
مدرم  / ١۴/١٣۶٨/٠۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

هب ام  دنک . لیمحت  وا  رب  ار  یزیچ  دناوتیمن  یـسک  رگید  دـش و  دـھاوخ  رادروخرب  یدام  هافر  یتحار و  تزع و  زا  دـنک ، تکرح  یمالـسا  حیحـص  هناقداص و  نامیا  اب  هک  یتلم 

اھتلم یارب  نآ  یهدھاشم  هک  میروآ  دوجو  هب  تحار  هفرم و  دازآ و  دابآ و  ییهعماج  ملاع ، زا  هعطق  نیا  رد  تسناوت  میھاوخ  نامتلم  قیمع  نامیا  یهیاس  رد  راگدرورپ و  لضف 

. دوب دھاوخ  مھ  نیا  زا  دعب  تسا و  هدوب  ام  تلم  لاح  لماش  راگدرورپ  لضف  نونکات  دوش . بالقنا  رکف  رودص  هب  رجنم  دشاب و  سرد 

هجحلایذ ١۴٠٩  / ١۴/١٣۶٨/٠۴ لوا  مارحلااتیب  جاجح  هب  مایپ 

نرق و نکشتب  یاسآردنت  یاھدایرف  ناریا و  ناملسم  تلم  یرادیاپ  یمالسا و  تبالص  تسا . مالسا  ربارب  رد  رابکتسا  هاگودرا  فعض  ساسحا  زا  یشان  هنامـصخ ، تاکرح 

نامھ زا  دوب ، سارھ  رد  نآ  زا  تدشب  نمـشد  هک  مالـسا  یبالقنا  یهشیدنا  رودص  هک  دـش  بجوم  دوب ، لماش  هراومھ  ار  شنارای  حـلاص و  دـبع  نآ  هک  یھلا  ترـصن  لضف و 

نیا تیناقح  تابثا  بجوم  دـیادش ، لمحت  ناریا و  تلم  تیمولظم  دـبای و  ققحت  دـندوب ، هدرک  مھارف  نآ  هب  ندز  هبرـض  ای  بـالقنا  رودـص  زا  یریگولج  یارب  ناـنآ  هک  ییاـھھار 

. دشخبب یرتشیب  یمالسا  تیوھ  ساسحا  رتخسار و  مزع  ناھج ، ناناملسم  هب  دوش و  اھروشک  زا  یرایسب  رد  بالقنا  یهنماد  شرتسگ  گرزب و  تلم 

مدرم  / ١٨/١٣۶٨/٠۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

هک دننادیم  رابکتـسا  رامعتـسا و  میزادرپب . نارمع  یاھهنیمز  ندرک  هدـنز  روشک و  یزاسزاب  هب  رترید  ام  هک  دوب  نیا  رطاخ  هب  دـندرک ، لیمحت  ام  رب  ار  هلاستشھ  گنج  رگا 

ریاس یعامتجا و  تلادـع  زا  رادروخرب  هفرم و  الماک  ار  هعماج  داحآ  دزاسب و  دازآ  دابآ و  یناریا  دـناوتب  روشک  زوسلد  ناریدـم  ناگدـننادرگ و  نالووسم و  کـمک  هب  اـم  تلم  رگا 

هب دنک ، شالت  یـسک  هکنآ  نودب  دوخ و  یدوخ  هب  ام  دنمھوکـش  گرزب و  بالقنا  تروص  نآ  رد  درادھگن ، مالـسا  یهسدقم  تعیرـش  رتچ  ریز  رد  دـنک و  یمالـسا  یاھـشزرا 

. تفرگ دھاوخ  رارق  نارگید  یوگلا  دش و  دھاوخ  رداص  یمالسا  یاھروشک  یهمھ 

مدرم  / ١٩/١٣۶٨/٠۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

یانعم اب  بالقنا -  رودـص  ناونع  هب  ار  نآ  دـنتخادنا و  هار  لاـجنج  مالـسا  یبـالقنا  گـنھرف  یهعاـشا  یور  یناـھج  تاـغیلبت  نارادمدرـس  یمالـسا ، بـالقنا  یزوریپ  زا  سپ 

یمالـسا یروھمج  هک  دننکیم  هیکت  هملک  هتکن و  نیا  یور  ملاع ، رـساترس  رد  اھهناسر  یهمھ  دنداد . رارق  یتاغیلبت  مجاھت  دروم  دندرکیم -  بالقنا  رودـص  زا  هک  یطلغ 

یفرعم اھراک  لیبق  نیا  زا  ملاع و  رانک  هشوگ و  رد  یریگرد  داجیا  هرجفنم و  داوم  رودص  یانعم  هب  ار  بالقنا  رودص  هک  تساجنیا  رد  اھنآ  تثابخ  تسا ! بالقنا  رودص  ددـصرد 

. تسا هنالیذر  دنفرت  کی  برغ ، یایند  یتاغیلبت  یاھتثابخ  یهیقب  لثم  مھ  نیا  هک  دننکیم !

، نیا مینکیم . راختفا  هفیظو  نیا  ماجنا  راک و  نیا  هب  ام  یناسنا . یاھشزرا  رب  رارصا  هیکت و  صولخ و  افـص و  رودص  مالـسا و  زاسناسنا  گنھرف  رودص  ینعی  بالقنا ، رودص 

. میھد همادا  دیاب  ار  هار  نیا  ام  تسایبنا و  هار 

، دـننکیم رداص  ملاع  رـسارس  هب  ار  اھیھایـسور  اھیتخبدـب و  ماسقا  عاونا و  دایتعا و  اشحف و  داسف و  هکنیا  زا  یبرغ ، طـحنم  دـساف و  گـنھرف  نارادمدرـس  برغ و  یاـیند 

زا یکی  نیا ، تسا ؟ هدـمآ  اـجک  زا  هتفرگ ، ارف  ار  موس  ناـھج  ریقف  یاـیند  همھ ، زا  شیب  اـیند و  رـسارس  هنافـساتم  زورما  هک  ییاـشحف  گـنھرف  نیا  دنـشکیمن !؟ تلاـجخ 

هک یکانرطخ  یاھدایتعا  هتـشاذگ و  راشف  رد  ار  تیرـشب  زورما  هک  ییاھطاطحنا  اھداسف و  ماسقا  عاونا و  تسا . یرابکتـسا  یرامعتـسا و  ندـمت  یبرغ و  گنھرف  تارداص 

موس ناھج  یمالساریغ  یمالسا و  یاھروشک  زا  یرایسب  رب  هک  طلغ  یفرصم  گنھرف  تساجک ؟ زا  هتفرگ ، هداتفابقع  ریقف و  یاھروشک  زا  یرایـسب  رد  ار  اھناوج  نابیرگ 

؟ تساجک زا  هدش ، لیمحت 

مامت یبرغ ، مزال  ریغ  دیاز و  یفرـصم  سانجا  تاغیلبت  دناگاپورپ و  دـید  دـیھاوخ  دـیوشب ، زیختفنریغ -  زیختفن و  نامدوخ -  یهقطنم  ریقف  یاھروشک  رازاب  دراو  امـش  رگا 

فرـص دـیاب  هک  ار  مدرم  یهمھ  هب  قلعتم  یدادادـخ  تورث  تفن ، یهدـننک  دـیلوت  یاھروشک  تشاد !؟ جایتحا  اھزیچ  نیا  هب  رـشب  اـیآ  تسا . هدرک  رپ  ار  اـھنیا  یگدـنز  یاـضف 

یبرغ و گنھرف  تارداص  اھنیا  یهمھ  دنرادن . یرگید  ریثات  یگدـنز ، رد  داسف  طاطحنا و  زج  هک  دـنریگیم  یلیاسو  لباقم  رد  دـنھدیم و  دوشب ، ناشروشک  یدابآ  نارمع و 

. تسا موس  ناھج  یاھروشک  هب  اپورا  اکیرما و 

تسین یصاخ  هورگ  یارب  تسا و  تیرشب  یهمھ  هب  قلعتم  هک  قیقحت ، ملع و  تعنـص و  لثم  دوخ -  ندمت  بوخ  یاھهدروآرف  یالبال  رد  یبرغ ، یاھروشک  اپورا و  اکیرما و 

اھنآ دندناشن . هایس  کاخ  هب  دندومن و  لیلذ  التبم و  ار  اھتلم  اھتلود و  اھناوج و  مدرم و  دندرک و  موس  ناھج  یاھروشک  دراو  ار  اھطاطحنا  اھداسف و  اھیدب و  ماسقا  عاونا و  - 

! دننکیم مھ  راختفا  رگید  یاھروشک  هب  ناشدوخ  دیلپ  تارداص  هب  دنشکیمن و  تلاجخ  دننکیمن و  مرش  دوخ  یاھراک  زا 

تریغ و هکنیا  زا  مینک  مرـش  دـیاب  ارچ  میـشکب !؟ تلاجخ  رگید  یاھروشک  هب  یقالخا  یهیکزت  صالخا و  یراکادـف و  حور  ایبنا و  قـالخا  دـیحوت و  ندرک  رداـص  زا  دـیاب  اـم  ارچ 

؟ میھدب میلعت  هیارا و  رگید  یاھتلم  هب  یلمع  سرد  تروص  هب  ار  لطاب  یاھتردق  لباقم  رد  یگداتسیا  حیحص و  تیمح 

راکفا رایتخا  رد  ار  نامدوخ  یهبرجت  لـمع و  نیا  ارچ  میدـش . مھ  زوریپ  میداـتفارد و  اـم  داـتفارد . یرابکتـسا  یاھتردـق  نارودزم  لـماوع و  اـب  دوشب  هک  دـننکیمن  رواـب  اـھتلم 

هب ار  راثیا  تمواقم و  ربص و  رھاط و  بیط و  هزیکاپ و  یناسنا  یاھشور  ایبنا و  بتکم  دیحوت و  میناوتب  هکنیا  زا  ام  مینکیم . رداص  ار  بالقنا  نیا  ام  میراذگن ؟ اھتلم  یمومع 

دنھاوخیم دنوشیم ، هرادا  دساف  ملاظ و  ثیبخ و  نارادمتـسایس  ریبدت  اب  اھتـسینویھص و  لوپ  اب  هک  یبرغ  یاھهناسر  میرادن . ییابا  چـیھ  مینک ، رداص  رگید  یاھروشک 

. دننک نامیشپ  دوش ، رداص  دیاب  بالقنا  میھافم  گنھرف و  هک  لمع  فرح و  نیا  زا  ار  ام  دننک و  تسرد  لاجنج 

یـسوساج ناـمزاس  دـننکیم . یرابکتـسا  ثیبـخ  دـیلپ  یاھھاگتـسد  دوـخ  ار  راـک  نیا  تسا . غورد  اـعدا  نیا  مینکیم ، رداـص  هرجفنم  داوـم  اـم  هک  تسا  نیا  روـظنم  رگا 

چیھ هب  ام  دـنکیم . کمک  یبالقنا  یاھروشک  رد  بـالقنا  دـض  هب  دربیم و  ورین  هرجفنم و  داوم  هحلـسا و  دوشیم و  هنحـص  دراو  اـھتلود  ندرک  طـقاس  یارب  هک  تساـکیرما 

، تسیاشان یاھتمھت  نیا  تسا . هتفگ  غورد  فالخ و  دـیوگب ، سک  رھ  دبـسچیمن و  اـم  هب  هجوچـیھهب  تساـم و  ناـش  زا  رود  یراـکبارخ  میربیمن . هرجفنم  داوم  یروشک 

. دنھدیم تبسن  یمالسا  یروھمج  مالسا و  هب  ار  اھنیا  هک  تسا  یناسک  نامھ  دوخ  باب 

راک مسیرورت  دھدیم ؟ کشوم  تامھم و  حالس و  اھناملسم  ندیبوک  یارب  اکیرما ، لیئارسا و  اب  نامیپمھ  توریب و  قرش  رد  رقتـسم  ینوناقریغ  تلود  هب  زورما  هک  تسیک 

نینچ لثم  رد  ار  رامیب  لولعم و  نز و  اھدص  هک  یدوعـس  تلود  تسا . تسیرورت  دنکیم ، مدھنم  نیـشنرس  اھدص  اب  ار  یربرفاسم  یامیپاوھ  هک  اکیرما  تلود  تساکیرما .

یتسیرورت یاھراک  ناریا ، تلم  مالـسا و  یمالـسا و  یروھمج  یبالقنا  ناش  زا  تسا . تسیرورت  دناسریم ، تداھـش  هب  رابتقر  تیعـضو  نآ  اب  یھلا  نما  میرح  رد  یزور 

. دنتسھ ایند  یاھتسیرورت  نیرتگرزب  ناشدوخ  هک  تسا  تسپ  یاھمدآ  نامھ  یهتسیاش  تسیرورت ، لیبق  زا  ییاھمان  تسا . رود  هب 

« يمالسا بالقنا  رودص   » 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 6هاگياپ  هحفص 1 
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یھاتوک مینکن ، ار  راک  نیا  رگا  تسام . یھلا  فیلکت  هفیظو و  ملاع ، یاھملاظ  اھدبتـسم و  یهرابرد  یرگاشفا  یبالقنا و  یاھـشزرا  ندرک  رداـص  یاـنعم  هب  بـالقنا ، رودـص 

یاھتردق یهمھ  هک  دـنداد  ناشن  درک ، عضاخ  کچوک و  شدوخ  تمظع  لباقم  رد  ار  ایند  هک  یردـقیلاع  میظع و  تیـصخش  نآ  ناریا و  تلم  یمالـسا و  یروھمج  میاهدرک .

. دنکچوک تسا -  تلم  مومع  هب  قلعتم  تسا و  یمالسا  هک  ینیدالوپ -  مظعم و  یهدارا  مزع و  نینچ  اب  هلباقم  یارب  ملاع 

١٣۶٨/٠۴/٢٢ /  ( فیرشلا هرس  سدق   ) ىنیمخ ماما  ترضح  لاحترا  زور  نیملھچ  مسارم  ىجراخ  نانامھیم  رادید  رد  تانایب 

هرجفنم و داوم  رودـص  یانعم  هب  بالقنا  رودـص  رگا  دـنکیم . بوسنم  بالقنا  رودـص  هب  ار  یمالـسا  یروھمج  ملاع ، یرامعتـسا  یاھھاگتـسد  یتسینویھـص و  یاھهناسر 

اکیرما و هب  قلعتم  داسف ، رـش و  ندرک  رداص  تسا . رود  یلکب  یمالـسا  یروھمج  ناماد  زا  تمھت  نیا  دـشاب ، رگید  یاھروشک  اھتلم و  نایم  رد  شاشتغا  لاـجنج و  داـجیا 

روما یگدنز و  راک و  رد  قحان  هب  دنربیم و  اھتلم  نایم  رد  ار  ینماان  شاشتغا و  یتحاران و  هک  دنتسھ  اھنآ  تسا . یرابکتسا  یاھماظن  برخم  یسوساج و  یاھھاگتسد 

داجیا دـنوشیم و  لمع  دراو  ناھانگیب  زین  یمدرم و  یبالقنا و  یاھتموکح  دـض  رب  ناـشنارودزم ، لـماوع و  یهلیـسو  هب  هک  دنتـسھ  اـھنآ  دـننکیم . تلاـخد  اـھنآ  یلخاد 

. دننکیم یتحاران  تمحز و 

یاـمیپاوھ نانیـشنرس  ناـیماظنریغ و  ناـھانگیب و  نوـخ  هـب  یمالـسا ، یاـھروشک  رب  مکاـح  ناـعجترم  اـھنآ و  نارودزم  لاـمع و  اـکیرما و  مـیژر  نارادمدرـس  تـسد  زورما 

نینچ زا  ناریا  یمالـسا  یروـھمج  و  دنتـسھ ، تسیرورت  اـھنآ  تـسا . هتـشغآ  ناـنبل  مدرم  موـلظم و  ناینیطـسلف  یناریا و  ریاز  یجاـح و  رفن  دـصراھچ  ناریا و  یربرفاـسم 

. تساربم ییاھتمھت 

دنلب و یادص  اب  هک  مینادیم  دوخ  یهفیظو  ام  مینکیم . راختفا  زین  نآ  هب  تسا و  تسرد  نیا  تسا ، مالـسا  زاسناسنا  ینآرق و  گنھرف  رودص  یانعم  هب  بالقنا  رودص  رگا 

نیا هب  رگا  هک  مینکیم  ساسحا  ام  میھد . هعاشا  تسا ، نامولظم  نافعـضتسم و  اھتلم و  تاجن  یهیام  هک  ار  یمالـسا  فراعم  ماـکحا و  اھـشزرا و  میھاـفم و  ـالاب ، ناوت 

. میرصقم مینکن ، لمع  فیلکت 

، یراـھب یاـھلگ  رطع  فـیطل و  یاوـھ  لـثم  هک  تسا  نآ  فراـعم  میھاـفم و  نیا  تعیبـط  مینکن ، مھ  یبـالقنا  یمالـسا و  یاھـشزرا  میھاـفم و  شرتـسگ  هـب  مادـقا  اـم  رگا 

اب یرابکتـسا  یاھھاگتـسد  هک  دننک  هجوت  دیاب  ملاع  ناناملـسم  زورما  دنھاوخن . ای  دـنھاوخب و  نانمـشد  هچ  دـننکیم ؛ ادـیپ  شرتسگ  ناھج  تینھذ  یاضف  رد  دوخهبدوخ 

. دنرادب زاب  فراعم  تاساسحا و  نیرتهناقداص  نیرتحیحص و  نایب  زا  ار  اھنآ  دنھاوخیم  ینیرفآلاجنج 

هتسباو دساف و  یاھتموکح  هنافساتم  تسا . هدوب  لوغشم  یمالـسا  یاھروشک  رد  داسفا  بیرخت و  هب  یعدار ، عنام و  چیھ  نودب  برغ  طحنم  گنھرف  یدامتم ، یاھلاس 

، یبرغ یاھروشک  نارادمدرس  اذل  دنروآ ؛ دوجو  هب  نانمشد  یسایس  یگنھرف و  یاھهئطوت  لباقمرد  دوریم ، راظتنا  حلاص  تموکح  کی  زا  هک  ار  یمکحم  دس  دنتـسناوتن 

مھ سکچـیھ  دـنتخادرپ و  یمالـسا  یاھروشک  رد  شیوخ  یهدـننکلیلذ  رابتفخ و  طحنم و  گنھرف  شرتسگ  هب  دوخ ، یداـصتقا  یرگتراـغ  یـسایس و  یرگهطلـس  هار  رد 

. دشن اھنآ  عدار  عنام و 

زا ملاع ، یهطقن  رھ  رد  ناناملسم  هک  زور  نآ  دننکیم . یدنلبرس  تزع و  ساسحا  ملاع ، رساترس  رد  ناناملسم  تسا و  هدش  رادیب  مالـسا  یایند  هک  تسا  یزور  زورما ،

تـسد اب  هک  تسا  یبالقنا  تمظع  تردـق و  رطاخ  هب  نیا  و  دـننکیم ، راختفا  دوخ  یناملـسم  هب  ناناملـسم  زورما  تشذـگ . دندیـشکیم ، تلاـجخ  دوخ  یناملـسم  زاربا 

. درک توھبم  ار  ایند  تسویپ و  عوقو  هب  ملاع  ساسح  یهطقن  نیا  رد  ناریا  گرزب  تلم  زیگناباجعا  راثیا  یراکادف و  اب  ام و  ناشلامیظع  ماما  گرزب و  ربھر  یاناوت 

مق  / ١٣۶٨/١٠/١٩ مدرم  فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

رـساترس هب  ار  دوخ  یمالـسا  تاکرب  راثآ و  هک  دـشاب  یتکربرپ  دور  نآ  هراومھ  دـیاب  دوش . لح  نآ  رد  یفلاخم  نایرج  رھ  هک  دـنامب  یناـشورخ  یاـیرد  نآ  دـیاب  هشیمھ  مق ،

بالقنا و دـناوتیم  هک  تسا  ییاھناسنا  هاگـشرورپ  گرزب و  یاـملع  هیملع و  یهزوح  زکرم  نوچ  تسا ؛ مالـسا  بـالقنا و  زکرم  مق ، دـنک . رداـص  نآ  نوریب  یمالـسا و  نھیم 

اب ار  اھـشزرا  نیا  زا  یرادساپ  حور  دـیاب  هراومھ  رھـش ، نیا  یاھیھللابزح  امـش  مق و  درم  نز و  ناناوج و  مدرم و  امـش  دـنک . تیادـھ  فلتخم  حوطـس  رد  ار  تلم  روشک و 

. دینک ظفح  ناتدوخ  رد  دیتشاد ، هشیمھ  هک  یصالخا  صولخ و  روش و  نامھ 

١٣۶٨/١٢/٢٢ /  ( فیرشلا هجرف  ىلاعت  لجع ا   ) رصعیلو ترضح  دالیم  زورلاس  رد  مدرم  فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

نیا یانعم  هب  بالقنا  رودص  درک .» میھاوخ  رداص  ملاع  یهمھ  هب  ار  نامبالقنا  ام  : » دندوب هدومرف  هک  دندیبوک  ار  نامدـیقف  زیزع و  ماما  یهلمج  نیا  یناھج  تاغیلبت  ردـقهچ 

هجوچـیھ هب  ماما  دوصقم  مینکیم ؛ راداو  بالقنا  شروش و  هب  ار  مدرم  میزادـنایم و  هار  گنج  میوریم و  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  تردـق  توق و  اب  میزیخیمرب و  ام  هک  دوبن 

. دندیبوک ار  نآ  دندرک و  انعم  هنوگنیا  ار  هلمج  نیا  اھنآ  تسا . دودرم  هکلب  تسین ؛ ام  لوصا  اھتسایس و  وزج  راک  نیا  دوبن . نیا 

. دوشن میلست  دنک و  یگداتـسیا  دناوتیم  ادخ  هب  لکوت  اب  شیوخ و  مزع  هدارا و  هب  اکتا  اب  دوخ و  تردق  اب  تلم ، کی  دننیبب  ایند  یاھتلم  هک  تسا  نیا  بالقنا  رودص  یانعم 

رد ار  نیملـسم  تاکرح  نیرتحـضاو  امـش  زورما  دـنھدب . تاـجن  ملظ  راـب  ریز  زا  ار  ناـشدوخ  هک  دـش  دـنھاوخ  قیوشت  درک و  دـنھاوخ  رواـب  دـندید ، ار  یرادـیاپ  نیا  اـھتلم  رگا 

راشف اھنیا  رب  هتبلا ، دناهدرک . دنلب  رس  اھناملسم  زورما  هک  ییاھروشک  ریاس  ریمـشک و  لثم  دندوب ؛ راشف  ریز  اجنآ  یاھناملـسم  یدامتم  یاھلاس  هک  دینیبیم  ییاھاج 

؛ دنکب فقوتم  ار  ادخ  رب  لکوتم  رمتـسم و  تکرح  کی  هک  تسین  رداق  راشف  تسین . راک  یهجیتن  ندرب  نیب  زا  یانعم  هب  راشف  اما  دندرک ؛ ملظ  دندروآ و  راشف  دروآ و  دنھاوخ 

. درک دھاوخ  مھ  رتعیسو  ار  تکرح  نآ  راشف ، یھاگ  هکلب 

نیطسلف رد  یتخس  طیارش  رد  هزرابم  نیا  دندرک . هزرابم  راشف  اب  مدرم  اتقیقح  هک  دینیبیم  دینک ، هاگن  یلاغشا  یاھنیمزرس  لخاد  رد  نیطـسلف  مدرم  هب  زورما  رگا  امش 

هب زور  کی  یتح  هک  دوبن  سکچیھ  ایند  رـساترس  رد  دندش و  هجاوم  رایـسب  یاھیتخـس  اب  هک  ناتـسناغفا  تلم  نیمھ  دـنداد . همادا  ار  هزرابم  نیا  مدرم  اما  دریگیم ؛ ماجنا 

رد یمالـسا  یروھمج  مالـسا و  یوگلا  زا  نیا  دناهنوگنیمھ و  مھ  اھتلم  یهیقب  دنداد . همادا  دنداتـسیا و  دندیگنج و  هنامولظم  اھنت و  دـنک ، کمک  اھنآ  هب  دـسرب و  اھنیا  داد 

. دروآیم دوجو  هب  اھتلم  یارب  قشمرس  میلعت و  سرد و  دوشیم و  رداص  روطنیا  بالقنا ، دوشیم . یشان  ناریا 

ماظن  / ١٣۶٩/٠٩/١۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

قیفوت لاعتم  یادـخ  نامیالل .» مکیدـھ  نا  مکیلع  نمی  هللالب  مکمالـسا  یلع  اونمتال  لق  اوملـسا  نا  کیلع  نونمی  . » درادـن بلط  سکچـیھ  میرادـن ؛ بلط  بالقنا  زا  اھام 

، ام مدرم  یهماع  ملاع و  ناناملسم  یلو  میتسین ؛ راکبلط  بالقنا  نیا  زا  ام  میبالقنا . نیا  نویدم  اھام  مینکب . راک  تکرح و  بالقنا ، نیا  مدقم  فوفص  رد  میناوتب  ام  ات  داد ،

. دننادیم بالقنا  زابرس  ار  ناشدوخ  دننکیمن و  یراکبلط  ساسحا  بالقنا ، نیا  رد  مھ  اھنآ  هناتخبشوخ  دنچ  رھ  دنراکبلط ؛ بالقنا  نیا  زا 

« يمالسا بالقنا  رودص   » 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 6هاگياپ  هحفص 2 
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ار روشک  نیا  تالکشم  میناوتن  رگا  ام  دیلووسم . هزادنا  کی  هب  روشک ، نیا  تالکشم  ندرک  زاب  رد  و  ماظن ، نیا  زا  تظافح  تسارح و  رد  دیتسھ ، هک  اجرھ  رد  امـش  یهمھ 

هفیظو کی  نیا ، دننک . کمک  تلود ، هب  صوصخب  روشک و  نارازگراک  هب  هک  دـنفظوم  همھ  مییامن . رداص  ار  نآ  میناوتیمن  اعبط  مینک و  ظفح  ار  بالقنا  میناوتیمن  مینک ، لح 

رد دـندرکیمن  هاگن  هک  تسا  نیا  بیجع  دـنتفگ . هشیمھ  دوخ ، ییانثتـسا  یربھر  تکربرپ و  تماما  لاس  هدزای  هب  کیدزن  لوط  رد  ماما  هک  تسا  یفرح  نامھ  نیا ، تسا .

. درک مھاوـخ  عاـفد  تیاـمح و  وا  زا  نم  دـیایب ، نوریب  سلجم  زا  هک  سک  رھ  دـندومرف ، نم  هب  ناـشیا  مینک . یفرعم  ریزوتسخن  هک  دوـب  اـنب  تـقو  کـی  تـسیک . تـلود  سار 

. منکیم تیامح  وا  زا  دوشب ، لیکشت  هک  یتلود  رھ  دیایب و  هک  سک  رھ  دنتفگ  یلو  دیآیم ؛ نوریب  یسک  هچ  هک  دنتسنادیمن 

تمواقم  / ٢۵/١٣٧٠/٠۴ تایبدا  رنھ و  رتفد  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

هک نم » یهدنامرف   » نیمھ ماهتفای . هداعلاقوف  رایسب  ار  اھنآ  زا  یضعب  ماهدناوخ و  دیاهدرک ، رـشتنم  تمواقم » تایبدا  رنھ و  رتفد   » زا امـش  هک  ییاھباتک  نیا  یهمھ  ابیرقت 

ای دیتشون ، امش  ای  الاح  هدیدرگ -  هضرع  هدش و  هتشون  اجنآ  هک  مھ  هچنآ  تسا . یمھم  رکف  رکف ، نیا  سفن  تسا . راک  نیا  یهتـسجرب  رایـسب  یاھـشخب  نآ  زا  دش ، رکذ 

یارب ام  رگا  هک  مداتفایم  رکف  نیا  هب  مدناوخیم ، ار  اھنیا  یتقو  نم  تسا . ییهتسجرب  زیچ  رایسب  هدش -  یراتساریو  دعب  دنداتسرف و  امش  یارب  دنتـشون و  دارفا  نآ  دوخ 

. تسا هتفرگ  ماجنا  یدایز  راک  میاهدرکن ؛ یمک  راک  مینکب ، رشتنم  ار  اھباتک  اھهوزج و  نیمھ  بالقنا ، میھافم  رودص 

هاپس  / ٢٧/١٣٧٠/٠۶ ناھدنامرف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ماجنا دراد  یراـک  هچ  هک  تسین  تفتلم  سکچـیھ  تکرح ، نیح  رد  کـیدزن  زا  دـید . دوشیم  ار  چـیپ  رود ، زا  دـینک ؛ هاـگن  ملـسوهلاوهیلعهللایلص )  ) مرکایبن نارود  هب  زورما 

ینارون نارود  مھاوخب  هکنیا  هن  درکیم . راک  هچ  دوب و  یتکرح  هنوگچ  لوغـشم  مالـسا ، ردص  نارود  رد  تیرـشب  هک  دـیمھفیم  امـش  اجنیا  زا  نادنمـشوھ . رگم  دریگیم ؛

نآ دوب ؛ زور  نآ  هک  تسا  یلوحت  نانچنآ  لاح  رد  ایند  زورما  میوگب ، رتھب  ای  میھدیم ؛ ماجنا  میراد  زورما  ار  یراک  نانچنآ  اما  مینک ، هسیاـقم  رگید  یاـھهرود  اـب  ار  مرکایبن 

. درکیمن رواب  یسک  مھ  زور 

تردق ساسحا  روطنیمھ  مھ  اھنآ  هن ، دندرکیم ؛ تردق  ساسحا  زورما  یاکیرما  یرابکتسا  تردق  زا  رتمک  دندوب ، طلسم  ایند  رب  زور  نآ  هک  ییاھتردق  دینکیم  لایخ  امش 

. دوب زیمآریقحت  ردقهچ  دندزیم ، فرح  اھنآ  یاھسوھ  اھیوھ و  فالخرب  هک  یناسک  اب  اھندمت  دروخرب  دینیبب  دندزیم . فرح  هنوگچ  ناربمایپ  اب  دینیبب  دندرکیم .

نینثا مھیلا  انلـسرا  ذا  نولـسرملا . اـھئاج  ذا  هیرقلا  باحـصا  ـالثم  مھل  برـضا  و  « ؛ دـینک هجوـت  دـندش ، ثوـعبم  هیکاـطنا »  » رھـش هب  هک  یربماـیپ  رفن  هس  یارجاـم  نـیا  هـب 

. مینزب فرح  امـش  اب  میاهدـمآ  میراد و  یمایپ  میراد ، یفدـھ  ام  هک  دـنتفگ  ندـمت  کی  نارادمدرـس  هب  ربمایپ ، هس  نیا  نولـسرم .» مکیلا  انا  اولاقف  ثلاثب  اـنززعف  امھوبذـکف 

مکیلا اـنا   » نیا تسا . یخیراـت  مـیظع  راـثآ  نآ  اـب  لـالج و  هاـج و  نآ  اـب  مور  ییاذـک  یروتارپـما  ندـمت  یهلاـسم  تـسین ؛ یـشارتگنس  ینیـشنهوک و  یهلاـسم  هلاـسم ،

مدرم یهمھ  هک  هدوبن  روطنیا  میاهدـش . هداتـسرف  امـش  یوس  هب  ام  هک  دـنتفگ  هملک  کـی  ناربماـیپ  تسا . هملک  کـی  تسا ، زاـجیا  رب  ینبم  هکنآرق  ناـیب  رد  نولـسرم ،»

لوط رد  ماما  هک  دش  هتفگ  یروطنامھ  نولـسرم ،» مکیلا  انا  ، » هن نولـسرم ؛» مکیلا  انا  : » دنتفگ دندرک و  ینارنخـس  دنتفر  رفن  هس  نیا  دندرک و  عمج  اجکی  ار  هیکاطنا » »

یاھتلم یا  ملاع ! یتعنص  یسایس و  لیماف  دنچ  تسد  ریسا  ناسنا  یا  لفاغ ! رـشب  یا  نولـسرم .» مکیلا  انا  « ؛ رگید تفگیم  ار  نیمھ  ماما  تفگ . ایند  هب  لاس  هد  نیا 

یتدم لوط  رد  مھ  ناربمایپ  نآ  دیاش  نولسرم .» مکیلا  انا  « ؛ تفگیم ار  نیا  لاس  هد  ماما  مینزب . فرح  امش  اب  میاهدمآ  ام  میھدب ، تاجن  ار  امش  میاهدمآ  ام  هدشریقحت !

. دندز ار  فرح  نیا 

یارب ییهزات  فرح  هچ  امـش  دییوگیم ؟ هچ  امـش  اقآ ، هن  ریقحت : بیذـکت و  لباقم ، فرط  زا  نوبذـکت .» الا  متنا  نا  یـش  نم  نمحرلا  لزنا  ام  انلثم و  رـشب  الا  متنا  ام  اولاق  »

ملظم و یرگیدام  نارادمدرس  هک  ینحل  نیمھ  دینزیم ؛ ار  ناتدوخ  صوصخم  فرح  دیاهدروآ و  ار  ناتدوخ  صوصخم  مالـسا  دیمدرم ؛ یهیقب  لثم  مھ  امـش  دیراد ؟ تیرـشب 

. دننزیم فرح  زورما  دندز و  فرح  قح ، نارادمچرپ  قح و  نایعاد  اب  ماما و  اب  بالقنا و  اب  ایند ، سوحنم 

فرط زا  ددـجم ، یهلمح  نیبملا .» غالبلا  الا  انیلع  ام  و  نولـسرمل . مکیلا  انا  ملعی  انبر  اولاق  نوبذـکت . الا  متنا  نا  یـش  نم  نمحرلا  لزنا  ام  انلثم و  رـشب  الا  متنا  اـم  اولاـق  »

هعجارم ناتنادجو  هب  میراد . فرح  امش  اب  ام  میراد ، تلاسر  ام  میاهداتسرف ، ام  مینزیم . فرح  امش  ریخ  هب  ام  هک  میریگیم  تداھـش  هب  ار  تاسدقم  هن ، تسا : ناربمایپ 

هب میھاوخیمن  نیبملا - » غالبلا   - » میناسرب امـش  هب  ار  نامفرح  میھاوخیم  ام  دینک . هعجارم  دیراد -  رگا  ناتداھنکاپ -  نادنمـشیدنا  هب  دینک ، هعجارم  ناتنایدا  هب  دـینک ،

بـالقنا و رکف و  هشیدـنا و  ندرک  رداـص  میرواـیب ؛ دوـجو  هب  امـش  رد  ار  شزیگنا  میھاوـخیم  اـم  مینادرگرب . ور  نآ  هـب  ورنـیا  زا  ار  یتـشخ  ییهـطقن ، رھ  رد  ناـمدوخ  تـسد 

. تسا فئاخ  نآ  زا  نمشد  زیچ  همھ  زا  شیب  هک  ینامھ  گنھرف ؛

مکنمجرنل و اوھتنت  مل  نئل  مکب  اـنریطت  اـنا  اولاـق  « ؛ تسین ریقحت  تبحـص  رگید  اـجنیا  دوشیم . رتنشخ  شاهھبج  لـباقم  فرط  دـیآیم ، ناـیم  رد  نیبم  غـالب  تبحـص  اـت 

، ریخن دننکیم ؛ جیورت  ار  هنھک  ینابم  نکل  دندروآ ، ون  فرح  دنیوگب  دننزب و  رخـسمت  دنخبل  دوخ  تاغیلبت  رد  هک  تسین  نیا  تبحـص  رگید  اجنیا  میلا .» باذع  انم  مکنـسمیل 

فرح نیا  زا  تلاسر و  نیا  زا  امـش  رگا  دیوگیم  تسا ! هدز  ناسنا  تایح  هب  ار  هبرـض  نیرتگرزب  شدوخ  هک  وا  دیرـضم ؛ تیرـشب  یارب  اھامـش  دـیوگیم  وا  تسا . یدـنبفص 

؛ دنزیم تسد  فعاضم  لباقتم  یهبرض  کی  هب  زاب  شور ، نیا  اب  یهلباقم  رد  ربمایپ  هک  تساجنیا  تقونآ  میلا .» باذع  انم  مکنسمیل  « ؛ دیوشیم دیدھت  دیرادنرب ، تسد 

«. نوفرسم موق  متنا  لب  مترکذ  نئا  مکعم  مکرئاط  اولاق  »

صوصخم دـندرکیم ؛ راتفر  تنوشخ  لامک  اب  درـس و  نشخ و  یهرھچ  اب  ربمایپ ، تکرح  لباقم  رد  نارادایند  اـیند و  مھ  زور  نآ  تسھ . مھ  زورما  هدوب ، هشیمھ  هثداـح  نیا 

لماکت زورهبزور  خـیرات  هک  تساج  نیا  تسا . هدوب  ربکتـسم  ربکتم و  یهھبج  نامھ  هدرک ، ینیـشنبقع  تیاـھن  رد  هک  ییهھبج  نآ  مھ  دراوم  یهمھ  رد  اـما  تسین ؛ زورما 

. نیا ینعی  خیرات ، لماکت  تسا . نیا  خیرات ، یھلا  ریسفت  تسا . هدرک  ادیپ 

ناریا  / ١٣٧٠/١٢/١٣ یمالسا  یروھمج  یادص  یمالسا  فراعم  هورگ  هژیو و  هورگ  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

نیا نونکات  رگا  تسین . زیاج  ویدار  رد  افلخ  هب  نعط  هن ، دشاب ؛ هارمھ  اھنآ  هب  نعط  اب  دیاب  امتح  دننک ، لیلحت  افلخ  یهرود  هب  عجار  دنھاوخب  رگا  هک  دـننکیم  لایخ  اھیـضعب 

میھاوخیم هک  تسا  نیا  اـم  یهیعاد  تسا . یعرـش  مارح  نـالا  تسین ؛ زیاـج  اـقلطم  ویدار  رد  اـفلخ  هب  نعط  هک  منکیم  ضرع  نـالا  ماهتفگن ، لـبق  تاـسلج  رد  ار  هتکن 

دودـح دراد و  تیعمج  رفن  نوـیلیم  تسیود  دراـیلیم و  کـی  هک  مالـسا  یاـیند  تقونآ  تسا . مالـسا  یاـیند  لوا ، یهجرد  رد  اـیند ؟ مادـک  مـینک ؛ رداـص  اـیند  هـب  ار  ناـمبالقنا 

!؟ دوشیم رداص  بالقنا  نیا  ایآ  دینکب !؟ تناھا  تاسدقم  نیا  هب  دییایب  امش  دنراد ، داقتعا  تاسدقم  لکش  هب  ییاھزیچ  هب  هک  دنتسھ  یناسک  ناشمجنپراھچ 

رطف  / ١٣٧٢/٠١/٠۴ دیع  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

جوـم نیا  اددـجم  دـنزادنایم . هار  هب  یتاـغیلبت  یهلمح  جوـم  راـب ، کـی  هاـگھگ  دـناهدمآ و  رد  ادـص  هب  اـیند  فارطا  رد  یتسینویھـص ، یتاـغیلبت  یاـھقوب  هک  تسا  یتدـم  زاـب 

روز راب  ریز  رطاخ  هب  لالقتسا ، رطاخ  هب  یمالسا  یروھمج  هک  تسا  نیا  هلاسم  تسا . هدش  زاغآ  یتسینویھـص  تاغیلبت  یهلیـسو  هب  یمالـسا  یروھمج  هیلع  یتاغیلبت 

رطاـخ هب  دـنزادنیب ، تسد  روشک  نیا  رب  دـنھاوخیم  هک  ینانمـشد  عماـطم  لـباقم  رد  یگداتـسیا  رطاـخ  هب  ناربکتـسم  عفاـنم  هن  یلم و  عفاـنم  تیاـعر  رطاـخ  هب  نتفرن ،

« يمالسا بالقنا  رودص   » 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 6هاگياپ  هحفص 3 
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نیا زا  مینادیم و  ار  نیا  ام  تسا . یروفنم  دوجوم  ناھج  ناربکتسم  مشچ  رد  دندرک ، روشک  نیا  رد  ار  رابکتـسا  رامعتـسا و  یرکون  لاس  اھھد  هک  یناسک  طاسب  ندیچرب 

ناششوخ ام  زا  اھنآ  هک  یزور  میرتلاحـشوخ . ام  دشاب ، روفنم  اھناطیـش  اھدب و  ناراوخناھج و  ناربکتـسم و  رظن  رد  یمالـسا  یروھمج  هچرھ  میتسین . مھ  تحاران  تباب 

مھ یاهزات  بلطم  هک  تسا  مسیرورت  یهلاسم  دـنیوگیم ، زورما  هک  هچنآ  اما  درک . میھاوخ  کش  دوخ  راـک  هار و  تحـص  رد  دـنوش ، یـضار  اـم  زا  دندنـسپب و  ار  اـم  دـیایب و 

رارکت اھراب  اھراب و  هک  بالقنا  رودص  یهلاسم  میوگیم  نم  دننکیم . مھتم  ملاع  رسارس  رد  بالقنا  رودص  هب  مسیرورت و  زا  تیامح  هب  ار  یمالسا  یروھمج  اھنیا  تسین .

نآ ناوتب  هک  تسین  هلومحم  بالقنا ، درک . شرداص  دوشب  هک  تسین  الاک  بالقنا  دنک . رداص  ار  نآ  یـسک  هک  تسین  یزیچ  بالقنا  تسا . چوپ  انعمیب و  فرح  کی  دناهدرک ،

یـسک هکنیا  نودـب  دوشیم ؛ رداص  شدوخ  دـشاب ، بذاج  اـھتلم  یارب  رگا  دـشاب و  یقطنم  تسرد و  رگا  بـالقنا ، درک . رداـص  یرگید  روشک  هب  اـی  درب و  یرگید  یاـج  هب  ار 

. مود یهتکن  نیا ، تسا . هدش  رداص  شدوخ  یاھهبذاج  اب  بالقنا ، میدرکن . رداص  ار  بالقنا  ام  دنک . رداص  ار  نآ  دھاوخب 

نامیا شیارگ و  ایند ، رـساترس  رد  زورما  دـینیبیم  هکنیا  دـش ! و  دوشیم ؛ رداص  رابکی  بـالقنا ، مینک . رداـص  میھاوخیمن  زورما  ار  بـالقنا  اـم  هک  تسا  نیا  موس  یهتکن 

ناـناوج دـینیبیم  هکنیا  دـناهدش ؛ رادـیب  یمالـسا  یاـھروشک  برغ  قرـش و  رد  هناـیمرواخ و  رد  اـقیرفآ و  لامـش  رد  اـھتلم  دـینیبیم  هکنیا  تسا ؛ هدـش  هدـنز  یمالـسا 

هک اـم  تـسا . هدـش  رداـص  دوـخ  عوـقو  لوا  رد  یمالـسا  بـالقنا  هـک  تـسا  نـیا  زا  یکاـح  هـمھ  دـناهدنروآور ، نآرق  نـید و  یاـھییابیز  هـب  نوگاـنوگ  یاـھروشک  رد  ناملـسم 

تیباذج ربخ و  دـش و  زوریپ  بالقنا ، هک  یتقو  دـش . مھ  نآ  دوشیم و  رداص  بالقنا  راب  کی  میـشاب ! بالقنا  رودـص  رکف  هب  هزات  لاس ، هدراھچ  تشذـگ  زا  دـعب  میھاوخیمن 

نآ رطاخ  هب  هک  یراک  نامھ  دـیوجیم و  ریجنز  نآ  رطاخ  هب  هک  یراـک  ناـمھ  دـیتسھ ؛ یـضاران  نآ  زا  امـش  هک  یراـک  ناـمھ  دـش . دوشب  دـیاب  هک  یراـک  درکرپ ، ار  اـیند  نآ ،

! تسا هتشذگ  راک  زا  راک  دنکب . یراک  دناوتیمن  مھ  یرگید  سک  چیھ  دینکب و  دیناوتیمن  یراک  چیھ  مھ  امش  تسا ! هتشذگ  راک  زا  راک  هدش و  دیوشیم ، کانمشخ 

رطف  / ١٣٧٢/٠١/٠۴ دیع  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

رد تدش  هب  امـش  میوگیم : اھنآ  هب  نم  دناهدمآ . نادیم  هب  مھ  دیدھت  حالـس  اب  بالقنا ، رودص  مسیرورت و  هب  یمالـسا  یروھمج  ندرک  مھتم  یپ  رد  یرابکتـسا ، یاھتردق 

؟ دیاهدرک لایخ  هچ  یمالسا  یروھمج  یهرابرد  دینکیم ؟ دیدھت  زیچ  هچ  هب  ار  یمالسا  یروھمج  دینکیم . دیدھت  ار  یمالسا  یروھمج  هک  دیھابتشا 

، دـندش دوبان  دـندروخ و  تسکـش  یتسینومک  یاھروشک  رد  مدرم ، هب  یکتم  ریغ  یاھبالقنا  یلاشوپ  یاھبالقنا  نوچ  دـننکیم  لایخ  هک  ییاھنآ  دنھابتـشا  رد  تدـش  هب 

یهسیاقم هچ  دنھابتشا . رد  تدش  هب  دروخب . تسکش  تسا  نکمم  تسا ، هدش  هتشاد  اپ  رب  تلم  کیاکی  تسد  اب  هک  یمدرم  لیـصا  بالقنا  نیا  هک  تسا  نیا  شیانعم 

! تفرگن ماجنا  نآ  رد  یرسارس  یمدرم و  تاباختنا  کی  دش ، مدھنم  یتقو  ات  لوا  زا  هک  قباس  یوروش  لثم  یروشک  ام و  روشک  نیب  تسا  یطلغ 

١٣٧٢/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمراھچ  رد  هعمجزامن  یاھهبطخ 

، نیا دینکیم ». یدام  ینابیتشپ  امـش   » دیوگب دـھاوخیم  نمـشد  مینکیم . یـسایس  یونعم و  تیامح  وا  زا  ام  دـنک ، مایق  مالـسا  تزع  یارب  ایند  یاج  رھ  رد  سکرھ ،

نآ هب  طابترا  ار ، یمـسر  طابترا  ار ، ینامزاس  طابترا  اـم  دـیراد ». طاـبترا  تسا ، یمالـسا  یاـھروشک  رد  هک  ییاھتـضھن  اـب  امـش   » دـیوگب دـھاوخیم  نمـشد  تسا . غورد 

ام راوگرزب  ماما  ریثات  تحت  دننکیم ، دنلب  ادـص  مالـسا  مان  هب  مالـسا ، یایند  رد  هک  یناسک  یهمھ  زورما  هتبلا  مینکیم . بیذـکت  ادـج  دراد ، رظن  رد  نمـشد  هک  ار  ییانعم 

مییوـگیم نمـشد  باوـج  رد  اـم  دـینکیم ؟ رداـص  ار  ناـتبالقنا  ارچ  دـیوگیم  اـم  هب  نمـشد  متفگ : لاـسما  رطف  دـیع  یهبطخ  رد  نم  تسین . یدـیدرت  هکنیا  رد  دنتـسھ .

تـسین الاک  کی  رودص  یانعم  هب  بالقنا  رودص  دیراد . رارق  هدش  ماجنا  لمع  کی  لباقم  رد  امـش  دـش ! مامت  تشذـگ و  دـش و  رداص  ام  بالقنا  مینکیمن . رداص  ار  نامبالقنا 

ار اھناسنا  لد  تسا و  حیحص  هشیدنا ، نآ  هک  تسا  نآ  یانعم  هب  هشیدنا ، کی  رکف و  کی  رودص  دشاب . هتشاد  همادا  دھاوخب  صاخشا  یهلیـسو  هب  مھ  نآ  مئاد ، روطهب  هک 

یونعم و تیامح  ام  یلو  دـھدیم . ناشن  ام  راوگرزب  ماما  تلحر  زا  دـعب  یتح  اـیند  رد  ار  شراـثآ  زورهبزور  تفرگ و  ماـجنا  راـک  نیا  دـنکیم . بذـج  دوخ  هب  ملاـع ، فاـنکا  رد 

زا ناتـسکیجات  رد  هک  ار  یناناملـسم  ای  دنیوگیم ، نخـس  مالـسا  مان  هب  یمالـسا ، یاھروشک  ریاس  رد  ای  ریازجلا ، رد  ای  رـصم ، رد  هک  ار  یناناوج  ام  مینکیم . یـسایس 

ریز قارع  رد  هک  ار  یمولظم  ناناملـسم  ای  دننک ، ظفح  دنھاوخیم  ار  ناشدوخ  یمالـسا  تیوھ  دنھ ، رد  هک  ار  یناناملـسم  ای  دـننکیم ، تیامح  ینآرق  یمالـسا و  رکفت 

مینکیم اعد  اھنآ  یارب  ابلق  مینکیم . تیامح  میراد و  لوبق  دنکیم ، ایحا  ار  یمالـسا  رکفت  ملاع  یهطقن  رھ  رد  هک  ار  یناملـسم  هورگ  رھ  ای  دنراد ، رارق  یثعب  میژر  راشف 

. تسا لئاسم  زا  یکی  مھ  نیا  مییامنیم . تیامح  اھنآ  زا  ناھج  حطس  رد  یسایس ، دعب  زا  و 

شترا  / ٠١/٣٠/١٣٧۴ لنسرپ  ناھدنامرف و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هنھک و رگید  اھییوگلمھم  نیا  اھفرح و  نیا  دـنک ». رجفنم  متا  بمب   » ای دـنک » تسرد  گـنج  دـھاوخیم  ناریا   » هک دـنیوگب  اـجنآ  اـجنیا و  دـنورن  زاـب  ییاـکیرما ، یاـھوگهوای 

ام میتسین . زورفاگنج  ام  هک  دـننادب  اما  دـنیوگیم ؛ تالمھم  نیا  زا  مھ  زاب  دـننکیمن و  هاگن  تالمھم  نیا  ندـشن  اـی  ندـش  خوسنم  هب  اـھنآ  هچ  رگا  تسا . هدـش  خوسنم 

هک یـسک  میراد . فرح  ام  نوچ  میـشاب . هتـشاد  شمارآ  تینما و  تبحم و  حلـص و  یتسود و  مایپ  هک  دنکیم  اضتقا  ام  لوصا  میفلاخم . یزورفاگنج  اب  نامینابم ، قبطرب 

اـضف هک  دھاوخیم  شلد  تسا ، ندرک  وپچ  ییوگروز و  لھا  هک  یـسک  تفگ . هچ  وا  هک  دنادن  یـسک  دسرن و  یـسک  هب  ادـص  دـشاب ؛ غولـش  اضف  دـھاوخیم  درادـن ، فرح 

باسح فرح  ات  دشاب ، هتشاد  شمارآ  اضف  دنشاب و  مارآ  دنوش ؛ تکاس  همھ  دھاوخیم  شلد  دراد ، باسح  فرح  هک  یـسک  اما  دنک . وپچ  راک  طسو  رد  وا  ات  دوش ، غولش 

. دنونشب ار  وا 

.« دـننک رداص  ار  بالقنا  دـنھاوخیم  اھنآ   » دـنیوگیم نانمـشد  زونھ  درذـگیم و  بالقنا  زا  لاس  هدزناش  هک  تسا  نیا  مھ  شلیلد  میراد . مایپ  ام  میراد . باـسح  فرح  اـم 

زا یکی  یتح  هب  ملاع ، یاضف  رد  دنـسرتیم . ام  یاھفرح  زا  اھنآ  دـنک ! رداص  هدرک ، یدنبهتـسب  ار  نآ  یـسک  هک  تسالاک  بـالقنا  رگم  دـننک !؟ رداـص  دـنھاوخیم  هچ  ینعی 

. دنسرتیم نوچ  دننکیمن ؛ رشن  جرد و  ملاع  فورعم  تاعوبطم  رد  ار  نآ  دنھدیمن و  شخپ  یهزاجا  یمالسا ، یروھمج  ماظن  نیلووسم  یباسح  تسرد و  یاھفرح 

یاھروشک زا  یکی  تاعوبطم  رد  یدایز ، یاھب  نتخادرپ  اب  ار  راوگرزب  ماـما  جـح  ماـیپ  اـت  دـنداتفا  رکف  هب  راوگرزب ، ماـما  یهتـشذگرد  زیزع  دـنزرف  هک  مدرک  ضرع  تقو  کـی  نم 

. دننک جرد  دندشن  رـضاح  تسا ، زیچ  همھ  تریغ و  سومان و  نامیا و  نید و  ناشیارب  لوپ  دنلوپ و  یهدنب  هکنیا  اب  اھنآ  دننک . پاچ  دندشن  رـضاح  اھنآ  اما  دـننک . پاچ  یبرغ 

فرح هک  ام  دنسرتیم . ام  یاھفرح  زا  دنفلاخم و  ام  یاھفرح  اب  اھنآ  دشیم . رجفنم  اجنآ  رد  بمب  لثم  ماما ، مایپ  هک  دوب  عمج  ناشیتاعالطا  یاھھاگتـسد  ساوح  نوچ 

هک تسین  نیا  شیانعم  میتسین ، بلط  گـنج  اـم  هکنیا  اـما  میتسین . بلط  گـنج  هک  تسا  مولعم  میتسھ ؛ افـص  حلـص و  تینما و  شمارآ و  لاـبند  تسا  یعیبط  میراد ،

. تسین بلطگنج  مھ  ام  نمشد 

١٣٧۴/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمشش  مسارم  رد  تانایب 

تساجنیا اھنآ  لوا  هابتشا  دننکیم . طلغ  رابود  دنکیم . فعاضم  طلغ  هابتـشا و  دوشیم ،» رداص  نویبالقنا  هلیـسو  هب  بالقنا   » دیوگیم هک  نمـشد  نارھاوخ ! ناردارب و 

ار بالقنا  تقیقح  تلم ، نیا  تسا . بالقنا  نامھ  هک  تسا  یتقیقح  یاراد  یمالـسا  یروھمج  ماظن  تسین . زیچ  چیھ  ندرک  رداص  ددـص  رد  یمالـسا ، یروھمج  ماظن  هک 

ندرک رداص  هب  جایتحا  تسا ، یرادیب  یدازآ و  مایپ  هک  بالقنا  مایپ  بالقنا و  رکفت  هک  تسا  نیا  مود  هابتشا  تسا . بالقنا  مسجت  یمالـسا ، یروھمج  ماظن  دروآ و  دوجو  هب 

یروھمج قفوم  یهبرجت  دـندش و  هجاوم  یتقو  دـنربخیب . نآ  زا  اـھتلم  هک  تسا  یتقیقح  فرح و  کـی  بوخ ؛ دـنک !؟ رداـص  ار  میھاـفم  نیا  یـسک  تسا  مزـال  رگم  درادـن .

یاھتیقفوم بالقنا ، یمالسا ، یروھمج  ماظن  اھتلم ، دینک ». لمع  روطنیا  دییایب  مھ  امش   » هک دوش  هتفگ  اھتلم  هب  تسین  مزال  دنریگیم . سرد  ارھق  دندید ، ار  یمالسا 

« يمالسا بالقنا  رودص   » 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 6هاگياپ  هحفص 4 
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بالقنا نوھرم  ناھج ، رـساترس  رد  تیونعم  حور  یرادـیب  نوگانوگ و  یاھروشک  رد  یمالـسا  یرادـیب  زورما  دـنریگیم . سرد  دـننیبیم و  ار  مالـسا  ناریا و  تزع  تلم و  نیا 

. تسا یمالسا 

نآ لابند  هب  اکیرما و  یهدـحتم  تالایا  میژر  نآ  سار  رد  یناـھج و  رابکتـسا  زورما  نم ! نازیزع  هک  تسا  نیا  دـننک ، هجوت  نآ  هب  نارھاوخ  ناردارب و  یهمھ  ملیاـم  هک  یاهتکن 

نآ هب  دیاب  امـش  هک  دناهدیـسر  هجیتن  کی  هب  دنفلاخم ، تلادع  قح و  اب  هک  ییاھناسنا  یهمھ  اھدبتـسم و  اھرگمتـس ، اھھاوخ ، ضیعبت  یهمھ  ملاع ، دب  یاھمدآ  یهمھ 

مئاق ماظن  نیا  هک  یتقو  ات  دوشیم ». غیلبت  یمالسا ، یروھمج  ماظن  ندوب  اپرس  نتشاد و  سفن  اب  زورما  یمالسا ، بالقنا   » هک دناهدیسر  هجیتن  نیا  هب  اھنآ  دینک . هجوت 

رطخ ساسحا  اھنآ  دوشیم ، رتیوق  رتدابآ و  زورهبزور  ناریا  یمالسا  یروھمج  روشک  هک  یتقو  ات  تسا و  هداتـسیا  راوتـسا  مکحم و  یمالـسا  یروھمج  هک  یتقو  ات  تسا ؛

نیا رگید  هک  دننادیم  دنـسویام و  نیا  زا  هتبلا  دننک . لحمـضم  دنربب و  نیب  زا  ار  یمالـسا  یروھمج  ماظن  دنناوتب ، رگا  هک  تسا  نیا  دننکیم  لابند  اھنآ  هک  یزیچ  دننکیم .

کی ناونع  هب  ایند  رد  دوشیم ، هرادا  ماظن  نیا  اب  هک  یناریا  یمالـسا و  یروھمج  ماظن  دـنراذگن  هک  تسا  نیا  اھنآ  تمھ  یهمھ  مود ، یهجرد  رد  اـما  تسین . یلمع  راـک ،

اھنآ دـنیامن . تلاـخد  نآ  رد  یزادـناتسد و  نآ  هـب  فـلتخم  قرط  زا  دـننک و  دراو  هشدـخ  ناریا  لالقتــسا  رد  دــنھاوخیم  اـھنآ  دوـش . حرطم  داـبآ  لقتــسم و  روـشک  ماـظن و 

هب ار  تلم  نیا  یگتـسباو  مدـع  لالقتـسا و  دـنناوتب  هلیـسو  نیا  هب  هکلب  دـیھد ؛» ماجنا  یراک  دـیناوتیمن  میـشابن ، امـش  اب  ام  رگا   » هک دـننک  دومناو  غورد  هب  دـنھاوخیم 

یهیام روشک ، نیا  رد  ار  یگدـنز  دـنک و  دابآ  ار  ناریا  دزاسب ؛ ار  دوخ  روشک  تلم ، نیا  دـنراذگن  هک  دـننک  یعـس  دـننکب ، ار  راـک  نیا  دنتـسناوتن  رگا  و  دـننک ، رادهشدـخ  یوحن 

! دیشاب رادیب  دنک . رگید  یاھتلم  کشر 

١٣٧۶/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمتشھ  مسارم  رد  تانایب 

بالقنا رودـص  زا  ترابع  دـناهدرک ، حرطم  یمالـسا  ماظن  هب  تبـسن  هراومھ  نانمـشد  تاغیلبت  هک  یتاکن  زا  یکی  درذـگیم ، بالقنا  یزوریپ  زا  هک  یلاس  هدزون  بیرق  نیا  رد 

دوصقم دـننکیم ! رارکت  مھ  زاب  اھنآ  اما  مینک ؛ رداص  اھتلم  نایم  رد  اھروشک و  هب  ار  نامبالقنا  میھاوخیمن  ام  هک  دـناهتفگ  یمالـسا  یروھمج  نالووسم  مھ  اھراب  تسا .

هک ملاع  قافآ  یاج  رھ  رد  تسا -  هدـش  هک  دـشاب -  هدـش  میظنت  ینآرق  یاھفدـھ  مالـسا و  ماکحا  یانبم  رب  یمالـسا  ماظن  یتقو  هک  تسا  نیمھ  بالقنا ، رودـص  زا  اـھنآ 

. دراد تزع  ساسحا  شتزع ، زا  دنکیم و  راختفا  نآ  هب  دنادیم ، دوخ  زا  ار  بالقنا  نیا  ماظن و  نیا  دنکیم ، یگدنز  یناملسم 

لثم دروآیم -  دوجو  هب  تلم  نیا  هک  یمیظع  یسایس  یاھشیامن  رد  روشک و  یگدنزاس  یهصرع  رد  یللملانیب و  یسایس و  یاھهنحـص  رد  یمالـسا ، یروھمج  زورما 

تزع و یاھهنومن  زا  یکی  دـیآیم ، دوجو  هب  اھنیا  زا  یکی  هاگرھ  تسا . دنلبرـس  دـننکیم -  ادـیپ  روضح  نآ  رد  مدرم  هک  ییاھهصرع  یهیقب  اـی  تاـباختنا ، یهلاـسم  نیمھ 

ار یمالـسا  یروھمج  ماظن  نوچ  ارچ ؟ دـنکیم . تزع  ساسحا  دونـشیم ، ار  ربخ  نیا  یتقو  دـنکیم ، یگدـنز  یناملـسم  ملاع ، یاج  رھ  دوشیم . رھاظ  مھ  لالقتـسا 

یهبنج نآ ، هب  دروآ و  دوجو  هب  یمالـسا  یاھفدـھ  ساسا  رب  ار  ماظن  نیا  بالقنا -  نیا  رامعم  حارط و  راوگرزب -  ماما  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  دـنادیم و  شدوخ  هب  قلعتم 

. داد یللملانیب  یناھج و  یزرمارف و 

تدـشهب ار  رابکتـسا  هک  تسا  یزیچ  ناـمھ  نیا  دـننادیم و  دوـخ  زا  ار  ماـظن  نـیا  اـیند ، ناناملـسم  دـننک . سوـبحم  ناریا  یاـھزرم  بوچراـچ  رد  ار  ماـظن  نـیا  دـنناوتیمن 

رد دندرکیم ؛ راختفا  نآ  هب  متـسیب ، نرق  یهنایم  یاھهھد  رد  تسیـسکرام ، نویبالقنا  هک  یریبعت  نامھ  ینعی  دنراذگیم ؛ بالقنا  رودص  ار  نیا  مسا  دنکیم . نیگمـشخ 

دـنمهقالع و نآ  هب  ملاـع ، ناناملـسم  یهمھ  سپ  تسا ، یمالـسا  بـالقنا ، نیا  هک  یتـقو  میتـسین . بـالقنا  رودـص  هب  دـقتعم  تروـص ، نآ  هب  اـنعم و  نآ  هب  اـم  هـک  یلاـح 

. دننادیم دوخ  زا  ار  نآ  دندقتعم و 

یجیسب  / ١٣٧٧/٠٩/٢۵ نایوجشناد  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یرکف ییانب  تسا ؛ خماش  ىرکف  یانب  کی  بالقنا ، یهفسلف  دیوش . جیسب  گرزب ، دنلب و  یهشیدنا  نیا  هب  بالقنا و  رکف  هب  ندیـشخب  قمع  یارب  بالقنا ، هار  موادت  یارب 

رد هک  ار  یناسک  مامت  دروآ و  دوجو  هب  ون  ماظن  کی  دنک ، ور  ریز و  مدھنم و  دندوب ، شنابیتشپ  ایند  یاھتردـق  نیرتگرزب  هک  ار  ماظن  کی  تسناوت  هک  ماکحتـسا  ردـقنآ  یاراد  و 

نیا ولج  دنیوگیم  دننزیم ، فرح  ات  تسا ، زونھ  هک  مھ  زونھ  هک  تسا  نیا  دـندیزرل . دوخ  هب  یرآ ؛ دـنازرلب ! دوخ  هب  دـنراد ، هدـش  مدـھنم  ماظن  نآ  هیبش  یزیچ  زورما ، یایند 

یهمھ ینآرق ، یھلا و  یمالسا و  یهینب  شوخ  ىوق  مکحتسم  یهفسلف  هکنیا  ینعی  هچ ؟ ینعی  نیا  میـسرتیم ! یلیخ  بالقنا ، رودص  نیا  زا  ام  دیریگب ؛ ار  بالقنا  رودص 

. تسا یزیچ  نینچ  کی  دنازرلیم ! دوخ  هب  تسا -  هدرک  مدھنم  ار  نآ  هفسلف ، نیا  هک  دنراد -  ماظن  نآ  اب  یدایز  کرتشم  هجو  هک  ار  یناسک 

یجیسب  / ١٣٧٧/٠٩/٢۵ نایوجشناد  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یرکف و ییانب  تسا ؛ خماش  ىرکف  یانب  کی  بالقنا ، یهفسلف  دیوش . جیسب  گرزب ، دنلب و  یهشیدنا  نیا  هب  بالقنا و  رکف  هب  ندیشخب  قمع  یارب  بالقنا ، هار  موادت  یار 

رد هک  ار  یناسک  مامت  دروآ و  دوجو  هب  ون  ماظن  کی  دـنک ، ور  ریز و  مدـھنم و  دـندوب ، شنابیتشپ  ایند  یاھتردـق  نیرتگرزب  هک  ار  ماظن  کی  تسناوت  هک  ماکحتـسا  ردـقنآ  یاراد 

نیا ولج  دنیوگیم  دننزیم ، فرح  ات  تسا ، زونھ  هک  مھ  زونھ  هک  تسا  نیا  دـندیزرل . دوخ  هب  یرآ ؛ دـنازرلب ! دوخ  هب  دـنراد ، هدـش  مدـھنم  ماظن  نآ  هیبش  یزیچ  زورما ، یایند 

یهمھ ینآرق ، یھلا و  یمالسا و  یهینب  شوخ  ىوق  مکحتسم  یهفسلف  هکنیا  ینعی  هچ ؟ ینعی  نیا  میـسرتیم ! یلیخ  بالقنا ، رودص  نیا  زا  ام  دیریگب ؛ ار  بالقنا  رودص 

؛ دـیبایرد ینـشور  هب  ار  نیا  تسا . یزیچ  نینچ  کی  دـنازرلیم ! دوخ  هب  تسا -  هدرک  مدـھنم  ار  نآ  هفـسلف ، نیا  هک  دـنراد -  ماظن  نآ  اب  یداـیز  کرتشم  هجو  هک  ار  یناـسک 

لایخ نانمـشد  تسا . نآرق  مالـسا و  هب  قلعتم  نرق ، نیا  یهدنیآ  روشک و  نیا  یهدنیآ  دینادب  دـینک و  قیمع  نارگید ، یاھلد  رد  ناتدوخ و  یاھلد  رد  ار  نآ  هب  نامیا  داقتعا و 

یانب کـی  نیا  تسین . هنوگنیا  ریخن ، دـننک ؛ عمج  یاهنوگهب  تسا ، هدـش  ناـشتمحز  بابـسا  تسا  یلاـس  دـنچ  هک  ار  بـالقنا  نیا  هت  رـس و  تسناوت  دـنھاوخ  هک  دـننکن 

(١ «.) اھبر نذاب  نیح  لک  اھلکا  یتوت  امسلا  یف  اھعرف  تباث و  اھلصا   » هک تسا  یاهبیط  یهرجش  کرابم و 

ناملعم  / ١٣٨٢/٠٢/١٠ نارگراک و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نابایخ و رد  هک  یقارع  ناوج  نآ  دـنکیمن . کیرحت  ار  سک  چـیھ  ناریا  هن ، دـنکیم . کـیرحت  ناریا  دـنیوگب  اھوگدـنلب  تشپ  دـنیاین  یھ  سیلگنا  اـکیرما و  میژر  ناـنابنجرس 

ار نارگلاغـشا  روضح  هعماج  کی  عاجـش  نانز  رویغ و  نادرم  ناناوج و  ایند  یاجک  درادـن . کیرحت  هب  جایتحا  دـنیبیم ، ار  هناگیب  ناشوپ  همکچ  یهمکچ  کنات و  دوخ ، یهناـخ 

مھ ار  نیا  تسا ؛ یمالـسا  یرادیب  یلـصا ، لماع  دھاوخیمن . کرحم  نیاربانب  درک ؛ دنھاوخن  لمحت  مھ  اھنیا  دندرکن ، لمحت  اج  چـیھ  دـننک ؟ لمحت  اھنیا  هک  دـندرک  لمحت 

هجاوم مدرم  اب  ار  دوخ  دـنبای و  روضح  اھنیا  لاثما  اھیـسیلگنا و  اھییاکیرما و  مالـسا ، یایند  یاج  رھ  رد  زورما  تسین ؛ مھ  قارع  صوصخم  نیا ، دـناهدیمھف . بوخ  ناشدوخ 

یهمھ تسا . هدییوب  ار  مالـسا  فراعم  هب  تشگزاب  رطع  هدرک و  سح  ار  یرادیب  میـسن  یمالـسا  تما  درک . دنھاوخ  سمل  ار  یمالـسا  یرادیب  تضھن و  میظع  جوم  دننک ،

لحار ماـما  دـنک -  هاـگآ  ار  اـھلد  نـیا  مطـالتم و  ار  سوناـیقا  نـیا  تسناوـت  هـک  ینامــسآ  گرزب و  درم  نآ  زا  دــیتخادنا و  هار  هـب  مدرم  امــش  هـک  یمیظع  تـضھن  نآ  زا  اـھنیا 

زا یاهمشچ  دننادیم  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  یمالسا  ماظن  یمالـسا و  بالقنا  ماما و  امـش و  اب  اھنآ  ینمـشد  دناهدیمھف . مھ  اھنآ  دریگیم ؛ همـشچرس  ناشلامیظع - 

لثم بالقنا  دنک !؟ رداص  ار  نآ  ناسنا  هک  تسالاک  رگم  بالقنا  میتفگ  ام  دینکن ؛ رداص  ار  بالقنا  دنتفگ  تسا . هدش  زیررس  مالـسا  یایند  یهمھ  هب  هدرک و  شـشوج  اجنیا 

رداص دـیابن  یـسک  ار  بالقنا  دـنکیم . اجهباج  ضوع و  ار  نفعتم  هتفرگ و  یاھاضف  شدوخ  تسا ؛ یراھب  داب  لـثم  بـالقنا  دوشیم . رداـص  شدوخ  تساـھلگ ؛ شوخ  یوب 

. دوشیم رداص  شدوخ  بالقنا  دنک ؛

« يمالسا بالقنا  رودص   » 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 6هاگياپ  هحفص 5 
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نانمس  / ٠٨/١٧/١٣٨۵ ناتسا  مدرم  رادید  رد  تانایب 

؛ دزاتیم شیپ  هب  هتفرگ و  تسد  رس  رب  ار  بالقنا  یاھراعش  هزیگنارپ  طاشنرپ و  روطنیا  ام  تلم  اما  هتشذگ ، ماما  تشذگرد  زا  لاس  هدفھ  بالقنا و  زا  لاس  تفھوتسیب 

مھ تشاد ، دھاوخ  همادا  مھ  تشاد . دـھاوخ  مھ  همادا  تسا و  لوقعم  یقطنم و  دـنیارف  کی  نیا  تسا ؛ دـنور  کی  نیا  هن ، تسا !؟ قافتا  کی  نیا  تسا !؟ فداصت  کی  نیا 

لثم یتاعالطا ؛ یتینما و  رگشل  ای  یماظن  رگشل  ای  درک ؛ میھاوخ  یـشکرگشل  بالقنا  رودص  یارب  ام  هک  دندرکیم  لایخ  اھنیا  تشاذگ . دھاوخ  ریثات  رگید  یاھتلم  یور  رب 

نآ ناریا و  تلم  فرح  هکلب  یماظن ، رگشل  هن  میھاوخیم و  یتاعالطا  رگشل  هن  ام  هن ، هکنیا  زا  لفاغ  اما  دنتسرفیم ؛ یتینما  یاھرگـشل  ناشدصاقم  یارب  هک  ناشدوخ 

ام تلم  رادـفرط  دـنمهقالع و  یعیبـط  روط  هب  ناملـسم  یاـھتلم  دنیـشنیم و  ناملـسم  یاـھتلم  لد  رد  هدروآ ، ناـیم  هب  عماوج  اـھتلم و  یهرادا  یارب  اـم  تلم  هک  یحرط 

. دنوشیم رتشیب  مھ  زورهبزور  دندش و  دنتسھ و  هک  دنوشیم ،

١٣٨٩/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمکی  تسیب و  رد  هعمجزامن  یاھهبطخ 

ریغ هکلب  ناملـسم ، یاھتلم  یهمھ  هب  قلعتم  ار  بالقنا  نیا  تسنادـیم و  یناھج  ار  تضھن  ماما  تسا . تضھن  ندوب  یناھج  ماما ، طخ  نشور  طاـقن  زا  رگید  یهطقن  کـی 

زورید نارگرامعتسا  کبس  هب  بالقنا  ندرک  رداص  زا  ریغ  نیا  مینکیمن ؛ ام  هک  تساھروشک ، روما  رد  تلاخد  زا  ریغ  نیا  تشادن . یئابا  نیا  زا  ماما  درکیم . یفرعم  ناملـسم 

ناشهفیظو هک  دنمھفب  اھتلم  دوش ، هدنکارپ  ایند  رد  دـیاب  ینامحر  یهدـیدپ  نیا  شوخ  یوب  هک  تسا  نیا  شیانعم  نیا  میتسین ؛ شلھا  مینکیمن ، ار  راک  نیا  ام  هک  تسا ،

. تساجک تسا و  هنوگچ  ناشتیوھ  هک  دننادب  ناملسم  یاھتلم  تسیچ ،

مق  / ١٣٨٩/٠٨/٠٣ یهیملع  یهزوح  یناریاریغ  بالط  رادید  رد  تانایب 

یاھرازبا اب  هک  تسین  یزیچ  بالقنا  مینک ؛ رداص  روشک  نآ  روشک و  نیا  هب  یـسایس  سوماـق  یـسایس و  فرع  رد  فراـعتم  لکـش  هب  ار  بـالقنا  اـم  هک  تسین  نیا  فدـھ 

. میتسب ار  هار  نیا  لوا ، زا  ام  تسا ؛ طلغ  نیا  درب ؛ شیپ  ار  نآ  دوشب  یتینما  یماظن و  یاھرازبا  اب  ای  درک  رداص  ار  نآ  دوشب  یسایس 

مالسا میلاعت  اب  دننک ، یمالسا  تیصخش  ساسحا  دننک ، تیوھ  ساسحا  اھناملسم  ات  تسا ، یمالسا  یالاو  فراعم  دیلوتزاب  یهلئسم  یمالـسا ، یروھمج  یهلئـسم 

تناک یتلا  لالغالا  مھرـصا و  مھنع  عضی  و   » میداتـسرف ار  ربمغیپ  دـیامرفیم : لاعتم  دـنوادخ  هک  تسیچ  شیانعم  نیا  دـننادب  دـنوش ؛ انـشآ  تسا ، تیرـشب  شخبتاـجن  هک 

یاھتدم تلفغ ، رثا  رب  یمالسا  تما  تسیچ ؟ دیاشگب ، ار  اھنیا  دھاوخیم  مالسا  تسا و  هتـسب  اھناسنا  یاپ  هب  دولآکرـش  طیحم  رد  هک  یئاھریجنز  اھلغ و  نیا  مھیلع ؛»

یمالـسا میلاـعت  تکرب  هب  اـھنیا  دـشاب ؛ ردـتقم  دـشاب ، زیزع  دـشاب ، ملاـع  دـشاب ، هتفرـشیپ  دـشاب ، دازآ  دـناوتیم  یمالـسا  تما  دوـب . هدرب  داـی  زا  ار  قیاـقح  نیا  ینـالوط 

لفاغ ناشدوخ  تیوھ  زا  ار  اھنآ  دـنربب ؛ اھناملـسم  دای  زا  ار  میھافم  نیا  دـندرک  یعـس  لاس  تسیود  لوط  رد  یرامعتـسا  یاھهاگتـسد  رابکتـسا و  تسا . یندـمآتسدهب 

. دروآ یمالسا  تما  دای  هب  ار  اھنیا  بالقنا  دننک . لواطت  دننک و  زارد  اھنآ  یموب  گنھرف  هب  اھنآ ، یداصتقا  طیحم  هب  اھنآ ، یسایس  طیحم  هب  ار  زواجت  تسد  دنناوتب  ات  دننک 

یف اوھقفتیل  « ؛ دـیوش انـشآ  فراعم  نیا  اـب  هک  دـیراد  یفطـصملا »  » کراـبم یهعماـج  رد  مق ، یملع  یهمـصاع  رد  یمالـسا ، یروھمج  رد  ار  گرزب  تصرف  نیا  زورما  اـمش 

. دراد زاین  نیا  هب  مالسا  یایند  زورما  دنکیم . نشور  ار  اضف  هک  دیوش  ینکفارون  دیناوتب  امش  دوخ  مھیلا ؛» اوعجر  اذا  مھموق  اورذنیل  نیدلا و 

نیفعضتسم  / ١٣٩٣/٠٩/٠۶ جیسب  ىلاع  عمجم  ىاضعا  رادید  رد  تانایب 

ىاھلگ رطع  لثم  مالسا ، میھافم  بالقنا و  میھافم  میتفگ ، اھراب  هدش . رداص  نیا  درک ، قلخ  ىمالسا  ناریا  رد  ار  نیا  ام  راوگرزب  ماما  تسا و  ىجیـسب  رکفت  هک  رکفت  نیا 

الاـح دریگیم ؛ دوخ  ىدوخ  هب  ار  اـجهمھ  هک  تسا  ىـشخبناور  ازفاحور و  میـسن  دوریم ؛ اـجهمھ  دوشیم ، شخپ  دریگب ؛ ار  نآ  ىوـلج  دـناوتیمن  ىـسک  چـیھ  تسا ؛ ىراـھب 

؛ دنکیم تیلاعف  دراد  قارع  رد  دنکیم ، تیلاعف  دراد  نانبل  رد  رکفت  نیا  دینک ؛ هظحالم  ىنوگانوگ  ىاھروشک  رد  امـش  نالا  هدش و  رداص  هتفر ، دـننک ؛ دادـیبوداد  دـننک ، لاجنج 

رد روجنیمھ ، نیطسلف  رد  روجنیمھ ، هزغ  رد  روجنیمھ ، هیروس  رد  دنروایب ؛ تسد  هب  ار  اھىزوریپ  نیا  دنتسناوت  دندش  ناششترا  هارمھ  دندرک  تکرح  ىقارع  ىاھناوج 

. روجنیمھ مھ  ىصقالا  تاجن  ىارب  فیرش و  سدق  رد  هللااشنا  روجنیمھ ، نمی 

« : یمالسا بالقنا  رودص   » هژاودیلک اب  طبترم  تالاقم 

یدنزرف  /   ٠٧/٠١/١٣٨۶ یلعسابع  هدنسیون :  (س) /  ینیمخ ماما  رظنم  زا  بالقنا  رودص  یرظن  ینابم 

یدابآتلود  /   ١٣٧٧/١٠/٠١ زوریف  هدنسیون :  نوریب /  نورد و  زا  یلباقت  انمت و  بالقنا  رودص 

یکراین  /   ١٣٩١/٠٢/٢۴ یفوص  یقت  هدنسیون :  یمالسا /  یاھتکرح  رد  ارگنامرآ  ِلادتعا  ِطخ  یمالسا ، یرادیب  یهیرظن 

نایعاد  /   ١٣٩١/٠٢/٢۴ داوج  دمحم  هدنسیون :  یتسیناموا /  بتاکم  نایاپ  یمالسا و  یرادیب  هیرظن 

« يمالسا بالقنا  رودص   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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