
ناریزو  / ١٣۶٨/٠٣/١۶ تایھ  ریزوتسخن و  تعیب  مسارم  رد  تانایب 

یهمھ مینک . لمحت  ار  هثداح  نیا  تبیـصم  میناوتب  هک  میدرکیمن  رواب  تخادنایم و  هزرل  هب  ار  ام  لد  یتبیـصم  نینچ  دای  هتـشذگ ، لاس  هد  لوط  رد  هک  تسا  نیا  تقیقح 

دـھدب و دـیماو  تیوھ  اـھنیا  هب  دوب  هتـسناوت  شدوخ ، تیـصخش  تمظع  اـب  زیزع ، ماـما  دـننکیم . یمیتـی  ساـسحا  مھ  رگید  یاـھروشک  یاھناملـسم  میدـش . میتـی  اـم 

یهدـیدپ ود  یمالـسا ، یروھمج  بالقنا و  دوب . ناریا  رد  مھ  ناھج و  حطـس  رد  مھ  گرزب ، ثداوح  زورب  نامز  ام ، نامز  دـنک . میـسرت  اـھنآ  لـباقم  رد  ار  ینـشور  زادـنامشچ 

دننک یوزنم  ار  اھشزرا  نیا  هک  دوشیم  شالت  ایند  یهمھ  رد  اریز  تسا ؛ هیبش  هزجعم  هب  ام  ماظن  رد  یونعم  یقالخا و  یاھشزرا  تیمکاح  دنرضاح . رصع  گرزب  هداعلاقوف 

. دنراپسب یشومارف  هب  ای  و 

تما  / ١٣۶٨/٠٣/١٨ ماما  زا  لیلجت  رد  ناریا  فیرش  تلم  هب  مایپ 

رگـشیاین ادـخ و  عضاخ  یهدـنب  حـلاص و  دـبع  وا ، دوب . ناناملـسم  صوصخب  ناـھج و  نافعـضتسم  یهمھ  نشور  دـیما  ناریا و  تلم  بوبحم  دارم و  ملعم و  ردـپ و  ربھر و  وا ،

هب ناھج  رد  ار  نآرق  مچرپ  دیـشخب و  تزع  مالـسا  هب  وا ، دوب . یمالـسا  ربھر  کی  زراب  یهنومن  ناملـسم و  کی  لماک  یوگلا  وا ، دوب . ام  نامز  گرزب  حور  اھبـشهمین و  ناـیرگ 

دادرس ناھج  رسارس  رد  ار  یگدازآ  لالقتسا و  یالص  وا ، و  دیـشخب . یروابدوخ  تیـصخش و  رورغ و  نانآ  هب  داد و  تاجن  ناگناگیب  تراسا  زا  ار  ناریا  تلم  وا ، و  دروآرد . زازتھا 

شالت یقالخا  یاھشزرا  تیونعم و  نید و  ندرک  یوزنم  یارب  یسایس  دنمتردق  یاھتـسد  یهمھ  هک  یرـصع  رد  وا ، و  درک . هدنز  ناھج  متـس  تحت  للم  یاھلد  رد  ار  دیما  و 

ناـیم رد  لاـس  هد  ار  یمالـسا  یروـھمج  وا ، و  داـھن . ناـینب  یمالـسا  یتسایـس  تلود و  دروآ و  دـیدپ  یقـالخا  یاھـشزرا  تیوـنعم و  نید و  ساـسا  رب  یماـظن  دـندرکیم ،

، اـم ناریدـم  مدرم و  یارب  وا  یربـھر  لاـس  هد  دـیناسر . نئمطم  ییهطقن  هب  درک و  تیادـھ  تـسارح و  هرادا و  هنادـنمتردق  زاستشونرـس ، ثداوـح  نیگمھـس و  یاـھنافوط 

. تساھبنارگ سب  ییهریخذ  یندشنشومارف و  یراگدای 

نابھگن  / ١٣۶٨/٠٣/٢١ یاروش  یاضعا  تعیب  مسارم  رد  تانایب 

فورعم یاھهرھچ  نایم  رد  میتشادن و  هتشذگ  یاھنامز  رد  هن  نامز و  نیا  رد  هن  ار  وا  لثم  اتقیقح  دوب و  ملاع  رد  یناشخرد  یهرھچ  ام ، راوگرزب  دیقف  ماما  زیزع و  ریبک  ربھر 

نیا رگا  هک  مراد  عطاق  یهدیقع  نم  میرادن . غارس  فارطالاعماج  داعبالاعماج و  تبثم و  تایصوصخ  تمظع و  نیا  اب  یتیـصخش  مالـسلامھیلع - ) ) ایلوا ایبنا و  زا  دعب  ملاع - 

یاوھا زا  بنجت  یانعم  هب  کرش -  زا  هزنت  ادخ و  اب  طابترا  صالخا و  یلو  دوب ، اراد  ار  هدارا  تعاجـش و  شوھ و  تیعطاق و  ملع و  نوچ : تبثم  تایـصوصخ  نآ  یهمھ  راوگرزب 

ندـش و هنھک  نید و  یاوزنا  زا  تیاـکح  اـھهناشن  ماـمت  هک  دـمآ  دوجو  هب  یناـمز  رد  گرزب  تاـقیفوت  نیا  تفاـییمن . تسد  تاـقیفوت  نیا  هب  تشادیمن ، ار  نارگید -  دوـخ و 

. تشاد ایند  رد  یرشب  یناطیش و  یاھسوھ  تیمکاح  یدام و  یاھهویش  قالخا و  تارکفت و  ندمآور  نآ و  ندش  هدوسرف 

نابز رب  ار  یھلا  یاھشزرا  نید و  مان  دندیشکیم  تلاجخ  دارفا  دوب و  هداد  یاج  دوخ  رد  ار  نجل  زا  یسونایقا  هک  ییایند  نینچ  رد  هک  دوب  نیا  داد ، ماجنا  وا  هک  یمیظع  راک 

اب یتـح  تسین ؛ هسیاـقم  لـباق  اـیبنا  راـک  اـب  زج  داد ، ماـجنا  وا  هک  یراـک  دروآرد . زازتـھا  هب  ناـھج  رد  ار  شمچرپ  دـنک و  گرزب  حرطم و  ار  یھلا  یاھـشزرا  تسناوت  وا  دـنروآ 

. تسین هسیاقم  لباق  دناهدرک ، گرزب  ناحلصم  هک  یتاکرح  زا  کیچیھ 

ایند و رد  یمیظع  تاکرح  دندش و  ادیپ  نارادمتسایس  نویبالقنا و  گرزب و  ناحلصم  ردقهچ  نونکات ، هتشذگ  نرق  یاھهمین  زا  تسا . گرزب  ناحلصم  روھظ  نرق  رـضاح ، نرق 

. تسین دمآ ، دوجو  هب  هک  یناھج  یونعم  سناسنر  میظع و  کرحت  نیا  اب  هسیاقم  لباق  اھنآ  زا  مادکچیھ  تکرح  لاحنیعرد  دنتخادنا ؛ هار  هب  نآ  زا  یشخب  رد  ای 

خوسنم یدایز و  یمیدق و  یهدیدپ  کی  ناونع  هب  تسا و  عونمم  نآ  جـیورت  دوشیم و  بوسحم  مرج  نید  اجنآ  رد  امـسر  تسا  لاس  اھھد  هک  ییاھروشک  یاھناملراپ  رد 

تسا هدش  دنلب  مالسا  تیونعم و  مچرپ  یدام ، یایند  رد  دش . عورـش  میحرلانمحرلاهللامسب »  » اب اھقطن  دمآ و  اھنابز  رب  ادخ  مسا  دوشیم ، یقلت  رـضم  هداتفا و  دم  زا  و 

یوق و تسد  نآ  زج  ار  ناریا  تلم  اما  درک ؛ ناریا  تلم  ار  تکرح  هتبلا  دـش . داجیا  میظع  ربھر  نآ  یوق  تسد  هب  اـھقیفوت ، نیا  یهمھ  تسین . یکچوک  زیچ  تیقفوم ، نیا  و 

. دروآرد تکرح  هب  تسناوتیمن  یسک  ییانثتسا -  هژیو و  تافص  لاصخ و  یهمھ  اب  میظع -  تیصخش  نآ 

جح  / ١۴/١٣۶٨/٠۴ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

هب نانآ  نتخادرپن  نید و  لھا  یاوزنا  یارب  ییهناھب  تساھنآ ؛ لامعا  یهدننکهیجوت  یرابکتسا و  یاھتردق  عفانم  تمدخ  رد  هک  تسا  مالسا  مان  هب  یزیچ  ییاکیرما ، مالسا 

ندرک رصحنم  نید و  یهعومجم  زا  مالسا  یسایس  یعامتجا و  ماکحا  زا  یمیظع  شخب  ندرک  ادج  یارب  ییهلیسو  تسا ؛ ناملسم  یاھتلم  تشونرس  نیملسم و  روما 

ندش ادج  یارب  ییهشوگ  ناونع  هب  هکلب  تسا -  هدوب  مالسا  ردص  رد  هکنانچ  نیملـسم -  روما  قتف  قتر و  یارب  یھاگیاپ  ناونع  هب  هن  دجـسم  و   ) تسا دجـسم  هب  نید 

(. ترخآ ایند و  ندرک  ادج  یگدنز و  زا 

ییهلیـسو راجت ، یهیامرـس  نوچمھ  ار  نید  ادـخ و  دنـشیدنایمن ؛ دوخ  یناویح  هافر  هب  دوخ و  هب  زج  هک  تسا  یزوسیب  دردیب و  یاھناسنا  مالـسا  ییاـکیرما ، مالـسا 

لیوات هناحیقو  ای  دـننکفایم و  یـشومارف  یهیواز  هب  اباحمیب  دـشاب ، ناشتعفنم  لیم و  فـالخرب  هک  ار  یتاـیاور  تاـیآ و  یهمھ  دـننادیم و  یبلطتردـق  اـی  یزودـنارز  یارب 

رد دـننکیم و  نابرق  ییاپورا  ییاکیرما و  یهھلآ  یهناتـسآ  رد  ار  دوخ  مولظم  مورحم و  یاھتلم  عفانم  هک  تسا  ییاـسور  نیطالـس و  مالـسا  ییاـکیرما ، مالـسا  دـننکیم .

اھتلیـضف و یهمھ  رب  اـپ  دوخ ، دوـس  نیماـت  یارب  هک  تسا  ینارادهیامرـس  مالـسا  دـنزودیم ؛ مشچ  دوـخ  نیگنن  تردـق  تموـکح و  یهمادا  یارب  ناـنآ  تیاـمح  هب  لـباقم ،

. دنبوکیم اھشزرا 

نید و زا  یـشخب  ار  تسایـس  یدمحم ، بان  مالـسا  یلو  دـناوخیم ؛ یـسایس  لمع  ثحب و  مھف و  تسایـس و  زا  یرود  هب  ار  مدرم  هک  تسا  ییاکیرما  مالـسا  نیا  یرآ ،

دوخ و دیقف  ماما  زا  هراومھ  دیاب  ناملـسم  یاھتلم  هک  تسا  یزیچ  نیا  و  دنکیم ؛ توعد  یـسایس  لمع  کرد و  هب  ار  نیملـسم  یهمھ  دنادیم و  نآ  زا  ییادـج  لباقریغ 

. دنشاب هتشاد  دای  هب  مالسا  یایوگ  نابز 

هعمجزامن  / ٢٣/١٣۶٨/٠۴ یاھهبطخ  رد  تانایب 

تما ماما  گرزب  یاھراک  نارکفتم  اھرگلیلحت و  رگا  انیقی  مروآیم . امش  دای  هب  ار  اھنآ  زا  یضعب  زورما  نم  داد و  ماجنا  دوخ  یگرزب  اب  بسانتم  گرزب  یاھراک  ام  راوگرزب  ماما 

. مرامشیمرب ار  اھنآ  زورما  نم  هک  دش  دھاوخ  یزیچ  نآ  ربارب  دنچ  دننک ، تسرھف  ار 

یاھریزوتسخن زا  یکی  دوش . هدرپس  یشومارف  تسد  هب  مالسا  ات  دندرک  یعس  یرامعتسا  یاھھاگتسد  هک  تسا  لاس  تسیود  دوب . مالسا  یایحا  وا ، گرزب  راک  نیلوا 

ات دش  جرخ  یفازگ  یاھلوپ  زین  نآ  زا  دعب  لبق و  مینک ! یوزنم  یمالسا  یاھروشک  رد  ار  مالسا  دیاب  ام  هک  دوب  هدرک  مالعا  ایند  یرامعتسا  نارادمتـسایس  عمج  رد  سیلگنا 

یاھتردق لواپچ  هار  رد  عنام  نیرتگرزب  نید ، نیا  دنتـسنادیم  نوچ  دوش ؛ جراخ  اھناسنا  یدرف  لمع  نھذ و  زا  مود  یهجرد  رد  و  یگدنز ، یهنحـص  زا  لوا  یهجرد  رد  مالـسا 

. دنادرگرب ناھج  یسایس  یهنحص  اھناسنا و  لمع  نھذ و  هب  درک و  هدنز  هرابود  ار  مالسا  ام  ماما  تسا . یرابکتسا  گرزب و 

نارگراثیا  / ١٣۶٨/٠٨/٢۴ ادھش و  هداوناخ  رادید  رد  تانایب 

 - دـناهدروخ تبرـض  وا  زا  دنـسرتیم و  مالـسا  زا  نوـچ  دـننکب -  هزراـبم  مالـسا  اـب  دـناهتفرگ  میمـصت  شنادـنمتردق  هک  ییاـیند  لـباقم  رد  امـش  زورما  هک  تسا  نیا  هلاـسم 

یروک هب  هک  دـیتسھ  امـش  ماجنارـس  درب و  دـیھاوخ  شیپ  ار  ناتراک  هرخالاب  هک  میوگیم  امـش  هب  نم  تسا . یمھم  یلیخ  راک  دـینک . هدـنز  زیزع و  ار  مالـسا  دـیھاوخیم 

. درک دیھاوخ  زیزع  ار  مالسا  دننیبب ، دنناوتیمن  هک  یناسک  مشچ 

« يسایس ياوزنا   » 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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اھناملسم هیلع  رگید  یاھاج  یمالـسا و  یاھروشک  اپورا و  رد  هک  هچنآ  لیبق  زا  ییاھیریگتخـس  اب  تسناوت  دنھاوخ  هک  دننکن  لایخ  روز  رز و  یاھروتارپما  ایند و  نادنمتردق 

. تشذگ دننک ، یوزنم  ار  مالسا  دنتسناوتیم  هک  یتقو  نآ  تسا . یندنام  هنحص  رد  مالسا  هدیسر و  ارف  مالسا  عولط  زور  دننک . جراخ  هنحـص  زا  ار  مالـسا  دریگیم ، ماجنا 

، هدـش یفخم  مالـسا  یرارف ، مالـسا  تشادـن . ناـشیارب  یرطخ  نوـچ  دندیـسرتیمن ؛ نآ  زا  رگید  هک  دوـب  یردـقهب  اوزنا  نـیا  دـندرک و  یوزنم  ار  مالـسا  یداـمتم  یاـھلاس 

یارب یرطخ  چـیھ  دـنیوگب ، میحرلانمحرلاهللامسب »  » ناشیاھینارنخـس لوا  رد  دـمآیم  ناـشگنن  میناملـسم و  اـم  دـنیوگب  دـیآیم  ناـشگنن  شیاھناملـسم  هک  یمالـسا 

. درادن رابکتسا 

هلفاق زا  هک  دندید  نارگید  تقو  نآ  دـندرک . راختفا  نآ  هب  دندیـشخب و  تمظع  ایند  گرزب  یاھنوبیرت  مامت  رد  ار  ادـخ  مان  هنادـنمتردق ، هنادرم و  یمالـسا ، یروھمج  ناگدـنیامن 

دندیـشکیم تلاـجخ  دـنیوگیم ! مـیحرلانمحرلاهللامسب »  » راـک لوا  دـننک ، قـطن  ییاـج  رد  دـنھاوخیم  یتـقو  ناملــسم  نارــس  زا  یــضعب  ـالاح  اذـل  دـناهدنام و  بـقع 

. دوب تبرغ  رد  هنوگ  نیا  مالسا  دمآیم . ناشگنن  دندروآیمن و  ار  ادخ  مسا  الصا  دنیوگب . میحرلانمحرلاهللامسب » »

یاھتلود زا  یضعب  لثم  ییاھبآمرکون  مالسا  زا  اکیرما ، دنسرتیمن . وا  لاثما  یدوعـس و  لثم  ینازودنارز  مالـسا  زا  هکنانچمھ  دندیـسرتیمن ؛ یمالـسا  نینچ  زا  نیاربانب ،

ینعی تسادخ ؛ هب  لکوت  مالسا  هزرابم و  داھج و  مالـسا  تسا ، ینآرق  مالـسا  تسا ، بان  مالـسا  هک  دسرتیم  یمالـسا  نآ  زا  درادن -  سرت  مالـسا  نآ  دسرتیمن -  رگید 

. دنسرتیم مالسا  نیا  زا  دندش . دیھش  دندیگنج و  دنتفر و  هک  دوب  ناتیاھناوج  تسد  تسامش و  تسد  رد  ام و  یبالقنا  مدرم  تسد  رد  هک  یمالسا  نامھ 

١٣۶٩/٠٣/١٠ /  ( هر ) ینیمخ ماما  ترضح  لاحترا  درگلاس  نیلوا  تبسانم  هب  مایپ 

یهعماـج بـالقنا ، نمـشد  دـننک . فیعـضت  مدرم  مشچ  رد  ار  بـالقنا  یونعم  یهناوتـشپ  نیا  هک  دـننآ  راـک  رد  نمـشد ، هب  هدـش  هتخورف  یاھتـسد  رودزم و  یاـھملق  هزورما 

رجحتم ربخیب و  نویناحور  زا  یعمج  دننام  دنـشکب و  رانک  بالقنا  یاھهنحـص  رد  روضح  تسایـس و  روما  رد  تلاخد  زا  نویناحور  هک  دـنکیم  لمحت  یتروص  رد  ار  تیناحور 

زین تازرابم و  تدم  مامت  رد  هک  تسا  نآ  ینعمرپ  یاھهدیدپ  یهلمج  زا  دنراپسب و  نانآ  هب  ار  مدرم  یگدنز  روشک و  دننک و  افتکا  دجاسم  سرادم و  جنک  هب  لاح ، هتـشذگ و 

دروم هاگ  یتح  هکلب  دـنتفرگن ؛ رارق  نانمـشد  مجاھت  ضرعم  رد  هاگچـیھ  یـسایس ، یاھنایرج  زا  رود  روشک و  ثداوح  زا  ربخیب  رجحتم و  یاـملع  یزوریپ ، زا  سپ  یاـھلاس 

ینویناحور املع و  هجوتم  اھنت  هناگیب ، لماع  نایامنرکفنشور  یوس  زا  ییارگسپاو  عاجترا و  تمھت  یتح  یغیلبت و  یمـسج و  تالمح  دندش و  عقاو  زین  دیجمت  شیاتس و 

. دناهدش هتخانش  هاگآ ، یقرتم و  ورشیپ و  یرشق  ناونع  هب  هدیشخرد و  لمع ، ملع و  یهصرع  یاھیروآون  یسایس و  یهشیدنا  ظاحل  زا  هک  دش 

ار نآ  اھراب  ام  نیبنشور  میکح و  ماما  هک  دزاسیم  راکـشآ  یبالقنا  دھعتم و  تیناحور  یهعماج  هاگآ و  مدرم  یارب  ار  یتقیقح  نامھ  یتسردـب  نانمـشد ، یاھیریگعـضوم 

ایناث تسین . زیاج  نآ  زا  تلفغ  هنوگچـیھ  هک  تسا  یبالقنا  یلم و  ینید و  ییهفیظو  ناـنآ ، زا  تیعبت  راوگرزب و  نویناـحور  زا  یـسانشردق  هکنیا  ـالوا  ینعی  دـناهدرک . ناـیب 

تناـکم زا  هدافتـسا  وـس  یداـم و  یاـھرویز  هب  ندروآ  یور  یبلطاـیند و  یـصخش و  عفاـنم  هب  هجوـت  هتـساوخن  یادـخ  اـی  نویناـحور و  ناـیم  رد  ییارگـسپاو  رجحت و  هـکنیا 

زا جراخ  رد  مالسا  هب  نوزفازور  هجوت  بالقنا و  نارود  تیعضو  اثلاث  و  تسا . رتشیب  نآ  زا  بتارم  هب  هکلب  تسین ؛ نمشد  تالمح  زا  رتمک  تیناحور ، یارب  شرطخ  یعامتجا ،

هدنز و داھتجا  یتنس و  تھاقف  بولسا  اب  نید و  فراعم  نایاپیب  یهریخذ  زا  هدافتـسا  اب  ون و  الماک  یـشنیب  اب  نید ، یاملع  هک  دنکیم  باجیا  یمالـسا ، روشک  یاھزرم 

یاھهمانرب تمـس  تھج و  ار  یروآون  دنھد و  قیبطت  ناھج  زورما  یاھزاین  اب  ار  دوخ  یـساسا ، یلوحت  اب  هیملع  یاھهزوح  دـنیامن و  راومھ  ار  یمالـسا  یهعماج  هار  ایوپ ،

هک ار -  یـسایس  تیلاـعف  زا  یرود  اوزنا و  اـعبار  دـندنبب . یورجک  طاـقتلا و  رب  ار  هار  تھاـقف ، یناـبم  لوـصا و  ندرک  هتـسجرب  مزـال و  تقد  لاـمعا  اـب  هتبلا  دـنھد و  رارق  دوـخ 

فوفـص شیپاشیپ  رطخ ، عقاوم  رد  اصوصخم  هراومھ  دـنھدن و  هار  هیملع  یاـھهزوح  دوخ و  یگدـنز  رد  هجوچـیھهب  تسا -  یمالـسا  یهفیظو  فـالخ  نانمـشد و  تساوخ 

: رگنـس هس  رھ  دـنزاس و  هارمھ  یلمع  یلوق و  غیلبت  اب  ار  تفرعم  داھج و  اـب  ار  هقفت  لـمع و  اـب  ار  ملع  دنـشاب و  لوغـشم  ریذپانیگتـسخ  هناـصلخم و  یـشالت  هب  مدرم ،

. دننک رپ  ار  هھبج  دجسم و  هسردم ،

جح  / ٠٧/١٣۶٩/٠۴ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

یاھروشک یهمھ  رد  نید  ندـمآ  نادـیم  هب  دوش و  موکحم  تدـش  اـب  دـیاب  تسا ، نآرق  مالـسا و  ندرک  یوزنم  یارب  نانمـشد  نیرید  یهئطوت  هک  تسایـس  زا  نید  ییادـج 

. دوش هدرمش  ناملسم  یاھتلم  یمومع  سرد  دیاب  یرابکتسا ، یرامعتسا و  یاھتسایس  اب  هلباقم  رد  یمالسا 

هاپس  / ١٣٧٠/٠٢/٢١ ینیمز  یورین  ناھدنامرف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

مان اب  میتشاد ، گنج  رخآ  ات  لوا  زا  ام  هک  یتاحوتف  رثکا  دوب و  گنج  یهدننکنییعت  رثوم و  رصنع  هاپس  گنج ، لوط  رد  کشالب  هک  تسا  نیا  هاپس  باب  رد  یلصا  یهتکن  نآ 

هتبلا هک  تسا  یلاوـس  نیا  تسا ؟ هدوـب  هچ  یارب  نیا ، تسا . هدرک  اـفیا  ار  مھم  یلـصا و  شقن  اـھنآ  رد  هاپـس  اـی  دوـب ، هاپـس  هب  قـلعتم  ارـصحنم  اـی  تسا ؛ هارمھ  هاـپس 

رد یزوریپ  رارمتـسا  زار  خـساپ ، نیمھ  نکیل  دـشابن ، حـضاو  خـساپ  نیا  ام  ناگدـنیآ  زا  یرایـسب  یارب  تسا  نکمم  دـنچرھ  تسا . حـضاو  امـش  یهمھ  یارب  مھ  شخـساپ 

نیدـت زا  یـشان  یراکادـف  تسا : هلمج  کی  رد  خـساپ  دوب ؟ هچ  اھتفرـشیپ  نیا  اھیزوریپ و  نیا  تلع  اعقاو  میتسھ . شریگرد  نانچمھ  ام  هک  تسا  یگرزب  یهزرابم  یهنحص 

ینآرق حیحـص و  بان و  صلاخ و  نید  نامھ  هک  یبالقنا -  یهیحور  اب  نیدت  اما  دزاسیم ؛ مھ  کرحت  مدـع  اوزنا و  یریگهشوگ و  اب  یبالقنا ، یهیحور  یاھنم  نیدـت  یبالقنا .

نآ رد  لاـعتم  یادـخ  هب  لـکوت  قلطم و  داـمتعا  دوخ و  هب  یاـکتا  عناوم و  ندرمـش  کـچوک  راـکتبا و  راـثیا و  یراکادـف و  هک  دراد  هارمھ  شدوـخ  اـب  ار  یتلاـح  هیحور و  تسا - 

. تسھ

. دوشن هتفرگ  ام  زا  نیا  هک  دیشاب  بظاوم  دوشب . ظفح  دیاب  نیا  دییایب . قیاف  هریثک  تائف  رب  هلیلق ، یهئف  ناونع  هب  اھامش  یددعتم ، دراوم  رد  هک  دش  بجوم  اھهیحور  نیا 

، درک هجوتم  شدوخ  هب  ار  ایند  هک  یرادهقباس  یبالقنا  تکرح  تشاد ؛ دھاوخن  انعم  رگید  یبالقنا ، حلـسم  یورین  تیدوجوم  ددرگ ، لزلزتم  ای  دوشب  هتفرگ  هدرکن  یادـخ  رگا 

یاــھھورگ یگدــنیامن و  رتــفد  زین  و  دــنراد ، فیرــشت  هـک  ییاــملع  مرتــحم  ناــیاقآ  هـتبلا  هــک  تــسا ، ینید  یمیاد  تــیبرت  اــب  نــیا ، تــشاد . دــھاوخن  یققحت  اــنعم و 

دارفا و کتکت  تساوخ  هدارا و  هب  هیضق ، ماوق  تقیقح و  اما  دنیاھتبقارم ؛ زا  یضعب  شزومآ و  سرد و  میلعت و  یارب  هیضق  نیا  رادهتشررس  زاسهنیمز و  یسایس ، ، یتدیقع

. تسا ناھدنامرف 

هاپس  / ١٣٧٠/٠٧/٢۴ ینیمز  یورین  یھدنامرف  داتس  زا  دیدزاب  زا  سپ  تانایب 

یهمھ رب  تیرـشب ، خـیرات  رد  اھـشزرا  یهلـسلس  نیا  تقیقح و  نیا  هک  تسا  هتفگ  فلتخم  یاھنابز  اب  نآرق  هلک .» نیدـلایلع  هرھظیل   » هک تسا  هدرک  هدـعو  احیرـص  نآرق 

تـسا نکمم  هنوگچ  تسا . ناراگزیھرپ  نانموم و  هب  قلعتم  راک ، ماـجرف  نیقتملل ؛» هبقاـعلا   » هک تسا  هتفگ  احیرـص  نآرق  دـمآ . دـھاوخ  قیاـف  اھـشزرا  دـض  اھـشزراهبش و 

؟ دیایب قیاف  مولظم  تیرشب  رب  یهدشلیمحت  شزرا و  دض  یاھشزرا  یلیمحت و  یلاشوپ و  تارکفت  رب  تساوزنا ، تلزع و  جنک  رد  هکیلاحرد  مالسا 

لوط رد  دوب . یوزنم  مالسا ، زا  ربخیب  مانناملسم و  یاھتموکح  هاگتسد  رد  مالسا  ینالوط ، نارود  کی  ملاع . یساسا  یاھتیلاعف  یهنحـص  رد  هن  اما  دوب ، مالـسا  اھلاس 

هـس ود ، زا  هک  مھ  دعب  دوب . یوزنم  مالـسا  دوبن ؛ ناشھاگتـسد  رد  هملک  یقیقح  یانعم  هب  مالـسا  دندوب ، ناملـسم  ارھاظ  هک  دنھ  ینامثع و  ناریا و  لصفم  یاھتنطلس 

؛ داتفا اوزنا  تبرغ و  رد  الماک  یناملسم  مالسا و  دش ، مکاح  ایند  رب  فلتخم  یاھلکش  هب  یدام  یاھشزرا  دمآ و  شیپ  اپورا  برغ و  تفرـشیپ  نارود  فرط ، نیا  هب  شیپ  نرق 

زا یتح  یمالـسا  ریغ  یکییال و  تارکفت  اب  مھ  ار  ناملـسم  یاھروشک  ات  دندرکیم  یعـس  دـنرپسب ؛ یـشومارف  تسد  هب  مھ  ار  مالـسا  مان  هک  دـندرکیم  یعـس  یتح 

رتشیب یمالسا ، تارھاظت  دوب . لاحم  یعقاو  یانعم  هب  نتـسیز  ناملـسم  دوب . گنن  ندناوخ  زامن  دوب . گنن  اھندز  فرح  لوا  رد  نتفگ  هللامسب » . » دننک ادج  مالـسا  تروص 

هنوگچ ، ٣« هلک نیدلایلع  هرھظیل   » یهدعو طیارش ، نآ  رد  دوبن . یربخ  یدام ، یاھبیقر  لباقم  رد  مالسا  تیحجرا  زا  مالـسا و  داھج  زا  مالـسا ، تیونعم  زا  دوب . یتافیرـشت 

؟ دوشب یلمع  تسناوتیم 

رد مالـسا  دـیاب  ددـنویپب ، ققحت  هب  هنارظنهتوـک -  یاـھیرگیدام  یهمھ  رب  یھلا  یاھـشزرا  یزوریپ  داـحلا ، رفک و  یهمھ  رب  مالـسا  یزوریپ  ینعی  ادـخ -  یهدـعو  هکنیا  یارب 

« يسایس ياوزنا   » 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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دبع نآ  دـش . و  دوـش ، یلمع  شناگدـنب  نیرترب  نیرتهتـسیاش و  زا  یکی  تسد  هب  راـک  نیا  هک  درک  ردـقم  نینچ  لاـعتم  یادـخ  درکیم . حرطم  ار  شدوـخ  یگدـنز  یهـصرع 

رد یناف  مالـسا و  رد  یهدشمضھ  ناسنا  نآ  دوخ ، یهشیدنا  رد  یگدنز و  رد  دوجو و  رد  تایدام  زا  یهتـسراو  ناسنا  نآ  نید ، یایلوا  ناربمایپ و  قحب  نیـشناج  نآ  حـلاص ،

. دشاب اوزنا  تبرغ و  نارود  نیا  رد  نآرق  مالسا و  یاناوت  تسد  هار و  نیا  رشبم  لوارقشیپ و  هک  درک  تفایرد  لاعتم  یادخ  زا  ار  گرزب  فطل  نیا  تمعن و  نیا  قیفوت و  نیا  هللا ،

یکی هک  دندرک ؛ زاغآ  رتمامت  هچرھ  تدش  اب  ار  اھهئطوت  دندرک ، کرد  ار  نآ  رطخ  هکنآ  زا  سپ  اما  دنتفرگن ؛ یدج  ار  نآ  لوا  دش . حرطم  ایند  رد  دمآ و  هنحـص  طسو  هب  مالـسا 

یهدنب حلاص و  دبع  نآ  مرگ  سفن  زا  ناگدننکهدافتـسا  نیا  نید ، بتکم  رد  یهتفایشزومآ  نادرگاش  نیا  نموم ، تلم  نیا  تمھ  اما  دوب . هلاستشھ  گنج  اھهئطوت ، نآ  زا 

. دینک رتناشخرد  ار  ناتمالسا  بالقنا و  دییایب و  نوریب  اھهبرجت  نیا  زا  تمالسب  دیناوتب  ات  دش  ثعاب  ادخ ، هار  ناقشاع  نموم و  ناناوج  امش  تمھ  و  هللایف ، یناف 

طـسو هب  رتشیب  هچرھ  دـیایب -  هنحـص  طسو  هب  تیناسنا  دـض  یھلا و  دـض  یاھـشزرا  رب  یهبلغ  یارب  تسانب  هک  مالـسا -  هک  دـش  یراک  ناحتما ، راوشد  یاـھلاس  نیا  رد 

وسکی و رھاظ  هب  و  ملاـع ، رد  هناـگود  یرابکتـسا  یاھیدـنبودرا  ناـیاپ  زا  دـعب  زورما  داد . ناـشن  ار  دوخ  دوجو  قمع  تردـق و  شزرا و  درک و  حرطم  اـیند  رد  ار  دوخ  دـمآ ؛ هنحص 

 - ناریا ناشلامیظع  تلم  نآ ، گرزب  رادـمچرپ  مالـسا و  مچرپ  ینعی  هلاس -  دـصراھچورازھ  نامرھق  نیا  یوس  هب  اھمـشچ  یرابکتـسا ، یدام و  یاھتردـق  ندـش  تھجکـی 

یهمھ لباقم  رد  رتمامت  هچرھ  تردـق  اب  و  هدرک ، مالعا  ایند  هب  ار  دوخ  تیلووسم  هدـمآ ، هنحـص  طسو  هب  هتخیر ، ورف  دوخ  زا  ار  هناـمز  راـبغ  درگ و  هتـساخرب ، زورما  هک  تسا 

. تسا هداتسیا  یدام  یاھتردق 

فرط مادـک  دوس  هب  هفک  دـننیبب  ات  دـنرظتنم  هنحـص  رد  هک  یناسک  نآ  مھ  ملاع ، نامولظم  مھ  ناراوخناـھج ، ملاـع و  رگلواـپچ  یاھتردـق  مھ  دنتـسھ ؛ امـش  هجوتم  همھ 

هک مھ  یناسک  یتح  تسامـش . یوس  هب  ناشھاگن  ناملـسم ، نارکفنـشور  مولظم و  یاھتلم  تسامـش . هب  ناشمـشچ  نیطـسلف  تلم  زورما  دش . دـھاوخ  رتنیگنس 

یوس هب  اھتلم ، رگید  نآ  لابند  هب  و  ناریا ، ناملـسم  تلم  دیاب  هک  تسا  ییوکـس  نامھ  نیا  تسھ . امـش  یوس  زا  یدـیما  غورف  ناشلد  رد  دناهتخانـشن ، ار  یناملـسم 

. دھاوخیم یدام  یونعم و  یگدامآ  ادخ ، هب  لکوت  هدارا ، توق  نامیا ، تردق  راک ، نیا  تسا . یگرزب  راک  نیا ، دننک . تکرح  شرپ و  هلک » نیدلایلع  هرھظیل  »

رھشوب  / ١٣٧٠/١٠/١١ ناتسا  نویناحور  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

دـصق دنامن ؛ یقاب  مدرم  یاھلد  رد  راگزور و  یهحفـص  رب  یمان  مالـسا  زا  هک  دندرکیم  یراک  دنتـشاد  ملاع ، نارگتراغ  ناراوخناھج و  دندوب . هداد  رارق  اوزنا  جـنک  رد  ار  مالـسا 

یاھلاس اھزور و  اھبـش و  ناشرودزم ، نارکفتم  اھـشکهشقن و  دـندرک . جرخ  اـھدرایلیم  دـندوب ؛ هدرکن  مھ  ناـسآ  ار  راـک  نیا  دـننکرب . نب  خـیب و  زا  یلکب  ار  مالـسا  دنتـشاد 

ار سرادم  دنتشک ، ار  املع  یمالسا  یاھروشک  یاج  یهمھ  رد  دندروآ ، اھنآ  یاج  هب  اھتموکح  دندرب و  اھتموکح  دندرک ، ناریو  اھرھـش  دنتـشک ، اھمدآ  دندرک ، رکف  یدامتم 

. دنربب نیب  زا  ار  مالسا  دناوتب  دیاش  ات  دنتسش ، اھرھش  راوید  رد و  یهحفص  زا  ار  نید  مان  دندرک ، ناریو 

سوحنم میژر  نارود  رد  تسامـش . نم و  رمع  نیمھ  هب  طوبرم  تسین ؛ لبق  لاس  تسیود  لاـس و  دـصناپ  لاـس و  رازھ  هب  طوبرم  اـھراک  نیا  تفرگ ؟ ماـجنا  یک  اـھراک  نیا 

مالسا اب  دنتشاد  نیک ، زا  رپ  لد  اب  هنامصخ و  مالسا ، یایند  یاج  همھ  رد  و  اھاتسور ، نیمھ  رد  یتح  اھرھـش ، نیمھ  رد  دش . ماجنا  اھراک  نیا  روشک  نیمھ  رد  یولھپ ،

اب ناـشاھیرگتراغ ، اـب  ناشاھیرگهطلـس ، اـب  ناشاھیبلطتردـق ، اـب  مالــسا  نوـچ  ارچ ؟ دـنربب . نـیب  زا  دـننک و  لـیاز  راـگزور  یهحفــص  زا  یلکب  ار  مالــسا  اـت  دـندیگنجیم ،

هک یراک  رھ  دنشاب و  راھمیب  دازآ و  دنتـساوخیم  دوب . فلاخم  تیناسنا  دض  رب  ناشاھهئطوت  اب  ناشاھیـشکمدآ ، اب  ناشاھاشحف ، اب  ناشاھداسف ، اب  ناشاھیراوخمدآ ،

. دیشخرد یرون  رجف  لثم  یھلا  بالقنا  نیا  هک  دندربیم ، دنتشاد  و  دنربب ، نیب  زا  ار  مالسا  هک  دنتسنادیم  مزال  دوب . عنام  مالسا  اما  دننکب ؛ دنھاوخیم ،

ساسحا رطاخ  هب  ناناملـسم  زا  یلیخ  دـندرکیمن . راختفا  ساسحا  ناشدوخ  یناملـسم  زا  دـندرکیم ، یگدـنز  ناناملـسم  ایند  رد  هک  ییاـھاجنآ  بـالقنا ، نیا  زا  لـبق 

بالقنا دندرکیم . ساسحا  ریقح  تسدریز و  کچوک ، ار  دوخ  دـندوب ، اجرھ  ناملـسم  یاھتلم  دـندزیمن . یناملـسم  زا  مد  دنتـشاد ، نیملـسمریغ  لباقم  رد  هک  یتراقح 

رد هکلب  ناریا ، رد  طقف  هن  درک ؛ ضوع  ار  ناناملـسم  درک ، ضوع  ار  اھـساسحا  درک ، ضوع  ار  اھرواب  درک ؛ نوگرگد  ار  زیچ  همھ  داد و  ناکت  ار  اـیند  یناشفـشتآ  یهروک  دـننام 

. مالسا یایند  یهمھ 

ار مالـسا  اھتلم  نوچ  ارچ ؟ دننک ! رھاظت  مالـسا  هب  هک  دننیبیم  روبجم  ار  دوخ  دنرادن ، مھ  ینادنچ  یهرھب  مالـسا  زا  هک  ییاھنآ  یتح  ناملـسم ، یاھروشک  نارـس  زورما 

، ناناملسم دنرادن . تراقح  ساسحا  رگید  ناناملـسم  نوچ  ارچ ؟ دننکیم . بعر  ساسحا  نیملـسم  لباقم  رد  یناھج ، رابکتـسا  رفک و  یاھھاگتـسد  زورما  دنھاوخیم .

. درک بالقنا  ار  اھنیا  دننکیم ؛ راختفا  نآ  هب  هکلب  دنشکیمن ؛ تلاجخ  ناشدوخ  یناملسم  زا  ایند  یهطقن  چیھ  رد  زورما 

رداق زونھ  زورما  ام  تسا . لوا  شقن  اھهھبج ، ریاس  دربن و  یاھهھبج  ناگدیتلغنوخهب  نیمھ  امـش ، نادیھـش  نیمھ  امـش ، یاھهچب  نیمھ  شقن  میظع ، تکرح  نیا  رد 

. درک دھاوخ  تواضق  اھنیا  یهرابرد  خیرات  مینکب ؛ کرد  ار  راک  نیا  تمظع  میتسین 

نویناحور  / ١٣٧٠/١٢/٠١ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نیا هک  یزور  نآ  دوب . توافتم  یلیخ  تسھ ؛ زورما  هک  دوبن  نیا  ایند  رد  مالـسا  عضو  دیـسر ، یزوریپ  هب  بالقنا  نیا  هک  یزور  نآ  تسا . هدـش  یرگید  یاـیند  اـیند ، کـشالب 

تئارب نید  زا  دوب ؛ یوزنم  مولظم و  بیرغ و  نید ، دینکیم ؛ هدھاشم  زورما  امش  هک  دوبن  نیا  مھ  روشک  نیمھ  لخاد  رد  یرادنید  نید و  مالسا و  عضو  دش ، عورـش  تضھن 

نیا ناوج  کی  زا  ینید  فیرعت  نیرتگرزب  هک  دوب  هدیـسر  ییاج  هب  ینید -  دض  هکلب  ینیدریغ -  گنھرف  عضو  دندیـشکیم ! تلاجخ  یرادنید  زا  اھرادنید  یتح  دنتـسجیم ؛

رھاوظ زا  یـضعب  دـندوب . هدرک  هدولآ  هاـنگ  هب  ار  روشک  نیا  راوید  رد و  دوب . ادـخ  زا  یرود  مالـسا و  زا  یرود  تمـس  هب  زیچ  همھ  تسا ! ناوخزاـمن  ناوج  نـالف  دـنیوگب  هک  دوـب 

ناملـسم نامدرم  نیرتنیدـتم  زا  یکی  شمدرم  هک  دوب  ناریا  رد  نیا  و  دوبن ؛ یربخ  نید  یاھفدـھ  تمـس  هب  یمومع  تکرح  زا  نید ، حور  زا  نید ، نطاوب  زا  اما  دوب ؛ ظوفحم 

دمآیمن ناشدای  یمالسا  یاھروشک  نارس  دوب . رتدب  عضو  مھ  اھاج  یضعب  رد  دوب ؛ اجنیا  لثم  عضو  یمالسا ، رگید  یاھروشک  یضعب  رد  دندوب . نوگانوگ  یاھروشک  رد 

کی زا  ای  دریگب ، ماجنا  یمالـسا  رھاظت  کی  تکرح و  کی  هک  دوب  نیا  دـمآیمن ، یـسک  دای  هب  اـقلطم  هک  یزیچ  یمالـسا ، یمـسر  یـسایس و  عماـجم  رد  دنناملـسم ! هک 

! دوبن حرطم  مالسا  ناونع  هب  یزیچ  الصا  دوشب ؛ یریگولج  یمالسا  دض  رھاظت 

مدرم یرادنید  هک  ییاھنآ  تسا ؛ یسایس  نانمشد  تسین ؛ یداقتعا  یصخش و  یدرف و  نانمشد  روظنم ، نید -  مالسا و  نانمشد  هک  تسا  هدیـسر  ییاج  هب  راک  زورما 

تیعقاو نیا  هب  دـیاب  ام  دـننکیم ! دای  کانرطخ  یهدـیدپ  کی  ناونع  هب  ملاع ، حطـس  رد  نید  شرتسگ  زا  دـننیبیم -  دوخ  تاوھـش  اھـسوھ و  عاـمطا و  لـباقم  رد  یدـس  ار 

. داد ماجنا  ام  تلم  هک  تسا  یمیظع  داھج  راک  نیا  تسامش ؛ راک  نیا  تسیک ؟ راک  نیا  مینک ؛ هجوت  یلیخ 

ماظن  / ١٣٧١/٠٣/٣٠ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

انب یبلطهدایز  رب  تسا ؛ هدش  انب  ییوگروز  رب  اھتردـقربا ، یگدـنز  دـننک . لمحت  ار  یزیچ  نینچ  دنتـسین  رـضاح  اھتردـقربا  دـھاوخیم و  ار  نیا  ام ، یمالـسا  یهعماج  زورما 

تاغیلبت دنایـضاران . دونـشخان و  یمالـسا ، یروھمج  زا  دـینیبیم  اذـل  تسا . هدـش  انب  دوخ ، عفن  هب  اھنآ  ندرک  مورحم  اھتلم و  یگدـنز  یاھطیحم  فرـصت  رب  تسا ؛ هدـش 

دننکیم یعـس  دـنراد ، تردـق  ناوت و  رد  هک  هچرھ  اب  دـننکیم و  یداصتقا  یهرـصاحم  دـننکیم ؛ دراو  یـسایس  یاھراشف  دـنروآیم ؛ دراو  یتاغیلبت  یاھراشف  دـننکیم ؛

ناریا تلم  امـش  نآ ، یدانم  هک  یمالـسا  تلادع  نآ  زا  سرت  تسا ؛ تلادع  زا  سرت  رطاخ  هب  نیا ، دـنھد . رارق  دوخ  تابرـض  تامطل و  ریز  رد  اوزنا و  رد  ار  یمالـسا  یروھمج 

. دیتسھ

یراکادف و لدع ، هار  رد  ملاع و  یاھوگروز  اھردلق و  لباقم  رد  تسا و  هتفرگ  تسد  رد  ار  تلادع  مچرپ  یتلم  دننیبب  رگا  و  دنتلادع ؛ یهنـشت  دـنراد . تسود  ار  تلادـع  اھتلم 

هب  . دیتسھ ناریا  تلم  هک  دناهدرک  هاگن  امـش  هب  مئاد  اھتلم  زورما ، ات  بالقنا  یزوریپ  زا  دعب  زا  تسا . هداتفا  قافتا  نیا ، و  دنوشیم . راودـیما  مرگلد و  دـنکیم ، یگداتـسیا 

نامیا هب  هار ، نیا  ندومیپ  هب  امش  یهقالع  هب  یمظع ، تیالو  ماقم  مالسا و  نآرق و  هب  امش  قشع  هب  نآرق ، مالسا و  هب  امش ، یرادافو  هب  امـش ، ربص  هب  امـش ، یراکادف 

. دناهدرک هاگن  ریغال ، دوشیم و  نیمات  یمالسا  نامیا  یهیاس  رد  بوخ  یگدنز  هکنیا  هب  امش ،

« يسایس ياوزنا   » 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 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2542
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اروشاع  / ٢٢/١٣٧١/٠۴ یاھنادرگ  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

رون یاراد  تسا ، قدص  یاراد  تسا ، تلیضف  یاراد  هک  یسک  تسا ، مکاح  یتلیضفیب  یتقو  تسا و  مکاح  غورد  یتقو  تسا ، مکاح  داسف  یتقو  تسا ، مکاح  روز  یتقو 

قرو ینعی  دـمآ ، راک  رـس  رب  یماما  لثم  یتقو  تساھھاگلتق . لادوگ  رد  اـی  حـبذم  لـتقم و  رد  اـی  اھنادـنز  رد  شیاـج  تسادـخ ، هب  هجوت  یاراد  تسا و  ناـفرع  یاراد  تسا ،

یارب یزوسلد  دمآ ، داھج  دمآ ، تینارون  افـص و  دـمآ ، راک  یور  دـھز  دـمآ ، راک  یالاب  یوقت  تفر ، اوزنا  هب  داسف  یگتـسباو و  تفر ، اوزنا  هب  یبلطایند  ینارتوھـش و  تشگرب ؛

اھشزرا نیا  ینعی  دیآیم ؛ اھتلیـضف  نیا  ینعی  دیآیم ؛ اھتلـصخ  نیا  ینعی  دیآیم ، راک  رـس  رب  هک  ماما  دمآ . یگتـشذگدوخ  زا  راثیا و  یردارب و  تورم و  محر و  دمآ ، اھناسنا 

رگا اما  دنوشیمن . هدرب  حبذم  هب  رگید  مالسلاو ، هالـصلاهیلع  یلعنبنیـسح  لاثما  تقو  نآ  دنامیم . یقاب  تماما  ماظن  دیتشاد ، هگن  ار  اھـشزرا  نیا  رگا  دوشیم . حرطم 

میداتفا نامدوخ  یـصخش  تالمجت  رکف  هب  یھلا ، نامرآ  هفیظو و  فیلکت و  هب  هجوت  یاـج  هب  رگا  هچ ؟ میداد  تسد  زا  ار  یجیـسب  یهیحور  رگا  هچ ؟ میداد  تسد  زا  ار  اـھنیا 

نآ میتخادنا و  اوزنا  رد  دنک -  تدھاجم  ادـخ  هار  رد  هک  دـشاب  ینادـیم  هکنیا  زج  دـھاوخیمن  زیچ  چـیھ  هک  ار -  صالخااب  ناوج  ار ، نموم  ناوج  ار ، یجیـسب  ناوج  رگا  هچ ؟

مرکا یبـن  تلحر  نیب  یهلـصاف  مالـسا  ردـص  رد  رگا  دـش . دـھاوخ  نوـگرگد  زیچ  همھ  تقو  نآ  هـچ ؟ مـیدرک  طلـسم  ار  تیوـنعمیب  یافـصیب  عـقوترپ  هاوـخنوزفا  یوررپ  مدآ 

نابحاص اھتلیضف و  اھفرح ، نیا  زا  رتدوز  دوشب و  تسا  نکمم  رتھاتوک  یلیخ  هلصاف ، نیا  ام ، راگزور  رد  دش ، لاس  هاجنپ  شاهشوگرگج  تداھـش  هیلعهمالـسوهللاتاولص و 

. میتسیاب دنک ، لیمحت  ام  رب  نمشد  تسا  نکمم  هک  یفارحنا  لباقم  رد  دیاب  میراذگن . دیاب  دنورب . حبذم  هب  ام  لیاضف 

هللادـمحب زورما  دـناهتفرگ . هابتـشا  ار  لـئاسم  یاهدـع  دوش . ریگهشوـگ  بـالقنا  دـنزرف  یوزنم و  هعماـج  رد  بـالقنا  حور  میراذـگن  هک  تسا  نیا  اروشاـع  زا  یریگتربـع  سپ ،

. دناهتفرگ هابتـشا  ییارگیدام ، اب  ار  یگدنزاس  یاهدع ، اما  دنزاسب . دنھاوخیم  ار  روشک  و  دـنراک ، رـس  رب  نموم  یبالقنا و  روھمج  سیئر  دـنمهقالع و  زوسلد و  نیلووسم 

. دنسرب ییاون  هب  مورحم  تاقبط  و  دوش ، دابآ  روشک  ینعی  یگدنزاس  تسا . یرگید  زیچ  یرگیدام  تسا ، یزیچ  یگدنزاس 

جیسب  / ١٣٧١/٠٨/٢٧ ناھدنامرف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یناھج دادبتـسا  رابکتـسا و  نیتسآ  رد  ییاھهئطوت  یمالـسا ، سدقم  ماظن  نیا  هیلع  هک  تسا  هدوب  ماگنھ  هچ  دینیبب  دینک ! هدـھاشم  ار  ایند  زورید  زورما و  یاھتـسایس 

ار نیا  مھ  ام  دوخ  تسا . شرتسگ  هب  ور  یمالـسا  یاـھروشک  رد  یمالـسا ، یبـالقنا  تاـساسحا  هک  دـننکیم  راـھظا  اـنلع  دنـسرتیم . مالـسا  عویـش  زا  اـھنآ  دـشابن ؟

دناهتفر اجنآ  هب  هک  یناسک  زا  دـینک و  هاگن  اپورا  بلق  هب  الثم  ایند ، رد  نوگانوگ  یاھروشک  هب  تسین . یوزنم  تلم  کی  ناریا  تلم  زورما  تسا . تیعقاو  کی  نیا ، مینیبیم .

دـھدیم و راعـش  یناریا ، ناناوج  امـش  مان  هب  تسا ، هتفرگ  رارق  تیناـسنا  نانمـشد  یهرـصاحم  رد  هک  نیوگزرھ  ینـسوب  تلم  لـثم  یتلم  روطچ  هک  دیونـشب  دیـسرپب و 

ار نمـشد  ات  دورب  ار  هار  نامھ  دیاب  دیتفر و  امـش  هک  تسا  یھار  نآ  هار ، هک  تسا  هدرک  ساسحا  روطچ  دینیبب  دـنکیم ! دـیلقت  اھدـنبیناشیپ  نتـسب  رد  امـش ، زا  روطچ 

. تسھ مھ  نالا  دوب و  امـش  یمالـسا  سدقم  روشک  نیمھ  تاساسحا ، نیا  نوناک  دنکیم . ادیپ  شرتسگ  زورهبزور  هک  تسا  یمالـسا  تاساسحا  نیا ، دھد ! تسکش 

. دسانشب ار  اھنآ  دناوتیم  دنک ، هاگن  تریصب  اب  رگا  ناسنا  هک  تسا  ییاھهمانرب  مھ  شیاھهمانرب  دنکیم . یزیرهمانرب  موادم  روط  هب  رابکتسا ، هک  تسور  نیا  زا 

جح  / ١٣٧٢/٠٢/٢٨ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

دوـمناو نینچ  یگتخاـس  یاـھربخ  نیغورد و  یاـھلیلحت  اـب  رگید  یوـس  زا  دـننکیم و  مھتم  نآ  لاـثما  مسیرورت و  هـب  ار  یمالـسا  ناریا  ییوـس  زا  دوـخ ، تاـغیلبت  رد  ناـنآ 

رگهعدـخ تعیبـط  زا  یـشان  غورد و  نخـس ، ود  رھ  نیا  تسا ! هدـش  میلـست  نمـشد  تساوخ  هب  هتـشادرب و  تسد  دوخ  لوصا  زا  یمالـسا  یروھمج  اـیوگ  هک  دـنزاسیم 

یـسایس و یگدـنز  یاـنبم  ربـتعم و  یمالـسا ، ناریا  رد  نمـشد ، مغر  هب  تسا ، مالـسا  ملـسم  یناـبم  ماـما و  هار  ناـمھ  هک  یمالـسا  یروھمج  لوصا  تسا . رابکتـسا 

چیھ رد  هدـمآ ، تسد  هب  اھناج  نیرتزیزع  لذـب  یراکادـف و  اب  هک  ار  هلآوهیلعهللایلـص )  ) یدـمحم بان  مالـسا  یهیاس  رد  یگدـنز  ناریا ، تلم  تلود و  تسا و  اـم  یعاـمتجا 

یارب نردـم ، یرگیدام  راشف  ربارب  رد  تمواقم  تسایـس و  زا  نید  کاکفنا  مدـع  لـصا  نآ  سار  رد  و  هیلعهللاناوضر )  ) ینیمخ ماـما  لوصا  داد و  دـنھاوخن  تسد  زا  یطئارش 

. دنام دھاوخ  یقاب  یمالسا  یروھمج  یهدنز  هشیمھ  لوصا  نآرق ، مالسا و  ندرک  یوزنم 

ناجیابرذآ  / ٠۶/١٣٧٢/٠۵ هزمح  رکشل ٢١  ناگداپ  کرتشم  هاگحبص  مسارم  رد  تانایب 

دوخ هب  راکادف ! ناناوج  یا  دیلابب  دوخهب  ناریا ! یمالسا  یروھمج  یماظتنا  یاھورین  یمالسا و  بالقنا  نارادساپ  هاپس  ناریا و  یمالسا  یروھمج  شترا  یا  دیلابب  دوخهب 

هراومھ دیاهتـشاد و  هشیمھ  ار  ناـتدوخ  یهناـقداص  هناـصلاخ و  یراـکمھ  یمالـسا ، یروھمج  حلـسم  یاـھورین  اـب  جیـسب ، سدـقم  توـسک  رد  هک  مدرم  داـحآ  یا  دـیلابب 

شـشوک یرابکتـسا  تاـغیلبت  یروتارپـما  یتاـغیلبت  یاھـششوپ  هچ  رگا  تسادـخ . هار  نیا  تسا . میقتـسم  طارـص  نآ  نیا ، تسا . تـسرد  هار  نآ  نـیا ، دـیاهدوب ! اـشگهرگ 

ناعفادم ام  میناریا ! تلم  ام  میروآمان . ام  دش ، هتفگ  هک  اھهناشن  نیا  اب  ایند  رد  اما  دنناشوپب ؛ ندرک  یوزنم  توکـس و  یهئطوت  اب  ار  ام  سدـقم  هار  شالت و  مان و  دـننکیم 

. تسام راختفا  نیرتگرزب  نیا  و  مینآرق ، تیمکاح  یمالسا و  یاھشزرا  ناعفادم  دوخ و  عورشم  یدازآ  لالقتسا و 

هاپس  / ٢۵/١٣٧٢/٠۶ ناھدنامرف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نیطـسلف تلم  هب  دـیاب  طرـش ، دـیقیب و  همامت و  هب  هناخ ، نیا  تسا . هدـش  بصغ  اـھنآ  زا  نیطـسلف  تلم  یهناـخ  تسا : هتفرگ  تروص  یملظ  شیپ ، لاـس  جـنپ  لـھچ و 

رپ یاھتردق  رگا  هچ !؟ ینعی  یوزنم » !« » دیوشیم یوزنم  اقآ ،  » دنیوگب بترم  دنکیمن . ینیشن  بقع  یزاسوج ، اب  هک  تسا  نیا  شتیـصوصخ  یمالـسا ، تموکح  ددرگرب .

تموکح یانعم  سپ  دییامرفیم !؟» حیحـص   » مییوگب میورب و  رانک  نارگید  لثم  مھ  ام  دـننک ، قح  ار  یقحان  دنتـساوخ  دـندمآ و  ادـص ، ورـس  وھایھ و  لاجنج و  اب  ایند ، یور 

؟ تسیچ یمالسا 

! تسا مولعم  اوزھ ». الا  کنوذختی  نا  . » دش دـھاوخ  یوزنم  ناسنا  تسین ، حرطم  ناشیارب  زیچ  چـیھ  عورـشمان ، روز  زج  لطاب و  زج  هک  یدارفا  نیب  رد  تسا  مولعم  بوخ ؛

ینعی یوزنم  دوبن ؟ یوزنم  بیرغ و  شدوخ  یهناـخ  رد  توغاـط ، یهطلـس  نارود  رد  اـم ، راوگرزب  ماـما  رگم  دوبن ؟ یوزنم  دروآ ، ار  توعد  هیلعهللاتاولـص ، ربـمغیپ  یتـقو  رگم 

رد هتـسباو  فیعـض  روشک  نآ  اب  ام  قرف  دسرتن . ایند  رد  دحتم  یاھتردق  اکیرما و  زا  دیوگب و  تسا  قح  ار  هچنآ  هک  دراد  ار  تداشر  یدرمناوج و  نیا  یمالـسا ، تموکح  هچ !؟

ار ناشدوخ  ریمـضلایفام  هک  دنتـشاد  ار  تارج  نیا  دـندوب ، لصتم  ناـشیاھتلم  اـب  رگا  مھ  اـھنآ  دنتـسین . لـصو  ناـشیاھتلم  هب  هک  دنـسرتیم  ییاـھتلود  نآ  تسا . نیمھ 

. میتسین دشابن ، چیھ  شرس  تشپ  دشکب و  یفرط  هب  ار  نآ  ییورین  هک  یـششوپ  یهدرپ  کی  لثم  میتسین . هانپ  تشپیب و  تلود  کی  ام  میلـصو . نامتلم  اب  ام  دنیوگب .

ام حور  رب  ام و  رب  هک  تسا  یلالدتـسا  قطنم و  ام ، یهبقع  تسا . نموم  ینویلیم  دـنچ  هاجنپ و  تلم  کی  تمظع ، اب  تلم  کـی  اـم ، یهبقع  تسا . یوق  یلیخ  ناـمهبقع 

. تسا مکاح 

تردق اب  ار  قح  فرح  هک  تسا  هداد  دای  ام  هب  نآرق  میوشیمن . اکیرما  دـحتم  یاھتردـق  اکیرما و  یهناحیقو  یاھیخاتـسگ  اھییوگروز و  میلـست  میوشیمن . ملظ  میلـست  ام 

هدزناپ نیا  رد  ام  تشونرس  هک  نانچمھ  درک ؛ دھاوخ  کمک  داد و  دھاوخ  تکرب  مھ  لاعتم  یادخ  مییامن . جیسب  نآ  یارب  ار  نامیورین  مینک و  رارصا  یراشفاپ و  نآ  رب  مینزب و 

. دنکیم تابثا  ار  نیا  ناریا  تلم  یسامح  یارجام  لاس 

هعمجزامن  / ١٣٧٣/١١/١۴ یاھهبطخ  رد  تانایب 

 - ناملسم یاھتیصخش  اھتلود و  عماوج ، زا  معا  ناناملسم -  نآ ، زا  شیپ  تسا . تیعقاو  کی  نیا  دیشخب . تزع  نیملسم  مالسا و  هب  ناھج  حطس  رد  یمالـسا ، بالقنا 

اما دندرکیم ؛ عافد  مالـسا  زا  ناملـسم ، زوسلد  نیرکفتم  هدـع  کی  دـندوبن . لئاق  یـشزرا  ناشمایپ  دوخ و  یارب  دـندرکیم و  لاعفنا  ساسحا  دـندوب ، هک  ایند  یاج  رھ  رد 

. دربیم رس  هب  تبرغ  رد  مالسا  اریز  دوب . یگتخوسلد  یزوسلد و  یور  زا  هک  تزع  تردق و  یور  زا  هن  اھنآ  عافد 

تلزع اوزنا و  رد  ناناملـسم  اج  همھ  اما  دـمآ ؛ یرگید  یاھماظن  تفر و  ییاـھماظن  اـھنآ  رد  هک  دراد  دوجو  یمالـسا  یاـھروشک  ردـقچ  هناـیم ، رواـخ  رد  ایـسآ و  رد  ، اـقیرفا رد 

« يسایس ياوزنا   » 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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یهدع کی  دنتفر ، اھنآ  دعب  دندمآ . یرگید  هدـع  تفر ، مھ  نآ  دـمآ . راک  رـس  رب  یرگید  میژر  تفر ، یتنطلـس  میژر  تشاد . یتنطلـس  میژر  قارع ، لثم  یروشک  الثم  دـندوب .

ناناملـسم دوب ، یلاخ  ناشیاج  هک  یناسک  اھلاقتنا ، لقن و  نیا  مامت  رد  دیـسر . اھیثعب  هب  تبون  هکنیا  ات  دندمآ . یرگید  هدع  دنتفر و  هدع  نآ  زاب  دـنتفرگ . ار  ناشیاج  رگید 

ناوخا  » مان هب  یتیعمج  اجنآ ، هتبلا  رصم -  روشک  رد  دییامرفب  ضرف  ای  دوبن ! اھنآ  روضح  زا  یربخ  الصا  روکذم ، تالوحت  رد  اما  دنناملسم ؛ قارع ، مدرم  عطاق  تیرثکا  دندوب .

شـصخاش یهرھچ  هـک  دـمآ  راـک  رـس  رب  یبـالقنا  یروـھمج و  مـیژر  یتنطلـس ، مـیژر  نـتفر  ناـیم  زا  اـب  تـفر . نـیب  زا  یتنطلـس  مـیژر  دـش و  یلوـحت  دوـب -  نیملـسملا »

نایرج زا  رانکرب  تالوحت ، یهمھ  یمالسا -  بالقنا  یزوریپ  زا  لبق  ات  هتبلا  تدم -  نیا  مامت  رد  دمآ . یرگید  تفر ، وا  دعب  دمآ . یرگید  درم ، رصانلادبع  دعب ، دوب . رصانلادبع » »

دیدج تموکح  هکنیا  درجم  هب  اما  دندوب ؛ رثوم  یمالسا  رـصانع  مھ ، رـصم  لوا  بالقنا  نامھ  رد  دندوبن . یاهراک  یمالـسا ، رـصانع  الـصا  دوب . یمالـسا  رـصانع  یمالـسا و 

. تشادن یروضح  مالسا ، مھ  اجنیا  دندرک . جراخ  هنحص  زا  ار  یضعب  دنتشک و  ار  یضعب  دندنکفا ، نادنز  هب  ار  یضعب  دندز . ناشرانک  دش ، لیکشت 

، اھلاس نیا  لوط  رد  تسا . هتفای  تردـق  تزع و  درک  ساسحا  دوب ، یھاـگآ  رایـشھ و  ناملـسم  هک  اـیند  یاـج  رھ  رد  نآ ، یزوریپ  اـب  دـش و  زوریپ  ناریا  رد  یمالـسا  بـالقنا 

ایند رد  ناشیادص  هک  ییاھویدار  زا  ار  ماما  یادص  هکنیا  درجم  هب  : » دـنتفگ ام  هب  مالـسا  یهتـسجرب  یاھتیـصخش  زا  یرایـسب  ناناملـسم  بالقنا ، لوا  یاھلاس  صوصخب 

رھ میدرک ». یزوریپ  ساـسحا  ناـھگان  میدوـب  اـج  رھ  درک ، مھاوـخ  سیـسات  یمالـسا  یروـھمج  اـی  مالـسا  ماـن  هب  یتـموکح  نـم  تـفگیم  هـک  میدینـش  دـشیم  شخپ 

. درک ادیپ  تردق  تزع و  دش و  زوریپ  درک  ساسحا  دوب ، ایند  یاج  رھ  یناملسم ،

نویناحور  / ٠٣/٠٣/١٣٧۴ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

عون نیرتدـب  دـنراذگیم . لیبق  نیا  زا  و  یناسنا » یاھـشزرا  زا  عافد  «، » رـشب قوقح   » لـثم ینوناـق  یاھمـسا  دوشیم ، ضیعبت  یـشکقح و  ملظ ، اـیند  رد  هچنآ  رھ  یارب 

هتفاکـش و تملظ  باـجح  اروشاـع ، تکرب  هب  ناـھگان  یناـمز ، نینچ  رد  دوـش . طلـسم  اـیند  رب  قـح ، مسا  هب  قحاـن  لدـع و  مسا  هب  ملظ  هـک  تـسا  نـیا  مـلظ  یهرطیس 

ایند درک و  حرطم  ار  شدوخ  هصرع ، طسو  رد  دننک ، یوزنم  ار  نآ  دندرکیم  یعس  اھتسد  یهمھ  هک  مالسا  دیسر . تموکح  تردق و  هب  قح ، دش . راکشآ  تقیقح  دیشروخ 

تشذگ زا  دعب  لاسما  دوب . اروشاع  تکرب  هب  مھ  دادرخ  هدزناپ  تضھن  عورـش  دریذپب . یمالـسا  یروھمج  تموکح  لکـش  رد  ار  بان  نیتسار و  مالـسا  روضح  هک  دش  روبجم 

. تسا هدش  نراقم  نامزمھ و  مرحم  اب  دادرخ  هرابود  لوا ، لاس  نآ  لثم  دادرخ ، هدزناپ  یهثداح  زا  لاس  هس  ود  یس و 

١٣٧۴/٠٣/١۴ /  ( هر ) ینیمخ ماما  ترضح  لاحترا  درگلاس  رد  تانایب 

یهھجو هھجو ، کی  تسا : هھجو  ود  یاراد  درک ، بترتم  نآ  رب  ار  یمالسا  یروھمج  مھم  یهجیتن  دناسر و  رمث  هب  درک ، تیادھ  ار  نآ  راوگرزب  ماما  هک  یمالـسا  گرزب  بالقنا 

تکرب هب  اـم  هھجو ، ود  رھ  رد  تسا . تـیمھا  زئاـح  بـالقنا ، یهـھجو  ود  رھ  تـسا . یناـسنا  یمالـسا و  یللملانـیب ، یناـھج ، یهـھجو  رگید ، یهـھجو  یناریا و  یلخاد و 

هب ام ، نارود  ریظنیب  ربھر  نآ  دـقرم  لباقم  رد  زورما  نم  میاهتـشاد . یداـیز  یاھتفرـشیپ  زیزع ، تلم  امـش  یدرمیاـپ  تدـھاجم و  راوگرزب و  نآ  یربھر  دوخ ، یتاذ  دادعتـسا 

یقاب دوخ  توق  هب  تھج ، ود  رھ  رد  بالقنا  یریگتھج  دوریم و  شیپ  هب  مھ  زاب  هھجو ، ود  رھ  رد  بالقنا ، هک  منک  مالعا  مھاوخیم  راوگرزب ، ماما  تلحر  درگلاس  تبـسانم 

. تسا

. دشاب لقتسم  هکلب  دشابن ؛ هتسباو  هک  دروایب  دوجو  هب  روشک  لخاد  رد  یماظن  هک  دوب  نیا  لوا  یهجرد  رد  بالقنا  فدھ  تسا . ناریا  تلم  روشک و  هب  طوبرم  لوا ، یهھجو 

، تاریخ تسا ، هتـسباو  دوـخ  زا  جراـخ  تردـق  کـی  هب  هـک  یتـلم  دوـشیم . بترتـم  نآ  رب  رگید ، یاـھتفآ  یهـمھ  تـسا و  یگرزب  تـفآ  تـلم ، روـشک و  کـی  یارب  یگتـسباو 

نیا دـنمهقالع  زوسلد و  دارفا  اھتیـصخش و  تلم . ریخ  هار  رد  هن  دوـشیم ، فرـصم  یجراـخ  تردـق  نآ  تساوـخ  تھج  رد  شایداـم  یناـسنا و  میظع  عباـنم  اھدادعتـسا و 

هک یتردق  ریخ  حالص و  هب  دوش ، جارختسا  رگا  شرگید  ینیمزریز  نداعم  زاگ و  تفن ، عبانم  دندرگیم . دوبان  هتسباو ، میژر  ماظن و  هلیـسو  هب  ای  دنوشیم ، یوزنم  ای  اھتلم ،

، قـالخا بھذـم ، تسا . هتـسباو  نآ  هب  هک  تسا  یتردـق  تساوخ  لـیم و  عبت  هب  شایناـھج ، یریگعـضوم  ینمـشد و  یتـسود ، دوشیم . فرـصم  تسا ، هتـسباو  نآ  هب 

انتعا دروم  شمدرم ، رظن  تساوخ و  هدارا ، نامیا ، شدوخ و  لیم  دھدیم . صیخـشت  دنکیم و  باختنا  دھاوخیم ، یجراخ  تردق  نآ  هک  تسا  یروطنآ  شبادآ ، گنھرف و 

تسد هب  عقاو  رد  هکلب  شدوخ ، تلود  تسد  هب  هن  هتسباو ، روشک  یقیقح  یهرادا  دنوشیم . هراکچیھ  رکفتم ، یاھزغم  مدرم و  هتسباو ، ماظن  کی  رد  اذل ، دریگیمن . رارق 

. تسا هدش  هتسباو  نآ  هب  هک  تسا  یتلود 

کی یمالـسا ، بالقنا  یزوریپ  زا  لبق  ناریا ، روشک  زیزع ! نارھاوخ  ناردارب و  تسا . یگتـسباو  یلم ، یاھتفآ  یهمھ  ردام  تسین . رتالاب  نیا  زا  یایتخبدـب  تلم ، کـی  یارب 

. دوب هدیسر  دوخ  جوا  هب  دوب ، راک  رس  رب  یولھپ  دساف  سوحنم و  ماظن  هک  یلاس  دنچ  هاجنپ و  رد  صوصخب  یگتسباو ، نیا  دوب . هتسباو  روشک 

١٣٧۴/٠٣/١۴ /  ( هر ) ینیمخ ماما  ترضح  لاحترا  درگلاس  رد  تانایب 

دوخ یاھروشک  رد  یمالسا ، دض  یمالـسا و  ریغ  یاھتلود  مناملـسم .» نم   » دیوگب دیـشکیم  تلاجخ  ایند  فارطا  رد  ناملـسم  دندوب . هدرک  هناگیب  دوخ  زا  ار  ناناملـسم 

. دندرکیم یفرعم  هتشذگ  لسن  هب  قلعتم  ار  مالـسا  دشاب . هتـشادن  مالـسا  زا  یربخ  دنکن و  سح  مالـسا  زا  ییوب  یزورما ، ناوج  چیھ  هک  دندوب  هدروآ  دوجو  هب  یتیعـضو 

هب لمع  ای  دنتـشادن . ار  دوخ  یناملـسم  زاربا  تارج  ناناملـسم  هک  دندوب  هدرک  یراک  ایند ، ندمتم  یقرتم و  نردم ، عماوج  رد  دـش ». مامت  تفر ؛ درم ؛ مالـسا   » دـنتفگیم

. دوب تشحو  سرت و  اب  افخ و  رد  دندادیم ، ماجنا  مھ  رگا  ای  دندرکیم  کرت  یلک  هب  ار ، مالسا 

« هللامسب  » اب ار  دوخ  قطن  دیـشکیم  تلاجخ  اھروشک ، یاـسور  یناـھج  عمجم  کـی  رد  یمالـسا ، روشک  سیئر  کـی  دنتـشادن . یرتھب  عضو  مھ ، یمالـسا  یاـھروشک 

نارود طساوا  لیاوا و  رد  ار  مالسا  یلیـس  تبرـض و  هک  رابکتـسا  لماوع  دندرکیم و  مرـش  مالـسا ، یاھهناشن  مالـسا و  زا  دندرمـشیم ! عاجترا  بیع و  ار  نیا  دنک ! عورش 

. دندرکیم تیوقت  مدرم  رد  ار  مالسا  نتشاذگ  رانک  ساسحا  دندیسرتیم ، مالسا  زا  دندوب و  هدروخ  رامعتسا  رابکتسا و 

یسک رگا  دناوخب ؟ زامن  دجسم  ریغ  رد  یتعامج  روضح  رد  دنک  تارج  ناملـسم ، کی  هک  دیآیم  ناتدای  دیاهدرک ، کرد  ار  نارود  نآ  هک  امـش  زا  کی  مادک  نارھاوخ ! ناردارب و 

قاچاق مالسا  اھهناخزابرس ، رد  دندوب . هدرک  قاچاق  جیردتب  ار  مالسا  دندرکیم . هرخـسم  ار  وا  تفگیم ، ناذا  ای  دناوخیم  زامن  رھـش  طسو  رد  ینادیم  رد  ای  اھھاگدورف  رد 

مھ ناریا  زا  یتح  اھاج ، یضعب  دوب . روطنیا  ایند  یاج  همھ  دوب . قاچاق  ندناوخ  زامن  مالسا و  دوب ، هدماین  دوجو  هب  زرابم  ناملسم  هورگ  کی  یتقو  ات  اھھاگـشناد  رد  دوب .

هب ایـسآ -  اکیرما و  اپورا ، زا  معا  ایند -  یاـجرھ  رد  ناملـسم ، یاـھتلم  یهمھ  زورما  دوب . ناملـسم  یاـھتلم  رد  یمالـسا  تیوھ  یاـیحا  اـم ، بـالقنا  گرزب  ماـیپ  دوب . رتدـب 

.« مورب هسردم  هب  باجح  اب  مھاوخیم  مناملسم و  نم  : » دیوگیم دنکیم و  راختفا  یناتسبد  یهبجحم  رتخد  اپورا ، بلق  رد  زورما  دننکیم . راختفا  ناشدوخ  یناملـسم 

نیا تراسخ  مناملسم .» نم  : » دیوگیم دتسیایم و  تسھ ، نآ  هیلع  هک  یراشف  ینمشد و  همھ  نیا  دوجو  اب  اپورا ، بلق  رد  نیوگزرھ ، ینـسوب  تلم  لثم  یتلم  زورما 

راـھظا دـنروبجم  مالـسا ، هب  ناـشیاھتلم  شیارگ  رطاـخ  هب  یمالـسا ، یاـھروشک  یاـسور  دتـسیایم . یلو  دروخیم ؛ مھ  ار  شبوـچ  دـنکیم ، لـمحت  مھ  ار  یناملـسم 

اب ام  : » دنیوگیم دننک ، بلج  ناشدوخ  هب  ار  ناناملـسم  لد  هکنیا  یارب  مھ ، ربکتـسم  یاھروشک  یرابکتـسا  یاسور  زورما  دـننزب . یناملـسم  زا  مد  دـننک و  یناملـسم 

هدنز و مالـسا  زورما  نوچ  ارچ ؟ دننزیم . ار  فرح  نیا  تسا ، هدش  هک  مھ  رھاظت  یارب  اما  دنیوگیم ؛ نابز  هب  دنیوگیم و  غورد  هتبلا  میمالـسا ». رادفرط  میقفاوم و  مالـسا 

یلع هرھظیل   » هک زور  نآ  اـت  راـگدرورپ ، لـضف  هب  تسا و  دـشر  هب  ور  یمالـسا  تاـکرح  زورما  نوچ  تسا . زیزع  مالـسا  زورما  نوچ  تسا . گرزب  دـنمجرا و  یمالـسا ، تیوـھ 

رد یمالـسا  تیوھ  یناملـسم و  ساسحا  نیا  هک  تقو  نآ  دـش . دـھاوخ  رتیوق  اھروشک  رد  زورهبزور  یمالـسا ، رکفت  تفرـشیپ  یمالـسا و  یدازآ  تکرح  نیا  هلک ،» نیدـلا 

دینیبیم امش  اذل ، دننکیم . تشحو  تبرغ و  اوزنا ، ساسحا  دناهداد ، لکـش  مالـسا  هیلع  ییاھهشقن  هک  ییاھحانج  ناسک و  یهمھ  هک  تسا  یتقو  دوش ، هدنز  اھتلم 

ام هلب ؛ میسرتیم ». یمالسا  ییارگداینب  زا  میسرتیمن ؛ برع  یاھشترا  اھرکشل و  زا  ام   » دوب هتفگ  یتسینویھـص  میژر  نارادمدرـس  زا  یکی  لبق ، زور  دنچ  نیمھ  رد  هک 

تسا و یمالـسا  یرادـیب  نیمھ  دـنکیم ، ار  اھتـسینویھص  جالع  هچنآ  میقفاوم . اھنآ  اب  فرح ، کی  نیا  رد  میفلاخم ، یتسینویھـص  نمـشد  اب  لئاسم  یهمھ  رد  هکنیا  اب 

. تسا یمالسا  یرادیب  ناملسم و  یاھتلم  یرادیب  دنک ، دازآ  ار  نیطسلف  نیمزرس  دناوتیم  هچنآ  سب .

« يسایس ياوزنا   » 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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مدرم  / ١٠/١٧/١٣٧۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

ررض هب  دوشیم ، رداص  دننزیم -  ار  اھفرح  نیا  دننکیم و  ار  اھراک  نیا  هک  ینارگید  هچ  نآ و  روھمج  سیئر  هچ  اکیرما -  نارادمتسایس  نادنمتردق و  فرط  زا  زورما  هک  هچنآ 

!؟ دراذگب هجدوب  رگید  روشک  کی  رد  یراکبارخ  یارب  هک  دنک  حـضتفم  ایند  رد  ار  دوخ  ردـق  نیا  دـیاب  تلود ، کی  تساھنآ . ررـض  هب  هک  تسا  نیا  مھ  ایند  تواضق  تساھنآ . دوخ 

. تسا قفومان  اھنآ ، شالت  هک  تسا  یھیدب  تسا ؟ روآمرش  حیقو و  ردقچ  راک  نیا  دنمھفیمن  ایند  گنھرف  اب  یاھناسنا  ملاع و  نارادمتسایس  القع و  دینکیم  لایخ  امش 

نیا اھیراذگ و  بمب  نیا  دنتـشونن . مھ  ییاج  دندرواین و  مھ  مسا  دندرک ، جرخ  دنتـشاذگ ، هجدوب  یمالـسا  یروھمج  هیلع  اھنیا  بالقنا ، لوا  زور  زا  دـننادیم . ار  نیا  همھ ،

. تسین هھبش  نیا ، رد  دنقفومان . نامز  نآ  لثم  مھ  زورما  هک  تسا  مولعم  دنوش !؟ قفوم  دنتسناوت  لاح  هب  ات  ردقچ  تساھنیمھ . یهجدوب  اب  همھ  اھیرورپ ، قفانم 

هب ییادخ  یهلطاب  غاد  نامھ  نیا ، دـندنارذگ ! هبوصم  کی  تروص  هب  ار  دوخ  مادـقا  هک  دـندرک  الم  رب  هناحـضتفم  ایند ، یمومع  راکفا  لباقم  رد  ار  دوخ  ییاوسر  ردـق  نیا  اھنیا 

تـسیود هن ؛ رالد  نویلیم  تسیب  لاح  یغلبم -  بیوصت  اب  هک  درک  لاـیخ  اـکیرما  میژر  دـنمھفیمن ! اـھنیا  دوخ  اـما  دـنمھفیم ؛ ملاـع  یـالقع  نارگید و  تساـھنآ . یناـشیپ 

دنادب هکنیا  نودب  تفرگ ؛ رارق  اوزنا  رد  شدوخ  یلو  داد ؛ دھاوخ  رارق  اوزنا  رد  ار  ام  روشک  یمالسا ، دنلبرس و  گرزب و  ناریا  رد  یراکبارخ  یارب  رالد -  درایلیم  ود  رالد ، نویلیم 

! دمھفب و 

رھ تسا و  هدرک  موکحم  ار  راک  نیا  ایند ، یمومع  راکفا  هک  لاح  تسا  نکمم  تساوسر . فیخـس و  تکرح  نیا  ردقچ  دـمھفیمن  ملاع  یمومع  راکفا  هک  دـندرک  لایخ  اھنیا 

ام رگم  میراذگیم ؟ ام  رگم  اما  دوش ؛ هدرپس  یشومارف  هب  هیـضق  نیا  دای  هک  دننک  یراک  دنوش و  نامیـشپ  دنمھفب و  ار  تایعقاو  درک ، دھاوخ  موکحم  رتشیب  درذگب  مھ  هچ 

رد احیرـص  هک  دسریم  اجنیا  هب  اکیرما  میژر  تحاقو  ینارود ، رد  هک  دـننادب  دـیاب  هدـنیآ ، یاھلـسن  یهمھ  ایند و  یهمھ  دوش ؟ شومارف  ییاکیرما  تحاضف  نیا  میراذـگیم 

نیمھ دھد ؛ ماجنا  للملانیب  طباور  رد  یتلود  تسا  نکمم  هک  یراک  نیرتموکحم  نیرتتـشز و  دنکیم ! بیوصت  یراکبارخ  یهجدوب  ردتقم ، تلم  کی  دازآ و  تلود  کی  لباقم 

مرگرس اھنآ  زورما  هتبلا  دوب ! دھاوخ  اھنآ  یارب  یتراسخرپ  هابتشا  بجع  لایخ ، نیا  ! دش دھاوخ  اھنآ  یروتاتکید  میلـست  ایند  هک  دننکیم  لایخ  اکیرما  نادرمتلود  تسا . راک 

یطلغ هچ  هک  دنمھفیم  تقو  نآ  دنیشنب ، ورف  رابغ  درگ و  هک  یردق  دننکیم . هچ  دنمھفیمن  دنتاباختنا و  باب  رد  ناشدوخ  لومعم  یناسنا  لوصا  زا  رود  تازرابم  تسم  و 

! یھابتشا بجع  دش . دھاوخ  اھنآ  میلست  ایند  هک  دننکیم  لایخ  دناهدرک .

یوضر  / ٠١/٠۴/١٣٧۵ مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

زورما تسا . هتفر  شیپ  ار  مالـسا  ادـخ و  هار  هدروخن و  ناکت  هداتـسیا و  مکحم  تسا ، هدـید  ار  نوگانوگ  یاھجنر  همھ  نیا  لاس ، هدـفھ  لوط  رد  هکنیا  رطاـخهب  ناریا ، تلم 

نیا هک  یزور  میاهدرک . یط  ار  ینالوط  یھار  لاس ، هدـفھ  نیا  لوط  رد  ام  میتسھ . ولج  لاس  اھھد  هکلب  لاس ، هدـفھ  هک  هن  بالقنا ، یزوریپ  زور  زا  راگدرورپ ، لضف  هب  مھ 

رھاـظ کـی  عقاو  رد  دـش ، جراـخ  ناـشنارودزم -  اـھیماظن و  یولھپ و  نادـناخ  گـنچ  زا  ینعی  هناـگیب -  نارودزم  گـنچ  زا  مدرم  امـش  دنمھوکـش  بـالقنا  یهلیـسو  هب  تلم ،

هب ار  هدنزاس  راک  دندوب . هدروآ  دوجو  هب  هتـسباو  دصرددص  ار  شتعنـص  دندوب . هدرب  نیب  زا  ار  نآ  تعارز  دندوب . هدرک  دوبان  ار  شیاھتورث  دوب . چوپ  لکیھ  بلاق و  کی  نطابیب و 

تردـق اب  مدرم و  امـش  تمھ  هب  لاس  هدـفھ  نیا  لوط  رد  دـینیبیم ، هک  هچنآ  دـندوب . هدرک  عیاض  یلک  هب  مھ  ار  قـالخا  تاـیونعم و  دـندوب . هدـناسر  رفـص  هب  کـیدزن  نازیم 

! دنرادن مھ  یاهراچ  دنوشیم . تحاران  دنربیم و  دسح  دننیبیم و  یجراخ  نانمشد  زورما  تسا و  هدمآ  دوجو  هب  تالکشم  عناوم و  یهمھ  دوجو  اب  زوسلد و  نالووسم 

لضف هب  ام -  دشاب ، یوزنم  ناریا  دنھاوخیم  دننیبب و  ار  تلم  نیا  تفرـشیپ  دنناوتیمن  هک  ییاھنآ  لییارـسا و  اکیرما و  لیم  مغر  یلع  یجراخ و  نانمـشد  لیم  مغریلع 

یکاب ام  دـننک ، ینمـشد  یمالـسا  یروھمج  اب  دـنھاوخب  دـنریگ و  رارق  اکیرما  ریثات  تحت  مھ  یناسک  رگا  داد . میھاوخ  شرتسگ  ناھج  حطـس  رد  ار  ناـمطابترا  راـگدرورپ - 

. میرادن

یاھروشک یفلتخم ، یایاضق  رد  تسا . هدش  هطبار  عطق  هب  دیدھت  ییاھتلود  فرط  زا  اھراب  لاس ، هدفھ  نیا  لوط  رد  دتـسیاب . دوخ  یاپ  یور  دناوتیم  هللادمحب  تلم ، نیا 

! تخیر دھاوخ  مھ  هب  زیچ  همھ  دمآ و  دھاوخ  نیمز  هب  نامسآ  دروخ و  دھاوخ  نامز  هب  نیمز  الاح  هک  یلایخ  هب  دندرک ، جراخ  ناریا  زا  یعمجتـسد  ار  دوخ  یارفـس  ییاپورا 

زا ییاپورا  یارفـس  یهمھ  زور ، کی  دـننکن . هابتـشا  دـشاب و  ناشدای  هک  میراودـیما  تسا . ناشدای  ار  هعقاو  نیا  ییاپورا  یاھتلود  دـبال  دروخن . ناکت  بآ  زا  بآ  هک  دـندید  اما 

چیھ یمالـسا ، یروھمج  هک  دـندید  تشذـگ ، هک  یتدـم  زا  دـعب  تمالـس ! هب  دـیورب  تفگ : یمالـسا  یروھمج  میرھق ! امـش  اـب  اـم  هک  دـندرک  دوـمناو  دـندش و  جراـخ  نارھت 

! دندرک نتشگرب  هب  عورش  ناشدوخ ، جایتحا  ربانب  اھنآ  هللادمحب ، درادن . اھنآ  هب  یزاین  چیھ  دنکیمن و  زاربا  اھنآ  هب  یجایتحا 

یمالسا  / ١٣/٠۵/١٣٧۵ تدحو  یللملانیب  سنارفنک  رد  هدننک  تکرش  یجراخ  یاھتیصخش  ماظن و  نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

رفک و مالـسا و  یایند  نانمـشد  لیئارـسا و  اکیرمآ و  هب  هکنیا  یاج  هب  دتـسیایم و  هعمج  ریغ  ای  هعمج  یهبطخ  ناونع  هب  تسدرود ، روشک  کی  رد  هک  ییامن  یناحور  نآ 

، اراکـشآ انلع و  هک  یـسک  نآ  تسین . مالـسا  یهرابود  تایح  هب  طابترایب  همدقمیب و  هداس و  راک  نیا  دنکیم ؛ هلمح  نیملـسم  قرف  زا  یاهقرف  هب  دنک ، هلمح  رابکتـسا 

یاھفدـھ زا  یکی  ناریا ، تلم  زا  ناملـسم  یاـھتلم  ندرک  ادـج  زورما  تسا . رابکتـسا  تساوـخ  ناـمھ  نیا  دریگیم ، تناـھا  داـب  هب  ار  نیملـسم  قرف  زا  یاهقرف  تاسدـقم 

. دننکیم جرخ  لوپ  ناریا  لخاد  هنافساتم -  مھ -  ایند و  حطس  رد  مھ  دننکیم و  یراذگتسایس  راک و  یزیرهمانرب و  نیا ، یور  تسا . رابکتسا  یهدش  فیرعت  صخشم و 

یهھبج کی  رد  دحاو ، راعش  کی  اب  دحاو ، مچرپ  کی  ریز  رد  دحاو ، فص  کی  رد  ینس ، هعیش و  ناملسم  ناردارب  ناریا  رد  دننیبیم  نوچ  دراد ؛ دوجو  یدراوم  مھ  ناریا  لخاد 

، دـننک عافد  روشک  نیا  رد  مالـسا  یاھزرم  یـضرا و  تیمامت  زا  دـنورب  دنتـساوخیم  هک  یناسک  زا  هلاس ، تشھ  یلیمحت  گنج  رد  دنتـسھ . مھ  اب  مھ و  راـنک  رد  دـحاو ،

دش و هتخیمآ  مھرد  اھنوخ  ناریا ، رد  دنتفر . اج  همھ  زا  دنتفر ؛ همھ  دـیتسھ ؟ نابز  مادـک  هجھل و  مادـک  بھذـم ، مادـک  هقرف ، مادـک  هفیاط ، مادـک  زا  امـش  دیـسرپن  یـسک 

ییهناھب یاهقرف ، رھ  یارب  دـنیبب . ار  نیا  دـناوتیمن  رابکتـسا ، دروآ . دوجو  هب  فلتخم  فیاوط  اھهجھل و  قرف و  نایم  تفلا  کی  داحتا و  کی  هملک ، یقیقح  یانعم  هب  بالقنا 

! دـنک رارکت  ناشیارب  دـھاوخیم ، وا  هک  ار  هچنآ  دورب  ات  دـنراذگیم ، شناھد  رد  یزیچ  دـننکیم و  ادـیپ  یاهقرف  رھ  رد  ار  دارفا  نیرتروخب  بیرف  نیرتهداس و  دـننکیم . تسرد 

نامھ مکح  لاعتم ، یادخ  دزن  رد  دنک -  ادج  رگید  یاھروشک  اھتلم و  زا  ار  ناریا  تلم  ینعی  دنک -  کمک  رابکتسا  فدھ  نیا  هب  زورما  هک  یسک  رھ  دنشاب . بقارم  دیاب  همھ 

یاھفدـھ هب  زورما  هک  سک  رھ  هلخدـم » هلخدـی  نا  یلع هللا  اقیقح  ناـک  . » ربماـیپ ناـمز  رد  هچ  زورما و  هچ  دـندیگنج ؛ مالـسا  اـب  هک  دراد  ار  نیملـسم  مالـسا و  نانمـشد 

. دیگنج یھلا  تایآ  اب  مالسا ، لوزن  روھظ و  نامز  رد  هک  تسا  یسک  نامھ  لثم  دنک ، کمک  یمالسا  ناریا  لابق  رد  رابکتسا 

هداتفا قافتا  اجنیا  رد  هک  تسا  یمیظع  تکرح  تکرح ، نیا  تسا . نآرق  مالـسا و  یهدـش  یوزنم  ماکحا  ندرک  هدـنز  مالـسا و  یایحا  تمـس  هب  یتکرح  تکرح ، نیا  زورما 

هدـھاشم ار  تیعقاو  نیا  دـینک ، هاـگن  مالـسا  یاـیند  برغ  قرـش و  رد  مالـسا  یاـھروشک  هب  رگا  دـنھد . ماـجنا  ار  تکرح  نـیا  دـنھاوخیم  اـج  هـمھ  رد  ناناملـسم  تـسا .

هک ییاج  نآ  دوشیمن ؛ تسا و  هدـشن  روز  رز و  میلـست  هک  ییاج  نآ  دنتـسھ . عنام  روز  رز و  نابحاص  نوگانوگ و  یاـھیناپمک  اـکیرما ، یناـھج ، رابکتـسا  اـھتنم  دـینکیم ؛

. تسا یمالسا  ناریا  تسا ، هتفرگ  رارق  رابکتسا  لباقم  رد  یلم  تردق  یهمھ 

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

یتسیلایـسوس بالقنا  اب  نرق ، نیا  لوا  یاھهھد  زا  تسا . ون  یاھوزرآ  تارکفت و  اھهدـیا و  ساسا  رب  یمدرم  یاھتکرح  اھبالقنا و  نرق  یدالیم ، متـسیب  نرق  هک  دـینادیم 

بالقنا ات  صاخ -  یهغبص  یاراد  لاحرھهب  اما  یتسیسکرام ؛ تارکفت  بوچراچ  رد  نادنچ  هن  مھ  یشخب  پچ ، یشخب  درک -  ادیپ  همادا  روطنیمھ  دش و  عورـش  یوروش 

. رگید یاھبالقنا  زا  یضعب  ام ، بالقنا  زا  دعب  و  ام ،

، دنتـسناوت رگا  ینعی  دندرک . ار  راک  نیمھ  اھنآ  کیاکی  اب  دروآ . دوجو  هب  یتالیکـشت  تموکح و  درک و  نوگژاو  ار  یماظن  مھ  مادک  رھ  داتفا ؛ قافتا  ایند  فارطا  رد  بالقنا  اھھد 

هک ار  ییاھنآ  دندش . بولغم  دنرادھگن و  ار  ناشدوخ  دنتـسناوتن  راک  لوا  نامھ  هک  دندوب  اھیـضعب  دننک ! مامت  ار  ناشراک  دندرک ، شالت  دنتفر و  ناشغارـس  هب  راک  لوا  نامھ 

رد مھ  ناشدوخ  دندرک -  ناشهتسخ  دندرک ، هرصاحم  دندرک ، تاغیلبت  دندرک ، ناشتیذا  دندش ، ناشمحازم  بترم  دندرکن -  اھر  ار  اھتمحازم  هکنیا  نمض  دنتشاد ، لکـشم 

. تسا هدوب  قفوم  مھ  امومع  دندرک و  مھ  دراو  ابیرقت  دننک ؛ دراو  ار  ییاھن  یهبرـض  ناھگان  دناهدش ، هتـسخ  اھنیا  دـندرک  ساسحا  هک  یاهظحل  رد  ات  دـنتفرگ ، نیمک  یرانک 

« يسایس ياوزنا   » 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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. دنھد ماجنا  ار  اھراک  دنوش و  طلسم  دنریگ و  تسد  رد  ار  مامز  دنیایب  دنتسناوت  دعب  دندوب ، بولغم  یوزنم و  زور  کی  هک  یبالقنادض  یاھنایرج  نامھ 

رد ام  بالقنا  دروم  رد  اـھتنم  تفرگ . رظن  رد  دوب و  ددـص  رد  ار  هشقن  نیمھ  حرط و  نیمھ  بـالقنا  لوا  زا  دارفا -  صاخـشا و  هن  نمـشد -  یهھبج  یمالـسا ، بـالقنا  دروم  رد 

هک یناسک  زا  یکی  اب  یروھمج ، تسایر  نامز  رد  تقو  کی  نم  دنک . راودیما  دنسرخ و  ار  نمـشد  یهھبج  دناوتب  هک  دماین  دوجو  هب  هدیدپ  کی  یتح  لاس ، هدجھ  نیا  لوط 

یاھیوعد اب  یفانم  راک  کی  وا  مدرک . تاقالم  شدوخ  روشک  رد  مروایب -  مسا  مھاوخیمن  هک  تسا -  فورعم  نویسایس  وزج  ایند  رد  دوب و  یبالقنا  یهعومجم  کی  سار  رد 

: متفگ تسا )!( کیتکات  نیا ، تفگ : دـیدنخ و  دـیداد ؟ ماجنا  ار  راـک  نیا  یقطنم  هچ  اـب  روطچ و  امـش  مدیـسرپ : وا  زا  دوب . هداد  ماـجنا  شدوخ  یاـھفرح  اھهدـیا و  یبـالقنا و 

یلکهب ناشتھج  یشمطخ و  دوب ؛ مھ  نیمھ  دیاهدرک . ضوع  ار  ناتیـشمطخ  امـش  دنکن ؛ نوگرگد  یلکهب  ار  یـشمطخ  هک  دنک  لوبق  ار  کیتکات  دناوتیم  یتقو  ات  ناسنا 

یکیتکاـت روطچ  نیا  منکیم )!( لـمع  مھدیم و  جرخ  هب  کـیتکات  نم  منکیم ، روناـم  نم  تفگیم : تشاذـگیم ! کـیتکات  رییغت  باـسح  هب  اـقآ  نآ  اـما  دوب ؛ هدـش  ضوع 

رد اھزیچ  روط  نیا  زا  دنک !؟ ضوع  یلکهب  ار  شتھج  دریگب و  سپ  ار  شدوخ  یاھفرح  هک  تسا  کیتکات  شمـسا  نیا  ایآ  دنک ! طلـسم  شدوخ  رب  ار  نمـشد  ناسنا  هک  تسا 

قفوم اجهمھ  رد  ابیرقت  هکنیاامک  دشیم ؛ مھ  قفوم  درکیم ، نیمک  دشیم ، راودیما  مھ  نمـشد  تخادنایم ، عمط  هب  ار  نمـشد  دشیم . هدـید  اھبالقنا  نآ  یهمانراک 

. دندش

ماظن  / ١١/٠٩/١٣٧۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

؛ درک هدـنز  ار  یـسایس  یعامتجا و  یاھهدرم  مالـسا  تسا . شالت  راکتبا و  لقع و  ملع و  نداتفا  راک  هب  یهیام  یرکفدازآ و  یهیام  یرکفنـشور و  یهیاـم  نآرق ، هب  یدـنبیاپ 

تایح دنتسنادیمن ، یناسنا  عمتجم  یهنازارفارس  یقیقح و  تایح  زا  یزیچ  دوب و  هدش  هدیشاپ  اھنآ  یور  رب  گرم  کاخ  هک  ار  ییاھتلم  مالسا  مکییحی .» امل  مکاعد  اذا  »

هک تسا  یتلم  نیا  تسام ؛ روشک  شاهنومن  تسا . روطنیمھ  هللادـمحب  مھ  زورما  زور ، نآ  طقف  هن  داد . اـھنآ  هب  ار  اـھناسنا  زا  عاـفد  تیناـسنا و  مچرپ  دیـشخب و  ییاـقآ  و 

ریز رد  مھ  ریخا  لاـس  دـص  نـیا  رد  دوـب ؛ هداد  تـسد  زا  ار  شدوـخ  لـمع  تردـق  میمـصت و  تردـق  تیوـھ و  روـج ، مـلظ و  نیطالـس  دادبتـسا  راـشف  ریز  رد  یداـمتم  یاـھنرق 

نادـیم رد  مدـقم  ورـشیپ ، تلم  کی  هب  ار  تلم  نیا  مالـسا  دوب . هداد  تسد  زا  یلک  هب  ار  دوخ  سفن  هب  دامتعا  یجراخ ، تلاخد  رابکتـسا و  رامعتـسا و  فعاضم  یاھراشف 

. درک لیدبت  یگدنز  تاراکتبا  رد  لمات و  لقعت و  نادیم  رد  رکفت ، نادیم  رد  تسایس ، نادیم  رد  لمع ، نادیم  رد  ملع ،

عنم هک  تسین  مھ  زورما  دنـسرتیم . نآ  زا  دـننکیم و  یھن  ار  نآ  مالـسا  دـض  ناچیپهخـسن  هک  تسا  یزیچ  ناـمھ  تـسرد  نـیا ، تـسا . ناملـسم  یاـھتلم  جـالع  نـیا ،

دناهتـساوخ دناهتفگ و  دناهدرک و  رارکت  ار  نیا  دش ، عورـش  یمالـسا  یاھروشک  رد  رامعتـسا  یتقو  زا  دینک ، هاگن  ار  رامعتـسا  یهچخیرات  رگا  دنرادیم ؛ زاب  نآ  زا  دـننکیم و 

. دننارب نوریب  ناسنا  یگدنز  زا  دننک و  یوزنم  ار  مالسا  نید و 

یگرزب یاھجنر  زا  یمالـسا  راطقا  رد  هک  ار  یمولظم  یاھتلم  نیطـسلف و  مولظم  تلم  ناملـسم ، یاـھتلم  یهمھ  دـنک . رادـیب  ار  اـم  یهمھ  لاـعتم  دـنوادخ  هک  میراودـیما 

. دشخب تاجن  هللااشنا  دنربیم ، جنر  یگرزب  یاھدرد  زا  دنلانیم و 

یوضر  / ١٣٧٧/٠١/٠١ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

فرح نیا  نم  دز . ییاھفرح  دـمآ و  ناریا  هب  هدـنب ، یروھمج  تسایر  نامز  رد  مربب -  مسا  مھاوخیمن  الاح  هک  ییاپورا -  گرزب  فورعم و  یاھروشک  یهجراخ  یارزو  زا  یکی 

یتصرف تقو  چـیھ  تسا و  تبث  اھذـغاک  رد  میدز ، یدامتم  یاـھلاس  لوط  رد  اـھتاملپید ، نیا  اـب  اـم  هک  ییاـھفرح  نیا  میوگیم -  نازیزع  امـش  هب  مھ  ـالاح  متفگ ؛ وا  هب  ار 

نم میتفگ ، هچ  نآ ، زا  دـعب  یروھمج و  تسایر  لاس  تشھ  لوط  رد  اـم  هک  دوش -  هدـیمھف  شخپ و  اـھفرح  نیا  زور  کـی  رگا  دـسرب . مدرم  شوگ  هب  هک  تسا  هدـماین  شیپ 

ناریا هب  اـپورا -  یهعماـج  فرط  زا  مھ  دـیاش  شتلود -  فرط  زا  هک  یاهجراـخ  ریزو  نآ  هب  نم  دـمحلا -  درک . دـھاوخ  تزع  ساـسحا  رتشیب  ناریا ، تلم  هک  منکیم  ناـمگ 

اما دـشاب ؛ رارقرب  نامهطبار  میھاوخیم  ام  میـشاب . هطبار  عطق  برغ ، اب  میھاوخیمن  یمالـسا ، یروھمج  ناونعهب  ام  متفگ  دوب -  ماما  کرابم  تایح  نامز  رد  دوب -  هدـمآ 

یوزنم الاو  دـیراد ، هطبار  برغ  اب  دـیدرک ، رارقرب  هطبار  اکیرمآ  اب  امـش  رگا  اکیرمآ ! ینعی  برغ  هک  دـننک  دومناو  دـنھاوخیم  اھییاکیرمآ  تسین . اـکیرما  طـقف  هک  برغ  زا  روظنم 

. دش لاحشوخ  فرح ، نیا  زا  مھ  ییاپورا  نآ  هتبلا  میرادن . لوبق  ار  نیا  ام  متفگ  دیتسھ !

یاھتلم ناریا و  لباقم  رد  بالقنا ، لباقم  رد  ییاپورا  لووسم  نالف  رگا  هک  دـننکن  لاـیخ  یناـسک  دـنراد . فـالتخا  یلیخ  اـھییاکیرما  اـب  اـما  دـنبرغ ، یهعومجم  وزج  اـھییاپورا 

فالتخا تسا ! دایز  یلیخ  اھنآ  نیب  تافالتخا  هن . تسا ؛ نیمھ  هیـضق  دـنکیم ، ینابیتشپ  اکیرما  زا  ای  برغ ، تیلک  زا  هنایم ، رواخ  ای  قرـش  یاھتلم  لـباقم  رد  ناملـسم ،

. تسین نآ  ثحب  یاج  الاح  هک  دنراد  تافالتخا  یلیخ  مھ  اب  تسین ! برغریغ  یایند  اب  اپورا  فالتخا  زا  رتمک  الصا  یدراوم ، رد  قمع -  ظاحل  زا  اپورا -  اکیرمآ و  نیب 

هب روھمج ، سیئر  ای  هجراخ  ریزو  نالف  تلود ، نالف  روشک ، نالف  ات  مینامب  رظتنم  میناوتیمن  ام  میریگیم . میمـصت  نامدوخ  هک  میتسھ  یتلم  ام  میاهدرک ، رارکت  اـھراب  اـم 

، مالسا زا  یشان  هک  تزع ، زا  راشرـس  عضاوم  یور  رب  هک  تسا  نیا  هراچ  میراد ؛ هراچ  اقآ ، هن  دینک ! رارقرب  هطبار  اکیرمآ  اب  هکنیا  زج  دیرادن  یاهراچ  امـش  هک  دنک  هیـصوت  ام 

اب دوشیمن  تلم ، نیا  لباقم  رد  دـننک  ساسحا  دنتـسھ ، ام  زا  هناگیب  هک  یناسک  یهمھ  ات  میتسیاـب  مکحم  تساـم ، یلم  یمالـسا و  تردـق  زا  ناریا و  تلم  زا  یـشان 

! دز فرح  یردلق 

یوضر  / ١٣٧٧/٠١/٠١ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

ناـشدوخ اــھییاکیرمآ  دوـشیمن . یتـلم  چــیھ  یاوزنا  بجوـم  یزیتسرابکتــسا  و  تـسا . یزیتـس  رابکتــسا  حور  نـیمھ  رثا  رب  اــم ، روـشک  رد  مدرم  تزع  زورما  هللادــمحب 

یوزنم هک  هن  میدرک ؛ در  مھ  ار  هطبار  میدرکن ، رارقرب  مھ  هطبار  اکیرما ، اب  ام  دوشیم ! یوزنم  دـنکن ، رارقرب  هطبار  ام  اب  ناریا  تلم  رگا  هک  دـننک  دومناو  روط  نیا  دـنھاوخیم 

! دـش یوزنم  ناریا  تلم  لباقم  رد  اکیرمآ  هک  دـنتفگ  ایند  یهمھ  نآ ، زا  لـبق  رگید  یهیـضق  کـی  نارھت و  رد  یمالـسا  سنارفنک  ناـمزاس  سـالجا  یهیـضق  رد  هکلب  میدـشن ،

راـک زا  ار  یاهرگ  چـیھ  مھ  رگید  تلود  رھ  اـی  اـکیرمآ  تلود  اـب  هطبار  هک  ناـنچمھ  ددرگیم . وا  تزع  بجوم  رتـشیب  هکلب  دوشیمن ، وا  یاوزنا  بجوـم  تلم ، کـی  یگداتـسیا 

. دنکیمن زاب  دنک ، جالع  ار  دوخ  یاھدرد  دناوتن  شدوخ  هک  یتلم 

یهیـضق رد  دندش ، ررـض  راچد  لبق  هام  دنچ  یداصتقا ، نارحب  یایاضق  رد  هک  ییایـسآ  روشک  دـنچ  نیمھ  فورعم  یاسور  زا  یکی  دـینک ! هاگن  ایـسآ  قرـش  یاھتلم  هب  امش 

تسینویھـص و نارادهیامرـس  نیمھ  مھ  نآ  لماع  تفگیم  دش !» ریقف  تلم  کی  هب  لیدـبت  هبـش  کی  ام  تلم   : » تفگ نم  هب  دوب ، هدـمآ  نارھت  هب  هک  یمالـسا  سنارفنک 

یدایا رابکتـسا و  رگم  دنک !؟ لح  تلم  کی  راک  زا  ار  یلکـشم  دـناوتیم  هطبار  رگم  دراد . هناتـسود  یهطبار  ای  هنامیمـص ، طباور  مھ  اکیرمآ  اب  روشک ، نآ  دنتـسھ ! ییاکیرمآ 

داصتقا هب  هن  لوپ و  هب  هن  مدرم ، هب  هن  گنھرف ، هب  هن  دـننکیم ، محر  داصتقا  هب  هن  دـننکیم !؟ محر  یتلم  هب  دـنک ، باـجیا  ناـشعفانم  هک  یتقو  نآ  نارگید ، اـکیرمآ و  تلود 

! دننکیمن محر  یسک  هب  یللملانیب .

هک یتلم  ایآ  تسا !؟ اوزنا  نیا  ایآ  اوزنا !»  » دیوگب ار  ناریا  تلم  یگداتـسیا  دـنک و  هدافتـسا  وس  تسھ ، ام  روشک  رد  هللادـمحب  هک  یزاب  یاضف  زا  هدنـسیون ، یاقآ  نالف  لاح 

زیچ رھ  زا  اوزنا  نیا  دوشن ، نآ  نیا و  میلـست  دـشاب و  لقتـسم  تلم  کـی  هک  تسا  نیا  یوزنم  یاـنعم  رگا  تسا !؟ یوزنم  دـنھدیم ، ربـخ  شتمظع  تزع و  زا  اـیند  یهمھ 

سامتلا یتسود  تسد  ددرگرب و  ماما  کرابم  تایح  نارود  راختفارپ  هار  زا  دنک ، رظن  فرص  دوخ  لوصا  زا  ناریا  تلم  رگا  هک  دیاهدرک  لایخ  تسین . اوزنا  نیا  تسا ! رتھب  یرگید 

! ادبا دش ! دھاوخ  لح  هبش  کی  روشک ، نیا  یداصتقا  تالکشم  یهمھ  دنک ، زارد  اھتردق  یوس  هب  زیمآ  تراقح  زیمآ و 

رد دننکیم ؟! محر  ریبک  ریغـص و  هب  اھییاکیرما  رگم  دندروخ ! اکیرمآ  دوخ  نارادهیامرـس  یهیحان  زا  ار  هبرـض  نآ  دوب ، رتدیدش  یلیخ  اکیرمآ  اب  ناشیتسود  هک  ییاھروشک  نآ 

هتبلا دـننکیم ! یناـشفارھز  یـشاپمس و  یـضعب  هنافـساتم  دوـشیم ، ملاـسان  هدـش و  ملاـسان  تدـشهب  رخآ ، هاـم  دـنچ  نـیا  رد  هـک  یایتاـعوبطم  یگنھرف و  یاـضف 

هب ار  اھنآ  میزادرپیم و  یرگاشفا  هب  اما  میھد ؛ رارق  تمالم  دروم  دـشابن ، نوناق  فالخ  ات  یبلطم ، شخپ  یزیچ و  نتـشون  رطاخ  هب  ار  یـسک  هک  تسین  نیا  ام  تساـیس 

! دننک هچ  اھنآ  اب  هک  دننادیم  ناشدوخ  مدرم  دنرادنرب ، تسد  مھ  رگا  مینکیم . یفرعم  مدرم 

« يسایس ياوزنا   » 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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جح  / ١٣٧٧/٠١/١٢ میظع  یهرگنک  هب  مایپ 

تیامح یولھپ  یمدرمدض  دساف و  میژر  زا  درک ، تنایخ  افج و  یناریا  ناریا و  هب  داھن ، مدق  ناریا  یـسایس  یهنحـص  رد  شیپ  نرق  مین  رد  هک  ییاھلاس  نیلوا  زا  اکیرما  میژر 

تالماعم قیرط  زا  ار  تلم  نیا  زا  یمیظع  تورث  درک ، تراغ  ار  یلم  عبانم  لیمحت و  ام  تلم  رب  ار  دوخ  یهدارا  دروآ ، راک  رس  رب  ار  بآمرکون  فیعض و  هتـسباو و  یاھتلود  درک ،

تلم نایم  فالتخا  بجوم  داد ، شزومآ  ار  نآ  نارگهجنکـش  هاش و  یتینما  دـض  هاگتـسد  تفرگ ، دوخ  یهضبق  رد  ار  ناریا  حلـسم  یاـھورین  دوبر ، حالـس ، تفن و  راـبتراسخ 

یراکمھ و نوگانوگ ، عطاقم  رد  یمالسا  تضھن  بوکرس  رد  هاش  میژر  اب  درک ، جیورت  ناریا  رد  ار  اشحف  داسف و  دش ، بارعا  هلمج  زا  ناملسم ، یاھتلم  زا  یرایسب  ناریا و 

! درک ییامنھار  ار  نآ 

عاوـنا یمالـسا ، یروـھمج  لیکـشت  یاـھزور  نیتـسخن  زا  دیـسر ، یزوریپ  هب  یمالـسا  بـالقنا  ناـیغط ، رفک و  تملظ و  یهھبج  نآ  یهعوـمجم  مـغریلع  هـکنآ  زا  سپ  و 

یارب تیلاـعف  اـت  هلاـس ، تشھ  گـنج  رد  قارع  میژر  هب  لاـعف  کـمک  زا  تسب ! راـک  هب  نآ ، یبـالقنا  تـلم  ناریا و  دـض  رب  ار  اـھهئطوت  اـھمجاھت و  اھینکـشراک و  اھینمـشد و 

تاـفالتخا رد  یراـیبشتآ  اـت  دوـخ ، هـب  طوـبرم  یغیلبت  یاھھاگتـسد  یهـمھ  رد  یمیاد  تاـغیلبت  اـت  یرارف ، نئاـخ و  رـصانع  هـب  کـمک  اـت  ناریا ، لـماک  یداـصتقا  یهرـصاحم 

یارب دیدش  تیلاعف  ات  ایس ، نامزاس  ناریگبدزم  یهلیسو  هب  یتسیرورت  یزادنارب و  یاھـشالت  ات  شناگیاسمھ ، ناریا و  نایم  فالتخا  داجیا  یارب  رفاو  یعـس  و  ییهقطنم ،

! نکمم یاھهنیمز  یهمھ  اھهھبج و  یهمھ  رد  رگید  زیمآدیدھت  هنایذوم و  تکرح  اھھد  ات  ناھج ، نوگانوگ  یاھروشک  ناریا و  نایم  یداصتقا  یاھدادرارق  داقعنا  زا  یریگولج 

دننادیم یخلتب  همھ  زا  شیب  اکیرما  میژر  نارادمدرـس  دوخ  دننادیم و  همھ  هتبلا  و  تسا . یناریا  ناریا و  اب  اکیرما  میژر  یاھتموصخ  دـنلب  راموط  زا  یھاتوک  تسرھف  نیا 

مالـسا و زا  هک  یتزع  رادـتقا و  تکرب  هب  یھلا و  کـمک  هب  ناریا  تلم  و  تسا ! هتفرگ  رارق  اوزنا  رد  هدـنام و  ماـکان  هدروـخ و  تسکـش  اـھهنیمز  نیا  بلغا  رد  اـکیرما  مـیژر  هـک 

. دناشچب دوخ  نمشد  هب  ار  یماکان  تسکش و  نیگآرھز  معط  هتسناوت  دراوم  نیا  رتشیب  رد  هدروآ ، تسد  هب  بالقنا 

ددصرد یپردیپ ، یاھتـسکش  زا  خـلت  یماک  هنیکرپ و  یلد  اب  مھ  زونھ  هک  ینمـشد  یوس  هب  ناریا ، تلود  تلم و  هک  تسا  نکمم  هنوگچ  نشور ، قیاقح  نیا  هب  هجوت  اب 

، تسا هارمھ  یو  تسد  رد  دوـلآرھز ، یرجنخ  اـب  مھ  زورما  نـیمھ  هـک  ار  نمـشد  نـیگآرھز  دـنخبل  بـیرف  دـنک و  زارد  یتـسود  تـسد  تـسا ، یناریا  ناریا و  هـب  ندز  هـبرض 

!؟ دروخب

هاپس  / ٢۴/١٣٧٧/٠۶ ناھدنامرف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

؛ میتشاد یگنھرف  تابقع  میقتـسمریغ . یـضعب  دوب و  امیقتـسم  یـضعب  هک  دشیم  بالقنا  هیلع  یبیجع  یـسایس  یاھراک  نآ ، زا  شیپ  تصـش و  یهھد  لوا  یاھلاس 

تدـش هب  تسا ، هدـمآ  راک  رـس  رب  ینید  ماظن  کی  دـندیدیم  هکنیا  زا  دوبن ، فاص  نید  لھا  نید و  اب  ناشلد  تقو  چـیھ  هک  یناـسک  بـالقنا . لوا  لاـس  ود  نآ  رد  صوصخب 

دـندربیمن و شیپ  زا  یراک  مدرم ، بـالقنا و  زور  نآ  شورخ  شوج و  رد  هتبلا  دـننک . لـیاز  اـھلد  زا  ار  ینید  ناـمیا  دـنناوتب  اـت  دـندرکیم  دنتـسناوتیم  هچنآ  دـندوب . ینابـصع 

. تسا هدنارذگ  رس  زا  تلم  نیا  ار  اھنیا  یهمھ  دندش . یوزنم  دندنام ، هک  مھ  یضعب  دندش . جراخ  روشک  زا  یکی  یکی  مھ  هرخالاب 

نایوجشناد  / ١٣٧٨/٠٨/١٢ نازومآشناد و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رد دننک و  هرصاحم  ار  ناریا  تلود  تلم و  دنناوتب  هکنیا  یارب  اھییاکیرما  یاھشالت  تسا . هدنورـشیپ  یهرھچ  تزع و  یاراد  ایند  حطـس  رد  یمالـسا  یروھمج  زورما  هللادمحب 

. تسا رتمھم  همھ  زا  نمشد  نتخانـش  تسا . هداتـسیا  ماظن  نالووسم  رـس  تشپ  ام  تلم  دیـسر . دھاوخن  ییاج  هب  مھ  زگرھ  تسا و  هدیـسرن  ییاج  هب  دنزادنیب ، اوزنا 

هب لیدبت  برع ، نادرمتلود  زا  یضعب  نایم  رد  ار  مسینویھص  اب  تیدض  راعش  هکنیاامک  دنک ؛ ضوع  ار  اھتلم  یاھراعـش  دھد و  هولج  تسود  ار  دوخ  دنکیم  یعـس  نمـشد 

یتخبدـب داسف و  راچد  اـی  دسانـشن ، تسرد  ار  نمـشد  هک  دوشیم  میلـست  یتلود  تلم و  تساھراعـش . ندرک  لیدـبت  ناـشیاھراک  زا  یکی  دـندرک ! یفارحنا  راعـش  کـی 

هب دھاوخیم ، نمشد  هک  هچنآ  دوب و  دھاوخ  یاهناھاگآ  نشور و  یاھراعش  اھراعش ، تقونآ  مراد -  ناناوج  هب  ار  هیصوت  نیا  نم  هک  دوب -  یسانش  نمشد  رگا  اما  دشاب ؛

یاھماگ دـنک و  تیادـھ  ار  اھلد  یهمھ  دوخ  تیادـھ  رون  اب  دـنک . ظفح  ار  ناناوج  امـش  لاعتم  یادـخ  میراودـیما  دروآیمن . تسد  هب  ناریا  تلم  نایم  رد  ار  نآ  راـگدرورپ  لـضف 

روشک نیا  رد  ار  ناشخرد  نشور و  یاھهدنیآ  هادفانحاورا  رصعیلو  تاھجوت  اب  ناناوج  امش  هللااشنا  دیامرف و  بوکنم  ار  ناریا  تلم  نانمـشد  درادب و  راوتـسا  ار  ناریا  تلم 

. دیزاسب ناتدوخ  تسد  اب  دینیبب و 

جح  / ١٣٧٨/١٢/٢٣ میظع  یهرگنک  هب  مایپ 

رگید یاھاج  رایسب  اقیرفآ و  ات  هچ  قرش و  تمسق  رد  هچ  هنایمرواخ ، یاھروشک  تمسق  رد  هچ  هقطنم -  نیا  رساترس  رد  ناریا  تلم  یسایس  رادتقا  یونعم و  ذوفن  زورما 

رد هتبلا  انعم  نیا  تساھماظن . نیرتردـتقم  زا  یکی  یمالـسا  یروھمج  ماظن  زورما  تسا . هدرک  ناریا  تلم  هک  تسا  یگرزب  یاـھراک  نیمھ  رطاـخ  هب  نیا  تسا . هدرتسگ  - 

ذوفن رادتقا و  نیا  تسا . هدش  تبث  دناهتفگ و  دناهتـشون و  ار  نیا  تسا ؛ هتفرگ  رارق  فارتعا  دروم  ام  نمـشد  یاھروشک  یتح  رد  دوجوم  یالاب  حطـس  یـسایس  یاھلیلحت 

تلم دوخ  مشچ  رد  دوشیم  یعـس  دـینیبیم ، یمالـساریغ  یاھروشک  زا  یرایـسب  رد  نیطـسلف و  رد  زورما  ار  شیاھهناشن  اھهنومن و  امـش  هک  یایـسایس  یونعم و 

وا هب  مھ  یـسک  تسا ؛ هداتفا  رانک  یوزنم و  یتلم  ناریا ، تلم  هک  دوش  دومناو  ینعی  دوش . راکنا  دریگ و  رارق  لفاغت  لافغا و  دروم  ناوج -  لـسن  مشچ  رد  صوصخب  ناریا - 

زا یکی  نیا  دـنامب . لـفاغ  دراد ، راـیتخا  رد  هک  ییاـھییاناوت  میظع و  یورین  نآ  زا  دوـخ و  یقیقح  تیوـھ  زا  تلم  هـکنیا  یارب  ارچ ؟ تـسا . نمـشد  نآ  راـک  نـیا  درادـن ! هجوـت 

هدنیآ نآ  ندز  مقر  طیارش  زا  یکی  مھ ، دراد  دوجو  تلم  نیا  رد  نامیا  رطاخ  هب  هک  یرادتقا  دوخ و  یاھییاناوت  زا  یھاگآ  تداشر و  تعاجش و  سپ  تسا . نمشد  یاھهشقن 

. تسا

نازومآشناد  / ١٣٧٩/٠٨/١١ نایوجشناد و  نازابناج ، نارادساپ ، رادید  رد  تانایب 

رگید یاھاج  رایسب  اقیرفآ و  ات  هچ  قرش و  تمسق  رد  هچ  هنایمرواخ ، یاھروشک  تمسق  رد  هچ  هقطنم -  نیا  رساترس  رد  ناریا  تلم  یسایس  رادتقا  یونعم و  ذوفن  زورما 

رد هتبلا  انعم  نیا  تساھماظن . نیرتردـتقم  زا  یکی  یمالـسا  یروھمج  ماظن  زورما  تسا . هدرک  ناریا  تلم  هک  تسا  یگرزب  یاـھراک  نیمھ  رطاـخ  هب  نیا  تسا . هدرتسگ  - 

ذوفن رادتقا و  نیا  تسا . هدش  تبث  دناهتفگ و  دناهتـشون و  ار  نیا  تسا ؛ هتفرگ  رارق  فارتعا  دروم  ام  نمـشد  یاھروشک  یتح  رد  دوجوم  یالاب  حطـس  یـسایس  یاھلیلحت 

تلم دوخ  مشچ  رد  دوشیم  یعـس  دـینیبیم ، یمالـساریغ  یاھروشک  زا  یرایـسب  رد  نیطـسلف و  رد  زورما  ار  شیاھهناشن  اھهنومن و  امـش  هک  یایـسایس  یونعم و 

وا هب  مھ  یـسک  تسا ؛ هداتفا  رانک  یوزنم و  یتلم  ناریا ، تلم  هک  دوش  دومناو  ینعی  دوش . راکنا  دریگ و  رارق  لفاغت  لافغا و  دروم  ناوج -  لـسن  مشچ  رد  صوصخب  ناریا - 

زا یکی  نیا  دـنامب . لـفاغ  دراد ، راـیتخا  رد  هک  ییاـھییاناوت  میظع و  یورین  نآ  زا  دوـخ و  یقیقح  تیوـھ  زا  تلم  هـکنیا  یارب  ارچ ؟ تـسا . نمـشد  نآ  راـک  نـیا  درادـن ! هجوـت 

هدنیآ نآ  ندز  مقر  طیارش  زا  یکی  مھ ، دراد  دوجو  تلم  نیا  رد  نامیا  رطاخ  هب  هک  یرادتقا  دوخ و  یاھییاناوت  زا  یھاگآ  تداشر و  تعاجش و  سپ  تسا . نمشد  یاھهشقن 

. تسا

ناھفصا  / ١٣٨٠/٠٨/١٢ ناتسا  ناناوج  رادید  رد  تانایب 

هدیدپ کی  هک  بھذم -  درک . حرطم  ایند  رد  ار  اھناسنا  جیسب  رد  بھذم  تردق  هب  هجوت  تشاذگ و  ریثات  یمالسا  بالقنا  مھ  مالسا -  ریغ  یایند  رد  یتح  یناھج -  داعبا  رد 

هزاجا دناشنب و  هایـس  کاخ  هب  یلکهب  ار  یللملانیب  یاھتیامح  هب  یکتم  ماظن  کی  تسناوت  هک  درک  جیـسب  ار  تلم  کی  نانچنآ  ناھگان  دوب -  ضحم  یتافیرـشت  یوزنم و 

تیناسنا و تلادع ، هلاسم  دوب -  لآهدیا  تیرـشب  یارب  هک  ییاھفرح  همھ  نیلئاق  دنک . اپ  رـس  رب  ون  یاھفرح  اب  یماظن  هکلب  دیآ ؛ دوجو  هب  الخ  نآ ، یاھهناریو  یور  رب  دـھدن 

ار اھنآ  دـندرکیمن  تارج  یلو  دوب ، ییاھفرح  ناشیاھلد  رد  هک  یناسک  و  یللملانیب -  یاھییوگروز  اب  هلباقم  هزرابم و  موزل  اھداژن ، یربارب  اـھناسنا ، یربارب  ناـسنا ، میرکت 

« يسایس ياوزنا   » 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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مـشچ لباقم  رد  هتـشون و  دراکالپ  یور  ار  اھفرح  نیا  هدمآ ، دوجو  هب  ایند  زا  هشوگ  کی  رد  یرقتـسم  یـسایس  ماظن  دـندید  دـنتفاییمن ، زاربا  یارب  ینادـیم  ای  دـننک و  زاربا 

. دوب هداعلاقوف  رایسب  اھنآ ، یارب  نیا  تسا . هدرک  دنلب  نایناھج 

هعمجزامن  / ١٣٨٢/٠١/٢٢ یاھهبطخ  رد  تانایب 

رگم ایند -  رد  یتلود  چـیھ  ابیرقت  تسا ، هتـسشن  زاب  رکـشلرس  کی  باـصتنا  هک  ار  ییاـکیرمآ  لـح  هار  لومرف و  نیا  تسا . یوزنم  یـسایس  ظاـحل  زا  اـیند  رد  اـکیرمآ  زورما 

. دندرک در  ار  نآ  ییاپورا  یمالسا و  یبرع ، یاھتلود  درکن . لوبق  ناشدوخ -  زا  رفن  هس  ود  نامھ 

هرخالاب دـنوش . طلـسم  یقارع  یاھورین  رب  زور  راھچ  ای  هس  فرظ  دـنناوتیم  هک  دـندوب  هدرک  دومناو  نوچ  تساھنآ ، یماظن  تھبا  تسکـش  اـھییاکیرمآ ، تسکـش  نیموس 

درکیم ادیپ  همادا  ایاضق  نیا  اھالاح  الاح  دندیگنجیم ، یقارع  یاھورین  رگا  دننکیمن و  ادیپ  طلست  تردق  مھ  نآ  زا  رتشیب  اب  هکلب  زور  راھچ  زور و  هس  اب  هن  هک  دش  مولعم 

ماھبا لاوس و  یاج  نیا ، . دـندیگنجن دـنگنجب ، دـیاب  هک  یماگنھ  نآ  رد  اـھیقارع  دـنروآ . تسد  هب  یماـظن  یزوریپ  یتح  تاـفلت ، ترثک  رثا  رب  ماجنارـس ، هک  دوبن  مھ  مولعم  و 

. دش دھاوخ  مولعم  هدنیآ  رد  نآ  باوج  هک  تسا  ییاھلاوس  زا  نیا  اما  میرادن ؛ یتواضق  ام  متفگ ، هک  روطنامھ  تسا !

هجراخ  / ٢۵/١٣٨٣/٠۵ روما  ترازو  نالوئسم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

زورما اما  دوشیم ؛ متخ  شاییاکیرما ، لکش  هب  مھ  نآ  یسارکمد ، لاربیل  هب  ندمت  تفرشیپ و  یاھهار  یهمھ  هک  دشیم  غیلبت  روطنیا  دشیم و  روصت  روطنیا  زور  کی 

، دوخ یلام  یماظن و  نوزفازور  تردق  مغریلع  اکیرما  زورما  دنراد . کش  مھ  یضعب  هتبلا  دنراد و  فلاخم  رظن  هلاسم  نیا  رد  الماک  اھتلم  زا  یرایـسب  زورما  تسین . روطنیا 

مھ اقیرفآ  اپورا و  ایـسآ و  درادن ؛ مھ  برغ  قرـش و  تسا . هدوبن  ایند  رد  زورما  لثم  اکیرما  زا  ترفن  تقوچـیھ  تسا . یوزنم  ایند  رد  تسا و  یـسایس  تسکـش  ضیـضح  رد 

. درک ادیپ  هطلس  ایند  رب  روز  اب  دوشیمن  هک  دننکیم  فارتعا  ناشدوخ  اھنآ  تسین . نم  فرح  نیا  دننکیم و  فارتعا  اھییاکیرما  دوخ  ار  نیا  تسا . روطنیا  اجهمھ  درادن ،

یاوزنا اب  تسا  یواسم  اکیرما ، یارب  ناھج  رب  رادـتقا  اب  روز و  اب  یهطلـس  هک  تسا  هتـشون  باتک  نیا  رد  وا  یربھر .» ای  هطلـس   » ماـن هب  هتـشون  یباـتک  اریخا  یکـسنیژرب 

هک تسا  نیا  عوضوم  نیا  فرط  نآ  یهنیزگ  هتبلا  دنکیم . دوبان  مھ  ار  هطلـس  نآ  اوزنا  نیمھ  دش و  دھاوخ  رتیوزنم  زورهبزور  دیوگیم ؛ مھ  تسار  ایند ؛ رد  اکیرما  نوزفازور 

هب ییاکیرما  ییارگلوصا  دننیبیم و  هک  تسا  یـشوخ  باوخ  الاح  مینک . یربھر  ایند  رب  میناوتب  ات  میھدـب ، جرخهب  شوخ  قالخا  مینک ؛ لماعت  هکلب  مینکن ، یرگهطلـس  ام 

. دننک طلسم  مکاح و  ایند  رب  ار  ناشدوخ  یاھشزرا  دنشاب و  ایند  ربھر  اھنآ  دیاب  هک  هدرک  ماھلا  یحو و  اھنآ 

هجراخ  / ٢۵/١٣٨٣/٠۵ روما  ترازو  نالوئسم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

دندقتعم هک  مھ  یناسک  اب  متـسین ؛ قفاوم  تشاذگ ، رانک  دیاب  یلکب  ار  ناھج  رب  مکاح  تالداعم  دندقتعم  هک  یناسک  اب  هدنب  مینک . هبـساحم  ار  یناھج  تالداعم  دـیاب  ام 

هدیدان مھ  ار  یرـصانع  درک و  دراو  اھنآ  هب  ار  یدیدج  رـصانع  دوشیم  دنتـسین . ریذپانهیزجت  تالداعم  نیا  متـسین . قفاوم  درک ، راک  تالداعم  نیا  بوچراھچ  رد  هرـسکی  دـیاب 

مینکیم و هدافتسا  نامدوخ  یاھرازبا  زا  مینکیم و  راک  مینکیم ، شالت  میتسھ ، هدنز  دوجوم  کی  ام  دزیگنارب . دزیگنایمرب ؛ ار  ییاھتفلاخم  هتبلا  نیا  درک . فذح  تفرگ و 

یجراخ تسایـس  یلوصا  یانبم  یهنیمز  رد  نیا ، درک . هدافتـسا  دیاب  اھتیفرظ  یهمھ  زا  راک  نیا  یارب  مینکیم . لابند  ار  نامھ  تسا و  تسرد  هار  نیا  هک  مینکیم  تابثا 

. دیشاب هتشاد  رظندم  رد  یجراخ  تسایس  نارازگراک  نالووسم و  زیزع و  نارھاوخ  ناردارب و  امش  ار  نآ  هک  ام ،

نامیا و نیمھ  امـش  یهناوتـشپ  دنکیم . ظفح  ار  ام  مالـسا  هن ، مینک ؛ ظفح  ار  مالـسا  میھاوخیم  ام  دـنیوگیم  یـضعب  دـینادب . ار  نیا  تسا ؛ مالـسا  امـش  یهناوتـشپ 

شایوزنم هک  تسین  تلود  کی  دـننک ، شلحنم  هک  تسین  نامزاس  کی  دـننک ، شرورت  هک  تسین  صخـش  کی  مالـسا  یناھج  تضھن  . تسا مالـسا  یناھج  تضھن  نیمھ 

، مالـسا یایند  رد  یمالـسا  عضاوم  مالعا  سفن  میـشاب . بقارم  دـیاب  میـشاب و  هتـشاد  ار  شیاوھ  دـیاب  ام  تسا . یمومع  ییهدوت و  یگنھرف و  یهدـیدپ  کـی  هکلب  دـننک ،

مھ تاراھظا  رد  دییاین ؛ هاتوک  تقو  چیھ  ینابم  نیا  زا  تسام . هب  یهدننککمک  ام و  کیژتارتسا  قمع  یهدنھدناشن  تسا و  زایتما  ام  یارب  دھدیم و  شیازفا  ار  ام  رابتعا 

. دییاین هاتوک  تقو  چیھ 

یربھر  / ١٣٨٣/١٢/٢٧ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

زا یاوزنا  هک  تسین  رـضم  نانچنآ  ایند ، رد  نآ  جیار  کیتاملپید و  یانعم  هب  اوزنا  دـش . میھاوخن  میتسین و  مھ  یوزنم  و  میـشاب ، یوزنم  مالـسا  یایند  رد  میتسین  لیام  ام 

تقیقح رد  اـما  تسا ؛ سوسحم  هقطنم  نیا  یاـج  همھ  رد  وا  یماـظن  روضح  یتـح  یـسایس و  روـضح  تسین ؛ یوزنم  رھاـظ  بسح  هب  اـکیرما  زورما  تسا . رـضم  اـھتلم 

رد یمالسا  یروھمج  تسا . رضم  اوزنا  نیا  دنرازیب ؛ رفنتم و  اکیرما  یاھتسایس  اکیرما و  روضح  زا  همھ  دناهدنریگمیمـصت ، هدننکنییعت و  هک  اھتلم  نوچ  ارچ ؟ تسا ؛ یوزنم 

. درادن ار  اوزنا  نیا  مالسا  یایند 

هب ام  مرتحم  روھمج  سیئر  ریخا  رفـس  تسا . تیعقاو  نیا  دـپتیم ؛ یمالـسا  یروھمج  یارب  ناشیاھلد  مدرم  هک  دـید  دـیھاوخ  دـیورب ، مالـسا  یایند  یاـج  رھ  نـالا  اـمش 

، ناکلاب یاھگنج  یهمتاخ  نوتید و  دادرارق  زا  دعب  دناهدمآ ؟ اجنیا  هب  ردقچ  ینـسوب  مدرم  رگم  میراد ؟ یمدرم  طابترا  ردـقچ  ینـسوب  اب  ام  رگم  تسا . هنومن  کی  ینـسوب ،

دـندرک و مھتم  ار  اھنآ  ناشتاغیلبت  رد  دـندرک ، نیھوت  اھنآ  هب  دـندرک ، نوریب  اجنآ  زا  ار  یمالـسا  یروھمج  لماوع  دوب ؛ هدـش  تیلاعف  تاغیلبت و  اـجنآ  رد  ناریا  هیلع  همھ  نآ 

کیدزن ات  دـیاش  هک  وویاراس -  نیگنـس  فرب  رد  دـنتفگیم  ناشیا  دـندرک . لابقتـسا  هنوگنآ  ام  روھمج  سیئر  زا  ینـسوب  مدرم  لاـحنیعرد  دـنتفگ ؛ اـھنآ  هب  عجار  زیچ  همھ 

یضاق یهناخباتک  هب  دنتفگیم  ناشیا  دننیبب . ار  ناریا  یمالسا  یروھمج  سیئر  ات  دندوب  هدرک  یمکارتم  عامتجا  رھـش  یاھنابایخ  رد  مدرم  دوب -  هدیراب  فرب  ناسنا  یوناز 

اجنآ زونھ  مدرم  میدـید  میتـشگرب ، یتـقو  اـما  دیـشک ؛ لوط  اـم  دـیدزاب  هقیقد  اـبیرقت ۴۵  مدوـب -  هتفر  اـجنآ  هب  یروھمجتساـیر  ناـمز  مھ  هدـنب  هک  میتـفر -  کیبورـسخ 

نیا دـندناوخیم ! دورـس  یـسراف  ناـبز  هب  ناریا ، یمالـسا  یروھمج  سیئر  هب  ییوگدـمآشوخ  یارب  دـندوب و  هدرک  یمکارتم  عاـمتجا  مدرم  اـجنآ  دجـسم  رد  دناهداتـسیا .

. تسین صاخشا  هب  طوبرم  لابقتسا 

. دوب امـش  میرکت  دوبن ؛ نم  صخـش  هب  طوبرم  لابقتـسا  نیا  متفگ  مدرک و  حیرـشت  ماما  یارب  مدوب ، هدید  روشک  نآ  رد  هک  ار  ییهرظنم  مدوب و  هتـشگرب  ریازجلا  رفـس  زا  نم 

رظن دروم  دـنریگیم ، رارق  لابقتـسا  دروم  هنوگنیا  دـنوریم و  اـھروشک  رگید  هب  هک  روشک  نـالووسم  زا  مادـکچیھ  هن  یمتاـخ ، یاـقآ  صخـش  هن  نم ، صخـش  هن  مھ  نـالا 

مالسا یایند  نامسآ  رد  دیشروخ  لثم  هک  یتیصخش  نامھ  دنسانشیم ؛ ار  ماما  بالقنا و  اما  دننادب ، ار  ام  مسا  دیاش  دنسانشیمن ؛ ار  اھام  صاخشا  مدرم  دنتـسین ؛

. دننکیم هدـھاشم  ار  زاتمم  تیـصخش  نآ  زا  ییهگرب  رادومن و  مھ  نالا  دـندرکیم . سمل  ار  نآ  دنتـساوخیمن -  هچ  دنتـساوخیم ، اھنمـشد  هچ  همھ -  دیـشخردیم و 

. تسا هنوگنیمھ  تیعضو  دیورب ، اجرھ  امش 

هب امـش  متفگ  نم  دـندوب . هدرک  یبوخ  لابقتـسا  وا  زا  دوب و  هتفر  یبرع  یاھروشک  زا  یکی  هب  یرگید -  سک  ای  دوب  روھمج  سیئر  یاقآ  تسین  مدای  ام -  نالووسم  زا  یکی 

رگید هب  تسا ، روطنیمھ  دـیورب ، نادوس  هب  دوـب ؛ دـھاوخ  رتـشیب  اـجهمھ  زا  مدرم  عاـمتجا  دـیورب ، رـصم  هب  رگا  تسا ؛ نیمھ  هیـضق  دـیورب ، یبرع  یاـھروشک  زا  مادـک  رھ 

. دنوشن عنام  اھتلود  هکنیا  رب  طورشم  هتبلا  تسا ؛ روطنیمھ  دیورب ، اھروشک 

« يسایس ياوزنا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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جح  / ١٠/١٩/١٣٨۴ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

توعد یـسارکمد  هب  ار  هنایمرواخ  یاھتلم  هدرک و  دنلب  ار  رـشب  قوقح  زا  یرادـفرط  مچرپ  تسا ، رـشب  دـض  رب  تواسق  ترارـش و  یهمـسجم  دوخ  هک  گرزب  ناطیـش  زورما 

یتاـباختنا رد  رگاوغا ، تاـغیلبت  هوشر و  هئطوت و  کـمک  هب  عیطم ، مار و  یناگدـناشنتسد  هک  تسا  نآ  یاـنعم  هب  اـھروشک  نیا  رد  اـکیرما  رظن  دروـم  یـسارکمد  دـنکیم .

. دنوش یرابکتسا  دیلپ  یاھفدھ  ققحت  رد  اکیرما  لماع  دنیایب و  راک  رس  رب  یئاکیرما  انطاب  یمدرم و  ارھاظ 

رگید اـکیرما و  یـسایس  یتاـغیلبت و  یاـھرازبا  یهـمھ  تـسا . یمالـسا  یاھــشزرا  یهراـبود  ندیــشک  اوزنا  هـب  یھاوخمالــسا و  جوـم  بوکرــس  اھفدـھ  نـیا  یهحوـلرس 

. دننک بوکرس  دنناوتب  رگا  دنزادنا و  ریخات  هب  ار  یمالسا  یرادیب  تضھن  ات  تسا  هداتفا  راک  هب  زورما  نابلطهطلس ،

، ناگبخن ناناوج و  نادنمرنھ ، نارعاش و  ناگدنسیون و  نایھاگشناد ، نارکفنشور و  ینید ، نایاوشیپ  املع و  دنشاب و  بقارم  رایشوھ و  الماک  زورما  دیاب  ناملسم  یاھتلم 

. دنک زاغآ  ار  مالسا  یایند  رب  دوخ  یرامعتسا  یهطلس  زا  یدیدج  یهرود  راوخناھج  یاکیرما  دنراذگن ، ماگنھب ، مادقا  یرایشوھ و  اب  دیاب  همھ  همھ و 

راسمرگ  / ٠٨/٢١/١٣٨۵ مدرم  رادید  رد  تانایب 

مدرم ندرک  ادج  یارب  طقف  هک  ییاھراعـش  دندادیم ؛ راعـش  یاهدع  تسا . سوسحم  رتشیب  هشیمھ  زا  مدرم  یگچراپکی  تدحو و  زورما  مھ  روشک  یـسایس  یهصرع  رد 

نیا دنتفیب ؛ مھ  ناج  هب  دیآ و  دوجو  هب  یگتسدود  روشک  تیریدم  تیمکاح و  دوخ  رد  ینعی  دندادیم ؛ هناگود  تیمکاح  راعـش  دندوبن ، عناق  مھ  نیا  هب  دوب ؛ بوخ  رگیدکی  زا 

، مدرم تسا . یگرزب  تمعن  کی  روشک ، تیریدـم  رد  یلدـمھ  یگچراپکی و  زورما  دـناهدش . یوزنم  هللادـمحب  اھنیا  دندیـشکیمن . مھ  تلاـجخ  دـندادیم و  راعـش  احیرـص  ار 

. تسا بوخ  مھ  تلود  مدرم و  نیب  داحتا  تسا و  کیدزن  مھ  هب  ناشیاھلد 

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

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

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

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

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

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

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

یمالـسا تما  گرزب  قح  زا  عافد  مدـقم  فص  رد  نانچمھ  هک  دـنداد  ناشن  دـنداد و  وربآ  یناریا  ناریا و  هب  دـنداد ؛ وربآ  یمالـسا  یروھمج  هب  یئامیپھار  نیا  اـب  ناریا ، تلم 

. دوب شزرا  اب  رایسب  نیا  دنراد . رارق  نیطسلف  تلم  نیطسلف و  روشک  هب  تبسن 

نابآ  / ١٣٨٧/٠٨/٠٨ هدزیس  زورلاس  یهناتسآ  رد  نایوجشناد  نازومآشناد و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یدـیماان داـجیا  تسا ، فـالتخا  داـجیا  نمـشد  یحارط  تسوا . عفن  هب  دـیزابب ، هچ  دـیربب ، هچ  نوچ  دـینکن ؛ یزاـب  هدرک ، تسرد  وا  هک  ینادـیم  وت  دـنکیم . یحارط  نمـشد 

هب اھناوج  ندرک  مرگرس  تسا ؛ نمشد  یاھهشقن  اھراک ، نیا  تسا . یمالسا  یاھشزرا  لیـصا و  طخ  ندرک  یوزنم  تسا ، یـسایس  نالاعف  نتخادنا  مھ  ناج  هب  تسا ،

یاھهشقن اھنیا  یئوجـشناد . یاھـسالک  ندناشک  یلیطعت  هب  سرادـم ، ندـناشک  یلیطعت  هب  ناریا ، تلم  یمومع  تکرح  زا  اھنآ  ندرک  لفاغ  تایوغل و  سوھ و  یوھ و 

دیاب ار  شـالت  درک ، ظـفح  دـیاب  ار  دـیما  درک ، ظـفح  دـیاب  ار  تدـحو  داتـسیا . دوشیم ، یھتنم  اـھهشقن  نیا  هب  هک  یراـک  رھ  لـباقم  رد  دـیاب  دوب . بقارم  دـیاب  تسا . نمـشد 

. درک تکرح  روشرپ  دیاب  یعامتجا ، نوگانوگ  فئاظو  رد  درک و  کیدزن  مھ  هب  ار  اھلد  دوب و  قداص  رگیدکی  اب  درک و  رتشیب  زورهبزور 

ناتسدرک  / ١٣٨٨/٠٢/٢٣ ننست  عیشت و  بالط  نویناحور و  رادید  رد  تانایب 

هدرک دراو  رابکتـسا  رکیپ  رب  یمالـسا  یروھمج  هک  یاهبرـض  هک  تسا  نیا  یهناشن  دننکیمن ، اھر  دنریگیم و  ار  یمالـسا  ماظن  یمالـسا و  یروھمج  یهقی  دـینیبیم  هکنیا 

تلم وت  هک  تسین  ناوتان  زجاع و  یاهقطنم  تلود  نـالف  اـم  نمـشد  تسین . گرزب  اـی  کـچوک  مدآ  اـتراھچ  اـب  یوزنم  کـھورگ  نـالف  اـم  نمـشد  هدوب . قیمع  یلیخ  تسا ،

اـھرادتسارت و اـھرادیناپمک و  تسینویھـص و  نارادهیامرـس  شیاھریگمیمـصت  نیرتـمھم  هک  تـسا  رابکتـسا  مـیظع  هاگتـسد  اـم  نمـشد  درادـن . یھاـگیاپ  مـھ  شدوـخ 

روج نیا  هک  تسا  هدروخ  وا  هب  هبرـض  دـنکیم . هدافتـسا  مھ  اھهویـش  یهمھ  زا  هتبلا  تسا و  هداتـسیا  یمالـسا  ماـظن  لـباقم  رد  نیا ، دـنیایند . تفلکندرگ  یاـھرادلتراک 

هب ردخم ، داوم  هب  ناوج  نداد  قوس  یمالـسا ، دیاقع  هب  تبـسن  یئارگاو  داجیا  زا  الاح  دنکیم . هدافتـسا  لئاسو  یهمھ  زا  دـنکیم ، هدافتـسا  تاناکما  یهمھ  زا  دـینیبیم 

رد دسرب  شتسد  رگا  و  کھورگ ؛ نالف  ات  ینس ، هعیش و  فالتخا  ات  یبھذم ، تافالتخا  ات  ندرک ، ریذپبیسآ  ار  اھناوج  اھهاگتسد ، زا  یضعب  تلفغ  زا  یهدافتسا  هب  داسف ،

: دناهداتـسیا نینموم  اھـشالت  نیا  یهمھ  اب  دـننکیم . دـنراد  ار  شالت  یهمھ  دـنکیم . مھ  ار  راک  نیا  دـنکب ، ذوفن  مھ  یمالـسا  یروھمج  یـالابهمین  ـالاب و  نیلوئـسم  نتم 

. دھدب ناکت  ار  یمالسا  یروھمج  دناوتیمن  اھدابدنت  نیا  فصاوعلا .» هکرحت  خسارلا ال  لبجلاک  »

ثعبم  / ٢٩/١٣٨٨/٠۴ دیعس  دیع  زورلاس  رد  تانایب 

تکرح هک  مھ  یرادـقم  نامھ  هب  میدرک ، راک  هک  مھ  یرادـقم  نامھ  هب  دـنداد . ناحتما  بوخ  ام  تلم  لاس ، یـس  نیا  نوگانوگ  یاھنومزآ  رد  سدـقم ، عافد  رد  بـالقنا ، رد 

رد میدوب  اجک  ام  داد . ام  هب  لاعتم  یادخ  ام ، شالت  ربارب  هد  اھلاثما .» رشع  هلف  هنسحلاب  اج  نم  : » تسا گرزب  یلیخ  اھدرواتسد  هتبلا  داد . درواتسد  لاعتم  یادخ  میدرک ،

یئاھتمھ نآ  نودب  اھتعاجش ، نآ  نودب  مزال ، یاھتیـساسح  نودب  دوخ  نورد  رد  هدش ، شومارف  مانمگ ، یوزنم ، ملاع ؟ للم  نیب  رد  مالـسا و  تما  نیب  رد  توغاط  نارود 

نآ هار  رد  دـنراد ، گرزب  یاھوزرآ  ام ، مدرم  داحآ  ام ، زرواشک  ام ، رگتعنـص  اـم ، ملاـع  اـم ، دنمـشناد  اـم ، ناوج  زورما  میدوب . یروجنیا  دـنکیم ؛ راداو  شھج  هب  ار  تلم  کـی  هک 

! یمالسا یروھمج  اب  یهلباقم  دناهداد  رارق  ار  ناشدوخ  راعش  ایند ، یاھتردق  نیرتگرزب  دینیبیم . دیراد  مھ  ار  شاهجیتن  دننکیم و  تکرح  اھوزرآ 

ریدغ  / ١٣٨٨/٠٩/١۵ دیع  تبسانم  هب  مدرم  رادید  رد  تانایب 

. دنیاھنآ لابند  زورما  اھتسایس  هک  دنھدب ، ناشن  نوریب  مالسا  یهدودحم  زا  ار  یمالسا  میظع  نایرج  نیا  تیعمج و  نیا  دننکیم  یعـس  هک  یناسک  نآ  دنربیم  یدوس  هچ 

یهمھ دناهتـشاد . ار  نآ  یوزرآ  ناناملـسم  یهمھ  هـک  دـنکب  ار  یراـک  تـسا  هتـسناوت  تیـالو  حور  تـکرب  هـب  هعیـش  نوـچ  ارچ ؟ دـننکیم ؛ جـیورت  ار  نـیمھ  اھتـسایس  زورما 

ود یکی  نیا  رد  ناملسم  نارکفنشور  دنیشنب . تردق  یـسرک  رب  تیناقح  تیمامت و  نامھ  اب  مالـسا  یزور  کی  هک  دندرکیم  وزرآ  دنمهقالع  زوسلد و  هاوخریخ و  ناناملـسم 

، ار یمالسا  تمظع  نیا  ار ، یمالسا  تیمکاح  نیا  تسا ؛ هدروآ  دوجو  هب  هعیش  ار  نیا  زورما  دنتفر . ایند  زا  وا  ترـسح  رد  دندرک و  یگدنز  یزور  نینچ  ترـسح  رد  ریخا  نرق 

زا عیـشت  هیلع  تاماھتا  زورما  اذـل  دـنک . یلاخ  ار  تیالو  لھا  رود  ار ، هعیـش  رود  دـھاوخیم  دـنیبیم ، ار  نیا  نمـشد  تسا . تیـالو  حور  تکرب  هب  نیا ، ار . یمالـسا  تزع  نیا 

، تاماھتا نآ  یهمھ  زا  زورما  اما  دنتخاس ؛ یئاھغورد  دندرک ، دراو  تاماھتا  دندز ، فرح  هعیش  هیلع  هک  یباتجک  مھفجک و  دارفا  دناهدوب  خیرات  لوط  رد  تسا . رتشیب  هشیمھ 

؟ دنمھفیمن ار  نیا  ارچ  تساھتسایس ؛ تسد  اھنیا  تسا و  رتشیب  تاماھتا  مجح 

« يسایس ياوزنا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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هب رگیدکی و  زا  ناملسم  یاھهورگ  ندرک  ادج  تسا ، هعیـش  ریغ  زا  هعیـش  ندرک  ادج  زورما ، رابکتـسا  تسایـس  مینادب  میمھفب ؛ دیاب  مھ  نایعیـش  ام  میمھفب ؛ دیاب  مھ  ام 

نآ هعیـش ؛ ریغ  مھ  میفظوم ، ام  مھ  دسرب ؛ فدھ  نیا  هب  نمـشد  میراذـگن  یتسیاب  ام  فدـھ ؛ نیا  هب  مینکن  کمک  دـیاب  ام  تسا . ناملـسم  یاھهورگ  نتخادـنا  مھ  ناج 

تزع یمالـسا و  رادـتقا  مچرپ  نیا  یمالـسا ، ناریا  رد  هک  تسا  هعیـش  زورما  دـننادب : ار  نیا  همھ  مالـسا . رد  هعیـش  ریغ  بھاذـم  اھتیعمج و  دنتـسین ؛ هعیـش  هک  یناسک 

لاس یس  نیا  رد  هک  یئاھهئطوت  نیا  تسا . تیعقاو  کی  نیا  تسا ؛ تیعقاو  کی  نیا  دنکیم ؛ زجع  ساسحا  رابکتسا  هتفرگ و  تسد  یور  رب  تسا و  هدرک  دنلب  ار  یمالـسا 

زا دـنبوعرم ؛ اھنیا  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  دـنداد ، ماجنا  سیلگنا -  اھنآ  نیرتثیبخ  اکیرمآ و  اھنآ  سار  رد  هتبلا  نوگاـنوگ -  نانمـشد  یوس  زا  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  هیلع 

ساسحا دنک ، لالقتسا  ساسحا  دنک ، هجوت  دیایب ، دوخ  هب  مالسا  یایند  رگا  هک  دننادیم  دنسرتیم ؛ مالـسا  یایند  ندمآ  دوخ  هب  زا  یمالـسا ، یرادیب  زا  یمالـسا ، تکرح 

زا تسا -  نیـشنناملسم  یهقطنم  نیمھ  ایند ، قطانم  نیرتساسح  هک  تسا -  ناناملـسم  رایتخا  رد  هک  ایند  ساسح  یهقطنم  نیا  دنکب ، تزع  ساسحا  دـنک ، تیوھ 

یاھتـسایس نارادمدرـس  زورما  دـنریگیم . راـک  هب  ار  نوگاـنوگ  یاـھرازبا  دـننکیم ؛ هئطوـت  دنـسرتیم ، نوـچ  دنـسرتیم . نیا  زا  تفر ؛ دـھاوخ  نوریب  رابکتـسا  یهرطیـس  تحت 

، دننک یوزنم  ار  یمالسا  یروھمج  ماظن  ار ، ناریا  تلم  دنناوتب  هکلب  دناهتفرگ ، راک  هب  ار  ناشدوخ  ناوت  یهمھ  نیربکتـسم -  یهیقب  اھتـسینویھص و  اکیرمآ و  یرابکتـسا - 

. تسناوت دنھاوخن  مھ  زاب  یھلا  یهوق  لوح و  هب  یھلا ، لضف  هب  یھلا ، قیفوت  هب  دناهتسناوتن و  دننک ؛ رثایب 

برغنالیگ  / ١٣٩٠/٠٧/٢٣ مدرم  عامتجا  رد  تانایب 

یحرط کی  ناریا  تلم  یمالـسا و  یروھمج  ماظن  هیلع  دننیـشنیم و  رکف  یاـھقاتا  رد  ناـشدوخ -  لوق  هب  ناـشناحارط -  ناشناراذگتـسایس ، راـب  کـی  یحابـص  دـنچ  رھ 

یهتسباو هک  هریغ -  بوتکم و  یتوص و  یریوصت و  یاھهناسر  تاعوبطم و  یهمھ  رد  ریخا ، زور  دنچ  نیا  رد  دنکیم . یثنخ  ار  میقع  یاھحرط  نیا  لاعتم  یادخ  اما  دنزیریم ؛

دنداد رارق  یاهناھب  ار  نیا  دنداد ، تبسن  اکیرمآ  رد  یناریا  رفن  دنچ  هب  ار  یلمھم  ینعمیب و  تمھت  کی  دندرک ، لاجنج  وھایھ و  دوب -  یللملانیب  یتسینویھص  یهکبش  هب 

هدـیافیب و اما  دریگیم ، ماجنا  اھنآ  یوس  زا  یپردیپ  بترم و  اـھهئطوت  هنوگنیا  دریگیمن . تفرگن ، دـننک ! حرطم  مسیرورت  عفادـم  ناونع  هب  ار  یمالـسا  یروھمج  هکنیا  یارب 

. رثایب

نیرتروفنم اکیرمآ  زورما  تسین . روفنم  اـکیرمآ  ردـق  هب  اـیند  رد  یتلود  چـیھ  اـھتلم ، ناـیم  رد  زورما  دـندش . یوزنم  ناـشدوخ  اـما  مینک ؛ یوزنم  ار  ناریا  میھاوخیم  دـنیوگیم 

. دیروفنم هک  دیتسھ  یوزنم  امش  تسا . هقطنم  یاھتلم  مشچ  رد  اھمیژر  اھتلود و 

. دنک فطعنم  هجوتم و  شدوخ  هب  ار  مالسا  یایند  یمومع  راکفا  دناوتب  هکلب  دنکب ، اھناملسم  مالسا و  قلمت  رادقم  کی  ات  تفر  رـصم  هب  لبق  لاس  ود  اکیرمآ  روھمج  سیئر 

بیرف هقطنم  یاھتلم  مومع  رـصم و  تلم  مومع  اما  دندرک ، یرادـفرط  هدـش -  رانکرب  لوزعم  کرابم  ینـسح  نیمھ  مکاح ؛ هورگ  ینعی  کچوک -  تیلقا  کی  دـش ؟ هچ  هجیتن 

. تساپرب اھروشک  نامھ  رد  اکیرمآ  دض  راعش  دینیبیم  امش  زورما  دندروخن . ار  یزاسرھاظ  نیا 

تارج اما  دنکیم ، رفس  دنتسھ -  ناتـسناغفا  رد  وتان  یئاکیرمآ و  یورین  رازھ  هد  دنچ  دص و  تساھنآ و  لاغـشا  تحت  روشک  هک  ناتـسناغفا -  روشک  هب  اکیرمآ  روھمج  سیئر 

زا هاگیاپ ، هب  تفر  دـنک ؛ تاقالم  تسناوتن  لـباک  ریغ  لباک و  رد  ناتـسناغفا  یـسایس  لاجر  زا  مادـکچیھ  اب  دوش ؛ جراخ  تسا ، یئاکیرمآ  هاگیاپ  هک  مارگب ، هاگیاپ  زا  دـنکیمن 

شبنج تکرح و  نیا  شاهناشن  دیسرتیم ؛ مھ  اکیرمآ  رد  ناتدوخ  تلم  تیرثکا  زا  امش  زورما  دیسرتیم . اھتلم  تیرثکا  زا  دیـسرتیم ، مدرم  تیرثکا  زا  امـش  نوریب ! دمآ  هاگیاپ 

. دیتسھ یوزنم  امش  سپ  دننکیم . ترفن  راھظا  مدرم  اکیرمآ  رد  رگید  ددعتم  یاھرھش  رد  دنامن ؛ روصحم  کرویوین  هب  هک  تسا  تیرتسا  لاو 

نیمولظم رادفرط  تساھتلم ، رادـفرط  ناریا  هن ؛ دـنروآیم . فرح  رـس  تشپ  فرح  ابترم  دـننک ، یمومع  ار  یـسارھناریا » ، » دـننک یوزنم  ار  یمالـسا  یروھمج  هکنیا  یارب 

دتـسیایم و دوجو  یهمھ  اـب  مھ  ناربکتـسم  ناـملاظ و  یھاوخهداـیز  یئوگروز و  لـباقم  رد  دـنکیم ، هزراـبم  ملاـظ  اـب  تسا ، فلاـخم  ملظ  اـب  یمالـسا  یروـھمج  تسا .

، دنایمالـسا یروھمج  رادفرط  دـندنمهقالع ، یمالـسا  یروھمج  هب  دنـسانشیم ، ار  یمالـسا  یروھمج  هک  یئاج  رھ  اھتلم  هک  تسا  نیمھ  یارب  دـنکیمن . ینیـشنبقع 

، دیروفنم رصم  رد  دیروفنم ، ناتسناغفا  رد  دیروفنم ، قارع  رد  هک  اکیرمآ ، یهدحتم  تالایا  میژر  نارس  امش  سکعب  تسا ؛ نیشنلد  اھنآ  یارب  یمالسا  یروھمج  یاھراعش 

. دیروفنم اپورا  رد  یتح  دیروفنم ؛ دیراد ، یماظن  کرحت  دیدرک و  دراو  یماظن  یاھورین  هک  یبیل  رد  دیروفنم ، بالقنا  زا  دعب  سنوت  رد 

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

هاگآ و تلم  کی  هب  درک  لیدـبت  ار  ام  تفرگ ، ام  تلم  زا  ار  تلاح  نیا  بالقنا  دادـیمن . رارق  هجوت  دروم  ار  روشک  ثداوح  دوب ، نادرگور  دوب ، یوزنم  یـسایس  لئاسم  زا  ام  تلم 

زا لبق  دـنراذگیم . لـیلحت  یاهلئـسم  رھ  یور  دـننکیم ، کرد  ار  یـسایس  ثداوح  دـننکیم ، یـسایس  لـیلحت  روشک  طاـقن  نیرترود  رد  مھ  اـم  یاـھناوجون  زورما  یـسایس .

دندمآیم و اھتلود  دندوب ؛ روشک  ثداوح  زا  رود  امومع  مدرم  دوب . روشک  نیا  رد  رامشتشگنا  یهدع  کی  صوصخم  یمھفتسایـس  یئارگتسایـس و  دوبن . روجنیا  بالقنا 

رد ار  ثداوح  نیا  هک  تسا  بالقنا  نیا  یلـصا  طوطخ  اھنیا  دـشیمن . مھ  ربخ  تلم  تفرگیم ، ماجنا  ایند  رد  گرزب  یاھراک  دـشیم ، هتـسب  یللملانیب  یاھدادرارق  دـنتفریم ،

یاھراعش نامھ  زورما  بالقنا ، یاھراعـش  تسین . یعطقم  تسین ؛ یحطـس  تالوحت ، نیا  تسا . هدش  تیبثت  تسا ؛ هدش  هنیداھن  لوصا ، نیا  دروآ . دوجو  هب  روشک  نیا 

یتقو دـننکیم . میـسرت  ار  اھفدـھ  دـننکیم ، هراشا  اھفدـھ  هب  هک  دنتـسھ  یاهراـشا  تشگنا  لـثم  اھراعـش  تسا . بـالقنا  تمالـس  یهدـنھدناشن  نیا  هک  تسا ؛ لوا  زور 

؛ تسا هدرکن  ادـیپ  رییغت  اھفدـھ  تسا ؛ لوا  لکـش  هـب  ماـظن  نـیا  رد  اھفدـھ  هـک  تـسا  نـیا  شیاـنعم  دـنام ، یقاـب  یبـالقنا  کـی  رد  یماـظن ، کـی  رد  هدـشتیبثت  اـھراعش 

. تسا بالقنا  لوا  یاھراعش  نامھ  ناریا ، تلم  یاھراعش  زورما  دناهدشن . فرحنم  یلصا  یاھفدھ  میقتسم و  طارص  زا  مدرم  ناراکردناتسد و 

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

نیرتهاتوک رد  ار  ناتیاھروشک  رب  مکاح  یگتـسباو  رقف و  ینیدیب و  دادبتـسا و  یگدـنامبقع و  خـیرات  کی  هنوگچ  هک  دوب  دـھاوخ  نیا  امـش  یلـصا  راک  گرزب ، داـھج  نیا  رد 

کی ار  یجراخ  یلخاد و  یاھدیدھت  دینک و  یزاسهعماج  ملع ، تینالقع و  تیاعر  هنارالاسمدرم و  یاهویـش  هب  یمالـسا و  درکیور  اب  هنوگچ  دـینک و  ناربج  هللااشنا  اھنامز 

؛ دـینک هنیداھن  ار  برغ » مزیـشاف   » یاھنم مظن »  » و مزیـسکرام ،»  » یاـھنم یربارب »  » و مزیلاربیل ،»  » یاـھنم یعاـمتجا » قوقح  یدازآ و   » هنوگچ دـینارذگب ؛ رـس  زا  کـی  هب 

، دینک تفرشیپ  هنوگچ  دیوش ؛ یوزنم  هکنآیب  دیوش ، لقتـسم  هنوگچ  دیوش ؛ رجحت  دومج و  راتفرگ  هکنآیب  دینک ، ظفح  ار  مالـسا  یقرتم  تعیرـش  هب  شیوخ  دیقت  هنوگچ 

. دیوش راکهظفاحم  هزیرالوکس و  هکنآیب  دینک ، یملع  تیریدم  هنوگچ  دیوش ؛ هتسباو  هکنآیب 

« يسایس ياوزنا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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یریشھد  /   ١٣٧٨/٠١/٠١ اضردمحم  هدنسیون :   / ( هر  ) ینیمخ ماما  هاگدید  زا  یجراخ  تسایس  رد  ییارگنورب  ییارگنورد و 
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