
مدرم  / ٠٣/١٣۶٨/٠۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

دنتسناوتن اھ  نیا تفگ  دنھاوخ  اھوگدب  دش . دنھاوخ  یرج  ام  هب  تبـسن  زین  نانمـشد  دنوش و  یم سویام  ام  زا  ناملـسم  یاھتلم  میزاسب ، ار  دوخ  روشک  میناوتن  ام  رگا 

تعنـص و داصتقا و  اھاتـسور و  اھرھـش و  تعیبط و  داعبا  ی  همھ رد  ار  یگدـنزاس  مینک و  شـالت  روشک  یناداـبآ  یارب  میراد  هفیظو  اـم  دـننک . داـبآ  دـنزاسب و  ار  ناـشروشک 

ام ی  هفیظو نیا ، مینک . یگدیسر  رتشیب  رشق  نیا  یگدنز  هب  میربب و  نیب  زا  روشک  رد  ار  تیمورحم  رقف و  میراد  هفیظو  نینچمھ  میزاس . ققحم  لاغتشا و ...  یزرواشک و 

. تسا هر )  ) ماما تیصو  و 

مدرم  / ١٣۶٨/٠٨/٠٣ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

اقیرفآ و زا  امـش ، اب  یادص  مھ امـش و  رانک  رد  جح  مسارم  رد  دیدرک  یم هدـھاشم  امـش  هکنیا  دنونـش . یمن دـننک و  یمن کرد  ار  اھمایپ  نیا  رگید ، یاھتلم  هک  دـینکن  نامگ 

. دنھد یم امـش  یاھمایپ  هب  اھ  نآ هک  تسا  یخـساپ  تقیقح  رد  دـننک ، یم ییامیپ  هار دـنھد و  یم راعـش  دنتـسیا و  یم اھتیلم  ی  هیقب کرت و  برع و  هنایمرواخ و  ایـسآ و 

نیا دننادرگرب . امـش  زا  ار  اھتلم  نآ  رظن  دنھاوخ  یم هک  تسا  نیا  رطاخ  هب دننک ، یم غورد  تاغیلبت  ناریا  هیلع  همھ  نیا  یرابکتـسا  تاغیلبت  زورما  دینک  یم هدھاشم  هکنیا 

زا درک و  دھاوخ  بجعت  اتقیقح  دشابن ، انشآ  اھ  یچتاغیلبت راک  یگنوگچ  هب  دناوخب و  ار  یناھج  یاھربخ  نیا  یسک  رگا  هک  دننک  یم حضاو  غورد  عقاو و  فالخ  تاغیلبت  همھ 

نامرھق تلم  دض  یمالسا و  یروھمج  دض  ناریا و  دض  تاغیلبت  نیا  دنیوگ !؟ یم نخـس  روشک  مادک  تلم و  مادک  هب  عجار  دننز ؟ یم فرح  اجک  زا  اھ  نیا دیـسرپ  دھاوخ  دوخ 

. دننادرگرب اجنیا  زا  ار  اھ  نآ رظن  دننک و  دیماان  درسلد و  ار  رگید  یاھتلم  هک  تسا  نیمھ  یارب  ام ، گرزب  و 

ون  / ١٣۶٩/٠١/٠١ لاس  زا  زور  نیتسخن  رد  یرکشل  یروشک و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

هک مینک  ساسحا  دیاب  تسا . نالوئسم  صوصخب  امش ، شود  رب  تیلوئسم ، نیا  راب  تسا . هدرک  انـشآ  ناشقوقح  فیاظو و  هب  هنوگ  نیا ار  ایند  هک  تسام  تلم  عضو  نیا ،

یی هظحل مینکن ؛ یھاـتوک  تلفغ و  یی  هظحل دـیاب  اـم  مینک . کرد  ار  نیگنـس  راـب  نیا  ندـناسر  ماجنارـس  هب  تیلوئـسم  دـیاب  تساـم . شود  رب  ینیگنـس  تیلوئـسم  هچ 

. مینکن لمحت  نامدوخ  رد  یتح  سک  چیھ رد  ار  یگدرسفا  سای و  یدرس و 

ماظن  / ٢٠/١٣۶٩/٠۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

، اھ نیا ی  همھ دـندرک . لمحت  ار  ییاھدوبمک  هچ  دـندنارذگ و  یتخـس  ردـقچ  مدرم ، دـنناد . یم بوخ  ار  عاضوا  مدرم ، دـندرک . هبرجت  ار  ام  مدرم  یھاـگآ  لاـس ، هدزاـی  نیا  رد 

هک دـنناد  یم ام  مدرم  دـھاوخ . یم هچ  دروآ و  یم راشف  یمالـسا  یروھمج  ماظن  یور  یدـیما  هچ  هب  یناھج ، رابکتـسا  هک  دـنناد  یم مدرم  تسا . مدرم  یھاگآ  زا  یـشان 

هب تالکشم ، اھدوبمک و  اھیناماسبان و  زا  یرایـسب  هک  دنناد  یم ام  مدرم  دنک . زاب  روشک  نیا  هب  ار  نارگرامعتـسا  تشگرب  هار  هکنیا  یارب  دروآ ، یم راشف  یناھج  رابکتـسا 

یراـکمھ و یگناـگی و  راکتـشپ و  تمواـقم و  اـب  ناـشدوخ ، یورین  هب  هـیکت  اـب  هـک  دـنناد  یم مـھ  ار  نـیا  و  تساـم . یناـھج  نانمـشد  تثاـبخ  تلاـخد و  ینمـشد و  رطاـخ 

. دندرک لح  ار  تالکشم  نیا  زا  یلیخ  هک  نانچمھ  دننک ؛ لح  ار  تالکشم  نیا  تسناوت  دنھاوخ  روشک ، ییارجا  نالوئسم  تلود و  اب  ناشتیمیمص 

، رت مھم همھ  زا  تسا و  یلخاد  ی  هطقن هس  ود ، هب  ناشدیما ، دـننزب . همدـص  یمالـسا ، یروھمج  ماظن  نیا  بالقنا و  نیا  هب  دـنناوت  یمن مھ  هار  نیا  زا  هک  دـنناد  یم سپ ،

رگا تساھ . نآ دـیما  اھنت  نیا ، تسا . فلتخم  یاھتیـصخش  نیب  نوگانوگ و  یاھ  هاگتـسد نیب  مدرم ، داحآ  نیب  تلم ، تلود و  نیب  نالوئـسم ، نیب  فاکـش  فـالتخا و  داـجیا 

هب تبـسن  هک  ییاھ  نآ ایند  یغیلبت  یاھ  هاگتـسد مامت  ابیرقت  تسھ . فـالتخا  هک  دـننک  یم دومناو  دنتـسناوتن ، مھ  رگا  دـننک ؛ یم داـجیا  دـننک ، داـجیا  فـالتخا  دنتـسناوت 

هکنیا یارب  تسھ ! قیمع  فالتخا  یمالـسا ، یروھمج  ماظن  یلـصا  یاھ  هاگتـسد رد  دننک  تباث  هک  دـنا  هدرک زکرمتم  نیا  رد  ار  ناشتمھ  زورما  دـنراد  مامتھا  ناریا  لئاسم 

دننک و یم هک  یتاریبعت  نیا  زا  تسا  تردق  گنج  تافالتخا و  ریگرد  شدوخ و  تالکـشم  هب  التبم  یماظن  دـنیوگب  دـنھدب و  هولج  شوشغم  ایند  رد  ار  ماظن  نیا  ی  هرھچ مھ 

. دننک دیماان  سویام و  ار  وا  دیسر ، رگید  سکرھ  ام و  تلم  شوگ  هب  ناشیادص  رگا  مھ 

مق  / ١٣۶٩/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

ار مدرم  دنربب . نیب  زا  ار  لماع  نیا  هک  دننک  یم یعس  ناریا  تلم  مالسا و  نانمشد  سپ  تسا ، هدوب  راکادف  نموم و  مدرم  عامتجا  ناریا ، تلم  مالسا و  یزوریپ  لماع  نوچ 

دنھاوخ یم هلیـسو  هچ  هب  ار  مدرم  دـیما  نامیا و  یراکادـف و  حور  دـنربب . نیب  زا  دـننک و  فیعـض  مدرم  رد  ار  یراکادـف  حور  نامیا و  دـننک  یم یعـس  درب ؛ نیب  زا  دوش  یمن هک 

سویام اب  نانیدتم ، نارازگتمدخ و  تلود و  نالوئسم و  ناریا و  تلم  یمالـسا و  یروھمج  هب  زیمآ  تثابخ طلغ و  یاھتبـسن  اب  ینکارپ ، غورد اب  وس ، تاغیلبت  اب  دننک ؟ فیعض 

. دننک یم ار  راک  نیا  نانمشد  اھتیقفوم . اھتفرشیپ و  نتفرگ  هدیدن  اب  تالکشم ، ندرک  گرزب  مدرم و  ندرک 

مالسا نانمشد  نخـس  دنک ، ادا  ار  نخـس  نآ  هک  سکرھ  ی  هرجنح ددرگ و  یراج  هک  سکرھ  نابز  زا  دوشب ، یمالـسا  یروھمج  زا  مدرم  سای  بجوم  هک  ینخـس  رھ  زورما 

یروھمج هب  تبسن  ار  اھ  نآ دننک و  سویام  هار  نیا  ی  همادا زا  ار  ناریا  تلم  دنناوتب  ات  دننک ، یم جرخ  لوپ  یرابکتسا  یاھ  هاگتـسد مسینویھـص و  اکیرما ، رامعتـسا ، تسا .

اھتفرـشیپ و تامدـخ و  سکرھ  دـنک ، سویاـم  ار  مدرم  سکرھ  نیارباـنب ، دـننک . یم یحارط  دنـشک و  یم تـمحز  راـک ، نـیا  یارب  دـنیامن . دـیماان  نآرق  مالـسا و  یمالـسا و 

. دنادن دمھفن و  وا  دوخ  ول  و  تسا ؛ هدز  فرح  نمشد  نابز  زا  دنکب ، کچوک  ملاع  نیملسم  حطس  رد  روشک و  نیمھ  حطس  رد  ار  یمالسا  یروھمج  قفوم  یاھشالت 

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

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  اھ  نآ دنراد ؛ جایتحا  دیما  نیا  هب  زورما  ایند ، مولظم  فیعض و  یاھتلم  دھدب ، ماجنا  ار  گرزب  یاھراک  نیا  تسناوت  نآ  ی  هیاس رد  تشاد و 

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

. دش دھاوخ  رتدب  عضو  زور  هب  زور  دننامب ، سویام  اھتلم  دنشاب ، سویام  مدرم  دنتساوخ  اھناطیش  هک  یروط  نامھ دباتن و  اھلد  رد  دیما ، نیا  رگا  اما  دش . دھاوخ  لح  لاس 

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

تاغیلبت رد  دـننکیم  شالت  دـننک ، ادـج  وا  یـسایس  یرکف ، طخ  لـحار و  ماـما  هار  زا  ار  یمالـسا  ناریا  تسناوت  دـنھاوخن  زگرھ  ادـخ  یراـی  هب  دناهتـسناوتن و  هک  نانمـشد 

اب ار  لطاب  نخـس  نیا  یدراوم  رد  هژیوهب  نانآ  تسا . هداتفا  ادج  دوخ  ناینب  هشیر و  ادبم و  زا  یمالـسا  یروھمج  هداتفا و  قافتا  یزیچ  نینچ  هک  دـننک  دومناو  دوخ  نیگآرھز 

هتفاـی تسد  یتیعقوم  تیقفوم و  هب  یلخاد ، اـی  یناـھج  یاھهنحـص  زا  یکی  رد  یمالـسا  یروھمج  هک  دـننکیم  رارکت  نانمـشد  یتاـغیلبت  یاـھقوب  زا  یرتـشیب  لاـجنج 

یزوریپ زا  هک  یدیما  یرادیب و  اب  هک  تسا ، یمالسا  یاھروشک  رد  یبالقنا  هتساخاپهب و  ناناملسم  یمومع  راکفا  نتفرگ  ریثات  تحت  یشاپمس ، نیا  زا  نانآ  فدھ  دشاب .

، نآ هب  هتسباو  یتاغیلبت  یهکبش  رابکتسا و  دناهتخاس . راوشد  اھروشک  نیا  زا  یرایسب  رد  رابکتسا  یدایا  رب  ار  راک  نونکامھ  هتفرگ ، همشچرس  یمالسا  ناریا  یرادیاپ  و 

هک تسین  نآ  زا  رترثوم  رتـھب و  زیچچـیھ  دوصقم ، نیا  یارب  و  دـننک ، ینیبدـب  یدـیمون و  هب  لدـبم  ار  هتـساخاپهب  ناناملـسم  نیا  ینیبشوـخ  دـیما و  هک  دناهتـشامگ  تمھ 

تسا هدش  روبجم  تالکشم ، اب  هھجاوم  رد  یمالسا  ناریا  هک  دننک  دادملق  نینچ  دنھد و  هولج  ناوتان  ماکان و  ار  ناریا  تلم  نکـشتسبنب  گنھاشیپ و  یمالـسا  بالقنا 

. دنادرگب یور  هرسسدق )  ) ینیمخ ماما  نشور  طخ  و  ملس ) هلآ و  هیلع و  یلص هللا   ) یدمحم بان  مالسا  هار  زا 

« نیملسم سأي   » 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 12هاگياپ  هحفص 1 
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تلود  / ٠٣/١٣٧٠/٠۶ تٔایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

ای یناھج  لئاسم  رب  اکیرما  طلـست  عضو و  تسا . رتدـنلب  هشیمھ  زا  مالـسا ، نانمـشد  اھتلم و  نانمـشد  یاھ  هدـبرع تسـالاب و  رایـسب  یرابکتـسا  تارھاـظت  مجح  زورما 

یگدرم لد ساـی و  راـچد  ناـشیاھ ، تلود نالوئـسم و  عضو  زا  ملاـع ، طاـقن  زا  یرایـسب  رد  اـھتلم  دـینک . یم هدـھاشم  همھ  ار  یناـھج  لـئاسم  رد  اـکیرما  تلاـخد  مییوـگب 

رد صوـصخب  اـیند ، یاـج  همھ  رد  نیملـسم  یارب  یگرزب  ی  هعجاـف اـتقیقح  تسا ، هتفرگ  هدـھع  هب  اـکیرما  ار  شیراد  مچرپ نـآلا  هک  نیطـسلف  ی  هلاـسم نیمھ  دـنوش . یم

. تسا هنایمرواخ  ی  هقطنم

مق  / ١٣٧٠/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

ات ایند ، یزیر  همانرب یـسایس و  یتاغیلبت و  یاھ  هاگتـسد مامت  هک  تسا  نیا  نآ  و  دنک ، یم هدھاشم  ار  یحـضاو  زیچ  دنک ، زاب  تسرد  ار  دوخ  شوگ  مشچ و  زورما  سکرھ 

زا ناـشماظن ، زا  ناـشبالقنا ، زا  ار  تلم  نیا  دـنناوتب  دـیاش  دـننک ، یم یعـس  دـنراد  دوـش ، یم طوـبرم  اـکیرما  گرزب  ناطیـش  هب  صوـصخب  یناـھج و  رابکتـسا  هب  هـک  اـجنآ 

ناشن رود  زا  یچوپ  نیغورد و  یاھ  هولج دننزب ، ییاھتمھت  دـننکب ، دراو  ییاھراشف  دـنناوخب ، سای  یاھ  هیآ دـننکب ، غورد  تاغیلبت  دـننک . ادـج  ناشنالوئـسم  زا  ناشتلود و 

. دنزادنیب ییادج  تساھ  نیمھ بالقنا ، رولبت  هک  تلود  ماظن و  نالوئسم و  مدرم و  نیب  دنناوتب  دیاش  ات  دنھدب ،

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

. تسا یمالـسا  یروھمج  هجوتم  شا ، یلـصا زکرم  روحم و  رد  هزرابم ، نیا  اما  تسا ؛ مالـسا  اب  اھ  نآ ی  هزرابم هیـضق ، لصا  دنوش . عنام  دیاش  ات  دـنتفر  اجنآ  هب  اھییاکیرمآ 

دنھاوخ یم دنوش . یم سویام  دننک و  یم ار  ناشدوخ  راک  باسح  ناملـسم ، للم  رگید  دننک ، جراخ  هنحـص  زا  ار  یمالـسا  یروھمج  دنناوتب  رگا  دنناد  یم هکنیا  یارب  ارچ ؟

دوب نیا  شیاھھار  زا  یکی  دننک . یم لمع  دنناوتب ، ار  مادکرھ  هک  دراد  ییاھھار  دـننک ؟ جراخ  هنحـص  زا  ار  یمالـسا  یروھمج  دـنھاوخ  یم هنوگچ  اما  دـننک . سویام  ار  اھ  نآ

رایـسب یداصتقا  ی  هرـصاحم مھ  زورما  هک  نانچ دـندرک . یدامتم  یاھلاس  هک  دـننک ؛ یداصتقا  ی  هرـصاحم هک  دوب  نیا  شیاھھار  زا  یکی  دـندرک . و  دـننک ؛ لیمحت  ار  گـنج  هک 

. دننک یتاغیلبت  ی  هرصاحم هک  تسا  نیا  شیاھھار  زا  یکی  دراد . دوجو  یمالسا  یروھمج  هیلع  یمکحم ، لاح  نیعرد فیرظ و و 

سلجم  / ١٣٧١/٠١/٢٧ هرود  نیمراھچ  تاباختنا  رد  مدرم  هدرتسگ  روضح  یپ  رد  رکشت  مایپ 

هک دـنراد  نیا  هب  جایتحا  دـنناشوپب ، لمع  ی  هماج ار  زیزع  ناریا  ی  هراب رد  دوخ  یاھ  هئطوت دـنناوتب  هکنآ  یارب  زرو ، هنیک  نانمـشد  هک  تسا  هتـسناد  یبوخ  هب  اـم  زیزع  تلم 

عورـش زا  شیپ  اھتدـم  زا  هک  دوب  تھج  نیمھ  هب  دـنزاس . انتعا  یب روشک ، ی  هدـمع مھم و  لئاسم  هب  تبـسن  ار  نانآ  دـننک و  جراـخ  تسایـس  لـمع و  ی  هنحـص زا  ار  مدرم 

. دنزاس سویام  درسلد و  انتعا و  یب تاباختنا ، نیا  هب  تبسن  ار  ناریا  مدرم  دندرک  یم شالت  یتاغیلبت ، فلتخم  یاھ  هویش اھنابز و  اب  مراھچ ، ی  هرود تاباختنا 

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

ماظن تاراـختفا  زا  یکی  سلجم ، تارکاذـم  میقتـسم  شخپ  تسا . ناـھج  مدرم  یهمھ  هکلب  ناریا ، تلم  داـحآ  دـید  ضرعم  رد  ینلع  یاهنحـص  یمالـسا ، یاروش  سلجم 

، سلجم نوبیرت  زا  دنرداق  ریظنمک ، یدازآ  نیا  تکرب  هب  یداصتقا ، یسایس و  شیارگ  رھ  اب  مدرم ، ناگدنیامن  یهمھ  تسا و  نایب  هشیدنا و  یدازآ  زراب  یهناشن  یمالسا و 

یادخ یاهدنیامن  رگا  دزاسیم . ریطخ  نیگنـس و  رایـسب  ار  مرتحم  ناگدـنیامن  امـش  یهفیظو  رگید ، یوس  زا  گرزب ، ناکما  تصرف و  نیا  دـنیوگب . نخـس  ناریا  تلم  داحآ  اب 

ای روشک ، رارسا  یاشفا  اب  هارمھ  ای  نارگید ، هب  ارتفا  تناھا و  نمـضتم  ای  مومع ، ناھذا  شیوشت  بارطـضا و  بجوم  ای  عقاو  فالخ  ینخـس  سلجم ، نوبیرت  زا  هتـساوخان ،

هچ درک . دنھاوخن  وفع  ار  یـسک  نینچ  مدرم  تسا و  مھم  یهناسر  نیا  عاعـش  یگدرتسگ  تمظع و  هب  نآ ، زا  یـشان  هانگ  دنک ، شخپ  ار  مدرم  یگدروخرـس  سای و  هیام 

قالخا و اوقت و  تیاعر  نینچمھ ، دزاس . جراخ  تلفغ  زا  ار  یتیلوئـسمیب  درف  نینچ  دوش و  مدـقشیپ  دوخ  مزـال ، ینوناـق  یاـھینیبشیپ  اـب  مرتحم ، سلجم  هک  تسوکین 

رد نانآ ، راتفگ  راک و  رھ  هک  دننک  هجوت  دیاب  زیزع  ناگدنیامن  تسا . مرتحم  سلجم  ناگدنیامن و  هجوت  لباق  مھم و  لئاسم  یهلمج  زا  تاثحابم ، اھوگتفگ و  رد  یمالسا  بدا 

ییوگتـسار و اوقت و  یاھهناشن  سلجم ، تارکاذـم  رد  هک  یماـگنھ  ناـمگیب ، دراذـگیم . روشک  یاـضف  رب  یاهژیو  یقـالخا  یـسایس و  ریثاـت  دوشیم و  سکعنم  هعماـج 

. دش دھاوخ  رطعم  هدیدنسپ  لاصخ  نیا  رطع  هب  روشک  یاضف  دوش ، هدھاشم  تیلوئسم  سح  یقالخا و  یاھشزرا  هب  یدنبیاپ 

جح  / ١٣٧٢/٠٢/٢٨ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

یاھروشک رد  یمالـسا  تضھن  دـض  رب  نانآ  یا  هقطنم یدایا  یرابکتـسا و  یاھروشک  رگید  اـکیرما و  یتاـغیلبت  همھ ، زا  شیب  یتینما و  یـسایس و  ی  هبناـج همھ تیلاـعف 

نوچمھ یتسینویھص  میژر  نایم  نیا  رد  و  تسا . هدوب  عیـسو  رایـسب  هقباس و  یب ریخا ، یاھلاس  رد  ناریا ، رد  یمالـسا  یروھمج  سدقم  ماظن  دض  رب  هلمج  زا  فلتخم و 

شالت نیا  رثا  رب  دـیاب  هک  درک  یم مکح  یداع ، یدام  تابـساحم  تسا . هدرک  شقن  یافیا  دور ، یم راظتنا  نآ  زا  هک  یتثاـبخ  تلاذر و  یاـھتنم  رد  هقطنم ، رد  اـکیرما  ی  هدـئاز

همھ سکعب ، تسرد  یلو  دوـش . نک  هشیر اـی  فیعـض  یمالـسا  یاـھروشک  رد  یمالـسا  تضھن  دـبای ، یم بیترت  داـنع  مشخ و  رـس  زا  هناربکتـسم و  هـک  یا ، هبناـج هـمھ

رد لبق  لاس  ود  هچنآ  ریظن  یتاباختنا  رگا  هک  درک  ناشن  ناوت  یم ار ، یددعتم  یمالـسا  یاھروشک  نونکا  تسا . هدش  رت  قیمع رت و  عیـسو رورم  هب  تضھن  نیا  هک  دندھاش 

نیا رتشیب  رد  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  و  درک ، دـنھاوخ  بلج  دوخ  هب  ار  اـھروشک  نآ  رد  مدرم  ارآ  تیرثکا  یمالـسا ، نـالاعف  اـی  بازحا  دوش  رازگرب  نآ  رد  داـتفا ، قاـفتا  رئازجلا 

ی هدـش بصغ یاھنیمزرـس  لخاد  رد  هک  تسا  اھلاس  نیمھ  رد  تسا . عونمم  اھارگ ، مالـسا یتاغیلبت  یـسایس و  تارھاظت  یتح  یمالـسا و  یاھھورگ  تیلاعف  اـھروشک 

یمالسا زرابم  یاھھورگ  هک  تسا  اھلاس  نیمھ  رد  و  تسا ، هدرک  گنت  اھتسینویھص  رب  ار  هصرع  دجاسم ، تیزکرم  اب  یمالـسا و  یاھراعـش  اب  مدرم ، تازرابم  نیطـسلف 

هک ناریا ، یمالسا  یروھمج  هک  تسا  ینامز  ی  هرود نیمھ  رد  و  دنا . هتفای تسد  یریگمشچ  قیفوت  هب  یمدرم  یاھتیعقوم  رد  زین  یناملراپ و  تاباختنا  رد  یتح  نانبل ، رد 

یبالقنا لوصا  رب  یراشفاپ  نیع  رد  عقوت و  زا  شیب  یتعرـس  اب  دـشوپب ، مشچ  دوخ  یاھ  نامرآ لوصا و  زا  ای  دـسرب و  تسب  نب هب  ای  دنتـشاد  راظتنا  هناحول  هداـس یناـسک 

نیبدـب هدـنیآ  هب  ندرک و  دـیمون  نمـشد ، گرزب  دـنفرت  هک  منک  یم ضرع  مالـسا ، ناھج  یاـج  همھ  رد  ناملـسم  نارھاوخ  ناردارب و  هب  بناـج  نیا تسا . هتفر  شیپ  هب  دوخ 

رب رداق  نمـشد  رگا  دھد ، یمن ندـش  دـیمون  ی  هزاجا ام  هب  زیچ  چـیھ دـھدن . هار  لد  هب  ار  یدـیمون  ینیب  نشور ناملـسم  چـیھ  هک  تسا  یفاک  نیمھ  و  تسا . امـش  ندرک 

ی هدنیآ زا  ربخ  یجراخ  یاھتیعقاو  یھلا و  یاھتنـس  تسا . هتـسناوتن  هک  دینیب  یم همھ  و  دنک ، یریگولج  نآ  دشر  زا  تسناوت  یم لقاال  دیاب  دوب ، یھلا  تکرح  نیا  یدوبان 

. نیقتملل هبقاعلا  و  دیامرف : یم اھراب  نآرق  دنھد و  یم یمالسا  نیون  تضھن  نشور 

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

نامھ دـیرب و  درک و  عطق  یمالـسا  یروھمج  هک  ار  یدـنویپ  نآ  ینعی  هچ ؟ ینعی  هرکاذـم  مینک ». رارقرب  هطبار  دـییایب  : » دـیوگ یمن مینک ». هرکاذـم  دـییایب  : » دـیوگ یم اکیرما 

یمالسا یروھمج  هب  نایامن  ی  هبرـض کی  لوا ، ی  هجرد رد  ینعی  دنک . رارقرب  هبترم  ود  ار  نیا  دوش ، بلج  ماظن  نیا  هب  ایند  یاھتلم  ی  هناقداص فطاوع  مامت  هک  دش  بجوم 

تسا هتسشن  هک  لیلد  نیا  هب  لیلد ؟ هچ  هب  تشگرب »! شیاھفرح  زا  یمالـسا ، یروھمج   » هک دننک  سکعنم  ایند  رد  تساھ ، نآ تسد  رد  مھ  تاغیلبت  هک  اجنآ  زا  و  دننزب ؛

ییاھتلم دـیآ . دوجو  هب  اکیرما  دوخ  رد  اپورا و  دوخ  رد  نوگانوگ و  یاھروشک  رد  اقیرفآ و  رد  ایـسآ و  رد  اھتلم  مامت  رد  یمومع  سای  کی  تقو ، نآ دـنک . یم هرکاذـم  اکیرما  اـب  و 

ار اھ  نآ هدناشوپ و  ار  یمالـسا  یروھمج  یور  هک  نامراوگرزب ، ماما  تبالـصاب  ی  هرھچ نآ  و  دنوش ؛ دیماان  ناناملـسم  ریغ  یـضعب  یتح  ناناملـسم و  دنا  هدرک ادیپ  دیما  هک 

رگا درک »! هبوت  ناریا  یمالـسا  یروھمج  تفر ، ماما  نوچ  : » دنیوگب ای  درک »! هبوت  مھ  یمالـسا  یروھمج  اقآ ! هن  : » دنیوگب و  ددرگ ؛ شودخم  تسا ، هدرک  یم تکرح  هب  راداو 

ار ساسحا  نامھ  هکنیا  یارب  دـندرک ». اھر  ار  ماما  هار  رگید  اھ  نیا و  تفر ؛ ماما   » هک دوب  نیمھ  نمـشد ، یتاغیلبت  یاھتیب  هاش زا  یکی  ماـما ، تلحر  زا  دـعب  دـشاب ، ناـتدای 

دنچ نامھ  ماما  دوب !؟ هدز  یفرح  نینچ  ماما  یک  مینکن !؟ هرکاذم  اکیرما  اب  ام  دوب  هتفگ  یک  ماما  : » دنیوگب ار . نیا  زا  رتالاب  ای  دـنیوگب ، ار  نیا  ای  دـنروآ ؛ دوجو  هب  اھتلم  نورد 

« نیملسم سأي   » 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 12هاگياپ  هحفص 2 
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اھدـص نایم  رد  هک  دـننک  فرـصت  ماما  تارظن  رد  دـننک  فرـصت  یتح  ینعی  تسا »؟ هدرک  یھن  ار  اـم  یک  ماـما  دوب ! هتفگ  ار  تقو  دـنچ  ناـمھ  دوب ! هتفگ  ار  شدوخ  ناـمز  زور 

. تسا هدش  راھظا  روط  نیا  حیرص ، عطاق و  نایب  ینارنخس و 

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

نامھ دـیرب و  درک و  عطق  یمالـسا  یروھمج  هک  ار  یدـنویپ  نآ  ینعی  هچ ؟ ینعی  هرکاذـم  مینک ». رارقرب  هطبار  دـییایب  : » دـیوگ یمن مینک ». هرکاذـم  دـییایب  : » دـیوگ یم اکیرما 

یمالسا یروھمج  هب  نایامن  ی  هبرـض کی  لوا ، ی  هجرد رد  ینعی  دنک . رارقرب  هبترم  ود  ار  نیا  دوش ، بلج  ماظن  نیا  هب  ایند  یاھتلم  ی  هناقداص فطاوع  مامت  هک  دش  بجوم 

تسا هتسشن  هک  لیلد  نیا  هب  لیلد ؟ هچ  هب  تشگرب »! شیاھفرح  زا  یمالـسا ، یروھمج   » هک دننک  سکعنم  ایند  رد  تساھ ، نآ تسد  رد  مھ  تاغیلبت  هک  اجنآ  زا  و  دننزب ؛

ییاھتلم دـیآ . دوجو  هب  اکیرما  دوخ  رد  اپورا و  دوخ  رد  نوگانوگ و  یاھروشک  رد  اقیرفآ و  رد  ایـسآ و  رد  اھتلم  مامت  رد  یمومع  سای  کی  تقو ، نآ دـنک . یم هرکاذـم  اکیرما  اـب  و 

ار اھ  نآ هدناشوپ و  ار  یمالـسا  یروھمج  یور  هک  نامراوگرزب ، ماما  تبالـصاب  ی  هرھچ نآ  و  دنوش ؛ دیماان  ناناملـسم  ریغ  یـضعب  یتح  ناناملـسم و  دنا  هدرک ادیپ  دیما  هک 

رگا درک »! هبوت  ناریا  یمالـسا  یروھمج  تفر ، ماما  نوچ  : » دنیوگب ای  درک »! هبوت  مھ  یمالـسا  یروھمج  اقآ ! هن  : » دنیوگب و  ددرگ ؛ شودخم  تسا ، هدرک  یم تکرح  هب  راداو 

ار ساسحا  نامھ  هکنیا  یارب  دـندرک ». اھر  ار  ماما  هار  رگید  اھ  نیا و  تفر ؛ ماما   » هک دوب  نیمھ  نمـشد ، یتاغیلبت  یاھتیب  هاش زا  یکی  ماـما ، تلحر  زا  دـعب  دـشاب ، ناـتدای 

دنچ نامھ  ماما  دوب !؟ هدز  یفرح  نینچ  ماما  یک  مینکن !؟ هرکاذم  اکیرما  اب  ام  دوب  هتفگ  یک  ماما  : » دنیوگب ار . نیا  زا  رتالاب  ای  دـنیوگب ، ار  نیا  ای  دـنروآ ؛ دوجو  هب  اھتلم  نورد 

اھدـص نایم  رد  هک  دـننک  فرـصت  ماما  تارظن  رد  دـننک  فرـصت  یتح  ینعی  تسا »؟ هدرک  یھن  ار  اـم  یک  ماـما  دوب ! هتفگ  ار  تقو  دـنچ  ناـمھ  دوب ! هتفگ  ار  شدوخ  ناـمز  زور 

. تسا هدش  راھظا  روط  نیا  حیرص ، عطاق و  نایب  ینارنخس و 

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

نیرتـگرزب زورما  منک : یم ضرع  ناریا  تلم  ی  همھ هب  امـش و  هب  نم  دـنک . سویاـم  مالـسا  هار  نینموملا و  ریما  هار  ی  همادا زا  ار  ناریا  تلم  هک  تسا  نیا  اـیند  یعـس  زورما 

. تسا هدرک  تنایخ  تلم  نیا  هب  دـنک ، دـیماان  ار  مدرم  سکرھ  دـنک . راودـیما  هار  نیا  ماجرف  تبقاع و  هب  ار  ناریا  تلم  دـناوتب  یـسک  هک  تسا  نیا  تاغیلبت ، نادـیم  رد  داھج 

هک تسا  نیا  هتفرگ  تسد  هب  اصع  هدرک و  مکحم  ار  رمک  هتـسب و  ار  شا  یتشپ هلوک هک  یلاـح  رد  دور  یم ـالاب  اـھ  هلق زا  قوش  اـب  هک  یدرونھوک  یدرـسلد  یارب  هار  نیرتھب 

ات اما  دراد . فدھ  ینعی  دنک ؛ حـتف  ار  هلق  هک  دور  یم دراد . دوجو  عنام  نالف  لاکـشا و  نالف  هار ، طسو  دیـسر . هلق  هب  تفر و  دوش  یمن هک  دـنیوگب  وا  هب  دـننک و  لعج  یغورد 

. ددرگ یمرب اج  نامھ  زا  دوش و  یم تسس  شیاپ  تسد و  دیسر ، دوش  یمن فدھ  نآ  هب  دمھفب 

داصتقا عضو  اقآ ، : » دـنیوگ یم دـننک . سویام  دـسرب ، هلق  هب  ات  دور  یم هک  ار ، ناریا  تلم  دـننک  یم یعـس  هتـشذگ  زا  رتشیب  زورما  ایند و  یاھ  یچتاغیلبت تسا  لاس  هدزناپ 

. هناکریز رایـسب  یتاغیلبت  یاھـشور  اب  مھ  نآ  دنناوخ ؛ یم ار  اھزیچ  نیا  مدرم  شوگ  رد  مئاد  دنتحاران »! مدرم  اقآ ، دراذگ ! یمن اکیرما  اقآ ، دراذـگ ! یمن ایند  اقآ ، تسا ! بارخ 

منیب یم نم  دنروآ . یم میارب  دننک و  یم طبض  ای  دنسیون  یم مھ  تاقوا  یرایسب  مھد و  یم شوگ  امیقتسم  یھاگ  ار  ناشیاھفرح  مھد . یم شوگ  ار  اھ  نیا یاھفرح  هدنب 

هنافـساتم دننک ! رواب  مدرم  دنھاوخ  یم ار  ملـسم  غورد  کی  دـننک ! رواب  ار  فرح  نیا  مدرم  هک  دـنا  هدرک باختنا  ار  یتاملک  دـنا و  هتـسشن هک  منیب  یم دـنیوگ . یم هچ  اھ  نیا

! دننک سویام  ار  مدرم  هک  تسا  نیا  یارب  دندز ، مھ  فرح  هملک  کی رگا  ای  دننک ، یم توکس  ای  تسا . مدرم  ندرک  سویام  یارب  دننز  یم فرح  هچرھ  لخاد ، رد  یضعب 

: دـییوگ یم تسا  هتفر  نونک  اـت  مھ  ار  هار  شخب  نیرتراوـشد  دورب و  ار  راوـشد  یاـھھار  دـناوت  یم هک  عاجـش ، دـنمتردق و  تلم  نیا  هب  ارچ  دـینک !؟ یم سویاـم  ار  مدرم  ارچ 

ی همھ تسناوتن . و  دھد ؛ تسکـش  ار  تلم  امـش  دناوتب  هکلب  تفر ، نمـشد  ار  اھ  هار ی  همھ ارچ !؟ دیـسرب !؟» یمالـسا  هنالداع  ماظن  هعماج و  تموکح و  هب  دیناوت  یمن »

دز دنھاوخ  هتبلا  مھ ، نیا  زا  دعب  دندز  اھتمھت  ردقچ  نیلوئـسم . هب  ندز  تمھت  هار  یـشاحف ، هار  تاغیلبت ، هار  یداصتقا ، ی  هرـصاحم هار  یماظن ، گنج  هار  دـنتفر : ار  اھ  هار

. دننک سویام  ار  مدرم  ات  دننک  یم اعدا  ار  یبلطم  و  نیغورد ، دھاوش  اب  دننز  یم ییاھفرح  درکن . رواب  یسک 

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

. دـندرک راک  ام  ناگتـشذگ  تسا . ریاخذ  نیا  زا  راشرـس  مق  ی  هیملع هزوح  دایز ، ی  هلـصاف کی  اب  همھ ، زا  رتالاب  رتشیب و  زورما  هعیـش و  ی  هیملع یاـھ  هزوح یھلا ، لـضف  هب 

مھ اـم  اـقآ ؛  » هک دنـشکب  فص  مدرم  وـلج  دـنیایب  هک  درادـن  یموزل  اـھتنم  تسھ ؛ هزوـح  نیا  رد  ریاـخذ ، دـندرک . راـک  اـھ  هزوـح نیا  رد  گرزب ، یاـھقف  دـندرک . راـک  اـم  ناـگرزب 

ار ناش  یکی زورما  داد . دھاوخ  ناشن  ار  اھ  نآ لاعتم  یادخ  دش . دنھاوخ  راکـشآ  دـیامرف ، هدارا  لاعتم  یادـخ  هک  یزور  دنتـسھ و  مق  ی  هیملع ی  هزوح رد  اھ  نیا میتسھ ».

، ناشدیلقت یارب  مدرم  راگدرورپ ، لضف  هب  و  درک . دـھاوخ  هضرع  ناگرزب  نآ  زا  ار  رگید  یناسک  لاعتم  یادـخ  دوش ، جایتحا  رگا  زاب  یزور ، تسا . یفاک  مدرم  یارب  داد ، ناشن 

. دش دنھاوخن  یلکشم  چیھ  راچد 

دمحب هللا نات ، یرایشوھ تکرب  هب  امش  دشاب . رایشوھ  دیاب  ناریا  تلم  دوب . دیاب  رایشوھ  دنیرفایب . بارطضا  دنک و  سویام  مھ  قیرط  نیا  زا  ار  مدرم  تساوخ  یم نمـشد 

نمـشد زا  ندرک ، ظـفح  ار  هملک  داـحتا  هادـف . اـنحاورا  رـصع  یلو هب  لـسوت  هجوـت و  ادـخ و  هب  یاـکتا  اـب  هارمھ  یرایـشوھ  دـینک . یط  اـجنیا  اـت  ار  راوـشد  هار  نیا  دـیتسناوت 

، راگدرورپ لضف  هب  درک و  دھاوخ  کمک  لاعتم  یادخ  مھ ، هدنیآ  رد  اش هللا  نا  دینک . یط  زورما  ات  ار  هار  نیا  دیناوتب  امش  هک  دش  بجوم  اھ  نیا ندیسرت ؛ ادخ  زا  ندیـسرتن و 

. دنک ادیپ  هبذج  ششک و  نآ  تمس  هب  ایند  یاھتلم  ی  همھ یاھلد  هک  دش  دھاوخ  یا  هنومن ی  هعماج نامھ  یونعم  یدام و  ظاحل  زا  یمالسا ، ی  هعماج نیا 

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

رد اکیرما  اب  دوش  یم رگم  دینک ! هرادا  ار  روشک  دیناوت  یمن امـش  : » دنیوگ یم دنتفگ و  یم بترم  دندناوخ . سای  ی  هیآ امئاد  تلم ، نیا  نانمـشد  مھ ، بالقنا  یزوریپ  زا  دـعب 

یناھج یاھ  هناسر اھویدار و  رد  ار  نآ  دوب ، یا  یزوریپ  اجرھ  درک »! لوبق  دیاب  دش و  میلست  دیاب  درادن . یا  هدیاف درک !؟ تمواقم  یدام  یایند  لباقم  رد  دوش  یم رگم  داتفا !؟

، دندنارذگ ار  گنج  دندشن . سویام  ام  مدرم  تاغیلبت ، نیا  ی  همھ اب  دندرک ! تسرد  یھوک  هاک ، زا  دوب ، یا  یماکان رـصتخم  اجرھ  دنتفگ ! یـضوع  ای  دنتفگن و  دندرک ؛ نامتک 

؛ تسا هدش  رتشیب  زور  هب  زور  ناشدیما  دنا و  هدرک تدھاجم  شالت و  مدرم  راگدرورپ - لضف  هب  زورما - ات  دندش . لوغشم  یگدنزاس  هب  دنتشاذگ و  رس  تشپ  ار  گنج  زا  دعب 

. دننک یم هدھاشم  ار  تفرشیپ  نوچ 

١٣٧۵/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمتفھ  مسارم  رد  تانایب 

فرح زا  دوخ و  فرح  زا  هک  دنک  مالعا  ددرگرب . دوخ  فرح  زا  هک  دنک  راداو  ار  ناریا  تلم  ار و  یمالسا  یروھمج  ار ، بالقنا  هک  تسا  نیا  رابکتـسا  اکیرما و  ی  هدمع فدھ  زورما 

اتدـمع ایند و  نوگانوگ  یاھتلم  هب  تسا . هدرک  رادـیب  ار  ناملـسم  یاھتلم  ماـما ، ماـیپ  دـنیب  یم هکنیا  یارب  ارچ ؟ تسا . نیا  فورـصم  شتمھ  ی  همھ تسا . هتـشگرب  ماـما 

دزاس فرحنم  حیحص  هار  زا  دنک ، تکاس  ار  اھتلم  دھاوخب  رگا  هک  تسا  هدیمھف  رابکتسا  دنراد ! رارق  راوگرزب  ماما  مایپ  ریثات  تحت  روطچ  دینیبب  دینک ! هاگن  ناملـسم  یاھتلم 

هار زا  دنوش و  سویام  همھ  ات  تسا ؛ هتـشگرب  دوخ  هار  زا  ماما ، ناریا  یمالـسا و  ناریا  دننیبب  اھتلم  نیا  هک  دنک  یراک  هک  تسا  نیا  شھار  اھنت  دـناشنب ، دوخ  یاج  رـس  و 

رد هکنیا  یارب  دـنروآ ، یم راـشف  یمالـسا  یروـھمج  تلود  رب  اـیند ، فارطا  زا  زورما  تسا . نیا  یارب  شـشالت  ی  همھ تـسا و  هدـیمھف  ار  نـیا  رابکتـسا  دـندرگرب . ناـشدوخ 

یمالسا یاھتلم  نیب  هک  نآرق - مالسا و  زا  مد  ردق  نیا  دییایب و  هاتوک  یمالسا  یاھراعـش  نداد  ادن  رد  دییایب ، هاتوک  یمالـسا  یایاضق  رد  دییایب ، هاتوک  لیئارـسا ، ی  هیـضق

. تسا نیا  یارب  اھراشف  ی  همھ دنزن . تسا - کرتشم 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٧۶ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

سای و یا  هرذ ام ، حور  بلق و  یاھ  هشوگ زا  یا  هشوگ رد  هک  مینک  یم رکـش  ار  ادـخ  تسا . هدرک  هتـشابنا  شدوخ  تمحر  هب  دـیما  زا  ار  ام  یاھلد  هک  مینک  یم رکـش  ار  ادـخ 

« نیملسم سأي   » 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 12هاگياپ  هحفص 3 
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شالت و نیا  تکرح و  نیا  زیزع ! ناردارب  منک  ضرع  امـش  هب  دنک . یم تکرح  ام  تلم  هک  مینک  یم رکـش  ار  ادخ  تسا . هدادـن  رارق  گرزب  تلم  نیا  تکرح  ی  هدـنیآ زا  یدـیمون 

بلق دنادرگ ، دھاوخ  زوریپ  ار  امش  داد ، دھاوخ  تسکش  ار  امش  نمـشد  تسا  مزال  تلم  یرایـشوھ  هک  ییاجرھ  رد  یرایـشوھ  نیا  ینیب و  نشور نیا  یگتـسبمھ و  نیا 

. دومن دھاوخ  داش  امش  زا  ار  لحار  ماما  سدقم  حور  درک و  دھاوخ  دونشخ  امش  زا  ار  هادف  انحاورا  رصع  یلو سدقم 

نایجیسب  / ٠٩/٠۵/١٣٧۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تاغیلبت هک  اجرھ  دینک ؛ هجوت  دوش . یم لح  یربھر  تسد  هب  شجالعال  تالکشم  دشاب ، هتشاد  یلکـشم  ناریا  رد  یتلود  رھ  تلود  اجرھ  هک  یا  هطقن نآ  ینعی  یربھر ،

هلاسدـنچ نیا  دـنک . یم المرب  ار  نمـشد  ی  هئطوت و  نشور ، مدرم ، یارب  ار  تقیقح  هک  تسا  یربھر  شقن  اـجنیا  دزاـس ، نیبدـب  اـھتلود  هب  ار  مدرم  اـت  دـنک  یراـک  نمـشد 

سویام ار  مدرم  ات  دـننک  جـیار  ار  ینوگانوگ  یاھدـنفرت  غورد و  تاغیلبت  هک  دـندومن  یم یعـس  هنوگچ  دـندرک و  یم هچ  نالوئـسم  نادرمتلود و  اـھتلود ، ی  هراـب رد  هک  دـیدیدن 

! دنیامن

هب ناریا  تلم  یارب  یللملا  نیب یـسایس  ی  هئطوت کی  دـنھاوخ  یم هک  ییاجنآ  دـھد . یم مدرم  هب  دـیما  هک  تسا  یربھر  دـننک ، سویاـم  ار  مدرم  دـنھاوخ  یم هک  ییاـجنآ 

هب راداو  ار  نمـشد  دیدرک و  هظحالم  هک  اپورا  ریخا  ی  هیـضق نیمھ  لثم  دھد  یم رارق  هئطوت  لباقم  رد  ار  بالقنا  تیمامت  دراذگ و  یم ولج  مدق  هک  تسا  یربھر  دـنروآ ، دوجو 

. دوش یم هقرفت  زا  عنام  تفلا و  ی  هیام دیآ  یم هک  تسا  یربھر  دننک ، داجیا  فالتخا  مدرم ، نوگانوگ  یاھحانج  نیب  رد  دنھاوخ  یم هک  ییاجنآ  دنک . یم ینیشن  بقع

دـھد و یم وگلا  مدرم  هب  هک  تسا  یربھر  دـنیامن ، سویاـم  نداد  یار  اھقودنـص و  یاـپ  رد  روضح  زا  ار  مدرم  دـننک و  تولخ  ار  تاـباختنا  یاھقودنـص  دـنھاوخ  یم هک  ییاـجنآ 

بالقنا لئاسم  رد  مدرم  رظن  زاربا  هاگیاج  هک  ییاجنآ  دـننیرفآ . یم یمیظع  ی  هسامح دـنوش و  یم دراو  دـننک ، یم دامتعا  مدرم  هاگ  نآ تسا . هفیظو  تاباختنا  هک  دـیوگ  یم

. تسا یربھر  ناھد  هب  مدرم  مشچ  تسا ،

مدرم  / ٠٩/٢۵/١٣٧۶ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

دـنوش و یدـیماان  حور  راچد  ناریا ، زیزع  تلم  هلمج  زا  ناملـسم و  یاـھتلم  هک  تسا  لـیام  یناـھج  رابکتـسا  زورما  دـھاوخ . یم ار  نیا  رامعتـسا  تسا . یدـیماان  حور  نیا ،

، میراد رارق  نانمـشد  نیگآرھز  یتاغیلبت و  یاھربخ  نایرج  رد  هک  ام  دننک . قیرزت  مدرم  رد  روز  هب  ار  نیا  دنھاوخ  یم درادن ! یا  هدیاف رگید  درک ؛ یراک  دوش  یمن رگید  دنیوگب :

نید شرتسگ  زا  ار  نینیدـتم  دـننک ، سویاـم  گـنھرف  زا  داـصتقا و  زا  ار  مدرم  تسا . مدرم  ندرک  سویاـم  یارب  دـننک ، یم میظنت  هک  ییاـھربخ  بلغا  هک  مینیب  یم ناـیع  هب 

هب مشچ  هک  یدارفا  رظن  رد  ار  هدـنیآ  دـننک و  سویام  یگنھرف  راک  ای  یـسایس ، راک  ناکما  زا  ار  یـسایس  یگنھرف و  لئاسم  هب  نادـنم  هقالع نابلط و  یدازآ دـننک ، سویام 

ای هدرم ، دوجوم  کی  هب  ار  نآ  دنریگب و  دنک ، یم راک  دیما  اب  هک  یناسنا  ی  هعومجم نیا  زا  ار  دیما  شـشوج و  هکنیا  یارب  هچ ؟ یارب  دنھد ! هولج  رات  هریت و  دـنا ، هتخود هدـنیآ 

شوھدم شوھ  یب مسج  کی  هب  دنھد . ماجنا  دنھاوخب ، یراک  رھ  دـنناوت  یمن هک  هدـنز  تلم  کی  اب  دـنھد ! ماجنا  دـنلیام  هک  یراک  رھ  دـنناوتب  ات  دـننک ، لیدـبت  هدرم  هیبش 

کرحتم شوھاب  ی  هدنز لاحرس  دوجوم  کی  اب  اما  دننکب ؛ دنناوت  یم یراک  رھ  نآ  اب  دنک ؛ قیرزت  دناوت  یم تساوخ ، شلد  هچرھ  سکرھ  تسا ، هداتفا  یجنک  هک  یسح  یب

! دنھد ماجنا  ار  یراک  رھ  دنناوت  یمن هک  لاعف 

نویناحور  / ١٠/٠٣/١٣٧۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تیونعم و غـلبم  نید و  غـلبم  ی  هفیظو دنـسر . یم اـجک  هب  دـش و  دـھاوخ  هچ  هک  تسین  موـلعم  تسا و  راـتو  هریت مھبم و  هدـنیآ  دـھد  ناـشن  هک  تسا  نیا  نمـشد  یعس 

هاگن دوش . هدودز  مدرم  زا  سای  هک  ددرگ  شالت  دیاب  تسا . تلم  کی  نمـشد  نیرت  گرزب سای ، دـیادزب . اھ  نآ زا  ار  سای  دـنک و  راودـیما  ار  مدرم  هک  تسا  نیا  تقیقح  روآ  مایپ

. دنک ادیپ  هار  اھلد  رد  سای  هک  دیوش  عنام  دیاب  ریدقت  رھ  هب  دراد . زاین  ینابز  هچ  ناتبطاخم  تسامش ، ثحب  دروم  هک  یا  هقطنم رد  دینیبب  دینک 

، روط کی  رگراک  روط ، کی  زومآ  شناد روط ، کی  وجـشناد  دـشاب : سویام  یا  هنوگ هب  سکرھ  دـنک و  مکاح  اھلد  رب  ار  سای  هک  تسا  نیا  دـنکب ، دـھاوخ  یم نمـشد  هک  یراـک 

دنراد ییاھشور  مینیب . یم کیدزن  زا  ام  دنراد ؛ ییاھشور  مادکرھ  روط . کی  هیاپدنلب  لوئسم  روط ، کی  یتلود  لوئسم  روط ، کی  یرادا  روط ، کی  بساک  روط ، کی  یناحور 

زا رپ  ناشلد  دـننک ، یم تبحـص  ام  اب  یھاگ  هک  مینیب  یم رگید  یاھروشک  زا  ار  ینالوئـسم  ام  دـننک . سویاـم  روشک  کـی  رد  مھ  ار  هیاپدـنلب  نالوئـسم  زا  یخرب  یتح  هک 

راودیما تلم  ام ، تلم  دمحب هللا  مینک . قیرزت  دیما  شیاج  هب  میشکب و  نوریب  اھ  نآ یاھلد  زا  ار  سای  میدرک  یعس  ام  دنکب ؟ دناوت  یم راک  هچ سویام  مدآ  اعقاو  تسا . سای 

. دینک قیرزت  ار  دیما  مدرم  رد  تسا . یطاشناب  و 

جح  / ١٣٧٧/٠١/١٢ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

گنھرف و یاھبنارگ  ی  هریخذ هب  دیمون و  دوخ ، ی  هدنیآ زا  ار  ناناملسم  هک  دوش  یم نآ  فورصم  تسا ، رابکتسا  یسایس  ی  هھبج نامھ  هک  ناطیـش  شالت  نیرتشیب  زورما 

روفنم و تدش  هب رابکتسا ، مشچ  رد  دنکفیب ، مالسا  ی  هیاپ رب  هدنیآ  یانب  رکف  هب  ار  نانآ  دشخبب و  دیما  ناھج ، ناناملـسم  هب  هک  یا  هدیدپ رھ  دزاس . انتعا  یب دوخ ، شناد 

یونعم یدام و  تورث  اب  هوبنا و  یتیعمج  اب  روانھپ ، یروشک  ی  هرادا یمالسا و  یروھمج  لیکشت  هک  تسا  نآ  زا  یمالسا ، ناریا  اب  گرزب  ناطیش  ینمشد  تسا . ضوغبم 

. دنک یم هدنز  نانآ  یاھلد  رد  ار  دیما  غورف  دھد و  یم یمالسا  تمظع  تزع و  دیون  ناناملسم ، هب  نایاپ ، یب

جح  / ١٣٧٧/٠١/١٢ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

یمالـسا تمظع  تزع و  بسک  هب  ای  دناشکب ، یگدنکارپ  قرفت و  هب  ای  دـنک ، هناگیب  ناشیمالـسا  تیوھ  زا  ار  ناناملـسم  هک  یماظن  یتموکح و  ای  صخـش ، ای  هدـیدپ ، رھ 

! تسا نمشد  تشگنارس  تسین ، نمشد  دوخ ، رگا  و  دنک ؛ یم هنانمشد  یراک  دزاس ، سویام  نآ  زا  ای  انتعا ، یب

نایوجشناد  / ١٣٧٧/٠٨/١٢ نازومآشناد و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

زورما هک  دنا  هدروآ نابز  رب  ار  هملک  نیا  هژیو ، تاسلج  رد  یـصصخت و  یاھرانیمـس  رد  اکیرما ، روشک  زورما  یـسایس  یاھـشخب  نارگلیلحت  هک  دیـشاب  هدینـش  امـش  دـیاش 

اما تسا ؛ هدرک  ادـج  وگروز  تلود  نیا  هار  زا  ار  شدوخ  هار  یتلم  هک  تسا  نیا  رثکا  دـح  تسا ؟ لکـشم  نیرتگرزب  ارچ  تسا . یمالـسا » بالقنا   » ام یارب  لکـشم  نیرتگرزب 

رد ار  یرادـیب  هک  دـمآ  دوجو  هب  ایند  رد  یا  هطقن یتقو  دـنک . یم هدافتـسا  اھتلم  تلفغ  زا  رابکتـسا  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب ندوب  لکـشم  تسیچ ؟ رطاـخ  هب  شندوب  لکـشم 

اھتلم دنھاوخ  یم هک  ییاھتسایس  نآ  نمـشد  دوش  یم زکرم  نآ  دندروآ ، تسد  هب  یلمع  ی  هبرجت کی  دندش ، ییامنھر  یھار  هب  دندش ، رادیب  اھتلم  درک ، هدنکارپ  ناھج 

نآ رد  دـنوش . رادـیب  رگید  یاـھتلم  هک  دـندش  بجوم  یمالـسا  یروـھمج  ماـظن  یمالـسا و  بـالقنا  ناریا و  تلم  تسا . نیمھ  تقیقح  هلب ؛ دـننامب . تلفغ  رد  باوـخ و  رد 

یھاوخ مالسا دایرف  زورما  هک  ییاھروشک  زا  یلیخ  دوب ، هدشن  هنحص  دراو  ناوترپ  طاشناب و  دازآ و  اھر و  روط  نیا  تلم  نیا  دوب و  هدماین  شیپ  میظع  بالقنا  نیا  هک  ینامز 

یگدنز دندوب و  هتخادـنا  نییاپ  ار  ناشیاھرـس  دـندوبن ؛ روط  نیا  دـنا ، هدـش رازیب  ناشروشک  رد  اکیرما  یاھتلاخد  زا  دـنا و  هدرک دـنلب  اکیرما  اب  ینمـشد  دایرف  دـنا ، هدرک دـنلب 

زا دوش  یم رگم  درادن ؛ یا  هدیاف دوش ، یمن اقآ  دـنتفگ : یم دز ، یم یفرح  هملک  کی اھ  نآ هب  دـش و  یم ادـیپ  اھ  نآ نایم  رد  یملاع  رکف و  نشور مھ  تقو  کی رگا  دـندرک ! یم

زا یرایسب  دودز ؛ اھتلم  دید  یگدنز و  قفا  زا  ار  سای  ربا  نیا  ناریا  یمالسا  بالقنا  دندوب . سویام  دوش ؛ یمن دنتفگ  یم دھد ؟ تاجن  ار  شدوخ  یسک  اکیرما  ی  هطلـس ریز 

اب مالـسا  تسا ؛ مولعم  دراد ؟ رابکتـسا  یارب  یررـض  هچ  دـنروایب ، ور  مالـسا  هب  اھتلم  یتقو  دـندرک . ادـیپ  شیارگ  مالـسا  تمـس  هب  ناناوج  دـندش و  راودـیما  رادـیب و  اھتلم 

. تسا روط  نیا  ناریا  رد  هکنیاامک  دراذگ ؛ یمن مالسا  تسا . فلاخم  ناملسم  تلم  رب  یرابکتسا  تردق  کی  ی  هطلس

هعمجزامن  / ١٣٧٧/١٠/٠۴ یاھهبطخ  رد  تانایب 

« نیملسم سأي   » 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 12هاگياپ  هحفص 4 
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مدرم اجنآ  رد  دندومن ، هرصاحم  ار  هنیدم  دندرک و  هلمح  فارطا  زا  نانمشد  ماسقا  عاونا و  فرط و  کی  زا  فیقث  فرط ، کی  زا  دوھی  فرط ، کی  زا  شیرق  بازحا ، گنج  رد  یتقو 

اندـعو هللا و ام  : » دـنتفگ یم دوب  ضرم  ناـشلد  رد  هک  ییاـھ  نآ رگید . روط  کـی  دوب ، ضرم » مھبولق  یف   » هک یناـسک  نینموم و  ریغ  روط ، کـی  نینموم  دـندش ؛ هتـسد  ود 

اـھبزح و نیا  دـندوب . هدرک  هرـصاحم  ار  نینموـم  فارطا  دـینیبب ؛ دـشخب . تاـجن  ار  اـم  دـھد و  تینما  تزع و  اـم  هب  تسناوـتن  مالـسا  میدروـخ ؛ بیرف  اـم  ارورغ ؛» ـالا  هلوـسر 

هدرک هلمح  یمالـسا  تلود  هب  دـندوب و  هدروآ  مھ  هب  رـس  دـندوب ، هداد  مھ  تسد  هب  تسد  هـمھ  شتـسدرود ، شا ، هیاـسمھ شا ، یبرغ شا ، یقرـش نمـشد ، یاـھھورگ 

ربمایپ ادخ و  ی  هدعو دندوب . هدرک  هدعو  ام  هب  ربمایپ  ادخ و  هک  تسا  یزیچ  نامھ  نیا  مینک . یمن بجعت  ام  هلوسر ؛» اندـعو هللا و  ام  اذـھ  : » دـنتفگ یم نینموم  اما  دـندوب ؛

یا هنایم ادخ  اب  هک  ییاھ  نآ دینک . یم هزرابم  ادخ  هار  رد  دینموم ، هک  امش  توغاطلا .» لیبس  یف  نولتاقی  اورفک  نیذلا  لیبس هللا و  یف  نولتاقی  اونمآ  نیذلا   » هک تسا  نیا 

رگا دیداتسیا ، رگا  دیدرک ، هزرابم  رگا  افیعـض .» ناک  ناطیـشلا  دیک  نا  ناطیـشلا  ایلوا  اولتاقف   » یلو دننک ؛ یم هزرابم  مھ  اھ  نآ یرآ ؛ دننک . یم هزرابم  توغاط  هار  رد  دنرادن ،

نمـشد و روضح  سپ ، هن . دـیدرک ، درگبقع  دـیدرک ، یدـیمون  ساسحا  دـیدرک ، فعـض  ساسحا  دـیدرک ، اھر  رگا  اما  دـیزوریپ ؛ امـش  دـیدادن ، تسد  زا  ار  ناـتدوخ  تاـبث  ربص و 

ینعی تسا ؛ ملـسم  یھلا  ی  هدعو نیاربانب ، امیلـست .» انامیا و  الا  مھداز  ام  هلوسر و  قدص هللا و  هلوسر و  اندعو هللا و  ام  اذھ  « ؛ تسین بجعت  ی  هیام نمـشد ، ی  هلمح

ادـیپ هجوت  امـش  تمـس  هب  اھینمـشد  دیـشاب ، قداـص  امـش  هک  یتروص  رد  مھ  دـیآ و  یم تسد  هب  یزوریپ  یگداتـسیا ، تروص  رد  ربص و  تروص  رد  هزراـبم ، تروص  رد  مھ 

. دنک یم

هعمجزامن  / ١٣٧٨/٠٧/٠٩ یاھهبطخ  رد  تانایب 

هدننکاوغا یایادھ  اب  هک  راجاق  هاش  یلعحتف  تموکح  نامز  زا  ینعی  دش ؛ ناریا  دراو  ناتسودنھ  زرم  زا  مکلم » ناجرس   » یـسیلگنا رومام  هک  یدالیم  مھدزون  نرق  لیاوا  زا 

یاـنعم هب  رامعتـسا  نوـچ  یـسیلگنا  رگناریو  ذوـفن  رگید ، ریبـعت  هـب  اـی  یـسیلگنا ، رامعتـسا  دـندش و  ناریا  دراو  دـساف  نارادمتـسایس  یراـبرد و  لاـجر  یارب  تـمیق  نارگ و 

ات زور  نآ  زا  داد ؛ ماجنا  اھ  نآ ی  هلیـسو هب  تساوخ  راک  رھ  تفرگ و  تشم  رد  تدش  هب  ار  یناریا  یاھتموکح  دمآ  شیپ  رامعتـسا  زا  رتدب  اما  دماین ؛ شیپ  ناریا  رد  شلوادـتم 

تردـق لماوع  یناھج ، گرزب  یاھتردـق  تردـق  لماوع  ی  همھ تدـم ، نیا  مامت  رد  تسا . هدیـشک  لوط  لاـس  داتـشھ  داـتفھ ، دـص و  دودـح  رد  دـش ، زوریپ  بـالقنا  هک  یزور 

سویام دیماان و  درخ و  فیعض و  نانچ  نآ ار  گرزب  عاجـش  گنھرفاب  یخیرات  راد  هشیر تلم  نیا  هکنیا  یارب  دندوب  هدرک  راک  یقالخا  یگنھرف ، یداصتقا ، یـسایس ، یماظن ،

شتدم ی  هدـمع لاس ، داتـشھ  داتفھ ، دـص و  نیا  زا  هتبلا  تفرگ . رارق  یتیعقاو  نینچ  لباقم  رد  ماما  دـنکن . دـیدھت  ار  گرزب  یاھتردـق  نآ ، ی  هیحان زا  یرطخ  چـیھ  هک  دـننک 

نارود رد  روط ، کی  هیراجاق  نارود  رد  دوب ؛ ناریا  رد  سیلگنا  سور و  یاھتباقر  هیـسور و  تلود  ذوفن  مھ  طساوا  رد  اـکیرما و  تلود  دـعب  هب  ود  یـس و  لاـس  زا  سیلگنا ، تلود 

. رت تخس رت و  کانرطخ بتارم  هب  یولھپ  میژر 

هعمجزامن  / ١٣٧٨/٠٧/٠٩ یاھهبطخ  رد  تانایب 

لیکـشت ناناوج  یارب  هک  ییاھینارنخـس  رد  اھراب  هاجنپ  ی  هھد لیاوا  لھچ و  ی  هھد رخاوا  یاـھلاس  ناـمھ  بـالقنا  زا  شیپ  ی  هرود رد  دوب . داـسف  جـیورت  یقـالخا ، ظاـحل  زا 

مھ اعقاو  تسین ! ییاپورا  یاھروشک  رد  میراد ، نامروشک  رد  اشحف  یباجح و  یب یرابودـنب و  یب ظاحل  زا  ام  هک  یتیعـضو  نیا  متفگ  یم نئارق  دـھاوش و  یور  زا  دـش ، یم

نانز راتفر  شـشوپ و  عضو و  الثم  اجنآ  رد  مدرم  یگدـنز  فرع  اما  دـشاب ؛ هتـشاد  دوجو  یداسف  زکرم  نالف  دوب  نکمم  ییاپورا  یاھروشک  رد  هتبلا  متـشاد . عالطا  نم  دوبن ؛

هن دـندوب ؛ یقالخا  یاھبیـسآ  ماسقا  عاونا و  راچد  مدرم  یقالخا ، ظاحل  زا  دـید ! یم درک و  یم هظحالم  ام  یاھرھـش  زا  یـضعب  رد  صوصخب  ناسنا  هک  دوب  یزیچ  نآ  زا  رتھب 

ثحب دندوب ؛ هدرک  هرادا  دندوب و  هدرب  شیپ  یروط  نیا دوب . هدش  هدز  تفآ شا  همھ مدرم ، دامتعا  هیکت و  مدرم ، تادوارم  مدرم ، تاطابترا  اھ ، نآ طسوت  یناوھـش . قالخا  طقف 

زا هک  یتلم  دـشاب ، دـیماان  هک  یتلم  تسا . تیدـج  کرحت و  دـیما و  تلم ، کـی  ی  هدـنرب شیپ یاـھقالخا  دنتـساوخ . یم دـیماان  هلـصوح و  یب لاـح و  یب ار  مدرم  دوب . دـمعت 

، ندوب یلخاد  نیا  دوخ  تسا ، هدـش  دـیلوت  لـخاد  رد  دـش  یم هتفگ  هک  یـسنج  رھ  درک . دـھاوخن  تفرـشیپ  دـنک ، ریقحت  ار  دوـخ  هک  یتـلم  دـشاب ، سویاـم  دوـخ  ی  هدـنیآ

ینعی دزاسب ! دناوت  یمن مھ  یمیدق  یلگ  یاھ  هباتفآ نآ  گنھلول  کی  یناریا  هک  دنتفگ  یم مھ  هب  نارگید ، اھ ، هدرک لیـصحت دارفا ، دوخ  درادـن ! یـشزرا  هک  دوب  نیا  شیانعم 

. تسا یقالخا  لکشم  نآ  نیا ، دوب . دیماان  روشک  نیا  یملع  ی  هدنیآ هب  تبسن  مھ  یملع  ی  هتفرشیپ لسن 

جح  / ١٣٧٨/١٢/٢٣ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

درگ رب  هک  فعـض  نیقلت  یدیمون و  راصح  نیا  زا  یمھم  شخب  دنربب  هرھب  یتسرد  هب هلاس ، همھ عامتجا  زکرم  اقتلا و  ی  هطقن نیا  زا  دنـسانشب و  ار  جح  ردق  ناناملـسم  رگا 

. دش دھاوخ  ناریو  تسا  هدش  هدیشک  اھتلم 

جح  / ١٣٧٩/١٢/١٢ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

یناور حالس  دراد ، تسد  رد  هدنیازف  جوم  نیا  ربارب  رد  هک  یحالس  نیرت  مھم تسوا ، عورشمان  عفانم  عماطم و  ی  هدننکدیدھت یمالـسا ، تما  یرادیب  هک  ربکتـسم  نمـشد 

زا ار  ناناملـسم  هک  داـتفا  دـھاوخ  هداـتفا و  راـک  هب  یغیلبت  رازبا  نارازھ  هدـنیآ  رد  زورما و  شیوخ . یداـم  نکمت  تردـق و  ندیـشک  خر  هب  تیوھ ، ریقحت  یزاسدـیمون ، تسا :

رازبا نیرت  یراک نونکات ، رامعتـسا  نارود  زاغآ  زا  یناور  یگنھرف و  گنج  نیا  دننک . بیغرت  تسا  نانآ  دوخ  دیلپ  تاین  اب  قبطنم  هک  یا  هدـنیآ هب  ای  دـیمون و  ناشخرد  ی  هدـنیآ

اب زج  دـنفرت  نیا  اب  هزراـبم  دـنا . مدرم ی  هدوت سپـس  نارکف و  نشور ناـگبخن و  تسخن  دولآرھز ، ریت  نیا  جاـمآ  تسا . هدوب  یمالـسا  یاـھروشک  رب  شا  یرگ هطلـس رد  برغ 

ازجا و  بذـج ، نآ  دـیفم  رـصانع  دوـش . شیـالاپ  نارکف ، نشور ناـگبخن و  ی  هلیـسو هب دـیاب  یبرغ  گـنھرف  تسین . نکمم  برغ  یلیمحت  زیمآ و  مکحت گـنھرف  زا  ینادرگ  یور

اشگھار و روراب و  یاھ  هشیدـنا یمالـسا و  گنھرف  تیمکح  گرزب ، شیالاپ  نیا  رد  رایعم  دوش . درط  یمالـسا  یاھ  هعماج لمع  نھذ و  زا  نآ  زیگناداـسف  برخم و  راـبنایز و 

ناھج رسارس  رد  یسایس  ناگبخن  نارکف و  نشور ینید و  یاملع  هک  تسا  یتبقاع  شوخ  هبناج و  همھ ی  هزرابم زا  یساسا  لصف  کی نیا  تسا . تنـس  نآرق و  رگ  تیادھ

. دنک مزاج  خسار و  راختفارپ ، تکربرپ و  هار  نیا  ندومیپ  رد  ار  ناگمھ  مزع  دناوتب  لاسما  جح  هکنآ  دیما  هب  دنراد . هدھع  رب  مالسا 

نیطسلف  / ١٣٨٠/٠٢/٠۴ هضافتنا  زا  تیامح  یللملانیب  سنارفنک  شیاشگ  مسارم  رد  تانایب 

و راـک » هظفاـحم  » ار یھورگ  تسا . ناریا  یبـالقنا  ناملـسم و  مدرم  ی  هچراـپکی دـحتم و  فوفـص  رد  ندـنکفا  فاکـش  اـم ، روشک  دروم  رد  ناـنآ  یدربھار  یلـصا و  تساـیس 

یـضعب ندرک  گرزب  اـب  اـھ  نآ دـننک . یم زکرمتم  رگید  هورگ  هیلع  ار  شیوـخ  یغیلبت  تـالمح  سکعرب ، دـننک و  یم تیاـمح  هورگ  کـی  زا  دـنمان ؛ یم بلط » حالـصا  » ار یھورگ 

قیمع نامیا  دننک . یم غیلبت  ار  تسایـس  زا  نید  ییادج  دنیامن و  سویام  ینید  ماظن  زا  ار  مدرم  دـنھد و  هولج  دـمآراک  ریغ  ار  یمالـسا  ماظن  دـننک  یم یعـس  تالاکـشا ،

رد شیبو  مک هک  ار - یداصتقا  تالکـشم  دننک و  سویام  روشک  رد  ار  ناناوج  دنھاوخ  یم شیوخ ، یتاغیلبت  یاھ  همانرب اب  اھ  نآ تساھ . نآ هار  دس  نیرتگرزب  ام ، مدرم  ینید 

لاوس ریز  ار  بالقنا  ناکرا  ماما و  دـنھاوخ  یم دوخ  تاغیلبت  اب  اھ  نآ دـنیامن . دادـملق  یمالـسا  یروھمج  ماظن  لحنیال  لئاسم  وزج  تسا - جـیار  فراـعتم و  اـیند  یاـج  همھ 

ی هعـسوت ایحا و  زا  دننک و  یم رطخ  ساسحا  ناھج ، رد  یمالـسا  یرادیب  زا  دنا ؛ هدید همدص  یمالـسا  بالقنا  زا  هدروخ و  هبرـض  مالـسا  زا  اھ  نآ هک  تسا  نیا  تلع  دـنربب .

مالـسا و هجوتم  ار  دوخ  یتاغیلبت  نیگآرھز  یاھریت  دنناکـشخب و  ار  یمالـسا  رکفت  ی  هشیر هک  دنا  هدمآرب ددص  رد  اذل  دننارگن . اقیمع  نیطـسلف  نانبل و  یمالـسا  تازرابم 

. دنا هدرک نید 

تشر  / ١٣٨٠/٠٢/١٢ یالصم  رد  نایگنھرف  ناناوج و  رادید  رد  تانایب 

ساـی ناـتدوخ  رد  ارچ  دـنناوت . یم مھزاـب  دـنھد ، روـبع  رطخرپ  راوـشد  هاگرذـگ  هـندرگ و  هـمھ  نـیا  زا  ار  روـشک  نـیا  لاـس  ود  تـسیب و  لوـط  رد  دنتــسناوت  هـک  یناـسک  نآ 

کی سای  دـنورب . ناشدوخ  هار  رد  تیعمج  همھ  نیا  ات  هدـب  نادـیم  نیـشنب ؛ رانک  یـسویام ، وت  رگا  دـیھد ؟ یم شوارت  نارگید  هب  ار  ناـتدوخ  ینورد  ساـی  ارچ  دـینارورپ ؟ یم

« نیملسم سأي   » 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 12هاگياپ  هحفص 5 
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؛ دینزب فرح  تقادص  تحارـص و  اب  اھ  نآ اب  ناناوج ، زا  نتفگ  قلمت  یاج  هب  میوگ  یم نم  دریگب . ار  ناشلا  میظع تلم  کی  هار  ولج  دناوتب  دـیابن  مدآ ، هعومجم  کی  ای  صخش 

کمک امش  هب  دنوش و  یم امـش  رکـشل  ناناوج  نیا  دوخ  هاگ  نآ دیریگ . رارق  تالکـشم  نتـشادرب  تاناکما و  ندرک  مھارف  تمدخ  رد  مھ  دعب  دییوگب ؛ ار  تاناکما  تالکـشم و 

. دیآ یمن ششوخ  تقادص  زا  رتشیب  زیچ  چیھ زا  ناوج  یناسنا ، طباور  رد  دینک . فرطرب  ار  تالکشم  ات  درک  دنھاوخ 

لگدیب  / ١٣٨٠/٠٨/٢٠ نارآ و  ناشاک و  مدرم  رادید  رد  تانایب 

ار نیا  امـش  متفگ  دراد . رارق  تخاس  ی  همانرب رد  دس  داتفھ  دـحاو  نآ  رد  نآلا  متفگ  دوب ، هدـمآ  نم  ندـید  هب  نارھت  رد  هک  یجراخ  یاھروشک  یاسور  زا  یکی  هب  راب  کی نم 

نآ رد  دـس  داتفھ  دودـح  رد  دروآ ؛ همانرب  رد  ار  یدادـعت  درک و  مامت  ار  یدادـعت  مھ  تلود  نیا  دـنام ؛ تلود  نیا  یارب  دـس  تخاس  زا  یغلابم  لـبق  تلود  زا  هک  دـینک  یم روصت 

تلم عفن  هب  هک  تسین  یزیچ  بالقنا  یاھدرواتـسد  ریقحت  تفرگ . هدـیدن  دوش  یمن هک  تسا  ییاھزیچ  اـھ  نیا هلب ، متفگ  دراد !؟ تیعقاو  نیا  اـیآ  تفگ  درک و  بجعت  دـحاو ؟

اما دننک ؛ هتـسجرب  ار  اھدوبمک  گرزب و  ار  اھفعـض  دـنھد . ماجنا  ار  نآ  دـنھاوخ  یم نانمـشد  هک  تسا  یراک  نیا  دـش و  دـھاوخ  مدرم  سای  یدـیماان و  بجوم  هکلب  دـشاب ؛

. دنھدن رارق  رظن  دروم  ار  اھتفرشیپ 

اب ار  هدش  شومارف  هدش و  ریخات  یاھراک  فیعض ، یاھراک  هدشن ، یاھراک  دیاب  نالوئسم  تفرگ ، هدیدن  دیابن  ار  اھتیقفوم  اھتفرشیپ و  هک  نانچمھ  مدقتعم  نم  لاح  نیعرد

، یزرواشک بآ  برش ، بآ  دنراذگب . راک  یارب  ار  دوخ  تمھ  ی  همھ نالوئسم  هکنیا  رگم  دوش ، یمن نیا  و  دنھد ؛ رارق  دوخ  راک  ی  همانرب رد  ربارب  ود  مامتھا  اب  فعاضم و  هجوت 

اما تسا ؛ یدـج  تالکـشم  راچد  تسا - هدوب  هارمھ  رھـش  نیا  اـب  هشیمھ  تسا و  ناـشاک  یمیدـق  تاراـختفا  وزج  هک  یفاـبلمخم - یفاـبیلاق و  عیانـص  یجاـسن ، عیاـنص 

نکمم هن . دـش ؛ دـھاوخ  زاب  اھ  هرگ نیا  تدـم  هاتوک  رد  مییوگ  یمن دـننک . زاب  ار  اھ  هرگ نیا  دـنناوت  یم یریگیپ  اب  نالوئـسم  تسا . لح  لباق  یوحن  هب  تالکـشم  نیا  ی  همھ

طوبرم شخب  دھاوخ . یم ار  نالوئسم  شالت  نیا  دش و  دھاوخ  لح  یرگید  زا  سپ  یکی  تالکشم  دوش . یم مامت  یتدم  نامز  نیا  هک  تسا  نیا  مھم  اما  دربب ؛ نامز  تسا 

نامھ تسرد  نتفرگ ، هدـیدن  ار  تبثم  یاھراک  ی  همھ ندـش و  نیبدـب  زیچ  همھ  هب  دـنھدن . هار  دوخ  هب  سای  فعـض ، طاقن  اھدوبمک و  ندـید  اب  اھ  نآ هک  تسا  نیا  مدرم  هب 

. تسا نیا  ام  روشک  زورما  ی  هدمع شلاچ  دھاوخ . یم نمشد  هک  تسا  یزیچ 

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

زج اھ  نآ دمآ . دھاوخن  شیپ  هک  تسا  یزیچ  نیا  دننک . یم هابتـشا  هتبلا  دننمـشد و  اھ  نآ اما  دننک ، یمن رکف  قلطم  میلـست  زا  رتمک  یزیچ  هب  مھ  لیئارـسا  اکیرما و  هتبلا 

ینیطسلف فرط  هب  یزایتما  چیھ  دنتسین  رضاح  اھ  نآ درک . تباث  ار  نیا  رگید  راب  کی ینیطسلف ، فرط  اب  اھ  نآ راتفر  دنتسین ؛ عناق  اھینیطـسلف  فرط  زا  قلطم  میلـست  هب 

میلست هب  دیابن  ام  دنتسین . عناق  نیا  زا  رتمک  هب  دننک . هدافتـسا  نیطـسلف  هضافتنا  ندرک  دوبان  یارب  رازبا  کی  ناونع  هب  مھ  ینیطـسلف  فرط  زا  دنھاوخ  یم اھ  نآ دنھدب .

لصاتسم ندش و  جاتحم  اھتسینویھص و  ناوناز  ندمآرد  هزرل  هب  هزات و  قفا  دیما و  تقیقح ، مینک . نایب  ار  تقیقح  دیاب  ام  مینک ؛ کمک  نیطسلف  تلم  ندرک  دیمون  ندرک و 

دوخ نامیا  هب  دـنک و  یم تکرح  هچراپکی  هک  یتلم  نآ  دـنک . یم تکرح  شنامیا  هب  یکتم  هک  تسا  یتلم  یمومع  تکرح  لباقم  رد  اھتـسینویھص  یماح  یاھتردـق  ندـش 

ار تمواقم  یناور  هنیمز  مینک و  نشور  دنا ، هنحـص نادیم و  طسو  هک  یناسک  یاھلد  رد  رتشیب  دیما  داجیا  یارب  ار  قیاقح  نیا  دیاب  ام  تسین . ریذـپ  تسکـش تسا ، یکتم 

. دوش ادیپ  تمواقم  یناور  هنیمز  ات  دننک  یراک  هک  تسا  نیا  اھ  هناسر هفیظو  مییامن . مھارف 

ادھش  / ١٣٨١/٠٣/٠١ یاھهداوناخ  نارگراثیا و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

؛ دش دھاوخ  زوریپ  اھنادیم  ی  همھ رد  درادھگن ، هتشارفارب  ار  نامیا  مالسا و  مچرپ  رگا  تلم  نیا  دیمھف  دید و  مشچ  هب  ار  اھرھشمرخ  رھـشمرخ و  رد  ام  یزوریپ  زار  نمـشد 

؛ دریگب ام  زا  ار  تمواقم  توق و  تردـق و  رـصنع  هک  تسا  نیا  رابکتـسا  ی  هھبج هاگتـسد و  اکیرما و  شالت  ی  همھ زورما  دـننک . نوگنرـس  ار  مچرپ  نیا  دـندرک  یعـس  نیارباـنب 

رد هک  تسادـیپ  دـشاب ، سویام  هدـنیآ  هب  تبـسن  دـشاب و  هتـشادن  داحتا  نامیا و  هک  یتلم  دـنک . فیعـضت  ام  رد  ار  داحتا  دـیما و  سفن و  هب  اـکتا  ناـمیا و  دـھاوخ  یم ینعی 

اھ نآ دروخ . یم تسکـش  مھ  روشک  یگدـنزاس  رد  دروخ ، یم تسکـش  مھ  داـصتقا  رد  دروخ ، یم تسکـش  مھ  تسایـس  رد  دروـخ ؛ دـھاوخ  تسکـش  اھنادـیم  ی  همھ

. دننک سویام  دوخ  زا  ار  تلم  هک  تسا  نیا  دننز ، یم هک  یا  هبرض نیلوا  دنریگب . ام  زا  ار  اھ  نیا دنھاوخ  یم

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

هک یا  هطقن هب  نآ  ندیـسر  روـشک و  نیا  تاـجن  هک  تسا  نـیا  هدرک - یراـشفاپ  نونکاـت  دـمحب هللا  هـک  دـنک - یراـشفاپ  نآ  یور  یتـسرد  هـب دـیاب  دـناد و  یم اـم  تـلم  هـچنآ 

دنا و هدرکن کرد  ار  بالقنا  یزوریپ  نارود  هک  یناناوج  سب . تسا و  ریذپ  ناکما یمالـسا  ماظن  یمالـسا و  یروھمج  مالـسا و  ی  هیاس رد  طقف  تسا ، تلم  نیا  ی  هتـسیاش

یدیما چیھ  دوبن ، روشک  نیا  رد  لوحت  بالقنا و  راد  مچرپ مالسا  رگا  دوبن و  ام  راوگرزب  ماما  یمالـسا و  بالقنا  رگا  هک  دننادب  ار  هتکن  نیا  دنا ، هدیدن ار  یزوریپ  زا  لبق  یاھلاس 

هبرجت روشک  نیا  رد  نکمم  یاھھار  ی  همھ دوش . هدـنکرب  تکلمم  نیا  زا  یولھپ  بلقلا  یـسق یروتاتکید  تموکح  اکیرما و  زیمآریقحت  یمنھج  ی  هطلـس هک  تشادـن  دوجو 

زا یا  هھرب رد  روشک  نیا  رد  همھ  همھ و  هناحلسم ، یاھتکرح  برغ و  قرش و  هب  ی  هتـسباو یاھنایرج  یـسایس ، نوگانوگ  بازحا  دمآرد . بآ  زا  قفومان  ماکان و  همھ  دش و 

لبق رخآ  یاھلاس  رد  یتح  دش . رتدیدش  زور  هب  زور  روشک  نیا  رد  بوکرـس  قانتخا و  اذل  دنھد . ماجنا  یراک  تلم  نیا  یارب  دنتـسناوتن  مادک  چیھ اما  دندرک ؛ دنلب  رـس  نامز 

سای جیردتب  دیدرگ و  رتشیب  مھ  یولھپ  میژر  طلـست  دش ؛ بوکرـس  تدش  هب  هناحلـسم  یاھتکرح  نآ  دـندروآ ، ور  هناحلـسم  ی  هزرابم هب  یناناوج  یتقو  بالقنا ، یزوریپ  زا 

تـسناوت یم ات  دـمآ  یم هنحـص  هب  تلم  ی  همھ دـیاب  ینعی  دوب ؛ تلم  دتـسیاب ، هملک  یعقاو  یانعم  هب  یولھپ  میژر  لباقم  رد  تسناوت  یم هک  ییورین  نآ  تفرگارف . ار  اـھلد 

رگم دنک ؛ جیـسب  ار  تلم  دناوتب  هک  تشادن  دوجو  ناریا  رد  یزکرم  نوناک و  چـیھ  دـھد . تسکـش  ار  اکیرما  شرـس  تشپ  یولھپ و  ملاظ  روتاتکید و  هتـسباو و  دـساف و  میژر 

. درک هاگن  تقد  مشچ  اب  دیاب  ار  اھ  نیا تسا ؛ ینالوط  ی  هبرجت کی  نیا  ام  روشک  رد  نید . راعش  اب  نید ، ناراد  مچرپ تیناحور و 

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

نیا دنھاوخ  یم هک  تسا  نیا  دـننک ، یم شالت  همھ  نیا  یمالـسا  یروھمج  هیلع  اکیرما - اھ  نآ سار  رد  و  یرابکتـسا - یاھتـسایس  ملاع و  طلـسم  یاھنایرج  هکنیا  تلع 

یھاوختلادع و زا  ار  اھتلم  دنناوت  یمن ایند  رد  تسا ، هدنز  اجنیا  رد  ون  رکف  نیا  نوناک  ات  دشوج و  یم همـشچ  نیا  ات  دنناد  یم دـنربب . نیب  زا  اجنیا  رد  ار  همـشچرس  نوناک و 

هدنز یرادیب و  اب  هک  دنناد  یم نوچ  ای  دنربب ؛ نیب  زا  یلک  هب اجنیا  رد  ار  همـشچرس  نیا  ای  دـننکب : ار  راک  ود  زا  یکی  دـننک  یم یعـس  نیاربانب  دـننک . سویام  ناش  یبلط قح

یمالسا و بالقنا  تانیب  ملسم و  میھافم  رد  دننک و  ضوع  ار  اھیریگ  تھج دنربب ؛ نیب  زا  ار  یمالسا  یروھمج  یاوتحم  دنھاوخ  یم تسین ، نکمم  راک  نیا  تلم  نیا  ندوب 

. دنامب ظوفحم  نآ  تروص  ول  و  دننک ؛ داجیا  هشدخ  یمالسا  یروھمج 

ناھفصا  / ٢٠/١٣٨١/٠۴ هعمج  ماما  یرھاط  هللاتیآ  یهمان  هب  خساپ 

بابان و ناـیفارطا  نیقلت  رثا  رب  هک  یناـسک  دـنا . ماـما مالـسا و  بـالقنا و  دـنمورین  ناـبیتشپ  هدروخ ، بیرف  اـی  ضرغم  صاخـشا  رامـش  تشگنا  دادـعت  لـیلحت  فـالخرب  مدرم 

زور کی  هک  بالقنا  ی  هدروخدنگوس نانمشد  دنلالحنا . فعض و  نارود  رد  ناشدوخ  دنارذگ ، یم ار  لالحنا  فعـض و  نارود  یمالـسا  یروھمج  ماظن  هک  دنا  هتـشادنپ نئمطمان 

بالقنا ماما و  یعدم  ار  ربخ  یب یلو  هجوم  ناریپ  یضعب  و  هارمگ ، ار  ناناوج  سویام ، ار  مدرم  دنھاوخ  یم اھ  نیقلت نیا  اب  دنا  هتشادن نابرھم  فاص و  لد  تما  ماما و  اب  مھ 

خاتـسگ دوخ  تین  وس  هدافتـساوس و  رد  ار  یجراخ  یلخاد و  نانمـشد  یتلفغ  کدنا  دبلط و  یم یرتشیب  یرایـشوھ  ندرک  مادـقا  ندز و  فرح  یطیارـش  نینچ  رد  دـننک .

. تسا مولظم  تلم  نیا  هب  یگرزب  یافج  دزاس و  یم

« نیملسم سأي   » 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 12هاگياپ  هحفص 6 
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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  غیرد و  یب روضح  ناریا ، فیرـش  تلم 

رد فاکـش  داـجیا  ددـصرد  شوب  هیناـیب  تشاد . دـھاوخ  هاـگن  زازتـھا  رد  ناـنچمھ  ار  قـشع  ی  هلفاـق 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  اھ  هعدـخ اھدـنفرت و  نیا  ی  همھ هب  اجکی  مدرم  امـش  دوب و  باعرا  دـیدھت و  زیت  نابز  زا  سپ  یرگاوغا ، برچ  نابز  ی  هبرجت هناـبیرف و  ماوع

هقطنم رد  ار  گرم  گنج و  ی  هیاـس 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  دھد . یم رس  یدازآ  تفرشیپ و  اھ و  تلم باختنا  قح  یسارکمد و  راعش  رگید ، ییوس  زا  دنک و  یم یزادنارب  هب  دیدھت  امـسر  ار  ناریا  ماظن  تلم و  هدنارتسگ و 

یحانج چیھ  رد  هک  دش  نشور  زین  دنروآ و  یم اجب  ینابز  تایبدا و  رھ  اب  ار  نمـشد  سانـش ، تقیقح نیب و و  نطاب مدرم  نیا  هک  دشاب  هدش  نشور  دـیاب  نتگنـشاو  نارس 

. درادن دوجو  هناھاوخ  هدایز عضاوم  لودع  رد  یا  هناشن نیرتمک  اکیرما  تیمکاح  رد 

نارادساپ  / ١٣٨١/٠٧/١٧ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

؛ دوب هتفرگ  رارق  یمجاھت  لباقم  رد  تلم  کی  تسا . هدنز  امـش  دای  رد  گنج  لوا  یاھزور  تارطاخ  ردقچ  مناد  یمن نم  اما  دیا ؛ هدرک کرد  ار  یلیمحت  گنج  دیاش  امـش  رثکا 

، میتفر یم امیپاوھ  غارـس  روط ؛ نیمھ میتفر ، یم حالـس  غارـس  دوب ؛ صقان  ای  دوب ، مک  ای  دوبن ، میتفر ، یم کنات  غارـس  تشادـن . زیچ  چـیھ فراعتم  یاھرازبا  زا  عقاو  رد  اما 

ینید و یونعم و  یقـالخا و  ی  هزیگنا یھلا و  ی  هقراـب نیمھ  اـما  دـندناوخ ؛ یم ساـی  ی  هیآ مئاد  دـندوب ، رثوم  یاـھراک  یـضعب  سار  رد  زور  نآ  هک  مھ  یناـسک  روـط . نیمھ

درک هدامآ  نانچ  نآ ار  شترا - صلاخ  نموم و  رایسب  رصانع  نیمھ  اھرشق ، ی  همھ زا  جیسب  یمدرم و  یاھورین  نیمھ  نارادساپ ، نیمھ  ناناوج - یاھلد  ییوجادخ ، نیمھ 

ار اھمسج  اھ  هرز دندیشوپ ! ناشیاھ  هرز یور  ار  ناشیاھلد  تسالبرک : باحصا  ی  هراب رد  عوردلا ؛» یلع  بولقلا  اوسبل  . » دننک ناربج  ار  اھمسج  فعض  دنتسناوت  اھناج  هک 

شرس کی  هک  ار  یعیـسو  میظع و  ی  هھبج دمآرد و  شبنج  هب  دنلب  یاھتمھ  دش و  هدامآ  ینارون  نامیااب و  یاھلد  دراد . یم هگن  ار  اھ  هرز اھمـسج و  اھلد  اما  دراد ، یم هگن 

و هقطنم ، یتفن  یاـھتلود  ی  هنازخ رد  شرـس  کـی  دوب ، قباـس  یوروش  رد  شرـس  کـی  دوب ؛ وتاـن  رد  شرـس  کـی  دوب ، اـکیرما  عاـفد  ترازو  یـسوساج و  یاـھ  هاگتـسد رد 

یتقو تسا . تیونعم  نامھ  نیا  تسا ؟ یخوش  نیا  درک . ماکان  داد و  تسکـش  دـندناسر ؛ یم وا  هب  ار  اھکمک  فرط  همھ  زا  هک  دوب  یثعب  میژر  مھ  اـھ  نیا ی  همھ یلگوس 

. دیآ یم دوجو  هب  تازجعم  هنوگ  نیا زا  تشاد ، دوجو  یتلم  روشک و  رد  یونعم  اکتا  ی  هطقن اھ و  نامرآ

نابعشهمین  / ١٣٨١/٠٧/٣٠ دیع  تبسانم  هب  مدرم  فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

لباقم رد  هک  دنشابن  دقتعم  زورما  یرشب  یاھلسن  هک  تسا  یمھم  رایسب  بلطم  نیا ، تسا . یمتح  هکلب  تسا ، نکمم  طقف  هن  ناھج ، حطـس  رد  ملظ  یانب  ندرک  دوبان 

رابکتسا یگدرکرس  هب  زورما  هک  ملظ - یناھج  متسیس  یللملا و  نیب تردق  زکارم  یاھملظ  زا  ایند  یسایس  ناگبخن  اب  ام  یتقو  زورما  درک . یراک  دوش  یمن یناھج ، ملظ 

ینعی درک ! دوش  یمن یراک  اما  دننک ؛ یم ملظ  اعقاو  تسا ؛ تسرد  دییوگ ، یم امش  هک  یزیچ  هلب ؛ دنیوگ  یم اھ  نآ مینیب  یم مینک ، یم تبحص  دراد - دوجو  ایند  ی  همھ رد 

ار اھ  نآ دننک و  یم زیررس  دوخ  یاھتلم  هب  ار  یدیماان  سای و  نیا  دنا و  یدیماان سای و  ریسا  تساھ ، نآ تسد  رد  ایند  رد  راک  ی  هتـشررس هک  ناگبخن  زا  یگرزب  ی  هعومجم

ماجنا حالـصا  هار  رد  یتکرح  چـیھ  دـنناوت  یمن سویام  یاھناسنا  هک  تسا  یھیدـب  دـننک . یم سویام  درک ، ضوع  ار  ایند  زورما  یناطیـش  هناملاظ و  ی  هشقن ناوتب  هکنیا  زا 

هب دقتعم  هک  ام  یارب  دنک . یم دیما  رون  زا  راشرـس  ار  اھلد  دوعوم ، یدھم  هب  داقتعا  تسا . دیما  یورین  رون و  دـنک ، یم تکرح  راک و  هب  راداو  ار  اھناسنا  هک  یزیچ  نآ  دـنھد .

ی هشقن دوش  یم ریخن ، مییوگ  یم ام  تسانعم . یب تسایند ، ناگبخن  زا  یرایـسب  ریگ  نابیرگ هک  یـسای  نیا  میتسھ ، مالـسلا  هیلع دوعوم  یدـھم  روھظ  یمتح  ی  هدـنیآ

دقتعم یتلم  یتقو  تسا . یمتح  هکلب  تسا ، ریذـپ  ناکما انعم  نیا  طـقف  هن  هدـنیآ  رد  دـش و  ریگرد  هناـملاظ  تردـق  زکارم  ملظ و  اـب  دوش  یم درک ؛ ضوع  ار  اـیند  یـسایس 

هب هشیمھ  یارب  ار  نارگمتس  طلست  ریدقت ، تسد  دنک  یم ساسحا  دبای و  یم تعاجش  تلم  نآ  تسا ، رییغت  لباق  ملاع  لک  رد  زورما  یناطیش  هناملاظ و  ی  هشقن تسا 

. تسا هتشونن  ملسم  روط 

متـس ملظ و  راشف  ریز  ملاع  رانک  هشوگ و  رد  زورما  هک  ییاھتلم  دـینیبب  امـش  دـننک . دـنلب  دودـحم - ی  هطقن کی  رد  ول  و  ار - تلادـع  مچرپ  دـننک و  شالت  دـنناوت  یم اھناسنا 

مھ ناریا  تلم  زور  کی  دنوش ! یم رادیب  اھتلم  روطچ  دتفا و  یم ایند  رد  یقافتا  هچ  درک ، هزرابم  ملظ  اب  دوش  یم هک  دننارورپب  دوخ  لد  رد  ار  دیما  نیا  رگا  دـننک ، یم یگدـنز 

نیا هجیتن  داد . تعاجـش  دـیما و  مدرم  هب  درک و  کاپ  اھلد  زا  ار  سای  نیا  یمالـسا ، میلاعت  اب  ام  راوگرزب  ماما  یلو  دوب ؛ ساـی  نیمھ  راـچد  یتوغاـط  میژر  رادـتقا  ی  هجنپ رد 

ماظن ملظ و  لماوع  اب  ملاع ، زا  هطقن  نیا  رد  دنتـسناوت  دـندرکن و  غیرد  دوخ  ناـج  زا  دـندرک ، هزراـبم  دـنداد ، یتخـس  هب  نت  دـندرک ، تضھن  دنتـساخاپ ، هب مدرم  نیا  هک  دـش 

. دننک نوگنرس  نک و  هشیر ار  نآ  هزرابم و  یناطیش  هناملاظ و 

یربھر  / ١٣٨١/١٢/١٣ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

هدـنازوس اکیرما  مچرپ  ایند  هطقن  دـنچ  رد  دـینیبب  زورما  امـش  اما  دـش ؛ یم هداد  اـکیرما  رب  گرم  راعـش  هدـنازوس و  اـکیرما  مچرپ  اـیند ، ی  هطقن کـی  رد  اـھنت  هک  دوب  زور  کـی 

یگداتـسیا و زج  ایآ  دش ؟ راک  نیا  ثعاب  یلماع  هچ  تسا . یمھم  ی  هدـیدپ نیا  دـندز ؛ شتآ  ار  اکیرما  مچرپ  اکیرما  دوخ  رد  دوش ! یم هداد  اکیرما  رب  گرم  راعـش  دوش و  یم

دنلب رد  ار  نآ  راثآ  و  تسین - یعفد  تسا - یجیردـت  اھزیچ  نیا  دـنک ؟ یرـسارس  جـیردتب  ار  جوم  نیا  تسناوت  دوخ  هار  هب  فادـھا و  هب  نموم  عاجـش و  تلم  کـی  تماقتـسا 

. میدـشن فقوتم  هطقن  کی  رد  میتفر و  شیپ  تدـم  نیا  ماـمت  رد  اـما  مینک ؛ یم مرن  هجنپ  تسد و  تالکـشم  اـب  اـم  هک  تسا  لاـس  راـھچ  تسیب و  دـیمھف . دوش  یم تدـم 

ایاضق هب  یتقو  ام  دنرادن . عیسو  هاگن  ایاضق  هب  دنلفاغ و  دنـشابن ، نمـشد  لماع  نمـشد و  رگا  دننک ، دیماان  ار  اھلد  دنناوخب و  سای  ی  هیآ مئاد  دننک  یم یعـس  هک  یناسک 

نتشگرب راعش  دنیایب و  ام  روشک  لخاد  رد  یا  هدع الاح  دنک . داجیا  یرادیب  ناملسم  یاھتلم  رد  تسا  هتـسناوت  یمالـسا  یروھمج  زورما  مینیب  یم مینک ، یم عیـسو  هاگن 

ار نامدوخ  توق  دـیاب  ام  میتسھ . یوق  مالـسا ، لـضف  هب  اـم  تسین ؟ اـھ  نیا دوخ  یاـھلد  رد  یریذـپ  تلذ ینوبز و  فعـض و  تلفغ و  تیاـھن  ی  هناـشن نیا  دـنھدب ! ار  اـکیرما 

. مینک هدافتسا  نآ  زا  میسانشب و 

نیمارو  / ١٣٨٢/٠٣/٢٢ مدرم  رادید  رد  تانایب 

لپ رس  یرھش ، ییاتـسور و  نموم  ناوج  هدع  کی  درک . یم دییات  ار  اھ  نآ فرح  مھ  رھاوظ  درادن . یا  هدیاف دنتفگ  یم دندرک ؛ یم سویام  ار  نازرابم  مدرم و  زور  نآ  اھ  یلیخ

دنچ مق  نارھت و  رد  زور  نامھ  رد  دندرک . مخا  یولھپ  میژر  هیلع  یدازآ ، زا  عافد  نایعدـم  هن  دـندش و  ربخاب  ایند  یاھیرـشب  قوقح  هن  دـش ؛ هتخیر  نیمز  رب  ناشنوخ  دابآرقاب 

هب یضارتعا  نیرتمک  ایند  رد  رشب  قوقح  حیقو  نیغورد و  نایعدم  نیمھ  دندیتلغ و  نوخ  کاخ و  هب  نارھت  یاھنابایخ  تلافسآ  یور  یولھپ  نارودزم  لسلسم  اب  ناوج  رازھ 

؛ درک یم دییات  ار  هدننک  سویام نارگ  هسوسو نخـس  مھ  رھاوظ  دنک ؟ دشر  دلابب و  روط  نیا زور  کی  هنامولظم  یاھتداھـش  نیا  درک  یم رواب  یـسک  هچ  دـندرکن . یولھپ  میژر 

یارب تسا ، هداتفا  راک  هب  ایند  یتاـغیلبت  یاھوگدـنلب  ماـمت  مھ  زورما  تسا . روط  نیمھ مھ  زورما  درک . یندـش  ار  یندـشن  راـک  نیا  تمھ ، یگداتـسیا و  تماقتـسا و  اـما 

رد هک  مھ  یمالـسا  ماظن  نیمھ  دیـسر و  دھاوخن  ییاج  هب  یمالـسا  یرادیب  درادن ؛ یا  هدیاف هک  دـنالوبقب  روز  هب  ناملـسم  یاھتلم  رگید  هب  مھ  ناریا و  تلم  هب  مھ  هکنیا 

کاخ هب  ناشینیب  هرخالاب  راگدرورپ  لضف  هب  اما  درک ؛ دـنھاوخ  دـنا و  هدرک لاح  هبات دـیآ ، یمرب ناشتـسد  زا  یراک  رھ  میوگب ؛ امـش  هب  دـنام ! دـھاوخ  راک  طـسو  تسھ ، ناریا 

. دش دنھاوخن  قفوم  دیسر و  دھاوخ 

تمـس هب  دوخ  رادرک  راتفر و  اـب  ار  تلم  سکرھ  منک : یم ضرع  نیمارو  زیزع  مدرم  امـش  هب  ناریا و  تلم  ی  همھ هب  نم  تسا . ناریا  تلم  ندرک  سویاـم  اـھ  نآ تمھ  نیلوا 

اھ نآ تسین . مواقم  جالع و  لباق  ریغ  یورین  کی  وا  یورین  دنک ، یم غیلبت  نمـشد  هچنآ  فالخرب  دشاب . دھاوخ  یم سکرھ  تسا ؛ هدرک  کمک  نمـشد  هب  دناشکب ، یدیماان 

مھ قارع  دنک ، تمواقم  تسناوتن  ناتـسناغفا  هک  تسا  نیا  مھ  ناشلیلد  درک ؛ تمواقم  دوش  یمن نآ  لباقم  رد  هک  تسا  ییورین  اکیرما  یورین  هک  دننک  یم غیلبت  روط  نیا

« نیملسم سأي   » 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 12هاگياپ  هحفص 7 
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ماـکح زا  هنوگچ  مدرم  اـھروشک  نیا  رد  دـنیوگ  یمن دـندوب ؛ مکاـح  ییاـھمیژر  هچ  اـھروشک  نیا  رد  دـنیوگ  یمن دـندرک ؛ تناـیخ  یناـسک  هچ  اـجک  رد  دـنیوگ  یمن تسناوـتن .

هنوگچ دوخ  هوکـشرپ  یمالـسا  ماظن  مالـسا و  فرـش و  تیثیح و  زا  عافد  رد  هک  تسا  هداد  ناشن  ناریا  تلم  دنیوگ  یمن دندوب ؛ رفنتم  دوخ  رابتعا  یب روتاتکید و  هماکدوخ و 

. دنناسرت یم ار  مدرم  طقف  دننک ؛ یم شومارف  رگید  ار  اھ  نیا دنک . یم یراکادف 

باـعرا و نآ  هن  منک : یم ضرع  راکـشآ  حیرـص و  روط  هب ناریا  تلم  هب  نم  دـننک . یم مدرم  ندـناسرت  ندرک و  سویاـم  فرـص  ار  دوخ  تاـغیلبت  نیرتـشیب  نمـشد  یاھوگدـنلب 

رگا تسا . یطبر  یب طلغ و  رایـسب  فرح  دـنھد ، ناشن  تمواـقم  لـباق  ریغ  ار  نمـشد  یورین  هکنیا  اـما  تسا - طـلغ  ود  رھ  اـھندرک - سویاـم  نآ  هن  تسا ، تسرد  اھدـیدھت 

ناشدوخ نـآلا  ییاـکیرما  نالوئـسم  دـینک  یم هظحـالم  هکنیا  دـندش . یمن لـطعم  مھ  زور  کـی  یتح  دـنربب ، نیب  زا  ار  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  دنتـسناوت  یم اـھییاکیرمآ 

رد تلم  کی  اجنیا  تسین . قارع  رد  اھ  نآ یارب  گـنج  لـثم  ناریا ، رد  اـھ  نآ یارب  گـنج  نوچ  دـنیوگ ؛ یم تسار  تسین ، یماـظن  راـکھار  ناریا ، یارب  اـم  راـکھار  دـنیوگ  یم

تسا لاس  دنچ  هدنب  هک  تسا  یزیچ  نامھ  تسا ؛ یرگید  زیچ  اھ  نآ راکھار  دنروآ . یمرد ار  مجاھم  ردپ  تمظع ؛ نیا  اب  تعاجـش و  نیا  اب  یتلم  مھ  نآ  تساھ ؛ نآ لباقم 

هـشیمھ مھ  ناوخ  فلاخم هدـع  کی  ما . هتفگ هدرک و  رارکت  اھراب  روشک ، یگنھرف  یـسایس و  نوگانوگ  نالوئـسم  هب  یـصوصخ  یاـھ  هیـصوت رد  نینچمھ  اھینارنخـس و  رد 

ناریا لخاد  رد  میھاوخ  یم ام  دـنیوگ  یم دـننک ؛ یم حرطم  حیرـص  اھییاکیرمآ  دوخ  نآلا  تسا ، تالایخ  دـندرک  یم روصت  هک  ار  ییاـھزیچ  اـما  تسا ؛ تـالایخ  اـھ  نیا دـنا  هتفگ

تحاران و دارفا  یدادـعت  دـندید  رگا  هک  تسا  نیا  اھ  نآ راکھار  تسا . ماظن  تلم و  نایم  قارتفا  ییادـج و  تلم و  نیب  فالتخا  داجیا  اھ  نآ راکھار  هلب ؛ مینک . داجیا  شاشتغا 

دنیوگ یم اھ  نآ دننک ، یم دنلب  ادص  یا  هشوگ رفن  راھچ  دنزادرپ . یم اھ  نآ زا  تیامح  هب  دننک ؛ یمن لطعم  دننک ، ناشدوخ  رودزم  دـنناوت  یم ار  شاشتغا  هب  لیام  وجارجام و 

زا یـضعب  مھ  دعب  متفگ ، لبق  لاس  دنچ  نم  هک  یبلطم  نیمھ  دنتدحو ؛ تینما و  هب  لخم  رھ  رگـشاشتغا و  رھ  یماح  اھ  نآ دنیوگ ؛ یم تسار  میتسھ . اھ  نیا یماح  ام 

. دنا ینیرفآ شاشتغا لابند  اھ  نآ هلب ؛ دندرک . هشدخ  فرح  نیا  رد  ناشتاعوبطم  رد  هاگآان ، ریبدت و  یب یاھتسد  هب  ملق 

نیمارو  / ١٣٨٢/٠٣/٢٢ مدرم  رادید  رد  تانایب 

مھ همھ  دـننک . یم سویام  ار  مدرم  ناشدوخ  لمع  اب  اھیـضعب  تسا ؛ یلمع  مھ  یھاـگ  تسا ، یناـبز  یھاـگ  ینیرفآ  ساـی نیا  هتبلا  دـننک . یم سویاـم  ار  مدرم  یا  هدـع

رد گرزب و  هانگ  کی  مھ  نیا  دـننک . یم سویام  ار  مدرم  دوخ ، رادرک  راتفگ و  اـب  دـنوش و  یم تلفغ  راـچد  مھ  اھیـضعب  دـننک ، یم هچ  دـنمھف  یمن اھیـضعب  دنتـسین ؛ دـمعتم 

رایـسب تیعقوم  کی  دنمتورث ، روشک  کی  گرزب ، تلم  کی  درادن . ندش  سویام  یارب  یبجوم  چیھ  ناریا  تلم  درادن . ییاج  سای  تسا . ناریا  تلم  نانمـشد  فادھا  تمدخ 

یزیر و همانرب لوغشم  روشک  نالوئـسم  دوش ؟ سویام  ناریا  تلم  دیاب  ارچ  دراد ؛ دوجو  تکلمم  نیا  رد  هک  یناوج  یورین  همھ  نیا  اب  تمھ ، شالت و  اب  ندرک  راک  یارب  بوخ 

یاھراک دـنیامن و  یم تشرد  دراد ، دوجو  هک  ار  یتالکـشم  دـننک ، یم ینیرفآ  سای هک  یناـسک  دـنھد . یم ماـجنا  مھ  یبوخ  یاـھراک  دنتـسھ ؛ ارجا  هدـنیآ و  یارب  یحارط 

دیاب هچنآ  لـباقم  رد  دریگ ، یم ماـجنا  هچنآ  هتبلا  دریگ . یم ماـجنا  روشک  رد  راـک  یلیخ  دنراپـس . یم یدـمع  یـشومارف  هب  دریگ  یم ماـجنا  روشک  حطـس  رد  هک  ار  یمیظع 

. دننک راک  دیاب  نیا  زا  رتشیب  تسا ؛ مک  دریگ ، ماجنا 

هعمجزامن  / ١٣٨٢/١١/٢۴ یاھهبطخ  رد  تانایب 

هک دیشاب  هتشاد  یا  هناخ امش  رگا  تسین . نیا  هیضق  هن ، دنا ؛ هدرک یـشارت  نمـشد هیلع  ناوضر هللا  ماما  ای  بالقنا  نالوئـسم  دننک  یم لایخ  یا  هدع تسیچ ؟ اھینمـشد 

تسا یعیبط  دیریگب ، سپ  ار  هناخ  ات  دینک  یگداتـسیا  دینک و  هعجارم  ینوناق  زکارم  هب  کرادم  دانـسا و  اب  امـش  دعب  دشاب ، هدرک  بصغ  ار  نآ  اھلاس  یملاظ  تفلک و  ندرگ

. تسین یشارت  نمشد نیا  دیریگب ؛ ار  دوخ  قح  دیا  هتساوخ امش  دیا ؛ هدرک یـشارت  نمـشد هک  درک  تمالم  ار  امـش  دوش  یمن دش . دھاوخ  نمـشد  امـش  اب  بصاغ  نآ  هک 

هنیک دنوش و  یم نمشد  تسا  مولعم  هدرک ؛ عمج  ار  هرفس  نیا  بالقنا  دندرک . یم دنتـساوخ ، یم یراک  رھ  امغی  ناوخ  نیا  رـس  رب  دوب و  نھپ  ناگناگیب  لباقم  رد  یا  هرفس

مالـسا یایند  برع و  یایند  یلک  روط  هب دش ، زوریپ  ام  بالقنا  یتقو  درک . هدنز  ار  اھدیما  برع  یایند  مالـسا و  یایند  رد  بالقنا  نیا  دننک . یم ادـیپ  ظیغ  دـنریگ و  یم لد  رب 

زاب شیارب  یدیما  رد  درک  یمن نامگ  یتلم  چیھ  دندوب و  هدـناسرت  ار  همھ  هدرب و  شیپ  ار  ناشدوخ  راک  اھتـسینویھص  درب ؛ یمرـس هب یدـیمون  توکـس و  دوکر و  لاح  کی  رد 

تلم زورما  دینیبب  امـش  تسا . هدش  مامت  دنا و  هدروخ ار  نیطـسلف  دندرک  یم لایخ  اھتـسینویھص  دندرک . ادیپ  دیما  اھتلم  دش و  هدوشگ  جرف  میظع  ی  هزاورد ناھگان  دشاب .

لیئارـسا تسکـش  طقف  نیا  تسا . هداتـسیازاب  دـننک ، یم دراو  وا  یور  مھ  یداـیز  راـشف  هکنیااـب  تسا و  هدـمآ  نادـیم  طـسو  ناوت  ی  همھ اـب  دوجو و  ی  همھ اـب  نیطـسلف 

ی همھ نیطـسلف ، یـضارا  رد  روصحم  حالـس  یب تلم  کی  دنطلـسم . ایند  رب  هک  تسا  یتسینویھـص  یاھتردـق  ی  همھ تسکـش  نیا  تساـکیرما ؛ تسکـش  نیا  تسین ؛

اب دنتساوخ ، یم یراک  رھ  اھتـسینویھص  دوب ؛ ییاغوغ  نانبل  ام ، بالقنا  مایا  نامھ  درک . رادیب  ار  نانبل  تلم  هک  دوب  یراودیما  حور  نیا  تسا . هدرک  هراچیب  زجاع و  ار  اھ  نیا

رد تسا ! ناشدوخ  روشک  نامسآ  هکنیا  لثم  دنتفر ؛ یم دندمآ و  یم نانبل  نامـسآ  رد  ناشیاھامیپاوھ  دندرک و  یم زواجت  دنتـشک ، یم دندرک ، یم هلمح  دندرک : یم نانبل 

. دندوب هداتفا  مھ  ناج  هب  ینانبل  یاھھورگ  ضوع ،

نادمھ  / ١٩/١٣٨٣/٠۴ ناتسا  ناگبخن  نالوئسم و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نایم رد  هک  ایند  یرابکتسا  تسایس  فالخرب  تسرد  دوش . تیوقت  اھ  نیا رد  دیاب  دیما  نیا  دنا ؛ هدرک ادیپ  ار  تکرح  دیما  تکرح و  هار  ام  یاھناوج  مالسا ، بالقنا و  تکرب  هب 

، هعومجم کـی  ناگدـبز  ناـگبخن و  اـب  نخـس  هتبلا  تسا . ناـگبخن  ی  هدـمع فیلکت  نیا  نم  رظن  هب  دوش . یراـیبآ  هتـشاک و  دـیما  رذـب  دـیاب  دـشاپ ، یم یدـیمون  رذـب  اـھتلم 

ی هعومجم اھ ، مدآ ددع  هب  دینک ، هاگن  امش  هک  مھ  ار  کچوک  ی  هدکھد کی  تسا . نیمھ  مفلاخم ، یناھج  ی  هدکھد حرط  اب  هدنب  هک  یلیالد  زا  یکی  دوش . یمن یروط  نیا

اج تسا و  رتگرزب  رت و  باذج رت و  نیریش وا  یایند  اعبط  دشاب ، ییالاو  شزرا  یاراد  دنمرنھ و  دنمـشناد و  هدبز و  ناسنا ، رگا  تسایند . کی  یناسنا  رھ  دراد . دوجو  یمیظع 

رودقم ام  یارب  نیا  زا  شیب  نکیل  میناد ؛ یمن یفاک  ناتـسا  نیا  ناگبخن  اب  تاقالم  یارب  ار  رادـقم  نیا  ام  هک  تساذـل  دوش ؛ دـنم  هرھب وا  زا  دنیـشنب و  وا  رانک  رد  ناسنا  دراد 

. دنک دنم  هرھب ار  هعماج  ی  همھ ناگبخن ، تاکرب  زا  لاعتم  دنوادخ  اش هللا  نا  میراودیما  هدوبن و 

رطف  / ١٣٨٣/٠٨/٢۴ دیع  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

، دشاب همھ  رظن  دروم  یـساسا  دربھار  ناونع  هب  دـیاب  هک  هچنآ  دـنا . هدرک تابثا  هنحـص  رد  ار  دوخ  روضح  یرادـیب و  هشیمھ  اھتاباختنا  نیا  رد  اھـشنیزگ و  نیا  رد  ناریا  تلم 

هک دـشاب  یتکرـش  دـش ، دـھاوخ  یلم  یاھ  هسامح وزج  اش هللا  نا  هک  هدـنیآ  یروھمج  تسایر  تاـباختنا  رد  مدرم  تکرـش  دـیاب  مدرم . یرثکا  دـح  روضح  زا  تسا  تراـبع 

هدرک هدامآ  گرزب  یاھراک  یارب  ار  دوخ  تایونعم ، تاضویف و  زا  یریگ  هرھب اب  هشیمھ  ام  تلم  دنک . سویام  ناریا  زارفارس  تلم  یمالسا و  ناریا  هب  یزادنا  تسد زا  ار  نمشد 

نیا رد  مدرم  یارب  هک  هچنآ  دـنک . رازگرب  ار  یلم  یاھـشنیزگ  اـھتاباختنا و  نیرتروـشرپ  نیرتـھب و  زا  یکی  هک  تسا  ممـصم  دوـش و  یم هداـمآ  ناریا  تـلم  اـش هللا  نا  تـسا و 

لابند مدرم  رگا  تسا . هلئـسم  ساسا  نیا  دـنک ؛ ادـیپ  اقترا  زور  هب  زور  ماـظن  یدـمآراک  حطـس  هک  تسا  نیا  تسا ، مھم  اـھتاباختنا  یلم و  یاھـشنیزگ  ی  همھ تاـباختنا و 

یاھناسنا هک  دنتـسھ  نآ  یپ  رد  دـننک ، نییعت  باـختنا  اـب  ار  اـھ  نآ دـنھاوخ  یم هک  دنتـسھ  یناـسک  رگید  لاـبند  اـی  دـندرگ  یم سلجم  ی  هدـنیامن لاـبند  اـی  روھمج  سیئر

. تسا مدرم  تساوخ  نیا  دننک ؛ لح  ار  مدرم  یونعم  یدام و  تالکشم  دنھدب و  شیازفا  ار  ماظن  یدمآراک  حطس  دنناوتب  اھ  نآ ات  دنناشنب  تیلوئسم  ی  هکیرا رب  ار  یدمآراک 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٨۴ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

ی هفیظو شالت و  یارب  یی  هدع دشاب . هتـشاد  دوجو  ینیرفآ  سای یکاتھ و  نظوس ، بیرخت ، رد  ی  هقباسم یاج  هب  شالت ، راک و  رد  ی  هقباسم تمدخ و  رد  ی  هقباسم دیاب 

دوخ یالاو  یاھفدـھ  هب  دـناوت  یم یتقو  تیلباق  اب  نموم و  عاجـش و  گرزب و  تلم  نیا  دـنھد . یمن رارق  لمع  کالم  ار  اھ  ناـمرآ اـھزاین و  هب  هجوت  تلم ، نیا  لـباقم  رد  دوخ 

حور ینیبدـب ، نظوس و  داجیا  یاج  هب  دـیاشگب و  روشک  نیا  ناوج  لسن  مشچ  لباقم  رد  ار  نشور  قافآ  دـیما و  یدـیمون ، ساـی و  قیرزت  یاـج  هب هک  دـنک  ادـیپ  یـسرتسد 

. دنک ادیپ  هعسوت  مدرم  نایم  رد  نالوئسم ، لبق  زا  و  نالوئسم ، نایم  رد  یلدمھ  یگناگی و  تدحو ، یردارب ،

« نیملسم سأي   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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نابعش  / ٢٩/٠۶/١٣٨۴ یهمین  تبسانم  هب  مدرم  فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

دـننک و یم یزات  کرت ملاع  تیغاوط  هک  دـنیب  یم رگا  تیرـشب  هکنیا  ینعی  تسا ؛ ییاھن  جرف  راظتنا  راظتنا ، کی  تسا . یی  هدرتسگ عیـسو و  رایـسب  موھفم  کی  جرف  راـظتنا 

تسین و یی  هراچ هرخالاب  هک  دـنک  روصت  دـیابن  تسا ؛ نیمھ  ایند  تشونرـس  هک  دـنک  لایخ  دـیابن  دـننک ، یم یدـعت  اھناسنا  قح  هب  هتخیـسگراسفا  دـننک و  یم یرگلواـپچ 

، تسا ملاـع  نیا  تعیبط  ملاـع و  نیا  هب  قلعتم  هک  یزیچ  نآ  و  هلوج -» لـطابلل  - » تسارذـگ تیعـضو  کـی  تیعـضو  نیا  هک  دـنادب  هن ، داد ؛ نت  تیعـضو  نیمھ  هب  یتسیاـب 

کی تساھرازآ ، اـھ و  متـس راـچد  تیرـشب  میراد و  رارق  نآ  رد  اـم  هک  ینارود  تیاـھن  رد  شیاـشگ ، جرف و  راـظتنا  دـمآ . دـھاوخ  وا  و  لدـع ؛ تموکح  رارقتـسا  زا  تسا  تراـبع 

هکلب دیـشاب ، ییاھن  جرف  رظتنم  هک  تسین  نیا  طقف  دیـشاب ، جرف  رظتنم  دـنیوگ  یم ام  هب  یتقو  دراد . مھ  رگید  یاھ  قادـصم جرف  راظتنا  نکیل  تسا ، جرف  راظتنا  زا  قادـصم 

چیھ هک  دریگ  یم میلعت  دزومآ و  یم جرف  راظتنا ، سرد  اب  ناملـسم  شیاشگ . ینعی  جرف ، نیا ؛ ینعی  جرف ، تسا . ندـش  هدوشگ  لباق  یتسب  نب رھ  هک  تسا  نیا  شیانعم 

، هن درک ؛ دوش  یمن یراک  رگید  دیوگب  دنیـشنب و  دراذـگب و  تسد  یور  تسد  دـیماان  ناسنا  هک  دـشاب  مزال  درک و  زاب  ار  نآ  دوشن  هک  درادـن  دوجو  رـشب  یگدـنز  رد  یتسب  نب

جرف نیمھ  مھ  یگدنز  یراج  یاھ  تسب نب رد  سپ  درک ، دھاوخ  روھظ  جرف  دیـشروخ  هنارگمتـس ، هناملاظ و  تکرح  همھ  نیااب ی  هلباقم رد  ناسنا ، یگدنز  تیاھن  رد  یتقو 

؛ دـنا هتـسناد لامعا  لضفا  ار  جرف  راظتنا  اذـل  تساـھ ؛ ناـسنا ی  همھ هب  یعقاو  راـظتنا  سرد  نیا ، تساـھ ؛ ناـسنا ی  همھ هب  دـیما  سرد  نیا ، تسا . راـظتنا  دروم  عقوتم و 

یراک کی  ات  مینامب  رظتنم  میراذـگب و  تسد  یور  تسد  هکنیا  ینعی  راظتنا  هک  درک  لایخ  درک ، هابتـشا  دـیابن  تسین . یلمع  یب تسا ، لـمع  کـی  راـظتنا ، دوش  یم مولعم 

ریسفت عقاو  رد  نیا ، اھ . هنیمز ی  همھ رد  تسا  ییایوپ  کرحت و  طاشن و  کی  تسا ، نورد  لد و  رد  هزیگنا  تیوقت  کی  تسا ، یزاس  هدامآ کی  تسا ، لمع  کی  راظتنا  دوشب .

هدابع و نم  اشی  نم  اھثروی  ضرالا   نا   » ای نیثراولا » مھلعجن  همئا و  مھلعجن  ضرـالا و  یف  اوفعـضتسا  نیذـلا  یلع  نمن  نا  دـیرن  و  : » هک تسا  ینآرق  ی  همیرک تاـیآ  نیا 

. دنوش سویام  شیاشگ  زا  دیابن  اھ  تما اھ و  تلم تقو  چیھ ینعی  نیقتملل .» هبقاعلا 

ییاوھ  / ١١/١٨/١٣٨۴ یورین  لنسرپ  رادید  رد  تانایب 

ام تلم  دندوب ؛ هدرک  یھت  دوخ  هب  دامتعا  زا  دوخ ، گنھرف  زا  هتسویپ ، تاغیلبت  اب  ار  ام  تلم  دندوب ؛ هدرک  لیدبت  هتـسباو  تلم  کی  هب  یدامتم  یاھ  لاس لوط  رد  ار  ام  تلم 

نیا رد  ی  هتفھن یعیبط  یناسنا و  دادعتـسا  همھ  نیا  اب  ییایفارغج ، ساسح  تیعقوم  نیا  رد  یخیرات ، ی  هقباس نیا  اب  یتلم  دـندوب . هدرک  دـیماان  داـمتعا و  یب دوخ  هب  ار 

؛ دروآ دوخ  هب  ار  ام  درک ؛ رادیب  ار  ام  بالقنا  نیا  اما  اکیرما ؛ مھ  دعب  سیلگنا ، یتدم  هناگیب ؛ یاھ  تردق یرادرب  هرھب هدافتسا و  یارب  یا  هلیـسو هب  دوب  هدش  لیدبت  نیمزرس ،

یعیبط و یاھدادعتـسا  زا  هدافتـسا  هار  رد  لالقتـسا ، هار  رد  تزع ، هار  رد  زورما  ام  درک . ضوع  ار  اـم  هار  تشونرـس و  گرزب ، مادـقا  نیا  دوب . ییاروشاـع  تکرح  ناـمھ  نیا 

همادا ار  هار  نیا  دـیاب  اـم  اـما  درادـن ؛ یی  هراـچ تسا ؛ هدرک  لوبق  ار  نآ  هدرک و  فارتعا  نیا  هب  یداـیز  دودـح  اـت  مھ  اـیند  میا و  هتفر شیپ  مینک و  یم تکرح  ناـمدوخ  یناـسنا 

تلم کی  یارب  یناسنا ، تمارک  هب  ندیـسر  یلم ، تزع  هب  ندیـسر  لالقتـسا ، هب  ندیـسر  دـسرب . تزع  هب  تسناوت  دـھاوخن  ییاـسآ  نت یلبنت و  اـب  یتلم  چـیھ  میھدـب .

دھاوخ ناسنا  هب  دـیما  هنانیب ، عقاو هاگن  کی  هک  درک ، هاگن  هناـنیب  عقاو هناراودـیما و  راـک ، تبقاـع  هب  دـیاب  درک ؛ شـالت  دـیاب  دـش و  لـمحتم  ار  هنیزھ  نیا  دـیاب  هک  دراد ، هنیزھ 

یورین یمالـسا ، یروھمج  شترا  حلـسم ، یاھورین  دـنراد ؛ یا  هفیظو روشک  یاھ  شخب زا  یـشخب  رھ  دـنک . سویاـم  ار  امـش  دـھاوخ  یم هک  تسا  نمـشد  نیا  دیـشخب .

. دنھد ماجنا  مامتھا  یریگیپ و  اب  تقد و  اب  ار  فیاظو  نیا  دیاب  دنراد ؛ ار  ناشدوخ  ی  هژیو فیاظو  ییاوھ ،

یمالسا  / ٣٠/٠۵/١٣٨۵ تدحو  سنارفنک  شیامھ  رد  ناگدننک  تکرش  رادید  رد  تانایب 

هک تسا  نیا  راک  ساسا  تسا . هدرک  تیادھ  تسرد  هار  تمس  هب  ار  ناگدبز  املع و  ناگتسجرب و  ناملـسم و  یاھتلم  زا  یریثک  تعامج  یاھلد  هک  مینک  یم رکـش  ار  ادخ 

و دزادنیب ؛ ام  یاھ  هدارا اھمزع و  اھلد و  یور  رب  ار  دوخ  نیگنس  هیاس  رابکتـسا ، تبیھ  دیراذگن  دننک و  رات  هریت و  اھ  نآ لباقم  رد  ار  قفا  دیراذگن  دنوش ؛ دیماان  اھتلم  دیراذگن 

نامھ دوش ! یم رارکت  مالـسا  یایند  نارادمتـسایس  زا  یـضعب  نابز  زا  سیلگنا  اکیرما و  یاھفرح  هک  دـنیب  یم هنافـساتم  ناسنا  زورما  دـنک . ناوتاـن  ار  اـم  فـالتخا  دـیراذگن 

تسا یزیچ  نآ  قبطرب  تسرد  نیا ، دننز . یم نماد  مالسا  یایند  یا  هقرف تافالتخا  ینس و  هعیـش و  فالتخا  شتآ  هب  دننک و  یم رارکت  اھ  نیا دنھاوخ ، یم اھ  نآ هک  یزیچ 

. درک هلباقم  راک  نیا  اب  دیاب  دنھاوخ . یم مالسا  نانمشد  هک 

دزی  / ١٠/١٣/١٣٨۶ ناتسا  یاھهاگشناد  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

اھامـش دوخ  مروایب ؛ مسا  مھاوخ  یمن نم  هک  دنتـسھ ، یئاـتدوک  یاـھتموکح  نـآلا  دـندرک - یناـبیتشپ  ار  یئاـتدوک  یاـھتموکح  هک  یناـسک  یـسارکومد ، ی  هلئـسم رد 

هار ار  یـسارکومد  دنتـسناوتن  دـنتفر ، یـسارکومد  راعـش  اب  یماـظن ، یورین  اـب  هک  یئاـھاجنآ  رد  دـندرک ، یناـبیتشپ  تدـش  هب ار  یثوروم  دبتـسم  یاـھتموکح  دـیناد - یم

مغر یلع دندرک . تفلاخم  تاباختنا  اب  دـعب  دنتـشاذگ ؛ یـسایس  مکاح  دور ، یمن شیپ  راک  دـندید  دـعب  دنتـشاذگ ؛ یماظن  مکاح  لوا  قارع  رد  دنتـساوخن . ینعی  دـنزادنیب ؛

یسارکومد امـش  دنیوگ  یم تقو  نآ  اھ  نیا دننک . یم دیدھت  دنمدرم ، بختنم  هک  ار  قارع  تلود  قارع و  سلجم  تموکح و  نیا  بترم  مھ  الاح  تفرگ . ماجنا  تاباختنا  اھ  نآ

تلم سفن  هب  دامتعا  دض  تسا ؛ یرگ  یچوھ ندرک و  داجیا  سای  اھ  نیا منک . یم بجعت  اعقاو  نم  دننک . یم رارکت  ار  فرح  نامھ  هنافساتم  یا  هدع کی  لخاد  رد  زاب  دیرادن !

. تسا ناریا 

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

رد هک  یتقو  نآ نمشد  تسا . نمشد  یناور  تایلمع  درـس و  گنج  هب  هجوت  نآ  تسا و  مھم  رایـسب  هک  دراد  دوجو  هیلع ) ناوضر هللا   ) ماما ی  همان تیـصو رد  یرگید  ی  هتکن

اب یناور و  گنج  اب  اھتلم . لد  ندرک  یلاخ  یارب  ندرک ، دیماان  یارب  ندرک ، سویام  یارب  دنز ؛ یم یناور  گنج  هب  تسد  دربب ، شیپ  زا  یراک  دناوتن  لمع  ی  هنحص رد  نادیم ،

گنج نیا  دنا . هتـشادن ار  تلم  نیا  لباقم  رد  تمواقم  تردق  یلمع  نادیم  رد  هک  تسا  نیا  شیانعم  نیا  دننک . یلاخ  ار  نادیم  ناشلباقم  یاھتلم  دننک  یم یعـس  دـیدھت 

ود ات  دنتفگ  یم یھاگ  دنام ، یمن رتشیب  رگید  هام  ود  ات  بالقنا  نیا  دنتفگ  یم یھاگ  دراد . همادا  نانچمھ  درذگ ، یم لاس  یس  هک  زورما  ات  بالقنا  یاھزور  نیلوا  زا  یناور 

هدرک رت  یژرنارپ رتدـیمارپ ، رت ، مجـسنم ار  ناریا  تلم  زور  هب  زور  تسا و  هتفر  شیپ  هب  ماـمت  تردـق  اـب  بـالقنا  نیا  هک  تسا  لاـس  یـس  زورما  دـنام . یمن رتشیب  رگید  لاـس 

. تسا

جح  / ١٣٨٧/٠٩/١٧ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

دھاوخن رـسیم  ربص ، تریـصب و  اب  زج  داھج ، دـیما و  اب  زج  صالخا ، نامیا و  اـب  زج  زین  اـھ  هندرگ نیا  زا  روبع  دـنراد . هار  رـس  رب  یراوشد  یاـھ  هندرگ زونھ  ناملـسم  یاـھتلم 

. دش دھاوخن  یط  هار  نیا  یھلا ، ی  هدعو قدص  هب  ینامگدب  اب  یگدزباتش ، یربص و  یب اب  یتمھ ، یب یتوافت و  یب اب  یفاب ، یفنم سای و  اب  تشگ .

جح  / ١٣٨٧/٠٩/١٧ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

هتفر تسدزا برغ ، ندمت  موجھ  ربارب  رد  ار  یراد  نید تیونعم و  ساسا  هکلب  نیملـسم  مالـسا و  اھنت  هن  دندناوخ و  یم سای  ی  هیآ رود  نادنج  هن یئ  هتـشذگ رد  هک  یناسک 

قیدصت لد  نابز و  اب  و  دننیب . یم مشچ  هب  ار  نامجاھم  نآ  یجیردـت  لاوز  فعـض و  الباقتم  و  مالـسا ، نآرق و  تایح  دـیدجت  مالـسا و  نتـشارفا  رب  رـس  زورما  دنتـشادنپ ، یم

. دننک یم

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

« نیملسم سأي   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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راوگرزب ماما  ی  هتشارفارب تماق  یتقو  دمآ ، دوجو  هب  بالقنا  نیا  یتقو  دوش ، هل  دوش ، درخ  یمالسا  تیوھ  هک  دوب  هدش  ششوک  یدامتم  یاھلاس  لوط  رد  هک  ینآ  زا  دعب 

برغ قرـش و  رد  هک  دش  بجوم  نیمھ  دـنا . هدرک ادـیپ  یتلاصا  کی  یتیـصخش ، کی  یتیوھ ، کی  هک  دـندرک  ساسحا  همھ  دـش ، رادـیدپ  ملاع  ناملـسم  مدرم  رظنم  رد  ام 

هـس رد  تسکـش  زا  دعب  هک  یبرع  یاھروشک  ناناوج  تفرگ ؛ ناج  یماکان  لاس  اھ  هد زا  دعب  نیطـسلف  تلم  دوشب : رادیدپ  ناناملـسم  یرادـیب  یاھ  هناشن مالـسا  یایند 

لئاسم هب  صوصخم  تسا ؛ مالـسا  یایند  هب  طوبرم  رگید  اھ  نیا دـنتفرگ - هیحور  هرابود  دـندوب ، سویام  هدرم و  لد دنتـشاد و  یتسینویھـص  میژر  اب  ناشیاھ  تلود هک  گنج 

رد اھ  یلیخ دوب و  هداد  ناشن  دوخ  زا  ریذپان  تسکش ی  هرھچ کی  زور  نآ  ات  تسا و  یمالـسا  یاھروشک  لد  رد  یناطرـس  ی  هدغ هک  یتسینویھـص  میژر  تسین - ام  روشک 

یاھ هبرـض دش ، عورـش  ینیطـسلف  یاھ  هضافتنا دروخ ؛ یلیـس  ناملـسم  ناناوج  تسد  زا  تسا ، ریذپان  تسکـش یتسینویھـص  میژر  هک  دـندوب  هدرک  رواب  مالـسا  یایند 

هزور و هس  یـس و  گنج  رد  هچ  نانبل ، زا  لبق  لاس  هن  ینیـشن  بقع تسکـش و  رد  هچ  یـصقا ، ی  هضافتنا رد  هچ  لوا ، ی  هضافتنا رد  هچ  دـش ؛ دراو  بصاغ  میژر  رب  یپایپ 

هک یزور  نآ  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دـش . دراو  یتسینویھـص  میژر  رب  هک  دوب  یتابرـض  اھ  نیا ی  همھ هزغ ؛ مولظم  مدرم  اب  ی  هزورود تسیب و  گنج  رد  هتـشذگ  لاس  رد  هچ 

باـسح هب  ریذـپان  تسکـش میژر  کـی  برع ، یاـھتلم  صوـصخب  ناملـسم ، یاـھتلم  ناملـسم و  یاـھتلود  رظن  زا  یتسینویھـص  میژر  دیـسر ، یزوریپ  هب  یمالـسا  بـالقنا 

هب ایسآ - قرش  ات  اقیرفآ  زا  ناملـسم - یاھتلم  درپسب . یـشومارف  تسد  هب  دراذگب و  رانک  ار  تارف  ات  لین  زا  راعـش  اتلاجع  یتسینویھـص  میژر  هک  دش  بجوم  نیا  دمآ . یم

رب مالـسا  تیمکاـح  رکف  هب  اـما  اـم ؛ یمالـسا  یروھمج  ماـظن  لوـمرف  ناـمھ  اـب  اـموزل  هن  نوگاـنوگ ؛ یاـھلومرف  اـب  دـنداتفا  یمالـسا  تموـکح  یمالـسا و  ماـظن  داـجیا  رکف 

. یمالسا یاھتکرح  زا  تسھ  ناشراظتنا  رد  یشخبدیون  ی  هدنیآ مھ  یضعب  دندش ؛ مھ  قفوم  اھروشک  زا  یضعب  دنداتفا . ناشروشک 

یبرع  / ١٣٨٩/١١/١۵ هبطخ  همجرت  نارھت +  هعمج  زامن  یاھهبطخ 

ضرالا یف  اوفعضتسا  نیذلا  یلع  نمن  نا  دیرنو  : » دیوگیم یھلا  یهدعو  هک  یلاح  رد  دنک . دیمون  دوخ  یاھفدھ  هب  نتفای  تسد  زا  ار  امش  دنکیم  یعس  امش  نمشد 

 «. زیزع یوقل  نا هللا  هرصنی  نم  نرصنیلو هللا  : » دیوگیم هک  دینک  دامتعا  دنوادخ  دیدرتیب  دکوم و  یهدعو  هب  نیثراولا .» مھلعجنو  همئا  مھلعجنو 

هاشنامرک  / ١٣٩٠/٠٧/٢٠ مدرم  گرزب  عامتجا  رد  تانایب 

مھ یداـیز  یاـھلیلحت  دیاهدینـش ، ار  یناوارف  یاـھربخ  اـھروشک -  یهـیقب  نـیرحب و  نـمی و  یبـیل و  سنوـت و  رـصم و  یمالــسا -  یاـھروشک  یهـقطنم  ثداوـح  یهراـبرد 

ثداوح نیا  اھتکرح و  نیا  یلـصا  دومن  هچنآ  هک  نیا  یکی  منکیم . ضرع  هنیمز  نیا  رد  ار  بلطم  ات  ود  نم  زورما  ماهدرک . تبحـص  هنیمز  نیا  رد  راب  دنچ  مھ  هدـنب  دـیاهدینش ،

، رصم تلود  درکیم . ینارمکح  هقطنم  نیا  رد  اکیرمآ  هک  دوب  اھلاس  تسا . هیضق  ساسا  نیا  تسا ؛ رابکتسا  یاھتـسایس  تسکـش  تساھروشک ، یهیقب  سنوت و  رـصم و 

نیا رد  اکیرمآ  دندوب . اکیرمآ  نامرف  هب  شوگ  رگید ، یاھروشک  زا  یـضعب  نامکاح  نینچمھ  و  رادیبالقنا ، یهقباس  یبالقنا و  رھاظب  یفاذق  رخآ ، یاھلاس  نیا  سنوت ، تلود 

طلـسم عاضوا  رب  دـنناوتب  دـیاش  هکنیا  یارب  دـننزیم ، ار  ناشدوخ  روز  دـنراد  اھیئاکیرمآ  هتبلا  دـش . هدوشگ  یرگید  یهحفـص  دـش ، ضوع  تیعـضو  نیا  دوب . زاـتهکی  هقطنم 

. یلصا لوا و  یهتکن  نیا  دنک . هزرابم  اھتلم  یهدارا  اب  دناوتیمن  سک  چیھ  دناهدرک . ادیپ  تارج  اھتلم  دناهدش ، رادیب  اھتلم  درادن ، یاهدیاف  اما  دنوش ؛

رگا دننکیم ؛ هاگن  ام  روشک  هب  اھنآ  تسا . ریثات  یاراد  تدشب  اھروشک  نیا  رد  ام  روشک  ثداوح  هک  دـننادب  روشک  یاج  همھ  رد  ام  زیزع  مدرم  هک  تسا  نیا  مھ  مود  یهتکن 

نیا رد  ار  هار  اھنیا  میشاب ، هتشاد  یلم  تدحو  میشاب ، هتشاد  یلم  سفن  هب  دامتعا  میشاب ، هتشاد  یمومع  تکراشم  میشاب ، تینما  یاراد  میشاب ، تفرشیپ  یاراد  ام 

نمشد هک  یئاھزیچ  نیمھ  میشاب -  هتشاد  هقرفت  میشاب ، هتشاد  دوکر  میشاب ، هتشاد  فعض  میشاب ، هتشاد  ینماان  ام  هدرکن  یادخ  رگا  اما  درک ؛ دنھاوخ  باختنا  تھج 

 - ار نامدوخ  یتسیاب  هک  میراد ، هنیمز  نیا  رد  یمھم  تیلوئـسم  کی  ام  اذل  درب . دھاوخ  نیب  زا  ار  اھنآ  طاشن  درک ، دھاوخ  سویام  ار  اھنآ  نیا  میشاب -  هتشاد  ام  دھاوخیم 

. دنک راودیما  ناشهدنیآ  هب  ار  اھنآ  دنک ، داجیا  طاشن  دشاب ؛ شزرا  یاراد  اھتلم  نیا  یارب  هک  میربب  شیپ  یروج  تسا -  هدش  هتخانش  وگلا  ناونع  هب  ناریا  تلم  هک 

هاشنامرک  / ١٣٩٠/٠٧/٢٠ تنس  لھا  هعیش و  نویناحور  عمج  رد  تانایب 

یاھـشور هراوھاـم و  تنرتنیا و  هار  زا  هک  زورما  ناطیـش  دـنکیمن . هلمح  روج  کـی  هشیمھ  دـنکیم ، هلمح  هک  یناطیـش  نیا  تسا . ینوریب  یگداـمآ  مھ  رگید  یگداـمآ  کـی 

هدیقع رد  لالخا  دراد ، ینیرفآهھبـش  دراد . مھ  نردم  رازفامرن  هدرک ، نردم  ار  شرازفاتخـس  دراد ؛ مھ  ینردم  یاھفرح  دـیآیم ، امـش  غارـس  نردـم  قوف  نردـم و  یطابترا 

اھنیا مراد . عـالطا  مراد ، ربخ  هدـنب  دوشیم ؛ فرـص  یئاـھاج  کـی  دراد  یتـفن  یاـھرالد  نـالا  دراد . فـالتخا  داـجیا  دراد ، یدـیماان  قیرزت  دراد ، نھذ  رد  شیوشت  داـجیا  دراد ،

تسرد هعیش  دض  عامتجا  اھینس  نیب  رد  هکنیا  یارب  دنزیریم  لوپ  گیر  لثم  یمالسا  یاھروشک  زا  یضعب  رد  دوشیمن . شخپ  هک  تسا  یئاھـشرازگ  ابلاغ  شیاھـشرازگ 

، دـنک فذـق  دـنک ، مھتم  ار  هشیاع  نینموملاما  هعیـش ، مان  هب  نویزیولت ، رد  هک  دـنھدیم  لوپ  یعیـش  حالطـصا  هب  یهدـنیوگ  کـی  هب  مھ  فرط  نآ  زا  فرط ؛ نیا  زا  نیا  دـننک .

اھنآ یارب  فالتخا  میروخن . لوگ  اھنیا  یاھراک  زا  ینکیم ؟ راک  هچ  هعیش  ینکیم ؟ راک  هچ  ینس  دینکیم ؟ راک  هچ  اھشور  نیا  لباقم  رد  امـش  تساھنیا . اھـشور  دنک . تناھا 

. تسا تمعن  نیرتگرزب  نیرتشیب و 

ید  / ١٣٩٠/١٠/١٩ زورلاس ١٩  تبسانم  هب  مق  مدرم  رادید  رد  تانایب 

اھتسینویھص و سیلگنا و  اکیرمآ و  زا  رابکتسا ، ثیبخ  یاھهاگتـسد  هک  تسھ  مھ  نیمھ  یارب  تسا . یاهناشن  کی  مھ  رگید  یاھتلم  یارب  تاباختنا  نیا  هک  منئمطم  نم 

یبالقنا یتاباختنا و  توسکـشیپ  نیا  دننیبب  دننکیم  هاگن  رگید  یاھروشک  دننک . شودخم  دننک ، بارخ  یروج  کی  هب  ار  تاباختنا  نیا  هک  دننکیم  شالت  ابترم  دنراد  نارگید ،

. دیـسر دـھاوخ  اجک  هب  ناریا  رد  تاباختنا  دـننیبب  دـننکیم  هاگن  رگید  یاھتلم  تساھتوسکـشیپ . وزج  هنیمز ، نیا  رد  ناریا  تلم  درک . دـھاوخ  راک  هچ  تسا -  ناریا  تلم  هک  - 

. دنک سویام  ار  اھتلم  هک  دوشب  نانچنآ  ام  روشک  رد  تاباختنا  هک  دراد  تسود  رابکتسا 

بالقنا  / ١٢/١٩/١٣٩۵ ربھر  اب  یربھر  ناگربخ  سلجم  یاضعا  سیئر و  رادید 

« یتایلمع دنت و  دقن و  ، » یتسینویھـص میژر  اکیرمآ و  ینمـشد  دندوزفا : ناریا ، اب  یناھج  نایوگروز  یهھبج  تموصخ  فلتخم  بتارم  هب  هراشا  اب  یاهنماخ  هللاتیآ  ترـضح 

. دنھدیمن ناشن  نادنچ  لمع  نابز و  رد  ار  ینمشد  نیا  ناشعفانم ، تلع  هب  رگید ، یخرب  اما  تسا 

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 

نایگنھرف  / ٠٢/١٧/١٣٩۶ ناملعم و  رادید  رد  تانایب 

رد ار  شدوخ  رادتقا  یمالـسا ، یروھمج  ماظن  دیھاوخیم  رگا  دینک ؛ تکرـش  تاباختنا  رد  دیاب  ام ، یارب  دنامب  یقاب  تینوصم  نیا  تمظع ، نیا  ساسحا ، نیا  دـیھاوخیم  رگا 

ظفح تسا ، روشک  تھبا  ظـفح  تسا ، روشک  رادـتقا  ظـفح  تاـباختنا ، رد  روضح  دـینک . تکرـش  تاـباختنا  رد  دـیاب  دـنکب ، ظـفح  تسود - هچ  نمـشد ، هچ   - ناـیناھج مشچ 

رد دوشب  یھاتوک  دننک و  سویام  دننک ، درـسلد  ار  مدرم  هک  دنوشب  راکردناتسد  یلماوع  دوشب ، یھاتوک  تاباختنا  دروم  رد  هچنانچرگا  تسا . نیا  تسا ؛ روشک  تینوصم 

تکرش همھ  تاباختنا ، رد  دیاب  تسا . لوئسم  لاعتم  یادخ  شیپ  دشاب ، میھس  همطل  نیا  رد  مھ  یسکرھ  دروخ ؛ دھاوخ  هبرـض  دروخ ، دھاوخ  همطل  روشک  هب  تاباختنا ،

یار دـیز  هب  امـش  یدنـسپیم ؛ ار  ورمع  امـش  یدنـسپیم ، ار  دـیز  امـش  تسا ؛ فـلتخم  یـسایس  یاھقاذـم  تسا ، فـلتخم  تارظن  تسا ، فـلتخم  قیالـس  هتبلا  دـننک .

« نیملسم سأي   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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زا مالسا ، زا  دنرضاح  هک  دنھدب  ناشن  همھ  دنـشاب ، همھ  دنیایب ، همھ  هک  تسا  نیا  مھم  تسین ، مھم  اھنیا  درادن ؛ مھ  یلاکـشا  یھدیم ؛ یار  ورمع  هب  امـش  یھدیم ،

رد یھلا - یهوق  لوح و  هب   - هدارا نیا  تمھ ، نیا  هچنانچرگا  دینادب ! و  دننک . ظفح  ار  ناشروشک  تینوصم  دـننک ، عافد  دـننک ، تیامح  یمالـسا  یروھمج  زا  یمالـسا ، ماظن 

. دنکب تسناوت  دھاوخن  روشک  لباقم  رد  یطلغ  چیھ  زگرھ  نمشد  دنک ، ادیپ  همادا  دراد  دوجو  هک  یتھبا  تدش و  نیمھ  اب  ام ، مدرم 

١٣٩۶/٠٢/٢٠ /  ( مالسلاهیلع  ) نیسح ماما  یرادساپ  تیبرت  یرسفا و  هاگشناد  رد  تانایب 

دھاوخ زور  درک ، دھاوخ  عولط  دیـشروخ  هک  تسا  نیا  یهدنھدناشن  نامز  ماما  دای  دنوشیم . سویام  دننکیم ، هدھاشم  ار  ملظ  تملظ و  مکارتم  جاوما  هک  یھاگ  اھناسنا 

نآ نیا  تسا ؛ دیـشروخ  عولط  اعطق  یناملظ ، هایـس و  بش  نیا  نایاپ  اما  دناهدوب  یدامتم  یاھنرق  و  ایند ، رد  دنتـسھ  نانیرفآیکیرات  ناملاظ و  تسھ ، تاملظ  هلب ، دمآ ؛

همحرلا ثوغلا و  بوبصملا و  ملعلا  بوصنملا و  ملعلا  اھیا  کیلع  مالـسلا  تسا : راگدرورپ  یهدشنیمـضت  یهدعو  نیا  دزومآیم ؛ ام  هب  نامز  ماما  هب  داقتعا  هک  تسا  یزیچ 

فرط زا  تسا  هدشنیمـضت  هک  یاهدعو  هنمـض ؛ یذلا  دعو هللا  ای  کیلع  مالـسلا  دراد :] مھ   ] ترایز لوا  رد  تسا . یھلا  ریذـپانفلخت  یهدـعو  بوذـکم ؛ ریغ  ادـعو  هعـساولا 

ساـی یدـیماان و  راـچد  هاگچـیھ  هادـف ) اـنحاورا   ) رـصعیلو دوـجو  رـصعیلو و  روـھظ  هب  نیدـقتعم  تسا . مود  یهتکن  مھ  نیا  نیارباـنب  تـسا . راوـگرزب  نـیا  روـھظ  راـگدرورپ ،

. درک دھاوخ  فرطرب  ار  اھیھایس  نیا  اھیکیرات و  نیا  درک و  دھاوخ  عولط  دیشروخ  نیا  اعطق  هک  دننادیم  و  دنوشیمن ،

١٣٩۶/٠٢/٢٠ /  ( مالسلاهیلع  ) نیسح ماما  یرادساپ  تیبرت  یرسفا و  هاگشناد  رد  تانایب 

دیاب دیلوت  راک و  دنامب ، گنل  یتسیاب  مدرم  تشیعم  دنکن ، تکرح  یتسیاب  داصتقا  تسا . مدرم  تشیعم  یهلئـسم  تسا ، روشک  داصتقا  یهلئـسم  اھنآ  تدمنایم  فدـھ 

یتشیعم تالکـشم  رطاخهب  یمالـسا  ماظن  زا  یمالـسا و  یروھمج  زا  یتسیاب  مدرم  دنک ، ادـیپ  تیمومع  روشک  رد  الب  کی  ناونعهب  دـیاب  یراکیب  دـنامب ، نییاپ  روشک  رد 

، دنھدیم لیکـشت  رکف  یاھقاتا  ناشدوخ  لوق  هب  دننکیم ، یزیرهمانرب  شیارب  دننکیم ، شالت  دنراد  دنتـسھ ، نیا  لابند  تسا ؛ نمـشد  فدھ  نیا  دـنوشب . سویام  دـیماان و 

؛ مینکب جالع  دیاب  تقونآ  میدـیمھف ، ار  فدـھ  نیا  یتقو  ام  دنتـسھ . شلابند  هک  تسا  اھنآ  تدـمنایم  فدـھ  نیا  دـنھدب . ماجنا  ام  روشک  رد  ار  راک  نیا  دـنناوتب  هکنیا  یارب 

یلم و دـیلوت  یتمواقم ؛ داصتقا   -» میدرک حرطم  لاس  لوا  اـم  هک  ار  یراعـش  نیمھ  رگا  مینک . لاـبند  مینک ، هجوت  یردـق  کی مییاـیب ، دوخ  هب  رگا  مینکب ، میناوتیم  مھ  جـالع 

فدـھ نآ  اب  یهھجاوم  دروخرب و  یارب  میـشاب  هداـمآ  میـشاب و  هجوتم  هچناـنچرگا  هکناـنچمھ  تفر ؛ دـھاوخ  نیب  زا  املـسم  نمـشد  یهشقن  نآ  مینکب ، لاـبند  لاغتـشا -»

. مینک یثنخ  ار  نآ  تسناوت  میھاوخ  اعطق  بوشآ ، هنتف و  داجیا  ینماان و  داجیا  تسا و  ینماان  یهلئسم  هک  کیدزن  فدھ  تدمهاتوک و 

نایوجشناد  / ٠٣/١٧/١٣٩۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ار دوصقم  نالف  ییاج  کـی  رد  دـشن ، یلو ]  ] میتفگ اـم  ییاـج  کـی  ـالاح  هکنیا  دیـشاب ؛ هتـشاد  هجوت  ار  نیا  دوشب ؛ سویاـم  دـیابن  وجـشناد  مھ  یعطقم  یاھتـسکش  زا  و 

راب دص  ام  دوشب ، سویام  اھتـسکش  زا  ناسنا  هک  دشاب  انب  رگا  دوشب . بلاغ  امـش  رب  یدیماان  سای و  هک  دـیھدن  هزاجا  یتسیاب  اقلطم  درکن ؛ ادـیپ  ققحت  یلو ]  ] میتشاد

، مدآ یهچب  نز و  یوـلج  مدآ ، ی  هناخ رد  دنتخیریم  بش  میدرکیم . ینیـشن  بقع میدشیم ، سویام  یلیمحت  یهلاستشھ  گنج  رد  دـیاب  راب  دـص  هزرابم و  نارود  رد  دـیاب 

کتک زا  نامزیزع  رتخد  نیا  لوق  هب  ندروخ و  هبرـض  زا  ناسنا  هک  دشاب  انب  رگا  رتالاب . اھنیا  زا  ای  ار ، مدآ  دندربیم  مھ  دعب  دندزیم ، مدآ  تسد  هب  دنبتـسد  دـندزیم ، کتک  ار  مدآ 

هزرابم دندشیم ، سویام  رگا  دندشن ؛ سویام  یلو ] ، ] دـندشیم سویام  دـیاب  دـندرکیم  هزرابم  هک  ییاھنآ  هزرابم ، یهرود  نآ  رد  سپ  دوشب ، تحاران  دوشب ، سویام  ندروخ 

روصت ناضمر  تایلمع  رد  دینک  ضرف  درکن . ادیپ  ققحت  میدرکیم  ینیب  شیپ میدرکیم و  روصت  ام  هک  یزیچ  نآ  اھراب  گنج ، رد  روجنیمھ ؛ مھ  گنج  رد  دیـسریمن . یزوریپ  هب 

تـسکش مھ  تایلمع  دـندش ، دیھـش  ام  یاھهچب  زا  یدایز  یهدـع  دوب ، مھ  ناـضمر  هاـم  دوب ، مرگ  مھ  اوھ  دوب ، مھ  ناتـسبات  تفر ، دـھاوخ  شیپ  تاـیلمع  هک  میدرکیم 

، هھبج دـنتفر  اھیجیـسب  زا  یمیظع  تیعمج  کی  یتامدـقم  رجفلاو  رد  روجنیمھ . یتامدـقم  رجفلاو  رد  روجنیمھ ، یالبرک ۴  رد  دـندش ؟ سویام  میدـش ؟ سویام  دروخ .

- دوب قارع  یهرامع  یولج  تایلمع ،  - دـش میھاوخ  قفوم  تفر و  میھاوخ  شیپ  ام  تاـیلمع  نیا  رد  هک  میدوب  مھ  نئمطم  اـبیرقت  دـندوب ، هدرک  نیعم  مھ  ار  یاهقطنم  کـی 

ناماس هب  زیچ  چـیھ  هک  دوشب  سویام  اھنیا  دـننام  یعطقم و  ینیـشن  بقع اب  تسکـش و  اب  ناسنا  دوب  انب  رگا  دروخ . تسکـش  یبیجع  لکـش  هب  دوب ، هتفر  ول  تاـیلمع 

. دشاب هتشادن  هار  ناتیگدنز  رد  اقلطم  تقوم ، یعطقم و  یاھیماکان  رطاخ  هب سای  ریخن ! دیسریمن .

ینعی دـشاب ؛ ناترظندـم  رد  هشیمھ  دـنریظنیب ، اـعقاو  ناشیـضعب  هـک  ییاـھتیقفوم  اھدرواتـسد و  عوـمجم  ما ؛ هدرک هراـشا  مـھ  ـالبق  ار  نـیا  هـک  زین ]  ] رگید یهـتکن  کـی   

اھنآ دوخ  هتفرن ؛ شیپ  هتـسشن ، لگ  هب  ایـسآ  برغ  یهقطنم  رد  ایند ، یاھتردق  نیرت  گرزب یاھتـسایس  زورما  نم ! نازیزع  دینیبب  بالقنا . رطاخ  هب دینک  یزارفارس  ساسحا 

دنروایبرد روشک ] نالف [ ای  هیروس  رس  ای  قارع  رس  دنھاوخیم  هک  یئالب  رھ  دوب  انب  تسا . مھم  یلیخ  نیا  تسا ؛ یمالسا  یروھمج  رادتقا  ذوفن و  لامعا  رطاخ  هب دنیوگیم 

ادـیپ ققحت  بالقنا  یهتـساوخ  تساوخیم . بالقنا  هک  تسا  یزیچ  ناـمھ  نیا  دـیتساوخیم ؛ امـش  هک  تسا  یزیچ  ناـمھ  نیا  تسا ؛ مھم  یلیخ  نیا  بخ  دنتـسناوتن . و 

؛ تسھ دایز  یاھتفرشیپ  دایز ، یاھییاناوت  دایز ، یاھیزوریپ  لیبق  نیازا تسا و  هنومن  کی  نیا  درکن . ادیپ  ققحت  اکیرمآ - طقف  هن  - اکیرمآ ناھارمھ  اکیرمآ و  یهتساوخ  درک ،

نیا دیتفر ؛ دیدش ، مامت  دیآیمنرب ، راک  امـش  زا  دیدروخ ، تسکـش  امـش  دیناوتیمن ، امـش  دیوگب  هک  تسا  نیا  نمـشد  یاھدرگـش  زا  یکی  دـیربن . دای  زا  تقو  چیھ ار  اھنیا 

نایب اجنیا  رد  دـنلب  یادـص  اب  ار  نمـشد  یهتـساوخ  نامھ  هک  دنتـسھ  یناسک  مھ  لخاد  رد  هتبلا  دـیریذپن . هجوچـیھهب  ار  درگـش  نیا  تسا . نمـشد  یاھدرگـش  زا  یکی 

، همانزور رد  دنلب  یادص  اب  اجنیا  ار  نامھ  دیایب ، دوجو  هب  هعماج  تینھذ  رد  دھاوخیم  نمشد  هک  ار  یزیچ  نامھ  هک  لیبقنیازا  یناسک  دنتـسھ  دنروآیم ؛ نابز  هب  دننکیم ،

نآ یھدرادـشھ ، نآ  نتـشاد ، هغدـغد  نآ  نم  نیارباـنب ، هک  منکیم  ضرع  نـم  دـننکیم . ناـیب  تـسھ - مـھ  یزاـجم  یاـضف  هـک  ـالاح   - یزاـجم یاـضف  رد  هماـنزور و  ریغ  رد 

. منکیم دییات  دصرددص  ار  ندش  دراو  صقاون  ماظن و  تالکشم  لئاسم و  رد  هناراکبلط 

دزی  / ١٣٩٩/١٢/٢۵ ناتسا  دیھش  رازھ  راھچ  یلم  هرگنک  یرازگرب  داتس  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

ات درک  دیکات  دیاب  هلب ، نمـشد ؛ دیوگیم  مادم  ینالف  ارچ  هک  دـنوشیم  تحاران  یاهدـع  کی  منکیم ، نایب ] ار   ] نمـشد ریبعت  مادـم  هک  نم   - نمـشد هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت 

دقتعم هک  ار  ییاھنآ  درادـب ؛ زاب  هار  زا  دـنک ، فرحنم  دـنک ، سویام  ار  اـھناوج  هکنیا  یارب  دـنکیم  راـک  دراد  مئاد  روط  هب  تسا - نیمک  رد  ناشنمـشد  هک  دـننکن  شومارف  مدرم 

 - ام یارب  نمـشد  یاھهمانرب  زا  یلیخ  دنکیم . یزیرهمانرب  دراد  مئاد  نمـشد  دنک ؛ بالقنا  طخ  زا  رادهیواز  فرحنم و  دـندقتعم  هک  ار  ییاھنآ  و  دـنک ، داسف  رد  قرغ  دنتـسین 

دـینک و ظفح  ار  ناتیاھناوج  هک  دـشاب  نیا  یتسیاب  امـش  شالت  شلباـقم  رد  مینکیم ؛ ادـیپ  عـالطا  میمھفیم ، اـم  دوشیم ، شرازگ  شیاـھیلیخ - اـما  همھ  هن  دـیاش  ـالاح 

. دریگب تمدخ  هب  تیاھن  رد  دنک و  درس  ار  اھنآ  دناوتب  دراذگب و  رثا  اھناوج  رد  نمشد  یهسوسو  دیراذگن  دینکب . ار  راک  نیا  دیناوتیم 

ناھفصا  / ١۴٠١/٠٨/٢٨ مدرم  رادید  رد  تانایب 

هزیگنارپ تسا ، هدنز  یناریا  ناوج  دشاب . تکرح  تفرـشیپ و  لاح  رد  هعماج  هک  تسا  مھم  یلیخ  نیا  تسا ؛ تفرـشیپ  لاح  رد  تسا ، تکرح  لاح  رد  تسین ، دـکار  هعماج 

رگا دینک ؛ ینیرفآدیما  هک  تسا  نیا  امش  یتسودناریا  یاھصخاش  مئالع و  زا  یکی  دیتسھ ، تسودناریا  رگا  امـش  سپ  بخ ، نمـشد . ترارـش  یاھزور  رد  مھ  نآ  تسا ،

؛ تسا تسبنب  یاقلا  تسا ، یناوتان  یاقلا  تسا ، یزوسدـیما  تسا ، ینیرفآسای  یزیتسناریا  یهدـمع  صخاش  دـیتسودناریا . دـییوگب  دـیناوتیمن  دـیدرک ، ینیرفآساـی 

عفانم زا  عافد  بلاق  رد  دـنناریا ، نمـشد  هک  یناسک  دـیراذگن  دـننکیم . تکرح  نیا ، لباقم  یهطقن  دـنراد ، تسود  ار  ناریا  هک  ییاھنآ  تسا . یزیتسناریا  یاھـصخاش  اـھنیا 

امـش رعاش ، امـش  هدنـسیون ، امـش  دیریگب . تسد  رـس  ار  اھـصخاش  ینعی  دننک ؛ اھنیا  دننام  ییاھراک  دننک و  ضوع  ار  ناشدوخ  یهرھچ  دنـشوپب ، یـضوع  سابل  یلم ،

. درک لوبق  دوشیمن  ار  اعدا  دز ، رس  نیا  فالخ  رگا  دینک . ینیرفآدیما  دیاب  بوخ ، یلیخ  دیراد ، تسود  ار  یمالسا  ناریا  دیراد ، تسود  ار  ناریا  یناحور ، امش  ملاع ،
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