
اھهاگشناد  / ١٨/١٣۶٩/٠۶ نیسردم  یمالسا  نمجنا  یزکرم  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

ام ی  هچب میور و  یمن وا  شیپ  سپ  تسا ، ینمرا  نوچ  مییوگ  یمن تسا ، ینمرا  هچوک  نیا  رـس  رتکد  دـنتفگ  رگا  میدرگ . یم رتکد  لاـبند  اـم  تسا ، ضیرم  یا  هچب هک  یتـقو

هک ار  سک  نآ دروایب ، ار  یکـشزپ  شدوخ  ی  هناخ رد  دھاوخ  یم مدآ  یتقو  هک  تسا  یعیبط  اما  دنک . یمن مکح  نیا  هب  عرـش ، لقع و  هن ، دریمب . دنزب و  اپ  تسد و  نامیولج 

رد تسا . روط  نیمھ ساسح  یاھراک  رد  صوصخب  تسا . روط  نیمھ مھ  روشک  گرزب  ی  هداوناخ رد  دـنک . یم باختنا  دراد ، دامتعا  وا  هب  تسا و  یدوخ  یبـالقنا و  نموم و 

. تسا هنوگ  نیمھ زین  دراد ، طابترا  اھتینھذ  هب  ناناوج و  راکفا  هب  روشک ، ی  هدنیآ هب  هک  ییاھاجنآ 

یکشزپ  / ١٣۶٩/٠٨/٠١ مولع  یاھھاگشناد  یاسور  رادید  رد  تانایب 

چیھ دنازوسیم ، لد  تلم  نیا  بالقنا و  یارب  دنادیم ، بالقنا  نیا  هب  قلعتم  ار  شدوخ  هکنآ  ینعی  تیریدم ، هاگـشناد ، روشک ، یھللابزح  حانج  هک  دینکب  شـشوک  دیاب 

تفگ دوشب  دـیاش  انعم  کی  هب  ای  هنافـساتم ، تسا . یدوخ  اجنیا  رد  هک  دـنک  ساسحا  تسین ، لیاق  بالقنا  نیا  روشک و  نیا  هب  تمدـخ  زج  شدوخ ، یارب  مھ  ییهفیظو 

کی دندرک و  ینادرگراک  رفن  دنچ  نیا ، زا  لبق  لاس  راھچ  هس ، یایاضق  نیمھ  رس  دنداد . ناشن  نوگانوگ  یاھناحتما  نیا  لوط  رد  ار  ناشدوخ  یهرھچ  اھهبیرغ  هناتخبشوخ ،

نامھ تسا . مدای  بوخ  شتاییزج ، زا  یلیخ  اـب  هک  نم  تسا . هتفرن  ناـمدای  هکنیا  دندناتـسیا . ماـظن  لـباقم  رد  هریغ ، یکـشزپ و  ماـظن  نآ  ناونع  تحت  ار  کـشزپ  تشم 

جوم نآ  لباقم  رد  هک  دـندوب  اھنیا  لاثما  و  یدـنرم -  رتکد  یاقآ  تسا -  نامبوخ  یلیخ  ناردارب  زا  هک  زور  نآ  یھللابزح  ریزو  ناـمھ  یھللابزح ، نموم و  یاـھرتکد  مھ  تقو 

ام هکنیا  نکرپ و  نھد  نانخـس  اعدا و  اب  اھنآ  اھتنم  دوب ؛ اھنیا  اب  مھ  یکـشزپ  یهعماج  هناتخبـشوخ  دوب و  اھنیا  اب  مھ  تاـناکما  دوب ، اـھنیا  اـب  قح  هتبلا  دنداتـسیا . لـطاب 

. دننک هضبق  ار  روما  دنتساوخیم  میتسھ ، نانچ  نینچ و 

ناگدازآ  / ١٣۶٩/٠٨/٠٢ ادھش و  یاھهداوناخ  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

، هلاس دنچ  نیا  رد  ار  اھفرح  نآ  هیبش  ام  دوب ! اھهبیرغ  فرح  دوبن ؛ اھیدوخ  فرح  هک  دش  هدینـش  سلجم  ناگدنیامن  زا  یـضعب  زا  اھفرح  یـضعب  هتـشذگ ، تقو  دـنچ  نیا  رد 

هدنیامن ریخ ، میتسین . دازآ  سلجم  رد  ام  دنیوگب  دنورن  دوب ! هدزن  اھفرح  نیا  زا  یسک  سلجم ، رد  میدوب و  هدینشن  قفانم  یویدار  اکیرما و  یویدار  لیئارـسا و  یویدار  زا  زج 

قح یدازآ ، دـندنارذگ . تدـھاجم  هب  یدازآ  یارب  ار  ناـشرمع  هک  دـھدب  داـی  روـشک  زورما  نـالووسم  نیا  هب  اـی  اـھام ، هب  ار  یدازآ  دـیایب  دـیابن  یـسک  تسا . دازآ  سلجم  رد 

، هن دننزب !؟ فرح  لیئارـسا  ویدار  یوگنخـس  لثم  دنتـسیاب و  اجنآ  رد  تلم  یهتـساوخ  سکعرب  تلم و  هیلع  هکنیا  رد  یدازآ  هچ ؟ رد  یدازآ  اما  تسا ؛ تلم  قح  هدـنیامن و 

. تسین سکچیھ  یارب  یدازآ  نیا  یمالسا ، یهعماج  رد  تسین . یدازآ  نیا 

شترا  / ١٣۶٩/٠٩/٢۴ ییایرد  یورین  مکی  یهقطنم  ناگوان  هاگحبص  نادیم  رد  ینارنخس 

نیک دـقح و  زا  رپ  ناشدوجو  یهمھ  دـناهتفرگ و  رارق  حلـسم  نادـند  ات  ینانمـشد  ام  لباقم  رد  هک  یتقو  دنـشاب . گـنھامھ  دـصرددص  دـیاب  اـھنیا  هک  تسا  نیا  هیـضق  لـصا 

یگنھامھ دـیاب  دـننک . عزانت  مھ  اب  هک  دـنھدب  ناشدوخ  هب  ار  هزاجا  نیا  یدوخ  یاھورین  اجنیا  رد  هک  منکیمن  لمحت  نم  تسا ، یمالـسا  یروھمج  مالـسا و  هب  تبـسن 

. موشیمن عناق  نم  نیا ، زا  رتمک  هب  دننک . تکرح  نامرف  کی  اب  ورین  ود  رھ  دشاب و  لماک 

اھھاگشناد  / ١٣۶٩/١٠/٠۴ یاسور  زا  نت  دنچ  یلاع و  شزومآ  گنھرف و  ترازو  نالوئسم  ریزو و  رادید  رد  تانایب 

ادـخ دوشیم . لاحـشوخ  اقیمع  ابلق و  دـننکیم ، راک  یلاع  شزومآ  یالاب  حطـس  رد  نید ، بالقنا و  صلخم  اعقاو  قشاـع و  دـھعتم و  عمج  کـی  دـنیبیم  هکنیا  زا  ناـسنا 

تسد رد  ام  یهدنیآ  داھن  نیرتیساسا  تشونرـس  هرخالاب  دیتسھ و  راک  سار  رد  اھامـش  هکنیا  زا  دھدب . ناتقیفوت  دنک و  ظفح  ار  نایاقآ  امـش  نیعم و  رتکد  یاقآ  هللااشنا 

. تسا ینیگنس  راک  نوچ  دنک ؛ ناتکمک  دنوادخ  هک  میراودیما  میلاحشوخ . تسا ، یدوخ  یاھمدآ 

یمالسا  / ١٣۶٩/١٠/٢٣ بالقنا  دیھش  داینب  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

مھ رگا  تسین . یکـش  چـیھ  میراد  رایتخا  رد  ام  هک  یلـصا  یاھکالم  نیمھ  ینعی  ناـشحلاص  لـمع  ناـمیا و  اـفو و  صـالخا و  رد  هک  دـیتسھ  ور  هبور یی  هعومجم اـب  اـمش 

نآ الا  و  تسا ؟ هدـش  یروط  نیا یتلع  هچ  هب  هک  مییامن  لاوس  مینک و  هعجارم  نامدوخ  هب  دـیاب  ام  هن ، ای  دـنراد  ار  لوا  صالخا  نامھ  اـیآ  هداوناـخ ، نـالف  هک  دـشاب  یدـیدرت 

کی دنک ، یم راختفا  دور و  یم شرھوش  هک  ینز  نآ  ای  دنک ، یم راختفا  دریگ و  یم الاب  ار  شرـس  دنک و  یم ربص  دتـسرف و  یم تداھـش  نادـیم  هب  ار  شدـنزرف  هک  یا  هداوناخ

. تشاد یثحب  دیابن  نیا  رد  تسا ؛ یبالقنا  بالقنا و  یدوخ  دوجوم 

یگدنزاس  / ١٣٧٠/٠٣/٢٨ داھج  نالوئسم  مدرم و  فلتخم  راشقا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

اب یاھیناریا  دینازوسب . لد  دوخ  یهناخ  یارب  دیاب  امـش  دـنازوس ؛ دـھاوخن  لد  امـش  یهناخ  یارب  هناگیب  تسا . یدوخ  یناریا و  وا  دزاسب ، ار  روشک  نیا  دـیاب  هک  یـسک  نآ 

. دننک شالت  ناریا  نتخاس  یارب  دیاب  راک ، یاھهجنپ  اھوزاب و  مدرم ، یهماع  هتسجرب ، یاھناسنا  هدیزرو و  یاھزغم  ناصصختم ، نادنمشناد ، ناناوج ، تمھ ،

ام تسھ ، ییهبرجت  ملع و  اـجرھ  ملاـع ، برغ  قرـش و  رد  میدـنبیمن . ناـمدوخ  یور  هـب  ار  یریگداـی  هار  اـم  درک ؛ هدافتـسا  نارگید  صـصخت  مـلع و  هـبرجت و  زا  دـیاب  هـتبلا 

زورما فرح  نیا ، تسامـش . شود  رب  راـب  نکیل  تسین ؛ نآ  اـب  یتفلاـخم  چـیھ  تسا و  مالـسا  روتـسد  یمالـسا و  نیا ، میرواـیب . رد  ناـمدوخ  تمدـخ  رد  ار  نآ  اـت  میوریم 

. تسام

دھاش  / ١٣/١٣٧٠/٠۶ زاتمم  نادنزرف  رادید  رد  تانایب 

حیجرت یدوخ  رب  ار  نمشد  هک  یملاع  نآ  دشاب ، هتـشادن  ار  دوخ  ینید  یلم و  یاھـشزرا  اھ و  نامرآ تلم و  روشک و  زا  عافد  تریغ  تیمح و  دشابن ، فیرـش  هک  یملاع  نآ 

حالـصا سپ ، دـنز . یم همدـص  رتـشیب  دور و  یم یدزد  هب  غارچ  اـب  هک  تسا  یدزد  ناـمھ  تـسا ؛ رتدـب  یلھاـج  رھ  زا  دـھدب ، رارق  تـلم  نمـشد  راـیتخا  رد  ار  دوـخ  دـھدب و 

. تسا تیمھا  لوا  ی  هجرد رد  هاگشناد ،

هاپس  / ٢۵/١٣٧٠/٠۶ رد  هیقفیلو  یگدنیامن  رتافد  نالوئسم  ناھدنامرف و  گرزب  عمجم  نیمراھچ  هب  مایپ 

هتسویپ ناحلاص  یهودق  نافراع و  ماما  نآ  یافـصم  حور  رونم و  لد  ناشوج  یهمـشچرس  زا  هک  یتیونعم  یبالقنا و  یهیحور  یهیاس  رد  یمالـسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس 

یروھمج هب  رابکتـسا  یداـیا  یهلمح  عفد  رد  ار  ییهدـننکنییعت  شقن  تسناوت  درکیم ، باریـس  ار  جیـسب  هاپـس و  صلاـخ  هدـنمزر و  ناـناوج  همھ  زا  شیب  دیـشوجیم و 

، نیا دنک . نیمضت  ار  یمالسا  یروھمج  ماظن  رارمتـسا  ظفح و  دھدب و  مالـسا  نانمـشد  هب  یخلت  سرد  یمدرم ، جیـسب  یریگراکب  اب  شترا و  رانک  رد  دنک و  افیا  یمالـسا 

نانآ هب  ار  لمع  نادیم  رد  تعاجـش  یبالقنا و  یهیحور  هب  اکتا  ادخ و  هب  لکوت  شقن  هک  دوب  زین  روشک  ناراکردـناتسد  یهمھ  حلـسم و  یاھورین  دوخ  ام و  تلم  رب  یتجح 

ناماد رد  هدـیلاب  یدوخ و  رـصانع  رب  هیکت  اب  یمالـسا  یروھمج  هللادـمحب  تخاس و  لیاز  ناـنآ  لد  زا  ار  نـالھاان  زا  دادمتـسا  ناـگناگیب و  هب  شیارگ  یهسوسو  داد و  ناـشن 

. تسا هتفای  تسد  یگرزب  یاھیزوریپ  هب  فلتخم  یاھهصرع  رد  یھلا  یهوق  لوح و  هب  بالقنا و 

« يدوخریغ يدوخ و   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 12هاگياپ  هحفص 1 
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هزوح  / ١٣٧٠/٠٧/١۵ رعش  یهرگنک  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

ار اھراک  نیا  دنراد  ناناوج  زا  هدع  کی  هتبلا  دھدب . شرورپ  ار  دنمرنھ  شدوخ  دـشاب و  هتـشاد  یدوخ  دـنمرنھ  هک  دروایب ، رنھ  بلاق  رد  ار  شدوخ  دـناوت  یم یتقو  نآ  بالقنا 

نیا زا  بالقنا  نمشد  ناوارف  یرو  هرھب هب  دینک . هجوت  حالـس  نیا  ییارب  هب  دینکب . ار  راک  نیا  دیتسھ ، لکـش  رھ  هب  اجرھ و  رد  مھ  امـش  تسا ؛ بوخ  مھ  یلیخ  دننک ؛ یم

. تسا شزرا  کی  نیا  هک  دییامن  ساسحا  دینک و  هجوت  دنوشب ، عقاو  نوگانوگ  یاھرنھ  بلاق  رد  دنناوت  یم بوخ  بالقنا ، میھافم  هکنیا  هب  دینک . هجوت  حالس 

ناملسم  / ١٣٧٠/٠٧/٢٨ ناگدنسیون  عمجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

. دوشن هتخاس  تایـصوصخ  نیا  اب  یملیف  روشک  رد  هک  دـینک  یریگمیمـصت  امـش  تسا  نکمم  الثم  تسا . جراخ  اھیریگمیمـصت  نیا  زا  یـضعب  یهطیح  زا  اـھزیچ  زا  یـضعب 

الاح تسا ؛ رگید  یکی  تسد  رد  شدـیلک  هک  دراد  دوجو  ییاج  هک  تسین  انعم  نیا  هب  مھ  ناشندوبن  رایتخا  رد  دنتـسین . امـش  رایتخا  رد  دـنزاسیم ، ملیف  هک  ییاـھداینب 

؛ دـنراد یـشیارگ  رکفت و  هک  دنتـسھ  یناـسنا  یهعوـمجم  کـی  مھ  اـجنآ  تسین . یروـطنیا  هیـضق  دـیایب . رد  مییوـگیم ، اـم  هک  ییاـھنامھ  مییوـگب  مـیریگب و  ار  شدـیلک 

. دنک راک  روطنیا  ات  داد ، ینالف  تسد  هب  ار  شدیلک  دز و  ناشرس  یوت  دیاب  دندرک ، طلغ  میتفگیم  دندوب ، هبیرغ  رگا  دنتسھ ؛ یدوخ  رصانع  مھ  ناشیضعب 

ناملسم  / ١٣٧٠/٠٧/٢٨ ناگدنسیون  عمجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

دیاب لصا ، کی  هب  هجوت  اب  ام  هک  میوگ  یم نم  اھتنم  تسا ؛ یتسرد  فرح  نیا  دننک . ادیپ  شرورپ  دیاب  اھ  نیا دـنوش ؛ یم کشخ  میـسرن ، نامیاھلاھن  اھ و  هناوج نیا  هب  رگا 

ار نآ  دـش ، ادـیپ  کاکطـصا  میدـید  ییاج  رد  رگا  رنھ . تایبدا و  یدوخ  یبالقنا  لسن  نیا  هب  نداد  تلاـصا  زا  تسا  تراـبع  نآ  و  مینک ؛ هدافتـسا  اھیمیدـق  رنھ  زا  تاـیبدا و  زا 

سدنھم کی  امـش  دنک . لمع  هناخراک  کی  یبالقنا  ریدم  لثم  دناوتب  سر  هزات ناوج  نیا  هک  مینکب  یدـح  نآ  رد  ار  لوپ  جرخ  یراذـگ و  هیامرـس میرادـھگن . ار  نیا  مینک ، فذـح 

یاـھ مدآ اـھ  نیا تسا  نکمم  دـننک . یم راـک  تکرـش  نیا  رد  اـی  هناـخراک  نیا  رد  مھ  اھیمیدـق  زا  رازگراـک  رفن  دـص  ـالامتحا  هک  دـیراذگ ، یم هناـخراک  کـی  سار  رد  ار  یبـالقنا 

هک یراک  عون  و  دشاب ، یبالقنا  رـصنع  کی  یار ، رظن و  بحاص  تردق و  عبنم  اشنم و  هدننک و  هدافتـسا ینعی  تسا ؛ بوخ  یروط  نیا تسوا . ریدم  اما  دنـشاب ، مھ  یدمآراک 

. ددرگن جراخ  نادیم  زا  دوشن و  هدرمژپ  بالقنا  یدوخ  نیا  هک  دشاب  یروط  دوش ، یم اھ  هبیرغ نآ  اب 

مق  / ١٣٧٠/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

رد نارھت ، رد  فلتخم و  یاھرھش  رد  رفن  اھنویلیم  درادب . هدیشوپ  ار  نآ  دنکیم  یعـس  یناھج  تاغیلبت  رد  نمـشد  تسا ، مدرم  روضح  زا  یکاح  ام  روشک  رد  هک  یزیچ  رھ 

ماـظن اـب  مدرم  دـنویپ  زا  یکاـح  نوـچ  دـننکیمن ؛ سکعنم  ناـشتاغیلبت  رد  ار  اـھنیا  دـننکیم ؛ عاـمتجا  فـلتخم  یاھتبـسانم  هب  مـیظع  تاـعامتجا  رد  سدـق و  زور  مـسارم 

هچرھ ار  اھنآ  دننکیم  یعس  هکلب  دیایب ؛ دوجوهب  رواب  نیا  ناریا  تلم  یمومع  نھذ  یارب  دنھاوخیمن  دوشب ؛ لجسم  ایند  رد  نیا  دنھاوخیمن  تسا ؛ یمالسا  یروھمج 

ناشدوخ هک  یمدرم  الاح  هک  دـننکیمن  مھ  رکف  رگید  تسا ! یروطنیا  یناھج  تاغیلبت  رد  رفن ! رازھ  اـھھد  دـنیوگیم  ار  تیعمج  نویلیم  کـی  دـنھدب . ناـشن  مھ  رتکچوک 

. دروخ فدھ  هب  دیاش  دنزادنایم ، یریت  درک ! دنھاوخ  یتواضق  هچ  اھنآ  یهرابرد  دناهدید ، ار  میظع  عامتجا  نیا 

نیا ادابم  اھملق  دننکب ؛ ار  راک  نیا  ادابم  اھیدوخ  دننک ؛ گنرمک  ار  اھنیا  دننکیم  یعس  تسا ، ماظن  اب  تلود و  اب  اھھاگتسد و  اب  مدرم  دنویپ  روضح و  زا  یکاح  هک  ییاھزیچ 

مھ ار  وا  دراذگب و  ریثات  دناوخیم ، ار  بلاطم  نیا  هک  یـسک  یور  یدرـسلد  نآ  دیاش  ات  دشاب ، یدرـسلد  یهناشن  غوردب  هک  دننک  سکعنم  ار  ییاھفرح  ادابم  دـننکب ؛ ار  راک 

. تسا نمشد  دوس  هب  اھراک  نیا  دنکب ؛ درسلد 

امیس  / ١٣٧٠/١١/٠٧ مود  یهکبش  ناریدم  رادید  رد  تانایب 

نیا دنک . کش  شدوخ  ییانیب  رد  دیاب  نم  رظن  هب  دنیبن ، ار  هکبش  نیا  سکرھ  هک  تسا ، لاعف  روشک  لخاد  رد  ییهیاس  رد  یئرمان  یهکبـش  رنھ ، گنھرف و  ملاع  رد  زورما 

رد هکبـش  نیا  دروایب . موجھ  بـالقنا  مالـسا و  یاھـشزرا  هب  هک  تسا  نیا  رب  شمیمـصت  و  رتمک -  ییاـھاج  کـی  رتشیب ، ییاـھاج  کـی  دراد -  ذوفن  مھ  اـج  همھ  رد  هکبش 

اھنآ دنکیم . مھ  یقیقد  بوخ و  هدش و  یھدنامزاس  راک  افاصنا  دنکیم ؛ راک  دراد  روشک  لخاد  رد  تسا ، لاعف  ناھج  حطس  رد  مدرک  هراشا  هک  ییاھتسایس  نامھ  تھج 

ناشحرطم دینک و  ادیپ  ار  اھنیا  امش  اما  دناهدش ؛ زکرمتم  ملع  رد  رنھ و  رد  تایبدا و  رد  رعش و  رد  ام  بوخ  یاھهرھچ  نتـشاذگ  توکـسم  لقاال  ای  ندرک ، عیاض  یور  رب  نالا 

!؟ مینکب ار  راـک  نیا  دـیاب  ارچ  میرواـیب ! تسد  هب  ار  ییهدـع  لد  میھاوـخیم  دوـشیم  هـتفگ  هـکنیا  زج  مباـییمن ، یتیـصخش  ندرک  هدـنز  یارب  یھجو  چـیھ  نـم  دـییامن .

. دینک حرطم  دیروایب ، ار  یدوخ  یاھهرھچ 

تـسا نکمم  دـیوگب ، هملک  کی  مدآ  هدـنز ، نارـصاعم  زا  نوچ  میوگب ؛ ار  شرتلاکـشایب  لاثم  نم  دراد ؛ دوجو  اھهنیمز  نیا  رد  یبوخ  یاھهنومن  رگید ، یاـھاج  زا  یـضعب  رد 

هنوگنیا زورید  تسا  نکمم  تسا . زورما  یبدا  یرنھ و  حرطم  یهرھچ  کی  رایرھـش ،» . » دـینک راک  رایرھـش »  » یهرھچ یور  دـیناوتیم  امـش  زورما  دوشب ! داـجیا  یتالکـشم 

هتفرگ ار  اپورا  ات  نیچ  زا  هک  دـنراد -  یکرت  شیوگ  شیارگ و  هک  یمیظع  یهقطنم  نآ  هب  هجوت  اب  و  دـناهدش ، دازآ  هک  ییاـھیروھمج  نیا  هب  هجوت  اـب  زورما  نکیل  دـشاب ، هدوبن 

؛ دینکب امش  ار  راک  نیا  تسا ؛ یندادناشن  یندرکهدنز و  یمالـسا ، یروھمج  هب  صالخا  قشع و  نآ  اب  دح ، نیا  رد  نابزکرت  رعاش  کی  رایرھـش ،»  » لثم یرـصنع  تسا - 

یاھهنیمز رد  یفوتم ، یابدا  رـضاح ، یابدا  رـصاعم ، یارعـش  یور  راک  الثم  دـیھدب ؛ ماجنا  دوشیم  بوخ ، یاھراک  لـیبق  نیا  زا  شاهنادنمـشوھ . حیحـص و  لکـش  هب  هتبلا 

. اھنیا لاثما  ناکدوک و 

تمـس هب  هعماـج  رد  یرترکفنـشور  رتدنمـشوھ و  هورگ  کـی  و  دنتـسھ -  هک  دنتـسھ -  یـصوصخب  رـشق  امـش  ناـبطاخم  رگا  هک  میوـگب  مھاوـخیم  ار  نیا  نـم  لاـحرھهب 

؛ دیربب الاب  ار  راک  تیفیک  هک  دنک  راداو  ار  امـش  هکلب  دھدن ؛ رارق  روذحم  رد  دـش ، رکذ  لوا  هک  یفدـھ  نآ  زا  لودـع  یارب  ار  امـش  نیا  دـننکیم ، ادـیپ  شیارگ  امـش  یاھهمانرب 

ارجا ار  یبوـخ  رایـسب  یهماـنرب  راـطفا  زا  دـعب  امـش  هک  دوـب  هتـشذگ  ناـضمر  هاـم  نیمھ  رد  هلمج  زا  مدرک ؛ هدـھاشم  ود  یهکبـش  رد  ار  نیا  نـم  یدراوـم  رد  هـک  ناـنچمھ 

. دیشاب قفوم  هللااشنا  هک  میراودیما  لاحرھهب  تشاد . ییالاب  حطس  دوب و  بلاج  یندید و  اعقاو  هک  دیدرکیم ،

مق  / ١٣٧٠/١١/٣٠ یهیملع  یهزوح  یالضف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هب تبـسن  ناـمز  لوـط  رد  اـملع  هـک  دـشاب  هتـشاد  ار  یعـضوم  ناـمھ  یمالـسا  یروـھمج  هاگتــسد  لاـبق  رد  دـناوتیم  زورما  یهـیملع  یهزوـح  هـک  دـینک  ضرف  امــش  رگا 

هاگتسد یمالـسا ، یروھمج  هاگتـسد  اما  دندوب ؛ ملظ  یاھھاگتـسد  اھھاگتـسد ، نآ  تساطخ . مھ  ییهدیدع  تاھج  زا  تساطخ ؛ نیا  دنتـشاد ، یتموکح  یاھھاگتـسد 

هب دنتسم  اھتیلووسم  یهمھ  تسا ؛ ضحم  قح  تسا ؛ تیالو  هاگتسد  یمالسا ، یروھمج  هاگتسد  اما  دندوب ؛ بصغ  یاھھاگتسد  اھھاگتسد ، نآ  تسا . یمالسا  لدع 

رب ینتبم  هک  تسا  یھاگتسد  دیھاوخن -  هچ  دیھاوخب ، هچ  یمالـسا -  یروھمج  هاگتـسد  اھنیا ، یهمھ  رب  هوالع  تسین . هسیاقم  لباق  نآ  اب  الـصا  تسا ؛ یھلا  رما  کی 

دنناوتیمن نید  یاملع  هیملع و  یاھهزوح  نیاربانب ، یناحور . کی  ینعی  دشاب ؛ هیقف  کی  دـیاب  ربھر  و  دراد ، رارق  یربھر  ماظن ، نیا  سار  رد  اریز  تسا ؛ یناحور  رـصنع  کی 

 - مییوگیمن یزیچ  ناشهیلع  هن  هل و  هن  مینک ؛ راک  هچ  ام  دننادیم ؛ ناشدوخ  رگید  الاح  دنیوگب  دنشاب و  توافتیب  درذگیم ، هک  هچنآ  روشک و  روما  هاگتسد و  هب  تبـسن 

، هیلع هن  هل و  هن  اـم  تفگ  دوشب  هک  تسین  ییاـھزیچ  لـیبق  نآ  زا  نیا  دوـشیمن ؛ یزیچ  نینچ  مییوـگیمن - ! مھ  ناـشهیلع  یزیچ  دـنیوگب  دـننک ، فـطل  یلیخ  رگا  ـالثم 

یروـھمج دیدیـشک ، راـنک  امـش  رگا  تـسا ؛ یمالــسا  یروـھمج  دـیرادن . ییهراـچ  تـسا ؛ نـید  لاـم  تـسا ؛ تیناـحور  لاـم  تـسا ؛ ناـتدوخ  لاـم  هـن ، مییوـگیمن ؛ یزیچ 

یروـھمج جـیردتب  دندیـشک ، راـنک  اـملع  رگا  اـما  دوـشیمن ؛ یمالـساریغ  یروـھمج  دنتـسھ ، هدـنز  یدوـخ  رـصانع  رفن  راـھچ  هـک  زورما  هـتبلا  دـش . دـھاوخ  یمالــساریغ 

اروف دندلب ؛ مھ  ار  اھهلیح  عاونا  دننکیم و  جرخ  لوپ  دننکیم ؛ راک  شالت و  ندش  یمالساریغ  یروھمج  یارب  هک  دنتسھ  ییاھتسد  مھ  ردقنیا  دش . دھاوخ  یمالساریغ 

هک درکیم ؛ راک  ناوج  کی  لثم  یگلاس ، دون  ات  داتشھ  نینس  رد  هک  یونعم -  یھلا و  درمریپ  نآ  ندز  سفن  نآ  ناناوج و  نیا  اھتداھـش و  نیا  اھـشالت و  تامحز و  نیا  مامت 

. دش دھاوخ  عیاض  دیامن -  لمع  دریگب و  میمصت  دنکب و  تمھ  شالت و  راک و  دناوتب  روطنیا  نینس ، نآ  رد  یسک  تشادن  ناکما  یبیغ  فطل  یھلا و  دییات  هب  زج 

« يدوخریغ يدوخ و   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 12هاگياپ  هحفص 2 
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یگنھرف  / ٢١/١٣٧١/٠۵ نارازگراک  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یگنھرف نیلوئـسم  هب  نم  تسا . نیا  نم  فرح  دـیرادب . یمارگ  دنتـسھ ، هک  اجرھ  ار ، یدوخ  نموم  رـصانع  دنتـسیاب . دـنناوت  یم یدوخ  نموم  رـصانع  مجاھت ، لـباقم  رد 

رـصانع هب  منک : یم ضرع  روشک ، یگنھرف  یاھ  هاگنب تاسـسوم و  ی  هیقب ات  یمالـسا ، تاغیلبت  نامزاس  ات  یمالـسا ، داشرا  ترازو  ات  شرورپ  شزومآ و  ترازو  زا  روشک ،

قطنم الصا  دیوگ ؟ یم ار  یزیچ  نینچ  یسک  هچ  هن . نوریب ؛ شدیراذگب  دیریگب  ار  شتسد  تسین ، یبالقنا  ناوج  یـسک ، رگا  هک  تسین  نیا  نم  روظنم  دینک . هیکت  یدوخ 

ی هزاجا میوگ  یم نم  دنک . راک  دنک ، راک  تلم  نیا  یارب  دھاوخ  یم هک  سکرھ  دیھدب . نادیم  همھ  هب  دیھدب . نادیم  تسین . نیا  هک  بالقنا  قطنم  تسین ؛ نیا  هک  مالـسا 

.. دیھدن ار  یدوخ  رصانع  ندش  یوزنم 

یگنھرف  / ٢١/١٣٧١/٠۵ نارازگراک  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

لباقم رد  یگداتـسیا  تمواقم و  تدـھاجم و  هب  جایتحا  دوش ، ظفح  شایلم  گنھرف  یبالقنا و  یمالـسا و  یناـسنا و  یقیقح و  ناـیک  شتیثیح و  هکنیا  یارب  تلم ، نیا 

روشک نیا  رنھ  دـیھاوخیم  رگا  میوگیم : نم  تسا . نیمھ  طقف  مفرح  نم  دـننکب . دـنناوتیم  اھیدوخ  ار  نیا  دراد . نمـشد  فعـض  طاقن  هب  ندرک  مجاھت  نمـشد و  مجاـھت 

ار ملیف  یتقو  هک  یاهدننک  هیھت  ای  نادرگراک  نآ  الاو  دنک . عافد  روشک  نیا  زا  بالقنا و  زا  مالـسا و  زا  دناوتیم  وا  دینک . هیکت  نموم  ناوج  دنمرنھ  هب  دـنک ، ادـیپ  التعا  دـشر و 

عاـفد بـالقنا  مالـسا و  زا  هک  مھد » رارق  فدـھ  ار  ماـظن  نیا  یداـقتعا  یاـھهیاپ  زا  یکی  اـت  دـناجنگ ، مھاوـخ  ملیف  نیا  رد  ار  هتکن  نیا   » هک دـنکیم  رکف  شیپ  زا  دزاـسیم ،

ملیف دـنکن . کـمک  بـالقنا  هب  هکنیا  هب  دـنکیمن  اـفتکا  ینعی  دـھدیم . ماـجنا  ار  شدوـخ  راـک  دراد ، ناـکما  ملیف  رد  هک  یلکـش  ناـمھ  اـب  ملیف و  صاـخ  ناـبزاب  دـنکیمن !

دربب لاوس  ریز  ار  یمالـسا  ماظن  ییاراک  هک  تسا  نیا  شفدھ  دسیونیم ، ار  ناتـساد  نیا  ای  دزاسیم ، ار  ملیف  نیا  هک  لوا  زا  دنک ! هلمح  بالقنا  هب  هکنیا  یارب  دزاسیم 

ییاراک تلود  نیا  دھد  ناشن  هک  تسا  نیا  شفدھ  دنکیم ، دیلوت  ار  یرنھ  رثا  نیا  ای  دـسیونیم  ار  هلاقم  نیا  هک  یلوا  زا  درادـن ». ییاراک  یمالـسا ، ماظن  نیا  : » دـیوگب و 

هتبلا اـم  درک ! هیکت  دوشیمن  هک  تسا  مولعم  درک !؟ هیکت  دوـشیم  نیا  هب  تناـیخ ؟ لاـحرد  اـی  تسا  روـشک  نیا  حـلاصم  هب  تمدـخ  لاـحرد  نیا ، درادـن . هرادا  ناوـت  درادـن ؛

یهنیمز رد  روشک  نیا  رد  اھراک  یلیخ  زونھ  هن . مینک ؛ یفرعم  نوناق  هب  یکی  یکی  دـننکیم ، تنایخ  ای  دـننکیمن  تمدـخ  میاهدرک  لایخ  هک  ار  یناسک  میاهتفرگن  میمـصت 

. دنتسھ یگنھرف  مجاھت  لباقم  رد  یدس  اھنیا  دوش . هیکت  نموم  یاھورین  هب  یگنھرف ، یاھطیحم  رد  هک  تسا  نیا  مروظنم  دریگ . ماجنا  دیاب  هک  دراد  دوجو  یگنھرف 

ناگدازآ  / ٢۶/١٣٧١/٠۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

طاشناب مدق ، تباث  بالقنا ، نادیم  رد  دیاب  هک  تسا  نیا  نازیزع  امش  هب  مضرع  نم  تسا . هابتشا  هدش ،» مامت  وا  مھس  الاح  هداد و  ماجنا  ار  یراک  یسک   » مییوگب هکنیا 

شالت امـش و  شالت  اب  هک  هچنآ  هب  راودـیما  هدـنیآ و  هب  نیبشوخ  ینعی  رگید ؛ نیگنـس  تخـس و  شیامزآ  کی  ینعی  دیـشاب . تسا ، هداد  امـش  هب  ادـخ  هک  هچنآ  هب  یکتم  و 

منادیم هدنب  و  دینامب ، یقاب  دیاب  نادیم  نیا  رد  هراومھ  بالقنا ، مالـسا و  هب  یهتـسباو  یقیقح  یلـصا  یدوخ  رـصنع  کی  ناونع  هب  هصالخ ، دمآ . دھاوخ  شیپ  نیلووسم 

هتسیاش و یاھناسنا  هچ  تسا . زاب  ادخ  تمحر  هب  شمشچ  همھ ، زا  شیب  تسا ، هدنارذگ  رـس  زا  ار  تخـس  یاھـشیامزآ  نیا  امـش  لثم  هک  سک  نآ  دینامیم . یقاب  هک 

! یاهدومزآ یاھناسنا  هچ  یفیطل ! یاھحور  هچ  میدید ! میدرک و  هدھاشم  نامناگدازآ  نیب  رد  ام  ار  یفیرش 

یمالسا  / ٠۴/١٣٧١/٠۶ یاھنمجنا  یاضعا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

دندید دنک . لکـشم  رـسدرد و  راچد  ار  یمالـسا  یروھمج  دـیلوت ، رد  لالتخا  داجیا  یهیحان  زا  دـناوتب  هکلب  ات  دوب  بالقنا  دـض  یارب  یدـیما  لحم  بالقنا ، لیاوا  رد  اھهناخراک 

دننک هدافتسا  وس  عاضوا  زا  دنتـساوخیم  هک  دندوب  رازاب  رد  یناسک  روطنیمھ . زین  رازاب  رد  دنراد . روضح  لاعف  باداش و  هدنز و  تروص  هب  یمالـسا  یاھنمجنا  مھ ، اجنیا 

عاضوا هب  نارگلیلحت  یتقو  اج . همھ  تالحم و  رد  روشک و  حطس  رد  دندید ؛ ار  اھنمجنا  نیمھ  اھھاگـشناد  رد  دننک . رپ  بالقنا ، لیاوا  رازاب  هتفـشآ  رد  ار  ناشدوخ  یاھبیج  و 

ماـظن ییاـناوت  زا  تساـھنآ ، یاـھهناشن  ناونع و  ماـن و  یمالـسا و  یاـھنمجنا  زا  هدیـشوپ  دـننکیم ، هاـگن  هک  ییاـج  رھ  رد  هعماـج ، حطـس  هک  دـندید  دـندرک و  هاـگن  ناریا 

ار صلخم  یدوخ و  رـصانع  اج ، همھ  رد  تسا  هتـسناوت  یمالـسا  ماظن  نیا  روطچ  دـینیبب  بجع ! : » دـنتفگ دـندرک . نیـسحت  ار  یمالـسا  ماـظن  دـندش . بجع  رد  یمالـسا 

اھفدھ نآ  زا  دـشخب و  ققحت  اج  همھ  اھتکرـش و  رد  هاگـشناد ، رد  هسردـم ، رد  هلحم ، رد  رازاب ، رد  اھهناخراک ، رد  تارادا ، رد  ار  ماظن  نیا  یاھفدـھ  دـناوتب  ات  دـنک ، نیزگیاج 

. دنتـسناد زیگناربنیـسحت  روآتفگـش و  هدیدپ  کی  ار  یمالـسا » نمجنا   » یهدیدپ ایند ، نارگلیلحت  زا  یـضعب  هک  میدید  میدینـش . ار  اھفرح  نیا  زور  نآ  ام  دنک »! ینابیتشپ 

ایآ تسا ؟ هتفای  نایاپ  یمالـسا  یاھنمجنا  نارود  ایآ   » هک تسا ؛ نیا  هنیمز  نیا  رد  لاوس  کی  لاـح  دـندرک . یداـیز  تامدـخ  دـندش و  عقاو  دـیفم  یلیخ  اـفاصنا  مھ  اـھنمجنا 

. میھدب باوج  لاوس ، نیا  هب  دیاب  دباییم »؟ نایاپ  الصا  یمالسا ، یاھنمجنا  نارود 

ناھفصا  / ١٣٧١/٠٧/١٨ ییاباب  دیھش  ییاوھ  هاگیاپ  زا  دیدزاب  رد  تانایب 

، یمالسا بالقنا  یزوریپ  زا  سپ  هک  نانچمھ  دیروایب ؛ تسد  هب  تراھم  دیاب  امـش  دیزاسب ؛ دیاب  امـش  دینک ؛ تمھ  دیاب  امـش  تسا . یدوخ  یاھورین  هب  ام  یلـصا  یهیکت 

یروھمج حلسم  یاھورین  رد  ام  ناناوج  طلـست  تراھم و  ییانـشآ ، زورما ، هک  دننادیم  دنراد ، ار  رابخا  تاعالطا و  هک  یناسک  دیتشادرب . هار  نیا  رد  یدنلب  رایـسب  یاھماگ 

. میتسھ نامدوخ  یاپ  یور  ام  زورما  تسا . بالقنا  زا  لبق  زا  شیب  ربارب  اھھد  نردم ، هدیچیپ و  تازیھجت  رب  یمالسا 

نارادساپ  / ١٣٧١/١١/٠۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رثا رب  ماظن ، کی  رد  تسا  نکمم  اھیدوخ  تساـھیدوخ . لاـم  نیا  تسین ؛ اـھهبیرغ  لاـم  نیا  هک  ماـظن ، نورد  رد  ینعی  تسا . ینورد » لالحمـضا   » تفآ مود ، تفآ  نمـشد و 

راچد نورد ، رد  ناھگان  اھنآ ، نتشاگنا  گرزب  یدام و  یاھهولج  هب  ندرک  هاگن  رثا  رب  ندش و  یناسفن  تاساسحا  بولغم  رثا  رب  تسرد ، هار  مھف  رد  هابتشا  رثا  رب  یگتسخ ،

رھ یارب  یتالیکـشت و  رھ  یارب  یماـظن ، رھ  یارب  ینورد -  تـفآ  ینورب و  تـفآ  نمــشد -  عوـن  ود  نـیا  تـسا . یلوا  رطخ  زا  رتـشیب  شرطخ  هـتبلا  نـیا ، دـنوش . یگدزتـفآ 

.« نیقفانملا ورافکلادھاج  . » تسین یجراخ  نانمشد  صوصخم  داھج ، تسا . هتشاذگ  ار  داھج  هدرک و  نیعم  جالع ، تفآ ، ود  رھ  اب  هلباقم  یارب  مالسا  دراد . دوجو  یاهدیدپ 

هب ماظن ، اب  ینمـشد  یداقتعایب و  یور  زا  دھاوخیم  هک  تسا  ینمـشد  یارب  داھج ، درک . داھج  دـیاب  اھنیا  یهمھ  اب  اذـل  دـھدیم . رارق  ماظن  نورد  رد  ار  شدوخ  قفانم ،

ناسنا هب  یقیقح  روطهب  ار  ایند  هک  دراد  دوجو  یشزرا  اب  رایـسب  یقالخا  میلاعت  ینورد ، یگدیـشاپ  مھ  زا  یلخاد و  ککفت  نآ  اب  هلباقم  یارب  نینچمھ ، دروایب . موجھ  نآ 

نیا اھهولج و  نیا  اھرویز ، رز و  نیا  ینعی  رخآ . ات  دالوالا » لاومـالا و  یف  رثاـکت  مکنیب و  رخاـفت  هنیزووھلو و  بعل  ایندـلا  هویحلا  اـمنا  اوملعا   » هک دـنامھفیم  دناسانـشیم و 

یارب ار  اھنآ  دیاب  تسین و  مھ  یکش  نیا  رد  تساھنآ و  هب  هتـسباو  امـش  یگدنز  هچرگا  دیربب ؛ هرھب  اھنآ  زا  دیراچان  امـش  هچرگا  تسا ؛ مزال  امـش  یارب  هچرگا  ایند  یاھتذل 

. تسا کانرطخ  رایسب  ندرپس ، یشومارف  هب  ار  اھفدھ  ندرک و  تکرح  اھزاین  نیا  لابند  هب  هتسب  مشچ  اھنیا و  ندرک  قلطم  هک  دینادب  اما  دینک ؛ مھارف  ناتدوخ 

یروھمجتسایر  / ١٢/١٣٧٢/٠۵ مکح  ذیفنت  مسارم  رد  تانایب 

مالـسا یلم ، گنھرف  ناکرا  نیرتمھم  وزج  هتبلا  یلم . گنھرف  هب  لماک  دیدش و  یگتـسباو  تخادرپ و  ظفح و  زا  دشاب  ترابع  دـیاب  روشک  یلک  تسایـس  گنھرف ، باب  رد 

هنوگنیا یرگید  تلم  چیھ  دیاش  تسا . هدش  هتخیمآ  مالـسا  اب  نامزیچ  همھ  سابل و  تاداع ، بادآ ، نابز ، گنھرف ، لبق ، لاس  زا ١٣۵٠  هک  میرختفم  ناریا  مدرم  ام  تسا .

یمالسا نامھ  نیع  تسین ؛ یمالـسا »  » لباقم اجنیا ، رد  یلم » . » تسام یلم  گنھرف  وزج  یمالـسا ، گنھرف  بادآ و  مالـسا و  میدش . ام  هک  دشن  هتخیمآ  مالـسا  اب 

. تسا

ولو ملعلا  اوبلطا  . » میرادـن یفرح  دریگیم ؛ ماو  مھ  رگید  یاـھگنھرف  زا  یدوخ  گـنھرف  هتبلا  دوش . ظـفح  دـیاب  یدوخ ، گـنھرف  یدوـخ .» گـنھرف   » ینعی یلم » گـنھرف  »

« يدوخریغ يدوخ و   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 12هاگياپ  هحفص 3 
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نامندب یارب  هک  ار  هچنآ  اما  مینک . ظفح  دیاب  مھ  ار  نیا  تسام . گنھرف  وزج  مھ  نیا  دروآ ، ار  بوخ  زیچ  ایند  یاج  رھ  زا  تفر  دـیاب  هکنیا  تسا . گنھرف  مھ  نیا  نیـصلاب ».

! شوھیب مدآ  لثم  هدرم ؛ لثم  دـنک ؛ قیرزت  ام  ندـب  هب  دـنادیم  تحلـصم  شدوخ  هک  هچ  رھ  دـیایب ، رگید  یکی  میتفیب ، اجنآ  ام  هکنیا  هن  میھد . ورف  میوجب و  تسا ، مزـال 

روز ینعی  تھج ، همھ  رد  لماک ، لالقتسا  تسام . یلصا  راعش  تسا ، یمالسا  یروھمج  ماظن  تسایس  یانبم  هیاپ و  هک  لالقتـسا  تسایـس  گنھرف و  نیا  داصتقا ، نیا 

. ندومیپ ار  نآ  هار  ندرک و  لح  دوخ  یاھرایعم  قبط  ار  یناھج  لئاسم  ندرکن ؛ لوبق  سک  چیھ  زا  ار  ییوگروز  و 

نارادساپ  / ١٣٧٣/١٠/١۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

!؟ تسامـش زا  رت  یدوخ رتدـنم و  هقالع رتزوسلد ، یمالـسا ، ماظن  بالقنا و  نیا  هب  تبـسن  یـسک  هچ  میراذـگب ؟ نایم  رد  یناسک  هچ  اـب  اـم  ار  بـالقنا  یـساسا  لـئاسم 

یـشترا و زا  معا  یماـظن ؛ یاھـسابل  رگید - یاھـسابل  رد  هچ  امـش و  ساـبل  رد  هچ  بـالقنا ، زوسلد  اـتقیقح  داـھن  کاـپ  صلخم  نموـم  ناـناوج  امـش  ناـیب ، نیا  بطاـخم 

، بالقنا نورد  رد  بالقنا  گرزب  نمـشد  نایاقآ ! هک : منک  ضرع  ار  نیا  مھاوخ  یم نم  دـیتسھ . یناحور - ریغ  یناـحور و  یداـع و  یاھـسابل  و  یماـظتنا ، یورین  یجیـسب و 

زور زا  تسا . ریگاو  مھ  شا  یراـمیب و  دروآ ، یم یراـمیب  دـنک ، یم ذوفن  دوش ، یم ریثکت  دـنک ، یم دـشر  یبـالقنا  عماوج  رد  هک  یبورکیم  نیا  تسا ؛ عاـجترا  بورکیم  نیمھ 

تـسناوت دنھاوخ  هریغ ، یداصتقا و  ی  هرـصاحم هیاسمھ ، کیرحت  یماظن ، تلاخد  اب  هک  دـندرک  رکف  هقطنم ، نیعجترم  نانمـشد و  رگید  زور و  نآ  قرـش  کولب  اکیرما و  لوا ،

رت مل  ا   » ی هفیرـش ی  هیآ قادصم  اعقاو  دش . رتراد  هشیر رتروانت و  زور  هب  زور  لاھن ، نیا  دندرک ، رگید  یاھراک  دندیلام و  هرا  دـندز ، فلک  هچرھ  اما  دـننک . نک  هشیر  ار  لاھن  نیا 

. دوب نامسآ  رد  اھ  هخاش مکحم و  اھ  هشیر دش . امسلا » یف  اھعرف  تباث و  اھلصا  هبیط  هرجشک  هبیط  هملک  الثم  برض هللا  فیک 

هعمجزامن  / ١٣٧٣/١١/١۴ یاھهبطخ  رد  تانایب 

تـسا نیا  ریـسفت  لیلحت و  نیا  زا  اھ  نآ دصق  دنا . هتخادرپ نآ  هب  ام  زا  رتشیب  بالقنا  نانمـشد  هک  تسا  یراک  بالقنا ، ریـسفت  لیلحت و  زورما  هک  مینک  فارتعا  دـیاب  اتقیقح 

باـب رد  اـھ  یدوخ هک  ییاـھفرح  نیارباـنب ، دـنھد . هولج  طـلغ  تسوا ، رظنم  اـئرم و  رد  هداـتفا و  قاـفتا  تلم  دوخ  تسد  هب  هک  ار  یتقیقح  دـننک و  ضوع  ار  بـالقنا  ماـیپ  هک 

، لاحرھ هب تسا . کدنا  هدش ، مھ  رگا  هدشن و  یراک  نینچ  نونکات  هتبلا  دریگ . تروص  تسرد  یگنھرف  راک  اھ  نآ یور  دوش و  یدنب  تسرھف یروآ و  عمج دـیاب  دـندز ، بالقنا 

هدزناپ رد  بالقنا ، هب  عجار  بالقنا  ناگرزب  فرط  زا  هک  ار  ییاھفرح  دیاب  ناناوج  ددرگ . ام  ناناوج  فرط  زا  قیاقح  ندیمھف  عنام  دیابن  شندـشن  ماجنا  اما  دوشب . دـیاب  راک  نیا 

. دنھد رارق  لمات  دروم  ار  اھ  نآ دنونشب و  تسا ، هدش  هدز  ریخا  لاس 

رطف  / ١٣٧٣/١٢/١١ دیع  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

شمسا دننکیم ، هاگن  ناملسم  مدرم  یهنانموم  یاھتکرح  هب  نمـشد  مشچ  هب  یتقو  ایند  یهدمع  یرادهیامرـس  لفاحم  ملاع و  یتسینویھـص  لفاحم  اھییاکیرما ، زورما 

، ییارگداـینب یهملک  زا  ناـشدارم  تسین . یـساسا  یاھـشزرا  یرکف و  یاـھهیاپ  هب  لوصا و  هب  مازتلا  ییارگداـینب ، یهملک  زا  اـھنآ  دوصقم  هتبلا  دـنراذگیم . ییارگداـینب  ار 

رجحتم و ینعی  ارگداینب  نانآ ، رظن  زا  دـنھدیم . تبـسن  اھتلم  هب  ار  ییارگداینب  مانـشد ، کی  ناونع  هب  ینعی  تسا . لئاسم  هب  هنارجحتم  هاگن  یتسرپهنھک و  یرگنسپاو ،

، دنکیم جرخ  رالد  اھنویلیم  تاغیلبت ، یارب  دراد و  تسد  رد  توق  نآ  هب  ییوگدنلب  هک  جوجل  نمشد  درک . بجعت  دیاب  دھدن  شحف  رگا  نمـشد  نآ ! دننام  مگد و  هداتفابقع و 

ضرع نم  دراد . بجعت  دننک ، رواب  ار  وا  فرح  اھیدوخ  رگا  اما  مینکیمن . بجعت  چیھ  وا  نداد  مانـشد  زا  ام  داد . دھاوخ  مانـشد  هک  تسا  مولعم  دھدن !؟ مانـشد  دـیھاوخیم 

 - ناملـسم یاھتلود  یارب  تسا . بوخ  اھتیلم  یارب  تسا . کرابم  هدیدپ  نیا  دینک ، هاگن  یلیلد  رھ  هب  تسا . یکرابم  یهدـیدپ  مالـسا ، یایند  رد  روکذـم  یهدـیدپ  منکیم 

. تسا بوخ  یمالـسا  یاھتلم  نیب  تدحو  داجیا  یارب  تسا . بوخ  یناھج  نانمـشد  فیعـضت  یارب  تسا . بوخ  اھروشک  رادتقا  یارب  تسا . بوخ  دننک -  تقد  تسرد  رگا 

زا تلم ، رھ  نیلاعف  نارکفنشور و  نویسایس ، اھتلود ، هک  دراد  اج  تسا . بوخ  رایسب  دنک ، تموکح  ام  رب  یمالسا  نیناوق  میھاوخیم  دیوگب  دنک و  دنلبرس  یتلم ، هکنیا 

نیا رد  ام ، دننکیم . هنامصخ  دروخرب  هدیدپ  نیا  اب  اھروشک  زا  یضعب  دنسرتیم . رما  نیا  زا  اھنایرج  صاخشا و  یـضعب  تسا . منتغم  رایـسب  هک  دننک  لابقتـسا  هدیدپ  نیا 

یاھتلم دناوتیم  زورما  هک  یلماع  ناونع  هب  دیمھف و  ار  نآ  بل  زغم و  اوتحم و  دیاب  تخانـش . ار  ازتکرح  یهدیدپ  نیا  دـیاب  مییوگیم  ام  میتسین . هدـیقع  مھ  اھنآ  اب  هیـضق 

. درک لوبق  تفریذپ و  دھد ، تاجن  دنک و  ینابیتشپ  ار  ناملسم 

نایوجشناد  / ٠٨/١٠/١٣٧۴ نازومآشناد و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

منیبیم هکنیا  زا  مفـساتم  اما  دنناملـسم . اھیدوخ و  وزج  رھاظلایلع  دنرادن و  یولھپ  میژر  یاھهزیگنا  لیبق  زا  ییاھهزیگنا  ام ، تاعالطا  قبط  نامگ و  بسح  رب  یناسک 

روط نیا  دیاب  ارچ  دناشنب . یـسرک  هب  تساوخیم  اھریبدت  اھتـسایس و  ماسقا  عاونا و  اب  اضردـمحم  ناخاضر و  میژر  یزور  هک  دـننزیم  ار  ییاھفرح  نامھ  زورما  دارفا ، نیا 

لاس ات  لاس ١٣۴١  زا  لاس -  هدزناش  تفرگیمن . لکـش  بالقنا  نیا  دـندوبن ، ممعم  یاھهبلط  تیناحور و  رگا  تسا . یمالـسا  ماظن  رد  یلـصا  داھن  کی  تیناـحور  دـشاب ؟

. دـندرکیم غیلبت  ار  میژر  هیلع  هزرابم  مالـسا و  یـشترا -  یاھناگداپ  رد  یتح  یاهقطنم -  اتـسور و  رھـش و  رھ  رد  دـندرکیم و  رفـس  روشک  رـساترس  هب  اـھهبلط   - ١٣۵٧

هب تفرگیم ، هیملع  یهزوح  زا  ابقال  کی  یهبلط  هک  یاهناھام  قوقح  یهمھ  دننکب ؟ دنتـسناوتیم  هچ  هبلط  کی  اب  دوش . اھنآ  عنام  تسناوتیمن  مھ  یتموکح  هاگتـسد 

ار شاهیامرـس  لوپ و  هک  دوبن  رجات  دـنتخادنایم . نادـنز  هب  ار  وا  دـنکب ؟ تسناوتیم  هچ  یمدآ  نینچ  اب  رگمتـس  میژر  کـی  دوب . هیاـپ  نود  دـنمراک  کـی  زور  جـنپ  قوقح  ردـق 

یگبلط یورین  دنکب . یراک  تسناوتیمن  میژر  اذـل  دـندشیم . دـنمهقالع  وا  هب  رتشیب  مدرم  تفریم و  نادـنز  هب  دـنربب . ار  شقوقح  هک  دوبن  یتلود  دـنمراک  دـننک . هرداصم 

اب تیدـض  یمالـسا و  یروھمج  هزرابم ، ماـما ، تضھن ، تفریم و  روشک  رـسارس  هب  دوخ ، هب  مدرم  قیمع  داـقتعا  زا  هدافتـسا  اـب  یمـسر و  ناـمزاس  نیمھ  اـب  تیناـحور 

. دـندوب هداـتفا  رود  تسایـس  زا  یداـمتم  یاـھلاس  ناریا  مدرم  دنتخانـشیمن . ار  اـکیرما  مدرم  ـالاو  دـنامھفیم ، هـمھ  هـب  ار  رابکتـسا  یاـنعم  درکیم و  غـیلبت  ار  رابکتــسا 

نآ دندرک . هدافتسا  نویناحور  تاغیلبت  زا  یرایسب ، یھاگشناد  وجـشناد و  ناناوج  اھزور  نآ  دندرک . قیرزت  مدرم  هب  ار  تخانـش  نیا  روشک  رانک  هشوگ و  رد  ناوج  نویناحور 

. دندناشکیم هزرابم  هب  ار  مدرم  نویناحور  هک  دوب  نیا  اھنآ  رظن  زا  یھارمگ  دینکیم ! هارمگ  ار  نایوجشناد  امش  دنتفگیم : لاعف  رثوم و  نویناحور  هب  رابکتـسا  یدایا  اھزور 

هھبج هب  یناحور  کـی  یتقو  گـنج ، نارود  رد  دنتـسھ . نویناـحور  زیر ، یاـھهرگ  یهدـننکزاب  روشک و  تالکـشم  یاـشگهرگ  مھ  زورما  تسا . دـح  نیا  هب  اـت  تیناـحور  ریثاـت 

کی رگا  دـندرکیم . شیاتـس  دوب  رگا  دـندرکیم ؛ هلگ  دوـبن  یناـحور  ییاـج  رد  رگا  دـندمآیم و  اـم  شیپ  یاهھبج  یاـھهچب  تشاذـگیم . ریثاـت  ناگدـنمزر  رگید  رب  تفریم ،

ار تقیقح  نیا  ناـسک  یـضعب  ارچ  دـناسریم . یلاـعت  هب  ار  هعماـج  دـنک ، یناـمیا  یهیحور  ینید و  فراـعم  نید و  نییبـت  فقو  ار  دوخ  زیچ  همھ  یگدـنز و  لغـش ، ناـسنا ،

؟ دنمھفیمن

ص)  / ٠٣/٢٠/١٣٧۵  ) هللالوسر دمحم  رکشل ٢٧  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

. دینکیم صخشم  مھ  ار  یـضرف  یدوخ  هھبج  دینکیم ، صخـشم  ار  یـضرف  نمـشد  یهھبج  الثم  اجنآ  رد  دیاهدرک . تکرـش  کیتکات ، شزومآ  سالک  رد  امـش  دینک  ضرف 

یحارط کیتکات  دیھاوخیم  هک  یتقو  رد  رگید  امـش  تسا . هدرک  ار  هابتـشا  نالف  یدوخ ، یهشقن  حارط  هک  دینیبیم  دیوشیم و  یدوخ  یهھبج  طلغ  کیتکات  هجوتم  دعب 

ار هابتـشا  نالف  یدوخ ، یهھبج  رد  هداس ، زابرـس  ای  دصاق و  ای  یچپوت  ای  یچمیـسیب  ای  هدـنامرف  اما  هدوب ؛ تسرد  کیتکات  الثم  ای  دـیوش . هابتـشا  نآ  بکترم  دـیابن  دـینک ،

. تسا هنوگ  نیا  خیرات ، دینک . رارکت  ار  هابتشا  نآ  دیابن  امش  هک  دیمھفیم  دناهدرک .

یهھبج زا  دنتسین ، مھ  نمشد  دنتـسود ، یـضعب  دنتـسھ . روجاروج  یاھنمـشد  تسھ . نمـشد  دینک ، یتکرح  دینک ، یمادقا  دیھاوخب  ات  رگید ! تسا  روطنیمھ  بوخ ؛

. دنھدیم رارق  لاوس  دروم  اذل  دنھدیمن . صیخشت  دنمھفیمن و  اھتنم  دنتسھ ؛ یدوخ 

ناریزو  / ٠٨/٠۶/١٣٧۵ تایھ  روھمج و  سیئر  رادید  رد  تانایب 

« يدوخریغ يدوخ و   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 12هاگياپ  هحفص 4 
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دیاـش هک  تسا  ییاـھزیچ  اـھنیا  هتبلا  هک  دریگ -  رارق  هجوـت  دروـم  اھـشخب  یهمھ  رد  دـیاب  منک و  ضرع  هـک  تـسا  بوـخ  یـشزرا ، لـئاسم  نـیا  یهـنیمز  رد  هـک  یزیچ  نآ 

. تسا روشک  نالووسم  ناریدـم و  سفن  هب  دامتعا  یهلاسم  یکی  تساھنآ -  نیرتمھم  وزج  کشالب  نکیل  تسین ؛ دـشاب ، رظن  رد  تسا  مزال  هک  هچنآ  یهمھ  یهدـنریگارف 

فلتخم یاھـشخب  رد  هک  ینالووسم  مامت  رد  دـش . دـھاوخ  لزلزتم  روشک  یگدـنزاس  یاھهیاپ  نم  رظن  هب  دـشابن ، نیا  رگا  هک  تسام ؛ بـالقنا  یـساسا  شزرا  کـی  نیا ،

هب ار  روشک  دنتـسھ  رداق  روشک ، نیا  یدوخ  رـصانع  ناریا و  تلم  یمالـسا و  یروھمج  هک  رکف  نیا  سفن و  هب  دامتعا  حور  نیا  دـیاب  دنتـسھ ، راک  شالت و  لوغـشم  روشک ،

راک لوغـشم  فلتخم  یاھـشخب  رد  هک  یناـسک  زا  یـضعب  نـالووسم و  زا  یخرب  تسا  نکمم  اـضعب  دوش . تیوقت  دـنناسرب ، شتـساوخ  زاـین و  دروم  یـالتعا  دـح  نیرتـالاب 

کی رد  یاهدنـسیون -  ای  ملاع  درف  کی  الثم  یتح  نارگید -  هک  دنـشاب  هتـسبلد  ییاھلیلحت  هب  هریغ -  یگنھرف و  یاھهنیمز  رد  هچ  یداصتقا ، یاـھهنیمز  رد  هچ  دنتـسھ - 

ندـید زا  یـشان  هک  یاهمانرب  نآ  زا  ار  نھذ  دـیامن و  بلـس  ار  سفن  هب  دامتعا  هک  دـنک  بلج  شدوخ  هب  ار  اھرظن  نانچ  نآ  لیلحت ، نیا  دنـشاب . هدرک  رـشتنم  یملع  هلجم 

! دزاس فرصنم  دنک و  لفاغ  دراد -  یتایعقاو  تائاضتقا و  یروشک  رھ  نوچ  تسا -  روشک  رد  اھتیعقاو 

ماظن  / ١١/٢١/١٣٧۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

رھظم تعامج ، زامن  تسا . هدش  عیرـشت  تعامج ، هب  مھ  نآ  زامن ، نابرق ، رطف و  دیع  ود  رد  دـینیب  یم امـش  اذـل  تسا . نیمھ  یمالـسا ، دـیع  یاھ  یریگ تھج اھروحم و 

، عوضوم ود  رھ  نم ، رظن  هب  ندـمآ . مھارف  کرتـشم  روحم  کـی  درگ  رب  عمجت و  تدـحو ، مھ  عوشخ و  رکذ و  ادـخ و  هب  هجوـت  تیوـنعم ، هب  هجوـت  مھ  تسا ؛ تھج  ود  ناـمھ 

دھاوش نیارق ، نوچ  مینک ؛ هاگن  زیچ  همھ  هب  میناوت  یم هناراودـیما  یلیخ  نامدوخ ، تلم  دروم  رد  ام  هتبلا  تسا . زور  ی  هلاسم یمالـسا ، تما  یارب  ام و  تلم  یارب  زورما 

ضرع هک  نارگید » . » دراد ینید  لـئاسم  هب  ینوزفازور  لاـبقا  دندیـشک ، یم راـظتنا  دنتـشاد و  عقوت  نارگید  هچنآ  سکع  هب  اـم ، تلم  تسا . شخبدـیما  همھ  اھدـماشیپ ، و 

. اھ یدوخ زا  یضعب  دیاش  یتح  مھ  فرط ، یب نیرظان  مھ  ام ، نانمشد  مھ  ینعی  مینک  یم

نویناحور  / ٠٢/١٣/١٣٧۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هک ار  یعوضوم  نیمھ  ام  دوب  یفاک  زور  نآ  تسا . توافتم  ردقچ  میدرک ، یم یھلا  تموکح  قح و  تموکح  هماقا  زا  لبق  هتشذگ  رد  ام  هک  یغیلبت  عون  اب  غیلبت ، نیا  دینیبب 

ار عوضوم  نآ  هک  مھ  هچرھ  میـسانشن ، تسرد  ار  دوخ  هعماج  لقاال  ای  ناھج ، رگا  زورما  میدـش . یم بوخ  غلبم  کی  هاـگ  نآ میـشاب ؛ دـلب  تسرد  مینک ، غیلبت  میھاوخ  یم

حطـس رد  هن  ناھج  حطـس  رد  ار  یحانج  هچ  دنک ؛ یم ادیپ  طابترا  اجک  هب  مینز ، یم ام  هک  یفرح  نیا  میمھفب  دیاب  میـشاب . بوخ  غلبم  کی  میناوت  یمن میـشاب ، دـلب  بوخ 

، نیا دنک . عافد  شدوخ  زا  دھاوخ  یم دوش و  یم هجاوم  ینمـشد  اب  ناسنا ، رفن  کی  تقو  کی دربن . هھبج  کی  لثم  دنک . یم فیعـضت  ار  یحانج  هچ  دنک ، یم تیوقت  روشک 

تقو کی تسا . رگید  روط  عافد ، نیا  دـنک . عافد  دـھاوخ  یم تسا و  هتفرگ  رارق  یرگنـس  رد  یرتمولیک  دـنچ  هھبج  کی  عومجم  رد  ناسنا  مھ  تقو  کی  تسا . عافد  روط  کـی 

یدوخ هب  هک  دنیب  یم ناھگان  اما  تسا ؛ نمـشد  هب  هلمح  لاح  رد  هک  دنک  یم لایخ  ناسنا  تقو  کی دمآ . بقع  تحلـصم  هب  دـیاب  مھ  تقو  کی تفر ، ولج  تحلـصم  هب  دـیاب 

! دنک یم یزادناریت 

هابتشا تسا . زاب  نآ  قیاقح  ماظن و  نیا  یور  بترم  ناشداقتنا  نابز  دننیـشن و  یم رانک  هشوگ و  رد  هک  دنتـسھ  دندوب و  دارفا  زا  یـضعب  زورما ، ات  ماظن  نیا  لیکـشت  لوا  زا 

یا هدـع تسا و  هتفرگ  تروص  ییاھتفرـشیپ  هھبج  فارطا  زا  هک  دـعب  تسا ؛ هدرب  ناـشباوخ  دوـخ ، یاھرگنـس  رد  هک  دنتـسھ  یناـسک  لـثم  هک  تسا  نیا  اـھ  نآ یـساسا 

نمـشد هک  نآ  لایخ  هب  دریگ ؛ یم رابگر  ریز  دـنا ، هتفرگ اھ  یدوخ هک  ار  ییاج  نآ  تسا و  هدـش  اپ  باوخ  زا  الاح  اقآ  نیا  دـنا ، هتفرگ اـھولج  ولج  نآ  ار  نمـشد  عضاوم  دـنا  هتفر

ادـیپ تیمھا  ردـق  نیا  غیلبت ، دـھد . یم یجیاتن  روط  نیا  یھاـگ  یـسایس ، لـئاسم  رد  ندـنام  باوخ  درادـن ! ربخ  هدوب و  باوخ  اـقآ  نیا  اـما  دـنیاھ ؛ یدوخ اـجنآ ، تساـجنآ !

. دنک یم

عضو هب  هجوت  مدع  رثا  رب  نیا ، دننک . یم دراو  هبرـض  ییاج  هب  هجوت ، نودب  دننز و  یم ییاھفرح  دننک و  یم یتاراھظا  یناسک  رانک ، هشوگ و  رد  هک  دوش  یم هدینـش  یھاگ 

دای هلئسم  اتراھچ  ام  هک  تسین  یفاک  تساجک . نمشد  هھبج  تساجک ، یدوخ  هھبج  هک  دنناد  یمن تسا . نمـشد  تسود و  تاذاحم  عضو و  ایند و  یـسایس  تاذاحم  و 

، نیا دوب . رایـشوھ  دـیاب  دـیایب . دراو  هبرـض  تسا  نکمم  دوشن ، تیاعر  هویـش  نآ  رگا  هک  دراد  یـصاخ  هویـش  هلئـسم ، کی  نایب  یھاگ  مییوگب . ار  اـھ  نآ میھاوخب  میریگب و 

رب یعامتجا  ماظن  تلود و  هک  یتقو دوش . یم فعاـضم  ناشتیلوئـسم  قح ، لـھا  همھ  تسا ، مئاـق  قح  تلود  هک  ییاـضف  رد  تسا . قح  تلود  هماـقا  یاـضف  تیـصوصخ 

. دنتسین کفنم  مھ  زا  تسایس  نید و  هک  تسا  نیا  میدرک  ضرع  هک  روط  نامھ  مھ  اھ  نیا همھ  ساسا  دوش . یم فعاضم  نید  ناغلبم  تیلوئسم  تسا ، نید  ساسا 

نارگراثیا  / ٠٢/٣١/١٣٧۶ یاھهداوناخ  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هب طوبرم  تسین ؛ اھیدوخ  هب  طوبرم  اھراک  زا  یـضعب  هک  دـننک  هجوت  همھ  مھ  ار  نیا  تسا . عقوت  فالخ  یهیام  یردـق  هک  دوشیم  هدینـش  ییاھفرح  رانک  هشوگ و  رد  هتبلا 

مھ ار  یتاباختنا  دزمان  کی  سکع  هک  مریگ  تسا . نمشد  راک  نیا  تسین . ناملسم  یبالقنا و  مدرم  هب  طوبرم  اروشاع ، رصع  رد  یداش  ناوراک  نتخادنا  هار  تسا . نمشد 

؛ ریخن دنیامـش . رادفرط  اھنآ  دیتشاد و  ربخ  اھنآ  زا  امـش  هک  درک  مھتم  ار  یروھمج  تسایر  تاباختنا  یاھدزمان  زا  سک  چـیھ  دـیابن  تساھنآ . یهلیح  نیا  دـنریگب ؛ تسد  هب 

دندش سوبوتا  رب  راوس  اھنابایخ  رد  هک  مھ  ییاھهدروخبیرف  نآ  دوخ  دیاش  درادن . یطبر  دنتـسھ . اھزیچ  نیا  تیونعم و  نید و  لھا  هک  دنراد  یناسک  زا  یرادفرط  هچ  اھنآ 

هکنیا یارب  دنک ؛ تحاران  ار  مدرم  هکنیا  یارب  دنک ؛ بارخ  ار  اضف  هکنیا  یارب  دـھدیم ، تکرح  ار  اھنآ  یتسد  تسیچ . هیـضق  هک  دـننادن  دـنتخادنا ، هار  ار  تشز  رظانم  نآ  و 

نالووسم هب  ادـکوم  نم  دـننک . ادـیپ  ار  ناھنپ  تسد  نآ  دـندرگب و  دـیاب  نالووسم  هتبلا  دـنک . بارخ  ار  اھهرھچ  دـھد و  هولج  بسانمان  راک  کـی  نانیدـتم  رظن  رد  ار  تاـباختنا 

؛ تسین اھنیا  رـس  تبحـص  تشذگ . دیابن  اھنآ  زا  دننک . ادـیپ  دـنھدیم ، ماجنا  ار  اھیراکتـشز  نیا  هک  یناھنپ  یاھتـسد  نآ  دـندرگب و  هک  مھاوخیم  اھنآ  زا  منکیم و  هیـصوت 

. تسین تسرد  راک  نیا  دنھد . رارق  تناھا  دروم  ار  اھیـضعب  دننک و  مھتم  ار  اھیـضعب  دنزب . رـس  اھیدوخ  زا  یھاگ  هدرکن  یادخ  تسا  نکمم  هک  تسا  ییاھتلفغ  رـس  تبحص 

. درک ردکم  بارخ و  ار  اضف  دیابن  نکیل  درادن ؛ یلاکشا  لالدتسا ، اب  لوقعم و  یقطنم و  تاغیلبت  هتبلا 

یهلیـسو هب  هبرجت  نیا  رگا  هک  تسا  ددـصرد  مھ  هزادـنا  نامھ  هب  تسا ، تحاران  تاباختنا  زور  رد  ارآ  عاـمتجا  زا  هک  یاهزادـنا  ناـمھ  هب  نمـشد  هک  تسا  نیا  موس  یهتکن 

رد بلقت  یهعیاش  دـننکیم . یزیرهمانرب  هیـضق  نیا  یارب  دناهتـسشن و  شیپ  یتدـم  زا  دـنک . خـلت  مدرم  ناھد  هب  ار  تاباختنا  ینیریـش  دـش ، ماجنا  تیقفوم  اب  ناریا  تلم 

، منک ضرع  دیاب  نم  دننکیم . رارکت  ار  اھنآ  هناھاگآان  هتبلا  مھ  یـضعب  دـنتخادنا ؛ مدرم  ناھد  رد  دـندرک و  تسرد  لتم  هفیطل و  دـندرک ، حرطم  ار  نآ  ندوب  یروص  تاباختنا و 

بسانمان و یاھزیچ  رب  لـمح  ار  مرتحم  روھمج  سیئر  یهنازوسلد  یاـھفرح  هناـگیب ، یاـھویدار  تسا . نمـشد  فرط  زا  دـش ، دـھاوخ  بلقت  تاـباختنا  رد  هکنیا  یهعیاـش 

اھفرح نیا  دتفیب ! قافتا  تسا  رارق  یزیچ  هچ  ایآ  هک  دندرک  نیا  رب  لمح  ار  هلاسم  نآ  دنتـشادرب  تلفغ  یور  زا  مھ  اھیدوخ  نارگلیلحت و  زا  یـضعب  یتح  دـندرک . هتـسیاشان 

؟ تسیچ

یمالسا  / ٠١/٠۵/١٣٧۶ تدحو  سنارفنک  نانامھم  رادید  رد  تانایب 

رد ار  نیا  هک  تسا  نآ  یارب  دننک ، یم جرخ  همھ  نیا  ار  اھ  نیا لاثما  رورت و  هب  ندز  تسد  رشب ، قوقح  ضقن  رـشب ، قوقح  اب  تفلاخم  رـشب ، قوقح  تمھت  دینیب  یم هکنیا 

داـجیا ناـمھ  یارب  نیا ، دریگب . هلـصاف  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  زا  ملاـع ، یمومع  راـکفا  هک  تسا  نآ  یارب  نیا ، تسا . غورد  هک  دـنناد  یم اـھ  نآ دوخ  دـنیامن ! تاـبثا  اـیند 

ار اھ  نآ دـیک  لاعتم  یادـخ  هتبلا  دوشن . داجیا  یباذـجنا  ملاع ، رـساترس  رد  ناملـسم  عماوج  نآرق و  مالـسا و  عیفر  هاگیاپ  نیا  ناـیم  هک  تسا  نآ  یارب  نیا ، تسا . فاـکش 

اما تسا . هدرک  لـطاب  ار  نآ  لاـعتم  یادـخ  دـندرک ، اـھ  نیا هک  یراـک  رھ  لاـس ، دـنچ  نیا  لوـط  رد  رکم هللا .» اورکم و  و  «، » ادـیک دـیکا  ادـیک و  نودـیکی  مھنا  : » دـنک یم لـطاب 

داحتا و ی  هلاسم هک  تساجنیا  دراد ! یمنرب تسد  اما  دوش ، یم اوسر  مھ  ییاھاج  رد  دـنیرفآ ؛ یم تالکـشم  دـنک و  یم لاکـشا  داجیا  یـشارت و  عنام نمـشد  لاـحرھ ، هب

، نیا تسا ! تیمھا  زئاح  ردقچ  مالـسا ، یایند  یادرف  یارب  هلئـسم  نیا  دینیبب  تسا ! مھم  ردقچ  هیـضق  نیا  دـینیبب  دـنک . یم ادـیپ  انعم  یمالـسا  مھافت  مالـسا و  تدـحو 

هب مھ  هعیـش ، هب  مھ  تنـس ، لھا  هب  مھ  میوگ ؛ یم همھ  هب  نم  دننک . باسح  مالک  نیا  بطاخم  ار  دوخ  دـیاب  همھ  تشذـگ . نآ  زا  دوشب  یناسآ  هب  هک  تسین  یا  هیـضق

« يدوخریغ يدوخ و   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 12هاگياپ  هحفص 5 
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دنمھفب و ار  تقیقح  نیا  دیاب  همھ  دنراد . یعمتسم  دننز و  یم یفرح  دنراد ، یھاگیاپ  مدرم  نیب  رد  هک  یناسک  هب  مھ  اھیچ ، هعبطم هب  مھ  ارعـش ، هب  مھ  ناسیون ، باتک

نامز هب  ملاع  دینکن . هلمح  یدوخ  هب  نمـشد ، هب  مجاھت  یاج  هب  امـش  هک  دیـشاب  بظاوم  دریگن . اج  یدوخ  رگنـس  رد  نمـشد  هک  دیـشاب  بظاوم  دنـسانشب . ار  نمـشد 

. تسا مھم  یلیخ  اھ  نیا دیسانشب . ار  هزرابم  ی  هصرع تسود و  نمشد و  ینعی  دیشاب ؛

یروھمجتسایر  / ١٢/٠۵/١٣٧۶ مکح  ذیفنت  مسارم  رد  تانایب 

هک یناسک  دوب . فدھ  نیمھ  ققحت  یارب  میدرک  لوبق  تروص  رھ  هب  دندرک ، تیلوئسم  داھنـشیپ  هک  زور  نآ  میدرک ، شالت  دوب  هزرابم  زور  هک  زور  نآ  میدمآ  راک  رـس  رب  هک  ام 

نیا اب  کیدزن  زا  هک  یناسک  دنناد . یم اھ  یدوخ درادـن . یا  هبذاج اھتیلوئـسم  نیا  ام  یارب  هک  دـننک  یمن رواب  اعطق  مناد  یم هچرگا  دـننک . رواب  دنتـسین ، انـشآ  ام  گنھرف  اب 

تیبوبحم و شزرا و  مدرم ، یاپ  لباقم  رد  ادخ  هار  ندرک  راومھ  مکح هللا و  ی  هماقا لدع ، ی  هماقا یارب  طقف  اھتیلوئسم ، نیا  دنناد . یم دنتـسھ ، انـشآ  صاخـشا  گنھرف و 

. دشاب نیا  یارب  دیاب  شالت  دراد . هبذاج 

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

نانآ تسا و  نآ  زا  شیب  یـسب  هراب  نیا  رد  نانمـشد  تاغیلبت  اقح  یلو  تسا ، مالـسا  ریوصت  ندرک  هریت  راک  رد  اھیدوخ  یوس  زا  اھیبلطدوس  اھیمھف و  ژک  هچ  رگا  مھ  زورما 

زا سپ  یمالسا ، ناریا  هیلع  هک  تسا  یتاغیلبت  میظع  مجح  هراب ، نیا  رد  نانمشد  ریذپان  یگتـسخ  شالت  زا  هنومن  کی  دنلوغـشم . راک  نیا  هب  هنایذوم  فیرظ و  یاھھار  زا 

هب نادنچ  دناهتسناد . نداد  غورد  ربخ  ندز و  تمھت  ار  راک  نیرتمھم  نانآ  گرزب ، بالقنا  نیا  ذفان  مایپ  نتخادنا  قنور  زا  یارب  تسا . هداتفا  هار  هب  ناریا ، رد  مالسا  تلود  مایق 

یتسینویھص فورعم  یاھهناسر  اھتسینویھص و  دروم ، نیا  رد  تسا . هدش  روآ  لالم  شناگدنونش  یارب  یرارکت و  نانآ  یاھفرح  هک  دناهداد  تبـسن  ام  هب  هتفگ و  ام  زا  غورد 

نیا رب  ناملسم ! ناردارب  دنتسھ . دناهدوب و  نیرتلاعف  دناهدش -  ررضتم  همھ  زا  شیب  بالقنا ، نیا  زا  هک  یناسک  ینعی  اھییاکیرما -  همھ  زا  شیب  رابکتسا و  لماوع  ناھج و 

. تسا رگیدکی  اب  رتشیب  ییانشآ  زین  نآ و  ندناسانش  مالسا و  ییاسانش  ام  گرزب  راک  ساسا ،

لمآ  / ١٣٧٧/٠٣/٢١ مدرم  رادید  رد  تانایب 

! میدرگب اھ  یدوخ نایم  رد  نمشد  لابند  مینک و  وجتسج  دوخ  نایم  رد  ار  نمشد  ام  ات  دنک ، لفاغ  دوخ  دوجو  زا  ار  ام  امش و  هک  تسا  نیمھ  نمشد  مھم  یاھراک  زا  یکی 

ام دنک . یمن هجوت  یحانج  نانمـشد  هب  یلایخ و  نانمـشد  هب  کچوک ، نانمـشد  هب  زگرھ  تسا ، تصرف  رظتنم  وا  یاھزرم  نوریب  رد  هک  دراد  یگرزب  نمـشد  یـسک  یتقو 

. میراد یگرزب  نانمشد 

اھهاگشناد  / ١٠/١٣٧٧/٠۵ یمالسا  یاھنمجنا  نالوئسم  ییامھدرگ  هب  مایپ 

فوفـص رد  ینعی  امـش -  یاھهعومجم  رد  لیبق ، نیا  زا  یناگدز  تلفغ  دیراذگن  صوصخب  و  دننک ؛ کمک  نمـشد  یهھبج  هب  مالـسا ، بالقنا و  یاھـشزرا  فیعـضت  اب  دیراذگن 

لھس دینک و  عافد  نآ  زا  دوجو  یهمھ  اب  دیرادب و  یمارگ  تسا ، روشک  نیا  ینادابآ  یدنلبرس و  التعا و  هار  رد  امنھار  یاھمچرپ  هک  ار  بالقنا  یاھراعش  دنریگب . اج  مدقم - 

. دینکن لمحت  دنیوگیم ، نخس  یدوخ  نابز  اب  دنیآیم و  رد  یدوخ  سابل  هب  انایحا  هک  یناگناگیب  زا  ار  نآ  هب  تبسن  یراگنا 

سردم  / ١٢/١٣٧٧/٠۶ تیبرت  هاگشناد  رد  تانایب 

نرق مسیلاربیل  هب  ام  هک  درادـن  یموزل  چـیھ  دراد . ینآرق  یهشیر  نینچ  کی  دوشیم ، همجرت  اـیند  یـسایس  گـنھرف  رد  زورما  هک  ییاـنعم  نیمھ  هب  یعاـمتجا » یدازآ  »

هب اھفرح  نآ  هک  تفگ  مھاوخ  میراد . قطنم  فرح و  نامدوخ  ام  دناهتفگ ! هچ  نارگید  و  لیم » تراوتـسا  ناج   » و تناک »  » هک میـشاب  نیا  لابند  مینک و  هعجارم  اپورا  مھدجھ 

ندرک یدوخ  ندرک و  یموب  ندرک و  یمالسا  دض  رب  هک  دنتـسھ  هورگ  ود  نم ، رظن  هب  هتبلا  دینادب . یمالـسا  ار  یدازآ »  » یهلوقم دشاب . اشگھار  ام  یارب  دناوتیمن  یلیالد 

. دننکیم یراکمھ  مھ  اب  یدازآ »  » یهلوقم

یگدنزاس  / ١٣٧٧/٠٧/١۵ داھج  نالوئسم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

اھیدوخ زا  نم  دنلفاغ . یاھیدوخ  یـضعب  دننادان ، ناتـسود  مھ  یـضعب  دـشاب . مولعم  مھ  نیا  دنتـسین ؛ نانمـشد  دـننکیم ، فالخ  راک  نادـیم ، نیا  رد  هک  یناسک  یهمھ 

نمـشد یهشقن  و  دنکیم -  هچ  دھاوخیم و  هچ  تسیک ، نمـشد  زورما  دـنمھفب  دـنزادنیب ؛ راک  هب  ار  ناشدوخ  رکف  دـننک و  زاب  ار  ناشدوخ  نھذ  یردـق  مھاوخیم  ارـصم 

دھاوخیم نمـشد  هک  تسین  ییاج  نامھ  دـینکیم ، نارابمب  دـینکیم ، یزادـناریت  هک  یتھج  نیا  ایآ  هک  دـینادب  دـیاب  گنج  یهھبج  رد  امـش  تسا . نیا  لقع ، تسیچ - 

. تسا نیا  هلاسم  دنزب !؟ رود  ار  یدوخ  یاھورین  دناوتب  هکنیا  یارب  دینکیم  راومھ  ار  نمشد  یهداج  ارچ  دیریگیم !؟ هدھع  هب  ار  نمشد  راک  امش  ارچ  دوش ؟ نارابمب 

(ع)  / ١٣٧٧/٠٧/٢۶ ادھشلادیس رکشل  هاگحبص  مسارم  رد  تانایب 

نامز ناناوج  هب  دوب ، یھلا  یحو  هاگیاج  نیرترب  وا  کرابم  لد  دـندرکیم و  هدافتـسا  وا  تمکح  زا  هکئالم  دوب و  نیرخآ  نیلوا و  زا  رـشب  ملعم  هک  مالـسا  ناشلامیظع  ربماـیپ 

اب داھج  تسا ؛ رتگرزب  داھج  تبون  لاح  دیدنارذگ ، ار  رتکچوک  داھج  ربکالا ؛» داھجلا  مھیلع  یقب  رغصالا و  داھجلا  اوضق  موقب  ابحرم  : » دومرف دندوب ، هتـشگرب  گنج  زا  هک  دوخ 

یدوخ تسا ؛ هدش  هتخانش  نمـشد ، وس . نیا  رد  یدوخ  تسوس ، نآ  رد  نمـشد  تسا . فافـش  نادیم  گنج ، رد  فافـش . یاھنادیم  هن  هریت ، یاھنادیم  رد  داھج  سفن ،

رطخ رد  ناج  اجنآ  دـییوگن  تساجنآ . نمـشد ، اب  گـنج  نیرتناـسآ  تسا . سدـح  لـباق  مھ  نمـشد  یهشقن  تسا ؛ مولعم  مھ  نمـشد  رازبا  تسا . هدـش  هتخانـش  مھ 

گرم یوزرآ  راب  ردـص  یزور  هک  دنتـسھ  ییاھناسنا  دـھدیم . ناـسنا  هک  تسین  یزیچ  نیرتزیزع  هشیمھ  ناـج  یھگناو ، تسا . رطخ  رد  ناـج  اـھداھج ، یهمھ  رد  تسا .

رد ربکا  داھج  و  تسا ». ربکا  داھج  تبون  لاح   » دومرف ربمایپ  ناـج . نداد  تمحز  زا  رتـالاب  دراد ، دوجو  ییاـھتمحز  ناـج . تشذـگ  زا  رتـالاب  دراد ، دوجو  ییاھتـشذگ  دـننکیم .

. دوب راوشد  رایسب  یداھج  ربمایپ ، نارود 

هعمجزامن  / ١٣٧٧/٠٨/٠٨ یاھهبطخ  رد  تانایب 

نیلوا زا  بالقنا ، لوا  زا  تانایرج  نامھ  مھ  ماما  نامز  رد  دنتسین . یدوخ  اھنیا  دنریگب . ار  مدرم  یارآ  ولج  دنتساوخیم  هنادناعم  هناضرغم و  هنارـصم و  هک  دندوب  مھ  یـضعب 

، دندرک هک  هچنآ  زا  ریغ  ام  مھ  اھنآ  زا  دنراد . مھ  الاح  دنتشاد ؛ زادرپهعیاش  عضوم  نزقن و  عضوم  فلاخم ، عضوم  یفنم ، عضوم  هشیمھ  تفرگیم ، ماجنا  هک  ییاھتاباختنا 

ینوناق فیاظو  هب  دـناوتب  ناگربخ  سلجم  دـشاب و  رتشیب  دـیما  تفرـشیپ و  بجوم  ام  تلم  یارب  قفوم ، یهبرجت  نیا  هللااشنا  هک  میراودـیما  میرادـن . میتشادـن و  یراظتنا 

. دنک لمع  دوخ 

هعمجزامن  / ١٣٧٧/١٠/١٨ یاھهبطخ  رد  تانایب 

، دـندرک تعیب  نینموملاریما  اب  لوا  اھنیا  تعیب . ناگدننکـش  ینعی  اـجنیا  رد  ناگدننکـش و  ینعی  نیثکاـن ، دوب . نیثکاـن  یهھبج  دـیگنج . نینموملاریما  اـب  هک  یمود  یهھبج 

یارب هک  دنتشاد  لوبق  ییاج  نآ  ات  ار  بلاطیبانبیلع  تموکح  هک  ییاھیدوخ  اھتنم  دندوب ؛ یدوخ  لوا ، هورگ  فالخرب  دندوب و  ناملسم  اھنیا  دنتـسکش . ار  تعیب  دعب  یلو 

ناشرایتخا رد  هک  یلاوما  هب  دوش ، هداد  تموکح  اھنآ  هب  دوش ، هداد  تیلووسم  اھنآ  هب  دوش ، تروشم  اھنآ  اب  دـشاب ؛ هتـشاد  دوجو  تموکح  نآ  رد  یلوبق  لباق  مھـس  اـھنآ 

مدرک ضرع  مدناوخ و  ار  ینتم  هعمج  زامن  یاھهبطخ  زا  یکی  رد  نم  مایا ، نیمھ  رد  هتشذگ  لاس  رد  دیاهدروآ ! اجک  زا  دنیوگن  دوشن ؛ یـضرعت  هدروآ -  داب  یاھتورث  تسھ - 

« يدوخریغ يدوخ و   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 12هاگياپ  هحفص 6 
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نیا اب  هک  دوب  نیا  شطرـش  اھتنم  دننکن -  لوبق  هکنیا  هن  دـندرکیم -  لوبق  ار  نینموملاریما  هورگ ، نیا  دنتـشاذگ ! یقاب  تورث  ردـقچ  دـنتفر  ایند  زا  اھنیا  زا  یـضعب  یتقو  هک 

ناشرثکا دـندمآ و  مھ  لوا  اذـل  دـشابن ! راک  رد  رگید  اـھفرح  نیا  یربیم ؛ ارچ  یروخیم ، ارچ  ، یتفرگ ارچ  یدروآ ، ار  لاوما  نیا  ارچ  هک  دـیوگن  دـشاب و  هتـشادن  یراـک  اـھزیچ 

بانج هحلط ، بانج  نکیل  دندرکن ؛ تعیب  لوا  نامھ  زا  رگید  یاھیـضعب  ، درکن تعیب  مھ  لوا  نامھ  زا  صاقو  یبانبدعـس  بانج  دـندرکن . تعیب  مھ  یـضعب  هتبلا  دـندرک . تعیب 

تموـکح نیا  اـب  هن ، دـندید  تشذـگ ، هک  هاـم  راـھچ  هس ، اـھتنم  دـندرک ؛ لوـبق  دـندش و  میلـست  دـندومن و  تعیب  نینموـملاریما  اـب  نارگید  نارگید و  باحـصا و  ناـگرزب  ریبز ،

یارب تسین ؛ لـئاق  یقح  دوخ  یهداوناـخ  یارب  تسین ؛ لـئاق  یقح  دوـخ  یارب  دسانـشیمن ؛ انـشآ  تسود و  هک  تسا  یتـموکح  تموـکح ، نیا  اریز  تخاـس ؛ دوـشیمن 

، دندید هک  ار  اھنیا  درادـن . یھلا  ماکحا  یارجا  رد  یاهظحالم  تسا -  رتقباس  همھ  زا  مالـسا  هب  شدوخ  دـنچرھ  تسین -  لئاق  یقح  دـنراد ، مالـسا  رد  تقبـس  هکیناسک 

ردقچ دندرک . هارمھ  ناشدوخ  اب  مھ  ار  هشیاع  نینموملاما  دوب . یاهنتف  اعقاو  هک  داتفا  هار  هب  لمج  گنج  دنتفر و  دندش و  ادج  اذل  تخاس ؛ دوشیمن  مدآ  نیا  اب  هن ، دـندید 

اھیدوخ یاھراک  یـضعب  زا  دندرک  لوغـشم  ار  راوگرزب  نآ  یتدم  هک  دوب  مود  یهھبج  مھ  نیا  درک . فاص  ار  ایاضق  دش و  زوریپ  نینموملاریما  هتبلا  دـندش . هتـشک  گنج  نیا  رد 

کی رد  الثم  شردـپ  هک  دـندرک  لمع  یلقعیب  یهچب  لـثم  تسرد  اـھنیا  منکیم ! بجعت  یلخاد  یاـھهناسر  یدوخ و  یاـھیتاعوبطم  نیا  زا  یـضعب  راـک  زا  منکیم ! بجعت 

اھنیا ندرک ! هرخـسم  الثم  ار  شدوخ  ردپ  دـنک  انب  تیعقوم ، هب  یھجوتیب  یور  زا  مھ  لقعیب  یهچب  نیا  دـشاب و  ریگرد  ینابزدـب  سنجدـب  ثیبخ  مدآ  کی  اب  ینابز  دروخرب 

. تسا یرگید  ثحب  هک  دـشاب ، نینچ  رگا  دـنرادن . یطاـبترا  ضرم و  ضرغ و  اـھنیا  هک  تسا  نیا  رب  ینبم  تسا ؛ هناـنیبشوخ  هاـگن  نیا  ـالاح  هـتبلا  دـنتفرگ . یعـضوم  نـینچ 

. میاهدرکن بجعت  ام  دنک ، هدافتسا  وس  نمشد  هکنیا  زا  لاحیایلع ،

ییاضق  / ٠٧/١٣٧٨/٠۴ هاگتسد  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

هک دنادب  دسانـشب ؛ ار  نمـشد  دنفرت  مییوگ  یم یدوخ  ی  هھبج نآ  هب  هک  ماما  ی  هھبج بالقنا ، ی  هھبج ینید ، ی  هھبج یمالـسا ، ی  هھبج هک  تسا  نیا  تسا ، مھم  هچنآ 

مھ زورما  اذل  دنراد ؛ یدنمـشزرا  یاھتیلاعف  دننک و  یم ییاھراک  نامنارظن  بحاص لاعف و  ناگرزب  دمحب هللا  تسیچ . شفدـھ  دـنکب و  دـھاوخ  یم هچ  دـنک و  یم هچ  نمـشد 

. تسا مولعم  مدرم  یارب  مھیلع  یلاعت  ناوضر هللا  هثداح  نیا  یادھش  رگید  هچ  یتشھب و  دیھش  هچ  ادھش  نیا  شزرا 

لاس ٧٨  / ٢١/١٣٧٨/٠۴ رد  نارھت  هاگشناد  یوک  هثداح  یپ  رد  تانایب 

یدوخ سابل  رد  هک  ار  ییاھهبیرغ  دینک . تلفغ  نمـشد  ییاسانـش  زا  ادابم  دیـسانشب ؛ بوخ  ار  نمـشد  دیـشاب ؛ نمـشد  بقارم  هک  تسا  نیا  نایوجـشناد  هب  نم  فرح 

مھ رب  ار  اھمـشچ  رطاـخهب  سکچـیھ  دوـشیمن . شیاتـس  تلفغ  رطاـخهب  سک  چـیھ  دـینیبب . ار  ناـھنپ  یاھتـسد  دیـسانشب ؛ دـننکیم  لـخاد  اـج  هـمھ  رد  ار  ناـشدوخ 

. تسا یشزرا  اب  رخاف و  رشق  وجشناد ، دیشاب . بقارم  تسوا ؛ دوخ  تسا ، مومذم  لووسم و  هک  یسک  لوا  دش ، دراو  یاهبرض  لفاغ  مدآ  رب  رگا  دوشیمن . حدم  نتشاذگ ،

قفوم مھ  نیا  زا  دعب  دندشن ؛ قفوم  اما  دنھد ؛ رارق  ماظن  لباقم  رد  ار  نایوجـشناد  دنناوتب  هکلب  دننکیم  یعـس  تسا  لاس  دنچ  تسا . هتفرگ  فدھ  ار  وجـشناد  نمـشد ،

دندرک و تسرد  ییاھراعـش  دندش و  نایوجـشناد  عامتجا  دراو  دنریگب -  یھام  یدولآلگ  بآ  زا  دـننک و  هدافتـسا  یتصرف  زا  دنتـساوخ  یذوفن  هدـع  کی  رگا  دـش . دـنھاوخن 

هب قلعتم  تسام ؛ دنزرف  وجـشناد ، میـسانشیم . ار  نامدوخ  فرط  بطاخم و  ام  درک . میھاوخن  هابتـشا  ام  هن ، درک ؛ میھاوخ  هابتـشا  ام  هک  دننکن  لایخ  دـندز -  ییاھفرح 

یتسیاب نایوجـشناد  دوخ  دـنک ؛ یھابت  داسف و  نایوجـشناد ، نایم  رد  ذوفن  مان  اب  ای  وجـشناد  مان  اـب  دـھاوخیم  هک  تسا  نمـشد  تسا . روشک  نیا  هب  قلعتم  تساـم ؛

. دنشاب هجوتم  هنارایشوھ 

لاس ٧٨  / ٢١/١٣٧٨/٠۴ رد  نارھت  هاگشناد  یوک  هثداح  یپ  رد  تانایب 

ام هک  یفرح  نیا  هب  دیـسرب  ـالاح  دـیتسھ ، یـسایس  یاھـشیارگ  یـسایس و  طوطخ  نارادمدرـس  هک  یناـیاقآ  مینک . ضرع  یـسایس  طوطخ  طـخ و  نیا  هب  مھ  هتکن  کـی 

هدافتسا روطچ  نمشد  دیدید  هنومن ؛ کی  نیا  دییامرفب ، دنکیم ؛ هدافتسا  وس  نمشد  دیوشیم ، ریگرد  مھ  اب  روطنیا  هدوھیب  یایاضق  رس  یتقو  اھیدوخ  امش  مییوگیم 

، یـسایس یریگرد  یـسایس و  راک  یارب  اما  دننک ؛ رکف  روط  کی  همھ  هک  میرادن  رارـصا  ام  هتبلا  دیراذگب . رانک  ار  لئاسم  نیا  دز !؟ ار  دوخ  شین  هنوگچ  نمـشد  دـیدید  درک !؟

اھنادیم نیا  لخاد  دیایب و  روطنیا  دـیھد  هزاجا  نمـشد  هب  هک  دـیوش  لوغـشم  ردـقنآ  هک  دـینکن  هزرابم  مھ  اب  باتک  باسحیب و  دـیراذگب . یزمرق  طخ  دـیوش و  لئاق  یدـح 

. دوشب

هعمجزامن  / ٠٨/١٣٧٨/٠۵ یاھهبطخ  رد  تانایب 

تاـنایرج اـما  دـنیدوخ . همھ  تلم  داـحآ  هن ؛ مینک ، باـسح  ار  تلم  میھاوـخب  رگا  میرادـن ؟ اـی  مـیراد  یدوـخ  ریغ  یدوـخ و  ـالاح  یدوـخ .» ریغ   » و یدوـخ »  » دوـشیم هـتفگ 

ماـما هب  دـپتیم ؛ بـالقنا  یارب  شلد  دـپتیم ؛ مالـسا  یارب  شلد  هک  تسا  نآ  یدوخ  تسیک ؟ یدوخ  میراد . مھ  یدوخریغ  ناـیرج  میراد ، یدوـخ  ناـیرج  هلب ؛ یـسایس ،

یارب شلد  دریگیم ؛ هناگیب  زا  ار  شروتـسد  هک  تسا  یـسک  یدوخ  ریغ  تسیک ؟ یدوخ  ریغ  تسا . لئاق  مارتحا  ییاعدا -  هن  یقیقح -  تروص  هب  مدرم  یارب  دراد ؛ تدارا 

؛ درکیم تناھا  ماما  هب  دوب . اکیرما  اب  هناتـسود  یهطبار  داجیا  رکف  رد  بالقنا  لیاوا  زا  هک  تسا  یـسک  نآ  یدوخ  ریغ  دـپتیم . اکیرما  نتـشگرب  یارب  شلد  دـپتیم ؛ هناگیب 

، درکیم تناھا  اھنآ  ناتـسدمھ  ای  زرم  زا  نوریب  نانمـشد  هب  یـسک  رگا  اـما  دـشیمن ؛ تحاراـن  درکیم ، تناـھا  ماـما  هب  یـسک  دومنیم ! هقـالع  راـھظا  اـکیرما  یارب  اـما 

ار یـسک  مسا  هعمج  زامن  یاھهبطخ  رد  مھاوخب  الاح  هک  درادـن  یطبر  ام  هب  دنتـسھ ، یـسک  هچ  دـشاب ؛ هچرھ  تسیچ ، ناشمـسا  دـناهبیرغ . اـھنیا  دـشیم ! تحاراـن 

. دـشاب عـمج  ناشـساوح  هک  تسا  روـشک  لووـسم  یاھھاگتـسد  یهدـھع  هب  نیا  میـشاب . هتـشادن  یروـطنیا  دـنک  ادـخ  تسا و  هبیرغ  دـشاب ، روـطنیا  سک  رھ  مرواـیب .

زا یخرب  هب  نازوسلد  زا  یـضعب  هکنیا  دـشاب . عمج  دـیاب  ناشـساوح  هیقب ، جیـسب و  هاپـس ، یماـظتنا ، یورین  روشک -  ترازو  تاـعالطا و  ترازو  یتـینما -  یاھھاگتـسد 

یروط اما  رکف -  یدازآ  ناـیب و  یدازآ  تسا -  یدازآ  بـالقنا ، نیا  یهفـسلف  درادـن . یتفلاـخم  دازآ  تاـعوبطم  اـب  سک  چـیھ  ـالاو  تسا ، هیحاـن  نیا  زا  دـنراد ، هلگ  تاـعوبطم 

تـسود دش ، تسود  نمـشد  اب  هک  یـسک  دنھد . رارق  کالم  لصا و  ار  نآ  دننک ؛ مدقم  رگید  یاھفرح  یهمھ  رب  ار  نمـشد  یریگتھج  لیلحت و  تساوخ و  فرح و  هک  دشابن 

. دنک دامتعا  وا  هب  دناوتیمن  رگید 

هعمجزامن  / ١٣٧٨/٠٧/٠٩ یاھهبطخ  رد  تانایب 

مالسا هک  یناسک  ینعی  مدرک ؛ انعم  لبق  یهعمج  زامن  رد  هک  ییانعم  نامھ  هب  یدوخ ، یاھھورگ  دننک . مک  ار  ناشدوخ  نیب  یهلصاف  یدوخ ، یاھھورگ  هک  منکیم  ضرع 

لوبق ار  وا  طخ  هار و  دـنراد ؛ لوبق  دوشیم -  هدـھاشم  روفو  هب  ام  نایم  رد  هللادـمحب  وا  یاـھهناشن  هک  ار -  گرزب  درم  نیا  دـنراد ؛ لوبق  ار  یمالـسا  تموکح  دـنراد ؛ لوبق  ار 

هار نیا  رد  مدرم  عطاق  تیرثکا  هک  دننادب  دیاب  دنشابن ، مھ  مدرم  یهدنیامن  رگا  دنمدرم ؛ عطاق  تیرثکا  یهدنیامن  دنشاب ، مدرم  یهدنیامن  رگا  اھھورگ  نیا  انعم ، نیا  اب  دنراد .

لوبق ار  اھنیا  هک  دنـشاب  هدش  هلاحتـسا  یاھـسفنلافیعض  نمـشد و  هب  یاھهتـسباو  بالقنا ، یاھهدروخمخز  زا  هورگ  کی  رانک ، هشوگ و  رد  تسا  نکمم  دننکیم . تکرح 

؛ دوشیم راکشآ  اھهبیرغ  اب  یهلصاف  دش ، مک  هک  ناشدوخ  نیب  اھهلصاف  دننک ؛ فیعض  مک و  ار  ناشدوخ  نیب  یاھهلصاف  طوطخ و  یدوخ ، یاھھورگ  نیا  دنشاب . هتشادن 

ار یماقم  دیایب  هک  تسین  نیا  طقف  هبیرغ  یراذگریثات  دنراذگب . ریثات  روشک  نیا  تشونرـس  رب  اھهبیرغ  دیراذگن  هک  دومرف  دوخ  یهینایب  رد  همانتیـصو و  رد  ماما  هک  ینامھ 

اھنآ اب  ناشهلـصاف  اھهبیرغ  ات  دنوش  کیدزن  مھ  هب  دـیاب  دـنھد . هزاجا  دـیابن  اھیدوخ  دـنکیم . ذوفن  لامعا  یرگید  یاھھار  زا  هبیرغ  یھاگ  دریگ ؛ هدـھع  هب  دوش و  یدـصتم 

یلیخ مییوگیمن ؛ بھذم  کی  ناونعهب  دنرادن ، لوبق  ار  مالسا  لصا  مییوگیم  هکنیا  هتبلا  دنرادن -  لوبق  ار  یمالسا  تموکح  مالـسا و  لصا  هک  یناسک  نآ  دوش . راکـشآ 

لوبق ار  ماما  طخ  یاھصخاش  بالقنا و  یاھصخاش  دنھارمھ -  تلم  اب  دنراد و  لوبق  ار  ناریا  تلم  هار  اما  دنرادن ؛ لوبق  ار  مالسا  هک  دنتـسھ  ام  روشک  رد  ینید  یاھتیلقا  زا 

اھنیا دوش ، رارکت  بالقنا  زا  لبق  عاضوا  دنرظتنم  دیایب ، هناگیب  دنرظتنم  دریگ ، تسدرد  ار  روشک  روما  مامز  دیایب و  یسک  اھزرم  نیا  نوریب  زا  دنرظتنم  دنرکنم و  الـصا  دنرادن ،

. تفرگ دنھاوخ  یرتشیب  یهلصاف  امش  زا  اھهبیرغ  دیشاب ، رتنابرھم  رتکیدزن و  مھ  اب  اھیدوخ  امش  هچ  رھ  دناهبیرغ .

« يدوخریغ يدوخ و   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 12هاگياپ  هحفص 7 
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فیرش  / ١٣٧٨/٠٩/٠١ یتعنص  هاگشناد  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

اجنیا یھاگ  دنخرچب -  ناشدوخ  رود  نادرگرس  ناریح و  دنھدن -  صیخشت  نمشد  یهھبج  زا  ار  یدوخ  یهھبج  هک  دنوش  ادیپ  ییاھمدآ  یگنج  یهھبج  کی  رد  دینک  ضرف 

یوھویاھ رد  دنھاوخیم  یاهدـع  دوشیم . یروطنیا  مدآ  دـشابن ، هک  رکف  دـینیبب  دـننزب ! ریت  ناشدوخ  هب  یھاگ  دـننزب ، ریت  الاب  یھاگ  دـننزب ؛ ریت  اجنآ  یھاگ  دـننزب ، ریت 

دیاب تسا . رطخ  ییوجـشناد  تکرح  شبنج و  یارب  نیا  دنناشکب . تمـس  نیا  هب  ار  ییوجـشناد  یهعومجم  نیغورد ، یاھباعل  گنر و  اھنغور و  گنر و  اھراعـش و  اھدایرف و 

لھا هک  یمدآ  نآ  دز . فرح  دوشیم  رتتحار  وا  اب  دشاب ، رکف  لھا  ناسنا  هچنانچ  دنکب ، مھ  هابتـشا  باختنا  رد  رگا  دوب . دـھاوخ  یتسرد  باختنا  باختنا ، رکف ، اب  درک . رکف 

شدوخ یاھتلاھج  اھنتـسنادن و  اھبـصعت و  میلـست  درک ؛ تبحـص  یقطنم  دز و  فرح  وا  اـب  دوشیمن  دـشاب ، نآ  رد  ییاـطخ  کدـنا  رگا  دـنکب ، یباـختنا  هنوگرھ  تسین ، رکف 

دیابن تساطخ . راک  نیا  لیلد ، نیا  هب  دـیوگب  دـنزب و  فرح  وا  اب  دـناوتیم  هاوخریخ  مدآ  رفن  کی  دـشاب ، هداتفا  قافتا  مھ  ییاـطخ  رگا  دوب ، تقد  رکف و  لـھا  یتقو  اـما  تسا ؛

راظتنا هک  یزیچ  نآ  تسا . رکف  ایاضق  ساـسا  درک . رکف  دـیاب  درک ؛ داـمتعا  دوشیمن  یلقن ، رھ  هب  یمرگ و  ناـھد  رھ  هب  یمرگ ، فرح  رھ  هب  یراعـش ، رھ  هب  دوب . یحطس 

. تسا نیا  تسا ، دنمشوھ  هنازرف و  یاھناسنا  زا  هدمع 

هعمجزامن  / ١٣٧٨/٠٩/٢۶ یاھهبطخ  رد  تانایب 

نامیا بیرخت  مود ، دننک . بیرخت  دننکـشب و  ار  ناریا  تلم  یگچراپکی  یلم ؛ تدحو  بیرخت  زا  تسا  ترابع  لوا ، دنکیم . بیقعت  ار  یعطقم  یاهلحرم و  فدھ  هس  نمـشد 

عاجـش و ورـشیپ و  تلم  کی  هب  روخیرـسوت ، یهداـتفا  بقع  تلم  کـی  زا  ار  تلم  نیا  هک  یتاداـقتعا  اـھرواب و  اـھنامیا و  بیرخت  هب  ینعی  مدرم ؛ لد  رد  زاـسراک  یاـھرواب  و 

نمـشد تفریمن . شیپ  تلم  نیا  درکیمن و  تکرح  ناسنا  هک  اھرواب  نیا  نودـب  تفرگ ؛ ماجنا  ییاھرواب  تاداقتعا و  اب  تکرح ، نیا  دـنزادرپب . درک ، لیدـبت  اـیند  رد  رادـنادیم 

تدحو بیرخت  تسا : نمـشد  رظن  دروم  بیرخت ، هس  سپ ، مدرم . نھذ  رد  هدـنیآ  بیرخت  دـیما و  حور  بیرخت  موس ، دـنک . بیرخت  ام  تلم  نھذ  رد  ار  اھرواب  نیا  دـھاوخیم 

؛ مرادـن لفاغ  یاھیدوخ  ناتـسود و  نیا  هب  یراک  نم  دـنراذگیم ! حالـصا »  » مھ ار  اـھبیرخت  نیا  مسا  دـیما . حور  بیرخت  و  شخبتمواـقم ، زاـسراک و  یاـھرواب  بیرخت  یلم ،

وزج تساـھنآ ، تسد  راـک  ساـسا  هکیناـسک  مھ  اـھزرم  لـخاد  رد  تسا . طوبرم  اـھزرم  نیا  زا  نوریب  هب  تکرح ، نیا  ناـبنج  هلـسلس  هک  تسا  نمـشد  رـس  رب  نم  ثحب 

نیطساق و تشاد : دوجو  هھبج  هس  یولع ، تموکح  لباقم  رد  مدرک . ضرع  مالسلاهیلع  نینموملاریما  دروم  رد  هتـشذگ  لاس  نم  هک  نیطـساق  یهھبج  لثم  دننانمـشد ؛

یھاوخماـقم و یبـلط و  تورث  ماد  هب  اـی  هداـتفا -  ماد  هب  هدروـخ و  بیرف  یاـھیدوخ  اـھتنم  دـندوب ؛ یدوـخ  یهھبج  یلخاد و  یهھبج  نیثکاـن ، نیقراـم و  نیثکاـن . نیقراـم و 

. دوبن نکبیتشآ  یلع  اب  دوب ؛ ریذپانیتشآ  یهھبج  دوب ؛ نمشد  یهھبج  نیطساق ، یهھبج  اما  ناشدوخ -  یاھبصعت  اھتقامح و  اھتلاھج و  ماد  هب  ای  ناشدوخ ، یاھهدقع 

؛ هن : » دومرف ترضح  اما  دنامب » تموکح  سار  رد  یحابـص  دنچ  نایفـسیبا  نب  هیواعم  بانج  دیراذگب  نینموملاریما ! ای  : » دندرک ضرع  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هب  دندمآ 

زا یـضعب  تسا ! هدرک  یتسایـسیب  دنتفگ  دندرک و  هئطخت  ار  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  اھنآ  دورب ». رانک  دیاب  دشاب ؛ تموکح  نیا  رادناتـسا  دناوتیمن  وا  ممکاح ، نم  رگا 

یارب درک ؛ لمع  هتخپ  رایـسب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دنتـسایسیب ؛ ناشدوخ  اما  درک ! یتسایـسیب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دنیوگیم  مھ  زورما  ات  ناگدنـسیون 

نیطـساق یهھبج  هھبج ، نآ  هن . تسـشنیم ؛ تکاـس  وا  دـندادیم ، وا  هب  تساوخیم ، هک  ار  یزاـیتما  نآ  رگا  هک  دوبن  ریبز  هحلط و  باـنج  نایفـسیبا ، نبھیواـعم  هکنیا 

، گـنج نادـیم  رد  زج  دـمآیم و  ولج  مدـق  کـی  نیا  تفریم ، بقع  وا  هچرھ  تخاـسیمن . مھ  یطیارـش  چـیھ  رد  تخاـسیمن ؛ یوـلع  یهھبج  اـب  هک  دوـب  یاهھبج  دوـب ؛

هـشیمھ دننکب و  دنتـسناوتن  راک  چیھ  نیطـساق  یهھبج  دوب ، راکرـس  رب  هک  ینامز  ات  اذل  تسنادیم و  ار  نیا  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دنتـشادن . مھ  اب  یقالت  یهطقن 

مھف جک  مھفدب  یاهدـقع  بصعتم  یدوخهبـش  یاھھورگ  نآ  تسدهب  مھ  یلع  تداھـش  هک  دیـسر -  تداھـش  هب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  یتقو  اما  دـندروخ ؛ تسکش 

تموکح تسیچ ! تموکح  رد  اھنآ  لآهدیا  هک  دـنداد  ناشن  لاس ، دـنچ  تشذـگ  اب  دـنتفرگ و  ار  تموکح  نیطـساق -  اھهناگیب -  نآ  ینانچنآ -  یهناگیب  هن  دوب ، هدروخ  بیرف 

الـصا نایرج ، نآ  هک  دـش  مولعم  دـمآ ! دوجوهب  هیواـعم  نب  دـیزی  تموکح  دـمآ ؛ دوجوهب  یفقث » رمع  نب  فسوی   » تموکح دـمآ ؛ دوجوهب  هفوک  نیمھ  رد  فسوی » نب  جاـجح  »

. دنک یقالت  یولع  نایرج  اب  هطقن  کی  رد  دناوتب  هک  تسین  ینایرج 

رثا رب  دوـشیم ؛ بیرف  هابتـشا و  تلفغ و  راـچد  هراـچیب  اـھتنم  تسھ ؛ مھ  یدوـخ  هـک  تـسا  یلفاـغ  مدآ  نآ  زا  ریغ  نمـشد ، یهـھبج  تـسا . روطناـمھ  اـنیع  مـھ  زورما 

یلـصا نمـشد  نآ  نیا ، دتـسیایم . ماما  هار  ماما و  لباقم  رد  دتـسیایم ؛ قح  نخـس  لباقم  رد  دتـسیایم ؛ ماـظن  لـباقم  رد  دـنکیم و  ادـیپ  یاهنیک  هدـقع و  یاهثداـح ،

. دھدیمن ناشن  ار  شدوخ  اما  دریگیم ، رارق  نیا  رـس  تشپ  هک  تسا  یـسک  نآ  یلـصا  نمـشد  تسا ! محرت  لباق  مدآ  کی  نیا  تسا ؛ هدروخ  بیرف  مدآ  کی  نیا  تسین ؛

یایـس یـسوساج  نامزاس  راداـفو  وضع  کـی  ناونعهب  یللملا ، نیب  یهھبج  رد  یناـھج ، یهھبج  رد  ارچ ؛ روشک  جراـخ  رد  دـھدیمن ؛ ناـشن  ار  شدوخ  روشک ، لـخاد  رد 

نیملسم مالسا و  اب  هزرابم  یارب  وا  هک  مھ  ار  ییاھهزیگنا  دیوگیم ؛ مھ  ار  قیاقح  دنزیم ، مھ  فرح  تسا ؛ راکشآ  وا  یهرھچ  الماک  ارچ . اھتسینویھص  داسوم  ای  اکیرما ،

یتموکح تسا ؛ یردتقم  تموکح  تموکح ، نیا  هک  دنادیم  دـھدیمن . رارق  تموکح  رادـتقا  کچ  مد  ار  دوخ  تسا ، روشک  لخاد  هک  وا  یهلابند  نآ  اما  دـنکیم ؛ نایب  دراد ،

اب ار  ناـشفرح  دـنھدیمن ؛ ولج  ار  ناـشدوخ  دنـسرتیم و  تموکح  نیا  زا  تسا . مدرم  ناـمیا  هب  یکتم  تسا ؛ مدرم  تبحم  هب  یکتم  تسا ؛ مدرم  ارآ  هب  یکتم  هک  تسا 

کی ای  ربخیب ؛ هدروخ و  بیرف  لـفاغ و  اـما  تسا ، یناـحور  کـی  فرط  دـینیبیم  تقو  کـی  دـننزیم . لـفاغ  یاـھمدآ  ناـبز  زا  هطـساو ، هس  اـب  هطـساو ، ود  اـب  هطـساو ، کـی 

هدـقع و راچد  انایحا  ای  هتخانـشن ، ار  نمـشد  هتخانـشن ، ار  نامز  اما  تسا ، یبالقنا  یتح  یلومعم  درف  کی  ای  هدیـشیدنین ؛ هدـش و  تاساسحا  ریـسا  اما  تسوجـشناد ،

نم اضغبلا  تدب  دق  : » هک تسا  یسک  نآ  ام  نمشد  تسا ! نمـشد  فرح  تسین ؛ شدوخ  فرح  هراچیب  نیا  اما  دوشیم ؛ جراخ  درف  نیا  نابز  زا  فرح  تسا . هدش  یاهنیک 

زا ییاھهھرب  رد  بالقنا ، نیا  لباقم  رد  یتح  هکلب  تسا ، هدـنازوسن  لد  طقف  هن  بـالقنا ، نیا  یارب  هک  تسا  یـسک  نآ  اـم  نمـشد  ربکا .» مھرودـص  یفخت  اـم  مھھاوفا و 

ناشیضعب دندرک ؛ یراکبارخ  دمآ ، راکرس  رب  یمالسا  ماظن  هکنآ  زا  دعب  ناشیضعب  دنداتسیا ؛ یولھپ  میژر  نامز  رد  بالقنا  لباقم  رد  ناشیضعب  تسا . هداتسیا  دیاش  نامز 

. تسھ یتصرف  هک  دننکیم  لایخ  دناهدیزخ ! نوریب  دوخ  کال  زا  هدمآ ، شیپ  ناشیارب  یتصرف  الاح  هک  دعب  دندرک ؛ یفخم  ار  دوخ  دنتفر و  رانک  دندیسرت ، ار  یتدم 

رطف  / ١٣٧٨/١٠/١٨ دیع  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

ینھذ و یرکف و  جنشت  طیحم  دروآ ، دوجوهب  مھ  یلمع  جنشت  دناوتن  رگا  دنک ؛ جنـشتم  طیحم  ار  روشک  طیحم  تاباختنا ، یهناتـسآ  رد  هک  تسا  راک  رد  ییاھتـسد  الامتحا 

دشاب و رایـشھ  دیاب  ناریا  تلم  دننئاخ . یاھتـسد  هناگیب و  یاھتـسد  دنتـسین ؛ اھیدوخ  یاھتـسد  دنتـسین ؛ یمودخ  یاھتـسد  اھتـسد ، نیا  دنک . یعونـصم  یزاسنارحب 

. تسھ هللادمحب 

نارھت  / ١٣٧٩/٠١/٢۶ هعمج  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

راعش دندش و  دنلب  دندوبن -  نوریب  زا  دندوب ؛ یدوخ  رگید  اھنیا  ترضح -  نآ  هاگودرا  لخاد  زا  یاهدع  دش ، لیمحت  مالسلاوھالصلاهیلع  نینموملاریما  رب  تیمکح  هکنآ  زا  دعب 

اھنیا دنیوگب ؟ دنتساوخیم  هچ  اھنیا  اما  تسادخ ؛ نآ  زا  تموکح  هک  تسھ  مھ  نآرق  رد  تسا و  مولعم  یرآ ؛ تسادخ . نآ  زا  طقف  تموکح  ینعی  الا  ؛» مکح  ال  : » دنداد

اما تسادخ ؛ لام  تموکح  مکح و  تفگ  درک و  اشفا  ار  اھنآ  یهشقن  ترـضح ، نآ  دننک . علخ  تموکح  زا  ار  مالـسلاوھالصلاهیلع  نینموملاریما  راعـش ، نیا  اب  دنتـساوخیم 

ینعی دـنک . هرادا  ار  امـش  یگدـنز  روما  دوش و  مسجم  دـیایب  ادـخ  یتسیاـب  دـنیوگب  دـنھاوخیم  هرما ؛» ال   » دـنیوگب دـنھاوخیم  اـھنیا  دـنیوگب . دـنھاوخیمن  ار  نیا  اـھنیا 

قحلم ضرغم  انایحا  نیبرھاظ و  لفاغ  نادان  تخبدب  تعامج  نآ  هب  درک و  جراخ  مالـسلاوھالصلاهیلع  نینموملاریما  هاگودرا  زا  ار  یاهدـع  راعـش ، نیا  دـشابن ! نینموملاریما 

. دمآ دوجو  هب  جراوخ  یهیضق  دومن و 

نارھت  / ١٣٧٩/٠٢/٢٣ هعمجزامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

نب زا  مالـسا  ماکحا  قبطرب  روشک  یهرادا  هب  هک  دـنداد  ناشن  بالقنا ، زا  شیپ  یـضعب  هکلب  بالقنا ، لوا  زا  اما  دنتـسین ؛ میژر  نآ  لام  هک  دنتـسھ  یناـسک  مھ  هدـع  کـی 

« يدوخریغ يدوخ و   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 12هاگياپ  هحفص 8 
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، یمالسا هقف  هب  یداقتعا  اقلطم  اما  دنتسین ؛ مھ  انعم  نآ  هب  مالسا  نمشد  دنرادیم . تسود  ار  مالسا  مسا  دنھاوخیم و  ار  مالـسا  مسا  اھنآ  دنرادن . یاهدیقع  نادند 

تـسد رد  دـننک و  هضبق  ار  روما  دنتـسناوت  اھنیمھ  زا  هدـع  کی  مھ  بالقنا  لیاوا  دـنایدرف . یاھـشور  نامھ  هب  دـقتعم  دـنرادن . یمالـسا  تیمکاح  هب  یمالـسا و  ماـکحا  هب 

مد یھاگ  دننزیم ؛ حالـصا  زا  مد  مھ  اھنیا  دندنادرگیمرب ! اکیرما  نماد  هب  ار  روشک  بالقنا و  کشخ  کشخ  نایاقآ ، نیمھ  دیـسریمن ، بالقنا  نیا  داد  هب  ماما  رگا  دـنریگ .

اما دننزیم ، مالسا  زا  مد  یھاگ  دننکیم ! یگتسبمھ  راھظا  اھنآ  اب  دنھدیم و  راعش  مالسا  هیلع  احیرـص  هک  دنریگیم  رارق  یناسک  رانک  رد  اما  دننزیم ؛ مھ  مالـسا  زا 

ار مسیئال  ینید و  دـض  تموکح  ینیدریغ و  تموکح  نید و  یاھنم  تموکح  مزیرالوکـس و  راعـش  یمالـسا ، تموکح  اـب  تیدـض  راعـش  هک  دـنریگیم  رارق  یناـسک  راـنک  رد 

دنچ هدنب  دناهبیرغ . هناگیب و  اھنیا  دنیذوفن ؛ اھنیا  هن . دنلوحت ؛ هب  دقتعم  دنراد و  لوبق  ار  اھـشزرا  هک  دنتـسین  یاهتـسد  نآ  وزج  اھنیا  دنیذوفن . اھنیا  هک  تسادـیپ  دـنھدیم !

اھنیا هلب ، یدوخریغ !»  » و یدوخ »  » دـییوگیم ارچ  هک  دـش  دـنلب  اھیـضعب  دایرف  اما  مدرک ؛ حرطم  ار  یدوخریغ »  » و یدوخ »  » ثحب هعمج  زامن  ربنم  نیمھ  رد  نیا  زا  لبق  هام 

. دننک عمج  ار  ناشساوح  دیاب  یدوخ  یاھحانج  دنرادن ؛ لوبق  ار  اھشزرا  مالسا و  بالقنا و  اھنیا  دنایدوخریغ ؛

نایوجشناد  / ١٣٧٩/٠٩/١٧ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یلاحـشوخ ساسحا  دـیاهدش ، عمتجم  مھ  اب  دـیتسھ و  مھ  اب  دینیـشنیم ، مھ  رانک  فلتخم  یـسایس  یاھقاذـم  فلتخم و  یاھلکـشت  امـش  منیبیم  هکنیا  زا  نم  هتبلا 

دوش لیمحت  اھوجـشناد  رب  دیآ و  دوجوهب  ییوجـشناد  طیحم  رد  هلمج  زا  یمدرم ، یاھطیحم  یهمھ  رد  دوشیم  یعـس  هک  ییاھیگتـسدود  اھییادـج و  نیا  زا  هدـنب  منکیم .

، ریبـعت نیا  هـک  یلاـح  رد  دـندش ؛ هتفـشآرب  رایـسب  یاهدـع  مدرک . حرطم  ار  یدوـخریغ » یدوـخ و   » ریبـعت هـعمج  زاـمن  رد  شیپ  لاـس  ود  یکی ، هدـنب  مربـیم . جـنر  تدـشهب 

نویـسایس و هب  باطخ  دوبن ؛ تلم  حطـس  هب  طوبرم  نیا  الوا  تسا . یتسرد  الماک  یهلاـسم  یدوخریغ ،» یدوخ و   » یهلاـسم دوب . یتسرد  فرح  تشادـن و  یگتفـشآرب 

 - فلتخم یاھطیحم  رد  مدرم  داحآ  دـننکیم . راک  یریگمیمـصت و  دنتـسھ و  نادـیم  رد  یـسایس  نوگانوگ  یاـھهنیمز  رد  هک  دوب  یناـسک  هب  باـطخ  دوب ؛ یـسایس  نـالاعف 

، غارچمھ قیفر ، انـشآ ، تسود ، هیاسمھ ، دنتـسھ ؛ رگیدـکی  رانک  رد  مھ  مدآ  هنوگ  همھ  دـننکیم ؛ یگدـنز  مھ  اب  یگدـنز -  طیحم  نوگانوگ ، تالاغتـشا  طیحم  راک ، طـیحم 

. تسا یسایس  تیلاعف  نادیم  ثحب  هبیرغ ، یدوخ و  ثحب  یدوخریغ ، یدوخ و  ثحب  دوبن ؛ اھنآ  ثحب  نیاربانب  راکمھ ؛

نایوجشناد  / ١٣٧٩/٠٩/١٧ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

مھ ار  یناسک  دننکیم . باترپ  ار  اھنیا  دننکیم و  تسرد  یتاغیلبت  یاھراعش  دننکیم ، یحارط  نوگانوگ  یاھهنیمز  رد  دننیشنیم  دنراد . راک  نیا  رد  مھ  یدایز  یهبرجت  اھنیا 

سک رھ  تسا ؛ هبیرغ  یدوخریغ و  نیا  تسیک ؟ صخـش  نیا  دننکیم ! اھنآ  فرط  زا  دننکب ، دیاب  هک  ار  یراک  دنریگیم و  اھنیا  دـناهداد ، ساپ  اھنآ  هک  ار  هچنآ  هک  دـنراد  اجنیا  رد 

یناسآ هب  ار  یزیچ  نینچ  هتبلا  هک  مناریا -  رد  اکیرما  ذوفن  تلاخد و  رادفرط  نم  هک  دیوگب  احیرص  هچ  دشابن ؛ هچ  دشاب ، شیور  صوصخب  بزح  کی  مان  هچ  دشاب ؛ دھاوخیم 

ناشن ار  نیا  شفرح  راتفر و  دـیوگن ؛ احیرـص  ار  نیا  هچ  دـنک ، ادـیپ  ققحت  ناریا  رد  اـکیرما  یاھهتـساوخ  مھاوخیم  نم  دـیوگب  هچ  دـیوگن ؛ احیرـص  هچ  دـننکیمن -  فارتعا  مھ 

ار نیا  زگرھ  ام  هن ، درک ؛ عمق  علق و  ار  وا  هکنیا  هن  دوب ، رذحرب  دیاب  هتبلا  دوب . رذحرب  دیاب  یدوجوم  نینچ  رصنع و  نینچ  زا  یـسایس ، طیحم  رد  هناگیب . دوشیم  نیا  دھدیم ؛

یلو دـنوش ؛ بیقعت  مرجم  ناوـنع  هب  دـیاب  دـندش ، بکترم  یمرج  رگا  اـھنیا  مینکیم . هیـصوت  نوگاـنوگ  یاھھاگتـسد  هب  هن  مینکیم ، هیـصوت  هن  میدرک و  هیـصوت  تلود  هب  هن 

یلو دـنرادروخرب ؛ مھ  یدنورھـش  قوقح  زا  اھنیا  دوش . دوبان  عمق و  علق و  دـیاب  تسا ، هنوگنیا  شرظن  هک  یـسک  مییوگیمن  ام  دـناهدشن ، بکترم  ینوناق  مرج  هک  یمادام 

تقو ناـمھ  نم  هتبلا  هبیرغ ؟! یدوـخ و  دـییوگیم  امـش  ارچ  هک  درک  تحاراـن  ار  یاهدـع  زور  نآ  فرح ، نـیا  دنتـسین . هاوـخریخ  دنتـسین ، مرحم  دنتـسین ، یدوـخ  دـناهناگیب ،

رارق رگا  هک  دنتـسھ  یناسک  زا  ناگدنھدراعـش  ای  ناگدننککیرحت  نآ  دوخ  دـندرک ، لاجنج  ییارآفص و  یدوخریغ » یدوخ و   » راعـش لباقم  رد  هک  یناسک  مداد  یوق  لامتحا 

یقطنم و الماک  یفرح  ینعی  دنکیم ؛ لوبق  ار  یدنبمیـسقت  نیا  مھ  یـسک  رھ  دنـسریم ! اھنآ  هب  تسیک ، یدوخریغ  دننیبب  دنجنـسب و  ام  یـسایس  یاھهعومجم  دشاب 

، امش فرح  یارب  تسا ، نمشد  امش  عفانم  اب  هک  یسک  دینک . تیمرحم  یتحار و  ساسحا  وا  اب  دیناوتیمن  امش  درادن ، لوبق  ار  امش  حلاصم  هک  یـسک  تسا . لوبق  لباق 

. دـینک داـمتعا  وا  هب  دـیناوتیمن  هک  تسا  یھیدـب  نیا  دـیآیم ؛ مھم  مزـال و  شرظن  هب  نآ  سکع  تسرد  هکلب  تسین ، لـئاق  یتـیمھا  امـش ، یهدـنیآ  امـش ، راـک  امـش ، هار 

مھ اھهمانزور  تاعوبطم و  زا  یضعب  رد  دندرک ؛ ییارآفص  نآ  لباقم  رد  دارفا  یضعب  لاحنیعرد  تسا ؛ ینشور  رایـسب  یهلاسم  یدوخریغ ،» یدوخ و   » یهلاسم نیاربانب 

! دنتفگ مھ  ییاھزیچ  دنتشون و 

زا اما  روشک ، یهدنیآ  هب  روشک و  حلاصم  هب  دنمهقالع  ىدوخ  نموم  ىناریا  رـصنع  کی  لباقم  رد  دنباتیمنرب ، ار  هاوخدـب  شیدـنادب  نمـشد  یهناگیب  اب  یدـنبفص  هک  اھنامھ 

. تسا طلغ  نیا  دننکیم ! لامعا  ار  یدوخریغ » یدوخ و   » شور شنم و  توافتم ، یقاذم  یاراد  یسایس  ظاحل 

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

رگیدمھ رـس  رب  هک  دنھدیم  دای  مھ  نارگید  هب  دندیـشک ؛ اھیدوخ  رـس  رب  ار  دوخ  یاھدایرف  یاهدع  اما  دیـشکب ؛ اکیرما  رـس  رب  دـیراد ، دایرف  هچرھ  هک  دـنداد  دای  ام  هب  ماما 

هک یناسک  ات  دیشاب  بقارم  دیشاب . رذحرب  اھیذوفن  اھمرحمان و  اھهبیرغ و  زا  هک  دندرکیم  رارکت  دوخ  تکرباب  تایح  نارود  تامیلعت  رد  همانتیـصو و  رد  ماما  دنـشکب ! دایرف 

، ار اھمرحمان  اھلھاان و  اھهبیرغ و  یهلاسم  دننکن . ذوفن  روشک  یریگمیمـصت  ناکرا  رد  دنرادن ، یبوخ  یهنایم  چـیھ  مدرم  عفانم  اب  مالـسا و  نیا  ماظن و  نیا  بالقنا و  نیا  اب 

تسار پچ و  نوگانوگ و  یاھمان  اب  ار  اھنیا  دینک . زیھرپ  دیـشاب و  رذحرب  اھیدوخ  زا  ناتـسود و  زا  دنیوگیم  نشور ، طخ  نآ  تھج و  نآ  لباقم  رد  اھنیا  دندرک . حرطم  ماما  لوا 

؛ دـننکیم حرطم  ار  ارگون  راکهظفاحم و  حانج  مسا  راب  دـنچ  لقادـح  ناشیاھهمانرب ، زا  کی  رھ  رد  دـینک ، زاب  ار  هناـگیب  یاـھویدار  نیا  زا  مادـک  رھ  امـش  رگا  دـننکیم . حرطم 

دنتفگیم ماما  دنکیم . میسقت  یفلتخم  یاھهھبج  هب  ار  روشک  نیا  تلم و  نیا  یمومع  حلاصم  هب  نارادافو  نانموم و  بالقنا و  هب  نادنمهقالع  ناریا و  تلم  هک  یتاریبعت 

هتسد بھاذم و  اھتیموق و  ار -  یمومعریغ  تاھج  تلم ، نیا  نانمشد  دیدحالص  لیم و  تساوخ و  قبط  دننکیم  یعس  یاهدع  اما  نابزمھ ؛ دحتم و  تلم  هچراپکی ، ناریا 

یالبال زا  ار  یمالـسا  ناریا  دـناوتیم  هک  ار  یتدـحو  نآ  مدرم و  یگچراپکی  دـننک و  جـیار  مدرم  نایم  رد  ار -  نآ  لاثما  بزح و  لـیبق  زا  یظاـفلا  اـب  یزاـب  مدرم و  ندرک  هتـسد 

. دننک یگدنکارپ  قاقشنا و  راچد  یلکش  رھ  هب  دھد ، روبع  اھنافوت 

رنھ  / ٠١/١٣٨٠/٠۵ گنھرف و  باحصا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رد مھ  یباتک  ماهتشاد و  یلصفم  تاعلاطم  دنھ  یهراق  هبـش  باب  رد  هدنب  میاهدوب . یناھج  یاھتردق  یردلق  یتفلکندرگ و  یهجنپ  رد  اھتلم  نیرتراتفرگ  زا  یکی  اتقیقح  ام 

راشف ظاحل  هب  اـما  تشاد ، دوجو  اھیـسیلگنا  میقتـسم  رامعتـسا  اـجنآ  هکنیا  اـب  منیبیم  منکیم ، هسیاـقم  هراـق  هبـش  اـب  ار  ناریا  تیعـضو  یتقو  ماهتـشون . هنیمز  نیا 

داسف و قاـفن و  تناـیخ و  راـچد  ناـشدوخ  ینھیم  یدوخ و  یاـھورین  فرط  زا  اـھنآ  دوب . رتدـب  اـھنآ  زا  اـم  عضو  اـیند ، ینمیرھا  یاھتردـق  یهیحاـن  زا  روشک  کـی  رب  یناـسنا 

حانج و یلع و  تکوش  انالوم  یلع و  دمحم  انالوم  ورھن و  یدناگ و  زا  دندوب : ترابع  اھنآ  یاھیدوخ  دندوب . هدش  دراو  روشک  نآ  هب  یـسیلگنا  تشم  کی  دـندوبن . یگتـسباو 

راک ات  دندروآ  راک  رس  رب  هدناشنتسد  لماع  کی  ناونع  هب  ار  ناخاضر  اھیسیلگنا  دوبن . هنوگنیا  ام  عضو  اما  دندیـشک ؛ رجز  مھ  رایـسب  دندیگنج و  اھیـسیلگنا  اب  اھنآ  هریغ .

یدانسا مھ  دناهتـشون و  نارگـشرازگ  مھ  هک  تسا  خیرات  تاحـضاو  وزج  اھفرح  نیا  منزب ؛ نم  هک  تسین  یفرح  تسین ؛ راکنا  یاج  اھفرح  نیا  دھد . ماجنا  ار  اھنآ  رظن  دروم 

ناـخاضر و ایـض و  دیـس  هک  یاهسلج  رد  هک  مدـناوخیم  لـیبق  نیمھ  زا  یدنـس  رد  شیپ  زور  دـنچ  نیمھ  تسا . نآ  یاـیوگ  هدـش ، رـشتنم  لاـس  لـھچ  یـس ، زا  دـعب  هک 

اما دوب ؛ مھ  روطنیمھ  منامرف ! هب  شوگ  نم  دیھدب ؛ روتسد  امش  هچرھ  متـسین ؛ دراو  دوشیمن و  مرـس  تسایـس  نم  هک  دوب  هتفگ  ناخاضر  دندوب ، یـسیلگنا  نارومام 

ادـیپ یرلتیھ  ناملآ  تمـس  هب  هکلب  یقیقح ، لالقتـسا  تمـس  هب  هن  مھ  نآ  یـشیارگ ، هدـش و  لزلزتم  شاینامرف  هب  شوگ  تلاح  هرذ  کی  دـندرک  ساـسحا  هک  یاهظحل 

. تسا روشک  تایعقاو  وزج  اھنیا  دندروآ . راک  رس  رب  ار  شرسپ  دندز و  رانک  ار  وا  دربیم -  تذل  دیآیم و  ناجیھ  هب  دنک ، هاگن  رلتیھ  هب  ناخاضر  یتقو  اتعیبط  تسا -  هدرک 

« يدوخریغ يدوخ و   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 12هاگياپ  هحفص 9 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=24661
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=24661
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3059
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3074
http://farsi.khamenei.ir


ناگربخ  / ١۵/١٣٨٠/٠۶ سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

ندوب هتـساخرب  هب  مالـسا ، تیمکاح  هب  مالـسا ، لصا  هب  هک  دـننکیم  هضراعم  هلباقم و  مھ  اب  یناسک  زورما  مینک . صخـشم  ار  ینمـشد  یتسود و  زرم  اتقیقح  دـیاب  اـم 

اھنیا دـندقتعم . اتقیقح  اھزیچ  رگید  و  هیقف -  تیالو  یهلاسم  مجنپ و  مراھچ و  لصا  لثم  یـساسا -  نوناق  ییانبم  لوصا  هب  تسایـس -  نید و  داحتا  ینعی  نید -  زا  تلود 

نانمـشد نما و  یهیـشاح  رد  یلـصا  یاھینمـشد  هک  دـنزادنایم  هار  مھ  هیلع  یلاجنج  نانچ  دـننکیم و  یاهضراعم  نانچنآ  کچوک ، یایاضق  تایئزج و  رـس  رگیدـمھ  اـب 

ماظن نیا  دوجو  ادخ  تمعن  نیرتگرزب  دندومرف ، هک  روطنامھ  دنفلاخم . یمالسا  ماظن  لصا  اب  هک  یناسک  دنایناسک ؟ هچ  یلصا  نانمـشد  دنریگیم ! رارق  هیاس  رد  یلـصا 

یزادرپهیرظن هار  زا  هچ  دناهتـسب -  رمک  ماظن  نیا  اب  یهلباقم  یارب  یاهدع  دریگ . ماجنا  دیاب  هک  تسا  یراک  نیرتگرزب  نیا  تسا . ماظن  نیا  زا  عافد  فورعم ، نیرتگرزب  تسا و 

داقتنا اھنآ  رظن  زا  تسین ؛ ماظن  نالووسم  هب  ای  ماظن  هب  داقتنا  اھنآ ، یهلاسم  دـننکیم . دراو  هشدـخ  ماـظن  رد  و  نوگاـنوگ -  یاـھیرگیذوم  یـسایس و  تاـغیلبت  هار  زا  هچ  و 

. دنمھفب دیاب  دنمھفیم و  ینشورهب  ار  نیا  دنتسھ ، تیعقوم  کرد  مھف و  لھا  هک  یناسک  تسا . ماظن  دوخ  ندرک  دوبان  یارب  یاهلیسو 

هک مھ  یناسک  دننک ؛ یگدنز  ماظن  نیا  رد  دـنناوتیم  مالـسا  نافلاخم  هن . دـنک ؛ یگدـنز  ماظن  نیا  رد  دـناوتیمن  هک  تسین  روطنیا  تسا ، ماظن  نمـشد  هک  یـسک  هتبلا 

مالسا ینابم  مالسا و  هب  دقتعم  دیاب  دنکیم ، یگدنز  یمالسا  ماظن  لظ  رد  سک  رھ  هک  هتفگن  مالـسا  دننک . یگدنز  ماظن  نیا  رد  دنناوتیم  دنرادن ، لوبق  الـصا  ار  مالـسا 

تازاجم مھ  ار  دزد  نآ  دنک ، یدزد  دورب  دنکـشب و  ار  ناملـسم  ریغ  کی  یهناخ  رد  یدزد  رگا  دنـشاب . رادروخرب  مھ  تینما  یدنورھـش و  قوقح  زا  دننک و ، یگدنز  هن . دـشاب ؛

هضراعم و قح  اما  دننک ؛ یگدنز  دنناوتیم  تسین . یتوافت  یدنورھـش  قوقح  رد  دـنماظن ، فلاخم  هک  یناسک  دـندقتعم و  ماظن  هب  هک  یناسک  نیب  عومجم ، رد  دـننکیم .

یزادنارب یانعم  هک  مینک  ثحب  مینیـشنب  ام  لاح  دریگب . ار  اھنآ  ولج  دیاب  ماظن  اجنیا  رد  دنرادن . ار  ماظن  یهشیر  هب  ندز  نتـشادرب و  هشیت  قح  دنرادن . ار  ماظن  اب  یهزرابم 

کمک وا  هب  هضراعم  نیا  رد  دیاب  دنکیم ، هضراعم  ماظن  اب  هک  یسک  تسا . هدشن  لزان  نامسآ  زا  هک  یزادنارب  یهملک  هن ؟ ای  تسھ  یزادنارب  وزج  هلحرم  نالف  ایآ  تسیچ ؟

هک یناسک  اب  مییایب  ام  هاگنآ  دنـشاب . قفتم  انعم  نیا  رد  دـیاب  همھ  درک . تازاجم  ار  وا  تسا ، ینوناق  مئارج  نیواـنع  زا  یکی  قادـصم  وا  لـمع  رگا  تفرگ و  ار  وا  ولج  درکن و 

یدوخ و ثحب  نیا  تسین . تسرد  نیا  میتفیب ! مھ  ناج  هب  اھیدوخ  اب  امئاد  مینک و  گنرمک  ار  دوخ  یاھزرم  زورهبزور  دـنماظن ، اب  یهضراعم  رب  مزاـع  دـنرادن و  لوبق  ار  ماـظن 

یگدـنز روشک  نیا  رد  دـیابن  وا  هک  تسین  نیا  یدوخ  ریغ  یاـنعم  تسا . نیمھ  شیاـنعم  درک ، نارگن  مھ  ار  یاهدـع  میدرک و  حرطم  شیپ  لاـس  هس  ود  اـم  هک  ار  یدوـخریغ 

رارکت وا  فرح  دوش ، ظـفح  زرم  دوب . دـھاوخ  رثا  اـشنم  یدراوم  رد  وا  هکنیا  یارب  درادـن ؛ یاهناـیم  ماـظن  اـب  وا  هک  دوش  مولعم  اـھتنم  دـنک ؛ یگدـنز  مھ  یدوخ  ریغ  هن . دـنک ؛

نالووسم ناشدوخ  یدوخریغ ، یدوخ و  دیتفگ  ارچ  هک  دننکیم  هلگ  هک  یناسک  زا  یلیخ  تساجنیا ، بلاج  تسا . هیضق  ساسا  نیا  دریگن . رارق  دییات  دروم  وا  راک  دوشن ،

دنیوگیم دـنایدوخ ! ریغ  یدوخ و  هب  دارفا  میـسقت  هب  لماع  اھنآ  دوخ  المع  دـننکیمن ! دامتعا  اھنآ  هب  و  دـننادیم -  یدوخ  ریغ  دـننادیمن -  یدوخ  ار  نموم  مدرم  ماـظن و 

!؟ میتسھ یدوخ  ریغ  ام  هک  دینامھفیم  مدرم  هب  ارچ 

ماظن  / ١٣٨٠/٠٩/٢١ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

یایدوخ عمج  ماظن -  نارازگتمدخ  نانکراک و  نادنمهقالع و  عمج  نیب  هک  تسا  یاهیاپیب  انبمیب و  تافالتخا  تسام ، یساسا  تالکـشم  وزج  زورما  هک  هچنآ  نم  رظن  هب 

روشک یاھحانج  اب  ار  یدوخریغ  یدوخ و  ثحب  یرگیذوم ، ای  یمھفدب  ای  یگقیلسجک  یور  زا  یاهدع  الاح  تسا . نیا  یدوخ  یانعم  دراد . دوجو  تسا -  ماظن  هب  قلعتم  هک 

لدـمھ هارمھ و  رگیدـکی  اب  دـیاب  یدوخ  یهعومجم  نیا  دـنروشک . یدوخ  یهعومجم  وزج  بـالقنا  یاـھحانج  یهمھ  هن ، تسا ؛ یطبریب  فرح  یلیخ  هک  دـننکیم  قیبطت 

ندرک رھاظت  اما  دنشاب ؛ هتشادن  ار  تاشقانم  زا  یخرب  مھ  اب  دننکن و  یگبلط  ثحب  مھ  اب  دنـشاب ، هتـشادن  هقیلـس  فالتخا  مھ  اب  هک  تسین  نیا  شیانعم  هتبلا  دنـشاب .

ناـنیمطا دـیما و  امـش  هب  دـیاب  هک  ار  مدرم  دریگیم ؛ ار  یھلا  تمحر  ولج  تسا ؛ یدـب  رایـسب  زیچ  تسا ، زیگناهشقاـنم  هک  یکچوک  زیچ  ندرک  هدـمع  تاـشقانم و  نیا  هب 

امش هک  تسا  نیا  اھنیرتمھم -  فیدر  رد  ای  رتمھم -  همھ  زا  دیاش  دنکیم و  سویام  درسلد و  امش  زا  دنیامن ، تیامح  امش  زا  دننک و  تکرح  امش  لابند  ات  دنـشاب  هتـشاد 

اھاوـعد تاـفالتخا و  نیا  دـشاب . غرفتم  راـک  نیا  یارب  لووـسم ، هک  یتروـص  رد  تسا ؛ یندـش  دـیآیم ، یندـشن  رظن  هـب  هـک  ییاـھراک  زا  یلیخ  درادیم . زاـب  ناـتراک  زا  ار 

، تسا دب  رایسب  هک  ییاھزیچ  هلمج  زا  تسا . یدب  رایـسب  زیچ  هوق ، ود  نیب  هوق ، کی  لخاد  هییاضق ، یهوق  سلجم ، تلود ، رد  اھنیا  دوجو  دیـشاب . غرفتم  امـش  دراذگیمن 

. دینک جالع  دیاب  ار  اھنیا  تساھفالتخا . هنوگنیا 

مق  / ١٣٨٠/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

یاھمدآ اھاج ، رگید  ییاضق و  هاگتـسد  رد  نیرثوم  مدرم ، ناگدـنیامن  روشک ، ناریدـم  نالووسم و  رگا  الاو  درذـگیم ؛ هچ  اھنآ  نوماریپ  دـنمھفب  دنـشاب و  هاگآ  دـیاب  نالووسم 

دنھاوخ هبرض  دنکیم ، هلمح  اجک  زا  تسا و  هتسشن  اجک  نمشد  تساجک و  ایند  یدنبفص  زورما  دننادن  اما  دنشاب ، هتشاد  مھ  تعاجش  دنشاب و  اوقتاب  دنـشاب ؛ یبوخ 

دیمھفیم رگا  دینـشیم ؛ ار  پوت  کیلـش  یادص  هنحـص  رد  ناسنا  یھاگ  میوگیم . هچ  نم  دنمھفیم  بوخ  دـندوب ، هھبج  رد  یلیمحت  گنج  نارود  رد  هک  یناناوج  دروخ .

، تسا نمشد  فرط  هب  یدوخ  فرط  زا  کیلش  نیا  تسنادیم  رگا  دمھفب . ار  دوخ  یهفیظو  دنک و  نیعم  ار  دوخ  ریسم  تسناوتیم  تسا ، نمشد  فرط  زا  کیلش  نیا  هک 

یهناخپوت یتقو  دنک . راک  هچ  دـیاب  دـیمھفیمن  دـشیم و  هارمگ  درکیم ، هابتـشا  یدوخ  اب  ار  نمـشد  نمـشد و  اب  ار  یدوخ  کیلـش  رگا  اما  دـشیم ؛ نیعم  شریـسم  زاب 

کیلش نمـشد  هیلع  یدوخ  مھ  یھاگ  دیھدیمن . جرخ  هب  تیـساسح  وا  لباقم  رد  درابیم ، شتآ  هک  تسا  نمـشد  دینادن  رگا  درابیم ، شتآ  بترم  امـش  هیلع  نمـشد 

یاھزاین نیرتمھم  زا  یکی  یھاگآدوخ  زورما  دینکیم ؟! کیلـش  ارچ  دییوگیم  دیدرگیمرب و  یدوخ  فرط  هب  درک ؛ دـیھاوخ  هابتـشا  زاب  دیتخانـشن ، مھ  ار  نیا  رگا  دـنکیم ؛

. دنکیم هلمح  اجک  زا  نمشد  دنمھفب  دیاب  تسام . روشک  نالووسم 

ماظن  / ١۵/١٣٨٢/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

 - تسین تلم  راک ، نیا  بطاخم  هتبلا  تسا . لوصا  زا  یکی  نیا  دنھد ؛ تیمھا  یلدمھ  داحتا و  تدحو و  ظفح  یهلاسم  هب  منکیم  شھاوخ  نم  درک . ظفح  دـیاب  ار  تدـحو 

رارق مھ  لباقم  رد  کچوک ، یاھفالتخا  اب  فلتخم و  یاھهناھب  هب  دنتسھ . فلتخم  یاھحانج  زا  نویسایس  ناگبخن و  راک ، نیا  بطاخم  درادن -  یفالتخا  تسا و  دحتم  تلم 

؛ دندرک لوبق  همھ  دیدرک ، حرطم  امـش  هک  ار  یدوخریغ  یدوخ و  یهلاسم  نیا  تفگیم  ام  ناتـسود  زا  یفیرظ  دنزادنین . هار  لاجنج  مھ  هیلع  طلغ ، یاھهیجوت  اب  دـنریگن و 

یناسک یدوخریغ  دـینادب . یدوخ  دـننکیم ، تیلووسم  ساـسحا  مالـسا  بـالقنا و  ماـظن و  یارب  هک  ار  یناـسک  دـندرک ! ضوع  ار  یدوخریغ  یدوخ و  یاـج  اھیـضعب  اـھتنم 

. دنفلاخم ماظن  لصا  اب  هک  دنتسھ 

یدھتجم  / ١٣٨٣/٠٣/٢٢ هللاتیآ  هیملع  هسردم  بالط  رادید  رد  تانایب 

، ینمادکاپ ییاسراپ ، یگزیکاپ ، تسا . یلصا  یهیاپ  ود  اوقت  ملع و  نیاربانب  دربیم . شیپ  ار  اھامش  یـشالت ، تمھ و  کدنا  دیراد . یبوخ  یلیخ  یهیامرـس  اھناوج  امش 

ار اـیند  نوـچ  اـما  دـشاب ، مھ  اوقتاـب  ملاـع و  ناـسنا ، تـسا  نـکمم  تـسا . یلـصا  یاـھهیاپ  ناـھج ، هعماـج و  لـئاسم  اـب  ییانـشآ  یرکفنـشور و  ینیبنـشور ، یھاـگآ ،

نموم و بوخ ، یلیخ  یاھمدآ  میاهتـشاد ؛ یـصاخشا  نینچ  ام  تسا . هدش  رود  هداج  زا  یدایز  رادقم  دنیبب  تقو  کی  دـتفیب ؛ هار  دزادـنیب و  نییاپ  ار  شرـس  دسانـشیمن ،

دوز ناسنا  هھبج ، رد  دیاهدرکن . کرد  ار  گنج  نارود  اھناوج  امـش  بلغا  دـنکیم . مگ  دوز  ار  هار  دـشاب ، هتـشادن  امنبطق  ناسنا  یتقو  دـناهدرک . مگ  ار  هھبج  طخ  اما  ملاع ؛

یزادناریت دراد  یدوخ  یورین  فرطهب  دـنیبیم  هدرکن ، یبایتھج  تسرد  نوچ  اما  دـنکیم ؛ یزادـناریت  نمـشد  فرط  هب  دراد  هک  دـنکیم  لایخ  تقو  کی  دـنکیم ؛ مگ  ار  هار 

هک اج  رھ  ات  دـنتفرگ و  یدوخ  یهھبج  فرط  ار  ناشهناخپوت  یاھهلول  دـننکب ، نمـشد  فرطهب  ار  ناشیونعم  یزادـناریت  هکنیا  یاـج  هب  هک  میدـید  ار  یناـسک  اـم  دـنکیم !

هگن ار  ناتیرکفنـشور  ینیبنشور و  دینک . بسک  یھاگآ  دیاب  تسا . یھاگآان  رثا  رب  مھ  تلع  میدید و  ار  نیا  ام  تازرابم ، نارود  رد  دندیبوک ! ار  یدوخ  یهھبج  دنتـسناوت ،

. دینک تیوقت  ظفح و  دوخ  رد  ار  یریذپانیگتسخ  تمھ و  هدارا و  دیراد و 

« يدوخریغ يدوخ و   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 12هاگياپ  هحفص 10 
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نامرک  / ٠٢/١١/١٣٨۴ ناتسا  نویناحور  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هتـشاد یرکف  تارداص  دـیاب  هیملع  یاھهزوح  درک . راک  دـیاب  دـناوخ ، سرد  دـیاب  تسا ؛ ینید  لیـصحت  هب  ندیـشخب  قمع  تسا ، مزال  هیملع  یاھهزوح  رد  هک  یزیچ  نیلوا 

دنـشاب و انـشآ  ملاع  یـسایس  لئاسم  اب  هک  دنھد  شرورپ  ینویناحور  دیاب  دنھد ؛ شرورپ  نمادکاپ  هزیکاپ و  یناحور  دیاب  دننک ؛ تیبرت  هنازرف  ملاع و  یناحور  دیاب  دنـشاب ؛

نآ رد  دیاب  هک  ار  یرگنـس  هاگیاج و  دنناوتیمن  لاحنیعرد  اما  دـنراد ، مھ  اوقت  ملع و  اھیـضعب  تسا . هنامز  عضو  نتخانـشن  ام ، راک  تالاکـشا  زا  یکی  دنـسانشب . ار  ایند 

مھ شتآ  دنکیم ؛ هابتـشا  ار  نمـشد  تھج  دنکیم و  مگ  ار  شدوخ  هاگیاج  رگنـس و  نمـشد ، یدوخ و  یهھبج  نیب  رد  هک  یـسک  لثم  دنـسانشب ؛ دننک ، راک  دنتـسیاب و 

هک نمشد -  ریت  دادتما  هاگن و  طخ  زکرمت و  یهطقن  نینچمھ  ایند و  یرکف  یسایس و  یایفارغج  یاضف  نتخانشن  دزیریم . ناتـسود  رـس  یور  ار  شتآ  یھاگ  اما  دریگیم ،

. دنکیم لاکشا  راچد  یلیخ  ار  ام  دوشیم -  باترپ  وا  یهنیک  دقح و  نامک  زا 

نامرک  / ٠٢/١٢/١٣٨۴ ناتسا  یادھش  یاھهداوناخ  نارگراثیا و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ینعی هچ ؟ ینعی  ونارف  رامعتسا  رتالاب . مدق  کی  تشاد ، دوجو  هتـشذگ  نرق  لاس  اھهد  رد  هک  ینیون  رامعتـسا  زا  ینعی  تسا ؛ ونارف  رامعتـسا  یرابکتـسا ، تسایـس  زورما 

ار امـش  نامیا  نمـشد ، دننک . کمک  وا  هب  دننادب ، هکنیا  نودب  دنک ، فرـصت  هضبق و  ار  نآ  دھاوخیم  ربکتـسم  نیا  هک  یتلم  زا  یرـصانع  هک  دنک  یراک  یرابکتـسا  هاگتـسد 

هچرگ اھنیا  ندرک . خاروس  ای  ندیشارت  ار  راوید  نیا  دننک  انب  دنیایب و  ام  دوخ  نایم  زا  یرصانع  الاح  دوش . هتشادرب  دس  نیا  دھاوخیم  شلد  دنیبیم و  دوخ  مکحتـسم  دس 

هب هک  دـندرک  بیوصت  ناشهرگنک  رد  یتح  اھییاکیرما  هک  دـیدید  دـنکیم . یراذگهیامرـس  اـھنیا  یور  مھ  نمـشد  دـننکیم ؛ راـک  نمـشد  یارب  دـنراد  اـما  دنتـسھ ، یدوخ 

قئاف شبیقر  رب  دناوتن  ییهدنود  هک  تسا  نیا  لثم  نیا ، تسا . ونارف  رامعتـسا  نیا  حیرـص ! ینلع و  روطنیا  دـننک ؛ راک  اھنآ  یارب  ات  دـنھدب  لوپ  ام  روشک  لخاد  رد  یرـصانع 

. تسا هدرک  راک  شبیقر  عفن  هب  دوخ  یدوخ  هب  درادـن ؛ ندـیود  لاح  رگید  دـش ، داتعم  فرط  یتقو  دوش . داتعم  دـنک  شراداو  الثم  دـنک ؛ ینزدوخ  بیقر ، هک  دـنک  یراک  دـیایب ؛

رایـشھ دـیاب  یلیخ  اھرتخد  دنـشاب ؛ رایـشھ  دـیاب  یلیخ  اھناوج  دـننکیم ؛ ار  راـک  نیا  ونارف  رامعتـسا  رد  دوشیم . هدـنرب  شبیقر  تشادـن ، ندـیود  لاـح  یتقو  نیارباـنب 

، دـناهدنیوگ دـنراد ؛ یموـمع  راـکفا  هـب  هراـشا  رد  یھاـگیاج  هـک  یناـسک  صوـصخب  دنــشاب ؛ رایــشھ  هجوـتم و  دـیاب  یلیخ  اـھردام  ردـپ و  تاـملعم و  نـیملعم و  دنــشاب ؛

. دنتسھ نوگانوگ  تیلاعف  لھا  رنھ و  لھا  دناهدنسیون ،

هامید  / ١٠/١٩/١٣٨۶ مھدزون  مایق  زورلاس  رد  مق  مدرم  رادید  رد  تانایب 

یسایس دارفا  زا  یضعب  هب  اھراب  نم  دننک . زیامتم  صخشم و  نمشد  اب  ار  ناشاھزرم  تسا ؛ مالسا  لام  تسا ، یمالـسا  یروھمج  لام  تسا ، ناریا  تلم  لام  تاباختنا 

کاپ دوشن ؛ گنر  مک نمـشد  امـش و  نایم  یاھزرم  دیـشاب  بظاوم  ما  هتفگ ما ؛ هدرک تحیـصن  ما ، هداد رکذت  دـننک ، یم یئاھیناوخ  فلاخم کی  یھاگ  دـنراد و  یئاھتیلاعف  هک 

روبع زرم  زا  دوش و  لفاغ  یدوخ  تسود و  ای  فرط  نیا  دیایب  دـنک و  روبع  زرم  نیا  زا  نمـشد  ای  دـننک  روبع  زرم  نیا  زا  یناسک  هکنیا  لامتحا  دـش ، گنر  مک یتقو  زرم  دوشن .

. دینک صخشم  دینک ؛ نشور  ار  اھزرم  دوب . دھاوخ  دایز  نمشد ، نماد  هب  دورب  دنک و 

ماظن  / ١٣٨٧/١٢/٢۵ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

شوھب یمالسا  یاھروشک  نارادمامز  نالوئسم و  تسا . نارادمتسایس  شود  رب  مھ  لوا  یهجرد  یهفیظو  دتـسیاب . اھنیا  لباقم  رد  دیاب  دشاب ؛ رادیب  دیاب  یمالـسا  تما 

یولگ زا  درک . میھاوخن  اطخ  یلـصا  لماع  تخانـش  رد  ام  مینکیمن . هابتـشا  ام  اما  دوش ؛ جراـخ  یدوخ  نارادمتـسایس  زا  یـضعب  یولگ  زا  تسا  نکمم  داـیرف  نیا  دنـشاب .

یهرجنح زا  رگا  دنایمالـسا . تما  تدـحو  فلاخم  هک  دنتـسھ  اھنآ  تسایند . یرابکتـسا  یاھتردـق  هب  طوبرم  تسا ، نارگید  دایرف  دایرف ، تسین ؛ اھنیا  لاـم  اـما  تساـھنیا ،

، لوا یهجرد  رد  میـسانشیم . ار  ادـص  نیا  تساھنآ ؛ یادـص  نیا  تسین . اـھنیا  یادـص  ادـص ، نیا  دـناهدروخ . بیرف  اـھنیا  دوش ، جراـخ  مھ  یمالـسا  تما  لـخاد  زا  یناـسک 

، ناگدنـسیون نارکفنــشور ، نـید ، یاـملع  دـنراد ؛ راـک  رــس و  مدرم  لد  زغم و  اـب  هـک  یناـسک  نادنمــشیدنا ، ـالاب ، مـھم و  یهـجرد  رد  زاـب  نالوئــسم و  نارادمتــسایس و 

نیا دننک و  لالتخا  تدحو  نیا  رد  دنھاوخیم  هک  ار  یناتشگنارس  مدرم ، هب  هک  دنراد  هدھع  رب  ار  گرزب  یهفیظو  نیا  مالـسا ، یایند  نادنمـشناد  ابدا ، ارعـش ، ناراگنهمانزور ،

. دننک یفرعم  دنریگب ، اھناملسم  تسد  زا  ار  یھلا  مکحتسم  یهتشر 

روشک  / ١٣٨٨/٠٨/٠۶ یملع  ناگبخن  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

دیدرت اب  یقلت  دـیوگب ، یدوخ  هک  ار  هچنآ  دـننک ؛ یم لوبق  هب  یقلت  ار  نیا  دـیوگب ، هناگیب  هک  ار  هچنآ  هک  تسا  نیا  اھ  یـضعب هب  میراد  الومعم  ام  هک  یئاـھداریا  زا  یکی  ـالاح 

اـش نا  بوخ  یاھناوج  امـش  هتبلا  درک . حالـصا  دـیاب  ار  نیا  تسا . یملاسان  یقلت  تسین ، یتسرد  یقلت  نیا  تسا ؛ یملاـسان  یقلت  یقلت ، نیا  بوخ ، ارچ ؟ دـننک ! یم

همانزور ات  هدفھ  هدزناش  دودح  الومعم  اھزور  هدنب  تسا . روج  نیمھ مھ  ام  تاعوبطم  دـیریگب . ار  روشک  یتاغیلبت  یاھ  هصرع دـیوشب ، نوگانوگ  یاھ  هصرع دراو  دـیئایب  هللا 

زا یلیخ  منک . یم هاگن  الومعم  دنـشاب ، هتـشاد  یھجوت  لـباق  ی  هلاقمرـس رگا  اـھرتیت ، نکل  منک ؛ هاـگن  ار  اـھ  نیا یئـال و  تاحفـص  ی  همھ ـالاح  هکنیا  هن  منک ؛ یم هاـگن  ار 

یلـصا دـیاب  ار  لئاسم  ریخا ، لئاسم  نیمھ  رد  دـننک . یم لمع  هنافـصنم  ریغ  لئاسم ، ندرک  یعرف  یلـصا  رد  دنفیعـض و  قئاقح  ساـکعنا  رد  هنافـساتم  اـم  یاـھ  هماـنزور

شتیمھا یلـصا  ی  هلئـسم اـما  تسا ، تیمھا  مک یعرف  لـئاسم  نآ  هکنیا  هن  تسوا ؛ نوماریپ  مھ  یعرف  لـئاسم  هلـسلس  کـی  تسیچ ؛ یلـصا  ی  هلئـسم درک ؛ یعرف 

. تفرگ ماجنا  هک  دوب  یمرج  نیرتگرزب  تاباختنا  لصا  ندرب  لاوس  ریز  دوب ؛ تاباختنا  لصا  ریخا ، یایاضق  نیا  رد  یلصا  ی  هلئسم تساھ . نآ زا  شرتشیب 

مق  / ١٣٨٩/٠٨/٠۴ ناتسا  ناناوج  نایوجشناد و  رادید  رد  تانایب 

ریغ نوـچ  دـندرک - یحارط  ار  یتسایــس  کـی  یناریا  یاھــسانشراک  زا  هدافتــسا  اـب  نمــشد  ی  هـھبج بـالقنا و  نانمــشد  دــعب ، هـب  بـالقنا  لوا  ی  هـھد رخآ  یاـھلاس  زا 

بـالقنا زت  یتـنآ مق  زا  هک  دوـب  نیا  تسایـس  نآ  و  دـندوب - یناریا  دـنتفرگیم ، رارق  ناـشتروشم  فرط  هک  یناـسک  دـندرکیمن ؛ ادـیپ  هجوـت  هتکن  نیا  هب  یناریا  یاھـسانشراک 

نیا اما  تسا ، مق  رد  ارھاظ  هیملع  ی  هزوح تسا . تیناحور  ی  هزوح مق  دـنروایب . دوجو  هب  مق  زا  مھ  بالقنا  دـض  کـی  دیـشوج ، مق  زا  بـالقنا  هک  روط  ناـمھ  دـننک . تسرد 

رد روشک  رساترس  زا  تسا . ذوفن  بحاص  دوخ  یاتسور  رد  دوخ ، رھش  رد  تسا ، نکاس  مق  رد  هک  یمق  ی  هبلط نیا  تسا . رـشتنم  روشک  ی  همھ رد  انعم  رد  یوزوح  عمج 

رھ سپ  دوشیم . رـشتنم  روشک  رـساترس  رد  هزوح  هک  تسا  نیا  شیانعم  دـنوریم ، دوخ  لزاـنم  هب  یراـک  یارب  اـی  یلیطعت  یارب  هزوح  نیا  دارفا  هک  یزور  نآ  دـنعمج . اـجنیا 

نیا دراد ؛ یدادتما  کی  روشک  رـساترس  رد  عقاو  رد  تساجنیا ؛ رد  یا  یریگتھج تکرح و  رھ  تساجنیا ، رد  یا  هدارا مزع و  رھ  تساجنیا ، رد  یا  هدـیا رھ  تساجنیا ، رد  یرکف 

ار نیا  دمھفب ؛ تسناوتیم  تیناحور  تعیبط  هب  انـشآ  کی  یناریا ، کی  یدوخ ، کی  ار  نیا  دـننک ؛ لیلحت  ار  تقیقح  نیا  دنتـسناوتیمن  اھ  یئاکیرمآ دـندیمھفیمن ؛ اھ  هناگیب ار 

لاس ۵٨ و ۵٩، نامھ  رد  منکیم . روبع  مروآ و  یمن مسا  مروایب ، مسا  یسک  زا  مھاوخیمن  نوچ  نم  دننک . مھارف  ار  هنتف  ی  هنیمز مق  رد  دندرک  یعس  اذل  دنداد ؛ دای  اھنآ  هب 

لیلحت ی  هسامح روعـش ، ی  هساـمح یونعم ، ی  هساـمح هکلب  ندرک ، هرگ تشم  نادـیم و  یوت  ندـمآ  ی  هساـمح طـقف  هن  دـندیرفآ ؛ هساـمح  زیربت  مدرم  مھ  مق ، مدرم  مھ 

دندوب هدرک  یحارط  دنیاھنآ - لصا  زرم ؛ نوریب  نانمـشد  اتدمع  نانمـشد - نیفلاخم و  مھ  اجنیا  داتفا . مق  رد  قافتا  نیمھ  یرگید  لکـش  هب  مھ  ماما  تلحر  زا  دـعب  تسرد .

شیب تالکشم  دنتشادیمن ، ار  مزال  یدنمـشوھ  نآ  رگا  دندوب ، زجاع  لیلحت  زا  مق  یاھناوج  رگا  دندوب ، لفاغ  اھ  یمق رگا  دنروایب . دوجو  هب  اجنیا  رد  ار  زت  یتنآ نیا  دنناوتب  هک 

. تسا مق  رد  ناوج  ی  هعومجم هب  تبسن  عقاو  نایب  نیا  تسا ، رما  تقیقح  نیا  دشیم ؛ اھنیا  زا 

١٣٩٠/١١/١٠ /  « یمالسا یرادیب  ناناوج و   » یناھج سالجا  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

؛ تسا هناگیب  تکرح  تکرح ، نیا  مینادب  میشاب ؛ رایـشوھ  دیاب  اجنآ  تساکیرمآ ، عفن  هب  تسا ، لیئارـسا  عفن  هب  هک  دریگیم  ماجنا  دراد  یراک  دوشب  ساسحا  هک  یئاج  رھ 

، تکرح اجنآ  تسا ، داسف  دض  یدادبتسا و  دض  یرابکتسا و  دض  یتسینویھص و  دض  یمالسا و  تکرح  کی  تکرح ، هک  یئاجنآ  تسین . یدوخ  تکرح  تسا ؛ هبیرغ  تکرح 

« يدوخریغ يدوخ و   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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رکف روجکی  همھ  دـیاب  دـنکیمن . توافت  میروشک ، نآ  زا  میروشک ، نیا  زا  میتسھ ، ینـس  میتسھ ، هعیـش  رگید  میتسھ ؛ یدوخ  مھ  اـب  همھ  اـجنآ  تسا ؛ یتسرد  تکرح 

. مینک
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یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 12هاگياپ  هحفص 12 

http://farsi.khamenei.ir

