
سدق  / ١٣۶٩/٠١/٢۴ یناھجزور  تبسانم  هب  مایپ 

یاھتردق هب  لسوت  هار  زا  هک  دنک  تباث  ات  تسا  یفاک  تسا . یفاک  هبرجت  یارب  هدـمآ ، دراو  نیطـسلف  تلم  روشک و  هب  بصاغ  میژر  یوس  زا  ریخا  لاس  لھچ  تدـم  رد  هچنآ 

. تسین نیطسلف  تاجن  هب  یدیما  چیھ  هقطنم ، رد  اھنآ  ناگتسباو  ملاع و  طلسم 

، یھلا یهدعو  هب  دامتعا  ادخ و  هب  هیکت  تروص  رد  هک  تساھناسنا  یهدارا  تساھتلم و  دوخ  تسد  رد  گرزب ، تالکـشم  لح  دـیلک  هک  داد  ناشن  ام  یمالـسا  گرزب  بالقنا 

ربارب رد  تسا . هدیسر  تابثا  هب  شیپ  زا  شیب  اھتلم  شقن  هداد ، خر  ناھج  زا  یددعتم  طاقن  رد  هک  یثداوح  اب  زورما  و  درک . دھاوخ  هبلغ  طلسم  یاھتردق  تساوخ  ریبدت و  رب 

لوبق ینیشنبقع و  هب  ار  نمشد  دوخ ، یهنادرم  تمواقم  اب  دتـسیاب و  دناوتیم  هک  تسا  نیطـسلف  تلم  یهدارا  اھنت  نیطـسلف ، بصاغ  تسینویھـص  میژر  ییوخهدنرد 

. دزاس راداو  تسکش 

ناشن نیطسلف ، یاھزرم  جراخ  لخاد و  رد  داسف  ییابرمدآ و  یدزد و  اھھاگودرا و  یهنایشحو  نارابمب  نانبل و  نیطسلف و  رد  دوخ  یهناراکتیانج  لامعا  اب  لیئارـسا ، تلود 

رد اھتـسینویھص  یهرمزور  تایانج  دنناوتیم  هنوگچ  دننکیم ، شومارف  ار  اھهتـشذگ  هک  اھنآ  تسین . دنبیاپ  یللملانیب  نوناق  چیھ  یناسنا و  لصا  چیھ  هب  هک  تسا  هداد 

؟ دنریگب هدیدان  دراد ، همادا  هفقویب  هک  ار  نانبل  نیطسلف و 

نامیا هب  کسمت  ادـخ و  ماـن  اـب  نیطـسلف ، تلم  نیون  لـسن  زورما  تسا . هدرک  نشور  یداـیز  دودـح  اـت  ار  هدـنیآ  یاـھقفا  نیطـسلف ، تلم  یمالـسا  یرادـیب  هناتخبـشوخ 

هچ لیئارسا و  نانابیتشپ  رگید  اکیرما و  هچ  تسینویھص ، ماکح  هچ  نمشد -  تسا ، دوھشم  هچنانچ  تسا و  شخبدیما  رایـسب  ییهزرابم  نیا  دنکیم و  هزرابم  یمالـسا 

هک دوشیم  لسوتم  ییهویـش  رھ  هب  هزرابم ، یلـصا  تھج  ندـناشوپ  ندرک و  ثول  یارب  تسا و  هدزتشھد  همیـسارس و  الماک  دـیدج  تکرح  نیا  زا  هقطنم -  ناراکتنایخ 

ار ییاھحالـس  قارع ، یثعب  میژر  هک  دننادیم  همھ  دـندروآ . نابز  رب  قارع  یهدـناشنتسد  ماکح  هک  تسا  لیئارـسا  هب  هلمح  نیغورد  یلاخوت و  راعـش  نیمھ  نآ ، نیرخآ 

یارب ای  رابکتـسا ، یاھفدھ  تمدخ  رد  زج  نآ ، زا  تفرگ و  دھاوخن  راک  هب  دـنکیم -  یگدـنز  اھتردـقربا  یهیاس  ریز  رد  دوخ  هک  لیئارـسا -  دـض  رب  زگرھ  هتفرگ ، اھتردـقربا  زا  هک 

. درک دھاوخن  هدافتسا  هقطنم  نادنمتورث  زا  یریگجاب 

هک تسا  ناناملسم  یهمھ  یهفیظو  دناهتشاذگ و  نآ  رد  ار  دوخ  راوتسا  مدق  هتفای و  ار  نآ  اھینیطـسلف  دوخ  زورما  هک  تسا  نامھ  بصاغ ، تموکح  اب  هزرابم  حیحـص  هار 

، بصاـغ تلود  تسین . هتفریذـپ  نیطـسلف  یهلاـسم  هب  تبـسن  یتواـفتیب  رد  ناملـسم  یاـھتلود  زا  یرذـع  چـیھ  هزورما ، دـننک . یراـی  سدـقم  یهزراـبم  نـیا  رد  ار  ناـنآ 

مایق تسا . یتیانج  رھ  هب  ندز  تسد  یهدامآ  دوخ ، کانرطخ  هنابلطهعـسوت و  یاھفدـھ  هار  رد  هک  تسا  هدرک  تباـث  هدـناسر و  هجرد  یلعا  هب  ار  یـشنمدد  یرگیـشحو و 

لاھن یتسود ، نایعدـم  تناـیخ  ردـغ و  نمـشد و  یهبناـجهمھ  یاـھراشف  مغریلع  هک  دـھدیم  ناـشن  دـنکیم و  ماـمت  همھ  رب  ار  تجح  زین  نیطـسلف  تلم  یمالـسا 

هجرد لیاسم  یهرمز  رد  هناقداص  ار  نیطسلف  یمالسا  یهلاسم  هک  تسا  بجاو  اھتلود  اھتلم و  یهمھ  رب  اذل  تسا . هدش  زین  رابرپ  رادهشیر و  هکلب  هدیکـشخن ، تمواقم 

. دننک کمک  نآ  هب  دوخ  عسو  ردق  هب  هتسناد و  دوخ  لوا 

رواجم الماک  ناضمر  هام  نیا  رد  تسام و  یور  شیپ  رد  هدش ، هدـیمان  سدـق  زور  هیلعهللاناوضر )  ) ام میظع  لحار  ماما  یوس  زا  هک  ناضمر  کرابم  هام  رخآ  یهعمج  نونکا ،

زور دوش ، هدز  مقر  ام  یارب  بولطم  یهدنیآ  هک  میھاوخیم  یھلا ، هاگرد  هب  دوخ  عرضت  اعد و  اب  مینارذگیم و  یرادیب  هب  حبص  ات  ار  ردق  بش  هک  روطنامھ  دیاب  ردق ، یلایل 

عاجش تلم  اصوصخم  ناملسم و  یاھتلم  تاجن  رجفلا  علطم  ات  مینارذگب و  یرایشھ  یرادیب و  هب  تسا ، مالسا  خیرات  ردقلاھلیل  هک  ار  ساسح  مایا  نیا  یهمھ  ار و  سدق 

. میشکن شالت  زا  تسد  نیطسلف ، مولظم  و 

نیطسلف  / ١٣۶٩/٠٩/١٣ یمالسا  سنارفنک  نیلوا  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

چیھ یمالـسا ، قاـفآ  رد  نیملـسم و  یگدـنز  رد  زورما  اـقیقحت  تسا . هداد  رارق  دوـخ  راـک  روتـسد  رد  ار  مالـسا  ناـھج  یهلاـسم  نیرتـمھم  هسلج ، نیا  هک  تفگ  ناوـتیم 

طقف دناهداد . تداع  ناشدوخ  یهناخ  زا  یـشخب  بصغ  اب  ار  نیملـسم  جیردتب  هک  تسا  لاس  لھچ  زا  شیب  تسین . نیطـسلف  یهلاسم  تروطخ  تیمھا و  هب  ییهلاسم 

فوفـص هب  هلمح  یارب  ار  نیملـسم  یهناخ  زا  یـشخب  مالـسا ، یناھج  نانمـشد  هک  تسا  نیا  هلاسم  تسا . نیا  زا  رتـالاب  هیـضق  هکلب  تسین ؛ نیملـسم  یهناـخ  بصغ 

. دناهداد رارق  رگنس  اھنآ ، تاکرح  اھهتساوخ و  اب  هزرابم  یارب  نیملسم و 

ولو یشومارف -  یهیواز  رد  ار  نآ  دنریگب ، یرثوم  یاھمیمصت  هلاسم  نیا  یهرابرد  دنتـسناوتیم  هدوب و  ناشتـسد  رد  تاناکما  هک  یناسک  نآ  مالـسا ، یایند  رد  هنافـساتم 

مکح تسا . هدـش  لزان  نیملـسم  رب  ریخا ، یاھهرود  رد  هک  تسا  ییـالب  نیرتگرزب  نیا  هک  دـید  میھاوخ  مییاـیب ، دوخ  هب  رگا  اـم  دـنداد . رارق  رما -  نطاـب  رد  اـما  ظـفل ، هب  هن 

 - یھقف بتک  مامت  رد  هک  تسا  ییهلاسم  نامھ  نیا ، درادن . یدیدرت  نیطسلف ، یهیضق  رب  قبطنم  مکح  یهرابرد  نیملسم ، زا  یدحا  تسا . حضاو  هیـضق ، نیا  یمالـسا 

ینیع بوجو  رد  دیدج -  میدق و  نیملـسم -  یاھقف  زا  کیچیھ  دننک ، هطاحا  ای  فرـصت  ار  نیملـسم  دـلب  دـنیایب و  رافک  رگا  تسا . هدـمآ  هدـش -  حرطم  نآ  رد  داھج  ثحب  هک 

یعافد داھج  دروم . نیا  ریغ  رد  اما  تسا ؛ ییافک  بجاو  ییادتبا ، داھج  دنتـسھ . هدیقعمھ  انعم  نیا  رد  یمالـسا ، بھاذم  یهمھ  تسا . هدرکن  دـیدرت  دروم ، نیا  رد  داھج 

. تسا ینیع  بجاو  تسھ ، مھ  عافد  قیداصم  رھظا  هک 

نیملـسم یاسور  یهدـھع  هب  لوا ، هانگ  هتبلا  دریگیم . رارق  هجوت  دروم  ود  یهجرد  یهلاسم  کی  لثم  مالـسا ، یاـیند  رد  زورما  تیمھا ، نیا  اـب  حوضو و  نیا  اـب  ییهلاـسم 

. تسناوت دنھاوخ  دنریگب ، میمصت  نیطسلف  ذاقنتسا  رب  ادج  ادحتم و  یمالسا ، یاھروشک  یاسور  نیملسم و  یامعز  رگا  تسا .

کی رھ  تسین . نآ  زا  دـعب  لاس ۶٧ و  زا  لبق  یاھنیمزرس  نیب  یقرف  لیئارـسا . تلود  وحم  ینعی  تسا ؛ نیطـسلف  ذاقنتـسا  تسا ، فدھ  هک  هچنآ  نیطـسلف ، یهلاسم  رد 

بصاغ تیمکاح  نیطسلف ، روشک  رب  نیملـسم  تیمکاح  نیطـسلف و  مدرم  تیمکاح  زا  ریغ  یتیمکاح  رھ  تسا . نیملـسم  یهناخ  زا  بجو  کی  نیطـسلف ، کاخ  زا  بجو 

اجنآ رد  دـننکیم ، لوبق  ار  یمالـسا  تلود  رگا  نیطـسلف ، یاھیدوھی  دوشب .» وحم  یتسیاب  لیئارـسا  : » دومرف ناـشلا  میظع  لـحار  ماـما  هک  تسا  یناـمھ  فرح ، تسا .

رارق یناـھج  یاھتردـق  ریثاـت  تحت  رگا  نیملـسم ، یاـمعز  اـسور و  تسا . نیملـسم  یهناـخ  بصغ  یهلاـسم  هلاـسم ، تسین . یزیتسیدوھی  ثحب  ثحب ، دـننک . یگدـنز 

. دندرکن هنافساتم  یلو  دنھدب ؛ ماجنا  ار  مھم  نیا  دنتسناوتیم  دنتشادن ،

تـسا یزیچ  نامھ  نیا ، دوشیم . دوخ  رمع  لاس  نیمراھچ  دراو  اھزور  نیا  هک  تسا  یمالـسا  مایق  نیمھ  نآ ، تسا و  نایرج  رد  اھنیمزرـس  لخاد  یگرزب  یهثداح  زورما ،

، دیما نیا  دوب و  دیما  نادب  هک  تسا  یزیچ  نامھ  نیا ، دندیسرتیم . نآ  زا  لیئارسا ، ناگدننکدیلوت  نایماح و  هک  تسا  یزیچ  نامھ  نیا ، دھدب . تاجن  ار  نیطسلف  دیاب  هک 

. تسا یھلا  گرزب  تمعن  کی  نیا ، تسا . هدش  هدروآرب  زورما 

نآ هب  تمعن  نیا  رکـش  تفر . دھاوخ  تسد  زا  میدیزرو ، نارفک  تمعن  نیا  هب  رگا  مکندیزال .» مترکـش  نئل  « ؛ دنام دھاوخ  یقاب  میدرک ، رکـش  ار  تمعن  نیا  نیملـسم ، ام  رگا 

چیھ زورما ، دنیامن . تیامح  دننکیم ، هزرابم  مالـسا  مان  هب  زورما  هک  ینازرابم  نیا  زا  هک  دننادب  ناشدوخ  یعرـش  فیلکت  ملاع ، یاج  همھ  رد  نیملـسم  یهمھ  هک  تسا 

. تسین نیا  زج  یجالع 

نکمم هچرھ  تسا . مزال  یماظن  تیامح  مھ  یقالخا و  تیامح  مھ  یتاـغیلبت ، تیاـمح  مھ  یـسایس ، تیاـمح  مھ  دـشاب . هبناـجهمھ  عیـسو و  یتسیاـب  تیاـمح ، نیا 

فلخت دیابن  نآ  زا  تساھنآ و  یعرـش  فیلکت  دنتـسناد ، هک  ار  هچرھ  دننکب . دنناوتیم  ار  اھتیامح  نیا  عاونا  زا  کیمادک  دـننیبب ، ایند  نیملـسم  تسا . فیلکت  مزال و  دوشب ،

. دننکب

نابـصاغ اـب  ینمـشد  هک  تسا  نیا  هتکن  ود  نیا  زا  یکی  مینکیم . ضرع  ـالامجا  ار  هتکن  ود  نـیا  اـم  دـنامیم . رود  لیئارـسا ، ماـن  هـب  ناگدنھدراعـش  رظن  زا  هـتکن  ود  اـبلاغ 

اکیرما و هار  زا  دـننکیم ، لایخ  هک  یناسک  نآ  تسین . نکمم  نیا ، دزاسیمن . دنتـسھ ، لیئارـسا  نابـصاغ  یهبناجهمھ  ناـبیتشپ  هک  یناـسک  اـب  یتسود  اـب  لیئارـسا ،

تلود هار  زا  داد ، تاجن  ار  نیطسلف  دوشیمن  لیئارسا  تلود  هار  زا  هک  نانچمھ  دنربیمرسب . یزیگنافسات  هابتشا  رد  دنھدب ، تاجن  ار  نیطسلف  دنناوتیم  شنانامیپمھ 

گرزب طلغ  کی  یفارحنا و  تکرح  کی  اعطق  دوشب ، یھتنم  بصاغ  تلود  نانابیتشپ  رب  هیکت  هب  هک  یتکرح  رھ  داد . تاجن  ار  نیطسلف  دوشیمن  مھ  شنانامیپمھ  اکیرما و 

« نیطسلف هلئسم  لح  هار   » 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 14هاگياپ  هحفص 1 
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غورد هک  تسناد  دـیاب  دـیامنیم ، اکتا  اھنآ  هب  دـنکیم و  یتبحـصمھ  هلاسم  نیا  رد  لیئارـسا  نانامیپمھ  اب  اما  دـھدیم ، ار  لیئارـسا  اـب  تیدـض  راعـش  یـسک  رگا  تسا .

. تسین نکمم  یزیچ  نینچ  دیوگیم .

نآ دنتسھ . لیئارسا  یهھبج  رد  دننکیم ، کمک  لیئارسا  هب  احنا  زا  یوحن  رھ  هب  هک  یناسک  نآ  دنتسھ . لیئارسا  یهھبج  رد  دننکیم ، هیذغت  ار  لیئارـسا  هک  یناسک  نآ 

. دـشاب هتـشاد  ار  هزرابم  یقیقح  یانعم  دـیاب  نیطـسلف ، نیمزرـس  ذاقنتـسا  یارب  هزرابم  دنتـسھ . لیئارـسا  یهھبج  رد  دـننکیم ، هرکاذـم  اھتـسینویھص  اب  هک  یناـسک 

. دراذگن هزرابم  باسح  هب  ار  شزاس  سکچیھ  تسا . هفیظو  هزرابم  تنایخ و  شزاس  هلاسم ، نیا  رد  تسا . شزاس  لباقم  یهطقن  هزرابم ،

هعمجزامن  / ١٣٧٠/٠١/١۶ یاھهبطخ  رد  تانایب 

نارازھ دناهتفگ و  راب  نارازھ  نارازھ و  نارادمتسایس ، ناگدنـسیون و  یمالـسا ، نارکفتم  نیملـسم ، دروآیم . ار  نیطـسلف  مان  مالـسا  تلم  هک  تسا  لاس  لھچ  زا  شیب 

نوریب شدوخ  یهناخ  زا  ار  یتلم  دننک و  فرـصت  ار  نآ  هک  تشاذـگ  نانمـشد  رایتخا  رد  روطنیمھ  ار  مالـسا  ناھج  نت  یهراپ  دوشیم  رگم  دـناهدش . دیھـش  هار  نیا  رد  رفن 

؟ دنھدیم هزاجا  یمالسا  یاھتلم  رگم  دھدیم ؟ هزاجا  مالسا  رگم  دوشیم ؟ یزیچ  نینچ  رگم  دنیامن .

زورهبزور سدقم  یهلعش  نیا  دیاب  مھ  نیطسلف  لخاد  رد  دوشب . رتشیب  زورهبزور  دیاب  نیطـسلف ، هب  تبـسن  یراگبلط  راظتنا و  روضح و  یگدامآ و  وج  نیا  ملاع ، یاضف  رد 

نامھ یلـصا  یهطقن  دـننادب  دـیاب  دـننکیم ، هزرابم  بصاغ  میژر  اب  نیطـسلف  لـخاد  رد  هک  یناراکادـف  نآ  ناـناوجون ، نآ  نادرم ، ناـنز و  نآ  ناـناوج ، نآ  دوشب . رتهتخورفارب 

تـشپ نیطـسلف  یاـھزرم  زا  جراـخ  رد  اـھنامزاس  هک  نیا  دروـخ . دـھاوخ  تسکـش  نمـشد  هک  تسا  ییاـجنآ  نیا ، دناهتـشاذگ . تشگنا  نآ  یور  رب  اـھنآ  هک  تسا  ییاـج 

یعقاو و یهزرابم  و  نوریب ، زا  مالسا  یایند  یمومع  ینابیتشپ  درک . دھاوخن  لح  ار  یلکشم  دننک ، ییامندوخ  نیطـسلف  مان  هب  اھنوبیرت  رد  ای  دننیـشنب ، هرکاذم  یاھزیم 

. دیبوک دھاوخ  گنس  هب  ار  نیطسلف  نمشد  رس  درک و  دھاوخ  لح  ار  لکشم  مھ  اب  ود  نیا  لخاد ، رد  نیطسلف  تلم  سوسحم 

ناگدازآ  / ٢٨/١٣٧٠/٠۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

روشک یگدنز و  هناخ و  زا  ار  یتلم  هک  تسا  یخوش  رگم  دوب . دھاوخ  زین  هدنیآ  رد  تسا و  مالسا  یایند  بیاصم  لیاسم و  نیرتگرزب  زا  یکی  نیطـسلف ، یهیـضق  نیا  زورما 

مدرم نوخ  رد  قفرم  ات  ناشتـسد  دـنراذگب ، هحـص  ار  وا  تایانج  یهمھ  دـننک ، کمک  وا  هب  هنوگهمھ  دـنناشنب ، اـجنآ  ار  یثیبخ  رودزم  بصاـغ  دـننک ، هراوآ  دوخ  نیمزرـس  و 

یقح نآ  رد  هناخبحاص  تسا و  بصاغ  نآ  هب  قلعتم  هناخ  نیا  هک  دـنریگب  اـضما  هناـخ  ناـبحاص  زا  ناناملـسم و  زا  دـنھاوخب  دنـشابن ، عناـق  مھ  اـھنیا  هب  دورب ، ورف  هقطنم 

. دننکب ار  راک  نیا  دنھاوخیم  درادن !؟

لیاسم نیرتگرزب  دـنھاوخب  نانمـشد  هک  دـناهدرم  یمالـسا  یاھروشک  رگید  نیطـسلف و  راوجمھ  یمالـسا  یاھروشک  ناناوج  ایآ  دـناهدرم ؟ ینیطـسلف  رویغ  ناـناوج  اـیآ 

، نیا زا  لبق  لاس  دنچ  ات  تسھ ؟ مالـسا  یایند  رد  زورما  هک  تسا  یتوکـس  هچ  نیا  دننک ؟ لح  یمالـسا  تما  نایز  هب  ناشدوخ و  دوس  هب  تحار  روطنیا  ار  مالـسا  ناھج 

زا دعب  دومن و  مادـقا  درک و  تارج  یرصم  - توغاط  نآ  نئاخ -  رفن  کی  دروایب ؟ نابز  رب  لیئارسا  بصاغ  تلود  اب  وگتفگ  زا  نخـس  درکیم  تارج  مالـسا  یایند  رد  یـسک  رگم 

. دید مھ  ار  شدوخ  لمع  یازس  یکدنا 

هکیناسک نیا  اب  اھلتاق ، نیا  اب  اھدزد ، نیا  اب  اھتـسینویھص ، اب  دییایب  دیوگیم  هک  تساکیرما  هیـضق  فرط  نآ  دـننکیم . حرطم  هداس  یهیـضق  کی  تروصهب  ار  هیـضق  زورما 

رتـشیب اـی  همھ  دـننزیم و  رجنخ  تشپ  زا  دـننکیم و  تناـیخ  یـشاپمس و  مالـسا  یاـیند  یهمھ  هب  تبـسن  دـنھدیم و  هجنکـش  ار  نیطـسلف  تلم  تـسا  لاـس  لـھچ 

! دشاب اھتسینویھص  هب  قلعتم  نالوج  نیطسلف و  نیمزرس  سدقملاتیب و  هک  دییامن  اضما  دینک و  هرکاذم  دینیشنب  تساھنیا ، زا  یشان  مالسا  یایند  تالکشم 

کی یلوتم ، کی  تروص  هب  تسا ، هقطنم  نیا  تلم و  نیا  هب  قلعتم  هک  ییهیضق  رد  دھدیم  قح  دوخ  هب  تبـسانم  هچ  هب  اکیرما  تلود  تسا ؟ هراکچ  هیـضق  نیا  رد  اکیرما 

دراو هزاجایب  دـیدرک ، زواجت  یزادـناتسد و  اکیرما  یهراق  رد  امـش  هچ ؟ امـش  هب  دـینکب !؟ دـیاب  راک  هچ  هک  دـنکب  هتکید  نآ  نیا و  هب  دوشب و  دراو  ردـلق  کی  راـیتخا و  بحاـص 

زاب تسامـش ؛ هب  تبـسن  توادـع  ضغب و  زا  رپ  اھتلم ، نیا  هاگآ  رایـشوھ و  مدرم  داحآ  کـیاکی  لد  هناـیمرواخ ، یهقطنم  نیا  رد  تسین !؟ ناتـسب  اـیآ  دـیتشک ؛ مدآ  دـیدش و 

دوشب و یشالتم  بصاغ  تلود  هک  تسا  نیا  هب  نیطسلف  یهلاسم  لح  تسا !؟ نیا  لحهار  ایآ  دینک ! لح  ار  نیطسلف  یهلاسم  دیھاوخب  ناتدوخ  نامگ  هب  دییایب و  کیدزن 

. دننک یگدنز  مھ  اب  دنتسھ ، هچرھ  یدوھی و  یحیسم و  ناملسم و  و  دنھدب ؛ لیکشت  تموکح  اجنآ  رد  دنیایب و  نیمزرس  نابحاص  دورب ؛ نیب  زا 

ناگدازآ  / ٢٨/١٣٧٠/٠۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

زیچ همھ  تسین . ایند  رد  دوشیمن  دوشیمن ؛ دنیوگن  مینادیم . لیئارسا  میژر  یدوبان  ار  نیطسلف  لحهار  ام  تسا . حضاو  نشور و  نیطـسلف  لیاسم  هب  تبـسن  ام  رظن 

تلود تبقاع  درذـگب ، مھ  رگید  لاس  لھچ  رگا  تسا ؛ هتـشذگ  لاس  لھچ  تسا . ینتـشادرب  دـشاب ، اھناسنا  تکرح  هار  عنام  هک  یمیظع  یاھھوک  یهمھ  تسا . یندـش 

یـسک لبق  لاس  ود  رگا  دوشب . یـشالتم  هنوگنیا  قرـش  تردـقربا  هک  درکیمن  رکف  سکچـیھ  نیا ، زا  لبق  حابـص  دـنچ  ات  دوشب . دوبان  دـیاب  تسا و  یندـشدوبان  لیئارـسا 

هک دنتـشون  فچابروگ  هب  همان  رد  ماما  هک  یزور  نآ  دیتسھ ! هداس  امـش  هلب ، هک  دندنابنجیم  شیر  هنافوسلیف  ییهدع  تفر ، دھاوخ  نیب  زا  قرـش  تردـقربا  هک  تفگیم 

هب ماما ، تشذگرد  زا  دعب  درک . ادیپ  ققحت  ییوگـشیپ  نآ  هک  دوب  هتـشذگن  لاس  هس  ای  لاس  ود  دندز ! دنخزوپ  ییهدع  درک ، ادیپ  اھهزوم  رد  دیاب  ار  مسیـسکرام  نیا  زا  دـعب 

؟ دوشیمن روطهچ  دش ؛ نوگرگد  زیچ  همھ  هک  دیسرن  لاس  کی 

تلم تلود و  فرح  نیا ، تسین . یندنام  مھ  لیئارسا  تسین ، یندنام  یمنھج  تردق  نیا  دش ، دھاوخ  یشالتم  مھ  وا  تفر ، دھاوخ  نیب  زا  مھ  اکیرما  یرابکتـسا  تردق 

شالت دیاب  ام  دش . دھاوخ  یلمع  ناملـسم  یاھتلم  یرایـشوھ  تلم و  امـش  یرایـشوھ  یهیاس  رد  نیا ، دـش . دـھاوخ  نیمھ  و  تسا ، یمالـسا  یروھمج  ماظن  ناریا و 

. تسا ندرک  شالت  ام  یهفیظو  مینک .

هنایمرواخ  / ١٣٧٠/٠٧/٢۵ حلص  سنارفنک  یرازگرب  یپ  رد  مایپ 

ییهنموم سوفن  تسناوت  دھاوخن  ییاکیرما ، سنارفنک  رد  نیطسلف  نامرآ  هب  هدرک  تشپ  ناینیطـسلف  نداد  تکرـش  لیبق  زا  یدنفرت  چیھ  دیدھت و  چیھ  هک  دنادب  نمـشد 

داھج شناگتـسباو ، نارایتسد و  اکیرما و  تساوخ  مغریلع  و  دنک ، نادرگیور  قحرب  یهزرابم  نیا  زا  دننادیم ، دوخ  یمالـسا  فیلکت  ار  نیطـسلف  تاجن  هار  رد  داھج  هک  ار 

. دش دھاوخن  شوماخ  برع ، ینیطسلف و  یهتسباو  نارادمتسایس  تنایخ  اب  سدقم  یهلعش  نیا  تفای و  دھاوخ  همادا  نیطسلف  تلم 

تکرـش داھج  نیا  رد  دـنفظوم  نیملـسم  یهمھ  نکیل  تسا ، ینیطـسلف  نازرابم  دـنمورین  ناتـسد  رد  یلاغـشا و  یاھنیمزرـس  لخاد  رد  اکیرما ، یهئطوت  جالع  نیرتمھم 

اھتـسینویھص و دـنکن . ییاھنت  ساـسحا  دـیاب  نیطـسلف  تلم  دـننک ، ریزارـس  ناـنآ  یوس  هب  ار  یتازیھجت  یماـظن و  یتاـعالطا و  یـسایس و  یلاـم و  یاـھکمک  هتـسج و 

هب کمک  یاھهتـسھ  ینابیتشپ و  یاھقودنـص  دننکن . تینما  ساسحا  ناھج  یاج  چیھ  رد  دـیاب  تساھنآ ، هب  بستنم  ینیطـسلف  نازرابم  راتـشک  هجنکـش و  هکیناسک 

یهمھ یهـفیظو  نآ ، نتخانـشن  تیمـسر  هـب  بصاـغ و  تـلود  یداـصتقا  مـیرحت  دوـش . لیکـشت  اـھتلم  اـھتلود و  یوـس  زا  ملاـع و  یاـج  هـمھ  رد  دـیاب  زراـبم  ناینیطـسلف 

نآریثات زا  و  هلباقم ، یراج  یهئطوت  اب  دیاب  نکمم  لیاسو  یهمھ  اب  لیاسو و  نیا  اب  و  دنھد ...  ناشن  تیساسح  هلاسم  نیا  ربارب  رد  دیاب  اھتلم  تسا و  ناملـسمیاھتلود 

. تسا نیطسلف  نیمزرس  یمامت  رد  ینیطسلف  یتلود  لیکشت  نآ ، درادن و  رتشیب  لح  هار  کی  نیطسلف  یهلاسم  ریدقت  رھ  هب  دیآ . لمع  هب  تعنامم 

جح  / ١٣٧٢/٠٢/٢٨ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

یروھمج یمالسا  یهیاپ  تسایس و  زا  نید  ندوبن  ادج  لوا -  تسا : اھنیا  دزاسیم  نیگمـشخ  ار  یرگید  ربکتـسم  رھ  اکیرما و  هک  ییاھزیچ  یمالـسا  یروھمج  ماظن  رد 

یمالـسا یروھمج  صخـشم  لح  هار  مالعا  موس -  اھتردقربا . لومعم  یاھییوگروز  ربارب  رد  شایریذپان  میلـست  یانعم  هب  ماظن ، نیا  یـسایس  لالقتـسا  مود -  یمالـسا .

ناناملسم و یتسیزمھ  ناینیطسلف و  دوخ  زا  لکشتم  ینیطسلف ، تلود  لیکشت  یتسینویھـص و  بصاغ  میژر  لالحنا  زا  تسا  ترابع  هک  نیطـسلف ، یهلاسم  یهرابرد 

« نیطسلف هلئسم  لح  هار   » 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 14هاگياپ  هحفص 2 
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زا عافد  مجنپ -  ملاع . یاج  رھ  رد  ناناملـسم  رب  راشف  حـیبقت  یمالـسا و  یاھتـضھن  یهمھ  زا  یـسایس  یونعم و  تیامح  مراـھچ -  نیطـسلف . رد  ناـیدوھی  نایحیـسم و 

یهدنـسیون باـب  رد  هچنآ  ریظن  تاسدـقم ، نیا  هب  تناـھا  نداد  جاور  یهئطوت  اـب  هلباـقم  یھلا و  یاـیبنا  رگید  و  هلاوهیلعهللایلـص )  ) مظعا ربماـیپ  نآرق و  مالـسا و  تیثـیح 

تیبثت تھج  رد  تکرح  یمالـسا و  یاھروشک  اھتلود و  یداصتقا  یـسایس و  یراکمھ  یمالـسا و  تما  داحتا  یارب  شالت  مشـش ، دش . هدـید  یناطیـش  تایآ  مدـلارودھم 

یاھتلم یهمھ  هک  دـننآرب  بصعت ، یرظنگنت و  اب  یبرغ  یاھتلود  هک  برغ ، یلیمحت  گنھرف  یفن  در و  متفھ ، یمالـسا .» گرزب  تما   » بلاق رد  ناملـسم  یاـھتلم  رادـتقا 

یاھتلود زا  یضعب  هک  یـسنج ، یرابودنبیب  داسف و  اب  هزرابم  متـشھ ، ناملـسم . یاھروشک  رد  یمالـسا  گنھرف  یایحا  رب  رارـصا  و  دنزاس ، راداو  نآ  شریذپ  هب  ار  ملاع 

هب داسف  نیا  نوگانوگ  لاکـشا  دورو  یارب  شیپ  لاس  اھھد  زا  و  دـننآ ، هار  رد  ای  هداد  تیمـسر  هنامرـشیب  ار  نآ  لکـش  نیرتیفارحنا  اریخا  سیلگنا  اـکیرما و  صوصخب  یبرغ 

. تسا یمالسا  یروھمج  اب  شیاھیگلاپمھ ، اکیرما و  دولآهنیک  ینمشد  بجوم  هچنآ  تسا  اھنیا  دننکیم . شالت  یزیرهمانرب و  یمالسا  یاھروشک 

هعمجزامن  / ١٣٧٢/١١/٢٩ یاھهبطخ  رد  تانایب 

بـصاغ تلود  روضح  اب  هک  یناسک  دننازوسیم . لد  هدش  مورحم  یناسنا  قوقح  زا  ناسنا  اھنویلیم  رازھ و  اھدص  یارب  دـننازوسیم ، لد  نیطـسلف  یارب  هک  یناسک  نآ 

هک دـننازوسیم  لد  ییاھناسنا  یارب  دـننازوسیم ؛ لد  نموم  ناناوج  یارب  هدـیدغاد و  ناردام  یارب  تیرـشب ، یارب  دـننکیم ، تفلاخم  ینیطـسلف  نطو  رد  یتسینویھص 

، فرح نیا  ایآ  تسا ؟ فالخ  فرح ، نیا  ایآ  دـینکن . ملظ  ام  هب  ردـقنیا  ام  یهناخ  لخاد  رد  دـیریگن ، ام  زا  ار  ام  نطو  دـیھدب ، ام  دوخ  هب  ار  اـم  یهناـخ  هک  تسا  نیا  ناـشفرح 

زورما هک  یناـسک  زا  اـم  تسا ؟ هداد  ماـجنا  ییهنـالداعریغ  یهزراـبم  دـنک ، هزراـبم  دوـخ  تیلم  قـح  یاـیحا  یارب  اـیند  نیا  رد  یـسک  رگا  اـیآ  تـسا ؟ تنوـشخ  ییوـگروز و 

قلعتم هکنیا  زج  تسیک ؟ هب  قلعتم  نیطـسلف  تسیچ ؟ هنالداع  لحهار  نیا  هک  مینکیم  لاوس  مینک ، ادیپ  هنالداع  لح  هار  نیطـسلف  یهیـضق  رد  میھاوخیم  دـنیوگیم 

؟ تسا ینیطسلف  هب 

مان هب  نیغورد  تیلم  کی  دـیناوتیم  تاغیلبت  اب  ایآ  دـینک ؟ مورحم  دوخ -  نیمزرـس  نتـشاد  قح  ینعی  شقح -  نیرتیلوا  زا  ار  تلم  کـی  دـیناوتیم  مسا  رییغت  اـب  امـش  اـیآ 

؛ تساـھنیا زا  ریغ  هلاـسم  تسا ؟ هنـالداع  یزیچ  نینچ  اـیآ  تسا ؟ فاـصنا  اـب  قباـطم  یزیچ  نینچ  اـیآ  تسا ؟ لوبقم  یزیچ  نینچ  اـیآ  دـیروایب ؟ دوجو  هب  یلیئارـسا  تیلم 

رارق راشف  ریز  ار  یمالسا  یاھتلم  دبوکب ، ار  مالسا  ات  دراد ، جایتحا  مالسا  ناھج  ییایفارغج  بلق  ناونع  هب  نیطسلف  نیمزرس  هب  یرابکتسا ، یایند  هک  تسا  نیا  هلاسم 

. دوشب عنام  یمالسا  تکرح  زا  دھدب و 

دنرضاح ضرغ  یب  ملاس و  یاھناسنا  ایآ  تسا . نیا  هیضق  دنک ؛ نیمات  هقطنم  نیا  رد  ار  رابکتسا  عفانم  ات  تسا ، یرابکتسا  روضح  ماقممئاق  هطقن ، نیا  رد  لیئارـسا  تلود 

ار یمالـسا  یاھتلم  نیطـسلف و  تلم  گرزب  قح  ات  تسا  هداتـسیا  رابکتـسا  هاگودرا  زورما  دـنروخب ؟ نیطـسلف  هب  تبـسن  ار  رابکتـسا  دولآتثاـبخ  نیغورد و  تاـغیلبت  لوگ 

!؟ دننک اشامت  ار  دوخ  قوقح  عییضت  ناملسم و  تلم  کی  قح  عییضت  دننیشنب و  دنراد  قح  یمالسا  یاھتلم  ایآ  دنک . عییضت 

بیرف ار  ناشدوخ  دننک ، هرکاذم  بصغ -  لماع  اب  ینعی  نمشد -  اب  دنورب  هک  دنروخیم  ار  بلطم  نیا  لوگ  هک  یناسک  تسا . ینـشور  لحهار  نیطـسلف ، یهلاسم  لحهار 

دننیـشنب نیطـسلف  بصاغ  لیئارـسا  اب  دنورب  هک  تسین  نیا  نیطـسلف  یهلاسم  لح  هار  دنروخیمن . بیرف  اھتلم  اما  دـنھدب ؛ بیرف  ار  اھتلم  دـنھاوخیم  اھنآ  دـنھدیم .

فلتخم یاھتیلم  اب  ار  یدارفا  امـش  ارچ  دش . دھاوخ  داجیا  حلـص  دننادرگرب ، ناشدوخ  هب  ار  اھینیطـسلف  یهناخ  رگا  دـنھاوخیم ، حلـص  هقطنم  نیا  رد  هک  اھنآ  دـننزب . فرح 

حلـص امـش  رگا  دینک ؟ نوریب  ناشدوخ  یهناخ  زا  ار  یمدرم  ات  دـیاهدرک ، عمج  اجنیا  رد  ایند  رگید  قطانم  زا  دـنھ و  زا  ییایـسآ ، ییاقیرفآ ، ییاکیرما ، یـسیلگنا ، یـسور ،

. دنھدب اھینیطسلف  هب  ار  نیطسلف  دندرگرب و  ناشدوخ  یاھهناخ  هب  دنرگید ، یاھروشک  هب  قلعتم  هک  یدارفا  هک  تسا  نیا  هب  حلص  دیھاوخیم ،

دھاوخ حلص  دنھدب ، لیکشت  یتلود  هیزجت -  نودب  نیطسلف ، یهمھ  رد  ینعی  نیطسلف -  لخاد  رد  نیطـسلف  نیمزرـس  مدرم  رگا  تساھینیطـسلف . هب  قلعتم  نیطـسلف 

ار لح  هار  نیا  دیھاوخن  رگا  اما  تسا . نیا  لح  هار  دیرادن ، رظن  رد  مالسا  هیلع  یمالسا و  یاھتلم  نیطـسلف و  تلم  هیلع  ییهئطوت  رگا  و  دییوگیم ، تسار  امـش  رگا  دش .

نیطسلف تازرابم  دش ؛ دھاوخن  لح  نیطسلف  یهلاسم  اھیریگمیمـصت ، نیا  اب  دنھدیم و  بیترت  هک  ییاھتـساخربوتسشن  نیا  اب  هک  دنادب  رابکتـسا  هاگودرا  دینک ، لمع 

. دوشب دیابن  و  دش ، دھاوخن  شوماخ 

امش دز . فرح  دوشیمن  ملاع ، رـسارس  رد  یمالـسا  تما  کی  تردق  تلم و  کی  تردق  نابز  اب  زج  وا  اب  دمھفیمن . یرگید  زیچ  روز ، نابز  زج  هک  تسا  هدرک  تباث  لیئارـسا 

. دیریگب میمـصت  نیطـسلف  هب  تبـسن  دیعمج ؛ اجنیا  رد  اھتلم  ناگدنیامن  اھناملراپ و  ناگدنیامن  نیطـسلف ، مدرم  ناگدنیامن  امـش  دـیتسھ . یمالـسا  یاھتلم  ناگدـنیامن 

دنتخانش و ار  نآ  نیطـسلف  یهسدقم  یهضافتنا  رـصانع  هک  تسا  یھار  نامھ  هار ، نآ  درادن و  رتشیب  هار  کی  مھ  نیا  و  ریغال ؛ و  دشاب ، نیطـسلف  ذاقنتـسا  دیاب  میمـصت 

. ریغال تسا و  نیا  جالع  نیطسلف ؛ یاھنیمزرس  لخاد  رد  هزرابم  هار  دننکیم ؛ بیقعت  دنراد 

ساسح یهقطنم  هب  ایند  زورما  تسا . جاتحم  امـش  تفن  هب  ایند  زورما  دـنراد . رایتخا  رد  ار  تردـق  یاـھرازبا  نیرتگرزب  ناناملـسم  دـیتسھ . اـیند  تیعمج  مراـھچکی  اـمش 

ام رگا  هک  تسا  ییاھتیعقاو  اھنیا  تسین ؛ راعش  اھنیا  دینکن . لوبق  دینکن ، لمحت  دنکب ؟ لیمحت  امـش  رب  ار  یزیچ  دناوتب  دیاب  اکیرما  ارچ  تسا . جاتحم  امـش  یگدنز  تایح و 

. تسا لمع  لباق  ققحت و  لباق  مییامن ، دروخرب  هناقداص  یناسنا  یھلا و  میظع  فیلکت  نیا  اب  مینکب و  تمھ 

هار دینک ؛ کمک  اھنآ  هب  دننکیم ؛ هزرابم  دنراد  نیطـسلف  سدقم  یاھنیمزرـس  رد  نز ، درم و  ناوج و  ریپ و  زا  نیطـسلف ، تلم  ناگدیزگرب  راکادف ، ناملـسم ، هدـع  کی  زورما 

یارب ناشلد  هک  یراکـشزاس  رـصانع  هب  هک  تسین  نیا  شیانعم  نیطـسلف ، هب  کمک  دـننکیم . هزرابم  دـنراد  هک  یرـصانع  هب  کمک  ینعی  نیطـسلف ، هب  کمک  تسا . نیا 

رد هک  تسا ، نیطـسلف  مدرم  یعقاو  یهدـنیامن  تسا و  لوبق  دروم  ینامزاس  نآ  دـننک . کمک  هتخوس ، ناشدوخ  یـصخش  عفانم  یارب  ناشلد  هکلب  هتخوسن ، نیطـسلف 

! دنکب هلماعم  نآ  رس  رب  دشورفب و  نمشد  هب  ار  نیطسلف  نامرآ  دورب  هک  ینامزاس  نآ  هن  دنکب ؛ هزرابم  نیطسلف  نامرآ  هار 

مھ نالا  ماهتفگ ؛ ( ١) هینایب رد  میھدب ، ماجنا  دیاب  دوشب و  هتفگ  دیاب  زورما  دسریم  مرظن  هب  هک  ار  هچنآ  نم  دنیامن . فیلکت  ساسحا  دننک و  تکرح  ناملـسم  یاھتلم  دیاب 

کی نیا  دنناسرب ؛ دننکیم ، هزرابم  نیطـسلف  لخاد  رد  دنراد  هک  یمدرم  نآ  هب  ار  ناشدوخ  یاھکمک  عاونا  دیاب  دنناوتیم ، هک  وحن  رھ  هب  یمالـسا  یاھتلم  میوگیم : مراد 

. تسا یناسنا  یھلا و  یعرش و  فیلکت 

یمالسا  / ٠٩/١٨/١٣٧۶ یاھروشک  نارس  سالجا  نیمتشھ  زاغآ  رد  تانایب 

یخیرات دنیآرف  کی  رد  نیطسلف  میاهدرک . هلگ  هوکـش و  رثکادح  ام ، هتـشاد و  تسد  رد  ار  لمع  راکتبا  نمـشد  هراومھ  نونک  ات  میریگ . تسد  هب  ار  لمع  راکتبا  دیاب  زورما  ام 

یاھتسینویھص ندش  حلسم  سپس  ناینیطسلف ، یاھنیمز  ندیرخ  تسخن  تسا . هدش  لدب  اھتسینویھص  قلط  کلم  هب  نمشد ، یوس  زا  لمع  راکتبا  اھھد  زا  لکشتم 

ییاھشخب ندوزفا  نآ و  همھ  فرصت  تیاھن  رد  یبرع و  یمالسا و  روشک  نآ  زا  یدیدج  یاھشخب  فرـصت  سپـس  نیطـسلف ، هیزجت  مالعا  یلخاد و  گنج  نآ  زا  دعب  رجاھم ،

دون و دصیس و  رازھ و  لاس  ناضمر  هلمح  نآ  دنتفرگ و  تسد  هب  ار  لمع  راکتبا  نیطـسلف ، برع  ناگیاسمھ  رابکی  طقف  اجنیا  ات  نآ ! هب  ندرا  هیروس و  رـصم و  یاھروشک  زا 

راختفا هیام  زاب  یلو  دیـسرن ، لماک  جـیاتن  هب  یمالـسا  یاھروشک  یتمھ  مک  لیئارـسا و  اـب  اـکیرما  یھارمھ  رثا  رب  هچ  رگا  هک  دوب ، رـصم  هیروس و  یاـھروشک  یرجھ  هس 

نداد رد  ار  لمع  راکتبا  اکیرما ، همھ  سار  رد  ناـشنایماح و  اھتـسینویھص و  زورما  اـت  هراومھ  زاـب  نآ ، زا  سپ  دـش . یبرع  یاھنیمزرـس  زا  یـشخب  یزاـساھر  برع و  هھبج 

ام دـناهدناشک . شیوـخ  لاـبند  هب  دناهتـسناوت ، اـج  رھ  اـت  ار  دوـخ  یاـھفیرح  هتـشاد و  تسد  رد  نیطـسلف  هنابـصاغ  فرـصت  میکحت  تھج  رد  اـمومع  شزاـس و  یاـھراعش 

هھبج هب  مھ  تشپ  زا  یتح  ام  یاھتلود  زا  یـضعب  هتـشذگ  رد  میدرکیم . یرتیدـج  یاھکمک  مدـقم ، طخ  یاھروشک  هب  دـیاب  نیطـسلف  تاـجن  هار  رد  ناملـسم ، یاـھتلود 

تلود یمیمـص  راکمھ  اھتـسینویھص و  نما  هناخ  ناریا  راگزور ، نآ  رد  هنافـساتم  تسا . یولھپ  دـھع  رد  ناریا  تلود  نآ ، زراـب  هنومن  دـناهدز ! رجنخ  مدـقم ، طـخ  یاـھروشک 

! دوب بصاغ 

قح قاقحا  رد  یمالسا  یاھروشک  همھ  دیاب  مھ  تسا . رود  یسب  یمالـسا ، تما  یاھدرد  جالع  هار  زا  راگزاسان و  یمالـسا  تزع  اب  عضو ، نیا  زیزع ! نارھاوخ  ناردارب و 

رویغ نموم و  ناناوج  طقف  اتلاجع  ار  هفیظو  ود  رھ  نیا  دیآ . رد  راکتبا  تلاح  هب  لاعفنا  تلاح  زا  دیاب  مالـسا  یایند  مھ  دنریگ و  هدـھع  رب  یاهتـسیاش  مھـس  نیطـسلف  تلم 

« نیطسلف هلئسم  لح  هار   » 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 14هاگياپ  هحفص 3 
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ندوب یرابکتسا  ندوب ، هنالداعان  لیلد  هب  دنیوگیم ، هنایمرواخ  حلص  یوگتفگ  نادب  هچنآ  اب  ام  تفلاخم  نانآرب ! دورد  دنھدیم . ماجنا  دوخ  دوجو  همھ  اب  نانبل ، نیطسلف و 

سپ ار  هیاسمھ  یاھروشک  یاھنیمز  اھتـسینویھص  هک  تسا  نآ  یانعم  هب  نیمز  لباقم  رد  حلـص  یلیمحت  لـصا  تسا . نآ  ندوب  یقطنمریغ  هرخـالاب  ندوب و  زیمآ  ریقحت  و 

هلماعم نیا  رد  نیطـسلف  نھک  تلم  هب  ناوتیم  یخـساپ  هچ  تسا ؟ رتهنالداع  اـن  نیا  زا  ینخـس  هچ  دـشاب ! اـھنآ  هب  قلعتم  نیطـسلف  روشک  هک  میریذـپب  اـم  اـت  دـنھدب ،

، مالسا یایند  هک  هدیسرن  نآ  تقو  ایآ  تسا !! هدرک  در  هتـسناد و  بسانمان  مھ  ار  نیمھ  بصاغ ، تلود  هک  تسا  نیا  یکی  هنامز ، زیگنا  تربع  یاھیخوش  زا  داد ؟ هنانوبغم 

ات یزنودنا  زا  یمالـسا ، یاھروشک  دحتم  هھبج  ربارب  رد  اکیرما  میراد . ار  تردق  نیا  مینک ، هناردارب  میظنت و  ار  دوخ  تابـسانم  رگا  ام  دھد ؟ خـساپ  یرابکتـسا  هیحور  نیا  هب 

روضح مینک ؟ مکحتـسم  نامدوخ  عفن  هب  ار  فص  نیا  هک  هدیـسرن  نآ  تقو  ایآ  تسا . هھبج  نیا  یگدـنکارپ  هب  رابکتـسا ، یمرگلد  زورما  دـنکب ؟ دـناوتیم  هچ  اـقیرفآ ، لاـمش 

ربارب زا  مھ  ار  رطخ  نیا  رابکتسا ، زومرم  یاھتسد  یلو  دزاس ، رتکیدزن  رگیدکی  هب  ار  ام  تسناوتیم  دیاش  یمالسا ، ورملق  بلق  رد  یتسینویھـص  تموکح  دننام  ینمـشد 

زا اجبان  طلغهب و  ار  یمالـسا  یاھروشک  هنایذوم ، تاـغیلبت  اـھغورد و  اـھهسوسو و  نمـشد ! زا  اـت  میـسرتیم  رتشیب  رگیدـکی  زا  کـنیا  هک  درک  یراـک  اـم  اـب  تشادرب . دوخ 

. تسا هدناسرت  رگیدکی 

ماظن  / ١٣٧٩/٠٣/٣١ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

رد مھ  ام ، دش . بیصن  تیقفوم ، یزوریپ و  یھلا و  ترصن  میدرک ، دروخرب  هناقداص  تسا ، هدرک  نیعم  نامیارب  مالسا  هک  یاهفیظو  مالسا و  قیاقح  مالـسا و  اب  ام  هک  اجرھ 

ار یگرزب  یزوریپ  دنتسناوت  نانبل  رد  نموم  ناناوج  هک  دینکیم  هدھاشم  رگا  میاهدید . ار  نیا  مالـسا  یایند  لئاسم  رد  مھ  میاهدرک ، هبرجت  ار  نیا  نامروشک  لخاد  لئاسم 

دروم نیا  رد  یمالـسا  مکح  هب  ندرک  لمع  مالـسا و  اب  ییانـشآ  هیاس  رد  مالـسا و  هیاس  رد  نیا  (، ١) دـنروایب ناغمرا  هب  برع  تلم  یمالـسا و  تما  یارب  ناشدوخ و  یارب 

. دوب

یناسک تسا . نیمھ  زین  نیطسلف -  هلاسم  ینعی  مالـسا -  یایند  قیمع  مخز  مالـسا و  تما  گرزب  درد  جالع  یمالـسا ؛ تما  یاھدرد  جالع  تسا . روطنیمھ  هشیمھ 

. تسا لطاب  مھوت  نیا  تساطخ ؛ نیا  دـش ! نفد  اـھاغوغ  اـھلاجنج و  نیا  ریز  رد  نیطـسلف  هلاـسم  دوباـن و  نیطـسلف  تلم  ماـمت و  مھ  نیطـسلف  هیـضق  هک  دـننکن  ناـمگ 

. تسا نشور  نیطسلف ، هدنیآ  هدنز و  نیطسلف ، تلم  نیطسلف و  دنک . وحم  ملاع  راموط  زا  ار  نیطسلف  هلاسم  لثم  یقح  دناوتیمن  نامز  تشذگ 

نامگ یسک  دندوب و  یوروش  هعومجم  وزج  لاس ، داتفھ  یضعب  لاس و  هاجنپ  یـضعب  ناکلاب -  هقطنم  رد  هچ  هنایم و  یایـسآ  رد  هچ  روشک -  نیدنچ  دینک ، هظحالم  امش 

دندرکیم لایخ  نانیبرھاظ  دـمآیم و  رظن  هب  ریذـپانلاوز  ریذپانتسکـش و  یوروش ، زور  کـی  دنتـشگرب ! اـما  دـندرگرب ؛ ناـشدوخ  تیوھ  هب  هراـبود  اـھنآ  زور  کـی  هک  درکیمن 

یندشمامت هک  نیطـسلف  تسا . نیمھ  زین  نیطـسلف  دوبن . روطنیا  اما  تسا ؛ هدش  مامت  دبا  یارب  دـندوب ، هدـش  مگ  لح و  یوروش ، هعومجم  رد  هک  ییاھروشک  هلاسم 

هیلخت ار  اجنآ  زور  کی  هک  دندوب  هدماین  نانبل  هب  اھتـسینویھص  دوبن . یندشمگ  نانبل ، بونج  هک  نانچمھ  تسین ؛ یندـشمگ  ملاع ، هنحـص  یور  زا  هک  نیطـسلف  تسین .

گنت و نمشد ، رب  ار  هصرع  لاس ، تسیب  لوط  رد  نانبل  ناملـسم  ناناوج  مدرم و  تماقتـسا  ربص و  تدھاجم و  هک  دیدید  دننامب ! هشیمھ  یارب  اجنآ  هک  دندوب  هدمآ  دننک .

یلعج و هشقن  نیا  دـناوتیم  مالـسا  هب  کـسمت  ناملـسم و  مدرم  تمواـقم  تسا . قداـص  نیطـسلف ، دوخ  دروم  رد  هلاـسم  نیا  نیع  درک . ینیـشنبقع  هب  روـبجم  ار  وا 

. تسا یندش  راک  نیا  راگدرورپ ، لضف  هب  دنادرگرب . نیمزرس  نیا  هب  هرابود  ار  نیطسلف  تلم  و  نیطسلف -  هشقن  یقیقح -  هشقن  دنزب و  مھ  هب  ار  زورما  نیغورد 

ققحت لمع  رد  هک  یتقو  مھ  تسا ، یندش  مھ  دیایب ، راوشد  لاحم و  ییاھمشچ  هب  تسا  نکمم  زورما  هک  اھزیچ  زا  یرایـسب  نآ ، هب  لمع  مالـسا و  هب  تفرعم  هیاس  رد 

. دوبن یلمعریغ  راوشد و  مھ  ردقنآ  هک  دش  دھاوخ  هدید  درک ، ادیپ 

یتسینویھص  / ١٣٧٩/٠٧/١٣ رگلاغشا  میژر  ریخا  تایانج  یپ  رد  مایپ 

. دش دھاوخ  بآ  رب  شقن  وا  یناطیش  ماھوا  موش و  یاھهشقن  تسب و  دھاوخن  یفرط  کانلوھ  تایانج  نیا  زا  هتشذگ  نوچمھ  زین ، راب  نیا  اما 

یاج یاج  رد  ییوجشناد  یمدرم و  تارھاظت  هتفرگارف و  ار  نازرابم  ناناملسم و  نیطسلف ، مدرم  ضارتعا ، ناشورخ  جاوما  هنازوت ، هنیک  یرشب و  دض  ترارش  نیا  لابند  هب 

. تسا هدش  رتورھررپ  داھج  هار  هتفای و  یاهزات  ناج  هضافتنا  هداتفا و  هار  هب  یمالسا  یاھروشک 

داھج هار  هک  دننکیم  تساوخرد  یمالسا  یاھروشک  نیلوئسم  زا  هنابلطقح  یاھراعش  ندادرس  نمض  روشرپ  هدرتسگ و  تارھاظت  رد  رادیب  رایشوھ و  ناناملـسم  زورما 

هب ناینیطـسلف  ات  دـننک  نوریب  هدـش  بصغ  یاھنیمزرـس  زا  ار  نارگلاغـشا  هدومن و  لمع  لح  هار  اھنت  ناونع  هب  مھم  هفیظو  نیا  هب  ناناملـسم  دـنھد  هزاـجا  دـنیاشگب و  ار 

. دندرگرب دوخ  یاھهناخ  نیمزرس و 

. دوشیم رتنشور  ناگمھ  رب  نآ  ندوب  هجیتنیب  زور  رھ  هدیدرگ و  رتقنورمک  یراکشزاس  هار  هدش و  رترادهنماد  رگلاغشا  نامکاح  تیموکحم  جوم  زورما 

(ع)  / ١٣٧٩/٠٧/٢٩ یلع ماما  نارای  ىمزر  یگنھرف  یودرا  رد  رضاح  نایجیسب  عمج  رد  تانایب 

رادمتـسایس رفن  دنچ  تسد  نیطـسلف ، هیـضق  تشونرـس  هک  یتقو  نآ  تسا . هدرک  دوخ  هب  هجوتم  زورما  ار  ایند  هک  ینیطـسلف  جیـسب  تسھ ؛ جیـسب  مھ  نیطـسلف  رد 

رس تشپ  ینیشنبقع  تلذ ؛ رس  تشپ  تلذ  دیدید : هک  دوشیم  نامھ  تشونرس  دنـشاب ؛ هتـشادن  یفرح  نآ  رد  ناناوج  دنـشاب ، هتـشادن  یـشقن  نآ  رد  مدرم  دشاب ،

هنحص رد  مدرم  هک  تسا  یتقو  نآ  نیا  ندرک . یلاخ  حیقو ، ور و  رپ  زواجتم ، وگروز ، نمـشد  عفن  هب  یرگید  زا  سپ  یکی  ار  اھرگنـس  نمـشد ؛ هب  نداد  نادیم  ینیـشنبقع ؛

بقع ار  نیطـسلف  هلاـسم  لاـس  اـھھد  دـندرک و  شوـمارف  یناـمیا -  هزیگنا  ینعی  دـنکیم -  بذـج  ار  مدرم  هـک  یایقیقح  یاـھهزیگنا  دنتـشاذگ ؛ راـنک  ار  مدرم  دنتــسین .

دنتساوخیمن دروآ . یاهدوھیب  یاھرذع  دینکیمن ؟ حرطم  ار  مالسا  راعش  امش  ارچ  متفگ  دوب ، هدمآ  اجنیا  هک  ینیطـسلف  نارـس  نیا  زا  یکی  هب  بالقنا  لوا  نم  دنتخادنا .

. تسا هدـمآ  نادـیم  هب  مالـسا  راعـش  اب  مالـسا و  مان  اب  نیطـسلف ، ناملـسم  تلم  هک  تسا  لاس  هدزیـس  هدزاود ، زا  شیب  زورما  تشادـن . رواب  مالـسا  هب  ناشلد  دـننکب ؛

همھ زا  رتدوز  ناشییاکیرما -  یاھقیفر  اھتـسینویھص و  ینعی  نانمـشد -  دش ، عورـش  نیطـسلف  رد  هضافتنا  لبق ، هھد  رد  هک  یتقو  تسیچ . هیـضق  دـیمھف  اروف  نمـشد 

. تسا مالسا  مان  هب  نوچ  دننک ؛ دوبان  ار  نیا  دیاب  دندید  دندرک . رطخ  ساسحا 

(ع)  / ١٣٧٩/٠٧/٢٩ یلع ماما  نارای  ىمزر  یگنھرف  یودرا  رد  رضاح  نایجیسب  عمج  رد  تانایب 

یاھتلم لد  رد  اـیند و  رد  ار  نآ  ناـبحاص  هب  نیطـسلف  تشگزاـب  یدازآ و  هزیگنا  دـناوتب  هک  درادـن  دوجو  اـیند  رد  یتردـق  چـیھ  هک  تسا  نیا  نیطـسلف  باـب  رد  ملوا  فرح  نم 

ایند ینارحب  هلاـسم  کـی  ار  هناـیمرواخ  هلاـسم  هک  یناـسک  هب  نم  تسین . رتـشیب  هار  کـی  مـھ  جـالع  هار  دـنک . شوماـخ  نیطـسلف  تـلم  لد  رد  هژیو  روـطهب  ناملـسم و 

کـشخ نارحب  هشیر  هک  تسا  نیا  هنایمرواخ  نارحب  ندرب  نیب  زا  ای  ندرک  راھم  هار  اھنت  میوگیم  دوش ، راھم  هنایمرواخ  نارحب  مینک  یعـس  یتسیاب  دنیوگیم  دننادیم و 

زا ینیطـسلف  ناگراوآ  هک  تسا  نیا  لح  هار  تسھ . مھ  نارحب  تسھ ، نارحب  یهشیر  هک  یتقو  ات  هقطنم . رد  یتسینویھـص  یلیمحت  میژر  تسیچ ؟ نارحب  هشیر  دوش .

یلـصا مدرم  دندرگرب . نیطـسلف  هب  دننکیم ، یگدنز  نیطـسلف  نوریب  رد  هک  یاینیطـسلف  نویلیم  دنچ  نیا  دندرگرب . نیطـسلف  هب  دنتـسھ ، هک  یرگید  هطقن  رھ  نانبل و 

مھ یدادعت  دنناملـسم ؛ عطاق  تیرثکا  دشاب . مکاح  ناشروشک  رب  یمیژر  هچ  هک  دنریگب  میمـصت  دننک و  مودنارفر  یدوھی -  هچ  یحیـسم ، هچ  ناملـسم ، هچ  نیطـسلف - 

؛ دنروایب راک  رـس  تسا ، تیعمج  نیا  بولطم  هک  ار  یماظن  دناهدرک . یگدنز  اج  نیا  رد  ناشناردـپ  دنانیطـسلف و  نیمزرـس  یلـصا  نانکاس  اھنیا  هک  دنایحیـسم  یدوھی و 

رد دـنادرگ ، ناشرب  دراد ، ناشھگن  دـنک . راک  هچ  دـناهدمآ ، نیطـسلف  هب  لاس  هاجنپ  لاس و  جـنپ  لھچ و  لاس ، لھچ  نیا  لوط  رد  هک  یناسک  اب  دریگب  میمـصت  ماظن  نآ  دـعب 

ییاراک یرگید  لح  هار  چیھ  دوشن ، ارجا  لح  هار  نیا  یتقو  ات  تسا . نارحب  لح  هار  نیا  تسا ؛ نیطـسلف  رب  مکاح  ماظن  نآ  اب  رگید  نیا  دـنوش ؛ هداد  ناکـسا  یـصاخ  هطقن 

هتبلا دینکیم . هدھاشم  هک  تسا  نیا  هجیتن  دناهدرک ؛ دناهتـسناوتیم ، یراک  رھ  اھنآ  دـننکب . دـنناوتیمن  یراک  ناشییامنتردـق  همھ  اب  مھ  اھییاکیرما  تشاد ؛ دـھاوخن 

بترم دنینابصع و  تدشهب  نیگمشخ ، مولظم و  مدرم  نآ  یالاو  هدارا  مزع و  زا  نانز ، نادرم و  تعاجش  زا  ناناوج ، مایق  زا  یلاغشا ، نیطسلف  هتفھ  هس  نیا  عاضوا  زا  اھنآ 

نیطسلف مایق  لماع  دنتسین ؛ نانبل  مدرم  نیطـسلف  مایق  لماع  تسین ؛ یمالـسا  یروھمج  نیطـسلف  مایق  لماع  اقآ ! هن  دنزادنیب . نآ  نیا و  ندرگ  هب  ار  هانگ  دنھاوخیم 

« نیطسلف هلئسم  لح  هار   » 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 14هاگياپ  هحفص 4 
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هدـمآ نادـیم  هب  طاشن  دـیما و  اب  زورما  هک  تسا  یناوج  لسن  نیا  دوجو  رد  هدـش  مکارتم  یاھمغ  اھجنر و  ینیطـسلف ، هضافتنا  ماـیق و  لـماع  دنتـسھ ؛ اھینیطـسلف  دوخ 

ساسحا نیطـسلف  ناناوج  اب  نیطـسلف ، تلم  اب  مینادیم و  مالـسا  نت  هراپ  ار  نیطـسلف  ام  مینادیم ؛ نامدوخ  زا  ار  اھنآ  اـم  مینکیم ؛ نیـسحت  ار  اـھنآ  هتبلا  اـم  تسا .

. دنربیم هار  ار  هضافتنا  هک  دنتسھ  اھنآ  اما  مینکیم ؛ ینوخمھ  یردارب و 

ناگدـننکدادرارق و یگدنمرـش  هیام  درادـن . یریثات  چـیھ  تسا ، هدـش  هتـسب  هیـضق  تیلووسمیب  فارطا  نیب  قطاـنم ، رگید  و  خیـشلامرش »  » رد هک  مھ  ییاـھدادرارق  نیا 

. تشاد دھاوخن  یریثات  چیھ  درادن ؛ یاهدیاف  چیھ  دش . دھاوخ  دناهتسب ، ار  اھدادرارق  نیا  هک  یناسک 

. منک یروآدای  تساھنآ ، هجوتم  زورما  هک  ار  یگرزب  تیلووسم  یبرع  یاھروشک  نارس  هب  منادیم  مزال  نم  دوشیم . لیکشت  برع  نارس  سالجا  یکیدزن  رایسب  هدنیآ  رد 

ریثات تحت  دیابن  دریگ . رارق  ریثات  تحت  برع  نارس  سالجا  هک  دننک  یراک  خیشلا » مرـش   » سالجا رد  دندرک  یعـس  اھییاکیرما  دراد . راظتنا  برع  نارـس  زا  مالـسا  تما  زورما 

یارب تسرد ، یاھمیمـصت  اب  دـنناوتیم  برع  نارـس  دوب . دـھاوخ  خـیرات  یگـشیمھ  تواضق  دروم  دوش ، هتفرگ  برع  نارـس  سـالجا  رد  هک  یمیمـصت  رھ  زورما  دـنریگ . رارق 

ایند هب  ار  نیطسلف  تلم  تابلاطم  دنناوتیم  اھسالجا  نیا  اما  دوشیمن ؛ لح  اھـسالجا  نیا  اب  نیطـسلف  هلاسم  هتبلا  دننک . بسک  یدبا  راختفا  سالجا  نیا  رد  ناشدوخ 

همکاحم و یبرع ، ای  یمالـسا  هاگداد  کی  رد  دیاب  هتفھ  هس  نیا  رد  ینیطـسلف  راتـشک  نالماع  هک  تسا  نیا  نیطـسلف  تلم  تابلاطم  نیرتیروف  نیرتدـقن و  دـننک . ضرع 

سدقملاتیب رھش  فیرش و  سدق  دوش . تازاجم  دیاب  درک ، رادهحیرج  ار  ناملسم  مدرم  تاساسحا  یـصقالادجسم  رد  دوخ  روضح  اب  هک  یدیلپ  دوجوم  نآ  دنوش . تازاجم 

تسا یدقن  تابلاطم  اھنیا  دریگب . میمصت  دوخ  تشونرس  هدنیآ و  هب  تبسن  هنادازآ  نیطسلف  تلم  هک  دوش  هداد  هزاجا  دوش ؛ یزاسکاپ  یلکهب  اھتسینویھص  دوجو  زا  دیاب 

. دننک حرطم  دنناوتیم  یبرع  یاھروشک  نارس  هک 

دناوتیمن هزرابم  یگداتسیا و  هلیسو  هب  زج  یتلم  چیھ  دینادب  دیھد . همادا  ار  ناتیگداتسیا  دیھد . همادا  ار  ناتداھج  منکیم : ضرع  ینیطسلف  نارھاوخ  ناردارب و  هب  نم 

رد ندرک  جک  ندرگ  ندوب و  فیعـض  رطاخ  هب  یتلم  چیھ  داد . دـھاوخن  یزیچ  سامتلا  اب  نمـشد  یتلم ، چـیھ  هب  دروآ . تسد  هب  ار  دوخ  لالقتـسا  دوخ و  تیوھ  دوخ و  فرش 

هدیسر نتشادهگن  الاب  ار  رس  ندرک و  رپس  هنیس  یگداتـسیا و  هدارا و  مزع و  رطاخ  هب  تسا ، هدیـسر  ییاج  هب  ایند  رد  هک  یتلم  رھ  دسریمن . یزیچ  هب  نمـشد ، لباقم 

یتلم نآ  تسا ، دقتعم  ادخ  هدعو  هب  هک  یتلم  نآ  تسا ، دقتعم  نآرق  هب  هک  یتلم  نآ  تسا ، دقتعم  مالسا  هب  هک  یتلم  نآ  اما  دنرادن ؛ ار  ناوت  نیا  اھتلم  زا  یـضعب  تسا .

. دراد ار  ییاناوت  نیا  درک -  دھاوخ  یرای  ار  وا  دیکات  اب  ادخ  دنک ، یرای  ار  ادخ  نید  ادخ و  هکرھ  (« - ١) هرصنی نم  نرصنیل هللا   » تسا دقتعم  هک 

یمالسا  / ١٣٧٩/٠٨/٠۴ یاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

نیطسلف رد  لسن  کی  نوچ  ارچ ؟ تسا . مالسا  یایند  بولطم  هک  هچنآ  تمس  هب  دنک  ادیپ  هیواز  کی  دناوتیم  نیطـسلف  تلم  تشونرـس  هک  تسا  ییاھهرود  نآ  زا  زورما 

ناشندیزرو تعاجش  زا  ای  ناشتدھاجم  زا  دوشیم  ار  ناسنا  یدادعت  درک ، جراخ  نادیم  زا  دوشیم  ار  هعومجم  کی  درک ، بوکرس  دوشیم  ار  بزح  کی  تسا . هدش  رادیب 

یلسن نیا  تسا . نیا  هلاسم  زورما  درک . فرصنم  تسا ، هدروآور  نآ  هب  تسا و  هتخانش  هک  یھار  زا  ناوتیمن  یتمیق  چیھ  هب  ار  شیور  هب  ور  لسن  کی  اما  درک ؛ نامیـشپ 

نارادمتـسایس و نادنمتردق ، هک  تسا  نیا  تقیقح  تسیچ ؟  هب  تقیقح  تسا . هدیمھف  ار  تقیقح  هدش و  رادـیب  تسا ، هتفرگ  شود  رب  ار  نیطـسلف  هلاسم  راب  زورما  هک 

ار راک  نیا  دنتـسناوت  ناشدوخ  لایخ  هب  دـننک و  جراخ  ایفارغج  هشقن  زا  ار  روشک  کی  وحم و  نیمز  یور  زا  ار  تلم  کی  دـنتفرگ  میمـصت  ناـمز  زا  یاهھرب  رد  اـیند ، نادـنمتورث 

؛ نیطـسلف تلم  لثم  یتلم  مھ  نآ  ار ، تلم  کی  هک  یلاح  رد  دش ؛ مامت  هیـضق  دندرک  لایخ  دندرک ؛ بوکرـس  ار  یاهدع  دندرک ، نوریب  ار  یاهدع  دنتـشک ، ار  یاهدـع  دـننکب .

دنتـسھ و یاهتـسجرب  تلم  اھینیطـسلف  دراد -  دوجو  تلم  نیا  نایمرد  هک  یناشخرد  یاھدادعتـسا  اب  یمالـسا ،  قیمع  ینغ و  گنھرف  اب  ناشخرد ، هقباـس  اـب  یتلم 

یناھج دـنمتردق  لفحم  نالف  رادیناپمک و  نالف  اھتـسینویھص و  اکیرما و  سیلگنا و  ایند ؛ یاھتردـق  دنتـسین -  مک  ناـشنایم  رد  گرزب  یاھتیـصخش  دادعتـسا و  اـب  ناـمدرم 

. دشن هکنیاامک  تسین ؛ یندش  نیا  دننک ، جراخ  دوجو  هصرع  زا  دنھاوخب 

تلم دوجو  رانک  رد  تسا . هدـنام  یقاب  نیطـسلف  تلم  تسا ؛ هدـنام  یقاب  نیطـسلف  دـش . مامت  نیطـسلف  روشک  نیطـسلف و  تلم  دـندرک  لاـیخ  هک  دـندرک  هابتـشا  اـھنآ 

یاھرازبا اب  دناهتـشاذگ ، نآ  یور  مھ  یمـسا  دنداد ، لیکـشت  نیغورد  یلعج و  تلم  کی  دندرک ، عمج  ایند  فارطا  زا  ار  یاهدـع  دراد . دوجو  مھ  گرزب  بصغ  کی  نیطـسلف ،

؛ دـناهدرک کرد  ناشدوجو  همھ  اب  زورما  ینیطـسلف ، لسن  ار  تقیقح  نیا  دـنکیم ؛ ییامندوخ  زورما  نیطـسلف ، تلم  تیعقاو  رانک  رد  نیا  دـناهدرک ؛ زھجم  ار  نآ  مھ  تردـق 

؛ دناهدیمھف مھ  تسرد  تسین ؛ تسکـش  لباقریغ  یناھج ، یاھینابیتشپ  همھ  اب  یلعج ، دوجوم  نآ  هک  دناهدیمھف  دناهدرک و  ادیپ  ار  تفرعم  نیا  تسا ؛ تفرعم  مدق  نیلوا 

هیـضق هک  منکیمن  اعدا  نم  دننک . کمک  اھنیا  هب  دنناوتیم ، هچ  رھ  هک  تسا  نیا  یمالـسا  یاھتلم  همھ  یمالـسا و  یاھتلود  همھ  هفیظو  زورما  دناهدش . نادیم  دراو  اذـل 

هک ییاھب  دوش ؛ دـنلب  ای  هاتوک  تسا  نکمم  نامز ، تشگ . دـھاوخرب  اھینیطـسلف  هب  نیطـسلف  کش  نودـب  منکیم  اعدا  اما  دـش ؛ دـھاوخ  ماـمت  تدـمهاتوک  رد  نیطـسلف 

. داتفا دھاوخ  قافتا  هعقاو  نیا  اما  دشاب ؛ رتنیگنس  ای  نیگنس  تسا  نکمم  دوشیم ، هتخادرپ 

. دش دھاوخ  رتمک  هنیزھ  نیا  رتھاتوک و  نامز  نیا  مینک ، راتفر  بوخ  ام  رگا  تسا . ناملـسم  یاھتلم  ام  یمالـسا و  یاھروشک  نالووسم  ام  راتفر  دراذگیم ، ریثات  هک  هچنآ 

یایند همھ  شود  رب  دش ؛ دھاوخن  راب  نیطـسلف  تلم  شود  رب  طقف  هنیزھ  نیا  دش و  دھاوخ  رتنیگنـس  هنیزھ  نیا  دش ؛ دھاوخ  رتینالوط  نامز  نیا  مینک ، راتفر  دـب  ام  رگا 

تراسخ ناشدوخ  تخادرپ ؛ دنھاوخ  ار  راک  نیا  هنیزھ  ناشدوخ  دننکیم ، کمک  ملاظ  هب  هک  یناسک  نامھ  دننکیم ، یھاتوک  هک  یناسک  نامھ  دش . دھاوخ  راب  مالـسا 

. دنراد هفیظو  اھناملسم  همھ  زورما  اذل  دیشچ . دنھاوخ  ار  شیخلت  داد و  دنھاوخ  ار  نیا 

یاـھکمک یلاـم ، یاـھکمک  یـسایس ، یاـھکمک  دراد ؛ یفلتخم  یاھلکـش  هـتبلا  نـیا  تـسا ؟  هنوـگچ  کـمک  کـمک . زا  تـسا  تراـبع  هـفیظو  نـیا  تـسیچ ؟  هـفیظو  نـیا 

یایند ناردـتقم  نالووسم و  نیب  رد  دـیاب  نیا  دوش . یریگمیمـصت  مالـسا  یایند  یالاب  عماجم  رد  یتسیاب  نیا  درک . اھنآ  هب  دوشیم  ار  اـھکمک  ماـسقا  عاونا و  یللملانیب ؛

. تساھنآ هجوتم  میقتسم  هفیظو  هک  درک  دنھاوخ  ساسحا  ناملسم  یاھتلم  تقو  نآ  دندرکن ، یریگمیمصت  اھنآ  رگا  دوش . یریگمیمصت  شیور  مالسا 

کیرـش وا  مرج  رد  دنک ، کمک  ملاظ  نآ  هب  زورما  یـسک  رھ  تساکیرما . هدـحتم  تالایا  تلود  وا  مرج  کیرـش  کشالب  تسین . اھنت  یتسینویھـص  میژر  مئارج ، نیا  رد  انیقی 

. دش دھاوخن  کاپ  خیرات  هظفاح  اھتلم و  هظفاح  زا  اما  دوشن ، بترتم  نیا  رب  یرثا  زورما  تسا  نکمم  تسا .

، دراد هنیمز  نیا  رد  شدوخ  هک  ار  یاهفیظو  تسا ؛ هدرک  ساسحا  هدـش ، مالـسا  یایند  هب  هک  ار  یملظ  تسا ؛ هدرک  کرد  دوجو  همھ  اب  ار  نیطـسلف  هلاسم  اـم  زیزع  تلم 

انیقی تسا . هداد  ماجنا  هتسناوتیم ، هک  ار  هچنآ  تسا و  هدرک  هفیظو  ساسحا  تسا ؛ هدوب  زاتشیپ  تمـسق  نیا  رد  هشیمھ  یمالـسا ، یروھمج  تلود  تسا . هدرک  کرد 

یضعب دننکیم ؛ سمل  رتشیب  ار  قیاقح  یضعب  یمالـسا  یاھتلود  اجیردت  هک  مینیبیم -  مھ  ار  شیاھهناشن  میراودیما -  ام  تشاد و  دھاوخ  لابند  هب  یگرزب  جیاتن  نیا ،

. دننکیم رتکیدزن  تسا ، یمالسا  تما  هفیظو  هک  هچنآ  تمس  هب  ار  هار  دنوشیم و  رتکیدزن  هیضق  نتم  هب 

نآ هب  تبـسن  ناوتیمن  تسا و  نایرج  رد  زورما  هک  یگرزب  هیـضق  نیا  هرابرد  هک  ناملـسم  یاھتلم  همھ  هب  یمالـسا و  یاھروشک  نالووسم  همھ  هب  دنوادخ  هک  میراودیما 

مالـسا یایند  لکـشم  هک  ار -  نیطـسلف  مدرم  لکـشم  هللااشنا  دـنک و  کمک  تیادـھ و  هار  نیا  رد  ار  ام  همھ  دـھد . قیفوت  دـننکیم ، تیلووسم  ساسحا  دوب ، توافتیب 

. دنک کیدزن  ییاھن  لح  هب  دوخ ، توق  تزع و  اب  دوخ ، هغلاب  تردق  اب  تسا - 

میرک  / ١٣٧٩/٠٨/٠٩ نآرق  تئارق  ظفح و  تاقباسم  هیماتتخا  مسارم  رد  تانایب 

هب تسا ؛ هدش  کیدزن  یراگتـسر  هب  تسا ؛ هدش  کیدزن  تاجن  هب  تسا ؛ هدش  کیدزن  تزع  هب  تسا ، هدـش  کیدزن  نآرق  هب  هک  یاهزادـنا  نامھ  هب  ناریا  تلم  نم ! نازیزع 

کی هک  تسا  لاس  هاجنپ  دینیبب ؛ امـش  تسا . نیمھ  زین  نیطـسلف  تاجن  هار  تسا . نآرق  هب  مالـسا و  هب  یکیدزن  ایند  یاھتلم  همھ  تاجن  هار  تسا . هدـش  کیدزن  ترـصن 

، ادـخ نید  تازرابم ، نیا  رد  نوچ  ارچ ؟ دیـسرن . تیاھن  هب  نکیل  تفرگ ، ماجنا  مھ  یتازرابم  تدـم ، نیا  لوط  رد  تسا . هدـش  لیکـشت  نیطـسلف  روشک  رد  بصاـغ  تموکح 

رگا تسا . هدرک  داجیا  لزلزت  نمـشد  ناکرا  رد  هزرابم  نیا  دـنکیم و  هزراـبم  نمـشد  هیلع  مالـسا  ماـن  اـب  نیطـسلف  تلم  زورما  دوبن . کـالم  ینآرق  مکح  یمالـسا و  ناـمیا 

، دننک یگداتسیا  تمواقم و  اھنآ  دوخ  دننکن ، کمک  مھ  اھناملـسم  رگا  دش . دھاوخ  هاتوک  هار  نیا  انیقی  تسا -  همھ  ینآرق  هفیظو  نیا  هک  دننک -  کمک  اھنآ  هب  اھناملـسم 

گنج رد  دـندرک . تفلاخم  وا  اب  برغ  قرـش و  درک و  یگداتـسیا  اھنت  هک  ام  تلم  لثم  تسا ؛ رتتخـس  ییاـھنت  تبرغ و  لاـح  رد  یزوریپ  اـھتنم  دـش ؛ دـنھاوخ  زوریپ  مھ  زاـب 

« نیطسلف هلئسم  لح  هار   » 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 14هاگياپ  هحفص 5 
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. درک زوریپ  ار  ام  لاعتم  یادـخ  میتشادـنرب و  تسد  تمواقم  زا  اما  میدرک ؛ لمحت  ار  تبرغ  میدرک ؛ تمواقم  هنابیرغ  ام  دـندش . ام  هیلع  تردـق  زکارم  همھ  ام ، هیلع  یلیمحت 

هب دنوش و  میھس  هزرابم  نیا  رد  هک  تساھناملـسم  همھ  هفیظو  تسا . مزال  هزرابم  ناسنا ، هتـسیاش  یگدنز  یاضف  رد  نتفر  یارب  تسا . روطنیمھ  زین  نیطـسلف  تلم 

کی نیمھ  هب  اھناملـسم  رگا  تسا . نیا  نآرق  هب  لمع  زا  قادـصم  کی  دـنریگب . سپ  ار  نآ  دـنناوتب  ات  دـنناسرب  یراـی  تسا ، نمـشد  تسد  رد  هک  یمالـسا  رکیپ  زا  هعطق  نآ 

. دش دھاوخ  حالصا  اھراک  زا  یرایسب  دننک ، لمع  روتسد  کی  نیمھ  هب  نوناق و 

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

درک و مھارف  شزاس  دنور  نافلاخم  یارب  ار  یدیما  نوناک  هک  ینعم  نیا  هب  درک ؛ افیا  تبثم  یـساسا و  شقن  کی  دـش ، لیکـشت  نارھت  رد  هک  نیطـسلف  هتـشذگ  سنارفنک 

دیما نامرھق  مدرم  نیا  هب  تسناوت  زین  یمالسا  یاھتلود  نایم  رد  نآ  درف  هب  رصحنم  یرادیاپ  یمالسا و  ناریا  عضاوم  دیشخب . دیما  هیحور و  نیطسلف  مدرم  هب  لاحنیعرد 

یدج تامادقا  نآ ، یارب  دیاب  دـنراد و  زین  یلام  زاین  هک  تسا  تسرد  دـنراد . زاین  عضاوم  رد  یرادـیاپ  یونعم و  تیامح  هب  زیچ  رھ  زا  شیب  نیطـسلف  مدرم  زین  کنیا  دـشخب .

. میدنمزاین یمالسا  یبرع -  دنمورین  یریگعضوم  هب  زیچ  رھ  زا  شیب  ام  هک  دنیوگیم  فلتخم  یاھهبحاصم  رد  اھنآ  دوخ  یلو  دومن ؛

یاھروشک ناگدنیامن  امـش  دنک . یمالـسا  تما  ریگارف  غیردیب و  یاھتیامح  هب  مرگلد  ار  نیطـسلف  مدرم  دیامن و  مھارف  ار  یرما  نینچ  ققحت  هنیمز  دـیاب  امـش  سنارفنک 

هناعاجـش و مایق  نیطـسلف و  مولظم  تلم  زا  عافد  دـینک . جیـسب  نیطـسلف  یدازآ  یارب  ار  ناتدوخ  یاھتلم  تاناکما  ریـسم ، نیا  رد  شالت  اـب  دـیناوتیم  یمالـسا  فلتخم 

نز نآ  دایرف  نم  دـبلطیم . یرای  هب  ار  یمالـسا  تما  دربن ، نادـیم  طسو  زا  دولآنوخ ، هرھچ  اـب  ناملـسم  تلم  کـی  زورما  تساـم . همھ  یمالـسا  هفیظو  ناـنآ ، هناـمولظم 

. مربیمن دای  زا  نیملسملل ،»...  ای  : » دزیم دایرف  دوخ  هتفرگ  یادص  اب  راگنربخ  نیبرود  لباقم  رد  هک  ار  ینیطسلف 

هک یعافدیب  مدرم  هک  دریگ  رارق  دـیکات  دروم  هتکن  نیا  دـیاب  یللملانیب  عماـجم  رد  دـننک . تیاـمح  نیطـسلف  مدرم  تازراـبم  تیعورـشم  زا  دـیاب  بارعا  ناناملـسم و  همھ 

نانآ عورشم  قح  نیطسلف  مدرم  تمواقم  هضافتنا و  رارمتـسا  اذل  دننک . هزرابم  دوخ  قوقح  قاقحا  یارب  دنراد  قح  دناهتفرگ ، رارق  لاغـشا  تحت  هدش و  بلـس  نانآ  قوقح 

. دوشیم ریسفت  یناھج  یاھتردق  رابکتسا و  هتساوخ  تھج  رد  الومعم  نیناوق  نیا  هنافساتم  هک  دنچرھ  تسا . هدرمش  مرتحم  ار  نآ  زین  یللملانیب  نیناوق  تسا و 

. درادن ار  نآ  ظفح  یارب  یراکادف  راثیا و  یگدامآ  هجو  چیھ  هب  ینونک  لسن  هدیسوپ و  نورد  زا  لیئارسا  میژر  هک  دیشاب  نئمطم  مرتحم ! راضح 

. دناهدش دنمتردق  فلتخم  یاھهنیمز  رد  اھنآ  دنتسھ ؛ یوق  دنمورین و  هتشذگ ، لاس  هاجنپ  رد  یرگید  تقو  رھ  زا  شیب  هزورما  ناملسم ، برع و  یاھتلم  هللادمحب 

قطانم نیطسلف و  تلم  یبوکرس  رارمتسا  هک  دینامھفب  دیاب  لیئارسا  هب  دننیشنب . تکاس  دنشاب و  نیطسلف  تلم  هنازور  یبوکرس  دھاش  دنناوتیمن  رگید  ناناملـسم ،

. دش دھاوخ  هجاوم  ناناملسم  بارعا و  همھ  یلمع  یدج و  دیدش ، لمعلاسکع  اب  نیشنینیطسلف ،

تمواقم ناوت  تسا ، هدز  ماگل  نانبل  رد  لیئارسا  یهنارگبوکرـس  تامادقا  رب  هچنآ  هک  دننادیم  بوخ  نیطـسلف  مدرم  دینک . مرگلد  تمواقم  همادا  هب  دیاب  ار  نیطـسلف  مدرم 

. نآ نیا و  یرگیجنایم  زیمآتملاسم و  یاھشالت  هب  اکتا  هن  دشابیم و  نآ  هب  نیگمھس  تابرض  ندروآ  دراو  لیئارسا و  هب  ییوگخساپ  رد  یمالسا 

رد انیقی  دوش ، یلصا  نمشد  هب  هجوت  مدع  ریسم و  فارحنا  بجوم  هک  یزیچرھ  تسا . یـساسا  هتکن  کی  ینیطـسلف  فلتخم  تانایرج  نیطـسلف و  مدرم  ینورد  تدحو 

همھ هک  میدید  دناهداد . ناشن  ار  دوخ  یگتخپ  هدـمآ و  نوریب  دنلبرـس  ناحتما  نیا  زا  لاس  هاجنپ  نیا  لوط  رد  اھینیطـسلف  دـمحلا  دوب . دـھاوخن  نیطـسلف  نامرآ  تمدـخ 

ربص اب  توافتم ، یاھـشیارگ  مغریلع  زرابم ، دـھاجم و  یاھـشبنج  لیـصا و  یاھنایرج  یمامت  دـنام و  ماـکان  نیدـھاجم ، تاـفالتخا  هب  ندز  نماد  یارب  لیئارـسا  یاھـشالت 

. دشاب نینچ  دیاب  زین  سپ  نیا  زا  دندش . نمشد  هتساوخ  ققحت  زا  عنام  یبالقنا 

هابتـشا ـالماک  تسا ، مالـسا  ناـھج  زا  یکچوـک  شخب  هب  دودـحم  یعطقم و  رما  کـی  نیطـسلف  هیـضق  دـندرکیم  ناـمگ  هک  ییاـھنآ  تسا  هدـش  نـشور  ـالماک  رگید  زورما 

هکلب تسین ؛ نیطـسلف  عافدیب  مدرم  اب  هلباقم  یارب  یتسینویھـص ، میژر  یاھهناخدارز  رد  هدش  هریخذ  یعمج  راتـشک  یاهتـسھ و  یاھحالـس  میظع  ریاخذ  دـندرکیم .

یاھورین هب  یفالت  رد  لیئارـسا  دنکیم و  شالت  یلاغـشا  نیمزرـس  یدازآ  یارب  هللابزح  هکنیا  تسا . هنایمرواخ  هقطنم  صوصخب  مالـسا و  ناھج  رب  هطلـس  یرارقرب  یارب 

. تسا نآ  یبرغ  نایماح  لیئارسا و  یناطیش  تین  نینچ  زا  یزراب  ناشن  دوشیم ، روهلمح  هیروس 

: دشاب نیا  دیاب  بصاغ  میژر  اب  هزرابم  یلک  طخ 

. شنوماریپ طیحم  اب  نآ  یاھدنویپ  نتسسگ  نآ و  یسایس  یداصتقا و  سفنت  یاضف  ندرک  گنت  یلاغشا و  نیمزرس  یاھزرم  نورد  رد  بصاغ  میژر  ندرک  ینادنز  فلا - 

. ییاھن یزوریپ  ققحت  ات  دنراد ، زاین  نآ  هب  هک  یکمک  هنوگرھ  ندناسر  ناشروشک و  لخاد  رد  نیطسلف  تلم  هزرابم  تمواقم و  هب  ندیشخب  موادت  ب - 

هعمجزامن  / ١٣٨١/٠١/١۶ یاھهبطخ  رد  تانایب 

ایند و مھم  هلاسم  کی  ریخا  لاس  هاجنپ  رد  نیطـسلف  تسین . لح  هار  دوشیم ، هئارا  هک  ییاھلحهار  نیا  میراد . لـح  هار  هیـضق  نیا  یارب  اـم  تسیچ ؟ لـحهار  ـالاح  بوخ ؛

. تسرد لحهار  کی  طلغ ، لحهار  کی  تسا : هدـش  داھنـشیپ  هشیمھ  لحهار  عون  ود  دوش  لح  جـنرغب  لکـشم  نیا  مھم و  هلاسم  نیا  هکنیا  یارب  تسا . هدوب  هناـیم  رواـخ 

ندرگ یللملانیب  یاـھنامزاس  یاـھهمانعطق  هب  و  یللملانیب ، نیناوـق  هب  هن  تسا و  دـنبیاپ  یناـسنا  یاھـشزرا  هب  هن  هک  یبصاـغ  نـیمھ  اـب  هـک  تـسا  نـیا  طـلغ  لـحهار 

هب هک  تسا  هداد  ناشن  لیئارسا  تسا . طلغ  دوش  رھاظ  شلکش  رھ  هب  نیا  تسا ؛ یطلغ  لح  هار  لحهار ، نیا  دنـسرب . قفاوت  هطقن  کی  هب  وا  اب  دننک و  هرکاذم  دھنیمن ،

. تسا هللامار  زورما  عضو  نیمھ  مھ  انعم  نیا  رب  لالدتـسا  نیرتیوق  نیرتگرزب و  دنامیمن . دـنبیاپ  دـننکب ، مھ  اضما  دـننکب ، مھ  قفاوت  رگا  تسین ؛ دـنبیاپ  دوخ  یاضما  چـیھ 

فرط اـب  نادرگدوخ و  تموکح  اـب  هک  تسا  یراـتفر  نیا  دـییامرفب ؛ ـالاح  دنتخانـش . تیمـسر  هب  ار  نادرگدوخ  تموـکح  دـندرک ؛ اـضما  ولـسا  رد  دنتـسشن  ناـشدوخ  بوـخ ؛

اـضما نآ  یور  ار  ناشیاپ  دـھدب ، اھنیا  هب  لباقم  فرط  هک  ییاـضما  رھ  دنتـسین . دـنبیاپ  ناـشدوخ  یاـضما  هب  اـھنیا  دـنھدیم . ماـجنا  تاـفرع -  رـسای  ینعی  ناشهرکاذـم - 

هک دنتـسین  یناسک  مباطخ  فرط  میوگیم ، هک  یبلطم  نیا  نم  هتبلا  تسین . یتسرد  لـح  هار  لـح ، هار  نیا  تسا . نیا  ناـشتعیبط  دـنیآیم . ولج  مدـق  کـی  دـنراذگیم 

یاھتلود یبرع ، یاھتلود  نم ، باطخ  فرط  نکل  مینادیم . ار  نیا  ام  دننکیمن ؛ لوبق  ار  فرح  نیا  اھنآ  دننک . ظفح  ار  یناطرـس  هدغ  نیا  هدش ، یتمیق  رھ  هب  دـنھاوخیم 

دننک رتهبرف  ار  وا  دنزادنیب و  زواجتم  نیا  نھد  رد  یاهمعط  هک  لح  هار  نیا  منزیم . فرح  اھنآ  اب  نم  تسایند ؛ یاجهمھ  رد  رادیب  یاھنادـجو  ناملـسم و  یاھتلم  یمالـسا ،

عفادـم هک  مھ  اـکیرما  دـنچ  رھ  دـش . رداـص  لـلم  ناـمزاس  رد  اـھهمانعطق  تسا . نیطـسلف  هلاـس  هاـجنپ  هبرجت  نیا  تـسین ؛ لـح  هار  درادرب ، ار  یدـعب  مدـق  دوـش  رداـق  اـت 

یتلود و نینچ  اب  تسوربا ! تمـشچ  یالاب  تفگن  مھ  یـسک  درکن و  لمع  اھهمانعطق  نیا  هب  بصاغ  نیا  اما  درک ، اضما  ار  اھهمانعطق  نآ  یاپ  رھاظ  هب  هدوب  اھتـسینویھص 

. تسین یتسرد  لح  هار  نیا  تسا ؛ یطلغ  لح  هار  لحهار  نیا  دنکب !؟ یاهرکاذم  هچ  ناسنا  یفرط ، نینچ  اب 

، دـندقتعم اـیند  زورما  میھاـفم  هب  هک  یناـسک  همھ  اـیند و  رادـیب  یاھنادـجو  همھ  هک  تسا  یلح  هار  یقطنم  لـح  هار  دراد . دوجو  یقطنم  لـح  هار  هلاـسم ، نیا  یارب  اـما 

. تسا هدرک  رارکت  ار  نآ  یلودـلانیب  تارکاذـم  رد  عماجم و  رد  اھراب  یمالـسا  یروھمج  تلود  میتفگ و  ار  لح  هار  نیا  مھ  لبق  مین  لاس و  کی  اـم  دـننک . لوبق  ار  نآ  دـنراچان 

هک ییاھنآ  هتبلا  دـناهدش ؛ هراوآ  نیطـسلف  زا  هک  یناسک  همھ  نیطـسلف ؛ مدرم  دوخ  زا  یھاوخرظن  لح  هار  میزرویم : رارـصا  مھ  نآ  رب  مییوگیم و  ار  ناـمھ  اـم  مھ  نـالا 

یاھروشک هیقب  رد  رـصم و  رد  تیوک و  رد  ندرا و  رد  ناـنبل و  رد  هک  یناـسک  نیا  تسا . یقطنم  رما  کـی  نیا  دـندرگرب . ناـشدوخ  هناـخ  هب  نیطـسلف و  نیمزرـس  هب  دـنلیام 

لاس هک  لاس ١٩۴٨  زا  لبق  هک  یناسک  زا  و  دنروایب -  روز  هب  ار  یسک  مییوگیمن  دنلیام ؛ هک  ییاھنآ  دندرگرب -  نیطسلف  ناشدوخ  هناخ  هب  روشک و  هب  دننادرگرـس ، یبرع 

یھاوـخرظن کـی  رد  اـھنیا  دوـش . یھاوـخرظن  ناـشیدوھی -  هچ  ناشیحیـسم ، هچ  ناشناملـسم ، هچ  دـناهدوب -  نیطـسلف  رد  تـسا ، لیئارـسا  یلعج  تـلود  لیکـشت 

بوخ یسارکومد  نیطسلف  مدرم  یارب  تسا ، بوخ  یـسارکمد  ایند  همھ  یارب  روطچ  تسا . یـسارکمد  نیا  دننک . نییعت  ار  نیطـسلف  نیمزرـس  رب  مکاح  میژر  یمومع ،

رـس رب  نیطـسلف  رد  زورما  هک  یمیژر  درادن  کش  سک  چیھ  دنرادن !؟ قح  نیطـسلف  مدرم  اما  دننک ، تلاخد  دوخ  تشونرـس  رد  دنراد  قح  ایند  مدرم  همھ  روطچ  تسین !؟

هلیح و اب  یرادـقم  دـناهدماین ؛ تملاسم  اب  اھتـسینویھص  درادـن . کش  یـسک  نیا  رد  تسا ؛ هدـمآ  راک  یور  راشف  اب  دـنفرت و  هلیح و  اب  روز ، اب  هک  تسا  یمیژر  تسا ، راک 

نیا رد  هک  ار  یمیژر  عون  دنھدب و  یار  دنوش ، عمج  نیطـسلف  مدرم  بوخ ؛ یلیخ  دـنراد . یلیمحت  میژر  کی  اذـل  دـندمآ ؛  راکرـس  رب  راشف  حالـس و  روز  اب  یرادـقم  دـنفرت و 

« نیطسلف هلئسم  لح  هار   » 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 14هاگياپ  هحفص 6 
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هچ رھ  دنک ؛ یریگمیمصت  دناهدمآ ، نیطسلف  نیمزرس  هب  لاس ١٩۴٨  زا  دعب  هک  یناسک  هرابرد  دوش و  لیکشت  تلود ، نآ  میژر و  نآ  دننک . باختنا  دشاب ، مکاح  دیاب  روشک 

، تسا رـشب  قوقح  مھ  تسا ، یـسارکمد  مھ  تسا ، مدرم  ارآ  مھ  نیا ، دنورب . سپ  دنورب ، تفرگ  میمـصت  مھ  رگا  دـننامب ، سپ  دـننامب ، تفرگ  میمـصت  رگا  تفرگ . میمـصت 

فارطا همھ  هک  تساجنیا  دـنکیمن ! لوبق  ار  لح  هار  نیا  شوخ  نابز  اب  هک  بصاغ  دوش . ارجا  دـیاب  لح  هار  نیا  بوخ ؛ لح . هار  نیا  تسایند . یلعف  قطنم  اـب  قبطنم  مھ 

عماجم مھ  نیطسلف و  تلم  دوخ  صوصخب  مھ  ایند ، همھ  رد  ناملسم  یاھتلم  مھ  یمالـسا ، یاھتلود  مھ  یبرع ، یاھتلود  مھ  دننادب ؛ لووسم  ار  ناشدوخ  دیاب  هیـضق 

لایخ باوخ و  یزیچ  نینچ  اقآ ! دنیوگن  اھیـضعب  دنک . ادیپ  ققحت  دوشیم  دنک و  ادیپ  ققحت  دـیاب  یقطنم  لح  هار  نیا  دـنزروب  رارـصا  هک  دـنراد  یتیلووسم  مادـکرھ  یناھج .

یاھروشک دندش . لقتسم  دنتشگرب و  دندوب ، قباس  یوروش  وزج  هک  یدنا  لاس و  لھچ  تشذگ  زا  دعب  کیتلاب  یایرد  یاھروشک  دوشیم . ریخن ! تسین ؛ نکمم  تسا و 

، ناجیابرذآ ناتسقازق ، نالا  دندش . لقتـسم  دنتـشگرب و  دعب  دندوب ؛ یرازت  هیـسور  رایتخا  رد  دوش  لیکـشت  یوروش  هکنیا  زا  لبق  لاس  دص  دودح  رد  یـضعب  زاقفق  هقطنم 

مزال مزع  هدارا و  اـھتنم  تسا . یندـش  ریخن ، دـشاب ؛ یندـشن  رما  کـی  نیا  هک  تسین  روط  نیا  تسا . نکمم  نیا  سپ  دنتـسھ . ناـشدوخ  دنلقتـسم ؛ هیقب  ناتـسجرگ و 

اجنیا اھتلود  سپ  دـناهدامآ . هک  دـناهداد  ناشن  اھتلم  دنـسرتیمن ؛ اھتلم  دـنریلد ، اـھتلم  اـھتلود ؟ اـی  اـھتلم  دـھد ؟ جرخ  هب  یریلد  دـیاب  یک  دراد . مزـال  یریلد  تارج و  دراد ،

یاھهدافتسا سالجا  نیا  زا  دنتسناوتیم  اھنیا  دوبن . یبوخ  تسشن  توریب ، رد  برع  نارـس  ریخا  تسـشن  یبرع . یاھتلود  همھ ، رب  مدقم  همھ و  سار  رد  دنراد ؛ هفیظو 

یاـھتلم تیاـمح  تیبوبحم و  دـنتفیب و  ولج  دـنناوتیم  برع  یاـھتلود  زورما  دوب . مھ  برع  یاـھتلود  دوخ  دوس  هب  دوـبن ؛ نیطـسلف  دوـس  هب  طـقف  هک  دـننکب  یگرزب  یلیخ 

، دیـسرت دھاوخن  اکیرما  زا  رگید  دنکب ، یراک  وا  اب  دناوتیمن  اکیرما  رگید  دشاب ، دوخ  مدرم  تیامح  دروم  یتموکح  تلود و  رگا  دـننک . بسک  نیطـسلف  هیـضق  رد  ار  ناشدوخ 

. دننکب دنناوتیم  دننکب و  دنتسناوتیم  بوخ  یاھراک  یلیخ  برع  یاھتلود  هیضق ، نیا  رد  دنکب . ار  اکیرما  هظحالم  هک  دنادیمن  مزال  رگید 

اھیبرغ هک  یفرح  نیا  دننک . هدافتـسا  تفن  زا  تفن  ناگدننک  رداص  هک  تسا  نیا  دننکب  دنناوتیم  برع  یاھتلود  هک  یمھم  یاھراک  هلمج  زا  دسریم ، مرظن  هب  روطنیا  نم 

مدنگ و زا  اھییاکیرما  دننک . هدافتسا  نآ  زا  ناشدوخ  دوس  هب  دیاب  تساھتلم و  لام  تفن  تسین . یتسرد  فرح  دینکن ، هدافتسا  تفن  حالس  زا  هک  دناهتخادنا  هار  هب  ایند  رد 

طقف هام -  کی  دنشاب ؟ هتـشادن  ار  قح  نیا  یبرع  یمالـسا و  یاھروشک  ارچ  دننکیم . مھ  ایند  یاھاج  یلیخ  رد  دندرک ؛ هدافتـسا  حالـس  ناونع  هب  ییاذغ  تالوصحم  زا 

 - اھهناخراک تکرح  ار -  تکرح  ایند  زورما  دـننک . عطق  دـنراد  هنـسح  طباور  لیئارـسا  اـب  هک  ییاـھروشک  همھ  هب  ار  تفن  تارداـص  کیلبمـس ، نیداـمن و  تروصهب  هاـم -  کـی 

ییانشور تاجناخراک ، تکرح  دریگن ، رارق  اھنآ  رایتخا  رد  ام  تفن  رگا  دراد . ام  تفن  زا  تسا  شایگدنز  یلصا  رصنع  هس  هک  ار ، ترارح  و  قرب -  یژرنا  ار -  یژرنا  ییانشور و 

تیامح ناونع  هب  نیدامن  تروص  هب  مئاد -  هکنیا  هن  هام -  کی  دـننکب . ار  راک  نیا  ناشدوخ  رطاخهب  برع  یاھتلود  تسا ؟ یمک  زیچ  نیا  رگم  دـش . دـھاوخ  فقوتم  ترارح  و 

. دننکب دنناوتیم  هک  تسا  ییاھراک  زا  نیا  دروخیم . ناکت  ایند  دننکب ، ار  راک  نیا  نیطسلف  تلم  زا 

یاھتلم دننکن . یراکمھ  چیھ  دننک و  عطق  تسینویھـص  تلود  اب  ار  ناشدوخ  یداصتقا  یـسایس و  یاھدادرارق  طباور و  مامت  هک  تسا  نیا  دـننکب  دـنناوتیم  هک  یرگید  راک 

زا دمھفب  شتلم  هک  یتلود  نآ  لاح  هب  یاو  دننکب ؛ ار  هناعاجش  مادقا  نیا  هک  تفرگ  دنھاوخ  رارق  ییاھتلود  نآ  رس  تشپ  برع  یاھتلم  دش . دنھاوخ  لاحشوخ  نیا  زا  برع 

هیضق هیضق  نیا  نوچ  تسین ؛ یبرع  یاھتلود  زا  رتمک  ناشهفیظو  مھ  اھنآ  دنفظوم . مھ  یمالسا  یاھتلود  دراد ! هریغ  یتینما و  یتاعالطا و  هطبار  لیئارسا  اب  رـس  تشپ 

روطنیمھ دـنراد ، ار  نآ  لاثما  یتفن و  یاھییاناوت  هک  مادـک  رھ  مھ  یمالـسا  یاھتلود  تسا . یمالـسا  یناسنا و  هیـضق  کـی  تساـھنیا ؛ زا  رتارف  هیـضق  نیا  تسین ؛ یبرع 

اما دندرک ؛ یدوجو  راھظا  عضوم و  راھظا  هتبلا  دوبن . یبوخ  سنارفنک  دنتـشاد ، یزلام  رد  یمالـسا  یاھروشک  هجراخ  یارزو  هک  مھ  یـسنارفنک  نیا  دننک . لمع  دنناوتیم 

یرتیوق مادـقا  اھنیا  دـیاب  راـتفرگ ؛ روط  نآ  ناشناملـسم  ناردارب  یمالـسا ، روشک  همھ  نیا  یمالـسا ، تلود  همھ  نیا  دـندرکیم . مادـقا  رتیوق  نیا  زا  یتسیاـب  دوب . فیعض 

. دندرکیم

، اھینیطسلف هب  یلام  کمک  دننک . کمک  دنناوتیم  ناملسم  یاھتلم  همھ  دننک . تکرش  نآ  رد  دنـشاب و  هتـشاد  ریثات  هیـضق  نیا  رب  یراذگرثا  رد  دنناوتیم  مھ  اھتلم  همھ 

یروط هچ  دـناهداد ، اجک  تسین  مھ  مولعم  ماهداد » رالد  نویلیم  هاجنپ  رـالد ، نویلیم  تسیب  رـالد ، نویلیم  هد  نم  اـقآ !  » دـیوگب تلود  نـالف  هک  تسین  اـھتلود  هب  صوصخم 

نآ هب  دنفظوم  همھ  تسا . نمشد  هطلـس  ریز  اما  تساقآ ، تسین ، ادگ  نیطـسلف  تلم  تسوراد . جاتحم  تساذغ ، جاتحم  نیطـسلف  تلم  زورما  دناهداد . یک  هب  دناهداد ،

هچ دینیبب  دنک ، کمک  نیطـسلف  مدرم  هب  ناموت  رازھ  طقف  مدرم  دارفا  زا  یدرف  رھ  رگید -  یاھروشک  ام و  روشک  رد  مالـسا -  یایند  همھ  رد  رگا  دییامرفب  ضرف  دـننک . کمک 

! دراذگیم نیطسلف  مدرم  یگدنز  نیطسلف و  مدرم  رد  یریثات  هچ  ناموت ، رازھ  درایلیم  کی  دتفایم ! یقافتا 

ار نیا  و  دھدب -  رتشیب  دھدب ، رتشیب  تساوخ  مھ  سک  رھ  تسا ؛ نیا  شلقادح  دوش -  میھس  ریخ  راک  نیا  رد  ناموت ، رازھ  مادک  رھ  هداوناخ ، دارفا  ددع  هب  یاهداوناخ  رھ 

؛ دننکب دنناوتیم  اھتلم  ار  راک  نیا  دنتـسرفب . دننک و  هیھت  دنراد ، مزال  تمواقم  یگداتـسیا و  یارب  هک  هچ  رھ  تاناکما و  وراد ، هقوذآ ، ناشیارب  دـنناسرب . نیطـسلف  تلم  هب 

رارق یتردق  دیدھت  دروم  مھ  دـعب  دـھدیمن ؛ ای  دـھدیم  ایآ  دـھدیم ، روط  هچ  دـھدیم ، ردـقچ  الاح  مھدیم .» ردـق  نالف  نم   » دـیوگب تلود  نالف  هک  دـشابن  جایتحا  رگید 

اھناموت رازھ  نیمھ  دنناوتیم  دننکب ، ار  راک  نیا  دنـشاب  هتـشاد  تسود  مدرم  رگا  ام  روشک  رد  دننکب !؟ دنناوتیم  راک  هچ  اھتلم  اب  دنوش ؛ میھـس  تھج  نیا  رد  اھتلم  دریگ .

نیطـسلف مدرم  هب  یکمک  دناوتیم  دوشیم و  یتفگنھ  تورث  نیا  دننک . عمج  تسھ  هک  یدادما  عماجم  نیا  دادـما و  هتیمک  رمحا و  لالھ  لثم  یدادـما  زکارم  نیمھ  رد  ار 

داتفا قافتا  مالسا  یایند  رد  اھزور  نیا  هک  یتارھاظت  نیا  تساھنآ . اب  اھتلم  لد  دننکیم  ساسحا  ناینیطسلف  هک  ارچ  تسا ؛ یونعم  کمک  یدام ، کمک  زا  رتالاب  و  دشاب .

اھنیا تسا . یشزرا  اب  راک  رایـسب  دینک ، ییامیپھار  نیطـسلف  ترافـس  لباقم  نیطـسلف و  نادیم  ات  دینکب و  دیھاوخیم  امـش  زورما  هک  یتکرح  نیا  دوب . شزرا  اب  یلیخ 

اھهنیمز نیا  رد  هللادمحب  ام  تلم  هتبلا  دنتسھ . ناشرس  تشپ  اھتلم  هک  دننکیم  ساسحا  نیطسلف  مولظم  مدرم  دوشیم و  سکعنم  شربخ  اھنیا  دراد ؛ شزرا  یلیخ 

دیاب للم  نامزاس  یناھج و  عماجم  هرخالاب  و  تسا . هدرک  عضوم  مـالعا  هدرک و  ادـیپ  روضح  هدـش ، هدـناوخ  ارف  هیـضق  نیا  یارب  هک  تقو  رھ  تسا ؛ هتـشاذگن  مک  تقو  چـیھ 

اھتلم عفن  هب  یرابکتسا ، یاھھاگتسد  هتساوخ  فالخرب  هدش ، مھ  رابکی  ولو  دنایرابکتسا ، یاھفدھ  تمدخ  رد  ابلاغ  ای  هشیمھ  هک  رشب  قوقح  عماجم  نیا  دنوش . لاعف 

رد ناریا  حرط  دریگ ، ماجنا  اھراشف  نیا  رگا  دننک . دییات  ار  نیطسلف  مولظم  تلم  موکحم و  ار  زواجتم  ملاظ و  دننک ، هجوتم  ناشدوخ  هب  ایند  رد  ار  یمومع  راکفا  دنوش ؛ دراو 

، دنوش لاعف  هار  نیا  رد  همھ  یناھج ، عماجم  ناملسم و  یاھتلم  یمالسا ، یاھتلود  یبرع ، یاھتلود  رگا  دش . دھاوخ  روبجم  زواجتم  دوب و  دھاوخ  یلمع  نیطـسلف  دروم 

همھ تسا . لووسم  ذخاوم و  لاعتم  دنوادخ  هاگشیپ  رد  همھ  زا  رتالاب  خیرات و  رظن  رد  اھتلم ، رظن  رد  املـسم  دنک ، یھاتوک  هنیمز  نیا  رد  هک  سک  رھ  تسا . یلمع  راک ، نآ 

. میراد هفیظو 

ناملعم  / ١٣٨١/٠٢/١١ نارگراک و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

لوبق ار  نآ  همھ  دیاب  تسا و  ریذپانبانتجا  جالع  هار  ود  نیا  دراد . دوجو  جالع  هار  ود  دوشیم ، لامعا  نیطسلف  مدرم  هب  تبسن  اھزور  نیا  هک  یعیجف  ملظ  اب  هھجاوم  یارب 

: دنورب هار  ود  نیا  زا  دننک و 

کی درم ، کی  هکنیا  تسا . یداھشتسا  تایلمع  نیمھ  یگداتسیا ، نیا  جوا  دناهداتسیا . نونکات  هللادمحب  هک  تسا ، نیطسلف  مدرم  یگداتـسیا  هضافتنا و  همادا  لوا ، هار 

هک تسا  یزیچ  نامھ  نیا  تسا . تماھش  تعاجـش و  راختفا و  جوا  دنک ، ادف  ار  دوخ  ناج  شنید  تلم و  حلاصم  عفانم و  یارب  دوشیم  رـضاح  رتخد  کی  رـسپ و  کی  ناوج ،

یعـس دننزیم ، فرح  دننکیم و  راک  اکیرما  طخ  رد  ایند  رـسارس  رد  هک  یناسک  همھ  ات  هتفرگ  اکیرما  روھمج  سیئر  زا  دیدرک ، هظحالم  امـش  اذل  دـسرتیم . نآ  زا  نمـشد 

کی هک  ییاجنآ  تسا . هسامح  جوا  تلم و  کی  تمظع  جوا  یداھـشتسا  تایلمع  هن ؛ دـننک . فقوتم  ار  یداھـشتسا  تایلمع  یفابهفـسلف ، تمالم و  تتامـش و  اب  دـندرک 

مدرم دنکیم و  زواجت  روشک  کی  هب  رگمتس  ملاظ و  شترا  کی  هک  ییاجنآ  تسین ؟ یداھشتسا  تایلمع  رگم  دنکیم ، عافد  دوخ  نھیم  زا  یراکادف  لامک  اب  یماظن  یورین 

« نیطسلف هلئسم  لح  هار   » 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 14هاگياپ  هحفص 7 
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نیا شزرا  تمظع و  زا  دناوتب  هک  تسیک  دنک ؟ موکحم  ار  یراک  نینچ  دناوتب  هک  تسیک  تسین ؟ یداھشتسا  تایلمع  اجنآ  رگم  دنتسیایم ، شترا  نآ  لباقم  رد  روشک  نآ 

هک ار  یتلم  دنـسیونب و  دنیوگب و  ناشدوخ  یارب  دننیـشنب  یاهدع  الاح  تساھنآ . تمظع  جوا  یداھـشتسا ، تایلمع  دـھاکب ؟ فاصنااب  نادـجواب و  یاھناسنا  مشچ  رد  راک 

قوقح ات  دیایب  نادیم  هب  دوخ  ناج  اب  تسا  روبجم  نالا  تدم ، دـنلب  عفانم  هب  شدوخ  یلبق  لسن  هجوت  مدـع  رطاخ  هب  شناگتـشذگ و  یھاتوک  رطاخ  هب  تسا  لاس  هاجنپ 

. دوریم شیپ  تسا و  رادیب  هدنز و  نیطسلف ، تلم  دراد ؟ ریثات  تلم  نآ  لاح  رد  نیا  رگم  دننک ؛ تمالم  دنک ، هدنز  ار  دوخ 

ماسقا عاونا و  اب  دـندز و  ییامیپھار  هب  تسد  دـندرک ، تیامح  اھتلم  مھ  اپورا  رد  دـندرک . تیامح  اھتلم  هتبلا  دـننک . تیامح  اھنیا  زا  دـیاب  اـیند  همھ  تساـھتیامح . مود ، هار 

دھاوخ همادا  اھزیچ  نیا  مھ  نیا  زا  دـعب  دـش . زاربا  اھتیامح  نیا  مھ  اـکیرما  هدـحتم  تـالایا  روشک  لـخاد  رد  یتح  دـنداد . ناـشن  ار  دوخ  یبلق  تساوخ  اھهویـش ، اـھھار و 

. دنتسھ یبرع  یاھتلود  صخالاب  یمالسا و  یاھتلود  رتبجاو ، همھ  زا  دننک . لمع  دوخ  هفیظو  هب  دیاب  اھتلود  نکیل  تشاد ؛

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

 - رگلاغـشا بصاغ و  نارجاھم  هن  نیطـسلف -  یعقاو  مدرم  هک  تسا  نیا  نیطـسلف  هلاسم  لح  هار  اھنت  تسین . نیغورد  یلیمحت و  یاھلح  هار  نیطـسلف ، هلاسم  لح  هار 

رظن زا  تلم  کی  ارآ  هب  اـکتا  رگا  دـننک . نییعت  ار  ناـشروشک  رب  مکاـح  ماـظن  دوخ  دنتـسھ ، نیطـسلف  نوریب  رد  هک  ییاـھنآ  هچ  دـندنام ، نیطـسلف  لـخاد  رد  هک  ییاـھنآ  هچ 

، تسا راک  رس  رب  نیطسلف  نیمزرس  رد  زورما  هک  یبصاغ  میژر  دریگب . میمصت  دیاب  تسا و  تلم  کی  مھ  نیطسلف  تلم  تسا ، یتسار  فرح  ایند  رد  یـسارکمد  نایعدم 

تیمـسر هب  ار  میژر  نیا  دـنھاوخب  دـیابن  نیطـسلف  مدرم  زا  نیاربانب  تسا . ملاظ  یاھتردـق  تسد  هتخاس  نیغورد و  یلعج ، میژر  کی  درادـن ؛ نیمزرـس  نیا  رب  یقح  چـیھ 

، دروآ دھاوخ  دوجو  هب  گنن  یھایسور و  دوخ  یارب  هکنیا  رب  هوالع  دسانشب ، تیمـسر  هب  ار  ملاظ  میژر  نیا  دنکب و  ار  هابتـشا  نیا  مالـسا  یایند  رد  یـسک  رگا  دنـسانشب .

هب قلعتم  نیطـسلف  دـبا  اـت  دـنوش و  طلـسم  نیطـسلف  رب  دناهتـسناوت  دـننکیم  لاـیخ  اھتـسینویھص  تسین . ماود  لـباق  میژر  نیا  نوچ  تسا ؛ هدرک  مھ  یاهدـیافیب  راـک 

اھتلم و هفیظو  تسا . هدرک  مایق  هار  نیا  رد  نیطسلف  تلم  دش . دھاوخ  نیطسلف  روشک  زور  کی  اعطق  هک  تسا  نیا  نیطسلف  تشونرس  تسین . روطنیا  ریخن ؛ تساھنآ !

. دسرب زور  نآ  هب  نیطسلف  تلم  هک  دننک  یراک  دننک و  مک  رتشیب  هچ  رھ  ار  هلصاف  نیا  هک  تسا  نیا  ناملسم  یاھتلود 

رطف  / ١٣٨٢/٠٩/٠۵ دیع  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

لماک تسبنب  هب  نیطـسلف  رد  اھتـسینویھص  اکیرما و  تلود  هک  دوشیم  حضاو  شیارب  انعم  نیا  رتشیب  دـنک ، قمعت  رورم و  رتشیب  هچرھ  ار  نیطـسلف  لئاسم  یـسک  رگا 

تـسد زا  تاجن  هار  هک  تسا  هدیمھف  هدش و  رادیب  نیطـسلف  هتـساخون  لسن  دنتـسھ . تسکـش  هب  موکحم  ندرک ؛ درگبقع  هار  هن  دـنراد ، نتفر  شیپ  هار  هن  دناهدیـسر ؛

؛ تسین نیطـسلف  تاجن  هار  ندز ، فرح  اھنآ  نایماح  نارگلاغـشا و  لیم  قبطرب  یناھج و  تاسلج  رد  روضح  هک  تسا  هدیمھف  تسین ؛ هزرابم  زج  یزیچ  رگلاغـشا  نمـشد 

یتقو دنکیم . تمواقم  اذل  تسا ؛ هدیمھف  هتـسناد و  نادند  نب  زا  نیطـسلف  تلم  ار  نیا  دسرب . فدھ  هب  ات  دنک ، یراکادف  تمھ و  دـھاوخب ، دتـسیاب ، دـیاب  تسا  هدـیمھف 

یادخ میراودیما  دش . دـھاوخن  کشخ  زگرھ  تسا -  روطنیا  نیطـسلف  رد  هللادـمحب  زورما  هک  دوش -  یـشان  دـیحوت  هب  داقتعا  ینید و  اشنم  زا  ساسحا  نیا  همـشچرس 

. دیامرفب رتکیدزن  هچرھ  ار  اھینیطسلف  یزوریپ  زور  لاعتم 

هعمجزامن  / ٢٨/٠۵/١٣٨۴ یاھهبطخ  رد  تانایب 

میژر هک  دوـبن  باـختنا  کـی  ینیـشنبقع  نیا  هک  دـینادب  تسا  بلاـج  تسا . یمھم  رایـسب  یهثداـح  هزغ ، لاغـشا  لاـس  زا ٣٨  دـعب  هزغ  زا  اھتسینویھـص  ینیـشنبقع 

یتسینویھـص تلود  تلم و  ناکرا  یهمھ  یور  تسکـش  نیا  یناور  راشف  نالا  دوب . یریزگان  یراچان و  یور  زا  دوب ؛ رابجا  کی  تسکـش و  کی  نیا  داد ؛ ماجنا  یتسینویھص 

هار هب  ویوآلت  رد  هرفن  رازھ  تسیود  تارھاـظت  کـی  شیپ  زور  دـنچ  دـننکیم . ضارتعا  ناشیـضعب  دـننکیم ، رھق  اـھنآ  زا  یـضعب  دـھدیم . ناـکت  دراد  ار  اـھنآ  هتـشاذگ و  رثا 

لاس لوط ٧٠  رد  تسا . هناکدوک  یلیخ  فرح  نیا  دوب ؛ هرکاذم  رثا  رب  ینیـشنبقع  نیا  هک  دننک  دومناو  دـنھاوخیم  ییهدـع  دنتـشادن . ییهراچ  اما  دـنمطالتم ، دـنتخادنا .

یهثداح دوب . اھینیطسلف  تمواقم  رثا  رب  ینیشنبقع  نیا  تسا !؟ مادک  هرکاذم  دنتسشنن ؛ بقع  هرکاذم  اب  یلاغشا  کاخ  رتم  کی  زا  اھتسینویھص  نیطسلف ، لاغشا 

نیا رد  دننادب ؛ نیطـسلف  یداھج  یاھهورگ  دـنادب ، نیطـسلف  تلم  دـمآ . شیپ  تمواقم  رثا  رب  هک  تسا  مود  یهثداح  مھ  نیا  دوب ؛ نانبل  بونج  زا  رارف  ینیـشنبقع و  لوا ،

ار هزغ  هچنآ  درک . دھاوخن  دازآ  ار  اج  چیھ  مھ  دـبا  ات  درکن ؛ دازآ  مھ  ار  رگید  یهطقن  چـیھ  درکن ؛ دازآ  ار  هزغ  هرکاذـم  ریخن ، درک ؛ دازآ  ار  هزغ  هرکاذـم  دـننک  لایخ  هک  دـنتفین  ماد 

. دندش راچان  اھنآ  تسا ؛ هدوب  نیطسلف  تلم  تمواقم  راشف  هدرک ، دازآ 

هک یناسک  مھ  دننادب ، اھتسینویھص  مھ  دنادب ، اکیرما  مھ  دننادب . ار  نیا  دش ؛ دھاوخن  لح  اھینیـشنبقع  نیا  اب  نیطـسلف  یهلاسم  هک  تسا  نیا  رگید  مھم  یهتکن 

هیضق دعب  دننک ، ینیشنبقع  تمـسق  کی  زا  هک  نیا  دش . دھاوخن  لح  یروطنیا  نیطـسلف  یهلاسم  هک  دننادب  دننکیم ، لمع  دنراد  لالد  لکـش  هب  دنراد و  یلالد  تلاح 

مسا هب  مھ  ار  هناخ  یهیقب  دھدب ، امش  هب  هناخ  یهشوگ  نآ  ار  کچوک  قاتا  کی  یتدم  زا  دعب  دنک ، لاغشا  روز  هب  ار  امش  یهناخ  دیایب  یـسک  دوشیمن . نیا  دوش ، مامت 

هک الاح  بوخ ، یلیخ  دیوگب  یسک  دننک ؛ ینیشنبقع  نیطسلف  زا  ییهشوگ  زا  دناهدش  راچان  الاح  دناهتفرگ ؛ ار  نیطسلف  یزیچ ؟ نینچ  دوشیم  رگم  دنک ؛ تبث  شدوخ 

؛ دراد هار  کی  طقف  نیطسلف  یهلاسم  دش . دھاوخن  لح  یروطنیا  نیطسلف  یهلاسم  یزیچ ؟ نینچ  دوشیم  رگم  امش ! لام  نیطسلف  یهیقب  رگید  سپ  دیداد ، ار  اجنیا 

هک ییاھنآ  هچ  دنتسھ ، اھهاگودرا  رد  هک  ییاھنآ  هچ  دنتسھ ، نیطسلف  لخاد  هک  ییاھنآ  هچ  لیصا -  یاھینیطسلف  زا  میدرک : مالعا  شیپ  لاس  دنچ  ام  هک  یزیچ  نامھ 

اھنآ هک  یتلود  رھ  دننک ؛ یھاوخرظن  دنشاب -  ینیطسلف  دنکیمن ؛ یقرف  دنشاب ، یحیسم  هچ  دنـشاب ، یدوھی  هچ  دنـشاب ، ناملـسم  هچ  دنتـسھ ؛ رگید  یاھروشک  رد 

، دشاب اھینیطـسلف  دوخ  ارآ  زا  یهتـساخرب  هچنانچ  دشاب ، طولخم  رگا  دشاب ، یدوھی  رگا  دشاب ، یحیـسم  رگا  دـشاب ، ناملـسم  رگا  تلود  نآ  دـیایب . راک  رـس  دنتـساوخ ،

. دش دھاوخن  لح  نیطسلف  یهلاسم  نیا ، نودب  درک . دھاوخ  لح  ار  نیطسلف  یهلاسم  تسا و  لوبق  دروم 

نارھت  / ٠٧/٢١/١٣٨۵ هعمج  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

ناـنبل و تلم  ناـنبل ، تمواـقم  ناـنبل ، هللابزح  دـنمزوریپ ، فرط  تسا  مولعم  بوخ  هدروخ . تسکـش  فرط  کـی  تشاد ، دـنمزوریپ  فرط  کـی  هزور ، هس  یـس و  گـنج  نیا 

نیب یبرع و  یاھروشک  مالـسا و  یایند  رد  نآ  ربھر  هللابزح و  مان  زورما  هک  تسا  نیمھ  تیعقاو  دیدینـش و  دندش . لاحـشوخ  اھتلم  یهمھ  دندوب . یمالـسا  تما  عقاورد 

یاـھروشک رد  اـقیرفآ و  لامـش  رـصم ، هـیکرت ، رد  تـسا . روـطنیمھ  مـھ  اـم  دوـخ  روـشک  رد  دـنیاھناسنا . نیرتـبوبحم  وزج  ناـشدارفا  تساـھمان . نیرتنیریـش  وزج  اـھتلم ،

هتبلا هدروخ ، تسکـش  فرط  دـننادیم . میھـس  یزوریپ  نیا  رد  ار  ناـشدوخ  مالـسا  یاـیند  یهمھ  هک  تسا  نیا  یهدـنھدناشن  نیا  تسا . روـطنیمھ  اـجهمھ  یمالـسا ،

نارگید دندرک ، حیرصت  ار  نیا  مھ  اھییاپورا  دنادن . هدروخ  تسکش  یاھفرط  وزج  مھ  ار  اکیرما  هک  دنامن  ایند  رد  سکچیھ  اما  دوب ؛ لیئارسا  یلعج  تلود  دندوب ؛ اھتسینویھص 

، فـلتخم حوطـس  رد  اـھنیا  تسا  یھیدـب  دروـخ . تسکـش  هیـضق  نیا  رد  مھ  اـکیرما  دـنتفگ . فـلتخم ، یاھلکـش  هب  یناـبزیب  ناـبز  اـب  مـھ  اـھییاکیرما  دوـخ  دـنتفگ ، مـھ 

کی فرط ، کی  زا  تسکـش  فرط و  کی  زا  یزوریپ  نیا  میدرک ، ضرع  هک  نامھ  دـنوشیم . بوسحم  هدروخ  تسکـش  حانج  وزج  مھ  اـھنآ  دـنراد ؛ هقطنم  رد  مھ  یناگتـسباو 

تلم نیطـسلف ، تلم  ینعی  درک ؛ دـنھاوخ  هدافتـسا  اھتربع  نیا  زا  دـنھاوخن -  هچ  دـنھاوخب ، نانمـشد  هچ  اھتلم -  هک  دراد  شدوخ  اب  مھ  ییاـھتربع  دوب و  گرزب  یهثداـح 

هورگ کی  هدـننک  تمواقم  ولو  درادـن ؛ دوجو  یرگید  هار  تسا ؛ یزوریپ  هار  اھنت  یگداتـسیا ، تمواـقم و  هار  هک  دـندید  ناـشدوخ  مشچ  هب  همھ  رگید ، یاـھتلم  ناریا و  قارع ،

یھلا تنـس  زار و  کی  نیا  دشاب ، هچرھ  دوشب . تیامح  مھ  اکیرما  فرط  زا  دشاب و  ایند  کی  یهجرد  شترا  دوشیم ، تمواقم  نآ  لباقم  رد  هک  یتردق  نآ  ولو  دشاب ؛ کچوک 

. تسا

رطف  / ٠٧/٢١/١٣٨۶ دیعس  دیع  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

« نیطسلف هلئسم  لح  هار   » 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 14هاگياپ  هحفص 8 
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یلم تمظع  ناریا ! تلم  رب  دورد  تفگ : دیاب  اتقیقح  تسا . سدق  زور  یئامیپھار  رطاخ  هب  ناریا  تلم  زا  ناوارف  ساپـس  منک ، ضرع  دـیاب  مود  یهبطخ  رد  هک  یبلطم  نیلوا 

، دندرک لاغـشا  ار  نیطـسلف  یتقو  زا  نارگرامعتـسا  تسا . دایز  رایـسب  اھیئامیپھار  نیا  شقن  دـیداد . ناشن  ایند  هب  ار  دوخ  تزع  ار ، دوخ  یمالـسا  هاگیاج  تمظع  ار ، دوخ 

کی تسا ، هدوب  ایند  رد  ینیمزرـس  کـی  یزور  هک  دـننک  شومارف  یدـعب  یاھلـسن  اـیند و  مدرم  الـصا  دـنرپسب ؛ یـشومارف  هب  ار  نیطـسلف  داـی  ماـن و  هک  دوب  نیا  ناشفدـھ 

یصقالادجسم یهضافتنا  رد  هچ  لوا و  یهضافتنا  رد  هچ  نیطسلف -  تلم  میظع  مایق  نیا  دنتسناوتن و  هک  دعب  دوب . نیا  ناشفدھ  نیطسلف ؛ مسا  هب  تسا  هدوب  یروشک 

ینیطسلف برع  یهعومجم  هک  دنتسناد  نیا  ار  جالع  هار  درک ، هجوتم  دوخ  هب  ار  ملاع  نافصنم  مدرم و  داحآ  اھتلم و  یاھلد  درک و  هتخورفارب  ایند  رد  ار  هلعش  نیا  رگید  راب  - 

راـیتخا رد  صلاـخ  روـط  هـب  ار  نیطــسلف  ساـسح  یهـقطنم  نیطــسلف و  تـمعنرپ  داـبآ  روـشک  دـننک و  روـصحم  دـننک ؛ ینادــنز  عـقاو  رد  نیمزرــس ، نـیا  زا  یاهشوـگ  رد  ار 

. دننارب یبرغ  لحاس  هزغ و  فرط  هب  ار  اھبرع  دنراد و  هگن  یتسینویھص  تیوھ  اب  اھتسینویھص و 

دوبان نیطـسلف  مدرم  رد  ار  تماقتـسا  یگداتـسیا و  یاھهزیگنا  نیا  دنناوتیم ، هچ  رھ  هک  تسا  نیا  ناشفدھ  دینیبیم  دینک ، هاگن  اھتـسینویھص  راتفر  هب  یتقو  مھ  زورما 

ناشدوخ ارآ  اب  ار  یتلود  ایناث  دندرکن ، اھر  ار  هزرابم  الوا  دناهداتسیا . نیطـسلف  مدرم  یلو  دورب . نیب  زا  تمواقم  یهزیگنا  تسا : تسایـس  نیا  اب  ناشاھراک  یهمھ  دننک ؛

مدرم تلود و  نیا  رب  ریخا  لاس  ود  یکی  نیا  رد  هک  مھ  یئاھراشف  یهمھ  اب  تسا و  نارگلاغشا  اب  یهزرابم  تمواقم و  یگداتسیا و  شراعش  تلود ، نیا  هک  دندروآ  راک  رس 

زا ریغ  ملاع ، طاقن  زا  یاهطقن  چیھ  هب  یسرتسد  نودب  هشوگ ، کی  رد  یوزنم  اھنت ، تلم  کی  یلو  دننکیم . تمواقم  دنراد  دناهداتـسیا ؛ مکحم  اھنیا  دندرک ، دراو  هقطنم  نآ 

هدامآ رتشیب  تماقتـسا  یارب  ار  اھنآ  یاھلد  دھدیم ؛ هیحور  اھنآ  هب  نیطـسلف ، عفن  هب  ناملـسم  یاھتلم  میظع  راعـش  نیا  دشاب . هتـشاد  یئاھیـشوخلد  دیاب  ادخ  هب  دیما 

. دنکیم انشآ  نیطسلف  یهیعاد  تیناقح  هب  ار  ایند  یمومع  راکفا  هکنیا  رب  هوالع  دنکیم ،

شترا  / ١١/١٩/١٣٨۶ یئاوھ  یورین  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

مجاھت و و  فرط ، کی  زا  یداصتقا  میظع  راشف  نیا  ریز  درک . نیـسحت  ار  تلم  نیا  دـیاب  اتقیقح  دراد ؛ نیـسحت  یاج  دناهداتـسیا ؛ تردـق  اب  زورما  نیطـسلف  تلم  هزغ ، تلم 

نیا نیب  هک  تسا  نیا  اھنآ  فدـھ  دناهداتـسیا . تلم  نیا  لاح  نیع  رد  رگید ، فرط  کی  زا  کدوک  نز و  یور  رب  یرابـشتآ  نوگانوگ ، تالمح  بیرخت و  ینیرفآهعجاـف و  راتـشک و 

دوب ینیگنن  رایسب  سنارفنک  هک  ار -  یخیرات  سنارفنک  نآ  دنتسشن  دننک . ارجا  ار  تسایـس  نآ  دننکب و  دنھاوخیم  راک  رھ  دنزادنیب و  یئادج  ناشبختنم  تلود  نیب  تلم و 

نیمھ ندرک ، یریگمیمـصت  ندرک و  ینزیار  هقطنم  یهرابرد  بصاغ و  تسینویھـص  اـب  اـکیرما و  اـب  نتـسشن  یهجیتن  نیا . دـش  شاهجیتن  دـنتخادنا ، هار  هقطنم -  نیا  یارب 

. راتشک نیا  هرصاحم ، نیا  داتفا ؛ هزغ  یهقطنم  کدوک  نز و  مدرم و  ناج  هب  شتآ  نیا  تفر ، هقطنم و  دمآ  اکیرما  روھمج  سیئر  تسا .

. دننک لاطبا  دیاب  ار  هزغ  یهرـصاحم  دنریگب ؛ میمـصت  دیاب  یمالـسا  یاھتلود  دراد ؟ یاهدیاف  هچ  هقطنم -  نیا  رد  تسا  نشور  اھنآ  فدھ  هک  یلاح  رد  اھنیا -  اب  ندرک  هرکاذم 

نیا رد  شدوخ  یهفیظو  هب  دناوتب  رصم  تلم  تلود و  ات  دننک  کمک  یتسیاب  مھ  ناملسم  یاھتلم  یهمھ  دنراد ؛ هدھعرب  یگرزب  یهفیظو  هنیمز  نیا  رد  رـصم  تلود  تلم و 

رد امرگ  ندوبن  زا  تخوس ، ندوبن  زا  یگنشت ، زا  یریسیب ، زا  یگنسرگ ، زا  ار ، هچب  ار ، کدوک  ار ، نز  دننک و  تسرد  یمین  نویلیم و  کی  گرزب  نادنز  کی  دنک . لمع  هنیمز 

. دننکب مھ  ینیمز  یئاوھ و  تالمح  دننکن ؛ افتکا  اھنیا  هب  دنربب ؛ نیب  زا  ار  ناشتراجت  دننک ، دوبان  ار  ناشتاغاب  دننک ، دوبان  ار  ناشعرازم  دـنرازایب ، روجنآ  تخـس ، ناتـسمز 

گنن نیا  دتفیب ، یقافتا  نینچ  رگا  دننک . هدافتسا  مولظم  مدرم  نیا  هیلع  اھینیطسلف  زا  یرگید  رـصانع  زا  دنناوتب  ناشنانابیتشپ  نابـصاغ و  دیابن  تسا ؟ لمحت  لباق  نیا 

. تسا مھم  رایسب  یهلئسم  کی  نیا  دننک . هدافتسا  هنیمز  نیا  رد  دنناوتب  برع  یاھتلود  زا  دیابن  دنام . دھاوخ  دبا  ات  اھنآ  یناشیپ  یور  رب 

. داد دھاوخ  تاجن  ار  نیطسلف  تلم  هرخالاب  هک  تسا  نیمھ  یگداتسیا و  هار  تمواقم ، هار  ینعی  تسا ؛ تسرد  هار  نامھ  تسا ، هدیزگرب  نیطسلف  تلم  هک  مھ  یھار 

رال  / ١٣٨٧/٠٢/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

تلم نیطـسلف ، تلم  دـننکیم . رتروک  ار  هرگ  دـننک ، تلاخد  هیـضق  نیا  رد  اھیئاکیرمآ  هچرھ  دوشیم . رتروک  دوشیمن ؛ زاب  اھیئاکیرمآ  تلاـخد  اـب  نیطـسلف  یهلئـسم  هرگ 

نآ اھنآ ، تلاخد  دنکب . ار  شدوخ  یاھراک  تلم  نآ  ینابیتشپ  اب  تلود  نآ  دیراذگب  تسا ، هدرک  باختنا  یتلود  تسا . یرکفنشور  تلم  تسا ؛ یاهدازآ  تلم  تسا ؛ یرادـیب 

مھ دـش ؛ دـھاوخ  لـح  لـئاسم  نیا  هتبلا  دـنکیم . رتراوـشد  ار  نیطـسلف  یارجاـم  درذـگیم ، هچرھ  یتسینویھـص ، بصاـغ  میژر  عـفن  هب  هناـیوگروز ، هبناـجکی ، تلاـخد  مـھ 

رابکتسا تیدوجوم  تیوھ و  تیثیح و  زا  لئاسم ، نیا  لح  اب  هک  دش  دھاوخ  لح  یزور  نآ  اما  دش ؛ دھاوخ  لح  نیطسلف  یهلئـسم  مھ  دش ، دھاوخ  لح  قارع  یهلئـسم 

. دنام دھاوخن  یقاب  یزیچ  رگید  مھ  یئاکیرمآ 

نیطسلف  / ١٣٨٧/١٢/١۴ تلم  زا  تیامح  سنارفنک  نیمراھچ  رد  تانایب 

اب دیاب  تسا و  هلاس  تصـش  تیعقاو  کی  لیئارـسا  مانب  یروشک  هک  تسا  نیا  هتخادنا  گنچ  ناراکردـناتسد  زا  یخرب  نھذ  رب  نیطـسلف  یهیـضق  رد  هک  یگرزب  یهطلاغم 

زا سپ  یبرغ  بوـنج  یایـسآ  زاـقفق و  ناـکلاب و  یاـھروشک  رگم  دـنریگیمن ؟ سرد  تسا  ناـنآ  مشچ  ربارب  رد  هک  یرگید  یاـھتیعقاو  زا  ارچ  اـھنیا  منادـیمن  نم  دـمآ . راـنک  نآ 

؟ دنتفاین زاب  ار  دوخ  یلصا  تیوھ  رگید  راب  قباس ، یوروش  زا  یئاھشخب  هب  لیدبت  یتیوھیب و  لاس  داتشھ 

نیرتمواقم نیرتشوھاب و  رامـش  رد  هک  ینیطـسلف  ناناوج  ارچ  و  دبایزاب ؟ ار  دوخ  یبرع  یمالـسا و  تیوھ  رگید  راب  دناوتن  تسا  مالـسا  ناھج  نت  یهراپ  هک  نیطـسلف  ارچ 

؟ دننادرگ قئاف  هناملاظ  تیعقاو  نیا  رب  ار  دوخ  یهدارا  دنناوتن  دنبرع  ناناوج 

لـصا چیھ  هب  روز ، هب  زج  هک  یھارمگ  وگروز و  بصاغ و  میژر  اب  یک ؟ اب  هرکاذم  تسا ! هرکاذـم  نیطـسلف ، تلم  تاجن  هار  اھنت  دوش  هتفگ  هک  تسا  نآ  رگید  گرزب  یهطلاغم 

اب دـنتفرگ ، اھتـسینویھص  زا  نادرگدوـخ  تموـکح  ناوـنع  هب  اـھنآ  هچنآ  دـندروآ . تسد  هب  هچ  دـندرک  شوـخلد  ار  دوـخ  بیرف  هچیزاـب و  نیا  هب  هک  ناـنآ  تسین ؟ دـقتعم  یرگید 

دنبمین و تموکح  نامھ  ایناث  دـش ، مامت  نیطـسلف  رـسارس  ابیرقت  رب  بصاغ  میژر  تیکلام  هب  فارتعا  نیگنـس  یهنیزھ  اب  الوا  نآ ، رابتناھا  زیمآریقحت و  تیھام  زا  رظنفرص 

یاهثداح وا  لیلذت  ریقحت و  عاونا  هللامار و  رد  شتیریدم  نامتخاس  رد  تافرع  رـسای  یهرـصاحم  دندرک ؛ بوک  دـگل  دوخ  یاپ  ریز  یدراوم  رد  یھاو  یاھهناھب  اب  مھ  ار  نیغورد 

. دوش شومارف  هک  تسین 

نادھاجم یریگتـسد  بیقعت و  ناشهفیظو  هک  دـندرک  راتفر  دوخ  یاھیرتنالک  یاسور  دـننام  نادرگدوخ  تموکح  نالوئـسم  اب  وا  زا  سپ  هژیوب  هچ  تافرع و  نامز  رد  هچ  اثلاث :

. دنتخادنا رگیدکی  ناج  هب  ار  اھنآ  دندیشاپ و  ینیطسلف  یاھھورگ  یهنایم  رد  ار  هنیک  مخت  تروصنیدب  و  تساھنآ ، یسیلپ  یتاعالطا و  یهرصاحم  ینیطسلف و 

دوجو اب  اھتـسینویھص  دادـیمن  خر  اھهضاقتنا  رگا  دوب . ریذپانمیلـست  نانز  نادرم و  رویغ  تمواقم  نادـھاجم و  داھج  تکربب  طقف  مھ  فیعـض  درواتـسد  هزادـنا  نامھ  اـعبار : و 

. دندادیمن نانآ  هب  زگرھ  مھ  ار  هزادنا  نیمھ  اھنآ ، ربارب  رد  نیطسلف  یتنس  یاسور  یپردیپ  لزانت 

نیطسلف  / ١٣٨٧/١٢/١۴ تلم  زا  تیامح  سنارفنک  نیمراھچ  رد  تانایب 

اب تسا ، تمواقم  یگداتـسیا و  طقف  تاجن  هار  دـیآیمن ، تسد  هب  بصاغ  میژر  زا  یلوا  قیرط  هب  طلـسم و  یاھتردـق  زا  اـی  لـلم  ناـمزاس  زا  یگزویرد  اـب  نیطـسلف  تاـجن 

. تسا یداھج  تکرح  نایاپیب  یهریخذ  هک  دیحوت  یهملک  ناینیطسلف و  یهملک  دیحوت 

یاـھتلم اـھتلود و  رگید ، یئوس  زا  و  دـنروشک ؛ نآ  جراـخ  لـخاد و  رد  نیطـسلف  مواـقم  نموم و  مدرم  داـحآ  ینیطـسلف و  دـھاجم  یاـھھورگ  یئوس  زا  ، تمواـقم نیا  ناـکرا 

یاھنادجو کشیب  دنریگ ، رارق  دوخ  یاج  رد  مکحتسم  نکر  ود  نیا  رگا  نایھاگشناد . یسایس و  ناگبخن  نارکفنشور و  ینید و  ناملاع  هژیوب  ناھج ، رـسارس  رد  ناملـسم 

تفاتش دنھاوخ  مولظم  قحیذ و  یرای  هب  ملاع  یهطقن  رھ  رد  ، هدرکن خسم  ار  اھنآ  مزینویھص ، رابکتـسا و  یربخ  یروتارپما  تاغیلبت  نوسفا  هک  یئاھهشیدنا  اھلد و  رادیب و 

. داد دنھاوخ  رارق  لمع  ساسحا و  هشیدنا و  زا  ینافوط  ربارب  رد  ار  رابکتسا  هاگتسد  و 

، اـھهناسر نیبرود  ربارب  رد  یللملانیب  یتامدـخ  ناـمزاس  کـی  یبرغ  سیئر  یهیرگ  میدـید . هـمھ  هزغ  هوکـشرپ  تمواـقم  ریخا  یاـھزور  لوـط  رد  ار  تـقیقح  نـیا  یهنوـمن 

یاـسور یهناعاجـش  مادـقا  اـکیرما ، یاھرھـش  یئاـپورا و  یاـھتختیاپ  بلق  رد  مدرم  یمیمـص  گرزب و  تارھاـظت  هناتـسودرشب ، یاـھنامزاس  نـالاعف  هنادردـمھ  تاراـھظا 

« نیطسلف هلئسم  لح  هار   » 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 14هاگياپ  هحفص 9 
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تسا ناطیش  اھنآ  ینآرق  مان  هک  نیرفآداسف ـ  نیرفآرش و  یاھورین  تسد  هب  زونھ  زین  ناملسمریغ  یایند  هک  تسا  نآ  یهناشن  همھ  همھ و  نیتال ، یاکیرما  رد  تلوددنچ 

. تسا زاب  ، تقیقح نالوج  یارب  نادیم  زونھ  هدشن و  ریخست  لماک  روط  هب   ـ

ار نیطسلف  بصغ  یناطیش  مسلط  تسناوت  دھاوخ  یمالسا  یاھروشک  رسارس  زا  نانآ  هب  هبناجهمھ  کمکو  تیامح  نیطسلف و  مدرم  نادھاجم و  ربص  تمواقم و  ، یرآ

. دنک لح  ار  نیطسلف  یروف  داح و  لکشم  هلمج ، زا  مالسا و  ناھج  تالکشم  دناوتیم  یمالسا  تما  میظع  یژرنا  دنکشب .

هزغ  / ١٣٨٨/١٢/٠٨ شیامھ  یهیحاتتفا  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

، نیطـسلف یهلئـسم  لح  هار  اھنت  دیتفگ : مھ  تسرد  دیتفگ و  امـش  دینک . رادیاپ  دـیناوتیم  هچ  رھ  مدرم  رد  دـیاب  ار  هیحور  نیا  ار ، تماقتـسا  نیا  هک  تسا  نیا  مضرع  نم 

رد مدرم  نتـشاد  هگن  مدرم ، نیا  دـیما  ظـفح  مدرم ، نیا  یهیحور  ظـفح  رب  تسا  فـقوتم  هزراـبم ، تمواـقم و  نیا  نکل  تسا ؛ تسرد  نیا ، تسا . هزراـبم  تـسا و  تمواـقم 

زا زورما  هک  یئاھراشف  نیا  دنھدب . ماجنا  دیاب  ینیطسلف  نازرابم  ینیطسلف ، یاھنامزاس  ینیطـسلف و  یاھهعومجم  هک  تسا  یراک  نیرتگرزب  نم  رظن  هب  نیا ، هنحص .

لحاـس رد  هک  یئاـھراشف  دـننک . نادرگور  تمواـقم  زا  ار  مدرم  هک  تسا  نیا  دـصق  هب  دوشیم ، دراو  هزغ  رب  فرط ، نآ  زا  هچ  تسینویھـص ، نمـشد  فرط  زا  هچ  فرط ، ود  رھ 

، اھنیا لاثما  لئاح و  راوید  رد  هچ  بیجع ، یاھیریگتخـس  نآ  هچ  دـندرک -  نایب  ناشیا  هک  سدـق -  یهلئـسم  رد  هچ  اھیزاسکرھـش ، رد  هچ  دوشیم ؛ دراو  مدرم  رب  یبرغ 

، ار نیطـسلف  مدرم  دتفیب . قافتا  نیا  هک  دـیراذگب  دـیابن  میراذـگب ؛ دـیابن  دـنھدب . قوس  میلـست ، یهنیزگ  تمـس  هب  دـننک و  نادرگور  تمواقم  زا  ار  مدرم  هک  تسا  نیا  یارب 

یلیخ نم  رظن  هب  هک  تسا  هتکن  کی  نیا ، دیـسر . دـھاوخ  هجیتن  هب  اھنآ  میظع  تکرح  نیا  هک  دـننادب  دـیراد و  هگن  راودـیما  دـیاب  ار  نیدالوپ  مواـقم و  تلم  نیا  ار ، هزغ  مدرم 

. تسا مھم 

رد تمواـقم  یهھبج  نوزفازور  رادـتقا  تسین -  راـکنا  لـباق  تفرـشیپ  نیا  هک  مینکیم -  هدـھاشم  تفرـشیپ  زا  نیطـسلف  یهیـضق  رد  هک  هچنآ  اـم  هک  تسا  نیا  رگید  یهـتکن 

رـصنع ندرک  دراو  ادـخ و  هب  لـکوت  ادـخ و  هب  ناـمیا  زا  یـشان  دوشیم ، هظحـالم  هنیمز  نیا  رد  هچنآ  تسا . یحـضاو  دوھـشم و  رما  هک  تسا  رفک  رابکتـسا و  یهھبج  لـباقم 

دوجو ادخ  هب  لکوت  ادخ و  هب  نامیا  وا  رد  هک  دش  دھاوخ  قفوم  هزرابم  یتقو  نآ  دوشیم . ریذپبیـسآ  دشابن ، هارمھ  نامیا  رـصنع  اب  هزرابم  کی  رگا  تسا . هزرابم  رد  تیونعم 

ار یھلا  یهدعو  هب  لاعتم و  یادـخ  هب  نظنسح  دـینک ؛ تیوقت  مدرم  رد  دـیاب  ار  لاعتم  یادـخ  هب  لکوت  یھلا و  یهدـعو  هب  یقیقح  نامیا  ار و  نید  یهیحور  دـشاب . هتـشاد 

نم نرـصنیل هللا  : » دـیوگیم ام  هب  وا  تسا ؛ نیلئاقلا  قدـصا  لاـعتم  یادـخ  میـشاب . هتـشاد  نظنسح  لاـعتم  یادـخ  هب  یتسیاـب  مھ  اـم  دوخ  دـینک . تیوقت  مدرم  رد  دـیاب 

. دنکیم نایب  دنکیم ؛ نیقلت  ار  نیا  ام  هب  وا  افیعض .» ناک  ناطیشلا  دیک  نا  ، » دیسارھن نمـشد  زا  هک : دیوگیم  وا  هل ؛» ناک هللا  ناک   نم  : » هک دیامرفیم  ام  هب  وا  هرـصنی ؛»

نودـب میھدـب ، رارق  ادـخ  یاضر  ار  فدـھ  مینک ، هزرابم  ادـخ  یارب  مینک ، تکرح  ادـخ  یارب  مینکب ، لمع  هار  نیا  رد  نامدوخ  یهفیظو  هب  رگا  ام  تسا . قداـص  لاـعتم  دـنوادخ 

. دش دھاوخ  بیصن  یزوریپ  کش 

 - زور نآ  تشاد . ناریا  رد  یمالسا  یروھمج  داجیا  رد  ناریا  تلم  هک  یایزوریپ  زا  تسین  رتراوشد  دوخ ، قح  ندنادرگزاب  رد  نیطسلف  تلم  یزوریپ  منک : ضرع  امش  هب  نم 

رییغت اجنیا  رد  توغاط  میژر  هک  دوب  یعطق  تـالاحم  وزج  هقطنم ، یهنحـص  هب  ملاـع و  یهنحـص  هب  درکیم  هاـگن  یـسک  رگا  درکیم -  تموکح  روشک  نیا  رب  توغاـط  هک  یزور 

نکمم یزیچ  نینچ  یداع ، نیزاوم  بسح  هب  یعیبط ، نیزاوم  بسح  هب  دمآیم و  رظن  هب  تالاحم  وزج  نیا ، یمالـسا . ماظن  کی  هب  دوشب  لیدـبت  هکنیا  مھ  نآ  دـنک ، ادـیپ 

ام تاناکما  ینعی  اجنیا -  رد  نیزرابم  یارب  یناکما  هنوگ  چیھ  نتـشادن  هاش ، میژر  زا  شطرـش  دیق و  یب  تیامح  هقطنم و  نیا  رد  اکیرمآ  مالکیب  تردـق  دوبن . رودـقم  دوبن ؛

دـش و نکمم  لاحم  نیا  داتفا ، قافتا  نیا  لاح  نیع  رد  دـنراد -  یبرغ  لحاس  رد  ای  دـنراد  هزغ  رد  امـش  مدرم  زورما  هک  یتاناکما  زا  دوب  رتمک  رایـسب  هزراـبم ، لاـح  رد  زور  نآ 

تـسا نکمم  نیطـسلف  دروم  رد  قافتا  نیا  میوگیم  نم  نامراوگرزب . ماما  عطاق  مزاج و  مزاع و  یربھر  تکرب  هب  ادـخ ، هب  لکوت  تکرب  هب  هزراـبم ، موادـت  تکرب  هب  دـش ؛ عقاو 

رد ار  اھتـسینویھص  یلام  یاھهکبـش  تردق  دننکیم ، هاگن  اھتـسینویھص  زا  ار  برغ  ینابیتشپ  دـننکیم ، هاگن  ار  اکیرمآ  تردـق  هنحـص ، هب  دـننکیم  هاگن  یـضعب  دـیایب . شیپ 

نم تسا . ینکممان  رما  کی  اھینیطـسلف  هب  نیطـسلف  ندـنادرگرب  هک  دـیآیم  ناشرظن  هب  دـننیبیم ، ار  ناشیتاغیلبت  تردـق  دـننیبیم ، ملاـع  طاـقن  ریاـس  رد  اـکیرمآ و 

مزال تماقتـسا  ترما .» امک  مقتـسا  عداف و  کلذـلف  : » هک دـیامرفیم  لاـعتم  یادـخ  تماقتـسا . یگداتـسیا و  طرـش  هب  دـش ؛ دـھاوخ  نکمم  نکمماـن ، رما  نیا  هن ، میوگیم 

تاغیلبت تسامـش ، یاھیگنھامھ  تسامـش ، یاھیئامھدرگ  نیمھ  شتامدقم  زا  یکی  هار ، نداد  همادا  نیا  تسا . مزال  هار  نداد  همادا  تسا ، مزال  یگداتـسیا  تسا ،

ار ایند  یمومع  راکفا  تسا . مزال  اھنیا  تسا ؛ تسرد  همھ  تسا و  مزال  همھ  اھداھنـشیپ  نیا  تسا . تسرد  همھ  دـیدز و  نایاقآ  هک  یئاھفرح  نیمھ  تسامـش ؛ یناـھج 

. دندرک مومسم  اھنیا 

هزغ  / ١٣٨٨/١٢/٠٨ شیامھ  یهیحاتتفا  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

، میھدیم مھ  ماجنا  هک  هچنآ  تسام . یهفیظو  تسا و  نیملسم  یهمھ  یهلئسم  تسام ؛ یمالسا  یهلئسم  تسام ؛ یهلئسم  نیطسلف ، یهلئسم  هزغ و  یهلئسم 

امـش نکل  میھدـب ؛ ماـجنا  ار  فئاـظو  میناوـتب  دـنک ، کـمک  هک  میھاوـخیم  مھ  لاـعتم  یادـخ  زا  میداد . ماـجنا  ار  ناـمفئاظو  میرادـن ؛ تنم  مھ  یـسک  رب  تساـم ؛ یهفیظو 

دوجو نیطـسلف  یهیـضق  رد  تمواقم  وزج  یلح  هار  چـیھ  هکنیا  تسا ؛ هزرابم  لصا ، هک  ینیا  دـندز : نایاقآ  نیا  هک  یئاھفرح  نیمھ  یور  دـیراد ، روضح  اـجنیا  هک  یناتـسود 

زا یـسک  رھ  دنک . ادـیپ  هبلغ  قطنم  نیا  رب  یـسایس  یاھیزاسوج  یـسایس و  تالماجم  دـیراذگن  دـینزب ؛ احیرـص  ار  اھفرح  نیا  دـینک . یگداتـسیا  اھفرح  نیا  یور  درادـن ،

؛ درادن قح  اجنیا  رد  وا  درکیم و  طلغ  دوب ، مھ  قداص  رگا  هچرگا  تسین ؛ قداص  حلص  تساوخ  رد  لیئارسا  درک . ررض  تشاذگ ، رانک  ار  شیاپ  تمواقم  هار  زا  هک  اھینیطسلف 

رود نمـشد  تالیمحت  ریـسم  زا  ار  ناشیاپ  هظحل  کی  رگا  دننک . لوبق  ار  نمـشد  تالیمحت  دـندش  روبجم  دـندش ، دراو  هرکاذـم  هار  رد  هک  یناسک  نآ  تسین . مھ  قداص  اما 

هار دندرک . یردت  ریقحت و  مھ  ار  اھیـضعب  دندرک ، فذح  ار  اھیـضعب  دیدید . دیدرک و  هظحالم  ار  شاود  رھ  یاھهنومن  امـش  هک  دندش ؛ ریقحت  ای  دـندش  فذـح  ای  دنتـشاذگ ،

نیا منیبیم  هکنیا  زا  ملاحـشوخ  نم  دـنتفگ و  ار  نیا  نایاقآ  هک  تسین ، هزرابم  هار  زج  نیطـسلف ، یهلئـسم  لح  نیطـسلف و  یهلئـسم  تاـجن  هار  نیطـسلف ، هار  سدـق ،

هبرض نیطسلف  یهلئـسم  هب  دراد  هتـسنادن ، هچ  هتـسناد و  هچ  درادن ، لوبق  ار  هار  نیا  هک  یـسک  نآ  دیراد . لوبق  ار  نآ  همھ  تسا و  قافتا  دروم  اھامـش  عمج  رد  هلئـسم 

هب دننزیم  هبرض  نیطـسلف ؛ یهلئـسم  هب  تسا  هبرـض  لاحیایلع  تسا ؛ تلفغ  لھج و  شمـسا  دشاب ، هتـسنادن  رگا  تسا ؛ تنایخ  شمـسا  دشاب ، هتـسناد  رگا  دنزیم .

زا یرایـسب  هتبلا  دـننک . رارکت  ار  نیمھ  دـیاب  مھ  یمالـسا  یاھتلود  دـنھاوخب ؛ دـیاب  دـنیوگب ، دـیاب  ار  نیا  درادـن ؛ تمواقم  زج  یھار  چـیھ  نیطـسلف  نیطـسلف . یهلئـسم 

دنتفگ یھ  دش ، نیطسلف  یهلئسم  تبحـص  تقو  رھ  دنداد . یدب  ناحتما  رایـسب  دنداد ؛ یدب  رایـسب  ناحتما  رگید ، یایاضق  رد  وا  زا  لبق  هزغ و  یهیـضق  رد  برع ، یاھتلود 

کمک نیطسلف  هب  هکنیا  یاج  هب  دش و  فذح  ناشتالداعم  یهمھ  زا  یلکب  نیطسلف  یهلئسم  دمآ ، لمع  تقو  هک  یتقو  نآ  تسا ! یبرع  یهلئسم  نیطسلف  یهلئـسم 

بقع نادـیم  زا  همھ  دنـشاب -  دـنباپ  ناشدوخ  تیبرع  هب  القا  دـنرادن ، هدـیقع  مھ  مالـسا  هب  رگا  دـننک -  کمک  ناـشدوخ  برع  ردارب  هب  دـننک ، کـمک  ینیطـسلف  هب  دـننک ،

ترـصن هک  ینانچمھ  تسا . روجنیا  مھ  ایند  رد  تسین ، طقف  ترخآ  هب  طوبرم  اھازج  اھازـس و  نیا  و  دنام . دھاوخ  خیرات  رد  مھ  اھنیا  دنداد . یدـب  ناحتما  رایـسب  دندیـشک !

نحن : » دـنیوگیم هکئالم  دـندرک -  رارکت  مھ  لعـشم  دـلاخ  یاقآ  هک  دـندناوخ -  هک  یاهیآ  نیمھ  رد  تسین . اجنآ  لاـم  دـینکیم ، هزراـبم  دـیراد  هک  اھامـش  هب  تبـسن  دـنوادخ 

: هک یناسک  نآ  دـننکیم  کمک  یھلا  یونعم  یاوق  یھلا و  ناگتـشرف  هکئالم هللا ، مھ  ایند  رد  تسین ، ترخآ  یارب  طقف  نیاربانب  هرخـالا .» یف  ایندـلا و  هاـیحلا  یف  مکواـیلوا 

. دننکیم کمک  اھنیا  اوماقتسا .» مث  انبر هللا  اولاق  »

١٣٩٠/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمود  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

یعس هک  یناسک  نآ  تساھینیطـسلف . هب  قلعتم  اجکی  نیطـسلف ، روشک  نیطـسلف ، نیمزرـس  میدقتعم  ام  تسا . ینـشور  عضوم  مھ  نیطـسلف  لباقم  رد  ام  عضوم 

بـصغ ار  نآ  نابـصاغ  یاهھد  دنچ  تسا . یقاب  نیطـسلف  داتفا . دـھاوخن  یقافتا  نینچ  دـندرک ؛ هابتـشا  دـننک ، کاپ  ایفارغج  یهحفـص  یور  زا  ار  نیطـسلف  یهشقن  دـندرک 

مھ ریذپهیزجت  نیطـسلف  دـنرادیب . مھ  نیطـسلف  مدرم  داتفا . دـھاوخ  قافتا  نیا  و  تشگ ؛ دـھاوخرب  مالـسا  شوغآ  هب  نیطـسلف و  مدرم  هب  هرابود  دـیدرت  نودـب  اما  دـندرک ،

یاھلحهار نیا  نیطسلف ، یهلئسم  لحهار  تسا . هدرک  مالعا  ار  لح  هار  شیپ  لاس  دنچ  زا  یمالـسا  یروھمج  تسا . ناینیطـسلف  هب  قلعتم  هچراپکی  نیطـسلف  تسین ؛

« نیطسلف هلئسم  لح  هار   » 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 14هاگياپ  هحفص 10 
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رب اھنآ  هک  ار  یمیژر  رھ  دریگب ؛ ماجنا  نیطـسلف  مدرم  زا  یایـسرپهمھ  مودنارفر و  کی  هک  تسا  نیا  لح  هار  درب . دھاوخن  یئاج  هب  هار  اھنیا  تسین ؛ اھنآ  لاثما  یئاکیرمآ و 

نیطسلف روشک  دراو  جراخ  زا  هک  یئاھتسینویھص  نیا  اب  هک  تفرگ  دنھاوخ  میمصت  ناشدوخ  اھنآ  دعب  دوش . مکاح  نیطـسلف  لک  رب  دیاب  میژر  نآ  دنداد ، یار  مودنارفر  قبط 

. تسا نیطسلف  مدرم  ارآ  زا  یهتساخرب  هک  تسا  یمیژر  نآ  رظن  هب  هتسب  نیا  دننکب ؛ یاهلماعم  هچ  دندش ،

نیطسلف  / ١٣٩٠/٠٧/٠٩ هضافتنا  زا  تیامح  سنارفنک  رد  تانایب 

یموـمع راـکفا  یهدـش  هتفریذـپ  یـسایس  فراـعم  رب  قـبطنم  یقطنم و  نشور ، یحرط  هنھک ، مخز  نیا  ماـیتلا  نیطـسلف و  یهیـضق  لـح  یارب  یمالـسا  یروـھمج  حرط 

هن و  ار ، رجاھم  نایدوھی  نتخیر  ایرد  هب  هن  و  مینکیم ، داھنشیپ  ار  یمالسا  یاھروشک  یاھـشترا  کیـسالک  گنج  هن  ام  تسا . هدش  هئارا  لیـصفت  هب  البق  هک  تسا  یناھج 

دراد قح  رگید  تلم  رھ  دـننام  زین  نیطـسلف  تلم  مینکیم . داھنـشیپ  ار  نیطـسلف  تلم  زا  یـسرپهمھ  ام  ار ؛ یللملانیب  یاھنامزاس  رگید  لـلم و  ناـمزاس  تیمکح  هتبلا 

اج رھ  رد  هناـگیب -  نارجاـھم  هن  یدوھی -  یحیـسم و  ناملـسم و  زا  نیطـسلف ، یلـصا  مدرم  یهمھ  دـنیزگرب . ار  شروشک  رب  مکاـح  ماـظن  دـنک و  نییعت  ار  دوخ  تشونرس 

ماظن و نآ  دننک . نییعت  ار  نیطسلف  یهدنیآ  ماظن  دننک و  تکرش  طبـضنم  یمومع و  یـسرپهمھ  کی  رد  رگید ، یهطقن  رھ  رد  اھهاگودرا و  رد  نیطـسلف ، لخاد  رد  دنتـسھ ؛

هنالداع و حرط  کی  نیا  درک . دـھاوخ  نیعم  دـناهدرک ، چوک  روشک  نیا  هب  هتـشذگ  نایلاس  رد  هک  ار  ینیطـسلف  ریغ  نارجاھم  فیلکت  رارقتـسا ، زا  سپ  نآ ، زا  یهدـمآرب  تلود 

یاھتسینویھص هک  میرادن  راظتنا  هتبلا  دوش . رادروخرب  لقتـسم  یاھتلود  اھتلم و  تیامح  زا  دناوتیم  دنکیم و  کرد  یتسردب  ار  نآ  یناھج  یمومع  راکفا  هک  تسا  یقطنم 

تلم زا  تیاـمح  نـکر  نیرتـمھم  دـباییم . ینعم  دریگیم و  لکــش  تمواـقم  یاـھنامزاس  اـھتلم و  اـھتلود و  شقن  هـک  تساـجنیا  و  دـنھد ، رد  نـت  نآ  هـب  یناـسآهب  بصاـغ 

. تسا یمالسا  یاھتلود  گرزب  یهفیظو  نیا  و  تسا ؛ بصاغ  نمشد  زا  ینابیتشپ  عطق  نیطسلف ،

همادا ار  بصاـغ  میژر  اـب  دوخ  طـباور  یقطنم  هچ  اـب  ناملـسم  یاـھتلود  تسینویھـص ، میژر  دـض  رب  ناـنآ  یهنادـنمتردق  یاھراعـش  اـھتلم و  ندـمآ  نادـیم  هب  زا  سپ  نوـنکا 

نابزیم هک  یئاھتلود  تسا . میژر  نآ  اب  یداصتقا  یـسایس و  ناھنپ  راکـشآ و  طباور  عطق  نیطـسلف ، تلم  زا  ناشیرادبناج  رد  ناملـسم  یاھتلود  تقادص  دنـس  دـنھدیم ؟

دھاوخن یقلت  یعقاو  یدج و  نانآ ، یوس  زا  یتسینویھص  دض  راعش  چیھ  دنشاب و  نیطـسلف  زا  عافد  یعدم  دنناوتیمن  دنیاھتـسینویھص ، یداصتقا  رتافد  ای  اھهناخترافس 

. دش

، نانآ یهتفاینامزاس  تمواقم  دنیورهبور . گرزب  فیلکت  نامھ  اب  زین  زورما  دناهتـشاد ، شود  رب  هتـشذگ  یاھلاس  رد  ار  داھج  نیگنـس  راب  هک  یمالـسا  تمواقم  یاھنامزاس 

رد هدش ، لاغـشا  ناشروشک  هناخ و  هک  یمدرم  یوس  زا  هناعاجـش  تمواقم  دربب . شیپ  هب  یئاھن  فدـھ  نیا  یوس  هب  ار  نیطـسلف  تلم  دـناوتیم  هک  تسا  یلاعف  یوزاب 

هب هتـسباو  یاهناسر  یـسایس و  یهکبـش  یوس  زا  مزیرورت  تمھت  تسا . هتفرگ  رارق  لیلجت  نیـسحت و  دروم  هدـش و  هتخانـش  تیمـسر  هب  یللملانیب  یاھقاثیم  یهمھ 

رارج و یاھتـسیرورت  دـض  یتـکرح  ینیطـسلف ، تمواـقم  و  دـنیاھنآ ؛ یبرغ  ناـیماح  یتسینویھـص و  میژر  راکـشآ ، تسیرورت  تسا . یـشزرایب  چوپ و  نخـس  مزینوـیھص ،

. تسا سدقم  یناسنا و  یتکرح 

دھعت  / ٠٩/١٣٩١/٠۶ مدع  شبنج  نارس  سالجا  نیمھدزناش  رد  تانایب 

لاس اھھد  ناھج ، هقطنم و  رد  یتلود  مسیرورت  یھدنامزاس  یبرع و  یاھنیمزرـس  لاغـشا  مدرم و  راتـشک  رابهعجاف و  یاھگنج  نتخادـنا  هار  هب  اب  هک  یتسینویھـص  میژر 

هب قلعتم  یاھهناسر  یهکبـش  دـمانیم و  تسیرورت  دـننکیم ، هزرابم  هتـساخ و  اپ  هب  دوخ  قح  قاـقحا  یارب  هک  ار  نیطـسلف  تلم  هتخادـنا ، هار  هب  ترارـش  گـنج و  رورت و 

قوقح یعدم  یـسایس  نارادمدرـس  دننکیم . رارکت  ار  گرزب  غورد  نیا  یاهناسر ، یقالخا و  دھعت  نتـشاذگ  اپ  ریز  اب  زین  رودزم  یبرغ و  یاھهناسر  زا  یرایـسب  مزینویھص و 

. دنوشیم رھاظ  نآ  عفادملیکو  شقن  رد  هدرک و  تیامح  نیرفآهعجاف  میژر  نآ  زا  اورپ ، مرش و  نودب  هتسب و  تیانج  همھ  نیا  رب  مشچ  زین  رشب 

یهمھ تسا . یناھج  تینما  حلص و  یارب  هدمع  یرطخ  ریذپانلمحت و  گرزب ، یملظ  نآ ، لاغشا  یهمادا  تسا و  اھینیطسلف  هب  قلعتم  نیطسلف  هک  تسا  نآ  ام  نخس 

یلحهار ام  دوب . دھاوخ  نینچ  زین  هدنیآ  رد  تسا و  هدوب  قفومان  طلغ و  دناهدومیپ ، هدرک و  داھنشیپ  نیطسلف » یهلئـسم  لح   » یارب اھنآ  ناگتـسباو  اھیبرغ و  هک  یئاھھار 

دوخ ینیطسلف  تیوھ  هدش و  هدنار  رگید  یاھروشک  هب  هک  یناسک  هچ  و  نآ ، ینونک  نانکاس  هچ  اھینیطسلف ، یهمھ  میاهدرک : داھنشیپ  ار  کیتارکومد  الماک  هنالداع و 

روشک نیا  یسایس  ماظن  راتخاس  دننک و  تکرش  شخبنانیمطا  قیقد و  یتراظن  اب  یمومع ، یسرپهمھ  کی  رد  یدوھی ، یحیسم و  ناملسم و  زا  معا  دناهدرک ، ظفح  ار 

یـساسا و نوناـق  نیودـت  سپـس  یـسرپهمھ و  نیا  رد  دـندرگ و  زاـب  دوـخ  روـشک  هب  دـناهدرک ، لـمحت  ار  یگراوآ  جـنر  اـھلاس  هک  یناینیطـسلف  یهمھ  دـنیامن و  باـختنا  ار 

. دش دھاوخ  رارقرب  حلص  هاگنآ  دنیامن . تکرش  تاباختنا ،

نایوجشناد  / ٠١/١٣٩٣/٠۵ رادید  رد  تانایب 

مھ ىـسک  هک  میدرک ، هئارا  ایند  هب  مھ  ار  نآ  ىلمع  راکوزاس  ام  تسا ؛ ىناـسنا  قطنم  کـی  دورب ،» نیب  زا  دـیاب  لیئارـسا   » هک دـندرک  حرطم  راوگرزب  ماـما  هک  ىقطنم  نیا 

ىجنـسرظن و کی  دنتـسھ ، اجنیا  دوخ  هب  قلعتم  دنتـسھ و  اجنیا  لھا  دـننکیم و  ىگدـنز  هقطنم  نیا  رد  هک  ىمدرم  نیا  زا  میتفگ  اـم  دریگب . ىقطنم  داریا  چـیھ  تسناوتن 

ىنعی ىتسینویھـص  میژر  نتفر  نیب  زا  ىانعم  دـننک ؛ نیعم  مدرم  دـنک ، نیعم  مدـنارفر  ار  هقطنم  نیا  رب  مکاح  میژر  دریگب ، ماـجنا  ىمدـنارفر  کـی  ىنعی  دوشب ؛ ىھاوخرظن 

اب طابترا  رد  مھ  ار  نآ  لکـش  ىتح  ام  ىلمع . تسا  ىراک  ددنـسپىم و  دـمھفیم و  دـنکیم و  کرد  ار  نآ  ایند  زورما  قطنم  هک  تسا  ىراک  کی  تسا ؛ نیا  نآ  راـکوزاس  نیا ؛

اب هک  تسا  نیا  شتـسایس  هک  تفـصگرگ  ىـشحو و  میژر  نیا  ىنعی  دـش ؛ عقاو  مھ  ثحب  لحم  میدرک ، زاربا  میدرک و  نییعت  ىللملانیب  عجارم  زا  ىـضعب  للم و  ناـمزاس 

، دـنکیمن مھ  راکنا  تسین و  مھم  شیارب  الـصا  ىرگناریو  قطانم و  هب  ىهلمح  ىـشککدوک و  ىـشکمدآ و  دـنکب و  راتفر  مدرم  اب  ىلدگنـس  ىمحرىب و  اـب  نینھآ ، تشم 

هدـشن دوبان  تسا و  اپرـس  ىلعج  میژر  نیا  هک  ىتقو  ات  اما ] [ ؛ رتھب هچ  هک  دـش ، دوبان  دیـسرارف و  زور  نآ  هللااشنا  رگا  هک  تسین ؛ ندـش  دوبان  نتفر و  نیب  زا  زج  شجـالع 

ناشن تردق  تسد  اھىنیطسلف  ىوس  زا  دیاب  ىتسینویھـص ، میژر  اب  ىهلباقم  رد  تسا ؛ میژر  نیا  لباقم  رد  ىهناحلـسم  عطاق و  تمواقم  جالع ، تسیچ ؟ جالع  تسا ،

! دننکیم هچ  ىرتخاب  ىهنارک  رد  دینیبب  دینک  هاگن  امـش  الاح  ریخن . دمآىم ؛ هاتوک  ىتسینویھـص  میژر  دوبن ، هزغ  ىاھکـشوم  هچنانچ  رگا  هک  دنکن  نامگ  ىـسک  دوشب . هداد 

دراد ىتسینویھـص  میژر  اجنآ  دینیبب  تسا ؛ گنـس  مدرم ، حالـس  رازبا و  اھنت  اجنآ  درادن ؛ دوجو  ىگنفت  درادن ، دوجو  ىحالـس  درادـن ، دوجو  ىکـشوم  هک  ىرتخاب  ىهنارک  رد 

، دناشکیم تلذ  ىراوخ و  هب  ار  اھنآ  دنکیم ، دوبان  ار  مدرم  ىگدنز  دنکیم ، بارخ  ار  مدرم  ىاھغاب  دنکیم ، بارخ  ار  مدرم  ىاھهناخ  دیایب ، رب  شتـسد  زا  هچرھ  دـنکیم : راکهچ 

لمحت دنتـسناوتن  درک ، ىھارمھ  اھتسینویھـص  اب  همھنیا  هک  ار  تافرع  رـسای  لثم  ىـسک  ددنبیم ؛ ناشیور  ار  قرب  ددنبیم ، ناشیور  ار  بآ  دـش  مزال  رگا  دـنکیم ؛ ریقحت 

اھنآ میھدن ، ناشن  اھتسینویھـص  لباقم  رد  تردق  تسد  هچنانچ  رگا  هک  تسین  روجنیا  دندرک . شدوبان  دندرک ، شمومـسم  دندرک ، شریقحت  دندرک ، شاهرـصاحم  دـننک ،

هکنیا زا  تسا  تراـبع  دراد  دوـجو  میژر  نـیا  ىدوباـن  زا  لـبق  اـت  هـک  ىجـالع  اـھنت  ادـبا ؛ دـننک ، تیاـعر  ار  ىـسک  قـح  دـننکب ، ار  ىـسک  ىهظحـالم  دـننک ، مـحر  ىـسک  هـب 

دوجو دیایب ، هاتوک  تسا -  نشخ  تفـصگرگ  میژر  نیمھ  هک  لباقم -  فرط  هکنیا  لامتحا  دـندرک ، دروخرب  هنادـنمتردق  رگا  دـننک ؛ دروخرب  هنادـنمتردق  دـنناوتب  اھىنیطـسلف 

لوقعم ىهزادنا  دـح و  زا  نوریب  تواسق  دـنکیم ، ىـشککدوک  دـنکیم ، ىـشکمدآ  دـندش . هراچیب  ىنعی  دـندرگیم ؛ سبشتآ  لابند  ناوت  ىهمھ  اب  دـنراد  نالا  هکنیاامک  دراد ؛

نیا ماهدیقع  هدـنب  اذـل  تسا . سبشتآ  لابند  اذـل  تسا ؛ راتفرگ  تخـس  ىراتفرگ  کی  رد  روذـحم ، کی  رد  ىنعی  تسھ ؛ مھ  زجاع  لاح  نیع  رد  اما  دـھدیم ، ناشن  ىرـشب 

دنناوتیم رگا  دننیطـسلف ، تشونرـس  هب  دنمهقالع  هکىناسک  تسا .] مزال   ] تردق تسد  دوشب . حلـسم  دیاب  هزغ  لثم  مھ  ىرتخاب  ىهنارک  هک  تسا  ام  داقتعا  نیا  تسا ،

تردـق تسد  هک  نیمھ  زا  تسا  ترابع  دـھاکب ، اھىنیطـسلف  تنحم  زا  تسا  نکمم  هک  ىزیچ  اھنت  دـننک . حلـسم  ار  مدرم  دـیاب  مھ  اجنآ  رد  تسا ؛ نیا  راک  دـننکب ، ىراک 

دوجوم نیا  تنوشخ  زا  تفرگ و  دـھاوخن  ماجنا  اھىنیطـسلف  عفن  هب  ىراک  چـیھ  هناراکشزاس ، عیطم و  مار و  دروخرب  اب  ـالاو  دـننکب ؛ ىیامنتردـق  دـنناوتب  دنـشاب ، هتـشاد 

. دش دھاوخن  هتساک  ىزیچ  تفصگرگ  ثیبخ و  نشخ و 

بالقنا  / ٠٨/١٠/١٣٩۴ ربھر  اب  روشک  زا  جراخ  رد  ناریا  یاھیگدنیامن  نالوئسم  ناریفس و  هجراخ ، روما  ریزو  رادید 

« نیطسلف هلئسم  لح  هار   » 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 14هاگياپ  هحفص 11 
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ار اھینیطـسلف  یهمھ  روضح  اب  تاباختنا  یرازگرب  میژر ، نیا  یهنازور  تایانج  عیاجف و  دـیدش  تیموکحم  یلعج و  بصاغ و  میژر  یفن  نمـض  اـم  نیطـسلف  یهلئـسم  رد 

. تسا قبطنم  الماک  زین  ایند  یراج  نیزاوم  اب  هک  میاهدرک  داھنشیپ 

داھنـشیپ اـب  تفلاـخم  رد  هتبلا  درک  دـھاوخ  صخـشم  ار  یلاغـشا  یاھنیمزرـس  ناـنکاس  اھتسینویھـص و  فـیلکت  دـیایب  نوریب  نیطـسلف  تلم  یارآ  لد  زا  یتـلود  رھ  ... 

. دوش یشاپورف  راچد  دیاب  یلعج  میژر  نیا  تسا  یعیبط  هک  تسا  بصاغ  میژر  یشاپورف  یانعم  هب  نیا  دناهتفگ  ام  یقطنم 

مالسلاهیلع  / ٠٣/٠٣/١٣٩۵ نیسح  ماما  یرادساپ  تیبرت  ىرسفا و  هاگشناد  رد  تانایب 

، دراد ناوارف  یهریخذ  یورین  دراد ، طایتحا  یورین ] ، ] دراد هبقع  هک  یرکشل  دنکب ؛ دناوتیمن  یراک  هبقعیب ، رکشل  امش . تشپ  دیآیم  ادخ  تردق  دیدرک ، تدھاجم  امش  رگا 

یتقو هک  دنامھف  دنامھف ؛ ام  هب  ار  نیا  ماما  تسا ؟ روخبتسکش  رگید  رکشل  نیا  یھلا ، تردق  زا  دوب  ترابع  شاهریخذ  شاهبقع ، یرکشل  رگا  الاح  دنکب . دناوتیم  راک  همھ 

، تسا امش  رـس  تشپ  هک  تسا  ادخ  تردق  اجنیا  دینکیم ، دراو  هنحـص  هب  ار  ناتدوخ  یاھورین  یتقو  دیوشیم ، نادیم  دراو  یتقو  دینکیمن ، یلبنت  یتقو  دینکیم ، تدھاجم 

نیا اب  دوشب . دازآ  دـناوتیم  مھ  نیطـسلف  قطنم ، نیا  اب  دـنک . دازآ  دـناوتیم  ادـخ  مھ  ار  رابکتـسا  رخـسم  یایند  یهمھ  قطنم ، نیا  اب  دـنکیم . دازآ  ادـخ  ار  رھـشمرخ  اذـل ] ]

قطنم نیا  اب  یتقو  میوشیم . ریذپانتسکـش  میتشاد ، ار  قطنم  نیا  ام  یتقو  دنک . ادـیپ  ققحت  قطنم  نیا  هک  یطرـش  هب  دـنامن ؛ فعـضتسم  دـناوتیم  یتلم  رھ  قطنم ،

دنھاوخن کانلوھ  کانـسرت و  رگید  ام ، لباقم  رد  اھتردـق  یداصتقا  یلام و  یلوپ و  ای  یتاغیلبت  ای  یماـظن  تردـق  دوب ؛] دـھاوخن   ] ندـش بوعرم  سرت و  میدـش ، نادـیم  دراو 

. ادخ تردق  هب  میتسھ  یکتم  دوب ؛

نیطسلف  / ١٢/٠٣/١٣٩۵ هضافتنا  زا  تیامح  یللملانیب  سنارفنک  نیمشش  رد  تانایب 

لکشم هکلب  تسا ، یندوشخبان  گرزب و  یئاطخ  دوخ  هک  ، دھدیم تیعورشم  بصاغ  میژر  هب  تلم ، کی  قح  زا  ندمآ  هاتوک  اب  هک  تسین  نیا  رد  طقف  شزاس  دنور  لکـشم 

رظن رد  ار  اھتسینویھـص  یهنادـنمزآ  هنارگبوکرـس و  هنابلطهعـسوت و  یاھتلـصخ  درادـن و  نیطـسلف  یهلئـسم  ینوـنک  طیارـش  اـب  یبساـنت  چـیھ  اـساسا  هک  تـسا  نآ  رد 

تـسرد یاھـشور  دروم  رد  یلم  عامجا  یعون  هجیتن ، رد  دـناسر و  تابثا  هب  ار  شزاس  نایعدـم  یاعدا  یتسردان  تسا  هتـسناوت  تصرف  مانتغا  اب  تلم ، نیا  اما  دریگیمن ؛

. تسا هتفرگ  لکش  نیطسلف  تلم  یهقح  قوقح  قاقحا  یارب  هزرابم 

دنور لباقم  رد  دـناهتفایرد . ار  شیوخ  طیارـش  اـب  نآ  بساـنت  نازیم  دـناهدرک و  هبرجت  ار  تواـفتم  یوگلا  ود  دوخ ، یهتـشذگ  یهھد  هس  یهماـنراک  رد  نیطـسلف  مدرم  کـنیا 

هدھاشم اھزور  نیا  هک  تسین  لیلدیب  تسا . هتشاد  تلم  نیا  یارب  یمیظع  یاھدرواتسد  هک  دراد  رارق  سدقم  یهضافتنا  رمتـسم  هنانامرھق و  تمواقم  یوگلا  شزاس ،

هار و نیا  یتسردهب  اریز  تسین ؛ نیا  زج  یراظتنا  نمـشد  زا  دریگیم . رارق  لاوس  دروم  هضاـفتنا ،»  » اـی موجھ و  دروم  تمواـقم ،» ، » لاـحلامولعم زکارم  یوس  زا  هک  مینکیم 

یلو دنراد ، ار  نیطسلف  یهلئسم  اب  یھارمھ  یاعدا  رھاظ  رد  هک  ییاھروشک  یتح  اھنایرج و  زا  یخرب  هک  مینکیم  هدھاشم  هاگ  اما  دراد ؛ لماک  فوقو  نآ  ندوب  شخبرمث 

زوـنھ دوـخ ، رمع  زا  هھد  دـنچ  یپ  رد  تمواـقم  هک  تسا  نیا  ناـنآ  یاـعدا  دـننکیم . هلمح  تمواـقم  هب  دـننک ، فرحنم  ار  تلم  نیا  تـسرد  ریـسم  اـت  دـنددصرد  تـقیقح  رد 

یئاغ فدھ  هب  هتـسناوتن  زونھ  تمواقم  هک  تسا  تسرد  تفگ : دیاب  خساپ  رد  تسا ! یرگنزاب  دـنمزاین  شور  نیا  سپ  دزاس ؛ ققحم  ار  نیطـسلف  یدازآ  تسا  هتـسناوتن 

رس هب  یطیارش  هچ  رد  کنیا  دوبن ، تمواقم  رگا  دید  دیاب  دراد . هگن  هدنز  ار  نیطسلف  یهلئسم  تسا  هتـسناوت  تمواقم  نکیل  دبای ، تسد  نیطـسلف  لک  یدازآ  ینعی  دوخ 

، تسا نمشد  هب  یشیاسرف  گنج  کی  لیمحت  رد  تمواقم ، تیقفوم  تسا . یتسینویھص  یاھهژورپ  ربارب  رد  یساسا  عنام  داجیا  تمواقم ، درواتسد  نیرتمھم  میدربیم ؟

رد هک  یناروشحلس  تمواقم و  لصا  زا  قحب ، دیاب  دنور ، نیا  رد  دناشکب . تسکش  هب  دوب ، هقطنم  لک  رب  هرطیس  هک  ار  یتسینویھص  میژر  یلصا  یهمانرب  هتـسناوت  ینعی 

هتـشاد و هاگن  هتـشارفارب  ار  تمواقم  مچرپ  دوخ ، ناج  میدـقت  اب  دـنتخادرپ و  تمواـقم  هب  یتسینویھـص  میژر  سیـسات  یهدرپ  یارجا  یادـتبا  ناـمھ  زا  فلتخم و  یاـھهرود 

یزوریپ رد  ار  تمواقم  شقن  یتح  ناوتیمن  انیقی  تسین و  هدیـشوپ  یـسک  رب  لاغـشا  زا  دـعب  یاھهرود  رد  تمواقم  شقن  دوش . لیلجت  دـندرک ، لقتنم  ار  نآ  لسن  هب  لسن 

رارق نیطسلف  لخاد  مدرم  شود  رب  تمواقم  راب  المع  هک  یدالیم  اب ١٩٨٢  فداصم  لاس ١٣۶١  زا  و  تشاگنا ؛ هدیدان  یدالیم  اب ١٩٧٣  فداصم  لاس ١٣۵٢  گنج  رصتخم  ولو 

کنیا دوب ، هدرکن  ریگنیمز  ار  یتسینویھص  میژر  تمواقم ، رگا  دشاب . ناشیتازرابم  ریسم  رد  ناینیطسلف  رگیرای  ات  دیسر  هار  زا  هللا - بزح  - نانبل یمالسا  تمواقم  تفرگ ،

اھنت نیا  اـما  تسا ، مھم  رایـسب  درواتـسد  نیا  یرآ  هریغ ؛ سراـف و  جـیلخ  قارع و  ندرا و  اـت  هتفرگ  رـصم  زا  میدوـب ؛ هقطنم  یاھنیمزرـس  رگید  هب  نآ  یزادـناتسد  دـھاش 

شرتسگ دـنور  تسا  هتـسناوت  هک  دوریم  رامـش  هب  نیطـسلف  یدازآ  دـنور  رد  مھم  یاهلحرم  فدـھ  ود  ققحت  هزغ ، یدازآ  نانبل و  بونج  یدازآ  تسین و  تمواقم  درواتـسد 

هدوبن رداق  یتسینویھـص  میژر  اھنتهن  رگید  دـعب ، هب  یدالیم  یهھد ٨٠  اب  فداصم  یـسمش  یرجھ  یهھد ۶٠  لیاوا  زا  دـنادرگ . سوکعم  ار  یتسینویھـص  میژر  ییایفارغج 

سکچـیھ تفای . رارمتـسا  هزغ  زا  رگید  رابتلذ  جورخ  اب  دـش و  زاغآ  ناـنبل  بونج  زا  راـبتلذ  جورخ  اـب  نآ  درگبقع  هکلب  دـنک ، یزادـناتسد  یدـیدج  یاھنیمزرـس  هب  تسا 

رد هک  یاهضافتنا  دوب . هتـسجرب  یـساسا و  تمواقم ، شقن  زین  مود  یهضافتنا  رد  دـشاب . تسخن  یهضافتنا  رد  تمواقم  یهدـننکنییعت  یـساسا و  شقن  رکنم  دـناوتیمن 

زا یناــشخرد  تاحفــص  یگمھ  هزغ ، رد  هزور  و ۵١  هزور   ٨ هزور ، یاـھگنج ٢٢  ناــنبل و  یهزور  گـنج ٣٣  دوـش . جراـخ  هزغ  زا  اـت  درک  راداو  ار  یتسینویھـص  مـیژر  تیاـھن ،

. تسا ناھج  هاوخیدازآ  یاھناسنا  یهمھ  مالسا و  ناھج  هقطنم ، یاھتلم  مامت  راختفا  بجوم  هک  تسا  تمواقم  یهمانراک 

سامح  / ١٣٩٧/٠١/١۵ یسایس  رتفد  سیئر  هینھ  لیعامسا  یاقآ  همان  هب  بالقنا  ربھر  خساپ 

رب رگید  راب  منادـیم  مزال  هتخاس ، نیگمـشخ  نیگمغ و  ار  نیطـسلف  یهلاسم  هب  ناگتـسبلد  هزغ ، رد  تسینویھـص  نمـشد  تواسق  ملظ و  نتفاـی  تدـش  هک  یئاـھزور  رد 

نیطـسلف تاجن  هار  اھنت  تمواـقم  هزراـبم و  کـشیب  منک . دـیکات  تسا  یمالـسا  تما  لـئاسم  ردـص  رد  هک  مھم  یهلاـسم  نیا  رد  یمالـسا  یروھمج  یگـشیمھ  عضاوم 

. تسا زارفارس  عاجش و  تلم  نآ  رکیپ  رب  دراو  تاحارج  شخبافش  یهخسن  اھنت  مولظم و 

...

یهمھ سار  رد  نیطسلف  یهلاسم  و  تسا ، نآ  زیمآتثابخ  یاھهشقن  رابکتسا و  ربارب  رد  یگداتسیا  ورگ  رد  ارـصحنم  یمالـسا  تما  یارب  رادتقا  تزع و  هب  تشگزاب  زورما 

تلم یزوریپ  هک  تسا  یگرزب  یندوشخبان  یاطخ  بصاغ ، وگغورد و  راـکبیرف و  میژر  اـب  هرکاذـم  تمـس  هب  تکرح  تسا . رابکتـسا  لـباقم  رد  یمالـسا  لـلملانیب  لـئاسم 

نیمھ زین  تسا  ندش  راکـشآ  لاح  رد  جیردت  هب  نونکا  هک  برع  نارـس  یخرب  تنایخ  دنکیمن . هدیـشکمتس  تلم  نآ  دـیاع  نارـسخ  زج  دزادـنایم و  بقع  هب  ار  نیطـسلف 

. تسا نآ  نانابیتشپ  بصاغ و  میژر  اب  هزرابم  دیدشت  مالسا و  یایند  رد  مواقم  زرابم و  حانج  تیوقت  همھ  نیا  جالع  دنکیم . لابند  ار  فدھ 

اھهاگشناد  / ١٣٩٧/٠٣/٢٠ نارگشھوژپ  ناگبخن و  ناداتسا ، زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

[ یتقو  ] ینعی ایرد ، هب  میزیریم  ار  اـھیدوھی  اـم  هک  دادـیم  راعـش  دـیدوبن ، اھامـش  هک  شیپ  لاـس  هاـجنپ  لـھچ  نآ  رد  رـصانلادبع  لاـمج  رگلاغـشا ، میژر  یهیـضق  نیمھ  رد 

میاهتفگ ام  میاهدرک ؛ هئارا  حرط  لوا  زور  زا  ام  هدزن ؛ یفرح  نینچ  لوا  زور  زا  یمالـسا  یروھمج  ایرد ؛ هب  میزیریم  ار  اھیدوھی  تفگیم  دـنزب ، فرح  لیئارـسا  هیلع  تساوخیم 

روـشک تموـکح  عوـن  نییعت  یارب  بخ ، رایـسب  دـنراد ؛ لوـبق  مھ  اـیند  یهمھ  هک  تسا  هتفرـشیپ  نردـم و  یهویـش  کـی  یموـمع  ارآ  هب  یهعجارم  یـسارکومد و  زورما  هـک 

یروھمج رکف  یمالـسا و  یروھمج  رظن  ناونعهب  لـبق  لاـس  دـنچ  نیا ، دـیزادنیب ؛ هار  مودـنارفر  کـی  دـینک ، هعجارم  نیطـسلف  مدرم  یموـمع  راـکفا  هب  نیطـسلف ، یخیراـت 

هب شیپ  لاس  دـص  زا  لقاال  هک  ییاھنآ  دـینک  ضرف  الثم   - دناینیطـسلف اعقاو  هک  ییاھنآ  تسا : اـم  فرح  نیا  هدـش . تبث  اـجنآ  رد  هدـش و  هتفگ  لـلم  ناـمزاس  هب  یمالـسا 

هک هتشاد  دوجو  یحیسم  مھ  هتشاد ، دوجو  یدوھی  مھ  هدوب ، ناملسم  مھ  نیطسلف ، رد  دندوب ؛]  ] ینیطسلف فرطنآ  هب  شیپ  لاس  داتشھ  دندوب ، ینیطسلف  فرطنآ 

یھاوخرظن نیطـسلف ، زا  جراخ  رد  هچ  و  نیطـسلف ، نیمزرـس  لک  ینعی  یلاغـشا  یاھنیمزرـس  دوخ  رد  هچ  دنتـسھ ، هک  اج  رھ  رد  اھینیطـسلف  نیا  زا  دناینیطـسلف -

یاهتفرشیپ رظن  رظن ، نیا  تسا ؟ یدب  رظن  رظن ، نیا  دنتساوخ . اھنآ  هچرھ  تسا ؛ لوبق  دروم  ماظن  نآ  نیطسلف ، نیمزرس  یارب  دندرک  نیعم  اھنیا  هک  ار  یماظن  رھ  دوشب ؛

؟ تسین

« نیطسلف هلئسم  لح  هار   » 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 14هاگياپ  هحفص 12 
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یمالسا  / ١٣٩٧/٠٣/٢۵ یاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

؛ ناـشیدوھی هچ  ناشیحیـسم و  هچ  ناشناملـسم ، هچ  دـنریگب ؛ رارق  لاوـس  دروـم  یتسیاـب  یعقاو - ناینیطـسلف   - نیطـسلف مدرم  اـیند ، دازآ  یاـھروشک  یهمھ  لـثم 

یھاوخرظن اھنآ  زا  دریگب و  رارق  هعجارم  دروم  دیاب  دنتـسھ  ینیطـسلف  هک  یناسک  نآ  ارآ  دناهدش . نیطـسلف  دراو  رگید  یاھاج  زا  هک  ییاھنآ  هن  دناینیطـسلف ، هک  ییاھنآ 

ناشیاسور و اھتسینویھـص و  ینعی ] ، ] دناهدش هقطنم  نیا  دراو  هک  یناسک  هب  تبـسن  یتموکح  ماظن  نآ  دـننک ؛ نیعم  ار  نیطـسلف  روشک  یتموکح  ماظن  اھنآ  دوشب و 

و تسا ؛ راک  رس  رب  زورما  هک  تسا  یتسینویھص  یلعج  لطاب و  میژر  نتفر  نیب  زا  ندش و  دوبان  نامھ  نیا  تسین و  نیا  زج  نیطسلف  لحهار  تفرگ . دھاوخ  میمـصت  هیقب ،

نیا رگا  درک . دـھاوخ  ادـیپ  ققحت  یھلا  یهوق  لوح و  هب  اـعطق  تسین - رود  یلیخ  هک  یاهدـنیآ  درک ؛ نیعم  ناـمز  دوشیمن   - یرودنادـنچهن یهدـنیآ  رد  یعطق  روـطهب  رما  نیا 

. دنروایب تسد  هب  ار  ناشدوخ  تدحو  هللااشنا  تسناوت  دنھاوخ  هقطنم  نیا  رد  ناملسم  یاھتلم  دش ،

یمالسا  / ١٣٩٨/٠٣/١۵ یاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

یهلئسم هیلع  اکیرمآ  روتسد  هب  دنھدیم  لیکشت  سالجا  نیرحب  رد  تقو  نآ  تسا ، مالسا  یایند  لوا  یهلئسم  هکلب  لوا  یهجرد  لئاسم  وزج  نیطـسلف  یهلئـسم  زورما 

مھ اھیدوعـس  اھنیا و  دوخ  دنروخن . ار  اھیدوعـس  لوگ  دننکیم ؛ یلاخ  دـنراد  ار  ناشدوخ  یاپ  ریز  دـننادب  نیرحب  ماکح  نیطـسلف ! یهلئـسم  ندرک  دوبان  یارب  نیطـسلف ،

فالخ رب  اما  دنـشکیم  تمحز  دـننکیم ، جرخ  لوپ  ( ١ (؛ هرـسح مھیلع  نوکت  مث  اھنوقفنیـسف  دوشیم :] مامت   ] ناشدوخ ررـض  هب  دـننکیم ، یلاخ  ار  ناشدوخ  یاپ  ریز  دـنراد 

. دنمھفیمن هنافـساتم  دـنمھفیمن ؛ اھتنم  دوشیم  مامت  ناشدوخ  هیلع  مھ  اھنیا  و  دـیوگیم . یعطق  روط  هب  نآرق  ار  نیا  دـش ؛ دـھاوخ  مامت  ناشدوخ  هیلع  اھنآ  یهتـساوخ 

. دننک حالـصا  دندرک  داجیا  هک  ار  ییاھداسف  نآ  دننک ؛ حالـصا  رگا ] ( ] ٢ (؛ اوحلـصا اوبات و  نیذلا  الا  تسا : زاب  هبوت  هار  دـننک ، هبوت  رگا ] [ ؛ تسا زاب  نتـشگرب  هار  دـندرگرب ، رگا ] ]

و درک ، شالت  نیا  یارب  دیاب  دـش ؛ دـھاوخ  لح  مھ  اب  اھناملـسم  یلدـمھ  اب  مھ ، اب  اھناملـسم  یھارمھ  اب  مالـسا  یایند  تالکـشم  دراد . زاین  نیا  هب  مالـسا  یایند  زورما 

. دنفظوم مالسا  یایند  یاملع  دنفظوم ، مالسا  یایند  نارکفنشور 

تماقتسا ام  اما  دز  هبرـض  داتـسیا و  ام  لباقم  رد  رابکتـسا  یایند  مینکیم ، عافد  نیطـسلف  زا  میتفگ  میتفریذپ . ار  نیطـسلف  زا  عافد  یاھهنیزھ  یمالـسا ، یروھمج  رد  ام 

. نیطسلف تلم  هب  تسا  قلعتم  ییاھن  یزوریپ  هک  مینادیم  ملسم  و  داتسیا ، میھاوخ  مھ  زاب  میداتسیا ، میدرک ،

یمالسا  / ١٣٩٨/٠٣/١۵ یاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

 - نیطـسلف تلم  یهبناجهمھ  تازرابم  مییوگیم  ام  میتسین . اھیدوھی  نتخیر  ایرد  هب  لھا  میزیریم ، ایرد  هب  ار  اھیدوھی  دنتفگ  هک  برع  یمیدق  ناربھر  زا  یـضعب  لثم  ام 

زا دنوشب . نیطـسلف  تلم  یار  میلـست  دنتـسھ ، نیطـسلف  بصاغ  هک  یناسک  ات  دنک  ادیپ  همادا  دـیاب  یگنھرف - یقالخا و  تازرابم  یماظن ، تازرابم  یـسایس ، تازرابم 

و دوشب ، یھاوخرظن  دنتسھ ، نیطسلف  زا  یهدشدیعبت  نیطـسلف  جراخ  رد  هک  یناسک  نآ  ینیطـسلف و  یدوھی  یحیـسم و  ناملـسم و  زا  معا  نیطـسلف  مدرم  یهمھ 

هب یھلا و  فطل  هب  و  درک ، دھاوخ  ادیپ  همادا  دنک و  ادیپ  همادا  دیاب  نامز  نیا  ات  هزرابم  دنشاب ؛ نآ  میلـست  همھ  دشاب و  مکاح  نیطـسلف  رد  یماظن  هچ  هک  دننک  نیعم  اھنیا 

نیطسلف روشک  دش و  دھاوخ  طلسم  ملاع  لقاع  یاھفرع  یهمھ  لوبق  دروم  یناسنا  زیمآتملاسم  یهزرابم  نیا  رد  نیطسلف  تلم  یھلا  یهوق  لوح و  هب  یھلا و  قیفوت 

. دید دیھاوخ  ار  زور  نآ  هللااشنا  اھناوج  امش  یھلا ، قیفوت  هب  و  تشگ ؛ دھاوخرب  نیطسلف  مدرم  هب 

مدرم  / ١٣٩٨/١١/١۶ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

اب یتسیاب  ینیطسلف  یاھنامزاس  ینیطسلف و  رصانع  نیطـسلف و  تلم  هناعاجـش . تمواقم  یگداتـسیا و  زا  تسا  ترابع  جالع  تسیچ ؟ نیطـسلف ] یهلئـسم   ] جالع

یهمھ دننک ؛ کمک  اھنیا  هب  دـیاب  مھ  مالـسا  یایند  یهمھ  تسا و  نیا  طقف  شھار  دـننک ؛ گنت  اکیرمآ  رب  تسینویھـص و  نمـشد  رب  ار  هصرع  ناشدوخ ، یهناراکادـف  داھج 

دنھاوخ ینیطـسلف  حلـسم  یاـھنامزاس  هک  تسا  نیا  نم  یهدـیقع  هتبلا  تسا . جـالع  نیا  دـننک ؛ تیاـمح  دـننک و  یناـبیتشپ  اھینیطـسلف  زا  دـیاب  ناملـسم  یاـھتلم 

. تسا تمواقم  شھار  داد ؛ دنھاوخ  همادا  ار  تمواقم  داتسیا ،

...

یهمھ زا  تسا ؛ هدـش  تبث  نیا  مھ  یللملانیب  مھم  زکارم  رد  میتفگ و  لبق  لاس  دـنچ  ام  هک  تسا  یبلطم  نامھ  نیطـسلف ، یهلئـسم  یئانبریز  یـساسا و  جـالع  اـما 

هچ ناملـسم ، هچ  یبھذـم ــ  رھ  زا  تسا و  نیطـسلف  لھا  هک  نآ  دـش ، نکاس  نیطـسلف  یهقطنم  رد  هدـمآ  تسا و  روشک  نـالف  لاـم  هک  نآ  هن  لصالاینیطـسلف ، مدرم 

نآ دیایب و  راک  رس  اھنآ  لوبق  دروم  ماظن  دوشب و  یھاوخرظن  دنایدوھی ــ  یـضعب  دنایحیـسم ، یـضعب  دنناملـسم ، اھینیطـسلف  زا  یـضعب  نوچ  یدوھی ؛ هچ  یحیـسم ،

ار نیطـسلف  زا  یـشخب  کی  یلاغـشا ؛ یاھنیمزرـس  ناشدوخ  لوق  هب  یهدودحم  نآ  هب  طوبرم  هک  دـینک  ضرف  طقف  هن  دـنک ،] تموکح   ] نیطـسلف نیمزرـس  مامت  رب  ماظن 

لاثما یهرابرد  دنک ، یریگمیمصت  نیطـسلف  لئاسم  یهرابرد  هک  دیایب  راک  رس  دیاب  مدرم  یمومع  یار  اب  یتموکح  کی  نیطـسلف ، یهمھ  رد  یلاغشا ؛ نیمزرس  دنیوگیم 

. دراد دوجو  نیطسلف  یهلئسم  لح  نیطسلف و  رد  حلص  یارب  هک  تسا  یھار  اھنت  نیا  تسا . اھنآ  تسد  رایتخا  دننک . یریگمیمصت  ناشدوخ  مھ  نارگید  وھایناتن و 

سدق  / ١٣٩٩/٠٣/٠٢ یناھج  زور  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس 

هئارا نیا  زا  شیپ  یهھد  ود  هب  کیدزن  زا  هک   - ینیطسلف ماوقا  نایدا و  یهمھ  زا  یسرپهمھ  حرط  دوش . هرادا  نانآ  یهدارا  اب  دیاب  و  تسا ، ناینیطسلف  هب  قلعتم  نیطسلف 

نآ دوخ  یاھقوب  اب  نایبرغ  هک  یزیتس  یدوھی  یاعدا  هک  دھدیم  ناشن  حرط  نیا  دوش . بترتم  نیطـسلف  یادرف  زورما و  یاھـشلاچ  رب  دیاب  هک  تسا  یاهجیتن  اھنت  میاهدرک -

روشک یـسایس  ماـظن  تکرـش و  یـسرپهمھ  کـی  رد  مھ  راـنک  رد  ناملـسم ، یحیـسم و  یدوـھی و  ناینیطـسلف  حرط ، نیا  رد  تسا . ساـسایب  یلکب  دـننکیم ، رارکت  ار 

. تسا نآ  زا  هناگیب  الماک  دوھی و  نیئآ  رد  یتعدب  دوخ  مسینویھص ، تسا و  یتسینویھص  ماظن  دورب  دیاب  اعطق  هچنآ  دننکیم ؛ نییعت  ار  نیطسلف 

سدق  / ١۴٠٠/٠٢/١٧ یناھج  زور  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس 

دنناوتیم ینیطسلف  نازرابم  تسا ؛ باذج  یقرتم و  یقطنم  (، ۵  ) هدیسر تبث  هب  للم  نامزاس  دانسا  رد  یمالسا  یروھمج  یوس  زا  هک  مھ  ینیطسلف  یهزرابم  قطنم 

هلمج زا  نید ، موق و  رھ  زا  یلصا  نانکاس  دنکیم و  نیعم  ار  روشک  یـسایس  ماظن  یـسرپهمھ ، نیا  دننک . حرطم  ار  نیطـسلف  یلـصا  نانکاس  یهمھ  زا  یـسرپهمھ  کی 

. دنکیم نییعت  ار  هدیزگٰینکس  ناگناگیب  تشونرس  دنادرگیمرب و  لخاد  هب  ار  ناگراوآ  یسایس ، ماظن  نآ  درک ؛ دنھاوخ  تکرش  نآ  رد  ینیطسلف  ناگراوآ 

عورـشم و یهزرابم  ینیطـسلف ، نادھاجم  دنک . هشدخ  دناوتیمن  نآ  ندوب  یقرتم  رد  سک  چیھ  هدش و  هتفریذپ  ایند  رد  هک  تسا  یجیار  یـسارکومد  یانبم  رب  هبلاطم  نیا 

. دوش هبلاطم  نیا  لوبق  هب  راچان  هک  دنھد  همادا  یردق  هب  دیاب  ار  بصاغ  میژر  اب  دوخ  یقالخا 

سدق  / ١۴٠١/٠٢/٠٩ یناھج  زور  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس 

ریغ ناوج  ریپ و  کدوک ، نز ، تسا ؛ هداتفا  نامولظم  ناج  هب  حالـس  اب  دـھدیم و  همادا  دوخ  یاھتیانج  هب  نانچمھ  تسا ، هداـتفا  سفن  زا  هکنیا  اـب  هتبلا  یتسینویھـص  میژر 

هک اکیرمآ  اپورا و  رد  رشب  قوقح  یعدم  نایوگغورد  اما  دنکیم ؛ دوبان  ار  اھییاراد  عرازم و  دزاسیم ، ناریو  ار  اھهناخ  دنکیم ، هجنکـش  ینادنز و  دناسریم ، لتق  هب  ار  حلـسم 

مھ کمک  راوخنوخ  گرگ  هب  هکلب  دننکیمن  عافد  مولظم  زا  دناهدز و  بل  رب  توکس  رھم  نیطـسلف  رد  تیانج  همھنیا  ربارب  رد  دنتخادنا ، هار  هب  ار  اغوغ  نآ  نیارکوا  یهیـضق  رد 

. دننکیم
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تمواقم یورین  اب  اھنت  درک ؛ هیکت  دیابن  ناوتیمن و  دناعم  تسرپداژن و  یاھتردق  نیا  هب  نیطسلف ، یهیضق  نآ  سار  رد  مالـسا و  یایند  یایاضق  رد  هک  تسا  یگرزب  سرد  نیا 

. درک لح  ار  نیطسلف  یهلئسم  نآ  سار  رد  مالسا و  یایند  لئاسم  ناوتیم  تسا ، زیزع  مالسا  ماکحا  میرک و  نآرق  میلعت  زا  هتفرگرب  هک 

یمالسا  / ١۴٠١/١١/٢٩ یاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

کی هسنارف  روج ، کی  اکیرمآ  دننکیم ؛ تلاخد  دنیآیم  دننک ؛ تلاخد  یمالسا  یاھروشک  رد  هک  دنلئاق  قح  ناشدوخ  یارب  ایند  یاھتردق  ایند ، یهتفرشیپ  یاھروشک  زورما 

تالکـشم دـناهدنامرد ، ناشدوخ  یاھروشک  یهرادا  رد  دـنلئاق ! قح  راک  نیا  یارب  مھ ]  ] ناشدوخ یارب  دـننکیم ، تلاخد  یمالـسا  یاـھروشک  رد  روج . کـی  یکی  نآ  روج ،

بخ دننک ! لح  ار  اھنیا  تالکشم  ناشدوخ  یاعدا  هب  دننک و  فرـصت  ار  یمالـسا  یاھروشک  دنیایب  دنھاوخیم  دننک ، لح  دناهتـسناوتن  ناشدوخ  یاھروشک  رد  ار  ناشدوخ 

ار نیطسلف  مولظم  ناناملسم  لد  فرح  یمالسا  یروھمج  زورما  تسا ... نیطسلف  یهیضق  رطاخ  هب  یمالسا  یاھتلود  فعض  مالسا و  یایند  فعض  یانعم  نامھ  هب  نیا 

هک مھ  مییوگیم  مینکیم ، عافد  مینکیم ، تیامح  نیطسلف  تلم  زا  مینکیم : نایب  دنلب  یادص  اب  ار  تقیقح  مینکیمن ، ار  سکچیھ  یهظحالم  ام  دنکیم . نایب  ینلع  حیرص و 

ناشدوخ هک  یناسک  نآ  دنزادنیب و  هار  یسارھناریا  دنوشب و  زکرمتم  نانمشد  هدش  بجوم  نیمھ  مینکیم . عافد  نیطسلف  تلم  زا  میناوتب  یقیرط  رھ  هب  مینکیم ؛ عافد 

. یسارھناریا دروم  رد  دنوشب  ادصمھ  اھنآ  اب  دننک ، کمک  نیطسلف  هب  ام  یهزادنا  هب  لقاال  هک  دنفظوم  مھ 

هب هن  هملک  یعقاو  یانعم  هب  یمالـسا  یاھتلود  یراکمھ  یمالـسا ، یاھتلم  یلدـمھ  یمالـسا ، یاھتلم  داحتا  تسا ؛ مالـسا  هب  تشگرب  تالکـشم ، نیا  یهمھ  لـحهار 

. دیآیم شیپ  تالکـشم  دننک . یراکمھ  مھ  اب  هکنیا  هب  دنراد  جایتحا  یمالـسا  تما  یازجا  یهمھ  و  دننک ؛ یلدـمھ  دـننک ، یراکمھ  هملک  یعقاو  یانعم  هب  یروص ؛ لکش 

ینعی تسا ؛ نیملـسم  یهمھ  هب  طوبرم  نیا  تسا ؛ یتخـس  یهثداح  کی  نیا  بخ  هدـمآ ، شیپ  هیکرت  رد  هیروس و  رد  هک  یرگناریو  یهلزلز  نیا  دـینک  هظحـالم  امـش  نـالا 

رد اکیرمآ  یاھتلاخد  لثم  نیطسلف ، یهلئسم  لثم  یـسایس  لئاسم  لباقم  رد  نیا  اھتنم  دننک ؛ جنر  ساسحا  دننک ، درد  ساسحا  ییاھزیچ  نینچ  کی  زا  دیاب  همھ  اعقاو 

. تسا یمھم  یهثداح  لاح  نیع  رد  اما  تسا ، یکچوک  زیچ  رگید  یاھاج  رد  هیروس ، رد  هقطنم ، فلتخم  یاھروشک 
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