلئسم  دراد . تیمھا  یاهتسھ  هن  دراد ، تیمھا  رـشب  قوقح  هن  دراد ، تیمھا  اھنآ  یارب  یـسارکومد  هن  دنلوبقم ؛ ناشیارب  دندوب ، هارهبرـس  عیطم و  اھنآ  لباقم 

تفرـشیپ دراد  فلتخم  تاھج  رد  و  تسا ، هداتـسیا  لاعتم  یادخ  هب  دامتعا  اب  تسا ، هداتـسیا  دوخ  تردق  هب  اکتا  اب  تسا ، هداتـسیا  دوخ  یاپ  یور  یمالـسا  یروھمج  هک 

. دندنسپن و  دندنسپیمن ، اھنیا  ار  نیا  دنکیم ؛

رطف  / ١٨/١٣٩٢/٠۵ دیع  زامن  یاھهبطخ 

هنازور روط  هب  مولظم  تلم  نآ  هب  فاحجا  روج و  ملظ و  زونھ  نیطسلف ، یمسر  لاغشا  زا  لاس  جنپوتصش  تشذگ  زا  دعب  هک  تسا  مولظم  نیطـسلف  ثداوح  هثداح ، کی 

تیموکحم نارود  ای  دـننادنز  رد  هانگ  نودـب  هک  یناسک  زا  اھنادـنز  نتـشابنا  ناردام ، ناردـپ و  زا  نادـنزرف  ندرک  ادـج  ناھانگیب ، ندرک  ریگتـسد  اـھهناخ ، بیرخت  دراد ؛ همادا 

ینونک زورما  یایند  یاھتبیـصم  زا  یکی  نیا  دـننکیم . تیامح  دوجو  یهمھ  اـب  ناراـکتیانج  نآ  زا  مھ  برغ  طلـسم  یاھتردـق  هکنیا  کاـندرد  و  دـندرک ؛ یرپس  ار  دوخ  ینادـنز 

زا یـسارکومد و  زا  رـشب ، قوقح  زا  یرادفرط  یاعدا  هک  دننکیم  تیامح  یناسک  مکارتم ، روط  هب  ملظ  اھدـص  هکلب  اھھد و  زا  تسا  بکرم  هک  راکـشآ  ملظ  کی  زا  هک  تسا 

! دننکیم تیامح  ناراکتیانج  زا  لمع  رد  اما  دنراد ، نابز  رب  نیگنر  ابیز و  یاھراعش  هنوگنیا 

بالقنا  / ١٨/١٣٩٢/٠۶ ربھر  اب  روشک  رسارس  هعمج  همئا  رادید 

بوچراچ رد  هناـنیب و  عقاو  هاـگن  اـب  ار  اـکیرما  برغ و  یرـشب  قوقح  یاـھیزاسرھاظ  هدـیچیپ و  یاـھراتفر  تاـکرحت و  دـیاب  مدرم  اـھتاملپید و  نویـسایس ، نالوئـسم ، تلود ،

هابتـشا راچد  نمـشد  تخانـش  یتح  لباقم و  فرط  یاھدربھار  اھ و  کیتکات  نایم  زیامت  رد  تروصنیا  ریغ  رد  اریز  دـننک  لـیلحت  مالـسا  اب  برغ  ییاـنبم  قیمع و  ییوراـیور 

. دش میھاوخ 

بالقنا  / ١٨/١٣٩٢/٠۶ ربھر  اب  روشک  رسارس  هعمج  همئا  رادید 

ندش هتـشک  ناشیاھ ، یزاس  رھاظ  یرـشب و  قوقح  یاھاعدا  فالخرب  دننک و  یمن  محر  سکچیھ  هب  هک  دنا  هداد  ناشن  اھنآ  اریز  دوب  ردـتقم  برغ ، یایند  لباقم  رد  دـیاب 

. درک دھاوخن  رثاتم  ار  اھنآ  نادجو  زین ، ناسنا  اھنویلیم 

جح  / ١٣٩٢/٠٧/٢٢ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

رـشب و قوقح  زا  یرادـفرط  یوعد  اب  دـنناشوپیم و  ار  دوخ  یعقاو  یهرھچ  هتفرـشیپ ، ریگارف و  یاهناسر  یاھرازبا  کـمک  هب  اـکیرمآ ، ناـنآ  شیپاـشیپ  یرابکتـسا و  یاـھتلود 

، هتـشذگ زا  رتشیب  زور  رھ  ناملـسم ، یاھتلم  هک  دننزیم  اھتلم  قوقح  زا  مد  یلاح  رد  نانآ  دنریگیم . شیپ  رد  اھتلم  یمومع  راکفا  ربارب  رد  زیمآهعدخ  یراتفر  یـسارکومد ،

. دننکیم سمل  دوخ  ناج  مسج و  اب  ار  نانآ  یاھهنتف  شتآ 

مق  / ١٣٩٢/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

نیرتگرزب اـکیرمآ  تلود  نوچ ] [ ؛ دـننزب فرح  رـشب  قوـقح  یهراـبرد  دـنرادن  قـح  اـھییاکیرمآ  دـنزب ، فرح  رـشب  قوـقح  یهراـبرد  مھ ]  ] یرگید سک  رھ  منکیم  ضرع  هدـنب 

اھنیا و یهناوتـشپ  هب  یتسینویھـص  بصاغ  میژر  هک  دنتـسھ  یناسک  اھنیا  الاح ؛ نیمھ  زورما ، نیمھ  هکلب ] ، ] زورید طـقف ]  ] هن تسا ؛ اـیند  رد  رـشب  قوقح  یهدـننکضقن 

لاوحا تسا ؟ یلاح  هچ  رد  هزغ  دنعـضو ؟ هچ  رد  اھینیطـسلف  تسا ؟ یعـضو  هچ  رد  نیطـسلف  دـنکیم . هقطنم  نیا  رد  ترارـش  همھ  نیا  دراد  هک  تسا  اـھنیا  یمرگتشپ 

؟ ارچ دریگیمن ! رارق  وا  رایتخا  رد  ییادـتبا  یاھوراد  تسا ، هدـنام  نیمز  یور  نیمز ، مولظم  یهعطق  نآ  رد  یرارطـضا  نامرد  جاـتحم  راـمیب  دـننادیمن ؟ اـیند  مدرم  ار  هزغ  مدرم 

یناکما چیھ  دنـشاب ، هتـشادن  نوریب  هب  یھار  دـننک ، هرـصاحم  فارطا  زا  ار  یمولظم  مدرم  کی  ار ، یروشک  کی  تسا . بصاغ  یتسینویھـص  میژر  رـس  تشپ  اکیرمآ  نوچ 

زا فلخت  اھنیا  تسین ؟ ملظ  اھنیا  دوشیم ؛ هتشاد  غیرد  اھنآ  زا  مھ  یگدنز  تایلوا  دنامیم ، هنـسرگ  مھ  ناشهنـسرگ  دنامیم ، نیمز  یور  مھ  ناشـضیرم  دنـشاب ، هتـشادن 

یکی لبق ، لاس  شش  جنپ  یتاباختنا  تاغیلبت  رد  دیایب ، تساوخیم  هک  یلوا  اقآ  نیا  دنروآیم ؟ نابز  رب  رشب  قوقح  مسا  دننکیمن  مرش  اھنیا  تقونآ  تسین ؟ رـشب  قوقح 

. دنایروجنیا اھنیا  دش ؟ لیطعت  وماناتناوگ  نادنز  ایآ  هتشذگ ، لاس  تفھ  شـش  نالا ] [ ؛ دنکیم لیطعت  ار  وماناتناوگ  نادنز  هک  دوب  نیا  داد ، اکیرمآ  مدرم  هب  هک  ییاھهدعو  زا 

قطانم رد  نایماظن  ریغ  هیلع  تیانج  هنوگ  نارازھ  هانگیب ، مدرم  راتشک  ناتسکاپ ، ناتسناغفا و  رد  نیشن  رـسیب  یاھامیپاوھ  ندروآ ] ، ] مدرم هب  یهلمح  مدرم ، هب  ملظ 

« رشب قوقح   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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اھنیا تقونآ  دش -  دھاوخ  مولعم  اھدعب  تسا ، هتخانشان  ایند  مدرم  یارب  هک  تسا  ییاھهویش  اھنیا  تایانج  زا  یلیخ  الاح  هک  هتخانشان -  تیانج  یاھهویـش  و  فلتخم ،

ام دـنھدیم . ماجنا  اھنآ  هک  یرـشب  قوقح  ضقن  رطاخهب  میتسھ ، یبرغ  یاھتلود  زا  یرایـسب  اکیرمآ و  یهدـحتم  تالایا  ماـظن  یعدـم  اـم  دـنروآیم ؟ ار  رـشب  قوقح  مسا 

. دنرادن یباوج  اھنآ  و  ایند ؛ یمومع  راکفا  هاگداد  هاگشیپ  رد  میریگیم  ار  اھنآ  نابیرگ  ام  مینکیم ، لاوس  اھنآ  زا  ام  میتسھ ، یعدم 

یقرش  / ١٣٩٢/١١/٢٨ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

کی زاب  دوشب ، لح  اکیرمآ  رظن  قبط  رب  لاحم -  ضرف  هب  یتح  یزور -  کی  رگا  مھ  یاهتـسھ  یهلئـسم  ینمـشد ؛ یارب  تسا  هناـھب  یاهتـسھ  یهلئـسم  هک  میتفگ  ررکم 

بجعت نم  دندروآ . نایم  هب  ار  اھنیا  دننام  حالس و  ثحب  یکشوم ، ثحب  رشب ، قوقح  ثحب  اکیرمآ  تلود  نایوگنخس  دینک  هظحالم  نالا  دیآیم ؛ نآ  لابند  یرگید  یهلئـسم 

اعدا نیا  دیابن  رگید  اکیرمآ  نادرمتلود  ار ، رـشب  قوقح  زا  یرادفرط  دنکب  اعدا  ایند  رد  یرگید  سکرھ  دنروآیم . ار  رـشب  قوقح  مسا  دنـشکیمن  تلاجخ  اھییاکیرمآ  منکیم ،

ایند مدرم  ار  نآ  مقر  داتشھ  مقر ، دون  دیاش  اھنآ ، رشب  قوقح  فالخ  تکرح  مقر  دص  زا  تسھ . رشبقوقح  هب  تبـسن  اھنآ  یهمانراک  رد  هک  یتحاضف  همھ  نیا  اب  دننکب ، ار 

« رتاو کلب   » تکرـش دندیدیم ، همھ  ار  قارع  بیرغوبا  نادنز  دننادیم ، همھ  ار  وماناتناوگ  نادنز  تسا . هایـس  روطق  باتک  کی  دننادیم ، هک  یمقر  تسیب  هد  نامھ  دننادیمن ؛

، دـندید هـمھ  ار  ناـشدوخ  ندوـب  تـسیرورت  هـب  دـننکیم  راـختفا  هـک  رادـمان  یاـھتسیرورت  هـب  کـمک  دـندید ، ار  اـھناغفا  یــسورع  یاـھناوراک  هـب  یهـلمح  دــندید ، هـمھ  ار 

اھنیا راتفر  رد  تحاقو  رادقم  نیا  اعقاو  دنـشکیمن ! مھ  تلاجخ  رـشب و  قوقح  دنیوگیم  زاب  تسا ، هدید  ار  اھنیا  ایند  یهمھ  دندید ؛ ار  اھییوگغورد  دندید ، ار  اھینکـشدھع 

. تسا یبیجع  زیچ 

یربھر  / ١٣٩٢/١٢/١۵ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

. تسین نوصم  نانمشد  ینمـشد  زا  دنکب ، یتکرح  دشاب و  یاهدیا  یفرح و  بحاص  هک  یتلم  چیھ  دراد . دوجو  هرخالاب  ینمـشد  میوشن . کانمیب  رارـشا  ینمـشد  زا  دیاب 

رد اکیرمآ  تلود  زورما  دـینک ، هظحالم  امـش  دنتـسھ . ایند  رد  اھنیرتماندـب  وزج  ناریا ، تلم  نانمـشد  ناریا و  تلم  نمـشد  هک  تسا  نیا  ناریا  تلم  لابقا  نم  رظن  هب  زورما 

رگیزاب کی  تسا : نیا  زورما  اکیرمآ  تلود  یللملانیب  حطـس  رد  تسا . نیمھ  مھ  هیـضق  تیعقاو  هک  هدش  یفرعم  تیانج  هب  یهدولآ  نشخ و  رگیزاب  کی  یللملانیب  حـطس 

میژر کی  تلود و  کـی  ناونعهب  مھ  ناـشدوخ  روشک  لـخاد  رد  اـھناسنا ؛ قوقح  اـھتلم و  قوقح  فـالخ  باـکترا  و  تشز ، یاـھراک  زا  کاـبیب  و  تیاـنج ، هب  یهدولآ  نشخ ،

یلبق روھمجسیئر  هب  مھ  اکیرمآ ، یلعف  روھمجسیئر  نیا  هب  مھ  اھتلود -  نیا  هب  مدرم  داقتعا  هک  تساذل  دنکیمن . لمع  دھدیم ، هدعو  هک ]  ] هدش یفرعم  روزم  وگغورد و 

کی ام  نمشد  دنتـسھ ؛ ام  نمـشد  اھنیا  بخ ، دنرادن . لوبق  ار  اھنیا  مدرم  هک  دھدیم  ناشن  دوب ؛ ینییاپ  رایـسب  دح  رد  دندرک ، مدرم  زا  هک  ییاھیجنـسرظن  رد ]  - ] اکیرمآ

یمھم رایـسب  رما  یھلا  تیامح  هب  اکتا  و  دـھدب . هار  شدوخ  هب  ناسنا  یمیب  کی  یتسیابن  اھنیا  زا  اذـل  دنتـسھ . اھنیا  تسین ، رادباسحفرح  تلود  کی  دـنموربآ ، تلود 

. تسا

یتمواقم  / ١٣٩٢/١٢/٢٠ داصتقا  یاھتسایس  نییبت  هسلج  رد  تانایب 

دودـح زا  اھمیرحت  نیا  اھتنم  دوب ، لبق  زا  اـھمیرحت  بخ  تسا . یجراـخ  یداـصتقا  یاھدـیدھت  یتمواـقم ،] داـصتقا  یاھتـسایس  یهیھت  لـماوع  اـھهزیگنا و  زا   ] موس یهتکن 

نآ تلع  تسا . ام  تلم  هجوتم  هک  تسا  یداصتقا  رایعمامت  گنج  کی  تسین ، دنمفدھ  میرحت  نآ  مسا  رگید  یداصتقا ، گنج  هب  هدـش  لیدـبت  زورما ، ات  لاس ٩٠  ناتسمز 

، تلع مینادـیم ؛ مھ  ام  دـننادیم ، مھ  اـھنآ  دوخ  ار  نآ  تلع  تسا ؛ لـیبق  نیا  زا  یرگید  لـئاسم  هن  تسا ، رـشب  قوقح  یهلئـسم  هن  تسا ، یاهتـسھ  یهلئـسم  هن  مھ ،

هک دننادیم  دش ؛ دھاوخ  وگلا  ناملـسم  یاھتلم  رگید و  یاھروشک  یارب  هک  تسا  مالـسا  ینابم  یهیاپ  رب  ون  فرح  کی  نتـشاد  تلع ، تسا ؛ ناریا  تلم  یھاوخلالقتـسا 

. تسا نیا  هلئـسم  تسا ؛ یمھم  تکرح  کی  نیا  تفرگ و  دوشیمن  ایند  رد  ار  تکرح  نیا  دـشر  یولج  رگید  دـش ، قفوم  اھنادـیم  اھهصرع و  نیا  رد  یمالـسا  یروھمج  رگا 

الصا هکنیا  زا  لبق  ام ، هیلع  اھمیرحت  تسا . لیبق  نیا  زا  ییاھفرح  زور  کی  تسا ، رشبقوقح  زور  کی  تسا ، یزاسینغ  زور  کی  تسا ، یاهتسھ  یژرنا  زور  کی  هناھب  الاح 

یلح یهطقن  هب  هللااـشنا  رگا  تارکاذـم  نیا  یاهتـسھ و  یهلئـسم  نیا  تشاد . دـھاوخ  دوجو  مھ  نیا  زا  دـعب  تشاد ، دوجو  دوشب  مھ  حرطم  یاهتـسھ  یژرنا  یهلئـسم 

دیاب ار  داصتقا  درک . یـشخبماکحتسا  یلخاد  یانب  هب  دیاب  درک ، یزاستینوصم  اھراشف  نیا  لباقم  رد  دیاب  تشاد ، دـھاوخ  دوجو  اھراشف  نیمھ  دـید  دـیھاوخ  زاب  دـسرب ،

. دش دھاوخ  تحار  مھ  روشک  نیلوئسم  تلم و  لایخ  دش ، سویام  نمشد  یتقو  دوشب ؛ سویام  هیحان  نیا  زا  یراذگریثات  زا  نمشد  ات  مینک  یوق 

روشک  / ١٣٩٣/٠١/٣٠ هدیزگرب  ناوناب  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یسک رگا  ار  نیا  تسا . نامتک  لباق  ریغ  نیا  تسا ؛ توھش  یافطا  یارب  یاهلیـسو  نز  یبرغ  هاگن  رد  تسا : نیا  مینک ، زیھرپ  نز  یهلئـسم  رد  یبرغ  هاگن  زا  یتسیاب  ام 

... تسا مکاح  هاگن  نیا  اساسا  دنکیم ، هاگن  ناسنا  هک  ار  اھنآ  یگدنز  نکیل  تسین ؛ روجنیا  اقآ  هن  هک  دننک  لاجنج  یناسک  تسا  نکمم  دنکب  اعدا 

یباتک مناوخب . امـش  یارب  مدروآ  اجنیا  تسا ؛ یمھم  زیچ  یلیخ  مدید  مدید ؛ همانزور  رد  یزیچ  کی  دوب ، زوریرپ  زورید ، اما  متـسین ، اھهمانزور  زا  ندرک  ادیپ  هدیرب  لھا  هدـنب 

. هتخادرپ نانز  هیلع  کانتشحو  تازواجت  رشب و  قوقح  ضقن  عوضوم  هب  هک  مادقا " یارب  ییاضاقت   " مسا هب  هدش ] رشتنم  ، ] اکیرمآ نیشیپ  روھمج  سیئر  رتراک " یمیج   " زا

لھا الومعم  هک  ار  یرتخد  دناوتیم  هناخیپسور  کی  بحاص  هک  ییاج  دوشیم . هتخورف  اکیرمآ  رد  هدرب  ناونعهب  رتخد  رازھدـص  هلاس  رھ  دـیوگیم : باتک  نیا  رد  رتراک  یمیج 

زا هک  ییاج  هب  دراد ؛ هراشا  دھدیم  خر  اھجلاک  یاھهطوحم  رد  هک  یسنج  تازواجت  هب  نینچمھ  یو  دنک . یرادیرخ  رالد  رازھ  ربارب  یتمیق  اب  تسا ، اقیرفآ  ای  نیتال  یاکیرمآ 

شاهیرگ ناسنا  دوشیم . همکاحم  شترا  رد  یـسنج  نازواـجتم  زا  دـصرد  کـی  اـھنت  هک  دـنکیم  ناونع  نینچمھ  رتراـک  دوشیم . شرازگ  دروم  کـی  اـھنت  دروم  جـنپوتسیب  رھ 

مھ رتراک  یمیج  تسا . یتیعقاو  اـھنیا  بخ  نکل  منکیمن ، دانتـسا  اـھنیا  هب  مھ  تقوچـیھ  نم  منیبیم ؛ داـیز  مھ  هدـنب  دـینیبیم ، داـیز  اـھهمانزور  رد  لـیبق  نیا  زا  دریگیم !

؟ تسا نز  میرکت  روجهچ  نیا  ایند ؟ رد  تسا  یعضو  هچ  نیا  تسا . وا  باتک  مھ  نیا  تسا و  یفورعم  تیصخش  کی  هرخالاب 

مالسلاهیلع  / ١٣٩٣/٠٢/٣١ نیسح  ماما  یرادساپ  تیبرت  ىرسفا و  هاگشناد  رد  تانایب 

ریذپهطلس رگهطلس و  هب  ایند  میـسقت  دب  تداع  لباقم  رد  تسا ؛ هداتـسیا  هطلـس  ماظن  لباقم  رد  ىمالـسا  ىروھمج  ماظن  هک  تسا  نیا  رطاخهب  ام  نانمـشد  ىنمـشد 

دنھاوخیم اھنآ  تسا . رگید  زیچ  کی  هناھب ، زور  کی  تسا ؛ رشب  قوقح  هناھب ، زور  کی  تسا ؛ ىاهتسھ  ىهلئسم  هناھب ، زورما  تسا . هناھب  اھزیچ  ىهیقب  تسا ؛ هداتـسیا 

ىیاناوت ناریا  تلم  داتفا . دھاوخن  قافتا  نیا  هتبلا  دننک ؛ فرـصنم  ملاع  نایوگروز  اھریگبجاب و  اھتفلکندرگ و  اھردلق و  لباقم  رد  ىگداتـسیا  زا  ار  ىمالـسا  ىروھمج  ماظن 

ىعامتجا تفرـشیپ  دوشیم  مھ  درک ، ادیپ  ىملع  تفرـشیپ  دوشیم  مھ  اکیرمآ ، هب  ىهیکت  نودب  هک  هدرک  تابثا  ناریا  تلم  تسا : هدرک  تابثا  فلتخم  ىاھنادیم  رد  ار  دوخ 

. دنتحاران نیا  زا  اھنآ  هدرک و  تابثا  ىمالسا  ىروھمج  ار  نیا  درک . ادیپ  تیرشب  ىایند  رد  ىسایس  تزع  دوشیم  مھ  درک ، ادیپ  ىللملانیب  ذوفن  دوشیم  مھ  درک ، ادیپ 

ماظن  / ١۶/١٣٩٣/٠۴ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

: دـنروآیم یرگید  یهناھب  کی  دـشابن ، مھ  یاهتـسھ  یهلئـسم  تسا ؛ هناھب  یاهتـسھ  عوضوم ]  ] هک ماهدرک  ضرع  رگید  نوگانوگ  تاسلج  هسلج و  نیمھ  رد  اـھراب  نم 

هاگتـسد دـھاوخیمن ، یاهیاـم  یلیخ  هک  یریگهناـھب  ندرک و  لـعج  دـنزاسیم ؛ ار  ناوارف  نوگاـنوگ  لـئاسم  تسھ ، ناـنز  قوقح  یهلئـسم  تسھ ، رـشب  قوقح  یهلئـسم 

. یتمواقم داصتقا  نیمھ  زا  تسا  ترابع  میرحت ، یهلئسم  جالع  نیاربانب ، تسا . اھنآ  رایتخا  رد  هک  مھ  یتاغیلبت  یروتارپما  یتاغیلبت و 

نایوجشناد  / ٠١/١٣٩٣/٠۵ رادید  رد  تانایب 

ناسنا و رشب و  قوقح  رشب و  هب  داقتعا  اقلطم  دنراد ؛ هدھعرب  ار  روشک  دنچ  نیا  تیریدم  هک  دنتسھ  ىیاھنیمھ  رشب ، قوقح  هب  ایند  نارادمتسایس  نیرتانتعاىب  زورما 

« رشب قوقح   » 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 68هاگياپ  هحفص 57 
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تمارک ناسنا و  تمرح  هب  هن  دنراد ، داقتعا  رشب  قوقح  هب  هن  دنرادن : ىداقتعا  چیھ  اھنیا  دنکیم . تابثا  دراد  ار  نیا  ثداوح ، نیا  لاثما  هزغ و  رد  اھنآ  راتفر  دنرادن ؛ تیناسنا 

دوجو ىرگید  قطنم  چـیھ  روز ؛ لوپ و  زا  تسا  ترابع  دـنراد ، لوبق  اھنیا  هک  ىزیچ  اھنت  دـنرادن . داقتعا  زیچ  چـیھ  هب  دـنراد ؛ داـقتعا  اـھتلم  ىار  هب  هن  دـنراد ، داـقتعا  ناـسنا 

. تسا رشب  قوقح  ندرکرخسمت  تسا ؛ ىدازآ  ندرک  هرخسم  نم  رظن  هب  دوشب ، ىراج  اھنیا  نابز  رب  اھنیا  دننام  رشب و  قوقح  ىدازآ و  ىهلئسم  هب  عجار  مھ  هچرھ  درادن .

ىربھر  / ١٣/١٣٩٣/٠۶ ناگربخ  سلجم  ىاضعا  اب  رادید  رد  تانایب 

زورما هیاپ  ودرھ  هک  تسا  نیا  نم  ضرع  ىـسایس . ىماظن و  ىنعی  ىلمع ، ىهیاپ  کی  و  ىـشزرا ، ىرکف و  ىهیاپ  کی  تشاد : ىـساسا  ىهیاپ  ود  اـیند ] رب  برغ  تیریدـم  ]

. هدش لزلزت  راچد  هدش ، شلاچ  راچد 

اھنیا ار  ىیاھراعـش  ملاع . للم  ىهیقب  ناھج و  قطانم  ىهیقب  رب  اکیرمآ -  اپورا و  لماش  برغ -  ىـشزرا  ىرکف و  ىرترب  ىاعدا  زا  دوب  ترابع  ىرکف  ىقالخا و  ىهیاـپ  نآ  اـما 

زا عافد  راعش  رشب ، قوقح  راعـش  ىـسارکومد ، راعـش  ىدازآ ، راعـش  لثم  هدنبیرف  باذج و  ىاھراعـش  درادن ؛ ىتعنـص  ىملع و  ىاھتفرـشیپ  هب  ىطبر  نیا  هک  دندرک  حرطم 

ىرکف نوگانوگ  ىاھهلحن  رب  ملاع ، نایدا  رب  ملاع ، قطانم  ریاس  رب  ار  ناشدوخ  ىشزرا  ماظن  ىرترب  دنتساوخ  دندرک و  حرطم  دنتفرگ و  تسدرس  ار  اھناسنا  داحآ  زا  اھتلم و 

اتقیقح هک  ىیاھتلود  ىاىـسایس و  ىاھتیـصخش  ىیاھهورگ ، ىدارفا ، اـم ، مالـسا  ىاـیند  رد  ىنعی  دـندش ؛ مھ  قفوم  دـننک . تیبثت  قیرط  نیا  زا  مالـسا ، رب  صوصخب  و 

. دنراد ار  هدیقع  نیمھ  رکف و  نیمھ  هک  دنتسھ  ىناسک  ام  ىهعماج  لخاد  رد  مھ  زورما  دنتسین . مک  برغ ، ىشزرا  ماظن  ىرترب  هب  دندش  دقتعم 

ىربھر  / ١٣/١٣٩٣/٠۶ ناگربخ  سلجم  ىاضعا  اب  رادید  رد  تانایب 

مد ىسارکومد و  زا  مد  ىدازآ و  زا  مد  ایند  رد  اھنیا  ىنعی  تسا ؛ ىبرغ  ىاھراعش  اب  ىلمع  ىاھضراعت  زورب  ایند ] تیریدم  یارب  برغ  یرکف  هیاپ  رد  شلاچ  زورب   ] موس لماع 

زا ایند  رد  اھراعش  نیا  حرط  زورما  هک  ار  اھراعش  نیا  دندرک  ضقن  دندرک و  تفلاخم  المع  اھراعش  نیا  اب  ىبرغ  ىاھتلود  ردقنآ  لمع  رد  دندزیم ؛ اھفرح  نیا  رـشب و  قوقح  زا 

ىاـھتلود هیلع  ىبرغ  ىاھتردـق  ىبرغ و  ىاـھتلود  هـک  ىیاـھاتدوک  دادـعت  دـنمھفیم . رکف  بحاـص  دارفا  ىنعی  تـسا ؛ هدـمآرد  نجھتـسم  رما  کـی  تروـصهب  اـھىبرغ  ىوـس 

تلود هاجنپ  ىنوگنرس  ىارب  زورما  ات  ىناھج ]  ] مود گنج  زا  سپ  اکیرمآ  اھشرازگ ، زا  ىـضعب  قبط  تسا . ىبیجع  دادعت  کی  دنداد ، ماجنا  ىلم -  ىاھتلود  ابلاغ  لقتـسم - 

. تسا طوبـضم  نارگید  اکیرمآ و  ىهمانراک  رد  اـھنیا  هک  هدرک  تفلاـخم  ىمدرم  تمواـقم  ناـیرج  اـھهد  اـب  هدرک ؛ ار  اھمادـقا  ماـسقا  عاونا و  تلود  هاـجنپ  دروم  رد  هدرک ! مادـقا 

شیب دنزیم و  اھنیا  دننام  مدرم و  قوقح  زا  مد  مدرم و  زا  مد  همھ  زا  شیب  هک  تسا  اکیرمآ  طسوت ]  ] تسا هدش  هدافتسا  متا  بمب  هک  ىدروم  اھنت  متا ؛ بمب  زا  ىهدافتـسا 

شیپ هک  ىثداوح  نیا  بیرغوبا ، نادـنز  وماـناتناوگ ، نادـنز  دـندش . نآ  ضراوع  راـچد  مھ  ىرتشیب  ىلیخ  دادـعت  و  نپاژ -  ثداوح  نآ  رد  دـندش -  هتـشک  رفن  رازھ  تسیود  زا 

زونھ هک  دنرادیم ، هگن  همکاحمىب  دننکیم و  هجنکـش  ار  مدرم  دـنراد و  ىفخم  ىاھنادـنز  اھنیا  هک  دـش  نشور  همھ و  ىارب  دـش  تباث  اپورا  رد  هک  ىاىفخم  ىاھنادـنز  دـمآ ،

. دیشک شلاچ  هب  ار  برغ  ىاعدا  دروم  ىشزرا  ماظن  هک  دوب  ىموس  لماع  مھ  نیا  دننیبىم . دنراد  همھ  تسھ ؛ مھ 

ىربھر  / ١٣/١٣٩٣/٠۶ ناگربخ  سلجم  ىاضعا  اب  رادید  رد  تانایب 

نآ اھنیا . دننام  و  میتسھ ، ىناسنا  ىاھـشزرا  رادفرط  ام  میرـشب ، قوقح  رادفرط  ام  دـنیوگب  اھنیا  هک  دریذـپیمن  ىـسک  ىبرغ  ىاھتردـق  زا  اھىبرغ و  زا  رگید  ار  فرح  نیا 

. تسا هدش  ضقن  المع  همھ  دوب ، هدش  رکذ  لبق  لاس  تسیود  رد  اکیرمآ  لالقتسا  ىهیمالعا  رد  هک  ىیاھزیچ 

مق  / ١٣٩٣/١٠/١٧ مدرم  رادید  رد  تانایب 

اھنیا هک  ىیاھراتفر  دندادیم ؛ ماجنا  دنتـشاد  کدنا -  ىاھداقتنا  ولو  دنتـشاد -  داقتنا  هک  ىناسک  اب  نیزرابم و  اب  مدرم ، اب  اھنیا  هچنآ  زا  دراد ] دوجو   ] قثوم ناوارف و  ىاھفرح 

بجعت دننیبىم  دنوریم  دارفا  هک  تسھ  اھنآ  ىاھهناشن  زا  ىخرب  زورما  هک  فوخم ، ىاھنادنز  نآ  ىحور ، ىمسج و  بیرغ  بیجع و  ىاھراشف  نآ  اھهجنکش ، نآ  دندرکیم ،

دننزیم و رـشب  قوقح  زا  مد  زورما  هک  ىناسک  نیمھ  و  دندادیم ؛ همادا  ار  ناشدوخ  تموکح  مدرم ، رب  راشف  دادبتـسا و  روز و  تردق  اب  اھنیا  دوب ، نیا  اھراک  زا  ىکی  دـننکیم .

دوـخ ار  کاواـس  ىمنھج  هاگتـسد  ارچ ! دنتـشادن ، ربـخ  تفگ  مھ  دوـشیمن  دـندوب ؛ اـھنیا  رادفرط  دوـجو  ىهمھ  اـب  دـننکیم ، رارکت  ىپردىپ  بترم ، ار  اوـسر  ىاـھاعدا  نیا 

مولعم اریخا  هک  الاح  دنشاب . هتشادن  ربخ  دوب  نکمم  روطچ  دندوب ، هداد  دای  ناشھب  اھنآ  ار  اھـشور  دندوب ، هدروآ  دوجوهب  اکیرمآ  ىایـس  اھىیاکیرمآ و  دوخ  اھتسینویھص و 

اب اـکیرمآ  ىـسوساج  ىاـھنامزاس  راـتفر  هب  تبـسن  تفرگ  ماـجنا  رخاوا  نیا  رد  هک  ىیاـھىرگاشفا  نیا  دنتـسھ ؛ ىمیظع  تالکـشم  نینچکـی  راـچد  مھ  اـھنیا  دوـخ  دـش 

میژر نآ  اـم ، روشک  رد  تسا ! ىبـیجع  ملاـع  الـصا  ( ٢ ! ) اـجک مدرم  فرح  هب  ىاـنتعا  ىـسارکومد و  مسیلاربیل و  ناـیب و  ىدازآ  زا  نخـس  اـجک ، اـھنیا  نیدـناعم ، نیفلاـخم و 

. دندشیم علطم  تشاد و  اھنآ  هب  ىضارتعاکدنا  هک  ىسکرھ  هب  تبسن  لماک  تواسق  لمعتدش ، دوب : نیا  شتایصوصخ  زا  ىکی  ثیبخ ،

یمالسا  / ١٣٩٣/١١/٠۶ یاروش  سلجم  رد  روشک  یبھذم  یاھتیلقا  ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

؛ اھناملـسم دجـسم  هب  ناملـسم ، تشم  کی  هب  دننکیم  هلمح  یزانوئن - »  » دناهتـشاذگ ار  ناشمـسا  دـنایزان ؛ هک  دـننکیم  راختفا  الاح  هک  یزانوئن -  یاھناوج  ناملآ ، رد 

(۴) هیـشوپ ای  هتـشاد  هعنقم  هک  دـینک  ضرف  الثم  هک  ار  برع  ناوج  مناخ  رتخد  نآ  ای  میاهتفنـشن . مھ  ام  دـنوشیمن ؛ مھ  یایباـسح  تسرد و  بیقعت  دنـشکیم ، دـننزیم ،

؛ دوشیم بیقعت  اھنیا  یدج  یلیخ  هک  دنکیمن  رکف  مدآ  دندرک ؛]  ] یتازاجم کی  دنتفگ  الاح  دنکیمن ؛ مھ  لابند  الـصا  سکچیھ  دنـشکیم و  دـننزیم  شباجح  رطاخهب  هتـشاد ،

رشب قوقح  یعدم  اھنیا  بخ ، هک  تسا ؛ روجنیمھ  هنافساتم  مھ  رگید  یاھروشک  رگید و  یاھاج  اکیرمآ و  رد  روجنیمھ ؛ مھ  رگید  یاھاج  رد  دننکیمن . مھ  بیقعت  اعقاو 

ریغ هب  ضرعت  یمالـسا ، یروـھمج  یمالـسا و  نارود  رد  ینعی  درادـن ؛ هقباـس  ناریا  رد  یزیچ  نینچ  نـیا  درذـگیم . ناریا  رد  هـچنآ  اـب  دـننک  هسیاـقم  ار  اـھنیا  دنتـسھ ! مـھ 

دنکب هلمح  مجاھت و  یناملسم  ریغ  کی  هب  هک  دھدیمن  هزاجا  شدوخ  هب  زگرھ  مھ  غاد  دنت و  یھللابزح  ناوج  نامھ  درادن . یاهقباس  چیھ  اھناملسم  یوس  زا  ناملـسم 

. اھنیا دننام  و 

مالسلاهیلع  / ٠٢/٣٠/١٣٩۴ نیسح  ماما  یرادساپ  تیبرت  ىرسفا و  هاگشناد  رد  تانایب 

یهمھ رد  هطلس  ماظن  یدوبان  رادفرط  تسا ، رامعتسا  رابکتسا و  یاھهنیمز  نتفر  نیب  زا  رادفرط  تسا ، رـشب  یدازآ  رادفرط  تسا ، تلادع  رادفرط  یمالـسا ، نامتفگ 

. تسا امـش  تسد  هک  تسا  یمچرپ  نامھ  نیا  تسا ؛ یمالـسا  ماظن  ناـمتفگ  نیا  دـشاب ؛ هتـشادن  دوجو  ریذپهطلـس  رگهطلـس و  حاـنج  ود  اـیند  رد  ینعی  تسا ؛ ناـھج 

یاھهاگنب هب  یکتم  هک  ملاع  رگهطلـس  یاھتردق  ملاع ، بلطراصحنا  یاھتردـق  یوس  زا  تسا  هناھاوخدوخ  هناربکتم و  هنایوگروز ، هناملاظ ، نامتفگ  کی  نآ ، لباقم  یهطقن 

رد زورما  دـندادیم ؛ ناـشن  ار  ناـشدوخ  تقیقح  یناـبز ، راکـشآ  تحاـقو  تحارـص و  اـب  هتـشذگ  رد  دنتـسھ ؛ مـھ  زورما  دـناهدوب ، اـیند  یهـشیمھ  دـنناھج ؛ گرزب  یداـصتقا 

دناوتیم اھتلم  نیبزیت  نامشچ  اما  دنربیم ؛ شیپ  ار  ناشدوخ  راک  هناراکایر  هناقفانم و  اھنیا ، لاثما  تنوشخ و  مدع  لثم  رشب ، قوقح  لثم  ابیز ، ظافلا  نوگانوگ  یاھـششوپ 

. دنیبب مھ  لباقم  رد  ار  نامتفگ  ود  نیا  دناوتیم  دھدب ؛ صیخشت 

اھهاگشناد  / ١٣/٠۴/١٣٩۴ دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

یهتسیاش هاگیاج  هب  تلم  نیا  روشک و  نیا  دنراذگن  هک  تسا  نیا  ناریا  تلم  نانمشد  فدھ  دندرک ، هراشا  ناشدوخ  یاھینارنخس  رد  ناتـسود  زا  یـضعب  هک  روطنیمھ 

فدھ هک  تسا  نیا  ماهدیقع  مھ  هدنب  هلب ، تسا . نیا  رطاخهب  اھمیرحت  هدش ؛ زاغآ  روشک  رد  تکرح  نیا  هک  دناهدرک  ساسحا  نوچ ] [ ؛ دـسرب یندـمت ، هاگیاج  نآ  شدوخ ،

ناوخهضور هک  رغصایلع  یهضور  یارب  ینالف  ارچ  دنتفگ  تسین . مھ  مسیرورت  یهلئسم  تسین ، مھ  رشب  قوقح  یهلئـسم  تسین ، طقف  یاهتـسھ  یهلئـسم  اھمیرحت 

دـض ناشدوخ  اھنیا  دنرورپتسیرورت ، ناشدوخ  اھنیا  دنکیم ؟ هیرگ  رغـصایلع  یهضور  یارب  نیا  هدـیرب ؛ رـس  رغـصایلع  دـص  شدوخ  ادـخ  هدـنب  نآ  تفگ  درکن ؟ هیرگ  دـناوخ ،

« رشب قوقح   » 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 68هاگياپ  هحفص 58 
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اھفرح نیا  زا  رتارف  رتالاب و  رایسب  یهبساحم  کی  هلئسم  تسین ؛ نیا  هلئسم  دنروایب ؟ راشف  یروشک  کی  هب  رشب  قوقح  یارب  هک  دنتسھ  نیا  لابند  اھنیا  دنرشب ؛ قوقح 

؛ مالظنا ملظ و  ماظن  رابکتـسا و  ماظن  یدابم  لباقم  یهطقن  تسرد  یایدابم  یعبانم و  رب  ینتبم  تسا  هدـمآ  دوجوهب  یتیوھ  کی  یتکرح ، کی  یتلم ، کـی  ینعی  تسا ؛

هتبلا مھ  اھمیرحت  مینک . شـالت  دـیاب  مینکب ، تکرح  تسیاـب  میتسھ . یھاـگیاج  نینچکـی  رد  اـم  میتسھ ؛ یتیعقوم  نینچکـی  رد  اـم  دـسرب ؛ ییاـج  هب  نیا  دـنھاوخیمن 

یاھترازو مولع و  ترازو  و  دـیراد ؛ شقن  هنیمز  نیا  رد  دـیتاسا  امـش  و  مینک . هدافتـسا  نامیاھتیفرظ  زا  دـیاب ] [ ؛ دوشن تفرـشیپ  عنام  دـناوتیم  اما  دـنکیم  داـجیا  ییاـھتمحز 

ار هفیرش  یهیآ  نیا  دیھاوخب . کمک  مھ  لاعتم  یادخ  زا  هللااشنا  دینک و  لابند  دینادب و  ردق  ار  اھشقن  نیا  دنراد ؛ یمھم  یساسا و  یاھشقن  شناد ، یهلئـسم  هب  طوبرم 

. تسا یھلا  فلختیب  یهدعو  نیا  ( ٧ -) مکمادقا تبثی  مکرصنی و  اورصنت هللا  نا   - دندناوخ ناتسود  هک  مھ 

ىربھر  / ١٢/٠۶/١٣٩۴ ناگربخ  سلجم  ىاضعا  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

؛ اھروشک نارثوم  نالوئـسم و  هب  صوصخلاب  مھ  اـھتلم ، داـحآ  هب  مھ  دـنک ؛ لـیمحت  اـیند  مدرم  یهمھ  هب  ار  شدوخ  رظن  دروم  یاـھهشیلک  هک  تسا  نآ  ددـص  رد  رابکتـسا 

نآ دننک و  لیمحت  ار  ناشدوخ  یاھهشیلک  نآ  دنھاوخیم  اھنیا  یهمھ  هب  رکف ، یاھقاتا  ناشدوخ  لوق  هب  نازاسمیمـصت ، ناریگمیمـصت ، سلاجم ، ناگدـنیامن  اھتلود ، ینعی 

هاگن نامھ  اب  اھنآ ، درکیور  نامھ  اب  دـننکیم ، هیکت  نآ  یور  رب  اھنآ  هک  ار  یمیھافم  دـننیبب ؛ اھنآ  رظنم  زا  ار  ناھج  همھ ، دـنلیام  دـننکب . اھنآ  ینھذ  یاضف  اھنآ و  نھذ  دراو  ار 

دننکیم و انعم  دننکیم و  یراکتسد  ای  دننکیم  لعج  ای  ار  یمیھافم  هنابلطهطلس  درکیور  نیا  اب  تسا ؛ هنابلطهطلس  درکیور  درکیور  نیا  دنسانشب . دنھدب و  صیخشت  اھنآ 

ار نآ  رابکتسا  هک  تسا  یموھفم  کی  مسیرورت  دییامرفب  ضرف  دننک . هدافتسا  اھنآ  زا  ناشتایبدا  رد  دنریگب و  راکهب  دنمھفب و  ار  میھافم  نیا  اھنآ  یانعم  قبط  همھ ، دنلیام 

اھنیا دننام  اھناتـسرامیب و  سرادـم و  اھهناخ و  ندـیبوک  نمی و  نارابمب  هام  شـش  هک  دـییامرفب  ضرف  یـسارکومد . ای  رـشب  قوقح  ای  دربیم ؛ راکهب  یـصاخ  یانعم  کی  رد 

عاـفدیب ناـسنا  هاـنگیب و  درم  نز و  کدوـک و  اـھرازھ  هـکلب  اھدـص  نتـشک  هزغ و  ریغ  هزغ و  رد  اھینیطــسلف  قطاـنم  هـب  ندرک  هـلمح  ررکم  رد  ررکم  تـسین ؛ مـسیرورت 

رـشب قوقح  یهبلاـطم  نیا  درادـن ، رـشب  قوقح  هب  یطبر  نیا  میـشاب ، هتـشاد  یار  کـی  روشک  نیا  لـخاد  رد  رفن  رھ  اـم  هک  دـنیوگیم  نیرحب  مدرم  هکنیا  تسین ؛ مسیرورت 

نیمزرـس زا  دـنگنجیم ، رگلاغـشا  اب  دـننکیم ، تمواقم  نیطـسلف  رد  ای  نانبل  رد  هک  ییاھهورگ  تسا ؛ مسیرورت  نانبل  نیطـسلف و  رد  تمواـقم  یاـھورین  عاـفد  اـما  تسین ؛

هقطنم نیا  رد  اکیرمآ  هطلس و  کیدزن  یهقلح  نایفارطا و  وزج  هک   - ایند دبتسم  یاھروشک  رد  هچنآ  تسا ! مسیرورت  شمسا  دننکیم ، عافد  ناشدوخ  یهناخ  زا  ناشدوخ و 

ای اھدـص  ای  اھهد  هک  یرگلالخا  کی  تازاجم  ای  دـنکیم  هدرک و  مرج  هب  فارتعا  هک  یمرجم  تازاـجم  دـینک  ضرف  اـما  تسین ؛ رـشب  قوقح  دـض  درذـگیم ، دـنوشیم - بوسحم 

هک روجنآ  دنھاوخیم  دننکیم ؛ انعم  ناشدوخ  ار  میھافم  ینعی  دنتسھ ؛ یروجنیا  اھنیا  رـشب ! قوقح  دض  دوشیم  ردخم ، داوم  هب  دنکیم  داتعم  روشک  کی  رد  ار  رفن  اھرازھ 

تحارصب ابیرقت  اھتسینویھص  هکیلاحرد   - تسین مسیرورت  یاهتسھ  نادنمـشناد  رورت  دننزب . فرح  اھنآ  تایبدا  اب  دنمھفب و  روجنآ  مھ ]  ] نارگید دننکیم ، انعم  ناشدوخ 

موکحم دوشیمن و  بوسحم  مسیرورت  وزج  الـصا  و  دندوب - راک  نیا  نابیتشپ  اھنآ  هکنیا  هب  دندرک  فارتعا  ابیرقت  ییاپورا  یاھروشک  زا  یـضعب  دوب ؛ اھنآ  راک  هک  دـندرک  فارتعا 

! دنھدیم لیکـشت  تینما  یاروش  یهسلج  شیارب  دتفایم ، قافتا  یرگید  یاجکی  رد  ای  نانبل  رد  دینک  ضرف  هک  نیا  زا  رتکچوک  یلیخ  یهثداح  کی  اما ] [ ؛ درادن مزال  ندرک 

زاربا یموھفم  کی  هب  تبـسن  هنادبتـسم  روطهب  ار  یمھف  کی  دننکیم ، عضو  ار  یمیھافم  دننکیم ، یراکتسد  ار  یمیھافم  تسا ؛ نیا  یناھج  لئاسم  هب  اھنآ  هاگن  ینعی 

راظتنا ام  زا  ار  نیا  مینزب ؛ فرح  اھنآ  تایبدا  قبط  رب  مینیبب ، اـھنآ  رظنم  زا  میمھفب ، اـھنآ  مھف  قبط  رب  یمالـسا  یروھمج  رد  اـم  هلمج  زا  اـیند  یهمھ  دـنراد  عقوت  دـننکیم و 

. دراد یرکف  یهموظنم  کی  یمالسا  بالقنا  دوخ  هکیلاحرد  تسا ؛ رابکتسا  هطلس و  حضاو  رھاظم  اھهناشن و  زا  یکی  نیا  دنراد ؛

مدرم  / ١٨/٠۶/١٣٩۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

هب انب  سیلبا  اـما  تسا ؛ سیلبا  ملاـع ، یاھناطیـش  یهمھ  سیئر  تسا . یزغمرپ  فرح  یلیخ  گرزب » ناطیـش   » نیا ( ۴ (؛ تسا گرزب  ناطیـش  اکیرمآ  دومرف : راوگرزب  ماـما 

؛ دنکیم هسوسو  دھدیم ، بیرف  دنکیم ، اوغا  ار  اھناسنا  دنکب ؛ دناوتیمن  یراک  اوغا ، زا  رتشیب  دنکیم ؛ اوغا  ار  اھناسنا  هک  تسا  نیا  دنکب  دناوتیم  هک  یراک  اھنت  نآرق ، حیرـصت 

قوقح زا  یرادفرط  یاعدا  دنکیم ، دنلب  ار  رـشب  قوقح  مچرپ  دنکیم ؛ یراکایر  مھ  دھدیم ، بیرف  مھ  دـنکیم ، میرحت  مھ  دـنکیم ، راتـشک  مھ  دـنکیم ، اوغا  مھ  اکیرمآ ، اما 

تایانج یهیقب  زا  ریغ  دتلغیم ؛ نوخوکاخ  هب  اکیرمآ  سیلپ  تسد  هب  یحالسیب  کی  یھانگیب ، کی  اکیرمآ  یاھرھش  یاھنابایخ  رد  راب  کی  زور  دنچ  رھ  اما ]  ] دنکیم رشب 

هک ییاھنیمھ  لیبق  زا  زورفاگنج  یاھنایرج  نتخادنا  هار  هب  ناشیاھیزورفاگنج ، ناشیاھینیرفآگنج ، توغاط و  میژر  نارود  رد  ناریا  رد  ناشراتفر  مھ  نیا  ناشعیاجف . و 

زا هک   - تایـصوصخ نیا  اب  ار  گرزب  ناطیـش  نیا  دنراد  رارـصا  اھیـضعب  الاح  تسا . اکیرمآ  یاھراک  اھنیا  دنتـسھ ؛ یراکبارخ  لوغـشم  اھاج  یهیقب  هیروس و  قارع و  رد  الاح 

یلقع مادک  دوشیم ؟ هچ  لقع  دوشیم ؟ هچ  روشک  حلاصم  هب  یرادافو  رانکهب ؛ یرگیبالقنا  رانکهب ، نید  ارچ ؟ دننک . دومناو  هتشرف  لکـش  هب  دننک و  کزب  تسا - رتدب  سیلبا 

؛ دنتـسھ هنوگ ] ] نیا دنکب ؟ باختنا  تاجن  یهتـشرف  ناونعهب  دامتعا ، دروم  ناونعهب  تسود ، ناونعهب  ار  اکیرمآ  تردق  لثم  یتردق  ناسنا  هک  دھدیم  هزاجا  ینادجو  مادک  و 

یرگید روج  حولهداس  دارفا  مشچ  رد  ار  ناشدوخ  ریگمشچ ، رھاظب  رھاوظ  اب  نلکدا ، اب  تاوارک ، اب  هدیـشکوتا ، رھاظ  اب  دنیارآیم ؛ ار  ناشدوخ  هلب ، تسا . نیا  رما  تقیقح 

روشک زا  ار  گرزب  ناطیـش  نیا  ناریا  گرزب  تلم  تسا . روجنیمھ  مھ  رگید  یاـھروشک  دروم  رد  تسا ؛ اـم  دروم  رد  نیا  تسا . اـھنیا  اـکیرمآ  میژر  تقیقح  دـنھدیم ؛ هوـلج 

. دوشیمن مامت  اھنیا  ینمشد  دنک ؛ ادیپ  ذوفن  میھدب  هزاجا  دیابن  ددرگرب ؛ هرجنپ  زا  تفر ، رد  زا  میراذگب  دیابن  ددرگرب ؛ هرابود  میراذگب  دیابن  درک ؛ نوریب 

ىمالسا  / ٢۵/٠۶/١٣٩۴ بالقنا  نارادساپ  هاپس  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

لوط رد  هک  دننکیم  تیامح  ییاھمیژر  زا  دنریگرد . یباسح  هدیچیپ ؛ مھ  اکیرمآ  نارادمتسایس  یاپورپ  هب  لکـشم  نیا  تسا ؛ نیا  اکیرمآ  یـساسا  تالکـشم  زا  یکی  اعقاو 

، اکیرمآ یرکف  یـسایس و  ناگبخن  نارکفنـشور و  نیب  رد  نالا  نیا  دوشیم ؛ ضقن  اھمیژر  نیا  دوجو  اب  اھنآ  یرـشب  قوقح  راعـش  یروتاتکید و  دـض  راعـش  یدامتم  یاھلاس 

نآ شرـشب ، قوـقح  یهلئـسم  نآ  تسا ، اـم  لـباقم  رد  هک  ینمـشد  تسا . یدوـجوم  نـینچ  کـی  نمـشد  نـیا  دـنھدب ؛ باوـج  دـنناوتیمن  هدرک ؛ داـجیا  هلئـسم  یباـسح 

ار هقطنم  یهمھ  حلص ؟ وک  حلص ؛ یارب  میگنجیم  ام  دنتفگیم  حلـص ؛ یهلئـسم  نآ  شتینما ، داجیا  یهلئـسم  نآ  شمـسیرورت ، یهلئـسم  نآ  شایـسارکومد ، یهلئـسم 

نیا دـیاهدرک ، رپس  هنیـس  شلباقم  رد  امـش  هکنآ  هداتـسیا ، وا  لباقم  رد  بالقنا  هکنآ  تسا . نیا  نمـشد  تسین ؟ گنج  نالا  هقطنم  نیا  یاـجک  دـندرک ؛ گـنج  هب  یهدولآ 

. نمشد نآ  تسا  نیا  یلمع ؛ یتفرعم و  للخ  همھنیا  اب  فعض ، یهطقن  همھنیا  اب  ضقانت ، همھنیا  اب  یدوجوم  نینچ  کی  تسا ؛

نانآ  / ٠٧/١۵/١٣٩۴ یاھهداوناخ  یمالسا و  بالقنا  نارادساپ  هاپس  ییایرد  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

قوقح یعدم  هک  ییاھنیمھ  دندرکیم ، عافد  دندرکیم و  تیامح  مادص ، ینعی  موش ، سوحنم و  دوجوم  نیا  زا  هک  یناسک  یهمھ  یعـس  سراف  جـیلخ  یهقطنم  رد  هکنیا 

دوب نیا  ناشیعس  یمالسا - یروھمج  لباقم  رد  دندرک  کمک  وا  هب  یدامتم  یاھلاس  اھنیا  هک   - دندرک ییارآفص  ناشدوخ  مادص  لباقم  رد  اھدعب  هک  ییاھنیمھ  دنرشب ،

. دننک نماان  یمالسا  یروھمج  یارب  ار  سراف  جیلخ  هک 

نانآ  / ٠٧/١۵/١٣٩۴ یاھهداوناخ  یمالسا و  بالقنا  نارادساپ  هاپس  ییایرد  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

قوقح یعدم  هک  ییاھنیمھ  دندرکیم ، عافد  دندرکیم و  تیامح  مادص ، ینعی  موش ، سوحنم و  دوجوم  نیا  زا  هک  یناسک  یهمھ  یعـس  سراف  جـیلخ  یهقطنم  رد  هکنیا 

دوب نیا  ناشیعس  یمالسا - یروھمج  لباقم  رد  دندرک  کمک  وا  هب  یدامتم  یاھلاس  اھنیا  هک   - دندرک ییارآفص  ناشدوخ  مادص  لباقم  رد  اھدعب  هک  ییاھنیمھ  دنرشب ،

. دننک نماان  یمالسا  یروھمج  یارب  ار  سراف  جیلخ  هک 

نانآ  / ٠٧/١۵/١٣٩۴ یاھهداوناخ  یمالسا و  بالقنا  نارادساپ  هاپس  ییایرد  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

. دـنکیم ادـیپ  راکورـس  اھتلم  تشونرـس  اب  هک  تسا  ییاھفدـھ  اھنیا  دـناهدرک ؛ فیرعت  ناشدوخ  یارب  ار  یکاـنرطخ  یاھفدـھ  هقطنم  نیا  رد  یرابکتـسا  یاھهاگتـسد  زورما 

« رشب قوقح   » 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 68هاگياپ  هحفص 59 
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هتشک هانگیب  یاھناسنا  هک  دنریگب  راک  هب  ار  ییاھشور  دنرادن  ابا  چیھ  ینعی  تسا ؛ هناعبس  یناسنا و  ریغ  کانرطخ و  رایسب  یاھرازبا  دنریگیم ، راک  هب  هک  مھ  ییاھرازبا 

ینعی دنرادن ، یئابا  چـیھ  دـننکیم ؟ هچ  ناتـسکاپ  رد  ناتـسناغفا ، رد  ام ، یقرـش  یهقطنم  رد  ای  هیروس  رد  قارع ، رد  ام ، یبرغ  یهقطنم  رد  دـینک  هظحالم  امـش  دـنوشب .

عقاو فالخ  همھ  اوتحمیب ، چوپ و  یاھبلاق  اھاعدا و  نیا  زا  یدنورھـش و  قوقح  اھناسنا و  قوقح  رـشب و  قوقح  دـننکیم  اعدا  هکنیا  درادـن . یـشزرا  ناشیارب  اھناسنا  ناـج 

! دش هابتـشا  دیـشخبب  دنیوگیم  دـعب  دـنناسریم ، لتق  هب  نارابمب  اب  ار  رامیب  رفن  اھهد  دـننکیم ، هلمح  ناتـسرامیب  هب  دـینکیم ؛ هظحالم  هک  تسا  نیمھ  شدـھاش  تسا ؛

یمحریب و زا  دنکیم  تریح  ناسنا  هک  دتفایم  قافتا  یعیاجف  رگید  قطانم  رد  قارع ، رد  هیروس ، رد  نیرحب ، رد  نمی ، رد  هزغ ، رد  دنیوگیمن . مھ  ار  دیشخبب  نیمھ  یھاگ 

مھ یرشب  قوقح  یاھهاگتسد  دننزب ! شتآ  دننازوسب و  هدنز  هدنز  دننک ، سفق  لخاد  ار  یمدآ  کی  دنناوتیم ؟ روطچ  دنھدیم ؛ ماجنا  ار  عیاجف  نیا  هک  یناسک  نآ  یلدگنس 

ام ینعی  دنروایب ، نوریب  ملاس  هاچ  لخاد  زا  ار  نیا  هک  دنریگیم  راک  هب  ار  اھرازبا  یهمھ  دتفایم ، هاچ  لخاد  یتقو  یاهبرگ  کی  ای  یگس  کی  تقونآ  دننک . اشامت  دننیشنب و 

فادھا هقطنم  رد  هک  تسا  نیا  ناشدـصق  تسا . روط ] ] نیا نمـشد ، تسا ؛ قافن  نیا  تسا ، ییوگغورد  نیا  تسا ، یراکایر  نیا  ایند  گرزب  رطخ  میاهدـنز ؛ دوجوم  رادفرط 

هدایپ عنام  یدایز  دودـح  ات  هکلب ] ، ] دوشیم دوخ  نورد  رد  نمـشد  ذوفن  عنام  طقف  هن  یھلا ، یهوقولوح  هب  یھلا و  قیفوت  هب  یمالـسا ، یروھمج  هتبلا  دـننک ؛ هداـیپ  ار  دوخ 

اھناوج امـش  هک  تسا  ییاـھهدارا  اـھمزع و  نیمھ  تکرب  هب  هک  تسا  یھلا  تردـق  نیا  تسا ، راـگدرورپ  قیفوت  نیا  تسا ؛ هدـش  مھ  هقطنم  رد  نمـشد  یاـھهشقن  ندرک 

. دیراد

بالقنا  / ٠٧/٢٧/١٣٩۴ ربھر  اب  جح  ناراکردناتسد  نالوئسم و  رادید 

ارجام نیا  رد  دننکیم ، اپ  رب  ایند  رد  یناوارف  لاجنج  رفن  کی  ندش  هتشک  یارب  یھاگ  هک  یبرغ  یاھتلود  نینچمھ  رـشب و  قوقح  یعدم  قفانم  وگغورد و  یاھهاگتـسد 

. دندرک ضحم  توکس  دوخ  قیفر  تلود  عفن  هب 

. دندرکیم هبلاطم  ار  هعجاف  نیا  نالماع  تازاجم  رارکتمدع و  نیمضت  تراسخ ، ناربج  ییوگخساپ ، دیاب  دنتشاد ، تقادص  رگا  رشب  قوقح  نایعدم  نیا 

یاھنامزاس یبرغ و  یاھتلود  دـیاب  زین  تکرح  نیا  جامآ  یهطقن  دوش و  حرطم  یناھج  عماجم  رد  اھلاس  ات  دـیاب  درذـگب و  یـشومارف  توکـس و  هب  دـیابن  هلئـسم  نیا  ... 

. دنشاب رشب  قوقح  یعدم 

جیسب  / ٠٩/٠۴/١٣٩۴ یاھنادرگ  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

چیھ هک  یمدرم  دـنزیریم . بمب ]  ] دـنراد روطنیمھ  هسردـم ؛ ناتـسرامیب ، هناـشاک ، هناـخ ، دـننکیم . ناراـبمب  روطنیمھ  ار  نمی  مدرم  دـنراد  تسا  یلاوـتم  یاـھهام  نـالا 

عافد مئاد  دـنراد  اھنیا  زا  نآ ، دـننام  رـشب و  قوقح  یـسارکومد و  یعدـم  یاھهاگتـسد  تقونآ  دـننکیم ؛ نارابمب  دـنراد  دـنرادن ، یھانگ  چـیھ  هک  یمدرم  دـنرادن ، یریـصقت 

. تسا نیا  دیھدیم ، راعش  شاهیلع  امش  هک  یرابکتسا  دیداتسیا ، شلباقم  رد  امش  هک  ییایند  تسا ؛ نیا  ملاظ  یایند  تسا ؛ نیا  ایند  دننکیم ! تیامح  دننکیم و 

شترا  / ١١/١٩/١٣٩۴ ییاوھ  دنفادپ  ییاوھ و  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

نمـشد نمـشد  نیا  نوچ  تسا ؛ مزال  فعاضم  تبقارم  اھتنم  دـننکیم ؛ شـالت  دـننکیم ، تیلاـعف  دـنراد  اـفاصنا  اـقح و  تسا ، بوخ  روشک  نیلوئـسم  یاـھتیلاعف  هللادـمحب 

. تسا یئایحیب  حیقو و  نمشد  تسا ، یراکبان 

هد ار  نمی  دراد  یروشک  کی  هک  دـیراد  ربخ  امـش  ایآ  دنـسرپیم  اھییاکیرمآ  زا  ایند  یمومع  راکفا  دـھدیمن . باوج  زورما  ایند  یمومع  راکفا  یاـھلاوس  نیرتهداـس  هب  اـکیرمآ 

عالطا رگا  دینکیمن ؟ ضارتعا  ارچ  دیراد  عالطا  رگا  دینکیم ؟ تیامح  ارچ  دیراد  عالطا  رگا  دیرادن ؟ عالطا  ای  دیراد  عالطا  دنکیم ؟ دوبان  ار  اھرھـش  دـنکیم ، نارابمب  هام  هدزای  هام ،

، دـینزیم رـشب  قوقح  زا  مد  هک  امـش  دـینکیم ؟ تیامح  ارچ  دـینکیم ؟ کمک  ارچ  دـننکیم ؟ کمک  اھنآ  هب  ناتناسرتخوس  یاـھامیپاوھ  ارچ  دـینادیم ، تیاـنج  ار  نیا  دـیراد و 

مـسیرورت دـنوشب ، هتـشک  یعاـفد  چـیھ  نودـب  اھهسردـم  رد  اھناتـسرامیب ، رد  اـھهناخ ، لـخاد  یماـظن ، ریغ  درم ، نز و  نارازھ  کدوک ، نارازھ  هکنیا  دـیھدب . ار  شباوج 

ایند مدرم  مشچ  هب  فاصفاص  دـنھدیمن ؛ باوج  نیا  هب  اھییاکیرمآ  دـینکیم ؟ تیامح  نآ  زا  ارچ  تسین ؟ یتلود  مسیرورت  لکـش  نیرتهناـمحریب  نیرتحـیقو و  نیا  تسین ؟

۶۵ لاس ، اب ۶٠  تسا  نیطـسلف  فرط  نآ  تسا ؛ ریخا  لاس  کی  نیا  یهلئـسم  هلئـسم ، تسا ؛ نمی  الاح  نیا  دننکیم ! مھ  رـشب  قوقح  زا  یرادفرط  یاعدا  دننکیم ، هاگن 

دینیبیم دــننکیم ، دوباـن  ار  ناـشیاھهعرزم  دــینیبیم  دــننکیم ، بارخ  ار  ناـشیاھهناخ  دــینیبیم  دــننکیم ، راـکهچ  دــنراد  ار  نیطــسلف  مدرم  دــینیبیم  هقباـس . لاـس 

لوپ ارچ  دـینکیم ؟ عافد  ارچ  سپ ] ، ] دـینیبیم ار  اھنیا  دـنرادیم ؛ ناشھگن  حلـسم  دـنناشنیم و  اھهناخ  نآ  رد  گنفت  اب  ار  تسینویھـص  رـصانع  دـننکیم و  یزاسنامتخاس 

هب تسا . یمومع  راکفا  یهداس  تالاوس  اھنیا  ارچ ؟ دـییوگیم ؟ قلمت  امئاد  دـییآیم و  هاتوک  اکیرمآ  لخاد  یتسینویھـص  یبال  ناتدوخ  لوق  هب  لابق  رد  اـمئاد  ارچ  دـیھدیم ؟

هک ییاھروشک  رد  دـننکیم . یـسارکومد  یاعدا  دـننکیم ، رـشب  قوقح  هب  یدـنمهقالع  یاعدا  دـننکیم ، یتسود  یاعدا  تقونآ  دـنھدیمن . باوج  اـھلاوس  نیا  زا  هملک  کـی 

[ اما ، ] تسیچ تاباختنا  دـنمھفیمن  الـصا  دـنرادن ، ییانـشآ  تاباختنا  مان  هب  یاهدـیدپ  اب  الـصا  دروآ ، دوشیمن  ار  تاباختنا  مسا  دنتـسھ ، اـم  یهقطنم  رد  اـکیرمآ  ناـمیپمھ 

نینچکـی اـکیرمآ  تسا ؛ ینمـشد  نینچکـی  اـم  نمـشد  دـنکیم . عاـفد  اـھنآ  زا  مھ  روجهمھ  روجهچ ! مھنآ ] [ ؛ هتـسب توخا  دـقع  اـھنیا  اـب  یـسارکومد  رادفرط  یاـکیرمآ 

نینچ کی  اکیرمآ  ماظن  میرادـن - یراک  ام  اکیرمآ  مدرم  هب   - تسا ییاکیرمآ  ماـظن  روظنم  تسا ؛ اـکیرمآ  یهمکاـح  تئیھ  روظنم ، هک  ماهتفگ  اـھراب  نم  هتبلا  تسا . یدوجوم 

باوج دـنراد  یباوج  اعقاو  رگا  بخ ، دـنھدیمن ! تالاوس  نیا  هب  مھ  یباوج  و  دـندنخیم ، مدآ  یور  وت  مھ  دـعب  دـنھدیم ، ماجنا  ار  فالخ  یاھراک  نیرتهناحیقو  تسا . یماـظن 

، یھلا لضف  هب  دشاب . عمج  شـساوح  دیاب  ناریا  تلم  دشاب ؛ عمج  شـساوح  دیاب  تسا ، ینمـشد  نینچکی  لباقم  رد  یروشک  کی  یتقو  ملاع . یمومع  راکفا  هب  دنھدب 

نیا زا  دعب  دنکب ؛ یثنخ  ار  راکبان  رادغ و  رگهلیح و  نمـشد  نیا  ریبدـت  تسا  هتـسناوت  نونکات  یمدرم  میظع  تکرح  نیا  و  تسا ، هدوب  عمج  تسا و  عمج  ناریا  تلم  ساوح 

. درک دھاوخ  راوخ  ار  نمشد  نیا  یھلا  لضف  هب  مھ 

یقرش  / ١١/٢٨/١٣٩۴ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

لباق دھدب ، تئرج  اھتلم  رگید  هب  دنکب و  نایب  رابکتـسا  هیلع  ار  دوخ  عطاق  تارظن  یاهظحالم  هنوگچیھ  نودـب  دتـسیاب و  احیرـص  یتلم  کی  هکنیا  ناریا  تلم  نانمـشد  یارب 

هک دینک  ادیپ  تسد  یتردق  نانچنآ  هب  ناریا  تلم  امش  هکیتقو  ات  تشاد ؟ دھاوخ  همادا  یک  ات  نمـشد  شالت  نیا  دننکیم . شالت  دنراد  دنناوتیم  هچرھ  اذل  تسین ، لمحت 

رـس رب  دیدرک  هظحالم  امـش  هک  ییاھاوعد  یهمھ  دوشب . هلحرم  نیا  هب  امـش  ندیـسر  عنام  هک  دوشیم  نیا  فورـصم  نمـشد  شالت  یهمھ  دـینک ؛ سویام  ار  اھنآ  دـیناوتب 

، مینکیم میرحت  هک  دننکیم  دیدھت  مھ  زاب  دـندرک و  هک  ییاھمیرحت  دـننکیم ، هک  ییاھدـیدھت  دـننزیم ، رـشب  قوقح  باب  رد  هک  ییاھفرح  دـنتخادنا ، هار  یاهتـسھ  یهلئـسم 

نیا اب  هک  تسا  یاهزیگنا  ناریا  تلم  یهزیگنا  هتبلا  دـننک ؛ فقوتم  ار  نآ  دـنزادنیب و  باتـش  زا  دـنکیم ، تکرح  دراد  باتـشرپ  هک  یھار  نیا  رد  ار  تلم  نیا  هک  تسا  نیا  یارب 

. دش دھاوخن  گنرمک  دش ، دھاوخن  مک  اھزیچ 

مالسلاهیلع  / ٠٣/٠٣/١٣٩۵ نیسح  ماما  یرادساپ  تیبرت  ىرسفا و  هاگشناد  رد  تانایب 

. تسا تیعبت  مدع  هلئسم ، تسا . هناھب  همھ  رگید ، نوگانوگ  لئاسم  رشب ، قوقح  یهلئسم 

دراد دوجو  هنیمز  نیا  رد  هک  ییاھزیچ  ماسقا  عاونا و  یاهتـسھ و  یژرنا  اب  دنتخاسیم ، مھ  شکـشوم  اب  دـنکب ، لوبق  ار  رابکتـسا  تیعبت  دوب  رـضاح  یمالـسا  یروھمج  رگا 

رابکتسا رفک و  یهھبج  زا  دنکب ، تیعبت  رفاک  ربکتسم  نمشد  زا  تسین  رضاح  یھلا ، میلعت  اب  یمالسا ، یروھمج  دندروآیمن . الصا  مھ  ار  رـشب  قوقح  مسا  دنتخاسیم و 

. تسا نیا  یارب ]  ] ناششالت یهمھ  یلصا ؛ تلع  تسا  نیا  دنکب ؛ تیعبت 

١٣٩۵/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمتفھ  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

« رشب قوقح   » 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 68هاگياپ  هحفص 60 
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هاتوک امـش  دینک ، هلداجم  ثحب و  امـش  اکیرمآ  اب  هک  مھ  یرگید  یهنیمز  رھ  رد  دـننادب : الاح  دنتـسنادیمن ، هک  مھ  یـضعب  اما  دنتـسنادیم  مھ  هبرجت  نیا  زا  لبق  اھیلیخ 

؛ نیطـسلف ثحب  نانبل ، ثحب  مسیرورت ، ثحب  کشوم ، ثحب  رـشب ، قوقح  ثحب  اھهنیمز : یهمھ  رد  درک ؛ دھاوخ  ظفح  ار  شدوخ  برخم  شقن  وا  زاب  دینک ، لزانت  دـییایب ،

اب نابز و  اب  لوا  دـمآ ؛ دـھاوخن  هاتوک  وا  دـینادب  دـینکب ، رظنفرـص  دـییایب ، هاتوک  ناتدوخ  ینابم  زا  ناتدوخ ، لوصا  زا  تسا - لاحم  هتبلا  هک   - ضرف هب  امـش  هک  یاهیـضق  رھ  رد 

؛ ناریا تلم  یارب  هبرجت  کی  دش  نیا  دھدیمن ؛ ماجنا  ار  شدوخ  دھعت  دنکیم و  هبد  دھدب ، ماجنا  دـیاب  هک  ار  یراک  لمع ، رد  دـعب  دـش ، دـھاوخ  نادـیم  دراو  مسبت  اب  دـنخبل و 

. دیرمشب منتغم  ار  هبرجت  نیا 

١٣٩۵/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمتفھ  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

هک دـنراد  قح  تسا ؛ ییاھیـشمطخ  یناـعم و  میھاـفم و  هچ  نمـضتم  یرگیبـالقنا  هک  داد  مھاوـخ  حرـش  تسا ؛ یرگیبـالقنا  رطاـخهب  دـننکیم ، دراو  هک  مھ  ییاـھراشف 

ترابع هیضق  تقیقح  اما  لیبق ، نیا  زا  ییاھهناھب  رشب و  قوقح  یهناھب  اب  یھاگ  یاهتسھ ، یهناھب  اب  یھاگ  دوشیم ؛ دراو  فلتخم  یاھهناھب  اب  هتبلا  اھراشف  دنـسرتب .

. دننارگن دنراد و  همھاو  یرگیبالقنا  تیصوصخ  زا  یمالسا  ناریا  نانمشد  ناریا و  تلم  نانمشد  هک  نیمھ  زا  تسا 

بالقنا  / ٠٩/٠۴/١٣٩۵ ربھر  اب  هیئاضق  هوق  نالوئسم  سیئر و  رادید 

یقوقح عماجم  ناھج و  یمومع  راکفا  رد  ینالقع  نقتم و  یاھهیاپ  اب  یمالسا  رـشب  قوقح  تسا  مزال  هدش و  میظنت  یطلغ  یانبم  رب  دیوگیم  برغ  هک  یرـشب  قوقح 

. دوش یریگیپ  نییبت و 

دندناوخ تیرشب  یگدنمرش  ثعاب  اھروشک ،» یخرب  زا  لوپ  نتفرگ  یازا  رد  ار  نمی  رد  یشککدوک  یراج و  تیانج  رب  للم  نامزاس  نتـسب  مشچ   » یمـسر مالعا  ناشیا 

. مینک یئاضق  یقوقح و  راک  نآ  یور  ناھج ، حطس  رد  دیاب  تسا و  رشب  یعقاو  قوقح  دض  ییاوسر ، نیا  دندوزفا : و 

انم  / ١٧/٠۶/١٣٩۵ یادھش  یاھهداوناخ  رادید  رد  تانایب 

ای دوشیم  مادـعا  ینعی ]  ] دـسریم لتق  هب  دـییامرفب  ضرف  یروشک  کی  رد  یماھتا  کی  اب  یرفن  کی  اج  کی  بخ ، تسا . رـشب  قوقح  یعدـم  یایند  هب  هاگن  رگید ، دـعب  کـی 

تـسرد وھایھ  دراد - دوجو  اھنآ  اب  یهزرابم  تفلاخم و  یارب  هزیگنا  هک  ییاـھروشک  نآ  رد  هتبلا   - دـش دـنلب  یرـشب  قوقح  یاھادصورـس  دـینیبیم  امـش  دوشیم ، ینادـنز 

رـشب قوقح  یعدم  یاھتلود  یرـشب و  قوقح  یاھهاگتـسد  نیا  دنزابیم و  ناج  تلود  کی  لمع  وس  یریبدتیب و  یتیافکیب و  رطاخهب  رفن  رازھ  دـنچ  اجنیا  اما ] [ ؛ دـننکیم

هب دنھدیم و  یللملانیب  یاھنامزاس  اھهاگتـسد و  هب  لد  هک  یناسک  نیا  تسا . یمھم  یهتکن  کی  مھ  نیا  دنیوگیمن ! زیچ  چـیھ  دـننزیمن ؛ فرح  دـنریگیم و  گرم  توکس 

هیـضق نیا  رد  دراد ؛ دوجو  تالیکـشت  نیا  اھنامزاس و  نیا  تیوھ  رد  عقاو  فالخ  غورد و  ردقچ  هک  دـننیبب  ار ؛ تیعقاو  نیا  دـنمھفب  ار ، تقیقح  نیا  دـننیبب  دـندنبیم ، دـیما  اھنآ 

هن  - یاهثداح نینچ  کی  رد  ناسنا  رازھ  دنچ  اما ] ، ] دننکیم لاجنج  هک  دنکیم  ادیپ  تیمھا  ردقنیا  ناشیارب  تاناویح  قوقح  یتح  یھاگ  دنتفگن . زیچ  چـیھ  دـندرک ، توکس 

حالطـصاهب اـھنیا  اـجنآ  دـننک ؛ تیریدـم  تسرد  ار  هثداـح  نیا  هک  یناـسک  دـندوب  دـنمهفیظو  هک  یاهثداـح  کـی  رد  هکلب ] ، ] اـمیپاوھ کـی  طوقـس  هـن  یفداـصت ، یهثداـح  کـی 

! دننکب ضحم  توکس  دنیوگن ؛ زیچ  چیھ  اھنیا  دنوشب و  هدیشک  نوخ  کاخ و  هب  دننک - ظفح  ار  اھنیا  تینما  هک  تسا  هدوب  اھنآ  یهفیظو  دنرما ، نایلوتم  اھنیا  دناهناخبحاص ،

ار تقیقح  دـنورب  دـیاب  تسا ؛ هیـضق  نیا  رد  بایتقیقح  تئیھ  کـی  لیکـشت  رـشب ، قوقح  نایعدـم  یمالـسا و  تما  نالوئـسم  یهدـھع  رب  مزـال  بجاو و  یاـھراک  زا  یکی 

دناوتیم هک  دراد  دوـجو  یکرادـم  دانـسا و  تسا ، هدـش  هتـشادرب  ییاھـسکع  تسا ، هدـش  ییاـھهبحاصم  اـما  تسا  هتـشذگ  مھ  لاـسکی  ـالاح  هکنیا  اـب  دـننک ؛] نشور  ]

اھنآ  - دنتسین ای  دنتسھ  رـصقم  دوعـسلآ  هثداح  نیا  رد  هک  دوشب  مولعم  دنروایب ؛ رد  ار  بلطم  تقیقح  بایتقیقح ، هورگ  کی  دنورب  دنکب ؛ نشور  یدایز  دودح  ات  ار  تقیقح 

لوپ اب  ار  اھناھد  هنوعلم ، یهثیبخ  یهرجـش  هلـسلس و  نیا  دنتـسین . رـصقم  ای  دنرـصقم  اھنیا  هک  دوشب  نشور  هیـضق  تیعقاو  دوشب ، مولعم  میتسین - رـصقم  ام  دـنیوگیم 

، دـننیبب کیدزن  زا  دـنورب  دـیاب  تسا ، مزال  بایتقیقح  تئیھ  کی  دـنکب . یـضارتعا  دـنزب ، یفرح  اھنیا  هیلع ]  ] یـسک دـنراذگیمن  اـیند ، ناگدـنب  لوپ و  ناگدـنب  نیا  دـندنبیم ،

تیمھا دـننکب و  لابند  دـنریگب و  رظن  رد  یتسیاب  مھ  ام  مرتحم  نیلوئـسم  هک  تسا  ییاـھراک  یهلمج  زا  نیا  دـشکب . لوط  دـھاوخیم ]  ] هچرھ دـننک ؛ یـسررب  ار  هلئـسم 

. تسا هیضق  دعب  کی  مھ  نیا  دنھدب .] ]

ناوج  / ٠٧/٢٨/١٣٩۵ یملع  ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

[ رگا دینکیم  لایخ   ] هک متفگ  اجنیا  یمومع  تاسلج  رد  مھ  متفگ ، یصوصخ  تاسلج  رد  نیلوئـسم  هب  مھ  متفگیم ؛ اھراب  اھراب و  نم  هک  تسا  یزیچ  نامھ  نیا  دینیبب !

یهیضق زا  دیراد ؛ کشوم  ارچ  هک ]  ] دیآیم شیپ  کشوم  یهیضق  اقآ ، هن  دوشیم ؟ مامت  اکیرمآ  اب  امـش  یهلئـسم  دینک ، ینیـشنبقع  یاهتـسھ  یهلئـسم  لابق  رد  امش 

ینیـشنبقع دـیدرک ، لح  رگا  ار  هیـضق  نیا  دـینکیم ؛ تیامح  نیطـسلف  زا  سامح ، زا  هللابزح ، زا  امـش  ارچ  هک  دـیآیم  شیپ  تمواقم  یهیـضق  دـنوشب ، سویاـم  کـشوم 

قبط رشب  قوقح  رد  ام  بخ ، یلیخ  دیتفگ  دیدرک و  لصفولح  رگا  ار  رشب  قوقح  یهیضق  دیآیم ؛ شیپ  رشب  قوقح  یهیضق  الثم ] ، ] دیآیم شیپ  رگید  یهیـضق  کی  دیدرک ،

نیا اب  تعـسو ، نیا  اب  یروشک  کی  رد  ماظن  کی  روضح  ار ؟ امـش  دـننکیم  لو  رگم  دـیآیم ؛] شیپ   ] تلود هاگتـسد  رد  نید  تلاخد  یهیـضق  مینکیم ، لمع  امـش  یاـھرایعم 

.[ دننک لمحت  دنناوتیمن  - ] تسا یئانثتسا  اھنیا  هک   - ار تاناکما  نیا  اب  تیعمج ،

نایوجشناد  / ٠٨/١٢/١٣٩۵ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

یاـھنابایخ رد  دـیتسھ ، تسوپخرـس  تسوپهایـس و  رگا  دـیتسھ ، تسوـپنیگنر  رگا  امـش  تفگ  داتـسیا و  شایتاـباختنا  تاـغیلبت  رد  درم  نآ  نیا  زا  لـبق  زور  دـنچ  نـیمھ 

دراد یسک  ار  فرح  نیا  دینیبب ! امـش  دیاهدنز . رگید  یهقیقد  دنچ  ات  هک  دیـشاب  نئمطم  دیناوتیمن  دیوریم ، هار  یتقو  کلذریغ  اینرفیلاک و  نتگنـشاو و  وگاکیـش و  کرویوین و 

. نیا ینعی  اکیرمآ  یتسرپداژن  دنک . هرادا  ار  اکیرمآ  دنیشنب  دیفس ، خاک  رد  دورب  رگید  زور  دنچ  دراد  راظتنا  هک  دنزیم 

اکیرمآ تورث  دـصرد  دون  کلام  اکیرمآ  مدرم  دـصرد  کـی  زا  رتمک  هک  دـنتفگ  مھ  نارگید  تفگ و  وا  دناهنـسرگ . اـکیرمآ  رد  رفن  نویلیم  تفگ ۴۴  تفگ .] مـھ   ] ار اـھییاکیرمآ  رقف 

دنتفگ هکنیا  دینزیم ، دایرف  امش  هک  اکیرمآ » رب  گرم  . » رـشب قوقح  ندرک  لامدگل  یتسرپداژن ، فالتخا ، ضیعبت ، تسا ؛ هدش  لامدگل  اجنآ  رد  یناسنا  یاھـشزرا  دنتـسھ .

. دیشکب اکیرمآ  رس  رب  دیراد ، دایرف  هچرھ  هک  تفگ  اھزیچ  نیمھ  رطاخهب  ماما  اھزیچ . نیا  رب  گرم  ینعی  دیشکب ،» اکیرمآ  رس  رب  دیراد  دایرف  هچرھ  »

شترا  / ١١/١٩/١٣٩۵ ییاوھ  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

دیدھت زا  ریخن ، دریگیم . یعضوم  هچ  دیدھت  لباقم  رد  ناریا  تلم  هک  دنھدیم  ناشن  داد ؛ دنھاوخ  نابایخ  رد  ار  اھفرح  نیا  اھدیدھت و  نیا  باوج  مدرم  نمھب ، مودوتسیب  زور 

یراک داد . ناشن  ار  اکیرمآ  یعقاو  یهرھچ  درک و  مک  ار  ام  تمحز  هک  تسا  نیا  رطاخهب  ام  رکشت  میرکشتم ؛ هدمآ ، هزات  هک  ییاقآ  نیا  زا  ام  هلب ، میـسرتیمن . ام  مھ  یـسک 

رد دمآ  اقآ  نیا  میتفگیم ، مئاد  اکیرمآ  یهمکاح  هاگتـسد  رد  یعامتجا  داسف  یقالخا ، داسف  یداصتقا ، داسف  یسایس ، داسف  یهرابرد ]  ] لاس دنچ  یـس و  لوط  رد  ام  هک 

ییاکیرمآ رـشب  قوقح  تسیچ ، اکیرمآ  تقیقح  هک  دھدیم  ناشن  دـنکیم ، دراد  هک  ییاھراک  نیا  اب  مھ  نالا  درک . نایرع  ینلع و  ار  نیا  تاباختنا ، زا  دـعب  تاباختنا و  یهرود 

. تسا نیا  اھنیا  رشب  قوقح  دننزیم ! دنبتسد  ار  هلاسجنپ  یهچب  هچ ؛ ینعی 

شترا  / ١١/١٩/١٣٩۵ ییاوھ  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

؛ دینک هاگن  ار  ماما  تانایب  درک . نشور  بالقنا  زاغآ  رد  دوخ ، تکرباب  یگدـنز  لاس  هد  لوط  رد  ناریا  تلم  یارب  لئاسم  نیا  دروم  رد  ار  قیاقح  هک  راوگرزب  ماما  رب  ادـخ  تمحر 

دنکیم رارصا  دیوگیم ، دنکیم ، نایب  ررکم  رد  ررکم  ماما  هکنیا  تخانش . ار  فادھا  مھ ] [ ؛ تخانش ار  ناریا  تلم  مھ  تخانش ، ار  نمـشد  مھ  تخانـش ، ار  تسود  مھ  ماما ،

« رشب قوقح   » 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 68هاگياپ  هحفص 61 
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؛ میدزیم ار  اھفرح  نیا  هتبلا  ام  تسا . نمشد  تخانش  رطاخهب  نیا  نمـشد ، هب  دامتعا  زا  ار  ام  درادیم  رذحرب  دینکن ، دامتعا  نمـشد  هب  دینکن ، دامتعا  ناطیـش  هب  هکنیا  رب 

تسا و هنوگچ  تسیچ و  اکیرمآ  تقیقح  هک  دـھدیم  ناـشن  دراد  باـنج  نیا  یاـھراتفر  دـننیبیم ؛ ار  نیا  دـنراد  همھ  تسا ، هنحـص  یور  تسا ، هدرپ  یور  اـھفرح  نیا  زورما 

ماما تاشیامرف  رد  ربدت  زا  تاقوا و  نیا  زا  میناوتیم  ام  هک  تسا  یزیچ  نآ  نیا  تسیچ ؛ دننزیم  اھنیا  دننام  ناسنا و  یتسود  رشب و  قوقح  هب  عجار  هک  ییاھفرح  نیا  نطاب 

. میروایب تسدهب 

بالقنا  / ١٢/١٩/١٣٩۵ ربھر  اب  یربھر  ناگربخ  سلجم  یاضعا  سیئر و  رادید 

یاھروحم زا  ار  گنھرف  یهصرع  رد  ادصورسیب  اما  عیسو  موجھ  یداصتقا و  دیدش  راشف  یسایس ، یتینما و  لئاسم  قثوم ، تاعالطا  هب  دانتسا  یمالسا ، بالقنا  ربھر 

رد نالوئـسم  زا  یـساسا  یهناوتـشپ  نیا  نتفرگ  یمالـسا و  ماظن  زا  مدرم  ندرک  دیماان  اھنآ  یلـصا  فدھ  دندوزفا : دنتـسناد و  نمـشد  یهھبج  تایلمع  یحارط و  یلـصا 

. تسا نمشد  لباقم  یگداتسیا 

رد دیاب  دندوزفا : دندناوخ و  ناربکتسم  یهھبج  یاھهئطوت  اھحرط و  ندرک  یثنخ  یـساسا  هار  ار  قطنم » رب  یکتم  یمجاھت و  یوق ، یهلباقم  ، » یاهنماخ هللاتیآ  ترـضح 

میشاب هتشاد  یموجھ  تلاح  برغ  لباقم  رد  یگنج  تایانج  مسیرورت و  رشب ، قوقح  هلمجزا  اھهنیمز  یهمھ 

یمالسا  / ٠٢/٠۵/١٣٩۶ یاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

رد تسا ؛ تلادـع  هب  توعد  تسا ، تدـحو  هب  توعد  تسا ، تبحم  هب  توـعد  تسا ، فاـصنا  هب  توـعد  تسا ، ملع  هب  توـعد  ینعی  تسا ؛ روـن  هب  توـعد  مالـسا ، توـعد 

نامزاس دانسا  هب  امش  رگا ]  ] مھ زورما  دنامن ؛ ذغاک  یوررب  نابز و  رد  توعد  نیا  هک  تسا  نیا  مھم  تسا . رون  همھ  اھنیا  تسا ، تینارون  همھ  اھنیا  یرـشب  عماوج  یگدنز 

نیمھ دـینک  هاگن  ار  اھزیچ  یهیقب  ار و  رـشب  قوقح  یهیمالعا  امـش  تسھ . نآ  رد  بوخ  یاھفرح  نیا  زا  دـینک  هاـگن  ربکتـسم  یاـھروشک  زا  یـضعب  دانـسا  یتح  اـی  لـلم 

. درادن دوجو  عقاو  ملاع  رد  نآ  زا  یرثا  اما  تسھ ، نآ  رد  بوخ  یاھفرح 

١٣٩۶/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  ترضح  تلحر  زورلاس  نیمتشھ  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

، میتفر ولج  ام  دننزب ؛ ام  هب  یساسا  یهمطل  دناهتسناوتن  اھنمشد  زورما  ات  هلب ، دنتسین . راکیب  نانمشد  نم ! نارھاوخ  ناردارب و  نم ، نازیزع  دنتسین ؛ راکیب  ام  نانمشد 

. تسا اـجک  اـت  نمـشد  تحاـقو  دـینیبب  امـش  تسا ؛ نـیمک  رد  نمـشد  اـما  میھدـب ، ماـجنا  گرزب  یاـھراک  میتـسناوت  نمـشد  مـشچ  یروـک  هـب  اـم  مـیدرک ، تفرـشیپ  اـم 

رد ناریا  تلم  یار  نویلیم  لھچ  هب  تقونآ  دنکیم ، ریـشمش  صقر  هلیبق و  سیئر  رانک  رد  دتـسیایم  ضحم  طحنم  یهدـنامبقع  یاهلیبق  ماظن  کی  رد  اکیرمآ  روھمجسیئر 

و نمی ، رازاب  هچوک و  مدرم  زور  بش و  نیلتاق  رانک  رد  دنتـسیایم  هک  یگظحـالمیب  یردهدرپ و  زا  دـح  نیا  اـب  تحاـقو و  نیا  اـب  ینانمـشد  دریگیم ! داریا  دازآ  تاـباختنا  کـی 

، ار هچوک  هکلب ] ، ] ار نمی  یماظن  زکارم  هن  دننکیم ؛ نارابمب  ار  نمی  دـنراد  زور  بش و  هک  تسا  مینولاسود  بیرق  رتالاب ! تحاقو  نیا  زا  رگید  دـنروآیم ؛ رـشب  قوقح  زا  مسا 

اھنآ یوـلھپ  دــنوریم  اـھنیا  تـقونآ  دــنناسریم ؛ لـتق  هـب  ار  گرزب  هـچب و  کدوـک و  نز و  دنــشکیم ، ار  ناـھانگیب  ار ؛ مدرم  یاـھهناخ  ار ، ناتــسرامیب  ار ، دجــسم  ار ، رازاــب 

کی لباقم  رد  رتالاب ؟ نیا  زا  تحاقو  رگید  دننکیم ! میرحت  رـشب  قوقح  رطاخهب  ار  یمالـسا  یروھمج  دنروآیم و  رـشب  قوقح  مسا  دننکیم و  هلزاغم  رگیدـکی  اب  دنتـسیایم ،

. میراد بالقنا  یگدننکجیسب  تردق  هب  جایتحا  ام  ینمشد  نینچ 

بدا  / ٠٣/٢٠/١٣٩۶ گنھرف و  یلاھا  نارعاش و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هناک نآ  نودب  هک  هدش  جیار  ردقنیا  مھ  یگنرف  تاملک  نیا  الاح  تسا ؛ وجھ  رناژ  ناشیا - لوق  هب   - میرادن ام  هک  ییاھزیچ  یهلمج  زا  هک  نم  هب  دنداد  رکذت  ناتسود  زا  یکی 

نیا دنکیم ! ریشمش  صقر  بخ  دینک ؛ وجھ  مھ ] امش  . ] ندرک وجھ  درک  انب  مھ  وا  ار ؛ اھنیا  نک  ناشوجھ  هک  تفگ  تباثنبناسح  هب  ربمغیپ  وجھ . یهتـشر  دمھفیمن ؛ مدآ 

ضرف الثم  تفگ  دوشیم  نیا  یهرابرد  رعـش  رازھ  دـینک . وجھ  رعـش  رد  ار  نیا  رتابیز ! نیا  زا  هرظنم  رتھب ، نیا  زا  دـناهتفرگ ! رارق  مھ  رانک  یاهلیبق  تیلھاج  اب  نردـم  تیلھاـج 

ضیف رـصان  یاقآ  مھ  دـندناوخ ، اقآ  مھ  هک  مھ  بشما  تسھ و  هناتخبـشوخ  زنط  هتبلا  بخ  هک  تسا  رگید  یهلئـسم  کـی  مھ  زنط  تسا ، هلئـسم  کـی  وجھ  ـالاح  دـینک .

کی هک  اـھنیا  دـنوشب  وجھ  دـیاب  تسا ؛ یلاـخ  شیاـج  وجھ  اـھتنم  میاهدرک ؛ ییاھتفرـشیپ  شاوی  شاوـی  تسین ؛ دـب  زنط  ظاـحل  زا  دـمحلا  نارگید ، دـندناوخن و  هک  دـندوب 

رتبلاج نیا  زا  رگید  للم ! نامزاس  رـشب  قوقح  نویـسیمک  یهراکنالف ]  ] دننکب ار  یدوعـس  ناتـسبرع  لثم  یروشک  دینک  ضرف  الثم  دنیایب  هکنیا  دـننکیم . یھاگ  ییاھراک 

. تسا نیا  مھ  نیا  دوریم . تسد  زا  تسا ، فیح  دوشن  وجھ  یزیچ  نینچ  کی  رگا ]  ] اعقاو دوشن ؛ وجھ  هک  تسا  فیح  دراد ، وجھ  یاج  اعقاو  تسین ! یزیچ 

ماظن  / ٠٣/٢٢/١٣٩۶ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

«، مسیرورت یناـبیتشپ   » هب دـننکیم  مھتم  ار  ناریا  یتـسیرورت ، ریخا  ثداوح  نیا  تبـسانم  هب  هک  تسا  لـیبق  نیمھ  زا  مھ  اـکیرمآ  روـھمجسیئر  نیا  ریخا  فرح  نیا  ـالاح 

دنراد اـھییاکیرمآ  اددـجم  زاـب  ار  رـشب  قوقح  یهلئـسم  تسا . روجنیمھ  مھ  رـشب » قوقح   » یهلئـسم تسا . ییاـکیرمآ  هقطنم ، نیا  رد  مسیرورت  یهشیر  هکیلاـحرد 

نیا اعقاو  رگید   - یدوعس ناتسبرع  یاهلیبق  ییاطـسو  نورق  ماظن  یاسور  اب  دننیـشنیم  اجنآ  دنوریم  هک  یناسک  ینعی  تسا ! روآبجعت  کحـضم و  اعقاو  هک  دننکیم  حرطم 

هب عجار  و  دوب - دـھاوخ  هشیمھ  اھنیا  یناـشیپ  رد  یغاد  کـی  لـثم  دـش ؛ دـھاوخن  کاـپ  تقوچـیھ  اـھییاکیرمآ  نماد  زا  گـنن ، یهکل  نیا  نم  رظن  هب  هک  تسا  یاییاوسر 

هب دننیـشنب و  دـنورب  هدینـشن ، اـھنیا  دـننام  تاـباختنا و  یـسارکومد و  زا  ییوب  هک  یروشک  رد  یمالـسا ! یروـھمج  لـثم  یروـشک  هیلع  مھنآ  دـننزب ، فرح  رـشب  قوـقح 

رد زورما  ـالاح  دـنام . دـھاوخ  هک  تسا  ییاـھزیچ  اـھنیا  دـننزب ! تمھت  دـننزب و  فرح  دـننزب و  هنعط  تسا ، یرـالاسمدرم  رھظم  یرـالاسمدرم و  زکرم  هک  ناریا  لـثم  یروشک 

. دنام دھاوخ  کشالب  خیرات  رد  اھنیا  نکل  دسرن  رظن  هب  تسا  نکمم  یسایس  نوگانوگ  یاھاغوغ 

ماظن  / ٠٣/٢٢/١٣٩۶ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

دوخ ام ، اب  اکیرمآ  لکشم  هک  تسا  نیا  مھ  تلع  تسین ، لح  لباق  اساسا  اکیرمآ  اب  ام  لئاسم  زا  یرایسب  تسا . اکیرمآ  یهلئسم  منکیم  حرطم  هک  مھ  یرخآ  یهلئـسم 

یروھمج سفن  اـب  اـکیرمآ  لکـشم  تسا ؛ لکـشم  رـشب  قوقح  هن  تسا ، لکـشم  یاهتـسھ  یژرنا  هن  تسا . نیا  لکـشم  یمالـسا - یروـھمج  دوـخ  ینعی   - میتـسھ اـم 

کی ناریا ، لثم  یدـنمتورث  نیمزرـس  کی  رد  مھ  نآ ناریا ، لثم  یمھم  یاـج  کـی  رد  مھ  نآ دـیایب ، دوجو  هب  یتموکح  کی  یماظن ، کـی  یتلود ، کـی  هکنیا  تسا . یمالـسا 

نیا اب  تسا ؛ لمحت  لباق  ریغ  ناشیارب  نیا  دـیوگب ، هن » یرآ و   » لئاسم رد  شدوخ  دـشاب و  هتـشادن  انتعا  اکیرمآ  لثم  یتردـق  »ی  هن یرآ و   » هب هک  دـیایب  راک  رـس  یتموکح 

. دنراد لکشم  ماظن  لصا  اب  اھنیا  تسین ؛ یندش  لح ام  تالکشم  اکیرمآ  اب  نیاربانب ، دینک ؟ لح  دیھاوخیم  یروجهچ  ار  هضراعم  نیا  دنضراعم . نیا  اب  دنفلاخم ،

ماظن  / ٠٣/٢٢/١٣٩۶ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

یهقطنم تسا ، مھم  ناـمیاج  میتـسھ ، یباذـج  روشک  اـم  دـینادب . رتـشیب  اـما ] [ ؛ دـینادیم امـش  یهمھ  هتبلا  دـینادب .]  ] امـش ار  نیا  تسا ؛ یباذـج  روـشک  روـشک ، نیا 

دصرد دنچ  مییایند ، تیعمج  دصرد  کی  ام  متفگ  هسلج  نیا  رد  یتقو  کی هدـنب  تسا . مھم  نامینیمزریز  عبانم  تسا ، مھم  نامیمیلقا  لئاسم  تسا ، مھم  نامیتسیز 

یورین یاراد ] ، ] اـھنیا رب  یهوـالع  تسا ؛ هتفخ  اـجنیا  رد  یمیظع  تورث  کـی  دوخ ؛ یاـج  هب  زاـگ  تفن و  ـالاح  تسا ؛ اـم  روـشک  رد  اـیند  یلـصا  یاـھزلف  یـساسا  تاـناکما 

یناسآهب یمرنو  برچ یهمقل  نینچ  کی  زا  تسا ، اـجنآ  اـجنیا و  هب  یزادـناتسد  ناـشراک  هک  ییاھتردـق  تسا . یباذـج  روشک  روشک ، نیا  تسا . یاهداـعلاقوف  یناـسنا 

نیا تسا ، هناھب  رشب  قوقح  تسا ؛ هناھب  اھنیا  نیاربانب  دراذگیمن . یمالسا  بالقنا  هتبلا  میراذگیمن ؛ هک  دورب ، نییاپ  شیولگ  زا  میراذگن  هکنیا  رگم  دنرذگب ؛ دنتسین  رـضاح 

« رشب قوقح   » 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 68هاگياپ  هحفص 62 

http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=35945
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=36307
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=36745
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=36807
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=36824
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=36824
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=36824
http://farsi.khamenei.ir


اھنیا دـننزیم . هک  ییاـھفرح  یهیقب  روـطنیمھ ]  ] و تسا ؛ هناـھب  مـسیرورت  تـسا ، هناـھب  تـسھ - اـم  هـیلع  اـھییاکیرمآ  یاھراعـش  رد  اریخا  هـک   - هـقطنم ندرک  تاـبثیب 

اب الـصا  لوا ، زا  تسا و  مسیرورت  رداـم  مسیرورت و  زغم  هک  دنتـسھ  یتسینویھـص  میژر  لـثم  یروشک  کـی  یماـح  مھ  دـنرورپتسیرورت ، مھ  دنتـسیرورت ، مھ  ناـشدوخ ،

اکیرمآ اب  دنتـسین . بوخ  یمالـسا  ماظن  اب  اھنیا  تسا ؛ هناھب  همھ  اـھنیا  نیارباـنب  دنتـسھ . وا  یماـح  اـھنیا  هدـمآ ؛ دوجو  هب  ملظ  اـب  راتـشک و  اـب  هدـمآ ، دوجو  هب  مسیرورت 

. مییوگب ار  بلاطم  دیاب  نشور  حیرص و  دز ؛ دیابن  دوشب ، یناسک  یهدافتساوس  یهیام  اھهنیمز  نیا  رد  هک  ولھپود  مھبم و  یاھفرح  دمآ ؛ رانک  دوشیمن 

رامنایم  / ٢١/٠۶/١٣٩۶ عیاجف  هرابرد  هقف  جراخ  سرد  یادتبا  رد  تانایب  زا  یاهدیزگ 

یاھتلود یمالـسا ، یاھروشک  مشچ  یولج  تسا ؛ ریظنمک  یهثداح  کـی  اـتقیقح  دـنکب ؛ هیجوت  یروجهچ  دـنادیمن  ناـسنا  ار  راـمنایم  زیمآهعجاـف  اـتقیقح  یهلئـسم  نیا 

رد هک  یمحریب  تلود  کی  رـشب ، قوقح  یعدـم  یوگغورد  راکایر  یاھتلود  یعدـم و  یناھج  عماجم  مشچ  یولج  ناملـسم ، درایلیم  مین  کی و  مشچ  یولج  یمالـسا ،

، دـننکیم ناریو  ار  ناـشیاھهناخ  دـننزیم ، شتآ  دنـشکیم ، ار  هاـنپیب  مدرم  عمج  کـی  محریب ، نز  نیا  تسا  هتفرگ  لـبون  حلـص ]  ] یهزیاـج هک  تسا  ینز  کـی  مھ  شـسار 

هچ ندرک  موکحم  اـما ] ، ] دـننکیم موکحم  هلب ، دوشیمن . هدـھاشم  مھ  هملک  یعقاو  یاـنعم  هب  لـمعلاسکع  چـیھ  تسا و  یبـیجع  یهثداـح  اـتقیقح  دـننکیم . ناـشنوریب 

. دننکب دیاب  لمع  دراد ؟ یرثا  هچ  دننکیم ، رشتنم  هیمالعا  دراد ؟ یاهدیاف 

یمالسا  / ١٠/٢۶/١٣٩۶ یراکمھ  نامزاس  سلاجملا  نیب  هیداحتا  سنارفنک  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

قوقح یهلئـسم  اھاعدا  نیا  زا  یکی  دوشب . اشفا  دـیاب  اھاعدا  نیا  دـنراد ، یغورد  یاھاعدا  اھنیا  تسا ؛ اکیرمآ  ربکا  ناطیـش  مینک . اـشفا  ار  ربکا  ناطیـش  غورد  یاـھاعدا 

قوقح دض  دننکیم  اھنیا  هک  ییاھراک  هکیلاحرد  دننکیم ، حرطم  ار  نآ  دنروآیم و  ار  رـشب  قوقح  مان  مادـم  دـننزیم و  مد  رـشب  قوقح  زا  دنرـشب و  قوقح  دـض  تسا . رـشب 

نیا هب  اھتنم  دـندادیم ، ماجنا  ار ] اھراک  نیا   ] دـندوب وا  زا  لبق  هک  مھ  ینارگید  دـنکیم ؛ نایب  ناـیرع  ار  اـھزیچ  نیا  تسا ، راـک  رـس  زورما  هک  یـصخش  نیا  ـالاح  تسا . رـشب 

فرح زیچ  همھ  هیلع  اھناملـسم ، هیلع  مدرم ، یهمھ  هیلع  نیتال ، یاکیرمآ  هیلع  اھداژن ، هیلع  اقیرفآ ، هیلع  دـنزیم . فرح  رتراکـشآ  رتنایرع و  یردـقکی  نیا  دوبن ؛ یناـیرع 

. دوشب اشفا  دیاب  هک  تسا  یگرزب  غورد  نیا  درک ؛ اشفا  دیاب  ار  نیا  دنریگیم . تسد  ار  رشب  قوقح  زا  عافد  مچرپ  اما  دننکیم ، مادقا  رشب  قوقح  هیلع  ینعی  دننزیم ؛

شترا  / ١١/١٩/١٣٩۶ ییاوھ  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

قوقح رادفرط  تسا ، نیمولظم  قوـقح  رادفرط  تسا ، رـشب  قوـقح  رادفرط  تاـغیلبت ، رد  تسا ، اـیند  یاـھتموکح  نیرتلدگنـس  نیرتمحریب و  اـکیرمآ ]  ] هکنیا دوـجو  اـب 

دراد هنازور  نالا  دندرک ! نیطسلف  هب  تبسن  اھنیا  هک  یملظ  دوشب . هتـسناد  ایند  حطـس  رد  دیاب  اھنیا  دوشب ، هتفگ  دیاب  اھنیا  دنوشب ؛ اوسر  دیاب  اھنیا  بخ  تسا ! تاناویح 

، دناهدوب شرس  تشپ  مھ  اھییاکیرمآ  دراد و  همادا  ملظ ]  ] نیا هک  تسا  لاس  داتفھ  لاس ، تسیب  لاس ، هد  لاس ، ود  لاس ، کی  دوشیم . متس  ملظ و  اھینیطـسلف  هب 

. دوش هتفگ  دیاب  نیا  بخ  دنتسھ ؛ مھ  نالا 

ماظن  / ١٣٩٧/٠٣/٠٢ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

هدنامهراکهمین تسا ، هدشنمامت  تسا ، هدشنلح  اھهدـنورپ  نیا  دـنک . لابند  ار  اھنیا  دـیاب  ادـج  للم  نامزاس  هک  دراد  دوجو  اکیرمآ  دروم  رد  یرـشب  قوقح  یهلئـسم  دـنچ 

. هدشن لابند  مھ  لوا  زا  الصا  اھیضعب  هک  تسا 

زا یاهقرف  کی  هب  یهتسباو  یھورگ ، کی  یاهدع ، کی  دوشیمن ؟ لابند  ارچ  هیضق  نیا  تسا ؛ نوتنیلک  نامز  رد  اھیدوواد  زکرم  ندز  شتآ  یهلئسم  یکی  هلئـسم ، دنچ  نیا 

ضرف دـشاب ؛ طلغ  تسا  نکمم  دـشاب ، تسرد  تسا  نکمم  لیلد  نآ  هک  دنتـشاد  تفلاخم  اـھنیا  اـب  یلیلد  هب  اـھیتلود  دـندرک ؛ عاـمتجا  یاهناـخ  کـی  رد  تیحیـسم  قرف 

دندز و شتآ  ار  هناخ  دندرکن ، ار  اھراک  نیا  اھنیا  دنروآیم ؛ دنریگیم و  ای  دننکیم  ریگتـسد  ای  ار  اھنیا  الومعم  دـننکیم ؟ راکهچ  دروم  نیا  رد  بخ  دـشاب ؛]  ] تسرد لیلد  مینکیم 

هک دراد  تیحالـص  یاهقباس  نینچکی  اب  اکیرمآ  دوشیمن ؟ لابند  ارچ  نیا  دنتفر ! دندش و  هتـشک  دندش و  هدنازوس  هدـنزهدنز  یزوسشتآ  نیا  رد  کدوک ، درم ، نز ، رفن  اھهد 

. دوشب لابند  دیاب  هک  تسا  یساسا  یمتح و  یهدنورپ  کی  هلئسم و  کی  نیا  دنکب . لابند  دیاب  للم  نامزاس  دھدب ؟ رکذت  نآونیا  هب  یرشب  قوقح  ظاحل  زا 

همکاحم نودب  اجنیا  رد  لاس  دنچ  دنتفرگ و  ار  یدارفا  اھییاکیرمآ  ارچ  تسا ؛ ایند  مشچ  لباقم  رد  وماناتناوگ  نادنز  بخ  تسا ؛ وماناتناوگ  نادـنز  یهلئـسم  مود  یهلئـسم 

تـشھ درکن ! درک و  دھاوخ  لیطعت  ار  وماناتناوگ  نادـنز  هک  درک  هدـعو  شایتاباختنا  تاغیلبت  رد  هک  دوب  نیا  امابوا  یزوریپ  للع  زا  یکی  دنتـشاد ؟ هگن  طیارـش  نیرتتخـس  رد 

، هتفرگ ماجنا  نادنز  نیا  رد  هک  یتایانج  نادنز و  نیا  یهقباس  دوشب ، لیطعت  نادنز  نیا  ضرفب  مھ  نالا  رگا  تسھ . مھ  نالا  دنام ، یقاب  نادـنز  نیا  دوب و  راک  سار  رد  لاس 

تخـس طیارـش  نآ  رد  اجنآ  دنربب  دنروایب ، دنریگب ، رگید - یاھاج  یـضعب  زا  ناتـسناغفا و  زا  اتدمع   - ار یناسک  دنک . لابند  ار  هدنورپ  نیا  دیاب  للم  نامزاس  دوشب ؛ لابند  دـیاب 

دیاب ار  نیا  تسا ؟ یخوش  اھنیا  دـنراد . هگن  لاس  دـنچ  ار  اـھنیا  دـب  رایـسب  یتسیز  عضو  بساـنمان و  رایـسب  یهیذـغت  عضو  اـب  دـنبمشچ ، دـنباپ ، دنبتـسد ، اـب  دـنراد ، هگن 

. دنک لابند  امتح  للم  نامزاس 

لثم ایند  یهجنکش  یاھهاگتـسد  رد  هک  تسا  ییاھهجنکـش  تسا ، هتفرگ  ماجنا  قارع  بیرغوبا  نادنز  رد  هک  ییاھهجنکـش  تسا . قارع  بیرغوبا  نادنز  یهلئـسم  یکی 

؛ دندوب اھیلیئارسا  مھ  اھنآ  رادهتشررس  هک  یولھپ  میژر  نامز  یرگهجنکش  هاگتسد  ای  تسا ؛ ریظنمک  دنتسھ - یرگهجنکش  دمآرـس  هک   - نآ دننام  یتسینویھـص و  میژر 

اما داتفا ، اھیقارع  دوخ  تسد  بیرغوبا  نادـنز  اـجنآ ، زا  دـندش  جارخا  اـھییاکیرمآ  ـالاح  بخ  دوب . رتـالاب  رتدـب و  اـھنآ  یهمھ  زا  دـش ، بیرغوبا  نادـنز  رد  هک  ییاـھهجنکش 

هک ناتسناغفا  رد  رقتسم  ییاکیرمآ  نادنز   - ناتسناغفا رد  دوب  ینادنز  بیرغوبا  نادنز  هیبش  تسا . مھم  رایسب  یهلئسم  کی  دوشب ؛ لابند  یتسیاب  تسا ، هدنورپ  هدنورپ ،

. ار نیا  دنتـسنادیم  همھ  دـنتفگ و  مھ  ام  هب  دـندوب ، تحاران  ناغفا  نیلوئـسم  دـندرکیم ، تیاکـش  اھناغفا  هک  دوب - اھییاکیرمآ  راـیتخا  رد  دوبن ، ناتـسناغفا  تلود  راـیتخا  رد 

علطم یلیخ  ام  ار  اھنآ  الاح  هک  دنتـشاد  ییاھنادـنز  مھ  اپورا  رد  تفرگیم . ماجنا  مھ  ناتـسناغفا  نادـنز  نیا  رد  دـشیم ، بیرغوبا  وماناتناوگ و  نادـنز  رد  هک  ییاھراک  ناـمھ 

. میتسین

؛ رگید دیونـشیم  دریگیم . ماجنا  دراد  تیانج  همھنیا  اھنآ ] اب   ] هک تسا  اکیرمآ  رد  حالـس  شورف  یدازآ  دـنکب ، لابند  امتح  للم  ناـمزاس  یتسیاـب  هک  ییاھهدـنورپ  زا  یکی 

تـسا هناوید  ای  تسا  بارخ  شباصعا  ای   - هضراع کی  رثارب  نز ، کی  درم ، کی  ناوج ، کی  ناوجون ، کی  نابایخ ، رد  رازاب ، رد  هاگـشناد ، رد  هسردم ، رد  زور  رھ  رگید ؛ دینیبیم 

نیا تلع  دنریگیمن ؟ ار  شیولج  ارچ  دنکیم . رادغاد  ار  اھهداوناخ  رتشیب ، رتمک ، رفن ، تسیب  رفن ، تشھ  رفن ، هد  ددنبیم ، رابگر  هب  ار  یاهدع  کی  دراد - یـصخش  لکـشم  ای 

نیا رد  للم  نامزاس  یتسیاـب  تسا و  یمھم  رایـسب  عوضوم  نیا  دـنیاھیناپمک . نیا  ذوفن  تحت  اـکیرمآ  یاـھتلود  دـنراک و  نیا  عناـم  حالـس  شورف  یاـھیناپمک  هک  تسا 

. تسا هلئسم  کی  مھ  نیا  دنکب . لابند  ار  نآ  دنک و  دورو  هلئسم 

اھیتخـس عاونا  هب  موکحم  تسوپهایـس ، نونظم  ای  تسوپهایـس  مھتم  تسا . اھتسوپهایـس  اب  اـکیرمآ  سیلپ  اـکیرمآ و  تلود  راـبتیانج  راـتفر  مھ  رگید  یهلئـسم  کـی 

. دوریم ردھ  هب  شنوخ  مھ  هراچیب  نآ  دننکیم ، اھر  ار  لتاق  یناج  دننکیم و  یایدنبمھرس  کی  یھاگداد  کی  رد  دنیآیم  مھ  دعب  درادن ! یلاکـشا  چیھ  گرم ؛ یتح  تسا ،

. تسا یریگیپ  لباق  مھ  نیا 

هک دـندوب  هتفگ  میتشاد ؛ عالطا  ام  مھ  البق  هتبلا  تفگ . احیرـص  ار  نیا  شایتاباختنا  تاغیلبت  رد  اکیرمآ  ینونک  روھمجسیئر  نیمھ  هک  شعاد  داجیا  یهلئـسم  مھ ] یکی  ]

هک میتشاد  عالطا  ام  دوبن . مھ  هطساو  ییاھاج  دوب ، هطساواب  ییاھاج  کی  رد  هتبلا  دندوب ؛ هلئسم  نیا  یهدننککیرحت  اھنآ  دنتـشاد و  شقن  شعاد  داجیا  رد  اھییاکیرمآ 

یهمھ رد  دمآیم ، شیپ  انایحا  هک  ییاھهرصاحم  زا  شعاد  نارـس  رارف  شعاد و  یهلیـسوهب  تفن  شورف  رد  دندرکیم و  کمک  شعاد  هب  اھنیا  قارع ، رد  ینوگانوگ  دراوم  رد 

. تسا هزغ  رد  ریخا  راتشک  نیمھ  شنیرخآ  هک  اھراتشک ، رد  یتسینویھص  میژر  هب  کمک  و  دندرک . کمک  اھنآ  هب  اھییاکیرمآ  اھنیا 

رد دیاب  للم  نامزاس  هک  تسا  ییاھزیچ  اھنیا  دننکیم . مدرم  هب  تبسن  هک  ییاھتیانج  رد  نیرحب  تموکح  هب  کمک  نمی و  راتشک  رد  یدوعـس  تلود ]  ] هب کمک  مھ ] یکی  ]

للم نامزاس  هک  تسا  ییاھراک  اھنیا  دنکب . دورو  ایاضق  نیا  رد  دیاب  تسین ، اکیرمآ  میژر  هب  یهتسباو  نامزاس  رگا  تسا ، للم »  » نامزاس رگا  للم  نامزاس  دنک . دورو  اھنیا 

« رشب قوقح   » 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 68هاگياپ  هحفص 63 
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؟ تسا یدایز  عقوت  اھنیا  ایآ  دھدب . ماجنا  یتسیاب 

هیئاضق  / ٠۶/١٣٩٧/٠۴ هوق  نالوئسم  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

 - دندومرف ناشیا  هک  یرالد  درایلیم  نیمھ ١٢٠  هدرک . یاهقباسیب  بوخ و  یاھراک  هوق  هنیمز ، نیا  رد  افاصنا  دندرک ؛ یللملانیب  یرشب و  قوقح  یاھراک  هب  یاهراشا  کی 

یهنیمز رد  ام  یرـشب ؛ قوقح  یهھجاوم  ثحب  نیمھ  ای  تسا . یتسرد  الماک  تکرح  کـی  تکرح ، نیا  اـما  تسا - یدـعب  ثحب  میریگب ، میناوتن  اـی  میریگب  میناوتب  ـالاح  اـم 

لاوس اھوجـشناد  مدرکیم ؛ ینارنخـس  متفریم  بترم  متفریم ، امئاد  هاگـشناد  هب  بالقنا  لیاوا  یاھلاس  نآ  رد  میتسین ! راکھدـب  ام  میراکبلط ، ایند  زا  رـشب  قوقح  لئاسم 

متفگ هدنب  دراد ؟ یعافد  هچ  یمالسا  یروھمج  دیراد ؟ یعافد  هچ  نز  یهلئسم  دروم  رد  امش  هک  دیـسرپ  هدنب  زا  اھوجـشناد  زا  یکی  یتقو  کی  میدادیم . باوج  دندرکیم ،

میژر یعدم  میتسھ ، ایند  یعدم  نز ، یهیـضق  رد  ام  میتسھ . یعدم  نز ]  ] یهنیمز رد  ام  تسیچ ؟ عافد  میراد ! یموجھ  ام  میراد ، یاهلمح  ام  میرادن ! یعافد  چـیھ  ام 

. میرادن عافد  ام  میتسھ ، دوب - حرطم  اھفرح  نآ  هک  اھتقونآ   - توغاط

رد طقفهن   - دـناهدرک داجیا  داسف  همھنیا  دـناهدرک ، تیانج  همھنیا  هک  یناسک  نیا  مینک ! هلمح  دـیاب  اـم  مینکب ، دـیابن  عاـفد  اـم  تسا ، یروجنیا  رـشب  قوقح  یهنیمز  رد 

ییاھراک ریازجلا  ریغ  رد  ریازجلا و  رد  دندروآ ، دوجو  هب  اقیرفآ  رد  اھیوسنارف  هک  ار  یعیاجف  نیا  رشب . قوقح  رھظم  دناهدش  اھیوسنارف  دینک  ضرف  الثم  الاح - نیمھ  خیرات ،

تیعمج کی  دـعب  دـننک ، هتـشغآ  اھزیچ  نیا  تفن و  اب  ار  یگرزب  بادرم  کی  ـالثم  ار ، یاهچاـیرد  کـی  دـییامرفب  ضرف  دزرلیم ! وا  نت  اـعقاو  دـناوخیم ، یتقو  ناـسنا  دـندرک ، هک 

امـش الاح  دننزب ! شتآ  ار  هچایرد  نآ  دعب  دـنربب ، هانپ  هچایرد  نآ  هب  سرت  زا  مھ  اھنیا  رابگر ، هب  دـندنبب  ار  اھنیا  دـعب  نآ و  فرط  دـنناچوکب  اتـسور  زا  هچب - درم ، نز ،  - ار یریثک 

دندـش عمج  رفن  رازھ  شـش  یغاب  کی  رد  دـنھ  رد  اھیـسیلگنا  یهلیـسوهب  اھیوسنارف . یهلیـسوهب  هداتفا  قاـفتا  هیـضق  نیا  ـالثم  هداـتفا ! قاـفتا  نیا  دـینکب ، ار  شرکف 

الاح دندناسر ! لتق  هب  تعاس  دـنچ  رد  زور و  فصن  رد  ای  زور  کی  رد  ار  رفن  رازھ  شـش  هرـسکی  غاب ، نآ  رد  مد  دنتـشاذگ  لسلـسم  دـندمآ  اھیـسیلگنا  تارھاظت ، ناونعهب 

هچ اعقاو  اھنیا  دینیبب  امش  رامنایم ، یایاضق  رس  هیروس و  یایاضق  رس  شعاد و  یایاضق  رـس  نامدوخ  نامز  نیمھ  نکل  تسا ، لبق  لاس  دص  لاس ، هاجنپ  یارب  الثم  هکنیا 

یرایسب یاھراک  اھراک ، نیا  رشب ؛ قوقح  حیقو  وگغورد و  نایعدم  هیلع  میراد  اعدا  ام  رـشب ، قوقح  یهنیمز  رد  میراد  فرح  ام  دنرـشب ؛ قوقح  یعدم  اھنیا  تقونآ  دندرک !

. دریگیم ماجنا  دراد  هیئاضق  یهوق  رد  هللادمحب  بخ  هک  تسا  یبوخ 

بالقنا  / ٣٠/١٣٩٧/٠۴ ربھر  اب  هجراخ  روما  ترازو  نالوئسم  ارفس و  رادید 

دـندرک و هراشا  نانمـشد  یهفقویب  یناور  گنج  عوضوم  هب  تیناقح ، ساسحا  زا  یناریا  یاھتاملپید  ناریفـس و  یرادروخرب  ترورـض  نییبت  رد  یاهنماـخ  هللاتیآ  ترـضح 

. داد ناگناگیب  تاماھتا  هب  یقطنم  عطاق و  یاھخساپ  یشلاچ ، ثحابم  رد  طلست  یھاگآ و  اب  تیناقح و  ساسحا  اب  دیاب  دندوزفا :

، یـسارھناریا ، » فدھ نیا  ققحت  یارب  دندوزفا : دـندناوخ و  نانمـشد  رمتـسم  یناور  گنج  یلـصا  راک  روتـسد  ار  یفنم  یهلئـسم  کی  هب  ناریا  مئاد  ندرک  مھتم  ناشیا ،

. دوشیم رارکت  ناگناگیب  تاغیلبت  رد  مادم  رشب » قوقح  ضقن  یدازآ و  دوبن  یسارکومد ، ضقن  ماھتا  یزیرگناریا ، یزیتسناریا ،

دوجو صاخ ، زکارم  رظن  ای  تاررقم و  هب  برغ  رد  یـسارکومد  ندوب  دودـحم  هتـشذگ ، تارمعتـسم  رد  اھیبرغ  اـھییاپورا و  تاـیانج  هب  هراـشا  اـب  یاهنماـخ  هللاتیآ  ترـضح 

رھظم اھیبرغ  دـندوزفا : نمی ، مدرم  راتـشک  رد  اھیدوعـس  اب  یتسدـمھ  هلمج  زا  اھیبرغ  یلعف  تایانج  زین  ییاپورا و  یاـھروشک  یخرب  اـکیرمآ و  رد  یبزح  یروتاـتکید 

. دنکیم تریح  اھنآ  تحاقو  تدش  زا  ناسنا  هاگ  هک  یاهنوگهب  دننکیم  مھتم  ار  ناریا  مامت ، تحاقو  اب  اما  دنتسھ  رشب  قوقح  ضقن 

زاوھا  / ٣١/١٣٩٧/٠۶ رد  یتسیرورت  هثداح  یپ  رد  تیلست  مایپ 

. تخاس راکـشآ  ار  ناریا  تلم  نانمـشد  تثابخ  تواسق و  رگید  راب  کی  رودزم ، یاھتـسیرورت  تسد  هب  زاوھا  رد  نامزیزع  مدرم  زا  یعمج  تداھـش  رابفسات  خـلت و  یهثداح 

. دـننزیم رـشب  قوقح  زا  مد  هتـسویپ  هک  دـنراکایر  وگغورد و  نایعدـم  نامھ  هب  هتـسباو  دـنیاشگیم  شتآ  هاـنگیب  مدرم  کدوک و  نز و  یور  هب  هک  بلقلایـسق  نارودزم  نیا 

تسا هقطنم  رد  اکیرمآ  یهدناشنتسد  یاھتلود  یهئطوت  یهمادا  اھنیا  تیانج  دنک . لمحت  ار  حلسم  یاھورین  شیامن  رد  یلم  رادتقا  یلجت  دناوتیمن  نانآ  یهنیکرپ  یاھلد 

رب هتـشذگ  دـننام  داد و  دـھاوخ  همادا  ار  دوخ  زیمآراختفا  هنادنمتفارـش و  هار  ناریا  تلم  نانآ  مشچ  یروک  هب  دـناهداد . رارق  ام  زیزع  روشک  رد  ینمااـن  داـجیا  ار  دوخ  فدـھ  هک 

. دمآ دھاوخ  قئاف  اھینمشد  یهمھ 

مق  / ١٣٩٧/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

ماجنا دیاب  ار  هچنآ  تسا ، حیحص  ار  هچنآ  دننزن ، سپ  نآ  نیا و  رشت  پوت و  لباقم  رد  دنشاب ، عاجش  مھ  تسا ؛ نیلوئسم  رگید  یهفیظو  کی  مھ  نیا  تینالقع . تعاجش و 

لثم یھاگ  اعقاو  ناشیاھفرح  دننزیم ؛ فرح  طبریب  هچ  هک  دینیبیم  دنھدن ؛ تسد  زا  ار  نآ  نارگید ، ییاپورا و  ییاکیرمآ و  نادرمتلود  نیا  یاھییوگهوای  لباقم  رد  دـنھدب ،

؟ تفگ دوشیم  هچ  مدآ  نیا  هب  دریگب ! دای  یدوعـس  ناتـسبرع  زا  ار  رـشب  قوقح  ناریا  دیوگیم  دیآیم - دنک  وھ  ایند  رد  الثم  ار  ام  دـھاوخیم   - ییاکیرمآ درمتلود  تسا . کقلد 

اھنیا هب  درادن . رابتعا  ناشئاضما  هن  ناشلوق ، هن  ناشهدعو ، هن  ناشدیدھت ، هن  اھمدآ  روج  نیا  مدآ و  نیا  داد ؟ دوشیم  یرگید  ناونع  دز ؟ دوشیم  یرگید  فرح  کقلد  زا  ریغ 

تاساسحا فرـص  اب  روشک  کـی  یهرادا  درک ، تکرح  دوشیمن  تاـساسحا  اـب  تینـالقع ؛ اـب ] روط  نیمھ   ] و درک ؛ تکرح  دـیاب  حیحـص  قیرط  رد  هناعاجـش  درک ، اـنتعا  دـیابن 

. میورب شیپ  تاساسحا  هزیگنا و  اب  مینکب ، باختنا  تینالقع  اب  ار  هار  تینالقع ؛ ینابیتشپ  ماقم  رد  اما  تسا  مزال  یلیخ  تاساسحا  تسین . ریذپناکما 

شترا  / ١٣٩٧/١١/١٩ ییاوھ  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

دروم هسنارف  تلود  حلسم  یاھورین  یهلیسو  هب  دننکیم ، تکرح  دنراد  سیراپ  یاھنابایخ  رد  هک  یاهدننکرھاظت  مدرم   - دننکیم روک  دنراد  ار  ناشمدرم  سیراپ  یاھنابایخ  رد 

اب امش  دیاهراکهچ ؟ امش  بخ ، دننکیم ! رـشب  قوقح  یهبلاطم  ام  زا  تقو  نآ  دننکیم - راتفر  ناشدوخ  مدرم  اب  روج  نیا  ینعی  دنوشیم ؛ روک  یرایـسب  دنریگیم ، رارق  مجاھت 

رد هن  دنسانشیم ، زورما  هن  ار ؟ رشب  قوقح  دیسانشیم  الصا  امش  دینک ؟ رشب  قوقح  یهبلاطم  رگید  تلم  کی  زا  رگید ، روشک  کی  زا  هک  دیراد  یتبسن  هچ  رشب  قوقح 

. دنایروج نیا  اھنیا  دنتخانشیم ؛ ناشخیرات  رد  هن  دنتخانشیم ، هتشذگ 

یوضر  / ١٣٩٨/٠١/٠١ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

، دناسریم لتق  هب  ار  اھنآ  رفن  هاجنپ  زا  شیب  ددنبیم ، رابگر  هب  ار  رفن  اھهد  دوشیم ، دراو  یرفن  کی  دجسم  ود  رد  بخ  ناناملسم ، راتـشک  دنلیزوین و  ریخا  یهیـضق  نیمھ  رد 

دنتفگ دنراذگب ؛ راک  نیا  یور  یتسیرورت  تکرح  مان  دندشن  رضاح  ناشتاعوبطم  هن  ناشنارادمتسایس ، هن  اھییاپورا ، تسین ؟ مسیرورت  شمـسا  نیا  بخ  دنکیم ؛ دیھش 

اجنآ تسا ، اـھنآ  یهقـالع  دروم  هک  دریگب  ماـجنا  یتـح  درف  کـی  هیلع  یتـکرح  کـی  هک  ییاـج  رھ  تسیچ ؟ مسیرورت  سپ  تسا ؟ هناحلـسم  تکرح  نیا  هناحلـسم ! تکرح 

. دنتسھ یروج  نیا  اھنیا  دنیوگیمن ! یتسیرورت  تکرح ] ، ] تکرح نیا  هب  حوضو - نیا  هب   - اجنیا اما  هلباقم  یارب  دنوشیم  فیدر  زیچ  همھ  رشب و  قوقح  مسیرورت و 

هیئاضق  / ٠۵/١٣٩٨/٠۴ هوق  نالوئسم  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

نآ اقآ  دیوگیم  ولج ، دیایب  دنکیمن  تئرج  تسا ، امش  تسد  رد  هحلسا  ینعی  دھاوخیم ؛ وا  هچنآ  رس  رب  هچ ؟ رس  رب  هرکاذم  تسا ؛ بیرف  کی  هرکاذم  هرکاذم ؛ دییایب  دنیوگیم 

هچنانچ رگا  تسا . نیا  هرکاذم  مروایب ؛ وت  رس  مھاوخیم  ییالب  رھ  مناوتب  نم  ات  منکب ، وت  اب  مھاوخیم  هک  یراک  رھ  مناوتب  نم  ات  زادنیب  ار  هحلسا  نآ  نم ، هب  هدب  ار  هحلـسا 

ادـص و رـس و  اوـعد و  هساـک : نیمھ  تسا و  شآ  نیمھ  زاـب  یدرکن  لوـبق  ار  وا  فرح  رگا  هدـمآرد ؛ تردـپ  یدرک ، لوـبق  ار  وا  فرح  امـش  دریگیم  ماـجنا  هـک  یاهرکاذـم  نـیا  رد 

؛ دننکیم مھ  رـشب  قوقح  یاعدا  دنربیم ، نیب  زا  نامـسآ  یور  ار  رفن  دصیـس  بیرق  دننزیم  تافرخزم . نیا  زا  ییاکیرمآ و  رـشب  قوقح  و  دنوریمن » راب  ریز  اھنیا  اقآ   » تاغیلبت و

« رشب قوقح   » 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 68هاگياپ  هحفص 64 
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قوقح یاعدا  دننکیم ، نارابمب  اھنیا  دننام  ناتسرامیب و  رد  یداش و  سلجم  رد  ازع و  سلجم  رد  دجسم و  رد  رازاب و  رد  روج  نآ  نمی  رد  ار  مدرم  دنوریم ، یدوعـس  کمک  هب 

. دنتسھ روج ]  ] نیا اھنیا  دننکیم ؛ مھ ]  ] رشب

بالقنا  / ٢٢/١٣٩٨/٠۵ ربھر  اب  هارمھ  تئیھ  نمی و  هللاراصنا  شبنج  یوگنخس  رادید 

نایعدم زورما و  یایند  تیعقاو  درذگیم ، نمی  رد  هچنآ  دندوزفا : نابرق ، دیع  زور  رد  هژیوب  نمی  رد  اھنآ  ناھارمھ  اھیدوعـس و  یاھتیانج  هب  هراشا  اب  یاهنماخ  هللاتیآ  ترـضح 

. تسا رشب  قوقح 

درکلمع تایعقاو و  ساـسا  رب  هکلب  تسین  بصعت  ساـسا  رب  عضاوم  نیا  دـندرک : دـیکات  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  یبرغ  دـض  ییاـکیرمآ و  دـض  عضاوم  هب  هراـشا  اـب  ناـشیا 

. دننزیم رشب  قوقحزا  مد  زین  مئاد  روطهب  دنھدیم و  ماجنا  ار  اھتیانج  نیرتدب  یقالخا ، یندم و  یناسنا و  یرھاظ  اب  هک  تسا  برغ  اکیرمآ و  نادرمتلود 

شترا  / ١٣٩٨/٠٨/٠٨ یرسفا  یاھهاگشناد  نایوجشناد  یگتخومآشناد  مسارم  رد  تانایب 

رد اـقیرفآ ، لامـش  رد  تیاـنج  ردـق  نآ  دـنکیم ، رک  ار  کـلف  شوگ  ناـشیاھنیا  لاـثما  ناشیھاوخیـسارکومد و  ناشیرـشب و  قوقح  ثحاـبم  یادـص  زورما  هک  اـھیوسنارف 

ماجنا یرایـسب  تایانج  دندرک ، تیانج  اجنآ  اھیوسنارف  دنوشب ، مانتیو  دراو  اھییاکیرمآ  هکنآ  زا  لبق  مانتیو  رد  ایـسآ  قرـش  رد  دنداد ! ماجنا  سنوت  رد  شکارم ، رد  ریازجلا ،

! هدرک دراو  مدرم  نیا  رب  راشف  ردق  نآ  هداد ؛ ماجنا  یبیجع  تایانج  هسنارف  شترا  یلعف ، نانبل  هیروس و  نیمھ  رد  دندرک ؛] تیانج   ] دـندمآ ایـسآ  قرـش  یهقطنم  رد  دـنداد ؛

. تسا یتیصاخ  نینچ  کی  یرابکتسا  یاھشترا  تیصاخ  تسا . ریخا  لاس  دص  نیا  لام  اھنیا 

ىمالسا  / ١٣٩٨/٠٨/٢۴ تدحو  سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

ینماان ای  دنراذگیم  مدق  هک  ییاج  رھ  دندروآ . داسف  رـش و  ناشدوخ  اب  دنتـشاذگ ، هقطنم  نیا  رد  اپ  هتـشادن ؛ یرثا  چیھ  داسف  رـش و  زج  ام  یهقطنم  نیا  رد  اکیرمآ  روضح 

اکیرمآ یعقاو  یهرھچ  دـنمھفب  ناملـسم  یاھتلم  دوشب ، هدـید  اکیرمآ  یعقاو  یهرھچ  میھاوخیم  ام  تسا ؛ شعاد  داجیا  لیبق  زا  ییاھراک  ای  تسا  یلخاد  گـنج  اـی  تسا 

. دنمھفب ار  نیا  دیاب  مدرم  تسیچ ؛ دننزیم  هک  یدولآقافن  غورد و  یاھفرح  نیا  رشب و  قوقح  یسارکومد و  زا  یرادفرط  رھاوظ  نیا  تشپ  تسیک و  تسیچ و 

سدق  / ١٣٩٩/٠٣/٠٢ یناھج  زور  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس 

رد دوقفم  ریـسا و  دیھـش و  رازھ  اھدـص  لوئـسم  لتاق و  دـسرپیمن  هدیـسرپن و  سک  چـیھ  اما  درامـشیم ، ناھج  رـسارس  رد  ار  انورک  ناینابرق  دادـعت  کـی  هب  کـی  اـیند  زورما 

رگید هیروـس و  قارع ، یبـیل ، نمی ، ناتـسناغفا ، رد  هتخیر  قحاـنب  نوـخ  همھ  نیا  لوئـسم  تـسیک ؟ دـناهدرک  نـشور  ار  گـنج  شتآ  نآ  رد  اـپورا  اـکیرمآ و  هـک  ییاـھروشک 

ار مالـسا  ناـھج  رد  مولظم  درم  نز و  کدوک و  اـھنویلیم  نیا  سک  چـیھ  ارچ  تسیک ؟ نیطـسلف  رد  ملظ  بیرخت و  بصغ و  تیاـنج و  همھ  نیا  لوئـسم  تسیک ؟ اـھروشک 

هب دیعبت  رد  هدوب و  رود  دوخ  یهناشاک  هناخ و  زا  لاس  داتفھ  دـیاب  ینیطـسلف  اھنویلیم  ارچ  دـیوگیمن ؟ تیلـست  ار  ناناملـسم  ندـش  ماعلتق  یـسک  ارچ  درکن ؟ شرامش 

قوقح حالطصا  هب  یاھداھن  دنکیمن و  لمع  دوخ  یهفیظو  هب  للم  حالطـصا  هب  نامزاس  دریگ ؟ رارق  تناھا  دروم  دیاب  ناناملـسم - لوا  یهلبق   - فیرـش سدق  ارچ  و  دنرب ؟ رس 

عماـجم یبرغ و  ملاـظ  یاھتردـق  عضو  تسا  نینچ  نیا  دوشیمن . نیطـسلف  نمی و  مولظم  ناـنز  ناـکدوک و  لـماش  نز » کدوـک و  قوـقح  زا  عاـفد   » راعـش دـناهدرم . یرـشب 

. دیآ نایب  هب  هک  تسا  نآ  زا  رتدب  ییاوسر  ییوربآیب و  رد  مھ  هقطنم  رد  نانآ  ورهلابند  یاھتلود  یخرب  عضو  یناھج ؛ یهتسباو 

١٣٩٩/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمکیویس  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس 

ییاوسر نیا  مھ  نالا  هدرک و  اوسر  ایند  رد  ار  اھنآ  هک  انورک ، یهیـضق  رد  ناشتیریدم  نآ ، دـندش ؛ اوسر  ناشدوخ  یاھراتفر  اب  اھییاکیرمآ  یھلا ، فطل  هب  یھلا ، قیفوت  هب 

، دنروایب دوجو  هب  ار  مزال  یاھیگدامآ  دنتسناوتیم  دننک و  هدافتسا  نارگید  یاھهبرجت  زا  دنتسناوتیم  دندرک و  ادیپ  التبا  اھنیا  اھروشک  زا  یلیخ  زا  رترید  هکنیا  اب  دراد ؛ همادا 

دـننک و تیریدـم  دنتـسناوتن  روـج . نیمھ  مھ  ناـشتائالتبا  تسا و  رگید  یاـھروشک  تاـفلت  ربارب  نیدـنچ  ناـشتافلت  زورما  هـک  هدـش  بجوـم  روـشک  نآ  رد  تیریدـم  فـعض 

ناشنابز مدرم ؛ اب  دروخرب  مھ  نیا  مدرم ، یهرادا  عضو  مھ  نیا  دراد . دوجو  اکیرمآ  یهمکاح  هاگتـسد  رد  هک  یداسف  تایـصوصخ  نیمھ  رطاـخ  هب  دـننک ؛ تیریدـم  دـنناوتیمن 

دنیوگیم تسا ، زارد  مھ  ناشنابز  لاح  نیع  رد  دـننکیمن ؛ مھ  یھاوخرذـع  دـنھدیم و  ناشن  ار  ناشدوخ  راکـشآ ، حـضاو و  تیاـنج  اـب  دنـشکیم و  ار  مدرم  تسا ؛ زارد  مھ 

. تسا یروج  نیا  تشادن ؛ یقوقح  دوبن و  رشب  ارھاظ  دش ، هتشک  اجنآ  هک  یھایس  درم  نآ  رشب ! قوقح 

سدقم  / ٣١/١٣٩٩/٠۶ عافد  ناتوسکشیپ  زا  لیلجت  نیئآ  رد  ناگدننکتکرش  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

زا مھ  مسینومک  نوـچ  تسینوـمک ؛ برغ  هکلب ] ، ] یرادهیامرـس برغ  تسیلاـتیپاک ، برغ  طـقف  هن  ینعی  دوـب ؛] اـم  هیلع  سدـقم  عاـفد  ناـیرج  رد   ] شھجو ود  رھ  اـب  برغ 

، درک تیلاـعف  ادـج  اـم  هـیلع  ناـملآ  درک ، تیلاـعف  ادــج  اـم  هـیلع  هـسنارف  درک ، تیلاـعف  گـنج  یهرود  رد  اـم  هـیلع  سیلگنا  ینعی  هـجو ! ود  رھ  رد  تـسا . برغ  یاـھهدروارف 

زا اعقاو   - دندرکیم مورحم  تاناکما  نیرتمک  زا  ار  اھام  اھیبرغ  یهمھ  ینعی  دوب ؛ مولعم  بخ  هک  مھ  یوروش  درک ، تیلاعف  ام  هیلع  دوب  قرش  کولب  لام  هک  مھ  یوالسگوی 

لباقم فرط  هب  اما ] ، ] تفرگیمن رارق  ام  رایتخا  رد  ناسآ  یلیخ  تامھم  یتح  کبس ، حالس  یتح  جراخ ؛ زا  میتشادن  رایتخا  رد  زیچ  چیھ  دندرکیم - مورحم  تاناکما  نیرتمک 

ات لوپ ، ات  ام ، یاھورین  تکرح  اھورین و  عمجت  زکارم  زا  یھاگآ  یارب  یاهراوھام  تاعالطا  ات  اـھیتشک  ندز  یارب  درادـناتارپوس  اـت  ناراـبمب  یارب  ژاریم  زا  دـندادیم ؛ زیچ  همھ 

هب ام  هیلع  مھ  ار ، ییایمیش  حالـس  مادص  دنداد و  مھ  ییایمیش  حالس  یتح  ینعی  ییایمیش ؛ حالـس  ات  دنداد ، رارق  نمـشد  رایتخا  رد  زیچ  همھ  ماسقا ، عاونا و  کنات و 

یاھاعدا یهمھ  یور  اپورا ، برغ ، ینعی  ناوارف ؛ هک  مھ  اـم  روشک  رد  درب و  راـک  هب  ییایمیـش  حالـس  مادـص  هچبلح ، رد  ینعی  درب ؛ راـک  هب  شدوخ  تلم  هیلع  مھ  درب ، راـک 

یاھاعدا یهمھ  مادص ، یرشبدض  یروتاتکید  دساف و  تموکح  زا  عافد  رد  اھنیا ؛ اب  لماعت  یهیضق  رد  درک  دگل  ار ] اھنآ  ، ] تشاذگ اپ  شدوخ  یرشبقوقح  هناتـسودناسنا و 

میمـصت ییانـشآ  نیا  هب  هجوت  اب  دنتـسھ و  نیا  اھیبرغ  هک  میمھفب  مینادب و  دیاب  اعقاو  ینعی  تسا ؛ منتغم  یلیخ  ام  یارب  قیمع  تخانـش  نیا  و  درک . بیذکت  ار  شدوخ 

. مینک راک  مینک و  رکف  میریگب و 

(ع)  / ١٣٩٩/٠٨/١٣ قداص ماما  و  (ص ) مظعا ربمایپ  تدالو  زورلاس  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس  رد  تانایب 

ناـبز هب  ربماـیپ  هب  یمانـشد  کـی  هدرک ، یطلغ  کـی  تسیروتاـکیراک ، رفن  کـی  تسا . تقد  لـباق  هجوت و  لـباق  یلیخ  ، دـش هداد  ناـشن  سیراـپ  رد  هک  یتشز  شیاـمن  نیا 

دوجو ییاھتسد  هثداح  نیا  رـس  تشپ  تسین ؛ نیا  طقف  هداد ؛ ماجنا  یطلغ  کی  هدش و  داسف  فارحنا و  راچد  یدنمرنھ  کی  الاح  هک  تسین  نیا  افرـص  نیا  هداد ؛ روتاکیراک 

یـضعب دتـسیایم ، تلود  کی  دـینک  ضرف  الثم  ای  روھمجسیئر  کی  یرنھ ، یلومعم  راک  نیا  زا  عاـفد  رد  مینیبیم  ناـھگان  هک  تسا  نیمھ  شلیلد  تسیچ ؟ شلیلد  دراد .

؛ تسا هیضق  نیا  رس  تشپ  یتالیکشت  هک  تسا  ادیپ  دننکیم ؛ تیامح  وا  زا  مھ  رگید  یاھتلود 

...

یایند برغ  قرـش و  رد  تسا . یدنـسرخ  یاج  نیا  تسا ؛ یمالـسا  عماوج  ندوب  هدنز  یهدـنھدناشن  نیا  تسا ؛ ضارتعا  مشخ و  زا  راشرـس  زورما  یمالـسا  تما  هتبلا 

زا یمالسا و  تیوھ  زا  اجنیا  رد  بلغا  اما  دنداد -، ناشن  ار  ناشدوخ  تراقح  مھ  اجنیا  رد  یضعب  هتبلا   - یمالسا نارادمتسایس  زا  یرایـسب  نیلوئـسم و  مدرم و  مالـسا ،

ارجام نیا  رد  یتربع  کی  اھتنم  تسا . اھتلم  ندوب  هدنز  یهدنھدناشن  نیا  دنداد ؛ ناشن  ار  ناشدوخ  ضارتعا  مشخ و  دندرک و  عافد  مالـسا  مرکم  ربمایپ  مظعم  تیـصخش 

. دـننکیم راک  دـنراد و  طابترا  ایند  یـسایس  لئاسم  هب  هک  دـشاب  یناسک  هجوت  دروم  یتسیاب  هک  تسا  ییاھزیچ  یهلمج  زا  مھ  نیا  تسا ؛ هجوت  لـباق  نیا  هک  دراد  دوجو 

تسا . اجنیا  ارجام  تربع  اھفرح ؛ نیا  یدازآ و  رشب و  قوقح  هب  ار  هیضق  نیا  دھدیم  طبر  دیآیم  هسنارف  تلود  اجنیا 

« رشب قوقح   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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یاھتسیرورت نیرتیـشحو  نیرتنشخ و  هک  تسا  یتسایـس  نامھ  تسایـس  نیا  تسا ؟ یتسایـس  هچ  تسایـس  نیا  تسا ؟ یتلود  روج  هچ  هسنارف  تلود  نیا  الاح 

سیئر دندناسر ، تداھـش  هب  ار  ریزوتسخن  دـندناسر ، تداھـش  هب  ار  روھمجسیئر  ام  روشک  رد  هک  ییاھتسیرورت  ینعی  هدـش ؛ اھنآ  هاگھانپ  هداد و  اج  شدوخ  رد  ار  ایند 

رازھ هدـفھ  تسا ، رایتخا  رد  هک  یرامآ  قبط  دـندناسر و  تداھـش  هب  ار  هیئاضق  یهوق  تلود و  یازجا  ناگدـنیامن و  زا  یددـعتم  داحآ  دـندناسر ، تداھـش  هب  ار  هیئاضق  یهوق 

یاعدا اھنیا  تقو  نآ  تسا ، سیراپ  هسنارف و  اھنیا  هاگھانپ  دنتسین ؛ یایلومعم  یاھتسیرورت  اھنیا  دندناسر ؛ تداھـش  هب  ار ، رازاب  هچوک و  مدرم  ار ، یداع  مدرم  زا  رفن ] ]

زا مییوـگب  میناوـتیمن  ـالاح   - درک ار  کـمک  نیرتـشیب  یلیمحت  گـنج  یهرود  رد  مادـص  لـثم  یراوـخنوخ  گرگ  هب  تلود  نیمھ  دـننکیم . یدازآ  یاـعدا  دـننکیم ، رـشب  قوـقح 

گرگ نآ  رایتخا  رد  ار  یگنج  یهتفرـشیپ  یاھرازبا  هتفرـشیپ و  یاھامیپاوھ  دوب - وا  گنج  نیا  رد  مادص  ناراککمک  نیرتگرزب  زا  یکی  اما  دوب ، رتشیب  رگید  یاھتلود  یاھکمک 

ار ناشدوخ  تلم  اب  ناشراتفر  تسا ؛ اھنیا  دننام  اھتسیرورت و  اب  اھنآ  راتفر  لام  نیا  الاح  دندرک . مھ  فارتعا  دنتفگ و  دنداد و  دندیـشکن و  مھ  تلاجخ  تشاذـگ و  راوخنوخ 

دننام رـشب و  قوقح  یدازآ و  لھا  هک  دننکیم  اعدا  اھنیا  تقو  نآ  ناشدوخ ! مدرم  اب  دـندرک  راک  هچ  هک  دـیدرک  هدـھاشم  ریخا  لاس  کی  نیا  یاھهبنـش  تارھاظت  نیا  رد  مھ 

. دنتسھ اھنیا 

یقرش  / ١٣٩٩/١١/٢٩ ناجیابرذآ  مدرم  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

یتسیاـب رگهطلـس  ریذپهطلـس ؛ شخب  رگهطلـس و  شخب  شخب : ود  هب  دوشیم  میـسقت  اـیند  ینعی  هچ ؟ ینعی  هطلـس  ماـظن  دوب . هطلـس  ماـظن  دوب ، مکاـح  اـیند  رب  هچنآ 

رگهطلـس و هب  دـندشیم  میـسقت  ایند  یاھروشک  دـشاب . میلـست  رگهطلـس  لباقم  رد  دـیاب  ریذپهطلـس  و  شداصتقا ؛ مھ  شگنھرف ، مھ  شتـسایس ، مھ  دـشاب : طلـسم 

تسد مھ  یشخب  زور ، نآ  یوروش  تسد  یشخب  کی  اکیرمآ ، تسد  ایند  زا  یشخب  کی  ار ؛ ایند  دندوب  هدرک  میـسقت  دوب . یناھج  یهداتفااج  راجنھ  کی  نیا  ریذپهطلس ؛

تایح گر  نیا ، بخ  درک ؛ در  ار  ماظن  نیا  یمالـسا ، بـالقنا  یمالـسا و  ماـظن  یمالـسا و  یروھمج  دوب . اـیند  عضو  نیا  دـندوب ؛ اـھنیا  ورهلاـبند  هک  یمود  یهجرد  یاھتردـق 

رد مھ  اھنیا  درک ، در  ار  نیا  یمالـسا  ماظن  درک ، در  ار  نیا  یمالـسا  یروھمج  دوب ؛ نیا  هب  رابکتـسا  ماوق  دوب ؛ رابکتـسا  تایح  گر  هطلـس ، ماظن  یاھراجنھ  دوب ؛ رابکتـسا 

ینوگانوگ یاھلکش  هب  زور  کی  رـشب ، قوقح  یهلئـسم  زور  کی  دندرکیم : روج  ییاھهناھب  کی  هشیمھ  دنـشاب ، هتـشاد  یزیواتـسد  هکنیا  یارب  هتبلا  دنداتـسیا . شلباقم 

هیضق لصا  تسا ، هناھب  اھنیا  یاهقطنم ؛ روضح  یهلئسم  زور  کی  یکـشوم ، یهلئـسم  زور  کی  یاهتـسھ ، یهلئـسم  زور  کی  نداد ، هولج  تشز  نید  یاباحمیب  طلـست 

؛ تسا هداتسیا  یمالسا  ماظن  دنک . یھارمھ  اھنآ  اب  یریذپهطلس  یرگهطلس و  رد  دوشب و  یناھج  یهطلس  ماظن  کیرش  تسین  رضاح  یمالسا  ماظن  نیا  هک  تسا  نیا 

. تسا فلاخم  هطلس  اب  تسا ، فلاخم  ملظ  اب 

ثعبم  / ١٣٩٩/١٢/٢١ دیع  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس  رد  تانایب 

شاهکتهکت هرا  اـب  دـنتخادنا و  ریگ  یلکـش  کـی  اـب  ار  فلاـخم  کـی  اھیدوعـس  دـندیمھف ؛ اـیند  یهمھ  رگید   - دـنکیم هکتهکت  هرا  اـب  ار  شدوـخ  فلاـخم  هک  یمرجم  زا  اـکیرمآ 

رگید ار  نیا   - درک داجیا  اکیرمآ  دوخ  ار  شعاد  لکـش ! نیا  اب  دح ، نیا  ات  تقیقح  ییامنهنوراو  ینعی  مرـشب ؛ قوقح  رادفرط  نم  هک  دیوگیم  دعب  دـنکیم و  تیامح  (- ٢٧) دندرک

هک دندرک  فارتعا  دنتفگ و  اھنآ  یهمھ  تفگ ؛ وا  هب  یهلمح  ماقم  رد  دوب ، وا  بیقر  هک  نآ  مھ  تفگ ، دوب  هدرک  داجیا  هک  نآ  مھ  مییوگیمن ؛ ام  دندرک ، فارتعا  اھییاکیرمآ  دوخ 

تاناکما و  مینک ! تفلاخم  شعاد  اب  میھاوخیم  ام  هک  دـننکیم  تسرد  یماـظن  هاـگیاپ  هیروس  رد  قارع ، رد  شعاد ، دوجو  یهناـھب  هب  تقو  نآ  هدرک - داـجیا  اـکیرمآ  ار  شعاد 

رد دننک ، هدافتـسا  ار  شدوس  دنـشورفب و  دنربب و  دنربب و  نیب  زا  ار  هیروس  تفن  هک  دنھدیم  هزاجا  دنراذگیم ، شرایتخا  رد  لوپ  دنراذگیم ، شعاد  رایتخا  رد  نردـم  یاهناسر 

. ییامن عقاو  فالخ  دننکیم ؛ اھنیا  هک  تسا  ییاھراک  نیا  مینکیم ؛ هزرابم  شعاد  اب  میراد  ام  دنیوگیم  مھ  لاح  نیع 

سدق  / ١۴٠٠/٠٢/١٧ یناھج  زور  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس 

یهناخ زا  ار  تلم  کی  تسد  کافس ، ملاظ و  یرادهیامرس  ماظن  یاھتسایس  تسا . یمالسا  تما  کرتشم  یهلئـسم  نیرتهدنز  نیرتمھم و  نانچمھ  نیطـسلف ، یارجام 

. تسا هدناشن  ار  هناگیب  یمدرم  تسیرورت و  یمیژر  نآ ، رد  هدرک و  هاتوک  دوخ  یدادجا  ابآ و  کاخ  نھیم و  زا  دوخ ،

، دـناهدرک ملظ  مود  یناھج  گنج  یاھلاس  رد  نایدوھی  هب  دوخ ، یاـعدا  رب  اـنب  اـھییاپورا  تسیچ ؟ یتسینویھـص  میژر  سیـسات  یلاـشوپ  قطنم  زا  رتهیاـپیب  رتتسس و 

 ...! تفرگ ار  نایدوھی  ماقتنا  روشک  نآ  رد  عیجف  یاھراتشک  ایسآ و  برغ  رد  یتلم  ندرک  هراوآ  اب  دیاب  سپ 

قوقح باب  رد  دوخ  نیغورد  یاھاعدا  یهمھ  هنوگنیدب ، هدرک و  هیکت  نآ  هب  یتسینویھص  میژر  زا  دوخ  راوهناوید  غیردیب و  تیامح  اب  یبرغ  یاھتلود  هک  تسا  یقطنم  نیا 

. دوشیم هدوزفا  نآ  رب  یرگید  گرب  یدنچ  زا  رھ  دراد و  همادا  هک  تسا  لاس  داتفھ  زا  شیب  روآهیرگ  روآهدنخ و  یارجام  نیا  و  دناهدرک . هئطخت  ار  یسارکومد  رشب و 

هیئاضق  / ٠٧/١۴٠٠/٠۴ هوق  نالوئسم  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

رفن داتفھ  دودح  اب  یتشھب ) هللاتیآ  دیھش   ) ار زاتمم  تمظعاب  یهتسجرب  تیصخش  نیا  هک  ناریا  تلم  قح  رد  دندرک  یگرزب  تیانج  ریت - متفھ   - یزورما لثم  رد  نیقفانم 

رد ناشتافارتعا  هک   - دـندرک فارتعا  انعم  نیا  هب  عیجف و  تکرح  نیا  هب  تیانج و  نیا  هب  ناـشدوخ  هک  ییاـھلتاق  نیا  اـھلتاق ، نیا  دـنتفرگ و  روشک  نیا  زا  رگید  یاھتیـصخش 

 - ییاپورا یاھتلود  دننکیم و  یگدنز  دننکیم ، دمآ  تفر و  دنراد  هنادازآ  اپورا - رگید  یاھروشک  هسنارف و  رد   - رـشب قوقح  یعدم  یاھروشک  نیمھ  رد  زورما  تسا - سرتسد 

رـشب قوقح  یاعدا  لاح  نیع  رد  ناشیلم ، سلاجم  رد  یتح  اھنیا  هب  نداد  نوبیرت  اب  اھنیا و  زا  تیامح  اب  اـھنیا و  ندوب  اـب  هک  دنـشکیمن  تلاـجخ  نارگید - هسنارف و  تلود 

. تسا یبیجع  هداعلاقوف و  زیچ  کی  اھیبرغ  نیا  تحاقو  اعقاو  ینعی  دننکیم ؛

هیئاضق  / ٠٧/١۴٠٠/٠۴ هوق  نالوئسم  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

رفن داتفھ  دودح  اب  یتشھب ) هللاتیآ  دیھش   ) ار زاتمم  تمظعاب  یهتسجرب  تیصخش  نیا  هک  ناریا  تلم  قح  رد  دندرک  یگرزب  تیانج  ریت - متفھ   - یزورما لثم  رد  نیقفانم 

رد ناشتافارتعا  هک   - دـندرک فارتعا  انعم  نیا  هب  عیجف و  تکرح  نیا  هب  تیانج و  نیا  هب  ناـشدوخ  هک  ییاـھلتاق  نیا  اـھلتاق ، نیا  دـنتفرگ و  روشک  نیا  زا  رگید  یاھتیـصخش 

 - ییاپورا یاھتلود  دننکیم و  یگدنز  دننکیم ، دمآ  تفر و  دنراد  هنادازآ  اپورا - رگید  یاھروشک  هسنارف و  رد   - رـشب قوقح  یعدم  یاھروشک  نیمھ  رد  زورما  تسا - سرتسد 

رـشب قوقح  یاعدا  لاح  نیع  رد  ناشیلم ، سلاجم  رد  یتح  اھنیا  هب  نداد  نوبیرت  اب  اھنیا و  زا  تیامح  اب  اـھنیا و  ندوب  اـب  هک  دنـشکیمن  تلاـجخ  نارگید - هسنارف و  تلود 

. تسا یبیجع  هداعلاقوف و  زیچ  کی  اھیبرغ  نیا  تحاقو  اعقاو  ینعی  دننکیم ؛

مالیا  / ١۴٠٠/٠٨/٣٠ ناتسا  یادھش  هرگنک  ناراکردناتسد  رادید  رد  تانایب 

زور نآ  ار  راوخنوخ  گرگ  نیا  هک  یناسک  نامھ  دندوب ؟ شنابیتشپ  یناسک  هچ  دادیم ؟ ماجنا  اورپیب  ار  یحیرص  تایانج  نینچ  کی  تردق ، مادک  یهناوتشپ  هب  ثیبخ  مادص 

اھتردق نیا  راک  رد  یمرـشیب  یئایحیب و  ردق  نیا  دـننادیم ! ایند  یهمھ  رد  رـشب  قوقح  یلوتم  ار  ناشدوخ  زورما  دـننزیم ، رـشب  قوقح  زا  مد  زورما  دـندرکیم ، ینابیتشپ 

هدھع رب  ینیگنس  یهفیظو  دنراد ، شود  رب  ینیگنس  راب  ام  ناگدنسیون  ام ، نادنمرنھ  دنک ؟ نایب  ار  قیاقح  نیا  دیاب  یسک  هچ  دنک ؟ اوسر  ار  اھنآ  دیاب  یسک  هچ  تسھ !

اھراک نیا  دوشب ؛ دیلوت  هرطاخ  باتک ، ملیف ، ناتساد ، دیاب  هاگـشزرو  یهیـضق  نیمھ  یارب  دنزاسب . ملیف  دیاب  ایند ؛ هب  دوشب  هضرع  یرنھ  یاھبلاق  رد  یتسیاب  اھنیا  دنراد .

. دریگب ماجنا  دیاب 

ثعبم  / ١۴٠٠/١٢/١٠ دیع  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس  رد  تانایب 

قافتا ایند  یاج  رھ  ار  اھنیا  ام  میفلاخم ؛]  ] اھتلم یاھانبریز  بیرخت  اب  مدرم ، ندـش  هتـشک  اب  ام  تسا . ام  تباث  فرح  نیا  میفلاخم ؛ ایند  یاج  رھ  رد  بیرخت  گنج و  اب  ام 

« رشب قوقح   » 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 68هاگياپ  هحفص 66 
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لیدبت ار  ناشیسورع  دنزیرب و  ناتسناغفا  رد  یـسورع  ناوراک  رـس  یور  ار  یبمب  هچنانچ  رگا  هک  میتسین  اھیبرغ  لثم  ام  تسا . ام  تباث  فرح  نیا  مینکیمن ؛ دییات  دتفیب 

هیروس قرـش  رد  اکیرمآ  قارع . رد  ناتـسناغفا ، رد  رگید ؛ تسا  یروج  نیا  ناشقطنم  اھنآ  تسین ؛ تیانج  نیا  تسا ؛ مسیرورت  اب  یهزرابم  نیا  هک ] مییوگب  ، ] دـننکب ازع  هب 

تاـیانج زا  ایـسآ  برغ  یهـقطنم  رد  ارچ  دـننکیم ؟ بـصغ  ارچ  ار  ناتـسناغفا  یلم  تورث  دـندزدیم ؟ ار  ناتــسناغفا  لوـپ  ارچ  دـندزدیم ؟ ار  هیروـس  تـفن  ارچ  دـنکیم ؟ راـک  هـچ 

زا عافد  مسا  هب  ار  اھنیا  یهمھ  دـننکیم و  هک  تسا  ییاھراک  اھنیا  تسا ؛ یزاسنارحب  اھنیا  دـننکیم ؟ عاـفد  دریگیم  ماـجنا  دراد  تاـیانج  نیا  زورهنابـش  هک  اـھتسینویھص 

! دنھدیم ماجنا  دنراد  اھنیا  لاثما  رشب و  قوقح 

تواضق یرگید  روج  دـتفیب ، قافتا  رگید  یاج  مینک ، تواضق  روج  کی  ار  نآ  دـتفیب ، قافتا  تسا  ام  تساوخ  دروم  هک  یاهطقن  رد  یراک  هچنانچ  رگا  هک  میتسین  اھنآ  لـثم  اـم 

مھ و  یاهناسر ، یتاغیلبت ، ینابز ، تیامح  مھ  دننکیم ؛ مھ  تیامح  نآ  زا  دننکیمن ، موکحم  ار  نیا  اھیبرغ  دنتـسھ ، نارابمب  ریز  رد  نمی  مدرم  تسا  لاس  تشھ  مینک .

یلمع تیامح 

ناریا  / ١۴٠١/٠١/٠١ تلم  هب  باطخ  یزورون  ینارنخس 

ار تسوپهایس  هکنیا  یارب  دنرادیم ، هگن  دننکیم  رارف  گنج  تالکشم  الثم  ریز  روشک و  زا  دنراد  هک  ار  یناگدنھانپ  راطق  دندید . همھ  ار  برغ  یتسرپداژن  نیارکوا ، یارجام  رد 

رگا ینعی  تسا . اپورا  رد  تسین ، هنایمرواخ  رد  گنج  هعفد  نیا  هک  دننکیم  فسات  راھظا  ناشیاھهناسر  رد  احیرـص  دننک . هدایپ  ار  تسوپهایـس  دننک و  ادج  تسوپدیفـس  زا 

نیا دراد . لاکـشا  دـشاب  هک  اـپورا  رد  اـما ]  ] درادـن لاکـشا  دـشاب  اـھاجنیا  رد  و  هناـیمرواخ ــ  اـھنآ  لوـق  هب  قطاـنم  رد  هـتبلا  هناـیمرواخ ــ  رد  یـشکردارب  یزیرنوـخ و  گـنج و 

، دـتفایم قافتا  اـھنآ  عیطم  یاـھروشک  رد  ییاـھملظ  اـیند  رد  دـننکیم . راـھظا  روج  نیا  احیرـص  دـننزیم ، فرح  روج  نیا  احیرـص  ینـشور ! نیا  هب  حوضو ، نیا  هب  یتسرپداژن 

قوقح یاعدا  اب  دنراد و  مھ  رـشب  قوقح  یاعدا  ینیرفآتملظ  همھ  نیا  اب  یرگمتـس ، همھ  نیا  اب  ملظ و  همھ  نیا  اب  لاح  نیع  رد  دیآیمن و  نوریب  اھنآ  زا  ییادـص  اقلطم 

هدـھاشم دـنراد  ایند  یهمھ  هتبلا  دـنیبیم ؛ زاب  مشچ  اب  دراد  ار  ایاضق  نیا  ناریا  تلم  دـننکیم ؛ دـیدھت  دـننکیم ، یریگجاب  دـننکیم ، یھاوخجاب  لقتـسم  یاھروشک  زا  رـشب 

لاح رد  ملاع  تیغاوط  هنافساتم  هک  تسا  یرابکتسا  زواجت و  ملظ و  یهنیمز  رد  رـصاعم  نارود  عطاقم  نیرتشاف  نیرتاوسر و  زا  یکی  ام  رظن  هب  زورما  دننیبیم و  دننکیم و 

! دنراد تسد  رد  ار  ایند  تشونرس  یناسک  هچ  هک  دننیبب  دننک و  هدھاشم  ار  ملظ  نیا  امیقتسم  دنناوتیم  ایند  مدرم  دنتسھ و  نآ  نداد  ماجنا 

سدق  / ١۴٠١/٠٢/٠٩ یناھج  زور  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس 

ریغ ناوج  ریپ و  کدوک ، نز ، تسا ؛ هداتفا  نامولظم  ناج  هب  حالـس  اب  دـھدیم و  همادا  دوخ  یاھتیانج  هب  نانچمھ  تسا ، هداـتفا  سفن  زا  هکنیا  اـب  هتبلا  یتسینویھـص  میژر 

هک اکیرمآ  اپورا و  رد  رشب  قوقح  یعدم  نایوگغورد  اما  دنکیم ؛ دوبان  ار  اھییاراد  عرازم و  دزاسیم ، ناریو  ار  اھهناخ  دنکیم ، هجنکـش  ینادنز و  دناسریم ، لتق  هب  ار  حلـسم 

مھ کمک  راوخنوخ  گرگ  هب  هکلب  دننکیمن  عافد  مولظم  زا  دناهدز و  بل  رب  توکس  رھم  نیطـسلف  رد  تیانج  همھنیا  ربارب  رد  دنتخادنا ، هار  هب  ار  اغوغ  نآ  نیارکوا  یهیـضق  رد 

. دننکیم

١۴٠١/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیموسویس  مسارم  رد  تانایب 

یایسآ یزکرم و  یایسآ  ات  دیریگب  دنھ  یهراقهبش  زا  لاپن ، زا  نیپیلیف ، زا  یزنودنا ، زا  ایسآ ، قرش  زا  دندرک . تراغ  ار  ایند  نرق ! هس  دندرک ؛ تراغ  ار  ایند  نرق  هس  اھیبرغ 

تسد مھ  ار  یبونج  یاکیرمآ  دندرکن ، افتکا  اجنیا  هب  دندرک ؛ تراغ  ار  اھنیا  نرق  هس  اھیبرغ  هایس ؛ یاقیرفآ  رساترس  ات  اقیرفآ و  برغم  یاھشخب  اقیرفآ ، لامش  ات  یبرغ و 

اھنیا یهمھ  هک  نوگانوگ ــ  یاھهلیح  اب  اھنیا  تشاد ؛ ییاھتلم  تشاد ، یندمت  تشاد ، ینابحاص  مھ  اکیرمآ  یهراق  ار ! اکیرمآ  یهراق  دـندرک ؛ تراغ  مھ  ار  اجنآ  دنتـشاذگ ،

، راشف هجنکـش ، یعمج ، راتـشک  تراغ ، لتق ، دـندیرفآ ؛ هعجاف  دـینک ــ  کرد  کیدزن  زا  رتشیب  ار  قیاقح  نیا  هللااشنا ، دـیناوخب  باتک  تسا ؛ صخـشم  قیقد  یاـھخیرات  رد 

ناشنارکفتم ناشنارکفنشور و  دندوب ، تیانج  لوغشم  روج  نیا  لمع  رد  اھیبرغ  هک  یلاح  نامھ  رد  نرق ، هس  نیا  رد  دندرک . اھیبرغ  ار  اھراک  نیا  یرادهدرب ؛ یریگهدرب ،

؛ روج نیا  نابز  رد  روج ، نآ  لمع  رد  تسا .] دوھشم   ] اھیبرغ یراکایر  نیا  لوق ، لمع و  رد  ضقانت  نیا  ینعی  دندرکیم ! عضو  دندرکیم و  فشک  رـشب  قوقح  نوناق  ایند  یارب 

اھنیا تسا ؛ برغ  ندـمت  یاھراکھاش  اـھنیا  بخ  دـنداد . ماـجنا  ار  اـھتیانج  ماـسقا  عاونا و  اـیند  رـساترس  رد  هملک  یعقاو  یاـنعم  هب  اـکیرمآ  مھ  دـعب  ییاـپورا ، یاـھروشک 

! تسا برغ  ندمت  یاھراکھاش 

نازومآ  / ١۴٠١/٠٨/١١ شناد  رادید  رد  تانایب 

کلفط نآ  دـندوب ؟ هدرک  یھانگ  هچ  اھنیا  مھد ، یهیاپ  ای  مشـش  یهیاپ  ای  مود  یهیاپ  یهچبرـسپ  نآ  دوب ! یگرزب  تیانج  هچ  زاریـش ، غارچھاـش  یهیـضق  نیا  دـینیبب  اـمش 

. لمحت لباق  ریغ  گرزب و  مغ  نیا  اب  دنک  راک  هچ  هچب  نیا  ارچ ؟ دندرک ؟ رابنا  وا  شود  رب  ارچ  ار  مغ  نیگنـس  هوک  نیا  هداد ، تسد  زا  ار  شردارب  ردام و  ردـپ و  هک  یاهلاسشش 

وجـشناد ناوج ؛ یهبلط  کـی  دوب ؟ هدرک  یھاـنگ  هچ  زیزع ــ  ناـمرآ  نارھت ، رد  ناوج  دیھـش  یهبلط  ناوج ــ  یهبلط  نآ  تسا . یگرزب  یاـھتیانج  اـھنیا  تسا ؛ تیاـنج  اـھنیا 

یکچوک یاھراک  اھنیا  نابایخ . رد  دنزادنیب  ار  شدسج  دنشکب ، ار  وا  هجنکـش  ریز  دننک ، هجنکـش  ار ] وا  هکنیا  . ] یھللابزح دبعتم ، نموم ، نیدتم ، هدش ؛ هبلط  هدمآ  هدوب ،

روتـسد اجک  زا  دـنایناسک ؟ هچ  اھنیا  دنتـسین ؛ هک  ام  یاھناوج  اـھنیا  دنتـسین ، هک  اـم  یاـھهچب  اـھنیا  دـنایناسک ؟ هچ  اـھنیا  درک . رکف  دـیاب  دـنایناسک ؟ هچ  اـھنیا  تسا ؟

نیغورد یهثداح  کی  ار ، عقاو  فالخ  یهیـضق  کی  ارچ  دندرکن ؟ موکحم  ار  زاریـش  یهیـضق  ارچ  دندرکن ؟ موکحم  ار  اھنیا  دنرـشب  قوقح  یعدم  هک  یناسک  نیا  ارچ  دـنریگیم ؟

رادفرط اـھنیا  ارچ ؟ یتنرتنیا ؟ یوکـس  رد  دـیاین  هک  دـننکیم  عونمم  تنرتنیا  رد  ار  ماـشرآ  مسا  اـما  دـننکیم  رارکت  راـب  نارازھ  تنرتـنیا ، رد  ناـشیتاعالطا  یاھوکـس  رد  ار ،

نیا باسح  هب  امتح  یمالسا  یروھمج  ماظن  درک . میھاوخن  اھر  ار  اھنیا  یهقی  ام  هتبلا  دیسانشب . ار  اھنیا  میـسانشب ؛ ار  اھنیا  دنتـسھ . روج ]  ] نیا اھنیا  دنرـشب ؟ قوقح 

. دیدرت نودب  دش ؛ دھاوخ  تازاجم  هللااشنا  هتشاد ، یتسد  اھتیانج  نیا  رد  اھتیانج ، نیا  اب  هتشاد  یراکمھ  هک  دوشب  تباث  سک  رھ  دیسر . دھاوخ  اھراکتیانج 

غارچھاش  / ١۴٠١/٠٩/٢٩ یادھش  یاھهداوناخ  رادید  رد  تانایب 

کی دننزیم ، ار  یماظن  یهعومجم  کی  تقو  کی  دراد . قرف  روشک  رگید  یتسیرورت  ثداوح  زا  یلیخ  اب  غارچھاش ) یتسیرورت  هثداح   ) هیـضق نیا  رد  مھ  نمـشد  تیموکحم 

لحم تسا ؛ اوعد  مزر و  لحم  هن  تسا ، یسایس  لفحم  هن  هک  دننزیم  ار  رئاز  یهعومجم  کی  تقو  کی  تسا ؛ فرح  کی  نآ  بخ  دننزیم ؛ ار  یـسایس  یهعومجم  کی  تقو 

، زاین ضرع  یارب  اجنآ  دـناهتفر  اھناسنا  فلتخم  یاھاج  زا  دـمحاریوب ، هیولیگھک و  زا  زاریـش ، دوخ  زا  نالیگ ، زا  نادـمھ ، زا  نارھت ، زا  تسا . ادـخ  اب  سنا  لـحم  تسا ، تراـیز 

تیانج نیا  بکترم  هک  نآ  تسیک ؟ نمـشد  نیا  هیـضق . نیا  رد  تسا  اوسر  یلیخ  نمـشد  دـناهتفرگ . رارق  ملظ  نیا  دروم  ادـخ و  یایلوا  اـب  تولخ  یارب  ادـخ ، اـب  تولخ  یارب 

. دنتسھ وا  رس  تشپ  یناسک  تسین ؛ وا  طقف  اما  تسا ، راکتیانج  تسا ، راکتنایخ  تسا ، یناج  تسا ، نمـشد  وا  تسا ؛ مولعم  بخ  هک  وا  تسا ؟ نمـشد  وا  طقف  دش ،

شدوخ میدرک ؛ دیلوت  ار  شعاد  ام  تفگ  احیرـص  اکیرمآ  درک ؟ دیلوت  یـسک  هچ  ار  کانرطخ  دوجوم  نیا  دروآ ؟ دوجو  هب  یـسک  هچ  ار  شعاد  اما  هلب ، بخ  شعاد ؛»  » دنیوگیم

تـسد هب  ار  رـشب  قوـقح  مچرپ  ـالاح  هک  ییاـھنامھ  دـنراکھانگ ؛ اـھنآ  ار ــ  شعاد  میدرک  دـیلوت  اـم  دـنتفگ  شیپ  لاـس  تشھ  تفھ  هکلب ] ، ] ـالاح هن  ار ــ  نیا  تفگ  حـیرص 

، نز قوقح  یهراـبرد  رـشب ، قوقح  یهراـبرد  دـننزیم . فرح  روج  نآ  دـننکیم ، لـمع  روج  نیا  یقـش ! هایـس و  یاـھلد  نیا  رب  وگغورد ، یاـھناھد  نیا  رب  ادـخ  تنعل  دـنریگیم .

، اھنیا تسا ؛ هللاودـع  تسا ، ادـخ  نمـشد  رفاک  تسا و  رفاک  قفانم ، و  لماک ! قفانم  ینعی  تسا ؛ نآ  ناشلمع  تسا ، نیا  ناشفرح  یناسنا ، نوگاـنوگ  لـئاسم  یهراـبرد 

. دندش اوسر  غارچھاش  یهیضق  نیا  رد  اھنیا  دنیادخ . نمشد  مھ  دنقفانم ، مھ  دنرفاک ، مھ 

« رشب قوقح   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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