
مق  / ١٣۶٨/٠٩/٠٧ یهیملع  یهزوح  ىالضف  بالط و  ناگدنیامن  عمجم  ىاضعا  رادید  رد  تانایب 

تـسرد ییاھ  هدـنورپ نوگانوگ ، بھاذـم  تایحور و  اھ و  هشیدـنا اھتلم و  ی  هراب رد  دـننک و  یم یـسررب  دننیـشن  یم هک  دـنراد  رکفتم  سانـشراک و  مالـسا  هب  عجار  اـھ ، نیا

ماجنا دیدج  یتاقیقحت  یاھراک  دننک و  یم حرطم  هبترم  ود  ار  هدش  ویـشرآ  یاھ  هدنورپ نآ  مامت  دوخ ، یـسایس  یـسوساج و  یگنھرف و  یتاقیقحت و  زکارم  رد  دننک و  یم

رد تسا . تھج  نـیمھ  رد  اـنعم و  نـیمھ  هـب  دوـش ، یم رازگرب  ناریا » رد  عیـشت  مالـسا و  تخانـش   » ناوـنع تـحت  یرانیمـس  لیئارـسا ، رد  میونـش  یم هـکنیا  دـنھد . یم

مالسا هب  یرگنزاب  یارب  ینوگانوگ  یاھزت  دوش و  یم لیکشت  رابکتسا  یراد و  هیامرـس برغ و  یایند  طسوت  یا  یتاقیقحت تاسلج  اھرانیمـس و  ایند ، یاھاج  زا  یرایـسب 

تیادـھ ار  یناھج  تانایرج  دـنک و  یم تکرح  رکف  اـب  ـالماک  دریگ و  یم راـک  هب  شدوخ  بولطم  ی  هرادا تھج  رد  هنادنمـشیدنا  ار  شدوجو  ی  همھ رابکتـسا ، ددرگ . یم حرطم 

، یرکف یاھ  هاگتـسد نیرتزاتمم  نیرت و  یلاع  دروخ . دھاوخ  هبرـض  تشادن ، رامآ  رگا  درکن و  یرگن  هدنیآ ینیب و  شیپ رکف و  رگا  هک  دناد  یم نوچ  دنامب ؛ ظوفحم  ات  دـیامن  یم

باوج نآ  زا  هدنیآ  رد  ات  دنزیر  یم هشقن  دننک و  یم یحارط  رکف و  یراد ، هیامرـس تدم  دـنلب  لئاسم  یارب  شیپ ، لاس  تسیب  ای  هدزناپ  زا  اھ ، نیا تسا . رابکتـسا  رایتخا  رد 

. دنریگب

مق  / ١٣۶٨/٠٩/٠٧ یهیملع  یهزوح  ىالضف  بالط و  ناگدنیامن  عمجم  ىاضعا  رادید  رد  تانایب 

هب یماھبا  درک و  دیدھت  الک  ار  ناش  هدنیآ ینعی  درب . لاوس  ریز  ار  یراد  هیامرس یایند  برغ و  یرامعتسا  هاگتسد  یـشزرا  ماظن  تیدوجوم و  مامت  ناھگان  یمالـسا ، بالقنا 

بترم مھ  دـعب  دـنک . ادـیپ  ققحت  اـجنآ  رد  هوقلاـب  بـالقنا  نیا  تسا  نکمم  دـشاب ، یناملـسم  اـجرھ  اـتجیتن  دوب و  مالـسا  یاـنبم  رب  بـالقنا  نیا  نوـچ  داد ؛ اـھ  نآ ی  هدـنیآ

دندید و یبیل - ای  رئازجلا  لثم  دنراد - یبالقنا  حالطصا  هب  یاھمتسیس  هک  ییاھروشک  رد  یتح  سنوت و  رـصم و  یزلام و  یزنودنا و  ات  هتفرگ  ناتـسناغفا  زا  ار  نآ  یاھ  هنومن

یایند مامت  دندرک و  تشحو  ساسحا  اھ ، نیا دـنک . یم میـسرت  ار  هدـنیآ  دـیوگ و  یم زرابم  نم  لھ  تسا و  هدرک  دـنلب  رـس  اھاج  نآ  رد  مالـسا  نیمھ  هک  دـندرک  هدـھاشم 

اھ یبرغ لثم  اھتنم  درک ؛ یم هلباقم  رگید  ی  هنوگ هب  مسیلایـسوس  یایند  هتبلا ، دنتـسیاب . مالـسا  لباقم  رد  هکنیا  یارب  دـنداد ، مھ  هب  تسد  یرابکتـسا  یراد و  هیاـمرس

هب اھیقرش  هک  تسا  تایـسدح  اھ و  هدنیآ اھویـشرآ و  رامآ و  ی  هلاسم یتعنـص و  ندمت  زا  یا  هتـشر نیا ، تشادن . رایتخا  رد  ار  هجوت  یرگن و  هدنیآ یدنمـشیدنا و  مزال  رازبا 

دندـید یم نوچ  دـندرک ؛ یم سح  بالقنا  نیا  اب  زین  یعفانم  کارتشا  اھ  نآ نیا ، رب  هوالع  دـنبقع . اھ  یبرغ زا  مھ  هیـضق  نیا  رد  دـنبقع ، یتعنـص  راـک  رد  هک  تبـسن  ناـمھ 

یاھ لآ هدـیا اھوزرآ و  درادـن و  انعم  قرـش  برغ و  کولب  هدـش و  هساک  کی زیچ  همھ  رگید  الاح  یلو  تسا ؛ بوخ  ناشیارب  هک  دـندرک  یم لایخ  اھ ، نآ دروخ . یم همدـص  برغ 

ام تسین . ناشراب  یزیچ  مھ  اھ  نیا هک  دنا  هدنام یقاب  ینامور و ...  ینابلآ و  لثم  هتشگرب - تخب یوزنم  روشک  دنچ  تسا و  هدش  مامت  یتسیلایسوس  یتسیـسکرام و 

! دراد دوجو  مسیلایـسوس  یایند  سپ  دنتـسھ ، اھ  نیا هک  تفگ  دوش  یمن اعقاو  دنتـسین و  یزیچ  الـصا  تسا . ربخ  هچ  اـجنآ  هک  میناد  یم میا و  هدـید کـیدزن  زا  ار  یناـمور 

. دوب یقرش  یاھبابرا  اھسور و  ی  هزاجا اب  مھ  اھ  نآ سفنت  دنتسین . رکذ  لباق  الصا  رگید  هک  مھ  هدنام  بقع فیعض  یاھروشک  ابوک و  لاثما 

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

ىاھبتکم زا  رـشب  ىاھلـسن  هک  ىماگنھ  رد  میاهتـساوخ  ام  میروایبرد . شـشخرد  هب  ار  مالـسا  نازورف  دیـشروخ  متـسیب ، نرق  تیلھاج  تاملظ  ناـیم  رد  میاهتـساوخ  اـم 

ناشن رـشب  هب  ار  نیریـش  بولطم و  ملاس و  ىگدنز  هار  ار و  شخبتایح  بتکم  میناوتب  دـندش ، هدزلد  قرـش -  دـحلم  مسینومک  ات  برغ  دـیلپ  ىرادهیامرـس  زا  نوگانوگ - 

نیریش ىگدنز  تمسق ، نامھ  رد  میتفر ، شیپ  مالـسا  هار  رد  ام  هک  ىتمـسق  رھ  رد  هچرھ و  لاس ، هدزای  نیا  لوط  رد  ابیرقت  تسا . ىمالـسا  یهبیط  تایح  نآ ، میھدب و 

تایح ىمالـسا ، تایح  هدنام . ىقاب  خلت  گنت و  هدـنام ؛ ىقاب  تخـس  ىگدـنز  شخب ، نآ  رد  مینکب ، تکرح  مالـسا  تھج  رد  میدرکن  ادـیپ  قیفوت  هک  ىـشخب  رھ  رد  هدـش ؛

ماظن لیکـشت  رد  ام  دـنک . شیاسآ  شمارآ و  ساسحا  ىگدـنز ، نآ  اب  ناسنا  دـنک ؛ نیریـش  ار  ناسنا  ماک  هک  ىایگدـنز  ىنعی  هزیکاـپ ، ىگدـنز  هبیط و  تاـیح  تسا . هبیط 

رد اذل ] [ ؛ میدرک تیاعر  نارادمامز  ماکح و  رد  دوب ، رودقم  ام  ىارب  هک  ىدح  نآ  ات  ار  اھـشزرا  میدـش ؛ کیدزن  مالـسا  هب  ىمالـسا ، تیمکاح  تلود و  لیکـشت  رد  ىمالـسا و 

. دش نیریش  ىگدنز  هزادنا  نیمھ  هب  شخب ، نیا 

ناریا  / ١٣۶٨/١١/٠٩ ىمالسا  ىروھمج  ماظن  نارازگراک  نالوئسم و  رادید  رد  تانایب 

هدافتسا مسیلایسوس  شور  نیمھ  زا  الثم  تسا . اھقیرط  نیا  رس  فرح  یهمھ  دندرک ؟ هدافتـسا  ىقیرط  هچ  زا  اما ] ، ] دننکب نکهشیر  ار  رقف  دنتـساوخ  ایند  رد  اھیلیخ 

دندرکیم رکف  دنتـشادن - امتح  ىنعی   - دنتـشادن مھ  ىئوس  دصق  دیاش  دندرک ، عارتخا  ار  شور  نیا  لوا ، زا  هک  ىیاھنآ  دمآ . رد  بآ  زا  طلغ  مسیلایـسوس  شور  بخ ، دـندرک ؛

. دـنکیم میـسقت  هنالداع  مھ  تلود  دـتفیبرو ؛ ىرادهیامرـس  نیا  ات  تلود  تسد  میھدـب  میریگب و  مدرم  زا  ار  اھهیامرـس  یهمھ  مییایب  دـنتفگ  تسا . ىھار  کی  ىراک و  کی 

ىتح ىزیچ  کی  هب  ىتدـم  کی  زا  دـعب  دـنراد ؛ ار  تاساسحا  نامھ  اھرادهیامرـس ، نامھ  لثم  مھ  اـھنآ  هک  ناـسنا  هدـع  کـی  زا  تسا  لکـشتم  مھ  تلود  هک  دـندوب  لـفاغ 

ات دوب و  تسیلایـسوس  ربھر  کی  هک  اقآ  نآ  تسا . ىقرـش  ىاپورا  ىاھروشک  نیا  نآ ] یهنومن   ] هک دـیدرک ؛ هظحالم  دـندش ؛ لیدـبت  اھرادهیامرـس  نآ  زا  رتهراکیب  رتررـضرپ و 

زا ( ٢٠) ىبیھرپ کی  تاراھظا ، اـھفرح و  نیا  لاـحرھهب  اـما  منادـیمن ؛]  ] تسا غورد  ردـقچ  تسا ، تسار  ردـقچ   - دـش هدینـش  دادـیم ، مسیلایـسوس  راعـش  رخآ  مد  نیمھ 

؟ دنکیم راک  رتنجل  رتدب و  نیا  زا  ایند  رد  ىرادهیامرـس  مادـک  درکیم ! هدافتـسا  ىئالط  ىوزارت  زا  شگـس  ىاذـغ  ندرک  نزو  ىارب  ناشیا  مناخرتخد  دـھدیم - ناشن  ار  تیعقاو 

مالـسا و هار  زا  اما ] ، ] مینک نکهشیر  ار  ىداوسیب  مینک ، داجیا  ار  تینما  مینک ، رقتـسم  ار  ىعامتجا  تلادع  مینک ، فرطرب  ار  رقف  دـیاب ] . ] تسا ىروجنیا  مسیلایـسوس 

. دش دھاوخن  هدروآرب  نامدصاقم  دوشیمن ، نیا  نودب  مالسا ؛ میلاعت  روحم  رد 

ناردنزام  / ١٣۶٩/٠٢/٢٢ ناتسا  تاعامج  هعمج و  یهمئا  نویناحور و  رادید  رد  تانایب 

تھج متسیب ، مھدزون و  نرق  رد  ی  هتشادربرس جیار و  یعامتجا  یفسلف ، یاھبتکم  ی  هیقب درک . ادیپ  یرتشیب  یادصورس  هک  تساھ  نآ زا  یکی  مسیسکرام ، ی  هفـسلف

جوا هظحل  هب هظحل دوش و  یم عورـش  مک  زا  هک  ینایرج  لثم  یونعم ، دـض  یونعم و  ریغ  شیارگ  نیا  دـنراد . یبھذـم  دـض  یبھذـم و  ریغ  یدام و  بلاغ  ای  صلاخ و  شیارگ  و 

. دش دراو  مدرم  یعامتجا  نورد  تاطابترا  هداوناخ و  راکفا و  یگدنز و  رد  دنک ، یم ادیپ  یریگارف  دریگ و  یم

مھ اھ  هفـسلف نیا  هب  رھاظلا  یلع اھتـسایس ، نیا  زا  یـضعب  دندرک . عورـش  تیونعم  نید و  اب  تیدـض  تمـس  هب  القتـسم  ار  یتکرح  اھتـسایس  یرکف ، نایرج  نیا  رانک  رد 

قولخم و شنیرت  پچ ول  یدام و  تارکفت  الصا  دندقتعم  هک  دیناد  یم مھ  دیاش  دینادب و  اما  منک ، حرطم  ار  رکف  نیا  الاح  مھاوخ  یمن دنتسھ  یناسک  هتبلا  دنتشادن . یراک 

تھج رد  یداصتقا  راک  کی  دوب ؛ یقیقح  یاـنعم  هب  یـسایس  راـک  کـی  اـھلاجنج ، اـھطاسب و  نیا  ی  همھ الـصا  دـنیوگ : یم هفـسالف . هن  تساھرادمتـسایس ، رکف  لوصحم 

زور هب  زور  دنداتفا و  تیونعم  اب  تیدـض  تھج  رد  مھ  اھتـسایس  لاح ، یا یلع تفرگ . یم جوا  زور  هب  زور  هک  دوب  ایند  رد  یراد  هیامرـس طاسب  اھ و  هیامرـس اھتورث و  تفرـشیپ 

. دش رتشیب  داضت  نیا 

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

فیعـض و تاقبط  تالکـشم  ندرکن  جالع  یمومع و  هافر  زا  یرود  یانعم  هب  بالقنا ، لوصا  هب  یدـنبیاپ  هک  دـننک  دومناو  دـنراد  رارـصا  یجراخ  ضرغم  یاـھ  هناـسر زا  یـضعب 

هک یلاحرد دنا . هداد قوس  از  یتخبدـب یھار  هب  یتسینومک ، رکفت  نیگنـس  ی  هیاس رد  ار  دوخ  عماوج  لاس  اھھد  هک  دوش  یم رداص  یناسک  زا  فرح  نیا  تسا . دنمتـسم 

ماظن رد  دندرب . یم رـس  هب  یونعم  یدام و  یاھیتخـس  عاونا  رد  هعماج  نییاپ  تاقبط  دندوب ، یفارـشا  یگدـنز  رد  قرغ  یراد ، هیامرـس یاھروشک  دـننام  اھروشک  نآ  نارس 

ینعم و یب ینخس  نامورحم ، نافعضتسم و  تاجن  هار  رد  تدھاجم  نودب  بالقنا ، لوصا  هب  یدنبیاپ  تسا و  لوا  زارط  یاھفدھ  رامـش  رد  تیمورحم ، رقف و  عفر  یمالـسا ،

« برغ يرادهيامرس  ماظن   » 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 17هاگياپ  هحفص 1 
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. تسا چوپ  ییاعدا 

یمالسا  / ١٣۶٩/٠٧/٢۴ بالقنا  نازابناج  نافعضتسم و  داینب  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

تـسد هب  اھقیرط  نآ  زا  هک  یلوپ  نآ  تسین . نکمم  یزیچ  نینچ  الـصا  دـینکن ؛ رواـب  دـنک ، یم یگدیـسر  ریقف  رفن  راـھچ  تیعـضو  هب  ـالثم  رلفکار  داـینب  هک  تفگ  یـسک  رگا 

، دننک یم دننکب  کمک  مھ  یریقف  هب  اضرف  رگا  دریگب . رارق  یناسنا  فادھا  تمدـخ  رد  دـناوت  یمن الـصا  تسایند ، دوجوم  یراد  هیامرـس فیثک  یاھ  هویـش لوصحم  دـیآ و  یم

حیحص و دیاب  لوپ  اذل  دزیر ! یم بالضاف  هاچ  رد  هک  تسا  یبآ  لثم  دوش ؛ یم فرصم  بارخ  هک  دینیب  یم دیورب ، شقمع  هب  هچنانچ  دنراد  ییاھزیچ  روط  نیا اھداینب  نیا  رخآ 

. تسا نیا  ام  ی  هلاسم دروخب . دراد ، دوجو  یمالسا  ی  هعماج رد  هک  یئلخ  ندرکرپ  درد  هب  ات  دشاب ، فیظن 

یناھج  / ١٣۶٩/٠٨/١٣ رابکتسا  اب  هزرابم  یلم  زور  تبسانم  هب  مایپ 

یتایح رھاظم  زا  دوخ  عورشمان  یرادرب  هرھب یارب  یرطخ  گنز  ار  نآ  تسا و  نارگن  تدش  هب شحوتم و  یمالـسا ، یورین  ندروآرب  رـس  زا  یراد ،» هیامرـس رابکتـسا   » هاگودرا

ماـظن اـب  تسا  نکمم  تسا ، داـسف  هنتفرپ و  هاـگودرا  نیا  یلـصا  زکرم  دوخ  هک  اـکیرما  هک  دـننک  روصت  یناـسک  رگا  دـناد . یم دوـخ  تاـیح  ی  همادا یارب  هکلب  ملاـع ، ی  همھ

. دنا هدیشیدنا هناحول  هداس یسب  دشاب ، هتشاد  تدعاسم  یتشآ و  رس  تسا ، مالسا  ی  هناردتقم تایح  رھظم  هک  یمالسا 

جح  / ١٣٧٠/٠٣/٢۶ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

ارف صاخ  ینامز  رد  صاخ و  ییهطقن  هب  دـناوتب ، هک  ار  ناـشیا  زا  هکرھ  ناناملـسم و  یهمھ  لاـعتم  دـنوادخ  هکنیا  تسا . ناناملـسم  داـحتا  تدـحو و  رھظم  نینچمھ  جـح 

، شنایامن رثا  نیتسخن  دزاسیم ، عمتجم  رگیدـکی  راـنک  رد  ییاھبـش  اـھزور و  ار  ناـنآ  تسا ، یگنھاـمھ  مظن و  یتسیزمھ و  رھظم  هک  یتاـکرح  لاـمعا و  رد  دـناوخیم و 

تمظع ساسحا  زا  نانآ  نت  کی  رھ  نھذ  ندرک  باریـس  ناـنآ و  هب  نیملـسم  عاـمتجا  تکوش  هوکـش و  نداد  ناـشن  ناـنآ و  کـیاکی  رد  تعاـمج  تدـحو و  ساـسحا  قیرزت 

رد نیملسم  هک  تسا  تقیقح  نیا  ساسحا  اب  دنکیمن . سح  اھنت  ار  دوخ  دنک ، یگدنز  مھ  یھوک  فاکش  رد  اھنت  رگا  ناملسم  هک  تسا  تمظع  نیا  ساسحا  اب  تسا .

نآ و یدایا  لماوع و  یرالاسهیامرـس و  یایند  یداصتقا  یـسایس ، یهطلـس  نیمھ  ینعی  مالـسا ، اب  تیدـض  هاگودرا  اب  دروخرب  تعاجـش  یمالـسا ، یاھروشک  زا  کـیرھ 

نیا ساسحا  اب  دریگیمن . نانآ  رد  تسھ -  هدوب و  ناشمجاھت  دروم  للم  ربارب  رد  یبرغ  نارگرامعتسا  حالـس  نیلوا  هک  ریقحت -  نوسفا  دنباییم و  ار  نآ  یرگهنتف  گنرین و 

اب ناملسم  یاھتلم  نایم  رابتبیـصم  یهلـصاف  نیا  دننکیم و  سح  زاینیب  ار  دوخ  هناگیب  یاھتردق  هب  هیکت  زا  دوخ ، مدرم  هب  هیکت  اب  ناملـسم  یاھتلود  هک  تسا  تمظع 

 - ییارگیلم زیمآطارفا  تاساسحا  یایحا  ینعی  زورما -  زورید و  یرامعتـسا  گنرین  هک  تسا  تعامج  تدـحو و  نیا  ساسحا  اب  دـیآیمن . دـیدپ  نانآ  رب  مکاح  یاھھاگتـسد 

تیوھ ضراـعم  بیقر و  هکنآ  یاـجهب  ییایـسآ ، ییاـقیرفآ و  یکرت و  یـسراف و  یبرع و  تیموق  دروآیمن و  دـیدپ  ار  ناملـسم  یاـھتلم  ناـیم  قیمع  عیـسو و  یهلـصاف  نیا 

، دوش رگید  یاھتیموق  ریقحت  یفن و  یهناھب  هلیـسو و  یتیموق ، رھ  هکنآ  یاج  هب  و  ددرگیم ؛ نآ  یدوجو  یهعـس  زا  یکاح  نآ و  زا  یـشخب  دشاب ، اھنآ  یمالـسا  یهدحاو 

. ددرگیم یمالسا  ماوقا  ریاس  هب  موق  رھ  ییایفارغج  یداژن و  یخیرات و  تبثم  تایصوصخ  لاقتنا  لقن و  یارب  ییهلیسو 

یهمانعطق ۵٩٨  / ١٣٧٠/٠٩/٣٠ یریگیپ  داتس  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

طلغ داصتقا  نآ  هک  دیـسر  هجیتن  نیا  هب  مسیلایـسوس  ی  هبرجت تسکـش  رطاخ  هب  یوروش  ریھامج  داحتا  هک  تسا  نیا  ناشتاغیلبت  لـقاال  اـی  اـھ  یبرغ روصت  دـیاش  زورما 

یانبم ماکحتـسا  نایب  یارب  یا  هبرجت ای  رگید ، ی  هبرجت کی  یاپ  هب  ار  مسیلایـسوس  ماظن  یـشاپورف  ینعی  تسا ؛ تسرد  داصتقا  نیا  هک  دـیمھف  لاس  داـتفھ  زا  دـعب  دوب ؛

یبای و تلع رگید  یاج  یتسیاب  هلئسم  درادن ؛ هیضق  نیا  هب  یطبر  الصا  تسین ؛ تسرد  هبساحم  نیا  هجو  چیھ هب تسا ؛ طلغ  نیا  ندروآ ! باسح  هب  یراد  هیامرـس عماوج 

هزادـنا نامھ  هب  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  یفنم  لماع  نیا  هک  هزادـنا  رھ  هب  اجرھ و  رد  تسا . یونعم  نامیا  زا  ندـش  هدـیرب  نید و  اـب  ینمـشد  ی  هلاـسم دوشب ؛ ییوج  تلع

اھدامن اھرادومن و  نآ  اب  هن  هچرگا  یرگید  لکـش  هب  هک  مھ  ییاھروشک  نآ  دتفیب . قافتا  دیاب  ادرف  هک  درک  روصت  دیابن  مدرک ، ضرع  هتبلا  تسا . شرظتنم  یدوبان  یـشالت و 

تمس هب  تیونعم و  تمس  هب  تیرـشب  یمومع  شیارگ  نرق  اش هللا  نا  دروخ  یم مشچ  هب  هک  روط  نآ نرق  نیا  دنـشاب . یعـضو  نینچ  رظتنم  دیاب  دننک ، یم هلباقم  نید  اب 

. تسا نید 

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

ریقف هک  تسا  نیا  رطاخ  هب دـننک ، یم ینغ  ار  ریقف  رگا  اھ  نآ دـشابن . ریقف  دنـشاب و  ینغتـسم  یتسیاب  اھناسنا  ی  همھ هک  تسین  نیا  رب  یراد  هیامرـس تسایـس  یانبم 

راک هب  ار  راکیب  درگلو و  مدآ  دنتـسناوتن  اھتـسارت  اھیناپمک و  ناراد و  هیامرـس هچنانچ  دریمب ! راذگب  دنیوگ  یم دنک ، یمن راک  اھ  نآ یارب  هک  یریقف  یلو  دنک ؛ راک  ناشیارب  دـیاب 

، نیاربانب مینزب ! دیھدب  هلب ، دنیوگ  یم دیربب ، نیب  زا  ار  دارفا  نیا  دینزب و  میھدب  لوپمآ  کی  امـش  هب  دھاوخ  یم ناتلد  ایآ  دنیوگب  اھ  نآ هب  رگا  دنتـشادن  شمزال  ینعی  دـنریگب 

کی ام  روشک ، نیا  ناسنا  هب  تبـسن  اھتنم  تسھ  روشک  نیا  رد  هک  یناسنا  طقف  هن  مییوگ  یم ام  تسا . نیا  زا  ریغ  هلئـسم  ام  یارب  اـما  تسا ؛ نیا  هلئـسم  اـھ  نآ یارب 

هک یتروص  رد  ایند  ناگنسرگ  ی  همھ میدرک ، ادیپ  تغارف  مھ  نیملسم  زا  رگا  دنتـسھ . ام  ی  هلیاع انعم  کی  هب  ملاع ، رد  نیملـسم  ی  همھ هکلب  میراد  رت  یروف تیلوئـسم 

اما دننک ؛ فرطرب  ار  رقف  یلکب  تسناوت  دنھاوخن  یداصتقا ، ی  هتفرـشیپ یبرغ و  یاھروشک  تسا . یداقتعا  ی  هلاسم هلئـسم ، نیا  دنتـسھ ؛ ام  ی  هلیاع دنـشابن  براحم 

قطانم رد  نییاپ  تاقبط  تالکـشم  رامآ  تسا . هدمآ  نییاپ  تدش  هب یداوس  یب رامآ  دیـسر . دھاوخ  اجنیا  هب  اش هللا  نا  دـنک و  یم تکرح  تھج  نیا  رد  یمالـسا  یروھمج 

. تسا هدش  رتشیب  تاعقوت  هتفر و  الاب  یگدنز  حطس  هتبلا  تسا ؛ هدمآ  نییاپ  تدش  هب روشک ، نوگانوگ 

جح  / ١٣٧١/٠٣/١٣ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

یاھتلم یداصتقا  یسایس و  یگدنز  یھدنامزاس  رب  رداق  مالسا  هک  دنک  یم دومناو  نینچ  تسا ، دیدج  یبیلص  ی  هلمح زا  یشخب  هک  مالـسا  دض  رب  یرابکتـسا  تاغیلبت 

غورد دنفرت و  کی  نیا ، دننک ! یگدنز  برغ  یراد  هیامرس یاھماظن  اھتموکح و  یاوتحم  لکش و  اھرایعم و  اب  هک  دنرادن  نیا  زج  یا  هراچ ناملسم  یاھتلم  تسین و  ناملسم 

ماـظن دوش . یم غیلبت  تسا  اـھلاس  هدـش و  یحارط  نآ  یداـم  عباـنم  رامثتـسا  برغ و  یرابکتـسا  هاـگودرا  هب  یمالـسا  یاـھروشک  ندرک  هتـسباو  یارب  هک  تسا  هناروزم 

. تسا هدنام  ناوتان  یلک  هب  یعامتجا ، تلادع  رارقتـسا  زا  دراد ، رایتخا  رد  هک  یناوارف  یاھتورث  دوجو  اب  هتفرورف و  لحنیال  یناسنا  تالکـشم  رد  ولگ  ات  برغ ، یراد  هیامرس

لمع یتلادـع  یب اب  زین  دوخ  تلم  هب  تبـسن  هک  نیتال ، یاکیرما  اقیرفآ و  ایـسآ و  یاھتلم  هب  تبـسن  طقف  هن  اکیرما  ماظن  هک  داد  ناـشن  اـکیرما ، رد  ناھایـس  ریخا  شروش 

ینعی نآ ، بیقر  اما  دـش ، دوبان  یـشالتم و  مزینومک  هاـگودرا  هک  تسا  تسرد  دـھد . یم خـساپ  بوکرـس  تنوشخ و  اـب  ار  ضارتعا  اـھاجنآ ، دـننام  زین  اـجنیا  رد  دـنک و  یم

دھاش ایند  دوز ، ای  رید  تسین و  یندنام  هدش ، راچد  نادب  تردق  نادـیم  رد  ندـش  زات  هکی زا  سپ  هک  ینایغط  رورغ و  اب  صوصخب  یلعف و  عضو  اب  مھ ، یراد  هیامرـس هاگودرا 

. دوب دھاوخ  زین  نآ  ندش  یشالتم  طوقس و 

یرایتخب  / ١٣٧١/٠٧/١۵ لاحمراھچ و  ناتسا  مدرم  رادید  رد  تانایب 

هب یھلا ، نایدا  یلک  تکرح  تھج  دـمھف  یم ناسنا  نیثراولا ،» مھلعجن  همئا و  مھلعجن  ضرـالا و  یف  اوفعـضتسا  نیذـلا  یلع  نمن  نا  دـیرن  و  : » دومرف هک  نآرق  ی  هیآ قبط 

: دنک یم زیامتم  یلک  هب  نوگانوگ ، بتاکم  اھ و  یژولوئدیا اھندـمت و  اھگنھرف و  یاھمچرپ  زا  ار ، نید  مچرپ  مالـسا و  هک  تسا  نیا  تسا . تیمورحم  فاعـضتسا و  عفر  تمس 

و تسا ؛ ناراد  هیامرس ناراد و  لوپ دشر  تمس  هب  تکرح  تسا ، یناھج  رابکتسا  ی  هطلس ریز  هک  ییاھروشک  یراد و  هیامرس یایند  رد  زورما  مورحم . ی  هقبط یارب  یعس 

هدافتـسا ناراد  هیامرـس ناراد و  لوپ عفن  هب  اھ  نآ زا  دنناوتب  هک  تسا  نیا  یارب  دوشب ، نیمورحم  هب  مھ  یکمک  تقو  کی رگا  تسا . مورحم  تاقبط  دنتـسین ، نآ  رکف  هب  هچنآ 

« برغ يرادهيامرس  ماظن   » 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 17هاگياپ  هحفص 2 
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. دنا هدرک تکرح  لاور  نیمھ  رب  ناربکتـسم ، نادنمتردق و  نیطالـس و  هشیمھ  مھ ، نامز  لوط  رد  تسا . نیا  رب  رابکتـسا ، یراد و  هیامرـس یایند  زورما  داصتقا  یانبم  دننک .

تیمورحم دـیاب  تسا ، مکاح  ادـخ  نید  هک  اـجنآ  دوش . هتـشادرب  یمالـسا ، عماوج  رد  صوصخب  نیمز و  یور  زا  تیمورحم  دـھاوخ  یم مالـسا  دـیوگ . یمن ار  نیا  مالـسا  اـما 

راعش نیا ، دوش . رقتسم  دیاب  هعماج  رد  لدع  دنناسرب . لامک  هب  ار  دوخ  دعاسم ، بسانم و  طیحم  کی  رد  دنناوتب  ات  دنوش ، رادروخرب  یھلا  بھاوم  زا  دیاب  اھناسنا  دشابن .

اھتـسیلایسوس و نآ  لـثم  هن  تسا . هبذاـج  یاراد  ملاـع ، مورحم  موـلظم و  یاـھ  هدوـت یارب  هک  تسا  یراعـش  تسا و  لـمع  نآ ، لاـبند  هک  تسا  یراعـش  تسا و  مالـسا 

. دندنار رتبقع  ار  اھ  نآ زور  هب  زور  دندرک و  لطعم  ار  عماوج  اھتلم و  اھروشک و  لاس  داتفھ  اما  دندز ؛ یم نیمورحم  زا  یراد  فرط زا  مد  هک  یناسک 

ماظن  / ١٣٧١/١٠/١٧ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

یھلا میظع  یاھ  هیامرس هک  ییاھروشک  زا  یضعب  هب  دینک  هاگن  ایند ! یراد  هیامرس یاھروشک  هب  دینک  هاگن  دندنمتورث . یلیخ  هک  دنراد  دوجو  ایند  رد  اھروشک  زا  یرایسب 

هک هچنآ  قبط  یراد ، هیامرـس یاھروشک  دـندنمتورث . اھ  نیا دـننک ! یم جرخ  ار  شیاھلوپ  دنـشورف و  یم اباحم  یب دـنروآ و  یم نوریب  ناشماکح  تساـھ و  نآ یاـھکاخ  ریز  رد 

ایآ تسیچ ؟ نیا  یاـنعم  دـنراد . هنارـس  طـسوتم  یاـھروشک  ربارب  هد  ناـشدوخ  دـننک ، یم هظحـالم  هبـساحم و  ار  یروشک  ی  هنارـس یتقو  تسا ، نویداـصتقا  نیب  لومعم 

زا تورث ، یاھ  هولج یراد ، هیامرس یاھروشک  زا  یـضعب  رد  امـش  رگا  تسین ! نیا  شیانعم  ادبا  دنرادروخرب ؟ هنارـس  نیا  زا  اھروشک  نآ  مدرم  ی  همھ هک  تسا  نیا  شیانعم 

هک تسانعم  نیا  هب  ایآ  دـینک ، یم هظحالم  ار  یا  هناسفا یاھلوپ  دایز و  یاھتورث  رگا  دـینیب ؛ یم ار  هدیـشک  کلف  هبرـس یاھنامتخاس  اھنامتراپآ و  میظع ، یاھ  هناخراک هلمج 

، نکسم دوبن  زا  ییوراد و  یب زا  یگنسرگ ، زا  هک  دنتسھ  یناسک  اھروشک  نیمھ  رد  تسین ! یربخ  تلادع  زا  هک  تسا  مولعم  بوخ ؛ دراد ؟ دوجو  تلادع  اھروشک  نیا  رد 

. دنریم یم اھروشک  نامھ  رد  اھیتحاران ، اھدوبمک و  نیمھ  لیلد  هب  یضعب  دنجنر و  رد  تدش  هب 

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

، ساسا یراد ، هیامرس یاھماظن  رد  تسا . نیمھ  یراد  هیامرس یاھماظن  اب  ام  ی  هدمع قرف  یعامتجا . تلادع  یمومع و  هافر  زا  تسا  ترابع  یمالـسا ، ماظن  رد  ساسا 

شیپ هلصاف  ای  ضیعبت  هک  تسین  نیا  هلئسم  اجنآ  تسا . مدقم  وا  دنک ، تورث  دیلوت  رتھب  رتشیب و  هکرھ  تسا . تورث  دیلوت  دایدزا و  یداصتقا و  ییافوکـش  یداصتقا و  دشر 

رظن زا  دنک ، میـسقت  ار  تورث  هک  یریبادـت  یتح  یراد ، هیامرـس ماظن  رد  تسین . یراد  هیامرـس ماظن  ینارگن  مدرم ، زا  یریثک  عمج  هافر  نتـشادن  اھدـمآرد و  رد  هلـصاف  دـیآ .

نیا مینک ! میـسقت  میریگب  امـش  زا  ار  نآ  ات  دینک  عمج  تورث  مییوگب  ام  هک  درادن  ینعم  : » دیوگ یم یراد  هیامرـس ماظن  تسا . یدودرم  یفنم و  ریبادـت  یراد ، هیامرـس ماظن 

. هدنام بقع ریقف و  ی  هعماج کی  هن  تسا ، دنمتورث  ی  هعماج کی  هب  دقتعم  یمالـسا  ماظن  تسین . هنوگ  نیا یمالـسا  ماظن  دش »! دھاوخن  ییافوکـش  هکنیا  درادـن . ینعم 

رد ریقف  هک  تسا  نیا  تسا ، لوا  ی  هجرد رد  هچنآ  تسین . لوا  ی  هلاسم یمومع ، هافر  یارب  یعامتجا و  تلادع  یارب  یداصتقا  دشر  یلو  تسا ؛ یداصتقا  دشر  هب  دـقتعم 

یمومع هک  هچنآ  اما  تسوا . دوخ  هب  قلعتم  درک ، مھارف  یتاناکما  شدوخ  یارب  سکرھ  دـشابن . یمومع  تاناکما  زا  هدافتـسا  رد  ضیعبت  دـشابن ؛ مورحم  دـشابن ؛ هعماـج 

نیرومام شود  یور  دراذگب  ار  دوخ  یاپ  رفن  کی  هک  درادن  ینعم  دشاب . هتشادن  دوجو  یضیعبت  اھ  نیا رد  دیاب  تسا و  روشک  ی  همھ هب  قلعتم  تاناکما  اھتصرف و  لثم  تسا 

ماـظن رد  ما ». هدروآ تسد  هب  مدوخ  ار  تورث  نم  اـقآ ، : » دـیوگب دـعب  دـنکب و  یا  هناـسفا یدـشر  دریگب ، زاـیتما  طـلغ ، یاھـشور  لاـمعا  اـب  هدرکاـن  یادـخ  دـنفرت و  اـب  یتلود و 

. تسا عورشمان  لصا  زا  تسین ، یحیحص  ی  هیاپ رب  هک  یتورث  میرادن . ار  یزیچ  نینچ  یمالسا ،

مدرم  / ٢٩/١٣٧٣/٠۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

ندز مسیرورت  ماھتا  دننک . مھتم  ار  یمالسا  یروھمج  دنھاوخب  هک  دنھدن  تمحز  ناشدوخ  هب  هدوھیب  سپ  درادن . قطنم  هک  دوش  یم لسوتم  رورت  هب  یسک  ایند  رد  زورما 

رئازجلا و رـصم و  یمالـسا ، بالقنا  یاھراعـش  هک  دییوگ  یم امـش  دوخ  درادن . جایتحا  رورت  هب  یمالـسا  یروھمج  تسا . یا  هدعاق یب دـنرچ و  فرح  یمالـسا ، یروھمج  هب 

هک دـییوگ  یم امـش  دوخ  تسا . هدرک  خوسر  اھنیمزرـس  نیا  رد  هک  تسام  رکف  فرح و  نیا ، میرادـن . روضح  اھروشک  نیا  رد  هک  ام  تسا . هتخیر  مھ  هب  ار  اجک  اجک و  اـجک و 

ی هشیدنا رکف و  نیا  سپ ، دییوگ ؟ یمن ار  نیا  امـش  دوخ  رگم  دـیآ . یم باسح  هب  یبرغ  یاھتردـق  برغ و  یراد  هیامرـس یارب  یگرزب  رطخ  ایند ، رد  ناریا ، یمالـسا  تارکفت 

هب جایتحا  ام  فاصوا ، نیا  اب  ایآ  دوش . رشتنم  برغ  رد  ام ، راکفا  هک  دنھد  یمن هزاجا  ناشـسرت  زا  یبرغ ، یاھتلود  دنک . یم لوحتم  ار  اھلد  دور و  یم اج  همھ  هب  هک  تسام 

. میرادروخرب هشیدنا - رکف و  ییارب - حالس  نینچ  زا  هک  ام  میراد !؟ رورت 

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

سکرھ تسین . یا  هنایماع راک  دراد و  یملع  شور  کی  نید  زا  طابنتـسا  اما  دننک ؛ طابنتـسا  نآ  زا  دنریگب و  دای  ار  نید  هک  تسا  زاب  هار  همھ  یارب  تخومآ . دـیاب  ار  ملع  نیا 

عیـسو یانعم  هب  ود  رھ  هک  تسھ  زین  یمالـسا  نافرع  هفـسلف و  هتبلا  تسا . تھاقف  تیناحور ، یلـصا  شناد  دـنک . طابنتـسا  تنـس  نآرق و  زا  دـناوت  یمن دیـسر  اجرھ  زا 

ریـسفت یتسیـسکرام  رکفت  اب  ار  نید  دندمآ و  یم فرط  نآ  زا  یا  هدع دنام . یمن یقاب  نید  زا  یزیچ  رگید  دـنرادرب ، نایم  زا  ار  تھاقف  شور  رگا  دـنتھاقف . رد  لخاد  تھاقف ،

کیژولوئدیا یاھ  هتـشون یرکف و  یاھباتک  لباقم  رد  ار  اھ  نآ باتک  یتقو  دندوب . قفانم  تھج  نیا  زا  دنتـشاد و  یتسیـسکرام  نطاب  یمالـسا و  رھاظ  هدـع  نیا  دـندرک . یم

یتسیلایـسوس داـصتقا  یخیراـت و  ی  هفـسلف خـیرات ، یداـصتقا ، یاـھ  هنیمز رد  اھتھابـش  نـیا  دـندز . یمن وـم  مھاـب  میتشاذـگ ، یم یتـسینومک  یاـھھورگ  هدوـت و  بزح 

راک دشاب ، هتشادن  یمسر  یلوتم  یدصتم و  رسفم و  نید ، یتقو  دندوب . هدرک  هفاضا  ناشیاھباتک  هب  ار  ربمغیپ  ادخ و  مسا  هدع  نیا  هک  دوب  نیا  رد  توافت  دوب . رتریگمـشچ 

هک دنتـسھ  یناسک  ایند  رد  زورما  دنھد . یم قیبطت  یبرغ  یراد  هیامرـس یـسارکمد و  ای  یتسیـسکرام و  رکفت  اب  ار  نید  دنـسر و  یم هار  زا  یا  هدع هک  دسر  یم اجنیا  هب 

هراومھ هتبلا  دـش . یمن روط  نیا  تشاد ، دوجو  تیناحور  رگا  دـنھد . یم قیبطت  دـنھاوخ ، یم گرزب  یاھیناپمک  اھتکرـش و  هک  هچنآ  اـب  تسرد  ار  نید - قلطم  هن  و  مالـسا -

. تسا هتشاد  تاحالصا  هب  جایتحا  تیناحور 

ماظن  / ٠٩/٢٩/١٣٧۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

ییانتعا لباق  مامتھا  یعامتجا ، تلادـع  لصا  هب  هکنیا  نودـب  دـنتفر ؛ ناشیاھروشک  رد  تعنـص  ملع و  تفرـشیپ  نارمع و  یداـبآ ، لاـبند  اـیند ، رد  یرادهیامرـس  یاـھماظن 

اھنیا یماظن . تردق  بسک  سکول و  یگدـنز  هتفرـشیپ ، یروانف  تحار ، یگدـنز  ملع ، بسک  دـننام  دـننک ؛ بسک  دنتـسناوت  ار  اھفدـھ  نآ  زا  یلیخ  هتبلا  دنـشاب . هتـشاد 

دھاوخ فدھ  نآ  هب  دنک ، تکرح  یفدـھ  رھ  لابند  هب  یدـج  روطهب  هچنانچ  یتلم ، رھ  هک  تسا  هدومرف  هدـعو  لاعتم  دـنوادخ  تسا . یھلا  یهدـعو  مھ  نیا  دـمآ و  تسدهب 

تردـق و یماظن و  تردـق  هعماـج ، تورث  هب  ینعی  یگدـنز ؛ رھاوظ  نیا  هب  رادـقم ، ناـمھ  هب  دـندرک ، تکرح  یدـج  روطهب  هک  مھ  ییاـھنآ  تسین . کـش  نیا ، رد  (. ١) دیسر

دارفا زا  یاهدع  تسھ ، هعماج  نآ  رد  هک  یتورث  تسا . هدشن  مامت  تیرـشب ، یاھدرد  اھروشک ، نآ  رد  دندشن . دنمتداعـس  ناشیگدـنز ، رد  اما  دندیـسر ؛ یملع  تفرـشیپ 

دنتـسناوتن دنرادروخرب ، تحار  یگدنز  زا  هک  مھ  یناسک  یارب  یتح  دـننک . رارقرب  ار  یعامتجا  تلادـع  فرطرب و  ار  ضیعبت  دناهتـسناوتن  اما  تسا ؛ هدرک  رادروخرب  ار  هعماج 

یـضعب هتبلا  تسا . هتفرگ  ار  اھنآ  نابیرگ  اھیراتفرگ ، ماسقا  عاونا و  دوریمن . نییاپ  ناشیولگ  زا  شوخ  بآ  دنروآ . دوجو  هب  شوخ  یگدـنز  یحور و  شمارآ  یقیقح ، یتحار 

لھچ ات  تسیب  تسا  نکمم  برغ ، یایند  تساھنآ . یاھیراتفرگ  ندـش  رھاـظ  تقو  نونکا  هک  ددرگیم ، رھاـظ  یتدـم  زا  دـعب  یـضعب  دوشیم و  رھاـظ  یروف  اـھیراتفرگ  زا 

. تسا هدرکن  هجوت  یعامتجا  تلادع  تیونعم و  هب  هک  تسا  نیا  نآ ، لیلد  تسا . هتفرگ  ار  نآ  نابیرگ  یدام ، یگدـنز  یاھیراتفرگ  نونکا  اما  تسا ؛ هدوبن  روطنیا  شیپ  لاس 

ماظن  / ٠٩/٢٩/١٣٧۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

ییانتعا لباق  مامتھا  یعامتجا ، تلادـع  لصا  هب  هکنیا  نودـب  دـنتفر ؛ ناشیاھروشک  رد  تعنـص  ملع و  تفرـشیپ  نارمع و  یداـبآ ، لاـبند  اـیند ، رد  یراد  هیامرـس یاـھماظن 

اھ نیا یماظن . تردق  بسک  سکول و  یگدـنز  هتفرـشیپ ، یروانف  تحار ، یگدـنز  ملع ، بسک  دـننام  دـننک ؛ بسک  دنتـسناوت  ار  اھفدـھ  نآ  زا  یلیخ  هتبلا  دنـشاب . هتـشاد 

« برغ يرادهيامرس  ماظن   » 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 17هاگياپ  هحفص 3 
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دھاوخ فدھ  نآ  هب  دنک ، تکرح  یفدـھ  رھ  لابند  هب  یدـج  روط  هب هچنانچ  یتلم ، رھ  هک  تسا  هدومرف  هدـعو  لاعتم  دـنوادخ  تسا . یھلا  ی  هدـعو مھ  نیا  دـمآ و  تسد  هب

تردـق و یماـظن و  تردـق  هعماـج ، تورث  هب  ینعی  یگدـنز ؛ رھاوـظ  نیا  هب  رادـقم ، ناـمھ  هب  دـندرک ، تکرح  یدـج  روـط  هب هک  مھ  ییاـھ  نآ تـسین . کـش  نـیا ، رد  دیـسر .

دارفا زا  یا  هدع تسھ ، هعماج  نآ  رد  هک  یتورث  تسا . هدشن  مامت  تیرـشب ، یاھدرد  اھروشک ، نآ  رد  دندشن . دنمتداعـس  ناشیگدـنز ، رد  اما  دندیـسر ؛ یملع  تفرـشیپ 

دنتـسناوتن دنرادروخرب ، تحار  یگدنز  زا  هک  مھ  یناسک  یارب  یتح  دننک . رارقرب  ار  یعامتجا  تلادـع  فرطرب و  ار  ضیعبت  دـنا  هتـسناوتن اما  تسا ؛ هدرک  رادروخرب  ار  هعماج 

یـضعب هتبلا  تسا . هتفرگ  ار  اھ  نآ نابیرگ  اھیراتفرگ ، ماسقا  عاونا و  دور . یمن نییاپ  ناشیولگ  زا  شوخ  بآ  دنروآ . دوجو  هب  شوخ  یگدـنز  یحور و  شمارآ  یقیقح ، یتحار 

لھچ ات  تسیب  تسا  نکمم  برغ ، یایند  تساھ . نآ یاھیراتفرگ  ندـش  رھاـظ  تقو  نونکا  هک  ددرگ ، یم رھاـظ  یتدـم  زا  دـعب  یـضعب  دوش و  یم رھاـظ  یروف  اـھیراتفرگ  زا 

. تسا هدرکن  هجوت  یعامتجا  تلادع  تیونعم و  هب  هک  تسا  نیا  نآ ، لیلد  تسا . هتفرگ  ار  نآ  نابیرگ  یدام ، یگدـنز  یاھیراتفرگ  نونکا  اما  تسا ؛ هدوبن  روط  نیا شیپ  لاس 

روشک  / ٠٢/١٣/١٣٧۵ تاعوبطم  نالوئسم  ناریدم و  رادید  رد  تانایب 

هزاجا ایند  یاج  چیھ  رد  میھد ؛ یمن هزاجا  ام  هکنیا  هن  دنک . روبع  دیابن  سک  چـیھ زمرق ، طخ  نیا  زا  دراد و  دوجو  یزمرق  طخ  هک  دنـشاب  هتـشاد  هجوت  دـیاب  تاعوبطم  ی  همھ

- تسین اھربخ  نیا  رگید  هک  الاح  دوب - پچ  جوم  زا  یربخ  اـکیرما  رد  هک  اـھتقو  نآ  دـینیبب  امـش  دـنھد . یمن هزاـجا  مھ  اـھروشک  نیرت  کـیتارکمد حالطـصا  هب  رد  دـنھد . یمن

یاراد ناگدنسیون  زا  یضعب  هک  ار  ییاھنامر  امش  دندرک ! یم یگدنز  یطیارش  هچ  تحت  ناشتاعامتجا  و  تسیلایـسوس - ای  تسینومک  یاھھورگ  زا  معا  اکیرما - یاھ  پچ

یا هدنھد ناکت بلاطم  هچ  اھ  پچ ی  هراب رد  دینیبب  دیناوخب و  ما - هدید هدنب  هدـش و  همجرت  مھ  یـسراف  هب  وا  نامر  دـنچ  دـنا - هتـشون تساف » دراوھ   » لثم پچ ، هب  شیارگ 

دروخرب اھ و  پچ عضو  هب  عجار  دـینیبب  دـیناوخب و  تسین ، منھذ  رد  نآلا  هک  ار  شباتک  رگید  ای  کب » نیاتـشا  ناج   » رثا مشخ » یاـھ  هشوخ  » فورعم باـتک  نیمھ  دـنا ! هدروآ

دـب و یاھملق  نینچ  بحاص  هک  یناسک  ی  هلبق یـسارکمد و  حالطـصا  هب  زکرم  هک  دـینادب  دـیناوخب و  تسا ! هتـشون  هچ  اھ ، نآ اب  یـسارکمد  حالطـصا  هب  زکرم  نارادـمدرس 

لمحت ار  اھ  پچ رگا  بوخ ؛ درب . یم لاوس  ریز  ار  اکیرما  یراد  هیامرـس ماظن  مسیـسکرام ، دندوب ، دقتعم  نوچ  دننک ؛ لمحت  ار  اھ  پچ دندوبن  رـضاح  یتح  دنناریا ، رد  یتشز 

راعش ای  ددرگ ،» هیزجت  دیاب  اکیرما   » دھدب راعش  دیوگب و  دسیونب ، هک  دوش  ادیپ  اکیرما  رد  یا  هعومجم زورما  رگا  دوب . زمرق  طخ  زا  اھ  نآ روبع  اب  تقفاوم  یانعم  هب  دندرک ، یم

رد هایـس  نویلیم  هاجنپ  لھچ ، نوچ   » دیوگب دنک و  ملع  دق  اکیرما  رد  یـسک  زورما  رگا  دننک ؟ یم راتفر  نآ  اب  هنوگچ  دوش ،» میـسقت  تلایا  هن  لھچ و  هب  دـیاب  اکیرما   » دـھدب

یدروخرب هچ  یو  اب  اکیرما  تلود  دنھد ،» لیکـشت  تموکح  ات  دیھدب  اھ  نآ هب  ار  اکیرما  زا  یـشخب  دنـشاب و  هتـشاد  یا  هناگادج روشک  دیاب  دننک ، یم یگدنز  هدحتم  تالایا 

، امـش تسا . تلم  کی  زمرق  طوطخ  اھ  نیا ؟ درک دـنھاوخن  وا  اب  دندیـشک ، شتآ  هب  ینامتخاس  رد  ار  همھ  دـندرک و  اھیدواد  ی  هقرف اب  هک  ار  یراـک  ناـمھ  اـیآ  تشاد ؟ دـھاوخ 

. تسین لمحت  لباق  تسا و  زمرق  طخ  نیا  بوخ ؛ یشوکب !؟ یمالسا  یروھمج  ماظن  یفن  رد  ینک و  یفن  ار  بالقنا  لصا  یربب ، لاوس  ریز  ار  بالقنا 

ناغلبم  / ٠٢/٢۶/١٣٧۵ نویناحور و  رادید  رد  تانایب 

ناسنا یعامتجا  یدرف و  دشر  یارب  مزال  لماوع  ی  همھ هک  تسا  نیا  دراد - یتازایتما  هک  هعیـش - یتدیقع  یرکف و  ی  هعومجم صوصخب  مالـسا ، سدقم  نید  تیـصوصخ 

تـسا نکمم  هک  دوش  یم هضرع  رـشب  رب  یبـتکم  اـی  یا و  هدـیقع یندـمت ، یگنھرف ، تقو  کـی دـینک : هظحـالم  تسا . یمھم  یلیخ  ی  هتکن نیا ، دراد . عمج  شدوخ  رد  ار 

؛ دــتفیب راـک  هـب  رــشب  دارفا  ینورد  یاـھورین  هـک  ددرگ  بجوـم  هدــش ، هـضرع  بـتکم  تارکفت  ی  هعوـمجم دــییامرفب - ضرف  ـالثم - دــشاب . نآ  رد  مـھ  یبوـخ  یلیخ  تاـھج 

هدش هضرع  بتکم  رد  تسا  نکمم  مھ  تایـصوصخ  نیا  دننک . یزاسون  ار  ایند  دننک و  تورث  دیلوت  دننک ، یگدنزاس  دننک ، راکتبا  دننک ، راک  دوش ؛ افوکـش  ناشیاھدادعتـسا 

لمحت یتخـس  یاھنایز  دـنرب ، یم بتکم  نیا  لـبق  زا  ار  اـھ  هرھب نیا  هک  یمدرم  نیمھ  دوش  بجوم  هک  دـشاب ، هتـشاد  دوخ  نورد  رد  مھ  یبیع  بتکم ، نیمھ  اـما  دـشاب .

غلبم هک  امش  تسا . برغ  رد  جیار  یلاربیل  یدرف و  یدازآ  یراد و  هیامرس گنھرف  برغ و  رکفت  شحضاو ، لاثم  ددرگ . یم رتشیب  مھ  عفانم  نیا  زا  اھنایز ، نآ  یھاگ  هک  دننک 

مسب هللا یاب  زا  شا  همھ گنھرف ، نیا  هک  مییوگب  میھاوخ  یمن برغ ،» گنھرف   » مییوگ یم هک  ام  دینک . هقادـم  یلیخ  تاکن ، نیا  رد  تسا  مزال  دـیتسھ ، یناحور  ینید و 

هک تسین  نیا  افرص  هدنب ، یاھتبحص  یانعم  منز . یم فرح  یبرغ  گنھرف  مجاھت  برغ و  هب  عجار  ررکم  هدنب  هک  دیا  هدید امـش  تسا . یبارخ  یتشز و  یدب و  تمت ، یات  ات 

لمحت الـصا  دـنتفریذپ و  یمن ار  نآ  لوا  زا  یبرغ ، کلامم  نادنورھـش  دوب ، هنوگ  نیا رگا  تسا . یدـب  یبارخ و  بارخ و  شا  همھ تمت ، یاـت  اـت  مسب هللا  یاـب  زا  برغ  گـنھرف 

. درک بذج  دوخ  هب  ار  عماوج  تفرگ و  ار  مدرم  مشچ  تبثم ، طاقن  نآ  هک  دراد  یتبثم  طاقن  روکذم ، گنھرف  نیاربانب ، دندرک . یمن

ناغلبم  / ٠٢/٢۶/١٣٧۵ نویناحور و  رادید  رد  تانایب 

یدام و دشر  تفرشیپ و  شالت و  راک و  هب  ار  اھناسنا  هک  یفرط  نآ  دنا . هدید ار  شفرط  کی  تسا . روط  نیمھ مھ ، برغ  یراد  هیامرس بتکم  هلمج  زا  یرـشب ، بتاکم  بلغا 

، تسھ تالمجت  اھتورث و  دراد و  دوجو  اھ  شارخ نامـسآ هک  یا  هعماج نیا  رد  هک  دنا ، هدیدن ار  شرگید  فرط  اما  تسا . هدوب  مھ  تسرد  دـنا و  هدـید دـناشک ، یم ملع  تورث و 

همھ ی  هناـخ لـخاد  هب  هک  تسھ  یریگ  همھ داـسف  همھ ، زا  رتدـب  تسھ . مھ  ملظ  تسھ . مھ  ندرم  یگنـسرگ  زا  تسھ . مـھ  اـھناسنا  زا  یداـیز  دارفا  یگراـچیب  رقف و 

کی هعومجم و  کی  رنھ  درک . بارخ  ار  راک  دـش و  ریگ  نابیرگ لضعم ، نیا  بوخ ؛ درک . دـھاوخ  خـلت  اھ  نآ رب  ار  یگدـنز  دـنک و  یم ذوفن  دـنرب ، یم تذـل  عضو  نیا  زا  هک  یناسک 

یعیبط عبانم  درادھگن . دناوت  یمن اما  دنک ؛ تاحوتف  دناوت  یم دشاب ، بوخ  شا  یریگ ناھج طقف  بتکم ، کی  رگا  الا  و  دشاب . عمج  نآ  رد  لماوع  ی  همھ هک  تسا  نیا  بتکم ،

داحآ نیب  رد  ار  تاواسم  هرخالاب ، دنام . یم یونعم  دشر  نداد  رد  اما  دھدب ؛ دناوت  یم یدام  دـشر  تسا . ناوتان  یناسنا ، عبانم  ظفح  زا  یلو  دـنک ؛ ظفح  دـناوت  یم بوخ  ار 

یواسم مدرم ، هکنیا  یارب  دندرک و  ینپوک  ار  زیچ  همھ  دندرک ؛ یتلود  ار  زیچ  همھ  اھتسینومک  دوش ! یم مسینومک  بتکم  یانثملا  اتیاھن  یلو  دنک ؛ رارقرب  دناوت  یم مدرم ،

اـضرف دندش ! ریقف - ابیرقت  ینعی  یواسم - همھ  داد و  تسد  زا  ار  شتورث  دوب ، دنمتورث  هک  یـسک  بوخ ! رایـسب  دنتفرگ . اھ  نآ زا  یلک  هب  ار  یـصخش  یاھ  هیامرـس دنوش ،

ضیعبت و الاب ، تاقبط  رد  اما  دـنروآ . دوجو  هب  یتاواسم  لاحرھ ، هب هعماج ، نییاپ  تاقبط  رد  هک  دوب  نیا  ناشیاعدا  دـنربب . یدوس  ارقف  ات  دـنداد  غیت  مد  هب  مھ  ار  اینغا  اجکی 

هک ییاھترفاسم  رد  دوخ ، یتلود  تیلوئـسم  نامز  رد  هدنب  میدوب . هدید  ار  یتسینومک  یاھروشک  ام  دش ! ربارب  دـنچ  اجنیا  دوب ، رگید  یاھروشک  رد  هک  یا  یتاقبط فالتخا 

نانچ ناشیاھتموکح ، سار  رد  اما  دنتـشادن . ندروخ  یارب  نان  مدرم  هعماج ، نییاپ  تاقبط  رد  مدـید . کیدزن  زا  ار  ناش  ینغ ریقف و  عضو  مدرک ، یتسینومک  یاـھروشک  هب 

ناـشدوخ ی  هـتفگ هـب  هـک  راـگنا  هـن  راـگنا  دــییاس ! یم یناـھج  گرزب  یراد  هیامرــس ی  هناـش هـب  هناـش  هـک  دوـب ، هدــمآ  دوـجو  هـب  یا  یروتارپـما تینوـعرف و  لـالج و  هاـج و 

! دوش یم بارخ  رگید  فرط  دنک ، یم تسرد  ار  فرط  کی  دوش . یمن نیا  زا  رتھب  تیعضو ، دشاب ، صقان  بتکم  کی  یتقو  یرآ ؛ دنتسھ ! تسیلایسوس » »

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٧۶ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

هکنیااـب اـکیرما ، روـشک  نیمھ  رد  تسا . رتـشیب  اـج  همھ  زا  یتلادـع  یب دـننز ، یم یـسارکمد  زا  مد  هک  ییاـھروشک  رد  زورما  دـنتلادع . ی  هنـشت تدـش  هب  اـیند  رد  مدرم 

رد تسا . مکاح  ضیعبت  نادیفس  ناھایس و  نایم  تسا ، زونھ  هک  زونھ  دنا ، هدرک نالعا  ذغاک  یور  ار  دیفس  هایـس و  یقوقح  یربارب  امـسر  هک  درذگ  یم یدامتم  یاھلاس 

رد رگا  اکیرما  رد  هلمج  زا  اـھروشک  نیا  نادـنمتردق  تسا ، زونھ  هک  زونھ  تسا . حرطم  اـھاج  نآ  رد  زونھ  یداژن  ی  هلاـسم تسھ . ضیعبت  ییاـپورا ، یاـھروشک  زا  یـضعب 

! شدنبوک یم هنامحر  یب دراد ، یا  هضراعم اھ  نآ یراد  هیامرس قلطم  رادتقا  اب  یتعامج ، یزیچ و  یسک ، هک  دننک  هظحالم  لخاد 

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

ماظن ام ، ماظن  : » متفگ مدرک و  ضرع  دـندوب ، هک  یراضح  هب  ار  عوضوم  نیمھ  ذـیفنت  زور  رد  اج  نیمھ رد  لبق ، لاس  راھچ  نم  تسین . یراد  هیامرـس ماظن  یمالـسا ، ماـظن 

تـسد هب  هنوگچ  تورث  نیا  هک  تسین  مھم  شیارب  دـنک و  یم هاگن  یلم  دـمآ  رد  عومجم  هب  یداصتقا و  قنور  هب  تورث ، عمج  هب  یراد ، هیامرـس ماـظن  تسین . یراد  هیاـمرس

؛ دریگ رارق  تیامح  دروم  یداصتقا  شالت  دوش ، دایز  تورث  دورب ، الاب  یلم  دمآ  رد  دیاب  دننک »! یم هدافتـسا  نآ  زا  هنوگچ  مدرم ، زا  دصرد  دنچ  دیآ و  یم یک  تسد  هب  دیآ ، یم

رثکا دح  یضعب  هکلب  همھ  هن  مھ  نآ  یراد  هیامرـس یاھروشک  تسا . تھج  نیا  رد  مھ  ییارجا  تردق  تسا . تھج  نیا  رد  مھ  نیناوق  دنھد . یم رارق  مھ  تیامح  دروم  هک 

« برغ يرادهيامرس  ماظن   » 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 17هاگياپ  هحفص 4 
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. تسا یراد  هیامرس ماظن  نیا ، دسرب . اھ  نآ هب  مھ  یلقا  دح  ات  دنراذگ ، یم مورحم  مولظم و  یاھرشق  یارب  ار  ییاھ  نیمضت اھ و  همیب هک  تسا  نیا  دننک  یم هک  یراک 

ییوجشناد  / ١٣٧٧/١٢/٠۴ تایرشن  ناریبدرس  لوئسم و  ناریدم  خساپ  شسرپ و  هسلج  رد  تانایب 

دروم بطاخم  هب  دراد  لد  رد  هک  ار  یفرح  یتسیاب  ناسنا  هرخالاب  تسا . ندناسر  نآ ، دراد و  یناسنا  یمالسا و  حیحص و  یانعم  کی  غیلبت  اھتنم  تسا ؛ مزال  یراک  غیلبت 

غیلبت یبرغ  یانعم  هب  تسا ، جیار  ایند  رد  زورما  هک  غیلبت  یانعم  کی  دناسرب . دنک و  هدافتـسا  یلومعم  یاھـشور  زا  ینعی  درادن ؛ مھ  یلاکـشا  چـیھ  نیا  دـناسرب . شرظن 

هکلب دـننک ؛ لـقتنم  یزغم  هب  ییاـج  زا  ار  یتـقیقح  هک  تسین  نیا  یاـنعم  هب  الـصا  اـجنآ  رد  غـیلبت  تسا . لوـمعم  برغ  یراد  هیامرـس ماـظن  رد  هـک  یزیچ  نآ  ینعی  تـسا ؛

روط نیمھ مدآ  دـننز ؛ یم مھ  لغب  ار  سکع  هعطق  هاجنپ  اجکی  دـینک  ضرف  الثم  تسا . یـسانش  ناور یملع و  یاھ  هویـش اـب  اـھزغم  اـھلد و  نداد  رارق  ریثاـت  تحت  شیاـنعم 

. دوش یم لقعت  رکفت و  عنام  نیا  دنام . یم شنھذ  رد  اعبط  دنک ، یم هاگن  هچرھ 

یمالسا  / ١٣٧٨/٠٣/٢۵ سلاجملانیب  سنارفنک  هب  مایپ 

اھ یتشک زا  رتذفان  رتدب و  لاذتبا ، لماح  یریوصت  یتوص ، جاوما  تسا . برغ  یگنھرف  مجاھت  دنک  یم دیدھت  ار  ناناوج  صوصخب  یمالسا ، عماوج  تمالـس  هک  یرگید  یالب 

ناناملسم تراسا  تلذ و  بجوم  هک  ار  ییارگ  برغ بذاک ، یاھشزرا  جیورت  اب  و  دننک . یم یزاس  هنیمز مالسا ، یناھج  نانمشد  ددجم  هطلس  یارب  یگنج ، یاھامیپاوھ  و 

یمالـسا و لیـصا  یاھـشزرا  ینغ و  گنھرف  جیورت  بسانم  یاھھار  یوجتـسج  رد  دیاب  زادنارب ، نامناخ  مجاھت  نیا  اب  هلباقم  رب  هوالع  سالجا  نیا  دنیامن . یم غیلبت  تسا 

زا هتـسخ  تیونعم و  هنـشت  یتعنـص  عماوج  هژیو  هب ناملـسم  ریغ  یایند  هب  مالـسا  شخب  تایح مایپ  ندیناسر  هوالع  هب  دشاب . یمالـسا  یاھتلم  یداقتعا  ینابم  تیوقت 

خـساپ زا  یراد  هیامرـس هدش و  ناھج  یـسایس  خیرات  هزوم  زج  مسیـسکرام  دشاب . دناوت  یم یمالـسا  یللملا  نیب یاھـسالجا  فیاظو  زج  یدام  هدروخ  تسکـش بتاکم 

یارب مالـسا  تیفرظ  یرکف ، بـتکم  نـیئآ و  چـیھ  تـسا و  نوزفازور  اـھ  نآ نـیب  رد  تیوـنعم  هـب  شیارگ  تـسا و  زجاـع  یبرغ  لـلم  دـشر  هـب  ور  یوـنعم و  یاـھزاین  هـب  نداد 

. درادن ار  ام  رصع  ناسنا  یحور  یاھزاین  هب  ییوگ  خساپ

نارھت  / ١٣٧٩/٠٢/٠١ گرزب  یالصم  رد  ناناوج  اب  رادید  رد  تانایب 

تـسا نکمم  ایند  قطانم  زا  یرایـسب  رد  دراد . تیمـسر  ام  روشک  رد  زورما  هک  تسا  یمالـسا  یاھـشزرا  لوصا و  مالـسا و  یاھییامنھار  اـم ، یاھتـصرف  رد  مراـھچ  یهتکن 

تاقبط نایم  رد  یرادهیامرـس و  یاھروشک  رد  زورما  تسین . حرطم  ضیعبت  عفر  یعامتجا و  تلادع  مان  هب  یزیچ  اما  دـشاب ؛ مھ  یداصتقا  تیلاعف  دـشاب ، مھ  یـسارکمد 

کی ناونع  هب  هفیظو ، کی  ناونع  هب  یعامتجا ، تلادع  مان  هب  یزیچ  تسا و  ناشدوخ  عفانم  ظفح  یارب  صاخشا  گنج  هزرابم و  دراد ، رابتعا  تیمسر و  هک  هچنآ  نوگانوگ ،

تلادـع دـنکیم ، تیادـھ  ار  ام  نیناوق  دـھدیم و  لیکـشت  ار  ام  یـساسا  نوناق  هک  مالـسا  درادـن . دوجو  اھروشک ، نآ  نازیرهماـنرب  شود  رب  فیلکت  کـی  ناونع  هب  شزرا و 

ریقف و تاـقبط  ناـیم  فاکـش  ندرک  مک  یارب  هعماـج و  رد  رقف  یفن  یارب  یعاـمتجا ، تلادـع  یارب  روشک  رد  ینالوئـسم  رگا  تسا . شیاھهیـصوت  نیرتگرزب  وزج  یعاـمتجا 

. دنریذپیمن اعبط  دنشاب ، اھنآ  لوبق  هقالع و  دروم  هک  ینالوئسم  ناونع  هب  ار  اھنآ  مدرم  داتفا و  دنھاوخ  مدرم  مشچ  زا  دننکن ، راک  ینغ 

نارھت  / ١٣٧٩/٠٢/٢٣ هعمجزامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

یدبتـسم یاھمیژر  تسینومک ، یاھمیژر  دندوب . یلطاب  یاھمیژر  نوچ  میتفرگن ؟ وگلا  یراد  هیامرـس یبرغ  میژر  یتسینومک و  یقرـش  میژر  یناھج  میژر  ود  نآ  زا  ارچ  اما 

ظاحل زا  دندوب . یفارشا  یاھتموکح  المع  اما  دندز ، یم یرگیفارشا  اب  تیدض  زا  مد  هکنیااب  دندوب ! مھ  یفارشا  اما  دندوب ؛ هدمآ  راک  رس  یمدرم  تموکح  راعـش  اب  هک  دندوب 

رد دروخ ! یم مشچ  هب  هریغ  یعامتجا و  نوگانوگ  یاھتیلاعف  رب  تسایـس و  رب  گنھرف ، رب  داصتقا ، رب  تلود  قلطم  تیمکاح  دـندوب و  دادبتـسا  ی  هجرد تیاھن  رد  دادبتـسا ،

بقع یاھروشک  زا  یـضعب  سار  رد  یتح  مدوب . هدـید  ناشرمع  رخاوا  رد  ار  اـھروشک  نیا  مدوب و  هتفر  کـیدزن  زا  هدـنب  دـندوب . ضحم  ی  هراـک چـیھ مدرم  یقرـش ، یاـھمیژر 

رارکت ار  میدـق  یاھرابرد  طلغ  یاھراک  ناـمھ  یرگیفارـشا و  یاـھراتفر  ناـمھ  اـما  دوب ؛ راـک  رـس  یرگراـک  ناـشدوخ  لوق  هب  حالطـصا و  هب  میژر  کـی  مھ  ناـشریقف  هداـتفا و 

ی هراک چـیھ مدرم  دـندرک ! یم ندوب  یمدرم  یاعدا  دـنتفگ و  یم مھ  کیتارکمد  ناشدوخ  هب  اما  دوب ؛ راک  رد  یمدرم  یار  هن  دوب ، اـھروشک  نیا  رد  یتاـباختنا  هن  دـندرک ! یم

. دوب انف  هب  موکحم  ییاھمیژر  نینچ  هک  دوب  مولعم  تلود ! هب  ی  هتسباو دصرددص  یگنھرف ، یاھراک  ظاحل  زا  تلود ؛ هب  ی  هتسباو دصرددص  یداصتقا ، ظاحل  زا  دندوب : ضحم 

رگید اما  دنھد ؛ لیکـشت  ییاھتموکح  دننک و  بذج  ناشدوخ  تمـس  هب  ار  یناناوج  ایند  فارطا  رد  دنتـسناوت  دوب ، یباذج  قارب و  ناشیاھراعـش  ناشاھراعـش ، نوچ  هتبلا 

یزور نآ  دوبن . نتفرگ  وگلا  لباق  ام  یارب  اھمیژر  نآ  هک  دوب  یعیبط  دندش . لیاز  یلک  هب لاس  هد  دنچ  زا  دعب  دندیسر ؛ اجک  هب  مھ  شرخآ  دیدید  دننکب . یرمع  دنتسناوت  یمن

ای یتسیـسکرام و  ای  یقرـش  تموکح  نیمھ  هب  دش ، یم زوریپ  یتقو  هک  تشادن  دوجو  ایند  رد  یبالقنا  چیھ  نیا  زا  لبق  لاس  کی  تسیب و  ینعی  دش  زوریپ  ام  بالقنا  هک 

. دنتشاذگ رانک  دنتشادن و  لوبق  دندرک و  در  ار  نآ  تلم  نیا  ربھر  ناریا و  تلم  مالسا و  نکیل  دشاب ؛ هتشادن  شیارگ  دوب  شرت  قیقر ی  هبترم هک  یتسیلایسوس 

نارھت  / ١٣٧٩/٠٢/٢٣ هعمجزامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

؛ دوبن قـالخا  اـما  دوب ، ملع  برغ ، رد  یرت . مھم یاـھزیچ  نتـشادن  تمیق  هب  اـما  تشاد ، ییاـھزیچ  برغ  نوچ  میریگب ؛ وگلا  میتـسناوت  یمن میتـساوخ و  یمن مھ  برغ  زا 

، دوب یرالاس  هیامرس تقیقح  رد  اما  دوب ، یرالاس  مدرم یسارکمد و  مسا  ناسنا ؛ تراسا  تعیبط و  بیرخت  اب  هارمھ  اما  دوب ، هتفرشیپ  یروانف  دوبن ؛ تلادع  اما  دوب ، تورث 

لوق زا  منک ؛ یمن لـقن  بصعتم  ناملـسم  ی  هدنـسیون نـالف  لوق  زا  نم  تسین . نم  یاـعدا  منک ، یم ضرع  هک  یبلطم  نیا  تسا . روط  نیمھ مھ  زورما  یرـالاس ؛ مدرم هن 

تیمکاح نآ ، نطاب  تسا . تاباختنا  تروص  دراد ، دوجو  تاباختنا  یـسارکمد و  مان  هب  هک  یزیچ  نآ  اکیرما ، دوخ  رد  یبرغ و  یاھروشک  رد  زورما  منک . یم لقن  اھ  یبرغ دوخ 

، اھ یرادرھش تاباختنا  هک  دنسیون  یم دننک و  یم حیرشت  ییاکیرما  ناگدنـسیون  دوخ  اما  مروایب ؛ مسا  ناشیاھباتک  ناگدنـسیون و  زا  هک  متـسین  لیام  نم  تسا . هیامرس 

یـشقن چـیھ  ابیرقت  مدرم  ارآ  اجنآ ، رد  هک  دـید  دـھاوخ  دـنک ، هاگن  یـسک  رگا  دریگ . یم ماجنا  یراکوزاس  هچ  اب  یروھمج ، تسایر  تاباختنا  سلجم و  یگدـنیامن  تاـباختنا 

مـسا تـسا ! رگن  یحطـس مدرم  داـحآ  رظن  زا  باذـج  بـیرف و  اـب  هارمھ  نردـم و  یتاـغیلبت  یاـھ  هویـش یراد و  هیامرـس لوـپ و  دـنز ، یم ار  رخآ  لوا و  فرح  هـک  هـچنآ  درادـن و 

. دوب هدش  رگید  یاھتلم  رامثتـسا  یارب  یا  هلیـسو یملع  یاھتفرـشیپ  نیا  اما  دوب ، برغ  رد  یملع  یاھتفرـشیپ  تسین . اقلطم  یـسارکمد  نطاب  اما  تسھ ، یـسارکمد 

نکمم یروشک  اجرھ  دنداتفا . هار  ایند  برغ  قرـش و  فرط  هب  دندومن و  لیدبت  یداصتقا  یـسایس و  تردـق  هب  ار  نآ  دـندرک ، ادـیپ  یملع  تردـق  کی  هکنیا  درجم  هب  اھ  یبرغ

یرابودـنب و یب مـلظ و  اـب  هارمھ  یدازآ  اـما  دوـب ، یدازآ  برغ ، رد  دـشن ! ناـشنکمم  دــندرکن ، اـجرھ  دــندرک . غـیرد  یب دــننک ، رامثتــسا  ار  نآ  دــنراذگب و  تـسد  شیور  دوـب 

یحضاو رما  هکنیا  دنمدرم !؟ هب  قلعتم  رگم  دنتسھ ؟ یناسک  هچ  هب  قلعتم  برغ  رد  اھ  همانزور اما  دنـسیون ؛ یم زیچ  همھ  دندازآ و  برغ  رد  اھ  همانزور یگتخیـسگراسفا .

یدازآ ینعی  تسا ، دازآ  هک  همانزور  سپ  دـشابن ! ناراد  هیامرـس هب  قلعتم  هک  دـیھد  ناشن  رکذ  لباق  ی  همانزور کی  اکیرما  اپورا و  ی  همھ رد  امـش  دـننک . هاـگن  دـنورب  تسا ؛

یدازآ هکنیا  دـشکب ! ار  یمومع  راکفا  دـھاوخ ، یم فرط  رھ  هب  دـنک ؛ گرزب  دـھاوخ ، یم ار  سکرھ  دـنک ؛ بارخ  دـھاوخ ، یم ار  سکرھ  دـنزب ؛ ار  شدوخ  فرح  هک  راد  هیامرس

. دشن

نارھت  / ١٣٧٩/٠٢/٢٣ هعمجزامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

رییغت لوحت و  هب  هک  ییاھ  نآ دنـشاب . بقارم  دیاب  دـنک ؛ یم ناشدـیدھت  رجحت  رطخ  دـنریگ ، یم هدـیدن  ار  تفرـشیپ  رییغت و  لوحت و  دـننک و  یم هجوت  اھـشزرا  هب  هک  ییاھ  نآ

هورگ ادابم  دنـشاب . بظاوم  دیاب  فرط  ود  رھ  دنـشاب . بقارم  دـیاب  مھ  اھ  نیا دراد ؛ دوجو  ناشیارب  فارحنا  رطخ  دـنھد ، یمن رارق  لوا  ی  هجرد رد  ار  اھـشزرا  دـننک و  یم هجوت 

تقو نآ دنـشاب ، هتـشاد  ار  هجوت  نیا  هورگ  ود  رگا  دوش . اھـشزرا  ساسا  نافلاخم  نمـشد و  یارب  یزاس  هنیمز فارحنا و  راچد  مود  هورگ  ادابم  دوش . رجحت  دومج و  راـچد  لوا 

شیپ هتفرگ ، رظن  رد  وا  یارب  مالـسا  هک  یا  یلاعت لماکت و  تمـس  هب  ار  شدوخ  یگدـنز  تسا ، مزال  رظن و  دروم  هک  یتدـحو  نامھ  اب  هک  دـشاب  یا  هعماج دـناوت  یم هعماـج 

« برغ يرادهيامرس  ماظن   » 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 17هاگياپ  هحفص 5 
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. دربب

. تسا ذوفن  رطخ  نآ  تسیچ ؟ نآ  دراد . دوجو  مھ  نیا  زا  رتگرزب  رطخ  اما  دنوش . رطخ  راچد  دننک و  تلفغ  ناشدوخ  فرط ، ود  حانج و  ود  هکنیا  زا  دـش  ترابع  رطخ ، کی  سپ 

تفلاـخم یلوحت  هنوگرھ  اـب  دـیآ و  یم ییارگ  شزرا ناونع  هب  فرط  نآ  زا  دـنک : یم ذوفن  فرط  ود  رھ  زا  نمـشد  کـی  یھاـگ  دـننک . ذوـفن  یدارفا  تسا  نکمم  فرط  ود  رھ  زا 

لوـحت و رییغت و  ناوـنع  هب  تسا ؛ هیـضق  فرط  نیا  رت ، کاـنرطخ نـیا  زا  دـنادرگرب . ار  یبـالقنا  تـکرح  دـھاوخ  یم دـنک و  یم تفلاـخم  مـھ  هـتفر  یاـھھار  اـب  یتـح  دـنک ؛ یم

لابند دنا ؛ یبرغ یرالاس  هیامرـس نامھ  راچد  دنفلاخم ؛ یعامتجا  تلادع  لصا  اب  مدرم و  نیدت  لصا  اب  مالـسا و  لصا  اب  اھـشزرا و  ساسا  اب  هک  دنیایب  یناسک  تفرـشیپ ،

، حالصا مان  هب  تفرـشیپ ، مان  هب  رییغت ، مان  هب  لوحت ، مان  هب  اھ  نیا دنرواین ! نابز  هب  ول  و  دنفلاخم ، مھ  نید  مان  اب  دنفلاخم ؛ یتاقبط  ضیعبت  عفر  لصا  اب  دنا ؛ نتخود هسیک 

هعماج یداصتقا  ی  هندـب رد  هبیرغ  هناگیب و  یاھ  مدآ هنوگ  نیا رگا  دـننک . ذوفن  هعماج  یداصتقا  ی  هندـب رد  تسا  نکمم  اھ  نیا دـننک . یراد  نادـیم دـنوش و  نادـیم  دراو  دـنیایب 

زکارم رد  دـنیایب  هک  تسا  نیا  رت  کانرطخ نآ  زا  اما  دـشاب . نیما  یاھناسنا  تسد  دـیاب  تسا و  مھم  هعماج  رد  تورث  لام و  داصتقا و  نوچ  تسا ؛ کانرطخ  هتبلا  دـننک ، ذوفن 

ی هنحـص رد  هـک  دـتفیب  قاـفتا  یزیچ  ناـمھ  دـنریگب . راـیتخا  رد  دـننک و  هـضبق  ار  مدرم  حیحـص  ریـس  طـخ  مدرم ، یاـھرواب  مدرم ، ناـمیا  مدرم ، نـھذ  دـننک ؛ ذوـفن  یگنھرف 

تـسد رد  اـیند  یربـخ  یروتارپـما  یللملا  نـیب یاـھ  نوـیزیولت اـھویدار و  هـک  ناـنچمھ  یرـالاس . هیامرـس ینعی  دـتفا ؛ یم قاـفتا  برغ  یاـیند  یامیـس  ادـص و  تاـعوبطم و 

دنچ هدـنب  هک  تسا  یزیچ  نامھ  نیا  دـنراذگب . رثا  دـنھاوخب  یگنھرف  قیرط  زا  دـننک و  فرـصت  مھ  ار  یگنھرف  زکارم  دـنیایب و  ام  روشک  لخاد  هب  اھ  نیا تساھراد ، هیاـمرس

مجاھت الصا  دنتفگ  دندرک و  راکنا  ار  شلصا  مھ  یـضعب  دنتفریذپ ، یـضعب  متفگ . ار  یگنھرف » مجاھت   » مدرک و هدھاشم  رانک  هشوگ و  رد  ار  نآ  یاھ  هناشن نیا ، زا  لبق  لاس 

! درادن دوجو  یگنھرف 

ماظن  / ١٩/١٣٧٩/٠۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

هب اذل  دننکب ؛ دـنھاوخ  یم راک  هچ دنتـسناد  یمن نوچ  داتفا ؛ یوروش  رد  هک  یقافتا  نامھ  درک ؛ دـھاوخ  هبلغ  یلیمحت  یاھوگلا  دوشن ، تاحالـصا  زا  یـصخشم  فیرعت  رگا 

یا همان رد  اذل  دنداد ؛ صیخشت  اھ  نآ رد  ار  فعض  نیا  هنادنمشوھ  ام  راوگرزب  ماما  دندرب . هانپ  اھ  نآ هب  دنتفر و  یبرغ  یاھلدم  اھوگلا و  رد  تاحالصا  ی  هنایـشان دیلقت  غارس 

نوناک هب  ندرب  هانپ  اب  ار  مسینومک  مسیلایـسوس و  داصتقا  روک  یاھ  هرگ دـیھاوخب  رگا  امـش  دنتـشون  ناشیا  دـندش . رکذـتم  ار  هتکن  نیا  دنتـشون ، فچابروگ  هب  ناشیا  هک 

مـسیسکرام رگا  زورما  هک  ارچ  دننک ؛ ناربج  ار  امـش  تاھابتـشا  دنیایب و  دیاب  نارگید  هکلب  درک ، دیھاوخن  اود  ار  دوخ  ی  هعماج زا  یدرد  اھنت  هن  دینک ، لح  برغ  یراد  هیامرس

هدنب هکنیا  تسا . هثداح  راتفرگ  رگید  لئاسم  رد  زین  رگید و  یلکـش  هب  هتبلا  لئاسم  نیا  رد  مھ  برغ  یایند  تسا ، هدیـسر  تسب  نب هب  یعامتجا  یداصتقا و  یاھـشور  رد 

. داد صیخشت  ماما  ار  یلصا  ی  هتکن ناھج ، یا  هناسر یتاغیلبت  لاجنج  نآ  رد  تسا . رطاخ  نیا  هب  دوب ، یعقاو  میکح  کی  ماما  میوگ  یم ررکم 

ناوناب  / ٣٠/١٣٧٩/٠۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هب درم  نز و  تناـیخ  ددرگ و  لزلزتـم  تسـس و  هداوناـخ ، ناـینب  هک  تسا  هدـش  بجوم  قطاـنم ، نآ  ناـنز  ندـناشک  لاذـتبا  هب  یرابودـنب و  یب نز و  دروـم  رد  یبرغ  گـنھرف 

دیاب هک  یلاح  رد  دنراکبلط ؛ مھ  ایند  ی  همھ زا  گنھرف ، نیا  اب  تسین ؟ نز  سنج  هب  تنایخ  نیا  تسین ؟ هانگ  نیا  دوشن . هدرمـش  مھم  نادـنچ  هداوناخ  لخاد  رد  رگیدـکی ،

یاھ هناسر یراد و  هیامرـس ی  هطلـس هبلغ و  اما  دھدب ؛ حیـضوت  دیاب  دنک ؛ عافد  شدوخ  زا  دیاب  دریگ ؛ رارق  عفادم  عضوم  رد  دیاب  نانز  دروم  رد  یبرغ  گنھرف  دنـشاب ! راکھدب 

نینچ هک  یلاح  رد  ناشدوخ ! حالطـصا  هب  ناشدوخ و  لوق  هب  نز  قوقح  عفادم  دـنوش  یم اھ  نآ راکبلط ؛ دـنوش  یم اھ  نآ دـننک ؛ یم سکعب  ار  هیـضق  یبرغ  رابج  ربکتـسم 

نم هک  هچنآ  دـننز . یم فرح  دـننک و  یم رکف  هناقداص  هک  دنتـسھ  یحلاص  قداص و  یاھناسنا  یا و  هفـسالف ینارکفتم ، املـسم  مھ  اـھ  یبرغ نیب  رد  هتبلا  تسین . یزیچ 

. تسا نز  هیلع  نز و  نایز  هب  یبرغ  ندمت  گنھرف و  یمومع  شیارگ  میوگ ، یم

هیضیف  / ١٣٧٩/٠٧/١۴ هسردم  رد  مق  هیملع  هزوح  بالط  الضف و  دیتاسا ، عمج  رد  تانایب 

نامھ ساسا  رب  دوب  یرکفت  دوبن ؛ ون  دیدج و  یندمت  یتسیسکرام  ماظن  هکنیا  اب  داتفارب -  یقرش  یاپورا  قباس و  یوروش  رد  یتسیـسکرام  ماظن  هک  یتقو  دیدید  امش 

ندـمت رادـساپ  نارگنوسفا  نانابھگن و  برغ و  یرادهیامرـس  هاگتـسد  اب  لاحنیعرد  یدام ؛ یاھهیاپ  نامھ  اب  یبرغ ؛ ندـمت  رکفت و  یاھهیاپ  نامھ  اب  اتدـمع  یبرغ ؛ ندـمت 

تدـحو و نآ  دوخ ، یازجا  نایم  رد  یتح  برغ  ندـمت  زورما  ینعی  دـندرک . حرطم  ار  ایند  رد  یتردـقربا  کت  یهلاسم  یناھج و  نیون  مظن  یهلاسم  تشاد -  یاهضراعم  یبرغ 

؛ تسا بلطتیلک  تسا ؛ بلطنوزفا  یداـم ، ندـمت  تعیبط  هب  اـنب  تسا ، هدرک  یرتـشیب  یداـم  دـشر  کـی  هک  هطقن  کـی  درادـن . ار  مزـال  تقادـص  یگناـگی و  نآ  ماجـسنا و 

. دریگیم هدیدان  ار  اھشخب  یهیقب  تسا و  بلطتیمامت 

ریبکریما  / ١٣٧٩/١٢/٠٩ یتعنص  هاگشناد  دیتاسا  نایوجشناد و  عمج  رد  تانایب 

تحت متفگ ، هک  روط  نامھ هتبلا  دننادرگرب . هرابود  ار  یبرغ  یریذپ  لیمحت نامھ  هب  تشگرب  طخ  برغ  هب  عاجترا  طخ  دنددص  رد  یبرغ  یاھ  یچتاغیلبت اھ و  نیـسیروئت زورما 

نارود یوجشناد  دناوت  یمن رگید  هرود  نیا  یوجشناد  دنیوگ  یم نامتفگ . رییغت  یروئت  ندش و  یناھج  یروئت  ون ؛ فرح  کی  ناونع  هب  هنارکف ؛ نشور هبـش  یروئت  کی  ناونع 

هدمآرس یراد  هیامرس اب  ی  هزرابم یھاوخ و  تلادع نارود  تسا ؛ هتشذگ  نتفگ ، رابکتـسا  رب  گرم  رابکتـسا و  رامعتـسا و  اب  تیدض  نارود  دنیوگ  یم دشاب . یرامعتـسا  دض 

، ینیب عقاو نامتفگ  ندش ، یناھج  یناھج ، نامتفگ  زا  تسا  ترابع  ییوجـشناد  دـیدج  نامتفگ  تسا ؛ هدـش  مامت  یـسایس  یالوت  یربت و  یھاوخ و  نامرآ نارود  تسا ؛

. تسا ندـش  ییاکیرما  شنطاب  اما  تسا ؛ ندـش  یناـھج  شمـسا  ندـش ، یناـھج  نیا  ندـش ! اـکیرما  رکـشل  یھایـس  ینعی  یناـھج ؛ نیون  مظن  هب  نتـسویپ  ناـمتفگ 

یاـھتلم رد  هک  یمیظع  یرادـیب  مغر  یلع هدـیبوک ، یزوریپ  یاـھ  هلق رب  هک  ییاـھمچرپ  مـغر  یلع هدرک ، هـک  ییاھتدـھاجم  مـغر  یلع ناریا  تـلم  هـک  تـسا  نـیا  شیاـنعم 

نیا زج  هدنک  تسوپ تخل و  تروص  هب  فدھ  دوش . اھییاکیرمآ  عفانم  نیمات  رازبا  هلمع و  رکـشل و  یھایـس  بالقنا ، زا  لبق  نارود  لثم  هرابود  دـیاب  هدروآ ، دوجو  هب  ناملـسم 

. دننک ناھنپ  ار  فدھ  نیا  تفرشیپ  لوحت و  ندش و  یناھج  ابیز  یاھمان  ریز  رد  دنھاوخ  یم اما  تسین ؛ یرگید  زیچ 

جح  / ١٣٧٩/١٢/١٢ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

صاـخ یناـمز  رد  صاـخ و  یی  هطقن هب  دـناوتب ، هک  ار  ناـشیا  زا  هکرھ  ناناملـسم و  ی  هـمھ لاـعتم  دـنوادخ  هـکنیا  تـسا . ناناملـسم  داـحتا  تدـحو و  رھظم  نـینچمھ  جـح 

، شنایامن رثا  نیتسخن  دزاس ، یم عمتجم  رگیدـکی  رانک  رد  ییاھبـش  اھزور و  ار  نانآ  تسا ، یگنھامھ  مظن و  یتسیزمھ و  رھظم  هک  یتاـکرح  لاـمعا و  رد  دـناوخ و  یمارف

تمظع ساسحا  زا  نانآ  نت  کی کیرھ  نھذ  ندرک  باریـس  نانآ و  هب  نیملـسم  عامتجا  تکوش  هوکـش و  نداد  ناشن  نانآ و  کـیاکی  رد  تعاـمج  تدـحو و  ساـسحا  قیرزت 

رد نیملسم  هک  تسا  تقیقح  نیا  ساسحا  اب  دنک . یمن سح  اھنت  ار  دوخ  دنک ، یگدنز  مھ  یھوک  فاکش  رد  اھنت  رگا  ناملسم  هک  تسا  تمظع  نیا  ساسحا  اب  تسا .

نآ و یدایا  لماوع و  یرالاس و  هیامرـس یایند  یداصتقا  یـسایس ، ی  هطلـس نیمھ  ینعی  مالـسا ، اب  تیدـض  هاگودرا  اب  دروخرب  تعاجـش  یمالـسا ، یاھروشک  زا  کـیرھ 

نیا ساسحا  اب  دریگ . یمن ناـنآ  رد  تسھ  هدوب و  ناـشمجاھت  دروم  لـلم  ربارب  رد  یبرغ  نارگرامعتـسا  حالـس  نیلوا  هک  ریقحت  نوسفا  دـنبای و  یم ار  نآ  یرگ  هنتف گـنرین و 

اب ناملسم  یاھتلم  نایم  راب  تبیـصم ی  هلـصاف نیا  دننک و  یم سح  زاین  یب ار  دوخ  هناگیب  یاھتردق  هب  هیکت  زا  دوخ ، مدرم  هب  هیکت  اب  ناملـسم  یاھتلود  هک  تسا  تمظع 

نیا ییارگ  یلم زیمآطارفا  تاساسحا  یایحا  ینعی  زورما  زورید و  یرامعتـسا  گنرین  هک  تسا  تعامج  تدحو و  نیا  ساسحا  اب  دـیآ . یمن دـیدپ  نانآ  رب  مکاح  یاھ  هاگتـسد

ی هدحاو تیوھ  ضراعم  بیقر و  هکنآ  یاج  هب ییایسآ ، ییاقیرفآ و  یکرت و  یـسراف و  یبرع و  تیموق  دروآ و  یمن دیدپ  ار  ناملـسم  یاھتلم  نایم  قیمع  عیـسو و  ی  هلـصاف

یا هلیسو دوش ، رگید  یاھتیموق  ریقحت  یفن و  ی  هناھب هلیسو و  یتیموق ، رھ  هکنآ  یاج  هب  و  ددرگ ؛ یم نآ  یدوجو  ی  هعس زا  یکاح  نآ و  زا  یشخب  دشاب ، اھ  نآ یمالسا 

. ددرگ یم یمالسا  ماوقا  ریاس  هب  موق  رھ  ییایفارغج  یداژن و  یخیرات و  تبثم  تایصوصخ  لاقتنا  لقن و  یارب 

« برغ يرادهيامرس  ماظن   » 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 17هاگياپ  هحفص 6 
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جح  / ١٣٧٩/١٢/١٢ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

ناـھج دـنراد و  شود  رب  یگرزب  فیلاـکت  اـھتیعقاو ، نیا  ربارب  رد  اـھتلم  مھ  ناملـسم و  یاـھتلود  مھ  تسا . اـھیماکان  اـھتیقفوم و  نیا  ی  هبرجت لاـح  رد  زورما  یمالـسا  تما 

خیرات باتک  زا  ار  فعـض  یتخبروش و  قرو  دناوت  یم نآ  ربارب  رد  دھعت  ساسحا  فیلاکت و  نیا  اب  ییانـشآ  تسا . شیوخ  خیرات  زا  یـساسح  ی  هلحرم زا  راذگ  لاح  رد  مالـسا 

فعـض و ی  هدننکدیدشت لماع  هک  برغ  یایند  زورما  دیاشگب . ار  مالـسا  یایند  یونعم  یدام و  شـشخرد  ناناملـسم و  تمظع  تزع و  ی  هحفـص رگید  راب  دنادرگب و  مالـسا 

یاھ هیاپ رد  دوخ  ذوفن  جیردتب  یرالاس  هیامرس ماظن  یرگ و  یدام داسف  تسا . یندشن  لح  گرزب و  یاھیراتفرگ  شوختسد  تسا ، هدوب  یمالسا  یاھروشک  یگدنام  بقع

ار نارحب  یکیدزن  دنک و  یم المرب  جیردتب  دوب ، هدنام  ناھنپ  هیامرـس  تعنـص و  ی  هدننک هریخ عشعـشت  ریز  رد  هک  ار  ینمزم  یاھیرامیب  دزاس و  یم راکـشآ  ار  یدام  ندمت  نآ 

، مالـسا ناھج  یاج  هباج رد  ار  نآ  یاھ  هناشن دـنک و  یم سح  دوخ  ی  هدیـشک جـنر بھتلم و  ی  هرھچ رب  ار  یمالـسا  یرادـیب  میـسن  مالـسا ، یایند  دـھد . یم ربخ  ناـنآ  هب 

رد برغ ، مکحت  ریقحت و  مسلط  هدرک و  نشور  اج  همھ  رد  ار  ناناوج  یاـھلد  دـیما ، غورف  دـنیب . یم مشچ  هب  ناـنبل  نیطـسلف و  رد  زین  دنلبرـس و  دـھاجم و  ناریا  رد  هژیو  هب

نوچ و یب نئمطم و  نکیل  راوشد ، زارد و  هار ، زین  سپ  نیا  زا  تسا . هدـش  راـثیا  نآ  هار  رد  یمارگ  ناـج  نارازھ  هدـماین و  تسد  هب  ناـسآ  تصرف ، نیا  تسا . هتـسکش  مھ 

. دننک کمک  رادیب  عاجـش و  مولظم و  تلم  نآ  هب  دـیاب  همھ  و  تسا ، هتفرگ  شود  رب  هار  نیا  ندومیپ  ندوشگ و  رد  یگرزب  مھـس  نیطـسلف  تلم  رـضاح ، لاح  رد  تسا . ارچ 

. دنریگ هدھع  رب  هار  نیا  ندومیپ  رد  ار  دوخ  مھس  نیطسلف ، نامرھق  تلم  هب  ندناسر  یرای  رد  دنناوت  یم اھتلود  اھتلم و  رگید 

ماظن  / ١٣٨٠/٠٩/٢١ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

دوش یم دراو  یسایس  یاھراشف  ایند  فارطا  زا  دینک . لمحت  ار  اھراب  نیا  دیناوتب  دیاب  دراد . رارق  ناتشود  رب  ینیگنـس  یاھراب  اعقاو  تسامـش . ی  هدھع رب  یگرزب  یاھراک 

تلادـع راعـش  یماظن  یتقو  تسا . هداتفارد  ایند  یاھردـلق  اب  هک  تسا  یماظن  ماظن ، نوچ  تسا ؛ مولعم  مھ  شتلع  دروآ . یم موجھ  ایند  فرط  همھ  زا  یفنم  تاغیلبت  و 

قافتا رتمک  دنتـسھ . اھردلق  نامھ  مھ  اھملاظ  دنملاظ ؛ ایند  یاھردلق  هشیمھ  دنتـسھ ؟ یناسک  هچ  اھملاظ  تسا . هداتفارد  اھملاظ  اب  ینعی  دـتفیبرد ، ملظ  اب  دـھدب و 

هب میظع  ی  هکبـش نیا  دـتفا . یمرد اـھ  نیا اـب  یمالـسا  ماـظن  یعیبـط  روـط  هب  سپ  دـنوش ؛ یم ملاـظ  هک  دنتـسھ  نارادروز  دـنوش . ملاـظ  فیعـض ، یاـھ  مدآ هک  دـتفا  یم

مئاد تسا - یناـھج  یاھتـسایس  ی  هدـننک هرادا تسا و  ناـمھ  تقیقح ، رد  مھ  یناـھج  رابکتـسا  هک  یناـھج - یراد  هیامرـس دـساف  رایـسب  ی  هدـینت مھرد ی  هتـسویپ مھ

هب دسر ، یم سلجم  ی  هدنیامن هب  دسر ؛ یم دارفا  یکی  یکی هب  ات  دیآ  یم اھ  نیا یاھباتزاب  دنک . یم تسرد  یمومع  راکفا  دزاس و  یم وج  دنز ، یم فرح  دنک ، یم تاغیلبت 

هک تسین  دب  دراد . مزال  هریخذ  اھ ، نیا لباقم  رد  یگداتـسیا  دسر . یم فلتخم  یاھـشخب  هب  دسر ، یم هجراخ  ترازو  هب  دسر ، یم تلود  هب  دسر ، یم یئاضق  نالوئـسم 

. دنروآ دوجو  هب  دوخ  رد  ار  هریخذ  نیا  یدراوم  رد  ناتسود 

ماظن  / ١٣٨٠/١٢/٢٧ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

قوقح ناسنا ، تمارک  رکف ، یدازآ  ناسنا ، یدازآ  لوصا ، نیا  تسا . لومـش  ناھج لوصا ، نیا  دـنیوگ  یم دـننک و  یم یفرعم  ییاکیرما  لوصا  ناونع  هب  ار  یلوصا  اـھییاکیرمآ 

رکذ امش  هک  تسا  ییاھنیا  اکیرما  زورما  تموکح  ی  هصخشم تساھ !؟ نیا زورما  ییاکیرمآ  ی  هعماج ی  هصخشم دنییاکیرمآ !؟ لوصا  اھ  نیا تساھزیچ . لیبق  نیا  زا  رـشب و 

هک دندوبن  تموکح  نیا  رد  رثوم  لماوع  تموکح و  نیا  ایآ  درک ؟ دوبان  ار  اکیرما  ناتسوپ  خرس درک ؟ ماع  لتق  ار  اکیرما  نیمزرس  یلصا  نایموب  هک  دوبن  تموکح  نیا  ایآ  دیدرک !؟

راتفر اھ  نیا اب  اھ  هعجاف نیرت  تخـس اب  یدامتم  یاھلاس  دـندوبر و  یگدرب  یارب  ار  اھ  نآ ناوج  رـسپ  رتخد و  دـنتفرگ و  یگدرب  هب  ناشیاھ  هناخ لخاد  زا  ار  ییاقیرفآ  اھنویلیم 

هک تسا  لاس  تسیود  بیرق  دیاش  هک  دھد  یم ناشن  اکیرما  رد  ار  یراد  هدرب یگدنز  هک  ماتومع » ی  هبلک  » مان هب  تسا  یرثا  یرنھ ، راثآ  نیرت  یدژارت زا  یکی  زورما  دـندرک ؟

یدازآ هن  تسا ؛ نیا  هداد ، ناشن  ایند  هب  ییاکیرما  ماظن  هک  یا  هزیمم هصخشم و  نآ  تسا ؛ نیا  اکیرما  تموکح  تسا ؛ نیا  اکیرما  یاھتیعقاو  تسا . هدنز  زونھ  هتشون  نیا 

رد مدآ  رفن  کی  رد  یتسوپ  خرـس ی  هگر امـش  رظن  زا  مھ  زورما  نیمھ  دـیتسین . لئاق  یربارب  دیفـس  هایـس و  نیب  مھ  زونھ  امـش  یربارب !؟ مادـک  ناسنا . یربارب  هن  ناسنا ،

یاـقآ ینارنخـس  اـی  ینارنخـس ، نـیمھ  دیرــضاح  امــش  رکف !؟ یدازآ  اـھناسنا !؟ یربارب  دوـش . یم بوـسحم  وا  یارب  فعــض  ی  هـطقن کـی  یرادا  شنیزگ  لـحارم  زا  کـیرھ 

مادک دینک . شخپ  دیرادرب  ار  یمتاخ  یاقآ  ی  هتعاس مین ینارنخـس  نیمھ  تسھ ، نایب  یدازآ  رکف و  یدازآ  اجنآ  رگا  دینک ؟ شخپ  اکیرما  رد  ناتیاھ  هناسر رد  ار  روھمج  سیئر

نیا تساھتـسینویھص ! رایتخا  رد  ناشتیرثکا  هک  تساکیرما  گرزب  ناراد  هیامرـس یراد و  هیامرـس هاگتـسد  هب  لصتم  همھ  فان  دـنب  اما  تسا ، عونتم  اھ  هناسر رکف !؟ یدازآ 

امـش تسا . لومـش  ناھج ییاکیرما  لوصا  دـنیوگ  یم تقو  نآ  تسا !؟ ییاکیرما  لوصا  اھ  نیا دـییوگ ؟ یم غورد  ایند  مدرم  هب  ارچ  تسا !؟ اکیرما  رد  اـھ  هناـسر یدازآ  ینعم 

نیلاتسا دنتشاد ؛ لومـش  ناھج لوصا  اھتـسینومک ، مھ  امـش  زا  لبق  بوخ ؛ دینک ؟ عضو  لومـش  ناھج لوصا  تیرـشب ، یارب  هک  دیھد  یم قح  ناتدوخ  هب  هک  دیتسھ  یک 

لومـش ناھج لوصا  ناشدوخ  رظن  هب  مھ  ایند  یاھتـسیشاف  دنک . یوریپ  دـیاب  لوصا  نیا  زا  دـنک ؛ تعاطا  نم  زا  دـیاب  ایند  ی  همھ تفگ  یم تشاد ؛ لومـش  ناھج لوصا  مھ 

کی قطنم  قطنم ، نیا  میبوکب . ار  وا  متا  بمب  اب  میورب  دیاب  دنکن ، لوبق  ایند  رد  هکرھ  تسا ، لومش  ناھج لوصا  نیا  تسام ؛ لوصا  نیا  هک  تسا  یقطنم  هچ  نیا  دنتشاد .

!؟ دییوگ یم غورد  تیرشب  هب  روط  نیا تسا !؟ ناسنا  تمارک  هب  دقتعم  اتقیقح  هک  تسا  یتلود  کی  قطنم  قطنم ، نیا  تسا !؟ دازآ  تلم 

١٣٨١/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدزیس  مسارم  رد  تانایب 

مضھ طلـسم  یـسایس  یاھنایرج  اھتردق و  ی  همـضاھ رد  بالقنا  نیا  تشاذگن  دروآ و  دوجو  هب  بالقنا  نیا  یارب  ار  یمکحم  بوچراچ  هک  دوب  نیا  ام  راوگرزب  ماما  گرزب  رنھ 

مدرم ناھد  رد  ناشیا  تشگنا  ی  هراشا طخ  ماما و  میلاعت  هک  یمالسا » یروھمج  یدازآ ، لالقتسا ،  » راعش ای  یمالسا ،» یروھمج  یبرغ ، هن  یقرـش ، هن   » راعـش دوش .

لوـصا هب  هن  دراد ، یطاـبترا  قرـش  زور  نآ  هاـگودرا  مزیلایـسوس  لوـصا  هب  هن  هک  تسا  یمکحتـسم  تباـث و  لوـصا  هب  یکتم  بـالقنا  نـیا  هـک  دوـب  نـیا  شیاـنعم  تخادـنا ،

. دوب نیمھ  دنا ، هداد ناشن  یتخسرس  دنا و  هدرک ینمشد  بالقنا  نیا  اب  برغ  قرش و  هکنیا  تلع  برغ . هاگودرا  لاربیل  یراد  هیامرس

مدرم  / ٣٠/١٣٨١/٠۶ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

دیاب ار  ادـخ  نید  ی  هماقا دـیھاوخب . ام  زا  دـیاب  ار  اھ  نیا مھ  مدرم  امـش  مینک . تیاعر  ار  اھ  نیا دـیاب  میتسھ ، یولع  تموکح  رگا  میتسھ ، یمالـسا  یروھمج  رگا  زورما  ام 

نآ ار  نامدوخ  مینک  یعـس  مھ  ام  دنیوگ ، یم هچ  اھ  نآ تسیچ ، ناشفرح  یـسایس  میھافم  یتموکح و  میھافم  رد  برغ  قرـش و  مینیبب  مینک  هاگن  ام  هکنیا  دـیھاوخب .

مکاـح ناشمـسا  دوب ؛ ربـمغیپ  ی  هفیلخ ناشمـسا  مھ  اـھ  نآ تسا . ساـبع  ینب  هیما و  ینب  تفـالخ  لـثم  تساـھینامثع ، تفـالخ  ناـمھ  لـثم  نیا  میھد ، قیبـطت  روـط 

. دـندرک یم لـمع  روط  ناـمھ مھ  اـھ  نیا دـندرک ، یم لـمع  اـھ  نآ هک  روط  ناـمھ دوب . ناـھاشداپ  تموکح  رـصیق و  یرـسک و  تموکح  ناـشلمع  مسر و  اـما  دوـب ؛ یمالـسا 

ناـملاظ و نیرتور  تشز ناراد و  یناـپمک ناراد و  هیامرـس هک  یتـموکح  غارـس  برغ ، یراد  هیامرـس غارـس  میورب  دـعب  دـشاب ، یمالـسا  تموکح  یولع و  تموـکح  ناممـسا 

رگید یاھزیچ  غارـس  مچرپ  نیا  ریز  رد  تقو  نآ  مینک ، دنلب  یمان  کی  اب  ار  یمچرپ  دش . دـھاوخ  قافن  نامھ  نیا  تسا ؟ تسرد  نیا  دـننک !؟ یم هرادا  ار  نآ  ملاع  نارگمتس 

زا یئاـضق ، نیلوئـسم  زا  ارزو ، زا  روـھمج ، سیئر زا  تسا - همھ  رازگتمدـخ  هک  یربـھر - زا  ـالاب ؛ اـت  نییاـپ  زا  تموـکح ، نارازگراـک  ی  همھ یمالـسا ، ماـظن  رد  زورما  مـیورب ؟!

تاررقم یارجا  رد  ضیعبت  دننک ، ایحا  ار  تلادع  دننک ، هماقا  ار  ادخ  نید  هک  دشاب  نیا  ناشتمھ  دیاب  دنتـسھ ، روشک  فانکا  رد  هک  ینوگانوگ  ناریدم  زا  سلجم و  ناگدنیامن 

ناشدوخ یمومع  یصخش و  راعش  ار  اوقت  راعـش  دوب - نینموملا  ریما  هک  نانچمھ  دشاب - ریقف  فعـضتسم و  مورحم و  ی  هقبط هب  ناشھجوت  نیرتشیب  دنرادرب ، نایم  زا  ار 

. تسام ی  هفیظو نیا  دنھد ؛ رارق 

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

دروآ و تسد  هب یرتشیب  لوپ  هکرھ  تسا ؛ تایدام  ی  هقباسم بوکب  نزب و  هلب ، هک  دشاب  هنوگ  نیا مدرم  روصت  هک  دننک  یم یـشم  دننز و  یم فرح  یروط  هعماج  رد  یا  هدع

نوناق هب  طوبرم  نیا  تسین . نیا  هیضق  تسا ! تخبدب  هدنام و  بقع تسا و  هکرعم  سپ  شھالک  درک ، یرتمک  ی  هدافتـسا سکرھ  تسا ؛ هدرب  وا  درک ، یرتشیب  ی  هدافتـسا

« برغ يرادهيامرس  ماظن   » 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 17هاگياپ  هحفص 7 
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، یناسنا ی  هعماج رد  اما  درادن - دوجو  یتیونعم  نوچ  تسا - روط  نیمھ تسا ، تایدام  لوپ و  رس  رب  اوعد  هک  یراد  هیامرس یاھماظن  رد  هلب ؛ تسا ! نردم  یاھناویح  لگنج 

دنـشاب و دـیاب  دنـشابن ؛ تشیعم  میمرت  تایدام و  رکف  هب  هکنیا  یارب  دوشن  هناـھب  نیا  هتبلا  دـنز . یم ار  لوا  فرح  یونعم  شزرا  یناـسنا و  تمارک  وربآ و  فرـش و  تلیـضف و 

. دننک مکحتسم  ار  یداصتقا  یاھ  هیاپ مدرک : ضرع  هک  تسا  یزیچ  نامھ  مھ  شھار 

ناجنز  / ١٣٨٢/٠٧/٢٢ نایوجشناد  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

سوپاتخا اب  یعیبط  روط  هب ماظن  نیا  نوچ  ارچ ؟ دـش . ادـیپ  نآ  ربارب  رد  یناھج  میظع  شلاچ  مدرم ، یاھ  نامیا مکحتـسم  ی  هیاپ رب  یمالـسا  ماـظن  ندـمآ  دوجو  هب  زا  سپ 

دینادـب ناناوج  امـش  میورب . روشک  نالف  ای  سیلگنا  ای  اکیرما  گنج  هب  میتساوخ  یم ام  هک  دوبن  نیا  یریگرد  نیا  یانعم  دـش . یم ریگرد  ایند  یرابکتـسا  یاھماظن  کانرطخ 

نآ روشک و  نیا  اب  هضراعم  گنج و  هب  هک  دـنھد  روطخ  ناشنھذ  هب  بالقنا  نالوئـسم  هک  دـشن  مھ  زور  کی  یتح  یمالـسا ، بالقنا  لاـس  جـنپ  تسیب و  نارود  لوط  رد  هک 

نادـیم هب  قیمع  گنھرف  اب  ییاـیفارغج و  ساـسح  تیعقوم  نتـشاد  اـب  یمالـسا  روشک  کـی  یتقو  تسا . بـالقنا  تاذ  تیوھ و  ی  هیحاـن زا  شلاـچ  نیا  هن ، دـنورب ؛ روشک 

روط هب دوش ، یم راکـشآ  وا  ی  هرھچ رد  تیقفوم  یاـھ  هناـشن دـنک و  یم ار  دوخ  شـالت  تدـھاجم و  ماـمت  نآ ، هب  ندیـشخب  ناـج  یارب  دـنک و  یم حرطم  ار  یا  هدـیا دـیآ و  یم

هاگودرا رگید  فرط  رد  یراد و  هیامرـس مزیلاربیل  هاگودرا  فرط  کی  رد  هک  زور - نآ  یرابکتـسا  یاھ  هاگتـسد اذـل  دزادـنا . یم رطخ  هب  هقطنم  لـک  رد  ار  رابکتـسا  عفاـنم  یعیبط 

دیاب هکنیا  رد  اما  دنتـشاد ، فالتخا  رگیدـمھ  اب  لئاسم  دـصرددون  رد  اھ  نیا هک  دوب  نیا  بیجع  دـنداتفارد . یمالـسا  بالقنا  اب  دوب - یروتاتکید  یداحلا  ییاعدا  مزیلایـسوس 

اھ نیا تسین ؛ یرارکت  یاھفرح  اھ  نیا دینک ؛ رکف  لئاسم  نیا  یور  زیزع  ناناوج  امـش  دندوب ! دحتم  مھاب  دنک ، ار  هدـمآرب  لاھن  نیا  درک و  شوماخ  ار  هتخورفارب  ی  هلعـش نیا 

. دنک یم نشور  هدنیآ  یارب  ار  ام  هار 

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

کیکفت ی  هجیتن رد  هک  تسا  ییاھزیچ  زا  یکی  درک - اھتنحم  نیرتدـیدش  نیرت و  تخـس رد  قرغ  یدامتم  یاھلاس  ار  ناسنا  اھنویلیم  روشک و  اھھد  هک  رامعتـسا - ی  هدـیدپ

قانتخا یاھتموکح  مزینومک و  دوب . خـلت  یاھ  هویم نامھ  زا  مھ  مود  لوا و  یناھج  گـنج  ود  داـتفا . قاـفتا  اـپورا  رد  قـالخا  زا  تلود  تیونعم و  زا  تسایـس  تیونعم ، زا  ملع 

ناـیغط یـسنج و  داـسف  بالیـس  هداوناـخ ، نوناـک  ندـش  ناریو  دوـب . تیوـنعم  زا  یتعنـص  یملع و  تـکرح  ییادـج  خـلت  یاـھ  هوـیم اـھ و  هجیتـن وزج  مـھ  یتسیــسکرام 

. تسا کیکفت  نامھ  جیاتن  همھ  یطارفا ، یراد  هیامرس

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

حانج نالف  هب  یگتـسباو  یراد ، هیامرـس یاھروشک  ی  هطباض لثم  تسا ؛ ینید  یاھ  هطباض اـم ، راوگرزب  ماـما  یـسایس  بتکم  قبط  هیقف ، تیـالو  یربھر و  یاـھ  هطباـض

رگا هک  ندوب ، دنمتورث  دنمتردق و  دناب  نالف  وزج  تسا ؛ نیا  اھ  نآ طباوض  اما  دننک ، یم باختنا  ناشطباوض  بوچراچ  رد  دنراد و  هطباض  مھ  اھ  نآ تسین . دنمتورث  دـنمتردق و 

. تیارد اوقت و  ملع ، زا  تسا  ترابع  هطباض  تسا . یونعم  ی  هطباض هطباض ، تسین ؛ اھ  نیا هطباض ، مالسا ، یسایس  بتکم  رد  دنرادن . ار  هطباض  دنـشاب ، دناب  نآ  زا  جراخ 

یسک مالـسا . یـسایس  بتکم  قبطرب  تسا  یلـصا  یاھ  هطباض اھ  نیا دنک ؛ یم نیمات  ار  تلم  روشک و  حلاصم  تیارد ، دروآ ؛ یم تعاجـش  اوقت ، دروآ ؛ یم یھاگآ  ملع ،

شراد فرط مھ  روشک  مدرم  ی  همھ هچنانچ  دوش ، اھ  هطباـض نیا  زا  یکی  دـقاف  دوش و  بلـس  وا  زا  اـھ  هطباـض نیا  زا  یکی  رگا  تسا ، هتفرگ  رارق  ساـسح  دنـسم  نآ  رد  هک 

دش دھاوخ  طقاس  تیلھا  زا  دنشاب ،

سلجم  / ١٣٨٣/٠٣/٢٧ ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

رد هک  دـندرک  یم رخافت  اما  تسھ ؛ یراک  کـتک عینـش و  یاـھ  یریگرد اـیند  رد  رگید  سلاـجم  رد  هک  دـندروآ  یم داـی  هب  ررکم  ار  نیا  ماـما  بـالقنا  لـیاوا  هک  مراد  رطاـخ  هب نم 

زیھرپ نآ  زا  دوش ؛ یم بوسحم  اھ  نآ فعـض  ی  هطقن هک  دـننک  یم هچ  نارگید  مینیبب  دـیاب  اـم  تسا . مھم  نیا ، تسھ . هلداـجم  هثحاـبم و  تسین ؛ اـھفرح  نیا  اـم  سلجم 

اھتکرـش و عفانم  ظفاح  هک  دـھد  یم ناشن  مھ  لمع  رد  دروآ و  یم نابز  هب  انلع  هدـنیامن  هک  تسا  جـیار  لومعم و  یراد  هیامرـس یاـھروشک  سلاـجم  زا  یرایـسب  رد  مینک .

زا ایند  ملظ  نیرتشیب  هک  یلام - میظع  زکارم  گرزب و  یاھ  یناپمک هک  ار  یعفانم  دـصاقم و  درادـن . مھ  ییابا  راک  نیا  زا  تسا ؛ نوگانوگ  یاھ  یناـپمک اھتـسارت و  اـھلتراک و 

. تساھ نآ فعض  ی  هطقن نیرت  گرزب نیا  دنتسھ ؛ اھ  نآ راک  ندرک  فیدر  یراذگ و  نوناق لابند  سلاجم  رد  اھ  نیا دننک ، یم فیرعت  تساھ - نآ یوس 

یھاگشناد  / ٠١/١٣٨٣/٠۴ داھج  نالوئسم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ی همھ رد  شناد  ی  هتفرشیپ یاھزرم  تمس  هب  هک  یھار  ام  دوب . دھاوخ  هارمھ  نآ  اب  مھ  تیقفوم  دیدرت  نودب  تشاد ، دوجو  ادخ ، یارب  راد  فدھ شالت  ینعی  داھج ؛ یتقو 

یاھھار مینک و  یط  عیرـس  ار  هار  نیا  دیاب  دش . دھاوخن  یط  نامیا  یارب  راک  ی  هیحور ادخ و  هب  لکوت  ی  هیحور لالقتـسا ، ی  هیحور اب  زج  هک  دینادب  ملـسم  میراد ، اھ  هنیمز

اھامـش تسا و  زیخ  ملع نیمزرـس  اجنیا  اریز  تسا ؛ نکمم  راک  نیا  مینک ؛ داجیا  ار  یدـیدج  یاھزرم  زاـب و  ار  شناد  یاـھزرم  میناـسرب ؛ ار  ناـمدوخ  مینک و  ادـیپ  ار  رب  ناـیم

، دوش لقتنم  شناد  دنھد  یم هزاجا  یتقو  تسا و  هتـسب  شناگدنراد  ریغ  ام و  روشک  لثم  ییاھروشک  یور  رب  اھـشناد  نیا  زا  یرایـسب  یاھرد  دوش . یم هک  دیداد  ناشن 

نم تسا . روط  نیمھ مھ  یناـسنا  مولع  یاـھ  هنیمز رد  تسا ؛ روط  نیمھ اـھ  هنیمز ی  همھ رد  هتبلا  تسا . هداـتفا  توارط  ییوـن و  زا  تسا و  هدـش  یلامتـسد  هنھک و  هک 

هک دننک ، یم لابند  اجنیا  رد  اھ  یضعب زورما  ار  یبلاطم  هک  متفگ  دندوب ، اجنیا  رد  دننک و  یم راک  یروشک  نوگانوگ  یاھتیریدم  داصتقا و  یاھ  هنیمز رد  هک  یناتسود  هب  زور  نآ

- دنتسھ اھ  نآ فرح  بوذجم  هک  یناسک  اجنیا - رد  یدادعت  یلو  دنتسھ ، راک  لوغشم  اھ  نآ هتفرگ و  رارق  لمع  دروم  هدمآ و  رازاب  هب  اھ  نآ رترب  تایرظن  تسا . هدش  خوسنم 

اکیرما اپورا و  لباقم  رد  برغ و  لباقم  رد  ناشدوخ  اما  میـشاب ، هتـشادن  نید  شیپ  لاعتم و  یادخ  شیپ  دبعت  دـنیوگ  یم یـضعب  دـننک ! یم حرطم  ار  اھ  هلابند نآ  دـنراد  هزات 

ناج و اب  ار  یراد  هیامرس نآ  هب  یکتم  یـسایس  تردق  یاھ  هاگتـسد برغ و  یراد  هیامرـس لباقم  رد  دبعت  یلو  دننک ، یمن لوبق  ار  ادخ  لباقم  رد  دبعت  دارفا  نیا  دنراد ! دبعت 

! دنریذپ یم لد 

ناحادم  / ١٧/١٣٨٣/٠۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

اما تسا ، قفومان  هبذاج و  مک اھوگلا  هتبلا  دـنروآ . یم ایند  ی  همھ رد  رـشب  یاھلـسن  مشچ  یولج  وگلا  مئاد  اھناسنا  ندرک  هارمگ  یارب  ایند  یتاـغیلبت  یاـھ  هاگتـسد زورما 

شیامن بترم  دنروآ و  یم ار  انعم  یب چوپ و  یاھلکیھ  دنروآ ، یم نطاب  نودب  رھاظ  شوخ یوھایھرپ  یاھ  مدآ دنروآ ، یم هدنـسیون  دنروآ ، یم هشیپرنھ  دنتـسین ؛ رادرب  تسد

یدوویلاھ و یاھملیف  دـننک و  یم جرخ  اھلوپ  راک ، نیا  یارب  اھ  نآ دنـشکب . یھار  هب  دـنھدب و  تکرح  یتمـس  هب  ار  اھناسنا  اھوگلا ، نیا  ی  هلیـسو هب  دـنناوتب  ات  دـنھد ، یم

، دشاب یـسایس  یریگ  تھج تسایـس و  زا  غراف  یتسیاب  رنھ  دـنیوگ  یم هکنیااب  تسا . راد  تھج شبلغا  دـیناد ، یم دیونـش و  یم دـینیب و  یم هک  تسد  نیا  زا  ییاھزیچ 

یرگلواپچ یرابکتسا و  عفانم  هار  رد  ار  هفسلف  لالدتسا و  زغم و  نتـشون ، رعـش ، ملیف ، امنیـس ، رنھ ، ملاع  ناربکتـسم  تسین ؛ یروج  نیا تسا و  سکعب  ناشدوخ  راتفر 

تلود رس  تشپ  یاھتکرـش  مھ  شا  یداصتقا یاھتردق  تساکیرما ، شا  یماظن تردق  تسایند ؛ یراد  هیامرـس رھاظم  زورما  هک  یزیچ  نیمھ  دنا ؛ هدرک مادختـسا  ناشدوخ 

اھ نآ هک  هچنآ  اب  ی  هلباـقم رد  دـنناوتب  هک  یی  هنومن وگلا و  تسا و  یلاـخ  ناشتـسد  مھ  اـھتلم  یزاـسوگلا ، یارب  دـننک  یم هدافتـسا  تاـناکما  ی  همھ زا  اـھ  نآ دـنیاکیرمآ .

. دنرادن دنھدب ، ناشن  ناشدوخ  زا  دنروآ ، یم

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

هجو چیھ هب فدھ  کی  ناونع  هب مھ  تلادع  زا  تساراد . ام  یاھرازبا  صیخشت  فادھا و  صیخشت  ام ، مھف  رد  یعیسو  رایسب  دربراک  لقع  تسا . ینالقع  مالسا  ام  مالـسا 

« برغ يرادهيامرس  ماظن   » 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 17هاگياپ  هحفص 8 
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یارب تسا و  یرازبا  ود و  ی  هجرد یعرف و  ی  هلاسم تلادع ، ی  هلاسم شیارب  یسارکمد  لاربیل  رب  ینتبم  یراد  هیامرـس یایند  نوچ  دوش  روصت  هکنیا  مینک . یمن رظن  فرص

یاھبلاق رد  ام  مینک . رظن  فرـص یلـصا  یروحم و  ی  هلاـسم کـی  یاـنعم  هب  تلادـع  زا  اـم  هک  دوش  یمن بجوم  تسا ، یلـصا  ی  هلاـسم لوپ  دوس و  عفن و  ی  هلاـسم اـھ  نآ

عناق مالـسا  مسا  هب  تلادـع . تینالقع و  تیونعم ، مالـسا  تسا : نیا  ام  مالـسا  تسا . روحم  تلادـع  ی  هلاـسم ناـم ، یجراـخ یلخاد و  تسایـس  درکراـک  رد  یداـصتقا و 

گنر مھ فلتخم  یاھ  شخب رد  اھ  نآ اب  دنک و  هدافتسا  اھ  نآ یاھشور  زا  دنک و  جیورت  ار  ییاکیرما  یاھشزرا  یبرغ و  یاھشزرا  ات  میشاب  هتشاد  لاربیل  مالـسا  هک  میتسین 

. میتشادن لوبق  ار  نآ  تضھن  نایرج  لوا  زا  میرادن ، لوبق  الاح  هکنیا  هن  میرادن . لوبق  مھ  ار  ینابلاط  رجحتم  مالسا  ام  دناوخب . مھ  یا  هبدن یاعد  انایحا  دوش و  ادص  مھ و 

نآرق  / ٢۶/١٣٨٣/٠۶ نایراق  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ی همانرب مسجم  یعطق و  روطـس  تروص  هب  ار  ینآرق  میھافم  دعب ، تسا . مزال  نآرق  اب  سنا  ییانـشآ و  لوا ، تسین . رخآ  مدـق  تسا ، لوا  مدـق  نآرق ، توالت  ندـناوخ و  نیا 

زا زور  کی  مسیلاربیل ؛ تمـس  هب  زور  کی  دـنناشکب ، مسینومک  تمـس  هب  ار  ام  زور  کی  دـنناشکن ؛ فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  ار  اـم  اـت  نتـشاد ، هگن  مشچ  لـباقم  رد  یگدـنز 

نآرق نشور  طخ  نوچ  دنناشکب ؛ فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  ار  ام  دنناوت  یمن میدش ، انشآ  نآ  اب  میتفرگ و  دای  هک  یتقو ار  نآرق  یراد . هیامرس زا  زور  کی  دنیوگب ، مسیلایـسوس 

. تسا یگدنز  تیعقاو  رد  میھافم  نیا  ندرک  هدایپ  هاگ ، نآ و  دنک . یم تیادھ  ار  ام 

تلود  / ١٣٨٣/٠٨/٢٠ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

هبـش رد  سیلگنا  تلود  هک  درک  هاگن  دیاب  درک ؛ باسح  دیابن  ار  نیا  درادن . دوجو  ریقف  اھروشک  نیا  تیعمج  تبـسن  هب  سیلگنا  ای  اکیرما  رد  الثم  دـییوگب  امـش  تسا  نکمم 

یا یداصتقا ذوفن  ی  هعـس اب  اکیرما  زورما  ای  هدرک ؛ داجیا  رقف  ردقچ  اجنآ  هتـشاد ، ار  نیتال  یاکیرما  ای  اقیرفآ  رامعتـسا  هک  یتلود  نالف  ای  هدرک ؛ داجیا  ریقف  ردـقچ  دـنھ  ی  هراق

یتاقبط ی  هلـصاف ریقف و  رقف و  مھ  اـھروشک  نیا  دوخ  رد  هتبلا  تساـھ . نیا کـالم ، تسا . هدرک  داـجیا  اـیند  رد  تیمورحم  یگنـسرگ و  رقف و  ردـقچ  دراد ، اـیند  ماـمت  رد  هک 

یداصتقا فاکـش  الثم  هک  دوش  یم هدـید  یی  هنانیب هتوک ی  هناحول هداس طبر  یب یاھزیچ  هنافـساتم  ام  یاھرامآ  رد  یھاگ  تسا . روآ  تفگـش الـصا  دراد ؛ دوجو  داـیز  رایـسب 

رد یداصتقا  ی  هرد ریخن ، دـنرادن . عالطا  اھ  تیعقاو زا  الـصا  تساھ ؛ تیعقاو هب  لھج  نتـسنادن و  زا  یـشان  یاھفرح  اھ  نیا تسا ؛ رتشیب  اـج  نـالف زا  اـی  اـکیرما  زا  اـم  روشک 

ی همھ رد  دـیاب  هکلب  درک ؛ هسیاقم  اھروشک  نآ  دوخ  رد  دـیابن  ار  اھ  نآ نیا ، رب  هوالع  تسا . رتشیب  ایند  یاـج  همھ  زا  روصت و  قوف  کانتـشحو و  یراد ، هیامرـس یاـھروشک 

ار ناـمدوخ  میوـش ؛ دراو  یللملا  نیب یناـھج و  لـئاسم  رد  میھاوـخ  یمن ـالعف  اـم  تساـیند . ی  همھ رد  اـھ  نیا تـکرح  رادـتقا و  ذوـفن و  ی  هـنماد نوـچ  درک ؛ هبـساحم  اـیند 

روشک یزرواشک  یتعنـص و  یلام و  روما  ی  هرادا میتسھ و  ریدـم  رادـمامز و  هک  امـش  نم و  مینک . لرتنک  ار  نامدوخ  دـیاب  دوش ، داـبآ  اـیند  میھاوخ  یم رگا  مینک . هبـساحم 

امـش و ینعی  امـش ، هعومجم . ینعی  ام  میتسین ؛ ام  دوخ  صخـش  طقف  مینک . لرتنک  ار  دوخ  دـیاب  تسامـش - نم و  تسد  روشک  لاعف  یاھ  هاـگولگ ینعی  تساـم - تسد 

؛ دشابن ینیب  شیپ یریگشیپ و  لرتنک و  لباق  هک  دنکب  ییاطخ  نییاپ  یلیخ  حوطس  رد  یی و  هشوگ رد  یـسک  تسا  نکمم  هتبلا  ناتراذگرثا . نالوئـسم  ناریدم و  نانواعم و 

. دشاب هتشاد  ار  تایصوصخ  نیا  دیاب  دیتسھ ، نآ  ریزو  سیئر و  ریدم و  امش  هک  یی  هعومجم اما  تسا ؛ یرگید  ثحب  نآ 

ناجنسفر  / ٠٢/١٨/١٣٨۴ ناتسرھش  مدرم  رادید  رد  تانایب 

هاگودرا رد  یدام  تفرشیپ  هافر و  و  تسا ، یتسیلایسوس  پچ و  هاگودرا  رد  تلادع  مان  دنتـشادنپ  یم دیایب ، هنحـص  هب  یمالـسا  بالقنا  هکنآ  زا  لبق  ات  ناملـسم  یاھتلم 

نیا راعش و  نیا  بوذجم  اھ  نآ داد و  مدرم  هب  ار  یعامتجا  تلادع  یدام و  هافر  اب  هارمھ  یگدنز  ی  هدعو دمآ ؛ هنحص  هب  مالسا  دراد . رارق  یراد - هیامرـس ماظن  ینعی  تسار -

. دـمآرد هبذاجرپ  ی  هطقن کی  ناشخرد و  دیـشروخ  کی  تروص  هب  مدرم  یارب  بالقنا  نیا  ماما  مان  یمالـسا و  بالقنا  مان  مالـسا ، یایند  مامت  رد  اذـل  دـندش ؛ میظع  تکرح 

رد ناناملسم  هک  ایند  تسدرود  طاقن  هب  یمالسا  یروھمج  ماظن  زا  سکرھ  اما  میتشادن ؛ مالسا  یایند  رد  مھ  یعیـسو  تاغیلبت  بالقنا  نیتسخن  یاھلاس  رد  ام  هکنیااب 

یرایسب یتح  دراد . اج  ناملسم  مدرم  بلق  قامعا  رد  هتشارفارب ، مچرپ  نیا  یمالـسا و  یروھمج  ماظن  مان  بالقنا ، مان  ماما ، مان  دید  درک ، رفـس  دندرک ، یم یگدنز  اجنآ 

نآ هب  هک  دوب  شوخلد  ناوت  یمن ندرک ، رارکت  نتفگ و  فرـص  هب  مینک . لمع  اھراعـش  نیا  هب  دـیاب  ام  دـندش . بذـج  مالـسا  هب  راعـش  نیا  رطاخ  هب  ناملـسم  ریغ  یاھتلم  زا 

هب نالوئسم  ی  همھ تسا . یمالـسا  یروھمج  نالوئـسم  گرزب  تیلوئـسم  نیا  مینک ؛ هدایپ  یعقاو  ینادیم و  ی  هبرجت رد  لمع و  رد  ار  اھ  نیا دیاب  دیـسر ؛ میھاوخ  اھفدھ 

. دنک ادیپ  ققحت  اھ  نامرآ فادھا و  نیا  ات  دننک  راک  شالت و  دیاب  یلو  دننک ؛ یم لابند  ار  نآ  دنتسھ و  دنا و  هدوب دقتعم  انعم  نیا 

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

باتک نارـشان  اـھ و  هناـخپاچ نیرت  مھم تساـھ . نآ هب  قلعتم  تاـعوبطم ، نیرت  هدـمع تسا . ناراد  هیامرـس گرزب  نتفگ  نخـس  یدازآ  اـھ ، هناـسر یدازآ  یاـنعم  اـکیرما ، رد 

نم هب  شدوخ  مرتحم  لوئسم  نیا  دوب . هتشون  یـسیلگنا  نابز  هب  یباتک  یـسوساج  ی  هنال ریخـست  ی  هراب رد  ینونک  نالوئـسم  زا  یکی  تسا . ناراد  هیامرـس هب  قلعتم 

روبجم نیاربانب  دنا ؛ یراد هیامرس یاھ  هاگتـسد هب  هتـسباو  هدمع ، نارـشان  نوچ  دننک ؛ پاچ  ار  باتک  نیا  دندشن  رـضاح  میدرک ، هعجارم  اکیرما  رد  یرـشان  رھ  هب  تفگ : یم

نم یتقو  زا  تفگ  تفرگ و  سامت  نم  اب  ادعب  رـشان  نآ  تفگ  یم ناشیا  دنک . پاچ  ار  باتک  نیا  هک  مینک  ادیپ  رـشان  کی  میتسناوت  تمحز  اب  اجنآ  رد  میورب . اداناک  هب  میدـش 

مھ باختنا  یدازآ  نایب و  یعقاو  یدازآ  دننک ! یم دیدھت  ار  نم  ناج  دوش و  یم زیمآدـیدھت  یاھ  نفلت نم  هب  دـنا ، هدـیمھف ار  نیا  اھ  نآ منک و  پاچ  ار  باتک  نیا  ما  هدرک دـھعت 

. تسین اجنآ  رد  دنھد ، یم ار  شراعش  اھ  نآ هک  ییانعم  هب 

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

، بلط حالـصا لـباقم  هطقن  تسین ؛ بلط  حالـصا ارگ ، لوصا لـباقم  ی  هطقن مناد . یم طـلغ  ار  یدـنب  میـسقت نیا  نم  مرادـن ؛ لوبق  مھ  ار  ارگ  لوصا بلط و  حالـصا یاوعد  هدـنب 

یاضف ای  وا  عفانم  زور  کـی  تسا . بھذـم  یرھرھ  مدآ  تسین ؛ دـقتعم  یلـصا  چـیھ  هب  هک  یمدآ  تسا ؛ یلاـباال  لوصا و  یب مدآ  ارگ ، لوصا لـباقم  ی  هطقن تسین . ارگ  لوصا

؛ دوش یراد  هیامرس تخسرس  راد  فرط هک  دنک  یم باجیا  اضف  ای  شعفانم  مھ  زور  کی  دنک ، تکرح  یراد  هیامرس یراذگ و  هیامرـس دض  تدش  هب هک  دنک  یم باجیا  یمومع 

مالسا یتفرعم  ینابم  زا  هک  ینقتم  نیتم و  لوصا  مبلط ؛ حالـصا یارگ  لوصا هب  دقتعم  هدنب  تسا . داسفا  یبلط ، حالـصا لباقم  ی  هطقن شبابان ! هتـسباو و  لکـش  هب  یتح 

. ون هبون زور و  هب  زور  تروص  هب  اھ  شور حالصا  اب  هتساخرب ،

تلود  / ٠٨/٠۶/١٣٨۴ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

دوجوم تاناکما  ی  هنالداع عیزوت  هکلب  تسین ؛ رقف  عیزوت  ناشروظنم  هجو  چیھ هب دننک ، یم ار  تلادع  ثحب  هک  یناسک  ریخن ، رقف . عیزوت  ینعی  تلادع  دـنیوگ  یم اھ  یـضعب

تورث دوش ، یم میـسقت  هچنآ  ات  دـیورب  تورث  دـیلوت  لابند  دـیورن ؛ تلادـع  لاـبند  هک  تسا  نیا  ناـشفرح  حور  زغم و  تسا ، رقف  عیزوت  تلادـع  دـنیوگ  یم هک  ییاـھ  نآ تسا .

ینعی ملاع - روشک  نیرت  ینغ رد  مینک . یم هدـھاشم  یراد  هیامرـس یاھروشک  رد  زورما  هک  دوش  یم یزیچ  نامھ  تلادـع ، هب  هاگن  نودـب  نتفر  تورث  دـیلوت  لاـبند  دـشاب .

یوزرآ رد  هک  دنتـسھ  یناسک  مینک . یم هدھاشم  هک  تسا  ییاھتیعقاو  تسین ؛ راعـش  هک  اھ  نیا دنریم ؛ یم امرگ  امرـس و  زا  یگنـسرگ و  زا  هک  دنتـسھ  یناسک  اکیرما -

. دنسرب تاناکما  نیا  هب  ات  دننک  یم تنایخ  دنور  یم دنسر ، یمن ییاج  هب  نوچ  دننک و  یم شالت  لاس  یاھلاس  هقاتا  راھچ  هس  نامتراپآ  کی 

ماظن  / ١١/٠۶/١٣٨۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

شیارگ زا  یشان  نیطـسلف  تلم  میظع  تکرح  هک  دنناد  یم بوخ  یبرغ - راد  هیامرـس لفاحم  اھ و  تسینویھـص یبرغ - رکفت  نازاس  تسایـس اکیرما و  برغ و  یایند  زورما 

، دنک ادیپ  ار  هیحور  نیا  یتلم  اجرھ  دـنا . هداد تدـھاجم  هب  لد  هملک  یعقاو  یانعم  هب  دـنا و  هدرک ادـیپ  تعاجـش  دـنا ، هداد رارق  مالـسا  ار  روحم  نوچ  تسا . مالـسا  هب  اھ  نآ

« برغ يرادهيامرس  ماظن   » 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 17هاگياپ  هحفص 9 
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تیعقاو نیا  دیوم  همھ  مالـسا ، یایند  یایاضق  دـنمھف . یم بوخ  ار  نیا  دوب ؛ دـھاوخن  اھ  نآ بوکرـس  اھ و  نآ اب  دروخرب  هب  رداق  یماظن - ریغ  یماظن و  تردـق  یتردـق - چـیھ 

. دنک راکنا  ار  نیا  دناوت  یمن سک  چیھ تسا ؛ نشور  تقیقح  کی  مالسا  یایند  رد  یمالسا ، تضھن  هکلب  یمالسا ، یرادیب  زورما  هک  تسا  ملسم  تیعقاو  کی  نیا  تسا .

ید  / ١٠/١٩/١٣٨۴ هدزون  مایق  زورلاس  رد  مق  مدرم  رادید  رد  تانایب 

یاھ ییارگ تلم یتسیلانویـسان و  تارکفت  زور  کی  تسین . زورما  اـما  تشاد ؛ هبذاـج  اـھ  ناوج یارب  اـیند  رد  مزیلایـسوس  مسیـسکرام و  دوب ؛ مکاـح  پچ  تارکفت  زور  کـی 

دز و یم یناـھج  شرتـسگ  زا  مد  یراد  هیامرـس یاـھ  تلود قطنم  یبرغ و  مسیلاربـیل  زور  کـی  تسا . هدـش  هنھک  اـھ  نیا زورما  اـما  درب ؛ یم ار  یـضعب  لد  اـیند  رد  یطارفا 

ندینـش مھ  اھ  نآ تسا و  روط  نیمھ مھ  اپورا  تسا ؛ هدرک  حضتفم  اکیرما  یاھراک  اب  ار  شدوخ  برغ  یـسارکمد  لاربیل  زورما  اما  دنریذپب ؛ ار  ام  دـیاب  ایند  ی  همھ تفگ  یم

هب ندوب ، ناملسم  مرج  هب  ار  ناش  نادنورھش تینما  دننک ؛ لمحت  دنناوت  یمن ار  ناملسم  نارتخد  یرسور  دننک ؛ یمن لمحت  دشاب ، ناش  یلم عفانم  فالخرب  هک  ار  یفرح 

یساسا رکف  دیاب  هک  مییام  تسام ؛ لام  ایند  ی  همھ دندرک  یم اعدا  هک  ییاھ  نیمھ تسا . برغ  یـسارکمد  لاربیل  نیا  دننک ؛ نیمات  دنناوت  یمن ندوب ، تسوپ  نیگنر مرج 

. دنرادن نتفگ  یارب  یفرح  رگید  اھ  نیا اکیرما ؛ اپورا و  رد  تسا  ناشدوخ  راتفر  نیا  میھدب )!( ایند  مدرم  هب  ار  یناھج  یژولوئدیا  و 

نارگراک  / ٠٢/٠۶/١٣٨۵ رادید  رد  تانایب 

یاھبتکم هچ  یدام ، بتاکم  رد  تسا . یدام  بتاکم  رد  امرفراک  رگراک و  طباور  فالخرب  مالـسا ، رد  طباور  نیا  تسامرفراک . رگراک و  تاساسحا  طباور و  هب  طوبرم  هلئـسم  کی 

دنتسناد و یم رگراک  رشق  راد  فرط ار  دوخ  هک  مسینومک - بتکم  رد  هچ  و  دننک - یم هاگن  نیشام  راک و  رازبا  لثم  رگراک  هب  دنراد و  هیامرس راد  فرط هرسکی  هک  یراد - هیامرس

یاھرـشق رگید  رب  هکلب  رگراک ، رب  طقف  هن  ار ، یگدنز  خزود  هک  داد  ناشن  ناشدرکلمع  دروآ و  دـنھاوخ  ناغمرا  هب  ایند  نیمھ  رد  نارگراک  یارب  ار  تشھب  هک  دـندرک  یم دومناو 

، یراد هیامرـس ماظن  رد  تسا . هنامـصخ  ی  هطبار اـمرفراک ، رگراـک و  ی  هطبار یتسینومک ) ماـظن  هچ  یراد و  هیامرـس ماـظن  هچ   ) ماـظن ود  رھ  رد  دـننک - یم رت  بھتلم هعماـج 

مھ شتلع  دـندرک ؛ یم ریوصت  یئالویھ  کی  مسجم و  ناطیـش  کی  لثم  ار  امرفراک  مھ  یتسینومک  ماظن  رد  تسا ؛ هیحان  نآ  زا  راـک  راـشف  یرگرامثتـسا و  ی  هطبار هطبار ،

مھ نیمھ  دـندرک و  مھ  ار  راـک  نیمھ  گرزب . یاـمرفراک  دـنوشب  ناـشدوخ  دـنھدب و  تلود  تسد  هب  ار  اـھ  هناـخراک دـیلوت و  عباـنم  ی  همھ ماـمز  دنتـساوخ  یم هک  دوـب  نـیا 

. دناشن هایس  کاخ  هب  ار  ناشیاھتلم  مھ  درک و  دوبان  ار  ناشدوخ  مھ  درک ؛ ناشدوبان  دروآرد و  ار  ناشردپ 

امرفراک ینعی  تسین ؛ مھ  یرگرامثتسا  ی  هطبار تسا ؛ راکمھ  اتود  ی  هطبار تسین ، نمشد  اتود  ی  هطبار امرفراک ، رگراک و  ی  هطبار مالسا  رد  تسین ؛ یروط  نیا مالسا  رد 

زا ار  وا  راک  ات  دوش  لئاق  رگراک  یارب  مھ  یتازایتما  کی  تسا  نکمم  تحلـصم  یارب  ـالاح  تساـمرفراک ؛ روما ، کـلام  یبرغ ، یراد  هیامرـس ماـظن  رد  تسین . رگراـک  ناـطلس 

. دنک یم در  هناعطاق  ار  نیا  مالـسا  تسا . نیـشام  کی  لثم  هاگن  تسین ، ناسنا  کی  هب  هاگن  رگراک ، هب  شھاگن  تسا . راک  رازبا  لثم  وا  تسا ، نیا  هطبار  اما  دـھدن ؛ تسد 

هک تسا  یـسک  نآ  امرفراک  دـنک ؛ یم دـیلوت  ار  راک  لوصحم  راـک و  هرـشابملاب  هک  تسا  یـسک  نآ  رگراـک  تسا . نیمز  راـک  دنـشابن ، مادـکرھ  دنرـصنع ، ود  اـمرفراک  رگراـک و 

مھ نیا  دوش ؛ یم گـنل  راـک  دـشابن ، مھ  وا  تسا . نیرفآراـک  هنیمز و  ی  هدـنروآ مھارف نیا  تسا ؛ راـک  لوصحم  راـک و  ی  هدـننکدیلوت وا  دـنک . یم مھارف  ار  دـیلوت  نیا  ی  هنیمز

امرفراک مھ  دنـشاب ؛ هتـشاد  افـص  تبحم و  تقادـص و  مھ  هب  تبـسن  دـیاب  ود  رھ  تسا . مالـسا  هاگن  نیا  رگنـس . مھ ود  لثم  کیرـش ، ود  لثم  دوش ؛ یم گنل  راـک  دـشابن ،

راذـگ و هیامرـس تمرح  مھ  تسا ؛ مالـسا  هاگن  نیا  هک  دـش ، نیا  رگا  دوش . تیاـعر  یرگید  نآ  ی  هلیـسو هب  مادـکرھ  قح  اـمرفراک . هب  تبـسن  رگراـک  مھ  رگراـک ، هب  تبـسن 

شیپ ـالتعا  یوس  هب  مھ  روشک  تسا و  ظوفحم  ود  رھ  قح  تمرح و  هنحـص . رد  رـضاح  راـک و  ی  هدـننک رگراـک و  تمرح  مھ  دـنام ؛ یم ظوـفحم  یقاـب و  اـمرفراک  نیرفآراـک و 

نآ دننیبب ، بیـسآ  مادکرھ  رگا  هک  یرگنـسمھ  ود  لثم  دننادب ؛ ار  نارگراک  ردـق  مھ  اھامرفراک  دـننادب ، ار  اھامرفراک  ردـق  نارگراک  تسا . نیا  امرفراک  رگراک و  ی  هطبار دور . یم

ار نوناق  هک  ییاھ  نآ هچ  دنراذگ و  یم نوناق  هک  ییاھ  نآ هچ  تسا ؛ روشک  نالوئـسم  ی  هدھع هب  مھ  طباور  نیا  میظنت  تسا . نیا  هلئـسم  دید ؛ دھاوخ  بیـسآ  مھ  یرگید 

. دشاب هجوت  دروم  دیاب  هک  تسا  بلطم  کی  مھ  نیا  دننک . یم ارجا 

جح  / ١٠/٠٨/١٣٨۵ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

یماظن تردق  حالس و  هک  نیا  هب  فارتعا  اب  دننک و  یم سح  ار  یمالـسا  یرادیب  ی  هدنز تقیقح  تسینویھـص  دسفم  نالاعف  برغ و  یرالاس  هیامرـس اکیرما و  تلود  نونکا 

. دنریگ یم راک  هب  یسایس  یاھ  هویش اھ و  هلیح رد  ار  دوخ  ناوت  ی  همھ درادن ، یئآراک  تقیقح ، نیا  ربارب  رد 

یساسا  / ١١/٣٠/١٣٨۵ نوناق  لصا ۴۴  یارجا  ناراکردناتسد  یداصتقا و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

لـصا نیمھ  هک  مھ  راک  لوصحم  رد  میدوب . هدرک  راک  کیدزن  زا  اھ  نیا رتشیب  اب  ام  هدـنب . رظن  هب  فصنم ؛ مھ  دـندوب ، دنمـشوھ  مھ  لصا ۴۴ ، یساسا و  نوناق  ناگدنـسیون 

یلک لکـش  هب  ناشرظن  زا  هک  ار  یزیچ  نآ  اھ  نیا دـندوب . یفاـصنااب  ناـمدرم  مھ  دـندوب ، یدنمـشوھ  ناـمدرم  مھ  اـھ  نیا هک  تسادـیپ  ـالماک  تساـھ ، نیا لـصا ۴٣ و  ، ۴۴

. دنتخیر لصا ۴۴  رد  تیکلام ، یلـصا  روحم  هس  نآ  بلاق  رد  ار  نیا  دـندوب و  هتخانـش  مسیلایـسوس  داصتقا  یراد و  هیامرـس داـصتقا  نیب  ی  هناـیم طـخ  تسھ ، مھ  تسرد 

زا یکی  دنداد . رارق  طرـش  ات  هس  ود  نیا ، یارب  شلیذ  رد  دعب ، دـندرک . یدـنب  میـسقت ار  اھ  نیا یـصوصخ ؛ شخب  تیکلام  و  ینواعت ، تیکلام  یتلود ، یـصاصتخا  یاھتیکلام 

کی رگا  ینعی  دـشابن . نایز  ی  هیام دـیاب  دوشب ؛ داصتقا  ی  هعـسوت دـشر و  بجوم  دـیاب  مدرک - رکذ  ار  قیداصم  هک  قیداصم - نیا  اب  یدـنب  میـسقت نیا  هک  تسا  نیا  اـھطرش 

هب درادن و  رابتعا  لکـش  نیدب  زور ، نآ  رد  رگید  نوناق  نیا  تسین ، یداصتقا  دشر  بجوم  تسا ؛ نایز  ی  هیام یدنب ، میـسقت نیا  هک  دنداد  صیخـشت  روشک  نالوئـسم  یزور 

. دناسر یم ار  اھ  نآ فاصنا  یدنمشوھ و  نیا ، دراد . قابطنا  دشاب ، تحلصم  رب  قبطنم  هک  یلکش 

دھشم  / ٠٢/٢۵/١٣٨۶ یسودرف  هاگشناد  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

ات لثم  نیچ ، لثم  نپاژ ، لثم  دـنا - هدرک تفرـشیپ  نآلا  هک  یئایـسآ  یاھروشک  نیا  دوش . برغ  یملع  هاگـشاب  دراو  یبرغ  ریغ  هک  دنتـسین  دـندوبن و  لـیام  چـیھ  اـھ  یبرغ

زور نآ  یوروـش  فرط  زا  یراد - هیامرــس یاـیند  مسینوـمک و  برغ - قرــش و  دـیدش  یاـھ  شکمــشک رد  نـیچ  درکن . یکمک  اـھ  نـیا زا  مادـک  چـیھ هـب  برغ  دـنھ - یدودــح 

رد یگرزب  یئایسآ  ی  هھبج کی  دنتساوخ  یم نوچ  اھ  یوروش تشادن ؛ زیچ  چیھ نیچ  دنداد . اھ  سور ار  شا  یا هتسھ یژرنا  یتح  تفرگ ؛ رارق  تیامح  دروم  هنادنمتواخس 

یاھ یدـنب هھبج رد  ینعی  روط ؛ نیمھ دـعب  ی  هجرد رد  مھ  دـنھ  دـندرک . شزیھجت  دوب ، یتسینومک  نیچ  نوچ  دـندرک ؛ زیھجت  ار  نیچ  دـنھدب ، لیکـشت  اپورا  اکیرما و  لباقم 

ار یا  هتسھ یژرنا  مھ  ناتـسکاپ  هتبلا  دندرک . یم تیوقت  ار  ناتـسکاپ  الباقتم  اھ  ییاکیرما دندرک . شکمک  اھ - پچ اھ - یوروش تشاد ، پچ  هب  شیارگ  دنھ  برغ ، قرش و 

کمک هب  ار  شدوخ  یملع  تفرـشیپ  نپاژ ، درواین . ور  هب  یا  هقطنم یـسایس  یاھ  هنزاوم رد  تسب و  ار  شمـشچ  اکیرما  اما  دنتفرگ ؛ نیچ  زا  اھ  نآ درواین ، دوجو  هب  شدوخ 

زا تسین ، یضار  فرط  هک  یلکش  هب  ار  ملع  دنتسناوت  و  دشابن - یبوخ  ریبعت  تقرـس ، ریبعت  دیاش  دننک - یملع  ذوفن  دنتـسناوت  اھ  ینپاژ درواین ؛ تسد  هب  برغ  اکیرما و 

. درکن یکمک  اھ  نآ هب  برغ  دندرب ؛ شیپ  ار  ناشدوخ  دندوب و  یشوک  تخس تلم  اھتنم  دنپاقب ؛ وا 

ناوج  / ١٢/٠۶/١٣٨۶ ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

نآلا یبرغ  یاھتلود  دینیبب . هتفرگ ، رارق  یراد - هیامرـس فرحنم - ملع  هیامرـس و  یور  رب  نآ  یاھ  هیاپ هک  دنراوس  یا  یـسایس یاھیـسرک  رب  هک  ار  یناسک  نحل  زورما  امش 

هب حالس  زا  تسا . ملع  شرازبا  دراد و  رارق  ناراد  هیامرـس یاھ  تسارت اھلتراک و  یور  رب  شیاھ  هیاپ تردق  یـسرک  تساکیرما . یبرغ ، یاھتردق  ی  هلق رد  الاح  دنا . یروج نیا

هدافتـسا ملع  ی  هلیـسو هب  ایند  فلتخم  یاھاج  رد  دنب  دز و  زا  دننک ؛ یم هدافتـسا  ملع  ی  هلیـسو هب  تاعالطا  یدزد  یـسوساج و  زا  دننک ؛ یم هدافتـسا  ملع  ی  هلیـسو

ردـقچ هک  ار  اـکیرما  روـھمج  سیئر لـبق  زور  دـنچ  ینارنخـس  نیا  دیدینـش  تسیچ ؟ ناـشنحل  دـنراد ، فرحنم  ملع  روـج  نیا هک  اـھروشک  روـج  نیا نارـس  دـینیبب  دـننک . یم

امـش هب  مراد  الاح  نم  دـینادب - ار  نیا  امـش  زورما  درب . یمورف بادرگ  رد  ار  اھ  نیا دراد  مھ  زور  هب  زور  ربکت  رورغ و  نیمھ  دوب . هناربکتم  هناـبلط و  تنوشخ ردـقچ  زیگنا ، ترفن

« برغ يرادهيامرس  ماظن   » 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 17هاگياپ  هحفص 10 
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؛ دور یمورف دراد  بادرگ  رد  طلغ ، ی  هیاپ نیا  رب  ی  هدشانب ندمت  نیا  هک  دید - دیھاوخ  ار  زور  نآ  اھناوج  امش  اما  میتسین ، اھام  زور  نآ دید ؛ دیھاوخ  ار  زور  نآ  امـش  میوگ . یم

یطوقـس نامھ  لماوع  زا  یکی  مھ  هناـقمحا  هناـھلبا و  ربکت  نیمھ  مھ ، رورغ  نیمھ  کـش . نودـب  درک ؛ دـھاوخ  طوقـس  دور و  یم رت  نیئاـپ قـالتاب  رد  هظحل  هب  هظحل  دراد 

؛ دنتـسین تفتلم  مھ  ناشدوخ  دننک ، یم تکرح  دنراد  بیـشارس  رد  اما  دننک ؛ یم زورما  یتروھو  تراھ کی  دـننک . یم طوقـس  اھ  نیا دـشک . یم ار  اھ  نیا راظتنا  هک  تسا 

. تسم دنتسم . دونشب ؛ هک  تسیک  اھتنم  رطخ ! گنز  دنھد ؛ یم رادشھ  دنشک ، یم دایرف  تساھلاس  ناشنادنمشوھ  ارچ . ناشاھرایشوھ  هتبلا 

نانیرفآراک  / ١٣٨٧/٠٢/٠۴ نارگراک و  رادید  رد  تانایب 

زا یراد  فرط یاعدا  هک  یا  هدشدوبان هدش و  لحمضم یاھبتکم  نآ  قطنم  رد  امرفراک . تمدخ  رد  تسا  یا  هلیسو تسا ؛ رازبا  کی  رگراک  یراد ، هیامرس یاھروشک  قطنم  رد 

هب ماظن  رد  تقو  نآ  رگراک . نیعفادم  دنراذگب  ار  ناشمسا  دنروخب و  نان  دنتساوخ  یم اھماظن  نآ  هک  دوب  گنج  نیا  زا  دوب . رگراک  امرفراک و  نایم  گنج  دوجو  دندرک ، یم رگراک 

رگراک ی  هقبط زا  عافد  مان  هب  رگراک و  مسا  هب  یلام  نوگانوگ  یاھداسف  ناـمھ  اھفارـسا ، ناـمھ  یراد ، هیامرـس طاـسب  ناـمھ  قباـس ، یوروش  یتسیلایـسوس  حالطـصا 

ود نیا  هک  تسا  دقتعم  درادن ؛ لوبق  ار  قیرط  ود  نیا  زا  کی  چیھ یمالـسا  یروھمج  یمالـسا و  ماظن  مالـسا و  دوب . ضراعت  داضت و  قطنم  ناشقطنم ، دوب . هدرک  ادیپ  دوجو 

. دـننک یراکمھ  دنـشاب و  ود  رھ  دـیاب  اھ  نیا تسا . رگید  یوزاب  کی  راک  یورین  دوجو  تسوزاب ، کی  ینیرفآراک  لاغتـشا و  یاھ  هاـگنب داـجیا  ینیرفآراـک و  لـماع  ینعی  لـماع ،

قوقح هب  مادک  چـیھ دـنراذگب ؛ مک  اھ  نآ راک  زا  اھ  نیا هن  دـننک ، ضرعت  اھ  نیا هب  اھ  نآ هن  دوشن . ملظ  تسا ؛ یراکمھ  نیا  یارب  هنایم  ی  هنالداع طخ  کی  داجیا  تلود ، شقن 

هن دـش ، دـھاوخ  جـئار  گنھرف  اھ  یور هدایز اھفارـسا و  اھ و  یروخرپ نآ  هن  تفر ؛ دـھاوخ  شیپ  افـص  تمالـس و  اب  هعماـج  تقو  نآ  دـشاب ، روج  نیا رگا  دـننکن . ضرعت  رگیدـکی 

. تسا یمالسا  یروھمج  ماظن  قطنم  نیا ، دش . دھاوخ  تباث  گنھرف  هقبط  نآ  یارب  هقبط  کی  تیمورحم 

زاریش  / ١٣٨٧/٠٢/١١ مدرم  رادید  رد  تانایب 

ات دروآ  یم راشف  دراد  دوخ ، یتاغیلبت  یاھ  هکبـش ی  همھ اب  دوخ و  یداصتقا  یلام و  تردـق  ی  همھ اـب  دوخ ، یـسایس  ناوت  ی  همھ اـب  یرامعتـسا  یراد و  هیامرـس هاـگودرا 

ناریا تلم  دنھاوخ  یم هکلب  تسا - ناریا  تلم  قوقح  زا  یکی  یا  هتسھ قح  یا - هتـسھ قح  زا  طقف  هن  دنکب ؛ میلـست  ینیـشن و  بقع هب  راداو  ار  ناریا  تلم  دناوتب  دیاش 

یملع تفرشیپ  ی  هداج رد  زورما  ناریا  تلم  دننک . ینیشن  بقع هب  راداو  شیملع ، تفرشیپ  قح  زا  شیریگ و  میمـصت تردق  قح  زا  شلالقتـسا ، قح  زا  شتزع ، قح  زا  ار 

ی هطقن نیا  رد  هک  ناریا - تلم  دنھاوخ  یمن دنا و  هدش هچاپتسد  اھ  نیا دنک . ناربج  اھتوغاط ، نارود  رد  ار  دوخ  یگداتفا  بقع نرق  ود  دھاوخ  یم هداتفا و  یروانف  تفرشیپ  و 

. تسا هداتسیا  ناریا  تلم  اما  دنروآ . یم راشف  اذل  دنک ؛ ادیپ  تسد  تاقیفوت  نیا  هب  هدش - هتخانش  مالسا  راد  مچرپ ناونع  هب  تسا و  هتفرگ  رارق  ایند  ساسح 

یھاگشناد  / ٠۵/١٣٨٧/٠۶ ناوج  ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

رد اھینمشد - همھ  نیا  نیب  رد  اھنت و  هنامولظم ، ام  تسین ! ام  روشک  لثم  دنا ، هدرک ادیپ  یئاھ  تفرشیپ نینچ  فلتخم  یاھ  هنیمز رد  هک  یئاھروشک  نیا  زا  یروشک  چیھ 

ام هب  یکمک  هنوگ  چـیھ دـنک ، افیا  یا  هنایم الثم  شقن  کی  دوب  لیام  هک  مھ  اپورا  دـندوب ؛ نمـشد  دـج  هب  ام  اـب  یراد  هیامرـس برغ  مھ  یتسینومک و  قرـش  مھ  هک  یلاـح 

؛ هدش یگرزب  یاھراک  دنناسرب . رمث  هب  دنھدب و  دشر  ار  اھلاھن  نیا  دنتسناوت  ام ، تلم  نایم  زا  لبز  رایسب  انایحا  کریز و  شوھاب و  یاھناوج  نیا  دز - مھ  هبرـض  هکلب  درکن ،

نیـسحت لباق  ار  ینونک  عضو  هچرگا  تسا ؛ یبوخ  یلیخ  هاگن  هدـنیآ ، هب  مھاگن  نم  اذـل  دـیھدب . ماجنا  ار  اھراک  نیا  دـیناوت  یم مھ  هدـنیآ  رد  تسا . شخبدـیما  یلیخ  نیا 

دیاب یلیخ  زونھ  ام  ناتدیتاسا . یارب  هن  اھناوج ، امش  دوخ  یارب  هن  اھ ، یتلود یارب  هن  سک : چیھ یارب  مرامـش ، یمن زاجم  ار  عضو  نیا  هب  تعانق  هجو  چیھ هب اما  مناد ، یم

. مینک یط  ار  اھ  هلصاف نیا  دیاب  تسا . دایز  اھ - هلق زا  رت  نیئاپ یخرب  یتح ، اھ - هلق نآ  اب  زونھ  ام  ی  هلصاف مینک . تکرح  دیاب  یلیخ  میورب ؛ هار 

لاس ١٣٨٨  / ١٣٨٨/٠١/٠١ زاغآ  تبسانم  هب  بالقنا  ربھر  یزورون  مایپ 

گرزب و ثداوح  یللملا  نیب حطـس  رد  روـشک . لـئاسم  ی  هنیمز رد  مھ  و  یللملا ، نیب لـئاسم  ی  هنیمز رد  مھ  دوـب ؛ یئارجاـمرپ  رایـسب  لاـس  تشذـگ ، اـم  رب  هک  لاس ٨٧ 

یلام و میظع  نارحب  یداصتقا ، ی  هنیمز رد  اھ  نآ ی  هلمج زا  هک  تسا ، یرثوم  قیمع و  تاریثات  یاراد  یناھج  یاھتـسایس  ی  هعومجم رد  نامگ  یب هک  داتفا  قاـفتا  یمھم 

رایـسب ی  هلئـسم ناھج ، مدرم  یارب  هلئـسم  نیا  دیـسر . ام  ی  هقطنم یاھروشک  هب  هلمج  زا  اھروشک و  رگید  اپورا و  هب  دـش و  عورـش  اکیرمآ  روشک  زا  هک  تسا  یداـصتقا 

داـصتقا یداـصتقا و  تاـیرظن  هب  تبـسن  اـھ  نآ یاـھ  هاگدـید رد  هکلب  دراذـگ ، یم ریثاـت  اـھ  نآ یداـصتقا  یاـھ  یزیر هماـنرب اـھ و  نآ ی  هرمزور یگدـنز  رد  طـقف  هن  تسا ؛ یمھم 

یناھج نیگمھـس  نافوط  نیا  رابنایز  راثآ  زا  یدایز  دودح  ات  دنتـسناوت  ام  تلم  ام و  روشک  هناتخبـشوخ  تشاذگ . دھاوخ  یاج  رب  ار  یفرگـش  تاریثات  الامتحا  یراد  هیامرس

. دنک ادیپ  همادا  یتسیاب  مزال  یاھتبقارم  نانچمھ  هتبلا  و  دنرادب ، رانکرب  ار  دوخ 

ناویرم  / ١٣٨٨/٠٢/٢۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

یتقو تسا و  نیرفآ  نارحب متـسیس  نیا  دوخ  تسا . ناوتان  یلاخوت و  اھنارحب  ثداوح و  اب  ی  هلباقم رد  ردقچ  برغ ، یراد  هیامرـس متـسیس  هک  دـندھاش  ایند  ی  همھ زورم 

داـصتقا تسا ؛ هدوـب  یداـصتقا  متـسیس  نیا  هـب  ناـشراختفا  ی  هـمھ هـک  تـسا  برغ  یداـصتقا  متـسیس  نـیا  دـنک . عاـفد  دـناوت  یمن شدوـخ  زا  دـیآ ، یم دوـجو  هـب  نارحب 

. دننک لیمحت  اھتلم  هب  داصتقا ، درف  هبرصحنم ی  هخسن ناونع  هب  نابز ، رازھ  هویش و  رازھ  هب  ار  متسیس  نیا  دنا  هتشاد یعس  و  یراد . هیامرس

ناتسدرک  / ١٣٨٨/٠٢/٢٧ نایوجشناد  ناداتسا و  رادید  رد  تانایب 

چـیپ و کی  هب  ندـش  لیدـبت  یانعم  هب  ندـش  یناھج  اما  دوش . یم زاب  شیور  هب  یناھج  یاھرازاب  دـنک  یم رکف  یروشک  رھ  تسا و  یگنـشق  یلیخ  مسا  ندـش ، یناھج 

اھروشک دیاب  دنکب ، ادیپ  ققحت  هملک  تسرد  یانعم  هب  ندش  یناھج  تسا  رارق  رگا  دشاب . یلقتسم  تلم  چیھ  لوبق  دروم  دیابن  برغ ، یراد  هیامرس نیـشام  رد  یا  هرھم

کناب قیرط  زا  شیپ  لاس  اھ  هد هک  یندـش  یناھج  الا  و  دـننک ؛ ظفح  ار  ناـشدوخ  یریگ  میمـصت تردـق  و  یـسایس - لالقتـسا  یداـصتقا و  لالقتـسا  ناـشدوخ - لالقتـسا 

کی نیاربانب ، درادن . یـشزرا  هدمآ ، دوجو  هب  دـندوب - یرابکتـسا  یئاکیرمآ و  یاھرازبا  همھ  هک  اھ - نیا لاثما  یناھج و  تراجت  نامزاس  لوپ و  یللملا  نیب قودنـص  یناھج و 

. تسا تفرشیپ  بارس  تسین ، تفرشیپ  دشابن  نیا  رگا  هک  تسا ؛ لالقتسا  ی  هلئسم مھم ، لصا 

یربھر  / ١٣٨٨/٠٧/٠٢ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

مھ یطاـقتلا  مالـسا  تسا ، روـج  نیمھ مھ  یتنطلـس  مالـسا  تسا ؛ باـن  مالـسا  نیا  زا  جراـخ  هک  یزیچ  رھ  دـشاب ؛ دنـسپاکیرمآ  هک  تسین  نآ  طـقف  یئاـکیرمآ  مالـسا 

دوشب و هضرع  یفلتخم  یاھگنر  اھلکش و  اب  هک  یئاھ  مالسا تسا ، روج  نیمھ مھ  یتسیلایسوس  مالسا  تسا ، روج  نیمھ مھ  یراد  هیامرس مالسا  تسا ، روج  نیمھ

ماظن اب  هک  یئاھ  هضراعم نیا  رد  دنک  یم هدھاشم  ناسنا  تسا . یئاکیرمآ  مالسا  عقاو  رد  تسا ؛ بان  مالسا  لباقم  شا  همھ دشاب ، هتشادن  دوجو  وا  رد  یلصا  رـصانع  نآ 

مالـسا مھ  هتـشاد ، دوجو  یتنطلـس  مالـسا  مھ  هتـشاد ، دوجو  یطاقتلا  مالـسا  مھ  دـنا ؛ هتـشاد روضح  نوگانوگ  یاھ  مالـسا نیا  هتفرگ ، ماجنا  لاـس  یـس  نیا  لوط  رد 

زا مھف  کرد و  مالـسا و  هب  هاـگن  نیا  رد  بوخ ، دـنا . هتـشاد دوجو  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  اـب  ی  هھجاوم رد  اھمالـسا  نیا  ماـسقا  عاوـنا و  هتـشاد ؛ دوـجو  یتسیلایـسوس 

رانک رد  تیعطاق  هفطاع و  دنوش ، یم هظحالم  رگیدکی  اب  تینالقع  تعیرـش و  دنوش ، یم هظحالم  مھاب  تلادـع  تیونعم و  دـنوش ، یم هظحالم  مھاب  هعماج  درف و  مالـسا ،

رد تسین - هتبلا  تعیرـش  زا  جراخ  مھ  نآ  هک  تینالقع - دوخ ، یاج  رد  تعیرـش  دوخ ، یاج  رد  فطاوع  دوخ ، یاج  رد  تیعطاق  دشاب . دیاب  همھ  اھ  نیا دنوش ؛ یم هدید  مھ 

. دوب دھاوخ  یمالسا  ماظن  زا  فارحنا  بجوم  مکحتسم ، ی  هموظنم نیا  زا  فارحنا  دنریگب ؛ رارق  هدافتسا  دروم  یتسیاب  مھ  رانک  رد  همھ  دوخ ؛ یاج 

« برغ يرادهيامرس  ماظن   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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ناجیابرذآ  / ١٣٨٨/١١/٢٨ مدرم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ی هعماج هک  دـننک  یم دومناو  روج  نیا دـننک و  یم رظن  راھظا  یمالـسا  یروھمج  ماظن  ی  هراـب رد  دننیـشن  یم ربکتـسم - تلود  اـت  دـنچ  ربکتـسم - یاـھروشک  نارادـمدرس 

ابلاغ هک  ربکتسم - تلود  ات  جنپ ات ، راھچ  تسا ؟ فلاخم  یمالـسا  یروھمج  اب  یناھج  ی  هعماج مادک  یناھج ؟ ی  هعماج مادک  تسا . فلاخم  یمالـسا  یروھمج  اب  یناھج 

یوت تسا ، تسینویھـص  یاھراد  یناپمک ی  هجنپ رد  هک  یئاھماظن  دـنفلاخم . یمالـسا  یروھمج  اب  یمالـسا ، ماظن  اب  دـنرادن - لوبق  ار  اھ  نآ فرح  مھ  ناشدوخ  یاـھتلم 

یسوپاتخا ی  هکبش هک  یزور  نآ  دنـشاب . فلاخم  مھ  دیاب  دنفلاخم ؛ تسا - هداد  رـس  تلادع  دایرف  هک  یمالـسا - یروھمج  اب  هک  هتبلا  تسا ، یللملا  نیب یاھولاز  تشم 

. میریگب ازع  دیاب  ام  زور  نآ  دشابن ، فلاخم  ام  اب  دنک و  فیرعت  ام  زا  یناھج  یراد  هیامرس

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

رد راک  رد  ای  یزادرپ ، هشقن یحارط و  نیح  رد  ای  هاگتـسد ، تشپ  رد  رگراک  تسا . مھم  نیا  تسا ؛ داھج  کی  نیا  هک  دوشب  هدیمھف  تسا ؛ رگراک  تیلاعف  شالت و  هب  تیمھا 

ار شزرا  کی  ار ، مھم  لمع  کی  ار ، گرزب  لمع  کی  هک  دـنادب  دـنک و  ساسحا  دـیاب  دـیآ ، یم دوجو  هب  دراد  یلوصحم  دوش و  یم دـیلوت  دراد  راک  هک  یا  هطقن رھ  رد  ای  هعرزم ،

ای یراد  هیامرس یایند  زا  معا  یدام ، یایند  هاگن  هاگن و  نیا  نیب  تسا  هلصاف  یلیخ  تسام . یبلق  داقتعا  نیا ، دنک . نایب  دھاوخ  یم ار  نیا  مالـسا  دروآ ؛ یم دوجو  هب  دراد 

بوخ مھ  ناشعضو  یدام  یرادروخرب  ظاحل  زا  اھرگراک  زا  یضعب  یھاگ  یراد ، هیامرس یایند  رد  زورما  دنک . یم هاگن  رازبا  کی  ناونع  هب  رگراک  هب  هک  یتسیلایـسوس  یایند 

لثم تسا ؛ رازبا  کی  دیلوت ، راک و  ناراذگ  تسایس مشچ  زا  امرفراک ، مشچ  زا  مھ  نامھ  نکیل  تسا - بوخ  ناشعضو  هک  تسا  روج  نیا اضعب  درادن ، تیمومع  هتبلا  تسا -

کی ار  رگراک  هک  هاگن  نیا  و  رگراک ، هب  هاگن  نیا  نیب  تسا  هلصاف  یلیخ  دھدب . لیوحت  لوپ  دھدب ، لیوحت  یدام  شزرا  اھ  نآ هب  دناوتب  هک  دراد  شزرا  یتقو  ات  هرھم ؛ چیپ و  کی 

؛ دریگ یم رظن  رد  یھلا  شاداپ  کی  یھلا ، شزرا  کی  یھلا ، رجا  کـی  یداـم ، یاـھرجا  ی  همھ زا  رتارف  دـھد ، یم ماـجنا  وا  هک  یراـک  یارب  دـناد ؛ یم لـیبس هللا  یف  دـھاجم 

. تسا یقیقح  زاین  نآ  نیا  تسا ، مزال  نیا  دراد ؛ هلصاف  مھاب  یلیخ  اھ  نیا

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

طلغ یراد - هیامرس شور  یتسیلایـسوس و  شور  دوب - لومعم  ام  نامز  فراعتم  یایند  رد  هک  یـشور  ود  رھ  تسامرفراک . رگراک و  ی  هطبار راک ، ی  هنیمز رد  رگید  ی  هلئـسم

ناشن هک  مھ  یلح  هار  دوب . ناشلیلحت  نیا  هنشت ؛ مھ  نوخ  هب  نمـشد ، اتود  مھ ؛ لباقم  رد  دندوب  نمـشد  اتود  امرفراک  رگراک و  یتسیلایـسوس ، رکفت  قطنم  رد  تسا .

هک دوب ، هاگن  کی  نآ  دیماجنا . تحاضف  نآ  هب  هھد ، دنچ  تشذـگ  زا  دـعب  هک  دـیلوت ؛ یاھرازبا  دـیلوت و  عبانم  ی  همھ رب  تلود  تیکلام  دوب : یطلغ  لطاب  عیاض  لح  هار  دـنداد ،

تـسا یرازبا  رگراک  تسا ، رگراک  رایتخا  بحاص تسا ، رگراک  ناطلـس  امرفراک  هک  تسا  یبرغ  قطنم  هاگن  رگید ، هاگن  دوب . امرفراک  رگراک و  نیب  یرگ  هزیتس ینمـشد و  هاـگن 

. تسا طلغ  هاگن ، ود  رھ  طلغ . ردنا  طلغ  تسا ؛ ناسنا  تیصخش  ریقحت  مھ  نیا  وا . رایتخا  رد  وا و  تسد  رد 

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

، دسرب شتـسد  هک  یئاھاج  ی  همھ رد  دنک و  یم یقالخادب  دـنک و  یم هلاوح  نینوخ  ی  هجنپ دـھد و  یم ناشن  نادـند  دـنک و  یم یئارآ  فص ناریا  لباقم  رد  هک  مھ  یئایند 

نوچ دنک ، لمحت  دناوت  یمن ار  نیا  تسا . رگمتـس  ملاظ و  یراد  هیامرـس ماظن  تشم  رد  ریثات و  تحت  یایند  تسا ؛ یرابکتـسا  یایند  دنک ، داجیا  یلاکـشا  کی  دـھاوخ  یم

، تسا رپ  ناشمـشچ  دنا و  هدید همھ  هدوبن و  مک  هک  هچنآ  لاس . یـس  نیا  رد  ار  اھ  ینمـشد دینیب  یم هک  دـنک ، یم ینمـشد  وا  اب  اذـل  تسا ؛ جراخ  اھ  نآ ی  هدـعاق زا  نیا 

. دننکب دنناوت  یمن یراک  چیھ  دیشاب  نئمطم  مھ  نیا  زا  دعب  دننکب ، یراک  دنتسناوتن  اھ  نآ تسام . نانمشد  یاھتثابخ  اھدانع و  اھ و  ینمشد

ناضمر  / ٣١/١٣٨٩/٠۵ هام  زور  نیمھدزای  رد  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

یراد هیامرـس ماـظن  یتوغاـط ، ماـظن  تسا . توق  فرط  هب  اـم  ینحنم  تسا ، فعـض  فرط  هب  ناـش  ینحنم اـم  نانمـشد  مینکیم . تفرـشیپ  میراد  میوریم ، وـلج  میراد  اـم 

رکفت لباقم ، ی  هطقن رد  تسا . رت  فیعـض رایـسب  شیپ ، لاس  تسیب  زا  شیپ و  لاس  هد  زا  زورما  تساـکیرمآ - ی  هدـحتم تـالایا  میژر  شرھظم  هک  اـیند - رد  ملاـظ  زواـجتم و 

. تسا رت  هدامآ رایسب  رت و  هتفرشیپ رایسب  رت و  یوق رایسب  شیپ ، لاس  تسیب  زا  شیپ ، لاس  هد  زا  زورما  یمالسا ، یروھمج  ماظن  یمالسا و 

ناضمر  / ٣١/١٣٨٩/٠۵ هام  زور  نیمھدزای  رد  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

تلادـع تفرـشیپ و  یهھد  هھد ، نیا  بوخ ، تسا . بوخ  مھ  تلادـع  دـنور  تسا . یبولطم  بوخ و  دـنور  فـلتخم ، یاـھهنیمز  رد  روـشک ، رد  تفرـشیپ  دـنور  هناتخبـشوخ 

رظن دروم  اھنیا  یهمھ  تسا ؛ یقالخا  تفرـشیپ  تسا ، یـسایس  تفرـشیپ  تسا ، یروانف  تفرـشیپ  تسا ، یملع  تفرـشیپ  میتفگ ، هک  تفرـشیپ  تسا . هدـش  هدـیمان 

نیا هک  تسا  نیا  لقادح  مھ  تلادع  دروم  رد  دوشیم . مھارف  دراد  اھشھج  گرزب و  یاھراک  یارب  یئاھتخاسریز  لقاال  دریگیم ؛ ماجنا  دراد  یبوخ  یاھراک  کی  بوخ ، تسا .

درک دراو  ارجا  طیحم  رد  درک ، یئارجا  ار  اھوزرآ  نیا  دیاب  درک ، یئارجا  ار  تلادع  دیاب  تفر ، تلادع  لابند  دیاب  هکنیا  هب  دنوشیم  دقتعم  همھ  ینعی  دوشیم ؛ ریگهمھ  دراد  رکفت 

، هن میتسھ ؛ عناق  تلادـع  یهنیمز  رد  تفرـشیپ  رادـقم  نیا  هب  ام  هک  تسین  نیا  شیانعم  نیا  هتبلا  تسا . تفرـشیپ  شدوخ  نیا  دوب -  مھ  ناتـسود  یاھتبحـص  یوت  هک  - 

ام نانمـشد  مینکیم . تفرـشیپ  میراد  میوریم ، ولج  میراد  اـم  هک  منک  ضرع  امـش  هب  مھاوـخیم  اـما  تسـالاب ؛ مھ  اـھتمھ  تسـالاب ، اـھوزرآ  تسـالاب ؛ یلیخ  تمھ  وزرآ و 

یهدـحتم تـالایا  میژر  شرھظم  هک  اـیند -  رد  ملاـظ  زواـجتم و  یرادهیامرـس  ماـظن  یتوغاـط ، ماـظن  تسا . توـق  فرط  هب  اـم  ینحنم  تسا ، فعـض  فرط  هـب  ناـشینحنم 

، شیپ لاس  هد  زا  زورما  یمالسا ، یروھمج  ماظن  یمالسا و  رکفت  لباقم ، یهطقن  رد  تسا . رتفیعـض  رایـسب  شیپ ، لاس  تسیب  زا  شیپ و  لاس  هد  زا  زورما  تساکیرمآ - 

. تسا رتهدامآ  رایسب  رتهتفرشیپ و  رایسب  رتیوق و  رایسب  شیپ ، لاس  تسیب  زا 

هاشنامرک  / ١٣٩٠/٠٧/٢٠ مدرم  گرزب  عامتجا  رد  تانایب 

نیا یاھهشیر  دنناوتیمن  اما  دننک ، بوکرس  ار  تکرح  نیا  تسا  نکمم  تسا . هدش  ینیع  سوسحم و  مدرم ، نآ  یارب  یرادهیامرس  میژر  داسف  هک  تسا  نیا  هلئسم  کی 

. دز دھاوخ  نیمز  هب  یلکب  ار  برغ  اکیرمآ و  یرادهیامرس  ماظن  هک  دیلاب  دھاوخ  نانچنآ  تکرح  نیا  یزور  کی  هرخالاب  دنربب ؛ نیب  زا  ار  تکرح 

تاعامتجا و نیا  رد  مدرم  دنکیمن . محر  مھ  شدوخ  مدرم  هب  هکلب  دنکیمن ، محر  اھاج  یهیقب  قارع و  ناتـسناغفا و  یاھروشک  مدرم  هب  طقف  هن  یرادهیامرـس  دـساف  میژر 

کی موکحم  اکیرمآ -  تلم  تیرثکا  اـکیرمآ -  تلم  دـصرد  ینعی ٩٩  میدصرد .» ام ٩٩  : » دوب هتـشون  شیور  هک  دندرک  دـنلب  یئولبات  کی  کرویوین  یرفن  رازھ  نیدـنچ  تارھاظت 

هب راداو  هدرک ، رادـیب  ار  مدرم  هک  تـسا  یزیچ  نآ  نـیا  دـھدیم . دـصرد  نآ ٩٩  ار  شتمارغ  هتـشک و  اما  دزادـنایم ، هار  دـصرد  کـی  نآ  ار  ناتـسناغفا  قارع و  گـنج  دـندصرد .

قئاف اھنیا  رب  تسا  نکمم  تسا ؛ یرابج  راھق و  رایسب  یاھهویش  نارگید ، ایس و  نامزاس  یئاکیرمآ و  نالوئـسم  یناور  گنج  یتاغیلبت و  یاھهویـش  هتبلا  هدرک . ضارتعا 

. تسا نیا  برغ  یسارکومد  لاربیل  تسا ؛ نیا  یرادهیامرس  میژر  اعدا ، همھ  نیا  اب  دش . دھاوخ  نشور  رتشیب  دش و  نشور  هیضق  تقیقح  هرخالاب  اما  دنیایب ؛

دنناوتب هکنیا  یارب  دننک ، جرخ  دنھدب ، تایلام  دنھدب ، لوپ  هک  دنرادن ، لیئارسا  زا  تیامح  هب  یاهقالع  هزیگنا و  اکیرمآ  مدرم  دننکیم . دصرد  کی  نیمھ  ار  لیئارـسا  زا  تیامح 

تدش مھ  دعب  نتـشادھگن ، توکـسم  نامتک و  زا  نآ  ناشدروخرب ؛ عون  مھ  دعب  دـنراد . هگن  اپ  رـس  یاهقطنم  کی  رد  ار  لیئارـسا  یلعج  تلود  لیئارـسا ، یناطرـس  یهدـغ 

یاھماظن هک  یاهداتفابقع  یاھروشک  رد  ناسنا  ار  نآ  کی  هد  هک  دـنداد  جرخ  هب  یلمع  تدـش  نانچنآ  سیلگنا  رد  یئاپورا . یاھروشک  یـضعب  رد  مھ  اجنآ ، رد  مھ  لـمع ؛

مدرم یهمھ  یعدم  تاعامتجا ، یدازآ  یعدم  نایب ، یدازآ  یعدم  رـشب ، قوقح  زا  یرادفرط  یعدم  تقو  نآ  اھنیا  دنکیمن . هدـھاشم  دـننکیم ، دروخرب  مدرم  اب  یروتاتکید 

« برغ يرادهيامرس  ماظن   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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ماظن هک  دننیبب  دننک ، هاگن  اھتیعقاو  نیا  هب  مینک ، لمع  ار  اھنآ  میریگب ، دای  ار  اھنآ  مینک ، لابند  ار  یراد  هیامرـس  ماظن  یاھـشور  ام  دندرکیم  هیـصوت  هک  یناسک  نآ  دـنیایند .

اما دـسرب ، یئاھن  جـئاتن  هب  دـعب  اھلاس  تسبنب  نیا  جـئاتن  تسا  نکمم  تسا . لـماک  تسبنب  کـی  رد  یرادهیامرـس  ماـظن  زورما  لـماک . تسبنب  تسیچ ؛ یرادهیاـمرس 

. هدش عورش  لماک  روط  هب  برغ  نارحب 

هاشنامرک  / ١٣٩٠/٠٧/٢٠ تنس  لھا  هعیش و  نویناحور  عمج  رد  تانایب 

عمج تیعمج  رفن  نارازھ  تسایند ، یرادهیامرس  یلـصا  نوناک  هک  تیرتسا » لاو   » نابایخ رد  مھ  نآ  کرویوین ، رد  ینعی  اکیرمآ ، یداصتقا  تختیاپ  رد  اکیرمآ ، یلام  زکرم  رد 

، تـسھ هاگـشناد  داتـسا  ناـشنایم  رد  دـناهعماج ؛ نیئاـپ  تاـقبط  زا  هـن  دنتــسوپهایس ، هـمھ  هـن  دـنرجاھم ، هـن  اـھنیا  میھاوـخیمن . ار  یرادهیامرــس  اـم  دـنیوگب  دـنوشب ،

میتفگ لوا  زا  هک  مھ  ام  تسام ؛ فرح  نیمھ  نیا  بخ ، میھاوخیمن . ار  یتسیلاتیپاک  ماظن  ام  دـنیوگیم  دناهتـسویپ ؛ اھنیا  هب  یئوجـشناد  یاـھهورگ  تسھ ، رادمتـسایس 

ریزارـس شاوـی  شاوـی  دراد  مھ  نیا  تفر ، منھج  هب  هک  دوـب  شایتسیلایـسوس  نآ  یتسیلایـسوس ؛ ماـظن  هن  یتسیلاـتیپاک ، ماـظن  هـن  ینعی  یبرغ ،» هـن  یقرـش ، هـن  »

. تسا موس  جوم  تسا ؛ رگید  جوم  کی  مھ  نیا  دش . دھاوخ  رتشیب  مالسا  هب  لابقا  هثداح ، نیا  زا  دعب  دوشیم .

هاشنامرک  / ١٣٩٠/٠٧/٢۴ نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

یهکبـش یاھتـسایس  هک  تسا  نیا  زا  یـشان  دراد ، دوجو  ایلاتیا  لثم  ناملآ ، لثم  هسنارف ، لثم  سیلگنا ، لـثم  یئاـپورا ، یاـھروشک  رد  هک  یتالکـشم  زا  یرایـسب  زورما 

اکیرمآ رد  دنربیم . باسح  دننزیم و  مشچ  دندایز ، ایند  رد  هک  تسینویھص  نارادیناپمک  نارادهیامرس و  زا  اھنیا  تسا . مکاح  اھروشک  نیا  یاھتلود  رب  یتسینویھص  ثیبخ 

هچ اـھتلم -  یتـقو  تسا . روج  نیمھ  شیب  مک و  مھ  اـپورا  رد  تساـکیرمآ . نادـنمتردق  نیب  رد  لومعم  یهویـش  کـی  اھتـسینویھص ، هب  یئوگقلمت  تسا . روج  نیمھ  مھ 

، دـش دـھاوخ  رتشیب  ناشهزیگنا  انیقی  تسا ، هکبـش  نیا  ینمیرھا  یناطیـش و  یهطلـس  زا  یـشان  اھیتخبدـب  نیا  زا  یلیخ  هک  دـننادب  اپورا -  یاھتلم  هچ  اـکیرمآ ، تلم 

کی وگاکیـش  رد  نیا  زا  لبق  لاس  دـنچ  دراد ؛ مھ  هقباس  هک  دـنک -  بوکرـس  ار  مدرم  شترا ، اب  هکلب  سیلپ ، اب  اکیرمآ  زورما  تسا  نکمم  دـش . دـھاوخ  رتدـیدش  ناـشتکرح 

بوکرـس ار  مدرم  دـننکیم ، دراو  ار  شترا  دـنرادن ؛ یئابا  چـیھ  شوب -  زا  لبق  یهعومجم  نآ  تیمکاح  دوب ، نوتنیلک  نامز  منامگ  دـندرک ؛ دراو  ار  شترا  دـمآ ، دوجو  هب  یتکرح 

دھاوخ هلعـش  نانچنآ  یزور  کی  دنام و  دھاوخ  یرتسکاخ  ریز  شتآ  دوریمن ؛ نیب  زا  اما  دوشیم ، بوکرـس  تکرح  نیا  دننکیم ؛ تخـس  یاھنادنز  دنـشکیم ، دننزیم ، دننکیم ،

. درک دھاوخ  رتسکاخ  دنازوس و  دھاوخ  ار  یرادهیامرس  یرابکتسا و  یلاشوپ  یانب  نیا  یهمھ  هک  دیشک 

هاشنامرک  / ١٣٩٠/٠٧/٢۶ ناگدیزگرب  ناگبخن و  رادید  رد  تانایب 

رد ملع  هن  اـیند  رد  زورما  تسین ؛ روجنیا  اـیند  رد  زورما  دریگب . رارق  ناـسنا  یلاـعت  تمدـخ  رد  دـیاب  یملع  یرکف و  ینھذ و  یاـھهنیمز  نیا  رد  هعماـج  کـی  یاھیگتـسجرب 

هب ردقچ  ایند  یرنھ  یاھهاگتسد  نیا  تسا . دوویلاھ  ایند ، یامنیس  یهلق  تسامنیـس . رنھ ، یهنومن  کی  بخ ، اھزیچ . یهیقب  هن  رنھ و  هن  تسا ، ناسنا  یلاعت  تمدخ 

، ار یقالخا  یاھناینب  ینعی  رفـص ! ریز  یغلاـبم  رفـص ، تفگ  دوشیمن  تسا ؛ هیـضق  سکع  دـننکیم ؟ کـمک  ناـسنا  هب  یـشخبدیما  هب  ناـسنا ، تیونعم  هب  یرـشب ، قـالخا 

رد تسا ، یرادهیامرـس  تمدـخ  رد  ملع  روج . نیمھ  مھ  ملع  تسین ؛ ناسنا  یلاعت  تمدـخ  رد  رنھ  اـیند ، رد  زورما  دـننکیم . بیرخت  ار  یرـشب  یلاـعت  ار ، یرکف  یاـھناینب 

اھنیا ار  اھناسنا  دـنزادنایم ، هار  اھنیا  ار  اھگنج  تساھنیا ؛ لام  یداصتقا  گرزب  یاھیناپمک  هک  تسا  یناسک  تمدـخ  رد  زورما  یرـشب  شناد  تسا . نازودـناتورث  تمدـخ 

ناـمھ هـتفر ، ناتـسناغفا  هـب  هـک  یملع  تـسین . ناتـسناغفا  مورحم  مدرم  تمدـخ  رد  مـلع  تساـھنیا . تمدـخ  رد  مـلع  دـننکیم ؛ اـھنیا  ار  یعمج  یاھراتـشک  دنـشکیم ،

، قطانم نیا  رد  دروآرد . زور  نآ  هب  ار  هچبلح  هک  دوب  یئایمیـش  یاھرازبا  دـمآ ، قارع  هب  زور  نآ  هک  یملع  دـنکیم . ناشنارابمب  دوریم ، ناشرـس  یالاب  هک  تسا  یئاـمیپاوھ 

ملع هک  هدـش  بجوـم  تورث  نآ  دوـخ  هدرب ؛ ـالاب  ار  یتـیلقا  کـی  ار ، یعمج  کـی  تورث  هلب ، تسا . روـط  نیمھ  مـھ  یبرغ  یاـھروشک  دوـخ  رد  مـلع  تـسا . یروـجنیا  مـلع 

. مینادرگرب ار  نیا  دیاب  ام  تاعامتجا . یگتفربقع  تاعامتجا و  لداعت  مدع  ضیعبت و  یارب  یرازبا  کی  هدش  ملع  اما  دنک ؛ ادیپ  تفرشیپ 

نایوجشناد  / ١٣٩٠/٠٨/١١ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

شا « یـسارکومد  » مھ تسا ، غورد  شا  « لاربـیل  » مھ هک  یـسارکومدلاربیل -  حالطـصا  هب  یرادهیامرـس و  ماـظن  دوخ  رد  یبرغ ، یاـھروشک  دوخ  رد  اـکیرمآ ، دوخ  رد  زورما 

مدرم تسا  نکمم  دندرک . یگداتسیا  ماظن  نیا  هیلع  ناھج  روشک  داتشھ  رد  مدرم  و  اکیرمآ ، تالایا  رـساترس  رد  اکیرمآ  مدرم  زورما  دناهدروختسکـش . اھنیا  تسا -  غورد 

، یھلا یهوق  لوح و  هب  دینادب  تسا و  هدرک  ادیپ  یرگید  نایرج  ایند  تسا . یلاخ  ناشتـسد  دـننک ؛ عافد  دـنناوتیمن  دـش . دـھاوخن  شوماخ  شتآ  نیا  اما  دـننک ، بوکرـس  ار 

ادیپ همادا  رابکتـسا  ینوگنرـس  ات  رابکتـسا ، نوعرف  اب  اھنوعرف و  اب  اھتوغاط ، اب  لطاب ، اب  تسا -  هدش  زاغآ  مالـسا  مچرپ  اب  ناریا و  تلم  یرادمدرـس  اب  هک  قح -  یهزرابم 

. درک دھاوخ 

یمالـسا یروھمج  تکرح ، نیا  یزکرم  ینوناک و  یهطقن  دـننیبیم  دـننکیم ، یـسررب  دـننکیم ، هعلاطم  دننیـشنیم  ناشرکف  یاھقاتا  رد  ناـشدوخ -  لوق  هب  نارگلیلحت - 

هدنیآ هب  ینیبشوخ  اب  ادخ ، هب  لکوت  اب  تردق ، اب  تارج ، اب  ار  هار  نیا  دنداتسیا و  مکحم  هک  ام  نالوئـسم  هجوتم  ام ، یاھناوج  هجوتم  دنوشیم ؛ اھامـش  هجوتم  اذل  تسا ؛

. دنھدیم همادا  دنراد  مامت  دیما  اب  و 

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

هب ناربکتسم  اب  نیملسم  شبنج  یربھر  هب  ناھج  نیفعضتسم  نایم  یبطق  ود  زورما  تفای و  نایاپ  دوب ، تورث  تردق و  رس  رب  گنج  هک  مزینومک  یرادهیامرـس و  یبطق  ود 

. درادن دوجو  یموس  هاگودرا  تسا و  هدش  لیکشت  یلصا  هاگودرا  ود  تسا . مزینویھص  وتان و  اکیرمآ و  یربھر 

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

لمحت ار  یتسینویھـص  میژر  هک  یمالـسا  هب  نآ . نشخ  رجحتم و  عون  زا  هچ  و  ارگبرغ ، کـیئال و  عون  زا  هچ  دیـشاب ؛ نیبدـب  سیراـپ  ندـنل و  نتگنـشاو و  بولطم  مالـسا  هب 

نماد یبھذـم  یاهلیبق و  یاھگنج  هب  لخاد  رد  یلو  دـنکیم ، زارد  وتاـن  اـکیرمآ و  یوس  هب  یتشآ  تسد  دوشیم ، هجاوم  هناـمحریب  رگید  یمالـسا  بھاذـم  اـب  یلو  دـنکیم ،

یگدزفرـصم و برغ و  یرادهیامرـس  ماد  هب  ار  امـش  هک  دیـشاب ، نیبدـب  یـسیلگنا  یئاکیرمآ و  مالـسا  هب  دـینکن . دامتعا  تسا ، رافک  اب  امحر  نینموم و  اـب  ادـشا  دـنزیم و 

زا دـندرکیم و  راختفا  یوروش  ای  اکیرمآ و  سیلگنا و  هسنارف و  هب  دوخ  رتشیب  یگتـسباو  هب  نامکاح ، مھ  ناگبخن و  مھ  هتـشذگ ، یاھهھد  رد  دـنناشکیم . یقالخا  طاطحنا 

. تسا هدش  سکعرب  زیچ  همھ  زورما  و  دنتخیرگیم ؛ یمالسا  یاھلبمس 

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

ناریا یمالـسا  بـالقنا  رگیدـمھ . هب  امـش  اـم و  تمدـخ  و  تسامـش ، هب  تمدـخ  یراـکمھ و  یارب  ناریا  گرزب  تلم  یمالـسا و  یروھمج  یگداـمآ  مـالعا  رخآ : مـالک  اـما  و 

یتوغاـط و یاـھمیژر  یریذپانتسکـش  یهروطـسا  یفن  یهصرع  رد  ناـگبخن ، یرواـبمدرم  اـھتلم و  یرواـبدوخ  یهصرع  رد  دوـب  دـیدج  رـصع  یمالـسا  یهبرجت  نیرتقـفوم 

. یساسا یاھشزرا  زا  عافد  یرالاسمدرم و  ظفح  اب  روشک ، گرزب  یاھتفرشیپ  رد  دمآراک  یاھلدم  هئارا  یرادهیامرس ، مزینومک و  رورغ  نتسکش  یهصرع  رد  ناشبابرا ،

ناجیابرذآ  / ١٣٩٠/١١/٢۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

« برغ يرادهيامرس  ماظن   » 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 17هاگياپ  هحفص 13 
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ایند یطابترا  یاھهاگتسد  یهمھ  هک  ریرش  دونع  نمشد  یهھبج  کی  دراد . جایتحا  روضح  نیا  هب  شزیزع  مالـسا  شماظن ، شروشک ، هک  درک  ساسحا  لاسما  ناریا  تلم 

، نارادلـتراک نارادهیامرـس ، یهھبج  ینعی  دنتـسھ ، ریرـش  یهھبج  نیا  یهدـناشنتسد  برغ  یاـیند  نارادمتـسایس  زا  یرایـسب  تسوا و  تـشم  رد  اـیند  یاـھهناسر  و 

لثم زورما  نردـم  قوف  یاھهناسر  ایند و  یاھهناسر  بلغا  هک  یناھج  تسینویھـص  یهکبـش  اھتـسینویھص ، راوخنوخ و  نارادهیامرـس  گرزب ، نارادیناـپمک  نارادتسارت ،

هطقن نیا  یور  ار  دوخ  تاغیلبت  لبق  اھهام  زا  لبق ، اھتدـم  زا  اـھنیا  تساـھنآ . هب  قلعتم  تساـھنیا ؛ راـیتخا  رد  یتنرتنیا  یاـھلاناک  همھ  زا  رتشیب  ینویزیولت و  یاـھلاناک  نیا 

یاھقوب رد  موادم  روط  هب  دندرک و  غیلبت  یھ  ار  نیا  تسا . هدش  تسس  هدش ، مالعا  یاھفدھ  هب  تبسن  مالسا ، هب  تبسن  ماظن ، هب  تبسن  ناریا  تلم  هک  دندرک  زکرمتم 

نموم تلم  ناریا ، عاجـش  تلم  المع  هک  دوب  نیا  فدـھ  دوب ؟ یچ  فدـھ  ار . گرزب  غورد  نیا  دـنناروابب  ام  زیزع  تلم  هب  هک  دـندرک  دـیدشت  ار  هلمح  نیا  ناـشدوخ  یتاـغیلبت 

نیلوئـسم دوبن ، هنحـص  رد  تلم  یتقو  دوشیم ؛ عافدیب  روشک  دش ، تسـس  تلم  یتقو  دوشب . تسـس  گرزب ، تخـس و  یاھهصرع  رد  ناریا  یهدادناحتما  تلم  ناریا ،

تسیب و صوصخ  یور  دنتشاد . ار  ضرغ  نیا  اھنیا  دنورب . شیپ  دننک ، راک  دنناوتیمن  ناشدوخ  یاھتلم  یهناوتشپ  نودب  ایند  رد  یایـسایس  یهعومجم  چیھ  دننامیم . اھنت 

مدرم دننک ؛ قنوریب  دننک ، شوماخ  دـننک ، تولخ  ار  روضح  یهنحـص  نیا  دـنناوتب  دـیاش  ات  دـندرب  راک  هب  ار  یتاغیلبت  یاھهلیح  ماسقا  عاونا و  دـندرک ، هیکت  مھ  نمھب  یود 

تریصب نیمھ  تسا ، تمظع  اب  تلم  نیا  ردقچ  هک  دنکیم  کچوک  تلم  نیا  تمظع  لباقم  رد  ار  ناسنا  هک  هچنآ  دنکیم ، راداو  باجعا  هب  ار  ناسنا  هک  هچنآ  دندیمھف . ار  نیا 

. تسا ناریا  تلم  یسانشعقوم  و 

نایوجشناد  / ١۶/١٣٩١/٠۵ رادید  رد  تانایب 

ام یهمھ  یارب  نیا  هک  مدرک ، هجوت  یاهتکن  هب  نم  دوب . روحمتلادـع  یداصتقا  هاـگن  تیعقاو و  ندـید  اھاتـسور و  هب  هجوت  یهلئـسم  دوب ، تاـنایب  رد  هک  یرگید  یهتکن  کـی 

، دـندرک هک  یایفرعم  دـنتفگ ، ار  یبلاـطم  روحمتلادـع  یداـصتقا  هاـگن  یهلئـسم  هب  عجار  دـندمآ  هک  یمرتـحم  ناوج  نیا  نم . یارب  مھ  امـش ، یارب  مھ  تسا ؛ زومآسرد 

هب ار  اھتیعقاو  دنکیم ، یشکرس  مورحم  قطانم  هب  تسا ، یداھج  یاھودرا  وزج  یسک  یتقو  دش . نشور  هیـضق  بخ ، دنتـسھ . یداھج  یاھودرا  یهعومجم  وزج  ناشیا 

لئاسم ات  دش  طبترم  هعماج  فلتخم  یاھرشق  اب  دیاب  تسا . سرد  ام  یهمھ  یارب  نیا  دوشیم ؛ هدنز  روجنیا  وا  رد  روحمتلادع  داصتقا  یریگیپ  رکفت  اعبط  دنیبیم ، مشچ 

. دراذگیم رثا  روشک  نوگانوگ  لئاسم  هب  ام  هاگن  رد  ام ، یریگمیمصت  رد  نیا  درک ؛ سمل  ار  اھنآ 

زا یکی  هک  میدرک ، نایب  لصا ۴۴  یاھتـسایس  رد  ام  هک  هچنآ  اب  درادن  یتافانم  نیا  و  دـشاب ، روحمتلادـع  دـیاب  روشک  رد  یداصتقا  هاگن  هک  تسا  نیا  نم  دوخ  داقتعا  هتبلا 

رد یلصفم  تبحص  کی  تاقوا  نامھ  رد  هینیسح ، نیمھ  رد  نم  و  میدرک -  حیرشت  میتساوخ و  ام  میتفگ ، ام  هک  روجنآ  لصا ۴۴  یاھتسایس  دندرک . رکذ  اجنیا  مھ  ناتسود 

. دش دھاوخن  یھتنم  دب  یانعم  نآ  هب  یرادهیامرس  هب  اقلطم  ینعی  درادن ؛ یتافانم  روحمتلادع  داصتقا  اب  هجوچیھهب  مدرک -  راک  نیا  اب  طبترم  یهعومجم  اب  هنیمز  نیا 

نتخادنا راک  هب  هیامرس و  نتشاد  سفن  تسا . یرالاسهیامرس  شاهرھوج  تقیقح و  دراد ، دوجو  یرادهیامرس  ماظن  ناونع  هب  ایند  رد  هک  هچنآ  منکب ؛ ضرع  امـش  هب  هتبلا 

روحم یرادهیامرـس  هیامرـس و  هک  تسا  نیا  تسا ، مومذم  هک  هچنآ  تسین . مومذم  هجو  چیھ  هب  تسا ؛ یحودمم  زیچ  تسین ؛ یدب  زیچ  روشک ، تفرـشیپ  یارب  هیامرس 

زورما هک  دـمآ ، برغ  کولب  یرادهیامرـس و  کولب  رـس  رب  هک  یئالب  نامھ  دـشکب ؛ شدوخ  تمـس  هب  ار  زیچ  همھ  دـشاب ؛ هعماج  کی  روشک و  کی  نالک  یاھمیمـصت  یهمھ 

ماـظن تاذ  زا  یــشان  اــھنیا  دــیآیم ، دراو  مدرم  هـب  دراد  هـک  یداــصتقا  نیگنــس  یاــھراشف  نـیا  تساــپورا ، رد  زورما  هـک  یثداوـح  نـیا  دــننکیم . ورد  ار  شجئاــتن  دــنراد 

دشر تمدخ  رد  ار  هیامرس  دنشاب ، هیامرس  یاراد  یناسک  هن ، هکنیا  اما  تسا . مومذم  یرادهیامرس  نامھ  تسا ، تفـصولاز  یرادهیامرـس  نامھ  تسا ؛ یرالاسهیامرس 

ماجنا حیحص  یهطباض  اب  هچنانچ  رگا  راک  درادن . یلاکشا  چیھ  تسا -  لالح  دوس  نآ  مھ  تسا ، بوخ  راک  نآ  مھ  درب ؛ دھاوخ  مھ  دوس  رادهیامرـس  هتبلا  دنراذگب -  هعماج 

یمومذـم زیچ  هجو  چـیھ  هب  رادهیامرـس »  » یهملک و  هیامرـس »  » یهملک نیاربانب  درادـن . یلاکـشا  چـیھ  تسانعم -  نیا  هب  فوطعم  مالـسا  روحمتلادـع  هاـگن  هک  دریگب - 

. تسین

هیامرـس سفن  یتسیلایـسوس ، ماظن  رد  تسا . یرگید  هاگن  ناـشھاگن  اـھنآ  دـنکن . ادـیپ  هبلغ  اـم  یداـصتقا  رکفت  رب  یتسیـسکرام  یتسیلایـسوس و  هاـگن  مینک  یعس 

هیامرس اقآ  دیوگب  یسک  مھ  دوشیمن  تسا . موکحم  هیامرس  زا  یهدافتسا  وس  تسین ، موکحم  هیامرس  تسین ؛ یروجنیا  هجوچیھهب  یمالـسا  ماظن  رد  تسا ؛ موکحم 

هک هچنآ  نیاربانب  درب . هار  درک و  تیادھ  یتسرد  تھج  رد  ار  هیامرس  حیحـص ، تیریدم  اب  تسرد ، تاررقم  اب  ناوتیم  تسین . یروجنیا  ریخن ، تسا . هدافتـسا  وس  شتعیبط 

. تسا نآ  ممتم  لمکم و  انعم  کی  هب  هکلب  درادن ؛ یتافانم  روحمتلادع  داصتقا  اب  هجوچیھهب  میدرک ، حرطم  لصا ۴۴  یاھتسایس  رد  ام 

نیارفسا  / ١٣٩١/٠٧/٢٢ مدرم  عامتجا  رد  تانایب 

هب نیا  دشابن ، نآ  رد  یعامتجا  تلادع  اما  دنک ، تفرشیپ  یدام  ندمت  نوگانوگ  یاھهولج  یروانف و  ملع و  رد  یروشک  رگا  تسا . تلادع  تفرشیپ ، یارب  رگید  صخاش  کی 

تفرشیپ یگدنز  نوگانوگ  یاھهویش  تسا ، هدرک  تفرشیپ  تعنص  تسا ، هدرک  تفرـشیپ  ملع  اھروشک  زا  یرایـسب  رد  زورما  تسین . تفرـشیپ  مالـسا  قطنم  اب  ام و  رظن 

رد هک  یتقو  تسا . یکنکداب  یرھاظ و  یحطس و  تفرشیپ  نیا  تسین ؛ تفرـشیپ  نیا  تسا ؛ هدش  رتشیب  یتاقبط  فاکـش  رتقیمع و  یتاقبط  یهلـصاف  اما  تسا ، هدرک 

ریغ موھفمان و  ردقنیا  تلادع  دنریمیم ، امرگ  امرـس و  زا  مدرم  اھنابایخ  رد  روشک ، نامھ  رد  دنربیم و  روشک  نآ  زا  ار  یدام  یهرھب  نیرتشیب  یدودعم  تیعمج  یروشک ، کی 

امرگ زا  یـسک  ارچ  بخ ، دـنریمیم ! امرگ  زا  یدارفا  اکیرمآ ، فلتخم  یاھتلایا  یاھرھـش  رد  ناتـسبات  لصف  رد  هک  میناوخیم  یناـھج  یاـھربخ  رد  تسا . روشک  نآ  رد  یلمع 

اھلتراک و اھتکرـش و  نیرتتفلکندرگ  ایند و  یاھمدآ  نیرتدنمتورث  هک  تسا  یروشک  نامھ  اکیرمآ  دـنرادن ؟ اج  دـنرادن ، هناخ  دـنرادن ، هانپرـس  هک  تسا  نیا  زا  ریغ  نیا  دریمب ؟

زا ناتـسبات  رد  یاهدـع  دراد ، دوجو  یاهناسفا  یاھتورث  نآ  هک  یروشک  رد  اما  تسا ؛ روشک  نآ  رد  حالـس  یاـھتراجت  دوس  نیرتشیب  دنتـسھ ؛ روشک  نآ  رد  اـیند  یاھتـسارت 

زا یئاھلکش  یناتساد ، یاهناسفا و  یاھاعدا  یئامنیس و  یاھملیف  رد  الاح  تسا . تلادع  دوجو  مدع  شیانعم  نیا  دنریمیم ! دنھدیم و  ناج  امرس  زا  ناتسمز  رد  و  امرگ ،

 - مسیلاربیل ماـن  دـنوشیم و  هرادا  یرادهیامرـس  یداـصتقا  یهویـش  اـب  هک  یئاـھروشک  رد  تسا . داـیز  رایـسب  شاهلـصاف  تیعقاو  اـب  نیا  بخ ، دـنھدب ؛ شیاـمن  ار  تلادـع 

. تسا نیا  یگدنز  تیعقاو  اجنآ  رد  دراد ؛ دوجو  یئاھیتخبدب  نینچ  کی  دناهتشاذگ ، ناشدوخ  یور  ار  یئارگدازآ - 

یردق هب  هن  هتبلا  میاهدرک ؛ تفرـشیپ  هنیمز  نیا  رد  ام  هک  تسا  نیا  هدنب  یاعدا  تسا . تلادع  مھم ، یاھـصخاش  زا  یکی  لوا ، یهجرد  رد  مینک ، تفرـشیپ  میھاوخب  رگا  ام 

یگدـنز نوگانوگ  یاھماظن  اب  هک  رگید  یاھروشک  زا  یرایـسب  اـب  ار  ناـمدوخ  رگا  میاهدرک ؛ تفرـشیپ  مینک ، هسیاـقم  بـالقنا  زا  لـبق  عضو  اـب  ار  ناـمدوخ  رگا  میھاوخیم . هک 

هلـصاف یلیخ  زونھ  ام  هن ، تسا ، هتـساوخ  ام  زا  تسا و  هتفگ  ام  هب  مالـسا  هک  هچنآ  اب  مینک  هسیاقم  ار  نامدوخ  رگا  اما  میاهدرک ؛ تفرـشیپ  هلب  مینک ، هسیاقم  دـننکیم ،

. تسا مھ -  اب  مدرم -  نالوئسم و  یهدھع  هب  شالت  نیا  تسیک ؟ یهدھع  هب  شالت  نیا  مینک . شالت  دیاب  میراد و 

یـصاخ قلعت  هک  یـصوصخم  قطانم  رد  روشک  نیا  عبانم  نیرتشیب  هک  دوب  یزور  کی  میاهدرک . تفرـشیپ  روشک ، قطانم  یهمھ  هب  یمومع  عبانم  عیزوت  ظاـحل  زا  اـم  هلب ،

یکی بالقنا ، زا  لبق  دنتشادن . یاهرھب  ظح و  چیھ  روشک  یمومع  عبانم  زا  مھ  اھرھش  اھناتسا و  زا  یرایسب  دشیم ؛ فرص  زور ، نآ  رابرد  هب  زور و  نآ  نادنمتردق  هب  تشاد 

هب دوـب  قـلعتم  هک  تشاد ، ناتـسا  یهطقن  جـنپ  رد  یـصاصتخا  هاـگدورف  جـنپ  متفگ -  یتـقو  کـی  ـالبق  مرواـیب ؛ مسا  مھاوـخیمن  هتبلا  هک  روـشک -  نـیا  گرزب  یاھناتـسا  زا 

یناـکما چـیھ  یئاوھ ، دـمآوتفر  اـمیپاوھ و  هاـگدورف و  زا  یهدافتـسا  یارب  مدرم  ینعی  تشادـن ! دوجو  ناتـسا  نآ  رد  یمومع  هاـگدورف  کـی  اـما  هاـش ؛ راـبرد  هب  ناگتـسباو 

زا تامدـخ ، ظاحل  زا  مینیبیم  مینکیم ، هاگن  یتقو  زورما  دوب . یتلادـعیب  نیا  تشاد ؛ دوجو  صاخ  صاخـشا  یارب  هاگدورف  جـنپ  ناتـسا ، نامھ  رد  هک  یلاـح  رد  دنتـشادن ؛

زایتما و نیا  روشک  رساترس  رد  ملع ، لیـصحت  شرتسگ  ظاحل  زا  دنرادروخرب . روشک  رـساترس  تحار ، یاھهداج  اھهاردازآ و  اھهارگرزب و  نتخاس  ظاحل  زا  یزاسهداج ، ظاحل 

ناتـسیس و ناتـسا  رد  هدنب  دندوب . هقیـضم  رد  ناتـسریبد  ظاحل  زا  اھرھـش ، یتح  زور ، نآ  رد  روشک  زا  یددعتم  قطانم  مدرک ، هراشا  هک  روط  نامھ  دراد . دوجو  ناکما  نیا 

مراھچ موس  یهجرد  فیعـض  دـنبمین  زکرم  کی  دـندوب . هقیـضم  رد  ناتـسا  نآ  یاھرھـش  زا  یرایـسب  ناتـسریبد ، ظاحل  زا  مدـیدیم . اجنآ  ار  عاـضوا  مدوب ؛ دـیعبت  ناتـسچولب 

ناکما ینعی  دراد ؛ دوجو  هاگشناد  اھرھـش  یهمھ  رد  دینیبیم  دینک ، هاگن  اھناتـسا  یهیقب  ناتـسا و  نآ  رد  یتقو  امـش  زورما  تشاد . دوجو  ناتـسا  نآ  لک  رد  یھاگـشناد 

ملع یلام ، عبانم  روشک ، یدام  تاناکما  روشک ؛ نوگانوگ  قطانم  نیب  تسا  هدش  عیزوت  ملع  لیـصحت  ناکما  هک  تسا  نیا  شیانعم  نیا  تسا . تلادع  نیا  بخ ، لیـصحت .

، ارچ زورما  دنتـشادن ؛ روھظ  زورب و  ناکما  دندوب ، دادعتـسا  یاراد  هک  یناسک  تسدرود و  یاھرھـش  ناگبخن  هتـشذگ ، رد  تسا . یبوخ  زیچ  رایـسب  نیا  تسا ؛ هدـش  عیزوت 

« برغ يرادهيامرس  ماظن   » 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 17هاگياپ  هحفص 14 
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نوگانوگ یاھهاگتسد  دھد ، ناشن  ار  شدوخ  یگبخن  دناوتب  دشاب و  هتشاد  روضح  یدادعتـسااب  ناسنا  یتقو  یرگید ، یهطقن  رھ  نیارفـسا و  رد  دنراد . روھظ  زورب و  ناکما 

هک تفرشیپ -  صخاش  نیا  انئمطم  هتشذگ ، هب  تبسن  نیاربانب  دوبن . روجنیا  هتشذگ  رد  دننکیم . هدافتسا  وا  ناکما  زا  دنرادیم و  یمارگ  ار  وا  دننکیم ، لابقتـسا  وا  زا  روشک 

. مینک راک  مینک و  شالت  دیاب  میبقع ؛ زونھ  ام  هن ، میتخانش ، میدیمھف و  مالسا  زا  ام  هک  هچنآ  هب  تبسن  اما  تسا ؛ هتسجرب  تسا -  تلادع  صخاش 

یلامش  / ١٣٩١/٠٧/٢٣ ناسارخ  ناتسا  ناناوج  رادید  رد  تانایب 

: دوشیم حرطم  یئادزیژولوئدیا »  » ناونع یرکفنـشور ، تالاقم  نیا  زا  یـضعب  رد  یھاگ  دینیبیم  دندرک . حرطم  ار  یئادزیژولوئدـیا »  » ناونع یبرغ  یامنفوسلیف  ات  دـنچ 

ار فرح  نیا  قمع  هکنیا  نودـب  راویطوط ، اجنیا  مھ  یاهدـع  کی  دـناهتفگ ؛ ار  نیا  یبرغ  یامنفوسلیف  ای  فوسلیف  ات  دـنچ  درک . هرادا  دوشیمن  یژولوئدـیا  اـب  ار  هعماـج  اـقآ 

دناوتیمن یژولوئدیا  نودب  دراد ، یزاسندمت  یهیعاد  هک  یتلم  چیھ  دننکیم . رارکت  مھ  زاب  دندرک ، رارکت  ار  نامھ  تسیچ ، دنمھفب  ار  فرح  نیا  داعبا  هکنیا  نودب  دـننک ، کرد 

هظحالم امـش  زورما  هک  یئاھنیمھ  دنک . یزاسندمت  دناوتیمن  بتکم  کی  یژولوئدیا و  کی  رکف و  کی  ندوب  اراد  نودب  یتلم  چـیھ  تسا . هدرکن  تکرح  زورما  ات  دـنک و  تکرح 

داصتقا هب  ام  دنتفگ  میتسیلاتیپاک ، ام  دنتفگ  میتسینومک ، ام  دنتفگ  دـنتفگ ؛ مھ  حیرـص  دـندش ؛ دراو  یژولوئدـیا  اب  اھنیا  دـناهدروآ ، دوجو  هب  ار  یدام  ندـمت  ایند  رد  دـینکیم 

نودـب دـش . هتـشاذگ  اھنآ  شود  رب  مھ  یاهنیزھ  دـندش ، لمحتم  مھ  یتامحز  هتبلا  دـندرک ؛ راک  شلابند  دـندیزرو ، داقتعا  نآ  هب  دـندرک ، حرطم  میراد ؛ داقتعا  یرادهیاـمرس 

. درادن ناکما  یزاسندمت  نآ ، یاھهنیزھ  نتخادرپ  نآ و  یارب  شالت  نودب  و  نامیا ، کی  رکف و  کی  نتشاد  نودب  بتکم ، کی  نتشاد 

روشک  / ١٣٩٢/٠٢/٠٧ دیلوت  شخب  نالاعف  نارگراک و  رادید  رد  تانایب 

ار هیامرس  تینما  تسا ، هتساوخ  ام  زا  ادخ  ار  رگراک  یلغش  یگدنز و  تینما  تسا ؛ هتساوخ  ام  زا  ادخ  مھ  ار  رگراک  هب  مارتحا  تسا ، هتـساوخ  ام  زا  ادخ  ار  راک  ماکحتـسا 

. تسا هتساوخ  ام  زا  ادخ  مھ 

ناشدوخ لوق  هب  لاربیل و  داصتقا  تیلاعف  یهقطنم  رد  هچ  دـمآ ، دوجو  هب  نوگانوگ  یاھمان  اب  هک  یئاھطیرفت  طارفا و  نیا  دـنریگب ، رارق  هظحالم  دروم  مھ  راـنک  رد  یتقو  اـھنیا 

 - دینکیم هظحالم  ار  شیاھدروخزاب  اھشنکاو و  اپورا  رد  دیراد  امـش  زورما  هک  ریقف ؛ مولظم و  یهقبط  یارب  راشف  سبح و  نادنز و  اما  رادهیامرـس ، یارب  دازآ  ینعی  دازآ  دازآ - 

رد یرگید  لکـش  هب  اپورا و  رد  زورما  هک  تسا  یثداوح  نیمھ  لاربیل  حالطـصا  هب  داـصتقا  ندوب  طـلغ  رب  لـیلد  نیرتگرزب  دـمآیمن . دوجو  هب  مسیلایـسوس ، یهصرع  رد  هچ  و 

یارب داصتقا  نیا  هک  یتاقبط  نآ  دوخ  دوس  هب  یتح  تسا ؛ ماکان  تسا ، طلغ  هک  داد  ناـشن  یرادهیامرـس  داـصتقا  هبرجت ، یهصرع  رد  لـمع و  نادـیم  رد  دراد . دوجو  اـکیرمآ 

اھلتراک و نابحاص  رادکناب و  رادهیامرـس و  دوخ  دوس  هب  یتح  اما  دـشیم ، لامدـگل  اھاجنآ  رد  یدامتم  یاھلاس  هک  رگراک  یهقبط  الاح  تسین . دـمآ ، دوجو  هب  اھنآ  زا  تیامح 

هار هار ، نیا  دننک . تسرد  تسناوت  دنھاوخن  مینکیم ؛ شتـسرد  هک  دنھدیم  هدعو  یھ  دش . دـھاوخ  مھ  رتدـب  نیا  زا  دـعب  تسا ، راک  لوا  زونھ  نیا  و  تسین ؛ مھ  اھتـسارت 

. تسا ادج  هک  مھ  ناشیرکف  یرظن و  یداقتعا و  یقالخا و  شخب  تسا ؛ برغ  طلغ  یدام و  ندمت  لزلزت  زا  یشخب  کی  نیا  و  نیئاپ ، دنوریم  دنراد  تسا ؛ نازغل  بیشارس 

. دش رھاظ  شایماکان  یناوتان و  شیپ  اھلاس  بخ ، هک  مھ  اھنیا  مسیلایسوس و  یهصرع  شخب  نآ  تسا . هبرجت  ام  یارب  اھنیا 

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

یهداـتفابقع تلم  نآ  تسناوـت  نآ  رب  یهیکت  اـب  هک  یلوـصا  نآ  تسا ؛ اـم  راوـگرزب  ماـما  لوـصا  ناـمھ  اـم  هار  یهشقن  تـسیچ ؟ اـم  هار  یهـشقن  مـیراد . هار  یهـشقن  اـم 

. دھدیم لیکشت  ار  ام  هار  یهشقن  دروخیم و  ام  درد  هب  مھ  هار  یهمادا  رد  هک  تسا  یلوصا  لوصا ، نیا  زارفارس . ورشیپ و  تلم  نیا  هب  دنک  لیدبت  ار  هدنکفارس 

)...(

اب یهلباقم  تسا ؛ مورحم  تاقبط  زا  عاـفد  تسا ؛ عیزوت  دـیلوت و  رد  یداـصتقا  تلادـع  تسا ؛ یئاـفکدوخ  هب  یهیکت  تسا ؛ یلم  داـصتقا  هب  یهیکت  ماـما  لوصا  داـصتقا ، رد 

مارتحا هیامرس ، هب  مارتحا  تیکلام ، هب  مارتحا  اما  دنکیم ، در  ار  یرادهیامرس  یهناملاظ  گنھرف  ماما  مھ -  رانک  رد  اھنیا  تسا -  تیکلام  هب  مارتحا  یرادهیامرس و  گنھرف 

تـسا یئاھزیچ  اھنیا  تسا ؛ داصتقا  یهنیمز  رد  ماما  لوصا  اھنیا  یلم ؛ داصتقا  رد  لالقتـسا  یناھج ؛ داصتقا  رد  ندـشن  مضھ  نینچمھ  دـھدیم ؛ رارق  دـیکات  دروم  ار  راک  هب 

. تسا حضاو  ماما  تاشیامرف  رد  هک 

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

هدافتـسا روشک  یتلود  یلم و  یاھهناسر  زا  یواسم  روط  هب  هک  دوشیم  هداد  هزاجا  مانمگ ، یاھهرھچ  ات  فورعم  یاـھهرھچ  نآ  زا  نوگاـنوگ ، یاـھدزمان  هب  اـیند  یاـجک  رد 

بزح هس  ای  بزح  ود  نیا  وضع  هچنانچ  رگا  یرادهیامرـس  یاھروشک  رد  تسھ ؟ یرادهیامرـس  یاـھروشک  رد  تسھ ؟ اـکیرمآ  رد  تسھ ؟ یزیچ  نینچ  اـیند  یاـجک  دـننک ؟

دنناوتیمن الـصا  دنتـشادن ، رگا  اما  دننک ؛ تاغیلبت  دنناوتیم  دنتـشاد ، ناشدوخ  اب  ار  تردـق  تورث و  یاھایفام  اھرادـلوپ و  اھرادهناخراک و  اھرادهیامرـس و  ینابیتشپ  دـندوب و 

، دـناهدوبن اھتـسینویھص  تیامح  دروم  هک  دـناهدوب  یدارفا  دـنکیم . قیدـصت  ار  نیا  ماهدرک -  لابند  هدـنب  دـشاب -  هدرک  لابند  ار  اکیرمآ  تاباختنا  هک  یـسک  رھ  دـننک . تاغیلبت 

ینویزیولت هن  هدوب ، اھنآ  رایتخا  رد  یاهناسر  هن  دنوش ؛ تاباختنا  نادیم  دراو  دنتسناوتن  دندرک ، یراک  رھ  دناهدوبن ، یللملانیب  راوخنوخ  یرادهیامرس  یهکبش  تیامح  دروم 

، اجنآ دننیـشنیم  لایر ، کـی  ندرک  جرخ  نودـب  ربارب ، یواـسم و  روط  هب  یگدـنیامن  یاـھدزمان  اـم  روشک  رد  دـننک . جرخ  اھردـقچ  دـیاب  هیناـث  رھ  یارب  هدوب ؛ اـھنآ  راـیتخا  رد 

؟ دراد دوجو  ایند  رد  یزیچ  نینچ  اجک  دننزیم ؛ فرح  مدرم  اب  نوگانوگ ، یاھهمانرب  اب  یدامتم ، یاھتعاس 

یتمواقم  / ١٣٩٢/١٢/٢٠ داصتقا  یاھتسایس  نییبت  هسلج  رد  تانایب 

دوجوهب ایند  رد  هک  یداصتقا  دـیدش  یاھهناکت  اب  ریخا -  یاـھلاس  نیا  رد  صوصخب  اـھروشک -  زا  یرایـسب  رد  زورما  تسین ؛ مھ  اـم  صوصخم  یتمواـقم  داـصتقا  هب  شیارگ 

هک یتالکـشم  اب  یرادهیامرـس  داصتقا  نیا  دراد . ار  شدوخ  صاخ  طیارـش  یروشک  رھ  هتبلا  دـندمآرب ؛ ناشدوخ  داـصتقا  یزاـسمواقم  لاـبند  هب  یددـعتم  یاـھروشک  دـمآ ،

نیا زا  اھروشک  اعبط  تسا ، رگیدـکی  هب  طبترم  لک  کی  عومجم ، رد  یناـھج  داـصتقا  و  اـھروشک ؛ زا  یرایـسب  هب  دـش  زیررـس  اـکیرمآ  زا  برغ و  زا  دوب ، داـصتقا  نیا  زا  یـشان 

نیمھ یریبعت  هب  دننک ؛ یزاسمواقم  ار  ناشدوخ  داصتقا  هک  دـندمآرب  ددـص  رد  اھروشک  زا  یلیخ  نیاربانب  رتمک . یـضعب  رتشیب ، یـضعب  دـندش ؛ رثاتم  شیبومک  تالکـشم 

ام تسا ؛ رگید  یاھروشک  زا  شیب  یتمواقم  داصتقا  هب  ام  جایتحا  نم  رظن  هب  دنشخبب . ققحت  دننک ، یزیرهمانرب  ناشیاھروشک  اب  بسانتم  لکـش  هب  ار  یتمواقم  داصتقا 

طابترا نیمھ  رب  یانب  میطبترم ، یناھج  داصتقا  اب  ام  اھروشک ؛ رگید  ام و  نیب  کرتشم  لیلد  نامھ  هب  الوا  مینک . یزاسمواقم  ار  ناـمدوخ  داـصتقا  هک  میراد  جاـیتحا  رتشیب 

ایند رد  هچنآ  زا  میوشیم  رثاتم  نیاربانب  تشاد ؛ مھ  ناوتیمن  ایند  ینونک  طیارـش  رد  میرادن و  هجوچیھهب  ار  یناھج  داصتقا  زا  ندـش  لزعنم  ندـشادج و  دـصق  ام  میراد ، مھ 

یاھتسایس ریثات  تحت  رب  نامرارصا  رطاخهب  نامیرادمتزع ، رطاخهب  ناملالقتسا ، رطاخهب  ام  میراد ؛ ام  هک  تسا  یتیصوصخ  ایناث  دتفایم . قافتا  یناھج  یاھداصتقا  رد 

یرگلالخا و تفلاخم و  یاھهزیگنا  دـینکیم -  هدـھاشم  ینونک  طیارـش  رد  هک  نانچمھ  اـم -  هب  تبـسن  ینعی  میراد ؛ رارق  مھ  تین  وس  مجاـھت و  دروم  نتفرگن ، رارق  اھتردـق 

مینک و مکحم  ار  داـصتقا  یاـھهیاپ  هـکنیا  هـب  میزروـب  ماـمتھا  یتسیاـب  رتـشیب  اـم  نیارباـنب  تـسا . رگید  یاـھروشک  زا  یرایـسب  زا  شیب  لکـشم ، داـجیا  یـشارتلاکشا و 

نیا هب  ام  نیاربانب  دراذگب . رثا  ام  داصتقا  رد  دـناوتب  اھتینوس  ای  ریزگان و  یاھهناکت  ثداوح و  ای  هک  دـشاب  هتـشاد  دوجو  یتیعـضو  میراذـگن  مینک ؛ یزاسمواقم  ار  نامداصتقا 

. میراد زاین 

یوضر  / ١٣٩٣/٠١/٠١ رھطم  مرح  رد  تانایب 

هک تسین  اھنیا  ثحب  دـنکیمن ؛ افتکا  یلم ــ  صلاخان  دـیلوت  یلم ، دـشر  لثم ] [ ـ  یرادهیامرـس داصتقا  یاھـصخاش  هب  اـھنت  ینعی  تسا ؛ روحمتلادـع  یتمواـقم ، داـصتقا 

دیلوت هک  یلاح  رد  دینکیم . هدھاشم  یرادهیامرـس  داصتقا  رد  یناھج و  یاھـصخاش  رد  هک  دـش ؛ دایز  ردـقنیا  یلم  صلاخان  دـیلوت  ای  دـش ، دایز  ردـقنیا  یلم  دـشر  مییوگب 

« برغ يرادهيامرس  ماظن   » 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 17هاگياپ  هحفص 15 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21252
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=22395
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=22788
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=22788
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25795
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25993
http://farsi.khamenei.ir


یداصتقا و تلادع  تلادع ـ  صخاش  نیاربانب  میرادن . لوبق  ام  ار  نیا  دنریمیم ! یگنـسرگ  زا  روشک  نآ  رد  مھ  یناسک  اما  دوریم ، الاب  مھ  یلیخ  یروشک  کی  یلم  صلاخان 

ییاـنتعا یب  مھ  اـیند  دوجوم  یملع  یاھـصخاش  هب  هک  تسین  نیا  نآ  یاـنعم  اـما  تسا ، یتمواـقم  داـصتقا  رد  مھم  یاھـصخاش  زا  یکی  هعماـج ـ  رد  یعاـمتجا  تلادـع 

هب هکلب  تسین ، رقف  میـسقت  یاـنعم  هب  هماـنرب  نیا  رد  ناـیب و  نیا  رد  تلادـع  دوشیم . راـک  مھ  تلادـع »  » روحم رب  اـما  دوشیم ، هجوـت  مھ  اھـصخاش  نآ  هب  ریخن ، دوـشب ؛

. تسا نداد  شیازفا  ار  یلم  تورث  تورث و  دیلوت  یانعم 

ىمالسا  / ١٣٩٣/١٠/١٩ تدحو  ىللملانیب  سنارفنک  نیمتشھ  تسیب و  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

نمـشد میراذگب . دیابن  ام  تسا ، نیا  رد  نمـشد  تحلـصم  دنک ؛ یریگرای  یرگید  روشک  زا  دنک ، هلمح  روشک  کی  هب  دـنک ، ادـج  مھ  زا  ار  ام  هک  تسا  نیا  نمـشد  تحلـصم 

رد تسینویھـص  تلود  هـک  تسینویھـص -  رـصانع  دنیاھتسینویھـص -  اـکیرمآ و  نآ ، سار  رد  زورما  هـک  تـسا  یناـھج  رابکتـسا  اـکیرمآ و  یرادهیامرـس  نمـشد ، تـسیک ؟

. دندروآ دوجوهب  ایند  رد  اھتسینویھص  هک  تسا  یکلھم  ناطرس  نآ  کانرطخ و  یهعومجم  نآ  زا  یشخب  کی  مھ  یلاغشا  نیطسلف 

مالسلامھیلع  / ١٣٩٧/١٢/٠٧ تیبلھا  ناحادم  رادید  رد  تانایب 

ار هداوناخ  ماظن  هک  هتفرگ  میمصت  تیرشب - نمشد  بالقنا ؛ نمشد  ای  ناریا  نمشد  هن   - نمشد دینک . هیکت  هداوناخ  یهلئسم  یور  نامز  زا  یهھرب  نیا  رد  منکیم  هیکت  نم 

دنتفرگ میمصت  شیپ  لاس  دص  دودح  زا  ابیرقت  مسینویھص  یللملانیب و  یرادهیامرس  نایرج  ینعی  تیرشب  نمـشد  تسا . یھلا  تنـس  هداوناخ  دربب . نیب  زا  رـشب  نیب  رد 

ام یمالسا  ناریا  رد  هلمج  زا  مھ  ییاھاج  کی  رد  دندش ، قفوم  دندوب  رود  ادخ  زا  هک  ییاھاج  نآ  رد  دندش . قفوم  ییاھاج  کی  و  دنربب ؛ نیب  زا  رشب  نیب  رد  ار  هداوناخ  هک 

نیرتهایـس هک  « - دیفـس یاھجاودزا   » ناشتـشز طلغ  ریبعت  هب  نیا  مک ، یروآدنزرف  نیا  رید ، یاھجاودزا  نیا  تخـس ، یاھجاودزا  نیا  دننکیم . شالت  دـنراد  اما  دندشن  قفوم 

. دورب نیب  زا  هداوناخ  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  اھنیا  یهمھ  تسا - جودزم  یگدنز  عون 

یوضر  / ١٣٩٨/٠١/٠١ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

یاھدمآرد اب  ار  روشک  میناوتب  هنوگچ  ام  هکنیا  یارب  تسا  هدش  عورش  یعیسو  تاعلاطم  یھاگشناد ، یتاقیقحت و  حوطس  رد  مھ  یتلود ، حوطس  رد  مھ  روشک ، رد  نالا 

رکف نیا  هب  اعبط  نارگید  هن  یتلود و  نیلوئـسم  هن  دـشاب ، راـیتخا  رد  ناوارف  تروص  هب  یتفن  دـمآرد  هک  یتقو  نآ  تسا . یبوخ  مھم و  زیچ  یلیخ  نیا  مینک ؛ هرادا  یتفنریغ 

یاھتردـق دـش ، لیمحت  ام  رب  هک  یگنج  سدـقم ، عافد  یاھلاس  رد  میدرک . ناحتما  روشک  یعافد  تاناکما  باـب  رد  ینیع  سوسحم و  روط  هب  اـم  ار  نیا  هیبش  دـنتفایمن .

دنداد رارق  مادص  رایتخا  رد  ار  یگنج  تاناکما  نیرتھب  یتسینومک ، یتسیلایـسوس و  یدام  یاھتردق  مھ  و  یرادهیامرـس ، یدام  یاھتردـق  مھ  ینعی  برغ ، قرـش و  یدام 

هک دش  بجوم  یتخـس  نیمھ  اما  دوب  تخـس  هتبلا  دنتخورفیمن ؛ مھ  رادراخ  میـس  دنتـسناد - همھ  دـش و  روھـشم  هک  یروط  نآ   - یتح ام  هب  دوب . هتـسب  ام  تسد  یلو 

تاناکما ظاحل  زا  یھلا  فطل  هب  ام  تیعضو  زورما  دنھدب . رییغت  هناگیب  حالـس  هب  ار  ام  یگتـسباو  عضو  دنتفیب ، رکف  هب  راکتبا  دادعتـسا و  نابحاص  رکف ، نابحاص  ام ، یاھناوج 

یهلیـسو ار  نیا  هکنیا  یارب  دـننکیم ، فارتعا  مھ  اھنآ  دـننکیم ، هیکت  دـنراد  نیا  یور  مھ  ام  یاھنمـشد  تسا ؛ رتالاب  رتھب و  هقطنم  نیا  یاھروشک  یهمھ  زا  ابیرقت  یعافد 

. تفرگ دھاوخن  رارق  راشف  یهلیسو  هتبلا  هک  دنھدب ؛ رارق  یراشف 

هقف  / ٢۶/١٣٩٨/٠۶ جراخ  سرد  یادتبا  رد  تانایب 

حرطم دراد  ایند  رد  ار  یدـیدج  فرح  یمالـسا  یروھمج  تشاد . کمک  دـیما  دوشیمن  تسا ، هدروآ  دوجو  هب  ایند  رد  ار  ییون  هار  هک  یمالـسا  یروھمج  عفن  هب  ناـگناگیب ، زا 

؛ دننک کمک  نآ  هب  دننک و  لابقتـسا  دیدج  هار  نیا  زا  دیدج ، فرح  نیا  زا  دیدج ، یادن  نیا  زا  هک  تسین  نکمم  یبرغ  یرادهیامرـس  یهدیـسوپ  ماظن  هب  نیکـسمتم  دـنکیم ؛

لثم تسا ، حضاو  ناشینمـشد  هک  ییاھنآ  صوصخب  دـسریمن ؛ مھ  ییاج  هب  ناشینمـشد  دـنناوتیمن ، هتبلا  دـناهدرک ؛ دـننکیم و  ینمـشد  دـنناوتب  هچ  رھ  درادـن . ناکما 

دش میھاوخ  زوریپ  مھ  نیا  زا  دعب  میدش ، زوریپ  ام  یھلا  یهوق  لوح و  هب  اکیرمآ .

تلود  / ٠٢/١٣٩٩/٠۶ تئیھ  هسلج  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

عاوناو و مسینومک  مسیلایـسوس و   - روج کی  مسینومک  مھ  داد ؛ ناشن  دروآ و  نادـیم  هب  ار  تموکح  یزاسماظن و  یزاسهعماج و  تیریدـم و  یاـھوگلا  یبرغ  ندـمت  بخ 

یاھهدروارف اھنیا  رگید ؛ روج  کی  مھ  اھنیا  دننام  مسیلاربیل و  حالطـصاهب  یرادهیامرـس و  و  دندمآ - دوجو  هب  اھنآ  لکـش  هب  فلتخم  یاھتلود  هک  ییاھمسیلایـسوس  ماسقا 

یکی نیا  دش ، عمج  هک  یکی  نآ  تسا . هدروختسکش  رشب  تیریدم  هعماج و  تیریدم  رد  یبرغ  ندمت  تالوصحم  نیا  زورما  هدروخ ؛ تسکـش  اھهدروارف  نیا  تسا و  برغ 

ار نآ  تیعضو  هک  تسا  اکیرمآ  یرادهیامرس ، یبرغ  یوگلا  نیا  هوکشاب  یهلق  دینکیم . هدھاشم  دیراد  هک  تسا  یناماسبان  شاشتغا و  لاح  رد  ( ۵) شھاگرخ همیخ و  مھ 

یاـھماظن نیا  اـب  دوشیم . لامدـگل  دراد  یرـشب  یاھـشزرا  اـکیرمآ  رد  اـج  همھ  زا  رتـشیب  تسا . هدروختسکـش  یوگلا  کـی  هملک  یعقاو  یاـنعم  هب  هک  دـینکیم  هدـھاشم 

؛ راـنک هب  ار ، اـھنآ  دـننکیمن  مھ  ساـسحا  دـنرادن ، مھ  هجوت  نآ  هب  اـھنآ  هک  یوـنعم  یاھـشزرا  راـنک ، هب  ینید  یاھـشزرا  ـالاح  دـننک ؛ هدـنز  ار  اھـشزرا  یتسیاـب  یتـموکح ،

طلسم یوگلا  نیا  رد  یلکب  دراد  اھنیا  تلادع ، یهلئسم  تمالس ، یهلئسم  تینما ، یهلئسم  ینعی ] ، ] دمھفیم ار  اھنآ  رـشب  یاھلقع  هک  ییاھـشزرا  یرـشب ، یاھـشزرا 

. دوشیم لامدگل  اج  همھ  زا  شیب  یبرغ 

سدق  / ١۴٠٠/٠٢/١٧ یناھج  زور  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس 

یهناخ زا  ار  تلم  کی  تسد  کافس ، ملاظ و  یرادهیامرس  ماظن  یاھتسایس  تسا . یمالسا  تما  کرتشم  یهلئـسم  نیرتهدنز  نیرتمھم و  نانچمھ  نیطـسلف ، یارجام 

. تسا هدناشن  ار  هناگیب  یمدرم  تسیرورت و  یمیژر  نآ ، رد  هدرک و  هاتوک  دوخ  یدادجا  ابآ و  کاخ  نھیم و  زا  دوخ ،

، دـناهدرک ملظ  مود  یناھج  گنج  یاھلاس  رد  نایدوھی  هب  دوخ ، یاـعدا  رب  اـنب  اـھییاپورا  تسیچ ؟ یتسینویھـص  میژر  سیـسات  یلاـشوپ  قطنم  زا  رتهیاـپیب  رتتسس و 

 ...! تفرگ ار  نایدوھی  ماقتنا  روشک  نآ  رد  عیجف  یاھراتشک  ایسآ و  برغ  رد  یتلم  ندرک  هراوآ  اب  دیاب  سپ 

قوقح باب  رد  دوخ  نیغورد  یاھاعدا  یهمھ  هنوگنیدب ، هدرک و  هیکت  نآ  هب  یتسینویھص  میژر  زا  دوخ  راوهناوید  غیردیب و  تیامح  اب  یبرغ  یاھتلود  هک  تسا  یقطنم  نیا 

. دوشیم هدوزفا  نآ  رب  یرگید  گرب  یدنچ  زا  رھ  دراد و  همادا  هک  تسا  لاس  داتفھ  زا  شیب  روآهیرگ  روآهدنخ و  یارجام  نیا  و  دناهدرک . هئطخت  ار  یسارکومد  رشب و 

ییوجشناد  / ١۴٠٠/٠٢/٢١ یاھلکشت  ناگدنیامن  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

لثم درک ؛ هجوت  اھنآ  هب  دیاب  هک  دنتسھ  یساسا  یاھنامرآ  هتبلا  دنتسھ و  تدمنایم  تدمدنلب و  یاھنامرآ  دنایمالـسا ، یروھمج  ماظن  نالک  یاھنامرآ  اھنامرآ ، زا  یـضعب 

رد اھنامرآ  نیا  زا  یضعب  تسا . یساسا  یاھنامرآ  نآ  اھنیا  اھنیا ؛ دننام  یدازآ و  یهلئسم  لالقتسا ، یهلئسم  ای  یعامتجا  تلادع  رارقتسا  ای  یمالسا  یهعماج  لیکشت 

یاھنامرآ زا  یکی   - تسا نامرآ  کی  یملع ؛ تفرـشیپ  دینک  ضرف  الثم  لثم  دنوشیم ؛ بوسحم  الاب  حطـس  یاھنامرآ  نآ  لیکـشت  یازجا  عقاو  رد  دنتـسھ و  یرتدرخ  حوطس 

دینک ضرف  ای  داد . دھاوخ  لیکـشت  الثم  ار  ام  لالقتـسا  ای  داد  دھاوخ  لیکـشت  ار  یمالـسا  یهعماج  هک  تسا  یاهعومجم  زا  یئزج  اھتنم  تسا - یملع  تفرـشیپ  اعطق  ام 

تسایس رد  رادتقا   - تسا هطلس  ماظن  ربکتـسم و  یاھتردق  یرامقا  یهکبـش  زا  یـسایس  ماظن  روشک و  نتـشاد  هگن  نوریب  یانعم  هب  هک  یجراخ  تسایـس  رد  رادتقا  هک 

یهعماـج تسینوـمک و  ماـظن  هک  میتـشاد  یقرـش  تردـقربا  کـی  زور  نآ  هک  دوـب  روـلبتم  یبرغ » هن  یقرـش ، هن   » راعـش رد  بـالقنا  لوا  رد  هک  تسا  اـنعم  نـیا  هـب  یجراـخ 

ظفح دنک و  ظفح  گرزب  یاھتردق  نیا  یرامقا  یهکبش  رد  دورو  زا  ار  شدوخ  یتسیاب  یمالسا  یروھمج  هک  دوب  نیا  راعـش  یرادهیامرـس ؛ ماظن  کی  و  دوب ، ایند  یتسینومک 

رد هک  یداصتقا  یئافکدوخ  ای  دوشب . رترب  زورهبزور  دوشب و  بیقعت  دوشب و  لاـبند  دوشب و  ظـفح  ناـمرآ  نیا  یتسیاـب  تسا ؛ یناـمرآ  کـی  مھ  نیا  بخ  هللادـمحب - درک  مھ 
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. تسا هدمع  یاھنامرآ  نآ  هب  تبسن  درخ  یاھنامرآ  زا  یکی  عقاو 

ناوناب  / ١۴٠١/١٠/١۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

ناشدوخ دروم  رد  انیع  دـنیوگیم ، عقاو  فالخ  دـننکیم و  طلغ  دـنیوگیم و  مالـسا  هب  تبـسن  اـھنآ  هک  یزیچ  نآ  ینعی  تسا ؛ رـالاسدرم  ماـظن  کـی  برغ  یرادهیامرـس  ماـظن 

رھ بخ  دـنریگیم . رارق  هیامرـس  تمدـخ  رد  اھناسنا  و  تسا ؛ تیناـسنا  زا  رتـالاب  هیامرـس  یرادهیامرـس ، ماـظن  رد  هک  تسا  نیا  مھ  هاـگن  نیا  یهشیر  ارچ ؟ تسا ؛ قداـص 

تارھاوج و الط و  نداـعم  جارختـسا ] [ ؛ تسا رتیوق  تسا ، رتتفلکندرگ  درم  تسا . رتشیب  شـشزرا  دـنک ، یزودناهیامرـس  دـنک ، یروآهیامرـس  دـناوتب  رتشیب  هک  یناـسنا 

؛ دندادیم ماجنا  اھدرم  ار  اھنیا  دـننام  یراجت و  یداصتقا و  نالک  یاھتیریدـم  دـندادیم ؛] ماجنا   ] اھدرم ار  اھنیا  دـننام  یبونج و  یاکیرمآ  اکیرمآ و  رد  اقیرفآ و  رد  هریغ  ساملا و 

ار اھناسنا  هاگیاج  هیامرس  دش  انب  هک  الاح  بخ ، تسا . قداص  رتشیب  درم  دروم  رد  ناسنا ، رب  هیامرس  ناحجر  نوچ  یرادهیامرس ؛ ماظن  رد  نز  رب  دراد  تیولوا  درم  نیاربانب 

دینیبیم امـش  اذل  تسا . نز  سنج  زا  رتالاب  اعبط  درم  سنج  یرالاسهیامرـس ، هاگن  نیا  قبط  رب  میتفگ  دعب  دنفلتخم . اعبط  دنتـسین ، ناسکی  رگید  اھناسنا  دـنکب ، نییعت 

نیا رد  دـندوب ، برغ  رد  دـنتفگ  هک  یمناخ  نیا  الاح  تسا . مھم  تاکن  نیا  زا  یکی  نیا  راـک ؛ دوخ  دروم  رد  یکی  دوشیم : هدافتـسا  وس  نز  زا  روج  ود  یرادهیامرـس  ماـظن  رد 

دزم یبرغ ، یاھروشک  زا  یرایـسب  رد  نالا  نیمھ  دینک . ادیپ  دیناوتیم  تسھ ، یمومع  تاعالطا  هک  مھ  ییاھاج  اھباتک و  رد  دندراو ؛ دنعلطم ، بوخ  اتدـعاق  ناشیا  تاکن ،

[ روج  ] نیا تسا ؛ رتریذپروز  نوچ  تسا ، رتفیعـض  نوچ  دنھدیم ؛ یرتمک  دزم  دـننکیم ، لوحم  نز  هب  ار  درم  راک  نامھ  ینعی  تسا ، درم  زا  رتمک  درم ، اب  هباشم  راک  یارب  نز 

اھنز هک  دوب  نیا  یارب  دش ، حرطم  نز  یدازآ  یهلئسم  مھدزون ــ  نرق  رتشیب  متسیب ــ  نرق  دعب ، مھدزون و  نرق  رد  هکنیا  تلع  کی  تسا . هدافتسا  وس  روج  کی  نیا  تسا .

. دننک هدافتسا  اھنآ  زا  رتمک  دزم  اب  هناخراک ، دنربب  دنشکب ، نوریب  هناخ  زا  ار 

« : برغ یرادهیامرس  ماظن   » هژاودیلک اب  طبترم  تالاقم 

یزعمریم  /   ٠١/١٣٧٨/٠۴ نیسحدیس  هدنسیون :  مالسا /  هاگدید  زا  یرادهیامرس  ماظن  فادھا  رب  یدقن 

ینیسح  /   ٠١/١٣٧٨/٠۴ اضردیس  هدنسیون :  یداصتقا /  ناسنا  هرابرد  یرادهیامرس  هاگدید  رب  یدقن 

یفسوی  /   ١٣٩١/٠٨/٢۴ یلعدمحا  هدنسیون :  یمالسا /  یاھهزومآ  ساسا  رب  روحمناسنا  یداصتقا  یدازآ 

« برغ يرادهيامرس  ماظن   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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