
نافعضتسم  / ١٣۶٢/٠٩/٠۴ جیسب  لیکشت  زورلاس  نیمراھچ  تبسانمهب  مایپ 

نانمشد مجاھت  زواجت و  دروم  وس  رھ  زا  ام  دنمھوکش  بالقنا  یمالسا و  ناریا  هک  یطیارش  رد  نافعضتسم  جیسب  لیکشت  رب  ینبم  تما  ماما  بالقنا و  ریبک  ربھر  نامرف 

دننک فقوتم  ار  بالقنا  دوخ  لایخ  هب  دنتساوخیم  یداصتقا  یهرـصاحم  گنج و  لیمحت  اب  هک  دوب  اھتردقربا  یاھهشقن  یزاسیثنخ  تھج  رد  هناھاگآ  یتکرح  دوب  هتفرگ  رارق 

. دنھد دابرب  ار  ناریا  ناملسم  تلم  یاھدرواتسد  و 

نارھت  / ١٣۶٨/٠٧/٢٨ یهعمج  زامن  یاھهبطخ 

زا دنک ، یم عافد  دوخ  سومان  مرح و  هداوناخ و  زا  هک  یسک  لثم  دنیشنب . ورف  دوشب و  فیعض  امـش  یاھلد  رد  بالقنا ، لباقم  رد  فیلکت  یبالقنا و  تریغ  ساسحا  دیراذگن 

یگدـنز هک  روـشک  نیا  زا  یی  هشوـگ رھ  رد  دـیتسھ و  هک  اھلغـش  زا  یلغـش  رھ  رد  ناوـج ، ریپ و  درم و  ن و  دـینک . عاـفد  روـط  نـیمھ نآ ، یاھدرواتـسد  اھـشزرا و  بـالقنا و 

مدرم نیا  لاح  لماش  یھلا  میظع  تاضویف  اھکمک و  دش و  هتخیر  اھنوخ  دندروخ ، اھلد  نوخ  تسا . هدماین تسد  هب ناسآ  بالقنا  نیا  هک  دینادب  دنک -  یمن قرف  دـینک -  یم

ار اھنآ  دنیامن و  تناھا  اھنآ  هب  ای  دننک و  جارات  ار  بالقنا  یاھشزرا  یناسک  هک  مینک  هاگن  مینیشنب  ام  مدرم و  هک  تسین  روط  نیا  دمآ . تسد  هب میظع  درواتـسد  نیا  ات  دش 

عافد تردـق  لامک  اب  هنادـنمتریغ و  نآ ، زا  تسام و  مدرم  داحآ  ی  همھ سومان  هعماج ، یمالـسا  یاضف  بالقنا و  یاھدرواتـسد  یبالقنا و  یاھـشزرا  هن ، دنرامـشب . کـبس 

عاونا و هچ  یلام و  یاھداسف  هچ  یـسنج و  تاوھـش  هب  طوبرم  یاھداسف  هچ  یداسف ، عون  رھ  داـسف -  گـنھرف  جـیورت  اـب  دـناوتب  دـیابن  نمـشد  مینکب . دـیاب  مینک و  یم

میرح و هناخ و  ربارب  رد  هک  یدـنمتریغ  عاجـش و  ناوج  نآ  لـثم  دـیاب  درم ، نز و  امـش  کـیاکی  دـناسوپب . نورد  زا  ار  بـالقنا  نیا  رگید -  یلمع  یقـالخا و  یاـھداسف  ماـسقا 

هب هک  یناسک  لباقم  رد  دینک و  عافد  ناتیمالسا  نامیا  اھدرواتـسد و  نالووسم و  مالـسا و  بالقنا و  زا  دنک ، یم عافد  نآ  زا  دنک و  یم رپس  هنیـس  دوخ  یدوجوم  هداوناخ و 

. دیتسیاب دنزرو ، یم موجھ  نآ 

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

رب ار  هار  هک  یمالسا  تموکح  اب  دنا ، هدینارذگ اھیگزرھ  عاونا  یسایس و  یقالخا و  یاھیگدولآ  داسف و  رد  هقرغ  ار  دوخ  لطاب  رمع  هک  ناگدنیوگ  ناگدنـسیون و  نیا  زا  یـضعب 

یلم و یگدازآ  لالقتـسا و  مالـسا و  اب  تفلاخم  هک  ار  دانع  تفلاخم و  نیا  هاگ  نآ دـنفلاخم و  هدـنار ، نوریب  ار  اھ  نآ یجراخ  ناـبابرا  تسا و  هتـسب  اـھیگزرھ  اـھیھابت و  نیا 

، یمرش یب تحاقو و  اب  دنا ، هتفگ دنا ، هتـساوخ هچرھ  هنادازآ  هک  یلاحرد دنراذگ و  یم یداصتقا  یـسایس و  عاضوا  زا  داقتنا  یریگ و  هدرخ باسح  هب  تسا ، یقالخا  تراھط 

ترـسح ام ، تلم  تسا . هاگآ  دیـشر و  تلم  نانآ ، مصخ  تسا و  نانمـشد  هب  روشک  نتخورف  اکیرما و  یاپ  ندـش  زاب  اـھ ، نیا یقیقح  تساوخ  دـننک ! یم یدازآ  ی  هبلاـطم

تـسارح ار  اھناسنا  نامیا  هدارا و  تیمکاح  یمالـسا و  ماظن  ینعی  دوخ  گرزب  درواتـسد  دوجو ، ی  همھ اب  تشاذـگ و  دـھاوخ  نانآ  لد  رب  ار  اکیرما  یگدرب  نارود  هب  تشگزاب 

. درک دھاوخ 

١٣۶٩/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیلوا  مسارم  رد  تانایب 

زا یمالـسا  یروھمج  ات  دندوب  هتـسشن  رظتنم  هک  اھ  نآ دیدرگ . ضوع  ایند  یاھلیلحت  هک  تسا  هدش  نیا  ماما ، ترـضح  تلحر  زا  دـعب  امـش  تماقتـسا  یرادـیاپ و  ی  هجیتن

میتسھ نآ  دھاش  ام  زورما  اذل  درادن . یی  هدیاف دندیمھف  درک ، هتـسخ  ای  دناسرت  ار  ناریا  تلم  دوش  یم دندرک  یم لایخ  هک  ییاھ  نآ درادن . یی  هدیاف هک  دندیمھف  دورب ، نیب 

یقیمع رایـسب  ینمـشد  ناریا  تلم  اب  دنتـسھ و  وا  اب  تھج  مھ لصتم و  هتـسباو و  یدیدش  تروص  هب  هک  یناسک  اکیرما و  رابج  میژر  ینعی  داسف  هنتف و  سار  زا  ریغ  هک 

رس تلم  نیا  لباقم  رد  دندوب ، ام  تلم  عضو  رظان  دھاش و  ایند  رد  هک  یناسک  ی  هیقب دنیآ ، یمن رانک  بالقنا  اب  مھ  اھ  نآ دیآ و  یمن رانک  اھ  نآ اب  بالقنا  هجو  چیھ هب دنراد و 

بلج ناھج  حطـس  رد  ار  اھتلود  هکلب  اھتلم ، مارتحا  ناوت  یم تماقتـسا  تردق و  اب  هک  دـنداد  ناشن  ناریا  تلم  دـندرک . زارد  یتسود  تسد  شفرط  هب  دـندروآ و  دورف  میظعت 

. تسا یگرزب  رایسب  درواتسد  نیا ، دندش . سویام  نامتلم  یور  راشف  لامعا  زا  ام ، نانمشد  درک .

هاپس  / ١٣٧٠/١١/١٨ ناھدنامرف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هک دـننادب  دـیاب  صوصخب  ناملـسم  یاھتلم  دـید . دـھاوخن  شیاسآ  یور  تیرـشب  دوشن ، روصحم  دوخ  یاھزرم  نورد  رد  زواجتم  تردـقربا  کی  ناونع  هب  اـکیرما  هک  یماداـم 

، دـنا هدـید ار  مالـسا  یگدـنرب  دـنا ، هدـید ار  مالـسا  تیوـنعم  دـنا ، هدـید ار  مالـسا  ی  هناـشن اـھ  نـیا دنمالـسا . بوـعرم  تدـش  هـب اـھ  نـیا تـسا . نـیا  اـھ  نآ یلـصا  لکــشم 

یتصرف رھ  دصرتم  هتبلا  دوشن . رارکت  رگید  یاج  رد  هبرجت  نیا  دنھاوخ  یم دنسرت ؛ یم نیا  زا  دنا ؛ هدید دیشاب  تلم  نیا  اھامش و  هک  ار  یعقاو  ناملسم  یریذپان  یگتـسخ

. دننک بارخ  شودخم و  یا  هنوگ هب تسا ، هتشاد  ینازرا  ناریا  تلم  هب  زورما  مالسا  هک  مھ  ار  یمیظع  درواتسد  نیا  دنناوتب ، رگا  هک  دنتسھ 

سلجم  / ١٣٧١/٠١/٢٧ هرود  نیمراھچ  تاباختنا  رد  مدرم  هدرتسگ  روضح  یپ  رد  رکشت  مایپ 

، ناریا تلم  هک  دـیدنامھف  اـیند  ی  همھ هب  دـیدرک و  یثـنخ  ار  نانمـشد  دولآ  تثاـبخ شـالت  نیا  ی  همھ تاـباختنا ، رد  دوخ  ی  هقباـس یب روضح  اـب  نموـم ، هاـگآ و  مدرم  اـمش 

. تسادھش نوخ  لصاح  زا  یرادساپ  دوخ و  هلاس  نیدنچ میظع  یاھدرواتسد  زا  عافد  ی  هدامآ رایشھ و  هدنز و  نانچمھ 

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

، لالقتـسا زا  تظافح  تسا . هدروآ  تسد  هب  ار  نآ  دوخ  نوخ  اب  اـم  تلم  هک  ییاـھبنارگ  رھوگ  نیا  زا  تظاـفح  تسا ؛ بـالقنا  زا  تظاـفح  یارب  درواتـسد ، همھ  نیا  لوصحم 

، رابکتـسا یارب  اـم  دـنک . یم نیگمـشخ  ناریا  تلم  زا  ار  گرزب  یاھتردـق  هک  تسا  یا  هـتکن ناـمھ  نـیا ، ندوـبن . گرزب  یاھتردـق  ور  هلاـبند ندوـبن و  هدرپسرـس  یلم ، یدازآ 

رگا ار  نیا  دننک . لمع  یرسدوخ  دادبتسا و  اب  دنھاوخ  یم یرابکتـسا  یاھتردق  ناھج ، حطـس  رد  زورما  دنـشاب . نیگمـشخ  راذگب  میتسین . لئاق  یـشزرا  تھبا و  هنوگ  چیھ

. میتسھ ناوارف  دادعتـسا  رامـش و  یب تاناکما  اب  یگرزب  تلم  ام  دنریذپ . یمن ام  تلم  صوصخب  هدازآ ، یاھتلم  میریذپ . یمن ام  دنا ، هتفریذپ هدرپس  رـس  هتـسباو و  یاھتلود 

. دشاب دنبرد  یاھتلم  یارب  ییوگلا  ناریا ، تلم  شور  ات  درک ، میھاوخ  هدنز  ار  اھ  نیا

تلود  / ٠٨/٠۶/١٣٧۴ تٔایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

هب گرزب و  یاھتردق  هتفھ ، نیا  هب  کیدزن  مایا  نیمھ  رد  زین  یـسایس  تھج  زا  دـنرازگتمدخ . ی  همیرک تلود  یمالـسا و  یروھمج  ماظن  زا  یبوخ  یاھتیقفوم  دـھاش  مدرم 

یا هتسھ دادرارق  ی  هیـضق لوا  دندروخ : تسکـش  مھ  ارجام  هس  رھ  رد  یـسایس  ظاحل  هب  دندش و  ریگرد  ام  روشک  تلم و  بالقنا و  اب  ارجام  هس  رد  اکیرما  صخـشم  روط 

یلو دمآ ؛ نادـیم  هب  ام  هیلع  ناوت  مامت  اب  اکیرما  هک  دوب  یبونج  یاقیرفآ  روشک  اب  ام  دادرارق  اتیاھن  روشک و  یداصتقا  رـصح  یارب  شالت  ی  هلاسم سپـس  هیـسور و  اب  ناریا 

ار یلاجنج  دوخ ، یسایس  یتاغیلبت و  ناوارف  تاناکما  اب  یتردقربا و  ی  هیعاد اب  اکیرما  تلود  دروآ و  شیپ  لاعتم  یادخ  ار  هیضق  هس  رھ  دش . ینیشن  بقع هب  روبجم  المع 

هـس نیا  رد  دیـسرن . دوخ  رظن  دروم  ی  هجیتن هب  دروم  هس  رھ  رد  یلو  دش ؛ هنیـس  هب  هنیـس  یمالـسا  یروھمج  ماظن  اب  تخادنا و  هار  هب  یمالـسا  یروھمج  هیلع  ایند  رد 

هب دوخ  دوجو  زا  جراخ  زا  ار  شتیعورـشم  تیدوجوم و  تردـق و  درادـن و  اکتا  نارگید  هب  تسا و  یقیقح  ماکحتـسا  رادـتقا و  یاراد  یماظن  یتقو  هک  دـش  حـضاو  ـالمع  ارجاـم 

دنک و ینیـشن  بقع دوش  یم روبجم  هک  تسوا  دوش ، هجاوم  رگید  یاھروشک  اب  قحان  هب  یروشک  یتقو  یناھج  مھم  یایاضق  رد  دـسر . یم تیقفوم  هب  دروآ ، یمن تسد 

ام ناتسود  دننیب و  یم مدرم  ار  اھتیقفوم  نیا  دسارھ . یمن رابکتسا  یاھ  هئطوت زا  دھد و  یم همادا  ار  شدوخ  هار  راک و  تردق ، اب  دمحب هللا  یمالـسا  یروھمج  تلود  زورما 

« ناريا تلم  ياھدرواتسد   » 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 7هاگياپ  هحفص 1 
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. دناسر یم ار  یھلا  فطل  نیا  دوب و  درواتسد  کی  همھ  یارب  تیقفوم  نیا  هیحور ، تیوقت  ظاحل  زا  نیاربانب  دننک . یم هدھاشم  ایند  رد  مھ 

١٣٧۵/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمتفھ  مسارم  رد  تانایب 

یمالسا یروھمج  تلود  رد  هک  یرازگتمدخ  اناوت و  ناوزاب  تکرب  هب  لاس ، دنچ  نیا  رد  دمحب هللا  هک  نانچمھ  دھد - همادا  ار  تفرـشیپ  تزع و  هار  دھاوخ  یم رگا  ناریا ، تلم 

تماقتسا و هب  دیاب  دناسرب ، هجیتن  هب  دھد و  همادا  ار  یگدنز  هافر  یگدنزاس و  هعسوت ، هار  دھاوخ  یم رگا  دندرک - تفرـشیپ  راک و  فلتخم  یاھـشخب  رد  و  تیلاعف ، شالت و 

. دنک ظفح  ار  اھدرواتـسد  نیا  هک  دراد  هفیظو  اذـل  تسا . هتـشاد  یمیظع  یاھدرواتـسد  لاس ، دـنچ  نیا  رد  ناریا  تلم  دزادرپب . رابکتـسا  نانمـشد و  لباقم  رد  یگداتـسیا 

. دورب نیب  زا  هدرکان  یادخ  ناریا ، مدرم  یاھدرواتسد  هک  دنوش  عنام  هنامیکح ، هنادنمدرخ و  هنالقاع ، تکرح  اب  دنراد  هفیظو  یمالسا ، یروھمج  نیلوئسم  صوصخب  تلم و 

زا یمدرم و  ناگدنیامن  یمدرم ، روھمج  سیئر یمدرم ، تلود  یمدرم ، تموکح  لثم  تسا - هدش  هداد  تلم  نیا  هب  بالقنا  ی  هلیـسو هب  امیقتـسم  هک  ییاھدرواتـسد  هچ 

بالقنا رنھ  بالقنا و  راک  همھ ، هک  یگدـنزاس ؛ تاکرح  لثم  تسا - هدـش  هداد  تلم  نیا  هب  میقتـسم  ریغ  اما  تسا ، بالقنا  هب  قلعتم  هک  ییاھدرواتـسد  هچ  و  لیبق - نیا 

ظفح هنامیکح  هنادنمدرخ و  دیاب  نیلوئسم ، ناریا و  تلم  ار  نینچ  ییاھدرواتسد  تسا .- هتفرگ  ماجنا  فلتخم  یاھشخب  تلود و  رد  یبالقنا ، رـصانع  ی  هلیـسو هب  تسا و 

. دننک

دوخ لـمع  اـب  راوگرزب  ماـما  هک  ار  یناـشن  طـخ  نیلوئـسم ، ناریا و  تلم  هک  تسا  نیا  رتشیب ، یاھدرواتـسد  ندروآ  دوجو  هب  اھدرواتـسد و  نیا  ظـفح  هار  هک  تسا  یھیدـب 

هب تبسن  اھزرم  نیا  نوریب  رد  هک  یناسک  یاھ  ییوگرپ اھییوگ و  هوای لباقم  رد  یگداتسیا  نانمشد و  تاعقوت  لباقم  رد  یگداتسیا  تماقتـسا و  طخ  ینعی  تسا ؛ هدیـشک 

، نیا تسا » بـالقنا  مالـسا و  ماـما ، طـخ   » مییوگب رگا  تسیچ ؟ روظنم  ماـما » طـخ  ماـما و  هار   » دوش یم هتفگ  ررکم  هکنیا  اـما  دـنھد . همادا  دـننک ، یم عقوت  زاربا  تلم  نیا 

- ار راوگرزب  ماما  دوصقم  دناوت  یم هک  یلماع  نآ  تسین . بالقنا  مالـسا و  اب  فلاخم  مھ  سک  چـیھ تسا ! مالـسا  بالقنا و  ماما ، طخ  هک  تسا  مولعم  تسا . یلک  یبلطم 

دیـسارھن و نمـشد  زا  دـماین ؛ هاتوک  نمـشد ، لباقم  رد  داد . ناشن  دوخ  راتفر  رد  وا  هک  تسا  یتماقتـسا  دـنک ، هدروآرب  تسا - یمالـسا  ناریا  راـمعم  بـالقنا و  نیا  ردـپ  هک 

تقد رگا  ملاع ، یالقع  ی  همھ دوب . حیحـص  ریبدت  فالخ  داد ، ماجنا  هچنآ  هک  دنک  مھتم  نیا  هب  ار  راوگرزب  ماما  دناوت  یمن مھ  سک  چیھ درکن . لزلزتم  ار  وا  اھدیدھت  دیـسرتن و 

ینامھ شھار  دشاب ، هتـشاد  ار  فدھ  نآ  سکرھ  وا . دوخ  یاھفدھ  یوس  هب  یھار  تفر ؛ درم  نآ  هک  دوب  یھار  نامھ  تسرد ، هار  هک  دننک  یم لیلحت  دنمھف و  یم دـننک ،

. تسا راوگرزب  ماما  متفھ  درگلاس  رد  نم  ضرع  نیا ، دومیپ . راوگرزب  نآ  هک  تسا 

مق  / ١٠/١٩/١٣٧۵ مدرم  رادید  رد  تانایب 

مھ ام  دوخ  دـنھد ؛ یم تداھـش  نارگید  تسا ، هداتفا  قافتا  هک  یمیظع  ی  هثداح نیا  رب  تسین . یلمع  هک  هاتوک  لاس  دـنچ  لوط  رد  گرزب ، تلم  کی  هعماج و  کـی  تیبرت 

، یللملا نیب نارگتراغ  یناھج ، یاھیناپمک  تسینویھـص ، اکیرما ، دـینیب  یم هک  مھ  نیا  تلع  تسا . هدـش  یمیظع  یلیخ  تکرح  دـید  میھاوخ  مینک ، تقد  رکف و  تقو  رھ 

تکرح تکرح ، تسا ؛ یمیظع  راـک  راـک ، هک  تسا  نیمھ  دـننک ، یتشآ  ماـظن  نیا  اـب  دنتـسین  رـضاح  یتمیق  چـیھ  هب  ملاـع ، ی  هندرگرـس اـھدزد  اـیند و  فورعم  یاھردـلق 

دعب دـشاب . نآ  رثا  تکرب و  دـشاب و  هتـشاد  دوخ  لابند  هب  مھ  یمیظع  درواتـسد  نینچ  مدرم ، مایق  نیا  هک  دروآ ، دوجو  هب  تمظع  نآ  اب  یبالقنا  تلم ، کـی  تسا . یمیظع 

یا هبناج همھ ی  هدـش باسح ی  هئطوت کی  اب  هزرابم  راکردـنا  تسد دوخ ، تدالو  لوا  یاھلاس  لوط  رد  ماظن  نیا  دوش . یمن یھتنم  مھ  نیا  هب  راک  دـینکن ؛ افتکا  نیا  هب  مھ 

شدوخ یارب  رـسدرد  لکـشم و  رازھ  اب  یکی  نیا  تفر و  نیب  زا  دش و  یـشالتم  یوروش  دـمحب هللا  دـش . اکیرما - زور و  نآ  یوروش  ملاع - کی  ی  هجرد نادـنمتردق  یوس  زا 

ی همھ لباقم  رد  تسناوت  بالقنا  نیا  تلم و  نیا  درک . هولج  یلیمحت  گنج  تروص  هب  هک  هریغ  یماظن و  یاـھ  هعومجم دـندوب و  اـیند  رد  هک  ییاھتردـق  رگید  تسا و  هدـنام 

. دنک ماکان  ار  اھ  نآ دتسیاب و  اھ  نیا

١٣٧٧/١١/١٣ /  ( ناناوج یمالسا و  بالقنا  زور   ) رجف هھد  زا  زور  نیمود  رد  ناناوج  اب  خساپ  شسرپ و  هسلج  رد  تانایب 

زا دـعب  یاھ  هرود رد  یزوریپ  زمر  دوب . هملک  تدـحو  مھ  گنج  رد  یزوریپ  زمر  دوب . هملک  تدـحو  اـعقاو  مھ  اـم  بـالقنا  یزوریپ  زمر  تسا . یتلم  رھ  یزوریپ  زمر  هملک ، تدـحو 

ی همھ میـشاب ، هتـشادن  یلم  میظع  قـفاوت  ی  هطقن رگا  میـشاب ، هتـشادن  هملک  تدـحو  رگا  اـم  تسا . هملک  تدـحو  زاـب  تسا ، یگدـنزاس  ی  هرود هک  مھ  زورما  اـت  گـنج 

هک ییاجنآ  یمدرم ، میظع  تاعامتجا  رد  اھ ، ییامیپ هار رد  دینیبب  امـش  دـندحتم . نآ  درگ  مدرم  میراد و  ار  نیا  هناتخبـشوخ  تفر . دـھاوخ  تسد  زا  تلم  نیا  یاھدرواتـسد 

. دنرادن رگیدمھ  اب  مھ  یفالتخا  چیھ  دننک و  یم تکرش  اھرشق  ی  همھ زا  روطچ  مدرم  دوش ، یم حرطم  مدرم  یمومع  یاھوزرآ  کرتشم و  یاھراعش 

یمالسا  / ١٣٧٧/١١/١۵ بالقنا  رجف  یهھد  رد  نادیھش  زور  تشادگرزب  تبسانم  هب  مایپ 

یزاتشیپ اب  ناریا  تلم  و  دنرادزاب ، لماکت  دشر و  زا  ار  هبیط  ی  هملک نیا  دنتسناوتن  یگنھرف  یداصتقا و  یماظن و  یاھشروی  اھ و  هئطوت ی  همھ اب  ناریا  مالـسا و  نانمـشد 

تاـبث و ی  هطقن هب  دـنک و  یرادـساپ  ار  دوخ  یاـھبنارگ  درواتـسد  تسناوـت  هنادنمـشوھ  هناـقداص و  ناـمیا  مالـسا و  هب  کـسمت  اـب  دوـخ ، ناگدـنمزر  نارگراـثیا و  نادـیھش و 

ماظن بلاق  رد  زورما  هک  بالقنا  هب  ندناسر  بیسآ  یارب  دوخ  ی  هنامـصخ شالت  زا  یرگ ، یدام رابکتـسا و  ملظ و  رفک و  ی  هھبج هک  درک  نامگ  دیابن  زگرھ  دناسرب . ماکحتـسا 

رد ناریا و  تلم  دـنلب  تمھ  و  ناـبلط ، قـح ی  هناـصلخم شـالت  هـشیمھ ، زورما و  هـک  درک  دـیابن  زین  کـش  یلو  تـسا ؛ هتـشادرب  تـسد  تـسا  روـلبتم  یمالـسا  یروـھمج 

یورین درک و  دھاوخ  یثنخ  ار  یا  هئطوت رھ  دش و  دھاوخ  زوریپ  ینمـشد  رھ  رب  داھن ، کاپ نموم و  ناناوج  ناگتـشذگ و  ناج  زا  ناصلخم و  راثیا  تدھاجم و  همھ ، شیپاشیپ 

. تفگ دھاوخ  ار  رخآ  لوا و  نخس  ریطخ ، یاھنادیم  ی  همھ رد  راثیا  نامیا و  میظع 

زامن  / ١٨/١٣٧٨/٠۶ سالجا  هب  مایپ 

زا دـناشک و  یم طابـضنا  هب  ار  رازگزامن  دوخ  هژیو  یاوتحم  لکـش و  اب  هک  ور  نآ  زا  ایناث  دـشخب و  یم هعماج  دارفا  هب  یونعم  یقالخا و  یلاعت  تمالـس و  الوا  هک  اـجنآ  زا  زاـمن 

رد تلیضف  ماگنھ  رد  قوش و  رـس  زا  روضح و  اب  زامن  رگا  دوش . هتخانـش  یعامتجا  ماظتنا  طابـضنا و  مھم  لماوع  زا  یکی  دیاب  قح  هب  دھد ، یم تاجن  یراگنلو  یگدوھیب و 

ار دئاوف  نیا  زا  کی  چیھ هنایامندوخ ، ای  روضح و  یب تلاسک و  رـس  زا  زامن  هک  تسا  یھیدب  دوب ، دـھاوخ  مدرم  نآ  یعطق  یاھدرواتـسد  اھ  نیا دـنک ، ادـیپ  جاور  یمدرم  نایم 

. تشاد دھاوخن 

تشر  / ١٣٨٠/٠٢/١٢ یالصم  رد  نایگنھرف  ناناوج و  رادید  رد  تانایب 

رمتـسم روط  هب  هناخدور  نیا  دـینادب . ضیفرپ  جاوم و  ی  هناخدور کی  ار  روشک  رد  ناوج  میظع  تیعمج  نیا  تسا : نیا  روشک  نالوئـسم  نازیر و  همانرب ناریدـم ، هب  نم  فرح 

اب هنادـنمدرخ و  هنالقاع ، دینیـشنب  امـش  هک  تسا  نیا  دروخرب  کی  درک : دروخرب  هناخدور  نیا  اب  ناوت  یم هنوگود  تشاد . دـھاوخ  نایرج  مھ  نیا  زا  دـعب  اھلاس  دراد و  نایرج 

دینک یشک  لاناک یزیر و  همانرب اثلاث  دینک ؛ ییاسانش  دنراد ، جایتحا  هناخدور  نیا  بآ  هب  هک  ار  یزکارم  طاقن و  ایناث  دیـسانشب ؛ ار  هناخدور  نیا  تیمھا  الوا  یملع ، ی  هویش

امـش دـش . دـھاوخ  داـبآ  یناریو  ی  هطقن رھ  و  زبسرـس ، یھلا  غیرد  یب تمعن  نیا  زا  ناتـسغاب  هعرزم و  نارازھ  هاـگ  نآ دـییامن ؛ تیادـھ  تسا ، زاـین  هک  ییاـجنآ  هب  ار  بآ  و 

نیا اب  رگا  دـیراداو . شالت  تیلاعف و  هب  ار  روشک  لک  دـیروآ و  دوجو  هب  یژرنا  میظع  عبنم  کی  دـینک و  تیادـھ  زاس  یژرنا یاھدـس  تشپ  هب  ار  جاوم  ی  هناخدور نیا  دـیناوت  یم

رکـش نآ  رطاخ  هب ار  ادـخ  راب  دـص  زور  رھ  ناریا  مدرم  کی  کی رگا  هک  دوش  یم ییانثتـسا  ریظن و  یب تکربرپ ، ی  هدـیدپ کی  هدـیدپ ، نیا  هاگ  نآ دـینک ، دروخرب  هنوگ  نیا عوضوم ،

عاتم نیا  ندرک و  صخـشم  ار  زاین  ی  هطقن ندرک ، زاـب  ار  هار  ندرک ، تیادـھ  ندرک ، یزیر  هماـنرب دروخرب ، عون  نیا  ی  هصخـشم دـنا . هدرکن ادا  ار  هتـسیاش  مزـال و  رکـش  دـننک ،

هک تسا  نیا  رگید  دروخرب  دوب . دھاوخ  تکرب  طاشن و  ینادابآ ، یمرخ ، یزبسرـس ، نآ ، ی  هجیتن هک  تسا ؛ نداد  رارق  زاین  ی  هطقن رد  تسرد  ار  یھلا  ی  هیدھ نیا  اھبنارگ و 

« ناريا تلم  ياھدرواتسد   » 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 7هاگياپ  هحفص 2 
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کـشخ یعرازم  اـھنت  هن  دوش ؟ یم هچ  هجیتن  دـینادن . ار  نآ  ردـق  دـینکن و  یزیر  هماـنرب نآ  یارب  دـینکن ؛ رکف  نآ  یور  دـینک ؛ اـھر  دوخ  لاـح  هب  ار  جاوم  ضاـیف  ی  هناـخدور نیا 

دھاوخ زرھ  دش و  دھاوخ  روش  یاھبآ  دراو  هناخدور  نیا  بآ  لکـش ، نیرتھب  رد  تفر . دھاوخ  ردھ  مھ  بآ  نیا  دوخ  هکلب  تفر ، دھاوخ  نیب  زا  ییاھ  ناتـسغاب دـش و  دـھاوخ 

یاھدرواتـسد ی  همھ دوش و  لیدبت  لیـس  کی  هب  هک  تسا  نیا  شرتدب  لکـش  دوش . لیدبت  اھتفآ  ماسقا  عاونا و  عمجت  زکرم  قالتاب و  هب  هک  تسا  نیا  شرگید  لکـش  تفر .

. تشاد دھاوخ  لابند  هب  ار  جیاتن  نیا  دشن ، راک  تقد و  یزیر و  همانرب رگا  دنک . بیرخت  ار  تلم 

هعمجزامن  / ٠۵/١٣٨١/٠۵ یاھداتس  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

؛ یـسایس یاوقت  دراذـگن . جـک  ار  اپ  دـنکن و  یطخت  قح  حالـص و  هداج  زا  دـنک  یعـس  ادـخ  دوخ و  نیب  سک  رھ  ینعی  یدرف ؛ یاوقت  تساوقت . هعماج ، رد  تاریخ  همھ  هیاـپ 

یزادنا و مھ  تشپ  یانعم  هب  تسایـس  دنک . دروخرب  یزوسلد  یور  زا  هنادنمدرد و  هناقداص و  یـسایس  لئاسم  اب  دـنک  یعـس  تسا ، تسایـس  راک  رد  هک  سک  رھ  ینعی 

نادـیم رد  ناسنا  ینعی  یـسایس ، یاوقت  تسا . نید  وزج  نیا  هعماج ؛ تسرد  هرادا  ینعی  تسایـس  تسین . مالـسا  بولطم  مدرم ، یمومع  راـکفا  هب  نتفگ  غورد  بیرف و 

هار دـشاب ، هتـشاد  یداصتقا  شالت  تسا  روبجم  دوخ  طـیحم  ندرک  داـبآ  انمـض  یگدـنز و  نارذـگ  یارب  سک  رھ  رگا  ینعی  یداـصتقا ؛ یاوقت  دـنک . لـمع  هناـقداص  تساـیس ،

ندرک هدافتـسا  دوخ  بیج  عفن  هب  مدرم  یمومع  درواتـسد  زا  یمومع -  لاوما  هب  صوصخب  نارگید -  لام  هب  یزادنا  تسد یروخ ، مارح ندرک ، بصغ  دنک . باختنا  ار  تسرد 

. تسا یداصتقا  یاوقت  فالخ  اھنیا  تسا ، هابت  دـساف و  ردـقچ  نآ  نطاب  هک  دـناد  یم ناسنا  دوخ  اما  دـجنگ ، یم مھ  نوناق  بوچراچ  رد  رھاظلا  یلع هک  ییاھیگنرز  انایحا  و 

طیحم هچ  هاگـشناد ، هسردـم و  طیحم  هچ  هداوناخ ، طیحم  هچ  ترـشاعم ، طیحم  هچ  بسک ، طـیحم  هچ  فلتخم -  یاـھطیحم  رد  مدرم  اـب  دروخرب  ینعی  یعاـمتجا ؛ یاوقت 

فرطرب مدرم  یونعم  یدام و  تالکـشم  رثکا  دوش ، یلمع  دـنک و  ادـیپ  ققحت  هعماج  رد  اھ  هنومن نیا  رگا  دـشاب . تقادـص  تناما و  یـسرت و  ادـخ  فاصنا و  اب  هارمھ  یرادا - 

. بوخ یاھکرت  بوخ و  یاھلعف  بوخ ، یاھمادقا  بوخ ، یاھلمع  عیسو  هرتسگ  ینعی  یراکزیھرپ ، اوقت و  دش . دھاوخ 

هعمجزامن  / ١٣٨٢/١١/٢۴ یاھهبطخ  رد  تانایب 

اکیرما و رد  هک  ام  یللملا  نیب یناھج و  نانمشد  هناراکایر . اما  دننک ، یم ینمـشد  میتسھ . نمـشد  ام  دنیوگ  یمن احیرـص  دوش ؟ یم لامعا  یدنفرت  هچ  اب  اھینمـشد  نیا 

هب هدـمآ  تسد  هب دنمـشزرا  عاتم  دنـشوک  یم الوا  تسا . هدوب  یروط  نیا زورما  ات  بالقنا  لوا  زا  ناشدـنفرت  دـننک ، یم کیرحت  ار  اھتلود  دنتـسھ و  ایند  رگید  زکارم  زا  یـضعب 

ام میا . هدروآ ییون  ی  هبرجت اـیند  رد  اـم  دـنک . یم مـالعا  راـختفا  یدنلبرـس و  اـب  تسا ، هدروآ  تسد  هب  هک  ار  هچنآ  ناریا  تلم  دـننک . ریقحت  کـچوک و  ار  ناریا  تلم  ی  هلیـسو

اھتلود و هک  ییاـھروشک  زورما  مینک . رقتـسم  ناـمروشک  رد  تیونعم  نید و  زا  ی  هتـساخرب ـالماک  میا  هتـسناوت هکلب  نید ، تیونعم و  زا  ی  هناـگیب ادـج و  هن  ار  یرـالاس  مدرم

رد دنا  هتسناوت هدش و  مزال  اجرھ  هجیتن  رد  تسا . هدوب  تیونعم  زا  ی  هناگیب ناشیسارکمد  دننز ، یم مد  تاباختنا  یدازآ  یسارکمد و  زا  ناشـسلاجم  ناگدنیامن  زا  یـضعب 

رد هاگداد ، مکح  اب  مھ  نآ  شدوخ ، مدرم  ارآ  دـصرد  جـنپ  تسیب و  زا  رتمک  اب  اکیرما  روھمج  سیئر نآلا  دـنا . هدرک بلقت  مدرم  یار  فالخرب  دـننک ، بلقت  اھ  یـسارکمد ناـمھ 

یتسود و تسد  ایند  یاھروتاتکید  نیرتروتاـتکید  هب  یـسارکمد ، یاـعدا  اـب  مھ  دـعب  تسا . نیمھ  دـشابن ، هارمھ  تیونعم  اـب  هک  یا  یـسارکمد دـنک ! یم تموکح  اـکیرما 

یـسارکمد و ناراد  فرط ایند و  یاھتارکمد  نیمھ  کیدزن  یاـھ  قیفر اـھ  نیا ی  همھ دـینک ! هاـگن  یماـظن  یاـھاتدوک  اـیند و  یاـھروتاتکید  هب  دـنداد ! یگدـناوخردارب  تقاـفر و 

؛ میتـفرگ نید  زا  ار  یـسارکمد  اـم  مـیدروآ ؛ ار  ییوـن  ی  هـبرجت اـم  دوـش . یم یروـط  نـیا دـشابن ، هارمھ  نـید  تـقیقح و  تیوـنعم و  اـب  یـسارکمد  یتـقو  دـنا . یرـالاس مدرم

. دننک یم راختفا  نآ  هب  عافد و  نآ  زا  دنلاب و  یم درواتسد  نیا  هب  مدرم  یمالسا . یروھمج  دش  ینید ؛ یرالاس  مدرم دش  اذل  تسا ؛ هارمھ  نید  تیونعم و  اب  ام  یـسارکمد 

هالصلا و هیلع  قداص  ماما  دیامن . ریقحت  ار  نآ  دنزب و  سنج  رس  یوت  هبـسک ، نیب  جیار  لوق  هب  دنک ؛ کچوک  ار  درواتـسد  نیا  دنک  یم یعـس  بترم  دوخ  تاغیلبت  رد  نمـشد 

فرح تساھب ، نارگ رھوگ  نیا  هک  ینادب  وت  تسا و  گنس  نیا  دنیوگب  رگا  ایند  ی  همھ یشاب ، هتـشاد  تسد  رد  ییاھبنارگ  رھوگ  وت  هچنانچ  دومرف : دوخ  درگاش  هب  مالـسلا 

هک ینیب  یم ینک ؛ یمن شوگ  اھ  نآ فرح  هب  مھزاب  تساھب ، نارگ رھوگ  نیا  دـنیوگب  ایند  ی  همھ یـشاب ، هتـشاد  تتـسد  رد  گنـس  کی  رگا  ینک . یمن رواب  ار  ایند  ی  همھ

تسا و هتـسناد  ام  تلم  تسا . یـشزرااب  عاتم  ینیب  یم تسا ، شزرا  یب یراد ، تسد  رد  هچنآ  دـنیوگب  ایند  ی  همھ رگا  دراد ، دوجو  ییاھبنارگ  رھوگ  یتقو  تسا . گـنس 

. تسا هداتسیا  اذل  تسا ؛ هدیمھف 

١٣٨٣/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدزناپ  مسارم  رد  تانایب 

نیا ام و  تلم  روشک و  هب  لاس  جنپ  تسیب و  نیا  لوط  رد  مھ  تالمح  نیرتشیب  درذـگ . یم نامز  نآ  زا  لاس  جـنپ  تسیب و  درک . یراذـگ  ناینب ار  یمالـسا  ماظن  بتکم ، نیا 

ی هنیمز رد  لـلملا ، نیب تسایـس  ی  هنیمز رد  نارمع ، ی  هنیمز رد  ملع ، ی  هنیمز رد  اـم  تلم  تسا . هدرک  تفرـشیپ  زور  هب  زور  اـم  تلم  اـما  تسا ؛ هدـش  یـسایس  بـتکم 

زا یرایـسب  رد  و  یمدرم ، یاھدادعتـسا  یایحا  یرواـنف و  تردـق  ندروآ  تسد  هب ی  هنیمز رد  روشک ، میظع  یاـھانبریز  تخاـس  ی  هنیمز رد  نوگاـنوگ ، یاـھ  یھاـگآ یاـقترا 

، بالقنا یاھ  همانرب رد  هک  مینک  یمن اعدا  زگرھ  ام  تسا . مالـسا  تکرب  هب  نیا  هدرک ؛ یمن مھ  ار  نآ  روصت  یتح  هتـشذگ  رد  هک  تسا  هتـشاد  یتفرـشیپ  رگید ، یاـھ  هنیمز

نودـب مینک ، راک  رتھب  رتشیب و  رگا  فلتخم  یاھ  هدر رد  نالوئـسم  ام  تساـم . یراـک  مک نیا  اـما  هن ، میتسھ ؛ میـشاب ، دـیاب  هک  ییاـجنآ  رد  میا و  هتفر شیپ  زور  هب ماـگنھب و 

تفرـشیپ تسا و  هداـمآ  روشک  یاـھانبریز  تسا ؛ یوق  اـم  تلود  تسا ؛ یوق  اـم  تلم  زورما  میراد . یرایـسب  یاـھتیقفوم  مھ  زورما  دـش . دـھاوخ  رتـشیب  اـھتیقفوم  کـش 

هب راگدرورپ و  لضف  هب  درک و  دـھاوخ  ام  تلم  مھ  ار  راک  نیا  و  میھد ؛ باتـش  ار  دوخ  تکرح  میناوت  یم اـم  تسا . لوقعلاریحم  اـم  ناـناوج  یاھدادعتـسا  جارختـسا  یملع و 

رد اھ  نمـشد تساـم . تلم  تسد  رد  تسایـس  ی  هنیمز رد  یروآون  مچرپ  تعاجـش و  مچرپ  یراد ، نید مچرپ  مالـسا ، مچرپ  زورما  مینک . یم تفرـشیپ  یھلا  ی  هوق لوح و 

هلباقم یارب  ار  اھـشالت  عاونا  دنناوت . یمن اما  دنزادنیب ؛ ملق  زا  هدروآ ، تسد  هب تلم  نیا  هک  ار  هچنآ  دنھد و  ناشن  کچوک  ار  اھدرواتـسد  نیا  دـننک  یم یعـس  دوخ  تاغیلبت 

دوجو هب  ناتـسناغفا  رد  ار  یمالـسا  ماظن  زا  طلغ  اپاترـس  لدب  ی  هخـسن دندرک  یعـس  هک  دیـسر  اجنیا  هب  اکیرما  تیروحم  اب  یمالـسا  بالقنا  نانمـشد  راک  یتح  دنا . هدرک

یھاوخ مالسا مچرپ  دنتساوخ  یم ناشدوخ  لایخ  هب  دیاش  ناشناج . تفآ  دش  مھ  نامھ  هرخـسم ؛ روآ  هدنخ روتاکیراک  کی  هب  دش  لیدبت  نابلاط ؛ تموکح  دش  هک  دنروآ ،

مینک یم رکش  ار  ادخ  تسناوت . دنھاوخن  دنتسناوتن و  اما  دنا ؛ هدوب ناشدوخ  زومآ  تسد هک  دنھدب  یناسک  تسد  دنریگب و  تلم  نیا  تسد  زا  ار  یسایس  مالسا  یایحا  و 

نآ هب  دنا و  هدیمھف ار  تلم  تردق  مھ  ام  نانمشد  تسا . هدنشخرد  هدنز و  ماما ، یـسایس  بتکم  دنا و  نموم ناممدرم  تسا ؛ نشور  نامھار  تسا ؛ مکحم  ام  ی  هدارا هک 

ینیرفآ شنت لاجنج و  غارـس  هب  میریگ و  یمن رارق  یـسک  ریثاـت  تحت  اـم  تسا . لقتـسم  اـم  عضاوم  یللملا ، نیب یناـھج و  نوگاـنوگ  لـئاسم  ی  هنیمز رد  دـنا . هدرک فارتعا 

. مینک یم تیامح  مالعا  مولظم  زا  مینک و  یم تفلاخم  مالعا  ملاظ  اب  مینک ؛ یم موکحم  ار  ملظ  اما  میور ؛ یمن

سلجم  / ١٣٨٣/٠٣/٢٧ ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

. تسا نیا  ینید ، یرالاس  مدرم میا . هدناجنگ دوخ  دیدج  یوگلا  رد  یفراعت - راب و  رس  لکش  هب  هن  یی - هشیر یلوصا و  یرھوج ، لکـش  هب  ار  تیونعم  میا  هدمآ ناریا  تلم  ام 

رد هک  تسا ، یمالـسا  یریگ  تھج مھ  تسا ، مدرم  باـختنا  مھ  تسا ؛ یمالـسا »  » مھ تسا ، اروش »  » مھ تسا ؛ یمالـسا  یاروش  سلجم  یرـالاس ، مدرم نیا  رھظم 

رـس یوت  اھ - یرازاب ریبعت  هب  دننک - تاغیلبت  نآ  هیلع  هک  تسا  یعیبط  هتبلا  تسا . ریظن  یب وگلا ، نیا  تسا . راکـشآ  یگدنیامن  دنگوس  رد  یـساسا و  نوناق  ددـعتم  لوصا 

کی یگنھرف  یاھثاریم  اھدرواتسد و  نیرت  یلاع ایند  رد  تسا . هدش  هتخانـش دنفرت  کی  نیا  دننک ؛ دومناو  شزرا  یب دنزادنیب و  اھمـشچ  زا  ار  نآ  دننک  یعـس  دننزب و  سنج 

ار نآ  ام  هک  تسا  یزیچ  نیمھ  هیـضق  تقیقح  اما  تسا ؛ یی  هدش هتخانـش راک  نیا  ایند  رد  دـننک ؛ یم رازیب  اھدرواتـسد  نآ  زا  ار  تلم  نآ  دـننک و  یم کچوک  یھاگ  ار  تلم 

یاروـش سلجم  تساـجک و  اـجنیا  دیـشاب  هتـشاد  هجوـت  دـینکن . تلفغ  ناـتدوخ  هاـگیاج  زا  نیارباـنب  تسا ؛ ینید  یرـالاس  مدرم رھظم  نیرت  مھم سلجم ، مینک . یم سح 

هک تسا  یمالـسا  ماـظن  ی  هعومجم نیرتیو  یریبـعت  هب  هلق و  زکرم و  اـجنیا  دـیھدن . رارق  تلفغ  دروم  سلجم  نیا  رد  ار  یریگ  عضوم میمـصت و  تیمھا  هچ . ینعی  یمالـسا 

. دراد رارق  مشچ  یولج 

« ناريا تلم  ياھدرواتسد   » 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 7هاگياپ  هحفص 3 
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نادمھ  / ١۶/١٣٨٣/٠۴ ناتسا  نایجیسب  رادید  رد  تانایب 

مولعم هکنآ  دینک ! هجوت  تفریذـپ - دـھاوخن  ار  گرزب  یاھتردـق  هب  یگتـسباو  یتمیق  چـیھ  هب  رگید  تلم  نیا  درک . هنیداھن  ناریا  رد  یمالـسا  یروھمج  ماظن  مھ  ار  لالقتـسا 

نیا میوگب ، روشک  دـھعتم  یاـھناوج  ی  همھ هب  نایجیـسب و  ی  همھ هب  زیزع و  یاـھناوج  امـش  هب  مھاوخ  یم نم  هک  هچنآ  اـش هللا - نا  تسھ  هک  اـکیرما » رب  گرم  « ؛ تسا

رد هک  یونعم  یدام و  یاھدرواتـسد  شزرا و  تیمھا و  ظاحل  زا  روشک  رد  لالقتـسا  یدازآ و  ندرک  هنیداـھن  نیمھ  تسا ؛ دنمـشزرا  یلیخ  میا ، هدرک زورما  اـت  هچنآ  هک  تسا 

. تسا راک  زاغآ  اھ  نیا تسین ؛ راک  نایاپ  اھ  نیا نکیل  تسین ، فیصوت  لباق  هدمآ ، تسد  هب یمالسا  یروھمج  ماظن  تکرب  هب  لاس  جنپ  تسیب و  نیا  لوط 

رطف  / ١٣٨٣/٠٨/٢۴ دیع  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

دیناوتب هک  دنک  یم کمک  امش  هب  هک  تسا  یدرواتـسد  نیرتگرزب  یونعم ، یاھـشزرا  هب  امـش  کسمت  نیا  یگچراپکی و  نیا  تدحو و  نیا  زیزع ! نارازگزامن  ناریا ! زیزع  تلم 

، میظع تاعامتجا  نیمھ  دیع ، یاھزامن  نیمھ  دراد . شزرا  رایسب  نیا  دینک ؛ ظفح  ار  نیا  دینک ؛ یگداتسیا  رابکتسا  زواجت  یدعت و  یھاوخ و  هدایز یبلط و  نوزفا لباقم  رد 

یمالـسا تما  ی  همھ هب  تسا  هتـسناوت  مالـسا ، هار  رد  داھج  عافد و  مایق ، تکرح ، یارب  ی  هدامآ تلم  نیمھ  هزیگنارپ و  یاھناوج  نیمھ  هوکـشرپ ، یاھ  ییامیپ هار نیمھ 

تمدخ رد  نالوئـسم  دینک . ظفح  ار  نیا  تسا ؛ ینیب  نشور تریـصب و  نیمھ  یگچراپکی ، نیمھ  تدحو ، نیمھ  هب  کسمت  ورگ  رد  مدرم  امـش  تردق  تزع و  دشخبب . تزع 

ینعی تسا ، یمالـسا  تما  تاـجن  یلـصا  نماـض  هک  یزیچ  نآ  هب  ناوارف  ماـمتھا  اـب  همھ  و  تلم ، نیا  روـشک و  نیا  حـلاصم  رکف  هب  هـمھ  نالوئـسم ، راـنک  رد  مدرم  مدرم ،

. دنک ظفح  امش  رد  ار  یباداش  طاشن و  نیا  نامیا و  نیا  هیحور و  نیا  دیھاوخب  ادخ  زا  زورما  دنک . دابآ  ار  مدرم  ترخآ  ایند و  دناوت  یم هک  دنشاب  مالسا ، هب  کسمت 

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

یاھ هچب وزج  ام  یادھش  زا  یلیخ  تسا . هدوب  امش  نینس  رد  امش و  لثم  ییاھناوج  یاھ  یگتشذگدوخ زا  اھ و  نامیا اھ ، تداھـش اھداھج ، رثا  رب  ام  یاھدرواتـسد  زورما 

هب اھ  نآ هک  یدرواتـسد  اما  تسا ؛ مورحم  اھ  نآ یملع  دادعتـسا  شناد و  زا  تلم  زورما  دندرک . ادف  ار  ناشدوخ  ناج  دنتفر  اما  دندوب ؛ هتـسجرب  یناتـسریبد  یھاگـشناد و 

نیا دـیما و  نیا  اـضف و  نیا  اـھ  نآ تشاد . شزرا  روـشک  نیا  یارب  دـنتفرگ ، یم راـک  هـب  دـندنام و  یم هدـنز  رگا  هـک  تـسا  یی  یملع دادعتـسا  نآ  ربارب  دـص  دـنداد ، تـلم  نـیا 

. دندرک داجیا  ار  اھ  ییاناوت

نامرک  / ٠٢/١١/١٣٨۴ مدرم  رادید  رد  تانایب 

مدرم ماک  ینیریش ، لوصحم  تروص  هب  دناوتب  زورما ، ات  یلیمحت  گنج  رد  یزوریپ  زا  دعب  نارود  مھم  یاھدرواتسد  هک  تسا  نیا  تسا ، مھم  روشک  نیا  یارب  زورما  هچنآ  اما 

هافر و یعاـمتجا و  تلادـع  زا  مدرم  یرادروخرب  اـب  هارمھ  ار  هدـنیآ  دـنناوتب  دـیاب  روشک  نالوئـسم  ناریا و  تلم  تسا ، هتفرگ  ماـجنا  زورما  اـت  هک  یـشالت  اـب  دـنک . نیریـش  ار 

زا دھد . تاجن  تیمورحم  رقف و  زا  ار  مدرم  یگدنز  دیاب  هدمآ ، دوجو  هب  هچنآ  اما  تسا ؛ هدش  هتخاس  بوخ  روشک  یاھانبریز  دنزاسب . نوگانوگ ، یاھ  هار رد  تفرشیپ  ی  همادا

ار گنج  زا  دـعب  یدامتم  یاھ  لاس نوگانوگ و  یاھ  تلود ی  هتـشذگ یاـھ  شـالت یـسک  رگا  تسا  یفاـصنا  یب دـنک . یرادرب  هرھب دـناوتب  دـیاب  تلم  تسا ، هتفرگ  ماـجنا  هچنآ 

کی دـنک ، دـنم  هرھب دوخ  تاـکرب  عفاـنم و  زا  ار  روشک  قطاـنم  ی  همھ مدرم و  ی  هماـع یگدـنز  اـھراک  نیا  هکنیا  یارب  نکیل  تسا ؛ هتفرگ  تروص  یمکارتـم  راـک  دریگب . هدـیدن 

. تسا تبسانم  نیا  هب  ام  مھم  ریطخ و  تیعضو  تسا . مزال  مھ  رگید  راک  هلسلس 

نامرک  / ٠٢/١١/١٣٨۴ مدرم  رادید  رد  تانایب 

امـش زا  هن  درک و  یگزویرد  هن  تفرگ ، ماو  هن  امـش  زا  ار  یی  هتـسھ یژرنا  ناریا  تلم  دنکن ؟ هدافتـسا  ارچ  دنک . هدافتـسا  یی  هتـسھ یژرنا  زا  دیاب  ارچ  ناریا  تلم  دـنیوگ  یم

. تسا یلم  درواتسد  کی  نیا  دننک ؛ ادیپ  تسد  نآ  هب  دنتسناوت  ناشدوخ  ام  ناشخرد  یاھدادعتسا  ام و  نادنمشناد  ام ، ناناوج  درک ؛ تساوخرد 

تمواقم  / ٣١/٠۶/١٣٨۴ رنھ  تایبدا و  رتفد  نایوگهرطاخ  تداھش و  داھج و  ناتوسکشیپ  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

الثم دوخ  خـیرات  رد  ام  رگا  دریگب . رارق  یناریا  رنھ  ی  هلق رد  هک  تشاد  میھاوخ  یی  یرنھ راثآ  اش هللا  نا  ام  دـننک ، لابند  ار  راک  نیا  نایلوتم  رگا  هک  تسا  نیا  ما  هدـیقع هدـنب 

ی هلق انیقی  رعـش  ی  هنیمز رد  مینک ، لابند  ار  هتـشر  نیا  میناوتب  ام  رگا  منک  یم نامگ  میراد ؛ ار  یدعـس  ای  ظـفاح  رعـش ، عون  کـی  رد  میراد ؛ ار  یـسودرف  رعـش ، عون  کـی  رد 

یخیرات ظاحل  زا  مھ  هنیمز  نیا  رد  ام  هتبلا  هک  دروآ - میھاوخ  دوجو  هب  ار  ییاھ  هلق انیقی  مھ  دنلب  هاتوک و  ناتساد  نامر و  هصق و  ی  هنیمز رد  دروآ ؛ میھاوخ  دوجو  هب  یدیدج 

. تسا یندشن  مامت ام  تلم  یارب  مھ  شدرواتسد  دوب و  میھاوخ  هلق  بحاص  یرنھ  یاھ  شخب ی  هیقب رد  نینچمھ  و  میبقع -

نآرق  / ٠٧/٠۴/١٣٨۵ یللملانیب  تاقباسم  نیموس  تسیب و  رد  هدننک  تکرش  نایراق  رادید  رد  تانایب 

زا ار  روز  فرح  دـنناوت  یم دـننک  ساسحا  هک  دـندرک  ادـیپ  ار  یریلد  تئرج و  نیا  ناریا  تلم  رگا  دـنزیربورف ، دننکـشب و  روشک  نیا  رد  ار  دادبتـسا  تب  دنتـسناوت  ناریا  تلم  رگا 

ولج روط  نیمھ یسدنھ  دعاصت  کی  اب  دنزات و  یم شیپ  هب  یملع  یاھ  هصرع یملع و  یاھنادیم  رد  ام  یاھناوج  دینیب  یم رگا  دنورن ، نآ  راب  ریز  دنریذپن و  ایند  رد  سک  چیھ

هک تسھ - ام  روشک  رد  تلادع  یارجا  زا  ییاھ  هناشن دینیب  یم رگا  و  دوش - یم رت  هدرتسگ ام  روشک  رد  یملع  تفرشیپ  ی  هنماد زور  هب  زور  هناتخبشوخ  دنور - یم شیپ  و 

دینیب یم رگا  هصالخ  دینک و  یم هدـھاشم  ار  اھ  نیا رگا  میراد - هلـصاف  زونھ  لماک  یانعم  هب  تلادـع  یارجا  ات  تسھ ، تلادـع  یارجا  زا  ییاھ  هناشن طقف  مدرک  ضرع  هتبلا 

میناوتب ام  هچرھ  میراد . نام  هعماج رد  ام  هک  تسا  یمالسا  لیلق  لقا  نیمھ  تکرب  هب  نیا  تسا ، رکنم  یمالسا ، رکنم  فورعم و  یمالـسا ، فورعم  ام ، روشک  هعماج و  رد 

وگلا مھ  رگید  یاھروشک  یارب  دش و  دھاوخ  رتشیب  رتشیب و  رتشیب و  اھدرواتـسد  نیا  میھدـب ، هعـسوت  ار  یمالـسا  مھف  یمالـسا و  ی  هیحور یمالـسا ، تفرعم  ی  هنماد

. دش دھاوخ 

نانمس  / ٠٨/١٨/١٣٨۵ ناتسا  نارگراثیا  ادھش و  یاھهداوناخ  رادید  رد  تانایب 

هس رھ  ناوجون و  ات  هس  دننک ؛ تعافش  دنوادخ  شیپ  تمایق  زور  رد  ار  رگید  رفن  ود  نآ  دندش ، دیھش  مادکرھ  هک  دندنب  یم نامیپ  مھاب  رھش  یدھم زا  هک  یناوجون  هس  نآ 

زا هک  تسین  ییاھزیچ  اھ  نیا تسا . خیرات  یندشن  شومارف یاھارجام  وزج  اھ  نیا دیناد . یم اھامش  ار  اھ  نیا ناتساد  دیناد ؛ یم اھامـش  ار  اھ  نیا مان  دنوش ؛ یم دیھش 

دـنریگ و یم شود  یور  یھاگ  ار  وا  هک  تسا  نانچ  نآ هھبج  رد  وا  تیلاعف  تکرـش و  یزابناج ، زا  دـعب  دوش ؛ یم زابناج  هھبج  رد  هک  یروالد  ناوج  نآ  دورب . تلم  کـی  هرطاـخ 

. روپ تکوش دیھش  مھ  یکی  تسھ ؛ شسکع  اجنیا  هک  یقالخا  دومحم  دیھش  نیمھ  میراد ؛ ام  ار  ادھـش  نیا  زا  رفن  ود  دوش . یم زابناج  اھراب  دنرب ؛ یم ییاسانـش  یارب 

ی هیام یلیخ  اھ  نیا دیھـش ؛ ود  یاھ  هداوناخ دیھـش ، هس  یاھ  هداوناخ دـندش . دیھـش  تیاھن ، رد  مھ  دـعب  دـنتفر و  هھبج  هب  یزاـبناج  لاـح  رد  دـندش ؛ زاـبناج  لوا  اـھ  نیا

نیا یملع ، تفرـشیپ  نیا  یلم ، تزع  نیا  تساھامـش : نازیزع  نیا  نوـخ  هب  قـلعتم  اھدرواتـسد  نـیا  ی  هـمھ میتشادـن - مـھ  ار  اھدرواتـسد  نـیا  رگا  اـم  تـسا . راـختفا 

رد یگداتسیا  نیا  دیآ ، یمن تسد  هب  ناسآ  تلم  کی  یارب  هک  تسا  ییاھزیچ  اھ  نیا ی  همھ هک  ماما ، نانخس  یبالقنا و  یاھ  نامرآ ندنام  هدنز  نیا  یسایس ، لالقتسا 

حطـس رد  حرطم  تلم  کـی  هب  هدـش  شوـمارف  هدـنام و  بقع فیعـض و  تلم  کـی  زا  نتفر ، شیپ  ندرک و  یط  نوگاـنوگ  یاھـشخب  رد  ار  یقرت  جرادـم  زور  هب  زور  نیا  هار ، نـیا 

. یندرکراختفا دوب و  یندنام  خیرات  رد  دندیرفآ ، اھ  نیا هک  ییاھتمظع  اھتعاجش و  نیا  ادھش و  یاھنادناخ  اھراگدای و  نیا  زاب  ندش - لیدبت  یللملا  نیب

مخ  / ١٠/١٨/١٣٨۵ ریدغ  دیعس  دیع  زورلاس  رد  مق  مدرم  رادید  رد  تانایب 

اـھییاکیرمآ و دننیـشنب  ـالاح  هکنیا  تسا . راـختفا  ی  هیاـم مالـسا  یاـیند  یارب  نـیا ، تساـجنیا . راـختفا  تـسا ، یموـب  درواتـسد  کـی  ناریا  تـلم  یارب  هـک  یا  هتـسھ یژرنا 

« ناريا تلم  ياھدرواتسد   » 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 7هاگياپ  هحفص 4 
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زا ار  لیئارسا  لایخ  دیاب  مینک ، هچ  دیاب  مینک ، میرحت  دیاب  میراذگن ، ام  دیاب  هکنیا  ناریا و  یا  هتسھ یژرنا  هب  عجار  ات - دنچ  ای  یکی  یبرع - یاھتلود  زا  ات  دنچ  اھ و  یسیلگنا

توق توق ، نیا  دـننادب  دـیاب  دـننک ؛ راختفا  دـیاب  یمالـسا  یاھتلود  تسا . یـسایس  یاطخ  کی  یمالـسا  یاھتلود  فرط  زا  نیا  دـننک ، ثحب  مھاـب  مینک ، هدوسآ  تھج  نیا 

. تساھ نآ

زیربت  / ١١/٢٨/١٣٨۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

، ام تردق  لباقم  رد  هک  دیرواین  هنحـص  هب  ار  ناتتردـق  ناتدادعتـسا ، ناتدوجو ، امـش  دـنیوگ  یم اھ  نآ تسا . نیا  ملاع  نیربکتـسم  اب  ام  ی  هلئـسم اکیرمآ و  اب  ام  ی  هلئـسم

عافد نامدوخ  قح  زا  میناوت  یم ام  ریخن ، هک : تسا  نیا  ام  تلم  باوج  نادیم . رد  مینک  یزات  هکی میناوتب  ام  دشاب ، هتشادن  دوجو  یبیقر  ام  یتاغیلبت  یاھیئاناوت  ام ، حالس 

ندرکن اھر  هنحص ، رد  روضح  تسا ؛ یتسرد  هار  هدرک ، باختنا  ناریا  تلم  هک  یھار  درک . دھاوخ  هذخاوم  ام  زا  ادخ  مینکن ، رگا  میریگب ؛ ار  امش  زواجت  ولج  میناوت  یم مینک ؛

یئزج یاھزیچ  اھ  نیا دنرادن . تیمھا  اھ  نیا دراد ، مدآ  نآ  اب  مدآ  نیا  هورگ ، نآ  اب  هورگ  نیا  هک  یئاھوگموگب  درادـن . یتیمھا  یفالتخا ، یئزج ، لئاسم  گرزب . درواتـسد  نیا 

یئارگ نورد ار ، دوخ  تدحو  بالقنا  ی  هداوناخ تلم ، ی  هداوناخ ینعی  یلم ؛» داحتا  : » متفگ لاسما  لوا  هدنب  دنک . ظفح  ار  شدوخ  یگچراپکی  دـیاب  بالقنا  ی  هداوناخ تسا .

هب جایتحا  دراد ؛ شوگ  ی  هزیوآ ار  هیصوت  نیا  شدوخ  دمحب هللا  تلم  دیایب . دوجو  هب  یئارگاو  دنراذگن  دننک ؛ ظفح  رگیدکی  هب  ار  یگدنبسچ  لاصتا و  رگیدکی ، هب  تبسن  ار  دوخ 

. تسا روج  نیمھ هک  دنداد  ناشن  مھ  اھ  نآ میدرک و  ضرع  تلم  هب  مھ  ام  تسھ ؛ نامتلم  رد  هک  میتسھ  یمیظع  تینالقع  نیمھ  عبات  مھ  ام  دوبن . دیاش  مھ  ام  نتفگ 

زاریش  / ١٣٨٧/٠٢/١١ مدرم  رادید  رد  تانایب 

رد ناریا و  تلم  بالقنا  میظع  درواتسد  زا  عافد  ی  هبنج رد  تازرابم ، ی  هبنج رد  یملع ، شالت  ی  هبنج رد  یبھذم ، نامیا  قمع  نید و  ی  هبنج رد  خیرات ، ی  هتـشذگ رد  سپ 

روشک نیلوئسم  هجوت  دروم  دیاب  مھ  نیا ، تسا . شیاتس  نیسحت و  روخرد  هک  تسا  هداد  زورب  دوخ  زا  ار  یدادعتسا  کی  رھش  نیا  ناتـسا و  نیا  رگید ، نوگانوگ  یاھ  هبنج

هک دریگب  رارق  هجوت  دروم  ناناوج - نایبرم  ناناوج و  صوصخب  و  مدرم - دوخ  ی  هیحان زا  مھ  و  تسا ، یناسنا  یاھدادعتسا  ناشوج  میظع و  عبنم  اجنیا  دننادب  هک  دریگب  رارق 

نیا رطاخ  یارب  حرـش  نیا  دننک . باریـس  دوخ  ناضیف  اب  دوخ و  دوجو  اب  ار  روشک  رـسارس  نیمزرـس و  نیا  دنناوت  یم یناشوج ، ی  همـشچ کی  لثم  اھ  نآ زا  مادکرھ  دـننادب 

. تسا

١٣٨٧/٠۴/٢۶ /  ( مالسلاهیلع  ) یلع ترضح  دالیم  زورلاس  رد  مدرم  فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

تلم تسد  هب  یا  هتـسھ یروانف  ی  هیـضق رد  هک  یدرواتـسد  نیا  مینک - یم ضرع  مھ  زاـب  میدرک ، ضرع  ناریا  تلم  هب  اـھراب  منکب - ضرع  یا  هتـسھ لـئاسم  دروم  رد  نم 

قوذ قوش و  دادعتـسا و  ار  نیا  تسا ؛ هدـش  یموب  شناد  کی  نیا  تسین . مھ  سک  چـیھ تنم  راب  ریز  ناریا  تلم  و  تسا ؛ یخیرات  میظع و  درواتـسد  کی  نیا  داـتفا ، ناریا 

قح نیا  ار و  یروانف  نیا  ار ، زایتما  نیا  تسین  رداق  مھ  یتردق  چیھ  تسا و  ناریا  تلم  لام  تسا ؛ هدروآ  ناغمرا  هب  ناریا  تلم  یارب  امش  نالوئسم  تیارد  امـش و  ناناوج 

. دنک بلس  ناریا  تلم  زا  ار  گرزب 

رطف  / ١٣٨٧/٠٧/١٠ دیعس  دیع  زامن  یاھهبطخ 

، دنتـسھ نادـیم  رد  لماک  ی  هزیگنا اب  زورما - یبالقنا  روشرپ  ی  هدـنز لسن  اھناوج - یگدامآ ، اب  طاشن ، اب  ناریا  تلم  بالقنا ، یزوریپ  مراھچ  ی  هھد ی  هناتـسآ رد  دـمحب هللا 

؛ یـسایس طاشن  ی  هنیمز رد  یعامتجا ، نوگانوگ  یاـھتیلاعف  ی  هنیمز رد  یرواـنف ، ی  هنیمز رد  ملع ، ی  هنیمز رد  ار ؛ اـھندرک  راـک  جـئاتن  دـینیب  یم ندرک . راـک  یارب  دـنا  هداـمآ

یعاـمتجا و ناـگبخن  یـسایس ، ناـگبخن  صوصخب  مدرم ، داـحآ  ی  همھ تسا  مزـال  دوشب ، ظـفح  ناریا  تلم  یارب  اھدرواتـسد  نیا  هکنیا  یارب  تسا . منتغم  یلیخ  اـھ  نیا

ظفح ار  تدحو  دیاب  تسا . رت  مھم دیایب ، مھم  یتعامج  یھورگ و  یاھ  هدودحم رد  ناسنا  رظن  هب  هک  یئاھزیچ  ی  همھ زا  تدـحو  ظفح  هک  دـننکب  هجوت  حرطم  یاھتیـصخش 

هک یناسک  هب  تسا  قلعتم  راک ، کین  ماجرف  نیقتملل ؛» هبقاعلا  اداسف و  ضرالا و ال  یف  اولع  نودیری  نیذـلل ال  اھلعجن  هرخآلا  رادـلا  کلت  : » دـیامرف یم لاعتم  دـنوادخ  درک .

ی هملک یالعا  تھج  رد  یلم ، حـلاصم  تھج  رد  ادـخ ، یارب  ادـخ ، هار  رد  دـنراذگب ، رانک  ار  اھ  یھاوخدوخ دـنرادب ؛ رذـحرب  یھلا  یاـھعونمم  زا  ار  ناـشدوخ  دنـشاب و  یقتم 

. دننک شالت  مالسا 

جح  / ١٣٨٧/٠٨/١۵ نارازگراک  نالوئسم و  رادید  رد  تانایب 

نیا هدرک . ظفح  ار  وا  تردق ، اب  لاس  یس  هدرک و  یزیر  هدولاش ار  تمظعاب  مکحتسم و  ماظن  نیا  هدناسر ، یزوریپ  هب  ار  میظع  بالقنا  نیا  هک  تسا  یتلم  نامھ  تلم  نیا 

هدارااب و یتلم  ات  دشابن ، راکادف  یتلم  ات  دیآ . یمن تسد  هب  تفم  هک  اھدرواتسد  نیا  تسا . یخـسار  مزع  نانچ  نآ نیا  تسا ، ینامیا  نانچ  نآ نیا  تسا ، یتلم  نانچ  نآ

ماظن لصا  اذک ، اذک و  نیلوئسم  ای  یئارجا  نیلوئسم  تلود و  نآ  تلود و  نیا  ورمع و  دیز و  اب  ینمشد  رطاخ  هب  میئایب  ام  دیآ . یمن تسد  هب  اھزیچ  نیا  هک  دشابن ، ممـصم 

تاغیلبت یاضف  روشک ، یتاـعوبطم  یاـضف  روشک ، یتاـغیلبت  یاـضف  دـننک . یم یـسایس  ناـگبخن  زا  یـضعب  هنافـساتم  هک  یراـک  مینک ! یئاـمن  هایـس میربب ؛ لاوس  ریز  ار 

سرد نامدوخ  یاھ  یریگ عضوم یارب  نامدوخ ، یاھراتفر  یارب  نامدوخ ، لمع  یارب  مالـسا  زا  یتسیاـب  اـم  تسین . یا  هدننکدنـسرخ یاـضف  هجو  چـیھ هب روشک  یـسایس 

نم اھراب  درادن . یـشیوخ  موق و  ام  اب  هک  ادخ  میـشاب . دـیقم  دـنبیاپ و  ام  هک  تسا  یتقو  ات  یھلا  تمحر  تالـضفت و  یھلا ، تاکرب  یمالـسا ، ماظن  یاقب  مینادـب  میریگب و 

ادخ نیملاعلا .» یلع  مکتلـضف  ینا  مکیلع و  تمعنا  یتلا  یتمعن  اورکذا  : » دـیامرف یم ررکم  نآرق  رد  لاعتم  یادـخ  هک  دنتـسھ  یناسک  نامھ  لیئارـسا  ینب  ما  هدرک ضرع 

تبرض «، » نیئساخ هدرق  اونوک  ، » دندرک نارفک  دنتسنادن و  ار  ادخ  تمعن  ردق  دندش ، سول  هکنیا  رطاخ  هب  لیئارسا  ینب  نیمھ  اما  داد ؛ لیضفت  نیملاع  رب  ار  لیئارـسا  ینب 

. نیا هب  دندش  لیدبت  هنکسملا ؛» هلذلا و  مھیلع 

ید  / ١٣٨٧/١٠/١٩ مھدزون  مایق  تبسانم  هب  مق  مدرم  رادید  رد  تانایب 

یوت ار  اھناوج  نیا  ناشیا  هک  دـنتفگیم  تقو  نامھ  میتخانـشیم -  ار  اھنیا  ام  دـندوبن ؛ یدـب  ناـمدرم  بوخ ، یاـھمدآ  هتبلا  نیبیحطـس -  رگنرھاـظ و  یاـھمدآ  یاهدـع  کـی 

ناشلد دریگیم . رارق  رطخ  رد  اھناوج  نیا  ناج  هک  دـنادیمن  ماما  هک  دـندرکیم  لایخ  دوشیم . هتخیر  ناشنوخ  دـنوشیم ؛ هداد  نتـشک  هب  ام  یاھناوج  نیرتھب  دـندروآ و  نادـیم 

هداوناخ همھ  نیا  میداد ، زابناج  همھ  نیا  میداد ، دیھـش  همھ  نیا  ام  یلیمحت ، گنج  رد  هلب ، بوخ  دشیمن . تسرد  هبـساحم  هکنیا  زا  دوب  یـشان  نیا  تخوسیم . وا  یارب 

نآ میدرک . ظفح  میظع  نافوط  نآ  لباقم  رد  ار  یمالسا  ناریا  تیوھ  مالسا ، مچرپ  روشک ، لالقتسا  لباقم ، رد  هچ ؟ لباقم ، رد  اما  تسا ؛ یگرزب  یاھب  نیا ، دندش . رادغاد 

. دندوب هتفرگ  رارق  رابکتسا  رفک و  یایند  هاگتسد و  یهمھ  مادص  رس  تشپ  دوب . نمشد  یهھبج  ولج  زابرـس  نآ  مادص ، دوبن . مادص  نافوط  دندوب ، هدرک  تسرد  هک  ینافوط 

عجترم و یاھروشک  دمآ ، وتان  دمآ ، زور  نآ  یوروش  دمآ ، اکیرمآ  مادص . رس  تشپ  دندمآ  همھ  دوب ؛ نشور  حضاو و  همادا  رد  دندوبن ، هئطوت  نیا  دراو  مھ  لوا  زا  مینک  ضرف  رگا 

ار نموم  ناریا  عاجـش ، دیـشر و  ناریا  گرزب ، ناریا  ات  دوب  هدمآ  میظع  یهھبج  نیا  دندرک . تاغیلبت  دنداد ، هشقن  دنداد ، تاعالطا  دنداد ، لوپ  دـندمآ ؛ رابکتـسا  هب  یهتـسباو 

تشم و رد  مھ  دـعب  یهجرد  رد  دـنک و  مادـص  لـثم  یکچوک  تسپ و  رـصنع  بولغم  لوا ، یهجرد  رد  ار  رابکتـسا  یارب  یهدـناشنتسد  یهقطنم  کـی  دـچیپب . مھ  رد  یلکب 

، رگید لاس  دـص  ار  تبیـصم  نیا  دـندرک ، تسرد  تلم  نیا  یارب  لکـشم  همھ  نیا  دـندروآ و  ام  روشک  رـس  رب  لاس  تسیود  لوط  رد  هک  ار  یتبیـصم  دراد . هگن  اکیرمآ  لاـگنچ 

نیا اما  میدرک ؛ ادف  ار  یبوبحم  یاھناوج  میداد ، ار  یگرزب  نادیھش  میداد ، ار  یزیزع  یاھناج  هتبلا  داتـسیا . راوگرزب  ماما  داتـسیا ، ام  تلم  دنھدب . همادا  رگید  لاس  تسیود 

. دوبن درواتسد  نآ  لباقم  رد  یفازگ  یاھب 

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

« ناريا تلم  ياھدرواتسد   » 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 7هاگياپ  هحفص 5 
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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 ،

یئاھ تمھ 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  ام ، ملاع  ام ، دنمـشناد  ام ، ناوج  زورما  میدوب . یروج  نیا دـنک ؛ یم راداو  شھج  هب  ار  تلم  کـی  هک 

تلم دننک  یم لایخ  یمالـسا ! یروھمج  اب  ی  هلباقم دـنا  هداد رارق  ار  ناشدوخ  راعـش  ایند ، یاھتردـق  نیرتگرزب  دـینیب . یم دـیراد  مھ  ار  شا  هجیتن دـننک و  یم تکرح  اھوزرآ 

، ملاع یدام  یاھتردـق  نیرت  ثیبخ نیرت و  یدام دـنیب  یم هک  دـنک  یم تیوھ  ساسحا  ناریا  تلم  هک  دـنناد  یمن دـننک ؛ یم دـیدھت  دـننک ، یم باعرا  دـنراد  راک  نیا  اب  ار  ناریا 

هد مینک و  نانچ  مینک ، نینچ  هنایمرواخ  رد  ام  میھاوخ  یم دنیوگ  یم تسین . یمک  زیچ  نیا  دراد ؛ هک  یموش  فادھا  هب  ندیـسر  یارب  دنیب  یم ناریا  تلم  ار  شدوخ  عنام 

نیا تمظع  تسا ، تلم  نیا  تمظع  ی  هدـنھد ناشن نیا  تسا . عناـم  یمالـسا  یروھمج  تلم  تسا ؛ عناـم  ناریا  تلم  دـنیوگ ؛ یمن مھ  ار  ناـشموش  فادـھا  زا  نیا  ربارب 

ناشدوخ فادھا  هب  ملاع - یایفارغج  زا  یصخشم  ی  هزوح کی  رد  لقا  دح  دنناوتب - ملاع  ناربکتسم  هکنیا  زا  دوشب  عنام  هتـسناوت  هک  تسا  تلود  نیا  تمظع  تسا ؛ ماظن 

. دروآ تسد  هب  نید  ماکحا  ی  هصرع رد  تکرح  اب  ناریا  تلم  ار  نیا  دنسرب .

نارامج  / ١٣٨٨/١١/٣٠ نکشوان  تخاس  ناراکردناتسد  رادید  رد  تانایب 

رد زورما  هک  یئاھروشک  زا  یلیخ  تفریم ، ایـسآ  طاقن  یـصقا  هب  نامیاھیتشک  سراف  جـیلخ  ردانب  زا  هک  یزور  نآ  میراد . یدرونایرد  یهقباس  لاس  دصتـشھ  دـصتفھ  اـم 

اب راشرس ، شوھ  نیا  اب  بوخ ، نھذ  نیا  اب  دراد ، ام  تلم  هک  یئاھیئاناوت  نیا  اب  هقباس ، نیا  اب  دنتشادن . یرکذ  لباق  دوجو  الصا  دناهدرک ، ادیپ  ترھـش  رحبت و  یدرونایرد 

؟ میوش لاحشوخ  روطنیا  مینکیم ، ادیپ  یدرواتسد  کی  یتقو  الاح  هک  مینامب  بقع  ردقنیا  دیاب  ارچ  ام  دنراد ، ام  مدرم  دنراد ، ام  یاھناوج  هک  بایتراھم  ناتشگنارس  نیا 

دندـمآ هک  اھیـسیلگنا  زا  ای  اھیدـنلھ  زا  ای  اھیلاغترپ  زا  نم  دـساف . نانارمکح  هن ، دـناهدرک ؟ افج  اـھیجراخ  هدرک ؟ اـفج  یک  هدـش . اـفج  اـم  تلم  هب  اـھنرق  نیا  لوط  رد 

دنوریم دننکیم ؛ اھراک  نیا  زا  یدام  یاھتردق  و  دندوب ، ناشدوخ  عفانم  لابند  هک  دنتسھ  یئاھتلود  اھروشک و  اھنآ  بوخ ، منکیمن ؛ هلگ  دندرک ، فرـصت  ار  ام  رئازج  لحاوس و 

ایند رد  ار  اھراک  نیا  زورما  رگم  دـندرکن ؟ فرـصت  ار  رتیقرـش  قطانم  رگم  دـنتفرگن ؟ ار  دـنھ  یهراق  هبـش  رگم  دـننکیم ؛ یزادـناتسد  ناـشروشک  زا  هلـصاف  گنـسرف  نارازھ 

دیایب نمـشد  ات  دننک ، ظفح  ار  یناریا  ناریا و  یوربآ  تیثیح و  دنتـسناوتن  هک  تسا  مزع  هزیگنا و  دقاف  هماکدوخ و  دساف و  یاھتردـق  نآ  زا  هلگ  تسین ؛ اھنآ  زا  هلگ  دـننکیمن ؟

تلم قح  نیا ، دـشاب . مھ  یعدـم  دـنک و  جراخ  تلم  نیا  تسد  زا  یکی  یکی  ار  رئازج  یهیقب  زور  کـی  ار ، مشق  زور  کـی  ار ، زمرھ  یهریزج  زور  کـی  ار ، سابعردـنب  زور  کـی 

. دوبن ناریا 

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

ام تسامش . لام  مھ  روشک  تسامش ، لام  راک  نوچ  دیتسھ ؛ اھناوج  امش  منکیم ، حرطم  زورما  هک  یثحب  نیا  رد  هلمج  زا  ثحابم ، زا  یرایـسب  رد  نم  ی  هدمع بطاخم 

حوطـس رد  دیاب  دینک ؛ هرادا  ار  روشک  نیا  دیاب  هک  دیتسھ  امـش  تساھامـش ؛ نارود  دعب  هب  الاح  زا  هدش . یرپس  ام  نارود  ام ، مھـس  ام ، تبون  میتسھ . هزور  دنچ  نامھم 

هب هجوـتم  خـیرات  رد  هک  تسا  یا  هفیظو نیا  دـیناسرب ؛ لاـمک  هب  هتـشاد ، دوـجو  نونکاـت  هک  یئاھدرواتـسد  زا  هدافتـسا  اـب  ار  یلم  تزع  نیا  ار ، یلم  رادـتقا  نـیا  فـلتخم ،

. دیتسھ امش  نم  بطاخم  اذل  تسامش .

یمالسا  / ١٣٩٠/٠٣/٠٨ یاروش  سلجم  ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

یـسایس یهلحن  هچ  لام  تسا ، سلجم  رد  هک  یـسک  نآ  هکنیا  هب  بلطم  نیا  درادن  یطبر  دـینک . افیا  هنیمز  نیا  رد  ار  ناتدوخ  مھـس  یمالـسا  یاروش  سلجم  رد  امش 

رگید نیا  تسا ؛ ناریا  تلم  گرزب  درواتسد  زا  عافد  مالسا ، زا  عافد  بالقنا ، زا  عافد  روشک ، زا  عافد  یهلئسم  هلئـسم ، دنکیمن ؛ یقرف  دراد ؛ یایـسایس  قاذم  هچ  تسا ،

کرتشم دنـشاب -  دنھاوخیم  یـسایس  یهلحن  رھ  هب  هتـسباو  الاح  دندقتعم -  هک  یئاھحانج  نیب  الاو  دناهناگیب ؛ هک  یناسک  نآ  رگم  تسا ، کرتشم  اھحانج  یهمھ  نیب 

. تسا

یوضر  / ١٣٩٢/٠١/٠١ رھطم  مرح  رد  تانایب 

دوـجو رگید ، فرط  زا  تـسا ؛ مرگرـس  نمــشد  اـب  هلباـقم  شلاـچ و  هـب  نآ  رد  ناریا  تـلم  هـک  یگرزب  نادـیم  مـیظع و  یهـصرع  نـیا  رد  تـسا  نمــشد  شـالت  فرط ، کـی  زا 

یدروامھ یهنحـص  لثم  دنکیم ، هظحالم  ار  هنحـص  نیا  ناسنا  یتقو  تسا . گرزب  تلم  نیا  یدنمـشوھ  تردق و  تیفرظ و  یهدـنھدناشن  هک  تسا  یگرزب  یاھدرواتـسد 

نیـسحت ار  وا  همھ  دوشیم ؛ زوریپ  دوشیم ، قفوم  نادـیم  نیا  رد  نامرھق ، کی  اما  تسھ ، نآ  رد  یگتـسخ  شـشوک و  شـالت و  تمحز و  هک  تسا  یدـنمتردق  ناراکـشزرو 

، دنک هعلاطم  تسرد  دنیبب و  تسرد  ار  هنحص  نیا  سک  رھ  تسا . ناریا  تلم  تسا ، ام  مشچ  لباقم  رد  هک  یمیظع  یهنحص  نیا  رد  نامرھق  نیا  دنیوگیم . نیرفآ  دننکیم و 

، دنناریا تلم  هاوخدب  نمـشد و  هک  یئاھروشک  نامھ  نایم  زا  هک  میونـشیم  ار  ایند  نیبهتکن  نادنمـشوھ  نیرفآ  یادـص  زورما  ام  هک  نانچمھ  دـیوگیم ؛ نیرفآ  ناریا  تلم  هب 

ام مشچ  لـباقم  رد  هک  تسا  یاهصرع  نیا  دـنیوگیم . نـیرفآ  ناریا  تـلم  هـب  دـنراد ، رظن  ریز  ار  عاضوا  هک  برجم  هدـیدایند و  دارفا  یھاگـشناد ، ناـگبخن  یـسایس ، ناـگبخن 

. تسا

ماظن  / ٠٣/٢٢/١٣٩۶ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

نیا زا  ام  داد ؛ ناشن  ار  یمالسا  ماظن  تردق  داد ، ناشن  ار  بالقنا  تردق  تاباختنا ، تمظع  دوب ؛ یگرزب  راک  تاباختنا  میتشاد ؛ ار  تاباختنا  یهدیدپ  ام  لاسما  هناتخبشوخ 

هب عجار  هک  رگید  دـینکیم  هدـھاشم  بخ  هک   - دوشیم هدز  یناھج  یاھهناسر  اھویدار و  رد  اـم  باـختنا  یهراـبرد  هک  ییاـھفرح  رد  یناـھج ، تاـغیلبت  رد  مینک . تلفغ  دـیابن 

اھییاناوت و یهدـنھدناشن  دوب ؛ ماظن  تردـق  یهدـنھدناشن  تاباختنا  نیا  هک  دـنزادرپیمن  دـننکیمن و  یاهراشا  الـصا  هتکن  نیا  هب  دـننزیم - فرح  دـنراد  بترم  اـم  تاـباختنا 

یار یسک  رھ  هب  دندمآ ، یار  یاھقودنـص  یاپ  تاباختنا  یهعمج  زور  رد  هک  یمدرم  دراد . دوجو  هک  تسا  یتیعقاو  اما  دنیوگیمن  ار  نیا  الومعم  دوب . اھلد  رد  ماظن  ذوفن  قمع 

دامتعا کرتشم ، راک  نیا  داد ؛ ناشن  ایند  هب  دیاب  دـید و  دـیاب  ار  کرتشم  راک  نیا  تسا . شزرا  اب  یلیخ  کرتشم ، راک  نیا  دـنداد ؛ ماجنا  کرتشم  راک  کی  ناشهمھ  دـنداد ،

راک کی  اھنیا  یهمھ  نکل  دـلاخ ، هب  اھیـضعب  رکب ، هب  اھیـضعب  ورمع ، هب  اھیـضعب  دـنداد ، یار  دـیز  هب  اھیـضعب  هلب ، دوب . یمالـسا  ماظن  هب  دامتعا  راھظا  دوب ، ماظن  هب 

نوناـق رد  هک  یمیظع  تکرح  نیا  هب  دـندرک و  داـمتعا  دوـب  هتـشاذگ  اـجنآ  یمالـسا  یروـھمج  ماـظن  هک  یقودنـص  نیا  هب  هک  دوـب  نـیمھ  کرتـشم  راـک  نآ  دـندرک . کرتـشم 

. تسا مھم  یلیخ  نیا  دندش ؛ هنحص  هصرع و  دراو  روشک  یئارجا  لوئسم  باختنا  یارب  دندرک و  دامتعا  تسا  هدش  ررقم  یمالسا  یروھمج  یساسا 

؛ مینک شعیاض  مینک ، شبارخ  ار  کرتشم  تکرح  نیا  لصا  هک  یروج  میرواینرد  تاظحالم  اھفرح و  کرتشم ، راک  نیا  یـالهبال  زا  اـم  مینکن . شبارخ  اـم  ار  کرتشم  راـک  نیا   

صاخشا دندمآ  طقف  مدرم  هن ، ریخ ؛»]  ] ای دنتفگ  هرآ  عوضوم  نیا  هب  اھیضعب   » مییوگب مینک  میـسقت  ار  ناریا  تلم  مییایب  ام  هکنیا  اما ] . ] دوب مھم  یلیخ  کرتشم ، راک  نیا 

تلم یهمھ  دـیاین . نوریب  ناریا  تلم  کرتـشم  گرزب و  راـک  کـی  لد  زا  اـھوگموگب ، نیا  اھندرکمیـسقت ، نیا  میـشاب  بقارم  ار ؟ دارفا  مینکیم  میـسقت  ارچ  دـندرک . نـیعم  ار 

رد اھتلم ، یهمھ  رد  اـھروشک ، یهمھ  رد  دـننئاخ ؛ هک  دنـشاب  مھ  یناـسک  تسا  نکمم  هلب ، دـنفلاخم . تلم ، نیا  تفرـشیپ  نانمـشد  اـب  تلم و  نیا  نانمـشد  اـب  ناریا ،

ار گنج  دـنکیم ، لیمحت  ار  میرحت  دـنکیم ، لیمحت  تلم  رب  ار  اھیتخـس  هک  ینمـشد  اب  هک  دـنایناسک  ناریا  تلم  یهبطاـق  اـما  دنتـسھ ، ینئاـخ  یاـھمدآ  اـھنامز  یهمھ 

. دنروجنیا تلم  یهمھ  دندب ؛ دنفلاخم ، دنکیم ، لیمحت  ار  ینماان  دنکیم ، لیمحت 
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ناریا  / ١٣٩٧/١١/٢٢ تلم  هب  باطخ  بالقنا » مود  ماگ   » هینایب

ناریا ینونک  یدازآ  لالقتـسا و  تسا . اھنآ  یهلمج  زا  دوخ  یهلاسلھچ  داـھج  اـب  ناریا  تلم  دـناهدیگنج . نآ  یارب  هک  دـننادیم  رتشیب  یناـسک  ار  لالقتـسا  یدازآ و  تلزنم 

بالقنا یهبیط  یهرجش  رمث  نیا  تیناسنا . عیفر  یاھهبتر  رد  همھ  یلو  ناوج ، ابلاغ  تسا ؛ راکادف  عاجـش و  الاو و  ناسنا  رازھ  اھدص  دروآنوخ  هکلب  درواتـسد ، یمالـسا ،

. دندوجو یهمھ  اب  نآ  زا  تسارح  هب  فظوم  یمالسا - یروھمج  تلود  اصوصخم   - همھ داد . رارق  رطخ  رد  ناوتیمن  هناضرغم ، اضعب  هناحولهداس و  یاھهیجوت  لیوات و  اب  ار 
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