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

؛ میزاسب نامدوخ  مینک ؛ شالت  نامدوخ  مینک ؛ راک  ناـمدوخ  میناوتیم  اـم  هک  دـندرک  میھفت  تلم  اـم  هب  دوب -  اـم  راوگرزب  ماـما  هک  بـالقنا -  ملعم  بـالقنا و  بـالقنا ، زا  دـعب 

هب زگرھ  ام  میریگب . راک  هب  مھ  یگدنزاس  نارود  نیمھ  رد  ار  نیا  دیاب  ام  مینک . یراذـگناینب  تسام -  گنھرف  نامھ  هک  ار -  فرـصم  دـیلوت و  یگدـنزاس و  یهدـعاق  نامدوخ 

ار اھنآ  یهمھ  میناوتب  رگا  میشاب -  ریزگان  هک  یتقو  وا -  ینف  یدوجوم  یژولونکت و  هچ  تاناکما ، هچ  ملع ، هچ  دراد ؛ هچرھ  یـسک  رھ  مینکیمن . تشپ  نارگید  یاھهتـشاد 

رارق روشک  نورد  زا  یگدنزاس  دادعتـسا  ندیـشوج  یارب  یلپ  هلیـسو و  یتسیاب  ار  اھنیا  یهمھ  ام  درک . میھاوخن  غیرد  ییهظحل  میھدب ، رارق  نامدوخ  یاھفدھ  تمدخ  رد 

، دوشیم دیلوت  روشک  لخاد  رد  هک  یزیچ  رھ  میھدب . حـیجرت  یجراخ  تاعونـصم  زا  یهدافتـسا  رب  ار  نیا  یتسیاب  مینک ، دـیلوت  روشک  لخاد  رد  میناوتیم  هک  اجرھ  میھدـب .

. دوشب دراو  روشک  یاھهزاورد  زا  ییهزاورد  یرگید و  تسد  زا  هک  نآ  زا  رتھب  یکدنا  یتح  تسا ؛ نآ  یجراخ  هباشم  زا  رتکرابم  ام  یارب 

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

هشیمھ اھلاس ، لوط  رد  زورما و  زور و  نآ  دنھدیمن ، تیمھا  تسا ، لئاق  شزرا  نآ  یارب  تلم  نیا  هک  یتمارک  فرـش و  روشک و  لالقتـسا  ناریا و  مدرم  تزع  هب  هک  یناسک 

فعض ناشدوخ  لد  رد  میناوتیمن ! ام  هک  تسا  نیا  هب  ناشهیکت  مھ  هشیمھ  دننک ؛ فیعـض  لیلذ و  ار  ناریا  تلم  دناهدرک  یعـس  دوخ  هنالدزب  هنادرمناوجان و  یاھهیـصوت  اب 

تلم تسا . نموم  مدرم  هب  یافج  نیا  دنھدیم . تبـسن  نموم  مدرم  هب  ار  نیا  تسین ؛ نامیا  غورف  ناشدوخ  لد  رد  دـنھدیم . تبـسن  ناریا  تلم  هب  ار  نیا  اما  دـنزیم ؛ جوم 

. دنکیم بولغم  ار  نمشد  هدافتسا و  دوخ  ناوت  همھ  زا  تسا ، نایم  رد  یمالسا  یالاو  یاھشزرا  روشک و  یاھشزرا  زا  عافد  تمارک و  فرش ، یاپ  هک  ییاجنآ  هدرک  تباث  ام 

نادمھ  / ١۵/١٣٨٣/٠۴ ناتسا  مدرم  رادید  رد  تانایب 

یلم یمالسا و  گنھرف  رب  ینتبم  هنومن و  هعسوت ی  میناوت  یم  ام  هک  تسا  نیا  لمجم  روط  هب  منک ، ضرع  تسا  مزال  نادمھ  زیزع  مدرم  امـش  یمومع  عمجم  رد  هچنآ 

هک ار  یریـسم  نیمھ  ینعی  درک ؛ لیدـبت  هتفرـشیپ  روشک  کی  هب  ار  ناریا  ناوت  یم  تسین . یھاو  لایخ  کـی  ماـخ و  یوزرآ  کـی  نیا  میرواـیب ؛ دوجو  هب  روشک  نیا  رد  ار  دوخ 

همھ یلم و  شالت  زا  تسا  ترابع  هک  تسا ، نآ  مزال  طرـش  هب  طورـشم  نیا  اما  داد ؛ همادا  رت  یوق  رتھب و  یریگتھج  اب  رتشیب و  تعرـس  اب  تسا ، هدومیپ  زورما  اـت  بـالقنا 

. هبناج

ناسدنھم  / ١٣٨٣/١٢/٠۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تیعقاو تسین ؛ تسھ ، زورما  هدوب و  زور  نآ  هک  ییاھ  تیعقاو  رگنایامن  هجو  چیھ  هب  اھـشرازگ  نیا  نکیل  دنداد ؛ یبوخ  یاھـشرازگ  دنداد ، شرازگ  دندمآ  هک  ارزو  نایاقآ  هتبلا 

هرھب یارب  یتح  یملع و  دـشر  قیقحت و  تخاس و  یارب  ام  سدـنھم  هب  ماظن  روشک و  اھزور  نآ  دـنھدب . شرازگ  لصفم  دـندرکن  تصرف  نایاقآ  تسا ؛ نیا  زا  رتارف  یلیخ  اھ 

یجراخ یاھتکرش  هک  نآ  زا  دعب  دیشاب . هدینش  مھ  امش  دیاش  متفگ ؛ ار  هتکن  نیا  مدرک ، دیدزاب  زد  دس  زا  هک  نآ  زا  دعب  یی ، هبحاصم  رد  البق  نم  داد . یمن  نادیم  یرادرب 

کی دننک . ربارب  ود  ار  هاگورین  تیفرظ  دنتـساوخ  یم  دعب  دنداد . یلخاد  تکرـش  کی  هب  ار  نآ  هاگورین  زا  یرادرب  هرھب  یھاتوک  تدم  یارب  دنتخاس ، ار  ام  زد  دـس  زا  یتمـسق 

ناریا تلود  دادـن . هزاجا  نیاربانب  دـنورب ؛ نوریب  دـیاب  اھنیا  تفگ  تسا ، یناریا  رادرب ، هرھب  دـید  یتقو  دـنک ، ربارب  ود  ار  هاگورین  تیفرظ  دـیایب  دـش  دـھعتم  هک  ییاکیرما  تکرش 

ار هاگورین  رگید  دـصرد  هاجنپ  دـنیایب  دـندش  رـضاح  ارھاظ  اھ  ییاـکیرما  تقو  نآ  داد ؛ ییاـیلاتیا  تکرـش  کـی  هب  ار  زد  هاـگورین  زا  یرادرب  هرھب  درک و  نوریب  ار  یناریا  رادرب  هرھب 

یاـھتخاس هچ  تخاـس -  یاـھ  هنیمز  رد  اـم  هک  تسھ  مھ  نـیمھ  یارب  یرادرب . هرھب  هـنیمز ی  رد  یتـح  دـش ؛ یمن  هداد  هزاـجا  الـصا  یناریا  هـب  نیارباـنب  دـننک . لـیمکت 

یلاحرد میرادن ؛ دشاب ، یناریا  تخاس  هک  یی  هضرع  لباق  رکذ و  لباق  زیچ  کی  اعقاو  نامز -  نآ  رد  نوگانوگ  یاھ  یسدنھم  نارمع و  ینامتخاس ، یاھ  هزاس  هچ  یتعنص ،

، اھ هارگرزب  نیا  اھ ، هاگورین  نیا  اھدس ، نیا  دنا  هتـسناوت  زورما  هک  ییاھناوج  نیمھ  تسین . توافتم  زیامتم و  زورید  لسن  زا  زورما  لسن  دنیاھورین و  نامھ  ام  یاھورین  هک 

لـسن رد  دـننک ، دـیلوت  ار  یی  هتـسھ  هدـیچیپ ی  یروآنف  نیا  یماظن و  یاھ  حالـس  نیا  اھامیپاوھ ، اھ و  نیـشام  یحارط  نیا  نوگانوگ ، تاجناخراک  نیا  اھ ، نھآ  طـخ  نیا 

نیا هک  تسا  نیا  تمدخ  نیرتگرزب  یملع ، یاھ  هنیمز  رد  نم  رظن  هب  تسا . روشک  هب  بالقنا  تمدخ  نیرتگرزب  نیا  دوبن . یربخ  اھزیچ  نیا  زا  اما  دندوب ؛ مھ  ام  هتشذگ ی 

«. میناوت یم  ام  : » دندرک ماما  هک  یریبعت  نامھ  میناوت ؛ یم  ام  هک  دیشخب  اھ  یناریا  ام  هب  ار  رواب 

زا مھ  ار  لیب  هتـسد ی  یتح  ام  هن ! مھ  یبلح  هباتفآ ی  ینعی  دنتخاس ؛ یم  اھ  تقو  نآ  هک  یی  یلگ  یاھ  هباتفآ  دـیزاسب ؛ گنھلول  دـیورب  امـش  دـنتفگ  یم  ام  هب  زور  نآ 

یم شیپ  زور  هبزور  ناوارف  یاھزاین  درک و  یم  تفرـشیپ  یگدـنز  حطـس  ار . یتعنـص  نوزفازور  زاـین  دروم  فرـصم و  دروم  یاـھزیچ  هیقب ی  نینچمھ  میدرک ؛ یم  دراو  جراـخ 

میدوب و هتفر  یتسود  ندید  هب  دھشم  رد  ای ۴۵  لاس ۴۴  دندرک ! یم  مھ  راختفا  تقو  نآ  نازیر  همانرب  میدرک . یم  دراو  میتفرگ و  یم  نارگید  زا  دیاب  ام  ار  اھنیا  همھ ی  دمآ ؛

بلاطم هنوگ  نیا  ناگناگیب و  طلست  یگتسباو و  زا  دوب و  ام  یروشرپ  یناوج و  هرود ی  دوب . هدمآ  هسلج  نیا  هب  مھ  زور  نآ  یلم  یاروش  سلجم  ناگدنیامن  زا  یکی  افداصت 

هدـنیامن ی دـیاب  ناشیا  هک  دوب  هداد  تسیل  راـبرد  هک  یـسک  ینعی  تقو -  نآ  سلجم  هدـنیامن ی  تسا . سلجم  هدـنیامن ی  اـقآ  نیا  هک  نیا  هب  هجوت  یب  میدز ؛ ییاـھفرح 

یزیچ هچ  هب  دییوگ و  یم  هچ  امـش  تفگ  هک  نیا  هلمج  زا  دز ؛ ییاھفرح  مخت  مخا و  ربکت و  نعرفت و  اب  رادـقم  کی  نم  باوج  رد  دوبن -  تاباختنا  هک  تقو  نآ  دوش ؛ اج  نالف 

یارب دنراد  رکون  لثم  دنیام و  رگراک  اھنآ  میھد و  یم  لوپ  میراد ، لوپ  میراد ، تفن  ام  دننک . یم  راک  ام  یارب  دنراد  رکون  لثم  اھ  یبرغ  اھ و  ییاپورا  زورما  دـینک ؟ یم  ضارتعا 

دای ارچ  میزاسب ؟ ارچ  مینک ؟ دـیلوت  ارچ  ام  هک  دوب  نیا  رکف  نیا . ینعی  میوگ ، یم  هک  طاطحنا  هرود ی  تسا ! زور  نآ  سلجم  هدـنیامن ی  کـی  قطنم  نیا ، دـننک ! یم  راـک  اـم 

یفارشا یگدنز  میھد و  یم  میراد ، تفن  لوپ  مھ  ام  دنراذگ ؛ یم  ام  رایتخا  رد  ار  مزال  لیاسو  دنروآ و  یم  نامیارب  مینیـشن ، یم  اھاقآ  لثم  دوخ  یاھ  هناخ  رد  ام  میریگب ؟

طاطحنا هرود ی  لاس ، دص  نآ  اذـل  دوب ؛ نیمھ  روشک ، هدـننک ی  هرادا  یاھ  هاگتـسد  رب  زور  نآ  مکاح  گنھرف  دوب . الاب  حطـس  رد  درمتلود  کی  زور  نآ  قطنم  نیا ، مینک . یم 

. تسام

میرحت نیمھ  دوب ؛ ام  اب  یبرغ  یایند  یتعنـص و  یایند  رھق  نآ ، منک و  ضرع  امـش  هب  مناد  یم  مزال  نم  مھ  ار  نیا  دـمآ ؛ ام  کمک  هب  مھ  زیچ  کی  دز . مھ  هب  ار  نیا  بالقنا 

. درک کمک  ام  هب  نیا  هن ، میوگب  مھاوخ  یم  نم  دوش ؛ یم  بآ  ناشلد  اھ  میرحت  نیا  روصت  زا  اھ  یـضعب  دنا . هتـشاد  ام  اب  نالا  ات  بالقنا  لوا  زا  هک  ییاھ  مخت  مخا و  اھ و 

زا دـیاب  هلومحم  نیا  میروایب . روشک  لخاد  هب  اـت  میدـیرخ  یجراـخ  روشک  کـی  زا  ار  نآ  میتشاد ؛ مزـال  رادراـخ  میـس  اـم  گـنج ، لـیاوا  ما . هدرک  رکذ  ار  هرطاـخ  نیا  نم  اـھراب 

هزاجا ی اما  تسا ؛ کـنات  هن  تسا ، پوت  هن  تسا ، متا  بمب  هن  هک  رادراـخ  میـس  دـندادن ! روبع  هزاـجا ی  دـندوب ، قارع  ناـبیتشپ  اـھنآ  نوچ  درک . یم  روبع  زور  نآ  یوروش 

یم رادراخ  میـس  دـنتخورف ؛ یمن  ام  هب  میرخب ، میتساوخ  یم  کـنات  دـنتخورف ؛ یمن  اـم  هب  میرخب ، پوت  میتساوخ  یم  اـم  یتقو  دـندوب . دـب  اـم  اـب  ردـق  نیا  دـندادن ! روبع 

نیا هرخالاب  میدوب  روبجم  ام  تخورف و  یم  ربارب  هس  ربارب و  ود  تمیق  اـب  یچقاـچاق  اـما  دـنداد ؛ یمن  اـم  هب  میتساوخ ، یم  تاـناکما  دـنداد ؛ یمن  اـم  هب  میرخب ، میتساوخ 

رد ام  زورما  میتسھ . ایند  لوا  حطـس  روشک  هد  وزج  هرز ، دـض  هنیمز ی  رد  اـم  زورما  هک  دـش  نیا  اـھ  میرحت  نیا  هجیتن ی  مینک . نیماـت  ـالاب  تمیق  اـب  زاـین ، ردـق  هب  ار  مزاول 

هک یروشک  نآ  اـب  میراد  قرف  اـم  تسھ . مھ  یموب  یرواـنف ، نیا  میراد . دـح  نیا  رد  ار  یرواـنف  نیا  هک  میتـسھ  اـیند  روشک  هدزاـی  هد ، وزج  مویناروا  یزاـس  ینغ  هنیمز ی 

زور نآ  یوروش  زا  ار  تاناکما  مامت  شبالقنا  لوا  لاس  هد  رد  نیچ  دنشک . یم  ام  خر  هب  ار  نیچ  اھ  یـضعب  درک . کمک  وا  هب  زور  نآ  یوروش  تشاد ، یتسینومک  ماظن  نوچ 

نامدوخ میدرک ، راک  رھ  درکن . کمک  اـم  هب  تعنـص  شناد و  یاراد  تردـق  چـیھ  اـھلاس ، زا  یلاـس  چـیھ  رد  اـما  دوب . هدروخن  مھ  هب  ناـش  هناـیم  زونھ  هک  یعقوم  نآ  تفرگ ؛

. میدرک

هب بالقنا  لیاوا  هدـنب  دـنزاس . یم  اھ  یوروش  مھ  ار  اـم  یولیـس  میرخ و  یم  اـکیرما  زا  ار  مدـنگ  اـم  هک  دوب  نیا  میدز ، یم  هشیمھ  اـم  هک  ییاـھفرح  وزج  بـالقنا  زا  لـبق 

، ولیـس نوچ  مداتفا ؛ هدجـس  هب  اج  نامھ  مرظن  هب  دـنا . هتخاس  مک  تیفرظ  اب  یولیـس  کی  امـش  ناسدـنھم  یگدـنزاس و  داھج  یاھ  هچب  مدـید  متفر و  بونج  هقطنم ی 

زیچ نیا  ام  تسا . یی  هدـیچیپ  هزاـس ی  اـما  دـیآ ؛ یم  رظن  هب  یی  هداـس  زیچ  دـنک ، یم  هاـگن  نآ  رھاـظ  هب  ناـسنا  یتقو  تسین . ناـسآ  یلیخ  تسا ؛ یراوشد  هزاـس ی 

« میناوتیم ام  راعش   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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نیاربانب میا . هتخاس  مھ  رگید  یاھاج  یلیخ  یارب  میتسھ ؛ الاب  یاـھ  تیفرظ  اـب  یللملا  نیب  ربتعم  یاھزاسولیـس  زا  یکی  اـم  زورما  مینک . تسرد  میتسناوت  ار  هدـیچیپ 

یژولونکت ردپ  یداصتقا  میرحت  دنیوگ  یم  دنریگ و  یم  رظن  رد  هعجاف  کی  ناونع  هب  ار  نیا  اھ  یـضعب  دشن . مامت  ام  ررـض  هب  ام ، اب  برغ  یایند  یبات  جـک  یلدـمھان و  رھق و 

تسد هب  ناسنا  هک  ییاھ  هداج  مھ  یھاگ  تسین ؛ بوخ  هتلافـسآ  هداج ی  هشیمھ  اما  دریگب ، ناسنا  یولج  زا  ار  هتلافـسآ  هداج ی  تسا  نکمم  هلب ، دروآ . یمرد  ار  ام 

هک یی  هتلافسآ  هداج ی  دنک . یم  ربنایم  ار  هار  مھ  یھاگ  تسا ؛ رتدیفم  یلیخ  ناسنا  تالـضع  ندرک  مکحم  یارب  دنک ، یم  یط  نآ  یور  ار  شریـسم  هدیـشک و  شدوخ 

هار میـشک و  یم  ربنایم  هداج ی  یھاگ  میـشکب ، هداج  نامدوخ  میھاوخب  رگا  دنتـساوخ . یم  هداج  نآ  یاـھ  هدنـشک  هک  درب  یم  ییاـھاج  هب  ار  اـم  دـنا ، هدیـشک  نارگید 

 - یمالـسا یروھمج  ماظن  تامدـخ  نیرتگرزب  زا  یکی  میا . هدـمآ  نوریب  تیعـضو  نآ  زا  ام  زورما  میناد . یم  یگدـش  نوسفا  نآ  رد  ار  دوخ  طاطحنا  تلع  ام  مینز . یم  ربناـیم 

یاھ هنیمز  رد  ام  میناوت . یم  ام  اعقاو  دراد و  دوجو  رواب  نیا  زورما  میناوت . یم  هک  دناسر  رواب  نیا  هب  ار  ام  هک  تسا  نیا  یروانف  ملع و  یاھ  هنیمز  رد  متفگ -  هک  روط  نامھ 

. میا هدرک  یبوخ  یلیخ  یاھتفرشیپ  ایند  زورما  یروانف  یاھلدم  رد  یزاس و  هباشم  یزاس ، هعطق  سابتقا ،

زورما اما  دوب ؛ دایز  یلیخ  طاطحنا ، نارود  رد  هلـصاف  نیا  هتبلا  میراد . هلـصاف  یلیخ  یناھج  شناد  اب  زونھ  ام  تسین . یفاک  هجو  چـیھ  هب  اھنیا  هک  تسا  نیا  موس  هتکن ی 

نآ میریگب -  دای  ار  نارگید  ملع  هک  تسین  نیا  شیانعم  ملع ، دیلوت  متفگ  نم  هک  نیا  میراد . هلـصاف  زونھ  اما  میورب ، شیپ  میا  هتـسناوت  ام  تسین . هزادنا  نآ  هب  هلـصاف  نیا 

. تسا یراوشد  راک  نیا  هتبلا  مینک ؛ حتف  ار  یدیدج  قافآ  مینک و  زاب  مینکـشب ، ار  شناد  زرم  طخ  ام  هک  تسا  نیا  شیانعم  تسین -  یکـش  نیا  رد  میریگب و  دای  دـیاب  هک  ار 

. مینک حرطم  ایند  یاھرازاب  رد  ار  یناریا  دصرددص  عارتخا  میناوتب  دیاب  ام  مییازفیب ؛ ایند  دوجوم  یاھ  یروانف  رب  میناوتب  دیاب  ام  مینک ؛ ادیپ  تسد  یشھج  یروانف  هب  دیاب  ام 

شخب زا  ار  نوگانوگ  یاھرامآ  ام  هک  تساھلاس  متسھ . انشآ  اھراک  اب  یدایز  دودح  ات  نم  تسین . یکش  نیا  رد  میدمآ ؛ بوخ  یلیخ  میا ، هدمآ  زورما  ات  هک  یھار  رد  هتبلا 

هراتـس کشزپ و  هک  یی  هعماج  تسین . یفاک  یناریا  هعماـج ی  یارب  اـھ  تفرـشیپ  نیا  اـما  میا ؛ هدرک  تفرـشیپ  یلیخ  مناد  یم  میناوخ ؛ یم  میریگ و  یم  فلتخم  یاـھ 

نکمم یکـشزپ  یایند  هک  نیا  اب  مھ  زورما  تسا . مک  وا  یارب  اھ  تفرـشیپ  نیا  تسا ، هدیـشخرد  ئلالتم و  ایند  رد  دـعب  اھنرق  شلبق  لاس  رازھ  یعامتجا  ملاع  سانش و 

 - دنک هدافتسا  ییاھ  هنیمز  رد  اھنآ  زا  دناوت  یم  زورما  شناد  مھ  زاب  هک  تسا  نیا  ما  هدیقع  هچرگا  دربن -  یدایز  هدافتسا ی  انیس  نبا  شیپ  لاس  رازھ  تاقیقحت  زا  تسا 

. تسا روط  نیمھ  مھ  نارگید  یمزراوخ و  مایخ و  ریـصن و  هجاوخ  یزار و  یایرکز  نبدمحم  تاقیقحت  دنک . یم  لیلجت  نیـسحت و  دنک ، یم  هاگن  تاقیقحت  نیا  هب  یتقو  اما 

 - دوب هتفر  یمالـسا  حرطم  یاھروشک  زا  یکی  هب  ام  یـسایس  یاھ  هرھچ  زا  یکی  لبق ، زور  دنچ  نیمھ  تسا . مک  ام  تلم  یارب  اھ  تفرـشیپ  نیا  اذل  تسا ؛ نیا  ام  ناش 

هک یصوصخ  هسلج ی  رد  هن  دندوب -  ییاپورا  یاھروشک  زا  هک  روشک ، نآ  یموبریغ  یناریاریغ و  راضح  یولج  روشک  نآ  روھمج  سیئر  مروایب -  مسا  مھاوخ  یمن  نم  هک 

هتفگ مالـسا . خـیرات  رد  ناریا  هب  مھ  یمالـسا ، یروھمج  ماظن  ناریا و  زورما  هب  مھ  مینک ؛ یم  راختفا  ناریا  هب  اھناملـسم  ام  هک  دوب  هتفگ  دوش -  فراعت  هعناصم و  رب  لمح 

ار عقوت  نیا  ام  دنا . هدرک  یراذگ  هیاپ  انعم  کی  هب  دنا و  هدناسر  یگدنلاب  هب  دنا و  هداد  دشر  اھ  یناریا  ار  یمالسا  ندمت  یمالسا و  شناد  یمالسا ، یاھ  تفرشیپ  نیا  دوب 

یتسرپداژن نیا  تسین ، یلم  زیمآرورغ  هاگن  کی  طـقف  نیا  تسا . ناریا  تلم  ناـش  هک  میـسرب  ییاـج  هب  یرواـنف  شناد و  هنیمز ی  رد  میھاوخ  یم  اـم  میراد ؛ ناـمدوخ  زا 

ناھج یریگ و  ناھج  یاھ  هزیگنا  میریگب ، رارق  مدقم  طخ  رد  شناد ، رد  میناوتب  ام  رگا  هک  نیا  رطاخ  هب  تسا ؛ تیرـشب  همھ ی  هب  ماع  یناسنا  هاگن  کی  یتح  نیا  تسین ؛

ریخا رفـس  رد  ام  روھمج  سیئر  تسھ . مھ  رگید  یاھتلم  دوس  هب  تسام ، دوس  هب  هک  ام  شناد  میرادـن ؛ ار  اھتلم  زا  هنایوجدوس ی  یاھ  هزیگنا  میرادـن ؛ ار  برغ  ییاـشگ 

یناسآ هب  ار  اھ  حرط  نیا  زا  یـضعب  میناوت  یم  ام  دـنتفگ  یم  دـنداد و  یم  شرازگ  نم  هب  ناشیا  دـندوب . هدرک  حرطم  ار  ییاھ  همانرب  اـھ و  حرط  ییاـقیرفآ ، روشک  دـنچ  هب 

نیا دـنھد . یم  ماجنا  ییاقیرفآ  یاھروشک  یارب  دـنراد  تمیق  ربارب  دـنچ  هب  اھنآ  اما  دـنھد -  یم  ماجنا  اـھ  ییاـپورا  هچنآ  زا  رت  نردـم  رتون و  لکـش  هب  یتح  میھد -  ماـجنا 

یمن لمع  یروط  نیا  میـشاب ، رگا  ام  دنک . یم  مامت  ناشیارب  ربارب  دنچ  تمیق  اب  دیآ  یم  وا  دـندنبب و  دادرارق  ییاپورا  رجات  کی  اب  دـنروبجم  دـنرادن ؛ مھ  یی  هراچ  اھروشک 

یمن لالح  نامدوخ  یارب  ار  زواـجت  یدـعت و  یور و  هداـیز  زا  یـشان  دوس  هک  اـنعم  نیا  هب  هکلب  میریگب ، هدـیدن  ار  یلم  دوس  هک  نیا  هن  مییآ . یم  هار  اـھروشک  اـب  اـم  مینک ؛

رد زاین  دروم  هلیـسو ی  کی  اھنیا  زا  زور  کی  ام  هک  ییاھروشک -  دـیاش  هکلب  دراد -  دوجو  یروشک  نالا  میھد . یم  نارگید  هب  ار  نآ  میـشاب ، هتـشاد  یـشناد  رگا  ام  میناد .

اما دوبن ، دب  ام  اب  روشک  نآ  هتبلا  دنھدب . دنتشادن  هزاجا  دندادن ! ام  هب  میدرک ، هچرھ  دوب ، یرگید  روشک  تخاس  هک  نیا  اب  هلیسو  نیا  اما  میدرک ؛ تساوخرد  ار  یماظن  راک 

ار نآ  تخاس  یروانف  زورما  دھدب ، ام  هب  دوبن  رـضاح  ار  هدش  هتخاس  لوصحم  زور  نآ  هک  یروشک  دوب . هھد ی ۶٠  لیاوا  یاھلاس  هب  طوبرم  هیـضق ، نیا  دھدب . تشادن  هزاجا 

اـیند و دوس  هب  مینک ، تفرـشیپ  شناد  رد  تعنـص و  رد  رگا  اـم  میـشورف . یم  هتبلا  میھد ؛ یم  وا  هب  درواـیب -  تسد  هب  تسناوت  یمن  وا  و  میا -  هدروآ  تسد  هب  اـم  دوخ  هک 

هناتسرپداژن ی هاگن  کی  مینک ، زاب  مینکشب و  ار  ملع  یاھزرم  مینک و  تفرـشیپ  دیاب  ام  هک  نیا  نیاربانب ، تسا . مالـسا  یایند  دوس  هب  لوا  هجرد  رد  هداتفا و  بقع  یاھتلم 

مینک و یم  هاگن  نامدوخ  هتشذگ ی  هب  ام  مینک . یمن  راکنا  ار  نیا  میراد ؛ مھ  یلم  رورغ  ام  هلب ، مینکب . ار  راک  نیا  دیاب  میتسھ ، یناریا  نوچ  ام  هک  تسین ، هناھاوخدوخ 

ام میتخانـش ؛ رگید  یاھ  یلیخ  زا  رتدوز  ار  تیب  لھا  هک  میدوب  یناسک  ام  میتفریذـپ ؛ زاب  شوغآ  اب  ار  مالـسا  هک  میدوب  یناسک  ام  مینک . یم  یزارفارـس  تزع و  ساـسحا 

ناما هفوک -  هکم و  هنیدـم و  ینعی  دوخ -  یاھ  هناخ  رد  هک  ار  تیب  لھا  نامولظم  هک  میدوب  یناسک  ام  میدرک ؛ شـالت  همھ  نیا  مالـسا  شرتسگ  هار  رد  هک  میدوب  یناـسک 

ناریا هب  هک  دـنا  یناسک  اھنیا  دـندوبن . یناریا  هک  اھنیا  دنتـسھ ؟ یک  اھ  هدازماما  نیا  دنتـسھ ! ناریا  رد  هدازماما  ردـقچ  دـینیبب  امـش  میتفریذـپ . دوخ  شوغآ  رد  دنتـشادن ،

هتـشر لامـش  هقطنم ی  ام -  نالیگ  ام و  ناردنزام  نیمھ  زا  دندرک . شالت  اھنیا  هار  رد  دندیگنج و  اھنیا  یارب  یھاگ  یتح  دنتفریذپ ؛ ار  اھنیا  زاب  شوغآ  اب  اھ  یناریا  دـندمآ و 

تموکح دنتـسھ و  یدـیز  هعیـش ی  اھ  ینمی  دـندرک . اپرب  اج  نآ  رد  ار  یدـیز  هعیـش ی  تموکح  دـنتفر و  نمی  هب  دـندش و  دـنلب  ام  یاھ  یناریا  زا  یی  هدـع  کی  زربلا -  هوک 

ار نیا  تسا ؛ نامدوخ  یلم  زازتعا  زا  یـشان  هدنیآ ، یارب  ام  عقوت  تفرگ . تروص  عیـشت  مالـسا و  ناعفادم  نادھاجم و  یناریا و  نازابرـس  هلیـسو ی  هب  نیا  دنتـشاد ؛ یدیز 

. تسا یمالسا  یناسنا و  هاگن  متفگ -  هک  روط  نامھ  تسین -  نیا  طقف  اما  مینک ؛ یمن  راکنا 

ناوج  / ٠١/٣٠/١٣٨۴ ناعرتخم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تـساوخ یدنمـشناد  ایند  رد  رگا  هک  مینک  لابند  دیاب  ار  یزور  نآ  متفگ  دندوب ، هدـمآ  اج  نیا  هک  ناوج  تشم  کی  هب  هتـشذگ  هتفھ ی  میوگب ؛ زتنارپ  لخاد  ار  بلطم  نیا  نم 

. دریگب دای  ار  یسراف  نابز  دوش  روبجم  دوش ، انشآ  عارتخا  کی  اب  دنک و  لح  دسانشب ، دمھفب ، ار  یملع  هیرظن ی  کی 

. دینک تیوقت  ناتدوخ  لسن  نیب  رد  ار  میناوت » یم  ام   » هک نیا  سفن و  هباکتا  حور  دیما ، حور  یگدنیوج ، حور 

لسن نیب  رد  ار  میناوت » یم  ام   » هک نیا  سفن و  هباکتا  حور  دیما ، حور  یگدنیوج ، حور  تسا . ناوج  لسن  امش  هب  طوبرم  تسا -  مھم  رایـسب  مھ  نآ  هک  رگید -  شخب  کی 

تـسا نیا  تسا ، نکمم  یزیچ  هک  نیا  یارب  لیلد  نیرت  عطاـق  نیرت و  مکحم  هعوقو ؛» یـش  ناکما  یلع  لیلد  لدا   » دوش یم  هتفگ  اھ  برع  نیب  رد  دـینک . تیوقت  ناتدوخ 

هدنب هک  یعوضوم  دورب -  ولج  دنکشب و  ار  ملع  یاھزرم  دنک و  یروآون  ملع  یروانف و  هصرع ی  رد  دناوت  یم  یناریا  ناوج  لسن  هک  نیا  یارب  لیلد  نیرتالاب  دتفیب . قافتا  هک 

. دتفا یم  قافتا  دراد  هک  تسا  نیا  میوگ -  یم  مراد  شیپ  لاس  دنچ  زا  ررکم 

. دـتفا یم  قافتا  دراد  نالا  دراد و  دوجو  اھتفرـشیپ  نیا  اما  مینک ؛ یفرعم  میمھفب و  تسھ ، هچنآ  زا  شیب  مینک و  هغلابم  هداـتفا ، قاـفتا  هچنآ  هراـبرد ی  میھاوخ  یمن  هتبلا 

لیلد نیرت  یوق  شدوخ  دوش ، یم  اھدایپملا  رد  هک  یراک  نیمھ  دوش ، یم  ام  یاھ  هاگشناد  رد  هک  یراک  نیمھ  دوش ، یم  یمزراوخ  یاھ  هراونـشج  رد  هک  یراک  نیمھ 

. تسا ناوارف  اھ  هنومن  نیا  زا  مھ  روشک  یلمع  هنحص ی  رد  دینک . خسار  دوخ  یاھ  نھذ  رد  ار  ناکما  هب  داقتعا  نیا  تسا . نکمم  راک  نیا  هک  نیا  یارب  تسا 

هب دریگ ، یم  ماجنا  دراد  هک  ییاھراک  میوگ  یم  اھ  یتلود  هب  دسرب . مدرم  شوگ  هب  اھتفرـشیپ  نیا  هک  نیا  رب  مراد  رارـصا  نم  دنرادن . ربخ  تاقیفوت  نیا  زا  مدرم  بلغا  هتبلا 

ات ام  تسا . شیپ  لاس  جـنپو  تسیب  نیمھ  تسین ؛ رید  یلیخ  زور  نآ  میزاسب . میدوبن  رداق  میھد ، یم  ماجنا  میراد  زورما  هک  ار  هچنآ  مدـص  کـی  هدوب  یزور  دـییوگب . مدرم 

همھ زورما  اما  میزاسب ؛ هک  نیا  هب  دسرب  هچ  میمھفب ، یتح  ار  هدیچیپ  یاھ  یروانف  میناوتب  میزاسب ؛ دـس  میناوتب  میزاسب ؛ هاگورین  میناوتب  میتشادـن  دـیما  بالقنا  زا  لبق 

. دراد دوجو  اھنیا  ی 

یزاب یاضف  هداد ؛ بالقنا  هک  تسا  یی  یروابدوخ  تسا ؛ بالقنا  حور  بالقنا و  تکرح  اھنیا  میا . هدرک  یی  هتسجرب  رایسب  یاھتفرشیپ  یمھم  رایسب  یاھشخب  رد  ام  زورما 

رد ناـتدوخ و  لـسن  رد  ناـتدوخ ، رد  ار  نیا  میـشاب . راودـیما  مینک و  رکف  زاـب  میناوتب  هک  هداد  اـم  هب  ار  ناـکما  نیا  هتـشاد و  ینازرا  اـم  هب  بـالقنا  هک  اھدادعتـسا  یارب  تسا 

. دینک تیوقت  ناتدوخ  یاھ  هعومجم 

« میناوتیم ام  راعش   » 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 10هاگياپ  هحفص 2 
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رد ار  راک  نیا  میرادن  عقوت  ام  اھتنم  دنک ؛ تسرد  یدیدج  زرم  دورب و  شیپ  دنکشب و  تسا -  یدنلب  رایـسب  قفا  هتفرـشیپ و  یلیخ  زورما  هک  ار -  شناد  زرم  دناوت  یم  یناریا 

. میھد ماجنا  لاس  هد  لاس و  جنپ  الثم  لوط 

یگنھرف بآ  رد  دنتخاس و  ار  مس  نیا  دندمآ  زور  کی  تسا . تکرح  نیا  کلھم  مس  درادن ،» یی  هدیاف  اقآ  دنراذگ ، یمن  اقآ  دوش ، یمن   » مییوگب مینک و  یفاب  یفنم  هک  نیا 

! دزاسب گنھلول  دـناوت  یمن  یتح  یناریا  هک  دوب  جـیار  یاھفرح  وزج  فرح  نیا  نم ، یناوج  ناـمز  میناوت .» یمن  اـم   » دـنتفگ احیرـص  دـندمآ  زور  کـی  دـندرک . قیرزت  تلم  نیا 

زا یلیخ  دوب . زور  نآ  یھاگـشناد  روما  ناراد  هتـشررس  نارادمتـسایس و  هاگن  نیا ، یلگ . هباتفآ ی  مھ  نآ  هباتفآ ؛ ینعی  گنھلول  تسیچ . گـنھلول  دـینادن  اھامـش  دـیاش 

زرم دـناوت  یم  یناریا  دـناوت . یم  یناریا  ریخن ، دـناوت ! یمن  یناریا  دـنتفگ  یم  اھنآ  تسا ؛ صخـشم  مھ  ناشیاھمـسا  دـندوب ؛ یھاگـشناد  رـصانع  زور  نآ  نارادمتـسایس 

لاس و جنپ  الثم  لوط  رد  ار  راک  نیا  میرادن  عقوت  ام  اھتنم  دنک ؛ تسرد  یدیدج  زرم  دورب و  شیپ  دنکشب و  تسا -  یدنلب  رایسب  قفا  هتفرـشیپ و  یلیخ  زورما  هک  ار -  شناد 

. میھد ماجنا  لاس  هد 

همھ ی رد  ار  یملع  یاھ  هیرظن  اھ و  یروانف  نیرتون  دـناوتب  روشک  نیا  رگید  لاس  هاجنپ  ات  دـینک  تمھ  الاح  زا  متفگ  امـش  لثم  یاھناوج  زا  یعمج  هب  قاـتا  نیمھ  رد  نم 

یاھراک دینک ، یم  دیراد  امـش  نالا  هک  ییاھراک  دیـسرب ، اج  نآ  هب  دیھاوخب  رگید  لاس  هاجنپ  رگا  دینک . تکرح  تین  نیا  اب  امـش  دنک . هضرع  یرـشب  هعماج ی  هب  اھـشخب 

. ددرگ عیرست  دوش و  هتشادرب  دیاب  امتح  هک  تسا  ییاھمدق  تسین ؛ یدایز 

هتبلا و  دـیدش ؛ یراـک  یاـھ  نادـیم  دراو  دـیدرک و  تمھ  ناـتدوخ  تسا ؛ یبوـخ  هبرجت ی  مھ  اھامـش  هبرجت ی  دـیھد . ماـجنا  ار  راـک  دـیھاوخب  دیـشاب و  یکتم  ناـتدوخ  هب 

دشاب تحار  ناشلایخ  دیابن  دنوشن و  عناق  نآ  هب  دنشاب ، هتشاد  یدرواتسد  دنتسناوت  رگا  ام  یاھناوج  هک  نیا  رب  مراد  رارصا  نم  دندرک . کمک  دمحلا  مھ  ییاھ  هاگتسد 

. دیناوت یم  هک  تسامش  هب  هدنھد  هدژم  نیا  تسا ؛ هار  زاغآ  نیا  هن ، دنا ؛ هدیسر  ییاج  هب  هک 

یاھ اب  طقف  تلم  کی  دیربب . ولج  ار  دوخ  تلم  دینک و  هئارا  تیرشب  هب  ار  ایند  تاعارتخا  نیرتمھم  نیرتادص و  رـس و  رپ  زور  کی  دیناوت  یم  دیا ، هتـسشن  اج  نیا  هک  ییامش 

رتشیب زیچ  ود  مھ  شقمع  زغم و  دشاب ؛ هتـشاد  قمع  زغم و  دیاب  اما  تسا ، مزال  مھ  یوھ  یاھ و  ادص و  رـس و  هتبلا  دربب . شیپ  ار  شراک  دناوت  یمن  ادص  رـس و  یوھ و  و 

مھ ملع  یب  نامیا  دنک -  یم  تسرد  یبنج  ناوارف  تالکـشم  ینعی  درب -  یمن  شیپ  ار  راک  نامیا  یب  ملع  دشاب . هتـشاد  دیاب  ار  ود  نیا  ملع ؛ یکی  نامیا ، یکی  تسین ؛

. روط نیمھ 

مین بورغ  زا  هچنانچ  دـینک ، نشور  غارچ  نات  هاگراک  رد  دـیتساوخ  یم  رگا  امـش  دوبن . روط  نیا  هک  تشذـگ  یراگزور  تسا ؛ ینما  یاضف  روشک ، یاضف  هناتخبـشوخ  زورما 

ینعی دندز ؛ یم  دندمآ  یم  ار  ناھفـصا  زیربت و  جرک و  نارھت و  نیمھ  دننک . نارابمب  دنیاین  نمـشد  یاھ  نکفا  بمب  ات  دـینک  شوماخ  دـیاب  دـنتفگ  یم  دوب ، هتـشذگ  تعاس 

. داھج هصرع ی  رد  مھ  ملع ، هصرع ی  رد  مھ  دنتسکش ؛ ار  تراسا  گنت  یاضف  نآ  ام  دوخ  یاھناوج  دوب . طلسم  ام  روشک  نامسآ  رب  نمشد 

هک ار -  اھکشوم  نیرت  هتفرشیپ  زا  یکی  دنتـسناوت  امـش  لثم  ییاھناوج  دنداد ، یمن  یج  . یپ . رآ رادراخ و  میـس  ام  هب  یجراخ  یاھروشک  هک  یتقو  نآ  ما ؛ هتفگ  اھراب  نم 

رایـسب یاھراک  هاپـس -  رد  صوصخب  رگید -  یاھـشخب  شترا و  هاپـس و  رد  ام  یاھناوج  تفرگ . رارق  مھ  هدافتـسا  دروم  هک  دننک ، دیلوت  روشک  نیا  رد  دنتخورف -  یمن  ام  هب 

یم امـش  تسا ؛ ینما  طیحم  طیحم ، نیاربانب  دننادرگرب . روشک  نیا  هب  ار  تینما  دـنا  هتـسناوت  دـمحلا  دـنا و  هدـش  رـضاح  داھج  یاھ  هنحـص  رد  دـنا و  هداد  ماجنا  یگرزب 

. دینکب یملع  یرکف  راک  طیحم ، نیا  رد  دیناوت 

رد مھ  ناتدوخ ، صخـش  تیقفوم  رد  مھ  تسا ؛ مھم  یلیخ  اھ  تیقفوم  نیا  هک  دینک -  خسار  ناتدوخ  یاھلد  رد  ار  ینید  نامیا  دیھاوخب ، کمک  ادخ  زا  دینک ، لکوت  ادخ  هب 

. دربب نیب  زا  ار  نآ  دتفیب و  نامیا  ناج  هب  هروخ  لثم  ینامیا  یب  لماوع  دیراذگن  و  یلم -  تیقفوم 

لثم امـش  دینادب . لوا  مدق  ار  نآ  دینکن و  تعانق  چیھ  دـیدرک ، هک  یراک  هب  دـینکن . یھاتوک  چـیھ  ناتدوخ  یملع  یاھ  ییاناوت  یملع و  راب  رب  ندوزفا  ملع و  لیـصحت  هار  رد 

یاھ تیقفوم  هب  دـیآ . یمرد  مھ  مدآ  قرع  یھاـگ  هک  دـینک ، یم  تکرح  هار  لوا  یاـھ  مخو  چـیپ  رد  دـیراد  نـالا  امـش  دیـسرب . هلق  هب  دـیورب و  دـیاب  هک  دـیتسھ  یدرونھوک 

. دیسرب هلق  هب  دیناوتب  ات  دینک  لمحت  ار  اھ  یراوشد  دیشکب و  تمحز  دیاب  تساجک . هلق  دینیبب  دینک  هاگن  دیوشن ؛ عناق  هار  ییادتبا 

نامرک  / ٠٢/١٩/١٣٨۴ ناتسا  نایوجشناد  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هللااشام یلا  هک  مھ  یعیبط  دادعتـسا  دـشاب . یکتم  یلخاد  یاھدادعتـسا  نیمھ  هب  دـناوت  یم  ام  یزرواشک  ام و  ندـعم  ام ، تعنـص  دنـشوج . یم  دـنراد  ام  یاھ  ناوج 

. تسا هنایمرواخ  رد  تاھج  زا  یضعب  رد  ام و  روشک  رد  ییانثتسا  هداعلا و  قوف  زکرم  کی  ینیمزریز  عبانم  ظاحل  زا  نامرک  همھ ی  تسا . نآ  هنومن ی  کی  تفریج  میراد ؛

یریخ درم  بالقنا ، زا  لبق  تسام . یھاگـشناد  هعماج ی  شا  هنومن  کی  میا ؛ هدرک  تفرـشیپ  ام  میناوت ؛ یم  ام  میوش ؟ لفاغ  نامدوخ  زا  ارچ  میورب ؟ ار  نارگید  هار  اـم  ارچ 

کمک روپ  یلضفا  موحرم  هب  هک  ناشیا  رـسمھ  هب  اج  نیمھ  زا  هک  دنراد ، تایح  ناشیا  رـسمھ  ما  هدینـش  منک ؛ یم  لیلجت  ناشیا  زا  نم  هک  روپ -  یلـضفا  موحرم  مان  هب 

لیـصحت وجـشناد  رازھ  هس  زا  رتمک  ناتـسا  نیا  رد  زور  کی  درک . تسرد  یکچوک  یھاگـشناد  تالیـصحت  زکرم  شناوت ، ردق  هب  شدوخ و  لوپ  اب  منک -  یم  مالـس  دنا ، هدرک 

هتـشاد دـیاب  وجـشناد  رفن  رازھ  شـش  ای  رفن  رازھ  هس  بوخ ، یلیخ  هدـش ؛ ربارب  ود  روشک  تیعمج  دراد . وجـشناد  رفن  رازھداتفھ  هب  کیدزن  ناـمرک  زورما  اـما  دـندرک ؛ یم 

. تسا تفرشیپ  هعسوت و  نیا ، میراد . وجشناد  رفن  رازھ  داتفھ  ناتسا  نیا  رد  ام  زورما  اما  دشاب ؛

ناوج  / ٢۵/٠۶/١٣٨۵ ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

رارق ام  راعـش  ار  میناوتیم » ام   » داد و ناشن  ام  هب  ار  نامدوخ  یاھییاناوت  درک ، نامدوخ  تیوھ  هجوتم  درک ، رادـیب  ار  اھام  داد ، ناـکت  ار  مدرم  نیا  یاھنادـجو  یهمھ  بـالقنا ،

رتشیب یگنھرف  یروابدوخ  تسا و  تفرـشیپ  لاـح  رد  زورهبزور  روشک ، نیا  رد  یگنھرف  لالقتـسا  زورما  اذـل  میناوتیم . هلب ، میدـید  میدرک ؛ هبرجت  میدـش و  دراو  مھ  اـم  داد .

یگنھرف و یانغتـسا  یهیحور  نیا  اـب  دـینکیم  هدـھاشم  هک  ار  یتـکرح  رھ  دـینک و  هجوـت  نیا  هب  اـھناوج  امـش  دوـشب و  راـک  نیا  هک  تسا  نیمھ  مـھ  اـم  رارـصا  دوـشیم .

. تسا هدش  تیادھ  هک  دینادب  دینک و  هاگن  نآ  هب  ینیبدب  مشچ  اب  دراد ، هضراعم  یگنھرف  لالقتسا 

اھهاگشناد  / ٠٧/١٣/١٣٨۵ یملع  تایھ  یاضعا  دیتاسا و  رادید  رد  تانایب 

حرطم و ار  یملع  ینکشطخ  ملع و  تضھن  ملع و  دیلوت  یهلئسم  نیا ، زا  لبق  لاس  دنچ  زا  هدنب  دشاب -  یلبق  بلطم  نآ  یهلابند  دیاش  نیا  هک -  تسا  نیا  موس  یهتکن 

دیتاسا اھوجـشناد و  نابز  زا  اـھراب  مینیبیم  تسا . هدـش  لیدـبت  یملع  ییوجـشناد و  یاـھطیحم  رد  یمومع  تساوخ  کـی  هب  نیا  هناتخبـشوخ  زورما  مدرک . تساوخرد 

لئاسم لثم  هدـمآ ؛ تاغیلبت  رد  تسا و  راکـشآ  مھ  شیاھیلیخ  بوخ ، هک  میاهتـشاد -  یروانف  یملع و  فلتخم  یاھهنیمز  رد  هک  ییاھتفرـشیپ  اب  مھ  اـم  دوشیم . رارکت 

دایز روشک  رد  ام  و  تسھ ، ندـش  لماک  ندـش و  رتلماک  تھج  رد  هک  تسا  یاهراکهمین  یاھراک  اعقاو  ینعی  هدـماین ؛ مھ  شیاھیلیخ  هریغ ؛ یاهتـسھ و  یژرنا  هب  طوبرم 

«. میناوتیم ام   » هکنیا ناونع  هب  تسا و  هناراودیما  هاگن  نامھاگن  متفگ ، هک  یروطنیمھ  و  مینکیم . راختفا  اھزیچ  نیا  هب  میراد - 

ار ربنایم  یاھھار  ام ، نادنمشناد  املع و  میھاوخیم  ام  تسا . هدشن  یدج  ام ، روشک  رد  نانچمھ  ملع  یاھزرم  زا  روبع  یملع و  ینکشطخ  مییوگب : دیاب  ار  هتکن  کی  اما 

فـشک یاھھار  میھاوخیم  ام  دنکب . فشک  یرگید  زا  سپ  یکی  دیاب  رـشب  دراد و  دوجو  تعیبط  ملاع  رد  هک  ییاھریـسم  تیاھنیب  نیا  زا  ار  هدشن  فشک  یاھھار  دننک ؛ ادیپ 

دندرک و دیلوت  دندرک و  ادیپ  شیپ ، اھلاس  ام ، زا  لبق  نارگید  هک  یاهتسھ ، راک  یارب  ارژویفیرتناس  دینک  ضرف  ار ، یروانف  رازبا  نالف  میناوتیم  هک  ینیا  مینکب . فشک  ار  هدشن 

یکش نیا  رد  مینک ، دیلوت  ار  نآ  دیدج  یاھلسن  میھدب و  ماجنا  میاهتسناوت  نارگید  کمک  نودب  هک  تسا  یگرزب  راک  هتبلا  میزاسب ، نامدوخ  دندرک ، یرادربهرھب  هدافتسا و 

 - مینامب مورحم  رگید  لاس  دص  ات  رگید ، لاس  هاجنپ  ات  هدوب  انب  هک  مھ  ام  دناهتفر و  نارگید  هک  تسا  یاهتفر  هار  هدش و  ماجنا  راک  نیا  تسین ؛ رکب  راک  کی  نیا  اما  تسین ؛

هب ناشدوخ  شالت  یریگیپ و  اب  دناهتـسناوت  اـم  نارگـشھوژپ  نادنمـشناد و  اـھناوج ، دوشب -  هداد  اـم  تلم  اـم و  روشک  لـثم  یروشک  هب  شناد  نیا  یرواـنف و  نیا  دوبن  اـنب 

دیھدب و رارق  تمھ  یهھجو  ار  نآ  تسا ، هتفاین  تسد  نآ  هب  رـشب  نھذ  هک  ار  یراک  نآ  یروانف ، ملع و  یهنیمز  رد  میوگیم  نم  اما  تسا ؛ یـشزرااب  زیچ  نیا  دنروآ و  تسد 

هتبلا تسا . نکمم  نیا  و  مینکب ؛ اـعدا  ار  نیا  میناوـتیم  تقو  نآ  میاهتـشادرب . وـلج  هب  مدـق  کـی  میاهتـسکش و  ار  ملع  مدـقم  طـخ  اـم  هک  تسا  یروـط  نـیا  دـینکب ؛ لاـبند 

« میناوتیم ام  راعش   » 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 10هاگياپ  هحفص 3 
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شواک و زا  ار  نھذ  دـیابن  تقوچـیھ  اما  تسین . یکـش  نیا  رد  تسا ؛ نارگید  یهلیـسو  هب  یهدـشیط  هدـشهتفر و  یاھھار  ندومیپ  مزلتـسم  دـیدج ، یاھمدـق  نتـشادرب 

. میراد مزال  روشک  رد  ار  نیا  ام  درک . عونمم  مورحم و  ربنایم  یاھھار  نتفای  یارب  وجتسج 

ماظن  / ٣١/٠۶/١٣٨۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

تاـطابترا و و  داد . شرتسگ  درک ؛ داـجیا  ماـظن  نیا  ار  لالقتـسا  یریذپانهطلـس و  یمالـسا و  تیوھ  ناـمتفگ  نیمھ  یمالـسا . لـلملانیب  حطـس  رد  ون  ناـمتفگ  کـی  داـجیا 

. تسا دایز  فرح  هریغ ؛ هریغ و  اھهیاسمھ و 

اب دشاب ؛ هارمھ  مزع  اب  دیاب  دشاب . دیاب  هنامزاع  دشاب ؛ دیاب  هنالقاع  دـشاب ؛ دـیاب  هناملاع  نیع .»  » ات هس  مزع ؛ اب  لقع ، اب  ملع ، اب  میھدـب ، شیازفا  ار  یئآراک  نیا  دـیاب  ام 

ار یئآراک  نیا  میناوتیم  ام  دـنھدب . رارق  اھنیا  رـس  تشپ  یروتوم  لـثم  ار  یلم  مزع  دـنریگب و  راـک  هب  ار  لـقع  ملع و  تفر . شیپ  دوشیمن  یدھعتسـس  یرـصنعتسس و 

. میھدب شیازفا 

هالـصلا و هیلع   ) نینموملاریما لـثم  میتـسین . فیعـض  اـما  میمولظم ، میدـش . عـقاو  موـلظم  اـم  تسا . موـلظم  یمالـسا  یروـھمج  تلود  ناریا و  تلم  ناریا و  روـشک  هتبلا 

فیعـض ام  دندوبن . فیعـض  اما  دـندش ، ملظ  دـندش ، عقاو  راکنادروم  دـندوب ، مولظم  قح ؛ لھا  یهمھ  لثم  دوب . رتیوق  دوخ  نامز  نادرم  یهمھ  زا  اما  دوب ، مولظم  مالـسلا ؛)

ار و ناـمملع  ار و  ناـملقع  یتسیاـب  تسا : نیمھ  هب  مھ  شندرکن  لـمحت  مینکیمن . لـمحت  دـشکب ؛ لوـط  رخآ  اـت  میراذـگیمن  مھ  ار  تیموـلظم  نیا  میموـلظم . میتـسین ،

. درادن یتیمھا  دیدھت  دننکیم . دیدھت  هتبلا  دش . دھاوخ  لصاح  همھ  مدرک ، تبحص  البق  هک  یھلا  رکذ  اب  اھنیا  هک  مینک  تیوقت  ار  ناممزع 

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

مالـسا میـسرب . اھهلق  نیا  هب  دـیاب  مینک ؛ یط  ار  اھهلق  نیا  دـیاب  تساھنیا . زا  رترب  یلیخ  دـھدیم ، رارق  ام  ولج  مالـسا  هک  یئاھهلق  تسا . داـیز  یلیخ  شتیفرظ  مالـسا 

یایند یهمھ  هک  دھد  رارق  یناھج  شناد  یهلق  سار  رد  ار  اھنیا  دنتشادن ، یاهطبار  چیھ  یرشب  یاھشناد  مولع و  اب  دندوب و  هدربن  یئوب  ندمت  زا  هک  ار  تلم  کی  تسناوت 

زا ار  نامدوخ  هک  میدوب  اھناملـسم  ام  تسا . مالـسا  رنھ  نیا  دنوش . دنمهرھب  اھنیا  یاھهشیدـنا  تارکفت و  زا  اھنیا ، یاھهتـشون  زا  اھنیا ، تفرعم  زا  اھنیا ، شناد  زا  یرـشب 

میریگب شیپ  ار  هار  نیا  هرابود  میناوتیم  ام  تسا . هدنام  بقع  مالسا  یایند  زورما  هک  اھتلذ ، اھفعض و  هب  میداد  نت  میدرک ، هابتشا  هک  میدوب  ام  نیئاپ ؛ میدرک  باترپ  هلق  نیا 

یادـخ میتفر ؛ شیپ  میدرک ، داجیا  رییغت  ناـمدوخ  رد  اـم  هک  هزادـنا  ناـمھ  مھـسفناب .» اـم  اوریغی  یتح  موق  یلع  اـھمعنا  همعن  اریغم  کـی  مل  ناـب هللا  کـلذ  . » میورب شیپ  و 

. تسا دایز  مھ  اھناحتما  تسام . روشک  لخاد  لئاسم  هب  طوبرم  نیا  دنک . ادیپ  همادا  تکرح  نیا  یتسیاب  مھ  زاب  درب . ولج  ار  ام  لاعتم 

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

یوگلا یناریا ، یهعـسوت  یوگلا  مدرک ؛ تبحـص  هعـسوت  یوـگلا  یهلئـسم  هب  عـجار  نانمـس ، دھـشم و  رد  هتـشذگ  لاـس  یاھرفـس  ىئوجـشناد  رادـید  اـت  ود  یکی  رد  نم 

ملع ناشدوخ . لام  اھنآ  یهخسن  اما  مینکن ؛ هدافتـسا  اھنآ  ملع  زا  میوگیمن  میورن . یئاپورا  نادنمـشناد  تایرظن  غارـس  هب  روشک  یهعـسوت  یارب  ام  هک  یموب ، یهعـسوت 

هب دامتعا  رگا  الاح  مینک . نانیمطا  مینک ، هیکت  نآ  هب  میناوتب  ات  دـشاب ، نامدوخ  دامتعا  دروم  ات  میـسیونب ، ناـمدوخ  ار  ناـمدوخ  ىراـمیب  یهخـسن  اـما  میریگب ؛ داـی  ار  اـھنآ 

مھ نالا  هک  تسا ؛ سفن  هب  دامتعا  دوبن  نیا ، میروایب ؟ میھاوخیم  اھنآ  زا  رتالاب  هچ  ـالاح  اـم  دـندرک ، هبرجت  نارگید  همھ  نیا  میناوتیم ؟ اـم  رگم  اـقآ  میئوگیم  دـشابن ، سفن 

رگم یموب ؛ یهعسوت  یوگلا  مادک  اقآ  دنیوگیم  مینک ، هیھت  یموب  یهعسوت  یوگلا  میتفگ  ام  دنیوگیم . ار  نیمھ  ام  یاھهدرکلیصحت  زا  یـضعب  دنیوگیم ! اھیـضعب  هنافـساتم 

. دشاب نارگید  رظتنم  دوشیمن  دنک ، تفرشیپ  دھاوخیم  تلم  کی  رگا  تسا . سفن  هب  دامتعا  دوبن  تسا ؛ هتشذگ  زا  یهدنامیقاب  تابوسر  نامھ  نیا  دینیبب ، دوشیم !؟

هب ار  ناشدوخ  راکفا  دنتفرگ ، تشم  رد  ار  رگید  یاھروشک  ناگبخن  دندمآ  هک  دوب  نیا  دـش ، مامت  ناشدوخ  عفن  هب  هک  ناشیاھراک  نیرتراکنیریـش  زا  یکی  اھیئاپورا  اھیبرغ ،

لوپ هکنیا  یاج  هب  اھروشک -  یهیقب  هسنارف و  سیلگنا ، ینعی  یبرغ -  یاھروشک  دـیورب . دـنتفگ  ناشدوخ ، یاھروشک  یوت  دـندرک  اھر  ار  اـھنیا  دـعب  دـندرک ؛ نیقلت  اـھنیا 

یاھالب وزج  دـنداد . ماجنا  ناشیارب  ار  اھنآ  یاھراک  تنم ، دزم و  نودـب  دـنتفر  اھنآ  یاھهدـشتیبرت  دـننک ، هداـیپ  اـھروشک  نآ  رد  ار  ناـشدوخ  یـسایس  راـکفا  اـت  دـننک  جرخ 

هب دامتعا  تیمھا  دوش . هتـسکش  دـیاب  نیا  دـننکیم . ار  ناشدوخ  راک  دـنراد  دنتـسھ و  ناـشیاھهلابند  مھ  زونھ  دوب . نیا  یکی  هتفاـین ، هعـسوت  هدـنامبقع و  یاـھروشک 

. میناوتیم هک  دش  دھاوخ  تابثا  ام  یارب  میناوتیم ؛ هک  دید  میھاوخ  تقو  نآ  دیشوج ؛ دھاوخ  اھدادعتسا  نیا  میدرک ، ادیپ  یلم  سفن  هب  دامتعا  ام  رگا  هک  تسا  نیا  سفن 

سفن هب  دامتعا  دـنیارف  دـنناوتیم  هنخر  هس  نیا  میـشاب . هنخر  هس  نیا  هجوتم  دـیاب  ام  هک  دراد  دوجو  شندیـسر  رمث  هب  سفن و  هب  داـمتعا  دـنیارف  هار  رد  یلـصا  عناـم  هس 

. دننک شودخم  ار  اھنامرآ  هب  ندیسر  یپردیپ و  یاھیزوریپ  هب  نآ  ندش  یھتنم  یلم و 

لاس تسیود  هک  یملع  یهتفرـشیپ  یایند  اب  زورما  یملع ، ظاحل  زا  اـم  تسا ؛ یتیعقاو  نیا  یملع . یاھهلـصاف  ندیـشک  خر  هب  قفا ، ندرک  هریت  تسا ؛ ساـی  داـجیا  لوا ،

قـقحم و ناوـج  دوـشیم ؟ رگم  دـینک ؟ یط  ار  اـھنیا  امـش  دـیھاوخیم  روـطچ  اـقآ  دـنیوگیم  دنـشکیم و  خر  هب  ار  اھهلـصاف  نیا  میراد . هلـصاف  دـنکیم ، یملع  راـک  دراد  تـسا 

؛ میراذـگیم رتالاب  مدـق  کی  ار  اپ  مینکیم و  هدافتـسا  نارگید  شناد  زا  ام  دوشیمن ؟ ارچ  دوشیم ؛ هلب ، میوگیم : نم  دـننکیم . سویام  راک  نیا  اـب  ار  اـم  دنمـشناد  رگـشھوژپ و 

لاثما یئوراد و  یکشزپ و  یاھتفرشیپ  زا  یـضعب  لثم  تسین ؛ ایند  رد  هک  میاهتخاس  یئاھزیچ  یھاگ  میاهدرک . هدافتـسا  نارگید  شناد  زا  ام  میاهدرک . ار  راک  نیا  هکنیاامک 

ار نامیملع  باتـش  میناوتیم  ام  دنک . سویام  ار  ام  دیابن  هلـصاف  هتفرگ . ماجنا  اھنآ  زا  یرتگرزب  یاھراک  اما  هدمآ ، تسد  هب  یبرغ  شناد  تامدـقم  زا  هدافتـسا  اب  اھنیا  اھنیا .

شیپ لاس  دـص  شیپ و  لاس  هاجنپ  رد  هک  تسا  یدـج  یاھتفآ  راچد  برغ  یایند  زورما  هک  صوصخب  میورب . شیپ  مینک  تمھ  مینک ؛ رتمک  زورهبزور  ار  هلـصاف  نیا  مینک ؛ دایز 

نیا هتبلا  تسا . یراتفرگ  کی  اجنآ  رد  اھنیا  زورما  تساھزور ؛ نآ  زا  رتدـیدش  یلیخ  برغ  رد  اھهیحور  لزلزت  یـسنج ، یاھتفآ  یقـالخا ، یاـھتفآ  زورما  تشادـن . ار  اـھتفآ  نیا 

هب ور  ناشناوج  لسن  دـننارگن . هک  دـمھفیم  مدآ  ناشنیرکفتم  ناشنادنمـشیدنا ، یاـھفرح  زا  اـھنآ ، یاـھفرح  زا  اـما  دـھدیمن ؛ ناـشن  ناـسآ  ار  شدوخ  تدـمدنلب ، لـئاسم 

تسا و هدـش  جراـخ  ناشتـسد  زا  مھ  راـھم  دوشیم ؛ داـیز  دراد  روط  نیمھ  تسا و  دـیازت  هب  ور  اـھهداوناخ  یـشاپورف  تسا ، هعـسوت  هب  ور  تیاـنج  مرج و  تسا ، طاـطحنا 

، دراد سفن  هب  داـمتعا  دراد ، ادـخ  هب  لـکوت  دراد ، میمـصت  دـنک ، ظـفح  اـیالب  نیا  زا  دـناوتیم  یدودـح  اـت  ار  شدوخ  تسا ، ممـصم  هک  یتلم  کـی  دراد ؛ لاکـشا  هچ  دـنراتفرگ .

ام دـنداتفا . ولج  دـندرک ، شالت  اھنآ  میدـش ، تفآ  راچد  ام  میدوب ؛ برغ  زا  رتولج  یزور  کی  ام  دـندرک . یط  اھنآ  هکنیاامک  دـنک ؟ یط  ار  هار  نیا  دراد ، مھ  صخـشم  یاـھنامرآ 

تمھ اب  مھ  شناریدم  نالوئسم و  دوریم ؛ شیپ  دنکیم و  تکرح  تمھ  اب  شناوج  هک  یتلم  کی  زا  تسین  دعبتسم  اقلطم  اھهلصاف  ندرک  یط  میتفیب . ولج  میناوتیم  الاح 

دروخرب مھ  یکی  اھدادعتـسا ، ندرک  فرحنم  یکی  سای ، ندنکارپ  یکی  دنک : یحارط  نمـشد  تسا  نکمم  عنام  ات  هس  نیاربانب  دـننکیم . یحارط  یزیرهمانرب و  دننیـشنیم 

. اھنیا لیبق  زا  یماظن و  مجاھت  لیمحت  ینعی  نشخ ؛ تخس و 

راک نیا  دنراد  نالا  نیمھ  دینیبب . ار  شیاھهناشن  دینک و  لمات  دینک ، رکف  رتشیب  اھناوج  امش  مراد  رارصا  نم  تسا ، سای  یدیمون و  ندنکارپ  هک  لوا  یهلئـسم  نیا  دروم  رد 

. دننزیم فرح  اھنآ  عفن  هب  اھنآ  یهرجنح  زا  اھنآ و  نابز  زا  اھنآ و  یارب  مھ  یاهدع  کی  دننکیم ؛ ار 

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

، تـفرگیم اـکیرمآ  زا  ار  مدـنگ  توغاـط  مـیژر  دـنتخاسیم . اـھیوروش  توغاـط ، نارود  رد  ار  اـم  یاھولیـس  دـینادیم  دزاـسب . ولیـس  تساوـخیم  یگدـنزاس  داـھج  بـالقنا  لوا 

دنلب ادص  فارطا  زا  میزاسب ؛ ولیـس  میھاوخیم  تفگ  یگدـنزاس  داھج  تسا . یاهدـیچیپ  یروانف  اتبـسن  اما  تسا ، هداس  شرھاظ  ولیـس  تخاسیم ! یوروش  ار  شیولیس 

متفر تقو  نآ  هدنب  هک  دنتخاس  ناتـسزوخ  رد  یکچوک  یولیـس  یهنومن  کی  دیھدن . داب  هب  مھ  ار  روشک  یهیامرـس  دینکن ، لطعم  ار  ناتدوخ  دوخیب  دیناوتیمن ؛ اقآ  هک  دـش 

. تسا کی  یهجرد  یهتسجرب  زاسولیس  یاھروشک  زج  تسایند ؛ کی  یهجرد  یاھزاسولیس  زا  یکی  امش  ىمالسا  یروھمج  روشک  زورما  مدرک . دیدزاب 

تسایر لئاوا  هب  طوبرم  مھ  نیا  دندروآ . دنتفر  دیایب ؛ دیاب  دس  نیا  یهدنزاس  یناپمک  دوخ  دنتفگ  دننک ؛ تسرد  ار  نیا  دنورب  دنتفگ  دادیم . بآ  نارھت  کیدزن  یاھدس  زا  یکی 

یروھمج روشک  زورما  یزاسدس . غارـس  دـنتفر  دـندرک ، تمھ  ام  یاھناوج  دوب . هتـشذگ  تانیقلت  نیمھ  مینک ؟ تسرد  دـس  میناوتیم  ام  رگم  دـنتفگیم : تسام . یروھمج 

« میناوتیم ام  راعش   » 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 10هاگياپ  هحفص 4 
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، ینوتب دس  هچ  گرزب -  یاھدـس  نتخاس  رب  طلـسم  یمالـسا  یروھمج  لثم  یروشک  چـیھ  ام  یهقطنم  رد  تسا . هقطنم  نیا  زاسدـس  نیرتھب  یھلا  لضف  هب  یمالـسا 

رتشیب و تیفرظ  اب  رتھب و  هدـش ، هتخاس  یجراخ  یاھتکرـش  یهلیـسو  هب  توغاط  نامز  هک  شدوخ  یاھهباشم  زا  میتخاس ، ام  هک  یئاھدـس  تسین . یکاـخ -  دـس  هچ 

، مینکب عورـش  زورما  میزاسب . دـیاب  میزاسب ؛ میناوتیم  مھ  یاهتـسھ  هاگورین  ریخن ، میناوتیمن ؟ ارچ  تسھ . مھ  نامدوخ  راک  تسا ؛ رتمک  رایـسب  رایـسب  یهنیزھ  اـب  هتبلا 

عورـش ار  یزاسینغ  رگا  زورما  مینامیم . بقع  مینکن ، عورـش  رگا  داد . دـھاوخ  باوج  شدـعب  لاس  دـنچ  مینکب ، عورـش  رگید  لاس  دـنچ  داد . دـھاوخ  باوج  رگید  لاـس  دـنچ 

یاهتسھ هاگورین  تخوس  دنھدیم ، هدشیزاسینغ  مویناروا  امـش  هب  هک  اھسور  اقآ  دنیوگیم  میدرکیم . عورـش  هرخالاب  دعب  لاس  تسیب  دعب ، لاس  هد  یتسیاب  میدرکیمن ،

دنراد هک  اھسور  بخ  هک  دـندومرف ، نایب  اریخا  مھ  اکیرمآ  نادمک  مرتحم  روھمج  سیئر  یاقآ  نیا  هک  تسا  یئاھفرح  نآ  زا  نیا  دـینک ؟ راک  هچ  دـیھاوخیم  ناتدوخ  دـنھدیم ؛

. دنشورفیم دنراد  هک  اھسور  اقآ  هک  دندرک  رارکت  ار  فرح  نامھ  دننادمک ، وا  ردق  هب  هن  دنمرتحم ، وا  ردق  هب  هن  هک  یاهدع  کی  مھ  اجنیا  دنک ! راک  هچ  دھاوخیم  ناریا  دنھدیم ،

ىتفن رئاخذ  هک  یروشک  هب  هک  دنامیم  نیا  لثم  نیا  دینک ؟ یزاسینغ  ناتدوخ  هک  دینک  راک  هچ  دیھاوخیم  امـش  رگید  دمآ ؛ مود  یهلومحم  دمآ ، لوا  یهلومحم  رگید ؛ دـیدید 

روآهدنخ ردقچ  تفن ! یهدننکدراو  دوشب  تسا ، یتفن  رئاخذ  یاراد  هک  یروشک  ینعی  روایب ! نوریب  زا  رخب  ار  تفن  ورب  بخ  ینزیم ؛ هاچ  ارچ  اقآ  دـنیوگب  تسا ، رپ  شنیمز  ریز 

. دنک لوبق  تسا  راچان  ناریا  تلم  میھدیم ، طرش  نیا  هب  دنتفگ  ای  میھدیم ، تمیق  نیا  هب  دنتفگ  ای  دنھدب ، ار  تخوس  نیا  تساوخن  ناشلد  یزور  کی  رگا  تسا .

زاریش  / ١٣٨٧/٠٢/١۴ یاھهاگشناد  نایوجشناد  دیتاسا و  رادید  رد  تانایب 

تالاح زا  دـیاش  اھناوج  امـش  دوب . بالقنا  زاغآ  رد  ناریا  تلم  ام  رد  اھنیا  هک  یخیرات ، یاھتداع  دوجوم و  یعامتجا  یاھتیبرت  زا  تسا  تراـبع  ینورد  یاھفعـض  زا  رگید  یکی 

رگا مھ  اعقاو  تسھ . همھ  رد  میناوتیم » ام   » ناونع هک  مینیبیم  ام  زورما  دیشاب . هتشادن  یتسرد  ریوصت  دش ، زوریپ  بالقنا  هک  یماگنھ  رد  ام  یخیرات  یاھتیبرت  یناور و 

ناوج اعقاو  میناوتیم . مینک ، شالت  مینک ، تمھ  رگا  هلب ؛ دیئوگیم  امـش  ایند ، عیانـص  نیرتفیرظ  نیرتقیقد و  ورـشیپ  نارگتعنـص  تسد  یور  دینزب  دیناوتیم  امـش  اقآ  دنیوگب 

حرطم هک  یراک  رھ  دوب . نیا  سکع  تسرد  یلبق  یاھتیبرت  دوبن . روجنیا  بالقنا  لوا  رد  نیا  دـنادیم ؛ یراک  رھ  رب  رداق  ار  شدوخ  یمالـسا  یروھمج  رد  ناملـسم  دنمـشناد 

ام دسریمن ، نامروز  هک  ام  اقآ  دنتفگیم  مینک ، هلباقم  ایند  رد  طلغ  راعـش  نالف  اب  میناوتیمن ! هک  ام  دنتفگیم  دیزاسب ، ار  زیچ  نالف  اقآ  میناوتیمن ! هک  ام  اقآ  دنتفگیم  دـشیم ،

. تسا هتشذگ  نارود  زا  یهدنامزاب  یخیرات  یقالخا و  تیبرت  نآ  نیا ، دوب . میناوتیمن » ام   » زور نآ  زورما ، میناوتیم » ام  ! » میناوتیمن هک 

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

امـش هک  دـندوب  هدرک  میھفت  روجنیا  مدرم  هب  ناشدوخ  لمع  اب  ناشدوخ و  فرح  اب  دنتـشاد ، روضح  ملاظ  تموکح  یاھهاگتـسد  رد  اـھنآ  زا  یلیخ  هک  هدزبرغ  نارکفنـشور 

دیلقت کاروخ  رد  دینک ، دیلقت  سابل  رد  دینک ، دیلقت  گنھرف  رد  دینک ، دیلقت  تعنـص  رد  دینک ، دیلقت  ملع  رد  دینک . دیلقت  دـیاب  دـیرادن ؛ ار  یراک  چـیھ  یهضرع  دـیرادن ؛ هضرع 

تزع لالقتـسا و  زا  دیاب  تلم  کی  ردقچ  دینیبب  میھدـب ! رییغت  ار  یـسراف  طخ  دـیاب  دـنتفگ : یتقو  کی  هک  دـندناسر  یئاج  هب  ار  راک  یتح  دـینک . دـیلقت  ندز  فرح  رد  دـینک ،

ضوع ار  نیا  تسا ، هدـش  هتـشون  نآ  اب  ام  یملع  ثاریم  لاس  رازھ  هک  یـسراف  طخ  دـیھدب . دـیاب  رییغت  ار  تطخ  دـنیوگب  یناـسک  دـننک  تارج  هک  دـشاب  هدـش  رود  سفن 

ماما تضھن  لاس  هدزناپ  لوط  رد  تفرگ و  ار  تراقح  حور  نیا  دمآ  ماما  دندوب . هدناسر  اج  نیا  هب  ار  راک  مینکب ؛ دـیلقت  اھنآ  زا  میروایب و  ار  اھیئاپورا  طخ  میھدـب ، رییغت  مینک ،

امـش میناوتیم ، ام  دـیناوتیم ، امـش  دـیمد : تلم  نیا  رد  ار  یروابدوخ  حور  مئاد  راوگرزب ، نآ  تکرباب  رمع  لاس  هد  ات  یرگید  وحن  هب  بالقنا  یزوریپ  زور  زا  بـالقنا و  یزوریپ  اـت 

اما تسا ، یدام  تاناکما  نکر ، کی  تسا . روشک  رھ  تفرـشیپ  یـساسا  نکر  ود  زا  یکی  یلم  سفن  هب  دامتعا  یروابدوخ و  نیا  دـیدنمتردق . امـش  دـیگرزب ، امـش  دـیرداق ،

. دوشب دنمتردق  زیزع و  تلم  کی  دناوتن  دسرن ؛ یلاعت  یقرت و  دـشر و  هب  اما  دـشاب ، هتـشاد  مھ  یدایز  یدام  تاناکما  تسا  نکمم  تلم  کی  تسین . یفاک  یدام  تاناکما 

یورین ناشخرد و  یاھدادعتسا  نیمھ  میتشاد ، ار  تمیقیذ  تازلف  میظع  نداعم  نیمھ  میتشاد ، ار  زاگ  نیمھ  میتشاد ، ار  تفن  نیمھ  بالقنا  زا  لبق  نارود  رد  ام  بوخ ،

هدـناشنتسد دوب ، دـساف  هک  یتموکح  کی  غوی  ریز  گرزب ، یاھتردـق  روخیرـسوت  ایند ، رد  مانمگ  موس ، تسد  تلم  کی  لاح  نیع  رد  اما  میتشاد ؛ ار  دادعتـسااب  یناسنا 

، اھهفلوم نیا  نیرتمھم  زا  یکی  یونعم . یاھهفلوم  تسا ؛ مزال  یرگید  یاھهفلوم  تسین ، یفاک  یدام  تاناکما  سپ  میدرکیم . یگدنز  دوب ، تلم  نانمشد  هب  لصتم  دوب ،

؛ دـنک تمواقم  دـناوتیم  داتـسیاب ؛ دـناوتیم  هک  دـناسر  رواب  نیا  هب  ار  ام  تلم  ماما  دـناوتیم . هک  دـنک  رواب  تلم  کـی  هکنیا  تسا و  سفن  هب  داـمتعا  تسا ، یرواـبدوخ  نیمھ 

رثا للملانیب  یاھتـسایس  رد  ایند ، رد  دـناوتیم  دـنک ؛ ظفح  ار  ماـظن  نیا  تردـق  لاـمک  اـب  تسا ، هدروآ  دوجو  هب  دوخ  هک  ار  یماـظن  دـناوتیم  دـنک ؛ دازآ  ار  دوخ  روشک  دـناوتیم 

یلم تزع  مدرک . حرطم  ار  هلئـسم  نیا  ناـمدرک  ناردارب  نیب  رد  جدننـس  رد  نیا  زا  لـبق  زور  تسیب  نم  هک  تسا  یلم  تزع  ناـمھ  نیا  دـش . مھ  روـج  نـیمھ  هـک  دراذـگب ،

. دراد ام  یگدنز  یاھهصرع  یهمھ  رد  یلمع  یهمجرت  نیا  تسین . مھ  فرح  طقف  یلم  تزع  نیا  تسا . مھم  روشک  کی  یارب  یلیخ 

روشک  / ١٣٨٩/٠٢/٠٨ رسارس  هنومن  نارگراک  رادید  رد  تانایب 

شدوخ ار  ژویفیرتناس  مراھچ  موس و  مود و  لسن  دـعب  دـندنبیم ، وا  یور  هب  ار  یروانف  یاھتفرـشیپ  یتعنـص و  تالوصحم  یاھرد  دـنکیمن ، کـمک  وا  هب  سک  چـیھ  هک  یتلم 

هب سک  چیھ  یتسیز  مولع  ظاحل  زا  هک  یتلم  دنتفرگ ؟ دای  یک  زا  اھنیا  بوخ ، دننامیم . توھبم  ایند  رد  یاهتـسھ  تعنـص  یاهتـسھ و  یاوق  ناگدنراد  یهمھ  دنکیم ! دیلوت 

. روشک ات  هن  ات ، تشھ  ات ، تفھ  دنراد ؟ ار  نیا  روشک  ات  دنچ  ایند  رد  دروآیم . دوجو  هب  یدیلوت  ناویح  یداینب ، یاھلولـس  زا  دننیبیم  دـننکیم  هاگن  ناھگان  هدرکن ، کمک  وا 

زا یکاـح  تسیچ ؟ زا  یکاـح  نیا  دریگیم . رارق  متـشھ  فـیدر  هب  دـیآیم  دـینک -  ضرف  ـالثم  متـسیود -  فـیدر  زا  ناـھگان  نایعدـم ، همھ  نیا  اـھروشک ، هـمھ  نـیا  نـیب  رد 

اھراب دندید و  ار  نآ  دـندوب ، گنج  یوت  هک  یئاھنآ  تسا ؛ کچوک  کشوم  کی  یج  . یپ . رآ تسیچ -  یج  . یپ . رآ میتسنادـیمن  ام  گنج ، لوا  رد  تسین ؟ هداعلاقوف  دادعتـسا 

کـشوم دزاسیم ، لیجـس  کشوم  ام  روشک  میرحت ، اب  لاس ، دـنچ  تشذـگ  زا  دـعب  الاح  دوب ؛ ام  ینامزاس  یاھحالـس  وزج  هن  میدوب ، دـلب  هن  میتشاد ، هن  دـندرک  -  هبرجت 

، ریخن دـندید  دـعب  دـنناوتیمن ؛ دـنیوگیم ، غورد  دـنیوگیم ، دوخیب  دـنتفگ  دـندرک ؛ راکنا  مھ  لوا  دـنکیم . هاگن  بجعت  اب  دتـسیایم ، او  روط  نیمھ  مھ  ایند  دزاسیم ؛ ربهراوھاـم 

؛ تسا تیفرظرپ  یلیخ  تلم  نیا  تسا ؛ دادعتـسااب  یلیخ  ناوج  نیا  هک  تسا  نیا  شیانعم  تسیچ ؟ شیانعم  اھنیا  بوخ ، تسا . روج  نیمھ  اھـشخب  یهمھ  رد  تسھ .

. میناسرب تیلعف  هب  ار  تیفرظ  نیا  هک  تسا  نیا  شیانعم  فعاضم  تمھ  میناوتیم . ام  سپ  درک . هدافتسا  دیاب  نیا  زا  تسا . نینزان  شزرااب و  یلیخ  یناسنا  یورین  نیا 

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

زا ینعی  روشک -  نیا  رد  اھیبرغ  دورو  طلـست و  زاغآ  زا  یدامتم ، یاھلاس  لوط  رد  دوب . تلم  رد  یئاکتادوخ  سفن و  هب  داـمتعا  حور  قیرزت  ماـما ، تینـالقع  رگید  رھظم  کـی 

ار ناریا  تلم  دندزیم ؛ ناریا  تلم  رس  یوت  نوگانوگ ، یاھلیلحت  اب  ناشدوخ ، نارایتسد  لماوع و  یهلیـسو  هب  امئاد  دش -  زاب  ناریا  هب  اھیبرغ  یاپ  هک  یدالیم  نرق ١٩  لوا 

نارادمدرـس درادن . ار  نداتـسیا  دوخ  یاپ  یور  ندرک و  راک  یئاناوت  درادن ، یملع  تفرـشیپ  یملع و  مادقا  یهضرع  دناوتیمن ، هک  دندناروابیم  ناریا  تلم  هب  دـندرکیم ، ریقحت 

اھیبرغ یهلیـسو  هب  دیاب  دوشب ، دیاب  یگرزب  راک  رگا  تسا ، روصتم  یتفرـشیپ  رگا  هک  دـندرکیم  دومناو  روجنیا  دـندرکیم . ریقحت  ار  ناریا  تلم  ررکم  وا ، زا  لبق  یولھپ و  میژر 

یهنیمز رد  اـم  یاھتفرـشیپ  دـش . ناریا  تلم  لوحت  یهطقن  نیا  و  درک ، قیرزت  ار  سفن  هب  داـمتعا  حور  یتـلم  نینچ  کـی  هب  راوگرزب  ماـما  درادـن . یئاـناوت  ناریا  تلم  دوشب ؛

، ام یناریا  دنمـشناد  ام ، یناریا  رگتعنـص  ام ، یناریا  ناوج  زورما  تسا . سفن  هب  دامتعا  نیمھ  لولعم  یگدـنز ، یاھهصرع  ماسقا  عاونا و  رد  یتعنـص ، یهنیمز  رد  یملع ،

مھم رھاظم  زا  یکی  نیا ، داد . رارق  تلم  نیا  ناج  قامعا  رد  راوگرزب  ماما  ار  میناوتیم » اـم   » راعـش نیا  دـنکیم . یئاـناوت  ساـسحا  اـم  یناریا  غلبم  اـم ، یناریا  رادمتـسایس 

. دوب راوگرزب  ماما  تینالقع 

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

رد ام و  روشک  ام و  تلم  ام و  رب  هتـشذگ  لاس  رد  هک  هچنآ  هب  تسا  یھاتوک  هاگن  لوا ، بلطم  مراذـگیم . نایم  رد  نارھاوخ  ناردارب و  امـش  اـب  ار  بلطم  دـنچ  رادـید ، نیا  رد 

نانمـشد و یاـھیناوخزجر  مزادرپـیم ، لاـس  نیا  رد  ناریا  تلم  یاـھتیقفوم  هـب  اتدـمع  لاـس ٩٠ و  لـئاسم  هب  هکنیا  تلع  تشذـگ . هقطنم  رد  ناـھج و  رد  اـم  اـب  یهـطبار 

« میناوتیم ام  راعش   » 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 10هاگياپ  هحفص 5 
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ناوت ناوت -  یهمھ  اب  ام ، دوخ  یهقطنم  رد  اھنیا  یاھزیرهدرخ  نینچمھ  روز و  رز و  یاھدنسم  رب  ناگدنھدهیکت  رابکتسا ، نارس  تسام . زیزع  تلم  لباقم  رد  ام  ناھاوخدب 

ناھاوخدب یـسایس  تاغیلبت  یـسک  رھ  دـننک . سویام  ار  ناریا  تلم  دـننک ، بوعرم  ار  ناریا  تلم  دـننکیم  یعـس  ناشیـسایس -  ناوت  ناشیتاغیلبت ، ناوت  ناشیلام ،

هک تسا  نیا  یارب  همھ  یماظن ، یتینما و  یاھدیدھت  یـسایس ، یاھـشالت  یداصتقا ، یاھـشالت  یلمع ، یاھـشالت  هک  دباییمرد  ار  نیا  دشاب ، هدرک  لابند  ار  ناریا  تلم 

زاب یورـشیپ  زا  تسا ، ولج  هب  تکرح  لاح  رد  تسا و  هداتـسیا  مامت  تعاجـش  اب  نادـیم  طسو  رد  هک  ار  ناریا  تلم  ینعی  اناوت ، تمھرپ  طاشنرپ و  هدـنز ، لاعف ، دوجوم  نیا 

ام هب  بالقنا  داد ، میلعت  ام  هب  ار  راعـش  نیا  راوگرزب  ماما  هک  میناوتیم » اـم   » راعـش لـباقم  رد  تقیقح  رد  دـنناسرتب . هصرع  نیا  رد  روضح  زا  ار  وا  دـننک ، دـیماان  ار  وا  دـنرادب ،

جوا لاس ٩٠  دـننک . لاـبند  ار  فدـھ  نیا  هک  دنتـسھ  نیا  یپ  رد  ناوت  یهمھ  اـب  دـیناوتیمن ؛ امـش  هک  دـننالوبقب  ناریا  تلم  هب  دـنھاوخیم  میناوتیم ،»  » میئوگب هک  داد  تارج 

اب دوخ ، تفرـشیپ  اب  دوخ ، تاـکرح  اـب  لاـس ٩٠  رد  ناریا  تلم  اـھنآ ، مشچ  یروـک  هب  اـھنآ ، مغریلع  هک  منک  هیکت  هتکن  نـیا  یور  رب  مھاوـخیم  نـم  و  دوـب . اـھنآ  یاـھتیلاعف 

«. میناوتیم ام   » هک دنامھف  ررکم  روط  هب  مھ  زاب  نانمشد ، هب  هلمج  زا  ایند ، یهمھ  هب  دوخ ، یاھیریگمیمصت 

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

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

. تسا فعض  طاقن 

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

هزاجا تسایند ؛ رد  روشک  ات  راھچ  هس  راصحنا  رد  افرـص  هک  تسھ  تفن  تعنـص  یاھـشخب  زا  یـضعب  تسالاب . سفن  هب  دامتعا  مدـید ، اھنیا  رد  نم  هک  یموس  تیـصوصخ 

اھنآ زا  هشیمھ  مھم ، هدیچیپ و  یاھراک  هنوگنیا  یهنیمز  رد  ینالوط ، یاھلاس  نیا  لوط  رد  مھ  ام  روشک  دوش . دراو  اھیروانف  عیانص و  نیا  میرح  رد  یرگید  سک  دنھدیمن 

یارب سفن  هب  دامتعا  نیا  میزاسیم . نامدوخ  مینکیم ، نامدوخ  میناوتیم ، ام  دـنیوگیم  دناهتـشامگ و  تمھ  اھنیا  مدـید  نم  هتخادرپ . لوپ  اـھنآ  هب  هتفرگ ، اـھنآ  زا  هتـساوخ ،

. تسا شزرااب  یلیخ  تلم ، کی  ناناوج  یارب  تلم ، کی  نادنمشناد  یارب  تلم ، کی 

١٣٩١/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیموس  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

ای دھدب . هلصیف  ار  وکابنت  یهیـضق  تسناوت  یزاریـش  گرزب  یازریم  یاوتف  ای  دمآ . راک  رـس  رب  لاس  هس  یریبکریما  کی  الثم  تشاد : دوجو  یئاھانثتـسا  نایم ، نیا  رد  هتبلا 

اما دوب ؛ ماکان  یلکب  اضعب  تقوم و  تدـمهاتوک ، یاھراک  اھنیا  یهمھ  داتفا . هار  هب  یاهرود  کی  رد  تفن  ندـش  یلم  تضھن  ای  دـندرک . تلاـخد  تیطورـشم  یهیـضق  رد  اـملع 

. دوب هدش  لیمحت  یخیرات  میظع  ثیراوم  یاراد  تلم  نیا  رب  زاسخیرات ، تلم  نیا  رب  گرزب ، تلم  نیا  رب  هک  دوب  تلذ  تکرح  یلک ، تکرح  یلک ، لاور 

هتـشامگ نیا  رب  دوب -  بالقنا  نیا  یاوشیپ  بالقنا و  نیا  رادـمامز  بالقنا و  نیا  ربھر  هک  ماـما -  تمھ  دـنادرگرب . ار  قرو  درک و  ضوع  ار  تھج  یلکب  یمالـسا  ریبک  بـالقنا   

نیا درک ؛ نیزگیاج  اھنآ  لد  رد  تخادنا و  مدرم  ناھد  هب  ار  میناوتیم » ام   » گنھرف راوگرزب  ماما  دنادرگرب . اھنآ  هب  ار  اھنآ  تزع  دنک ؛ ایحا  مدرم  نیا  رد  ار  یلم  تزع  حور  هک  دش 

اما تسا ، یدام  ولع  یهلیـسو  نامیا  تسا . ولع  یانعم  هب  ناـمیا  دوخ  نینموم .» متنک  نا  نولعـالا  متنا  اونزحت و  ـال  اونھت و  ـال  و  : » دومرف هک  تسا  ینآرق  گـنھرف  ناـمھ 

رد اھتمھ  دـش ، رادـیب  مدرم  رد  اھهزیگنا  تقو  نآ  درک ، یربھر  داتفا ، ولج  ماما  دوخ  دـھدیم . دـشر  ار  تلم  کی  تسا ، روآتزع  تسا ، روآولع  نامیا  سفن  تسین ؛ نیا  طـقف 

یھلا تمحر  تسا . یمیظع  رایـسب  یهتکن  نیا ، دش . یھلا  تمحر  بلج  یهنیمز  هنحـص ، رد  مدرم  روضح  مدرم ، لمع  و  تفرگ ؛ ندیـشوج  اھدادعتـسا  دش ، رادـیب  مدرم 

تمحر یهنیمز  دش  نیا  داد ، رارق  نادیم  طسو  رد  ار  دوخ  دـمآ ، هنحـص  هب  ام  تلم  دـیآیمن . وا  ریگ  تمحر  ناراب  نیا  دـنکن ، هدامآ  ار  دوخ  فرظ  ناسنا  ات  اما  تسا ؛ هدرتسگ 

تکرح ولج ، هب  ور  تکرح  تزع ، تمـس  هب  تکرح  دـش ؛ زاغآ  هفقویب  تکرح  دـش ، وا  لاح  لماش  یھلا  تمحر  دـش ، وا  لاح  لـماش  یھلا  تیادـھ  یھلا ؛ تیادـھ  یھلا و 

. لیطعت هفقو و  نودب  اما  دنت ، یھاگ  دنک ، یھاگ  هتبلا  نیرفآتزع ؛

یلامش  / ١٣٩١/٠٧/٢٠ ناسارخ  یاھهاگشناد  دیتاسا  ناملعم و  رادید  رد  تانایب 

مینک دیدرت  دیابن  چیھ  ینعی  تسا . یاهداعلاقوف  تفرشیپ  افاصنا  تسا ، روشک  یملع  یگنھرف و  رشق  یهعومجم  ام و  یهقالع  دروم  هک  یئاھهنیمز  نیا  رد  ام  تفرـشیپ 

جنپ نامز ، نآ  رد  میراد . وجشناد  نویلیم  راھچ  زا  شیب  زورما  میتشاد ، وجـشناد  رازھ  داتفھ  دص و  دودح  بالقنا ، زاغآ  رد  ام  تسا . همھ  مشچ  یولج  نیا  میناوتیم . ام  هک 

؛ دوب شرامـش  لباق  هک  دنتفریم ، دنتـشاذگیم  اھیـضعب  دشیم . رارکت  یھ  رازھ ، جنپ  مقر  نیا  هک  تسھ  مدای  مدوخ  هدـنب  لئاوا ، نامھ  میتشاد . یملع  تئیھ  وضع  رازھ 

تـسیود زورما  میراد . یملع  تئیھ  یاضعا  رازھ  اھهد  ام  هناتخبـشوخ  تساھنیا . زا  رتارف  رایـسب  ام  یملع  تئیھ  یاضعا  زورما  دش ! مک  ات  هد  دش ، مک  یکی  اقآ  دنتفگیم 

طئارش رد  ار  اھنیا  یهمھ  ام  تسین . یمک  یاھزیچ  اھنیا  دراد ؛ دوجو  روشک  حطس  رد  یلاع  شزومآ  زکرم  هاگـشناد و  رازھ  ود  تسھ ، روشک  رـساترس  رد  عماج  هاگـشناد 

مھ گـنج  نیا ، رب  یهوـالع  اـم  هتـشاد . دوجو  لوا  زا  بخ ، تسا ، یمئاد  دـیدشت  هب  ور  اـی  دـندرک  دـیدشت  دوشیم  هتفگ  ـالاح  هک  یمیرحت  نیمھ  میداد . ماـجنا  یتسدـگنت 

تیعمج میتشاد -  ار  تیعمج  شیازفا  دندوب ؛ هدرک  لیمحت  ام  رب  یلخاد  ناوارف  تالکـشم  میتشاد ؛ تفن  یاھتمیق  شھاک  یفلتخم  یاھنارود  رد  نیا ، رب  یهوالع  میتشاد ؛

. میدرک ادیپ  ار  تفرشیپ  نیا  هللادمحب  ام  لاح  نیع  رد  تسا ؛ هدوب  لئاسم  نیا  یهمھ  هدش -  ربارب  ود  تیعمج  دوب ؛ نویلیم  جنپ  یس و  بالقنا  لوا  ام 

١٣٩٢/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمراھچ  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

ام ، » دـھد میلعت  دـنک و  نیقلت  ناریا  مدرم  هب  ار  میناوـتیم » اـم   » هکنآ زا  لـبق  ماـما  داد . میلعت  ار  میناوـتیم » اـم   » ناریا مدرم  هب  ماـما  سفن -  هـب  داـمتعا  دوـخ -  هـب  رواـب  رد 

رد ماما  لاس ۴٢  یاروشاع  زور  رد  دناسر . روھظ  زورب و  رھظم  هب  هملک ، یقیقح  یانعم  هب  دوخ ، یتیصخش  یئاناوت  هب  ار  دوخ  داقتعا  درک ؛ هدنز  دوخ  دوجو  رد  ار  میناوتیم »

روشک رب  یراھمیب  طرـش و  دـیقیب و  روط  هب  یجراخ ، یاھتردـق  اـکیرمآ و  یاـکتا  اـب  هک  ار  هاـش  اضردـمحم  هیـضیف ، یهسردـم  رد  مق  مدرم  بـالط و  ناـیم  رد  تبرغ ، نیع 

کی دـیوگیم ؟ یـسک  هچ  ار  نیا  دـننک ! نوریب  ناریا  زا  ار  وت  تفگ  مھاوـخ  ناریا  مدرم  هب  نم  یھد ، همادا  ار  هار  نیا  ینک ، تکرح  روـجنیا  رگا  هک  درک  دـیدھت  درکیم ، تموـکح 

نادـیم نیا  رد  دـناوتیم  هک  سفن ، هب  دامتعا  ادـخ و  هب  نامیا  اکتا  هب  طقف  یللملانیب ؛ یهناوتـشپ  نودـب  لوپ ، نودـب  تازیھجت ، نودـب  حالـس ، نودـب  مق ، رد  نکاس  یناـحور 

نییعت تلود  نم  منزیم ، رایتخب  تلود  نھد  یوت  نم  تفگ : دنلب  یادص  اب  درک و  دیدھت  ار  رایتخب  تلود  ارھز  تشھب  نیمھ  رد  تشگرب ، دـیعبت  زا  ماما  هک  یزور  نآ  دتـسیاب .

تلم هب  ماما ، راتفگ  رد  ماـما ، لـمع  رد  دوخ ، هب  رواـب  نیمھ  تشاد . رواـب  ناـمیا و  دوخ  یاـھیئاناوت  هب  دوخ و  یورین  هب  دوخ و  هب  ماـما  دوب . سفن  هب  داـمتعا  نیا ، منکیم .

، دـیروایب تسد  هب  تزع  دـیناوتیمن  دـینک ، هرادا  ار  ناتروشک  دـیناوتیمن  دـیناوتیمن ؛ امـش  هک  دـندوب  هدرک  نیقلت  ناریا  تلم  ام  هب  لاـس  دـص  نم ! نازیزع  دـش . لـقتنم  ناریا 

. دوب هدش  نامرواب  مھ  ام  دیناوتیمن ؛ دیناوتیمن ، دینک ، تکرح  ملع  نادیم  رد  دیناوتیمن  دینک ، زاسوتخاس  دیناوتیمن 

دص دنفرت ، نیا  اب  مینکب . یراک  میناوتیمن  هک  ام  دنیوگب  دنوش ، سویام  اھتلم  هک  تسا ؛ دیناوتیمن »  » نیقلت نیمھ  اھتلم ، رب  طلـست  یارب  نانمـشد  رثوم  یاھرازبا  زا  یکی   

هب تفرگ ، اھنآ  تسد  زا  ار  اھتردقربا  طلست  رازبا  نیا  دنادرگرب ، ار  بلطم  ماما  داتفا . بقع  یگدنز  یاھنادیم  یهمھ  داصتقا و  ملع ، تسایـس ، یاھنادیم  رد  ناریا  تلم  لاس 

میدرک ساسحا  ناریا  تلم  ام  دـنادرگرب ، ام  هب  ار  سفن  هب  دامتعا  دـنادرگرب ، اـم  هب  ار  تیعطاـق  میمـصت و  دـنادرگرب ، اـم  هب  ار  تعاجـش  دـیناوتیم ؛» امـش   » تفگ ناریا  تلم 

. تسا هدش  زوریپ  لاس  دنچ  یس و  نیا  رد  درک -  مھاوخ  یاهراشا  الاح  هک  اھنادیم -  یهمھ  رد  ناریا  تلم  اذل  میدرک ؛ مادقا  میدرک ، تکرح  میناوتیم ؛

یگنھرف  / ١٣٩٢/٠٩/١٩ بالقنا  یلاع  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

بلطم نیا  یتقوکی  نم  تسا . نم  فرح  میریذپب ، یـسایس  تالوحت  کرحم  روتوم  کی  ناونعهب  ار  ناوج  ام  هکنیا  دوشب . یـسایس  یاھتکرح  هاگنالوج  هاگـشناد  دیراذگن 

داقتعا نم  هن ، دـیتخادنا ؛ ناجیھ  هب  دـیتخادنا ، سوھ  هب  ار  اھناوج  نیا  امـش  هک  دـندرک  تمالم  ار  نم  دـننزیم ، هاگـشناد  زا  مد  الاح  هک  یناـیاقآ  نیمھ  زا  یـضعب  متفگ ، ار 

یرگید فرح  نیا  تسا . نیا  شتعیبط  وجشناد ؛ ناوج  صوصخب  تسا ؛ یسایس  تالوحت  یعامتجا و  تالوحت  تکرح  روتوم  هعماج ، رھ  رد  ناوج  لسن  هیـضق ؛ نیا  هب  مراد 

« میناوتیم ام  راعش   » 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 10هاگياپ  هحفص 6 
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. مینکب دـنماظن  یاھیریگتھج  اب  فلاخم  ای  دـنماظن  لصا  اب  فلاخم  ناشیـضعب  هک  یایـسایس  یاھـشیارگ  نالوج  لحم  ار  هاگـشناد  ام  هک  تسا  نیا  زا  ریغ  نیا  تسا ؛

لیدـبت میناوتیم "  " نیا دـیراذگن  هتفگ ؛ ام  تلم  ار  یا  " میناوتیم  " کـی منکب ؛ ضرع  مھ  ار  هلمج  نیا  نم  هنیمز  نیا  رد  دـیریگب . ار  نآ  یولج  دـینک و  تبقارم  اـمتح  دـیاب  ار  نیا 

هک میھدـب ، تاجن  یملع  تراقح  زا  ار  نامدوخ  میناوتیم  میوشب ؛ ناھج  یملع  عجرم  میناوتیم  میـسرب ؛ یملع  عیفر  یاھهلق  هب  میناوتیم  ام  دـنتفگ  نآ . سکع  هب  دوشب 

دنراد ار  نیمھ  مھ  رگید  یاھهنیمز  رد  یاهتـسھ ، یهنیمز  رد  طقف  هن  هتفای ؛ تسد  شناد  هب  ناریا  هک  دننکیم  فارتعا  دنراد  ام  نیفلاخم  ام ، نانمـشد  دـنداد و  تاجن  زورما 

. ار میناوتیم  نیا  دینک  لابند  میناوتیم و  دییوگب  مھ  امـش  دورب ؛ نیب  زا  دیراذگن  دنکیم ، نالوج  دراد  ام  یاھناوج  نیا  حور  رد  هک  ار  میناوتیم "  " نیا دـننکیم . فارتعا  دـنیوگیم و 

ماجنا میناوتیم  ار  اھراک  نیا  دورب ؛ هار  تیونعم  تیادھ  تیونعم و  کمک  اب  تیونعم و  زا  دـشاب  راشرـس  هک  میزاسب  ییایند  مینک و  اپرب  ار  یمالـسا  نیون  ندـمت  میناوتیم  ام 

. مینکیم ار ] راک  نیا   ] مھ یھلا  قیفوت  هب  هک  میھدب ،

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

کی نیا  دـنریگب ؛ دای  یـسراف  نابز  دنـشاب  روبجم  دـننک ، ادـیپ  تسد  ملع  یاھهلق  هب  هکنیا  یارب  ملاع ، ناھوژپشناد  هک  دـسرب  ییاـج  هب  دـیاب  اـم  تلم  ماهتفگ ، ررکم  نم 

زا هک  تسا  نیا  نآ  هار  مینکب ، ادـیپ  تسد  هدـشفیرعت  هاگیاج  نیا  هب  میھاوخب  رگا  دـشاب . میـسرب ؛ اجنیا  هب  رگید  لاس  هاجنپ  تسا  نکمم  اـم  تسا . هدـشفیرعت  هاـگیاج 

نودب داصتقا  ندـمآ  الاب  و  دروآ ، الاب  ار  داصتقا  دـیاب  میریگب . هرھب  مینک و  هدافتـسا  اھـشخب  یهمھ  رد  خـسار  مزع  زا  راکتبا و  تردـق  زا  الاب ، کرحت  تردـق  زا  شوھ ، زا  شناد ،

ام یگـشیمھ  راعـش  تسا ، ام  یگدنز  راعـش  لاسما ، راعـش  نیاربانب  دنک . ادیپ  یقرت  دنک ، ادـیپ  یلاعت  یتسیاب  مھ  گنھرف  دـیفم ؛ هن  تسا ، نکمم  هن  یگنھرف ، دـشر 

هتبلا نم  دـنکیم . هدـھاشم  ناسنا  ار  نیا  اـنپم »  » یهعومجم رد  هلمج  زا  روشک  یتعنـص  یداـصتقا و  لاـعف  یهعماـج  زا  یفلتخم  یاھـشخب  رد  زورما  هناتخبـشوخ  تسا .

یهلیـسوهب یهدشحرطم  راعـش  هک  دھدیم  ناشن  نیا  مدرک . هدھاشم  میدوب ، هدید  میدوب و  هدناوخ  اھـشرازگ  نیا  رد  هچنآ  زا  یخرب  کیدزن ، زا  زورما  متـشاد ؛ ییاھـشرازگ 

زا یخرب  رظن  زا  زور  کی  ام  روشک  یارب  هک  ییاھراک  تسا . روجنیا  اتقیقح  تسین ؛ یظفل  راعـش  افرـص  تسا ؛ یعقاو  راعـش  میناوتیم » ام   » راعـش ینعی  ام ، راوگرزب  ماـما 

. دریگیم ماجنا  امش  یهعومجم  نیا  رد  یناور  اب  یناسآهب و  دراد  زورما  دوب ، ینتفاینتسد  ام  ناریدم  صاوخ و 

١٣٩٣/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمجنپ  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

ضراعت دھدب ، رارق  مھ  لباقم  رد  دنکب ، مرگرس  ار  ام  ىحطس ، تافالتخا  ىعرف و  تافالتخا  روشک ؛ لخاد  رد  تافالتخا  هب  ندش  مرگرس  تسا : اھنیا  ام  ىنورد  ىاھـشلاچ 

زا تلم  ماجـسنا  نداد  تسد  زا  دـش . ضرع  هـک  تـسا  ىلـصا  شلاـچ  نآ  قیداـصم  زا  ىکی  نـیا  دـنکب ؛ لـفاغ  ىلـصا  طوـطخ  زا  ىلـصا و  لـئاسم  زا  ار  اـم  درواـیب ، دوـجوهب 

الاـح اـت  هکنیا  روـصت  میناوـتیمن ، اـم  هکنیا  روـصت  ىدـیماان ، ساـی و  هب  ندـش  راـچد  ىراـکمک ، هب  ندـش  راـچد  ىگیحورىب ، ىلبنت و  هب  ندـش  راـچد  تسا . اـم  ىاھـشلاچ 

نآ همھ ، اھنیا  دنک . زاب  ار  اھهرگ  نیا  ىهمھ  دـناوتیم  ىداھج  تیریدـم  ىلم و  مزع  میـشاب ، هتـشاد  مزع  دـیاب  میناوتیم ، ام  دـندومرف  ماما  هک  روطنامھ  ریخن ، میتسناوتن ؛

؛ دننک ىسررب  ار  لئاسم  نیا  دننیشنب  دیاب  ام  ىالـضف  ام ، ناگبخن  ام ، زیزع  ىاھناوج  میدرک  ضرع  هک  روطنامھ  مینک . هلباقم  اھنیا  اب  دیاب  هک  تسا  ام  ىنورد  ىاھـشلاچ 

دـشخبب و دـیما  ام  هب  دـنک و  ىرای  لوصف  نیا  ىهمھ  رد  ار  ام  دـناوتیم  گرزب  رامعم  نآ  ىهشقن  درمگرزب و  نآ  دای  نامراوگرزب و  ماما  کرابم  مان  تسا . ىیاھلصفرـس  اـھنیا 

. دوب دھاوخ  نینچ  مھ ]  ] هدنیآ رد  ىھلا  قیفوت  هب  تسا و  هدوب  نینچ  زورما  ات  هک  نانچمھ  دھدب ؛ هیحور  دھدب و  طاشن 

ماظن  / ١۶/١٣٩٣/٠۴ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

اھنیا هدادیم  لکش  ار  تابساحم  نیا  هک  یرصانع  تسا . هدوب  یاهلقاع  یهوق  کی  ساسارب  تسا ؛ هدوب  ینالقع  قطنم  ساسارب  لوا  زور  زا  یمالسا  یروھمج  تابـساحم 

دامتعا تسا ؛ مدرم  هب  دامتعا  شنیرفآ ، ننس  ادخ و  هب  دامتعا  دراوم  یهلمج  زا  وا . تخانـش  نمـشد و  هب  یدامتعایب  مود ، شنیرفآ ؛ ننـس  ادخ و  هب  دامتعا  لوا ، تسا :

هب داقتعا  دوب -  دامتعا  نیا  رھظم  اـم  راوگرزب  ماـما  هک  تسا -  مدرم  قدـص  هب  داـمتعا  تسا ؛ هناـقداص  یاـھهزیگنا  هب  داـمتعا  تسا ؛ اـھتبحم  هب  داـمتعا  تسا ؛ اـھنامیا  هب 

زا هک  تسا  ییاھزیچ  نآ  اھنیا  فیلکت ؛ هار  رد  تدھاجم  فیلکت و  هب  یهیکت  یھلا ؛ ترصن  هب  دامتعا  یگراکیب ؛ زا  زیھرپ  لمع و  هب  یهیکت  میناوتیم ؛» ام   » هکنیا یروابدوخ و 

. تسا هداد  لکش  دوب -  وا  تکرح  یانبریز  هیاپ و  هک  ار -  یمالسا  ماظن  ینالقع  یهوق  رصانع  یهعومجم  زورما  ات  لوا  زور 

یسدنھم  / ١٣٩٣/١١/٠۶ یلم  زور  تشادگرزب  داتس  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

هب ار  تسا -  روشک  نیا  رد  فصنم  یاھناسنا  یهمھ  دزن  رد  یلوبقم  راعش  کی  هناتخبشوخ  هک  میناوتیم - » ام   » یهلئسم نیا  الوا  هک  تسا  نیا  دینکب  دیاب  امش  هک  یراک 

رد دـییامرفب  ضرف  الثم  الاح  دریگب . ماجنا  هدرکن  یاھراک  هک  دـینک  شـالت  فلتخم  یاھـشخب  رد  هدـش . رکذ  مھ  ناـشیا  یهتـشون  رد  هک  یروطنیمھ  دـیھدب ؛ ناـشن  مدرم 

؛ دنـشاب هتـشاد  روضح  روشک  تالدابم  رد  روشک  یـسدنھم  تالوصحم  هک  دینک  یراک  امـش  مینکیم ؛ هدھاشم  ار  ینارمع  یاھراک  رتشیب  ام  یـسدنھم  تامدـخ  تارداص 

یللملانیب تالدابم  رازاب  رد  ار  یـسدنھم  عیـسو  نوگانوگ  یاھـشخب  رد  یزاـسهعطق و  رد  تاـجناخراک و  رد  ناـمدوخ  نیـسدنھم  یاـھراک  لوصحم  اـم  میناوتب  اـعقاو  ینعی 

دیتسھ و سلجم  ای  تلود  لخاد  دیراد ، تیلوئسم  نالا  هنیمز  نیا  رد  اھامـش  ینعی  دیآیم ؛ رب  اھامـش  یهدھع  زا  مھ  نیا  هک  تسا  یمھم  راک  نیا  مینک ؛ هضرع  یناھج 

. دیریگب میمصت  دیناوتیم 

اھهاگشناد  / ١٣/٠۴/١٣٩۴ دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

، مادـقا تئرج  دـنلب ، تمھ  ینید ، تریـصب  یناـمیا ، یهزیگنا  زا  راشرـس  روـشک ، تفرـشیپ  یارب  دنـشاب  یتردـقرپ  ناوزاـب  دـنناوتب  هک  دراد  زاـین  ییاـھناوج  هـب  روـشک  زورما 

نیا هک  ناگناگیب ، زا  یریگارف  زا  ضارعا  یانعم  هب  هن   - انغتسا حور  ندید ، ناشخرد  نشور و  ار  هدنیآ  یاھقفا  هدنیآ ، هب  دیما  میناوتیم ،» ام   » هکنیا هب  داقتعا  سفنهبدامتعا ،

لاقتنا زا  یهدافتـساوس  لیمحت و  یراذـگریثات ، زا  انغتـسا  یهیحور  دـندلب - رتشیب  ام  زا  هک  نارگید  شیپ  مینک  یدرگاـش  میرـضاح  مینکیمن ؛ میاهدرکن و  هیـصوت  زگرھ  اـم  ار 

زا تسرد  مھف  یهیحور  دشاب - هتشاد  دوجو  ناوج  رد  دیاب  انغتسا  یهیحور  نیا   - تسا جیار  انعم  نیا  تسا  یرابکتسا  تردق  یایند  هک  دنمـشناد  یایند  رد  زورما  هک  شناد 

هنیمز نیا  رد  ینـشور  تاـکن  دـیتاسا ، نیا  زورما  تاـنایب  رد  هک   - مینک یط  ار  هار  نیا  میناوتیم  هنوگچ  میـسرب و  میھاوخیم  اـجک  میتـسھ و  اـجک  رد  اـم  هک  روشک  تیعقوـم 

نیا ار ، اھهیحور  نیا  میراد . زاین  ییاھهیحور  نینچکی  اب  ییاھناوج  هب  ام  یلم ؛ لالقتسا  ندرک  رادهشدخ  زواجت و  یزادناتسد ، ربارب  رد  ندوب  عطاق  تشاد - دوجو  اتقیقح 

هن شنم ، اب  شور ، اب  هتبلا  تسا ؛ نیا  داتسا  دنروایب ؛ دوجوهب  دننک و  قیرزت  دننک و  اقلا  روشک ، زومآملع  لیـصحت و  لوغـشم  ناوج  لسن  رد  دنناوتیم  اھداتـسا  ار  تازایتما 

. قالخا سرد  اب 

نایوجشناد  / ٢٠/٠۴/١٣٩۴ زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

هب دامتعا  رکفت  لابند  یتسیاب  تسا . نامرآ  کی  نیا  دوب ؛ مھ  اھامـش  یاھفرح  رد  هک  میناوتیم » ام   » نیمھ ینعی  سفن ؛ هب  دامتعا  نامرآ  زا  تسا  ترابع  رگید  نامرآ  کـی 

. دوشب لمع  مزاول  نآ  هب  دیاب  هک  دراد  یمزاول  کی  اھنامرآ  بیقعت  هتبلا  دوشب . بیقعت  دیاب  امتح  نامرآ  کی  ناونعهب  و  دوب ]  ] یلم ییاناوت  تردق و  هب  داقتعا  یلم و  سفن 

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

امش ( ۵ ،) دش دیھـش  لبق  زور  دنچ  هک  ینادمھ  دیھـش  نیا  دـینادب . روشک  تینما  ناگدـننکنیمات  زا  زین  بالقنا و  زا  ار  دـینکب » دـیناوتیم  یراک  رھ  [ » نیا ، ] ار اھییاناوت  نیا 

دنوشیم و فورعم  ناشیدادعت  کی  دنرادن ؛ مھ  یمـسا  اھنیا  تسا . ینادردق  نیا  دندرک ؛ شاهزانج  عییـشت  دندمآ و  رھـش  یهمھ  نادمھ ، هب  تفر  شرکیپ ]  ] یتقو دـیدید 

شھوژپ تسین ، قیقحت  تسین ، هاگـشناد  دشابن ، تینما  رگا  دننکیم . ظفح  امـش  نم و  یارب  ار  تینما  دنراد  اھنیا  اما  دنرادن  مھ  یتیفورعم  ناشرثکا  دـنوشیم ، هتخانش 

« میناوتیم ام  راعش   » 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 10هاگياپ  هحفص 7 
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نیا ار ، اھیگدامآ  نیا  تسا . یمئاد  یاهظحل و  دیدھت  رطخ  رد  مھ  اھناسنا  یگدنز  اجنآ  تسین ؛ زیچچیھ  عقاو  رد  تسین ، تینما  هک  ییاجنآ  تسین . یزاسهبخن  تسین ،

. دینادب مھ  تینما  ناگدننکنیمات  نیا  زا  ار  اھتصرف  نیا  ار ، اھشزومآ 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٩۵ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

ناشمشچ لباقم  رد  یلم ؛ سفنهبدامتعا  نتشادن  دوخ ، هب  یدامتعایب  دوخ ، هب  یداقتعایب  قیرزت  زا  دوب  ترابع  ام ، روشک  رب  طلست  یارب  نمشد  یاھرگنـس  زا  یکی 

، دوبن اھنیا  ناشدوخ  روشک ]  ] رد دندیدیم و  ار  اھنآ  یدام  یندمت  قربوقرز  یروانف و  یاھتفرـشیپ  یملع و  یاھتفرـشیپ  دندرکیم ، هدـھاشم  ار  یبرغ  یاھروشک  قربوقرز 

تلود ناکرا  زا  یکی  یولھپ ، نارود  رد  زور  نآ  دندرکیم . دوخ  هب  یروابان  ساسحا  دندرکیم ، دوخ  هب  یدامتعایب  ساسحا  اذل  دوب ، یگدـنامبقع  دوبن ، اھزیچ  نیا  روشک  رد 

دوب لومعم  میدق  میدـق  نآ  زلف . سنج  زا  یهباتفآ  هن  مھ  نآ  تسا ،]  ] یلگ یهباتفآ  گنھلول  تسیچ ؛ گنھلول  دـینادیمن  اھامـش  دزاسب ! گنھلول  دورب  دـیاب  یناریا  هک  تفگ 

رگید رفن  کی  دنتفگیم . یروجنیا  زور  نآ  تاعارتخا ! هب  هچ  ار  یناریا  دزاسب ؛ گنھلول  دورب  هک  تسا  نیمھ  شتقایل  یناریا  تفگیم  دـندرکیم . تسرد  هباتفآ  لگ  سنج  زا  هک 

دناوتب دیاش  دنکب ، اھنآ  هیبش  ار  شدوخ  زیچهمھ  دیاب  ییاپورا ؛ یبرغ و  دوشب  اپ  ات  رس  قرف  زا  یتسیاب  دورب ، شیپ  دھاوخب  رگا  یناریا  هک  تفگیم  نارود  نآ  ناگتسجرب  زا 

ام دـیوگیم  یناریا  ناوـج  زورما  یلم ؛ سفنهبداـمتعا  دوـخ ، هب  رواـب  هب  درک  لیدـبت  یلکب  ار  یرواـبان  نـیا  دـمآ  بـالقنا  بـخ ، دنتـشادن . رواـب  ناـشدوخ  هـب  ینعی  دورب ؛ وـلج 

یاھناوج تسا - هدرک  ادیپ  ققحت  هک  ییاھتفرـشیپ  تسا و  هتفرگ  رارق  سرتسد  رد  هللادمحب  زورما  الاح  هچنآ  زا  ریغ   - یملع یاھتفرـشیپ  رد  دراوم  زا  یرایـسب  رد  میناوتیم .

دوخ هب  رواب  یتقو  دراد . سفنهبدامتعا  یناریا  ناوج  دننک ؛ روجوعمج  ار  اھنیا  دنرادن  ییاناوت  لوئـسم  یاھهاگتـسد  هک  دننکیم  حرطم  ار  ییون  یاھرکف  کی  تاقوا  یھاگ  ام 

میراد ار  نیا  اـم  زورما  اـناوت . دوشیم  تلم  اـناوت ، دوشیم  روـشک  دـیآیم ؛ مھ  ییاـناوت  دوـب ، میناوـتیم » اـم   » راعـش دوـب ، دوـخ  هب  رواـب  یتـقو  تسین ؛ مھ  تفرـشیپ  دوـبن ،

. مینکیم هدھاشم 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٩۵ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

یدادعتـسااب نایوجـشناد  مھ  دـندوب ، یبوخ  دـھعتم و  دـیتاسا  مھ  هاگـشناد ، نیا  رد  تشاد ؛ دوجو  هاگـشناد  بالقنا ، زا  لبق  توغاط ، نارود  رد  روشک  نیا  رد  لاس  هاـجنپ 

یاـھناوج رگید ، دـندوب  یناریا  یاـھناوج  لاـحرھهب  دـندوب ، هک  ییاـھنامھ  نـکل  دوـب ]  ] زورما زا  رتـمک  یلیخ  یبـسن  ظاـحل  زا  دوـب ؛ مـک  زورما  هـب  تبـسن  دادـعت  ـالاح   - دـندوب

نانیمطا دـنناوتب ، هک  دـندرکیمن  رواب  نوچ  ارچ ؟ درادـن . دوجو  ناریا  رد  لاـس  هاـجنپ  نیا  لوط  ماـمت  رد  یملع  ون  یهدـیدپ  کـی  یملع ، تکرح  کـی  یلو ] - ] دـندوب دادعتـسااب 

ام نانمشد  یروانف . یروآون  یملع ، یروآون  میراد ؛ یروآون  کی  روشک  رد  یزور  رھ  ام  زورما ، تلم . ناھذا  رد  دندوب  هدرک  قیرزت  ار  ینانیمطایب  نیا  ناشدوخ ؛ هب  دنتشادن 

الاح تسا . ایند  لوا  روشک  هد  وزج  هتفرـشیپ ، یاھـشناد  زا  یددـعتم  یاھهتـشر  رد  میرحت  دوجو  اب  ام  روشک  زورما  دـنوشیم . ینابـصع  ار ، اـھیروآون  نیا  دـننیبیم  یتقو 

هک ییاھتفرـشیپ  تسھ . نارگید  شترا و  هاپـس و  رایتخا  رد  دـینکیم  هظحالم  امـش  هک  تسا  یایگنج  لیاسو  نیمھ  یماظن و  یاھرازبا  تسا ، مدرم  مشچ  یولج  هچنآ 

هب تلم  یروابان  ناریا ، رد  نمـشد  یاھرگنـس  زا  یکی  تسا . دوخ  هب  رواب  رطاخهب  یاهتـسھ ، یهنیمز  نیمھ  رد  وناـن و  یهنیمز  رد  دـناهدرک ، نوگاـنوگ  یاـھهنیمز  رد  اـھنیا 

. دوب نمشد  یاھرگنس  زا  یکی  مھ  نیا  تسا . میناوتیم » ام   » یهیحور دوخ و  هب  رواب  تلم ، ناناوج  تلم و  یزوریپ  گرزب  یاھرگنس  زا  یکی  و  دوب ، دوخ 

نارگراک  / ٠٢/٠٨/١٣٩۵ رادید  رد  تانایب 

، تسین یناوخزجر  راعش و  دریگب ، رارق  یمالسا  ندمت  یهلق  دناوتیم  ناریا  میوگیم  اھراب  یمالـسا و  ندمت  میوگیم  اھراب  نم  هکنیا  دورب . شیپ  دناوتیم  روشک  نم ! نازیزع 

میھدـب و تفرـشیپ  ار  ناـمیزرواشک  میھدـب ، تفرـشیپ  ار  نامتعنـص  میھدـب ، تفرـشیپ  ار  ناـمداصتقا  میناوـتیم  اـم  میناوـتیم ؛ اـم  تسا . روـشک  یاـھتیعقاو  هب  هاـگن  نـیا 

ار تیلوئـسم  نآ  قح  تسا  لوئـسم  سکرھ  متفگ ، لوا  هک  روطنامھ  دننک . شالت  دیاب  نیلوئـسم  میروایب ؛ دوجو  هب  تسا  مزال  ییافکدوخ  هک  ییاھاجنآ  رد  ار  ییافکدوخ 

. دھدب ماجنا  ار  مزال  شالت  دنک و  ادا 

ناوج  / ٠٧/٢٨/١٣٩۵ یملع  ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

مھ اـعقاو   - مـینکیم تقوفرـص  ناـشیارب  میوـشیم ، لاحـشوخ  ناشندـید  زا  میھدـیم ، تـیمھا  هـمھنیا  رترب ، دادعتـسا  یارب  هـبخن ، یارب  مـلع ، یارب  ناوـج ، یارب  اـم  ارچ 

، یناوتان نژ  ینالوط ، نارود  کی  رد  میراد ؛ یخلت  یهقباس  کی  ام  هکنیا  رطاخ  یارب  ارچ ؟ مینکیم ؟ اھنیا  دننام  تمھ و  فرص  و  دینادب - امـش  مھ  ار  نیا  مینکیم ، تقوفرص 

ساسحا نیا  دادعتـسااب - تلم  نیمھ   - ام تلم  رد  یولھپ ، نارود  ات  راجاق  نارود  زا  ینالوط ، نارود  کـی  رد  دـندرک ؛ قیرزت  اـم  رد  ار  نارگید  هب  یگتـسباو  نژ  میناوتیمن ، نژ 

کی ناونع  هب  ام  هک  دش  نیا  هجیتن  میراد . ام  ار  هقباس  نیا  دندرک ؛ هنیداھن  یناریا - یهعماج  یهعومجم  رد   - ام رد  ار ] نآ   ] و دش ؛ داجیا  تردق ، مدع  ییاناوت و  مدع  ینورد 

هن تسا ، الاح  اجنیا و  شتقو  هن  هک  تسھ  اھهنیمز  نیا  رد  یلیلحت - یاھفرح  یعاـمتجا و  فرح  یخیراـت و  فرح   - فرح یلیخ  دـش . فیرعت  برغ  لـیذ  رد  ناـمتیوھ  تلم ،

هب یھاگن  نینچکی  دندیـشک ، الاب  ار  ناشدوخ  دـندرک و  ادـیپ  تسد  نآ  هب  نارگید  زا  رتدوز  هک  یملع  رطاخ  هب  اھییاپورا ، اھیبرغ ، میاهدـش . عمج  مھ  رود  نآ  یارب  نـالا 

ناشدوخ لیذ  رد  ار  اھنآ  هک  دـندرک  ریقحت  نانچنآ  ار  ناشخرد  یاـھهقباس  قیمع و  قیرع و  یاـھگنھرف  نیا  اـب  ییاـھتلم  اـم ؛ تلم  هب  هلمج  زا  دـندرک ، ادـیپ  رگید  یاـھتلم 

. دندرک فیرعت 

اوق  / ٠١/٢٠/١٣٩۶ لک  هدنامرف  اب  حلسم  یاھورین  دشرا  ناھدنامرف  یزورون  رادید 

یهیحور فیعـضت   » یارب نمـشد  یهماـنرب  هـب  هراـشا  اـب  دـندناوخ و  دـشرا  ناھدـنامرف  رگید  یهـفیظو  ار  حلـسم » یاـھورین  یهـیحور  تیوـقت  ، » یاهنماـخ هللاتـیآ  ترـضح 

دوشیمن و  » ساسحا و  داجیا ، لزلزت  فعض و  نالوئسم  رد  یناور ، گنج  یاھکیتکات  زا  هدافتسا  اب  دنکیم  شالت  نمشد  دندوزفا : حلسم ،» یاھورین  مدرم و  نالوئـسم ،

. دنک اقلا  اھنآ  رد  ار  میناوتیمن »

١٣٩۶/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  ترضح  تلحر  زورلاس  نیمتشھ  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

ار اھناوج  زا  مدرم و  فلتخم  یاھرشق  تسناوت  هک  دوب  یوق  ردقنآ  اھتیباذج  نیا  تشاد ؛ دوجو  ماما  یاھراعـش  رد  ییاھتیباذج  کی  تشاد ، یـصخش  یاھتیباذج  کی  ماما 

. دنک نادیم  دراو 

...

باختنا مدرم  دشاب ؛ مدرم  تسد  رد  روشک  تیمکاح  رایتخا  ینعی  دوب ؛ یرالاسمدرم  یهلئسم  راوگرزب ، ماما  یاھراعش  ماما و  یهلیسوهب  یهدشحرطم  ینابم  یهلمجزا 

درکیم رارکت  تفگیم و  مدرم  هب  هکنیا  ینعی  دوب ؛ تلم  یروابدوخ  یهلئـسم  ماما  یاھراعـش  زا  یکی  یگدنز . یاھهصرع  یهمھ  رد  دننک ؛ هدارا  مدرم  دنھاوخب ، مدرم  دننک ،

دیتسھ رداق  امـش  هریغ ، داصتقا و  رد  روشک ، مھم  یاھـشخب  تیریدم  رد  روشک ، یهرادا  رد  یـساسا ، یاھراک  رد  تعنـص ، رد  ملع ، رد  دـیرداق ؛ امـش  دـیناوتیم ، امـش  هک 

هب بالقنا  دنتـسویپ ، راوگرزب  ماما  تضھن  هب  دـندمآ  اھناوج  و  دـنک . بذـج  ار  اھناوج  تسناوت  هک  دوب  ماما  تیـصخش  یاھتیباذـج  اھنیا  دـیتسیاب . ناتدوخ  یاـپ  یور  ناـتدوخ 

. دیسر یزوریپ 

یوضر  / ١٣٩٧/٠١/٠١ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

هداد سپ  هنیمز  نیا  رد  یبوخ  ناحتما  بالقنا ، هک  تسا  نیا  منکب  ضرع  مناوتیم  نم  هچنآ  بالقنا ، نیداینب  لوصا  بالقنا و  یاھراعـش  بـالقنا و  یلـصا  یاھـشزرا  باـب  رد 

: تسا اھنیا  یلصا  یاھشزرا  اھراعش و  دنک . ظفح  زورما  ات  لوا ، ماکحتسا  نامھ  هب  ار  بالقنا  یلصا  یاھراعش  ار و  نیداینب  لوصا  تسا  هتسناوت  ناریا  تلم  ینعی  تسا ؛

« میناوتیم ام  راعش   » 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 10هاگياپ  هحفص 8 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=32695
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=32695
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=32920
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=34703
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=36163
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=36745
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=39272
http://farsi.khamenei.ir


نیا روشک ؛ رد  تعیرش  نید و  ماکحا  ندش  هدایپ  ققحت و  اھنیا  یهمھ  زا  رتالاب  رترب و  و  تلادع ، یلم ، یروابدوخ  یلم و  سفن  هب  دامتعا  یرالاسمدرم ، یدازآ ، لالقتـسا ،

. تسا هدش  ظفح  لوا  توارط  نامھ  اب  اھراعش 

…

ام  » یهیحور ینعی  دشاب ؛ هتـشادن  یگدنکفارـس  لاعفنا و  ساسحا  نارگید  لباقم  رد  تلم ، ینعی  تسا  ناریا  تلم  یروابدوخ  یلم و  سفن  هب  دامتعا  رگید ، لصا  شزرا و 

مھاوخ ضرع  یرگید  یهسلج  رد  ار  اھنیا  تسا و  ینـالوط  اـھنیا  هب  طوبرم  یاـھرامآ  اـھنیا و  حرـش  مدرک ، ضرع  هتبلا  دراد . دوجو  روشک  رد  هللادـمحب  زورما  نیا  میناوتیم ؛»

. دننکیم یروابدوخ  لالقتسا و  ساسحا  دنتسیایم و  ناشدوخ  یاپ  یور  ام  ناناوج  ام و  تلم  هللادمحب  زورما  درک .

یوضر  / ١٣٩٧/٠١/٠١ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

مھ ام  نیلوئـسم  زا  یـضعب  تسھ ؛ روشک  رایتخا  رد  تورث  ردقچ  دننادیمن  یمومع  راکفا  هکنیمھ  ینعی  تسا ، ینھذ  شلاچ  کی  ام  روشک  شلاچ  نیرتمھم  نم  رظن  هب 

امـش هک  دیوگب  دھاوخیم  نمـشد  دنکیم . هدافتـسا  دراد  نیمھ  زا  مھ  نمـشد  تسھ ؛ روشک  رایتخا  رد  یعیبط - تورث  یناسنا و  تورث   - تورث ردقچ  دـننادیمن  هنافـساتم 

ناناوج ییاناوت  هب  ناناوج و  تردق  هب  دیاب  ام  نیلوئـسم  تسا . ناوارف  نامتاناکما  میتسھ و  اراد  ام  میناوتیم و  ام  هک  میوگب  مدرم  هب  مراد  رارـصا  هدنب  دـیرادن ؛ ای  دـیناوتیمن 

ام هب  اھناوج  یـضعب  دنوشن . درـسلد  اھیـسانشنردق  زا  یـضعب  زا  دـنوشن ، هتـسخ  راکتبا  زا  دـنوشن ، هتـسخ  راک  زا  دـیاب  مھ  ام  ناناوج  دـنھدب ؛ تیمھا  دـنروایب و  نامیا 

راک دننک  لابند  دیاب  دنوشب ؛ دیابن  درـسلد  بخ ، یلیخ  دوشیمن ؛» یئانتعا  ام  هب  اما ] [ ؛ مینکب میناوتیم  ای  مینکب  میتسناوتیم  ای  میدرک  ار  راک  نیا  ام   » هک دـننکیم  تیاکش 

؛ دراد هفیظو  مھ  ناوج  دوخ  دراد ، هفیظو  مھ  لوئسم  ار ؛ راکتبا  ار ،

تلود  / ٢۴/١٣٩٧/٠۴ تئیھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب  زا  یاهدیزگ 

. دنکیم ادیپ  تریغ  ششوج  دنکیم ، ادیپ  فعاضم  تیلوئسم  ساسحا  دوشیم  هجاوم  لکشم  اب  یتقو  هک  تسھ  مدآ  روج  کی  میراد : مدآ  روج  ود  لکشم ، اب  یهھجاوم  رد 

نادـیم دراو  دـھدب ، ماجنا  دـیاب  یرتشیب  کرحت  دـنکیم  ساسحا  دوشیم ، فعاضم  شتیلوئـسم  ساـسحا  دوشیم ، فعاـضم  وا  یهزیگنا  دـمآ  شیپ  لکـشم  دـنیبیم  یتقو 

. دوشیم اھزیچ  نیا  و  مینک " راکچ   " و میناوتیمن "  " و دوشیمن "  " یفابیفنم و سرت و  سای و  راچد  دش  هجاوم  لکشم  اب  یتقو  هک  تسھ  مھ  مدآ  روج  کی  دوشب .

امتح  " یهیحور میناوتیم ،"  " یهیحور دروخرب ، یهیحور  دشاب ؛ هتشاد  دوجو  اھنآ  رد  هیحور  نیا  دنوشیم  هجاوم  لکشم  اب  یتقو  ینعی  دنشاب  لوا  عون  زا  دیاب  یتلود  ناریدم 

" مینکیم مادقا 

ناریا  / ١٣٩٧/١١/٢٢ تلم  هب  باطخ  بالقنا » مود  ماگ   » هینایب

تاراختفا گرزب و  یاھداھج  دھاش  لاس ، لھچ  نیا  تشادرب . ولج  هب  یرتراوتسا  رتدنلب و  یاھماگ  زورهبزور  یمالـسا  یروھمج  اسرفتقاط ، تالکـشم  نیا  یهمھ  مغر  هب 

رد هباشم  یاھتدم  اب  تدم ، نیا  هک  دوشیم  هدید  یتسردب  هاگنآ  ناریا  تلم  یهلاسلھچ  یاھتفرشیپ  تمظع  تسا . یمالسا  ناریا  رد  روآتفگش  یاھتفرشیپ  ناشخرد و 

ام  » لصا هب  داقتعا  یمالـسا و  نامیا  زا  هتفرگماھلا  یداھج  یاھتیریدـم  دوش . هسیاقم  دـنھ  بـالقنا  یوروش و  ربتکا  بـالقنا  هسنارف و  بـالقنا  نوچمھ  یگرزب  یاـھبالقنا 

. دیناسر اھهصرع  یهمھ  رد  تفرشیپ  تزع و  هب  ار  ناریا  تخومآ ، ام  یهمھ  هب  راوگرزب  ماما  هک  میناوتیم »

رارق عیرـس  تفرـشیپ  ریـسم  رد  دوب ، هدـنام  بقع  تدـشب  هدـش و  ریقحت  تدـشب  راجاق  یولھپ و  نارود  رد  هک  روشک  داد و  نایاپ  ینـالوط  یخیراـت  طاـطحنا  کـی  هب  بـالقنا 

هبناجهمھ و تفرـشیپ  یهیامناج  هک  ار  یلم  یهدارا  رـصنع  درک و  لیدـبت  یرالاسمدرم  یمدرم و  تموکح  هب  ار  یدادبتـسا  تنطلـس  نیگنن  میژر  تسخن ، ماـگ  رد  تفرگ ؛

لقتنم ناگمھ  هب  ار  میناوتیم » ام   » رواب هیحور و  درک ؛ تیریدـم  یهصرع  دراو  ثداوح و  یلـصا  رادنادـیم  ار  ناناوج  هاـگنآ  درک ؛ دراو  روشک  تیریدـم  نوناـک  رد  تسا  یقیقح 

دش گرزب  تاکرب  اشنم  نیا  تخومآ و  همھ  هب  ار  یلخاد  ییاناوت  هب  اکتا  نانمشد ، میرحت  تکرب  هب  درک ؛

یگنھرف  / ١۴٠١/٠٩/١۵ بالقنا  یلاع  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب  زا  یاهدیزگ 

. تسا نیا  یبالقنا  رھ  تعیبط  تسا ؛ نیـشیپ  یاـھناینب  هب  مجاـھت  بـالقنا ، تعیبط  ینعی  داد ؛ رییغت  ار  نیـشیپ  یاـھناینب  اـھبالقنا ، یهمھ  لـثم  ناریا  یمالـسا  بـالقنا 

؛ داد رییغت  ار  اھناینب  نیا  دـمآ  بالقنا  دـنکب . نوگرگد  دـھدب و  رییغت  ار  طلغ  یـسایس  یاھناینب  طلغ ، یگنھرف  یاھناینب  طلغ ، یداصتقا  یاھناینب  هکنیا  یارب  دـیآیم  بـالقنا 

. داتفا قافتا  نیمھ  مھ  مالسا  ردص  رد  هدوب ، روج  نیمھ  هشیمھ 

ریثات تحت  فلتخم ، لماوع  تحت  جـیردتب و  مدرم  نھذ  تسا . مکاح  مدرم  ناھذا  رب  هک  تسا  یطلغ  یاھهرازگ  دارم ، تسیچ . طلغ  یگنھرف  یاھناینب  زا  ام  دارم  الاح  بخ 

ناناوج ام ، یهعماج  تینھذ  رب  اعقاو  ینعی  دوب . میناوتیمن »  » یهلئـسم دز ، لاثم  دوشیم  هک  طلغ  یاھهرازگ  زا  یکی  ام  بالقنا  رد  الثم  الاح  دریگیم . رارق  یطلغ  یاھهرازگ 

. دوب مکاح  میناوتیمن » ، » ام

زا یبرغ  زیچ  رھ  برغ : هب  تبـسن  یگتفیـش  ـالثم  اـی  دوب . یلم  سفن  هب  داـمتعا  مدـع  یلم ، ینیبمکدوخ  نیا  هک  میناوـتیمن ؛» : » دوـب جـیار  یگنھرف  یهرازگ  کـی  نیا  ... 

یاھهرازگ ینعی  دز ؛] لاثم   ] دوشیم دروم  اھدص  لیبق  نیا  زا  و  دندرکیم . راختفا  دـندربیم ، راک  هب  ار  یگنرف  تغل  رھ  یگنرف ؛ تاغل  ندرب  راک  هب  راختفا  دوب ؛ نیریـش  ناشرظن 

یاھهنیمز رد  یـصخش ، یاھهنیمز  رد  هچ  مدز ، لاثم  هک  یعاـمتجا  یاـھهنیمز  رد  هچ  تشاد ؛ دوجو  اـھنیا  دراذـگیم ، ریثاـت  رـشب  یگدـنز  رد  اـعقاو  هک  ییاـھزیچ  یدـیلک ،

ار یـضعب  ار ، اھناینب  نیا  ار ، اھنیا  دـمآ  بالقنا  مریگیمن ؛ نم  ار  تقو  هک  دراد  یناوارف  یاھلاثم  الاح  هک  اھام ، نھذ  رد  دوب  جـیار  هک  یطلغ  یاھگنھرف  نآ  یـصخش ، یگدـنز 

داـقتنا برغ و  هب  تبـسن  ضارتـعا  هب  درک  لیدـبت  ار ، برغ  هب  تبـسن  یگتفیـش  درک ؛ میناوـتیم »  » ار میناوـتیمن » « ؛ درک نیزگیاـج  درب ، نیب  زا  یلکب  ار  یـضعب  درک ، لزلزتـم 

و دوخ . مان  ندروآ  رب  رارصا  مدع  یگتشذگدوخزا ، راثیا ، هب  درک  لیدبت  ار  اھنیا  دننام  ترھش و  هب  لیم  یدنسپدوخ و  یگتفیشدوخ و  یصخش ، لئاسم  رد  برغ . هب  تبـسن 

. داتفا قافتا  هملک  یعقاو  یانعم  هب  یگنھرف  رییغت  نیا  و  داد ؛ ماجنا  ار  اھراک  نیا  بالقنا  تسا ؛ یمھم  یلیخ  یاھزیچ  کی  بخ  اھزیچ  نیا 
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