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

ار فعض  طاقن  ات  دننادرگ  یم مشچ  ام  یاھ  نمـشد زونھ  تسا . همھ  شود  رب  یرادیب  یرایـشوھ و  تمھ و  تیـساسح و  ینابیتشپ و  ی  هفیظو نامھ  مھ  دعب  هب  الاح  زا 

هب هک  امش  درک . دھاوخن  محر  نمشد  دنھد ، ناشن  فعـض  هطقن  نمـشد  هب  یا ، هدر رھ  رد  نالوئـسم  فلتخم و  یاھرـشق  مدرم و  رگا  دنروآ . دراو  ار  دوخ  راشف  دننک و  ادیپ 

اجنآ زا  نمشد  هک  تسا  ییاھذفنم  نامھ  اھ  نیا دوب ؛ دیھاوخ  ینکشراک  یراکدب و  یراک ، مک ندز ، قن  ینکفا ، فالتخا ینکارپ ، هعیاش دھاش  دیدرگ ، یمرب دوخ  یاھرھش 

. دنک یم ذوفن 

نارھت  / ١٣۶٩/٠١/١٠ یهعمج  زامن  یاھهبطخ 

هب دـقتعم  برغ  یتـح  تسا ، فلاـخم  برغ  اـب  گـنھرف  ظاـحل  زا  نوـچ  دازآ ، تاـباختنا  یاراد  روـشک  نـینچ  کـی  یمدرم ، تموـکح  نـینچ  کـی  یمدرم ، روـشک  نـینچ  کـی 

گنھرف هناگیب و  گنھرف  هک  درک  مالعا  لوا  زا  یمالسا  یروھمج  هک  تسا  نآ  یارب  همھ  نیا  دنیبب ! یمالسا  یروھمج  رد  ار  فعض )!(  طاقن  نیا  تسین  رـضاح  یـسارکمد ،

. درک دھاوخن  لوبق  ار  یبرغ 

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

تلع دـنروآ . یم اجک  زا  ار  اھ  نیا دـنک  یم بجعت  هک  دـناوخ  یم ای  دونـش و  یم ییاھزیچ  دنـسیون ، یم بالقنا  نافلاخم  هک  ییاھ  هیعالطا رد  اـی  اـھویدار  رد  یھاـگ  ناـسنا 

هک تسا  نیا  دننک ، رتگرزب  ربارب  دص  ربارب و  هد  تسا ، کچوک  هک  ار  هچنآ  دنھدب ؛ تبـسن  ناریا  هب  تسین ، ناریا  رد  هک  ار  یتالکـشم  دننک  یم یعـس  یناھج  تاغیلبت  هکنیا 

روشک و کی  دنناوت  یمن مالسا  بالقنا و  تسا و  نیا  بالقنا  مالسا و  هک  دنیوگب  دنھاوخ  یم دننک . یدیماان  سای و  راچد  ناریا ، لئاسم  هب  تبسن  ار  ایند  مدرم  دنھاوخ  یم

تمـس هب  تکرح  تیلاعف و  راکتبا و  یبالقنا ، لسن  نیا  ندـش  طاشناب  ناریا ، تلم  یریذـپان  میلـست تعاجـش و  یرادـیب و  تزع و  دـنیامن . دنمتداعـس  دـننک و  هرادا  ار  تلم 

! دراد دوجو  ینیمز  بیس  ی  هلاسم ناریا  رد  هک  دنیوگ  یم ایند  یاھویدار  مامت  تسا ، مک  یزور  دنچ  کی  ینیمز  بیس  رگا  اضرف  اما  دنریگ ؛ یم هدیدن  ار  ناریا  رد  ییافکدوخ 

کی رگا  تسا . مھم  یلیخ  اھ  نآ یارب  یمالـسا ، ناریا  رد  کچوک  فعـض  هطقن  کی  یتح  نداد  ناشن  هک  لیلد  نیا  هب  هکلب  تسا ؛ مھم  ینیمز  بیـس  هکنیا  رطاـخ  یارب  هن 

راختفا ی  هیام نیملسم ، مالسا و  یارب  هک  دیزاسب  نانچ  نآ ار  ناریا  دینک  یعس  دیاب  امش  دنوش . یم لاحـشوخ  تسا و  یزوف  اھ  نآ یارب  دندرک ، ادیپ  کچوک  فعـض  هطقن 

. دشاب

امیس  / ٠٧/١٣۶٩/٠۵ ادص و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

ام لثم  ناشعـضو  بالقنا ، نارود  زا  دـعب  هک  یبالقنا  یاھتلم  یتح  مسانـش  یم ار  یتلم  رتمک  نم  مینک . یم تکرح  تیـساسح  تیاھن  رد  ام  هک  تسا  لاس  هدزاود  اـعقاو 

. دـینک هاگن  دـیا ، هدـناوخ هداتفا و  قافتا  البق  هک  مھ  ییاھ  نآ هب  زین  و  میراد ، ربخ  اھ  نآ زا  ام  هداتفا و  قافتا  ام  نامز  رد  هک  ییاھ  بـالقنا نیا  هب  امـش  دـشاب . هدوب  ساـسح 

اقیرفآ و رد  هک  ییاھ  بالقنا همھ  نیا  لوا  لاس  هد  الثم  ای  دـینک . هسیاقم  ام  بالقنا  لوا  لاس  هد  اب  ار  یوروش  ام  ی  هیاـسمھ روشک  نیا  بـالقنا  زا  دـعب  لوا  لاـس  هد  ـالثم 

اھتردق و یمرگرـس  یناھج ، عاضوا  یلیلد : هب  مادکرھ  ناشمادک  چیھ عاضوا  هک  دید  دیھاوخ  دینک ، هسیاقم  تسا ، هداتفا  قافتا  هلاس  هد دنچ  نیا  لوط  رد  نیتال ، یاکیرما 

. تسا هدوبن  ام  عضو  تیمھا  تروطخ و  تیساسح و  هب  یجراخ  یلخاد و  نوگانوگ  لئاسم 

تسا و فعـض  ی  هطقن اھ  نآ رظن  هب  هک  دنریگب  ار  یی  هطقن تیلوئـسم  یب روط  نیمھ یناسک  هک  میھدـب  هزاجا  مینک و  اھر  میناوت  یم روطچ  ام  یـساسح ، عضو  نینچ  رد 

. مناد یم تنایخ  دریگب ، ماجنا  تلود  هب  تبسن  صوصخب  ماظن ، نالوئسم  هب  تبسن  هک  یفیعضت  هنوگرھ  نم  طیارش ، نیا  رد  ضرغ ، دننک ؟ هلمح  نالوئسم  تلود و  هب 

هییاضق  / ١٣۶٩/١١/٠٩ یهوق  رد  یسرزاب  یارب  یقیدص  مظاک  مالسالاتجح  رگداد و  نیسح  یاقآ  یرظتنم و  رفعج  مالسالاتجح  هب  تیرومام  مکح 

. نانآ تالکشم  فعض و  توق و  طاقن  بالقنا و  یاھارسداد  اھھاگداد و  تیعضو 

تفن  / ١٣٧٠/٠٩/١٢ ترازو  ناریدم  رادید  رد  تانایب 

قیرزت هب  طوبرم  یاھ  هاگتسد هچ  ار ، هاگتسد  نیا  هچ  امش  و  داد ؛ یم رارق  راشف  ریز  ار  اھ  نآ دوب و  هدید  ام  یتفن  یتعنص  ینف و  یاھ  هاگتسد رد  ار  ام  فعض  طاقن  نمشد 

هب طوبرم  فلتخم  یاھ  هاگتسد نادابآ و  هاگشیالاپ  گنج ، زا  دعب  هچ  و  مدید ، کیدزن  زا  مدمآ و  شیپ  لاس  دنچ  مھ  مدوخ  نم  اضعب  هک  ار  یفلتخم  یاھ  هاگتسد هچ  ار ، زاگ 

. دراد یدیفم  تکرح  دمحب هللا  هک  تسا  یھاگتسد  نیا  هب  طوبرم  اھ  نیا ی  همھ دیتخادنا . هار  ار  هریغ  یمیشورتپ و 

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

یی هعوـمجم چـیھ  هب  تبـسن  سک  چـیھ مینک ؛ یمن رداـص  ار  یمکح  نینچ  هک  تسا  موـلعم  مینک ؛ رداـص  همھ  هـب  تبـسن  یدـحاو  مـکح  هنـالفاغ  میھاوـخب  اـم  هـکنیا  هـن 

؛ تسین نیا  هیـضق  هن ، دیتفگ ؛ یم هچ  امـش  دـینیبب  الاح  هک  دـشکب  ام  خر  هب  درک ، ادـیپ  یفعـض  ی  هطقن یی  هشوگ رد  یـسک  رگا  ات  دـنک ؛ رداص  یمکح  روط  نیا دـناوت  یمن

یدرف و ی  هداتفااپ شیپ لئاسم  زج  روشک ، نیمھ  رد  شیپ  یدـنچ  ات  ملاع و  فاـنکا  رد  ناشاھنـسمھ  هک  ییاـھ  نآ زا  ناـناوج ، زا  یمیظع  ی  هعومجم هک  تسا  نیا  هیـضق 

؛ دیآ یم باسح  هب  یعبت  یعرف و  لئاسم  اھ  نآ یارب  یصخش ، تایح  لئاسم  مامت  هک  دنا  هدرک ادیپ  یجوا  تعفر و  نانچ  نآ دندرک ، یمن کرد  ار  یزیچ  یدام ، ینامسج و 

هک دنتـشاذگ  دـندرک و  تبث  خـیرات  رد  ار  یزیچ  لاس ، تشھ  نیا  لوط  رد  جیـسب ، میظع  داحآ  تسا . روط  نیمھ مھ  جیـسب  دوب . بالقنا  ی  هزجعم نیا  تسین ؛ یخوش  نیا 

. درک ادیپ  دوش  یمن ار  شریظن  تیرشب ، ی  هتشذگ خیرات  ییانثتسا  یاھ  هھرب رد  زج 

یربھر  / ١٣٧٠/١٢/١٢ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

ی هوق رد  تسا . هدوب  سوسحم  نیناوق ، یارجا  عضو و  دـیھمت و  رد  و  ماظن ، نیا  تفرـشیپ  داجیا و  رد  مدرم  روضح  نونکات ، بالقنا  یزوریپ  لوا  زور  زا  دـمحب هللا  اـم  روشک  رد 

اب لـیم و  اـب  هنادازآ و  روط  نیا نآ  مدرم  هک  ار  یروشک  اـیند  رد  اـم  حوضو ، نیا  اـب  تیفیک و  نیا  اـب  تسا . سوسحم  مدرم  روضح  یربھر ، ی  هیـضق رد  هننقم و  ی  هوق هیرجم و 

زا ریغ  ام  دنک ؛ یم راکنا  نمشد  تاغیلبت  ار  یحـضاو  نیا  هب  زیچ  کی  میرادن . غارـس  دنـشاب ، هتـشاد  هبناج  همھ یروضح  ینید ، ی  هناوتـشپ اب  نامیا و  ساسحا  اب  قوش و 

، درادن دوجو  هک  ار  یی  یفنم طاقن  دـنربن ؛ لاوس  ریز  ار  ماظن  دـننکن ؛ ییوگدـب  ام  هب  یرامعتـسا  یاھوگدـنلب  هک  میرادـن  راظتنا  ام  زورما  میرادـن . یراظتنا  نمـشد  زا  مھ  نیا 

یتقو نآ  ام  بجعت  دننکن ؛ ربارب  دنچ  ار  اھ  نآ تساھ ، تردقربا روضح  زا  رثاتم  اھ  نآ زا  یرایـسب  تسھ و  یروشک  رھ  رد  یعیبط  یرھق و  روط  هب  هک  ییاھفعـض  دـننکن ؛ اعدا 

. دنک یتسود  ینمشد ، یاج  هب نمشد  هک  تسا 

یربھر  / ١٣٧٠/١٢/١٢ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

نیا زج  نمشد  زا  ام  دنک ؛ دومناو  فعض  ی  هطقن ار  یتوق  ی  هطقن رھ  دشارتب و  یفنم  ی  هطقن کی  ام  یاھتیقفوم  ی  همھ زا  دھاوخب  نمشد  لحارم  ی  همھ رد  تسا  نکمم 

ینعی تسا ؛ هدش  عورش  مھ  یمالسا  ماظن  یمالسا و  یروھمج  هیلع  یتاغیلبت  یرامعتسا  تکرح  هدش ، عورش  ایند  رد  یمالسا  یاھتکرح  هک  یزور  زا  میرادن . یراظتنا 

هب کرحتم  مدرم ، اجرھ  دوش . تسرد  هبذاج  دض  کی  هک  دنک  یراک  هک  تسا  نیا  رابکتسا  شـشوک  دروآ ، تکرح  هب  ار  رگید  یاھتلم  ام ، تلم  تکرح  ی  هبذاج هک  روط  نامھ

« يمالسا يروھمج  فعض  طاقن   » 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 15هاگياپ  هحفص 1 
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. دنکن تاغیلبت  ام  هیلع  هک  میرادن  مھ  عقوت  نمشد  زا  ام  مدرک ، ضرع  تسا . رت  هبناج همھ رتظیلغ و  رتشیب و  تاغیلبت  نیا  دنتسھ ، یمالسا  ی  هزیگنا اب  یمالسا و  تکرح 

راظتنا ام  تسین . ام  راظتنا  فالخ  نیا  درکن ، فارتعا  انعم  نیا  هب  نمـشد  رگا  دـنک ؛ فارتعا  هملک  یقیقح  یانعم  هب  یمدرم  ماظن  کی  دوجو  هب  نمـشد  هک  میرادـن  عقوت  اـم 

تکرح هب  هک  اجنآ  نمـشد  هک  مینیب  یم ام  تسین . یراظتنا  نیا  زج  دـیوگب ؛ مھ  دـیاب  دـنکن ؛ اعدا  روشک  نیا  رد  ار  یدازآ  افتنا  قانتخا و  ناقفخ و  دوجو  نمـشد  هک  میرادـن 

! دنک یمن مھ  مرش  دنک و  یم هشیمھ  زا  رتظیلغ  ار  شدوخ  یشوپ  قح یشک و  قح راکشآ ، زراب و  روط  هب هنوگچ  دسر ، یم یمالسا 

١٣٧٠/١٢/١۴ /  ( هر ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

دروم جیاتن  هب  دھاوخب  تلود  هک  یتقو ات  تامدقم ، عورش  ی  هظحل زا  هک  تسا  نیا  دیآ ، یم ناسنا  مشچ  هب  دوز  یلیخ  هک  یفعض  هطقن  نآ  تلود ، یداصتقا  یاھ  همانرب رد 

ات تسا . ینارگ  اب  هارمھ  روفو  اما  تسھ ، روفو  نـآلا  هچرگا  تسا . سوسحم  ـالماک  نیا  درذـگ ؛ یم تخـس  یلیخ  هعماـج  یافعـض  هب  راـک ، طـساوا  رد  دـسرب ، شدوخ  رظن 

دیاـش دـننک ، هدافتـسا  تادـیلوت  زا  یحیحـص  وحن  هب  دـنناوتب  همھ  دوش و  کـیدزن  لداـعت  ی  هطقن هب  اـضاقت  هضرع و  دـسرب و  رمث  هب  تلود  یداـصتقا  یاھتـسایس  هک  یتـقو

دایز مھ  ناشدادعت  هنافساتم  هک  دندمآرد ؛ مک دارفا  فیعـض و  یاھرـشق  دنروخ ، یم همدص  هلاجعلا  یلع هک  ییاھرـشق  نآ  هار ، نیب  نیا  رد  دشاب . هتـشاد  دوجو  یی  هلـصاف

هعماج نتم  هب  یتقو  ناسنا  اما  دنتـسھ  فیعـض  مھ  اعقاو  هک  دننک  یم حرطم  ار  نارگراک  نادنمراک و  رـشق  دنروایب ، ار  دمآرد  مک راشقا  مسا  دـنھاوخ  یم یتقو  نآلا  تسا .

هب نالغتـشم  ناـشورف ، تسد فیعـض ، ی  هبـسک دـندایز ؛ فیعـض  دارفا  اـفاصنا  تسدرود  یاـھاج  هب  دـسرب  هچ  ـالاح  گرزب  یاھرھـش  نارھت و  دوخ  رد  هک  دـنیب  یم دور ، یم

دـصاقم فالخرب  اھ  نیا ی  همھ دراد و  دوجو  ام  ی  هعماج رد  اھ  نیا اعقاو  الاب ؛ رایـسب  یاھتیمورحم  و  دـمآرد ، مک تیعمجرپ و  یاھ  هداوناخ بذاک ، انایحا  تیمھا و  مک لـغاشم 

. درک یط  دیاب  ار  یی  ینالوط یاھھار  دوصقم ، نآ  هب  ندیسر  یارب  هک  مناد  یم نم  دوشب . هدنکفارب  هتشادرب و  اھ  نیا هک  دوب  نیا  یارب  بالقنا  الصا  تسا ؛ بالقنا 

یوضر  / ١٣٧٣/٠١/٠١ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

امش زا  هک  دیا  هدرک راک  هچ  مینیبب  : » دنیوگب دننک و  حرطم  فعض  هطقن  کی  ناونع  هب  دنرادنرب  یـضعب  دسرت ،» یم ناریا  تلم  زا  یناھج  رابکتـسا   » دوش یم هتفگ  هک  ار  نیا 

دسانـش و یم ار  هانگ  هک  یـسک  زا  تسا ، راکھانگ  کی  سرت  دـناشنب . شدوخ  یاج  رـس  ار  وا  دـھاوخ  یم هک  تسا  یناـسنا  زا  مرجم  کـی  سرت  سرت ، نیا  دـسرت »!؟ یم

. تسا یسرت  نینچ  دراد ، رابکتسا  هک  یسرت  دنک . اشفا  ار  راکھانگ  دھاوخ  یم

شترا  / ١٣٧٣/٠١/٢۴ لنسرپ  ناھدنامرف و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

لباقم فرط  فعـض  طاقن  دوخ و  توق  طاقن  رب  دـیاب  فرط  رھ  یداصتقا - ای  یـسایس  تازرابم  هچ  یماظن و  تازرابم  هچ  تازراـبم - رد  هک  دـیناد  یم دـیتسھ و  یماـظن  اـمش 

رد ار  هاگ  هنخر دیبای ، یم ار  فرط  فعـض  هطقن  ینعی  دینک . یم ار  راک  نیمھ  گنج  نادیم  رد  هک  نانچ دینک ؛ هیکت  نآ  یور  تسیچ و  ناتتوق  ی  هطقن دـینیبب  امـش  دـنک . هیکت 

دییامرفب ضرف  دیزادرپ . یم راک  نیا  هب  دیربب ، نیب  زا  ار  فرط  توق  طاقن  دـیناوتب  رگا  و  دـییامن ؛ یم زکرمتم  فرط  فعـض  طاقن  رب  ار  هلمح  دـینک و  یم ادـیپ  لباقم  فرط  فوفص 

دـض امـش  دراد ، یطلـسم  رایـسب  یھرز  رگا  اـی  دـینک . یم تیوـقت  ار  ناـت  ییاوھدـض هـقطنم ، رد  وا  ندرک  ریگ  نـیمز یارب  دراد ، یزاورپزیت  رایـسب  یاـھامیپاوھ  نمــشد  رگا 

یاـیند رد  دـننک . یم یراـک  نینچ  اـھدربن  رد  ناـھج ، یاھـشترا  ی  همھ تسا و  یلک  ی  هدـعاق نیا  یماـظن ، تازراـبم  رد  دوـش . ریگ  نـیمز وا  اـت  دـینک  یم زھجم  ار  ناـتیھرز 

زا هدافتسا  رثکا  دح  نمض  دھاوخ  یم نیاربانب  دراد . یفعـض  طاقن  توق و  طاقن  ناریا  تلم  هک  تسا  هدید  هدرک و  هاگن  ام  روشک  هب  رابکتـسا  تسا . روط  نیمھ زین  تسایس 

. دوش دوخ  توق  طاقن  زا  تلم  نیا  ی  هدافتسا عنام  دربب و  نیب  زا  ار  توق  طاقن  دناوت  یم هک  اجنآ  ات  فعض ، طاقن 

شترا  / ١٣٧٣/٠١/٢۴ لنسرپ  ناھدنامرف و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ار توق  طاقن  نیا  دیاب  تسا . دایز  ام  توق  طاقن  دمحب هللا  تسا . هدشن  سویام  زونھ  اما  دنزب ؛ هبرـض  تسناوتن  درک و  شالت  لاس  هدزناپ  هک  دراد  رارق  ینمـشد  ام  لباقم  رد 

میـشوکب و ناشندرک  فرطرب  رد  دـیاب  هک  میراد  مھ  یفعـض  طاقن  هتبلا  مینک . تیوقت  دـیاب  ار  اھ  نیا ار . رگید  توق  طاـقن  یـسب  متفگ و  هک  یتوق  طاـقن  نیمھ  مینک ؛ تیوقت 

. دنربب نیب  زا  ار  ام  توق  طاقن  دنھاوخ  یم نانمشد  هک  مینادب 

نارادساپ  / ٠٩/١٣/١٣٧۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تبون ات  دوب  دھاوخ  روط  نیمھ لاس  نیدنچ  ات  مھ  نیا  زا  دعب  دـنتیرثکا و  ام  ی  هعماج رد  ناناوج  تسا . ناوج  هعماج  ی  هرھچ تسا ؛ ناوج  یا  هعماج دـمحب هللا  ام  ی  هعماج

هب یھلا  تالـضفت  رھظم  ناوج  تسا و  ناوج  ی  هرھچ ام ، ی  هعماج ی  هرھچ یدامتم ، یاھلاس  ات  العف  تسا . دعب  یاھلاس  هب  قلعتم  هک  دسرب  دـلاوت  رتمک  یاھدـشر  نآ  هب 

فعض طاقن  زا  بتارم  هب  ناوج  توق  طاقن  اما  دنک ؛ یم یزیر  همانرب ناوج  یور  نمشد  فعض ، طاقن  یخرب  رطاخ  هب  تسا . تیمیمـص  افـص و  یاراد  ناوج  اریز  تساھ ؛ ناسنا

. تسا رتشیب  وا 

تلود  / ٠٢/١٣٧٧/٠۶ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

اھراک نایرج  رد  ار  مدرم  هک  منک  یم هیـصوت  مرتحم  نالوئـسم  ناردارب و  هب  نم  هدش و  هدیـشک  یدایز  تامحز  تسا ، ینونک  تلود  هاتوک  رمع  هک  یتدـم  نیا  رد  دـمحب هللا 

اھتفرشیپ یلیخ  دوش و  یم اھراک  یلیخ  دنوش . علطم  مدرم  دیراد ، یمرب اھفدھ  تھج  رد  هک  ییاھمدق  زا  دوش . هتفگ  مدرم  هب  دوش ، یم لمع  هک  ییاھ  هدعو دنھد . رارق 

ی هطقن هک  تسا  زکرمتم  نیا  رب  نمـشد  شالت  نیرتشیب  زورما  دـنک . یم مھ  فعـض  طاـقن  ییاـمن  گرزب نمـشد  اـنایحا  دنتـسین و  علطم  اـھ  نآ زا  مدرم  هک  دریگ  یم ماـجنا 

رد امش  شالت  دیامن . عطقنم  دنراد ، یمالسا  ماظن  اب  هک  یدنویپ  یگتـسب و  لد زا  ار  مدرم  ات  دنک  ییامن  گرزب روشک  رد  دراد ، دوجو  رگا  دنک و  قلخ  درادن ، دوجو  هک  یفعض 

. دریگب ار  نیا  ولج  دناوت  یم مدرم ، یارب  ناتنایب  راک و 

سردم  / ١٢/١٣٧٧/٠۶ تیبرت  هاگشناد  رد  تانایب 

ناشراک یـسک  دنتفگ ، یم یزیچ  مھ  اھ  نآ رگا  دنیوگب . یزیچ  دنوش و  نادـیم  دراو  دندیـسرت  یم دوب و  هدولآ  ناشیاھ  تسد دوب ، کاپان  ناشیاھ  هدـنورپ هک  دـندوب  یا  هدـع

اب اھ  نآ ی  هنیک دنتـشاد . یدب  یاھ  هدنورپ نوچ  دندیـسرت ؛ یم ناشدوخ  اما  تشادن ؛ ناشراک  یـسک  دنتفگ ، یم مھ  زور  نآ  رگا  دننز ، یم زورما  هک  یفرح  نامھ  تشادن .

رب یروھمج ، تسایر  ریخا  تاباختنا  زا  دـعب  دـنوش . نادـیم  دراو  دـندرک  یمن تارج  ناشدوخ  اھ  نیا دوب . هدـش  مولعم  میدـق  زا  یماما ، یمالـسا  رکفت  اب  ماما و  اـب  بـالقنا ،

لاحـشوخ اھ  نیا دـنداد ! ماظن  هیلع  یار  نویلیم  یـس  مدرم  دـندرک  لایخ  هک  دوب  نیا  اھ  نآ طلغ  لـیلحت  دـندرک ! ادـیپ  تارج  دـندرک ، تاـباختنا  زا  هک  یطلغ  لـیلحت  ساـسا 

رد بالقنا ، یزوریپ  زا  لاس  هدجھ  تشذگ  زا  دعب  هک  تسا  نیا  یمالسا  ماظن  تاراختفا  زا  یکی  دندوب . هداد  ماظن  تیبثت  یارب  یار  نویلیم  یس  مدرم  هک  یلاح  رد  دندش ؛

یقلت فعـض  ی  هطقن ار  ماظن  توق  ی  هطقن اھ  نیا دـنوش . یم تاباختنا  نادـیم  دراو  دـصرددون  دودـح  راد  یار قح ینویلیمودو  یـس تیعمج  زا  نویلیم  یـس  تاباختنا ، کـی 

هابتـشا فارحنا و  نیا  هب  دعتـسم  هدامآ و  هک  یناسک  هب  هکنیا  یارب  دـندرک  یم دایرف  داد و  بترم  تاـباختنا ، لوا  یاـھزور  ناـمھ  هناـگیب ، یاـھویدار  ادـتبا  هتبلا  دـندوب ! هدرک 

نیا دـننک . دادـملق  دومناو و  ماظن  فعـض  ی  هطقن ار  ماظن  توق  ی  هطقن دنتـساوخ  دـندرک ! ماظن  زا  ییاضران  راـھظا  رفن  نویلیم  یـس  هلب ؛ هک  دـنھدب  تھج  طـخ و  دنتـسھ ،

الاح مینزب ! فرح  مییایب  مھ  ام  سپ  دراد ، فلاخم  رفن  نویلیم  یـس  ماظن  هک  یروشک  رد  الاح  هک  دـندرک  لایخ  دـنداد ؛ بیرف  ار  ناشدوخ  اـی  دـندرک ، رواـب  اـی  مھ  اـھ  هراـچیب

زورما دندوب ، ینوناق  بیقعت  تحت  دندز و  یم ار  یقطنم  یاھزرم  دودح و  دندرک ، یم یفلخت  رگا  مھ  تقو  نآ  هدرکن ، یقرف  هک  یلاح  رد  دننز ؛ یم فرح  دنا ، هدرک ادـیپ  تارج 

. تسا هدرکن  یقرف  تسا ؛ هنوگ  نامھ زاب  دننک ، فاجرا  دننک ، داسفا  دننک ، لالضا  یناسک  رگا  مھ  زورما  تسا . هدرکن  یقرف  چیھ  تسا ؛ روط  نامھ مھ 

« يمالسا يروھمج  فعض  طاقن   » 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 15هاگياپ  هحفص 2 
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یگدنزاس  / ١٣٧٧/٠٧/١۵ داھج  نالوئسم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

. تسا هداد  ار  اھناحتما  نیرتھب  زا  یکی  یگدـنزاس  داھج  ینعی  گرزب  ناـمزاس  نیا  میظع و  ی  هعومجم نیا  تسا ، هتـشذگ  بـالقنا  زا  هک  یلاـس  تسیب  نیا  رد  دـمحب هللا 

اھناسنا یگدنزاس  هب  مھ  دیزادرپب و  اھاتـسور  اھرھـش و  یگدنزاس  هب  دیاب  مھ  دیھد . همادا  ار  اھراک  نیا  دـیاب  تسا . منتغم  تمیق و  یذ امـش  دوجو  دـمحب هللا  مھ  زورما 

امش و تامدخ  هب  یدامتم  یاھلاس  زونھ  روشک ، نیا  دینک . تیبرت  لاعف  یاھزغم  دمآراک و  یاھتسد  هتـسجرب ، صاخـشا  قیال ، ناریدم  ناتدوخ ، نورد  رد  دیوش . لوغـشم 

، اھراک زا  یـضعب  لیطعت  ای  یداصتقا  تالکـشم  زا  یخرب  زا  دـنناوتب  دـیاش  ات  دـنا  هتفرگ نیمک  بالقنا ، نانمـشد  هک  ینارود  نیا  رد  دراد . جایتحا  نات  هناصلخم شالت  راک و  هب 

ات دـینک  فعاضم  ار  ناتدوخ  شالت  هک  تسامـش  صوصخب  همھ و  ی  هفیظو دـننک ، تسرد  رازگتمدـخ  زوسلد  نیلوئـسم  تلود و  یارب  ای  ماظن ، یارب  یفعـض  ی  هطقن انایحا 

. دییامن کمک  روشک  تفرشیپ  هب  مک و  ار  مدرم  تالکشم  هدنزاس ، راک  اب  دیناوتب 

ییوجشناد  / ١٣٧٧/١٢/٠۴ تایرشن  ناریبدرس  لوئسم و  ناریدم  خساپ  شسرپ و  هسلج  رد  تانایب 

لاوس دننز ، یم فرح  اجنیا  دنیآ  یم دارفا  مراد . ررکم  ناناوج  اب  مھ  انایحا  ناناوج ، ریغ  اب  هتبلا  ار  هسلج  نیا  ریاظن  نم  دـیراد ، نم  شیپ  اجنیا  نآلا  امـش  هک  یا  هسلج نیا 

هب ندرک  داقتنا  هک  دیشاب  هتشاد  هجوت  اما  دوش ؛ یم هداد  شربخ  مھ  نم  هب  دننز ؛ یم نفلت  دنسیون ، یم همان  دننک ، یم لاکـشا  دننک ، یم حرطم  ار  دوخ  فرح  دننک ، یم

داقتنا تسھ ! مھ  شا  یقطنم ریغ  لکـش  هب  هنافـساتم  تسھ و  نیا  هتبلا  تسین . ام  ی  هعماج رد  نیا  مییوگب  ـالاح  اـم  هک  تسین  شزرا  کـی  ندرک ، ییوج  بیع یاـنعم 

یبای تلع دناوت  یم رگا  فعض  ی  هطقن نیا  دنیبب  دعب  تساجک ؛ توق  ی  هطقن تساجک ، فعض  ی  هطقن دنیبب  دنک ، یجنـسرایع  دنیـشنب  یناسنا  رھ  هک  تسا  نیا  شیانعم 

ناوج زا  ناسنا  هک  تسا  یزیچ  نامھ  نیا  تسا ؛ تسرد  دش ، ماجنا  راک  نیا  رگا  دنک . ادـیپ  ار  لصا  دـنک ، ادـیپ  ار  هشیر  نآ  ینعی  دورب ؛ اجنآ  غارـس  ددرگ ، یمرب اجک  هب  دـنک 

لئاسم رد  ضیحمت  نودب  هدش و  یشکطخ  یبلاغ ، هرابکی ، یسایس ، یاھحانج  دنرادن . یا  هدیقع اھزیچ  نیا  هب  یسایس  یاھحانج  هک  یزیچ  نامھ  تسرد  دراد ؛ عقوت 

. دننک یم راک 

ماظن  / ١٣٧٨/٠١/١۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

زا یـشان  ای  هک  یمیھافم  رب  ندرک  لمح  ار  تیالو  مسا  دـندب ! شمالـسا  اب  دنـسرت ؛ یم اھزیچ  نیا  زا  دـننک ، یم ینمـشد  یمالـسا ، تیالو  اـب  تموکح و  اـب  هک  یناـسک 

مزج مکاح و  کی  تزع  دوجو  نیع  رد  رادتقا ، دوجو  نیع  رد  نآ  رد  هک  یتموکح  ینعی  تیالو ، تسا ! دانع  ضرغ و  زا  یـشان  ای  تسا ، یمھف  جـک یداوس و  یب یعالطا و  یب

نیا یارب  یلصا  ی  هناشن نآ  نیا ، تسین . اھ  نیا یبلطدوخ و  یارب  یبلط و  هدایز ییار و  دوخ  یھاوخدوخ و  دادبتسا و  زا  یا  هناشن چیھ  مکاح ، کی  عطاق  میمصت  مزع و  و 

اھراب نم  هکنیا  تسا . تایصوصخ  نیا  رد  ام  فعـض  مییایب ، هاتوک  تلادع ، رما  رد  ام  هک  هچرھ  دوش . هدنز  دیاب  تلادع  یتموکح ، نینچ  رد  هک  تسا  یھیدب  تسا . تموکح 

یدایز ی  هلصاف مھ  یلصا  ی  هطقن نآ  ات  اما  میراد ؛ هلصاف  یلیخ  مھ  یدام  یاھتموکح  اب  هچرگا  میراد  هلصاف  یمالـسا ، تموکح  بولطم  ی  هطقن هب  ندیـسر  ات  میوگ  یم

یـصخش یاھفعـض  زا  یـشان  مییایب ، هاتوک  یھلا ، ماکحا  یھلا و  ی  هدارا رد  ندـش  مضھ  ندـش و  وحم  رما  رد  تلادـع ، رما  رد  هک  اجرھ  هچرھ و  تسا . نیا  رطاـخ  هب میراد 

. تسا نیا  یمالسا  تیالو  یمالسا و  مکح  الا  و  تسام ،

ماظن  / ١٠/١٣٧٨/٠۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

زا رتشیب  ار  شدوخ  بویع  ناسنا  مینادب . نادقتنم  زا  رتشیب  ام  ار  اھفعض  هطقن  یضعب  دیاش  دننک . یم ادیپ  ار  اھفعـض  هطقن  دندرگ  یم یمالـسا ، یروھمج  ماظن  نادقتنم 

هتفرگ ماجنا  یراک  اھفعض ، هطقن  نیا  دوجو  اب  هک  تسا  نیا  هلاسم  دراد  هک  هتبلا  درادن  ای  دراد  فعـض  هطقن  ایآ  یمالـسا  یروھمج  هک  تسین  نیا  هلئـسم  دناد . یم نارگید 

ماکحا تیمکاح  یمالـسا ؛ تموکح  داجیا  ینعی  تسا ؛ مالـسا  یایند  رد  ریخا  نرق  دنچ  خـیرات  لوط  رد  هثداح  نیرتگرزب  هثداح ، نیا  هک  تسا  هداتفا  قافتا  یا  هثداح تسا و 

نیا دراد . دوجو  مھ  فعـض  هطقن  کشالب  هتبلا  تسا . مھم  نیا  یمالـسا . فراعم  ساـسا  رب  هعماـج  لیکـشت  نآرق و  مچرپ  ندـش  دـنلب  مالـسا ؛ یاھـشزرا  تیمکاـح  نید ؛

لماک تیوقت و  ار  یمالـسا  ماظن  مینک و  مک  ار  دوخ  یاھفعـض  میـشوکب  دیاب  دـنک . یم لیمحت  یمالـسا  ماظن  رب  هعماج و  نیا  رب  ار  شدوخ  هک  تسام  یاھیھاتوک  اھفعض و 

. تسا نیا  هیضق  لصا  دننک . هجوت  نآ  هب  دیاب  ناناملسم  دھاوخ ، یمن نمشد  هک  هچنآ  مییامن .

١٣٧٨/١١/٠۴ /  ( هر ) ینیمخ ماما  هرگنک  یملع  تایھ  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

لباقم رد  ندـشن  بوعرم  نیا  تسایـس ، نادـیم  رد  یگداتـسیا  نیا  گنج ، رد  یگداتـسیا  نیا  اھیراکادـف ، نیا  ام ، ناناوج  نیا  درک . بلقنم  ار  اـھ  یلیخ اـم  گـنج  ی  هیـضق

هـضراعم یروآ و  گنج دھاوخ  یمن الـصا  هداتـسیا و  ایند  یدام  تردق  نیرتردـتقم  لباقم  رد  یمالـسا  یروھمج  ماظن  تسین . یمک  زیچ  زورما  اکیرما ، رابکتـسا و  یاھرـشت 

هیکت دوخ  توق  ی  هطقن هب  ام  مینک . هیکت  حالس  یدام و  یورین  ینعی  دوخ  فعـض  ی  هطقن هب  ام  هک  دیآ  یمن ناشدب  اھ  نآ دنک . یم هیکت  شدوخ  توق  ی  هطقن هب  اقافتا  دنک ؛

دـمحب هللا مھ  نیا  زا  دـعب  مینک و  تمواقم  میا  هتـسناوت ام  میتسین . بقع  ام  نادـیم ، نیا  رد  تموکح . اب  مدرم  یراکمھ  یھارمھ و  داـقتعا و  ناـمیا و  هب  ینعی  مینک ؛ یم

؛ دنراذگ یم مدق  دـننک و  یم تارج  یناسک  دـننیبب . ار  نآ  ات  نارگاشامت  یارب  ایند  رد  هار  کی  دوش  یم نیا  وگلا ؛ اھتلم  یارب  دوش  یم نیا  دیھـش ؛ دوش  یم نیا  میناوت . یم

تاراظتنا نیا  اب  هدنیآ و  نیا  اب  نیاربانب  دوش . میـسرت  یھار  هک  تسا  مھم  نیا  تسا ؛ هدـش  میـسرت  هار  هرخالاب  دـنراذگب . مدـق  دـننکن  تارج  مھ  یناسک  تسا  نکمم  اما 

نیا ناناوج و  امش  دیتسھ ؛ امش  دننکب ، ار  اھراک  نیا  دیاب  هک  مھ  یناسک  دراد . ور  شیپ  رد  یگرزب  یلیخ  یاھراک  یمالـسا  بالقنا  یمالـسا و  ماظن  یخیرات ، یناھج و 

هک یریقح  کـچوک و  یاـھزیچ  هب  ندـشن  هدوـلآ  یرظندـنلب و  هیحور و  لالقتـسا  یمالـسا و  تسرد  رکف  تنـس و  باـتک و  رب  هیکت  اـب  اـش هللا  نا  هـک  یناـحور  دـیدج  لـسن 

یاھزیچ هب  دیـشاب  بظاوم  دـیورب . شیپ  دـیناوتب  شزرا و ...  یب اعقاو  یاھزیچ  یزاب ، قیفر یـسایس ، لئاسم  یدام ، لـئاسم  دریگ  یم ار  اـھاپ  تسد و  یلیخ  هنافـساتم 

. تسامش شود  رب  اھراب  نیا  دنوش و  عقاو  دیفم  دنناوت  یم یلیخ  هدنیآ  یارب  امش  لاثما  اعقاو  تسا . فیح  دینکن ؛ راچد  ار  دوخ  اقلطم  شزرا  یب

جح  / ١٣٧٨/١٢/٢٣ میظع  یهرگنک  هب  مایپ 

فراعم ماکحا و  تکرب  هب  یمالـسا  یروھمج  زورما  دوب ، یمن ام  هجوماـن  اـی  هجوم  یاـھتلفغ  اـھیھاتوک و  یمالـسا و  یروھمج  ماـظن  نالوئـسم  اـم  یاھفعـض  رگا  کـش  یب

. دوب هدش  نیا  زا  رت  کیدزن دوخ  یاھفدھ  هب  هتشاذگ و  رس  تشپ  ار  تالکشم  زا  یرتگرزب  لصف  مالسا  ینارون 

یربھر  / ١٣٧٩/١١/٢٧ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

زا یتسرھف  ناوت  یم مینک . مک  جـیردتب  ار  فعـض  طاقن  نآ  تیوقت و  ار  توق  طاقن  نیا  دـیاب  میراد . یفعـض  توق و  طاقن  یمالـسا  یروھمج  ماظن  رد  بالقنا و  رد  لاحرھ  هب ام 

ار اھ  نیا دوشن  هک  تسین  ییاھزیچ  ینعی  تسا ؛ هدـش  رکف  راک و  لئاسم ، نیا  یور  مھ  ابلاغ  دـیچ . ار  فعـض  طاقن  مھ  شرانک  رد  تشاذـگ و  دوخ  لباقم  رد  ار  توق  طاقن 

عفر تالکـشم  نیا  هک  تسین  نیا  رب  لیلد  مینادـب ، ار  تالکـشم  ام  هکنیا  فرـص  ینعی  تسا ؛ هدـیچیپ  الماک  راکوزاس  کی  عماوج ، تکرح  ملاع و  تکرح  راکوزاس  تخاـنش .

هک دوجوم  یجراخ  ناطیش  اب  سفن و  ناطیش  اب  دیاب  هشیمھ  دراد . جایتحا  نآ  هب  تسا و  یمئاد  تدھاجم  کی  لاح  رد  مھ  ناسنا  میتسھ ؛ ناسنا  ام  ی  همھ هن ، دوش ؛

یاھ هنیمز دوش . هابتشا  رتمک  مینک  یعـس  تسا . مزال  هنارایـشوھ  هناھاگآ و  یمئاد و  تدھاجم  کی  هزرابم و  کی  هشیمھ  ینعی  درک ؛ هزرابم  دنک ، یم جیورت  ار  فالخ  هار 

. تسا دایز  رایسب  تفرشیپ 

یربھر  / ١٣٧٩/١١/٢٧ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

فدھ هک  دراد  دوجو  تنرتنیا  رد  یعرف  تیاس  نارازھ  یلصا و  تیاس  اھدص  زورما  هک  متفگ  یم اھناوج  عمج  رد  زورید  نم  دنک . یم هدافتسا  اھشور  ی  همھ زا  نمـشد  زورما 

« يمالسا يروھمج  فعض  طاقن   » 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 15هاگياپ  هحفص 3 
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یاھشور زا  یبیرخت و  یاھشور  زا  تسین ؛ یلالدتسا  مجاھت  مھ  مجاھت  دنھد . رارق  مجاھت  دروم  ار  یعیش  تارکفت  صوصخب  یمالـسا و  تارکفت  هک  تسا  نیا  ناش  هدمع

رایتخا رد  هک  هچنآ  زا  دـیاب  درک . هدافتـسا  لیاسو  نیا  زا  یتسیاب  تسین ؛ لکـشم  مھ  شیاھخـساپ  دراد ؛ خـساپ  اھ  نیا ی  همھ دـننک . یم هدافتـسا  هریغ  هناسانـش و  ناور

. مینک یمن هدافتسا  دیاش ، دیاب و  هک  نانچ نام ، یمومع میظع  ربانم  زا  یرایسب  زا  هن  نامتاعوبطم و  زا  هن  نامیامیـس ، ادص و  زا  هن  ام  مینکب . ار  هدافتـسا  رثکا  دح  میراد ،

. تسا نکمم  نیا  و  درک ؛ دایز  ار  توق  طاقن  مک و  ار  فعض  طاقن  زور  هب  زور  دیاب  مینک . مک  یتسیاب  ار  اھفعض  نیا  تسام ؛ یاھفعض  نیا 

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

ار نشور  هار  نیا  یمالـسا  یروھمج  ماظن  بالقنا و  دیراد ! نمـشد  هک  دیرواین  دای  هب  دینادن و  دیمھفن ، دنیوگ  یم دیآ !؟ یم ناشدب  نمـشد  مسا  ندروآ  زا  دارفا  یـضعب  ارچ 

رظن دـیدجت  زا  مد  امئاد  یا  هدـع دراد . ندرک  لمع  هب  جایتحا  درادـن ؛ رظن  دـیدجت  هب  جایتحا  بالقنا  تشاذـگ . تلم  یاپ  لباقم  رد  ار  حالف  حالـص و  طـخ  نیا  داد و  ناـشن  اـم  هب 

یگتـسباو داسف و  یاھرازنجل  رد  هرخرخ  ات  هک  دوب  یمیژر  یتیافک  یب داسف و  لباقم  رد  میظع  تکرح  کی  بالقنا ، دینک !؟ رظن  دیدجت  دـیھاوخ  یم یزیچ  هچ  رد  دـننز . یم

لمع دوب و  رادافو  یمالـسا  یروھمج  ماظن  ینابم  هب  دیاب  درک ؛ لمع  یـساسا  نوناق  هب  دیاب  درک ؛ لمع  بالقنا  هب  دـیاب  تسا . گرزب  حالـصا  کی  بالقنا ، دوب . هدـش  راتفرگ 

میھاوخ یم ییایند  ترشع  یدام و  روما  هب  دوخ  یگدادلد  یتاذ و  نبج  سرت و  یتریصب و  مک اھفعض و  اب  هدنب  لاثما  هدنب و  درادن . یبیع  یمالسا  یروھمج  بالقنا و  درک .

یدـنلب ی  هلق نامھ  یمالـسا ، یروھمج  ماظن  تسا و  دـمآراک  یوق و  بالقنا ، هک  یلاح  رد  میراذـگ ؛ یم بـالقنا  باـسح  هب  ار  دوخ  یاھفعـض  اـم  مینک . ریـسفت  ار  بـالقنا 

یروھمج ماـظن  هک  هچنآ  هب  هدـنب  لاـثما  هدـنب و  هک  یطرـش  هب  درواـیب ؛ نوریب  شا  یونعم یداـم و  یاـھیراتفرگ  ی  همھ زا  ار  اـم  زیزع  روشک  ناریا و  تلم  دـناوت  یم هک  تسا 

. میراذگن یمالسا  یروھمج  ماظن  یاپ  هب  ار  نامدوخ  یاھفعض  مینک و  لمع  هتشاذگ ، ام  شود  رب  زیزع  مالسا  یمالسا و 

نالیگ  / ١٣٨٠/٠٢/١١ مدرم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هب ار  لاسما  ام  دـشاب . هارمھ  ناوارف  یاھ  یرادروخرب اب  دـیاب  تسا - جـیار  لومعم و  ایند  رد  هک  نانچمھ  ماقم - نـالف  اـی  تساـیر  هب  ندیـسر  هک  دـننک  روصت  یناـسک  دـیابن 

دوخ و ی  هلـصاف دـیاب  ام  مینک . تکرح  هار  نیا  رد  هکنیا  زج  میرادـن ، یا  هراچ میراد . هفیظو  هرخالاب  اما  اجک ؟ یولع  راتفر  اجک ، ام  میدرک . یراذـگ  مان یولع  راتفر  لاـس  ناونع 

یـشم تسا . عونمم  نالوئـسم  یارب  یبلط  نوزفا تسا . نیمھ  هار ، نیا  رد  اھمدـق  نیلوا  زا  یکی  مییامن . دـھج  دـج و  میناوت ، یم هک  ییاجنآ  ات  مینک و  مک  ار  یولع  راـتفر 

اھ نیا یمالسا ، ماظن  رد  دنناد ، یم روشک  ی  هیلاع تاماقم  هب  ندیسر  ی  همزال ار  نیا  نارگید  رگا  دیآ . یم رامش  هب  فعض  ی  هطقن روشک ، نالوئـسم  یارب  هنایارگ  یفارـشا

تباقر مھ  هار  نیا  رد  تباقر  هقباـسم و  تسا ؛ تمدـخ  هار  هار ، نیا  هک  دـننادب  ناـبلطواد  نیارباـنب  دوش . یم بوسحم  مھ  فعـض  ی  هطقن هکلب  تسین ، شا  همزـال اـھنت  هن 

. دش دھاوخ  تیاعر  دودح  دوخ ، هب  تبسن  ای  رگیدکی  هب  تبسن  بلاطم  نایب  رد  تاغیلبت ، رد  هاگ  نآ دش ، روط  نیا رگا  تسا . رتشیب  هچرھ  ندرک  تمدخ  یارب 

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

رصنع راھچ  نیا  دننادب . ار  اھ  نیا ردق  دیاب  نالوئسم  مھ  مدرم و  مھ  تسا . یـساسا  توق  ی  هطقن راھچ  اھ  نیا ناریا ! زیزع  تلم  نم ! زیزع  ناناوج  زیزع ! نارھاوخ  ناردارب و 

. میدروخ هبرض  میدرک ، تلفغ  رصنع  راھچ  نیا  زا  ام  اجرھ  دنزب . هبرض  ماظن  نیا  هب  دناوتن  نمشد  تقو  چیھ هک  تسا  نآ  بجوم  رصنع  راھچ  نیا  تسا . ماظن  یرادیاپ  بجوم 

هک ییاجنآ  تسا . هدوب  رصانع  نیا  زا  تلفغ  رثا  رب  میدش ، یفعض  راچد  یـسایس  یاھ  هنیمز رد  رگا  میدرک ، ادیپ  یداصتقا  یگدنام  بقع رگا  میدروخ ، یداصتقا  ی  هبرـض رگا 

هدوب رصانع  نیا  رب  هیکت  رطاخ  هب  میدرک ، ماکان  ار  نمشد  هک  ییاجنآ  میرادرب ، هار  رس  زا  ار  عناوم  میتسناوت  هک  ییاجنآ  میدروآ ، تسد  هب  تزع  هک  ییاجنآ  میدرک ، تفرشیپ 

. دـنک راوـمھ  روـشک  نیا  رب  ددـجم  طلـست  یارب  ار  هار  دوـخ ، لـیم  هب  نمـشد  دـیراذگن  دریگ . رارق  مجاـھت  دروـم  دورب و  مدرم  تسد  زا  رـصانع  نـیا  دـیراذگن  دـنراذگن و  تـسا .

. تسا مزال  مدرم  داحآ  روشک و  نالوئسم  یرایشھ 

تلود  / ٠۵/١٣٨٠/٠۶ تایھ  یاضعا  یروھمج و  سیئر  رادید  رد  تانایب 

زا نتـساک  اھتوق و  رب  ندوزفا  رب  ار  انب  دـینک و  ادـیپ  یتسرد  هب ار  اھ  نآ فعـض  توق و  طاقن  دنتـشاد . یفعـض  توق و  طاقن  دـندوب ، امـش  زا  لبق  هک  ییارزو  هتـشذگ و  یاھتلود 

هراـشا یتادراو  اتدـمع  یعونـصم و  یگنھرف  یتاـغیلبت  جاوما  زا  یخرب  هب  زاـب  نم  دـیاین . شیپ  هابتـشا  فعـض ، توق و  طاـقن  تخانـش  رد  هک  یطرـش  هب  دـیراذگب ؛ اـھفعض 

یاـھ هنیمز رد  ییاـجر  دیھـش  موحرم  ی  هرود رد  اـی  گـنج  ی  هرود رد  اـم  رگا  دـننک . دومناو  فعـض  طاـقن  ار  یلبق  یاـھتلود  توق  طاـقن  زا  یخرب  دـننک  یم یعـس  هک  منک  یم

فعـض ی  هطقن کی  ناونع  هب  ار  اھ  نیا دـننک  یم یعـس  یـضعب  زورما  دوب ، روشک  زاین  هک  میدرک  ار  اھراک  نالف  یتینما  یاھ  هنیمز رد  میتفرگ و  ار  اھمیمـصت  نالف  یداـصتقا ،

راوـس ناـشنز  اـب  هارمھ  دـنورب ، زاـمن  هب  هعمج  زور  دنتـساوخ  یم یتـقو  دـش ، ماـمت  ناـشترازو  ی  هرود هکنآ  زا  دـعب  هـک  میتـشاد  ییارزو  ناـمز  نآ  رد  اـم  رگا  دـننک . یفرعم 

رد دندوب  دیقم  هک  میتشاد  ییارزو  ام  رگا  دنامب . دیاب  تسولبات و  اھ  نیا تسام ؛ تاراختفا  وزج  اھ  نیا تسا ؛ توق  ی  هطقن نیا  دنتفر ، هعمج  زامن  هب  دندش و  تلکیسروتوم 

، مدوب هتسشن  هعمج  زامن  رد  تفگ  نم  هب  یرتنالک  دیھش  موحرم  تسا . توق  ی  هطقن اھ  نیا دنونشب ، ار  اھ  نآ فرح  دننیشنب و  مدرم  نایم  رد  دننک و  تکرـش  هعمج  زامن 

. تسا ریزو  وا  تفگ : درک و  هراـشا  دوب ، هتـسشن  ولج  فص  رد  هک  یـسک  هب  صخـش  نآ  روطچ ؟ متفگ  تسا . هدـش  ضوع  هناـمز  ردـقچ  نیبـب  تفگ  ودرک  ور  نم  هب  رفن  کـی 

دیھـش ادخ  مریزو ! مھ  نم  میوگب ؛ وت  هب  رتبیجع  زیچ  کی  نم  سپ  متفگ  وا  هب  تسا . ورین - ریزو  روپـسابع - مدید  مدرک ، هاگن  ولج  فص  هب  تفگ  یم یرتنالک  دیھـش  موحرم 

ی هلمج زا  اعقاو  مھ  وا  دوب . یروخبدرد  هب یلیخ  مزعرپ و  نوخرپ ، کرحترپ ، رایـسب  مدآ  هک  دنناد  یم دنتخانـش ، یم دـندوب و  هدـید  ار  وا  هک  ییاھ  نآ دـنک . تمحر  ار  یرتنالک 

. تفر نامتسد  زا  هک  دوب  یناسک 

هتـشاد دوجو  مھ  فعـض  طاقن  تسا . هدوب  توق  طاقن  اھ  نیا دندمآ ، یم مدرم  نایم  هب  دندش و  یمن قرغ  اھلباتراک  رد  رگا  دـندرک ، یم یـشکرس  مورحم  قطانم  هب  ارزو  رگا 

فعـض توق و  طاقن  تخانـش  رد  دیابن  مینک . فرطرب  ار  اھ  نیا دـیاب  تسا ؛ فعـض  طاقن  اھ  نیا میتشاد ، یزیچان  ی  هبرجت کدـنا و  یدـلبراک  مک و  یرادا  طابـضنا  ام  رگا  تسا .

ی هطقن شراک  تسا ، بالقنا  نارود  هکنیا  لایخ  هب  دـنک ، لمع  نوناق  فالخرب  یلام  یاھراک  ی  هنیمز رد  هک  هداد  یم قح  شدوخ  هب  الثم  یریزو  نامز  نآ  رگا  مینک . هابتـشا 

هتبلا مروآ ! یم ار  نآ  منک و  یم خاروس  ار  راوید  دنھدن ، هزاجا  رگا  اما  مروآ ؛ یم اج  نالف زا  ار  زیچ  نالف  نم  تفگ  نم  هب  یریزو  بالقنا  لیاوا  تسا . هدـش  یم بوسحم  فعض 

توق و طاقن  تخانـش  رد  مینک و  هفاضا  ار  توق  طاـقن  مینک ، مک  ار  فعـض  طاـقن  تسا . فعـض  ی  هطقن نیا  اـما  درک ؛ یمن تمذـم  راـک  نآ  رطاـخ  هب  ار  وا  یـسک  دـیاش  زور  نآ 

. مینکن هابتشا  فعض ،

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

هجوت اب  ار  هدـش  شومارف  هدـش و  ریخات  یاھراک  فیعـض ، یاھراک  هدـشن ، یاھراک  دـیاب  نالوئـسم  تفرگ ، هدـیدن  دـیابن  ار  اھتیقفوم  اھتفرـشیپ و  هک  نانچمھ  مدـقتعم  نم 

، یزرواشک بآ  برـش ، بآ  دـنراذگب . راـک  یارب  ار  دوخ  تمھ  ی  همھ نالوئـسم  هکنیا  رگم  دوش ، یمن نیا  و  دـنھد ؛ رارق  دوخ  راـک  ی  هماـنرب رد  ربارب  ود  ماـمتھا  اـب  فعاـضم و 

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 

ییاضق  / ٠۵/١٣٨١/٠۴ هاگتسد  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

« يمالسا يروھمج  فعض  طاقن   » 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 15هاگياپ  هحفص 4 
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دـمھفب و ار  دوخ  فعـض  توق و  طاـقن  دـناوتب  هدـنوش  داـقتنا  دوش  یم بجوم  داـقتنا  اریز  تسا ؛ یبوـخ  زیچ  هعماـج  رد  داـقتنا  هک  تسا  نیا  نادـقتنم  هب  طوـبرم  بلطم  اـما 

ار هیئاضق  ی  هوق دیابن  تسا . هنامـصخ  ییوج  بیع مھ  نآ  ییوج ، بیع زا  ریغ  داقتنا ، نکیل  دـنک . یم کمک  راک  تفرـشیپ  هب  نیا  دـنمھفب . دـنناوتب  هنحـص  نارظان  نینچمھ 

هک دـنک  ساسحا  دـیاب  دـشاب ؛ ماظن  تیامح  دروم  هک  دراد  جاـیتحا  دـنک ، لـمع  دنیـشنب و  رارقتـسا  اـب  تسرد و  ربمغیپ ، هاـگیاج  رد  دـناوتب  هکنیا  یارب  یـضاق  درک . فیعـضت 

یقطنم و ریغ  یاھداقتنا  باب  رگا  دراد . مزال  ار  نالوئسم  یوس  زا  تیامح  مومع و  رظن  رد  تلزنم  یضاق ، تسا . تلزنم  یاراد  مدرم  مشچ  رد  دوش و  یم تیوقت  تیامح و 

مدرم مشچ  زا  اضق  هاگتـسد  یـضاق و  دروخ : دـھاوخ  هبرـض  زاین  ود  رھ  نیا  هب  دـش  زاب  هیئاضق  ی  هوق تمـس  هب  یـسایس  یاـھ  هزیگنا اـب  اـنایحا  هناـیوج و  بیع هنامـصخ و 

نوناق زا  فلختم  ملاظ و  کی  دتسیاب و  تعاجش  اب  دیایب  یضاق  هک  میشاب  هتشاد  عقوت  اضف  نیا  رد  روطچ  ام  تقو  نآ دھد . یم تسد  زا  مھ  ار  نالوئسم  تیامح  دتفا و  یم

تبالـص و تعاجـش و  نیا  یـضاق  میھاوخب  ام  رگا  تسین . ناسآ  راک ، نیا  دریگن ؟ رارق  وا  ریثات  تحت  هنوگ  چـیھ دـناشکب و  همکاحم  زیم  یاـپ  هب  دراد - رز  مھ  روز و  مھ  هک  ار -

ار شتلزنم  ایناث  میھد ؛ رارق  تیامح  دروم  الوا  تسوا ، یماح  هک  ار  یھاگتـسد  وا و  دیاب  درادرب ، میراد ، عقوت  وا  زا  هک  ار  ینیگنـس  یاھراب  نینچ  هک  دشاب  هتـشاد  ار  رادتقا 

. مینک ظفح  مدرم  مشچ  رد 

تاـغیلبت رد  یتح  دـننک ؛ یم فیرعت  لـیلجت و  دوخ  یئاـضق  هاگتـسد  زا  هک  تسا - مک  دـشابن ؛ شفـالخ  هکنیا  هن  هتبلا  تسا - نیا  لومعم  اـیند  تاـغیلبت  رد  دـینیب  یم اـمش 

ردقچ دنھد ، یم هئارا  هک  یریوصت  نیا  اب  دنیب  یم دنک ، یم ادیپ  عالطا  اھ  نآ یئاضق  یاھ  هاگتسد نوطب  زا  یتقو  مدآ  هک  دنھد  یم یشنم  یـضاق  هب  اھملیف . رد  نوگانوگ و 

هنوگ نیا تاغیلبت  اما  تسین ؛ هنوگ  نیا مھ  تاقوا  یلیخ  دننک . یفرعم  ریصب  لداع و  لقاع ، ریذپانذوفن ، ریذپانریثات ، هاگیاج  یاراد  ار  یـضاق  دننک  یم یعـس  اما  دراد ؛ هلـصاف 

دربب باسح  دریگ ، یم ار  وا  ی  هقی یئاضق  هاگتسد  هک  یسک  دنک ؛ هعجارم  رطاخ  نانیمطا  اب  دنک ، یم هعجارم  یئاضق  هاگتـسد  هب  هک  یـسک  هک  تسا  نآ  یارب  نیا  تسا .

هاگتـسد امئاد  مینک ؛ لمع  هنالقاع  شور  نیا  فالخرب  دیابن  هک  ام  دنک . افیا  ار  دوخ  شقن  دناوتب  یئاضق  هاگتـسد  لمع  نآ ، رـس  تشپ  و  یئاضق ، هاگتـسد  تبیھ  لک ، رد  و 

تسین نیا  داقتنا  یانعم  ندید . مھ  رانک  رد  ار  فعض  توق و  هرسان و  هرس و  ینعی  داقتنا  میدرک : ضرع  میھد . رارق  دراوان  اجبان و  یاھداقتنا  دروم  مینک و  فیعضت  ار  یئاضق 

. تسا همھ  ررـض  هب  نیا  درک ؛ فیعـضت  ار  هیئاضق  ی  هوق دـیابن  ضرغ ؛ دـنک . هظحالم  نوگانوگ  یاھ  هزیگنا اب  یھاگ  یتح  مھ  ار  فعـض  طاقن  دـنیبن و  ار  توق  طاقن  ناـسنا  هک 

یمالسا ماظن  دنکن و  ادیپ  ناماس  ماظن  راک  چیھ  دنھاوخ  یم هک  ییاھ  نآ دنرب ؛ یم دوس  ماظن  نانمـشد  هلب ؛ درب . یمن دوس  روشک  رد  هیئاضق  ی  هوق فیعـضت  زا  سک  چیھ

نودـب یـسایس و  یاھ  هزیگنا نودـب  یدنمـشوھ ، فاـصنا ، اـب  هنیمز  نیا  رد  هک  تسا  نیا  هیئاـضق  ی  هوق زا  نادـقتنم  هب  اـم  ضرع  نیارباـنب  دریگن . لکـش  بولطم  تروص  هب 

دریگ و رایتخا  رد  ار  یتاناکما  دـناوتب  ات  دوش  کمک  هیئاضق  ی  هوق هب  دـیاب  نیا ، رانک  رد  هتبلا  دـمآ . دـھاوخ  دراو  همھ  هب  نآ  ی  همطل تروص  نیا  ریغ  رد  دوش . لمع  یزرو  ضرغ

. دھد ماجنا  ار  مزال  یاھراک 

تلود  / ٠۴/١٣٨١/٠۶ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

هک ییاھ  یچتاغیلبت نیمھ  دھد . هولج  دمآراکان  ار  تلود  ماظن ، عبت  هب  ماظن و  هک  تسا  نیا  یارب  نآ  شالت  ی  هدمع هک  دراد  دوجو  ایند  رد  راکشآ  یتاغیلبت  نایرج  کی  زورما 

دییات ار  نیا  میتسھ ؛ شخب  نآ  فلاخم  میتسھ ، شخب  نیا  راد  فرط ام  دنیوگ  یم دننک و  یم میسقت  بلط  حالصا راک و  هظفاحم هب  ار  ماظن  فلتخم  یاھـشخب  تاقوا  یھاگ 

، هناگیب تاغیلبت  اھویدار و  رد  امش  ایآ  تسا . هداد  ماجنا  ار  قفوم  تامادقا  نیا  ناریا  عیانص  ترازو  دنیوگب  دنیایب  الثم  هک  هدشن  هدینـش  زگرھ  مینک ؛ یم هچ  ار  نآ  مینک ، یم

ار بیجع  دیازت  نیا  روشک  رد  وجشناد  رامآ  دنیوگب  دنیآ  یمن زگرھ  تسارجا . ای  یـسررب  تسد  رد  دس  تسیب  دص و  الثم  ناریا  رد  دنیوگب  دنیایب  ای  دیا ؟ هدینـش یزیچ  نینچ 

ی هصح کی  رد  دنھاوخ  یم اھ  نآ هک  تسا  یا  هعومجم نامھ  راک  اھ  نیا هکنیااب  دننک ؛ یمن نایب  تقو  چـیھ ار  اھ  نیا تسا . هدوب  یملع  یاھتیقفوم  یاراد  روشک  ای  هتـشاد 

یمالـسا ماظن  هیلع  دوخ و  ی  هنامـصخ فادھا  دیلپ و  تاین  دوس  هب  عومجم ، زا  هک  تسا  نیا  فدھ  تسیچ ؟ فدـھ  مینک . یم تیامح  نآ  زا  ام  دـنیوگب  دـنراذگب و  هناگادـج 

ار نامھ  دشاب ، هتـشاد  دوجو  یفعـض  هطقن  رگا  اما  دننک ؛ فارتعا  نآ  هب  دنتـسین  رـضاح  اھ  نیا دشاب ، هتـشاد  دوجو  مھ  یتیقفوم  یتح  شخب  کی  رد  رگا  دـننک . هدافتـسا 

ی هوق تلود و  ماظن و  هک  تسا  نیا  شفدـھ  دراد و  دوجو  یتاغیلبت  نایرج  کی  زورما  نیاربانب  دـنھد . یم تبـسن  ماـظن  هب  و  دـشاب - یحاـنج  رھ  هب  قلعتم  دـننک - یم گرزب 

. دنک هدرم  لد درـسلد و  فلتخم  حوطـس  رد  ار  ماظن  ناریدم  ناراکردنا و  تسد سویام و  ار  مدرم  دھاوخ  یم دـھد ؛ هولج  دـمآراکان  ار  نوگانوگ  یاھـشخب  نالوئـسم  هیئاضق و 

. دینک هزرابم  نایرج  نیا  اب  دیاب  امش 

هعمجزامن  / ١٣٨٢/٠١/٢٢ یاھهبطخ  رد  تانایب 

دنیب و یم نایز  مھ  مالسا  هکلب  مینیب ، یمن ام  دوخ  طقف  ار  نآ  نایز  دشاب ، ام  راک  رد  یـصقن  فعـض و  رگا  مینک . یم لمع  مالـسا  مان  هب  مینز و  یم فرح  مالـسا  مان  هب  ام 

تاناکما اب  هک  دنراد  ار  نآ  ییاناوت  یمالسا  یروھمج  دمآراک  نادرم  ماظن و  نالوئسم  دنک . یم ار  هدافتساوس  رثکا  دح  فیرظ  قیقد و  رایـسب  ی  هتکن نیمھ  زا  مھ  نمـشد 

تالکـشم هکلب  یداصتقا  تالکـشم  طقف  هن  روشک ، تالکـشم  ی  همھ ام - ی  هداـعلا قوف یداـم  تاـناکما  هچ  ریظن و  مک یناـسنا  تاـناکما  هچ  دراد - روشک  نیا  هک  یعیـسو 

اب یلدـمھ و  اـب  تمھ ، اـب  تیدـج ، اـب  ار  تالکـشم  نیا  ی  همھ دنتـسھ ، اـھراک  سار  رد  هک  ینادرم  دـننک . لـح  هویـش  نیرتـھب  هب  مھ  ار  یعاـمتجا  یگنھرف و  یقـالخا و 

نالوئـسم زا  ار  نیا  دـیاب  ام  بیجن  دنمـشوھ و  هاگآ و  زیزع و  تلم  دریگ و  رارق  روشک  نالوئـسم  هجوت  دروم  دـیاب  راک  نیا  دـننک و  لح  دـنناوت  یم یلـصا  لـئاسم  هب  نتخادرپ 

، دنتـسھ یتـموکح  تالیکـشت  زا  یـشخب  هب  هتـسباو  هک  ینوگاـنوگ  یاـھداھن  هچ  هننقم و  ی  هوق هچ  هیئاـضق ، ی  هوق هچ  هیرجم ، ی  هوق هچ  فلتخم ، یاھـشخب  رد  روشک 

. دھاوخب

ماظن  / ١۵/١٣٨٢/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

نآ اب  مھ  نآ  تفن ، تعنـص  ندـش  یلم  تضھن  نامز  رد  هاتوک  ی  هرود کی  رد  زج  دوب ؛ هدیـشچن  شخیراـت  لوط  رد  ار  یمدرم  یاـھ  هدارا مسجت  زورب و  معط  زگرھ  روشک  نیا 

میا هتـسناوت اـم  دراد . هگن  ار  دوخ  تسناوتن  دـندرک و  شبارخ  دـندز  دـندرواین و  تقاـط  مھ  دـعب  دوب ؛ یھاـتوک  رایـسب  ناـمز  تسا . لـصفم  نآ  ناتـساد  هک  اھتیدودـحم  همھ 

دھاـش ناـمروشک  رد  ار  یریگ  میمـصت یـسایس و  یاـھ  هصرع رد  روضح  سلجم و  ناگدـنیامن  نییعت  رد  روھمج ، سیئر نییعت  رد  تاـباختنا ، رد  مدرم  روـضح  یرـالاس ، مدرم

لقتنم مھ  ناتناناوج  هب  ار  راختفا  نیا  مینک . راختفا  تمدـخ  نیا  هب  مینک ؛ یم تمدـخ  یماظن  نینچ  رد  امـش  نم و  نازیزع ! تسا . یمالـسا  ماظن  گرزب  رنھ  نیا  میـشاب ؛

ناوج ریغ  ناوج و  لسن  هک  دنک  یراک  دھاوخ  یم دھاوخ ؛ یم ار  نیا  سکع  نمـشد  دنک . یم یگدنز  یمالـسا  ناریا  رد  هک  دنک  راختفا  ساسحا  ناوج  لسن  دیراذگب  دینک ؛

ربارب دـنچ  دـنراد - فعـض  طاقن  مھ  اھروشک  ی  همھ اھتلم و  ی  همھ میتسین ؛ یلاخ  فعـض  طاقن  زا  انیقی  هک  میراد - هک  ار  یفعـض  طاقن  دـننک . یگتـسکشرس  ساسحا  ام 

، تسا غورد  دـنناد  یم هک  مھ  ناراکردـنا  تسد دوخ  هک  دـننک  یم رارکت  ار  غورد  کـی  ردـق  نآ دـنیامن . یم رارکت  ار  نآ  اـھراب  اـھراب و  دـننک و  یم غیلبت  نآ  یور  هدرک ؛ یم گرزب 

رد ناتناناوج و  رد  دوخ ، رد  ار  راختفا  ساسحا  دینک ؛ لمع  شـسکع  دریگب . ام  زا  ار  راختفا  ساسحا  هکنیا  یارب  دنک ، یم لمع  هنوگ  نیا نمـشد  دوش ! یم ناشرواب  جیردتب 

. تسام تاناکما  نیا  دمحب هللا  دینک . جیورت  یگدنلاب  هب  ور  ی  هتخاسون لسن  نیا 

تلود  / ٠۵/١٣٨٢/٠۶ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

رقف ضیعبت و  رگا  دراد . دوجو  نآلا  نیا  هک  دنھد ، تبـسن  ماظن  هب  ار  روشک  رد  دوجوم  لکـشم  رھ  یا  هدع هکنیا  یکی  تسا : طلغ  یتاغیلبت  شیارگ  ود  دوجو  رگید ، ی  هلاسم

ماظن لکـشم  هب  ار  یا  هشوگ رھ  رد  یکچوک  لکـشم  رھ  دـنرب و  یم لاوس  ریز  ار  یـساسا  نوناـق  یمالـسا و  ماـظن  ی  هراوق مینک ، یم ادـیپ  یجراـخ  لکـشم  رگا  تسھ و 

لثم یزیچ  اـی  یربـھر  رد  مھ  ار  ماـظن  هک  ار - ماـظن  یا  هدـع هک  تسا  نیا  دراد ، تواـفت  نیا  اـب  هجرد  داتـشھ  دـص و  هک  نآ ، لـباقم  ی  هطقن تسا . طـلغ  نیا  دـننادرگ ! یمرب

. تسا طلغ  مھ  نیا  دنزیر . یم ماظن  زا  شخب  کی  لوئـسم  جنپ  راھچ ، یاپ  هب  تسھ ، هک  یلکـشم  رھ  دـنھد و  یم ناشن  اربم  بویع  ی  همھ زا  دـننک - یم هصالخ  یربھر 

رد یمتاخ  یاقآ  هک  روط  نامھ نامدوخ - هب  میسانشب و  ار  تالکشم  ی  هشیر دیاب  تسام . دوخ  ی  هعومجم درکلمع  زا  یشان  ابلاغ  تالکشم  نیا  هک  میراد  یتالکـشم  ام 

. درک دھاوخ  قفوم  ار  ام  نیا ، مینک . فرطرب  ار  اھ  نآ میزادرپب و  فعض  طاقن  هب  هنازوسلد  میبایب و  ار  فعض  توق و  طاقن  مینک ؛ هناداقن  هاگن  دندرک - هراشا  هسلج  لوا  تبحص 

« يمالسا يروھمج  فعض  طاقن   » 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 15هاگياپ  هحفص 5 
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نارھت  / ١٣٨٢/٠٩/١٧ رادرھش  رھش و  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

تمـس هب  دوخ  یاھیراوخ  هژیو اب  ار  یلام  یاھنایرج  دـنا و  هتفای تسد  باسح  یب یاھ  هیامرـس هب  ینکـش  نوناق زا  یلم و  یاـھنیمز  ی  هرداـصم زا  هک  یناـسک  دـینکن  روصت 

دنھاوخ هدافتسا  فعـض  طاقن  زا  درک ؛ دنھاوخ  هئطوت  اھ  نیا ریخن ، دننکن ؛ اطخ  اپ  زا  تسد  دننیـشنب و  مارآ  دیا ، هدمآ راک  رـس  امـش  هک  نآلا  دنا ، هدرک ریزارـس  ناشیاھ  بیج

. دیشاب اھ  نیا بقارم  دیاب  دننک . هدافتسا  اھ  نآ زا  ات  دیرفآ  دنھاوخ  یفعض  طاقن  درک ؛

هعمجزامن  / ١٣٨٢/١١/٢۴ یاھهبطخ  رد  تانایب 

زا یلیخ  ی  هراب رد  مھ  ام  دننزب ؛ دننز ، یم فرح  درادـن ؛ یتیمھا  ناشندز  فرح  هتبلا  دـنا . هدـناسر تحاقو  هب  راک  نیا  رد  ار  دوخ  تلاخد  مھ  ییاپورا  یاھ  ناملراپ زا  یـضعب 

، دراد دوـجو  اـھ  نآ یاـھراک  رد  هک  ار  یفعـض  طاـقن  مھ  اـم  روـشک  نالوئـسم  هن ، مینزن ؛ فرح  مینک و  هظحـالم  هکنیا  هن  مـینز ؛ یم مـھ  فرح  مـیراد و  فرح  اـھ  نآ یاـھراک 

هچ دـننادب - دـیاب  همھ  اـما  میرادـن ؛ یعقوـت  مھ  نیا  زا  شیب  اـھ  نآ زا  میوـش و  یمن دـنم  هلگ هجو  چـیھ هب اـھ  نآ نتفگ  زا  نیارباـنب  دـننک ؛ یم ناـیب  دـنلب  یادـص  اـب  هـشیمھ 

، دـننک یھتنم  ام  روشک  روما  رد  تلاخد  هب  ار  نیا  دـش  رارق  رگا  اما  میھد ؛ یمن یتیمھا  تسا ، نتفگ  ندز و  فرح  ی  هلحرم رد  راک  ات  ناشیاھ - ناملراپ هچ  ناـشیاھ ، تلود

یھاگآ نامھ  اب  دنک ، یم باجیا  اھ  نآ حلاصم  هک  ار  هچنآ  دوخ  ینید  یبالقنا و  ی  هفیظو قبط  نالوئـسم  مدرم و  دز . دـھاوخ  اھ  نآ ی  همھ هب  یمکحم  ینھدوت  ناریا  تلم 

ار اھ  هیالگ مھ  یھاگ  دننک و  یم هلگ  مھ  زا  اھ  هاگتـسد یـضعب  دنک ؛ یم هدـھاشم  ییاھزیچ  یھاگ  ناسنا  هتبلا  درک . دـنھاوخ  لمع  راگدرورپ  لضف  هب  دوخ  ینیب  نشور و 

هچنآ هب  درک  هاگن  دـیاب  دـننزب . رگیدـکی  زا  هیالگ  هوکـش و  هب  تسد  یـساسح  یاـھتیعقوم  نینچ  رد  نالوئـسم  هکنیا  هب  مرادـن  یداـقتعا  هدـنب  دـننایامن . یم تشرد  گرزب و 

راک هچ دـیمھف  تسھ ؛ دوب و  رایـشھ  هاگآ و  ام  تلم  هتبلا  تفرگ . تروص  مھ  نکداش  نمـشد  یاھراک  یـضعب  ریخا  هاـم  ود  یکی  رد  تسا . تلم  نیا  روشک و  نیا  تحلـصم 

یراک دـنراد  یم تسود  ناسک  یـضعب  دـنیبب  هک  دوش  یم فساتم  ناسنا  یلو  تلم ! امـش  رب  نیرفآ  درک ؛ لمع  دوب ، تسرد  هک  روط  نامھ دـنکن ؛ دـیاب  راک  هچ دـنکب و  دـیاب 

. تسا گنن  نیا  دننزب ! فک  اھ  نآ یارب  تلم  نیا  نانمشد  اھزرم  یوس  نآ  رد  هک  دننک 

یوضر  / ١٣٨٣/٠١/٠٢ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

، یگدـنز یاھزور  زا  یزوررھ  رد  دورو  یھام ، رھ  رد  دورو  یلاس ، رھ  رد  دورو  هک  مینک  هجوت  هتکن  نیا  هب  دـیاب  همھ  یمیوقت ، یخیرات و  عطاقم  هنوگ  نیا ون و  لاس  عورـش  اب 

ییوگخـساپ لاس  ام  رظن  زا  لاسما  هک  میدرک  ضرع  ناریا  تلم  هب  یزورون  مایپ  رد  دـنک . یم کیرحت  تیلوئـسم  یادا  هب  دـناوخ و  یمارف دوخ  تیلوئـسم  تخانـش  هب  ار  اـم 

یناوخ همانراک عون  کی  عقاو  رد  ییوگخـساپ ، تسھ . مھ  دوخ  هب  ییوگخـساپ  هک  نانچمھ  تسھ ؛ مھ  ادخ  هب  ییوگخـساپ  عقاو  رد  نیا  تسا . مدرم  هب  ماظن  نالوئـسم 

طاقن دسانـش ، یم ار  دوخ  توق  طاقن  دـنناوخ - یم وا  ایلوا  مھ  دـناوخ ، یم وا  دوخ  مھ  دـناوخ - یم ار  دوخ  ی  همانراک یلیـصحت  لاـس  ناـیاپ  رد  هک  یزومآ  شناد لـثم  تسا ؛

ناربج هب  ار  وا  تسوا ، یگتسکشرس  ی  هیام هک  یی  هرمن دنک و  یم قیوشت  راک  نیا  ی  همادا هب  ار  وا  تسوا ، یدنسرخ  ی  هیام هک  یی  هرمن دسانش ؛ یم مھ  ار  دوخ  فعض 

تسا و سـالک  نیا  لدـعم  سـالک ، کـی  نازومآ  شناد یاھلدـعم  عومجم  تسا و  زومآ  شناد کـی  لدـعم  دـب ، بوخ و  یاـھ  هرمن عومجم  دـیامن . یم راداو  یگتـسکشرس  نیا 

؛ دھد یم لیکـشت  ار  هسردم  لدعم  مھ  اھـسالک  لدـعم  عومجم  هتبلا  هن . ای  دـنا  هدـمآرب نازومآ  شناد دربشیپ  ی  هدـھع زا  سالک  نیا  ناگدـننک  هرادا ایآ  هکنیا  ی  هدـنھد ناشن

نیا ناگدـننک  هرادا هک  دـنھد  یم صیخـشت  دـنمھف ؛ یم دـنک ؛ یم راداو  رکف  هب  ار  هسردـم  ناراد  ماھـس هن ؛ اـی  تسھ  یدـمآراک  ی  هسردـم هسردـم ، نیا  هک  دـنک  یم مولعم 

. دنریگ یم میمصت  و  هن ؛ ای  دنا  هدمآرب هدھع  زا  بوخ  هسردم ،

ناملعم  / ١٣٨٣/٠٢/١٢ نارگراک و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یمالسا ماظن  بالقنا و  ظفح  رد  مھ  و  دندرک ؛ یگرزب  کمک  رشق  ود  نیا  بالقنا ، شیادیپ  زاغآ  رد  مھ  تسا . رگراک  رـشق  ملعم و  رـشق  نویدم  اتقیقح  مھ  یمالـسا  ماظن 

، اھفعـض هطقن  یور  دـننک ؛ ادـج  ماظن  زا  ار  رـشق  ود  نیا  دـنناوتب  ات  دوب  راک  رد  اھتـسد  یلیخ  زورما . ات  نآ  زا  دـعب  هچ  و  نآ ، زا  لـبق  هچ  سدـقم ، عاـفد  نارود  رد  هچ  زورما ؛ اـت 

ار مودخ  دنم و  هقالع نموم و  رـشق  ود  نیا  ات  دندرک  یم تشرد  هتـسجرب و  ار  اھ  نآ ای  دندرک ، یم هغلابم  اھ  نآ ی  هراب رد  دندرک ، یم هیکت  زیگنارب  هوکـش زیمآ و  هلگ یاھ  هطقن

. دنا هدوب قفومان  زورما  ات  اھتسد  نیا  دنتسناوتن و  دنھد ؛ رارق  ماظن  بالقنا و  لباقم  رد 

نادمھ  / ١٧/١٣٨٣/٠۴ ناتسا  یاھهاگشناد  دیتاسا  نایوجشناد و  رادید  رد  تانایب 

تلادع یریگیپ  هب  عجار  اھناوج  امش  یتقو  ای  دنک . هیصوت  نم  هب  روشک  رسارس  رد  اھدادعتسا  فشک  ی  هلاسم هب  عجار  دتسیاب و  اجنیا  ام  زیزع  ناوج  هک  ملاحـشوخ  نم 

یبایزرا روشک ، لئاسم  تفرـشیپ  زا  ام  یبایزرا  دوش ، هدیجنـس  هعماج  یمومع  یاضف  رد  نخـس  نیا  دروخزاب  هک  یماگنھ  دییوگب ، ام  هب  یبلاطم  یرالاس  هتـسیاش ای  و 

طاقن هب  دنیوگ و  یم ار  فعض  طاقن  طقف  هکنیا  رطاخ  هب دندرک ، یھاوخرذع  نم  زا  اجنیا  رد  نازیزع  زا  یکی  تسا . تفرشیپ  لیلد  اھ  نیا میا ؛ هتفر شیپ  ام  دوب . دھاوخ  یرگید 

نیمھ دییوگب . تسین  مزال  دیتسھ ؛ امش  دوخ  تبثم ، ی  هطقن هک  میوگب  اھامـش  رثکا  هب  اھناوج و  ی  هیقب هب  نامزیزع و  نیا  هب  مھاوخ  یم نم  دننک . یمن یا  هراشا تبثم 

زا مرازگـساپس  رکاش و  ار  ادـخ  تسا . تبثم  ی  هطقن نیرتگرزب  دـنز ، یم فرح  ام  اب  دـیآ و  یم اجنیا  یگتخیھرف  یاھ  هناشن نیا  یگدـیمھف و  زا  ی  هیاـم نیا  اـب  اـم  ناوج  هک 

تیلوئـسم راب  ریز  ما  هناش منک . یم یگدـنز  کرابم  تبقاع و  شوخ ناوج  همھ  نیااب ینارون و  لد  همھ  نیااب بوخ ، ناسنا  همھ  نیا  اب  هک  هداد  رارق  ینامز  رد  ار  هدـنب  هکنیا 

. دراد مھ  یرازگساپس  لاعتم  یادخ  شیپ  اما  دراد ، ینارگن  نم  دوخ  یارب  نیا  هتبلا  دراد ؛ رارق  مھ  ینیگنس 

امیس  / ١٣٨٣/٠٩/١١ ادص و  نامزاس  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

ار اھ  یریگ میمصت فعض  اھ و  تیریدم فعض  اھ و  یتساک اھفعـض و  میانـشآ و  روشک  لئاسم  تایئزج  اب  نم  مدیما . اپاترـس  نم  مینک ، یم هاگن  نامدوخ  هب  یتقو  مھ  زورما 

یھاگ میراد . مزال  تکرح  کی  و  مسب هللا »  » کی طقف  دراوم  زا  یرایـسب  رد  ام  منک  یم ساسحا  هک  دراد  دوجو  از  شیور توق و  طاقن  ردـق  نآ نآ  لباقم  رد  اـما  مسانـش ؛ یم

. میراد تکرح  مادقا و  ییاناوت  ام  اھ  هنیمز ی  همھ رد  نکیل  دیآ ؛ یم شیپ  یا  هدیدپ اذل  مینک ؛ یم تکرح  رید  ای  مینک  یمن تکرح  مینک ؛ یم یھاتوک  اھ  هنیمز نیمھ  رد 

نامرک  / ٠٢/١١/١٣٨۴ ناتسا  نویناحور  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نوناق نیا  نوچ  دنا ؛ هداد رارق  دوخ  تالمح  جامآ  ار  نآ  ام  نانمشد  هک  تسا  ییاھزیچ  نامھ  ی  هلمج زا  یساسا  نوناق  تسا . هتفرشیپ  بوخ و  رایـسب  ام  یـساسا  نوناق 

یمالسا ماظن  ظفح  نماض  دناوت  یم یساسا  نوناق  نیا  دربب . شیپ  ار  هعماج  دناسرب و  ناماس  هب  ار  روشک  دناوت  یم تردق  میسقت  نیا  اب  تایـصوصخ و  نیا  اب  یـساسا 

؛ دناسرب یدام  هافر  هب  ار  اھ  مسج دـنک و  عانقا  عابـشا و  ار  اھ  نھذ دـناوت  یم یـساسا  نوناق  نیا  تساھ . ناسنا یونعم  یدام و  یاھزاین  یوگخـساپ  هک  یماظن  دـشاب ؛

اھ فعض کشالب  درادن - دوجو  فعض  صقن و  هکنیا  هن  تسا . تفرشیپ  تکرح و  لاح  رد  روشک  زورما  یـساسا ، نوناق  نیا  ساسا  رب  دنک . دابآ  ار  مدرم  ترخآ  ایند و  دناوت  یم

، اھ هنیمز ی  همھ رد  ام  تفرشیپ  بالقنا  لوا  زا  هک  دید  دیھاوخ  دیریگب ، رظن  رد  ار  یمالسا  یروھمج  ماظن  یئانثتسا  تیعقوم  روشک و  تیعضو  رگا  امـش  اھتنم  دراد - دوجو 

. تسا هدوب  لوبق  لباق  اھ  شخب زا  یخرب  رد  و  یلاع ، اھاج  یضعب  رد  بوخ ، تفرشیپ 

یمالسا  / ٠٣/٢٩/١٣٨۵ یروھمج  ماظن  نارازگراک  نالوئسم و  رادید  رد  تانایب 

ینوریب شلاچ  نیرت  مھم زورما  میراذـگب ؛ راـنک  ار  یتسیاـبردور  نوریب . ی  هیحاـن زا  مھ  و  ناـمدوخ - یاھفعـض  ناـمدوخ - ی  هیحاـن زا  مھ  میراد ؛ مھ  یلیمحت  یاھـشلاچ  اـم 

. دیشاب هتشادن  یدیدرت  چیھ  نیا  رد  تساکیرما ؛ ی  هیحان زا  ام ، یلیمحت 

« يمالسا يروھمج  فعض  طاقن   » 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 15هاگياپ  هحفص 6 
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تلود  / ٠۶/٠۶/١٣٨۵ تایھ  یاضعا  روھمج و  سیئر  رادید  رد  تانایب 

دیجنسب ار  ناتفعض  توق و  طاقن  تسا . یبوخ  رایسب  راک  نیا  دندش ؛ مدق  شیپ هنیمز  نیا  رد  روھمج  سیئر یاقآ  دوخ  هدرک و  عورش  تلود  ار  هلاس  کی یبایزرا  هناتخبشوخ 

هب یعیبـط  روط  هب  دنتـسھ ، بولطماـن  درکلمع  اـی  فعـض  راـچد  هک  ار  یناـسک  نآ  دـینک . هدافتـسا  اـمتح  یرواد  نیا  رد  زوسلد  دارفا  تارظن  زا  دـینک . یرواد  بصعت  نودـب  و 

هیـصوت مھاوخ  یم اجنیا  نم  هک  ار  یزیچ  نآ  ینعی  دـینک ؛ قیوشت  امتح  هدرک ، لمع  بوخ  هک  مھ  ار  یریدـم  نآ ، رانک  رد  اما  دـیھد ؛ یم رارق  ضرعت  دروم  فلتخم  یاھلکش 

نآ هب  هجوت  قیوشت و  دنخبل و  اما  مینک ؛ یم هدھاشم  رگید  یضعب  روھمج و  سیئر نالوئسم و  درکلمع  رد  ام  ار  فیعض  یاھدرکلمع  اھفعـض و  هب  مخا  هک ، تسا  نیا  منک ،

حطـس عون و  اب  بسانتم  دروخرب  دـیاب  اھدرکلمع ، میوقت  یبایزرا و  رب  بترتم  یباـیزرا و  سپ  دـشاب . شراـنک  رد  اـمتح  دـیاب  مھ  نیا  دـنا ، هدرک لـمع  بوخ  هک  مھ  یناـسک 

. دشاب درکلمع 

نانمس  / ٠٨/١٨/١٣٨۵ نایھاگشناد  رادید  رد  تانایب 

. میھدب تیمھا  نآ  هب  میھنب و  جرا  تدش  هب دیاب  ار  دوخ  عمج  نایم  رد  تباقر  حور  کرحت و  یدازآ  زا  یرادروخرب  طاشن ، ییایوپ ، یلم ، تیوھ  رانک  رد 

؛ تساجب مھ  داقتنا  دنتـسھ ؛ ندرک  داقتنا  لھا  اھیـضعب  تسا . دب  دشابن ، شمادک  رھ  هک  ریذـپداقتنا ، مھ  میـشاب ، دـقتنم  مھ  هک  تسا  نیا  ییایوپ  طاشن و  نیا  ی  همزال

هچناـنچ درادـن ؛ مھ  یبـیع  درک و  ییوج  بیع دوـش  یم دـینک و  یم ادـیپ  نآ  رد  یبـیع  ی  هطقن کـی  دـینک ، یواـکجنک  یا  هدرخ کـی  دـینک و  هاـگن  تقد  اـب  ار  یزیچ  رھ  اـمش 

شا همھ ارچ  ینک و  یم یفرحرپ  ردـق  نیا ارچ  دـیوگب  یـسک  رگا  دنتـسین ! ریذـپداقتنا  ناـشدوخ  دارفا ، نیا  اـما  تسا ؛ بوخ  یلیخ  دـشاب ، بیع  عـفر  تھج  رد  ییوـج  بیع

یفنم طاقن  هب  تبثم  طاقن  دـنیآرب  کالم ، راـیعم و  هتبلا  دـیآ ! یم ناشدـب  نیبب ، مھ  ار  تبثم  طاـقن  ینیـشن ، یم اـھمخز  یور  طـقف  سگم  لـثم  ارچ  ینیب ، یم ار  اـھ  بیع

، رگیدـکی اب  ود  نیا  ی  هنزاوم رد  دـینیبب  میراد . مھ  ییاھییابیز  میراد ؛ مھ  ییاھ  یبوخ میراد ، مھ  ییاھتوق  میراد ؛ ییاھیدـب  میراد ، یتالکـشم  میراد ، ییاھفعـض  ام  تسا .

مھ تسا ، بوخ  داـقتنا  مھ  سپ  تسا . بوخ  دوب ، رتـشیب  ناـمیاھ  یبوخ رگا  تسا ؛ دـب  دوـب ، رتـشیب  نامیاھیدـب  رگا  راـیعم . دوـش  یم نآ  دـش ؛ دـھاوخ  هچ  اـھ  نیا دـنیآرب 

تسرد و یـشم  طخ  نتـشاد  اب  هارمھ  یزیر و  همانرب اـب  هارمھ  یراـکرپ ، اـب  هارمھ  دـیما ، اـب  هارمھ  تسا ؛ هعماـج  بولطم  تلاـح  لوحت و  نآ  ی  همزـال اـھ  نیا یریذـپداقتنا .

. لوحت یارب  قشمرس 

یقرش  / ١١/٢٨/١٣٨۵ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

رد دنیوگ  یم یھاگ  دنک . یم یرج  ار  نمـشد  هک  دننز  یم ییاھفرح  هک  یناسک  نآ  دننک  یم هابتـشا  دوش . یم رت  یرج دنک ، فعـض  ساسحا  یتلم  کی  رد  نمـشد  هچرھ 

سکعنم ناشدوخ  تاعوبطم  رد  دننک ؛ یم تشرد  ناشدوخ  تاراھظا  رد  ربارب  هد  درادن ، تیمھا  ردق  نیا اما  دراد ، دوجو  هک  ار  یفعض  طاقن  کی  یھاگ  تسھ ، نارحب  روشک 

. دننک یم هابتشا  اھ  نیا دننک . یم

ار ایند  اھ  نآ دوش . یم رت  یرج دشاب - یناھج  ی  هدکھد یادخدک  دھاوخ  یم هک  ینمـشد  بلط ، تردـق نمـشد  راوخ ، ناھج نمـشد  دـنکب - فعـض  ساسحا  اجرھ  نمـشد 

کی یتلم ، کی  رگا  دھد . ماجنا  دـناوتب  دـیاب  دـھاوخ ، یم یراک  رھ  تسا و  هدـکھد  نیا  یادـخدک  مھ  اکیرما  یناھج . ی  هدـکھد دـنیوگ  یم هدـکھد ، کی  هب  دـنا  هدرک هیبشت 

، نمشد نیا  لباقم  رد  تسا . روج  نیا نمشد  تاماھتا . عاونا  هب  دننک  یم مھتم  ار  وا  دنزب ، فرح  اھ  نآ تساوخ  اھ و  نآ رظن  فالخرب  یا  یـسایس تیـصخش  کی  یتیعمج ،

لیم قبط  ارچ  دنیوگ ؟ یم غورد  ارچ  تسین . روشک  رد  نارحب  تسین ؛ یفعـض  هکنیا  هب  دسرب  هچ  درک ، نایب  وا  لباقم  رد  دیابن  دوب ، مھ  یفعـض  رگا  درک . دـیابن  فعـض  راھظا 

لح یرگید  زا  سپ  یکی  ار  ناشتالکـشم  دـمآراک ، لاعف و  زوسلد ، نالوئـسم  اب  و  رادـیب ، شوھاب ، مجـسنم ، یوق ، تلم  کی  اـب  روشک  دـمحب هللا  دـننک ؟ یم راـتفر  نمـشد 

هداعلا قوف تیعضو  روشک  رد  دننک  تباث  دنراد  رارـصا  تسھ ؟ روشک  رد  یا  هداعلا قوف تیعـضو  هچ  ینارحب ؟ هچ  تسا . روج  نیمھ اھتلم  یگدنز  دننک . یم تکرح  دننک و  یم

لابند یکی  تسا ، دب  بالقنا  لصا  اب  یکی  تسا ، دب  بالقنا  میھافم  لصا  اب  یکی  تسا ، دب  تلود  اب  یکی  نوگانوگ : یاھ  هزیگنا رطاخ  هب  دولآرھز ، یاھ  ملق شین  اب  تسا ؛

تلم کـی  دـمحب هللا  اـم  هک  تسا  نیا  هیـضق  تیعقاو  دـننک ؛ یم ریوـصت  اـھ  نیا هک  تسین  یروـج  نیا هیـضق  تیعقاو  هـن ، تـسا . یمھف  جـک رثا  رب  یکی  تـسا ، یبـلط  تردـق

هچرھ دزادنا . یم هار  هب  ار  تمظعاب  نمھب  یود  تسیب و  نیا  دنک ، یم دیدھت  ساسحا  ات  دینیبب ، تسا . رادیب  شوھاب و  مھ  ام ، تلم  تسا  مجسنم  مھ  میراد ؛ مجسنم 

. دوش یم رت  ساسح هطقن  نآ  یور  ام  تلم  دنک ، رارصا  رتشیب  دوشب ، زکرمتم  یا  هطقن کی  یور  رب  نمشد 

یمالسا  / ٠٣/٠٨/١٣٨۶ یاروش  سلجم  هرود  نیمتفھ  ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

هچرگا تسا ؛ یناسکی  یاھ  یریگ تھج یلک ، یاھ  یریگ تھج دـمحلا   تسا . روطچ  تلود  سلجم و  تاـطابترا  هک  مناد  یم نم  تسا و  بوخ  تلود  سلجم و  تاـطابترا 

هاگن کی  ناونع  هب  ار  نیا  دـننک . عمج  ار  لئاسم  دـنناوتب  ات  دـیایب  هاتوک  یرادـقم  کـی  یتسیاـب  فرط  رھ  هرخـالاب  هقیلـس ، فـالتخا  دراوم  رد  دراد . دوجو  یقئالـس  فـالتخا 

ی همھ رد  دراد . یتسرد  یریگ  تھج روشک ، تیریدـم  رد  روشک و  ی  هرادا رد  تلود  دوشب . یھارمھ  یتسیاـب  تلود  اـب  منک : یم ضرع  نم  یـساسا  ی  هناشیدـنا تحلـصم

دناوت یمن سک  چـیھ مھ  اھرظن  فالتخا نیا  رد  دنـشاب ؛ هتـشاد  ییاھرظن  فالتخا رگید  دارفا  زا  یـضعب  اب  ای  ناگبخن  زا  یـضعب  اب  سلاجم ، اب  تسا  نکمم  اھتلود  اھ ، هماـنرب

دیابن نیا  اما  دـشاب . رگید  فرط  نآ  اب  قح  مھ  یھاگ  دـشاب ، فرط  نیا  اب  قح  یھاگ  تسا  نکمم  فرط ؛ نآ  اب  ای  تسا  فرط  نیا  اب  قح  اج ، همھ  رد  اعطق و  هک  دـنک  اـعدا 

. دیشاب هتشاد  هجوت  ار  نیا  دوشب ؛ فیعضت  یشک ، تمحز تمدخ و  کرحت و  لاح  رد  تدش  هب بالقنا و  ینابم  هب  دقتعم  یارگ  لوصا تلود  هک  دوشب  بجوم 

نایب وا  رانک  رد  مھ  ار  توق  ی  هطقن دـنک ، یم نایب  ار  داقتنا  ناسنا  یتقو  هک  تسا  نیا  داقتنا  ندوب  هنازوسلد  تمـالع  تسا . هنوگود  داـقتنا  دـننکن ؛ داـقتنا  میئوگب  هکنیا  هن 

، دراد مھ  یفعض  طاقن  توق و  طاقن  هک  میشاب  هتـشاد  یا  هعومجم کی  ام  رگا  الا  و  درادن ؛ ندرک  تیذا  یانب  یریگ و  ماقتنا یانب  یـصخش ، رظن  یانب  هک  دوشب  مولعم  ات  دنک 

فیعـضت هک  تسا  مولعم  نتفگ ؛ مینک  انب  روط  نیمھ  ار  فعـض  طاقن  زا  ات  هد ای  ود  ای  کی  دـعب  میرواین ، نابز  هب  میریگن و  رظن  رد  الـصا  ار  شتوق  طاقن  داقتنا ، ناـیب  رد  تقو  نآ 

یلاکـشا میئوگب ؛ میراد ، مھ  یداقتنا  یدروم  رد  تقو  کـی رگا  ـالاح  مینک . ناـیب  مھ  ار  توق  طاـقن  هک  تسا  نیا  مینک ، فیعـضت  میھاوخ  یمن هک  نیا  تمـالع  دـش . دـھاوخ 

. درادن یتفلاخم  نآ  اب  یسک  درادن و 

روشک  / ٠٩/٠۴/١٣٨۶ ییارجا  ناریدم  تلود و  تایھ  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

هاگتـسد رد  راک  نیمھ  نیع  زا  تسا  رتشیب  یداصتقا  داسف  اب  ی  هزراـبم تیمھا  یتلود ، تالیکـشت  لـخاد  رد  تساـھراک . نیمھ  ی  هلمج زا  یداـصتقا  داـسف  اـب  ی  هزراـبم

مخ چیپ و  رد  تسا . یریگشیپ  نیا  تسا ؛ رت  مھم نیا  دراد ؛ هدھع  رب  ار  داسف  زورب  زا  یریگولج  یئارجا  هاگتـسد  دراد ، هدھع  رب  ار  دسفم  تازاجم  یئاضق  هاگتـسد  یئاضق .

دـننک و یم دـشر  دـنیآ و  یم دوجو  هب  داسف  یاھبرکیم  نیا  دریگ ؛ یم ناج  داسف  هک  ارجا - ی  هلحرم رد  هچ  یزیر ، همانرب ی  هلحرم رد  هچ  تسا - یئارجا  نوگانوگ  یاھ  نـالاد

اتقیقح داسف  اب  میناوتب  ات  میشابن  داسف  لھا  میشاب ؛ حلاص  دیاب  نامدوخ  لوا  دراد ؛ جایتحا  حالـص  هب  داسف  اب  ی  هزرابم هتبلا  تفرگ . دیاب  ار  اھ  نیا یولج  دنوش ؛ یم ریثکت 

نامدوخ بظاوم  اذل  میراذگب . مدق  نادیم  رد  هکنیا  زا  دوب  میھاوخن  عمجرطاخ  رگید  تقو  نآ  دشاب ، هتشاد  دوجو  یریذپداسف  باب  زا  یفعـض  ی  هطقن ام  رد  رگا  مینک . هزرابم 

. میشاب

تلود  / ٠۴/٠۶/١٣٨۶ تایھ  یاضعا  روھمج و  سیئر  رادید  رد  تانایب 

نیا موش ، یم هجاوم  روشک  یملع  یاھـشخب  نیلوئـسم  دـیتاسا و  اھ و  یھاگـشناد اب  هک  یھاـگ  نم  تساـم . فعـض  طاـقن  نآ  زا  یکی  اـتقیقح  مھ  تاـقیقحت  ی  هجدوب

ای دـصرد  مھد  شـش  اب  الثم  الاح  اما  دـسرب ؛ هجدوب  دـصرد  هس  هب  تسانب  دـنا  هتفگ ام  هب  بترم  هک  تسا  لاس  راھچ  هس ، دـننک . یم حرطم  ار  تاقیقحت  هجدوب  ی  هلاسم

هدید مھ  یرثا  دش ؛ دھاوخ  هچ  مناد  یمن دـش و  دـھاوخ  رتھب  اقآ  دـنھد  یم هدـعو  شا  همھ تسا . مک  یلیخ  اعقاو  مینک ! یم راک  میور و  یم شیپ  میراد  دـصرد  مھد  تفھ 

« يمالسا يروھمج  فعض  طاقن   » 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 15هاگياپ  هحفص 7 
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رد اریخا  دـمحب هللا  هک  یا  یقیقحت یملع و  تنواـعم  نیا  دـیربب . شیپ  ار  نیا  یلو  دـیروایب ، راـشف  رگید  یاـھاج  هـب  دـینک ؛ داـیز  اـتقیقح  ار  تاـقیقحت  ی  هجدوـب دوـش . یمن

زا دـینک و  کمک  دـینک ، زاب  ار  هار  دـیھدب ، نادـیم  اھ  نآ هب  تسا - نیمھ  یراتخاس  یاھراک  زا  یکی  تسا - مھم  رایـسب  یاھراک  نآ  زا  نیا  دـش ، لیکـشت  یروھمج  تسایر 

. تسا هلئسم  نیا  مھ  یکی  دنربب . شیپ  ار  اھراک  نیا  دنناوت  یم اھ  نآ دیھاوخب ؛ دینک و  هبلاطم  اھ  نآ

رطف  / ٠٧/٢١/١٣٨۶ دیعس  دیع  زور  رد  ماظن  نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

تـساوخ نتفرگ  رظن  رد  نودب  نیطـسلف ، ی  هلئـسم هب  عجار  رگیدمھ  رود  دننیـشنب  دـنیوگب . میئوگ ، یم ام  هک  ار  هچنآ  دـنیایب  رگید  یاھتلود  دـیوگ  یمن یمالـسا  یروھمج 

یناسک ایند  فرط  نآ  زا  یتسیاب  ارچ  دنـشاب . نیطـسلف  تلم  دوخ  مھ  لوبق  عجرم  دننک ؛ مالعا  ار  میمـصت  نامھ  دنریگب ، یمیمـصت  رگ ، تلاخد بلط و  هدایز تردقربا  نالف 

دوباـن عیاـض و  اـھتلم  ـالاح  ول  و  دـننک . تسرد  تینما  هقطنم - نیا  رد  رامعتـسا  رابکتـسا و  عورـشمان  ی  هداز نیا  لیئارـسا - یارب  هک  دـشاب  نیا  ناشـشالت  ی  همھ دـنیایب و 

. تسام فعض  نیا  دوشب . دوش ، یم هچرھ  دنوش ؛

تلود  / ٠٢/١٣٨٧/٠۶ تایھ  یاضعا  یروھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

ندرکن لوـبق  تازاـیتما ، راـکنا  ینعی  دراد : ار  بیرخت  نـیمھ  لکـش  دوـش ، یم هـتفگ  زورما  تـلود ، یداـقن  تـلود و  زا  داـقتنا  ماـن  هـب  هـک  ییاـھزیچ  دـنیب  یم هنافـساتم  مدآ 

ار اھفعـض  رگید ؛ دـنراد  فعـض  اھناسنا  دراد ؛ فعـض  هرخالاب  یتلود  رھ  تسھ . فعـض  هلب ، بخ  اھفعـض . ندرک  هتـسجرب  ندرک و  تشرد  و  بوخ ، یاـھراک  اـھ و  یگتـسجرب

هکنیا هن  درک . یدنب  عمج دوش  یم تقو  نآ  دنھدب ؛ رارق  رگیدمھ  یولھپ  هنافـصنم  ار  اھتوق  اھفعـض و  هک  تسا  یتقو  نآ  تلود ، کی  راک  یدـنب  عمج دـنیوگب . ار  اھتوق  دـنیوگب ،

نیا بخ  متفگ . مضیارع  لوا  رد  دراد - دوجو  طاقن  نیا  زا  شیب  الاح  ار - یلصا  ی  هطقن ات  هس هدنب  تایـصوصخ . ی  همھ ندرک  راکنا  ندرک و  ییوگدب  هب  دننک  انب  هرـسکی  دنیایب 

یتلود تایقلخ  ی  هنیمز رد  هک  ینآ  تسھ ، تلود  درکلمع  عون  ی  هنیمز رد  هچنآ  تسھ ، تلود  یساسا  نامتفگ  تلود و  ی  هیحور ی  هنیمز رد  هک  هچنآ  دنیوگب - ار  زیچ  هس 

اب دیابن  اھ  نیا اما  تفریذـپ . دینـش و  یتسیاب  ناج  شوگ  اب  ار  نیا  درادـن . یلاکـشا  نیا  دراد ؛ فعـض  راک  نالف  مھ  اجنآ  هلب ، دـنیوگب  دـعب  تسھ - راکردـنا  تسد ی  هعومجم

. دشاب هارمھ  ندرک ، یفرعم  فعض  ی  هطقن ناونع  هب  ار  توق  طاقن  زا  یضعب  یتح  ندرک و  ییانتعا  یب نتفرگ و  هدیدن  یگظحالم ، یب

ی هطقن ناونع  هب  ار  نیمھ  دنیایب  یضعب  تقو  نآ  تسا ؛ یلم  رادتقا  یونعم و  رادتقا  تزع ، یراکبلط ، نابز  نامنابز  یجراخ  تسایس  رد  رابکتسا ، اب  ی  هلباقم رد  زورما  ام 

ناشـشوخ یتقو  نآ  اھتلود  نالف  دیآ . یمن ناشـشوخ  هک  تسا  مولعم  بخ ، دیاین . ناشـشوخ  امـش  زا  اھتلود  نالف  هک  دیا  هدرک یراک  امـش  اقآ ! هن  هک  دـننک  دومناو  فعض 

ینیـشن بقع بالقنا  یاھفرح  شدوخ و  یاھفرح  زا  دـنک و  کچوک  ار  شدوخ  دـنکب ؛ رکذ  رترب  یاھفرح  ناونع  هب  ار  اھ  نآ یاھفرح  دـیوگب و  ار  اھ  نآ قلمت  ناـسنا  هک  دـیآ  یم

ماظن هب  تنایخ  هکلب  تلود ، هب  تنایخ  هن  تسا ؛ تنایخ  بیرخت  تسا ، تمدخ  داقتنا  تسا ؛ دب  بیرخت  تسا ، بوخ  داقتنا  دیآ ! یم ناشـشوخ  یلیخ  اھ  نآ تقو  نآ  دـنک ؛

. دننکب داقتنا  دننکب ، بیرخت  دیابن  تسا . روشک  هب  تنایخ  و 

ارعش  / ١۴/١٣٨٨/٠۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

. میراد یتالکـشم  اھفعـض و  اھ  هنیمز نیمھ  رد  هک  میدـید  تاباختنا - زا  لبق  تاباختنا و  زا  دـعب  دـمآ - شیپ  تاباختنا  شوحو  لوح هک  یثداوح  نیمھ  لیبق  زا  یئاـھناحتما  رد 

یارب الـصا  شیامزر  دـنزادنا . یم هار  حلـسم  یاھورین  هک  یئاھ  شیامزر لـثم  میـسانشب ؛ ار  ناـمدوخ  یاھفعـض  هک  تھج  نیا  زا  تسا ؛ یگرزب  تمعن  اـم  یارب  ثداوح  نیا 

دعب دننکب ؛ تکرح  فدھ  نآ  تمـس  هب  هک  دوش  یم رداص  نامرف  دنھد ، یم ار  یفدھ  دنک . ادیپ  ار  شفعـض  طاقن  یماظن ، نامزاس  نیا  ای  یماظن  ناگی  نیا  هک  تسا  نیمھ 

دراد دوجو  فعض  هطقن ، نالف  رد  هلب ، هک  دننیب  یم دننک . یم هاگن  ار  هنحص  هنحص ، یالاب  زا  دنتسیا و  یم تسا - روج  نیا اھ  شیامزر ی  همھ رد  یئانیب - ریـصب و  یاھمـشچ 

. میدیمھف ار  نامدوخ  یاھفعـض  دش ؛ بوخ  اما  دش ؛ لیمحت  ام  رب  دماین ؛ شیپ  ام  دوخ  رایتخا  هب  هتبلا  دـش . شیامزر  کی  ام  یارب  نیا  دراد . دوجو  نمزم  یاھیناوتان  اضعب  ای 

. تسا هتکن  کی  مھ  نیا  دش . دھاوخ  فرطرب  اھفعض  نیا  تقو  نآ  مینک ؛ تکرح  اھ  نامرآ نیا  تمس  هب  دیاب  تسام و  رس  یالاب  اھ ، نامرآ نیا  نیاربانب 

یربھر  / ١٣٨٨/٠٧/٠٢ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

هب دنیایب  روشک  مدرم  بالقنا ، کی  زا  دعب  لاس  یـس  میدرک ، ضرع  هک  روطنامھ  تسا ؛ یمھم  زیچ  کی  تسا ، یـشخبدیما  زیچ  کی  مدرم ، یدصرد  جنپ  داتـشھ و  روضح 

ای داتفا . قاـفتا  نیا  و  درادـن ؛ یرگید  یاـنعم  ماـظن ، نیا  هب  نتـسب  لد  ماـظن و  نیا  هب  داـمتعا  زج  نیا  دـننکب ، میدـقت  ار  یعیـسو  ارآ  نینچ  کـی  بـالقنا  نیا  ی  هدـمآرب ماـظن 

دش یعس  تسا . یمھم  توق  ی  هطقن یلیخ  نیا  دش . روشک  رد  راک  نیا  داتفا ؛ قافتا  نیا  تسا . هقباس  یب زیچ  کی  نیا  دننکب ، باختنا  الاب  یار  نیا  اب  ار  یروھمج  سیئر

ناوارف دیما  یاھ  هیام روشک ، رد  تسا . یا  هنامصخ راک  نیا  سای . ی  هیام دیدرت ، ی  هیام هب  دننک  لیدبت  ار  دیما  ی  هیام نیا  فعض ؛ ی  هطقن هب  دننک  لیدبت  ار  توق  ی  هطقن نیا 

تکرح کـی  ی  هداـمآ روـشک  زورما  هتفرگ و  ماـجنا  اـھلاس  نیا  لوـط  رد  یمھم  یاـھراک  تسا ؛ یمکحتـسم  رایـسب  یاـھ  تخاـسریز زورما  روـشک ، یاـھ  تخاـسریز تـسا ؛

یسایس ی  هزیگنا هک  یئاھ  نآ رگید ، یاھروشک  نادنمشناد  نارگید - هک  یروط  هب  تسا ؛ ریگمشچ  زاون و  مشچ یلیخ  زورما  یملع ، یاھتفرـشیپ  تسولج . هب  راو  شھج

تفرـشیپ دح  نیا  ناریا  رد  دندرک  یمن رواب  هک  دندرک  فارتعا  یداینب ، یاھلولـس  نیمھ  دروم  رد  دیدید . نویزیولت  یوت  بشید  ار  شا  هنومن کی  هک  دننک ؛ یم فارتعا  دـنرادن -

تفرشیپ هدمآ ، دوجو  هب  یدایز  توافت  لاسراپ  ات  لاسما  مدرک ؛ تکرش  مھ  لاسما  مدرک ، تکرش  یملع  سنارفنک  نیا  رد  مھ  لاسراپ  نم  دیوگ : یم دشاب . هتـشاد  دوجو 

لاس یـس  هلاس - یـس ی  هبرجت دوخ  تسا . دـیما  یاھ  هیام تسا ؛ یملع  یاھتفرـشیپ  اھ  نیا هک  میراد  لیبق  نیا  زا  هنومن  اھ  هد تسا ؛ شا  هنومن کـی  نیا  هدـش ! یداـیز 

هک یناوج  لسن  تسا . توق  طاقن  دیما و  یاھ  هیام همھ  اھ  نیا تسا ؛ نادیم  طسو  رد  یا  هدرک لیـصحت یژرنارپ و  ناوج  لسن  تسام - رایتخا  رد  تسام ؛ رـس  تشپ  هبرجت 

لاـس ١۴٠۴، اـت  هک  میراد  زادـنا  مشچ دنـس  کـی  اـم  دربب . شیپ  ار  شدوخ  روشک  دـناوت  یم هک  دـنک  یم ساـسحا  مھ  دراد ، سفن  هب  داـمتعا  مھ  تسا ، هدرک  لیـصحت مھ 

تکرح دـیاب  یقیرط  هچ  زا  میـسرب و  دـیاب  اجک  هب  هک  میدرک  مولعم  تسا . یمھم  زیچ  یلیخ  تساجک ؛ یداـم  یروشک و  یاھتفرـشیپ  ظاـحل  زا  اـم  طـخ  هک  هدرک  صخـشم 

اقآ دنیوگ  یم دوشب ، تبحص  زادنا  مشچ دنـس  هب  عجار  دننک ؛ لیدبت  سای  تابجوم  هب  ار  اھ  نیا دنھاوخ  یم تسا . توق  یاھ  هطقن اھ  نیا تسا ، دیما  لماوع  اھ  نیا مینکب .

اھ هشدخ اھ و  هھبـش نیا  دوشب ، ثحب  تاباختنا  هب  عجار  درادن ؛ یتیمھا  یلیخ  اھ  نیا دنیوگ  یم دوشب ، ثحب  یملع  یاھتفرـشیپ  هب  عجار  هدشن ؛ یھجوت  دنـس  نیا  هب 

هک یا  هتـسجرب یاـھ  هلق نیا  تبثم ، طاـقن  نیا  ی  همھ ینعی  یفرط ! کـی رد  ناوج  اـت  دـنچ  فلخت  هب  دـننک  یم هراـشا  دوـشب ، تبحـص  اـھناوج  هب  عـجار  دـنروآ ؛ یم شیپ  ار 

میئوگ یمن ار - فعـض  طاقن  ای  دننک  گرزب  دراد ، دوجو  امتح  هک  یکچوک  فعـض  طاقن  الباقتم  دننک . گنر  مک اھمـشچ  رد  دننک  یم یعـس  ار  اھ  نیا تسھ ، ازفادـیما  شا  همھ

هب تبسن  ی  هنانیبدب یاھ  یقلت دننک ؛ یئامن  هایـس دنھدب ؛ ناشن  ار  فعـض  طاقن  نیا  تسھ ، هک  هچنآ  ربارب  دنچ  دننک ؛ یئامن  گرزب دراد - دوجو  یفعـض  طاقن  کچوک ، مھ 

دارفا رکتبم ، دارفا  داتفا ؛ دھاوخ  یئایوپ  زا  هعماج  دش ، هعماج  دراو  سای  یتقو  دننک . اقلا  هعماج  هب  ار  سای  نیا  دنھاوخ  یم روز  هب رگید ؛ دینیب  یم دنھدب . شرتسگ  ار  ماظن 

یکی نیا  دور . یم تسد  زا  هعماج  یئایوپ  دوش ، یم مک  اھتکراشم  دور ، یمن راک  هب  ناشلد  تسد و  دننک ، یم یریگ  هرانک دنوش ، یم یوزنم  طاشن  رپ  ناوج و  دارفا  هبخن ،

زورما ویدار ، اھ  هد میتفگ  یم یتقو  کی تسین . رگید  اھویدار  زورما  الاح  ار - اھویدار  تاغیلبت  نیا  دینیبب  رگا  امش  ندرک . تسب  نب یاقلا  ابترم  تسا ؛ نمشد  یراک  طوطخ  زا 

هایـس یاقلا  نارحب ، یاقلا  تسب ، نب یاقلا  ابترم  یـصخشم ، زکارم  زا  مئاد  روط  هب  تسھ - یتنرتنیا  لئاسو  نیا  تسھ ، نویزیولت  تسھ ، ویدار  تساھرازھ ؛ ی  هلئـسم

زا یکی  نیا  دننک . یم راک  هنیمز  نیا  رد  دنراد  اھ ؛ نآ یارب  دشاب  ریذـپرواب  دـنکب و  ادـیپ  هدنونـش  عمتـسم و  هک  یرادـقم  رھ  دریگب ، هک  یرادـقم  رھ  دوش ؛ یم تیعـضو  ندوب 

. تسا نمشد  یراک  طوطخ 

مق  / ١٣٨٩/٠٧/٢٧ مدرم  گرزب  عامتجا  رد  تانایب 

. دـننک سویام  اوق  یاسور  زا  روشک ، نیلوئـسم  زا  ار  مدرم  هکنیا  یارب  دـنزاسیم ، هعیاش  دـننکیم : یدایز  یاھراک  مھ  ماـظن  هب  تبـسن  مدرم  یراداـفو  فیعـضت  ی  هنیمز رد 

، تسھ یئاھفعض  رگا  دنھدیم . رارق  دیدرت  دروم  نوگانوگ  تاغیلبت  لئاسو  رد  ار  نیا  دریگب ، ماجنا  روشک  حطس  رد  هک  یشزرااب  ی  هتـسیاش راک  رھ  دننکارپیم . ینیبدب  مخت 

« يمالسا يروھمج  فعض  طاقن   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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هریت و مدرم  ناوج و  لسن  لباقم  رد  ار  هدنیآ  قفا  دننک . دیماان  ار  ناوج  لسن  صوصخب  دننک ، دـیماان  ار  مدرم  هکنیا  یارب  دـنھدیمن ، ناشن  ار  توق  طاقن  دـننکیم و  ربارب  دـنچ 

ود یس و  نیا  لوط  رد  یمالسا  ماظن  نانمـشد  ناریا و  تلم  نانمـشد  هک  تسا  نیا  یـساسا  ی  هتکن نکیل  دننک . جراخ  هنحـص  زا  ار  مدرم  هکنیا  یارب  دنھدیم ، ناشن  رات 

دندرکیم لایخ  اھنآ  دندروخ . یعطق  تسکـش  دنتفرگن و  یا  هجیتن تسا ؛ هدوب  یرابتراسخ  یاھ  یراذگ هیامرـس دـنا ، هداد ماجنا  دروم  ود  نیا  رد  هک  ار  یـشالت  ی  همھ لاس ،

رد یک  تسا . هدش  رتشیب  یونعم  یاھـشزرا  ینید و  لئاسم  هب  ناش  یدنبیاپ مدرم  دینیب  یم تسا ، هتـشذگ  هک  زور  هبزور دننک . ادـج  یمالـسا  ماظن  زا  ار  مدرم  دـنناوتیم 

ی هنیمز رد  مدرم  ینیب  نشور نیا  میظع ، تاعامتجا  نیا  رطف ؟ دـیع  زور  رد  ناضمر ، هام  یداـبع  مسارم  رد  دـندرکیم ؛ تکرـش  یونعم  مسارم  رد  ناوج  همھ  نیا  اـم  روشک 

زور ود  تفرگ ، ماجنا  نیـسح  ماما  هب  تبـسن  هدش  کیرحت  هدـع  کی  ی  هلیـسو هب  لاس ٨٨  یاروشاع  زور  رد  هک  یتناھا  زا  دـعب  تسا . هتـشادن  هقباس  یـسایس  لـئاسم 

زا ار  مدرم  هتـسناوتن  طقف  هن  نمـشد  تاغیلبت  نمـشد و  یاھتـسد  دندرک . زاربا  ینلع  ار  ناشدوخ  حیرـص  عضوم  دـندمآ و  اھنابایخ  یوت  ید  زور ٩  رد  مدرم  هک  دشن  هلـصاف 

. تسا هدش  رت  قیمع تفرعم  نیا  رتدنت و  تاساسحا  نیا  زور  هبزور هکلب  دناشنب ، بقع  ینید  تاساسحا 

یربھر  / ١٣٨٩/١٢/١٩ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

هرادا یمالـسا  تموکح  کی  اب  ار  ایند  زا  یهطقن  کی  میناوتب  ام  رگا  هک  تسا  هتـشون  یباتک  کی  رد  لبق  لاس  تصـش  لـبق ، لاـس  هاـجنپ  رد  یرـصم  یاھهدنـسیون  زا  یکی 

 - تسین میھاوخیم ، ام  هک  روجنآ  مالـسا ، اب  قاـبطنا  ظاـحل  زا  اـم  یوگلا  هکنیا  اـب  دـیوگیم . تسار  تسا . رترثوم  نیا  مالـسا  تفرـشیپ  یارب  غیلبت  باـتک و  نارازھ  زا  مینک ،

، میدرک نامیگدنز  هعماج و  دراو  ار  مالسا  میدرک ، ادیپ  قیفوت  میتسناوت ، هک  یاهزادنا  نامھ  اما  میراد -  هلصاف  یلیخ  مالـسا  ققحت  بولطم  لکـش  اب  هنافـساتم  ام  بخ ،

سپ دننکیم . هدھاشم  دنراد  مدرم  ار  نیا  مینیبیم ؛ ار  شلالقتسا  مینیبیم ، ار  شتفرشیپ  مینیبیم ، ار  شتردق  مینیبیم ، ار  شتزع  مینکیم ، هدھاشم  میراد  ار  شراثآ 

نیا هتفرگ ، ماجنا  الاح  اـت  بـالقنا  لوا  زا  هک  یئاـھراک  زا  یکی  دـننک . بارخ  ناـبطاخم  مشچ  رد  ار  وگلا  دـننکیم  یعـس  هک  تساذـل  دوشن ؛ یزاـسوگلا  نیا  دـنھاوخیم  اـھنآ 

یاھراک زا  یکی  میشاب . هتشاد  هجوت  دیاب  ار  نیا  دنھدیم ؛ تبسن  ام  هب  غوردب  ار  نآ  میرادن ، یفعـض  رگا  دننکیم ؛ گرزب  اھمـشچ  رد  ار  فعـض  نآ  میراد ، یفعـض  رگا  تسا .

. تسا نیا  یارب  مھ  شالت  یهمھ  تسانعم و  نیا  هب  رظان  یمالسا ، یروھمج  دض  تاغیلبت  رد  نمشد  یساسا 

هبخن  / ١٣٩٠/٠٣/٠١ ناوناب  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یاھهتـشر رد  داتـسا  دنمـشناد ، نانز  همھ  نیا  تسا . هتـشاد  یاهداعلاقوف  تفرـشیپ  هللادـمحب  روشک  مھ  یملع  لـئاسم  یهصرع  رد  یـسایس و  لـئاسم  یهصرع  رد 

یهدـنھدناشن همھ  دـیراد -  روضح  اجنیا  رد  هک  دـیتسھ  مرتحم  راـضح  امـش  هناتخبـشوخ  اـھنآ  زا  یاهنومن  هک  یھاگـشناد -  مولع  رد  یوزوح ، مولع  رد  یملع ، فلتخم 

اعطق میورب ، شیپ  هللااشنا  باتـش  نیمھ  اب  تکرح و  نیمھ  اب  ام  دـنکیم . راودـیما  هدـنیآ  هب  ار  لد  هاگن ، نیا  تسا . هاگن  نیا  نم ، هاگن  تسا . یمالـسا  یروھمج  تیقفوم 

هاگن نیا  اھتنم  تسا ؛ هنانیبشوخ  هاگن  هاگن ، درک . یریگلابند  دـیاب  درک ، شـالت  دـیاب  درک ، راـک  دـیاب  میئاـیب . قئاـف  اـیند  رد  جـئار  یبرغ و  طـلغ  گـنھرف  رب  تسناوت  میھاوخ 

دح نآ  رد  میناوتن  دـش  بجوم  هک  هچنآ  میورب . شیپ  دوب  نکمم  نیا  ربارب  هد  اسب  یا  اما  میتفر ، شیپ  یتاجرد  ام  مینیبب . ار  اھفعـض  هکنیا  زا  دوشب  عنام  دـیابن  هناـنیبشوخ 

. دوش فرطرب  دیاب  هک  هتشاد  دوجو  مھ  یرگید  تالکشم  و  دیدرک ، هراشا  اھنآ  زا  یضعب  هب  امش  هک  هتشاد ؛ دوجو  هک  تسا  یتالکشم  اھفعض و  نیمھ  میورب ، ولج 

یمالسا  / ١٣٩٠/٠٣/٠٨ یاروش  سلجم  ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

الثم هک  دوشیم  هدید  یھاگ  تسا . دـب  شتاریثات  یلیخ  مدرم ، یور  نوریب ، رد  نیا  دـشاب ؛ فالتخا  اوعد و  شیانعم  هک  درب  شیپ  یروج  درک ، میظنت  یروج  ار  راک  یتسیابن 

ار یعمج  ای  ار  یـسک  هک  دشاب  یفرح  هدرکن  یادخ  رگا  رگید . دش  باترپ  دش ، هدز  هک  فرح  بخ ، دوشیم . هدز  یفرح  کی  یرظن ، راھظا  کی  رد  یقطن ، کی  رد  سلجم ، رد 

هدنب دراد . دوجو  فعـض  نالف  فعـض و  نالف  دیئوگن  دننکیم . راک  دننکیم ، شالت  دنراد  نیلوئـسم  زورما  دنکیم . دیماان  ار  مدرم  تسین ؛ نکمم  یناسآهب  شناربج  دـنک ، مھتم 

یهلکاش کی  دراد ، دوجو  هیرجم  یهوق  رد  زورما  هک  یزیچ  نآ  اھفعض ، نیا  دوجو  اب  دننادن . رگید  یاھیلیخ  هک  منادب  مھ  ار  اھفعـض  زا  یـضعب  هدنب  دیاش  مھاگآ . اھفعـض  هب 

؛ سلجم هب  دـنک  کمک  تلود  مھ  تلود ، هب  دـنک  کمک  سلجم  مھ  درک ؛ کمک  دـیاب  درک ، یراکمھ  یتسیاب  بخ ، دریگیم . ماـجنا  راـک  دراد  روشک  رد  تسا . بولطم  بوخ و 

اب هلئـسم  نیا  یراذـگنوناق . تیفیک  یارب  راذـگنوناق  هب  تسا  هراـشا  کـی  تلود  یاھـصیخشت  تـلود و  یاھـشیارگ  مـھ  تـلود ، لـمع  یارب  تـسا  باـطخلالصف  نوناـق  مـھ 

. درادن تافانم  سلجم  لالقتسا 

نارادساپ  / ١٣/١٣٩٠/٠۴ هاپس  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

شدوخ یهویش  طلغ ، فرح  هب  نداد  باوج  تسا . مولعم  هلب  بخ ، هن ؟ ای  دھدب  باوج  وا  هب  دیاب  یسک  ایآ  دز ، یطلغ  فرح  کی  یـسک  کی  رگا  هک  تسا  نیا  هلئـسم  کی 

راعـش مینک ، ولبات  ار  طلغ  فرح  نیا  اجدـص  الثم  میئایب  ام  دز ، یطلغ  فرح  کی  یـسک  هک  الاح  هک  تسھ  تقو  کـی  تسا . شدوخ  صاـخ  راـک  دراد ، ار  شدوخ  هار  دراد ، ار 

چیھ یداھن ، رھ  یوس  زا  یـسک ، رھ  یوس  زا  هنارگنـشور  تکرح  اب  نم  تساطخ . تسا ، هابتـشا  هک  تسا  نیا  دـننادب . همھ  ات  دز ، ار  طلغ  فرح  نیا  ینالف  اقآ ، هک  مینک 

اما تسا ؛ مزال  نییبت  تسا . هدوب  نییبت  یهلئسم  لوا ، زا  ام  راک  یـساسا  یاھدربھار  وزج  الـصا  ینعی  نییبت . یهلئـسم  هب  مدقتعم  مدنمهقالع و  هکلب  مرادن ، یتفلاخم 

یاھنایرج رد  دشاب . بقارم  هاپـس  هاپـس . صوصخب  دنـشاب ؛ بقارم  دـیاب  همھ  ار  نیا  دیـشاب . بقارم  مینزب . نماد  یھ  ینورد ، تافالتخا  هب  ام  هک  تسین  نیا  شیانعم  نیا 

دیراد ربخ  تانایرج  زا  دبال  دیھاگآ ، دیریصب ، ناتهمھ  دمحلا  اھامش  الاح  تسین . بسانم  اضف  ندرک  لعتشم  اقلطم  یاهقیلس  یرکف و  نوگانوگ  یاھنایرج  رد  یسایس ،

دنراذگیم لیلحت  دننکیم ؛ یایلاحشوخ  هچ  یجراخ  یاھهاگتـسد  و  نیا ؛ هیلع  نآ  نآ ، هیلع  نیا  هنافـساتم  هک  دینیبیم  تسھ ، روشک  یوت  هک  ار  یعاضوا  نیمھ  نالا  و 

. تسام فعـض  یهطقن  هلئـسم  نیا  هک  تسادـیپ  بخ ، دـننکیم . رارکت  ابترم  یھ  ار  ناشدوخ  یاھوزرآ  دـنتفر )!( نیب  زا  دـندش ، دوبان  داتفا ، فـالتخا  ناـشنیب  هلب ، شیور :

یئاھرظنفالتخا یناسک  رگا  دشاب . دنتسم  لدتسم و  نیتم ، تکرح  تکرح ، تشاد . هجوت  دیاب  ار  اھنیا  دنک . ادیپ  شیازفا  ای  دنک  ادیپ  همادا  فعـض  هطقن  نیا  میراذگب  دیابن 

، دندرکیم هزرابم  تقو  نآ  هک  یئاھتسیـسکرام  اھیپچ و  اب  ام  فالتخا  مھ ، تازرابم  نارود  رد  متـسھ . نییبت  هب  دقتعم  نم  مدرک ، ضرع  دـننک . نایب  لالدتـسا  اب  دـنراد ،

، نییبت اب  ساسا  زا  بالقنا  راک  دنتـشاد . یرگید  ریـسفت  کـی  دـنتفگیم ، یرگید  زیچ  کـی  دنتـشادن ؛ داـقتعا  نییبت  هب  اـھنآ  درک ، نییبت  دـیاب  میتفگیم  اـم  هک  دوب  نیمھ  رس 

اما دنوش ، بذج  رفن  راھچ  تسا  نکمم  درک . دھاوخ  بارخ  مھ  ار  یقطنم  فرح  دـش ، دراو  لاجنج  وھ و  رگا  دوب . لاجنج  وھ و  زا  رود  لدتـسم و  یقطنم ، نایب  یرگنـشور ،

. تسام ضرع  نیا ، تسام ؛ فرح  نیا ، دنوشیم . عفد  رتدنمشوھ  مدآ  رفن  راھچ 

ناریا  / ١۶/١٣٩٠/٠۵ یمالسا  یروھمج  ماظن  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

مھ تسا ، یداصتقا  یاھهنیمز  رد  مھ  ام ، فعض  طاقن  دروخ . میھاوخ  هبرض  انیقی  میـسانشن ، ار  نامدوخ  یاھفعـض  مینیبن ، ار  یفنم  طاقن  رگا  میراد . مھ  فعـض  طاقن  اما 

هک یئاھدـیدھت  ناـمھ  رد  یتح  تسا . یتیعقاو  نیا  مینک ؛ هبلغ  میتسناوتن  اھـشلاچ  زا  یـضعب  رب  میتشاد ، اھفعـض  میتـشاد ، اـھاطخ  اـم  تسا . یگنھرف  یاـھهنیمز  رد 

مکتباصا امل  ا و  : » دیامرفیم دحا  گنج  یهیضق  رد  میرک  نآرق  تسام . دوخ  یاھیھاتوک  تسام ، دوخ  ریصقت  میدروخ ، یاهبرـض  ام  رگا  تسھ ، نمـشد  فرط  زا  امیقتـسم 

ار اھتیرومام  یاهدع  کی  دعب  دندش ، زوریپ  لوا  اھناملسم  داتفا : قافتا  خلت  یهثداح  نآ  دحا ، یهیضق  رد  مکسفنا .» دنع  نم  وھ  لق  اذھ  ینا  متلق  اھیلثم  متبصا  دق  هبیصم 

ار اھنآ  دشکب ، ار  اھنآ  زا  یدادعت  ناشناج ، هب  دتفیب  دنزب ، رود  ار  مالسا  یاھورین  تسناوت  مھ  نمشد  ندرک ؛ عمج  تمینغ  غارس  دنتفر  دندرک ، اھر  ار  هگنت  دندرک ، شومارف 

، بخ دنتفگ : اھناملسم  دعب  دمآ . دراو  هبرض  ربمغیپ  هب  داتفا ، رطخ  هب  ربمغیپ  کرابم  ناج  دنربب . هانپ  هوک  هب  دندش  روبجم  ناشسرت  زا  اھناملسم  هک  یروط  هب  دنک ؛ مزھنم 

ار راک  هک  دیتسھ  ناتدوخ  امـش  اما  دش ، یلمع  ادخ  یهدعو  میدرک ، زوریپ  ار  امـش  ام  هک  دیامرفیم  لاعتم  یادـخ  دوب . هداد  یزوریپ  یهدـعو  ام  هب  ادـخ  دـش ؟ یروجنیا  ارچ 

، ندروخ ندز و  گنج ، نادیم  رد  هرخالاب  دینکن ؛ بجعت  اھیلثم - » متبصا  دق   - » دیدز اھهبرض  نمـشد  هب  الباقتم  مھ  امـش  دز ، هبرـض  امـش  هب  نمـشد  رگا  الوا  دیدرک . بارخ 

اجک زا  ام  دیئوگیم  اذھ ؛» ینا  متلق   » اما دشاب . راظتنا  فالخ  دیابن  دروخیم ؛ مھ  دنزیم ، مھ  مدآ ، یناھج ، داصتقا  تسایس و  نادیم  گرزب  گنج  یهصرع  رد  تسھ . ود  رھ 

« يمالسا يروھمج  فعض  طاقن   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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« ریدق یش  لک  یلع  نا هللا   - » میدرک اطخ  یئاھاج  کی  ام  دیدرک . اطخ  ناتدوخ  دوب ، امش  دوخ  زا  مکـسفنا ؛» دنع  نم  وھ  لق  : » دیامرفیم نآرق  دعب  میدروخ . ار  هبرـض  نیا 

اھنیا میتشاذگن ؛ اپ  ریز  ار  نامدوخ  یاھیگتـسبلد  یئاھاج  کی  میدادن ؛ ماجنا  میھدب ، ماجنا  دـیاب  هک  یئاھتبقارم  یئاھاج  کی  میدرکن ؛ لمع  هفیظو  قبط  یئاھاج  کی  - 

هب یـسایس ، تاـعزانم  هب  میدـش ؛ مرگرـس  دوـب ، رذـحرب  درک و  زیھرپ  نآ  زا  دـیاب  هک  یئاـھزیچ  هـب  میـشاب -  هتـشاد  رظن  رد  دـیاب  مـھ  ار  نـیا  یتالاکـشا -  هـب  هدـش  رجنم 

یگدـنز ار  نامیگدـنز  امـش  نم و  یتـقو  تسا . فعـض  طاـقن  اـھنیا  میدـش ؛ مرگرـس  یفارـشا  یاھـشنم  هب  میدـش ، مرگرـس  یبلطهاـفر  هـب  میدـش ؛ مرگرـس  تارجاـشم 

مھ ام  دننکیم ، یگدنز  یروج  هچ  اھنیا  دـینیبب  اقآ  دـنیوگیم  دـننکیم ، هاگن  ام  هب  دـناهناھب ؛ رظتنم  یاهدـع  کی  دـنریگیم . دای  ام  زا  مدرم  میھدـب ، رارق  یفارـشا  هنابلطهافر و 

؛ درک طارفا  دیابن  درک ، فارسا  دیابن  دوب ، دصتقم  یگدنز  رد  دیاب  هک  دندقتعم  یاهدع  کی  دسریم . ناشتسد  هک  دنتـسھ  یناسک  اھنیا  مینک . یگدنز  روج  نیمھ  میھاوخیم 

شور دراد . رطخ  اھراک  نیا  دنتـسھ . ام  یاسور  هک  اـھنیا  میتسین ؛ رتـالاب  هک  اـھنیا  زا  اـم  بخ ، دـنیوگیم  مینکیم ، فارـسا  امـش  نم و  دـننیبیم  دـننکیم  هاـگن  یتقو  اـھنیا 

دایز ار  یلم  دـمآرد  دـیناوتیم ، هچرھ  دـینک ؛ داجیا  هافر  دـیناوتیم ، هچرھ  مدرم  یارب  دوب . دوخ  یارب  هنابلطهافر  یگدـنز  زا  ضارعا  مالـسا ، شزومآ  عبت  هب  نویبالقنا  بالقنا و 

، راثیا یداھج و  یهیحور  زا  تلفغ  دننکن . ور  یبلطهافر  یگدنز  هب  دنلوئـسم ، یتقو  ات  لقاال  نیلوئـسم  هن . ناتدوخ  اما  دینک ؛ دیلوت  تورث  روشک  رد  دـیناوتیم ، هچرھ  دـینک ؛

اھنیا لاـملاتیب ؛ ظـفح  هب  تبـسن  یتـالابمیب  روشک ، یاهناـسر  یاـضف  رد  نمـشد  ذوفن  زا  تلفغ  نمـشد ، ندوـب  نیمک  رد  زا  تلفغ  نمـشد ، یگنھرف  مجاـھت  زا  تلفغ 

. تسام فعض  طاقن  اھنیا  تسام ، ناھانگ 

راک هب  تبـسن  هک  یدـییات  ای  هئطخت  هک  تسا  نیا  شیانعم  یاهلیبق  راتفر  تسام . فعـض  طاقن  رگید  زا  داصتقا ، نادـیم  رد  تسایـس ، نادـیم  رد  یاهلیبق  یاھراتفر  هب  لـیم 

زا اما  دشاب ؛ ضامغا  لباق  تحار  داد ، ماجنا  یئاطخ  راک  یسک  ام  یهلیبق  زا  رگا  نم . اب  وا  طابترا  یهوحن  زا  دشاب  یشان  وا ؛ لمع  تیھام  زا  دشابن  یشان  منکیم ، یسک 

قیوشت نیـسحت و  لباق  تفرگ ، ماجنا  تسام ، یهلیبق  هب  طوبرم  هک  یـسک  زا  رگا  بوخ  راک  دوشیم . بیقعت  یریگیپ و  لباق  نیا  داد ، ماجنا  ار  راک  نامھ  رگا  لباقم  یهلیبق 

میوگیمن میراد . نامدوخ  نایم  رد  ار  راتفر  هنوگنیا  هنافساتم  ام  تسین . یبالقنا  تسین ، یمالـسا  راتفر ، نیا  تسا . نیا  یاهلیبق  راتفر  هن . دوب ، رگید  یهلیبق  زا  رگا  دشاب ؛

. دراد دوجو  اما  تسا ؛ ریگارف  تسا ، ریگهمھ 

تلود  / ٠۶/١٣٩٠/٠۶ تایھ  یاضعا  یروھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

زورما دراذگیم . ریثات  نیا  تسا ، مھم  نیا  دینک ؛ نایب  مھ  ار  ناتدوخ  فعـض  طاقن  دـینک ، نایب  مدرم  یارب  ار  توق  طاقن  متفگ  روشک  نیلوئـسم  یهعومجم  رد  نم  مھ  زور  نآ 

یهدنھد ناشن  دیاب »  » نیا دریگب .» ماجنا  دیاب  اھراک  نیا   » هک نایب  نیا  اب  اھتنم  دندرک ؛ هراشا  فعض  یهطقن  هب  هک  مدید  ار  یدراوم  نم  ناتـسود ، یاھـشرازگ  نیب  رد  الثم 

هذخاوم ار  یسک  نتسناوتن ، ساسا  رب  یسک  مینکب . میتسناوتن  الاح  ات  میدرکیم ، دیاب  ار  راک  نیا  دیئوگب  دیئوگب . حیرص  ار  نیا  هدشن . دوشب و  دیاب  هک  تسا  یراک  هب  زاین 

، دینک نایب  ار  نیا  میھدب . ماجنا  مھ  ار  اھنیا  میراد  انب  هتفرگن ؛ ماجنا  مھ  راک  ات  جنپ  ات ، هس  ات ، ود  نیا  هتفرگ ، ماجنا  هک  یراک  ات  هد  نیا  لابق  رد  بخ ، دـیوگیم  درک . دـھاوخن 

بخ دنک ؛ قیبطت  امـش  فرح  اب  شفرح  دـشاب ، مھ  ضرغم  تسا  نکمم  انایحا  هک  یدـقتنم  نالف  هک  دیـشاب  هتـشادن  نیا  زا  سرت  درادـن . یلاکـشا  دـیئوگب ؛ احیرـص  ار  نیا 

ار اھراک  نیا  دیئوگب  مینک . فرطرب  ار  نیا  میراد  میمصت  ام  دیئوگب  اھتنم  دینک ، حرطم  ار  نیا  تسا . دراو  دننکیم ، ام  هب  هک  یداقتنا  نیا  هلب ، دیئوگب  دراد ؟ یلاکشا  هچ  دنکب ،

. تسا نم  یهیصوت  نیا  درک . میھاوخ  مھ  ار  اھراک  نیا  میاهدرک ،

درکیور کی  تشاد : دوشیم  درکیور  روج  ود  دریگیم ، ماجنا  تلود  هب  تبـسن  ینوناق  زکارم  زا  یـضعب  اـی  اـھهمانزور  اـھهناسر و  رد  اـنایحا  هک  یئاـھداقتنا  اـب  دروخرب  رد  هتبلا 

داـقتنا نوچ  دـننکیم ، هلمح  تلود  هب  نوچ  دـیئوگب  امـش  هک  دـشابن  روجنیا  تسین . بوخ  نیا  تسا ، همـصاخم  درکیور  کـی  تسا ؛ بوخ  نیا  تسا ، هدـننک  نییبـت  هیجوت و 

اب یمومع  تاـسلج  رد  هک  تسا  نیمھ  مھ  نییبـت  هار  تسا . یمزـال  راـک  نییبـت  هلب ، دـینک . نییبـت  هن ، مینک ؛ دروخرب  یروجنیا  یتسیاـب  مھ  اـم  سپ  دـننکیم ، هناـضرغم 

، دریگب ماجنا  بوخ  نییبت  هچنانچ  رگا  دوش . شخپ  مھ  اـھهناسر  رد  دوشیم ؛ نییبت  اـھنیا  دـیھدب ، باوج  امـش  دـننک ، حرطم  ار  تـالاوس  دـینک ؛ نشور  دـینک ، ناـیب  مدرم ،

. دیسر دھاوخن  یئاج  هب  نازروضرغ  یزروضرغ 

نایاقآ زا  یکی  مینیبن . ار  اھتیولوا  اھراک  رد  ام  هک  تسا  نیا  اھفعـض  زا  یکی  تسا : نیا  منکب ، ضرع  مھاوخیم  اھفعـض  هب  هجوت  یهلئـسم  نیا  لیذ  هک  مھ  رگید  یهتکن  کی 

رب مدیکات  هشیمھ  نم  تسا ؛ یمزال  راک  راک ، نیا  تسا ؛ بوخ  یلیخ  نیا  مینک . لابند  دـیاب  ار  مامتهمین  یاھحرط  هک  نیا  هب  تسا -  یتسرد  یهراشا  هک  دـندرک -  هراشا 

یاھحرط دادـعت  نالف  هک  دـندرک  رکذ  مھ  یمقر  کی  الاح  ار -  ماـمتهمین  یاـھحرط  اـعقاو  دننیـشنب  دـینک ، تسرد  یراـک  یهعومجم  کـی  دـینک ، صخـشم  اـھتنم  تسا ؛ نیا 

صخـشم ار  اھنیا  دراد ؛ دوجو  مدرم  یوس  زا  یرتشیب  عقوت  ای  هدش  هداد  یرتشیب  یهدعو  شیاھمادک  دنتـسھ ، رادتیولوا  شیاھمادک  دننک ؛ یدنبتیولوا  میراد -  مامتهمین 

مدرم هب  یاهدعو  هچنانچ  رگا  دوشب . لمع  هداد ، مدرم  هب  تلود  هک  یئاھهدعو  یهمھ  هک  تسا  بوخ  ردقچ  دیدج . یاھحرط  رب  دـینک  مدـقم  ار  نیا  دـیزادرپب . اھنآ  هب  دـینک ،

. ماظن هب  هکلب  تلود ، هب  تبسن  طقف  هن  درک ؛ دھاوخ  تسرد  تالکشم  نیا  دوشن ، لمع  دوشب و  هداد 

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

میدش ورهبور  یمالسا  بالقنا  یزوریپ  زا  سپ  اھرطخ  نیا  اب  ام  . دشاب هدش  هتخانش  جالع ، هراچ و  دیاین و  شیپ  دیدرت  تریح و  نآ  اب  هھجاوم  رد  ات  تخانـش  دیاب  ار  اھرطخ 

یوس زا  اھهئطوت  هتبلا  میتشذـگ . تمالـسب  اـھنآ  رتشیب  زا  ناـممدرم ، یراکادـف  تریـصب و  ینیمخ و  ماـما  یربھر  ادـخ و  تساوخ  هب  میدرک و  هبرجت  میتخانـش و  ار  اـھنآ  و 

. دراد همادا  نانچمھ  ام  تلم  یوس  زا  خسار  مزع  نمشد و 

. دنکیم یزیرهمانرب  ار  نآ  میقتسم  روط  هب  نمشد  هک  اھنآ  و  دزیخیم ، رب  ام  یاھفعض  زا  دراد و  هشیر  ام  دوخ  نورد  رد  هک  اھنآ  منکیم : مسق  ود  هب  ار  اھبیسآ  نیا  نم 

رواگنک  / ١٣٩٠/٠٧/٢٧ مدرم  عامتجا  رد  تانایب 

ماکان یمالسا  یروھمج  ناریا و  تلم  یگداتسیا  رطاخ  هب  اکیرمآ -  یاهنایمرواخ  یاھتسایس  صوصخب  اکیرمآ -  یاھتسایس  زا  یرایسب  هک  دندرک  فارتعا  انعم  نیا  هب  اھنآ 

رادـیب هقطنم  یاھتلم  هک  زورما  صوصخب  تساھهار -  زا  یکی  نیا  دـننک -  یئامنهایـس  هک  تسا  نیا  اھنآ  یعـس  دناینابـصع . تسادـیپ  تسا ؛ هدیـسرن  هجیتن  هب  هدـش و 

وگلا دنھاوخیم  اھنآ  تسا . هداد  رارق  اھنآ  یولج  تسا و  هدرک  حرطم  ار  ناریا  رد  یمالـسا  بالقنا  ناریا و  تلم  اھنآ ، یمالـسا  یرادیب  هقطنم و  یاھتلم  یرایـشھ  دـناهدش .

گنرمک ار  اھتفرـشیپ  اھتلم -  نآ  مشچ  رد  صوصخب  دـننکیم -  یئامنهایـس  اذـل  دوشن ؛ اھتلم  نآ  یوگلا  ناریا  یمالـسا  یروھمج  یناریا و  ناریا و  دـنھاوخیم  دوشن ؛ هتفرگ 

. دننکیم تشرد  ار  اھفعض  دننکیم ،

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

یارب هک  تسا  یلئاسم  اب  یهھجاوم  هار  ندش  زاب  ضرغ ، تسین -  مھ  یلمع  هک  مینک -  یـسررب  ار  عوضوم  کی  دص  ات  رفـص  زا  ام  هک  تسین  نیا  ضرغ  تاسلج ، نیا  رد 

رھ رد  نابرجم  روشک و  لاعف  یاـھزغم  روشک ، ناـگبخن  اـت  دوش ، زاـب  یھار  دوشب ، یـشیاشگ  یرظن  تاـھج  زا  صوصخب  میھاوخیم  تسا . حرطم  هدـنیآ  یارب  روشک و  کـی 

طاقن ام  یرظن ، یهصرع  رد  مھ  تسا . نیا  دصق  دش ؛ دھاوخ  یزیرهمانرب  لمع و  ارجا و  یهدعاق  هک  حیحص ، رکف  کی  داقعنا  یارب  دنریگب  هدھع  رب  یمھس  دنناوتب  یاهتـشر 

نارظنبحاص و هک  یثحب  اب  دوشیم . هتخانـش  تاسلج  نیا  رد  اھنیا  میراد ؛ یتوق  طاقن  میراد ، یفعـض  طاقن  یدربراک ، یاھهصرع  رد  مھ  میراد ؛ یتوق  طاقن  میراد ، یفعض 

مھ ار  ناـمدوخ  فعـض  طاـقن  میھدـب و  صیخـشت  ار  ناـمدوخ  توق  طاـقن  میناوتیم  اـم  دـننکیم ، دوـخ  یملع  یاھدرواتـسد  تاـمولعم و  رب  یهیکت  اـب  یاهتـشر  رھ  ناـبرجم 

. مینک فرطرب  ار  اھفعض  مینک و  حالصا  مینک ، میمرت  ار  تسس  طاقن  ای  ریذپهنخر  طاقن  نآ  میھاوخب  میئایبرب . جالع  ددصرد  میھدب و  صیخشت 

یبرع  / ١٣٩٠/١١/١۴ هبطخ  همجرت  نارھت +  هعمج  زامن  یاھهبطخ 

ار ناماھتفرـشیپ  میتشاد . مھ  یئاھـصقن  اھفعـض و  میتشاد ، یئاھتفرـشیپ  ام  تسا . هتفرگ  رارق  یـساسا  طوطخ  نیمھ  ریثات  تحت  ام  یگدنز  لاس ، دـنچ  یـس و  نیا  رد 

« يمالسا يروھمج  فعض  طاقن   » 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 15هاگياپ  هحفص 10 
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فرطرب دش ؛ دھاوخ  هنیداھن  دنام ، دھاوخ  اھفعض  نیا  مینک ، لھاجت  میسانشن ، مینک ، ناھنپ  ار  نامدوخ  یاھفعض  رگا  میسانشب . دیاب  مھ  ار  ناماھفعض  میـسانشب ، دیاب 

. مینادب دیاب  ار  فعض  توق و  طاقن  یهمھ  دش . دھاوخن 

یدراوم لاس  هس  ود  یس و  نیا  لوط  رد  دننادب ؛ ام  زیزع  یاھناوج  تسا . مھم  نیا  تسا ؛ هتشاد  همادا  تکرح  اما  تسھ ، زیخ  تفا و  تسھ ، ود  رھ  یفنم  تبثم و  طاقن 

فقوتم زگرھ  تکرح  اما  رتمک ، یھاگ  باتش ، تعرس و  یھاگ  تسا ؛ هدوبن  روج  کی  هشیمھ  تسا . هتشاد  زیخ  تفا و  تکرح  نیا  میداد ، ناشن  فعـض  ام  هک  تسا  هدش 

. مینکیم هدھاشم  میراد  ار  نآ  لوصحم  زورما  هک  میتفر ؛ شیپ  یلصا  تھج  نامھ  رد  ام  تسا و  هدشن 

یبرع  / ١٣٩٠/١١/١۴ هبطخ  همجرت  نارھت +  هعمج  زامن  یاھهبطخ 

ضرع یاهلمج  کی  تسا و  هدـش  لیمحت  هک  یطئارـش  میرحت و  یهلئـسم  نیا  هب  مدرگیمرب  دـعب  نم  میربب . نیب  زا  یتسیاب  ار  اھفعـض  نیا  میراد ؛ مھ  یئاھفعـض  هتبلا  ام 

هب شیارگ  اـم  فعـض  نیلوا  میریگب . ار  اـھنیا  یوـلج  اھدـعب  دـیاب  تسا و  هتـشاد  دوـجو  تدـم  نیا  رد  تساـم و  هار  رـس  رد  هک  تـسا  یئاـھرطخ  اـم  یاھفعـض  درک . مھاوـخ 

تافیرـشت و شیارآ ، لمجت ، تورث ، ام  یارب  میدـش ؛ یئارگیدام  راچد  میدـش ، یبلطایند  راچد  نیلوئـسم  ام  زا  یـضعب  تفرگ . ار  اھام  زا  یـضعب  ناـبیرگ  هک  دوب  یبلطاـیند 

تورث زا  یهدافتسا  تورث و  عمج  هب  لیم  لمجت ، هب  لیم  یرگیفارـشا ، هب  لیم  مدرم . هب  دوشیم  زیررـس  نیا  میدش ، روجنیا  ام  یتقو  داتفا . حبق  زا  شاوی  شاوی  یرگیفارـشا 

رد مدرم ؛ هب  دوشیم  زیررـس  نیا  میدـش ، راچد  میدرک ، لو  میدرک ، اھر  ار  نامدوخ  ام  یتقو  تسھ . اـھناسنا  زا  یلیخ  رد  یعیبط  روط  هب  بولطماـن ، عورـشمان و  لکـش  هب 

. دوشیم ادیپ  هلئسم  نیا  مھ  مدرم 

، مینک مک  دـیاب  ار  یگدزفرـصم  ام . هار  رد  تسا  رطخ  نیا  منکیم ؛ ضرع  مھ  زاب  ماهدرک ، ضرع  ار  نیا  اھراب  نم  میتسھ . یگدزفرـصم  فارـسا و  راچد  هنافـساتم  زورما  ام 

ادابن هک  دـننک ، عمج  ار  نآ  رتشیب  هکنیا  یارب  دـنروآیم  موجھ  مدرم  تسا ، مک  زیچ  نالف  هک  دوشیم  تسرد  یاهعیاش  کی  ات  مینک . مک  دـیاب  ار  ایند  یالاک  عاتم و  هب  صرح 

. دنکیم مک  ار  نآ  مدرم  موجھ  نیمھ  تسین ، مھ  مک  سنج  نآ  رگا  بخ ، دشابن . مھ  یگدنز  مزال  یاھزیچ  وزج  تسا  نکمم  یش  نآ  هک  یلاح  رد  دنوش ؛ نآ  دوبمک  راچد 

. مینک فرطرب  دیاب  ار  فعض  نیا  ام  تسام ؛ یاھفعض  زا  یکی  نیا  مینکیمن . هجوت  هلئسم  نیا  هب  ام 

یگدنامبقع نیا  میاهدرکن ؛ ادیپ  یسفن  یقالخا و  یهیکزت  یقالخا و  تفرشیپ  یملع ، یاھتفرشیپ  تازاوم  هب  ملع ، تازاوم  هب  ام  هک  تسا  نیا  ام  یاھفعض  زا  رگید  یکی 

رد میدرک ، تفرـشیپ  ملع  رد  میدرکیم . تفرـشیپ  دـیاب  اما  تسین -  یکـش  چـیھ  نیا  رد  تسا -  رتھب  بتارم  بتارمب و  بـالقنا ، زا  لـبق  اـب  یهسیاـقم  رد  زورما  هتبلا  تسا .

؛ میلعت رب  تسا  مدـقم  هیکزت  تسا ، راگدرورپ  نابز  زا  میلعت  هیکزت و  اج  رھ  نآرق  رد  میدرکیم . تفرـشیپ  مھ  سفن  یهیکزت  رد  تیونعم و  رد  دـیاب  میدرک ؛ تفرـشیپ  تسایس 

یـسفن یقالخا و  یهیکزت  زا  ام  نیاربانب  تسا . مدـقم  میلعت  میھاربا ، ترـضح  نابز  زا  اج  کی  طقف  همکحلا -» باتکلا و  مھملعی  مھیکزی و   - » تمکح باـتک و  میلعت  مھ  نآ 

. میدرک تلفغ 

ناربج یتسیاـب  ار  اھفعـض  نیا  تساـم . یاھفعـضهطقن  زا  مھ  نیا  میاهدیـسرن ؛ تسا -  هدوب  اـم  دوخ  یوزرآ  هک  مالـسا -  رظن  دروم  یهطقن  هب  زونھ  یعاـمتجا  تلادـع  رد 

زا دـیاب  هللااشنا  دـننک . فرطرب  ار  اھفعـض  نیا  دـنراد  هفیظو  دـننک  ساسحا  دـیاب  مدرم  داحآ  مھ  نیلوئـسم ، مھ  تشذـگ . اھنآ  زا  دوشیمن  هک  تسا  یئاھفعـض  اھنیا  مینک .

. تسا یندرکفرطرب  دیدرت  نودب  اھنیا  درک ؛ فرطرب  دوشیم  هتبلا  و  مینک . فرطرب  ار  اھفعض  نیا  میھاوخب و  کمک  لاعتم  یادخ 

. تساھام یریذپتیلوئـسم  لوا  یهجرد  رد  تسا ؛ هدـنیآ  هب  هاگن  نیا  لوا  یهجرد  رد  دوش ، فرطرب  اھفعـض  نیا  هکنیا  یارب  دریگب  ماجنا  دـیاب  هک  یئاھراک  نم  رظن  هب  بخ ،

دشابن روجنیا  میزادنین . مھ  ندرگ  ار  اھریـصقت  دننک . تیلوئـسم  ساسحا  دیاب  مدرم  نارازگتمدخ  روشک و  نیلوئـسم  صوصخب  مینک ؛ تیلوئـسم  ساسحا  دیاب  ام  یهمھ 

صخشم دودح  هن ، تسا ؛ هیئاضق  یهوق  ریصقت  دیوگب  یکی  نآ  تسا ، سلجم  ریـصقت  دیوگب  تلود  تسا ، تلود  ریـصقت  دیوگب  سلجم  دش ، ادیپ  یـصقن  کی  اج  کی  رگا  هک 

هیئاضق یهوق  دراد ، تیلوئسم  سلجم  دراد ، تیلوئسم  تلود  دراد ، تیلوئـسم  یربھر  تسا . مولعم  همھ  فئاظو  تسا . هدرک  صخـشم  ار  طوطخ  یـساسا  نوناق  تسا .

یربھر هجوتم  دیآیم ، دوجو  هب  یلاکشا  میزادنین . مھ  ندرگ  هب  دنراد ؛ یئاھتیلوئسم  مادک  رھ  یئارجا  یاھهاگتسد  دنراد ، تیلوئسم  یماظن  یاھورین  دراد ، تیلوئـسم 

. تساھراک نیرتیساسا  زا  یکی  نیا  دنک . فرطرب  ار  نآ  دنک  یعس  تسوا و  هجوتم  لاکشا  نیا  هک  دنک  لوبق  هناعضاوتم  یربھر  تسا ؛

لاس ٩١  / ١٣٩١/٠١/٠١ زاغآ  رد  یوضر  مرح  رد  تانایب 

نارـس تسام . زیزع  تلم  لباقم  رد  ام  ناھاوخدـب  نانمـشد و  یاھیناوخزجر  مزادرپیم ، لاس  نیا  رد  ناریا  تلم  یاـھتیقفوم  هب  اتدـمع  لاس ٩٠ و  لـئاسم  هب  هکنیا  تلع 

ناوـت ناـشیتاغیلبت ، ناوـت  ناـشیلام ، ناوـت  ناوـت -  یهـمھ  اـب  اـم ، دوـخ  یهـقطنم  رد  اـھنیا  یاـھزیرهدرخ  نـینچمھ  روز و  رز و  یاھدنـسم  رب  ناگدـنھدهیکت  رابکتــسا ،

ار نیا  دشاب ، هدرک  لابند  ار  ناریا  تلم  ناھاوخدب  یـسایس  تاغیلبت  یـسک  رھ  دـننک . سویام  ار  ناریا  تلم  دـننک ، بوعرم  ار  ناریا  تلم  دـننکیم  یعـس  ناشیـسایس - 

طاـشنرپ و هدـنز ، لاـعف ، دوجوم  نیا  هک  تسا  نیا  یارب  همھ  یماـظن ، یتینما و  یاھدـیدھت  یـسایس ، یاھـشالت  یداـصتقا ، یاھـشالت  یلمع ، یاھـشالت  هک  دـباییمرد 

زا ار  وا  دـننک ، دـیماان  ار  وا  دـنرادب ، زاب  یورـشیپ  زا  تسا ، ولج  هب  تکرح  لاح  رد  تسا و  هداتـسیا  مامت  تعاجـش  اب  نادـیم  طـسو  رد  هک  ار  ناریا  تلم  ینعی  اـناوت ، تمھرپ 

«، میناوتیم  » میئوگب هک  داد  تارج  ام  هب  بالقنا  داد ، میلعت  ام  هب  ار  راعـش  نیا  راوگرزب  ماما  هک  میناوتیم » اـم   » راعـش لـباقم  رد  تقیقح  رد  دـنناسرتب . هصرع  نیا  رد  روضح 

رب مھاوخیم  نم  و  دوب . اھنآ  یاھتیلاعف  جوا  لاس ٩٠  دننک . لابند  ار  فدھ  نیا  هک  دنتسھ  نیا  یپ  رد  ناوت  یهمھ  اب  دیناوتیمن ؛ امـش  هک  دننالوبقب  ناریا  تلم  هب  دنھاوخیم 

زا ایند ، یهمھ  هب  دوخ ، یاھیریگمیمـصت  اب  دوخ ، تفرـشیپ  اب  دوخ ، تاکرح  اـب  لاـس ٩٠  رد  ناریا  تلم  اـھنآ ، مشچ  یروـک  هب  اـھنآ ، مغریلع  هک  منک  هیکت  هتکن  نیا  یور 

«. میناوتیم ام   » هک دنامھف  ررکم  روط  هب  مھ  زاب  نانمشد ، هب  هلمج 

تباث دنتـساوخیم  هک  ناھاوخدـب  لیم  مغریلع  درب و  راک  هب  ار  اـھیئاناوت  نیا  ناریا  تلم  دوش  تباـث  هک  تسا  نیا  یارب  منکیم ، هیکت  توق  طاـقن  تبثم و  طاـقن  یور  رب  رگا 

زا رتشیب  رایسب  توق  طاقن  یئاھن ، یدنبعمج  رد  اما  میراد ؛ مھ  فعـض  طاقن  میتسین ، عالطایب  فعـض  طاقن  زا  دناوتیم . هک  درک  تباث  ناریا  تلم  دناوتیمن ، ناریا  تلم  دننک 

. تسا فعض  طاقن 

مھن  / ١٣٩١/٠٣/٢۴ سلجم  ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

حوطـس رد  همھ  اھامـش  دـمحلا  بخ ، تسین . اھرکف  ندوب  ناسمھ  یانعم  هب  داـحتا  تسا . داـحتا  میراد ، زاـین  نآ  هب  روشک  رد  اـم  هک  یمھم  لـئاسم  یهلمج  زا  زورما 

دیاب زورما  مینادـیم . ار  اھزیچ  زا  یلیخ  الاو  مینک ؛ لمع  ات  دوش  هداد  رکذـت  ام  هب  هک  نیا  هب  میراد  جایتحا  ام  درادـن . نتفگ  امـش ، یارب  اھنیا  دـیتسھ ؛ یملع  یرکف و  یـالاب 

مھ یئابا  دراد ، دوجو  مھ  رظن  فالتخا  دتفیب . قافتا  نیا  دیراذگن  دیاب  تسا ؛ تلم  کی  مازھنا  طاطحنا و  فعـض و  رھظم  هقرفت ، فالتخا و  تیئود و  دشاب . هتـشاد  دوجو  داحتا 

دیاب میوگیم  نم  دوشب ، دـیاب  راک  نیا  دـیوگیم  وا  الثم  تسا . مھ  تسد  یوت  نامتـسد  اـما  میراد ، رظن  فـالتخا  مھ  اـب  هیـضق  نیا  رد  اـم  هلب ، تسین ؛ رظن  فـالتخا  نتفگ  زا 

فیلکت نییعت  مھ  عجرم  نآ  هچرھ -  ای  تسا -  نابھگن  یاروش  عجرم ، ای  تسا ؛ یئاضق  هاگتـسد  عجرم ، ای  تسا ؛ نوناق  عجرم ، ای  دراد ؛ دوجو  یعجرم  کی  هرخالاب  دوشن .

نیا دشاب ؛ هتـشاد  دوجو  یلدمھ  اھهاگتـسد  نیب  روشک ، یهیلاع  حلاصم  تھج  رد  دیاب  دشاب . هتـشاد  دوجو  دیاب  داحتا  نیا  میوشیمن . هقیهبتسد  مھ  اب  اما  درک ؛ دھاوخ 

اب یوشیم ؟ ینابـصع  ارچ  الاح  اقآ  تفگ  وا  هب  رفن  کی  درکیم ، عافد  یزیچ  کی  زا  تشاد  تینابـصع  اب  یرفن  کی  یتقو  کی  دنیوگیم . ار  نیمھ  مھ  همھ  هتبلا  دنک . زورب  دـیاب 

اھهناشن و زاب  لاح  نیع  رد  اما  دننزیم ، مھ  داحتا  زا  مد  مئاد  یـضعب  تفگ -  دوشیمن  مھ  فرط  ود  زا  فارطا -  زا  الاح  متـسین ! ینابـصع  نم  دیـشک : داد  تینابـصع  نامھ 

نیب رد  مھ  دـیتسھ ، سلجم  رد  هک  ناتـسود  دوـخ  نیب  سلجم  نورد  رد  مھ  دـینک ؛ هجوـت  هلئـسم  نیا  هب  مـنکیم  شھاوـخ  نـم  دوـشیم . هدـید  یھاـگ  قرفت  یاـھهنومن 

هب یهداد  تراـشب  یریگتھج ، نیا  ماـظن ، نیا  روشک ، نیا  تلم ، نیا  هک  دـینادب  دـینک و  ظـفح  ار  قاـفتا  داـحتا و  نیا  هیئاـضق -  یهوـق  هیرجم و  یهوـق  رگید -  یاوـق  سلجم و 

. دنکیم اضتقا  ار  نیا  یھلا  یاھتنس  تسادخ ، فطل  نیا  تسا ؛ یزوریپ  قیفوت و 

« يمالسا يروھمج  فعض  طاقن   » 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 15هاگياپ  هحفص 11 
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تلود  / ٠٢/١٣٩١/٠۶ تایھ  یاضعا  یروھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

شیانعم نیا  نکیل  میھدیم ؛ توق  طاقن  هب  ار  حیجرت  مینکیم ، هاگن  ام  یتقو  فعض ، طاقن  توق و  طاقن  یدنبعمج  رد  دراد . دوجو  مھ  یئاھفعض  دراد ؛ دوجو  یتوق  طاقن  بخ ،

. مینک فرطرب  دیابن  ار  اھفعض  ام  هک  تسین  نیا 

تلود  / ٠٢/١٣٩١/٠۶ تایھ  یاضعا  یروھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

نم رظن  هب  دـننک ! ینمـشد  ام  اب  ردـقنیا  هک  میدرک  یـشارتنمشد  ایند  رد  ام  ارچ  هکنیا  دـننکیم ؛ رـشتنم  یبلاطم  نوگانوگ  یاھنوبیرت  رد  تیاس ، رد  همانزور ، رد  اھیـضعب 

؛ دوب دایز  اھینمشد  دوب ، راوگرزب  ماما  هک  یتقو  تسا . یعیبط  یلیخ  اھینمشد  هن ، تسین . تسرد  لیلحت  کی  هب  یکتم  دوشیم ، هتفگ  هک  هچنآ  تسا . یفابفرح  اھنیا 

ار هرھچ  ینعی  دـنیآیم . ولج  هتبلا  دوشیم . رتمسبتم  رھاظب  ناشهرھچ  اعبط  اھنآ  مینک ، ینیـشنبقع  دوش و  رتفیعـض  ام  عضاوم  هچرھ  ماـما . عطاـق  عضاوم  رطاـخ  یارب 

، میـشاب رتممـصم  رتیدج و  نامدوخ  تکرح  رد  ام  هچرھ  دنرادب . زاب  ناماھفدھ  تفرـشیپ  زا  ار  ام  دننک و  فرـصت  ار  قطانم  دنیایب ، ولج  دنناوتب  هکنیا  یارب  دـننکیم ، مسبتم 

. تسناوت دنھاوخن  هللااشنا  مھ  نیا  زا  دعب  دـننک ، فقوتم  ار  ام  دنتـسناوتن  اھنآ  لاس  هس  یـس و  نیا  رد  الاح  ات  هتبلا  دوشیم . سوبع  ناشهرھچ  دـنوشیم و  تحاران  اھنآ 

اعومجم نکیل  مینک ؛ هجوت  مھ  اھنآ  هب  دیاب  هک  تسھ ، یتالکـشم  تسھ ، یئاھفعـض  تسھ ، یئاھیراتفرگ  هتبلا  تسا . یروجنیا  روشک  تیعـضو  هناتخبـشوخ  نیاربانب 

. تسا یتفرشیپ  هب  ور  تکرح  روشک ، تکرح  دنکیم ، هاگن  ناسنا  یتقو 

. منک لیلحت  مھاوخیمن  اجنیا  نم  تسیچ ؟ زا  یشان  نیا  تسا . هعماج  فیعض  طسوتم و  یاھرشق  تشیعم  هب  طوبرم  هک  تسا  یزیچ  نآ  تالکـشم ، یهدمع  نم  رظن  هب 

انب دنراد ، اھنیا  هب  ربنم و  هب  نفورکیم و  هب  یتسد  هک  یناسک  هک  درادن  یموزل  چیھ  دراذگیم . نایم  رد  ناریدم  دوخ  اب  ناسنا  ار  اھفعض  نآ  دراد ؛ دوجو  یئاھفعـض  کی  اعطق 

ار نیا  تسا ، فعض  یاراد  هک  یسک  نآ  دوخ  هب  دیاب  دراد ، دوجو  یفعض  رگا  دنکیمن . لح  ار  یلکشم  یمومع ، یاضف  رد  اھفعض  نایب  نوچ  ندرک ؛ شرامش  ار  اھفعض  دننک 

. دنک حرطم  دناوتیم  ناسنا  ار  اھنآ  تسا ؛ دوھشم  ارچ ، بخ  اھفعض  نآ  جئاتن  راثآ و  اما  تفگ ؛

درونجب  / ١٣٩١/٠٧/١٩ مدرم  عامتجا  رد  تانایب 

موھفم نآ  دریگب ، رب  رد  ار  نآ  دنک و  نایب  ار  تلم  روشک و  یمومع  یاھهتـساوخ  یدایز  دودح  ات  دـناوتب  هک  مینک  هصالخ  موھفم  کی  رد  ار  ناریا  تلم  یاھفدـھ  میھاوخب  رگا 

. برغ یدام  ندمت  قطنم  رد  تفرشیپ  اب  تسا  توافتم  مالسا ، قطنم  رد  تفرـشیپ  دنکیم . تفرـشیپ  یارب  مالـسا  هک  یفیرعت  اب  اھتنم  تفرـشیپ ؛ زا  تسا  ترابع  یدیلک 

تفرشیپ زا  تسا  ترابع  نیرتمھم ، ناونع  هب  لوا و  یهجرد  رد  اھنآ ، رظن  رد  تفرشیپ  دننکیم . هاگن  تفرشیپ  هب  یدام -  تھج  تھج -  کی  اب  اھنآ  دننیبیم ، یدعب  کی  اھنآ 

تفرشیپ دراد : یرتشیب  داعبا  تفرشیپ  یمالسا ، قطنم  رد  اما  تساھنیا ؛ یبرغ  قطنم  رد  تفرشیپ  یروانف . تفرشیپ  یماظن و  تفرـشیپ  ملع و  رد  تفرـشیپ  تورث و  رد 

لالقتـسا رد  تفرـشیپ  یللملانـیب ، راـبتعا  تزع و  رد  تفرـشیپ  داـصتقا ، رد  تفرـشیپ  یموـمع ، هاـفر  رد  تفرـشیپ  تلادـع ، رد  تفرــشیپ  قـالخا ، رد  تفرــشیپ  مـلع ، رد 

مھ نیا  یھلا ؛ یهبنج  یونعم ، یهبنج  ینعی  لاعتم ؛ یادخ  هب  برقت  تیدوبع و  رد  تفرشیپ  تسا -  هدش  هدناجنگ  مالسا  رد  تفرشیپ ، موھفم  رد  همھ  اھنیا  یسایس - 

مھ تسا ، هدش  ظوحلم  تسا ، رظن  دروم  هک  یتفرشیپ  نیا  رد  ایند »  » مھ ادخ . هب  برقت  تسام : یئاھن  فدھ  ام  بالقنا  رد  تسھ و  مالسا  رد  هک  تسا  یتفرـشیپ  وزج 

. درک ایند  یادف  دیابن  ار  ترخآ  هک  نانچمھ  درک ، کرت  دیابن  ترخآ  یارب  ار  ایند  هایندل ؛» هترخا  هترخال و ال  هایند  کرت  نم  انم  سیل   » هک تسا  هتخومآ  ام  هب  مالـسا  ترخآ .» »

ار نیا  نک . یزیرهمانرب  لاس  هاجنپ  یارب  نکن ؛ تدوخ  یگدنز  یهزور  دنچ  یارب  طقف  ار  ایند  یزیرهمانرب  ینعی  ادـبا ؛» شیعت  کناک  کایندـل  لمعا  : » دـیامرفیم یتیاور  کی  رد 

یزیرهمانرب ارچ  میـشاب ، هدـنز  رگید  لاس  هاجنپ  تسین  مولعم  هک  ام  میئوگن  دـنھدب . رارق  ناشھجوت  دروم  دـیاب  یمدرم  یمومع  یاـھهمانرب  نالوئـسم  روشک ، نالوئـسم 

یتقد تیدج و  هچ  اب  ینک ، یزیرهمانرب  یھاوخب  دوخ  عفن  هب  تدوخ و  یارب  رگا  هک  نانچمھ  یشاب ؛ هدنز  ایند  رخآ  ات  تسانب  یئوگ  هک  نک  یزیرهمانرب  یروج  ریخن ، مینک .

کناک کترخال  لمعا  و  : » مھ لباقم  یهطقن  ادبا .» شیعت  کناک  کایندـل  لمعا  « ؛ نک یزیرهمانرب  روج  نامھ  یتسین ، تقو  نآ  رد  وت  هک  مھ  هدـنیآ  یاھلـسن  یارب  ینکیم ،

. راذـگب ماـمت  گنـس  ترخآ  یارب  مھ  راذـگب ، ماـمت  گنـس  اـیند  یارب  مھ  ینعی  یورب . اـیند  نیا  زا  تساـنب  ادرف  هکنیا  لـثم  نک ، لـمع  یروج  مھ  تترخآ  یارب  ادـغ ؛» تومت 

. هبناجهمھ ینعی  نیا ؛ ینعی  بالقنا ، قطنم  رد  تفرشیپ  یمالسا ، تفرشیپ 

مادک ام  توق  طاقن  تسیچ ، ام  عناوم  تسا ، هنوگچ  ام  طئارش  زورما  تسا . ناگبخن  راک  نیا  هک  تسا ، مزال  مھ  هلحرم  هب  هلحرم  ندرک  دصر  اھتنم  تسا ؛ تفرشیپ  فدھ ،

هنوـگچ اھدـیدھت  رطخ  زا  یریگوـلج  اھتـصرف و  زا  یدـنمهرھب  یارب  مینکب ، دـیاب  راـک  هچ  تسیچ ، اھدـیدھت  تـسا ، مادـک  ناماھتـصرف  تـسا ، مادـک  اـم  فعـض  طاـقن  تـسا ،

مدرم نوـچ  دـننک ؛ هاـگآ  ار  مدرم  مھ  و  دـنربب ، راـک  هب  ار  نآ  اـھیزیرهمانرب  رد  مھ  دـنھد ؛ ماـجنا  یاهلحرم  رھ  رد  ناـگبخن  دـیاب  هک  تسا  یئاـھراک  اـھنیا  مینک ؛ یزیرهماـنرب 

. دش دنھاوخ  راوشد  یاھنادیم  دراو  دوجو  یهمھ  اب  مدرم  دش ، روجنیا  یتقو  دنوریم . اجک  دننادب  دننکیم ، هچ  دننادب  دننک ، تکرح  تریصب  اب  زاب و  مشچ  اب  دنھاوخیم 

بترم روط  هب  ام  بالقنا ، یهلاس  یس  نارود  لوط  رد  تسا . تبثم  تواضق  نم  تواضق  دش ، هتفگ  هک  یفدھ  نیا  هب  تبـسن  منکب  یتواضق  کی  مھاوخب  رگا  نم  الاح  بخ ،

فقوتم رظن  دروم  یهلق  نآ  یوس  هب  تلم  روشک و  تفرشیپ  زگرھ  اما  تسا ، هدوب  توق  فعض و  تسا ، هدوب  یدنک  یدنت و  تسا ، هدوب  دورف  زارف و  هتبلا  میاهدرک . تفرـشیپ 

فرطرب ار  اھفعض  نیا  دنریگب  میمصت  یناحور -  ناگبخن  یملع ، ناگبخن  یسایس ، ناگبخن  ناگبخن -  نالوئسم و  تلم ، دیاب  تسا ؛ هتشاد  دوجو  یئاھفعـض  تسا . هدشن 

. دننک

یوضر  / ١٣٩٢/٠١/٠١ رھطم  مرح  رد  تانایب 

ام دوخ  مدرم  زا  یـضعب  دشاب . یتسرد  یبایزرا  ام  یبایزرا  دشاب ؛ هنانیبعقاو  دیاب  نامھاگن  مینکیم ، هاگن  نامدوخ  یهدنیآ  هتـشذگ و  یهمانرب  نامدوخ و  درکلمع  هب  هک  ام 

ار نانمـشد  یاھراشف  دننیبیم ، ار  روشک  یدیلوت  یاھدـحاو  زا  یخرب  رد  دـیلوت  تفا  دـننیبیم ، ار  ینارگ  دـننیبیم ؛ ار  اھفعـض  طقف  دـننکیم ، هاگن  روشک  عاضوا  هب  یتقو 

هدـھاشم ار  یـشلاچرپ  میظع  نادـیم  کی  منکیم ، هاگن  نامتلم  عاضوا  روشک و  عاضوا  هب  یتقو  نم  مراد . یتواـفتم  هاـگن  هدـنب  تسا . یـصقان  هاـگن  هاـگن ، نیا  دـننیبیم .

. تسا هدش  رھاظ  زوریپ  دنلبرس و  نانمشد ، مغر  هب  نادیم ، نیا  رد  ناریا  تلم  هک  منکیم 

یهمھ اب  ملاع ، یدام  نادـنمتردق  زا  یناسک  یلو  دراد ؛ دوجو  یئاھیماکخلت  اھیخلت و  روشک ، یاھدادـیور  ثداوح و  یهعومجم  رد  تسھ ؛ تالکـشم  تسھ ، اـھفعض 

ار شاهنیـس  تشاد ، هدھع  رب  ار  اکیرمآ  روشک  یجراخ  تسایـس  تیلوئـسم  هک  یتیافکیب  مناخ  نآ  دندروآ . نابز  هب  ار  نیا  دننک ؛ جلف  ار  ناریا  تلم  هک  دـندرک  شالت  دوجو 

اھتیلاعف و هک  درک  مھاوخ  ضرع  الاح  و  دندروآ . نابز  هب  احیرـص  ار  نیا  دوش ! جـلف  ناریا  هک  مینک  لامعا  یمالـسا  یروھمج  دروم  رد  یئاھمیرحت  میھاوخیم  تفگ  درک و  رپس 

شلاچ و هب  نآ  رد  ناریا  تلم  هک  یگرزب  نادـیم  میظع و  یهصرع  نیا  رد  تسا  نمـشد  شـالت  فرط ، کـی  زا  نیارباـنب  دـیماجنا . اـجک  هب  دـش و  هچ  دوب و  هچ  اـھنآ  یاھمادقا 

نیا ناسنا  یتقو  تسا . گرزب  تلم  نیا  یدنمشوھ  تردق و  تیفرظ و  یهدنھدناشن  هک  تسا  یگرزب  یاھدرواتسد  دوجو  رگید ، فرط  زا  تسا ؛ مرگرس  نمشد  اب  هلباقم 

نادـیم نیا  رد  نامرھق ، کی  اما  تسھ ، نآ  رد  یگتـسخ  شـشوک و  شالت و  تمحز و  هک  تسا  یدـنمتردق  ناراکـشزرو  یدروامھ  یهنحـص  لثم  دـنکیم ، هظحالم  ار  هنحص 

سک رھ  تسا . ناریا  تلم  تسا ، ام  مشچ  لباقم  رد  هک  یمیظع  یهنحص  نیا  رد  نامرھق  نیا  دنیوگیم . نیرفآ  دننکیم و  نیسحت  ار  وا  همھ  دوشیم ؛ زوریپ  دوشیم ، قفوم 

نامھ نایم  زا  هک  میونشیم  ار  ایند  نیبهتکن  نادنمشوھ  نیرفآ  یادص  زورما  ام  هک  نانچمھ  دیوگیم ؛ نیرفآ  ناریا  تلم  هب  دنک ، هعلاطم  تسرد  دنیبب و  تسرد  ار  هنحص  نیا 

. دنیوگیم نیرفآ  ناریا  تلم  هب  دنراد ، رظن  ریز  ار  عاضوا  هک  برجم  هدیدایند و  دارفا  یھاگـشناد ، ناگبخن  یـسایس ، ناگبخن  دنناریا ، تلم  هاوخدـب  نمـشد و  هک  یئاھروشک 

روشک حطـس  رد  اھـشالت  نیا  یهعومجم  دـید  دـیاب  تسا . طـلغ  نتخود ، مشچ  اھفعـض  هب  طـقف  ندرک و  هاـگن  نیارباـنب  تسا . اـم  مشچ  لـباقم  رد  هک  تسا  یاهصرع  نیا 

. میئوگب نیرفآ  ناملسم  یناریا  ناریا و  هب  دیاب  مینک ، هاگن  هنحص  هب  یتقو  دید  نیا  اب  دوشیم . یھتنم  یماجنارس  هچ  هب  دریگیم و  ماجنا  هنوگچ 

یوضر  / ١٣٩٢/٠١/٠١ رھطم  مرح  رد  تانایب 

روشک رد  ناریا ، تلم  رد  هک  دـنک  تابثا  هکنیا  یارب  تسا ، راک  هب  لوغـشم  ایند  رد  اھهناسر  نوگانوگ  عاونا  زا  هناسر  نارازھ  اـب  میظع  رایـسب  یتاـغیلبت  یهکبـش  کـی  زورما 

« يمالسا يروھمج  فعض  طاقن   » 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 15هاگياپ  هحفص 12 
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اھتوق اما  دنھد ؛ رارق  همھ  مشچ  لباقم  رد  دننک و  هدمع  گرزب و  ار  اھفعض  نیا  دراد ، دوجو  یئاھفعـض  رگا  دننک ؛ راکنا  ار  تلم  یاھیزوریپ  دریگیمن ؛ تروص  یتفرـشیپ  ناریا 

. دننک ناھنپ  اھمشچ  زا  دنھدیم ــ  ناشن  فصنم  یاھناسنا  هب  ار  دوخ  رانک ، هشوگ و  رھ  رد  روشک و  رسارس  رد  هک  ار ــ  ششوج  طاقن  و 

، تسا هدرک  تفا  یلم  لوپ  ناریا  رد  هلب ، هک  دنکیم ؛ تبحص  دراد  دوخ  یزوریپ  زا  هکنیا  لثم  دنزیم ؛ فرح  ناریا  یداصتقا  تالکشم  زا  یمـسر ، قطن  رد  اکیرمآ  روھمج  سیئر 

نیا گرزب  یاھیزوریپ  هب  دریگیم ، ماجنا  دراد  روشک  نیا  رد  هک  یاهدنزاس  تبثم و  یاھـشالت  هب  تلم ، نیا  یاھتوق  هب  وا  هتبلا  تسا . نانچنآ  نینچنیا و  یداصتقا  تالکـشم 

مھاوخ ضرع  هملک  کی  ادـعب  لاس ، یـس  نیا  یبایزرا  رد  نم  هک  میاهجاوم ــ  یـشلاچ  نینچ  اب  ام  هک  تسا  لاس  یـس  درک . دـھاوخن  زگرھ  تسا و  هدرکن  یاهراشا  تلم 

رد هک  ناریا  روشک  ریگمشچ  دشر  روھظ  زورب و  عنام  دننکیم  ششوک  تاغیلبت ــ  رد  مھ  لمع و  رد  مھ  ینانمـشد ــ  تسا و  هجاوم  نآ  اب  ناریا  تلم  هک  یـشلاچ  اما  درک ــ 

. تسا ربارب  دنچ  زورما  دنوشب ، دنکیم ، یگدنز  مالسا  یهیاس 

یمالسا یروھمج  رگا  مینک . جلف  اھمیرحت  اب  ار  ناریا  تلم  میھاوخیم  دنتفگ  اھنآ  دوب . هنیمز  نیا  رد  ام  نانمـشد  یارب  راک  رپ  رایـسب  یاھلاس  زا  یکی  تشذگ ، هک  لاس ٩١ 

روج تاغیلبت  رد  لقاال  دش ، جراخ  ناشتـسد  زا  راک  رگا  و  دنراذگن ؛ دیاب  دنناوتیم ، رگا  اذل  دنوشیم ؛ وربآیب  ایند  رد  اھنآ  دشاب ، تفرـشیپ  هب  ور  دـشاب ، طاشناب  دـشاب ، اپ  رس 

ــ  اھنیا لاثما  میرحت و  اب  دیدھت ، اب  راشف ، اب  یلمع ــ  تعنامم  مھ  دنھدیم ؛ ماجنا  یرتشیب  تدش  اب  زورما  ار  راک  ود  نیا  اھنیا  دننک . دومناو  سکعنم و  ار  بلطم  نیا  یرگید 

. فعض یاھهطقن  نداد  ناشن  گرزب  و  توق ، یاھهطقن  نداد  ناشن  کچوک  یارب  یتاغیلبت  شالت  اب  مھ 
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نامدوخ زا  میتسناوت  شیامزر  نادـیم  نیا  رد  میدـشن ، هک  جـلف  ناریا  تلم  ام  نمـشد ، مشچ  یروک  هب  دوب . نیرمت  نادـیم  کی  دوب ، شیامزر  نادـیم  کی  اـم  یارب  لاس ٩١ 

یهعومجم کی  شیامزر ، کی  رد  یمزر و  نیرمت  کـی  رد  تسا . نیا  شیاـمزر  تیـصاخ  میتخانـش ؛ مھ  ار  ناـمدوخ  یاھفعـض  هتبلا  میھد . ناـشن  مھ  ار  یئاھیگتـسجرب 

هب هک  داـصتقا ، رد  اـم  فعـض  میتخانـش . مھ  ار  ناـمدوخ  یاھفعـض  اـم  دـنکیم . فرطرب  ار  اـھنآ  دسانـشیم و  ار  دوخ  یاھفعـض  مھ  دسانـشیم ، ار  دوخ  یاـھتوق  مھ  یمزر ،

نالک یاھتسایس  هب  یئانتعایب  تسا ــ  ام  یاھفعض  زا  یکی  نیا  مدرک  ضرع  هک  تفن ــ  هب  یگتـسباو  زا  تسا  ترابع  دش ، یھتنم  مدرم  زا  یئاھهورگ  تشیعم  یتخس 

دنھاوخ راک  رس  رب  لاسما  تاباختنا  زا  دعب  هک  هدنیآ  نیلوئسم  صوصخب  زورما و  نیلوسم  روشک ــ  نیلوئسم  هرمزور . یپردیپ  یاھیریگمیمـصت  اھتـسایس و  و  یداصتقا ،

داجیا نآ  رد  یلیدبت  رییغت و  دناوتن  نوگانوگ  ثداوح  دشاب ؛ هتـشاد  هدـشیزیرهمانرب  نودـم و  نشور و  نالک  یداصتقا  تسایـس  دـیاب  روشک  دـننک ؛ هجوت  هتکن  نیا  هب  دـمآ ــ 

. دنک

روشک  / ١٣٩٢/٠٨/٢٩ رسارس  جیسب  هدنامرف  رازھ  هاجنپ  رادید  رد  تانایب 

میرحت و اب  دنک  ساسحا  نمـشد  هک  تسا  هدـش  بجوم  فعـض  طاقن  نیا  میاهتـشاد ؛ یفعـض  طاقن  یداصتقا  یاھیزیرهمانرب  یداصتقا و  یاھیریگمیمـصت  یهنیمز  رد  ام 

. درک میھاوخ  فرطرب  هللااشنا  مینک و  فرطرب  ار  اھنآ  میسانشب ، ار  نامفعض  طاقن  نیا  ات  ام  یارب  تسا  یتصرف  نیا  دنک ؛ داجیا  هنخر  دناوتیم  نآ  لاثما 

مق  / ١٣٩٢/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

نیمھ مھ  زورما  میریگب ؛ سرد  نامدوخ  یاھتوق  زا  نامدوخ و  یاھفعـض  زا  مینک و  لمات  نامدوخ  یهتـشذگ  رد  نامدوخ ، راتفر  رد  ام  هک  تسا  نیا  تسا  مھم  اـم  یارب  هچنآ 

رھ اـھتنم  دناهداتـسیا ؛ مھ  زورما  هن ، دـناهدش ؛ فرـصنم  زورما  دـندوب ، هداتـسیا  اوـق  یهمھ  اـب  یمالـسا  بـالقنا  لـباقم  رد  هک  یناـسک  نآ  هک  دـنکن  مھوـت  یـسک  تسا .

فرـصنم ینمـشد  زا  اما  دننکیم ؛ ینیـشنبقع  راچان  ینیـشنبقع ، هب  دیدرک  ناشراداو  دیدرک و  ناشروبجم  رگا  دنکیم ؛ ینیـشنبقع  دـش ، راچان  هچنانچ  رگا  ینمـشد 

فدھ دش ، نآ  یهتفیرف  دیابن  تفرگ ، یدج  دیابن  ار  نمشد  دنخبل  تخانش ، دیاب  ار  نمشد  یهھبج  تخانـش ، دیاب  ار  نمـشد  تسا . نیا  ایند  رد  هلئـسم  زورما  دنوشیمن ؛

یدام و یگدنز  روما  رد  تفرشیپ  ینعی  رشب ، یونعم  یدام و  تداعس  ینعی  مالسا ، یاھنامرآ  هب  ندیـسر  زا  تسا  ترابع  یمالـسا  یروھمج  فدھ  درک ؛ شومارف  دیابن  ار 

تریـصب اب  یراج ، لئاسم  ینوماریپ و  روما  رد  تریـصب  اب  هار ، یهمادا  اب  خـسار ، نامیا  اـب  هک  تشاد  نیقی  دـیاب  درک و  لاـبند  دـیاب  درک ، شومارف  دـیابن  ار  فدـھ  نیا  یونعم .

ماظن دـید  قفا  منکیم  ضرع  ررکم  هدـنب  هکنیا  تشاد . هجوت  تسیاب  ار  نیا  تسا ؛ یعطق  یزوریپ  هزراـبم ، یهھبج  لـمع و  نادـیم  هب  تبـسن  تریـصب  نمـشد و  هب  تبـسن 

ار نمـشد  مھ  دنتریـصب ، یاراد  مھ  دـننامیا ، یاراد  مھ  ام ، نز  درم و  ام ، ناـناوج  اـم ، مدرم  هللادـمحب  نوچ  تسا ؛ نیا  رطاـخهب  تسا ، ینـشور  قفا  یمالـسا ، یروھمج 

. دنراکتبا لھا  لمع و  لھا  راک و  لھا  مھ  دنسانشیم ،

انپم  / ١٣٩٣/٠٢/١٠ ىتعنص  هورگ  رد  نارگراک  رادید  رد  تانایب 

رھ هک  دنتفگ  ناشیا  ماهدرک ؛ هجوت  هشیمھ  هدـنب  مھ  هتکن  نیا  هب  تسھ و  مھ  نم  دـییات  دروم  هک  دـنتفگ  ناشتبحـص  رد  یدابآیلع -  یاقآ  مرتحم -  ریدـم  ار  یاهتکن  کی 

امش هک  یـشخب  رھ  رد  تسا . هتـسب  امـش  تسد  هک  تسا  ییاجنآ  لام  میرحت  دنیوگیم . مھ  تسار  دوریم ؛ نیب  زا  میرحت  اجنآ  مینک ، ادیپ  تسد  ییاناوت  هب  ام  هک  ییاج 

نیمھ نآ  حـضاو  لاثم  تسا ؛ یاهناھلبا  راک  تسا ، یاهدوھیب  راک  تسا ، یوغل  راک  کی  میرحت  دـنکیم  ساـسحا  فرط  دـیھدب ، ناـشن  تفرـشیپ  کرحت و  ناـتدوخ  زا  دـیناوتب 

، دیباوخیم هاگورین  نیا  دشیم ، مامت  تشاد  روشک  یهریخذ  میتشاد . یمربم  زاین  نارھت  یتاقیقحت  هاگورین  نیا  یارب  ام  هک  تسا  دصرد  تسیب  یهدش  ینغ  مویناروا  داوم 

ندروآرد یزاب  یارجام  دـننک . هیھت  ار  دـصرد  تسیب  هک  دـنداتفا  شالت  رد  نیلوئـسم  دـشیم ؛ رود  مدرم  سرتسد  زا  دـشیم ، دـیلوت  اـجنیا  رد  دوب و  زاـین  دروم  هک  اـھورادویدار 

رضاح ام  اھنیا ! دندرک  هچ  هک  تسا  یندینش  ینالوط  نیریش  یارجام  کی  دصرد ، تسیب  یهیضق  رس  رگید -  یاھتردق  یضعب  اکیرمآ و  ناشهمھ  سار  رد  ایند -  نادنمتردق 

ار دصرد  تسیب  هک  دیـسر  هجیتن  نیا  هب  یمالـسا  یروھمج  هرخالاب  هکنیا  ات  دننک ، یـشارتلاکشا  هک  دـندشیم  ثبـشتم  لیح  ماسقا  عاونا و  هب  اھنآ  میرخب ، ار  نیا  میدوب 

؛ دیایب دوجوهب  نآ  زا  تخوس  دیلوت  ناکما  دش ، دیلوت  دصرد  تسیب  هکنآ  زا  دعب  دندرکیمن  رواب  دنک و  ادیپ  ققحت  راک  نیا  هک  دندرکیمن  رواب  اھنآ  اما ] ، ] دنک دـیلوت  شدوخ  دـیاب 

اب ناشـشوھ ، اـب  ناوج ، نادنمـشناد  اھامـش -  لـثم  یمالـسا -  یروھمج  یاـھناوج  مھ  ار  راـک  نیا  دـنروایب ؛ دوجوهب  تخوس  یهحفـص  تخوـس و  یهلیم  دـنناوتب  ینعی 

دیلوت ار  لوصحم  هدرک و  ادیپ  تسد  یروانف  نیا  هب  یمالسا  یروھمج  هک  دنتسناد  دندیمھف و  ایند  یهمھ  هک  الاح  دنھدب . ماجنا  دنتسناوت  بوخ  یاھتیریدم  اب  ناشراکتبا ،

ایند دینکن ؛ دیلوت  اما  میـشورفب ؛ امـش  هب  میرـضاح  دنیوگیم  دیرخب ؛ ام  زا  دیوگیم  نآ  دیرخب ، ام  زا  دیوگیم  نیا  دـناهداتفا ، هار  دـنک ، هدافتـسا  لوصحم  نیا  زا  دـناوتیم  هدرک و 

ماظن نیا  توق  فعـض و  عبات  یلقتـسم ، ماظن  رھ  یمالـسا و  یروھمج  ماظن  لباقم  رد  ایند  کچوک  گرزب و  نوگاـنوگ  یاھتردـق  یاھییادادـب  اـیند ، راـشف  تسا . یروجنیا 

رتهنابدوم دنوشیم  روبجم  اھنآ  دیتسیاب ، دیتسناوت  ناتدوخ  یاپ  یور  دیدوب ، اناوت  دیدوب ، یوق  امش  اج  رھ  دوشیم ؛ رتشیب  اھنآ  ییادادب  دیشاب ، فیعض  امش  اج  رھ  تسا ؛

. تسا روشک  تالکشم  یهمھ  لح  دیلک  نیا  دننکب ؛ راتفر  امش  اب  رتیقطنم  دننکب ، راتفر  امش  اب 

١٣٩۴/٠٧/٢٢ /  « ادرف ناگبخن   » یلم شیامھ  نیمھن  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

راـکبلط و اـیند  فلتخم  یاـھروشک  رد  اـم  یهبخن  یاـھناوج  دـندرک ، هراـشا  هک  روطنیمھ  نوچ  تسا ؛] ترجاـھم   ] دـیآیم شیپ  اـم  یاـھهبخن  یارب  هک  ییاـھزیچ  زا  یکی 

مک شعمط  هک  یاهناگیب  ناوج  ای  تسا ، مک  دادعتـسااب  ناوج  ای  تسا ، مک  ناوج  اھاجنآ  هک  تسا  نیا  شلیالد  زا  یکی  فلتخم ؛ لیالد  هب  دنراد ، دایز  دنرادن ، مک  یـضاقتم 

تسھ مھ  نکمم  دشاب ، مھوت  دشاب ، یلایخ  تسا  نکمم  دنکیم ؛ رپ  ار  ناسنا  نھذ  عقاوم  نیا  رد  هافر ، کی  زا  یلایخ  روصت  کی  دننک . بذج  دنھاوخیم  تسا ؛ مک  دشاب 

ناتدوخ روشک  رد  دینک ، مضھ  هناگیب  عماوج  محریب  یهدـعم  رد  ار  ناتدوخ  هکنیا  یاجهب  دـیھدب . حـیجرت  ار  اجنیا  دـشاب ؛ ناسنا  راظتنا  رد  یھافر  کی  اعقاو  دـشاب ، یعقاو 

امـش دیناوتیم  دینک . راک  ناتروشک  یارب  تسا ؛ فرـش  نیا  دراد ؛ راختفا  نیا  دیوشب . ناتدوخ  یهعماج  یدنبناوختـسا  باصعا و  هلـسلس  زغم و  یهدـننکمیظنت  هدـنزاس و 

عالطا نم  ردق  هب  یـسک  رتمک  دیاش  اما  روشک  عضو  زا  منکیم  شیاتـس  یلیخ  نم  میراد . یدایز  یاھفعـض  ام  دینک ؛ فرطرب  ار  شیاھفعـض  دیناوتیم  دـیزاسب ، ار  ناتروشک 

هک دیـشاب  یـسک  نآ  امـش  دیناوتیم  دـینک . فرطرب  دـیاب  امـش  مینک ؛ فرطرب  دـیاب  ار  اھفعـض  نیا  میراد ؛ فعـض  یلیخ  مینادـیم  دراد . دوجو  روشک  رد  هک  ییاھفعـض  زا  دراد 

« يمالسا يروھمج  فعض  طاقن   » 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 15هاگياپ  هحفص 13 
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یھافر تاناکما  دمآ ، ناتریگ  مھ  یلوپ  کی  مریگ  الاح  ییاجکی ، دیتفر  یتقو  دیربب . شیپ  ار  شایـشخب  دیناوتیم  دینک ؛ یحارط  ار  روشک  نیا  تمالـس  حیحـص  یهسدنھ 

. دیشاب رثا  اشنم  دیناوتیم  اجنیا  یلو ] [ ؛ دش دیھاوخ  مضھ  هناگیب  یاھعامتجا  دنمزآ  یهدعم  رد  اجنآ  امش  اما  دمآ ، ناتریگ  دشاب - هتشاد  تیعقاو  رگا  اضرف   - مھ

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٩۶ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

نمشد یهشقن  نیا  دھدب ؛ تبسن  یمالسا  یروھمج  هب  یمالسا و  ماظن  هب  ار  روشک  یداصتقا  یتشیعم و  یاھدوبمک  هک  دنکیم  شالت  دوخ  عیـسو  تاغیلبت  رد  نمـشد 

دنک و لح  ار  ناریا  تلم  یساسا  تالکشم  ار و  ناریا  تلم  یداصتقا  لکشم  تسین  رداق  تسا و  هدوبن  رداق  یمالـسا  ماظن  هک  دننکب  دومناو  روجنیا  دنھاوخیم  اھنآ  تسا .

. تسا یمالـسا  ماظن  هب  اھنآ  یهنیک  توادع و  ضغب و  زا  یـشان  فرح  نیا  یمالـسا . ماظن  ندیبوک  یارب  دننکب  دنھاوخیم  یروجنیا  یهدافتـساوس  کی  دـنک ؛ زاب  ار  اھهرگ 

. تسا هداعلاقوف  هتسجرب و  تامدخ  کی  تسا ، هدرک  تدم  نیا  رد  ناریا  تلم  ناریا و  هب  یمالسا  یروھمج  یمالـسا و  ماظن  هک  یتامدخ  تسا ، عقاو  فالخ  فرح  کی  نیا 

ماـظن ار  یدنمـشزرا  گرزب و  تامدـخ  هچ  هک  دوشیم  مولعم  تقونآ  توغاـط ، نارود  رد  ینعی  یمالـسا  نارود  زا  لـبق  اـب  مینک  هسیاـقم  ار  روـشک  عـضو  ار و  تلم  عـضو  رگا 

رد هک  تسا  یناریدـم  یاـھییاناوتان  اـھدوبمک و  هب  طوـبرم  نیا  تـسا ، اـھام  تیریدـم  هـب  طوـبرم  اھفعـض  نـیا  دراد ؛ دوـجو  ییاھفعـض  هـلب ، تـسا . هدرک  میدـقت  یمالـسا 

ار یگرزب  رایسب  یاھراک  دناهتـسناوت  هک  تسا  هدرک  تیبرت  ار  یناریدم  هداد و  شرورپ  دوخ  رد  ار  ییاھییاناوت  یمالـسا  ماظن  اما  دناهدوب ؛ راک  لوغـشم  فلتخم  یاھـشخب 

هدوب نانمشد  یداصتقا  راشف  میرحت و  راشف  رد  فرط  همھ  زا  تلم  لاس ، دنچ  یـس و  نیا  رد  هکیلاحرد  مھنآ  دنھدب ؛ ماجنا  روشک  یارب  لاس  دنچ  یـس و  نیا  لوط  رد 

. تسا

...

؛ مھاـگآ اـھلاس ، لوط  رد  ناریا و  تلم  مومع  حطـس  رد  ریقح - نیا  دوخ  هلمج  زا   - روشک نیلوئـسم  یاـھتیلاعف  یاھفعـض  زا  هدـنب  هدوـبن ؛ مک  هک  میاهتـشاد  مھ  ییاـھفعض 

کرحترپ لاـعف  یبـالقنا  تیریدـم  کـی  اـجرھ  اـم  تسین . یمالـسا  ماـظن  یمومع  تکرح  هب  طوبرم  تسا ، اـم  یاھتیریدـم  هب  طوبرم  نیا  هک  هتـشاد  دوـجو  یداـیز  یاـھفعض 

نیا تسا . هدرک  ادیپ  فارحنا  ای  تسا ، هدنام  فقوتم  ای  اھراک  میتشاد ؛ کرحتیب  و  یبالقناریغ ، دیماان ، لاحیب ، فیعض ، یاھتیریدم  اجرھ  تسا ؛ هتفر  شیپ  راک  میتشاد ،

ماجنا ار  یرتشیب  شالت  دنـشاب ، رتدـمآراک  دنـشاب ، رتهزیگنارپ  هللااشنا  نامناریدـم  دـیاب  دراد ؛ دوجو  هک  تسا  یفعـض  کی  یلاکـشا و  کی  دراد ؛ دوجو  هک  تسا  یاهلئـسم 

دشاب و یبالقنا  دشاب ، نیدـتم  روشک ، فلتخم  یاھـشخب  رد  تیریدـم  رگا  هک  منکیم  ضرع  عطاق  روط  هب نم  دش . دـھاوخ  مھ  روجنیمھ  یھلا  یهوق  لوح و  هب  و  دـنھدب ،

. دش ضرع  هک  دوب  نیا  هتکن  کی  میرادن . روشک  رد  یلح  لباقریغ  لکشم  ام  دش ؛ دھاوخ  لح  روشک  تالکشم  یهمھ  دشاب ، دمآراک 

شترا  / ٠١/٣٠/١٣٩۶ نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

هک دراد  ام  کـیدزن  یادرف  زورما و  یارب  یدـیلک  یهطقن  دـنچ  تسا - مادـقا  تکرح و  یهعومجم  کـی  تسا ، راـک  یهعومجم  کـی  هک   - میدرک حرطم  اـم  هک  یتمواـقم  داـصتقا 

نم یاھفرح  اھنیا  مدرک ؛ نایب  ار  اـھنیا  حورـشم ، روطهب  یـصوصخ ، روطهب  کـیدزن ، زا  مھ ، نیلوئـسم  هب  هدـنب  تسا . دـیلوت  یهلئـسم  تسا و  لاغتـشا  یهلئـسم  ناـمھ 

؛ دـنھدیم تروشم  ام  هب  دـنلاعف و  هنیمز  نیا  رد  هک  تسا  یاهتـسجرب  هدـبز و  دارفا  فرح  نیا  تسا ، یداصتقا  ناسانـشراک  فرح  نیا  متـسین ؛ نادداـصتقا  هک  نم  تسین ؛

یهطقن نآ  تسیچ ، نمـشد  یهزیگنا  مینیبب  مینک  هاگن  دیاب  ام  دنکیم . ادیپ  ار  شعمط  یاھهار  نمـشد  تسا . تیولوا  نیا  منیبیم  ار ، روشک  حطـس  منکیم  هاگن  مھ  هدـنب 

. تسا نیا  فلتخم  یاھـشخب  نوگاـنوگ  نیلوئـسم  زا  هدـنب  عـقوت  میدـنبب ؛ ار  نآ  مینک ، دودـسم  ار  نآ  تسا ، اـجک  دـنزب  هبرـض  اـم  هب  نآ  زا  نمـشد  تسا  نکمم  هک  یفعض 

. تسا کی  یهجرد  تیولوا  اب  لئاسم  وزج  تھجنیازا  داصتقا  یهلئسم 

فعـض طاقن  رادلکـشم و  طاقن  زا  شیب  فعاضم  روطهب  تیمک ، تیفیک و  ظاـحلزا  ناریا  تلم  یمالـسا و  یروھمج  ماـظن  یاـھتوق  هطقن  میراد . یلیخ  توق  یهطقن  اـم  هتبلا 

هک بیرغوبیجع  یاھینمشد  دوجو  اب  یمالسا  ماظن  روشک و  هک  تسا  هدش  بجوم  توق ، طاقن  نیمھ  هک  تسھ  ام  رد  یناوارف  بیجع و  توق  یاھهطقن  یلیخ  تسا .

. دوشن میلست  نانمشد  لباقم  رد  دتسیاب و  تزع  اب  دنلبرس و  دناوتب  دش ، دھاوخ  دوشیم و  تسا و  هدش  نآ  اب 

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

شرورپوشزومآ دنکیم  یعس  روشک  رد  منکیم - ساسحا  نایرج »  » نم ار  نیا   - ینایرج کی  هک  دھدیم  ناشن  دسریم  نم  هب  هک  ییاھـشرازگ  دیـشاب ، هتـشاد  هجوت  ار  نیا 

الاـح دوـشیم . تیادـھ  مھ  نوریب  زا  ناـیرج ]  ] نیا دـنراد . یدـصاقم  دربـب ؛ نیب  زا  اـھلد  رد  ار  شرورپوشزوـمآ  هـب  داـمتعا  ار و  شرورپوشزوـمآ  شزرا  دزادـنیب ؛ اھمـشچ  زا  ار 

، میشاب یوق  ام  رگا  مینیبیم ؛ ار  نامدوخ  یاھفعض  ام  هن ، دینکیم ! هلمح  اھیجراخ  هب  مادم  امش  دنیوگیم  یجراخ ، یاھتسد  مییوگیم  ام  ات  دریگیم ؛ ناشجل  اھیـضعب 

ار میقتسم  یاھهار  دنکیم ؛ ذوفن  دشکیم ، هشقن  دنکیم ، یزیرهمانرب  دنکیم ، هدافتسا  دراد  هک  تسا  ام  یاھفعـض  نیمھ  زا  وا  اما  دنکب ، دناوتیمن  یطلغ  چیھ  یجراخ  نآ 

. دنکیم جوعم  دنکیم ، جک 

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

هچ منادن ؛ دراو  ار  اھدقن  یـضعب  تسا  نکمم  هتبلا ] . ] منکیم دییات  دصرددص  دنتـشاد  نایوجـشناد  اجنیا ]  ] هک ار  یاهناداقن  هاگن  نیا  هدـنب  روشک . لئاسم  هب  وجـشناد  هاگن 

یـضعب دـشاب ، دراو  یـضعب  تسا  نکمم  تسا . یربھر  رتفد  هب  طوبرم  هچنآ  هچ  تسا ، هیئاضق  یهوق  هب  طوبرم  هچنآ  هچ  تسا ، هیرجم  یهوق  یاھهاگتـسد  هب  طوبرم  هچنآ 

مھ دوشب . هتفرگ  دیابن  هاگـشناد  طیحم  وجـشناد و  زا  دنم ، هغدـغد هناداقن و  هاگن  نیا  میوگیم  نم  منکیم . دـییات  دـصرددص  نم  ار  هناداقن  هاگن  نیا  سفن  نکل  دـشابن ، دراو 

دنیبب ار  بویع  دنیبب ، ار  اھیجک  دنیبب ، ار  اھیتساک  دیاب  وجـشناد  دنراذگب ؛ لاوس  تمالع  اھیژک  اھیتساک و  یور  دنـشاب . اھنامرآ  لابند  دیاب  هنایارگنامرآ ؛ مھ  هناداقن ،

. دینک لاوس  امش  دینکن ؛ لاوس  امش  هک  دوشیمن  بجوم  نیا  نکل  دشاب ، هتشاد  یھجوم  رذع  کی  لاوس  نیا  هب  ندادن  باوج  یارب  فرط ، تسا  نکمم  الاح  دنک . لاوس  و 

. تسا لوبق  لباق  یهیحور  وجشناد ، رد  اھشزرا  اھنامرآ و  یدج  یهبلاطم  رکنمزا ، یھن فورعم ، هبرما ندرک ، لاوس  یهیحور 

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

! نم نازیزع  دـینیبب  بالقنا . رطاخ  هب دینک  یزارفارـس  ساسحا  ینعی  دـشاب ؛ ناترظندـم  رد  هشیمھ  دـنریظنیب ، اعقاو  ناشیـضعب  هک  ییاھتیقفوم  اھدرواتـسد و  عومجم 

یمالـسا یروھمج  رادـتقا  ذوفن و  لامعا  رطاـخ  هب دـنیوگیم  اـھنآ  دوخ  هتفرن ؛ شیپ  هتـسشن ، لـگ  هب  ایـسآ  برغ  یهقطنم  رد  اـیند ، یاھتردـق  نیرت  گرزب یاھتـسایس  زورما 

نامھ نیا  تسا ؛ مھم  یلیخ  نیا  بخ  دنتـسناوتن . دـنروایبرد و  روشک ] نالف [ ای  هیروس  رـس  ای  قارع  رـس  دـنھاوخیم  هک  یئالب  رھ  دوب  اـنب  تسا . مھم  یلیخ  نیا  تسا ؛

- اکیرمآ طقف  هن  - اکیرمآ ناھارمھ  اکیرمآ و  یهتساوخ  درک ، ادیپ  ققحت  بالقنا  یهتساوخ  تساوخیم . بالقنا  هک  تسا  یزیچ  نامھ  نیا  دیتساوخیم ؛ امش  هک  تسا  یزیچ 

نمشد یاھدرگش  زا  یکی  دیربن . دای  زا  تقو  چیھ ار  اھنیا  تسھ ؛ دایز  یاھتفرشیپ  دایز ، یاھییاناوت  دایز ، یاھیزوریپ  لیبق  نیازا تسا و  هنومن  کی  نیا  درکن . ادیپ  ققحت 

هجوچیھهب ار  درگش  نیا  تسا . نمشد  یاھدرگش  زا  یکی  نیا  دیتفر ؛ دیدش ، مامت  دیآیمنرب ، راک  امش  زا  دیدروخ ، تسکـش  امـش  دیناوتیمن ، امـش  دیوگب  هک  تسا  نیا 

نامھ هک  لیبقنیازا  یناسک  دنتسھ  دنروآیم ؛ نابز  هب  دننکیم ، نایب  اجنیا  رد  دنلب  یادص  اب  ار  نمشد  یهتساوخ  نامھ  هک  دنتـسھ  یناسک  مھ  لخاد  رد  هتبلا  دیریذپن .

مھ یزاجم  یاضف  هک  الاح   - یزاجم یاضف  رد  همانزور و  ریغ  رد  همانزور ، رد  دـنلب  یادـص  اب  اجنیا  ار  نامھ  دـیایب ، دوجو  هب  هعماج  تینھذ  رد  دـھاوخیم  نمـشد  هک  ار  یزیچ 

دصرددص ار  ندش  دراو  صقاون  ماظن و  تالکـشم  لئاسم و  رد  هناراکبلط  نآ  یھدرادشھ ، نآ  نتـشاد ، هغدغد  نآ  نم  نیاربانب ، هک  منکیم  ضرع  نم  دننکیم . نایب  تسھ -

. منکیم دییات 

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

« يمالسا يروھمج  فعض  طاقن   » 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 15هاگياپ  هحفص 14 
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تـسا نکمم  مھ  شدوخ  ضیرم  هب  تاقوا  یھاگ  بیبط ، دشاب . هنابیبط  هنایوججالع و  دـیاب  ماظن ، نورد  تالکـشم  اب  دروخرب  عون  هک  منکیم  ضرع  هیـشاح  رد  هتبلا  ار  نیا 

- تسا هنامصخ  هک   - وا دوخ  دروخرب  قبط  حیرص و  عطاق و  دیاب  دروخرب  عون  نمشد ، اب  یهلباقم  رد  تسا . وا  یهجلاعم  شدوصقم  اما  دنزب ، مھ  یخلت  فرح  کی  دنزب ، رـشت 

اھنیا دننام  نتفرگ و  عضوم  رد  ندز و  فرح  رد  یجراخ  نمـشد  اب  دروخرب  رد  امـش  هتبلا  اھنیا . دـننام  هنایوججالع و  هنازوسلد ، هن ؛ ماظن ، اب  لخاد و  رد  اما  دـشاب ؛ هنامـصخ 

روـجرھ دـنورب  و  دـننکب ]  ] دنتـساوخ راـکرھ  اـھنآ  اـھتاملپید ، یهدـھع  هب  نآ  تسا ، مزـال  یـساملپید  یاـھنغوروگنر  کـی  یـساملپید  یاـھهنیمز  رد  هـتبلا  ـالاح  دـیدازآ .

. دینک نایب  دنلب  یادص  اب  عطاق و  حیرص و  ار  ناتفرح  ییوجشناد ، یاھهعومجم  ناونعهب  وجشناد ، ناونعهب  امش  اما ] [ ؛ دننزب نغوروگنر  دنھاوخیم 

اھهاگشناد  / ٠٣/٣١/١٣٩۶ نارگشھوژپ  ناگبخن و  ناداتسا ، زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تداـبع اـعد و  رثا  رب  هزور ، رثا  رب  یعیبط  روطهب  امـش  یارب  هک  یتقر  تفاـطل و  هھاـمکی و  تضاـیر  نیا  زا  میتسھ . ناـضمر  هاـم  یناـیاپ  یاـھزور  رد  اـم  نارھاوخ ! ناردارب و 

تالکشم زا  یکچوک  یاھشخب  دش ، رکذ  اجنیا  رد  هک  یبلاطم  نیا  تسا . اشگهرگ  تسا ، هدننککمک  راگدرورپ ، اب  یهطبار  میکحت  دینکب . ار  هدافتسا  رثکادح  هدش ، لصاح 

شالت اب  امـش ، نم و  تمھ  اب  دوشب  فرطرب  دـیاب  هک  دراد  دوجو  نوگانوگ  یاھـشخب  رد  تالکـشم  یلیخ  تسا . ام  ماظن  ام و  بالقنا  تالکـشم  ام و  روشک  تالکـشم  ام و 

تـسا همدقم  تسا ؛ همدقم  ییایند ، یاھثحب  نیا  یهمھ  هکنیا  رب  هوالع  دھدیم . یـشوخلد  ام  هب  دھدیم ، دیما  ام  هب  دھدیم ، تردق  ام  هب  ادخ  اب  ام  طابترا  امـش ؛ نم و 

. ار ناضمر  هام  دینادب  ردق  جورع ؛ یارب  یحور ، یلاعت  یارب 

رامنایم  / ٢١/٠۶/١٣٩۶ عیاجف  هرابرد  هقف  جراخ  سرد  یادتبا  رد  تانایب  زا  یاهدیزگ 

قطاـنم رد  ملظ  نیا  هچ  دـنزب ؛ فرح  ملظ  هیلع  احیرـص  اـنلع و  هک  دـنک  ظـفح  دـیاب  شدوـخ  یارب  ار  راـختفا  نـیا  یمالـسا  یروـھمج  تـسا ؛ مـلظ  یاـیند  اـیند ، هنافـساتم 

دیاب یرگید ؛ یهطقن  رھ  رد  هچ  رامنایم و  رد  هچ  دـشاب ، نیرحب  رد  هچ  دـشاب ، نمی  مدرم  ناراـبمب  نمی و  روشک  رد  هچ  دـشاب ، اھتسینویھـص  یهلیـسوهب  یهدشلاغـشا 

. دنک ذاختا  ار  شدوخ  حیرص  هناعاجش و  عضوم  یمالسا  یروھمج  اھنیا  هب  تبسن 

مق  / ١٠/١٩/١٣٩۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

رکف دنلاعف ، تسایس  راک  رد  هک  یرـصانع  یـسایس ، رـصانع  و  دوشیم - مھ  ریقح  دوخ  لماش  نیا ، هتبلا  هک   - نامدوخ یتموکح  نالوئـسم  هب  نم  مراد  مھ ]  ] یباطخ کی 

، دوب یعقاو  دوبن ، لیلحت  میتفگ  هک  ییاھنیا  میتفگ ، یجراخ  نمـشد  زا  ام  الوا  یتموکح : نیلوئـسم  هب  مھ  اھنیا ، هب  مھ  دـننکیم ؛ مادـقا  دـنیوگیم ، دنـسیونیم ، دـننکیم ،

ییاسران و لاکشا و  ییاھاج  کی  مھ  ام  میراد ، فعض  مھ  ام  میوشب . لفاغ  نامدوخ  یاھفعـض  زا  هک  دوشن  بجوم  نیا  اما  تسھ ، یجراخ  نمـشد  دوب ؛ عالطا  دوب ، ربخ 

داجیا لکـشم   ] دراد هک  تسا  یجراخ  نمـشد  طقف  تسین ، اھام  راک  رد  یلکـشم  چـیھ  میرادـن ، یلاکـشا  چـیھ  ام  هک  تسین  یروجنیا  تسھ ؛ ناـمراک  رد  یناـماسبان 

، دنراذگب رثا  دنناوتیم  اھهکبش  نیا  هن  میشاب ، هتشادن  یلخاد  لکشم  رگا  ام  دیایب . دوجو  هب  دیراذگن  ار  مخز  دینک ، بوخ  ار  مخز  دنیشنیم ؛ مخز  یور  سگم  هن ، دنکیم ؛]

زا عافد  میراد . فعض  ام  مینک ؛ لح  دیاب  ار  نامیاھفعض  مینک ، لح  دیاب  ار  یلخاد  تالکـشم  مینک ؛ لح  نامدوخ  دیاب  ار  نامتالکـشم  ام  دنکب . یطلغ  چیھ  دناوتیم  اکیرمآ  هن 

بقارم یتسیاب  همھ  تلم ؛ فیعـض  تاقبط  زا ] عافد   ] صوصخب تسا ، ام  یهفیظو  تلم  قوقح  زا  افعـض و  زا ] عافد   ] صوصخب تسا ؛ ام  یهمھ  یهفیظو  نیمولظم  قوقح 

. میشاب

یقرش  / ١٣٩٩/١١/٢٩ ناجیابرذآ  مدرم  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

مھ ییاھـشخب  رد  هک  مینکیمن  ناھنپ  مھ  زاـب  میدرکن ، ناـھنپ  زگرھ  اـم  هتبلا  مینادـب . میـسانشب و  دـیاب  ار  اھدرواتـسد  نیا  اـم  تسین ؛ یمک  زیچ  بـالقنا ، یاھدرواتـسد 

رد مھ  مدرم  میرـصقم ؛ نیلوئـسم  ام  دوخ  میتسھ ، ام  دوخ  رـصقم  اھیگدنامبقع  نیا  رد  تسین . لوبق  لباق  هجو  چـیھ  هب  هک  ییاھیگدـنامبقع  میراد ؛ یگدـنامبقع 

، میدرک لمع  یبالقنا  اج  رھ  ام  تسا . ام  ندرکن  لمع  یبالقنا  رطاخ  هب  نیا  دوشب ؛ ناربج  دیاب  اھیگدنامبقع  نیا  دنـشاب . هتـشاد  تلاخد  تسا  نکمم  ییاھـشخب  کی 

رد هک  دمآ ؛ دوجو  هب  یگدنامبقع  میداد ، ماجنا  یھجوتیب  تلاسک و  زا  یـشان  تکرح  یبالقنا و  ریغ  تکرح  کی  میدـمآ ، هاتوک  بالقنا  زا  اج  رھ  میتشادـن ، یگدـنامبقع 

یاهنیمز نیمھ  رد  میوگب ، مھ  ار  نیا  هتبلا  تسھ . یتاقبط  فاکش  فالتخا و  میراد و  یگدنامبقع  هنیمز  نیا  رد  ام  تسا ، ریقف  تاقبط  تشیعم  یهلئـسم  لوا ، یهجرد 

. تسین روج  نیا  الصا  دوب ، زورما  عضو  لثم  بالقنا  زا  لبق  عضو  هک  دنک  لایخ  یسک  هکنیا  میتسھ . ولج  بتارمب  بالقنا  لبق  اب  یهسیاقم  رد  میراد ، یگدنامبقع  ام  هک 

« يمالسا يروھمج  فعض  طاقن   » 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 15هاگياپ  هحفص 15 
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