
یماظتنا  / ٠٧/١٣٧٩/٠۴ یورین  یھدنامرف  هب  فابیلاق  رقابدمحم  پیترس  رادرس  باصتنا 

اھزاین و ندرک  فرطرب  رد  دوخ  ی  هبون هب  مادکرھ  دور  یم راظتنا  یمالسا  یاروش  سلجم  زا  زین  امیس و  ادص و  حلـسم ، یاھورین  لک  داتـس  روشک ، ترازو  هیئاضق ، ی  هوق زا 

رد ار  یمالـسا  یروھمج  یماظتنا  یورین  دـنریگب و  هدـھع  رب  ار  مزال  مھـس  نآ ، نانکراک  نالوئـسم و  یارب  یناور  تینما  نیمات  یماظتنا و  یورین  یونعم  یدام و  تالکـشم 

. دنھد یرای  تسا ، هدش  هتشاذگ  نآ  ی  هدھع رب  هک  تینما  رارقتسا  مھم  ی  هفیظو یادا 

نیطسلف  / ١٣٨٠/١١/١١ هضافتنا  زا  تیامح  رد  مالسا  ناھج  یاھهناسر  یللملانیب  شیامھ  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

یشقن دیاب  دراد و  یا  هفیظو مالسا  یایند  رساترس  رد  دوخ  ییاناوت  ردق  هب  سکرھ  تسا . یمومع  هنحـص  کی  هزرابم ، هنحـص  نیا  میـسر . یم غیلبت  اھ و  هناسر شقن  هب 

. تساھتسینویھص لرتنک  رد  ابلاغ  هک  دراد  رارق  مالسا  یایند  نانمـشد  یربخ  یروتارپما  امـش  لباقم  رد  زورما  تسا . نییبت  غیلبت و  اھ و  هناسر یایند  ایند ، زورما  دنک . افیا 

- ناناملـسم دوخ  یمالـسا و  یبرع و  یاھروشک  یمومع  راکفا  هلمج  زا  ایند - یمومع  راکفا  تمـس  هب  یربخ  یاھ  هناسر فرط  زا  لیلحت  ربخ و  هفرط  کی نابوتا  کی  زورما 

هضبق ار  ایند  یغیلبت  یاھ  هناسر هک  دوب  نیا  اھ  نآ یاھتـسایس  زا  یکی  دنتفر . یغیلبت  یربخ و  یاھ  هناسر تمـس  هب  دوخ ، راک  عورـش  زاغآ  زا  اھتـسینویھص  تسا . یراج 

یغیلبت درگـش  نآ  تسا ؛ هدوب  راذـگریثات  زورما  اـت  دوب و  هدـننک  نییعت مھم و  رایـسب  هک  دـندرک  باـختنا  ار  یغیلبت  درگـش  کـی  راـک ، لوا  زا  اـھ  نآ تسا . هنوگ  نیا زورما  دـننک .

رد مھ  زورما  تفرگ . ماجنا  یا  هفقو یب یاھـشالت  دش و  هتخاس  ییاھربخ  دـش ؛ لعج  یناوارف  یاھ  هناسفا اھناتـساد و  ییامن ، مولظم یارب  ییامن . مولظم زا  تسا  ترابع 

ار نایدوھی  یناور  ینارگن  هلئسم  اھ  نیا تسا . ییامن  مولظم تاغیلبت ، یایند  رد  اھتـسینویھص  راک  نیرت  مھم مھزاب  ینعی  دراد ؛ همادا  تاغیلبت  نامھ  زاب  یکافـس ، تیاھن 

اب تارکاذم  رد  اھتـسینویھص  دنراد . جایتحا  یناور  تینما  هب  دنا و  ینارگن راچد  یناور  ظاحل  زا  دندوب ، راشف  ریز  یدامتم  یاھنرق  لوط  رد  نایدوھی  نوچ  دنتفگ  دـندرک و  حرطم 

میراد و جایتحا  یناور  تینما  هب  ام  دـنتفگ  دـندرک و  حرطم  ار  یناور  تینما  هلئـسم  یبرع ، یمالـسا و  یاھروشک  اب  دوخ  یاـھوگتفگ  رد  اھدـعب  یبرغ و  یاـھروشک  نارس 

هب دشابن ، ناشدوس  هب  رگا  دریگب ، ماجنا  دھاوخب  یمادقا  رھ  درادن . ینایاپ  چیھ  صخـشم و  یانعم  چـیھ  هچ ؟ ینعی  یناور  تینما  نیا  دوش . نیمات  ام  یناور  تینما  دـیاب 

. دوش نیمات  اھ  نآ یناور  تینما  دیاب  دنراد و  جایتحا  یناور  تینما  هب  هک  دندرک  عناق  ایند  رد  ار  یرایسب  دننک . یثنخ  ار  نآ  دنناوت  یم یناور ، تینما  هناھب 

تسد زا  ار  یزیچ  هچ  دیناد  یم دیھد ، یم تسد  زا  ار  نیمزرس  یتقو  امش  نیمزرس . زا  ندیـشوپ  مشچ  زا  تسا  رت  لکـشم یناور ، تینما  دروم  رد  لیئارـسا  زاین  ندروآرب 

، یھدزایتما نیا  دیھدب . زایتما  دیاب  اجک  ات  دیوش و  میلـست  دیاب  اجک  ات  دیناد  یمن دـینک ، هدروآرب  یناور  تینما  دروم  رد  ار  لیئارـسا  هتـساوخ  دـیھاوخ  یم یتقو  اما  دـیداد ؛

تراسخ اما  داد ؛ نایدوھی  هب  تراسخ  ناونع  هب  کرام  درایلیم  هاـجنپ  دـص و  ناـملآ  تلود  تسا . زومآ  تربع دروم ، نیا  رد  اـپورا  هبرجت  داد . زاـیتما  دـیاب  بترم  درادـن ؛ یناـیاپ 

- رگید ییاپورا  یاھروشک  یخرب  اب  شیبو  مک دندرک ، ناملآ  اب  نایدوھی  هچنآ  دوش ! هداد  اھ  نآ هب  دیاب  دنراکبلط و  تراسخ  مھزاب  تسا ؛ هدـشن  مامت  زونھ  ناملآ  زا  نایدوھی 

! تسین یندش  مامت  تراسخ  نیا  دنھدب ؛ تراسخ  دیاب  همھ  دنداد . ماجنا  زین  ناکیتاو - اب  لبق  لاس  دنچ  ات  یتح  هسنارف ، سیئوس ، شیرتا ، لثم 

هروک دوبدای  یاـنب  لـباقم  رد  دـیاب  برغ  ناـگبخن  نارازگراـک و  نارکف ، نشور ناراـگنربخ ، نارادمتـسایس ، همھ  دـنراد . یمھم  رایـسب  یاـھتیلاعف  اھیلیئارـسا  یناور ، دـعب  رد 

اھ نیا دننک . دادملق  ناتـساد  نآ  راکھدب  ار  دوخ  دـنھد و  رارق  دـیکات  دروم  تسین ، مولعم  نآ  تحـص  لصا  هک  ار  یناتـساد  همھ ، ینعی  دـنروایب ؛ دورف  میظعت  رـس  یزوس  مدآ

. تسا ییامن » مولظم  » هب فوطعم  همھ  دنراد و  غیلبت  رد  هک  تسا  ییاھشور 

ار نایحیسم  زا  یرایسب  هدش ، هدیشخب  لیئارسا  نادنزرف  هب  هک  تسا  ینیمزرس  اجنیا  هک  نیا  تاروت و  رد  هدش  رکذ  یاھناتـساد  رب  هیکت  اب  ایند ، زا  یرگید  شخب  رد  هتبلا 

راکفا هناوتـشپ  ناونع  هب  اکیرما - رد  اتدمع  هلمج  زا  اھروشک - یخرب  رد  دنا  هتـسناوت اھ  نیا مدرک ، هظحالم  یرامآ  رد  نم  هک  یروط  نآ  دـندرک . لدـمھ  رکفمھ و  دوخ  اب  مھ 

نیمھ رت  مامت هچرھ تدش  اب  مھ  زورما  دـننک . یم ار  یتاغیلبت  راک  نیا  هک  تساھلاس  اھ  نیا دـننک ! تسرد  یدوھی  ریغ  تسینویھـص  اھنویلیم  تاغیلبت ، نیمھ  اب  یمومع ،

. دراد همادا  ایند  رد  تاغیلبت 

ار نیطسلف  هلئسم  دنتسناوت  دندرک و  ار  هدافتساوس  رثکا  دح  نتگنشاو - کرویوین و  رد  ربماتپـس ) هدزای   ) رویرھـش متـسیب  هثداح  لثم  دمآ - شیپ  هک  مھ  یثداوح  زا  هتبلا 

رد دـیابن  درادـن و  قح  سک  چـیھ لباقم ، رد  اما  دـنتفرگ . رارق  اکیرما  کمک  دروم  دـصرددص  اھتـسینویھص  مھ  تھج  نیا  زا  دـننارب . هیـشاح  هب  مالـسا  یایند  یاـیاضق  نتم  زا 

هب نیطـسلف  تلم  هیلع  زورما  هک  ار  ییاھتواسق  دھد و  رارق  ضارتعا  لاوس و  دروم  ار  ینیطـسلف  ناکدوک  نانز و  یگدنز  ندز  شتآ  دـننک ، یم یدازآ  یاعدا  هک  ییاھروشک 

. دنک رکذ  دور ، یم راک 

دوخ تیلوئسم  دیاب  یمالسا  یاھروشک  یاھ  هناسر نارازگراک  نالوئسم و  هعومجم  دنک ، یم ادیپ  نمشد  زا  ناسنا  هک  یا  یناور تخانش  یغیلبت و  شور  نیا  هب  هجوت  اب 

هفیظو کی  یتایح و  راک  کی  نیا  مالـسا ، یایند  یارب  هکلب  نیطـسلف ، تلم  یارب  طـقف  هن  زورما  تسا . مھم  یتاـیح و  راـک  کـی  نیا  دـننک . میظنت  ار  دوخ  هار  ساـسحا و  ار 

. تسا نیگنس 

امیس  / ١٣٨١/١١/١۵ ادص و  نامزاس  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

یلماوع زا  یکی  تسا . هعماج  رد  یناور  تینما  داجیا  یعامتجا و  مھافت  ی  هعـسوت موھوم ، یاھ  یزاس نمـشد یفن  دوش ، لقتنم  دـیاب  امتح  هک  ییاـھمایپ  زا  رگید  یکی 

یعیبط روط  هب هک  دوش  یم ادـیپ  مھ  ینوگانوگ  لماوع  یھاگ  تسا . سای  یدـیماان و  دروآ ، یم دوجو  هب  یـشیرپ » ناور  » ناسانـش ناور لوق  هب  هعماج ، لـک  تینھذ  رد  هک 

یھاگ هدنب  دوش . داجیا  دیما  مدرم  رد  دیاب  تساطخ . یلیخ  ندرک ، داجیا  مدرم  رد  یدیماان  ندومن و  قیوشت  ار  اھ  نیمھ دنک . یم فیعـض  ار  دـیما  ای  دـیامن  یم سای  داجیا 

دنزادنا یم هار  هب  لاجنج  یوھو و  یاھ دننک ، یم حرطم  نویزیولت  رد  ار  هقطنم - کی  لکشم  الثم  کچوک - لکشم  کی  یھاگ  هک  ما  هداد رکذت  امیس  ادص و  ناتسود  هب  تاقوا 

رد ار  نیا  هک  تسین  نیا  شیانعم  اما  دوش ، لح  دـیاب  لکـشم  نیا  بوخ ؛ یلیخ  رگید . زیچ  نالف  ای  هدـشن  هدیـشک  شا  ییاوھ لپ  ای  تسا  بارخ  اـج  نـالف ی  هداـج ـالثم  هک 

کی هک  تسین  نیا  لکـشم  بطاخم  رظن  زا  ینعی  دـنک ؛ یم ادـیپ  میمعت  بطاخم  نھذ  رد  یعیبط  روط  هب میدروآ ، نویزیولت  رد  ار  یزیچ  نینچ  یتقو  نوچ  میرواـیب ؛ نویزیولت 

نھذ رد  یتحار  هب هک  ار  ییاھزیچ  هدـننک و  سویام یاھفرح  دوش . یمن هتخاس  تسا ، مزال  مدرم  یارب  هک  یلپ  تسا  نیا  شیانعم  هکلب  درادـن ، دوجو  ناـبایخ  نـالف  رد  لـپ 

فرطرب ار  نآ  دننک ؛ شالت  دیاب  میقتسم  ریغ  میقتسم و  نالوئسم  دراد ، دوجو  یلکـشم  یا  هشوگ رد  درک . حرطم  نویزیولت  رد  دیابن  دنک ، یم ادیپ  تیمومع  لومـش و  مدرم 

! ریخ هب شدای  هلب ؛  » هک دننز  یم فرح  هریغ  ای  باتک  ای  شرورپ  شزومآ و  ی  هنیمز رد  درگزیم  رد  الثم  دنیآ ، یم یھاگ  تسین . تسرد  الـصا  لکـشم  نداد  میمعت  اما  دنیامن ؛

. تسین لالدتسا  لباق  الصا  ییاھفرح  نینچ  هدش ! روط  نیا الاح  دوب و  روط  نآ هک  دننک  یم هراشا  موھوم  میدق  کی  هب  اھمیدق !؟ مادک  دوب .» روط  نیا اھمیدق  اھ و  هتـشذگ نآ 

. تسا یدـیماان  نیمھ ، مینک . یم تکرح  ندـش  رت  بارخ تمـس  هب  میوش ، یم رود  میدـق  زا  هچرھ  ام  دـنک  یم روصت  بطاـخم  هک  دوش  یم هدز  فرح  یروط  میدـق !؟ مادـک 

. تسا سکعب  مھ  تیعقاو  دییوگب . سکعب  دیاب  امش 

نیا تقونآ  دنتشاد ». نانیمطا  مھ  هب  تبسن  مدرم  اھمیدق  هلب ؛  » دنتفگیم دوب ، هدرب  نیب  زا  ار  مدرم  نیب  نانیمطا  دامتعا و  دوب و  هدش  دراو  یبرغ  گنھرف  نیا  هک  ینامز 

مھ ام  هک  تسین  انعم  نادـب  نیا  اما  دوب ؛ رتشیب  مدرم  نیب  نانیمطا  تشادـن و  دوجو  تالماعم  تالدابم و  یهعـسوت  تاطابترا و  نیا  اـھنامز  نآ  نوچ  دوب ؛ مھ  تسرد  فرح 

عـضو دنتـشاد ؟ یبوخ  عضو  مدرم  تقونآ  ایآ  دـندوب . قرغ  یقالخا  داسف  بادـنگ  رد  مدرم  هک  تسا  شیپ  لاس  لھچ  الثم  تسا ، یک  اـم  میدـق  مینادـب . رتھب  ار  میدـق  زورما 

. تساطخ نداد ، ناشن  سای  تسبنب و  یکیرات و  تمـس  هب  ار  مدرم  یگدنز  دـنور  تکرح و  سپ  دوب . رتدـب  بتارمهب  نامز  نآ  دوبن ؟ یدزد  دوب ؟ بوخ  یلیخ  مدرم  تالماعم 

. تسا نیا  سکع  حیحص  مایپ  دنک و  ادیپ  ققحت  نیا  سکع  یتسیاب 

ماظن  / ١۵/١٣٨٢/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

، دـنا هدرک راک  بوخ  هک  ییاھ  هچب دـیا  هدـید ناحتما  بش  کیلا .» ریـصملا  هعم  ئطبتـسن  المع  لامعالا  حـلاص  نم  اـنل  لـعجا  و  : » دـیامرف یم هیداجـس  ی  هفیحـص یاـعد  رد 

« يناور تینما   » 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 5هاگياپ  هحفص 1 
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یتقو دتفیب . ریخات  رتشیب  هچرھ  دھاوخ  یم شلد  دـسرت و  یم ناحتما  زا  تسا ، هدرکن  راک  تسین و  دـلب  سرد  هک  یـسک  اما  دـسربارف ؛ ناحتما  نامز  رتدوز  ات  دـنتقاط  یب

یاقل هب  رتدوز  دھاوخ  یم شلد  دش ؛ رید  دنیب  یم دنک . یم ریخات  ساسحا  ادـخ  هب  ندیـسر  یارب  کیلا -» ریـصملا  هعم  ئطبتـسن  - » دـنک یم یا  هتـسجرب کین  راک  ناسنا 

. میسرب نآ  هب  رتدوز  هچرھ  دھاوخ  یم ناملد  کب ؛»  قاحللا  کشو  یلع  هل  صرحن  و  . » تسوا رظتنم  اجنآ  رد  کین  لمع  نیا  ریخ و  راک  نیا  دناد  یم نوچ  دوش ؛ لئان  یھلا 

ادیپ یتلاح  نینچ  ناسنا  یتقو  اما  تسا ؛ کانلوھ  اھناسنا  ی  همھ یارب  گرم  دنک . یم ادـیپ  یناور  تینما  گرم ، ربارب  رد  ایند و  ثداوح  لباقم  رد  ناسنا  یتلاح ، نینچ  رد 

نیا میناوتب  امـش  نم و  رگا  دراد . دوجو  یمھم  درواتـسد  نینچ  فرط ، نآ  دـناد  یم درادـن . یا  همھاو سرت و  گرم  زا  رگید  دـنک و  یم ادـیپ  یناور  تینما  گرم  لـباقم  رد  درک ،

. تسا رتالاب  رایسب  یصخش  لامعا  یصخش و  تادابع  زا  میھد ، ماجنا  ار  ریخ  تین 

(ع)  / ١٣٨٣/١٠/٠٢ یلع ماما  یرسفا  هاگشناد  رد  تانایب 

نییآ ناملـسم ، یاھتلم  زا  یرایـسب  دـنداد ، ناشن  دوخ  زا  ار  یندـشن  شومارف هناناج و  عافد  نآ  ناریا  تلم  حلـسم و  یاھورین  هک  هلاـس ، تشھ یلیمحت  گـنج  نارود  رد 

تیعقاو اھ  نیا دنتفریذپ ؛ یغیلبت  چیھ  نودـب  یرگزواجت ، ییوگروز و  لباقم  رد  یگداتـسیا  هناناج و  عافد  نامھ  تکرب  هب  ار  امـش  دـیاقع  امـش و  راکفا  امـش ، بھذـم  امش ،

ناـیوگروز ی  هربـمچ زا  ییاـھر  یدازآ و  لالقتـسا و  اـھتلم  ی  همھ دراد . دوـجو  اـھتلم  ی  همھ ناـج  قـمع  رد  هک  تسا  ییاـھ  ناـمرآ یمالـسا  یروـھمج  یاـھ  ناـمرآ تسا .

ینید فیطل  حور  یونعم و  یاضف  کمک  اب  زج  هک  دنا ، شمارآ تینما و  زا  رادروخرب  هنادنمتداعـس و  یگدـنز  ملع و  هافر و  بلاط  اھتلم  ی  همھ دـنبلاط . ار  یناھج  بلط  تردـق

هافر یبلطزواجت ، یارب  هن  ار  رادتقا  دوخ  تلم  یارب  ام  تسا . یمالـسا  یروھمج  یالاو  یاھ  نامرآ رامـش  رد  همھ  اھ  نیا تسین ؛ یـسرتسد  لباق  ناسنا  یارب  هجو  چیھ هب

و یحور ، یناور و  تینما  اب  هارمھ  ار  یملع  تفرـشیپ  تلادـع ، اب  ار  هافر  هکلب  یونعم ؛ یاـھ  ناـمرآ زا  تلفغ  اـب  هن  ار  یملع  تفرـشیپ  یعاـمتجا ، فاکـش  اـب  هارمھ  هن  ار 

یلع ماـما  کراـبم  ماـن  هب  هک  هاگـشناد - نیا  رد  امـش  تسا . یمالـسا  یروـھمج  یاـھ  ناـمرآ اـھ  نیا میبلاـط ؛ ناـھج  یاـھتلم  ی  همھ هب  هناردارب  هاـگن  اـب  هارمھ  ار  رادـتقا 

هناروالد هنادرم و  عافد  یارب  ار  دوخ  شیوخ ، زورما  ی  هناناوج شـشوک  اب  دینک و  یم تکرح  اھ  نامرآ نیا  هار  رد  رگید ، یماظن  هاگـشناد  رھ  رد  و  تسا - نیزم  مالـسلا ) هیلع )

. دینادب ردق  ار  نیا  تسا ؛ یمنتغم  زیزع و  رایسب  تصرف  نیا  تسا ؛ یگرزب  رایسب  تیعقوم  نیا  دینک . یم هدامآ 

(ع)  / ٠٩/٠۴/١٣٨۵ نیسح ماما  هاگشناد  یرسفا  یهدکشناد  نایوجشناد  یگتخومآشناد  مسارم  رد  تانایب 

ی هدامآ امـش  ینارون  ناوج و  یاھلد  دـینک . تیوقت  لاعتم  یادـخ  اب  ار  دوخ  طابترا  دـینک و  زھجم  شزومآ  ظاـحل  زا  مھ  ینامـسج و  ظاـحل  زا  مھ  یرکف ، ظاـحل  زا  مھ  ار  دوخ 

، دنیرفآ یم تزع  ناسنا  رد  لاعتم ، دنوادخ  اب  ی  هطبار ساسحا  ادخ و  هب  دامتعا  ادخ ، هب  لکوت  دھد . یم ورین  امش  هب  اھنادیم  نیرت  تخس رد  طابترا  نیا  تسادخ . اب  طابترا 

هدامآ تاھج  ی  همھ زا  ار  ناتدوخ  تسا . دـنمزاین  اھ  نیا هب  راوشد  یاـھ  هندرگ زا  ندرک  رذـگ  یارب  تلم  کـی  و  دـشخب . یم تعاجـش  وا  هب  دـھد و  یم سفن  هب  داـمتعا  وا  هب 

، راگدرورپ نذا  هب  هک  دـنک  ساسحا  دـشچب و  نانچمھ  ار  یناور  شیاسآ  تینما و  معط  حلـسم ، یاھورین  رد  یـشزرااب  ناناوج  دوجو  ساـسحا  اـب  تلم  نیا  دـیراذگب  دـینک .

رطاخ هب  اھعمط  زا  یلیخ  دوش . یم یرگید  هاگن  تلم ، روشک و  هب  ناشھاگن  حلـسم ، یاـھورین  یگداـمآ  ی  هدـھاشم اـب  نانمـشد  تسوا . تینما  نماـض  ینیـصح  نصح 

. دیناریا تلم  ی  هدارا مزع و  تردق ، رھظم  امش  دننکن . فعض  ساسحا  دیاب  اھتلم  تساھتلم . رد  فعض  ی  هنامگ

یماظتنا  / ٠٨/١۶/١٣٨۶ مولع  هاگشناد  نایوجشناد  یگتخومآشناد  یهرود  نیمھدفھ  رد  تانایب 

توافت نامـسآ  ات  نیمز  زا  دـیدوبن - ایند  رد  تقونآ  اھامـش  تسھ ؛ نامدای  ام  هک  توغاط - یهرود  اب  هدرک ؛ یدایز  یاھتوافت  هتـشذگ  یاـھلاس  اـب  زورما  اـم  یماـظتنا  یورین 

رد تسا ، مدرم  یارب  یماظتنا  یورین  زورما  دـندرکیمن ؛ یراک  مدرم ، یارب  یروخلد  تشحو و  بعر و  داجیا  زج  ابلاغ  روشک  نیا  رد  یماـظتنا  نالوئـسم  هک  دوب  یزور  هدرک .

هب مدرم  هک  ار  یئاھزیچ  نآ  دـیھدیم ، ماجنا  بوخ  ار  ناتدوخ  راـک  دـیتسھ ، نادـیم  رد  یتقو  امـش  دـناهدرک . ادـیپ  داـمتعا  مدرم  تسا ؛ مدرم  ناـبیتشپ  تسا ، مدرم  راـنک 

یمرگلد ساـسحا  دـننکیم ؛ ادـیپ  ناـنیمطا  امـش  هب  مدرم  دـیھدیم ، رارق  تمھ  یهھجو  تسا ، حرطم  تـینما  طابـضنا و  مـظن و  ظاـحل  زا  هعماـج  رد  ناـشلئاسم  ناوـنع 

. دننکیم راختفا  امش  هب  دنزرویم ؛ تبحم  امش  هب  دننکیم ؛

هعماج یعامتجا  یناور و  تینما  رد  نارگلـالخا  یهیقب  رارـشا و  اـب  یهھجاوم  رد  یماـظتنا  یورین  تدـم  نیا  رد  هک  یعاـمتجا  یقـالخا و  یناور و  تینما  یاـھهمانرب  نیا  رد 

. دندرک راختفا  ساسحا  دندرک ؛ ناشدوخ  یارب  تیقفوم  ساسحا  دندید ، دز و  رس  امش  زا  یتیقفوم  اجرھ  مدرم  درک ، مادقا 

هک یھار  نیا  هک  منک  اعدا  مناوتیم  یلو  تسا ؛ یمالـسا  یهعماج  راظتنا  هک  تسا  یزیچ  نآ  اب  بساـنتم  تھج  همھ  زا  یماـظتنا  یورین  زورما  هک  منک  اـعدا  مناوتیمن  نم 

. دیھد همادا  دیاب  هک  هدوب ، زیمآراختفا  شالترپ و  ینالوط و  رایسب  هار  دیدیسر ، دیتسھ ، زورما  هک  یاهطقن  نیا  هب  ات  دیدومیپ  امش 

، راک تسا . هعماج  تینما  نارگلالخا  نانزمھرب و  لباقم  رد  عاجش  دیـشر و  مدرم و  رادتـسود  تیلوئـسم و  ساسحا  یاراد  دھعتم و  روابادخ و  لد  امـش ، راک  یلـصا  یهیام 

! زیزع یاھناوج  دینک ؛ هدامآ  ار  ناتدوخ  دیناوتیم  هچ  رھ  تسا . هدیچیپ  فیرظ و  لاح  نیع  رد  گرزب و 

رد هقطنم و  حطـس  رد  هدروآ -  تسد  هب  اـم  تلم  بـالقنا ، عضاوم  تکرب  هب  هللادـمحب  هک  یلم  تزع  تاراـختفا و  یـسایس و  یملع و  نوگاـنوگ  یاھتفرـشیپ  تازاوـم  هب  اـم 

یتیقفوم کی  هک  یـسک  نآ  دزیگنایم . رب  ار  اھتداسح  وا ، تیقفوم  هک  تسا  یدرف  کی  لثم  تلم  کی  میدـنمزاین . هعماج  رد  یمومع  تینما  ساسحا  هب  یناھج -  حـطس 

یهلئـسم رب  یهوالع  هک  دنتـسھ  یناھاوخدب  دنتـسھ ، یناسک  تسا . روجنیمھ  مھ  تلم  دشاب . اھتداسح  بقارم  دیاب  دیوگیم ، رکـش  ار  ادخ  هکنیا  نمـض  دـنکیم ، ادـیپ 

یسایس یملع و  یاھتفرشیپ  اھتلم -  تفرـشیپ  اب  دندرک ، فیرعت  هقطنم  نیا  رد  ناشدوخ  یارب  هک  یعفانم  هکنیا  رطاخ  یارب  دنتحاران ؛ ناریا  تلم  تفرـشیپ  زا  تداسح ،

، یتلم روشک و  رھ  یارب  بیـسآ  یاھهطقن  یهلمج  زا  و  دـننامیمن . راکیب  نالددـب  ناھاوخدـب و  نیا  نادوسح ، نیا  نانمـشد ، نیا  رـصانع ، روجنیا  بوخ ، تسین . راـگزاس  - 

. دیورب شیپ  دیناوتیم  هدش ؛ راومھ  هدش ، هدیبوک  هللادمحب  اھھار  دیشاب . شوھب  یلیخ  دیاب  امش  تسا ؛ تینما  یهلئسم 

نارھت  / ٢٩/١٣٨٧/٠۶ هعمج  زامن  یاھهبطخ 

. تسا یلوصا  ینابم  رد  نالوئـسم  ناگبخن و  ی  هملک تدـحو  تلم و  داحآ  ی  هملک تدـحو  مناد ، یم رت  مزـال زیچ  همھ  زا  هتـشذگ  لـثم  ناـمروشک  یارب  زورما  نم ، هک  هچنآ 

یعـس دـشابن . باھتلا  راچد  هعماج  یناور  یاضف  دـننکب ؛ یناور  یـسایس و  تینما  ساسحا  مدرم  هک  تسا  نیا  تسا  مھم  اتقیقح  ام  روشک  یارب  هک  یئاـھزیچ  زا  یکی 

ار اـھباھتلا  نیا  هتـسنادان  تاـقوا ، یھاـگ  مھ  اـم  دوخ  هتبلا  تسا . یمالـسا  یروھمج  ماـظن  ناـفلاخم  یاھتـسایس  وزج  نیا ، تسھ . نیا  دـننک ؛ ینیرفآ  باـھتلا دـننک  یم

هاگن مدرم  دـنرانکرب . دـنک ، یم هدـھاشم  ناسنا  هنیمز  نیا  رد  هک  یئاھراک  زا  یرایـسب  زا  دـمحب هللا  اـم  زیزع  مدرم  ـالاح  منکب - مھاوخ  یم هیـصوت  نم  میھد . یم شیازفا 

زا ام  ار  نیا  تسین . هنادـنمتیاضر  هاگن  مدرم  هاگن  دوش ؛ یم هدـھاشم  یـسایس  ناگبخن  نیب  رد  یھاگ  هک  دروم  یب اجیب و  یاھوگموگب  اھوگتفگ و  زا  یـضعب  هب  دـننک  یم

ضرع دوش ، هدافتـسا  باـھتلا  یارب  اـھ  نیا زا  هک  دوش  یم یعـس  دراد و  دوجو  هک  ار  یتـیمھا  مک کـچوک و  ی  هلئـسم هس  ود  ـالاح  و  میمھف - یم یبوـخب  مدرم  تاـعجارم 

. دوشب هتسب  اھوگتفگ  رد  هکنیا  یارب  منک ، یم

مدرم اب  ام  دوش  هتفگ  هک  ینیا  تسا . یطلغ  رظن  راھظا  رظن ، راھظا  نیا  هتبلا  دنکیم . یرظن  راھظا  دننکیم ، یگدـنز  لیئارـسا  رد  هک  یمدرم  یهرابرد  دوشیم  ادـیپ  رفن  کی 

بـصغ هک  دنتـسھ  یناـسک  ناـمھ  دـنیاھیک ؟ لیئارـسا  مدرم  رگم  تسا . یایقطنمریغ  فرح  تسین ؛ یتسرد  فرح  نیا  میتـسود ! اـیند  رگید  مدرم  لـثم  مھ  لیئارـسا 

ناملسم تلم  دوشیمن  دنیاھنیمھ . مسینویھص ، رصانع  رگشل  یھایس  دریگیم . ماجنا  دراد  اھنیمھ  یهلیـسو  هب  تراجت  بصغ  هعرزم ، بصغ  نیمزرـس ، بصغ  هناخ ،

چیھ اھیحیـسم  اب  میرادـن ، یلکـشم  چـیھ  اھیدوھی  اب  ام  هن ، دـشاب . توافتیب  دنتـسھ ، مالـسا  یایند  یـساسا  نانمـشد  تسد  لماع  روجنیا  هک  یدارفا  هب  تبـسن 

نیا تسین . یتسینویھص  میژر  طقف  مھ  بصاغ  میراد . لکشم  ارچ ؛ نیطسلف  نیمزرس  نابـصاغ  اب  اما  میرادن ؛ یلکـشم  چیھ  ایند  رد  نایدا  باحـصا  اب  میرادن ، یلکـشم 

، بوخ دوشیم . هداد  ناـشن  نآ  لـباقم  رد  مھ  یئاـھلمعلاسکع  دـنزیم ، یھابتـشا  فرح  یـسک  ـالاح  تسا . مدرم  عضوم  تسا ، بـالقنا  عضوم  نیا  تسا ، ماـظن  عـضوم 

نیا تسین . تسرد  دنزب ، فرح  فرط  نآ  زا  یکی  دنک ، لالدتـسا  روجنیا  یکی  دیوگب ، فرط  نآ  زا  یکی  دـیوگب ، فرط  نیا  زا  رفن  کی  زور  کی  هک  نیا  درک . مامت  دـیاب  ار  هلئـسم 
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یور شمدرم  هک  دـنکیم  قرف  رگید  یاھروشک  اب  نیا  تسین . نیا  مھ  یمالـسا  یروھمج  تلود  عضوم  ماـمت . دوب و  هابتـشا  دـش و  هتفگ  دوب ، یفرح  تسا . ینیرفآباـھتلا 

؛ هدش رپ  اھنیمھ  یهلیسو  هب  دنتـسھ و  لیئارـسا  مدرم  دوشیم  هتفگ  هک  یمدرم  نیمھ  یهلیـسو  هب  زورما  نیـشنیدوھی ، یاھکرھـش  دنتـسشنن . یایبصغ  نیمزرس 

. دـنوشب اھکرھـش  نیا  کـیدزن  دـننکن  تارج  اھینیطـسلف  هک  ینیطـسلف ، ناملـسم  مدرم  هیلع  تسا  هدرک  حلـسم  ار  اـھنیا  تسینویھـص ، یلعج  تلود  هک  دـنیاھنیمھ 

یفرح ار -  یئزج  لئاسم  کچوک و  لئاسم  روجنیا  همھ ، زا  منکیم  شھاوخ  نم  داد . رارق  باھتلا  یهلیـسو  دـیابن  ار  نیا  دوبن . یتسرد  فرح  دوب ، یئاطخ  فرح  نیا  بوخ ،

هدـع کی  دوشب ؛ روشک  رـساترس  رد  ینیرفآهلئـسم  یزاـسنایرج و  یتدـم  هکنیا  یارب  دـنھدن  رارق  یاهلیـسو  دوشیم -  هتفگ  یبلطم  دوشیم ؛ یراـج  یـسک  ناـبز  رب  هک 

. دش مامت  تسا . مولعم  مھ  ماظن  عضوم  چوپ . یاهیضق  رس  قفاوم ، هدع  کی  فلاخم ،

یوضر  / ١٣٨٩/٠١/٠١ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

یمالـسا یروھمج  ماظن  رد  یدام  یاھماظن  لابق  رد  یدـحت  یارب  یبلطم  دراد ، نتفگ  یارب  ینخـس  ملاع  نوگانوگ  یاھماظن  لباقم  رد  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  زورما  رگا 

، هدـمع صخاش  نیاربانب  تسا . یگدـنز  نوگانوگ  یاھبالجنم  راچد  یناـمیا ، یب رطاـخ  هب  رـشب  زورما  تسا . ناـمیا  هدـمع ، صخاـش  هک  تسا  نیمھ  رطاـخ  هب  دراد ، دوجو 

یونعم و یلاعت  نآ ، ی  هرمث نیرت  هدـمع هچرگا  تسین ؛ یونعم  یلاعت  یارب  طقف  تسا - میلاعت  نیا  هب  لمع  نآ ، لابند  هک  ایبنا - هار  ادـخ و  هار  ادـخ و  هب  نامیا  تسا . ناـمیا 

یگدـنز اذـل  دورب . شیپ  دـنک و  یط  ار  جراعم  جرادـم و  دـناوت  یم ناسنا  هک  تسایند  یگدـنز  رد  تکرح  زا  تسا . ترخآ  ی  هعرزم ایند  نوچ  تسا ؛ یقالخا  یناسنا و  لماکت 

یادخ هب  نامیا  دنک . یم نیمات  مھ  ار  یدام  تداعـس  هکلب  دـنک ، یم نیمات  ار  یونعم  تداعـس  طقف  هن  لاعتم  یادـخ  هب  نامیا  سپ  تسادـخ . هب  نامیا  یورگ  رد  مھ  یدام 

لیجنالا و هاروتلا و  اوماقا  مھنا  ول  و  . » دروایب تسد  هب  تسا ، دنمزاین  نآ  هب  ناسنا  هک  ار  یئاھزیچ  نآ  ی  همھ دناوتب  دوخ  یدام  یگدنز  رد  رـشب  هک  دوش  یم بجوم  لاعتم 

یدـح نآ  هب  هافر  ظاحل  زا  اـھناسنا  دوشب ، لـمع  هعماـج  رد  یمالـسا  میلاـعت  رگا  دوشب ، نید  ی  هماـقا رگا  مھلجرا ؛» تحت  نم  مھقوف و  نم  اولکـال  مھبر  نم  مھیلا  لزنا  اـم 

هتـسجرب نامیا  شقن  زاب  شمارآ ، تینما و  ساسحا  ناسنا ، یناور  یونعم و  شیاسآ  ظاحل  زا  دـشاب . هدـشن  نیمات  هک  دـنامن  یقاب  اھ  نآ یارب  یزاین  چـیھ  هک  دنـسر  یم

یناور تینما  یاھ  هار ار ، شمارآ  یاھ  هار ار ، تمالس  یاھ  هار مالـسلا ؛» لبـس  هناوضر  عبتا  نم  هب هللا  یدھی  نیبم . باتک  رون و  نم هللا  مکاج  دق  : » نآرق ی  هتفگ هب  تسا .

. تسا باـھتلا  لاـح  رد  نآ ، نادـقف  رد  اـیند  زورما  هک  یزیچ  ناـمھ  ینعی  دـناسر ؛ یم یناور  شمارآ  هـب  ار  رـشب  هـک  تـسا  یھار  نـیا  دـھد ؛ یم مـیلعت  ناـسنا  هـب  نآرق  ار 

رـصنع نیا  دوبمک  رطاخ  هب  نیا  تسین . شمارآ  تسین ، شیاسآ  اما  تسھ ؛ عماوج  تسد  رد  نالک  یاھتورث  تسھ ، یملع  یرواـنف و  تفرـشیپ  تسھ ، یداـم  تفرـشیپ 

ی همھ امـش ، نم و  یمالـسا ، یروھمج  رد  هک  تسا  میرک  نآرق  زا  ی  هدافتـسا اب  یـساسا  بلطم  کی  نیا  نامیا . زا  تسا  ترابع  هک  تسا ، ناسنا  یگدـنز  رد  یـساسا 

دیاب دننک ، نیمات  ناشنادنزرف  یارب  ناشدوخ و  یارب  ناشروشک و  یارب  ار  یدنمتداعس  یادرف  دنھاوخ  یم هک  ولج  هب  ور  یاھلـسن  ی  همھ نامیاھ ، ناوج ی  همھ نامداحآ ،

ی همھ رد  اھ و  یزیر همانرب رد  لمع ، رد  هکلب  لد ، رد  طقف  هن  درک ؛ نیماـت  ار  ناـمیا  نیا  دـیاب  هک  تسا ، ناـمیا  یمالـسا  ماـظن  رد  راـک  ساـسا  دنـشاب . هتـشاد  هجوت  نیا  هب 

. اھمادقا

یرادا  / ١٣٨٩/٠١/٣١ ماظن  یلک  یاھتسایس  غالبا 

. هعماج داحآ  یبسن  هافر  زین  یگنھرف و  یتشادھب ، یداصتقا ، یعامتجا ، یناور ، تینما  ساسا  رب  یرادا  تابسانم  طباور و  میظنت  - 

اھهاگشناد  / ٠٢/١٣٩٠/٠۶ دیتاسا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رـس رب  هک  دـمآ  دـھاوخ  ام  یهدـنیآ  ام و  روشک  ام و  یهعماج  رـس  رب  یئالب  ناـمھ  دـشابن ، قـالخا  نید و  شیوت  اـما  دـشاب ، ضحم  یملع  هاگـشناد  کـی  اـم  هاگـشناد  رگا 

ماجـسنا تسین ، یناور  تینما  تـسین ، یقـالخا  تـینما  اـجنآ  رد  تـسین . یتخبـشوخ  یهعماـج  اـما  تـسا ، یدنمـشناد  یهعماـج  برغ  دـمآ . برغ  دنمـشناد  یهعماـج 

ام میھاوخیم ، یتخبـشوخ  ام  میھاوخیمن . ار  نیا  ام  تسین ؛ یتخبـشوخ  اھنیا  تساـھنیا . رـشب  یهدـمع  یاـھالخ  تسین . تیونعم  تسین ، قـالخا  تسین ، یگداوناـخ 

هاگـشناد مھ  نآ  سار  رد  دـشاب ؛ ینید  یهعماج  دـیاب  هعماج  تسا . مزال  نید  دوشیمن ؛ مھ  نید  نودـب  ملع  اب  دوشیمن ، ملع  نودـب  میھاوخیم . یونعم  یقیقح و  تینما 

نید هب  فرژ  رواب  قیمع و  نامیا  ینید ، قیمع  تفرعم  یانعم  هب  نیدت  دوشن . طلغ  یقلت  نم  ضیارع  زا  نیدتم »  » موھفم رد  دشاب . نیدتم  هاگـشناد  دیاب  هاگـشناد  تسا .

سالک رد  امـش  یهملک  کی  مرتحم . دـیتاسا  امـش  هلمج  زا  تسا ، همھ  یهفیظو  نیا  میـشاب . نیا  لابند  دـیاب  دـیآیم ؛ شلابند  هب  لـمع  اـعبط  هک  تسا ، ینید  فراـعم  و 

دناوتیم سالک  رد  داتـسا  دـشاب . یـسرد  هچ  ملعم  ملعم ، دـنکیمن  قرف  تسا . رتشیب  شریثات  یناحور  ریقح  ینارنخـس  تعاس  ود  ای  تعاس  کی  زا  تاـقوا  یھاـگ  سرد ،

. تسا مھم  یلیخ  نیا  دینک ؛ رکف  نیا  هب  دیشیدنیب ، نیا  هب  ناوج . نامیا  ناوج و  لد  ناوج و  لمع  ناوج و  نھذ  ناوج و  رکف  یھدلکش  رد  دراذگب  قیمع  ریثات 

یمالسا  / ٢۶/١٣٩٠/٠۶ یرادیب  یللملانیب  سالجا  رد  تانایب 

تسا }: اھنیا  لوا  یهجرد  رد  اھروشک ، رگید  رصم و  هقطنم ، ینونک  یاھبالقنا  لوصا  }

تعیرش یهیاس  رد  زج  هک  یایئافوکش  تفرشیپ و  تلادع و  یناور و  تینما  زا  یرادروخرب  تسا و  مدرم  نیرید  یگتـسبلد  قیمع و  یهدیقع  هک  مالـسا  مچرپ  نتـشارفارب 

. دمآ دھاوخن  تسد  هب  یمالسا 

یدربھار  / ١٣٩٠/١٠/١۴ یاھهشیدنا  تسشن  نیموس  رد  تانایب 

یتداع و ینوناق و  یاھالخ  ام  تسا . روحم  نآ  رد  نز  هک  یثیح  هب  هداوناخ ، یعمج  تایح  تالکشم  زا  تسا  یشان  ناوناب ، هب  طوبرم  تالکـشم  نیا  زا  یلیخ  نم  رظن  هب 

و رگید -  زکارم  زا  اـی  یمدرم ، نوگاـنوگ  تاـعجارم  زا  اـی  هزوـح ، زا  اـی  سلجم ، زا  اـی  دــنریگیم -  ساـمت  اــم  اــب  یئاــھمناخ  تاــقوا  یھاــگ  مـیراد . یناوارف  بـیجع و  یتـنس 

هتـشاد یقالخا  تینما  دـشاب ، هتـشاد  یناور  تینما  هداوناخ  لـخاد  نز  رگا  هداوناـخ . لـخاد  تالکـشم  هب  دوشیم  طوبرم  اتدـمع  تالکـشم  نیا  دـنیوگیم ؛ ار  ناشتالکـشم 

، هتـساوخ نآرق  هک  نانچمھ  و  تسا -  رھوش  سابل  وا  هک  نانچمھ  دوش -  بوسحم  سابل  وا  یارب  رھوش  اتقیقح  دـشاب ، هتـشاد  نکـس  دـشاب ، هتـشاد  شیاسآ  دـشاب ،

نوریب تالکـشم  هاـگنآ  تسا -  یـساسا  یلک و  لوصا  هک  یئاـھزیچ  نیا  دوـش -  تیاـعر  هداوناـخ  رد  نھیلع » یذـلا  لـثم  نھل  و   » رگا و  دـشاب ، اـھنیا  نیب  تمحر  تدوـم و 

کشالب دھدب ، شھاک  ار  شدوخ  تالکشم  دناوتب  دوخ ، یلصا  رگنس  رد  دوخ ، هاگـشیاسآ  رد  نز  رگا  دیآیم . قئاف  اھنیا  رب  الـصا  دش ؛ دھاوخ  لمحت  لباق  نز  یارب  هداوناخ 

. تسناوت دھاوخ  مھ  عامتجا  یهصرع  رد 

یلامش  / ١٣٩١/٠٧/٢٣ ناسارخ  ناتسا  ناناوج  رادید  رد  تانایب 

مھم دعب  کی  نیا  تسا -  رگیدکی  یارخا  هرابع  اھنیا  نتـسیز -  یهویـش  یعامتجا ، راتفر  ندرک ، یگدنز  کبـس  زا  تسا  ترابع  یمالـسا  موھفم  اب  تفرـشیپ  داعبا  زا  یکی 

یگدنز کبس  هب  دیاب  تسا -  حاجن  حالف و  یراگتـسر و  ناسنا ، فدھ  هک  مینک -  هاگن  تیونعم  رظنم  زا  رگا  ام  مینک . ثحب  یردق  کی  زورما  میھاوخیم  ار  عوضوم  نیا  تسا ؛

کبس هب  نتخادرپ  زاب  یقالخا ، یناور و  تینما  زا  رادروخرب  یگدنز  تحار ، یگدنز  یارب  میـشاب ، هتـشادن  مھ  یداقتعا  یونعم  یراگتـسر  تیونعم و  هب  رگا  میھد ؛ تیمھا 

ضرع تفگ . ناوتیم  هچ  تفگ ، دـیاب  هچ  یگدـنز  کبـس  یهنیمز  رد  هکنیا  یهرابرد  مینک  ثحب  تسا . یمھم  یـساسا و  یهلئـسم  هلئـسم ، نیاربانب  تسا . مھم  یگدـنز 

. تسا ثحب  کی  لصفرس  زاغآرس و  نیا  میدرک ؛

روجنیا دراد ؛ دوجو  یمالـسا  موھفم  اب  تفرـشیپ  یارب  یجراخ  ینیع و  قادصم  کی  هرخالاب  میریگب -  یمالـسا  نیون  یزاسندمت  یانعم  هب  ار  هبناجهمھ  تفرـشیپ  رگا  ام 

، شخب کی  دراد : شخب  ود  نیون  ندمت  نیا  تسا -  یتسرد  یهبـساحم  نیا  تسا ؛ یمالـسا  نیون  ندمت  کی  داجیا  یمالـسا ، بالقنا  فدھ  ناریا و  تلم  فدھ  هک  میئوگب 

. دیسر دیاب  شخب  ود  رھ  هب  تسا . یساسا  یلصا و  ینتم و  شخب  رگید ، شخب  کی  تسا ؛ یرازبا  شخب 

« يناور تینما   » 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 5هاگياپ  هحفص 3 
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، داصتقا تسایس ، تعنص ، عارتخا ، ملع ، مینکیم : حرطم  روشک  تفرشیپ  ناونع  هب  زورما  ام  هک  یئاھشزرا  نیمھ  زا  تسا  ترابع  یرازبا  شخب  تسیچ ؟ یرازبا  شخب  نآ 

تفرـشیپ روشک  رد  شخب  نیا  رد  ام  هتبلا  تسا . هلیـسو  تسا ؛ ندـمت  یرازبا  شخب  همھ  اھنیا  غیلبت ؛ یاـھرازبا  غیلبت و  یللملانیب ، راـبتعا  یماـظن ، یـسایس و  رادـتقا 

یهنیمز رد  مھ  یعاـمتجا ، لـئاسم  یهنیمز  رد  مھ  یملع ، لـئاسم  یهنیمز  رد  مھ  تسایـس ، یهنیمز  رد  مھ  تسا ؛ هدـش  یبوـخ  داـیز و  یاـھراک  میاهتـشاد . یبوـخ 

رد تسا . هتفرگ  ماجنا  روشک  رساترس  رد  هللااشام  یلا  لیبق ، نیا  زا  و  دنداد -  حرـش  ام  یارب  زیزع  ناوج  نیا  دیدرک و  هظحالم  ار  شاهنومن  اجنیا  الاح  امـش  هک  تاعارتخا - 

. تسا هدوب  بوخ  روشک  تفرشیپ  اھزیچ ، نیا  اھمیرحت و  اھدیدھت و  اھراشف و  مغریلع  یرازبا ، شخب 

؛ تسا ندمت  یلصا  یقیقح و  شخب  نیا ، میدرک . ضرع  هک  تسا  یگدنز  کبـس  نامھ  هک  دھدیم ؛ لیکـشت  ار  ام  یگدنز  نتم  هک  تسا  یئاھزیچ  نآ  یقیقح ، شخب  اما 

بسک و یهلئسم  نابز ، یهلئسم  طخ ، یهلئسم  تاحیرفت ، یزپشآ ، عون  کاروخ ، عون  فرـصم ، یوگلا  سابل ، عون  نکـسم ، عون  جاودزا ، کبـس  هداوناخ ، یهلئـسم  لثم 

راتفر تسام ، رایتخا  رد  هک  یاهناسر  رد  ام  راتفر  شزرو ، رد  ام  راتفر  یـسایس ، تیلاعف  رد  ام  راتفر  هسردـم ، رد  ام  راتفر  هاگـشناد ، رد  ام  راتفر  راک ، لحم  رد  ام  راتفر  راـک ،

تراھط تفاظن و  ام ، یاھرفـس  تلود ، رومام  اب  ام  راتفر  سیلپ ، اب  ام  راتفر  سوئرم ، اب  ام  راتفر  سیئر ، اب  ام  راتفر  دـنزرف ، اب  ام  راتفر  رـسمھ ، اب  ام  راتفر  ردام ، ردـپ و  اب  اـم 

. تسا ناسنا  یگدنز  نتم  هک  تسا ، ندمت  یلصا  یاھشخب  نآ  اھنیا  هناگیب ؛ اب  ام  راتفر  نمشد ، اب  ام  راتفر  تسود ، اب  ام  راتفر  ام ،

رد هک  تسا  یزیچ  نامھ  نیا  تسا ؛ یگدنز  نتم  اھنیا  دوشیم ؛ لیکـشت  اھزیچ  نیا  زا  یلـصا ، شخب  رد  مینک -  هضرع  میھاوخیم  ام  هک  یزیچ  نآ  یمالـسا -  نیون  ندمت 

، هن مینک ؛ جرخ  لوپ  هنوگچ  میروایب ، رد  لوپ  هنوگچ  هک  تسین ، ندرک  جرخ  لوپ  ندروآ و  رد  لوپ  یانعم  هب  طقف  شاعم ، لقع  شاعم . لقع  دنیوگیم : نآ  هب  یمالسا  حالطـصا 

یهرابرد هرشعلاباتک  نآ  هرـشعلاباتک ؛»  » مان هب  دراد  دوجو  یباوبا  ام  مھم  لیـصا و  یثیدح  بتک  رد  تسا . شاعم  لقع  وزج  دش ، هتفگ  هک  یعیـسو  یهصرع  نیا  یهمھ 

. تساھزیچ نیا  هب  رظان  هک  دراد  دوجو  یناوارف  تایآ  میرک  نآرق  دوخ  رد  تساھزیچ . نیمھ 

نتم هک  یشخب  نیا  رد  ام  رگا  دروآ . باسح  هب  یرازفاتخـس  یاھـشخب  ار ، لوا  شخب  نآ  و  دروآ ؛ باسح  هب  ندمت  یرازفامرن  شخب  یهلزنم  هب  ار  شخب  نیا  دوشیم  بخ ،

هک نانچمھ  دشخبب ؛ یناور  شمارآ  تینما و  ام  هب  دناوتیمن  دـنک ؛ راگتـسر  ار  ام  دـناوتیمن  میدرک ، لوا  شخب  رد  هک  یئاھتفرـشیپ  یهمھ  مینکن ، تفرـشیپ  تسا ، یگدـنز 

، تسھ هداوناخ  رد  عامتجا و  رد  اـھناسنا  تینما  مدـع  تسھ ، نتخیر  مھ  هب  نورد  زا  تسھ ، یدـیماان  تسھ ، یگدرـسفا  اـجنآ  رد  هتـسناوتن . برغ  یاـیند  رد  دـینیبیم 

میناوتب ام  هک  تسا  نیا  هیـضق  لصا  تسھ . مھ  یماظن  تردق  تسھ ، یملع  نوگانوگ  یاھتفرـشیپ  تسھ ، متا  بمب  تسھ ، تورث  هکنیا  اب  تسھ ؛ یچوپ  یفدھیب و 

، میدرکن تکرح  لوا  شخب  لثم  ام  هنیمز ، نیا  رد  تسین ؛ ریگمـشچ  ام  تفرـشیپ  شخب ، نیا  رد  بالقنا ، رد  هتبلا  مینک . حالـصا  ار  ندمت  یلـصا  شخب  نیا  ار ، یگدـنز  نتم 

؟ میدرکن تفرشیپ  شخب  نیا  رد  ام  ارچ  مینک ؛ یسانشبیسآ  دیاب  بخ ، میدرکن . تفرشیپ 

ناجیابرذآ  / ١٣٩١/١١/٢٨ مدرم  رادید  رد  تانایب 

تحاران تھج  ود  زا  مھ  ریقح  یهدـنب  درک . تحاراـن  ار  ناـگبخن  مھ  درک ، تحاراـن  ار  تلم  مھ  دوب ؛ یبساـنمان  یهیـضق  دوب ، یدـب  یهیـضق  دـمآ ؛ شیپ  سلجم  رد  یاهیـضق 

تباث ماھتا  کی  دانتـسا  هب  هوق  کی  سیئر  بخ ، دـنکیم . رثات  ساسحا  ناسنا  مدرم ، یتحاران  رطاخ  هب  مھ  منکیم ؛ رثاـت  ساـسحا  اـیاضق  نیا  لـباقم  رد  مدوخ  مھ  مدـش :

، تسا نوناق  فالخ  مھ  تسا ، عرـش  فالخ  مھ  اھراک ، روجنیا  دوب ؛ یبسانمان  راک  نیا  دوب ، یدب  راک  نیا  درک ؛ مھتم  ار  رگید  یهوق  ود  هاگداد ، رد  یاهدـشن  حرطم  هدـشن و 

رد دننک ؛ یگدنز  یناور  تینما  رد  یناور و  شمارآ  رد  هک  تسا  نیا  مدرم  مھم  یساسا  قوقح  زا  یکی  تسا . مدرم  یـساسا  قوقح  عییـضت  مھ  تسا ، قالخا  فالخ  مھ 

هکنیا هب  دسرب  هچ  دـشیم ، مھ  تباث  رگا  یتح  دـنک ؛ مھتم  ار  نارگید  ناسنا  وا  رطاخ  هب  دوشیمن  تسا ، داسف  هب  مھتم  یدرف  کی  رگا  دـشاب . رارقرب  یقالخا  تینما  روشک 

تـسرد راک  نیا  دـنک ؛ مھتم  ار  هیئاضق  یهوق  ار ، سلجم  ار ، نارگید  دـیایب  ناسنا  رفن ، کی  ندرک  مھتم  دانتـسا  هب  هدـشن . یاهمکاحم  هتفرن ، یھاگداد  تسا ، هدـشن  تباث 

رد هک  یحاضیتسا  نیا  لصا  مھ ، هیـضق  فرط  نآ  تسین . یمالـسا  یروھمج  ماظن  یارب  یاهتـسیاش  راک  راک ، نیا  منکیم . تحیـصن  العف  هدنب  تسا . طلغ  راک  نیا  تسین ،

طوبرم هک  یلیلد  تلع و  کی  اب  زاب  مھ  نآ  ریزو ، کی  حاضیتسا  تلود ، راک  نایاپ  هب  هام  دنچ  دشاب . هتشاد  یاهدیاف  کی  دیاب  حاضیتسا  بخ ، دوب . طلغ  تفرگ ، ماجنا  سلجم 

. تسا طلغ  مھ  نیا  دـندروآ ، نابز  رب  یبسانمان  یاـھفرح  یناـسک  سلجم  لـخاد  رد  مدینـش  هک  مھ  نیا  دوب . طـلغ  مھ  نیا  ارچ ؟ دراد ؟ ینعم  هچ  تسین ، ریزو  نآ  دوخ  هب 

زا هوق  مرتحم  سیئر  هک  مھ  یعافد  حاضیتسا . نآ  هن  ندرک ، دروخرب  نآ  هن  ندرک ، مھتم  نآ  هن  یمالـسا ؛ یروھمج  ماظن  اب  تسا  یبساـنتمان  یاـیاضق  اـیاضق ، نیا  یهمھ 

. تشادن یموزل  دوب ؛ یورهدایز  یردق  کی  مھ  نآ  درک ، شدوخ 

یاـھهئطوت لـباقم  رد  نیلوئـسم  زورما  اـت  مینکب ؟ دـیاب  راـک  هچ  مینیبیم ، ار  هئطوت  یتقو  تسھ ، اـم  یور  یولج  کرتشم  نمـشد  یتقو  میردارب ، مھ  اـب  همھ  اـم  یتقو 

. دشاب روج  نیمھ  دیاب  مھ  هشیمھ  دشاب ، روج  نیمھ  دیاب  مھ  الاح  دناهداتسیا ، مھ  رانک  هشیمھ  نمشد 

میرک  / ١٣٩٢/٠٣/١٨ نآرق  یللملانیب  تاقباسم  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

، نآرق تقیقح  هب  ندیـسر  یارب  تسا  یاهلیـسو  کی  مھ  توالت  نآرق . حور  نآرق و  تقیقح  هب  ندش  کیدزن  نآرق و  ندـش  حرطم  یارب  تسا  هناھب  تاسلج  نیا  تاقباسم و 

. تساھنیا فدھ  نآرق ؛ یهیاس  رد  یعامتجا  یدرف و  یگدنز  هب  نداد  لکش  نآرق ، فراعم  نتفرگ  ارف 

؛ دـنکیم زاب  ام  یور  هب  نآرق  ار  یناور  تینما  هار  ار ، تینما  هار  ار ، تمالـس  هار  تسھ . یونعم  ولع  مھ  تسھ ، ایند  تداعـس  مھ  دـشاب ، مکاح  نآرق  یرـشب  عماوج  رد  رگا 

فراعم اب  میوش ، انشآ  نآرق  اب  رگا  میرود . نآرق  زا  ام  دنکیم . زاب  ام  یور  هب  نآرق  ار  زیمآتداعس  یگدنز  کبس  ار و  تسرد  یگدنز  هار  دنکیم ؛ زاب  ام  یور  هب  نآرق  ار  تزع  هار 

نیا فدھ  دوب ؛ دھاوخ  رتنشور  ام  هار  دوب ؛ دھاوخ  رتعیرـس  ام  تکرح  میجنـسب ، تسا ، هتـساوخ  ام  یارب  نآرق  هک  یزیچ  نآ  اب  ار  نامدوخ  یهلـصاف  مینک و  ادیپ  سنا  نآرق 

. تسا

لاس ١٣٩٣  / ١٣٩٢/١٢/٢٩ زاغآ  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

هدـنیآ یارب  مینک و  رظن  هاگآ  لد  زاب و  مشچ  اب  هدـنیآ  هب  میریگب و  سرد  هتـشذگ  زا  دـشاب ؛ تریـصب  هبرجت و  بجوم  دـیاب  ام  یارب  نوگانوگ  یاـھلاس  لداـبت  اـھلاس و  تشذـگ 

یحور و شمارآ  یناور ، تینما  باداـش ، حور  ملاـس ، نت  دـیدج ، لاـس  نیا  رد  اـم  زیزع  ناـیناریا  یهمھ  هـب  هـک  مـنکیم  تساوـخرد  لاـعتم  دـنوادخ  زا  نـم  مـیریگب . میمـصت 

یارب تسرد ، مکحتـسم و  مزع  هدارا و  تمھ و  ام  نانز  نادرم و  هب  و  ییایوپ ، طاشن و  ام  ناناوج  هب  لاعتم  دـنوادخ  مراودـیما  و  دـنک . تمحرم  تداعـس  یلاعت و  تفرـشیپ و 

. دنک تیانع  تفلا  تبحم و  تینما و  ام  یاھهداوناخ  هب  و  یتسردنت ، یدنسرخ و  ام  ناکدوک  هب  و  راختفارپ ، یاھهار  ندومیپ 

یمالسا  / ٠٢/٠۶/١٣٩۴ یروھمج  یماظتنا  یورین  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

امـش هک  یتیرومام  دنکیم . ادیپ  تیمھا  هزادنا  نامھ  هب  نامزاس  نیا  ای  هعومجم  نیا  ای  ناسنا  نیا  دریگیم و  شود  رب  هک  تسا  یتیلوئـسم  نآ  ردقهب  یناسنا  رھ  تیمھا 

هناـخ زا  درم  هک  ییاـجنآ  دـنمھفیم ؛ ار  تینما  ردـق  مدرم  تسین ، تینما  هک  ییاـجنآ  تسا ؛ مھم  یلیخ  تینما  تسا . روـشک  رد  تینما  رارقتـسا  دـیاهتفرگ ، هدـھع  رب  ار  نآ 

، تسا نماان  نابایخ  تشگ ؛ دـنھاوخ  رب  هناخ  هب  هرابود  هک  دنـشاب  عمجرطاخ  هکنیا  نودـب  دـنوشیم  جراخ  هناخ  زا  دـنزرف  ناوج و  دوشیم ، جراخ  هناخ  زا  نز  دوشیم ، جراـخ 

هک تسا  اجنیا  دـننکیم ، ینماان  ساسحا  ناشدوخ  یهناـخ  لـخاد  رد  اـھناسنا  هک  ییاـجنآ  تسا ؛ نادنورھـش  راـظتنا  رد  ثداوح  تسا ، نمااـن  ناـبایب  تسا ، نمااـن  هچوک 

یاهعومجم ینامزاس و  نیرتمھم  تسا . امـش  راک  تینما ، نیا  هب  ندیـشخب  تیمومع  تینما ، نیا  رارقتـسا  تینما ، نیا  داجیا  تسا . مھم  ردـقچ  تینما  دـمھفیم  ناسنا 

. دنکیم ادیپ  تیمھا  تیرومام  نیا  هب  هاگن  اب  نامزاس  نیاربانب  تسا . یمھم  راک  یلیخ  نیا  تسا و  یماظتنا  یورین  تسا ، هتفرگ  شود  رب  ار  مھم  یهفیظو  نیا  هک 

ام هلب ، هک  دـییوگب  اھراتفگ  اھهیمالعا و  اھهیعالطا ، رد  رابدـص  رگا  امـش  میدرک . داجیا  تینما  ام  اقآ ، دـیوگب  ناسنا  هک  تسین  ینابز  یتاـغیلبت و  رما  کـی  مھ  تینما  بخ ،

مین نوچ  هتفگ  دـصود  : » دـنکیمن یرثا  اھهتفگ  نآ  بخ  دـنوشب ، هجاوم  ینماان  ضراوع  اب  دـننکیم ، دـمآوتفر  نابایخ  نیا  رد  مدرم  هک  بش  دـعب  میدرک ، نما  ار  ناـبایخ  نیا 
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یاھراک هتبلا  بخ ، دـشاب . هتـشاد  دوجو  اعقاو  دـیاب  تینما  تینما ؛ یعقاو  دوجو  رب  تسا  فقوتم  مھ  تینما  ساـسحا  دـننکب . تینما  ساـسحا  دـیاب  مدرم  تسین ؛» رادرک 

دیاب دینکب ؛ افتکا  دیابن  نیا  هب  اھتنم  تسا ، شزرااب  مھ  اھنیا  ماهدید و  ار  اھرامآ  نیا  اھشرازگ  رد  مھ  هدنب  دندرک ، نایب  مرتحم  یهدنامرف  هک  ییاھرامآ  هتفرگ ؛ ماجنا  یبوخ 

مک دصرد  رادـقم  نالف  یاهداج  ثداوح  زا  دـینک  ضرف  الثم  ام  هکنیا  دـیربب . الاب  ار  یـشخبینمیا  ار و  تینما  حطـس  نیا  تسا ، نکمم  هچرھ  هک  دـشاب  نیا  ناتتمھ  ناتتین ،

تـسھ هک  یثداوح  لیبق  نیا  زا  اھرھـش و  لخاد  رد  ینماان  داجیا  دـتفین ؛ قافتا  تقرـس  دـتفین ؛ قافتا  یاهداـج  ثداوح  هک  دـشاب  نیا  ناـتتمھ  دـیاب  تسین ؛ یفاـک  مینک ،

. دتفایمن رود  زا  دیھدیم  ماجنا  هک  یراک  ینعی  دریگیم ، ماجنا  هفقویب  راک ، اعبط  دیتشامگ ، نیا  رب  ار  ناتتمھ  یتقو  دشاب . نیا  دیاب  تمھ  دتفین ؛ قافتا 

یمالسا  / ٠٢/٠۶/١٣٩۴ یروھمج  یماظتنا  یورین  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

نابایخ رد  یسک  دینک  ضرف  هسردم ، ای  بسک  لحم  ناکد و  ای  هرادا  ات  دییآیم  نوریب  هک  هناخ  زا  امـش  هک  تسین  نیا  افرـص  مییوگیم ، هک  یدرف  تینما  یعامتجا و  تینما 

تیور ظاحل  زا  رتقیقر  یاھتینما  نیا ، رانک  رد  اما  تسھ -  نیا  کشالب  دوشن -  ناسنا  هب  یمسج  ضرعت  هک  تسا  تینما  بعش  زا  یکی  نیا  هلب ، بخ  دنزن . وقاچ  امش  هب 

، ام ناتـسوب  طیحم  ام ، هاگـشدرگ  طیحم  هچنانچ  رگا  ردـخم ؛ داوم  جـیورت  زا  تسا  یـشان  هک  یاینمااـن  دـینک  ضرف  دراد . دوجو  رتکاـنرطخ  بتارمب  یھاـگ  اـما  هدـھاشم  و 

هتـشادن ینمیا  ردـخم  داوم  جـیورت  لباقم  رد  اھناوج -  اتدـمع  اھناوج ؛ صوصخب  دوشیم -  اجنآ  دراو  هک  یـسک  نآ  هک  دـشاب  یروج  ام  یهسردـم  طیحم  اـم ، ناـبایخ  طـیحم 

ینماان نیا  دنـشاب ، هتـشادن  ینمیا  تارکنم ، اشحف و  تمـس  هب  ندناشک  لباقم  رد  ام  یاھناوج  دـییامرفب  ضرف  رگا  تسا . یکانرطخ  یلیخ  ینماان  ینماان  نیا  دنـشاب ،

لفاحم رد  ار  ام  یاھناوج  هک  تسا  نیا  ناشیعس  هدنھدروتسد ، زکارم  زا  ماھلا  اب  لوپ و  جرخ  اب  یدارفا  هک  میراد  ییاھشرازگ  مھ  ام  دیراد ، عالطا  دبال  امش  تسا . یگرزب 

نیا هن ، دھدیم ؛ ماجنا  یعرـش  ریغ  طلغ  تکرح  کی  یناوج  کی  الاح  هک  تسا  نیا  زا  ریغ  نیا  دنناشکب ! تارکنم  تمـس  هب  اشحف و  تمـس  هب  نوگانوگ  یاھاج  رد  هنابش 

ینامـسج نوگانوگ  ثداوح  داجیا  ظاحل  زا  ام  نابایخ  دییامرفب  ضرف  الثم  هکنیا  دـیوشب . عنام  دـیاب  دـیراذگن ؛ دـیاب  امـش  تسا ؛ ینماان  تارکنم  تمـس  هب  اھناوج  ندـناشک 

دنناشکب ینابایخ  یاھتقافر  لخاد  زا  هاگـشورف ، لخاد  زا  کراپ ، لخاد  زا  هاگـشناد ، لخاد  زا  هسردم ، لخاد  زا  اھهسوسو  اب  ار  وا  هک  دـشابن  نمیا  ام  ناوج  اما  دـشاب  نمیا 

لئاسم وزج  هک  تسا  ییاھزیچ  اھنیا  یـسومان ؛ یاھزواجت  ای  دـننکب ؛ اھزیچ  نیا  رد  قرغ  ای  دـننک  انـشآ  اھنیا  دـننام  تارکنم و  اشحف و  اب  ار  وا  یاهنابـش و  لـفحم  کـی  هب 

. تسین تینما  عقاو  رد  نیا  دوشن ، هظحالم  نآ  رد  اھزیچ  نیا  هک  میشاب  هتشاد  یتینما  ام  رگا  ینعی  تسا . تینما  مھم 

« : یناور تینما   » هژاودیلک اب  طبترم  تالاقم 

هدازدیمح  /   ١٣٩٠/٠٢/٢۵ لیعامسا  هدنسیون :  یداصتقا /  داھج  رد  یناور  تینما  شقن 
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