
ناریا  / ١٩/١٣٧١/٠۵ ىمالسا  ىروھمج  نارادراک  ارفس و  هجراخ و  روما  ترازو  نالووسم  عمج  رد  تانایب 

ىرادـیب هلمج  زا  اپورا و  عضو  اھروشک ، عضو  ملاع ، ىداـصتقا  طیارـش  ناـھج ، طیارـش  ىنعی  دـییاپ . دـھاوخن  ىرید  اـکیرما  رادـتقا  ىنونک ، عضو  رد  هک  تسا  نیا  ملیلحت  نم 

. دوشب رگید  لاس  تسا  نکمم  دوش . نوگرگد  هک  تسا  ىوق  لامتحا  دنام . دھاوخ  رادـتقا  نیمھ  اب  رگید ، لاس  هد  ات  اکیرما  مینک  روصت  هک  دـھدىمن  هزاجا  ام  هب  ىمالـسا 

هب تسد  دوش  روبجم  ناشدوخ  ىلمنورد  ىاھتباقر  شکمـشک  رد  حانج ، نآ  دـیایب و  راـک  ىور  ىحاـنج  دـنراد -  شیپ  رد  هک  ىتاـباختنا  تاـباختنا -  نیمھ  رد  تسا  نکمم 

هاگن تسین . ىمئاد  ىدبا و  ىعضو  چیھ  تسا ! نکمم  ددرگ . ىھتنم  اکیرما  ىاوزنا  هب  ددنبب و  تشپ  زا  ار  شوب  تاھابتشا  تسد  ندوب ، هابتشا  ظاحل  زا  هک  دنزب  ىتایلمع 

لکـش ابیرقت  موس ، ىهھد  زا  درک -  عورـش  ار  شندمآ  دوجو  هب  ىدالیم  ىراج  نرق  لیاوا  زا  ابیرقت  هک  مزینومک  کولب  عوضوم  ىاھنم  دنکىم . دـییات  ار  نیمھ  زین  هتـشذگ  هب 

کی نیمھ  رد  ىروتارپما  دـنچ  ریخا ، لاس  تصـش  هاجنپ ، نیا  ىط  دـینک ! هاگن  ار  اپورا  تسا . نیمھ  دـینک  هاـگن  هک  ار  تاـھج  ىهیقب  داـتفا -  هار  هب  ىتسینومک  ىدـنبکولب 

زج هب  اھنیا  زا  زورما  دـندوب ! ىروتارپما  مادـک ، رھ  اھنیا  وک ؟ ناملآ  ىروتارپما  وک ؟ شیرتا  ىروتارپما  وک ؟ ناتـسراجم  ىروتارپما  دـنتفر ؟! نیب  زا  دـندش و  لیاز  اپورا  ىاـج  بجو 

. دنتسھ ىقاب  ىکچوک  ىاھروشک  ناملآ ،

؛ دراد تیدبا  گنر  هدمآ ، شیپ  دناهتسویپ  مھ  هب  هک  لماع  اھھد  رثا  رب  زورما  هک  هچنآ  دوشن  روصت  زگرھ  دیایب . تابساحم  رد  دوش و  هجوت  نآ  هب  دیاب  هک  تسا  هتکن  کی  نیا ،

نیا عـضو  هک  تسین  موـلعم  چـیھ  تسا . ىتاـبثىب  عـضو  اـیند  عـضو  مھ ، نـالا  دـش . دـھاوخ  ضوـع  زیچ  همھ  دوـشىم و  لـیاز  دـش ، طـقاس  رگا  لـماوع  نـیا  زا  ىکی  هـن .

تابـصعت زکرم  اپورا ، دش ؟ دھاوخ  هنوگچ  ىداژن ، ىاھگنج  عضو  دش ؟ دھاوخ  هنوگچ  اپورا  عضو  دـش ؟ دـھاوخ  هنوگچ  هیـسور  عضو  دـش ؟ دـھاوخ  هنوگچ  دـحتم ، ىاھروشک 

. تسا ىداژن  ىتسیلانویـسان و  ىداژن و  ىاھگنج  امومع  مھ  اھگنج  تسا . هدوبن  ىلاخ  گنج  زا  اپورا  تقو  چیھ  مینکىم ، هاگن  هک  هتـشذگ  نرق  دنچ  نیا  رد  تسا . ىداژن 

وویاراس گنج  نیمھ  لثم  تسھ . ىدیدش  ىاھاوعد  تاقوا  ىھاگ  مھ ، دحاو  ىاھداژن  رد  دنتـسھ . هراق  نیا  رد  ىفلتخم  ادج و  مھ  زا  ىلک  هب  ىاھداژن  هچ  هک  دـینیبىم 

دیاب نآ  هب  هک  تسا  هلاسم  کی  ىناھج  عاضوا  ثداوح و  ندـید  رادـیاپان  دراد . دوجو  اھاوعد  نیا  لاحرھهب ، اـما  دـنیادج ؛ اھبرـص  هتبلا  دنوالـسا . داژن  زا  نآ  ریگرد  ىاـھفرط  هک 

. دوش هجوت 

مدرم  / ١٠/١٧/١٣٧۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

ررض هب  دوش ، یم رداص  دننز -  یم ار  اھفرح  نیا  دننک و  یم ار  اھراک  نیا  هک  ینارگید  هچ  نآ و  روھمج  سیئر  هچ  اکیرما -  نارادمتسایس  نادنمتردق و  فرط  زا  زورما  هک  هچنآ 

!؟ دراذگب هجدوب  رگید  روشک  کی  رد  یراکبارخ  یارب  هک  دنک  حـضتفم  ایند  رد  ار  دوخ  ردـق  نیا  دـیاب  تلود ، کی  تساھنآ . ررـض  هب  هک  تسا  نیا  مھ  ایند  تواضق  تساھنآ . دوخ 

. تسا قفومان  اھنآ ، شالت  هک  تسا  یھیدب  تسا ؟ روآ  مرش حیقو و  ردقچ  راک  نیا  دنمھف  یمن ایند  گنھرف  اب  یاھناسنا  ملاع و  نارادمتسایس  القع و  دینک  یم لایخ  امش 

نیا اھیراذگ و  بمب  نیا  دنتـشونن . مھ  ییاج  دندرواین و  مھ  مسا  دندرک ، جرخ  دنتـشاذگ ، هجدوب  یمالـسا  یروھمج  هیلع  اھنیا  بالقنا ، لوا  زور  زا  دـنناد . یم ار  نیا  همھ ،

. تسین هھبش  نیا ، رد  دنقفومان . نامز  نآ  لثم  مھ  زورما  هک  تسا  مولعم  دنوش !؟ قفوم  دنتسناوت  لاح  هب  ات  ردقچ  تساھنیمھ . هجدوب  اب  همھ  اھیرورپ ، قفانم 

هب ییادـخ  هلطاب  غاد  نامھ  نیا ، دـندنارذگ ! هبوصم  کی  تروص  هب  ار  دوخ  مادـقا  هک  دـندرک  الم  رب  هناحـضتفم  ایند ، یمومع  راکفا  لـباقم  رد  ار  دوخ  ییاوسر  ردـق  نیا  اـھنیا 

تـسیود هن ؛ رالد  نویلیم  تسیب  لاح  یغلبم -  بیوصت  اب  هک  درک  لاـیخ  اـکیرما  میژر  دـنمھف ! یمن اـھنیا  دوخ  اـما  دـنمھف ؛ یم ملاـع  یـالقع  نارگید و  تساـھنآ . یناـشیپ 

هک نیا  نودـب  تفرگ ؛ رارق  اوزنا  رد  شدوخ  یلو  داد ؛ دـھاوخ  رارق  اوزنا  رد  ار  اـم  روشک  یمالـسا ، دنلبرـس و  گرزب و  ناریا  رد  یراـکبارخ  یارب  رـالد -  دراـیلیم  ود  رـالد ، نویلیم 

! دمھفب دنادب و 

یوضر  / ١٣٧٧/٠١/٠١ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  رادید  رد  تانایب 

ناــشدوخ اــھییاکیرمآ  دوـش . یمن یتـلم  چــیھ  یاوزنا  بجوـم  یزیتسرابکتــسا  و  تـسا . یزیتسرابکتــسا  حور  نـیمھ  رثا  رب  اــم ، روـشک  رد  مدرم  تزع  زورما  دــمحب هللا 

یوزنم هک  هن  میدرک ؛ در  مھ  ار  هطبار  میدرکن ، رارقرب  مھ  هطبار  اکیرما ، اب  ام  دوش ! یم یوزنم  دـنکن ، رارقرب  هطبار  ام  اب  ناریا  تلم  رگا  هک  دـننک  دومناو  روط  نیا  دـنھاوخ  یم

! دـش یوزنم  ناریا  تلم  لباقم  رد  اکیرمآ  هک  دـنتفگ  ایند  ی  همھ نآ ، زا  لـبق  رگید  ی  هیـضق کـی  نارھت و  رد  یمالـسا  سنارفنک  ناـمزاس  سـالجا  ی  هیـضق رد  هکلب  میدـشن ،

راـک زا  ار  یا  هرگ چـیھ  مھ  رگید  تلود  رھ  اـی  اـکیرمآ  تلود  اـب  هطبار  هک  ناـنچمھ  ددرگ . یم وا  تزع  بجوم  رتـشیب  هکلب  دوش ، یمن وا  یاوزنا  بجوـم  تلم ، کـی  یگداتـسیا 

. دنک یمن زاب  دنک ، جالع  ار  دوخ  یاھدرد  دناوتن  شدوخ  هک  یتلم 

جح  / ١٣٧٧/٠١/١٢ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

تیامح یولھپ  یمدرمدض  دساف و  میژر  زا  درک ، تنایخ  افج و  یناریا  ناریا و  هب  داھن ، مدق  ناریا  یـسایس  یهنحـص  رد  شیپ  نرق  مین  رد  هک  ییاھلاس  نیلوا  زا  اکیرما  میژر 

تالماعم قیرط  زا  ار  تلم  نیا  زا  یمیظع  تورث  درک ، تراغ  ار  یلم  عبانم  لیمحت و  ام  تلم  رب  ار  دوخ  یهدارا  دروآ ، راک  رس  رب  ار  بآمرکون  فیعض و  هتـسباو و  یاھتلود  درک ،

تلم نایم  فالتخا  بجوم  داد ، شزومآ  ار  نآ  نارگهجنکـش  هاش و  یتینما  دـض  هاگتـسد  تفرگ ، دوخ  یهضبق  رد  ار  ناریا  حلـسم  یاـھورین  دوبر ، حالـس ، تفن و  راـبتراسخ 

یراکمھ و نوگانوگ ، عطاقم  رد  یمالسا  تضھن  بوکرس  رد  هاش  میژر  اب  درک ، جیورت  ناریا  رد  ار  اشحف  داسف و  دش ، بارعا  هلمج  زا  ناملسم ، یاھتلم  زا  یرایسب  ناریا و 

یروھمج لیکـشت  یاھزور  نیتسخن  زا  دیـسر ، یزوریپ  هب  یمالـسا  بالقنا  ناـیغط ، رفک و  تملظ و  یهھبج  نآ  یهعومجم  مغریلع  هکنآ  زا  سپ  و  درک ! ییاـمنھار  ار  نآ 

ات هلاس ، تشھ  گنج  رد  قارع  میژر  هب  لاعف  کـمک  زا  تسب ! راـک  هب  نآ ، یبـالقنا  تلم  ناریا و  دـض  رب  ار  اـھهئطوت  اـھمجاھت و  اھینکـشراک و  اھینمـشد و  عاونا  یمالـسا ،

رد یرایبشتآ  اـت  دوخ ، هب  طوبرم  یغیلبت  یاھھاگتـسد  یهمھ  رد  یمیاد  تاـغیلبت  اـت  یرارف ، نئاـخ و  رـصانع  هب  کـمک  اـت  ناریا ، لـماک  یداـصتقا  یهرـصاحم  یارب  تیلاـعف 

تیلاعف ات  ایـس ، نامزاس  ناریگبدزم  یهلیـسو  هب  یتسیرورت  یزادـنارب و  یاھـشالت  ات  شناگیاسمھ ، ناریا و  نایم  فالتخا  داجیا  یارب  رفاو  یعـس  و  ییهقطنم ، تاـفالتخا 

یهمھ اھهھبج و  یهمھ  رد  رگید  زیمآدـیدھت  هناـیذوم و  تکرح  اـھھد  اـت  ناـھج ، نوگاـنوگ  یاـھروشک  ناریا و  ناـیم  یداـصتقا  یاـھدادرارق  داـقعنا  زا  یریگولج  یارب  دـیدش 

! نکمم یاھهنیمز 

دننادیم یخلتب  همھ  زا  شیب  اکیرما  میژر  نارادمدرـس  دوخ  دننادیم و  همھ  هتبلا  و  تسا . یناریا  ناریا و  اب  اکیرما  میژر  یاھتموصخ  دـنلب  راموط  زا  یھاتوک  تسرھف  نیا 

مالـسا و زا  هک  یتزع  رادـتقا و  تکرب  هب  یھلا و  کـمک  هب  ناریا  تلم  و  تسا ! هتفرگ  رارق  اوزنا  رد  هدـنام و  ماـکان  هدروـخ و  تسکـش  اـھهنیمز  نیا  بلغا  رد  اـکیرما  مـیژر  هـک 

. دناشچب دوخ  نمشد  هب  ار  یماکان  تسکش و  نیگآرھز  معط  هتسناوت  دراوم  نیا  رتشیب  رد  هدروآ ، تسد  هب  بالقنا 

هعمجزامن  / ١٣٨٢/٠١/٢٢ یاھهبطخ  رد  تانایب 

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 

اھدراکالپ اھولبات و  یور  ای  دـنا و  هتفگ نابز  هب  اـی  مدرم  نوگاـنوگ ، یاـھ  ییاـمیپ هار رد  هک  ار  اـیند  مدرم  یاھراعـش  زا  راعـش  هدزناـپ  هد  دـنا . هدـیمھف ار  اـھییاکیرمآ  ییوگ  غورد

نیا : » تساھ نیا اھراعـش  زا  یدادعت  دـنا . هدرک کرد  ار  هیـضق  تقیقح  نآ  تسرد  ایند  مدرم  هک  تسا  نیا  ی  هدـنھد ناشن شا  همھ هک  دـندرک  عمج  هدـنب  یارب  دـنا ، هتـشون

روحم « ؛» تسا یرلتیھ  ی  هنازواجتم لاغشا  کی  گنج  نیا  « ؛» تساکیرمآ ی  هتسکشرو داصتقا  تاجن  یارب  گنج  نیا  « ؛» رشب قوقح  یدازآ و  هن  تسا ، تفن  گنج  گنج ،

اھتدم زا  شدوخ  ینیب  نشور اب  ار  اھ  نآ ناریا  تلم  هک  تسا  ییاھراعش  اھ  نیا نارھت . مدرم  هن  دنداد ، یم راعش  ار  اھنیا  ایند  مدرم  دنلیئارسا .» سیلگنا و  اکیرمآ ، ترارش ،

رد اکیرمآ  زورما  تسا . یسایس  تسکش  اھ  نآ مود  تسکـش  دننک . یم رارکت  ار  اھ  نیمھ ایند  یمومع  راکفا  دنا و  هدیمھف ار  اھ  نیا ایند  مدرم  زورما  دوب ؛ هدرک  سمل  شیپ 

زا رفن  هس  ود  نامھ  رگم  ایند - رد  یتلود  چـیھ  ابیرقت  تسا ، هتـسشنزاب  رکـشلرس  کی  باصتنا  هک  ار  ییاکیرمآ  لح  هار  لومرف و  نیا  تسا . یوزنم  یـسایس  ظاحل  زا  ایند 

« اکيرمآ ياوزنا   » 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 4هاگياپ  هحفص 1 
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. دندرک در  ار  نآ  ییاپورا  یمالسا و  یبرع ، یاھتلود  درکن . لوبق  ناشدوخ -

هجراخ  / ٢۵/١٣٨٣/٠۵ روما  ترازو  نالوئسم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

زورما اما  دوش ؛ یم متخ  شا ، ییاکیرمآ لکش  هب  مھ  نآ  یسارکمد ، لاربیل  هب  ندمت  تفرشیپ و  یاھ  هار ی  همھ هک  دش  یم غیلبت  روط  نیا دش و  یم روصت  روط  نیا زور  کی 

، دوخ یلام  یماظن و  نوزفازور  تردق  مغر  یلع اکیرما  زورما  دنراد . کش  مھ  یضعب  هتبلا  دنراد و  فلاخم  رظن  هلئسم  نیا  رد  الماک  اھتلم  زا  یرایسب  زورما  تسین . روط  نیا

مھ اقیرفآ  اپورا و  ایـسآ و  درادن ؛ مھ  برغ  قرـش و  تسا . هدوبن  ایند  رد  زورما  لثم  اکیرما  زا  ترفن  تقو  چـیھ تسا . یوزنم  ایند  رد  تسا و  یـسایس  تسکـش  ضیـضح  رد 

ادـیپ هطلـس  ایند  رب  روز  اب  دوش  یمن هک  دـننک  یم فارتعا  ناشدوخ  اھ  نآ تسین . نم  فرح  نیا  دـننک و  یم فارتعا  اھ  ییاکیرما دوخ  ار  نیا  تسا . روط  نیا اج  همھ  درادـن ،

یاوزنا اب  تسا  یواسم  اکیرما ، یارب  ناھج  رب  رادتقا  اب  روز و  اب  ی  هطلس هک  تسا  هتشون  باتک  نیا  رد  وا  یربھر .» ای  هطلس   » مان هب  هتشون  یباتک  اریخا  یکسنیژرب  درک .

تـسا نیا  عوضوم  نیا  فرط  نآ  ی  هنیزگ هتبلا  دنک . یم دوبان  مھ  ار  هطلـس  نآ  اوزنا  نیمھ  دش و  دـھاوخ  رت  یوزنم زور  هب  زور  دـیوگ ؛ یم مھ  تسار  ایند ؛ رد  اکیرما  نوزفازور 

ییاکیرما ییارگ  لوصا دننیب و  یم هک  تسا  یـشوخ  باوخ  الاح  مینک . یربھر  ایند  رب  میناوتب  ات  میھدب ، جرخ  هب شوخ  قالخا  مینک ؛ لماعت  هکلب  مینکن ، یرگ  هطلـس ام  هک 

. دننک طلسم  مکاح و  ایند  رب  ار  ناشدوخ  یاھشزرا  دنشاب و  ایند  ربھر  اھ  نآ دیاب  هک  هدرک  ماھلا  یحو و  اھ  نآ هب 

یربھر  / ١٣٨٣/١٢/٢٧ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

زا یاوزنا  هک  تسین  رـضم  نانچنآ  ایند ، رد  نآ  جیار  کیتاملپید و  یانعم  هب  اوزنا  دـش . میھاوخن  میتسین و  مھ  یوزنم  و  میـشاب ، یوزنم  مالـسا  یایند  رد  میتسین  لیام  ام 

تقیقح رد  اـما  تسا ؛ سوسحم  هقطنم  نیا  یاـج  همھ  رد  وا  یماـظن  روضح  یتـح  یـسایس و  روـضح  تسین ؛ یوزنم  رھاـظ  بسح  هب  اـکیرما  زورما  تسا . رـضم  اـھتلم 

رد یمالسا  یروھمج  تسا . رضم  اوزنا  نیا  دنرازیب ؛ رفنتم و  اکیرما  یاھتسایس  اکیرما و  روضح  زا  همھ  دناهدنریگمیمـصت ، هدننکنییعت و  هک  اھتلم  نوچ  ارچ ؟ تسا ؛ یوزنم 

. درادن ار  اوزنا  نیا  مالسا  یایند 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٨۵ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

زا مالـسا  یایند  زورما  تسا ؛ رفنتم  اکیرما  یاھـشور  زا  ایند  زورما  ام . هن  دییامـش ، یوزنم  مییوگیم ، اھنآ  هب  ام  دـیتسھ ؛ یوزنم  یناھج  یهعماج  رد  امـش  دـنیوگیم  ام  هب 

یوزنم یـسک  هچ  دننادب  دنھاوخیم  رگا  دراد . دوجو  مدرم  یاھلد  قامعا  رد  دیفـس ، خاک  نارادمدرـس  زا  ترفن  دـینک ، لاوس  مدرم  زا  دـیورب و  امـش  اجرھ  برغم ، ات  یزنودـنا 

میژر نارادمدرس  رگا  دننک . رازگرب  اکیرما  روھمج  سیئر  ام و  یروھمج  سیئر  تیبوبحم  نازیم  ندیجنس  یارب  مالسا  یایند  رد  یمودنارفر  کی  منکیم  داھنـشیپ  هدنب  تسا ،

زا یرایـسب  دـنرفنتم ؛ اکیرما  زا  اھتلم  زورما  دـنزادنیب . هار  دـنیایب  نادـیم ، نیا  یوگ و  نیا  دنـسرتیمن ، یایھاوخرظن  یجنـسرظن و  مودـنارفر ، نینچ  رابتفخ  جـیاتن  زا  اـکیرما 

. تسین مھ  ام  زا  رتمک  یھاگ  اھنآ  ترفن  اما  دنروایب ؛ نابز  رب  ار  ترفن  نیا  هک  دھدیمن  هزاجا  ناشحلاصم  اھتنم  دنرفنتم ؛ مھ  اھتلود 

یجیسب  / ٠٨/٠٩/١٣٨۶ نایوجشناد  نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

دنراد اھیناریا  هک  هیضق  نیا  هب  دناهدیبسچ  هک  تسا  نیا  هدش ، هاتوک  ناشتـسد  اجهمھ  زا  هک  ناشیاھهناسر ، رد  روشک  نیا  یـسایس  لاجر  اکیرما و  یهدمع  غیلبت  زورما 

رد قارع  رد  هک  یاهناملاظ  هناھلبا و  هناقمحا و  راتفر  رطاخ  هب  اکیرما  رب  مکاح  ماظن  تلود و  زورما  دـناهتفر ؛ لاوئـس  ریز  اـھنآ  ضحم ! غورد  دنـشکیم ؛ قارع  ردار  اـم  نازاـبرس 

؛ تسا نیا  ناشباوج  دـنھدب . باوج  ناشدوخ  مدرم  هب  دـیاب  دیـشکیم . قارع  دـیتسرفیم  ار  ام  یاـھناوج  دـنیوگیم : تسا ؛ لاوئـس  ریز  دوخ  تلم  یوس  زا  دـناهتفرگ ، شیپ 

زا اھنآ  دننکیم . هچ  قارع  رد  اھنآ  تسا . هتـشغآ  ناشنازابرـس  ناشناناوج و  نوخ  هب  اھنآ  دوخ  تسد  ضحم ! غورد  دنـشکیم ! اھیناریا  ار ، اھنیا  میـشکیمن  ام  هن ، دـنیوگیم :

اھیئاکیرما و روضح  هنایمرواخ ، یهقطنم  رد  ینماان  لماع  نیرتیلصا  زورما  یچ !؟ یارب  دنگنجیم  یچ !؟ یارب  قارع  هب  دناهداتـسرف  ار  ناشزابرـس  هلـصاف ، رتمولیک  نارازھ 

رادـیب اھتلم  هناتخبـشوخ  دـمھفیم . ایند  زورما  ار  نیا  دـنایتابثیب . یهیام  دـناینماان ؛ یهیام  نیطـسلف  رد  مھ  نانبل ، رد  مھ  قارع ، رد  مھ  اـھنآ  تساـھیئاکیرما . تلاـخد 

، دـنھدیم ناشن  لمعلاسکع  اھتلم  دـننکیم ، ادـیپ  روضح  اجنآ  رد  یوحن  هب  اـکیرما  نادرمتلود  اـکیرما و  روھمجسیئر  هک  اـیند  طاـقن  زا  یاهطقن  رھ  رد  دینیببامـش  دـناهدش .

. نیا ینعی  اوزنا  دننازوسیم . ار  شوب  کمدآ  دننازوسیم ؛ ار  اکیرما  مچرپ 

یوضر  / ١٣٨٧/٠١/٠١ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

دنکیم رواب  یک  دـنکیمن . رواب  یـسک  درادـن و  ییور  گنر و  مدرم  مشچ  رد  رگید  مھ  ناشاھراعـش  تسا ؛ یوزنم  روفنم و  ایند  مدرم  یمومع  راکفا  نایم  رد  اـکیرما  زورما 

اکیرما تلود  داتفا ، قافتا  کرویوین  یاـھجرب  یهثداـح  هک  لاس ١٣٨٠  رویرھـش  زا  ییاکیرما ! رـشب  قوقح  تسا ؟ یـسارکومد  رادفرط  رـشب و  قوقح  رادـفرط  اکیرما  میژر  هک 

هجنکـش ناشیاھنادنز  رد  دندرک و  لرتنک  ار  مدرم  تاملاکم  تسا . ناشدوخ  یاھرامآ  اھنیا  رفن ! نویلیم  ود  یـس و  هدرک ! ییوجزاب  اکیرما  لخاد  رد  ار  رفن  نویلیم  ود  یس و 

قوقح دـنمھفیم  اھنیا  تسین ! عونمم  هجنکـش  ینعی  درک ، در  درک ، وتو  ار  نوناق  نیا  اکیرما  ینونک  روھمج  سیئر  اما  دـندرک ، بیوصت  هجنکـشدض  نوناـق  هرگنک  رد  دـندرک ؛

یهقلقل رـشب  قوقح  هک  ییاھییاپورا  تساپورا ؛ رد  اھھاگتـشادزاب  نیا  زا  یدادعت  هک  دراد  ایند  رـسارس  رد  یفخم  هاگتـشادزاب  تسیود  دودـح  رد  اکیرما  هچ ؟ ینعی  رـشب 

ار تساکولوھ  هک  یـسک  نآ  لباقم  رد  تسا ؟ رـشب  قوقح  نیا  میرـشب ! قوقح  دنبیاپ  ام  هک  دنروآیم  ار  رـشب  قوقح  مسا  دننکیم ، تکرح  فرط  رھ  زا  تسا و  ناشنابز 

هکلب دننکیمن ، ضارتعا  طقف  هن  مالـسا ، مرکم  یبن  هب  تناھا  لباقم  رد  اما  ناشاھهمانزور ـ  ناشاھتلود ، ناشاھهاگداد ، دنوشیم ـ  جیـسب  همھ  دھدب ، رارق  لاوس  دروم 

ییاج رھ  اما  میتسھ ، یـسارکومد  رادفرط  ام  دـنیوگیم  تساھناسنا ؟ هب  مارتحا  نیا  تسا ؟ تیناسنا  هب  مارتحا  نیا  تسا ؟ رـشب  قوقح  نیا  دـننکیم ! مھ  ییادـصمھ 

رگم نیطـسلف . رد  تسا  سامح  تلود  شاهنومن  کی  دـننکیم ! دروخرب  مدرم  بختنم  تلود  اب  یـسارکومد و  اب  نینھآ  تشم  اب  دـشاب ، اـھنآ  عفاـنم  فـالخ  رب  مدرم  ارآ  هک 

، عیـسو یرالاس  مدرم  نیا  اب  یمالـسا  یروھمج  دنربیم ؛ راکب  یمالـسا  یروھمج  هیلع  هک  تسا  ییاوتحمیب  دـنرچ و  یاھدـیدھت  مھ  هنومن  کی  تسین ؟ مدرم  بختنم 

روشک نیا  رد  تاباختنا  یـس  دودح  لاس  یـس  زا  رتمک  لوط  رد  هک  درادن  دوجو  ام  روشک  رد  جـئار  یرالاسمدرم  نیا  ریظن  ملاع  طاقن  زا  یرایـسب  رد  هقطنم و  یهمھ  رد  هک 

یماظن یهلمح  رگم  یماظن ؛ یهلمح  هب  دـیدھت  میرحت ، هب  دـیدھت  دـننکیم ، دـیدھت  دـننکیم ، یفاـبلمھم  دـننزیم ، فرح  یمالـسا  یروھمج  هیلع  تسا . هتفرگ  ماـجنا 

نورد زا  ار  دوخ  تردق  دراد و  دوخ  یگداتسیا  تعاجش و  تماقتسا و  رثا  رب  دراد  هچ  رھ  تلم  نیا  دیدرک ؟ یراتفرشوخ  الاح  ات  ناریا  تلم  اب  رگم  دیدرکن ؟ میرحت  رگم  دیدرکن ؟

. دننکیم عافد  دھدیم ـ  ماجنا  تیانج  همھ  نیا  هک  یتسینویھـص ـ  زیرنوخ  رادغ و  میژر  زا  تقونآ  دـننکیم ، رـشب  قوقح  یاعدا  تسا . هدروآ  تسد  هب  دوخ  تاذ  زا  دوخ و 

یارب اـھنیا  زا  یـضعب  تسا . روـفنم  اـیند  رد  ردـقچ  دـننیبیم  هکنیا  اـب  دـنریگیمن ؛ تربـع  اـکیرما  میژر  تشونرـس  زا  ییاـپورا ، یاـھتلود  زا  یـضعب  ارچ  منکیم  بجعت  نم 

تمذم ناریا  زا  دننزیم و  فرح  ناریا  هیلع  یتسینویھـص  یلعج  تلود  ناملراپ  رد  دنوریم و  هدش  بصغ  نیطـسلف  روشک  هب  تسینویھـص ، نارادهیامرـس  ییوگدماشوخ 

زورما و  تساھتلم ؛ روفنم  تسوا ـ  نابیتشپ  هک  اکیرما ـ  تسا ؛ روفنم  یتسینویھـص  میژر  زورما  دنریگیمن ؟ تربع  ارچ  دنروایب ! تسد  هب  ار  اھنآ  لد  هک  نیا  یارب  دننکیم ؛

تلم دنھدب . لیکشت  اکیرما  تلود  اکیرما و  رب  طلسم  یاھتسینویھص  اکیرما و  یاھییوگروز  لباقم  رد  ار  یدحاو  فص  هک  دنکیم  مکح  اھتلم  اھتلود و  یهمھ  هب  رشب  قوقح 

. تسا هداتسیا  رتعاجش  رتحیرص و  اھتلم  یهمھ  زا  هنایم ، نیا  رد  ناریا 

جح  / ١٣٨٩/٠٨/٢۴ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

رد تسا ؛ راتفرگ  هدروآ  دیدپ  ناتـسناغفا  رد  دوخ  هک  یقالتاب  رد  یتسینویھـص ، میژر  یلـصا  نابیتشپ  یمالـسا و  یهقطنم  یهدناوخدوخ  هدنامرف  ربکتـسم ، یاکیرمآ  زورما 

مالـسادض یهھبج  زورما  تسا . رتروفنم  هشیمھ  زا  هدزتبیـصم  ناتـسکاپ  رد  تسا ؛ ندـش  یوزنم  لاح  رد  هدرک ، دراو  روشک  نآ  مدرم  هب  هک  ییاھتیانج  یهمھ  اب  قارع 

رد ناملسم  یاھتلم  یهناریلد  یگداتسیا  دوخ و  ذوفن  لاوز  دھاش  دربیم ، امغی  هب  ار  نانآ  عبانم  درکیم و  هناملاظ  یمکحت  یمالـسا  یاھتلود  اھتلم و  رب  نرق  ود  هک 

« اکيرمآ ياوزنا   » 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 4هاگياپ  هحفص 2 
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. تسا نوزفازور  یبایقمع  یورشیپ و  لاح  رد  یمالسا  یرادیب  تکرح  لباقم ، هطقن  رد  تسا و  دوخ  ربارب 

(ع)  / ١٣٩٠/٠٣/١٠ نیسح ماما  یرسفا  هاگشناد  رد  تانایب 

ماظن نادـیم  هب  تشاد ، هتنچ  رد  هک  هچنآ  یهمھ  اب  ناوت ، یهمھ  اـب  اـکیرمآ -  گرزب ، ناطیـش  ینعی  اـیند -  رب  طلـسم  یـسایس  یتاـغیلبت و  یلاـم و  یماـظن و  یروتارپما 

؛ هداتفا ایند  رد  یقافتا  هچ  دینیبب  دینک  هاگن  امـش  لاس ، یـس  زا  دعب  زورما  دروآیم . رد  وناز  هب  ار  بالقنا  هک  دوب  عمجرطاخ  دمآ و  بالقنا  نادیم  هب  دـمآ ، یمالـسا  یروھمج 

. دننکیم فارتعا  نآ  هب  همھ  دننیبیم و  دنراد  همھ  ار  نیا  تسا ؛ هدروخ  تسکـش  یلکب  اکیرمآ  یاهنایمرواخ  یهدننکنییعت  ساسح  رایـسب  تسایـس  دـندمآرد . وناز  هب  اھنآ 

یاھمیژر زورما  دوب ؛ هتفر  اھنآ  تسد  زا  یولھپ  دساف  توغاط  میژر  طقف  زور  کی  دنداد . تسد  زا  ار  دوخ  کیدزن  نانامیپمھ  نارای و  نارودزم و  دندروخ . تسکش  نیطسلف  رد 

هک یاهقطنم  اقیرفآ و  لامـش  یهقطنم  نیمھ  ینعی  ایـسآ -  یبرغ  یهقطنم  رد  اکیرمآ  زورما  دـنلزلزتم . نیاربانب  دـننتفر ؛ تسد  زا  فرـش  رد  اـی  دـنتفر  اـھنآ  تسد  زا  یرگید 

لاس یس  رد  یزور  کی  دنوشیم . نادیم  دراو  یمالـسا  راعـش  اب  ناناوج  زورما  تسا . هدنز  هقطنم  نیا  رد  مالـسا  زورما  تسا . یوزنم  دنتـشاذگ -  هنایمرواخ »  » ار نآ  مسا 

زورما دشیم ؛ لسوتم  پچ  یاھراعـش  هب  دـنزب ، یفرح  یبالقنا  یلم و  یاھهزیگنا  زا  تساوخیم  یـسک  رگا  اقیرفآ ، لامـش  یاھروشک  نیمھ  رد  شیپ ، لاس  لھچ  شیپ ،

مک نیا ، نآرق . تسا و  مالـسا  عطاق ، نخـس  جـئار ، یهکـس  جـئار ، فرح  هقطنم ، نیا  رد  زورما  تسا . هدـش  هداد  لیوحت  نادهلابز  هب  اھفرح  نیا  تسا ، هداتفارود  اھفرح  نیا 

هب اـھنآ  تشارفارب ، مچرپ  هقطنم  نیا  رد  نآرق  مالـسا و  ماـن  هـب  یمالـسا  یروـھمج  دـش ، زوریپ  یمالـسا  بـالقنا  یتـقو  هـک  تـسا  یزیچ  ناـمھ  نـیا  تـسا ؟ یدرواتـسد 

لباقم رد  ار  نیا  دراد  ام  زورما  ناوج  هدـمآ . شیپ  زورما  اھنآ ، مغریلع  اما  دـنراذگن ؛ هک  دـندرک  شالت  اذـل  دـیایب ، شیپ  یزیچ  نینچ  تسا  نکمم  دـنتفگ  دـندیزرل . ناـشدوخ 

. دنیبیم شدوخ 

برغنالیگ  / ١٣٩٠/٠٧/٢٣ مدرم  عامتجا  رد  تانایب 

نیرتروفنم اکیرمآ  زورما  تسین . روفنم  اـکیرمآ  ردـق  هب  اـیند  رد  یتلود  چـیھ  اـھتلم ، ناـیم  رد  زورما  دـندش . یوزنم  ناـشدوخ  اـما  مینک ؛ یوزنم  ار  ناریا  میھاوخیم  دـنیوگیم 

. دیروفنم هک  دیتسھ  یوزنم  امش  تسا . هقطنم  یاھتلم  مشچ  رد  اھمیژر  اھتلود و 

. دنک فطعنم  هجوتم و  شدوخ  هب  ار  مالسا  یایند  یمومع  راکفا  دناوتب  هکلب  دنکب ، اھناملسم  مالسا و  قلمت  رادقم  کی  ات  تفر  رـصم  هب  لبق  لاس  ود  اکیرمآ  روھمج  سیئر 

بیرف هقطنم  یاھتلم  مومع  رـصم و  تلم  مومع  اما  دندرک ، یرادـفرط  هدـش -  رانکرب  لوزعم  کرابم  ینـسح  نیمھ  مکاح ؛ هورگ  ینعی  کچوک -  تیلقا  کی  دـش ؟ هچ  هجیتن 

. تساپرب اھروشک  نامھ  رد  اکیرمآ  دض  راعش  دینیبیم  امش  زورما  دندروخن . ار  یزاسرھاظ  نیا 

تارج اما  دنکیم ، رفس  دنتسھ -  ناتـسناغفا  رد  وتان  یئاکیرمآ و  یورین  رازھ  هد  دنچ  دص و  تساھنآ و  لاغـشا  تحت  روشک  هک  ناتـسناغفا -  روشک  هب  اکیرمآ  روھمج  سیئر 

زا هاگیاپ ، هب  تفر  دـنک ؛ تاقالم  تسناوتن  لـباک  ریغ  لباک و  رد  ناتـسناغفا  یـسایس  لاجر  زا  مادـکچیھ  اب  دوش ؛ جراخ  تسا ، یئاکیرمآ  هاگیاپ  هک  مارگب ، هاگیاپ  زا  دـنکیمن 

شبنج تکرح و  نیا  شاهناشن  دیسرتیم ؛ مھ  اکیرمآ  رد  ناتدوخ  تلم  تیرثکا  زا  امش  زورما  دیسرتیم . اھتلم  تیرثکا  زا  دیـسرتیم ، مدرم  تیرثکا  زا  امـش  نوریب ! دمآ  هاگیاپ 

. دیتسھ یوزنم  امش  سپ  دننکیم . ترفن  راھظا  مدرم  اکیرمآ  رد  رگید  ددعتم  یاھرھش  رد  دنامن ؛ روصحم  کرویوین  هب  هک  تسا  تیرتسا  لاو 

نیمولظم رادفرط  تساھتلم ، رادـفرط  ناریا  هن ؛ دـنروآیم . فرح  رـس  تشپ  فرح  ابترم  دـننک ، یمومع  ار  یـسارھناریا » ، » دـننک یوزنم  ار  یمالـسا  یروھمج  هکنیا  یارب 

دتـسیایم و دوجو  یهمھ  اـب  مھ  ناربکتـسم  ناـملاظ و  یھاوخهداـیز  یئوگروز و  لـباقم  رد  دـنکیم ، هزراـبم  ملاـظ  اـب  تسا ، فلاـخم  ملظ  اـب  یمالـسا  یروـھمج  تسا .

، دنایمالـسا یروھمج  رادفرط  دـندنمهقالع ، یمالـسا  یروھمج  هب  دنـسانشیم ، ار  یمالـسا  یروھمج  هک  یئاج  رھ  اھتلم  هک  تسا  نیمھ  یارب  دـنکیمن . ینیـشنبقع 

، دیروفنم رصم  رد  دیروفنم ، ناتسناغفا  رد  دیروفنم ، قارع  رد  هک  اکیرمآ ، یهدحتم  تالایا  میژر  نارس  امش  سکعب  تسا ؛ نیشنلد  اھنآ  یارب  یمالسا  یروھمج  یاھراعش 

. دیروفنم اپورا  رد  یتح  دیروفنم ؛ دیراد ، یماظن  کرحت  دیدرک و  دراو  یماظن  یاھورین  هک  یبیل  رد  دیروفنم ، بالقنا  زا  دعب  سنوت  رد 

بالقنا  / ٠٨/١٠/١٣٩۶ ربھر  اب  هیسور  یروھمج  سیئر  رادید 

نانمـشد یفنم  تاغیلبت  هب  هجوت  نودب  دندوزفا : دـندناوخ و  دـیفم  ار  هیـسور  ناریا و  دـض  رب  اکیرمآ  یاھمیرحت  اب  کرتشم  یهلباقم  یارب  یراکمھ  یمالـسا ، بالقنا  ربھر 

، هبناجدـنچ ای  ود  یداصتقا  تالماعم  رد  یلم  لوپ  ندرک  نیزگیاج  رالد و  فذـح  هلمج  زا  ییاھشور  اب  ار  اـھییاکیرمآ  یاـھمیرحت  میناوتیم  اـھروشک ، طـباور  فیعـضت  یارب 

. مینک یوزنم  ار  اکیرمآ  رثایب و 

نازومآ  / ١۴٠١/٠٨/١١ شناد  رادید  رد  تانایب 

دیدج مظن  نیا  رد  اھیناریا  ام  هاگیاج  اھیناریا ، ام  شقن  دش . دھاوخ  مکاح  ناھج  رب  یدیدج  مظن  دنکیم و  ادـیپ  رییغت  دراد  ناھج  ینونک  مظن  هک  دراد  دوجو  یدایز  مئالع 

، تفگ قیقد  دوشیمن  تسیچ ؟ درک ،]  ] دھاوخ ادیپ  رییغت  دـیدج  مظن  هب  ینونک  مظن  هک  منکیم  ضرع  هدـنب  هک  یدـیدج  مظن  نیا  الاح  تسا . مھم  لاوس  کی  نیا  تسیچ ؟

مظن نیا  رد  یـساسا  طوطخ  نیا  اـنئمطم  هک  تسھ  یایـساسا  طوطخ  کـی  درک . میـسرت  ار  یطوطخ  کـی  دوشیم  اـما  تسا  ینینچ  نیا  مظن  هک  تفگ  تقدـب  دوشیمن 

هک تفگ  ردـپ  شوب  شیپ  لاس  تسیب  هد  هچنآ  فالخرب  دوب . دـھاوخ  یوزنم  یناھج  دـیدج  مظن  رد  اکیرمآ  اکیرمآ ؛ یاوزنا  زا  تسا  تراـبع  لوا  یـساسا  طـخ  تسھ . دـیدج 

هب مامت ــ  رورغ  اب  ردپ ] شوب  ، ] اھیقارع یهلمح  ندرک  یـشالتم  اھییاکیرمآ و  دورو  تیوک و  هب  قارع  یهلمح  یهیـضق  زا  دعب  تسا ؛ اکیرمآ  ایند  طلـسم  تردـق  اھنت  زورما 

یکی سپ  بخ ، تسا … یوزنم  درادـن و  یمھم  هاگیاج  رگید  اـکیرمآ  هن ، میوگیم  نم  هک  یدـیدج  مظن  نیا  رد  تسا ؛ اـکیرمآ  اـیند  یهراـکهمھ  زورما  هک  تفگ  نومـضم ــ  نیا 

یاھهاگیاپ ایـسآ ، رد  اپورا ، رد  ام ، یهقطنم  رد  دنراد ؛ هاگیاپ  ایند  قطانم  زا  یرایـسب  رد  اھییاکیرمآ  نالا  دنک . عمج  ناھج  زا  ار  شیاپ  تسد و  دوشیم  روبجم  اکیرمآ  هکنیا 

ییاقآ دنروخب و  اھییاکیرمآ  دـنک و  نیمات  دـیاب  وا  ار  شیاھهنیزھ  دـنریگیم ؛ تسھ  هاگیاپ  اجنآ  رد  هک  یاهراچیب  روشک  نآ  دوخ  زا  مھ  ار  شلوپ  دایز ، یاھتیعمج  اب  یماظن 

. ناھج یهدنیآ  دیدج  مظن  یساسا  طوطخ  زا  لوا ، یلصا  طخ  نآ  نیا ، دش . دھاوخ  عمج  ناھج  رسارس  رد  روضح  زا  اکیرمآ  یاپ  تسد و  دوشیم ؛ مامت  رگید  نیا  دننک !
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