
ماظن  / ٢۴/٠۵/١٣٧۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

هب راداو  یمالـسا  یروھمج  اب  یداصتقا  یـسایس و  فاصم  رد  ایند ، رد  یتردقربا  یعدم  تردقربا  اھنت  یمالـسا ، یروھمج  ماظن  بالقنا و  یزوریپ  زا  دعب  لاس  هدفھ  ابیرقت 

ار شدوخ  مالـسا  رادـتقا  تسین . هدیـشوپ  یناھج  رابکتـسا  نارگلیلحت  مشچ  زا  هلاسم  نیا  دـنکیم . هدـھاشم  ار  نآ  زورما  هک  تسا  یاهلاسم  نیا  دـش . ینیـشن  بقع 

، ناریا رد  مالسا  یزوریپ  زا  لبق  دوشیم . کسمتم  مالسا  هب  تسا ، دوخ  روشک  هعماج و  طیحم ، حالـصا  لابند  هب  هک  یھورگ  رھ  مالـسا ، یایند  رد  دندید  دھدیم . ناشن 

رد زورما  یلو  دندشیم ؛ کسمتم  دنت  یاھمـسیلانویسان  هب  ای  مسیـسکرام  هب  دننکب ، دوخ  راعـش  ار  یبلط  حالـصا  دنتـساوخیم  هک  ییاھھورگ  فلتخم ، یاھروشک  رد 

مالـسا هب  کسمتم  دنـشاب ، هتـشاد  حالـصا  یهیعاد  رگا  مدرم ، فلتخم  یاھھورگ  نایھاگـشناد و  نویناحور ، ناـناوج ، نارکفنـشور ، دـینک ، هاـگن  هک  یمالـسا  یاـھروشک 

. تسا هدش  ساسح  اذل  دنیبیم ؛ نمشد  ار  اھنیا  تسا . مالسا  یالاب  تیفرظ  ییاناوت و  نیا  دنوشیم .

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

ای دـناهدوب و  یناحور  اھنآ  ناربھر  ای  تسا ، هداتفا  قافتا  ناریا  رد  یگرزب  لوحت  رھ  یـسایس و  یعامتجا و  یهزرابم  یحالـصا ، تکرح  رھ  فرط ، نیا  هب  شیپ  لاـس  دـص  زا 

نیا دناهتـسناوتن  دـناهدرک ، شالت  تیناحور  هیلع  هچ  رھ  ریخا ، لاس  تصـش  لوط  رد  تیناـحور  نانمـشد  تساـم . لـباقم  رد  خـیرات  تسا . هدوب  اـھنآ  ناربھر  وزج  تیناـحور 

ندش یلم  هاش ، نیدلارـصان  نارود  تازایتما  وکابنت ، یهیـضق  رد  دـمآ . نوریب  گرزب  یاملع  موقلح  زا  هطورـشم  یادـن  نیلوا  تسا . خـیرات  نتم  نوچ  دـننک ؛ راکنا  ار  عوضوم 

یتقو دنادیم . ار  خیرات  نیا  نمـشد ، تسا . هدوب  نینچ  زین  دش  یمالـسا  یروھمج  لیکـشت  یمالـسا و  میظع  تضھن  هب  یھتنم  هک  یولھپ  میژر  اب  هزرابم  تفن و  تعنص 

راک دراد ، دوجو  دنـسرب ، تسایر  هب  تسین  نکمم  اوقت  اب  زج  هک  یناسک  تسایر  صخـشم و  تیلووسم  تیزکرم و  اب  هدـش ، هتخانـش  تیناحور  نید و  ماـن  هب  یتالیکـشت 

. دوشیم تخس  نمشد 

سردم  / ١٢/١٣٧٧/٠۶ تیبرت  هاگشناد  خساپ  شسرپ و  هسلج  رد  تانایب 

نیا رد  درک . همیب  اـھلاس  یارب  ار  یمالـسا  بـالقنا  دروآ و  مھارف  ماـظن  تیوقت  یارب  ییـالط  یتـصرف  دوب و  حالـصا  هب  یار  یمتاـخ ، یاـقآ  باـنج  باـختنا  یلک ، یلیلحت  رد 

دروم رد  یربھر  ناگربخ  یهفیظو  یروآداـی  زین  امـش  اـیآ  - ٢ تسیچ ؟ دـنوشیم ، باـختنا  دـنور  نیا  فلاـخم  حاـنج  زا  رد ...  یلاـعبانج  نیبوصنم  هکنیا  تلع  - ١ طیارش :

؟ دینادیم هدننک  فیعضت  زیمآنیھوت و  ار  هیقفیلو  رب  تراظن 

اب رفن ، نوـیلیم  تـسیب  هرخـالاب  تـسین . نـیا  هیـضق  زا  نـم  لـیلحت  تـسا ؛ ناـشیا  لـیلحت  دنتـشون ، حالـصا » هـب  یار   » دروـم رد  ناـمرھاوخ  اـی  ردارب  نـیا  هـک  یاهـلمج  نآ 

یاھهزیگنا نیا  هب  دنتشاد ؛ ینوگانوگ  یاھهزیگنا  دنداد ؟ حالصا  هب  یار  رفن ، نویلیم  تسیب  نیا  یهمھ  هک  دینادیم  اجک  زا  امش  دنداد . یار  روھمج  سیئر  هب  ییاھهزیگنا 

نیا زا  امـش  هکنیا  اـما  تسا . یـشزرااب  زیچ  نیا  تسا ؛ تیعمج  نویلیم  تسیب  بختنم  روـھمج ، سیئر  نیا  هک  تسا  نیا  تسا ، ملـسم  هک  هچنآ  دـنداد . یار  نوگاـنوگ ،

. مریذپب منک و  رواب  ار  نیا  مناوتیمن  نم  هن ؛ میداد ، حالصا  هب  یار  ام  دنشاب  هتفگ  امش  هب  دیشاب و  هدرک  مدنارفر  رفن  نویلیم  تسیب 

یالعا ا دـح  رد  زیچ  همھ  تلود ، نیا  زا  لبق  یهرود  رد  دـشاب  دـقتعم  هک  تسین  مھ  سکچـیھ  دـھاوخن ؛ ار  حالـصا  هک  تسین  سک  چـیھ  دـنھاوخیم ؛ ار  حالـصا  همھ  هتبلا 

مھ نیا  رد  دـنک . فرطرب  ار  تالاکـشا  نآ  ات  دـینکیم  باختنا  دـینکیم ، باـختنا  ار  روھمج  سیئر  کـی  امـش  یتقو  تسا . هدوب  یداـیز  تالاکـشا  املـسم  ریخن ؛ دوب . حـالص 

ار ییاھزیچ  هک  دنتـسھ  هدع  کی  دوب ؛ دھاوخ  نیمھ  زاب  ملـسم  دریگب ، تروص  یتاباختنا  مھ  هدنیآ  یهرود  رد  رگا  دـنلیام . دـننکیم و  رکف  روطنیمھ  همھ  تسین ؛ یکش 

. دنرادن لوبق  ار  ییاھزیچ  مھ  هدع  کی  دنراد ، لوبق 

دندروآ مسا  اجنیا  هک  ییاھنامھ  دنحالصا . رادفرط  مھ  اھنآ  ریخن ؛ مرادن . لوبق  ار  نیا  نم  هن ؛ دنتسھ ، دنور  نیا  فلاخم  نوگانوگ ، یاھھاگتـسد  نآ  رد  نم  نیبوصنم  هکنیا 

یراکمھ ناشیا  اب  دـنراد و  تسود  ار  یمتاخ  یاـقآ  دوخ  دـنراد ؛ تسود  ار  تلود  اـھنآ  زا  رایـسب  دـنراد ؛ تسود  ار  حالـصا  هک  دنتـسھ  یدارفا  مروآیمن -  مسا  هتبلا  نم  و  - 

. تسین حالص  تسا و  بیغ  هب  مجر  یردق  اھتواضق ، روطنیا  نم ، رظن  هب  دننکیم .

هعمج  / ١٣٧٧/٠٨/٠٨ زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

یاپ همھ  تسا . چوپ  هوای و  دوشیم ، هتفگ  هک  ییاھیگتـسدود  اـھفرح و  تاـعیاش و  نیا  هک  دـندیمھف  همھ  تشاد . یداـیز  رایـسب  ریثاـت  نادـیم ، نیا  رد  ماـظع  عجارم  دورو 

اھنآ هک  ییاھنیا  روشک ؛ یـسایس  فلتخم  یاھیدـنبحانج  دـندرک . تبحـص  دـندش و  دراو  روشک ، یهبتریلاـع  نـالووسم  یـسایس و  یاـھھورگ  دناهداتـسیا . مالـسا  مچرپ 

یاھبقل نیا  دنھدیم ؛ بقل  بلطحالـصا  ار  یکی  دـنراذگیم ، مان  یطارفا  ار  یکی  دـنیوگیم ؛ تسار  ار  یکی  دـنیوگیم ، پچ  ار  یکی  دـنراذگب ؛ مسا  ناشیور  دـنھاوخیم 

رثا یسایس  تانایرج  یدنمشوھ  رد  نالووسم و  یدنمـشوھ  رد  مدرم ، یدنمـشوھ  رد  تسا ، مدرم  فوفـص  نیب  رد  ندنکفا  هقرفت  یارب  طقف  هک  عقاو  فالخ  یدروآردنم و 

تفرگ ماجنا  اضعب  مھ  ییاھیھجوتیب  رتشیب . یـضعب  رتمک ، یـضعب  فالتخا ، هب  هتبلا  دندش ؛ نادیم  دراو  اذل  تسا . روشک  تحلـصم  اجنیا  هک  دندیمھف  همھ  تشاذـگن .

. دننک هجوت  لئاسم  نیا  هب  رتشیب  هللااشنا  دندرکن و  هجوت  هک  یصاخشا  دوخ  یارب  دشاب  یاهبرجت  میراودیما  هک 

نویناحور  / ١٣٧٨/٠١/٢٣ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

مینک و نک  هشیر  ار  داسف  یمالسا ، روشک  نایم  رد  کدالب ؛» یف  حالصالا  رھظن  کنید و  نم  ملاعملا  یرنل  : » دھدیم رارق  نیا  ار  دوخ  لوا  فدھ  مالسلاهیلع  نیسح  ماما 

داسف یگتـسباو  تسا ، داسف  تنایخ  تسا ، داسف  یدزد  دراد : یماسقا  عاونا و  داسف  تسیچ ؟ داسف  داسف . ندرک  دوبان  ینعی  هچ ؟ ینعی  حالـصا  میروآ . دوجوهب  حالـصا 

داسف نید  نانمـشد  هب  شیارگ  تسا ، داسف  اـھیدوخ  نیب  یاھینمـشد  تسا ، داـسف  یلاـم  یاـھفارحنا  تسا ، داـسف  یقـالخا  یاـھفارحنا  تسا ، داـسف  ییوگروز  تسا ،

؛» کدابع نم  نومولظملا  نمای  و  : » دیامرفیم یدعب  تالمج  رد  دـیآیم . دوجوهب  نید  یهیاس  رد  زیچ  همھ  تسا . داسف  ینید  دـض  یاھزیچ  هب  نداد  ناشن  هقالع  تسا ،

یناـمدرم نومولظم ،» ! » متـس یهلمع  هن  متـس ، ناحادـم  هن  ناگـشیپمتس ، هن  نارگمتـس ، هن  تسا ، هعماـج  ناـمولظم  روـظنم ، دـننک . ادـیپ  تینما  وـت  موـلظم  ناگدـنب 

ادیپ تینما  ییاج -  رھ  رد  یحطـس و  رھ  رد  فیعـض -  یاھناسنا  هعماج و  فعـضتسم  نامدرم  هک  تسا  نیا  فدھ  دنرادن . ییاج  هب  هار  دـنرادن ؛ ییاپ  تسد و  هک  دنتـسھ 

رد هک  تساوخیم  ار  یزیچ  نآ  لباقم  یهطقن  تسرد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تسین . ایند  رد  زورما  هک  ینیمھ  ییاضق ؛ تینما  یلام ، تینما  یتیثیح ، تینما  دـننک :

ار ادـخ  موـلظم  ناگدـنب  دـننکیم ، هنوراو  ار  نید  یاـھمچرپ  تسا ؛ نیمھ  دـینیبیم  دـینکیم ، هاـگن  هک  اـیند  حطـس  رد  مھ  زورما  دوـب . زور  نآ  رد  تیغاوـط  یهطلـس  ناـمز 

. دوریم ورف  رتشیب  نامولظم  نوخ  هب  ناشهجنپ  نارگمتس ، دننکیم و  رتمولظم 

هعمجزامن  / ٠٨/١٣٧٨/٠۵ یاھهبطخ  رد  تانایب 

اھنابایخ رد  هک  ار  یشابوا  دننزیم ، رشب  قوقح  زا  مد  مئاد  هک  یناسک  نامھ  دندرک . عضوم  مالعا  دوز  دندش و  لاحشوخ  دوز  دندرک ؛ لمع  هدزباتش  یجراخ  یاھھاگتسد 

یاھورین ناریا و  تلم  ناونع  هب  دـندروآیم ، دـنب  ار  اـھھارراھچ  دندیـشکیم و  شتآ  هب  ار  اھھاگتـسد  اـی  مدرم  یاھنیـشام  دـندزیم و  کـناب  دنتـسکشیم ، ار  اـھهشیش 

هب دـمآ ، هبنـشراھچ  زور  هک  ار  ناریا  تلم  رگید ! تساھنیمھ  دنتـسھ ، شلابند  هک  یحالـصا  هچ ! ینعی  حالـصا »  » اـھنآ رظن  زا  دـش  مولعم  سپ  دـندرک ! یفرعم  بلطحالـصا 

« يبلطحالصا  » 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 9هاگياپ  هحفص 1 
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هدزن فرح  دـندوب و  هتـشاذگ  رگج  یور  نادـند  زور  ود  یکی  رگا  دـندرک . هابتـشا  دـندرک ! یفرعم  تلم  ناونع  هب  دـندرک ، مایق  اھنآ  هیلع  مدرم  هک  ار  یناسک  دـندرواین ! باـسح 

. دنتفگ دیرپ و  ناشنھد  زا  یزیچ  ناشهمھ  دندوب ، یمالسا  ماظن  اب  تموصخ  زکارم  هک  ییاھنیمھ  دندز . فرح  مھ  ناشبلغا  دندشیمن ! یگدنمرش  نیا  راچد  ادعب  دندوب ،

عافد دز و  فرح  هرخالاب  درادـھگن ! ار  شدوخ  تسناوتن  دوش » مامت  ماظن  فلاـخم  یاـھورین  ررـض  هب  هک  منزب  یفرح  مھاوخیمن   » تفگ هک  مھ  ییاـکیرما  درمتلود  نآ  یتح 

دنتـسناوتن مھ  هیاسمھ  یاھروشک  زا  یـضعب  زین  و  ییاـپورا ، ریغ  ییاـپورا و  فلتخم  یاـھناملراپ  رد  تسینویھـص  لـماوع  داد ! ناـشن  رگـشاشتغا  یاـھورین  زا  ار  شدوخ 

. دننکن رظنراھظا 

هعمجزامن  / ١٣٧٨/٠٩/٢۶ یاھهبطخ  رد  تانایب 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. درک حرطم  ار  تاحالـصا  یهلاسم  دمآ ، هک  یلوا  زا  دیدج  تلود  تسا . هدوب  هبذاجرپ  هشیمھ  هک  تسا  ییاھهژاو  زا  یکی  تاحالـصا  تسا . تاحالـصا »  » یهژاو مود ، یهژاو 

؟ تسیچ تاحالـصا  اـما  تسا ؛ یبوـخ  رایـسب  زیچ  تاحالـصا  دنتاحالـصا . رادـفرط  دـپتیم و  راعـش  نـیا  اـب  ناـشلد  دـنربیم ، جـنر  یداـسف  رھ  زا  هـک  ییاـھناسنا  یهـمھ 

راعـش دـنوش و  ادـیپ  یاهدـع  روشک  لخاد  رد  هک  دـنکیم  یراک  دوشیم و  نادـیم  دراو  نمـشد  یربخ  یروتارپما  تاغیلبت  دـنکیم . یناـیمرداپ  نمـشد  زاـب  هک  تساـجنیا 

، نمـشد راک  تسا . هنوگنیا  نمـشد  راک  یرآ ؛ دشاب ؟ فلاخم  تاحالـصا  اب  یـسک  تسا  نکمم  رگم  دنھدب . تاحالـصا  یفن  راعـش  دنوش و  ادیپ  یاهدع  دنھدب ؛ تاحالـصا 

تاحالـصا ای  تاحالـصا ، تسا : هملک  کی  هنیمز ، نیا  رد  عطاق  فرح  درادـن . یاهقالع  تاحالـصا  هب  هک  نمـشد  تسا . یریگهرھب  یارب  اضف  ندرک  دولآراـبغ  نتخادـنا و  هھبش 

تسا و ییاـکیرما  تاحالـصا  تاحالـصا ، اـی  دـنقفاوم ؛ نآ  اـب  نارظنبحاـص  یهمھ  نموم و  مدرم  یهمھ  روـشک ، نـالووسم  یهمھ  تسا و  یناـمیا  یمالـسا و  یبـالقنا و 

. دنفلاخم نآ  اب  تلم  رایشوھ  داحآ  یهمھ  نموم و  مدرم  یهمھ  روشک ، نالووسم  یهمھ 

لاـبند وا  یدـج .» هما  یف  حالـصالا  بلطل  تجرخ  : » دـیامرفیم مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  تسا . هدـش  لـقن  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  زا  هلمج  ود  حالـصا ، یهنیمز  رد 

تلم نایم  رد  حالصا  میھاوخیم  کدالب ؛» یف  حالصالا  رھظن  کنید و  نم  ملاعملا  یرنل  : » دیامرفیم مھ  رگید  یاج  کی  دروآ . دوجو  هب  حالصا  دھاوخیم  تسا و  تاحالـصا 

. تسا مالسلاهیلع  نیسح  ماما  راعش  نیا  دیایب . دوجو  هب  یمالسا  روشک  مالسا و 

حالـصا کی  شدوخ  بـالقنا ، دوش . لیدـبت  حیحـص  یهطقن  کـی  هب  یدـساف ، یهطقن  رھ  ییاـسران و  یهطقن  رھ  یبارخ ، یهطقن  رھ  هک  تسا  نیا  حالـصا  تسیچ ؟ حالـصا 

حالطـصا اب  حالـصا  نم  منزب . فرح  مھاوخیمن  حالطـصا  نآ  اب  نم  اما  دـنھدیم ، رارق  حالـصا »  » لـباقم رد  ار  بـالقنا » ، » اـیند یـسایس  تاحالطـصا  رد  هچرگا  تسا . گرزب 

روط هب  عاجـش ، رایـشوھ و  یبالقنا و  تلم  کی  تسا . هتفھن  بـالقنا  تیوھ  تاذ و  رد  تاحالـصا ، موادـت  تسا . حالـصا  نیرتگرزب  بـالقنا ، دوخ  منکیم . حرطم  ار  یمالـسا 

 - هدمآ دوجو  هب  اھزواجت  اھریبدت و  وس  اھتیریدـم و  وس  اھتلفغ و  رثا  رب  نامز  لوط  رد  هک  ییاھداسف  هدـنام -  وا  نایم  رد  لبق  زا  هک  ییاھداسف  دـنیبب  ات  دـنکیم  هاگن  مئاد 

ناکما حالـصا  نودب  یناسنا ، یهعماج  چیھ  درادن . ناکما  حالـصا  نودب  هک  بالقنا  دنک . حالـصا  ار  اھنآ  ات  تسا ، مادک  اھاطخ  تاھابتـشا و  دنک . حالـصا  ار  اھنآ  ات  تسا  مادک 

« تاحالصا  » ار شدوخ  راعـش  هدمآ و  یتلود  مھ  زورما  تسا . هدرک  یراک  دوخ  تمھ  ردق  هب  مھ  سک  رھ  دیآ . دوجو  هب  تاحالـصا  هک  دنتـشاد  وزرآ  همھ  بالقنا  لوا  زا  درادن .

. تسیچ تاحالـصا  زا  ناشدوصقم  مرتحم -  روھمج  سیئر  هلمج  زا  دنراد ؛ حالـصا  راعـش  هک  یناسک  تلود -  نیا  نالووسم  هک  منادیم  نم  بوخ ؛ رایـسب  تسا . هداد  رارق 

. دنھاوخیم ار  یمالسا  تاحالصا  نیمھ  اھنآ 

یتینما حالصا  میراد ؛ مزال  ییاضق  حالصا  میراد ؛ مزال  یداصتقا  حالصا  میراد ؛ مزال  یرادا  حالصا  ام  دوش . حالصا  دیاب  هک  دراد  دوجو  یدراوم  هعماج  نایم  رد  هک  تسا  یھیدب 

رگا دشابن . ضیعبت  نآ  رد  دـشاب و  ناسکی  همھ  یارب  هک  دـشاب  هتـشاد  یتاررقم  نامیرادا  هاگتـسد  هک  میراد  جایتحا  ام  میراد . مزال  تاررقم  نیناوق و  رد  حالـصا  میراد ؛ مزال 

عورـشم دـیاب  تورث  بسک  یاھھار  دوش . حالـصا  دـیاب  تسا و  داسف  دوب ، رگا  دـشاب ؛ هتـشادن  دوجو  اـشترا  هوشر و  دـیاب  دوش . حالـصا  دـیاب  تسا و  یدـساف  یهطقن  دوب ،

تسد هب  هدروآداب  یاھتورث  دندرک ، هدافتسا  اجیب  تازایتما  زا  یناسک  رگا  دوش . حالـصا  دیاب  تسا و  داسف  نیا  دندرک ، تورث  بسک  عورـشمان  یاھھار  زا  یناسک  رگا  دشاب .

همھ دـندروآ و  دوجو  هب  یراصحنا  تازایتما  هعماج  رد  رگا  دوش . حالـصا  دـیاب  تسا و  داـسف  نیا  دـندرک ، ریقف  دـنوش ، دـنمتورث  ناـشدوخ  هکنیا  تمیق  هب  ار  نارگید  دـندروآ و 

، دنک راک  هعماج  رد  دھاوخیم  هک  یناسنا  رگا  دوبن ؛ تاررقم  تابث  یلغـش و  تینما  رگا  دوش . حالـصا  دیاب  تسا و  داسف  نیا  دننک ، هدافتـسا  ربارب  یاھتـصرف  زا  دنتـسناوتن 

. تسا داسف  نیا  تسا ، دشر  هب  ور  یفرصم  شیارگ  هعماج  رد  رگا  دوش . حالصا  دیاب  تسا و  داسف  اھنیا  دندادن ، تصرف  وا  هب  ندرک ، شالت  یارب  دنتـسب و  ار  شیاپ  تسد و 

صوصخب دنیطابـضنایب -  تلاح  راچد  مدرم  رگا  تساھنیا . تاحالـصا  درک . حالـصا  دـیاب  ار  اھنیا  تسا . داـسف  نیا  دراد ، حـیجرت  دـیلوت  رب  یلـالد  یداـصتقا ، یاھـشالت  رد  رگا 

تاکلم ناناوج ، رد  رگا  تسا . داسف  نیا  تسین ، تیلووسم  ساسحا  رگا  تسا . داسف  نیا  تسین ، یعامتجا  طابضنا  و  دنطابضنایب -  روشک  یهرادا  یاھشخب  نالووسم 

رگا تسا . داسف  نیا  تسھ ، هعماج  رد  ملاسان  یـسنج  طباور  رگا  تسا . داسف  نیا  دنکیمن ، ادیپ  دشر  راک -  تیلاعف و  طاشن ، قدص ، افـص ، تعاجـش ، ینعی  یناسنا - 

نیا تسین ، نالووسم  رد  یـسانشهفیظو  رگا  تسا . داسف  نیا  تسین ، بولطم  دـح  رد  یمومع  روعـش  تفرعم و  حطـس  رگا  تسا . داسف  نیا  تسھ ، هعماـج  رد  داـیتعا 

« يبلطحالصا  » 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 9هاگياپ  هحفص 2 
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روشک یارب  نیا  دننکیم ، نماان  ار  اھاتـسور  اھهداج و  اھنابایخ و  اھرھـش و  هک  دنتـسھ  یناسک  رگا  دـننکیم ؛ نماان  ار  اھهداوناخ  هک  دنتـسھ  یناسک  رگا  تسا . داسف 

داسف اھنیا  دـنامیم ، اھتدـم  اھهدـنورپ  دوشیم و  ینالوط  ییاضق  یاھیگدیـسر  رگا  تسین ؛ هنـالداع  تواـضق  هب  یـسرتسد  رگا  تسھ ؛ تیاـنج  مرج و  رگا  تسا . داـسف 

هک دنرادیم  تسود  دنلاحشوخ و  همھ  دھدیم . نامرف  دنکیم و  رما  تاحالصا  نیا  داجیا  هب  ار  ام  بالقنا ، درک . یریگشیپ  تیانج  مرج و  زا  دیاب  دوش . حالـصا  دیاب  تسا و 

. دریگیم ماجنا  مادقا  اب  تیعطاق و  اب  تاحالصا ، نیا  دریگیمن ؛ ماجنا  فراعت  اب  مھ  تاحالصا  نیا  هتبلا  دریگ . ماجنا  هعماج  رد  تاحالصا  هنوگنیا 

رایـسب دنتخیر . ییاھهمانرب  دندرک و  ییاھـشالت  دش ، هتفگ  هک  ییاھتھج  نیمھ  رد  ییاضق -  نالووسم  هچ  هیرجم و  یهوق  نالووسم  هچ  ینونک -  نالووسم  هک  میدید  ام 

تموکح دوش ؛ هتسکش  ینید  یقالخا و  یاھزرم  دورب ؛ نیب  زا  امش  باجح  دنیوگیم  اھییاکیرما  دنادیم . تاحالصا  ار  نآ  نمشد  هک  تسھ  ییاھزیچ  عون  کی  اما  بوخ ؛

، هدروآ تسد  هب  هک  ار  هچنآ  ناریا  تلم  تسا ! ییاکیرما  تاحالصا  اھنیا  تاحالصا ! ینعی  نیا  دشاب ؛ دیابن  تسا -  یساسا  نوناق  وزج  هک  مالـسا -  اب  نیناوق  قابطنا  نآرق و 

. تسا هدماین  تسد  هب  نازرا  هک  اھنیا  تسا ؛ هدروآ  تسد  هب  ار  دوخ  تزع  یتیصخش و  یسایس و  دشر  لالقتسا و  ناریا  تلم  تسا . هدرواین  تسد  هب  نازرا 

نارھت  / ١٣٧٩/٠٢/٢٣ هعمجزامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

اجنیا رد  رـصنع  هس  دننک . هجوت  تسرد  دـنراذگریثات ، یـسایس  یاھتیلاعف  یهنیمز  رد  هک  یرـصانع  صوصخب  دـننک . هجوت  تاکن  نیا  هب  رتشیب  ناناوج  هک  دـھاوخیم  ملد 

مھ اب  ار  اھـشزرا  نیا  هکنیا  مود  دوش . تسارح  اھنآ  زا  تدـشهب  دـشاب و  هجوت  دروم  تسا ، هدـمآ  دـیدپ  اھنآ  ساسارب  بالقنا  هک  ییاھـشزرا  هکنیا  یکی  تسا : یـساسا 

؛ دنکن هجوت  رکف  یدازآ  هب  اما  دنک ، هجوت  یرادنید  هب  ای  دنکن ؛ هجوت  یرادنید  هب  اما  دنک ، هجوت  یداصتقا  یگنھرف و  یسایس و  لالقتسا  هب  یکی  هک  دشابن  روطنیا  دننیبب .

رتالاب دوش . هجوت  اھـشزرا  هعومجم  یهمھ  هب  دیاب  دریگیم . ماجنا  صقان  راک  دشاب ، روطنیا  رگا  دنکن . هجوت  مدرم  نامیا  نید و  ظفح  هب  دـنک ، هجوت  نایب  رکف و  یدازآ  هب  ای 

. تسا ولج  هب  تکرح  موس ، رصنع  دنھد . رارق  تسارح  تظافح و  دروم  ار  اھنآ  یهمھ  دننک و  هجوت  اھـشزرا  نیا  مامت  هب  دیاب  هک  دنتـسھ  یتموکح  یاھھاگتـسد  همھ ، زا 

رگا تسا . یناریو  شاهلاـبند  یگنھک ، دـھدب . تسد  زا  ار  شدوـخ  ییآراـک  اھـشزرا  دـیآ و  دوـجوهب  یگنھک  رجحت و  دوـمج و  هک  دوـشیم  بجوـم  توکـس  نوکـس و  دوـکر و 

. مدرک ریبعت  یبالقنا » تاحالـصا   » هب نآ  زا  اعوسات  زور  رد  نم  هک  تسا  ینامھ  ولج ، هب  تکرح  نیا  دشاب . ولج  هب  تکرح  تفرـشیپ و  دیاب  دیاین ، دوجوهب  یگنھک  دـنھاوخب 

اھشزرا رد  مینک ؛ هجوت  اھشزرا  هب  تسا . یساسا  لوصا  نآ  نیا ، دش . دھاوخ  یماکان  راچد  هعماج  دشابن ، بالقنا  یاھـشزرا  ساسارب  یروآون  تفرـشیپ و  تاحالـصا ، رگا 

. مینک لابند  مامت  تیدج  اب  ار  ولج  هب  تکرح  لوحت و  اھشزرا  بوچراچ  رد  میوشن ، لئاق  ضیعبت 

نارھت  / ١٣٧٩/٠٢/٢٣ هعمجزامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

هب یمالسا  ماظن  لوحت  ینعی  اھنآ ، رظن  دروم  لوحت  تسیچ ! اھنآ  رظن  دروم  لوحت  هک  تسا  مولعم  دننزب ؛ لوحت  زا  مد  اھشزرا ، ساسا  هب  داقتعا  مدع  اب  دنیایب  یناسک  رگا 

یضعب الاح  میسانشیم . مھ  ار  اھنیا  زا  یضعب  ام  اقافتا  یمالسا ! هقف  فذح  مالسا و  تقیقح  فذح  مالـسا ، مان  فذح  ینعی  اھنآ ، رظن  دروم  لوحت  یمالـسا ! ریغ  ماظن 

اج مدرم  تعامج  یالبال  رد  ار  ناشدوخ  دنتـسناوت  مھ  دـعب  دـندروآ ؛ الاب  مارح  تشوگ  دـندیرچ و  دـندروخ و  میژر  نآ  رد  هک  دناهتـشذگ  میژر  یاھهدـنامسپ  اھهلافت و  زا  هک 

هک دندوب  یھاگتـسد  روج  ملظ و  یهلمع  هک  یناسک  نامھ  دننک ؛ یـسارکمد  یرالاس و  مدرم  یدازآ و  یاعدا  دننک و  دـنلب  رـس  دـننک و  هزات  یـسفن  دـنناوتب  الاح  دـننزب و 

دنیایب دندرک ، راک  میژر  نآ  یارب  دوجو  یهمھ  اب  هک  یناسک  نیمھ  الاح  دوبن ؛ لاس  هاجنپ  نآ  رد  یرالاس  مدرم  هرذ  کی  دندرک و  تموکح  تکلمم  نیا  رب  لاس  هاجنپ  زا  شیب 

، دـیدرک عطق  ار  اکیرما  تسد  ناریا  تلم  امـش  هک  الاح  ینعی  ییاکیرما ! تاحالـصا  نامھ  ینعی  تاحالـصا ، نیا  تسیچ !؟ شیانعم  تاحالـصا  نیا  دـنھدب ! تاحالـصا  راـعش 

! دنریگ تسد  هب  ار  روشک  روما  یهرادا  گنھرف و  داصتقا و  مامز  مھ  زاب  دنروایب و  فیرشت  لخاد  هب  ییاکیرما  نابابرا  دیھدب  هزاجا  دینک ؛ حالصا  ار  ناتشور  دیدرگرب و  دییایب 

ماظن  / ١٩/١٣٧٩/٠۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

اج تسا و  یمھم  رایسب  لاوس  نیا  میروآ . دوجوهب  روشک  رد  ار  حالصا  هملک ، تسرد  یانعم  هب  مییادزب و  ار  اھداسف  مینک ؛ فرطرب  ار  صقاون  بیاعم و  میناوتیم  هنوگچ  ام 

یارب زور  عوضوم  کی  هک  تاحالـصا -  یهلاسم  زورما  دوش . زکرمتم  لاوس  نیا  یور  دـندنمهقالع ، تلم  نیا  روشک و  نیا  تشونرـس  هب  هکیناسک  یهمھ  یاـھنھذ  هک  دراد 

یاھتیولوا تسا ؟ مادک  تاحالـصا  هب  ندیـسر  هار  تسیچ ؟ تاحالـصا  دننکیم . شالت  نآ  یارب  دننزیم و  تاحالـصا  زا  مد  یدایز  دارفا  تسا . حرطم  روشک  رد  تسا -  همھ 

. تسا یمھم  رایسب  لئاسم  اھنیا  تسیچ ؟ تاحالصا 

هکنیا تسام . لام  تاحالـصا  تسیچ ؟ لاـبند  هب  دـنکیم -  یریگیپ  ار  تاحالـصا  راعـش  هک  دوخ -  تاـغیلبت  رد  نمـشد  هک  تسا  نیا  هنیمز  نیمھ  رد  رگید  مھم  یهلاـسم 

دننک اعدا  دـنناوتیمن  هک  تسا  یزکارم  هب  قلعتم  تاغیلبت  نیا  تسیچ ؟ نآ  شتلع  دوشیم ، زکرمتم  ناریا  رد  تاحالـصا  یوررب  یناھج  تاغیلبت  دـینکیم  هظحـالم  اـمش 

یهرود رد  اکیرما  و  لوا ، یهرود  رد  سیلگنا  یرابکتـسا  تردـق  ذوفن  طلـست و  زا  ریغ  روشک ، نیا  رد  عضو  یبارخ  قانتخا و  داسف و  دوجو  رگم  دـنھاوخیم . ار  ناریا  تلم  ریخ 

هچ درک ؟ یراذـگهیاپ  داسف  یانبم  رب  ار  یتلود  یلم و  یاھھاگتـسد  تکلمم  نیا  رد  یتردـق  هچ  دروآ ؟ دوجوهب  قاـنتخا  تکلمم  نیا  رد  یتردـق  هچ  دراد ؟ یرگید  تلع  دـعب ،

نیا لوط  رد  تخادنا ؟ هار  ار  دادرم  یاتدوک ٢٨  یلماوع  هچ  دناسر ؟ تردـق  هب  ار  ناخاضر  یتسد  هچ  درک ؟ هزرابم  یناسنا  یمومع و  قالخا  اب  لاس  هاجنپ  لوط  رد  یتردـق 

ناناوج دنداد ؟ ماجنا  نید  یقالخا و  لوصا  هب  یروابان  یرابودنبیب و  داسف ، تمـس  هب  تلم  نیا  ندـناشک  تھج  رد  ار  تاغیلبت  نیرتتشز  یناسک  هچ  لاس ، دـنچ  هاجنپ و 

، اھهمان نیگنر  نآ  فورعم -  ناملسم  رکفنشور  کی  لوق  هب  دساف و -  تاعوبطم  نآ  دیراد . دای  هب  هک  امش  اما  دنرادن ؛ دای  هب  یولھپ  میژر  نارود  تاعوبطم  زا  یزیچ  زورما  ام 

رس ار  ماظن  نآ  هک  یتردق  یاھھاگتسد  نیمھ  زا  ریغ  دنتفرگیم ؛ وگلا  یسک  هچ  زا  دندشیم ؟ قیوشت  هیذغت و  اھاجک  زا  اھنآ  دشیم ؟ قیوشت  یـسک  هچ  یهلیـسو  هب 

؟ دندرکیم تیوقت  ار  نآ  دوجو  یهمھ  اب  دندوب و  هدروآ  راک 

یهمھ لاس  هاجنپ  میژر ، نآ  هکنیا  زج  میـشاب ، یلیلد  هچ  جاتحم  میـشاب ، فلاخم  دوجو  یهمھ  اب  اکیرما  تلود  یرابکتـسا  یهطلـس  دای و  ماـن و  اـب  هکنیا  یارب  اـم  زورما 

دوجوهب اھنیا  هک  یاهناریو  نیا  دوب ؟ هچ  ناریا  یارب  لاس  هاجنپ  نیا  لوط  رد  یولھپ  میژر  درواتـسد  درک ؟ دوبان  عیاض و  ار  ام  یدادعتـسا  یقـالخا و  یلاـم و  یناـسنا و  عباـنم 

هاگتـسد یـسک  هچ  درک ؟ تیادھ  یـسک  هچ  درک ؟ کمک  یـسک  هچ  درک ؟ یزاسهنیمز  ار  نآ  یـسک  هچ  تسا ؟ حالـصا  لباق  تدم  هچ  رد  شالت و  مادـک  اب  هنوگچ ، دـندروآ ،

زکارم ناـمھ  ناشنارادمتـسایس ، ناـمھ  ناـشیاسور ، ناـمھ  سیلگنا ، اـکیرما و  تلود  ناـمھ  لاـحنیعرد  داد ؟ طـخ  اـھنآ  هب  یـسک  هچ  درک ؟ تیوـقت  ار  ناشیـسوساج 

رایـشوھ رادـیب و  ار  یلفاغ  رھ  دـنک و  راداو  رکف  هب  ار  یدنمـشوھ  رھ  دـیاب  نیا  دـننکیم ! تیامح  عاـفد و  ناریا  رد  یدازآ  تاحالـصا و  ماـن  هب  یزیچ  زا  زورما  ناـشیاهناسر ،

. تسا یساسا  رایسب  لاوس  کی  مھم و  رایسب  تبحص  کی  نیا  تسیچ ؟ هلاسم  دیامن .

ار اھمدآ  مھ  ماهدوب ؛ هجاوم  نوگانوگ  یاھنایرج  بناوج و  اب  ماـظن ، نیا  فلتخم  یاـھهصرع  رد  نوگاـنوگ و  لـئاسم  رد  زورما  اـت  بـالقنا  نیا  لوا  زا  هک  یـسک  ناونع  هب  هدـنب 

یهبناج همھ  حرط  کی  تسا : نیا  هصالخ  روطهب  هک  ماهدیسر  یدنبعمج  کی  هب  متـسھ ؛ انـشآ  ایند  یاهناسر  تاغیلبت  اب  مھ  مسانـشیم و  ار  اھفرح  مھ  مسانـشیم ،

یشاپورف رد  هک  هچنآ  زا  تسا  یاهدش  یزاسزاب  حرط  حرط ، نیا  دش . هدیجنس  تھج  همھ  زا  نآ  بناوج  دش و  یحارط  یمالسا  یروھمج  ماظن  یشاپورف  یارب  ییاکیرما 

ار انعم  نیا  دھاوش  نئارق و  مھاوخب  رگا  نم  دھاوخیم . ار  نیا  نمـشد  دـننک . ارجا  ناریا  رد  ار  حرط  نامھ  دـنھاوخیم  ناشدوخ  رظنهب  داتفا . قافتا  یوروش  ریھامج  داحتا 

تاراـھظا زا  لاـس ، دـنچ  نیا  لوط  رد  دراد . دوـجو  ناـشدوخ  تاراـھظا  رد  یراکـشآ  دـھاوش  مدرگب ؛ شیاـھهناشن  لاـبند  مھاوـخب  هکنیا  هن  تسھ ؛ منھذ  رد  نـالا  میوـگب ،

هک دوشیم  راکشآ  الماک  اعدا  نیا  تحـص  دوب -  هنالوجع  میدرک ، ام  هک  یاهبحاصم  نالف  دنیوگیم  مھ  ناشدوخ  هک  اھنآ -  یهدشن  باسح  انایحا  هنادنمتردق و  هنارورغم و 

هابتـشا راچد  مھ  دروم  دنچ  رد  هتبلا  دننک . هدایپ  ناریا  رد  دـنھاوخیم  دـندرک و  یزاسزاب  ناریا  طیارـش  اب  قبطنم  ار  قباس  یوروش  یـشاپورف  حرط  ناشدوخ  لایخ  هب  اھنآ 

« يبلطحالصا  » 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 9هاگياپ  هحفص 3 
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. تسا یھلا  فاطلا  زا  مھ  نیا  هک  دندش 

: مینک ضرع  ییاکیرمایهملک  نیا  رانک  رد  ار  هتکن  هس  تسا  مزال  یوروش ، یشاپورف  ییاکیرما  حرط  مییوگیم  یتقو 

برغ و یهمھ  ارچ ، دنتـشادن ؛ یراـکمھ  اـکیرما  اـب  هنیمز  نیا  رد  برغ  کوـلب  یهیقب  هک  تسین  نیا  شیاـنعم  ییاـکیرما ، حرط  مییوـگیم  یتـقو  هک  تسا  نـیا  لوا  یهـتکن 

. دنتشاد یدج  یراکمھ  اھنیا  دوب . زراب  تروصهب  رگید  یاھروشک  یضعب  سیلگنا و  ناملآ و  شقن  الثم  دندرکیم . یراکمھ  اکیرما  اب  تدشهب  هنیمز  نیا  رد  اپورا  یهمھ 

رد یـشاپورف  لماوع  ریخن ، میریگیم ؛ هدـیدن  ار  یوروش  یـشاپورف  یلخاد  لماوع  ام  هک  تسین  نیا  شیاـنعم  ییاـکیرما ، حرط  مییوگیم  یتقو  هک  تسا  نیا  مود  یهتکن 

، دـیدش قانتخا  مدرم ، رب  راـشف  یداـصتقا ، دـیدش  رقف  دوب ؟ هچ  یلخاد  لـماوع  نآ  درک . ار  هدافتـسا  نیرتھب  ناشنمـشد  لـماوع  نآ  زا  تشاد و  دوجو  یوروش  ماـظن  نورد 

. تشاد دوجو  رانک  هشوگ و  رد  مھ  یلم  یموق و  یاھهزیگنا  هتبلا  یسارکوروب . یرادا و  داسف 

اتدـمع هک  دوـب  یاهناـسر  حرط  کـی  لوا  یهجرد  رد  دوـبن . یماـظن  حرط  کـی  مییوـگیم -  هـک  یریبـعت  رھ  هـب  یبرغ -  اـی  ییاـکیرما  حرط  نـیا  هـک  تـسا  نـیا  موـس  یهـتکن 

یاھرازبا اھهناسر و  ریثات  هب  طوبرم  نآ  دـصرد  تصـش  هاجنپ ، دودـح  هک  دـنیبیم  دـنک ، هبـساحم  یـسک  رگا  دـش . ارجا  هریغ  ملیف و  هماـنزور ، دراـکالپ ، ولباـت ، یهلیـسوهب 

لماع زا  دعب  تسین . یخوش  یگنھرف ، نوخیبش  دیریگب . یدـج  مدرک -  حرطم  شیپ  لاس  تشھ  تفھ ، نم  هک  ار -  یگنھرف  مجاھت  یهلاسم  نم ! نازیزع  دوب . یگنھرف 

. دوبن چیھ  یماظن  لماع  دوب . یداصتقا  یسایس و  لماع  مود ، یهجرد  رد  یغیلبت ، یاهناسر و 

رکفنـشور و دوب . یمیدـق  ریپ  یاـھلکریبد  لاـبق  رد  ناوج  رـصنع  کـی  دـمآ ، راـک  رـس  و ۶۵ -  یاـھلاس ۶۴  دودـح  لاـس ١٩٨۵ -  رد  یتـقو  فچاـبروگ  دوـب ؟ هچ  حرط  نـیا  اـما  و 

یداصتقا تاحالصا  یزاسزاب و  اکیرتسورپ ، یسراف  ریبعت  دوب . مود  یهجرد  رد  تسونسالگ  لوا و  یهجرد  رد  اکیرتسورپ  راعش  درک ، حرطم  وا  هک  یراعـش  دوب ؛ دروخربشوخ 

لیلحت و فرح و  زا  یراوآ  اھهناسر ، یهلیـسو  هب  لوا ، لاس  ود  یکی ، رد  اھنیا . لاثما  ناـیب و  یدازآ  یعاـمتجا ، لـئاسم  یهنیمز  رد  تاحالـصا  ینعی  تسونـسالگ  و  تسا ؛

رد نیا  دش ! یفرعم  لاس  درم  ناونع  هب  فچابروگ  ییاکیرما ، زکارم  طسوت  هک  دیسر  ییاجهب  راک  تخیر و  ورف  فچابروگ  رـس  رب  داھنـشیپ  یھدتھج و  قیوشت و  ریـسفت و 

یوروش رد  مھ  یبوخ  یاھتیعقاو  رگا  فچابروگ ، زا  لبق  دندزیم ! ریت  اب  یوروش  رد  ار  یتیقفوم  رھ  حبـش  اھییاکیرما  هک  ینارود  رد  ینعی  دوب ؛ مھ  درـس  گنج  نارود  نامھ 

زاب شوغآ  نیا  دـنتفرگ ! شیپ  ار  یعـضو  نینچ  فچابروگ  هب  تبـسن  ناھگان  اما  دـنتخادنایم . هار  یتاغیلبت  مجاھت  نآ  هیلع  دـندرکیم و  راـکنا  ار  نآ  تدـشهب  تشاد ، دوجو 

 - دـندوب هدروآ  راک  رـس  ار  وا  ایـس  یاھھاگتـسد  ای  اـھیبرغ  هک  دوب  یـسک  فچاـبروگ  هک  منک  اـعدا  مناوتیمن  نم  داد ! بیرف  ار  فچاـبروگ  گرزب ، قوشم  کـی  ناونعهب  برغ ،

، زاب شوغآ  تسا ، ملـسم  هک  هچنآ  اما  مرادـن ؛ هدرپ  تشپ  زا  مھ  یربخ  هتبلا  منیبیمن و  اعقاو  ار  نیا  یاھهناشن  نم  دـندرکیم -  اعدا  ایند  رد  ناـسک  یـضعب  هک  ناـنچنآ 

هب یباتک  فچابروگ  دروخ . بیرف  اما  درک ؛ دامتعا  اھییاکیرما  اھیبرغ و  هب  وا  داد . بیرف  ار  فچابروگ  اھیبرغ ، مارتحا  قیوشت و  لیجبت و  لـیلجت و  نادـنخ ، یهرھچ  زاـب ، یهرھچ 

. دنکیم هدھاشم  نآ  رد  ار  یگدروخ  بیرف  نیا  یاھهناشن  ناسنا  هک  هتشون  مود -  بالقنا  اکیرتسورپ -  مان 

. تسا هدننک  نییعت  شقن  نیـستلی ، شقن  دش . ادیپ  فچابروگ  رانک  رد  نیـستلی  مان  هب  رگید  رـصنع  کی  ناھگان  ادعب  اما  دوب ؛ جوا  هب  ور  لاس  ود  یکی ، فچابروگ  یاھراعش 

یاجهب یربدم  لقاع  مدآ  رگا  داتفا ! بقع  تاحالـصا  دش ؛ رید  تسا ؛ مک  باتـش  نیا  درادن ؛ یاهدیاف  اھراعـش  نیا  هک  دیوگب  دبوکب و  نیمز  هب  اپ  بترم  هک  تسا  نیا  وا  شقن 

یراددوخ و رادـقم  نیمھ  اما  داتفا -  قافتا  نیچ  رد  راک  نیا  هک  نانچمھ  دـھد -  ماجنا  هغدـغدیب  ار  تاحالـصا  نآ  تسناوتیم  لاس  تسیب  لوط  رد  دـیاش  دوب ، فچاـبروگ 

طقف هن  یبرغ  ییاکیرما و  یاھهناسر  اما  درک ؛ لزع  ار  نیـستلی -  دوخ -  نواعم  فچاـبروگ  هک  دیـسر  ییاـجهب  راـک  دیـشک . نوریب  فچاـبروگ  تسد  زا  مھ  ار  یرادنتـشیوخ 

! دندرک شتیوقت  هکلب  دندرکن ، شلزع 

تـسایر تاباختنا  ادعب  دش . حرطم  اھییاکیرما  اھیبرغ و  تاغیلبت  رد  مولظم  بوضغم و  بلطحالـصا  نیبنشور  یهتـسجرب  یهرھچ  کی  ناونعهب  رتشیب ، ای  لاس  کی  دودح  وا 

یاھراک زا  یکی  دنـشاب . هتـشاد  تاـباختنا  دـش  اـنب  دنتـشادن ؛ هک  تاـباختنا  هتبلا  دنتـشاد . هناگادـج  تاـباختنا  اـھیروھمج  رگید  هک  دـینادیم  دـمآ . شیپ  هیـسور  یروھمج 

مھ اھرازت  نارود  رد  تاباختنا  دوب . هداتفین  قافتا  مھ  باـختنا  کـی  یتح  اـھرازت ، نارود  زا  دـعب  زا  یوروش ، روشک  رد  میـشاب . هتـشاد  تاـباختنا  تفگ  هک  دوب  نیا  فچاـبروگ 

 - یلم سلجم  اھرازت  یهرود  رد  تسا . ناریا  تیطورشم  خیرات  اب  قبطنم  اقیقد  فالتخا -  لاس  کی  اب  مھ -  ناشتیطورشم  خیرات  اقافتا  دوب . ام  هاش  نامز  تاباختنا  هیبش 

مامت تاباختنایب ؛ تاباختنا ، سلجمیب ؛ سلجم ، دـندمآ ، راک  رـس  اھتـسینومک  هک  مھ  دـعب  یولھپ . میژر  نارود  رد  ام  یلم  یاروش  سلجم  لثم  دوب ؛ تروص  کـی  اـمود - 

یار اب  نیـستلی ! یاقآ  تسیک ؟ ادـیدناک  دریگ . ماـجنا  یوروش -  یهمھ  هن  هیـسور -  یروھمج  رد  تاـباختنا  نیلوا  تساـنب  لاـس ، هس  داـتفھ و  تشذـگ  زا  دـعب  لاـح  دـش !

. دش روھمج  سیئر  وردنت -  رصنع  نامھ  ینعی  نیستلی -  ییالاب 

دوش روبجم  یمکاح  نالف  هک  تسین  رارطـضا  رـس  زا  ام  روشک  رد  تاحالـصا  دریگ . ماجنا  ام  روشک  رد  دیاب  تسا و  مزال  یرورـض و  تقیقح  کی  تاحالـصا ، هک  مدقتعم  هدنب 

، دریگن ماجنا  ون  هب  ون  تروص  هب  حالصا  رگا  تسام . ماظن  ینید  یبالقنا و  تیوھ  تاذ  وزج  تاحالصا  ریخن ، دنک ؛ حالـصا  ار  یرانک  هشوگ و  دریگ و  رارق  تخـس  تابلاطم  دروم 

تسا و مزال  راک  کی  تاحالـصا  لصا  تسا . یرگید  ثحب  نآ  تساجک ؟ تاحالـصا  یاھنادیم  تسا . هضیرف  کی  تاحالـصا  تفر . دھاوخ  هھاریب  هب  دش و  دـھاوخ  دـساف  ماظن 

رب محریب  یاھهسیکون  دوشیم ؛ هنالداعان  تورث  عیزوت  دـیآیم : شیپ  مینابیرگ ، هب  تسد  اھنآ  اب  زورما  ام  هک  یجیاتن  زا  یخرب  دوشن ، تاحالـصا  یتقو  دریگ . ماـجنا  دـیاب 

رارف اھزغم  دوشیمن ؛ هدافتـسا  یتسردهب  روشک  عبانم  زا  دوشیم ؛ تخـس  یگدنز  دنکیم ؛ ادـیپ  شرتسگ  رقف  دـنوشیم ؛ طلـسم  هعماج  یداصتقا  ماظن  رانک  هشوگ و 

بلطم سپ  دیآیمن . شیپ  اھنآ  لیبق  زا  دروم  اھھد  اھبیسآ و  نیا  اھتفآ و  نیا  دشاب ، تاحالـصا  هک  یتقو  دوشیمن . هدافتـسا  رثکادح  دننامیم ، هک  ییاھزغم  زا  دننکیم و 

. تسا مزال  یرورض و  یرما  تاحالصا  هکنیا  لوا 

ایناث مینک . راک  هچ  میھاوخیم  هک  دشاب  صخـشم  دوش و  فیرعت  مینک ، تاحالـصا  میھاوخیم  هک  ام  دوخ  یارب  الوا  دوش . فیرعت  دیاب  تاحالـصا  هک  تسا  نیا  مود  بلطم 

نالووسم زا  یاهعومجم  هک  تسا  ییاھراک  وزج  نیا  دنک . انعم  ار  تاحالصا  شدوخ  لیم  هب  دناوتن  یسک  رھ  ات  تسیچ ، تاحالـصا  زا  ام  روظنم  هک  دوش  فیرعت  مدرم  یارب 

یهداج تیاھن  رد  ام  هک  یتیعضو  هرھچ و  نآ  میسرت  ات  دیایب  دوجوهب  تاحالـصا  زا  یـصخشم  فیرعت  دیاب  دنھد . ماجنا  دنناوتیم  هریغ  سلجم و  ییاضق و  هاگتـسد  یتلود ،

هک دوب  نیا  فچابروگ  یاقآ  راـک  لاکـشا  دنـسرب . دـنھاوخیم  اـجک  هب  دـننادب  دوش و  ناـسآ  نـالووسم -  مھ  مدرم ، مھ  همھ -  یارب  میـسرب ، نآ  هب  میھاوخیم  تاحالـصا 

فیرعت رگا  نیارباـنب  دنتـسنادیمن . ار  ریوـصت  نآ  شمدرم  تشاد ، مـھ  رگا  تشادـن ؛ دریگ ، ماـجنا  دـیاب  هـک  هـچنآ  زا  ینـشور  ریوـصت  اـما  تـسنادیم ؛ ار  تالاکـشا  بوـیع و 

دیلقت غارس  هب  اذل  دننکب ؛ دنھاوخیم  راکهچ  دنتسنادیمن  نوچ  داتفا ؛ یوروش  رد  هک  یقافتا  نامھ  درک ؛ دھاوخ  هبلغ  یلیمحت  یاھوگلا  دوشن ، تاحالصا  زا  یـصخشم 

هب ناشیا  هک  یاهمان  رد  اذل  دنداد ؛ صیخشت  اھنآ  رد  ار  فعـض  نیا  هنادنمـشوھ  ام  راوگرزب  ماما  دندرب . هانپ  اھنآ  هب  دنتفر و  یبرغ  یاھلدم  اھوگلا و  رد  تاحالـصا  یهنایـشان 

. دندش رکذتم  ار  هتکن  نیا  دنتشون ، فچابروگ 

ار دوخ  یهعماج  زا  یدرد  اھنت  هن  دینک ، لح  برغ  یرادهیامرس  نوناک  هب  ندرب  هانپ  اب  ار  مسینومک  مسیلایسوس و  داصتقا  روک  یاھهرگ  دیھاوخب  رگا  امش  دنتـشون  ناشیا 

، تسا هدیسر  تسبنب  هب  یعامتجا  یداصتقا و  یاھـشور  رد  مسیـسکرام  رگا  زورما  هک  ارچ  دننک ؛ ناربج  ار  امـش  تاھابتـشا  دنیایب و  دیاب  نارگید  هکلب  درک ، دیھاوخن  اود 

« يبلطحالصا  » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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رطاخ نیا  هب  دوب ، یعقاو  میکح  کی  ماما  میوگیم  ررکم  هدـنب  هکنیا  تسا . هثداح  راتفرگ  رگید  لـئاسم  رد  زین  و  رگید -  یلکـش  هب  هتبلا  لـئاسم -  نیا  رد  مھ  برغ  یاـیند 

. داد صیخشت  ماما  ار  یلصا  یهتکن  ناھج ، یاهناسر  یتاغیلبت  لاجنج  نآ  رد  تسا .

هب ندیـسر  فدـھ ، تسا ؛ یبالقنا  یمالـسا و  تاحالـصا  ام  تاحالـصا  هک  دـناهتفگ  اھراب  ناـمزیزع ، روھمج  سیئر  همھ  زا  شیب  و  نـالووسم ، زا  یخرب  هناتخبـشوخ  هتبلا 

ار اـھهناگیب  اـھیبرغ و  یهراـشا  تشگنا  هک  تسا  بوخ  تھج  نیا  زا  اـھنیا  تسا . مزـال  یرتنشور  ریوصت  رتقـیقد و  یاـھفیرعت  اـما  تسا ، بوـخ  اـھنیا  تسا . یبنلاھنیدـم 

. ددرگریوصت رتشیب  دوش و  هداد  حیضوت  دیاب  اما  دنمھفیم ، ار  نیا  همھ  تسین . دارم  دنیوگیم ، اھنآ  هک  هچنآ  دوشیم  مولعم  دناباوخیم ؛

یبوخهب و لاس  هد  فرظ  رد  دناوتیم  هک  یراک  اسب  یا  دوشن . یگیوریب  راچد  ات  دوش  تیادھ  رادنتـشیوخ  ردتقم و  زکرم  کی  زا  دیاب  تاحالـصا  هک  تسا  نیا  موس  بلطم 

یکانرطخ راوشد و  یهداج  رد  هک  یلیبموتا  لثم  دش ؛ دـھاوخ  یھتنم  یناربج  لباقریغ  تاعیاض  هب  دـیھد ، ماجنا  ار  نآ  دـیھاوخب  لاس  ود  فرظ  رد  رگا  دریگ ، ماجنا  تمالس 

هتشاد دوجو  رادنتشیوخ  ردتقم و  رایـشوھ ، یزکرم  دیاب  تسا . بجعت  دنزن ، دنیبن و  بیـسآ  رگا  تسا ؛ بجعت  دنکن ، فداصت  رگا  دنک ؛ تکرح  لوقعم  دح  زا  شیب  تعرـس  اب 

. دریگ ماجنا  حیحص  روطهب  نازیم و  اب  راک  دوش ؛ هداد  دیفم  دح  زا  شیب  باتش  دریگ ، ماجنا  دھاوخیم  هک  یتکرح  نآ  هب  دراذگن  هک  دشاب 

یارب مالسا  تیاشنم  تیعبنم و  مالسا و  شقن  زیچ ، همھ  زا  رتشیب  یـساسا ، نوناق  رد  هتبلا  تسا . تاحالـصا  یهنیمز  رد  یـساسا  نوناق  راتخاس  ظفح  مراھچ ، بلطم 

ام یـساسا  نوناق  اب  هنوگچ  نمـشد  دـینیبب  دـینک  هاگن  امـش  دوش . ظفح  قیقد  روطهب  یتسیاب  یـساسا  نوناـق  راـتخاس  تسا . حرطم  اھـشنیزگ  اـھراتخاس و  نیناوق و 

! دـنزیم فرح  شاهیلع  اج  کی  دـنکیم ، کسمت  یـساسا  نوناق  هب  اج  کی  دـنکیم ؛ تاـبثا  ار  یاهشوگ  دـنکیم ، یفن  ار  یـساسا  نوناـق  زا  یاهشوگ  دـنکیم : دروخرب 

مراھچ لصا  تسا . هدرک  ادـیپ  رولبت  مسجت و  یـساسا  نوناق  رد  تسا -  مالـسا  ام  زیچ  همھ  هک  مالـسا -  تسام . یبالقنا  ینید و  یلم و  گرزب  قاـثیم  یـساسا  نوناـق 

ارجا ماقم  رد  هک  دشاب  هتشاد  دوجو  ینوناق  ای  یلصا  اج  کی  یساسا -  نوناق  دوخ  رد  یتح  یداع -  نیناوق  رد  رگا  تسا . هدرک  نشور  ار  زیچ  همھ  فیلکت  یساسا  نوناق 

نتفگ نیا  هتبلا  هیملع . یاھهزوح  یملع  یلوصا و  حلطـصم  یانعم  هب  تموکح  تسا ؛ مکاح  اھنآ  رب  لصا  نیا  دنک ، ادـیپ  هضراعم  تیمالـسا  نیا  اب  یراذـگنوناق ، ماقم  رد  ای 

. دوش ظفح  تاحالصا  رد  لماک  روط  هب  یتسیاب  یساسا  نوناق  راتخاس  نیاربانب  دناهدرک . حیرصت  تموکح  نیا  هب  اما  دوب ؛ حضاو  شتموکح  دنتفگیمن ، مھ  رگا  تشادن ؛

. تسا دنک  راوشد و  هدیچیپ و  تاحالصا ، اھشخب ، زا  یـضعب  رد  نم ! نازیزع  دینیبب  تسا . مھم  هتکن  نیا  تسا . فلتخم  یاھـشخب  رد  تاحالـصا  یگنھامھ  متفھ ، بلطم 

رقف ندرک  نکهشیر  تسین . یناسآ  راک  تسا ؛ یتخس  رایسب  راک  تسا ؛ روطنیمھ  زین  اھدمآرد  یهنالداع  عیزوت  دریگیم ؛ ماجنا  دنک  رایسب  راک  یداصتقا ، شخب  رد  الثم 

شخب رد  دوریم . شیپ  رید  اھنیا  تسا ؛ ینیگنس  هدیچیپ و  راوشد و  رایسب  راک  یرادا ، راتخاس  حالـصا  تسا . تاحالـصا  وزج  اھنیا  یهمھ  مورحم ، قطانم  هب  یگدیـسر  و 

یروطنیا گنھامھان ؛ دوشیم  نیا  دـنوش . رـشتنم  ات  داد  زوجم  هماـنزور  تسیب  هب  دوشیم  مھ  زور  کـی  رد  تسا ؛ ناـسآ  راـک  هن ، فچاـبروگ  یاـقآ  تسونـسالگ  لداـعم 

هب شاهدـمع  شخب  کی  دراد ، تیولوا  تشیعم  یهلاسم  منکیم  دـیکات  هدـنب  هکنیا  مینک . تکرح  راوشد  یاھـشخب  یاپهباپ  دـیاب  مینک ؛ تکرح  گنھامھ  دـیاب  دوشیمن ؛

، دـینک راک  هک  مھ  یدـنمهقالع  یزوسلد و  تقادـص و  یهمھ  اـب  دـینک ، عمج  امـش  هک  ار  ناـتیورین  یهمھ  تسا . یلکـشم  شخب  تشیعم ، شخب  نوچ  تسا ؛ نیا  رطاـخ 

رایسب تالکـشم  تقو  نآ  دیدرکن ، تیاعر  ار  گنھامھ  ربارب و  تعرـس  نیا  رگا  دیھد . تکرح  تعرـس  نامھ  اب  دیاب  مھ  ار  اھـشخب  یهیقب  تشاد ؛ دیھاوخ  یـصاخ  تعرس 

یریگـشیپ لباق  یـضعب  تسا ، هبـساحم  لباق  هک  ییاھنآ  زا  تسین ؛ هبـساحم  لباق  رگید  یخرب  تسا ، هبـساحم  لـباق  اـھنآ  زا  یـضعب  هتبلا  هک  دـیآیم  شیپ  یایـساسا 

. تسین مھ  یریگشیپ  لباق  یخرب  تسا ،

لیبدرا  / ٠٣/١٣٧٩/٠۵ ناتسا  مدرم  عمج  رد  تانایب 

یگدنامبقع طاطحنا و  لماوع  اب  ار  ریذپانیگتـسخ  یهزرابم  کی  دنمهقالع ، دعتـسم و  رایـسب  یمومع  راکفا  نیا  کمک  هب  مدرم و  نیا  ینابیتشپ  هب  روشک  نالووسم  رگا 

نامھ هب  یعقاو -  یانعم  هب  تاحالـصا  درک و  دنھاوخ  یـضار  دوخ  زا  ار  ادخ  مھ  دناسر ، دنھاوخ  ناشدوخ  یاھفدھ  هب  ار  مدرم  مھ  دش ، دـنھاوخ  قفوم  مھ  دـننک ، عورش 

دھاوخ قافتا  تسا -  دنمهقالع  نآ  هب  لووسم  نموم و  یاھلد  اما  دنرازیب ، رفنتم و  نآ  زا  هناگیب ، یاھهناسر  هک  ییانعم  نآ  هب  دـنرادن ؛ تسود  ار  نآ  نانمـشد ، هک  ییانعم 

همادا ای  دننک ، عورش  ای  ار  راوشد  ینالوط و  یهزرابم  نیا  دنھاوخیمن  روشک  یالاب  نالووسم  هک  دنکن  نامگ  یـسک  دپتیم . هزرابم  نیا  یارب  ناشلد  مھ  نالووسم  داتفا .

. دنھاوخیم همھ  هن ، دنھدب ؛

لیبدرا  / ٠٣/١٣٧٩/٠۵ ناتسا  مدرم  عمج  رد  تانایب 

 - یقیقح یانعم  هب  تاحالـصا  دوش ، هزرابم  روشک ، رد  ضیعبت  داسف و  رقف و  اـب  رگا  ضیعبت . یکی  تسا و  داـسف  یکی  تسا ، رقف  یکی  تسا : زیچ  هس  هزراـبم ، نیا  جاـمآ 

نیمھ رطاخ  هب  میراد ، هک  مھ  ینماان  تسا . برخم  رـصنع  هس  نیا  زا  موش و  یهیاـپ  هس  نیا  زا  اـم  تالکـشم  درک . دـھاوخ  ادـیپ  ققحت  یمالـسا -  یبـالقنا و  تاحالـصا 

. تسا داسف  رطاخ  هب  یرایسب  تسا و  رقف  رطاخ  هب  ینماان ، زا  یرایسب  تسا .

قادـصم درادـن ، ار  یرورـض  زاین و  دـح  رد  یگدـنز  ناکما  هک  یناسنا  یمومع . رقف  اب  مھ  دـمآرد و  یـشانم  دوبمک  اب  دارفا و  یـصخش  رقف  اب  مھ  دوش ؛ هزرابم  دـیاب  رقف ، اب 

یاھناسنا هتبلا  دـناشکیم . اھھار  زا  یرایـسب  هب  تنایخ و  هب  داسف ، هب  ار  ناسنا  رقف ، ارفک !» نوکی  نا  رقفلا  داـک   » هک تسا  هدـش  لـقن  ربماـیپ  لوق  زا  هک  تسا  یثیدـح 

. دراد ار  رطخ  نیا  رقف ، اما  دنوش . فرحنم  حیحص ، ریسم  زا  هناھب  نیا  هب  دنھاوخب  یدارفا  هکنیا  یارب  تسین  یزوجم  نیا  دننکیم ؛ تمواقم  هشیمھ  نموم ،

هنیھب لکـش  هب  ـالوا  دـیآ ، تسد  هب  ددرگ و  جارختـسا  یلم  عباـنم  زا  دوشیم  هک  ینکمم  تورث  هکنیا  یارب  شـالت  ینعی  رقف ، اـب  هزراـبم  تسا . رقف  زا  یـشان  همھ ، اـھنیا 

مدع یمومع ، تامدخ  میدقت  رد  نادـجو  ساسحا  مدـع  یراک ، داسف  یقالخا ، داسف  ینعی  داسف ، ددرگن . فارـسا  دوش و  فرـصم  هنیھب  لکـش  هب  دـعب  و  دوش ، جارختـسا 

راکفا اب  هک  یناسک  نازوسلد و  ناگنازرف ، نـالووسم ، تسا . داـسف  یاھهبعـش  اـھهخاش و  اـھنیا  مدرم . یاـھنھذ  اـب  یمومع و  راـکفا  اـب  هھجاوم  رد  تیلووسم  ساـسحا 

تـسا مدرم  هب  یکمک  هچ  دراد !؟ مدرم  یارب  یاهدیاف  هچ  دنک . قیرزت  ینھذ  یاضف  رد  ار  فالتخا  یاھبرکیم  دیایب و  هاوخدب  یاھتـسد  هک  دنراذگب  دیابن  دـنھجاوم ، یمومع ،

. تسا یرگید  زیچ  مدرم  یعقاو  زاین  تسین ؛ اھنیا  مدرم ، یعقاو  زاین  دنک !؟ ادیپ  جاور  ناشنایم  رد  زیگناهقرفت  یاھراعش  زیمآفالتخا و  یاھراعش  هک 

یهظحالم نوناق ، ادـخ و  یهظحـالم  یاـج  هب  قاقحتـسا ، یهظحـالم  یاـج  هب  اـھتیلباق ، یهظحـالم  یاـج  هب  ینعی  ضیعبت ، تسا . ضیعبت  اـب  هزراـبم  رگید ، مھم  راـک  کـی 

مھ یصاخشا  اما  دنامیمن ؛ مورحم  اتسور  نآ  ددرگیم و  لوحتم  اتسور  کی  یگدنز  دوش ، هداد  نویلیم  دنچ  اتسور  کی  لھا  هب  رگا  هک  دوشب  نیا  هجیتن ، دوشب ! اھهطبار 

! دننکب رضم -  انایحا  و  یرورضریغ -  راک  کی  فرص  یلمجت ، راک  کی  فرص  ینامھیم ، کی  فرص  کچوک ، ریقح و  یاھهتساوخ  فرص  ار  اھنویلیم  هک  دنوشیم  ادیپ 

دننموم و مدرم  هک  ام  روشک  لثم  یروشک  رد  صوصخب  روشک -  رد  یـسک  رھ  هک  یتاحالـصا  نآ  تساھنیا . روشک ، رد  یقیقح  تاحالـصا  دـشاب . اھنیا  هزرابم ، فدـھ  دـیاب 

کمک وا  هب  دوب و  دـنھاوخ  وا  لابند  مدرم  دـنک ، نآ  تالکـشم  لمحت  یهدامآ  ار  دوخ  دـتفیب و  ولج  تسا ، نآ  لاـبند  دنتـسھ -  یقـالخا  یداـقتعا و  یناـبم  لوصا و  هب  دـنبیاپ 

، دـنک لاـبند  داـسف -  رقف و  اـب  هزراـبم  ار -  تاحالـصا  هنوگنیا  رگا  یاهنازرف ، رھ  ینید و  ملاـع  رھ  ینیبنشور ، ناـسنا  رھ  یایتلود ، لووسم  رھ  یتلود ، رھ  درک . دـنھاوخ 

« يبلطحالصا  » 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 9هاگياپ  هحفص 5 
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. درک دنھاوخ  یرای  مدرم 

دیاب دنھد . رارق  ناشدوخ  فدھ  دنورب و  نآ  لابند  دـنناوتیم  یروشک  گرزب  یاھھاگتـسد  هک  تسا  ییاھراک  اما  تسین ؛ یاهداس  یاھراک  تسا ؛ یاهدـیچیپ  یاھراک  اھنیا 

. دش دھاوخ  زاب  اھهرگ  اھیراتفرگ و  زا  یرایسب  لح و  تالکشم ، زا  یرایسب  تقو  نآ  دش ، اھنیا  رگا  دشاب . اھنیا  لووسم ، زوسلد و  یاھناسنا  تابلاطم 

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

الـصا تسا . بالقنا  تاذ  وزج  یبلطحالـصا  مدقتعم  هدنب  ماهدرک ؛ رارکت  مھ  اھراب  متفگ ، مھ  هعمج  زامن  رد  نم  تسا . یبلطحالـصا »  » یهژاو جـیار ، یاھهژاو  زا  یکی  زورما 

رگا هتبلا  یبلطحالـصا . نامھ  ینعی  یگدنورـشیپ  نیا  تسا . هدنورـشیپ  مئاد  روط  هب  درادـن و  ییاتـسیا  زگرھ  تکرح  نیا  هک  ولج ، هب  ور  گرزب و  تکرح  کـی  ینعی  بـالقنا ،

هک یزیچ  نآ  اریز  مینکیمن ؛ لوبق  ام  هک  تسا  یھیدب  دیشاب ، بلطحالصا  ات  دینکب  ار  اھراک  نیا  امـش  دنیوگب  دنھدب و  یبلطحالـصا  سرد  ام  هب  دنیایب  دنھاوخب  اھییاکیرما 

تموکح کی  روشک ، نیا  رد  یمالـسا  یروھمج  عاجـش  لقتـسم  طاشنرپ  یمدرم  تموکح  یاج  هب  زورما  رگا  تسا . هتـشذگ  هب  عاجترا  نیع  دـننادیم ، یبلطحالـصا  اـھنآ 

دنورب تسا ، بوخ  یبلطحالصا  عون  نآ  رگا  تسا . بوخ  ناشدوخ  یارب  یبلطحالـصا  هنوگنآ  دنتـسنادیم . بلطحالـصا  ار  نآ  اھنیا  دوب ، برغ  عیطم  یهناعجترم  یھاشداپ 

یبلطحالصا دشابن . بلطحالـصا  دناوتیمن  ناملـسم  یوجـشناد  کی  تسا و  بالقنا  کفنیال  وزج  هملک -  نیا  تسرد  یانعم  اب  یبلطحالـصا -  دننک . لمع  ناشدوخ  یارب 

. درک هدافتـسا  دـیابن  هرھچ  ندرک  هجوم  یارب  نآ  زا  درک ؛ هدافتـسا  دـیابن  نآ  نیا و  لد  بذـج  یارب  یاهلیـسو  یـسایس و  زپ  کـی  ناوـنع  هب  نیا  زا  تسین ؛ یـسایس  زپ  کـی 

ناشدوخ دننک . فیرعت  اھنآ  یارب  نارگید  ار  یبلطحالـصا  هک  دنھدن  هزاجا  هتبلا  دنـشاب ؛ بلطحالـصا  دنفظوم  تلم  تلود و  تسا . تدھاجم  کی  فیلکت و  کی  یبلطحالـصا ،

. تسا دنسپهناگیب  یبلطحالصا  ییاکیرما و  یبلطحالصا  مھ  شلباقم  یهطقن  دننک . فیرعت  دنھد و  صیخشت  دننک ، وجتسج  دنسانشب ، ار  ناشدوخ  حالصا  دیاب 

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

رایـسب تاـکن  مداد و  رکذـت  رادـشھ و  دـیدج  یهقبط  کـی  دـشر  هب  عجار  یلبق ، مرتحم  روھمج  سیئر  مود  یهرود  ذـیفنت  زور  رد  ماهتـسشن ، نـالا  هک  ییاـج  نیمھ  رد  نم 

داـسف و رقف و  یهلاـسم  ریخا  لاـس  دـنچ  رد  طـقف  نم  هک  تسین  هنوگنیا  تسھ . اـم  یاـھفرح  رد  هشیمھ  اھرکذـت  اھرادـشھ و  نیا  متفگ . اـھهنیمز  نیمھ  رد  ار  یمھم 

تـسا نیا  نآ  منک و  نایب  تسا ، نم  رظن  دروم  هک  ار  یایـساسا  یهتکن  متـساوخ  مایا ، نیا  رد  ضیعبت  داسف و  رقف و  عفر  راعـش  حرط  اب  هن . مشاـب ؛ هدرک  حرطم  ار  ضیعبت 

شدوخ حالصا  لاح  رد  مئاد  هک  تسا  یروشک  رھ  یارب  مزال  رایسب  هبذاجرپ و  رایسب  رما  کی  تاحالصا  تسا ؛ بوخ  مھ  رایسب  هک  روشک -  رد  تاحالـصا  یهلاسم  حرط  هک 

چیھ هصالخ  و  ارزو ، هن  یربھر ، هن  روھمج ، سیئر  هن  تلود ، نیا  هن  یـساسا ، نوناق  هن  مالـسا ، هن  ماظن ، هن  هک  دـش  یاهدـع  تسد  رد  یـسایس  یهلیـسو  کـی  دـشاب - 

مدرک حرطم  نم  دندرک . تاحالصا  زا  یسایس  یهدافتـسا  هب  عورـش  دننک ، انعم  ار  تاحالـصا  یهملک  هکنیا  نودب  اھنیا  دنرادن . لوبق  ار  ماظن  لک  ینعی  دنرادن ؛ لوبق  ار  سک 

زیچ هس  نیا  لوا  یهجرد  رد  دننک -  تکرح  تاحالـصا  تھج  رد  دیاب  هوق  هس  دـنوش و  تاحالـصا  هجوتم  دـیاب  همھ  تسا و  مزال  رایـسب  رما  کی  هک  روشک -  رد  تاحالـصا  هک 

رد ار  داـسف  ضیعبت و  رقف و  عفر  هک  تسا  یـسک  هچ  نوـچ  دـننک ؛ یفن  ار  نآ  دنتـسناوتن  مھ  اـھنآ  مدرک و  حرطم  تاحالـصا  یارب  ار  نشور  موـھفم  کـی  عـقاو  رد  نم  تسا .

ناـفوت روشک  یاـضف  رد  بترم  لوھجم ، مھبم و  یهتـساوخ  کـی  یارب  دـننکیمن . شـالت  تاحالـصا  هنوـگنیا  یارب  لاـحرھهب  اـما  دـنادن ؟ حالـصا  ار  نآ  اـی  دـنادن  مزـال  هعماـج 

یـشالت نیا  هب  متـساوخ  نم  تسا ؟ تسرد  نیا  ایآ  دنھدیم . رارق  دوخ  فدھ  دروم  ار  هاگـشناد  دنناشکیم و  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  ار  مدرم  دنزادنایم و  هار  یـسایس 

. دش مھ  روطنیمھ  هناتخبشوخ  هک  دوش ؛ هداد  تھج  دننکب ، دنھاوخیم  دارفا  یضعب  هک 

نیطسلف  / ١٣٨٠/٠٢/٠۴ هضافتنا  زا  تیامح  یللملانیب  سنارفنک  شیاشگ  مسارم  رد  تانایب 

و راـکهظفاحم »  » ار یھورگ  تسا . ناریا  یبـالقنا  ناملـسم و  مدرم  یهچراـپکی  دـحتم و  فوفـص  رد  ندـنکفا  فاکـش  اـم ، روشک  دروم  رد  ناـنآ  یدربـھار  یلـصا و  تساـیس 

یـضعب ندرک  گرزب  اـب  اـھنآ  دـننکیم . زکرمتم  رگید  هورگ  هـیلع  ار  شیوـخ  یغیلبت  تـالمح  سکعرب ، دـننکیم و  تیاـمح  هورگ  کـی  زا  دـنمانیم ؛ بلطحالــصا »  » ار یھورگ 

قیمع نامیا  دننکیم . غیلبت  ار  تسایـس  زا  نید  ییادج  دـنیامن و  سویام  ینید  ماظن  زا  ار  مدرم  دـنھد و  هولج  دـمآراکریغ  ار  یمالـسا  ماظن  دـننکیم  یعـس  تالاکـشا ،

رد شیب  مک و  هک  ار -  یداصتقا  تالکـشم  دننک و  سویام  روشک  رد  ار  ناناوج  دنھاوخیم  شیوخ ، یتاغیلبت  یاھهمانرب  اب  اھنآ  تساھنآ . هار  دس  نیرتگرزب  ام ، مدرم  ینید 

لاوس ریز  ار  بالقنا  ناکرا  ماما و  دـنھاوخیم  دوخ  تاغیلبت  اب  اھنآ  دـنیامن . دادـملق  یمالـسا  یروھمج  ماظن  لحنیال  لـئاسم  وزج  تسا -  جـیار  فراـعتم و  اـیند  یاـج  همھ 

یهعـسوت ایحا و  زا  دننکیم و  رطخ  ساسحا  ناھج ، رد  یمالـسا  یرادـیب  زا  دـناهدید ؛ همدـص  یمالـسا  بالقنا  زا  هدروخ و  هبرـض  مالـسا  زا  اھنآ  هک  تسا  نیا  تلع  دـنربب .

مالـسا و هجوتم  ار  دوخ  یتاغیلبت  نیگآرھز  یاھریت  دنناکـشخب و  ار  یمالـسا  رکفت  یهشیر  هک  دناهدمآرب  ددص  رد  اذل  دننارگن . اقیمع  نیطـسلف  نانبل و  یمالـسا  تازرابم 

. دناهدرک نید 

ماظن  / ١٣٨٠/١٢/٢٧ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

رد دینک ، تبحص  اھروشک  اھتلود و  اب  دیورب  هک  مدرکیم  دیکات  نوگانوگ  یاھھاگتسد  هجراخ و  ترازو  هب  هشیمھ  یروھمج  تسایر  نامز  زا  هدنب  میاهرکاذم . لھا  ایند  رد  ام 

هتـشاد طابترا  دـینک و  تکرـش  تارکاذـم  رد  دـینک ؛ ترفاسم  هک  مدرکیم  دـیکات  هشیمھ  مدوخ  یروھمج  تسایر  زا  دـعب  روھمج  یاسور  هب  دـینک . تکرـش  یناھج  عماجم 

لوبق ار  رگیدمھ  دیاب  فرط  ود  کرتشم ؛ ردـق  کی  هب  ندیـسر  یارب  هرکاذـم  هچ ؟ رـس  رب  هک و  اب  هرکاذـم  اما  مدـقتعم ؛ هرکاذـم  هب  ائانبم  دیـشاب . هتـشاد  دـمآ  تفر و  دیـشاب ؛

ناونع هب  امـش  دوجو  لصا  اب  درادن ، لوبق  الـصا  ار  امـش  هک  یفرط  نآ  دنـسرب . طسو  دح  نیا  هب  ات  دننک  هرکاذم  دشاب ؛ هتـشاد  دوجو  مھ  یطـسو  دح  کی  دنـشاب ؛ هتـشاد 

فلاخم صوصخب ، یمالـسا  یروھمج  ماظن  اب  تسا ؛ فلاخم  ینید  ماظن  اب  هک  دیوگیم  احیرـص  وا  دینکب !؟ دـیناوتیم  یاهرکاذـم  هچ  وا  اب  تسا ، فرط  یمالـسا  یروھمج 

نیا دـنادیم ؛ یمالـسا  ماـظن  دـض  رب  یتـکرح  یاـنعم  هب  ناریا  رد  ار  یبلطحالـصا  تکرح  احیرـص  وا  تسا . هدـش  اـیند  رد  ناناملـسم  یرادـیب  تـکرح  اـشنم  نوـچ  تـسا ؛

نیا نت  هب  رـس  هن  دـنھاوخیم  هک  دـنادیم  بلطحالـصا  ار  یناسک  وا  دـنادیمن ! بلطحالـصا  الـصا  دنتـسھ ، بلطحالـصا  مان  تحت  هک  ار  ام  نارھاوخ  ناردارب و  یهعومجم 

کی دنکب ، یتکرح  کی  هچنانچ  تسا و  فلاخم  یمالسا  ماظن  لصا  اب  هک  یسک  اب  نیاربانب  دشابن . یمالسا  ماظن  دنھاوخیم  الـصا  حانج ؛ نآ  نت  هب  رـس  هن  دشاب ، حانج 

؟ دوش یھتنم  تسا  نکمم  یاهجیتن  هچ  هب  هرکاذم  نیا  درک ؟ دوشیم  یاهرکاذم  هچ  نیا  اب  تسا ، بیرف  یارب  کیتکات و  یور  زا  امتح  دنک ، زاربا  یسک  اب  یایتسود 

شرورپ  / ٢۶/١٣٨١/٠۴ شزومآ و  ترازو  نالوئسم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

بالقنا هب  دـقتعم  یاھحانج  زا  یحانج  چـیھ  رادـفرط  امـش  ـالوا  دـییوگیم ! غورد  تسا . ناریا  رد  بلطحالـصا  ماـن  هب  یحاـنج  رادـفرط  دـنکیم  اـعدا  اـکیرما  روھمج  سیئر 

یللملانـیب یوجهطلـس  دبتـسم و  روتاـتکید و  مـیژر  رظن  فـالخرب  اـنیقی  دریگ ، ماـجنا  روـشک  نـیا  رد  دـھاوخب  یحالــصا  رھ  دـیتسین . مـھ  حالــصا  رادـفرط  اـیناث  دـیتسین .

تسناد و دنھاوخ  ییاکیرما  تاحالصا  ار  تاحالصا  نیا  اھنآ  دیسیونب ، ناریا  مدرم  یارب  امش  ار  نآ  یهخـسن  هک  دشاب  تاحالـصا  مان  هب  یزیچ  ضرف  رب  رگا  اثلاث  تساکیرما .

میکحت تھج  رد  هک  یتکرح  رھ  مھ  زورما  دنداد . ماجنا  تلم  نیا  راوگرزب  ماما  یمالـسا و  بالقنا  روشک ، نیا  رد  ار  یحالـصا  تکرح  نیرتگرزب  دـنزادنایم . نادهلابز  رد  ار  نآ 

، یملع ظاحل  زا  هک  یراک  رھ  دننکیم . تیامح  نآ  زا  مدرم  تسا و  یحالـصا  تکرح  کی  کشالب  دریگ ، ماجنا  ام  نردـم  یقرتم و  یـساسا  نوناق  لامعا  بالقنا و  یاھهیاپ 

. دننکیم تیامح  نآ  زا  مدرم  تسا و  یحالصا  تکرح  کی  دشاب ، ناریا  مدرم  تفرشیپ  تھج  رد  یسایس  یعامتجا و  یقالخا ، یلمع ، ینید ،

 

، هعماج رد  اھداسف  نیرتدـب  دـخرچیم . نیا  روحم  رب  دـشاب -  تاحالـصا  اعقاو  رگا  یتاحالـصا -  رھ  مینک . هزرابم  ضیعبت  داسف و  رقف و  اب  ام  هک  تسا  نیا  تاحالـصا  ساسا 

عفانم یارب  مدرم  لاملاتیب  زا  دـنوش و  یداصتقا  یلام و  داسف  راچد  یناسک  هک  تسا  نیا  هعماج  رد  اھداسف  نیرتدـب  تسا . ینغ  ریقف و  نیب  فاکـش  شیازفا  رقف و  جاور 

« يبلطحالصا  » 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 9هاگياپ  هحفص 6 
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دارفا یاھتیلباق  اھتیحالـص و  اھیگتـسیاش و  هب  دشاب و  ضیعبت  هعماج  رد  نوناق  لامعا  ارجا و  رد  هک  تسا  نیا  اھداسف  نیرتگرزب  دننک . هیذغت  دوخ  بیج  ندرکرپ  یـصخش و 

اما دـنھاوخیم ؛ مدرم  ار  نیا  تسا . یعقاو  تاحالـصا  نامھ  اھنیا ، اب  یهزرابم  هک  دـندرک  دـییات  مدرم  میاهدرک ، ضرع  اھراب  هک  یـضیعبت  داسف و  رقف و  نامھ  دوشن . هجوت 

. دھاوخیمن روشک  لخاد  رد  ار  یزیچ  نینچ  هجو  چیھ  هب  اکیرما  روھمج  سیئر  دنھاوخیمن ؛ ار  نیا  اھییاکیرما 

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

یلو دـناهدرک ، ار  دوخ  یعـس  هتبلا  دـننک . ادـج  ماظن  بالقنا و  زا  تسا ، ماظن  بالقنا و  نیا  یقیقح  یعقاو و  یهناوتـشپ  هک  ار  تلم  نیا  دـنھاوخیم  اھراک  نیا  عومجم  اـب 

هک ییابیز  رھاظ  هب  ظافلا  زا  زورما  دـناهداد و  ناـشن  یمالـسا  یـالاو  یاھـشزرا  تاداـقتعا و  نید ، هب  ار  دوخ  یدـنبیاپ  ناـمیا و  مدرم ، تسناوت . دـنھاوخن  هک  تسا  ملـسم 

حطـس رد  هکلب  اھهناسر ، حطـس  رد  طقف  هن  ناشتاراھظا -  اھییاکیرما و  تاغیلبت  رد  زورما  دـینیبیم  امـش  دـنروخیمن . بیرف  دـننکیم ، یراج  ناـبز  رب  تلم  نیا  نانمـشد 

دنھاوخیم اھییاکیرما  هک  یحالـصا  نآ  تسا . یگنـشق  یهملک  تاحالـصا ، دوشیم . هدروآ  مسا  ناریا  رد  تاحالـصا  زا  نارگید -  ناشروھمج و  سیئر  ناگدنیامن و  اسور و 

رظن هب  تاحالـصا  دـنربب . نیب  زا  تساھنآ ، یھاوخلالقتـسا  مدرم و  نامیا  رولبت  هک  ار  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  دـنھاوخیم  اـھنآ  تسا . داـسف  نیع  دریگ ، ماـجنا  ناریا  رد 

، دیامن لامدگل  ار  دوخ  یاھرواب  دیاقع و  نامیا و  دراذگب ، مدـق  دوخ  یادھـش  نوخ  یور  ناریا  تلم  دـنھاوخیم  اھنآ  یمالـسا . یروھمج  ماظن  نتفر  نیب  زا  ینعی  اھییاکیرما 

اب یهزرابم  یتقو  دینیبب  امش  دنفلاخم . روشک  نیا  رد  یعقاو  حالصا  رھ  اب  اھنآ  دوش . میلست  یتاغیلبت  یسایس و  راشف  لباقم  رد  دنک و  تشپ  دوخ  یهتـشذگ  خیرات و  هب 

، لخاد رد  ناشلماوع  نانمـشد و  یتاغیلبت  یاھھاگتـسد  نیمھ  فرط  زا  دـننکیم ، مادـقا  داسف  اب  هزرابم  هار  رد  ییاـضق  ییارجا و  یاھھاگتـسد  دوشیم و  حرطم  داـسف 

، نیا نوچ  ؟ ارچ دریگن ؛ ماجنا  هکنیا  یارب  دـننکیم ، مھتم  اھتمھت  عاونا  اب  ار  داسف  اب  هزرابم  دنحالـصا !؟ رادـفرط  اھنیا  دوشیم . عورـش  وھاـیھ  لاـجنج و  تکرح ، نیا  هیلع 

مدرم لیبموتا  ای  دننکشب  ار  مدرم  یهزاغم  یاھهشیش  دنیایب و  نارھت  یاھنابایخ  هب  هک  دنتسھ  ینارادباقن  نابلطحالصا ، اکیرما ، رظن  زا  . تسا روشک  رد  یـساسا  راک  کی 

، یـسایس یاھحانج  هک  مراد  رارـصا  نم  تسا ! بلطحالـصا  اھنآ  رظن  زا  دنزب ، یفرح  ماما  بالقنا و  تلم ، نیا  حلاصم  هیلع  روشک  زا  یاهشوگ  رھ  رد  سکرھ  دننزب ! شتآ  ار 

تاحالـصا تسیچ . دنھاوخیم ، اھنآ  هک  یزیچ  نآ  تسیچ و  دنیوگیم ، اھییاکیرما  هچنآ  هک  دـنیامن  نشور  دـننک و  ادـج  اکیرما  باسح  زا  ار  دوخ  یاھراعـش  دوخ و  باسح 

اھزیچ نـیا  هار  رد  دـشابن . یداـصتقا  یرادا و  داـسف  دـشاب و  هتـشادن  دوـجو  ضیعبت  دوـش ؛ نـکهشیر  رقف  هـک  تـسا  نـیا  روـشک  نـیا  رد  یعقاو  حالـصا  دوـش . فـیرعت  دـیاب 

! دننازوسیم لد  ناریا  تلم  یارب  هاگنآ  دننکیم ؛ یشارتعنام 

تلود  / ٠۴/١٣٨١/٠۶ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

رقف اب  هزرابم  روشک ، رد  یعقاو  تاحالصا  میتفگ  لبق  لاس  هس  ود  ام  هکنیا  دینک . لابند  دیریگب و  یدج  ار  داسف  اب  هزرابم  یهلاسم  امتح  هک  منک  شھاوخ  مھاوخیم  نم 

یـساسا و یهلوقم  هس  نیا  هب  نتخادرپ  نودـب  روشک  رد  یحالـصا  چـیھ  دوـشیم . رتخـسار  هلاـسم  نیا  هب  هدـنب  داـقتعا  درذـگیم ، هک  زور  رھ  تسا ، ضیعبت  داـسف و  و 

. دیزادرپب هیضق  نیا  هب  اھراک  رد  هرخالاب  دیاب  تسا و  تاحالصا  یهمھ  ردام  اھنیا  دریگ ؛ تروص  تسین  نکمم  یناینب 

هعمجزامن  / ١٣٨١/٠٩/٠١ یاھهبطخ  رد  تانایب 

دوجو اھرشق  نیب  بالقنا  زا  لبق  هک  ییاھفاکش  نآ  تساھلاس  دندش . کیدزن  مھ  هب  اھرشق  اھلد و  بالقنا ، یحالصا  تکرح  ماما و  بلطحالـصا  دایرف  تکرب  هب  بالقنا  لوا 

اھلاس هک  تشاد  دوجو  یایتنـس  یاھفاکـش  رجات ، بساک و  یهعومجم  رکفنـشور و  نیب  یماظن ، ریغ  یماظن و  نیب  وجـشناد ، یناحور و  نیب  درادـن . دوجو  رگید  تشاد ،

هک ناـنچمھ  دـنروآ ؛ دوجو  هب  ار  اھفاکـش  نیا  دـنھاوخیم  رگید  راـب  زورما  دـش . مک  اـی  تفر و  نیب  زا  دـیدرگ ، میمرت  بـالقنا  زا  دـعب  اھفاکـش  نیا  اـما  دوب ؛ هدـش  راـک  نآ  یور 

یهندب نیب  هک  ییاھفاکـش  دوش . داجیا  فاکـش  هکنیا  یارب  دنیامنیم ، رگیدکی  اب  ینمـشد  هب  رھاظت  هب  راداو  ار  یبھذم  یاھھورگ  دـننکیم و  دایز  ار  یبھذـم  یاھفاکش 

ار دوخ  یاھتـسایس  دـنک و  ذوفن  روشک  کی  هعماج و  کی  لخاد  رد  دـناوتیم  اھفالتخا  نیا  اـب  نمـشد  دـنکیم و  زاـب  نمـشد  یارب  ار  هار  دـیآیم ، دوجو  هب  مدرم  یهچراـپکی 

یروـھمج ماـظن  لـخاد  رد  هک  تسا  نیا  اـھنآ  زا  یکی  تسا : زکرمتم  زیچ  دـنچ  یور  یناـھج  تاـغیلبت  زورما  دـینیبیم  امـش  . دنـشاب بقارم  یلیخ  دـیاب  هـمھ  دـیامن . لاـبند 

مھ هدـع  کـی  هـتبلا  دـنراذگیم ؛ مـسا  هتــسد  رھ  یارب  دـننکیم و  میــسقت  هتــسد  ود  هـب  ار  روـشک  نارازگراـک  ماـظن و  نارازگتمدـخ  نایدــصتم و  یهعوـمجم  یمالــسا ،

ماظن نایدصتم  یتقو  یجراخ  نمـشد  نامھ  تساھنآ . فرح  تسین ، اھنیا  فرح  عقاو  رد  هک  دننکیم  رارکت  دـننزیم ، اھنآ  هک  ار  یفرح  نامھ  روشک  لخاد  رد  هناحولهداس 

راکهظفاحم ناشمسا  هتسد  کی  تسا ، بلطحالـصا  ناشمـسا  هتـسد  کی  میفلاخم ؛ هتـسد  نآ  اب  قفاوم و  هتـسد  نیا  اب  ام  دنکیم  مالعا  درک ، میـسقت  هتـسد  ود  هب  ار 

اب ار  اھلد  مکنیب ؛» تاذ  حالص  : » دنیامرفیم ام  هب  مالسلاوھالصلاهیلع  نینموملاریما  دنریگن . رارق  نمشد  ماد  رد  دنشاب  هجوتم  دیاب  همھ  تسا ؛ نانمشد  ماد  اھنیا  تسا .

ات هریغ ، ینید و  یـسایس و  دیاقع  فالتخا  یتح  هقیلـس ، فالتخا  رظن و  فالتخا  دینکن . یقلت  ینمـشد  یانعم  هب  ار  اھهقیلـس  فالتخا  دـینک . کیدزن  مھ  هب  فاص و  مھ 

. دوشن رگیدکی  اب  تموصخ  ییادج و  ینمشد و  بجوم  دناوتیم  درادن ، یطابترا  ماظن  یلمع  ینابم  هب  هک  ییاجنآ 

یوضر  / ١٣٨٣/٠١/٠٢ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

تبثم و طاقن  هکنیا  ینعی  تاحالصا  میراد . جایتحا  تاحالصا  هب  مھ  ام  تساھزاین ؛ نیرتیرورـض  وزج  ییهعماج  رھ  یارب  تاحالـصا  تسا ؛ مزال  یماظن  رھ  یارب  تاحالـصا 

صالخااب لماوع  دـش و  قفوم  تشادرب و  ار  نآ  نیزاغآ  دـنلب  مدـق  بالقنا  هک  تسا  یزیچ  نامھ  نیا  مینک . لیدـبت  تبثم  طاـقن  هب  ار  یفنم  طاـقن  مینک و  تسرھف  ار  یفنم 

تاحالـصا نیا ، دناهتـشاد . مھ  یگرزب  یاـھتیقفوم  دـناهدرک و  راـک  نیا  یارب  ار  ناـشدوخ  شـالت  یهمھ  فلتخم  یاھهاگتـسد  رد  لاـس  جـنپوتسیب  نیا  لوـط  رد  بـالقنا 

لیدبت ماظن و  رییغت  ینعی  اھنآ ، رظن  زا  تاحالصا  دناهتفرگ و  فدھ  ار  ماظن  لصا  راتخاس  رییغت  بالقنا ، ماظن و  نیا  نانمشد  هتبلا  تسا . یمالسا  تاحالـصا  تسا ؛ یبالقنا 

. دوشیم روشک  یاھهاگتـسد  یهمھ  لماش  هملک ، یقیقح  یانعم  هب  تاحالـصا  ربکتـسم . یاھنمـشد  یهدرپسرـس  هتـسباو و  ماظن  کی  هب  یمالـسا  یروھمج  ماـظن 

ماظن و فادھا  تھج  رد  همھ  دنریگب و  رارق  هنافصنم  دقن  دروم  دیاب  روشک  یاھهاگتسد  یهمھ  دنادب ؛ یلاخ  بیع  زا  نوصم و  دقن  داقتنا و  زا  ار  دوخ  دیابن  یھاگتـسد  چیھ 

همھ تساھنآ ، شود  رب  یمھم  یاھتیلووسم  دنتـسھ و  روشک  رد  هک  ییاھهاگتـسد  ریاس  هییاضق و  یهوق  سلجم ، تلود ، دـننک . حالـصا  ار  دوخ  راتفر  نآ ، بوچراـھچ  رد 

؛» تعطتـسا اـم  حالـصالا  ـالا  دـیرا  نا   » هک تسا ، مالـسا  رظن  دروم  ماـظن  حالـصا  یقیقح  یاـنعم  نیا ، ییوگخـساپ . حالـصا و  دـقن ، دنتـسھ ؛ یلک  یهدـعاق  نیا  لومـشم 

. تسا یعقاو  حالصا  یانعم  نیا  دنربب ؛ نیب  زا  روشک  رد  ار  داسف  ینعی  دننک ؛ حالصا  دنناوتیم  ات  هکنیا  زا  دوب  ترابع  ناربمغیپ  راک  یهمھ  دندومرفیم . ار  نیا  ناربمغیپ 

یربھر  / ٣١/١٣٨٣/٠۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

. ینابم اھفدھ و  رد  تماقتسا  و  اھهویش ، رد  حالصا  اھشور ، رد  حالصا  مقفاوم ؛ دصرددص  حالصا  راعش  اب  هدنب 

، دیدرت چیھ  تسا و  یھلا  فادھا  فادـھا ، تسین ؛ زیاج  اھـشزرا  زا  لودـع  ینابم و  زا  لودـع  هجوچـیھهب  دـشاب . ترما » امک  مقتـساف   » دـیاب ام  کالم  ینابم ، فادـھا و  رد 

مادک مینیبب  دشاب ؛ ام  یگشیمھ  یاھهمانرب  یمئاد و  یاھراک  وزج  اطخ ، عفر  رییغت و  حالصا ، لماکت ، یتسیاب  اھـشور  رد  اما  تسین ؛ زیاج  فادھا  نیا  زا  یدادترا  ای  کش 

، فادـھا یهنیمز  رد  اـم  ینعی  دوشن ؛ ضوع  تاریبـعت  نیا  یاـج  هک  میـشاب  بقارم  دـیاب  مینک . حالـصا  ضوع و  ار  نآ  تسا ، طـلغ  میـشاب ، هدرک  تداـع  نآ  هب  وـلو  اـم ، شور 

اطخ نومزآ و  اھـشور  راک  رد  تسا . مزال  فادھا  رد  تماقتـسا  تسین ، مزال  اھـشور  رد  تماقتـسا  مینکن . هابتـشا  شور »  » اب ار  فدـھ »  » یاج دـیاب  تماقتـسا ؛ مییوگیم 

، فادـھا یهنیمز  رد  اما  هابتـشا ؛ مھ  رـستشپ  مینک و  هبرجت  مئاد  هک  میھاوخن  دـشاب و  یقفوم  نومزآ  اـم  نومزآ  هک  مینک  هدافتـسا  اـھهبرجت  زا  دـیاب  هتبلا  تسا . یراـج 

داـجیا رییغت  اھفدـھ  رد  حالـصا ، ماـن  هب  یـشیدناون و  ماـن  هب  یـضعب  تسا . هابتـشا  زین  ود  رھ  زا  فارحنا  هتبلا  مییاـین . نییاـپ  مدـق  کـی  میتسیاـب و  مکحم  صرق و  یتسیاـب 

رد هـچ  ار ، یمالـسا  بـالقنا  یـالاو  فادـھا  زورما  رگا  اـم  تـسا . عاـجترا  تـسا ؛ درگبقع  هار و  زا  نتـشگرب  نـیا  تـسین ؛ حالـصا  دـننکیم ؛ رظندـیدجت  اھفدـھ  رد  دـننکیم ؛

یداـم و یاـیند  اـیند -  اـنایحا  هک  هچنآ  تمـس  هب  مینادرگرب  مینزب و  تـسد  یـسایس ، یتـموکح و  یاـھهنیمز  رد  هـچ  یداـصتقا ، یاـھهنیمز  رد  هـچ  یگنھرف ، یاـھهنیمز 

« يبلطحالصا  » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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اب اھتنم  دوب ؛ مکاح  ییایند  فادھا  نیمھ  توغاط ، نارود  رد  هتـشذگ ، رد  تسا . هتـشذگ  هب  عاجترا  نیا  دـنکیم ، هبلاطم  ام  زا  مھ  ناطیـش -  یهجنپ  تحت  یایند  هطلس ؛

یقیقح یهعماج  تمـس  هب  نتفر  دـیحوت و  تموکح هللا و  تسا ؛ یھلا  فادـھا  ام  فادـھا  مینکب . لوبق  ار  عاجترا  نیا  دـیابن  ام  هتـسباو . تشز و  دـساف و  رایـسب  یاھرازبا 

شیور هدمآرد ، بآ  زا  طلغ  میاهدرک و  ناحتما  هک  ار  ییاھـشور  میوشن و  مھ  رجحت  راچد  تبالـص ، مان  هب  دیاب  لباقم ، یهطقن  رد  هتبلا  تسا . یھلا  ماکحا  تیمکاح  ینید و 

مان هب  یسک  تسا  نکمم  هتبلا  ینابم . اھفدھ و  رد  تماقتسا  و  اھهویش ، رد  حالصا  اھشور ، رد  حالصا  مقفاوم ؛ دصرددص  حالـصا  راعـش  اب  هدنب  نیاربانب ، مینکن . یراشفاپ 

ناریا رد  حالـصا  یور  امئاد  یناھج ، تاغیلبت  رد  اھهناسر و  رد  هلاس  دنچ  نیا  رد  دـیدید  امـش  دنتـساوخ . ار  نیا  اھیبرغ  هکنانچمھ  دربب ؛ تسد  ینابم  رد  دـھاوخب  حالـصا ،

دنتساوخیم هکلب  مینک ، حالـصا  ار  نآ  میراد ، یگتخپان  یتاغیلبت  یگنھرف و  هنیمز  رد  ای  میراد ، یھابتـشا  یداصتقا  یهنیمز  رد  ام  رگا  هک  دنتـساوخیمن  اھنآ  دندرک . هیکت 

. میاهدرک هدـھاشم  ناریا ، رد  رابکتـسا  فادـھا  دربشیپ  رد  هشیمھ  ام  هک  تسا  یحالـصا  نامھ  نیا ، مینک . رظندـیدجت  تیمکاـح هللا  عرـش و  تیمکاـح  رد  یناـبم و  رد  اـم 

داـسفا تسین ؛ حالـصا  مینک ، رظندـیدجت  فادـھا  رد  میربب و  تسد  یناـبم  رد  اـم  هکنیا  منک ! حالـصا  مھاوخیم  تفگ  مھ  وا  دـمآ ؛ حالـصا  ناونع  هب  دـمآ ، هک  مھ  ناـخاضر 

تلود کی  زورما  ام  درک . ینابم  اھـشزرا و  فادـھا و  نایب  رد  ییهیقت  هنوگچـیھ  دـیابن  اھنآ -  نایب  رد  تحارـص  الاو و  فادـھا  ظفح  اب  اـم  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  حالـصا  تسا .

نایب ار  تقیقح  اجنیا  یتسیاب  ام  تسا ؛ تیمکاح هللا  رد  یمالـسا و  ینابم  رد  تقیقح  نایب  یاج  اجنیا ، دنتـسھ . ام  رـس  تشپ  یتلم  هک  میتسھ  تردـق  کی  گرزب و 

. میاهداد هک  میدادیم  ماجنا  دیابن  یراک  هچ  و  میاهدادن ، هک  میدادیم  ماجنا  تسیاب  یراک  هچ  مینیبب  مینک و  رظندیدجت  نامدوخ  یاھشور  رد  مینک - 

تماقتسا یگداتسیا و  زا  یشان  اجهمھ ، رد  ام  یاھتفرـشیپ  هک  منکیم  ضرع  ماهدوب ، کیدزن  زا  الاح  ات  بالقنا  لوا  زا  روشک  لئاسم  نایرج  رد  هک  یناسنا  ناونع  هب  نم 

اجنآ میتخاـبن ، ار  ناـمدوخ  اھدـیدھت  لـباقم  رد  میدـماین و  هاـتوک  نآ  زا  میدرک و  یراـشفاپ  ناـمدوخ  یناـبم  رب  میدرک و  تماقتـسا  هک  اـجرھ  تسا ؛ هدوب  اھـشزرا  یهیاـپ  رب 

. میاهدرک تفرشیپ 

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

هچراپکی تیمکاح  شیانعم  دننکیم ، مھتم  ار  هاگتـسد  اھنآ  هک  یندرک  تسدکی  رگا  اما  دنک . زاورپ  دناوتیم  لاب  ود  نیا  اب  روشک  هک  دـنلاب ، ود  لثم  روشک  نیا  یارب  حانج  ود 

هزاجا دنتـسین ، دـقتعم  روشک  نآ  لوصا  یـساسا و  نوناق  هب  هک  یناسک  هب  ایند  یاـج  چـیھ  رد  تسا . مزـال  نیا  تسا ، لوصا  رد  تیمکاـح و  رد  فاکـش  هب  ندادـن  هزاـجا  و 

یاھشزرا لوصا و  اب  هک  یـسک  هب  رگید  یاھاج  سیلگنا و  اکیرما و  رد  ایآ  دوشیم ؟ هداد  ییهزاـجا  نینچ  اـیند  یاـجک  رد  دـنوش . دراو  تیمکاـح  یاـھشخب  رد  دـنھدیمن 

رایـسب یاھزیچ  رـس  رب  حانج  ود  بزح و  ود  نیب  فـالتخا  ناـشیتاباختنا  تازراـبم  رد  دـینیبیم  امـش  دـیایب ؟ تموکح  سار  رد  دـنھدیم  هزاـجا  تسا ، فلاـخم  ییاـکیرما 

فالتخا الاو  مینکن -  هلمح  دـیوگیم  حانج  کی  مینک ، هلمح  دـیوگیم  حاـنج  کـی  مینکن -  اـی  مینک  هلمح  قارع  هب  هک  تسا  نیا  شانیرتگرزب  تساـھفرح ؛ نیا  زا  رتیئزج 

هزاـجا یـسارکمد  یاـیند  رد  رگم  هن . اـی  مینکب  نینچ  یطیحم  تسیز  لـئاسم  هب  عـجار  هن ؛ اـی  میھد  شیازفا  ار  سنج  نـالف  تاـیلام  هک  تسا  لـیبق  نیا  زا  یلئاـسم  رس 

ام هک  تسا  مولعم  هتبلا  دنھدیمن . ییهزاجا  نینچ  ایند  یاج  چیھ  دنوش ؟ ماظن  نآ  تیمکاح  لخاد  دنیایب  دنفلاخم ، ماظن  کی  ینابم  لوصا و  اب  هک  یناسک  هک  دـنھدیم 

یمالسا یروھمج  ماظن  سار  رد  دنیایب  اھنیا  دنرادن ، لوبق  ار  یمالـسا  یروھمج  ماظن  لصا  هکیناسک  دنرادن ، لوبق  ار  یـساسا  نوناق  هک  یناسک  میھدیمن . هزاجا  مھ 

تسا ؟ یبلطحالصا  نیا  مسا  دنریگب !؟ رارق 

، بلطحالـصا لـباقم  هطقن  تسین ؛ بلطحالـصا  ارگلوصا ، لـباقم  یهطقن  منادیم . طـلغ  ار  یدنبمیـسقت  نیا  نم  مرادـن ؛ لوـبق  مھ  ار  ارگلوـصا  بلطحالـصا و  یاوـعد  هدـنب 

یاضف اـی  وا  عفاـنم  زور  کـی  تسا . بھذـم  یرھرھ  مدآ  تسین ؛ دـقتعم  یلـصا  چـیھ  هب  هک  یمدآ  تسا ؛ یلاـباال  لوصایب و  مدآ  ارگلوصا ، لـباقم  یهطقن  تسین . ارگلوصا 

؛ دوش یرادهیامرس  تخـسرس  رادفرط  هک  دنکیم  باجیا  اضف  ای  شاعفانم  مھ  زور  کی  دنک ، تکرح  یرادهیامرـس  یراذگهیامرـس و  دض  تدشب  هک  دنکیم  باجیا  یمومع 

مالـسا یتفرعم  ینابم  زا  هک  ینقتم  نیتم و  لوصا  مبلطحالـصا ؛ یارگلوصا  هب  دقتعم  هدنب  تسا . داسفا  یبلطحالـصا ، لباقم  یهطقن  شبابان ! هتـسباو و  لکـش  هب  یتح 

. ونهبون زورهبزور و  تروص  هب  اھشور  حالصا  اب  هتساخرب ،

. مینک عورش  ار  یرگید  یهلحرم  دیاب  دھدیمن ؛ باوج  رگید  زورما  هک  میسریم  ییهلحرم  هب  یھاگ  دراد . دوجو  صقن  هابتشا و  اھشور  رد  مینک . حالـصا  ار  اھشور  دیاب  ام 

. تسا یبلطحالصا  یانعم  اھشور ، حالصا  لوصا و  ظفح 

یزیچ نامھ  نیا  تخادنا ؛ هار  تاحالـصا  دمآ  مھ  اضردمحم  تخادنا ؛ هار  تاحالـصا  دمآ  ناخاضر  یمالـسا . یروھمج  ماظن  اب  تیدض  ینعی  حالـصا  اھییاکیرما  رظن  زا  هتبلا 

. دھدیم ماجنا  دوخ  لوصا  ساسارب  ار  حالصا  ناریا  تلم  دروخیم . ناشدوخ  درد  هب  تاحالصا  نیا  ییاکیرما . تاحالصا  متفگ  هدنب  هک  تسا 

« : یبلطحالصا  » هژاودیلک اب  طبترم  تالاقم 

یھدرھاوج  /   ٠٨/٢٢/١٣٨۶ یلع  هدنسیون :  یعقاو /  بلطحالصا  تخانش 

یناجیلع  /   ١١/١۴/١٣٨۶ نسحم  هدنسیون :  بالقنا /  زا  ینادرگیور  لماوع  للع و 

« يبلطحالصا  » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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یناھفصارصن  /   ١٣٨٧/١٢/٢٠ یلع  یناھفصارصن ،   دمحم  هدنسیون :  بالقنا /  تیھام 

« يبلطحالصا  » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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