
یمالسا  / ٠٩/١٨/١٣٧۶ یاھروشک  نارس  سالجا  نیمتشھ  زاغآ  رد  تانایب 

رترثوم همھ  زا  ار ، رابکتـسا  یهھبج  مجاـھت  نم  ینوـنک ، عـضو  ینوریب  لـماوع  یـسررب  رد  میراذـگب . ثرا  هب  رتزیمآراـختفا  نیا  زا  یثاریم  ناگدـنیآ ، یارب  اـم  دـییایب  ناردارب !

شرگن زا  ماھلا  اـب  دوخ و  یداـصتقا  یملع و  یماـظن و  یـسایس و  یاـھییاناوت  رب  هیکت  اـب  هک  دوشیم  هتفگ  یتردـق  یهعومجم  نآ  هب  رابکتـسا  اـم ، گـنھرف  رد  مباـییم .

رامثتـسا راـشف و  ریز  دوخ  دوس  هب  زیمآ ، ریقحت  هناردـلق و  یاهرطیـس  اـب  ار  اـھروشک -  اـھتلود و  اـھتلم و  ینعی  یناـسنا -  گرزب  یاـھهعومجم  رـشب ، عوـن  هب  زیمآ  ضیعبت 

. درادیم اور  تناھا  نانآ ، یاھتنـس  اھگنھرف و  هب  دزرویم و  متـس  اھتلم  هب  دیوگیم و  روز  اھتلود  هب  دـنکیم ؛ یزادـنا  تسد  اھنآ  تورث  هب  تلاخد و  اھنآ  راک  رد  دراذـگیم ؛

زورید و نارگرامعتـسا  یوس  زا  یماظن ، یتح  یتاغیلبت و  یداـصتقا و  یـسایس و  یهبناـج  همھ  مجاـھت  اریخا  ون و  رامعتـسا  سپـس  نھک و  رامعتـسا  ار  نآ  زراـب  یاـھلاثم 

یخرب زا  یژولونکت و  ملع و  تفرـشیپ  زا  رثوم ، مجاھت  نیا  رد  یبرغ  یاھتردـق  تسا . هدـناشچ  ناشیا  هب  ار  نآ  خـلت  معط  هداـھن و  اـم  یاـھتلم  مشچ  ربارب  رد  اـھنآ ، ناـثراو 

نمشد یزوریپ  یهنیمز  یھاوخ ، دوخ  یبلط و  تحار  ینیب و  هتوک  اب  هک  دنتمالم  راوازس  یناسک  مینکیمن . تمالم  ار  نمـشد  ام  دناهدرب . هرھب  دوخ  یموب  یلم و  لاصخ 

نادـب همھ  هک  دوـخ  شناد  عاـتم  یهیاـس  رد  داد و  رارق  فدـھ  زین  ار  اـم  یمالـسا  لاـصخ  ناـمیا و  دوـخ ، یهبناـج  همھ  مجاـھت  رد  برغ  دـنتخاس . مـھارف  ار  شیوـخ  لاوز  و 

. درک رداص  ام  عماوج  هب  هنارصم  تسا -  نآ  راچد  دوخ  هک  ار -  قالخا  نید و  رد  یتالابمیب  یرگیحابا و  گنھرف  دندرکیم ، زاین  ساسحا 

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

یدام ندـمت  رگم  الاح  دـننکیم ! ار  مود  یهرازھ  یحارط  دـننزیم ، فرح  هچرھ  دـیدرک -  هدـھاشم  ایند  رد  یراـج  یاـھھام  نیمھ  رد  هک  ناـنچمھ  برغ -  یداـم  ندـمت  رد 

یداـم ندـمت  یهرطیـس  زا  هک  ینرق  هس  ود ، نیا  زا  رـشب  رگم  دـینک !؟ قحلم  نآ  هب  مھ  ار  مود  یهرازھ  دـیھاوخیم  امـش  هک  دوب  هتفرگ  ارف  ار  لوا  یهرازھ  رـساترس  برغ ،

ملظ ایآ  تفر ؟ نیب  زا  یگنسرگ  ایآ  تفر ؟ نیب  زا  ایند  رد  رقف  ایآ  دنک !؟ جالع  ار  تیرشب  یهنھک  یاھمخز  تسا  هتسناوت  برغ  یدام  ندمت  رگم  تسا !؟ یضار  هتشذگ ، برغ 

رد سپـس  رامعتـسا ، یهرود  رد  برغ  یدام  ندمت  سکعب ، ای  دـش ؟ نیمات  اھناسنا  نایم  یافـص  ینابرھم و  ایآ  دـش ؟ نیمات  ناسنا  رطاخ  شمارآ  ایآ  تفر ؟ نیب  زا  ضیعبت  و 

؛ دوب ریقف  هداتفابقع و  یایند  رد  اھورین  رامثتسا  لکش  هب  دوبن ؛ میقتـسم  رامعتـسا ، یهرود  لثم  رامثتـسا ، یهرود  رد  یبرغ  یاھتموکح  یهطلـس  هک  رامثتـسا -  یهرود 

 - تشابنایم رتشیب  ار  یرادهیامرس  یاھیناپمک  بیج  درکیم و  مضھ  دوخ  رد  دوبریم و  اھنآ  زا  ار  اھورین  یهمھ  اھهیامرـس و  یهمھ  هک  یرھاق  یناھنپ  یهطلـس  نامھ 

لباقم فص  لباقم و  فرط  قانتخا  داجیا  اب  ییوگروز ، اب  ییامنتردـق ، اب  روز ، اب  هرود ، هس  نیا  یهمھ  رد  زورما -  ینعی  تاـطابترا -  یهرود  رد  هناـسر و  یهرود  رد  سپـس  و 

، یراتفرگ همھ  نیا  اب  هقباس ، نیا  اب  تسھ ! مسیـشاف  تسھ ؛ یداژن  ضیعبت  تسھ ؛ ضیعبت  زونھ  دوخ  زکارم  نیرتالاب  رد  هک  یلاح  رد  تسا ؛ هدش  نادیم  دراو  هشیمھ 

. تسا ماکان  یلمعریغ و  یھاو ، یاعدا  اعدا ، نیا  اما  دنکیم ! تیدبا  یاعدا  برغ  یدام  ندمت  تالکشم ، همھ  نیا  اب 

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

لکش هب  دوبن ؛ میقتسم  رامعتسا ، یهرود  لثم  رامثتـسا ، یهرود  رد  یبرغ  یاھتموکح  یهطلـس  هک  رامثتـسا -  یهرود  رد  سپـس  رامعتـسا ، یهرود  رد  برغ  یدام  ندمت 

بیج درکیم و  مضھ  دوخ  رد  دوبریم و  اھنآ  زا  ار  اھورین  یهمھ  اھهیامرـس و  یهمھ  هک  یرھاق  یناھنپ  یهطلـس  نامھ  دوب ؛ ریقف  هداـتفابقع و  یاـیند  رد  اـھورین  رامثتـسا 

اب ییامنتردـق ، اـب  روز ، اـب  هرود ، هـس  نـیا  یهـمھ  رد  زورما -  ینعی  تاـطابترا -  یهرود  رد  هناـسر و  یهرود  رد  سپـس  و  تشاـبنایم -  رتـشیب  ار  یرادهیامرـس  یاـھیناپمک 

؛ تسھ یداژن  ضیعبت  تسھ ؛ ضیعبت  زونھ  دوخ  زکارم  نیرتالاب  رد  هک  یلاح  رد  تسا ؛ هدـش  نادـیم  دراو  هشیمھ  لباقم  فص  لـباقم و  فرط  قاـنتخا  داـجیا  اـب  ییوگروز ،

! دنکیم تیدبا  یاعدا  برغ  یدام  ندمت  تالکشم ، همھ  نیا  اب  یراتفرگ ، همھ  نیا  اب  هقباس ، نیا  اب  تسھ ! مسیشاف 

یربھر  / ١٣٧٩/١١/٢٧ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

تسیود لاس و  هاجنپودص  لاس ، دص  نیا  لوط  رد  رگید -  یاھاج  قارع و  ناریا و  دنھ و  رصم و  زا  معا  یمالسا -  یساسا  قطانم  همھ  رد  یمالسا  نارکفنـشور  اب  دینیبب 

. دندرک هچ  لاس 

؛ دندرک دیعبت  ناریا  زا  دنتفرگ و  اھیـسیلگنا  ار  یناشاک  اھیآ  موحرم  لثم  یـسک  دـندرکیم . تردـق  لامعا  میقتـسمریغ  مھ  میقتـسم و  روط  هب  مھ  رامعتـسا ، رابکتـسا و 

رد روطنیمھ  دنتـسرفب . نادنز  هب  ای  دننک و  دـیعبت  یاهطقن  هب  ار  وا  دـنریگب و  ار  رفن  کی  دـننک و  تردـق  لامعا  رگید  روشک  کی  رد  هک  تشادـن  یتیمھا  چـیھ  ناشیارب  ینعی 

تردـق لامعا  دـندرکیم -  نیمات  ار  اھنآ  عفانم  هک  یلحم  یاھتردـق  ینعی  ناشدوخ -  یاھهدـناشنتسد  یدایا و  هلیـسو  هب  میقتـسمریغ  روط  هب  رگید  قطاـنم  زا  یرایـسب 

هلـصافالب هک  هدیدرگ  لیدبت  بالقنا  کی  هب  ینعی  تسا ؛ هدش  لیدـبت  تیعقاو  هب  اھراعـش  نیا  رـضاح  لاح  رد  دندیـسرتیم . هنوگنیا  یمالـسا ، یاھراعـش  زا  اھنیا  دـندرکیم .

. تسا هدمآ  راک  رس  رب  یمالسا  تموکح  مھ  نآ  رس  تشپ 

امک دـنورب ؛ دـنراذگب و  رانک  ار  نآ  نید  لھا  اما  تسا ، هدـش  عورـش  نید  هوق  لوح و  اب  هچرگا  مھ  بالقنا  نیا  هک  دوب  نیا  اھنآ  راظتنا  رگید ، یاـھبالقنا  زا  یرایـسب  لـثم  هتبلا 

نکیل دمآ ؛ دوجو  هب  نید  لھا  املع و  هلیـسو  هب  یرامعتـسا ، دض  تازرابم  شخبیدازآ و  یاھتـضھن  نیا  زا  یرایـسب  داتفا . قافتا  نیمھ  زین  ملاع  طاقن  زا  یرایـسب  رد  هکنیا 

. دندیشک رانک  نآ ، زا  سپ  ای  یزوریپ  زا  لبق  یکدنا  دنتفر ، ولج  رادقم  کی  هکنآ  زا  دعب  نید  لھا 

اب ندـش  جراخ  نادـیم  زا  یھاگ  دوب ؛ روزهب  ندـش  جراـخ  نادـیم  زا  یھاـگ  دوب ؛ یـشیدناهداس  یھاـگ  تشاد . دوجو  لـماوع  ماـسقا  عاونا و  دوب ؟ هچ  اـھنآ  نتفر  راـنک  لـلع 

ریازجلا و رد  ار  شاهنومن  ام  هک  دوب ؛ نوگانوگ  لئاسم  هب  اھنیا  ندرک  مرگرـس  اـب  یھاـگ  دـندادیم -  رارق  مجاـھت  دروم  دـندرکیم و  رخـسمت  ار  اـھنیا  هک  دوب -  نمـشد  تاـغیلبت 

، دشیم هک  یتاھابتشا  رطاخهب  یتدم  کدنا  زا  دعب  اما  سنوت -  روشک  لثم  دش -  لیکشت  اجنآ  رد  مھ  ینید  تموکح  یتح  هک  میدید ، اقیرفآ  لامش  یاھروشک  زا  یضعب 

ینعی دـش ؛ روطنیمھ  زین  دـنھ  رد  دـندمآ . راک  رـس  رب  دـندوب ، اھروشک  ناـمھ  رد  رامعتـسا  لـماع  ناـشدوخ  هک  یدارفا  زا  هدـع  کـی  دیـشاپ و  مھ  زا  ینید  یاـھتموکح  نآ 

ناریا رد  هک  دندوب  راودیما  داتفا . قافتا  تیعـضو  نیا  ریظن  مھ  قارع  رد  دـمآ ؛ شیپ  تیعـضو  نیمھ  شیب  مک و  مھ  رـصم  رد  دـندرک . اھر  ار  راک  هار ، طسو  رد  یبھذـم  ناربھر 

هک درک  هیصوت  ماما  هب  بالقنا  لیاوا  نامھ  رد  دوب ، یبرغ  رکف  هتفایشرورپ  یلو  دوب ، هدش  نادیم  دراو  بالقنا  تکرب  هب  هک  یناسک  نیمھ  زا  یکی  یتح  دوش ؛ هنوگنیا  مھ 

دشن اما  دنتشاد ، ار  دیما  نیا  اھنآ  مینکیم ! هرادا  ار  تکلمم  اجنیا  رد  مھ  ام  دیشاب ، ناتدوخ  یاھراک  لوغشم  دیورب و  مق  هب  امش 

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

هک اجرھ  مالـسا و  یایند  رـساترس  رد  یمالـسا  ماظن  اما  درادن ؛ یمارتحا  هبذاج و  شزرا و  هنوگچـیھ  زرم ، نوریب  تسا و  ینادـنز  دوخ  یاھزرم  لخاد  رد  الومعم  تیلم  کی 

تیصخش ساسحا  دندوب ، قرفتم  ایند  رد  هک  ناملسم  یاھتیلقا  درک . هدنز  اھتلم  رد  مھ  دارفا و  رد  مھ  ار  تیصخش  ساسحا  یمالسا و  تیوھ  تشاد ، دوجو  یناملـسم 

جنر لاـس  یاـھلاس  هک  یناـمثع  یمیدـق  هدـش  یـشالتم  ىروتارپـما  یازجا  عـقاو  رد  ینعی  اـقیرفآ -  لامـش  هناـیمرواخ و  هقطنم  رد  صوـصخب  ناملـسم ، یاـھتلم  دـندرک .

هیقب لثم  دوب  یتنطلـس  تموکح  کی  مینکیمن ؛ دییات  الـصا  ار  ینامثع  یروتارپما  ام  هتبلا  تسا . هدیزو  یمیـسن  اددـجم  دـندرک  ساسحا  دـندوب -  هدرک  لمحت  ار  رامعتـسا 

ریغص و یایسآ  مامت  ات  ناکلاب  هقطنم  زا  هک  ار  گرزب  تموکح  نیا  یتقو  لوا -  للملانیب  گنج  ناحتاف  اھییاپورا -  اما  اھیراتفرگ ؛ تالکشم و  نامھ  اب  یتنطلس ، یاھتموکح 

هک دـندرکن  اـفتکا  نیا  هب  دـندومن ، یـشالتم  نیطـسلف -  هیروس و  قارع و  ینونک و  هیکرت  رـصم و  اـت  نیوگزرھ  ینـسوب و  زا  تشاد -  شرتـسگ  اـقیرفآ  لامـش  هناـیمرواخ و 

رابمغ ناتساد  نامھ  داتفا و  ییاپورا  یاھتلود  زا  یکی  تسد  هب  تموکح  نیا  یاھـشخب  هعطق  هعطق  دندرک ! ریقحت  ار  اھنآ  دندیـشک و  ماقتنا  اھتلم  زا  دننک ؛ لیاز  ار  تموکح 

نآ تاناکما  مامت  دـنک و  تموکح  دـیایب  یاهناگیب  روشک ، کی  رد  دـش . دـھاوخن  لیاز  اھنآ  خـیرات  زا  تفر و  دـھاوخن  اھتلم  نیا  دای  زا  زگرھ  هک  یناتـساد  دـش ؛ رارکت  رامعتـسا 

دننکن تارج  دننک و  تعاطا  دنکیم ، تموکح  اھنآ  رب  هک  یاهناگیب  زا  دنشاب  روبجم  روشک  نآ  مدرم  دشاب و  هناگیب  ماظن  هناگیب و  هاگتـسد  هناگیب و  صخـش  تمدخ  رد  روشک 

« ون رامعتسا   » 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 8هاگياپ  هحفص 1 
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. دوب نیا  رامعتسا  تیعقاو  دننک . تکرح  ای  دننزب  فرح  وا  حلاصم  فالخرب  یکدنا 

دندروآ و دندوبن ) یقارع  ىتنطلس  هداوناخ  لصیف ، هداوناخ   ) ار یقارع  ریغ  مدآ  دندرک و  تسرد  یھاشداپ  تموکح  قارع -  لثم  دندرکن -  میقتسم  رامعتـسا  هک  ییاھاجنآ 

روھقم میلـست و  قارع  مدرم  دوب و  اھیـسیلگنا  تساوخ  تساوخ ، دوب ؛ اھیـسیلگنا  تسایـس  تسایـس ، دندرکیم . تموکح  اھیـسیلگنا  عقاو  رد  اما  دـندرک ؛ مکاح  مدرم  رب 

گنھرف و بدا و  تیصخش و  ایند و  نید و  دندرک و  ریقحت  ار  ناشزیچ  همھ  تسا ؟ رتالاب  نیا  زا  ریقحت  مادک  تلم ، کی  یارب  دینیبب  امـش  دندوب . هناگیب  تموکح  کی  هجنپرس 

. دندرب نیب  زا  یلکهب  ار  ناشلالقتسا 

دیدج و تاعارتخا  راکتبا و  ملع و  دنداتـسرف ! هقطنم  نیا  هب  ار  هتینردم  یاھبالـضاف  تفگ  دـیاب  عقاو  رد  دـندرک ، هقطنم  نیا  دراو  ار  هتینردـم  جوم  حالطـصا  هب  هک  مھ  یزور  نآ 

فـشک یگنھرف ، لاذتبا  دندروآ ، هک  یزیچ  لوا  دندرواین . رامعتـسا  تحت  قطانم  هیقب  قارع و  رـصم و  ریازجلا و  یاھروشک  هب  هک  ار  ورـشیپ  یاھھاگـشناد  یرکف و  تفرـشیپ 

دندرک ریقحت  تھج  همھ  زا  ار  مدرم  ینعی  دندروآ ؛ ار  دوخ  شرورپ  شزومآ و  هس  ود و  هجرد  هدشخسن  یاھماظن  رثکادح  ای  دوب ؛ هدنامسپ  یفرصم  یاھالاک  باجح و 
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هب مھ  نآ  ار  قارع  یهرادا  تسا ، هدزرـس  اھنآ  زا  تایانج  عیاجف و  نیا  دـندرک و  زواجت  هکنیا  رب  هوالع  دـنھاوخیم  تسا . قارع  رب  اکیرمآ  یدـعب  یهطلـس  مراـھچ ، یهیـضق 

روشک کی  سار  رد  ار  وا  دـنریگ و  هدـھع  رب  تسا - یتسینویھـص  لفاحم  هب  طبترم  ـالماک  اـی  تسا و  تسینویھـص  اـی  هک  یماـظن  ییاـکیرمآ و  هناـگیب - مکاـح  کـی  یهلیـسو 

یوب هک  هرـصب  تسادیپ . سیلگنا  اکیرمآ و  نیب  فالتخا  یاھهناشن  هتبلا  هک  دـناهدرک  یدنبمیـسقت  کی  ناشدوخ  نیب  دوخ  لایخ  هب  اھنآ  دـنراذگب . رویغ  یبرع  یمالـسا و 

تسا و تردق  زکرم  هک  مھ  دادغب  و  اھیسیلگنا ، هب  دیآیم ، ناششوخ  تفن  یوب  زا  یلیخ  هک  مھ  اھیسیلگنا  تسا و  رتکیدزن  یتفن  قطانم  هب  رتظیلغ و  یمک  شتفن 

نـشور مھ  مدرم  یارب  دوشیم و  مھ  رتشیب  هک  دنراد ، یدایز  تافالتخا  مھاب  اھنآ  هتبلا  تسا . هدیـسر  اھییاکیرمآ  هب  دـیآیم ، ناشـشوخ  ییامنتردـق  زا  زین  اھییاکیرمآ 

رگرامعتـسا یاھتلود  دوب ؛ هنوگنیمھ  رامعتـسا  لیاوا ، تسا . ضحم  عاجترا  رامعتـسا و  لوا  دھع  هب  تشگرب  نیا ، دناهدرک . قفاوت  مھاب  هنوگنیا  العف  ایوگ  اما  دـش ؛ دـھاوخ 

رد دـشاب . وا  تسد  رد  هقطنم  لرتنک  مامت  ات  دنتـشاذگیم  اجنآ  رد  ناشدوخ  فرط  زا  ار  یماظن  مکاح  کی  دـعب  دـنتفرگیم ، روزهب  اقیرفآ  ایـسآ و  رد  ار  ییاھروشک  ییاـپورا 

لومرف تسا ، طلغ  اطخ و  نتـشامگ  یتلم  رب  ار  یماظن  یهناگیب  مکاح  دندید  یتدم  تشذگ  زا  دعب  دندرک . ار  راک  نیمھ  ددـعتم  یاھروشک  اقیرفآ و  اداناک ، ایلارتسا ، دـنھ ،

مھ وا  دندادیم ، مھ  تاناکما  دندرکیم ، مھ  ناشکمک  دنـشاب ، اھنیا  عیطم  دصرددص  هک  دـندرکیم  ناشبـصن  دـنتفاییم و  اھروشک  نآ  دوخ  زا  یماکح  دـندرک ، ضوع  ار 

دندید هک  تشذگ ، هنوگنیا  مھ  هرود  کی  دننکب . دنھاوخیم ، راک  رھ  نارگرامعتسا  ات  درکیم  زاب  ار  اھهزاورد  تشاذگیم و  دازآ  تحار و  نارگرامعتسا  لواپچ  یارب  ار  روشک 

دبتسم دنتسھ و  اھنآ  هب  یهتسباو  نوچ  اما  دنیآیم ، باسح  هب  یدوخ  ینطو و  دنچرھ  هک  ماکح  نیا  هیلع  اھتلم  هکنیا  یارب  دناهدرک ؛ هابتشا  تسین و  تسرد  مھ  نیا 

یهطلـس طلـست و  اب  کیتارکمد و  رھاظلایلع  یهویـش  کـی  هویـش ، نیا  ندرک ؛ ضوع  ار  شور  دـندرک  عورـش  ینارود  کـی  زا  شور ، نیا  زا  دـعب  دـننکیم . ماـیق  دـنملاظ ، و 

« یولھپ اضر   » اھیـسیلگنا لوا  دمآ ؛ شیپ  ایاضق  نیمھ  مھ  توغاط  نامز  ناریا  رد  دـننک . باختنا  ناشدوخ  حالطـصاهب  تساھنآ ، رادفرط  هک  ار  یمکاح  هک  دوب  یگنھرف 

ات دـنک ، بوـصنم  ریزوتسخن  ناوـنع  هب  ار  ینیما » یلع   » اـت دـندرک  راداو  ار  وا  دـندمآ  دـیآیم ، دوـجو  هـب  تالکـشم  دـندید  دـعب  ار ، اـضر » دـمحم   » سپـس دـندرک و  بـصن  ار 

رد هک  دوب  یزیمآتحاضف  یهناگشـش  داوم  تاحالـصا ، نآ  هک  منکیم  تاحالـصا  مدوخ  تفگ  دوریمرد ، شدوخ  تسد  زا  راک  ماـمز  هک  دـید  نیا  دـنک . تاحالـصا  حالطـصاهب 

؛ دناهتـشگرب یرگرامعتـسا  لوا  یهرود  نامھ  هب  زورما  اھنیا  تسایند . فلتخم  یاھناکم  رد  اھنارود و  رد  رامعتـسا  یهدـشلمع  یاھهبرجت  نیا  تفرگ . ماجنا  توغاط  نارود 

هک تسا  رورغ  یتسمرـس و  زا  یکاح  رابتناھا و  تشز ، یعاجترا ، ، بیجع رایـسب  راک  دنرامگب . اجنآ  رد  ناشدوخ  زا  یمکاح  دعب  دنریگب ، هحلـسا  روز  اب  ار  یروشک  ینعی 

. دنابوکیم نیمز  هب  زغم  اب  ار  اھنیا 

الماک نامعـضوم  هک  ام  تسا . یندشن  راک  نیا  دنتفگ  دندرک و  موکحم  اھتلود  یتح  ایند ، یهمھ  ابیرقت  ار  نیا  تساھنآ . یدـعب  راک  نامز ، نتخانـشن  تیعقوم و  ندـیمھفن 

قارع و مدرم  دوخ  یهدـیزگرب  دـیاب  هکلب  تسینویھـص ؛ هن  یماظن و  هن  دـشاب ، دـیاب  یجراخ  هن  مکاح  نآ  تسا . طلغ  ردـنا  طـلغ  راـک  نیا  درک . مھاوخ  ضرع  تسا و  نشور 

ام هک  دننکیم  رکف  دناهدرک . ار  اھباسح  یهمھ  ناشدوخ  شیپ  اھییاکیرمآ  هتبلا  دنھاوخیم . ار  یـسک  نینچ  قارع  مدرم  دشاب . زواجتم  یاھتردق  ینابیتشپ  هب  اکتا  نودـب 

هضبق ار  شرورپ  شزومآ و  ینعی  مینکیم ؛ ضوع  ار  مدرم  گنھرف  سپـس  مینکیم و  مھ  ییاھکمک  میریگیم و  تسد  رد  ار  روما  مامز  دعب  مینکیم ، بصن  ار  صخـش  نیا 

وتـشپ یـسراف و  نابز  هب  یناتـسبد  باتک  نت  نیدـنچ  ییایـسآ  یاھروشک  زا  یکی  رد  اھییاکیرمآ  دـننکیم . ار  راک  نیمھ  مھ  ناتـسناغفا  رد  ناشدوخ  لاـیخ  هب  مینکیم .

گنھرف دنکن و  هولج  یتشز  یهرھچ  یناغفا  یاھهچب  یارب  اھسرد  نیا  لالخ  رد  اکیرمآ  یهرھچ  ات  دننک ، شخپ  ناتسناغفا  یاھناتـسبد  رد  هک  دندرک  پاچ  ناتـسناغفا  یارب 

اھنآ بولطم  یهجیتن  اب  اعطق  راـک  نیا  دـننکب . دـنھاوخیم  مھ  قارع  یارب  ناـشدوخ  لاـیخ  هب  ار  رکف  نیا  دریگب . لکـش  یرگید  روط  یلکهب  اـھناغفا  یخیراـت  هاـگن  دـید و  و 

. تفرگ دھاوخن  لکش 
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ییاکیرمآ و هناگیب -  مکاح  کی  هلیسو  هب  مھ  نآ  ار  قارع  هرادا  تسا ، هدزرـس  اھنآ  زا  تایانج  عیاجف و  نیا  و  دندرک ] زواجت  قارع  هب  هکنیا  رب  هوالع  دنھاوخیم  اھ  ییاکیرمآ  ]

لایخ هب  اھنآ  دنراذگب . رویغ  یبرع  یمالـسا و  روشک  کی  سار  رد  ار  وا  دنریگ و  هدھعرب  تسا -  یتسینویھـص  لفاحم  هب  طبترم  الماک  ای  تسا و  تسینویھـص  ای  هک  یماظن 

رتکیدزن یتفن  قطانم  هب  رتظیلغ و  یمک  شتفن  یوب  هک  هرـصب  تسادیپ . سیلگنا  اکیرمآ و  نیب  فالتخا  یاھهناشن  هتبلا  هک  دـناهدرک  یدنبمیـسقت  کی  ناشدوخ  نیب  دوخ 

هب دیآیم ، ناششوخ  ییامنتردق  زا  زین  اھییاکیرمآ  تسا و  تردق  زکرم  هک  مھ  دادغب  و  اھیسیلگنا ، هب  دیآیم ، ناشـشوخ  تفن  یوب  زا  یلیخ  هک  مھ  اھیـسیلگنا  تسا و 

. دناهدرک قفاوت  مھ  اب  هنوگنیا  العف  ایوگ  اما  دش ؛ دھاوخ  نشور  مھ  مدرم  یارب  دوشیم و  مھ  رتشیب  هک  دـنراد ، یدایز  تافالتخا  مھ  اب  اھنآ  هتبلا  تساهدیـسر . اھییاکیرمآ 

، دنتفرگیم روزهب  اقیرفآ  ایـسآ و  رد  ار  ییاھروشک  ییاپورا  رگرامعتـسا  یاھتلود  دوب ؛ هنوگنیمھ  رامعتـسا  لیاوا ، تسا . ضحم  عاجترا  رامعتـسا و  لوا  دھع  هب  تشگرب  نیا ،

راک نیمھ  ددعتم  یاھروشک  اقیرفآ و  اداناک ، ایلارتسا ، دنھ ، رد  دـشاب . وا  تسد  رد  هقطنم  لرتنک  مامت  ات  دنتـشاذگیم  اجنآ  رد  ناشدوخ  فرط  زا  ار  یماظن  مکاح  کی  دـعب 

دـنتفاییم و اـھروشک  نآ  دوخ  زا  یماـکح  دـندرک ، ضوع  ار  لومرف  تسا ، طـلغ  اـطخ و  نتـشامگ  یتلم  رب  ار  یماـظن  هناـگیب  مکاـح  دـندید  یتدـم  تشذـگ  زا  دـعب  دـندرک . ار 

تشاذگیم و دازآ  تحار و  نارگرامعتـسا  لواپچ  یارب  ار  روشک  مھ  وا  دـندادیم ، مھ  تاناکما  دـندرکیم ، مھ  ناشکمک  دنـشاب ، اھنیا  عیطم  دـصرددص  هک  دـندرکیم  ناشبـصن 

اھتلم هکنیا  یارب  دـناهدرک ؛ هابتـشا  تسین و  تسرد  مھ  نیا  دـندید  هک  تشذـگ ، هنوگنیا  مھ  هرود  کی  دـننکب . دـنھاوخیم ، راک  رھ  نارگرامعتـسا  ات  درکیم  زاب  ار  اھهزاورد 

عورش ینارود  کی  زا  شور ، نیا  زا  دعب  دننکیم . مایق  دنملاظ ، دبتـسم و  دنتـسھ و  اھنآ  هب  هتـسباو  نوچ  اما  دنیآیم ، باسح  هب  یدوخ  ینطو و  دنچرھ  هک  ماکح  نیا  هیلع 

ناشدوخ حالطـصاهب  تساھنآ ، رادـفرط  هک  ار  یمکاـح  هک  دوب  یگنھرف  هطلـس  طلـست و  اـب  کـیتارکمد و  رھاـظلایلع  هویـش  کـی  هویـش ، نیا  ندرک ؛ ضوع  ار  شور  دـندرک 

دوجو هب  تالکـشم  دـندید  دـعب  ار ، اضردـمحم »  » سپـسو دـندرک  بصن  ار  یولھپ » اضر   » اھیـسیلگنا لوا  دـمآ ؛ شیپ  ایاضق  نیمھ  مھ  توغاط  ناـمز  ناریا  رد  دـننک . باـختنا 

تفگ دوریمرد ، شدوخ  تسد  زا  راک  مامز  هک  دید  نیا  دنک . تاحالـصا  حالطـصاهب  ات  دنک ، بوصنم  ریزوتسخن  ناونع  هب  ار  ینیما » یلع   » ات دندرک  راداو  ار  وا  دندمآ  دـیآیم ،

یاھناکم رد  اھنارود و  رد  رامعتسا  هدش  لمع  یاھهبرجت  نیا  تفرگ . ماجنا  توغاط  نارود  رد  هک  دوب  یزیمآتحاضف  هناگشش  داوم  تاحالصا ، نآ  هک  منکیم  تاحالصا  مدوخ 

رایـسب راک  دنرامگب . اجنآ  رد  ناشدوخ  زا  یمکاح  دعب  دنریگب ، هحلـسا  روز  اب  ار  یروشک  ینعی  دناهتـشگرب ؛ یرگرامعتـسا  لوا  هرود  نامھ  هب  زورما  اھنیا  تسایند . فلتخم 

دنابوکیم نیمز  هب  زغم  اب  ار  اھنیا  هک  تسا  رورغ  یتسمرس و  زا  یکاح  رابتناھا و  تشز ، یعاجترا ، بیجع ،

ماظن  / ١٣٨٢/٠٧/٠٢ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

رد دنمورحم و  دوخ  هب  قلعتم  یتایح  عبانم  زا  زورما  دندرک ، ادیپ  هطلس  دنتخات و  اھنآ  رب  ملع  رازبا  اب  هک  ینارگرامعتـسا  یهطلـس  رطاخهب  ملاع  فارطا  رد  اھناسنا  ردقچ 

رازبا اب  ملع و  هب  هیکت  اب  ایند -  رد  نیون  لکـش  هب  رامعتـسا  یناھج -  رابکتـسا  زورما  تسا . روطنیمھ  مھ  زورما  دننکیم ! یگدنز  یگراچیب  تیمورحم و  تنکـسم و  رقف و 

. دنکیم یدوبان  یتسین و  گرم و  راچد  دشکیم و  ریجنز  هب  ار  اھنآ  دنکیم ؛ هراچیب  ار  اھناسنا  ملع 

« ون رامعتسا   » 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 8هاگياپ  هحفص 2 
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یتسین و گرم و  راچد  دـشکیم و  ریجنز  هب  ار  اھنآ  دـنکیم ؛ هراـچیب  ار  اـھناسنا  ملع  رازبا  اـب  ملع و  هب  هیکت  اـب  اـیند -  رد  نیون  لکـش  هب  رامعتـسا  یناـھج -  رابکتـسا  زورما 

دنکیم یدوبان 

امیس  / ١٣٨٣/٠٩/١١ ادص و  نامزاس  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

هتشذگ نآ  زا  یدامتم  یاھلاس  هک  دندرک  فیرعت  یتقو  ار  رامعتسا  اما  دناهدرک ؛ فیرعت  ام  یارب  نوگانوگ  یاھباتک  رد  مھ  ار  نیون  رامعتسا  دندرک ، فیرعت  ام  یارب  ار  رامعتسا 

؛ تسا ون  زا  رتالاب  تسا ، حرطم  زورما  هک  یرامعتسا  دوب . هتـشذگ  نآ  زا  یدامتم  یاھلاس  هک  دندرک  فیرعت  ام  یارب  ینامز  ایند  یاھسانـشهعماج  مھ  ار  ون  رامعتـسا  دوب .

لمع هعومجم  نامھ  لیم  قبط  دیاب  اقیقد  دھدیمن و  اھنآ  هب  ار  ندروخ  ناکت  لاجم  دنکیم و  راتفرگ  شدوخ  یهربنچ  رد  ار  اھتلم  هک  ییهزات  رامعتـسا  تسا ؛ دـیدج  الماک 

، سار رد  تشاد . دـھاوخ  دوجو  یلعا  دـح  رد  تیمورحم  یماکان و  یداوسیب و  رقف و  یگنـسرگ و  دـنراد -  روضح  اجنآ  رد  ناسنا  اھدرایلیم  هک  یرـشب -  لـیذ  نیا  رد  دوش .

رد هک  یزیچ  زادنامشچ و  دننارذگیم . ار  دوخ  یگدـنز  یوحن  هب  هک  دـنراد  دوجو  مھ  یطـسوتم  ردـق  تشاد ؛ دـھاوخ  دوجو  روز  رز و  رادـتقا  هطلـس و  یبایماک و  یالعا  دـح 

. تسا یمالسا  ناریا  هداتسیا ، هثداح  نیا  لباقم  هک  رما  بناوج  زا  هاگآ  یاناوت  نامیا  اب  رویغ  یهعومجم  اذل  تسا . نیا  دوشیم ، ینیبشیپ  هطلس  هرطیس و  نیا  تیاھن 

امیس  / ١٣٨٣/٠٩/١١ ادص و  نامزاس  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

لاغشا ار  اجنآ  هدش و  نآ  دراو  ای  ییهناگیب  نمشد و  ىماظن  یاھورین  هک  یرھـش  لباک -  ای  هرـصب  دینک  ضرف  دیریگب -  رظن  رد  ار  لاغـشا  لاح  رد  ای  هدش  لاغـشا  رھـش  کی 

: دش دنھاوخ  هتسد  دنچ  یقطنم  روطهب  دنتسھ ، رھش  نیا  رد  هک  یمدرم  دنکیم . یورشیپ  دراد  تسا و  نآ  لاغشا  لاح  رد  ای  هدرک ،

یراکمھ وا  اب  دننکیم و  روصت  یدوس  ناشدوخ  یارب  مھ  وا  ندمآ  زا  دنوریم ؛ شلابقتـسا  هب  مھ  نالا  دناهدرک ؛ مھافت  رگلاغـشا  اب  شیپ  زا  هک  دنتـسھ  یناسک  هتـسد  کی 

. میراذگب نینئاخ  هورگ  الثم  ار  اھنیا  مسا  دننکیم .

کیدزن وا  هب  ار  دوخ  دنوریم  دننکیم و  یبلطتصرف  تسا ، هدمآ  ای  دیآیم  دراد  نمـشد  هک  نالا  اما  دننکیمن ، لابقتـسا  دناهدرکن ؛ ار  راک  نیا  هک  دنتـسھ  یناسک  هتـسد  کی 

. میراذگب نابلطتصرف  ار  هورگ  نیا  مسا  دننک . تفایرد  یھجوت  یتسد و  یهیاس  یکمک ، وا  زا  هکنیا  دیما  هب  دنناسریم ؛ کمک  وا  هب  دننکیم و 

میلـست دـننامیم و  اھهناخ  رد  نیاربانب  دـنرادن ؛ ار  مزـال  یھاـگآ  اـی  دنتـسھ ، ناـبج  اـی  دنتـسھ ، وسرت  اـی  دـنرادن ؛ ار  اـھراک  نیا  یهلـصوح  لاـح و  یعیبط  روطهب  هورگ  کـی 

. دنوشیم تشونرس 

، دـنکیم شخپ  ییاھذـغاک  دراد ، یتاغیلبت  شدوخ  اب  هرخالاب  رگلاغـشا  نوچ  دـنریگیم ؛ رارق  رگلاغـشا  تاغیلبت  ریثات  تحت  هک  دنتـسھ  یناسک  اـقطنم  اـی  ـالامتحا  هورگ  کـی 

هنوگنیا مھ  اھنآ  نیارباـنب  دراد . یبیع  هچ  نارگید  روضح  دـنیوگیم  دـنریگیم و  رارق  ریثاـتتحت  دارفا  نیا  دـنکیم . هیجوت  ار  دوخ  روضح  یوحن  هب  دـنکیم و  نشور  ییاھوگدـنلب 

. دنوشیم میلست 

دننادیم تساھنآ ؛ نایز  هب  یرگلاغشا  دننادیم  هک  تسا  نیا  زا  یشان  اھنآ  یگداتسیا  دننکیم . یگداتسیا  هک  دنتسھ  یناسک  ابلاغ  تفگ  ناوتیم  ای  الامتحا  مھ ، هورگ  کی 

دھاوخن محر  زیچ  چیھ  هب  سک و  چیھ  هب  دش ، طلسم  بوخ  یتقو  رگلاغشا  هک  دننادیم  دراد ؛ یلم  یهعومجم  کی  یارب  یرابتبیـصم  یانعم  هچ  یلم  تیوھ  نتفر  نیب  زا 

اھیضعب دننکیم ؛ عافد  ناشدوخ  یهناخ  زا  طقف  اھیضعب  هتبلا  دنوشیم . تمواقم  لوغـشم  دناشکیم و  نوریب  هناخ  زا  ار  اھنآ  ناشدوخ ، رھـش  هناخ و  هب  قشع  نیاربانب  درک ؛

هورگ نیا  هکنیا  یارب  دنکیم  جیسب  ار  شتاناکما  یهمھ  نمشد  نمشد . یلـصا  جامآ  دنوشیم  هورگ  نیا  اعبط  دننکیم ؛ عافد  رھـش  لک  ای  هلحم  زا  تسا و  رتشیب  ناشتمھ 

. درادرب دوخ  هار  رس  زا  ار 

یکی رد  اما  مینک ؛ شواک  خیرات  رد  ار  رود  یلیخ  یاھهتشذگ  میھاوخیمن  هداتفا . قافتا  ایند  رسارس  رد  ابیرقت  هک  تسا  یتیعقاو  تسین ؛ لیخت  مینکیم ، ضرع  هک  یبلاطم 

 - اھخرـستک ناشدوخ  ریبعت  هب  داتفا . قافتا  نیمھ  اکیرما ، ینونک  روشک  رد  اکیرما و  یهراـق  رد  اـقیرفآ ، رد  ایـسآ ، رد  دیاهدینـش . ار  یناوارف  یاـھارجام  امـش  ریخا  نرق  ود 

یاھارجام دندرکیم -  یگداتسیا  مھ  هدع  کی  دندوب ، اھنآ  راککمک  راگزاس و  میلست و  ییهدع  دوب ؛ اھنآ  رایتخا  رد  روشک  دندوب و  هدمآ  رگلاغشا -  ىسیلگنا  نازابرس  ینعی 

. دندش زوریپ  مھ  هرخالاب  و  دیاهدید -  اھملیف  رد  ای  دیاهدناوخ  اھنامر  خیرات و  رد  دبال  هک  یعیاقو  نتگنشاو و  جروج 

هدـع کی  دـندوب ، راکـشزاس  هدـع  کی  مھ  اـجنآ  دـندرک . هزراـبم  دـندیگنج و  اھیـسیلگنا  اـب  اـت ١٩۴٧ -  زا ١٨۵٧  لاـس -  دوـن  تـسا ؛ لـیبق  نـیمھ  زا  ناتـسودنھ  ایـسآ ، رد 

تلود ردتقم  سیئر  ورھن  لعل  رھاوج  دش ؛ روشک  ربھر  یدناگ  دندش ؛ زوریپ  هرخالاب  دندیگنج و  مھ  هدع  کی  اما  دندوب ؛ اھهناخ  رد  هدع  کی  دـندرکیم ، دروخرب  زیمآتملاسم 

یکی ار  شدوخ  تالکشم  دنکیم و  یورشیپ  تکرح و  دراد  تیعمج  درایلیم  کی  اب  هک  تسا  یروشک  تسایند ؛ رد  زارفارس  یاھروشک  زا  یکی  دنھ  زورما  ات  دش و  لالقتـسا 

. دراذگیم رس  تشپ  یرگید  زا  سپ 

. تسا هداتفا  قافتا  نیا  ناوارف  مھ  ایسآ  رد  تسا ؛ هداتفا  قافتا  نیا  مھ  رگید  یاھاج  رد  داتفا ؛ قافتا  نیا  مھ  ینامور  یقرش و  یاپورا  سیراپ و  رد  مود ، یناھج  گنج  رد 

، تسا رتـیوق  یلیخ  رگلاغـشا  تسین و  هسیاـقم  لـباق  روشک  لـخاد  اـی  رھـش  لـخاد  یهدـننک  تمواـقم  یورین  تردـق  اـب  وا  تردـق  هک  یطلـسم  رگلاغـشا  یورین  لـباقم  رد 

نمـشد اب  هدوب و  بلطتصرف  هک  یھورگ  دـنچ  نآ  هن  دـننکیم ، اھنآ  ار  درب  دـیآیم و  قئاـف  رگلاغـشا  ىرھاـظ  تردـق  رب  تیعمج  نآ  ناـمیا  تریغ و  یگداتـسیا و  لاـحنیعرد 

. دروخیم ناشرس  یوت  هک  دوب  دنھاوخ  یناسک  نیلوا  وزج  اھنیا  دناهدرک ؛ یراکمھ  شزاس و 

لاغـشا هب  طوبرم  ناتـساد ، ماهدـناوخ . شیپ  اھلاس  ار  باتک  نیا  نم  هن . اـی  دـیاهدناوخ  اھامـش  منادـیمن  دراد ؛ یباـتک  وکناتـسا -  اـیراھاز  ییاـینامور -  فورعم  سیونناـمر 

مھ هدع  کی  گنج -  لک  رد  ناملآ  تسکـش  لابند  هب  هتبلا  دنوشیم -  زوریپ  مھ  هرخالاب  دننکیم و  هزرابم  دـنوریم و  لگنج  هب  هدـع  کی  تساھیناملآ . یهلیـسوهب  تسراخب 

. دوریمن مدای  تقو  چیھ  اعقاو  هک  دوشیم  لقن  اجنآ  رد  ییارجام  دنزیم . اھنیا  هب  ار  هبرض  نیلوا  رگلاغشا  دننکیم و  یبلطتصرف  لخاد  رد 

مھ رضاح  لاح  رد  هک  تسا  ییهعقاو  دیھد ؛ هعسوت  یللملانیب  حطس  رد  ار  ریوصت  نیا  امـش  میراد . دوخ  لباقم  رد  ام  یهمھ  هک  تسا  ینھذ  زا  رود  نادنچ  هن  ریوصت  نیا ،

رد ای  هدرک  لاغـشا  ار  نآ  نمـشد  هک  دراد  ار  یرھـش  نامھ  مکح  اقیرفآ -  لامـش  هنایمرواخ و  یمالـسا -  یهقطنم  دـییوگب  ای  هنایمرواخ ، یهقطنم  نالا  دـتفایم . قافتا  دراد 

. تسا لاغشا  لاح 

روضح نودـب  تسا  نکمم  یدراوم  رد  یتح  تسا ؛ لماک  ىـسایس  یداصتقا و  یگنھرف و  یهرطیـس  دراد ؛ تواـفت  میدـق  ىماـظن  ىتنـس  لاغـشا  اـب  لاغـشا  عون  نیا  هتبلا 

زاب ار  ارجام  مھاوخیمن  نوچ  منزیم ، لاثم  ار  هقطنم  نم  هکنیا  دـتفایم . دراد  نالا  قاـفتا  نیا  دـشاب ؛ مزـال  هداـعلاقوف  روضح  اـی  یماـظن  روضح  هکنیا  رگم  دـشاب ؛ رگلاغـشا 

دروم هک  ییهقطنم  مھاوخیم  نم  اھتنم  دراد ؛ دوجو  ییاھتوافت  شیب  مک و  اـب  اـیاضق  نیمھ  مھ  اـجنآ  میورب ، نیتـال  یاـکیرما  اـی  ایـسآ  یاـصقا  تمـس  هب  اـم  رگا  ـالاو  منک ؛

. منک حرطم  دراد ، یصاخ  تدحو  تسا و  نامدوخ  یالتبا 

تسین نیا  خساپ  تسیک ؟ رگلاغشا  نیا  تسا . یجیردت  لاغشا  لاح  رد  دوب -  هدرک  فرـصت  ار  روشک  نالف  ای  سیراپ  ای  تسراخب  هک  یرگلاغـشا  نامھ  لثم  رگلاغـشا -  نالا 

تردق ییاناوت و  ردق  هب  ار  رگید  یاھتلود  اکیرما و  تلود  هک  ییهقبط  تسا ؛ یعامتجا  یهقبط  کی  رگلاغشا  نیا  هن ، تسا ؛ رگید  تلود  نالف  ای  اکیرما  تلود  رگلاغشا  نیا  هک 

کی تیادھ  تسین ؛ تلود  کی  تیادھ  تیادھ ، اما  دنراد ؛ روضح  هقبط  نیا  دارفا  کش  نودب  مھ  اھتلود  نیا  تخاس  تفاب و  رد  هتبلا  دنکیم . تیادـھ  دراد  اھنآ  ىگدامآ  دوخ و 

یتایح و عبانم  رب  هرطیـس  مھ  ناشفدـھ  بلطرادـتقا .» نارالاسرز   » مییوگب دـیاب  مینک ، نیعم  مسا  اھنیا  یارب  ترابع  کی  رد  میھاوخب  رگا  هک  تسا ، یتاـقبط  یهعومجم 

. تسایند یهمھ  یلام 

یهلاسم دـننکیم . کیدزن  نآ  هب  ار  دوخ  جـیردتب  هک  دراد  یرادا  یملع و  تاـمازلا  کـی  تسا ؛ یناـھج  نیون  مظن  ناـمھ  هک  دراد  یـسایس  تاـمازلا  کـی  هرطیـس ، نیا  هتبلا 

یهعوـمجم نیا  تمدـخ  رد  هتـسنادان  هتـسناد و  همھ  تسا ، حرطم  نآ -  دـننام  تنرتـنیا و  لـثم  یگنھرف -  یاھهکبـش  گـنھرف و  لوـپ ، تراـجت ، رد  زورما  هک  یزاـسیناھج 

. تسا لصفم  زیر و  قیقد ، یلیخ  اھنیا  ىتخانشهعماج  لیلحت  هتبلا  تسا . یتاقبط 

« ون رامعتسا   » 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 8هاگياپ  هحفص 3 
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یراک اھتلم  هب  العف  مییوگیم ؛ ار  اھماظن  دـنتخاس -  نمـشد  اب  شیپ  زا  دـندرک و  تنایخ  اھیلیخ  دـندرک ؛ یبلطتصرف  اھیلیخ  تسا . مواـقم  هورگ  ناـمھ  یمالـسا  یروھمج 

. دنتفریذپ ار  تاغیلبت  اھفرح و  اھراعـش و  دندروخ و  بیرف  اھیلیخ  دننارذگب ؛ ار  یگدـنز  هکنیا  لایخ  هب  دـنتفر ، تیفاع  رتسب  هب  دندیـشک و  رانک  ار  ناشدوخ  اھیلیخ  میرادـن - 

دص دوش ، لماک  هرطیس  نیا  رگا  دنادیم  درک ؛ دھاوخ  تخبدب  هدزتبیصم و  ار  هقطنم  وا و  هرطیس ، نیا  دنادیم  تسوا ؛ نایز  هب  هرطیـس  نیا  دنادیم  هداتـسیا و  مھ  هورگ  کی 

نیا هک  دنادیم  دنام ؛ دھاوخ  رود  یتخبـشوخ  تفرعم و  ندمت و  ملع و  ناوراک  زا  دنکیم ، یگدـنز  هقطنم  نیا  رد  هک  یمیظع  ىرـشب  یهعومجم  رتشیب -  مھ  دـیاش  لاس - 

. تسا هدشن  فیرعت  رامعتسا  کی  زیلھد  زاغآرس و 

هتشذگ نآ  زا  یدامتم  یاھلاس  هک  دندرک  فیرعت  یتقو  ار  رامعتسا  اما  دناهدرک ؛ فیرعت  ام  یارب  نوگانوگ  یاھباتک  رد  مھ  ار  نیون  رامعتسا  دندرک ، فیرعت  ام  یارب  ار  رامعتسا 

؛ تسا ون  زا  رتالاب  تسا ، حرطم  زورما  هک  یرامعتسا  دوب . هتـشذگ  نآ  زا  یدامتم  یاھلاس  هک  دندرک  فیرعت  ام  یارب  ینامز  ایند  یاھسانـشهعماج  مھ  ار  ون  رامعتـسا  دوب .

لمع هعومجم  نامھ  لیم  قبط  دـیاب  اقیقد  دـھدیمن و  اھنآ  هب  ار  ندروخ  ناکت  لاجم  دـنکیم و  راتفرگ  شدوخ  یهربنچ  رد  ار  اھتلم  هک  ییهزات  رامعتـسا  تسا ؛ دـیدج  ـالماک 

، سار رد  تشاد . دـھاوخ  دوجو  یلعا  دـح  رد  تیمورحم  یماکان و  یداوسیب و  رقف و  یگنـسرگ و  دـنراد -  روضح  اجنآ  رد  ناسنا  اھدرایلیم  هک  یرـشب -  لـیذ  نیا  رد  دوش .

رد هک  یزیچ  زادـنامشچ و  دـننارذگیم . ار  دوخ  یگدـنز  یوحن  هب  هک  دـنراد  دوجو  مھ  یطـسوتم  ردـق  تشاد ؛ دـھاوخ  دوجو  روز  رز و  رادـتقا  هطلـس و  یبایماک و  یـالعا  دـح 

. تسا نیا  دوشیم ، ینیبشیپ  هطلس  هرطیس و  نیا  تیاھن 

مق  / ١٣٨٣/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

یرامعتسا دوب -  هنھک  رامعتسا  زور  کی  ون . هویش ی  اب  اھتنم  تسا ، رامعتسا  ناتساد  نامھ  زورما  تسا . یتیعـضو  هچ  رد  یناھج  رابکتـسا  زیرنوخ  هجنپ ی  رد  ایند  زورما 

یرادیب اب  رگید . یاھروشک  زا  یلیخ  لثم  ریازجلا ، لثم  دنھ ، لثم  دندرک ؛ یم  ادیپ  طلـست  اھروشک  رب  دنتفر  یم  نھک -  هنھک و  رامعتـسا  دنتـشاذگ  ار  شمـسا  اھدـعب  هک 

رامعتـسا لاحرھ  هب  یلو  دنتفرگ ؛ ار  اھنآ  قمر  اعقاو  دندرـشف و  ار  اھتلم  رامعتـسا ، نارود  یاھلاس  رد  هتبلا  دنھد . همادا  دنتـسناوتن  رگید  تفر و  نیب  زا  رامعتـسا  نیا  اھتلم 

مکاح هک  دوبن  میدق  رامعتسا  نارود  لثم  دننک ؛ تموکح  دندمآ  یمن  ناگناگیب  اھروشک  سار  رد  هک  دوب  نیا  ون  رامعتسا  دندروآ . ار  ون  رامعتـسا  نآ ، یاج  تفر و  نیب  زا  نھک 

رگید یاـھتلود  زا  یرایـسب  لـثم  و  شرـسپ ، ناـخاضر و  لـثم  توغاـط ، میژر  لـثم  دنتـشامگ ؛ یم  ار  یناـسک  اـھروشک  دوخ  زا  هن ، دـنک ؛ تموکح  دـنھ  رد  دورب  یـسیلگنا 

راکرس ار  یچاتدوک  یاھ  یماظن  دندروآ ؛ ار  نادبتـسم  دندرـشف ؛ ار  اھتلم  یدامتم  یاھلاس  یمالـسا . یاھروشک  هلمج  زا  و  ناشدوخ -  لوق  هب  موس -  ناھج  یاھروشک 

رد ذوفن  نآ ، دنا و  هتفرگ  شیپ  رد  اھروشک  رب  طلـست  یارب  ار  یرگید  هار  اذل  درادـن ؛ یدرب  مھ  نیا  دـننیب  یم  زورما  دـندش . عنام  اھتلم  روضح  زا  دنتـسناوت ، روطرھ  دـندروآ و 

اھروشک هب  ار  ناـشدوخ  یداـیا  تسا . رگید  رامعتـسا  عون  کـی  ون ، رامعتـسا  زا  رتـالاب  وـنارف . رامعتـسا  متفگ  شیپ  یدـنچ  نم  هک  تسا  یزیچ  ناـمھ  نیا  هک  تساـھتلم ؛

. دننک کیرحت  اوغا و  ار  اھتلم  زا  یـشخب  ملاع ، ملاظ  ناربکتـسم  هرھچ ی  نداد  ناشن  هجوم  نداد و  ناشن  نیگنر  نوگانوگ و  یاھ  یرگاوغا  تاغیلبت و  لوپ و  اب  دنتـسرفب و 

هنومن دنک ؛ ناھنپ  ار  دوخ  ىشنمدد  یرگمتس و  ملظ و  دناوت  یمن  تساھفرح ؛ نیا  زا  رت  تشز  رابکتسا  رامعتـسا و  هرھچ ی  نوچ  دیـسر ؛ دھاوخن  ییاج  هب  مھ  نیا  هتبلا 

روآ هدنخ  هرخسم و  زیچ  کی  هب  لیبق ، نیا  زا  ییاھروشک  سیلگنا و  اکیرما و  تسد  رد  رشب  قوقح  مچرپ  زورما  دننک . یم  هچ  قارع  رد  اھنیا  دینیبب  امـش  تسا . قارع  شا 

ناتـساد یـسیلگنا ، ییاکیرما و  ناشوپ  همکچ  نیحلـسم و  هلیـسو ی  هب  اھتلم  اب  راـتفر  اـکیرما ، یوماـناتناوگ  نادـنز  بیرغوبا ، نادـنز  یارجاـم  زورما  تسا ! هدـش  لیدـبت 

داد دھاوخ  ناشن  ار  شدوخ  زور  کی  دراد و  یقیمع  تاریثات  ناشلد  رد  عیاقو  نیا  اما  دننکن ، یرھاظت  نالا  اھتلم  تسا  نکمم  تساھتلم . یگشیمھ 

جح  / ١٣٨٣/١٠/٢٩ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

یوس زا  میقتـسم  روطب  هتـشذگ  دننام  هناگیب  نارودزم  نیونارف ، رامعتـسا  نیا  رد  دنزاس . رقتـسم  قارع  رد  نآ  دیدج  الماک  لکـش  رد  ار  رامعتـسا  دنھاوخیم  ناربکتـسم ] ]

مان دنیآیم . راکرس  رب  مدرم  بختنم  مانب  یناسک  هدش ، هتفرگ  هدیدان  جئار  یاھهعدخ  بلقت و  اب  مدرم  یار  هک  یتاباختنا  رد  هکلب  دنوشیمن ، هتشامگ  راک  هب  نارگرامعتسا 

. تسا مولظم  تلم  رب  هناگیب  قلطم  تیمکاح  نآ ، نطابو  یسارکومد  راک  رھاظ  و 

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

ایند رـس  رب  هچ  رامعتـسا  ی  هدیدپ دـینیبب  امـش  تسا . رامعتـسا  ی  هلاسم ناسنا ، یتخبـشوخ  نیمات  رـشب و  ی  هرادا رد  یبرغ  ی  هبرجت یاھ  یماکان زا  رگید  ی  هنومن کی 

مھ تسھ ، اج  نآ رد  یناسنا  دادعتـسا  مھ  هک  تسا  یی  هراق اقیرفآ  دـینیب . یم اج  نآ رد  ار  رامعتـسا  ی  هدـیدپ زراـب  ی  هنومن کـی  دـینک ، ترفاـسم  اـقیرفآ  هب  امـش  رگا  دروآ .

ی هدننکدازآ ناونع  هب  ار  ناشدوخ  یاھ  همسجم یتح  دندرک و  هدافتـسا  مدرم  یربخ  یب زا  تراغ ، لتق و  راتـشک و  اب  دنتفر و  اج  نآ هب  اھ  ییاپورا یعیبط . بیجع  دادعتـسا 

فورعم یاھ  هاگاشامت زا  هک  یلگنج -  طسو  رد  ار  یی  همـسجم مدـید  متفر ، اج  نآ هب  یتقو  نم  دوب . هوبابمیز  روشک  شا  هنومن کـی  دـندرک ؛ بصن  اـھاج  نآ رد  اـھروشک  نیا 

ای زدور »  » وا مسا  داد ! اھ  یـسیلگنا هب  درک و  حـتف  ار  هوباـبمیز  راـب  لوا هک  تسا  یـسیلگنا  رادرـس  ی  همـسجم دـنتفگ  تسیک ؟ نیا  متفگ  دـنا . هدرک بصن  تسا -  هوباـبمیز 

هب هوبابمیز  روشک  مسا  ام ، یناوج  نامز  بالقنا ، زا  لبق  تسین ؛ ناتدای  اھامـش  دـش ! یم هدـیمان  ایزدور »  » وا ماـن  هب  یداـمتم  یاـھلاس  هوباـبمیز  روشک  هک  دوب ، زدور » »

ار ناشدوخ  مسا  مھ  رخآ  دندروآ ؛ مدرم  رس  رب  الب  اھ  هد دنتفرگ و  هدرب  دندرک ، ریقحت  ار  اھناسنا  دنتشاذگ ، تسد  عبانم  یور  دنتفرگ ، ار  روشک  دندمآ  دش . هداد  رییغت  ایزدور 

نآ هدنب  شیپ  لاس  جنپو  یس دودح  هک  ار -  دنھ » یدازآ  تضھن   » باتک رگا  تسا . نآ  رگید  ی  هنومن کی  دنھ  تسام ! هب  قلعتم  روشک  نیا  ینعی  دنتـشاذگ ؛ روشک  نآ  یور 

. تسا یبرغ  ی  هبرجت زا  هنومن  کی  رامعتسا ، ی  هلاسم نیاربانب  تسا . هدش  هچ  دنھ  ی  هراق هبش رد  هک  دھد  یم ناشن  دینیبب ، مدرک -  همجرت  ار 

هنومن کی  مسیـشاف  تسین . غورد  رلتیھ  تایانج  اما  دشاب ؛ غورد  دـننک ، یم اعدا  اھ  یدوھی هک  یی  یزوس مدآ یاھ  هروک تسا  نکمم  تسا . مسیـشاف  رگید ، ی  هنومن کی 

هدھاشم دیراد  امـش  زورما  مھ  ار  مسیلاربیل  تسا . لیبق  نیمھ  زا  اھزیچ  ی  هیقب نداتـسرف و  یربیـس  هب  یرابجا و  راک  یاھ  هاگودرا مسینومک و  تسا . یبرغ  ی  هبرجت زا 

اما دنراد ؛ ایند  رساترس  رد  وماناتناوگ  بیرغوبا و  هیبش  نادنز  اھ  هد اھ  ییاکیرما هک  مدناوخ  یشرازگ  رد  نم  رگید . یاھ  نادنز وماناتناوگ و  نادنز  بیرغوبا و  نادنز  دینک ؛ یم

نیا قثوم  یاھ  شرازگ رد  دنراد . مھ  رگید  یاھاج  یرایسب  رد  دناد  یم ادخ  دنراد و  نادنز  اھ  ییاکیرما ناتسناغفا  رد  دنھد . یمن اشفا  ی  هزاجا درادن و  ربخ  اھنآ  زا  سک  چیھ

یاـھ حرط و  تسا ، مکاـح  زورما  هک  ینیونارف  رامعتـسا  و  دوب ، مکاـح  اـھروشک  رب  لاـس  اـھ  هد هک  ینیوـن  رامعتـسا  دـنا . هدرکن راـکنا  ار  نیا  مھ  اـھ  ییاـکیرما میا ، هدـناوخ ار 

. تساھ تیانج نیا  زا  ییاھ  هنومن دنراد ، اھروشک  هب  تبسن  هک  یی  هناملاظ هنابلط و  هاج هنازاورپدنلب و 

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

هب امش  رگا  دروآ . ایند  رس  رب  هچ  رامعتسا  هدیدپ ی  دینیبب  امش  تسا . رامعتسا  هلاسم ی  ناسنا ، یتخبشوخ  نیمات  رـشب و  هرادا ی  رد  یبرغ  هبرجت ی  یاھ  یماکان  زا 

بیجع دادعتـسا  مھ  تسھ ، اج  نآ  رد  یناسنا  دادعتـسا  مھ  هک  تسا  یی  هراق  اقیرفآ  دینیب . یم  اج  نآ  رد  ار  رامعتـسا  هدیدپ ی  زراب  هنومن ی  کی  دینک ، ترفاسم  اقیرفآ 

اھروشک نیا  هدننکدازآ ی  ناونع  هب  ار  ناشدوخ  یاھ  همسجم  یتح  دندرک و  هدافتـسا  مدرم  یربخ  یب  زا  تراغ ، لتق و  راتـشک و  اب  دنتفر و  اج  نآ  هب  اھ  ییاپورا  یعیبط .

هوبابمیز فورعم  یاھ  هاگاشامت  زا  هک  یلگنج -  طسو  رد  ار  یی  همـسجم  مدـید  متفر ، اـج  نآ  هب  یتقو  نم  دوب . هوباـبمیز  روشک  شا  هنومن  کـی  دـندرک ؛ بصن  اـھاج  نآ  رد 

« زدور  » ای زدور »  » وا مسا  داد ! اھ  یـسیلگنا  هب  درک و  حـتف  ار  هوبابمیز  راب  لوا  هک  تسا  یـسیلگنا  رادرـس  همـسجم ی  دـنتفگ  تسیک ؟ نیا  متفگ  دـنا . هدرک  بصن  تسا - 

ایزدور هب  هوبابمیز  روشک  مسا  ام ، یناوج  نامز  بالقنا ، زا  لبق  تسین ؛ ناتدای  اھامـش  دـش ! یم  هدـیمان  اـیزدور »  » وا ماـن  هب  یداـمتم  یاـھلاس  هوباـبمیز  روشک  هک  دوب ،

یور ار  ناشدوخ  مسا  مھ  رخآ  دندروآ ؛ مدرم  رـس  رب  الب  اھ  هد  دنتفرگ و  هدرب  دندرک ، ریقحت  ار  اھناسنا  دنتـشاذگ ، تسد  عبانم  یور  دنتفرگ ، ار  روشک  دندمآ  دش . هداد  رییغت 

ار نآ  هدنب  شیپ  لاس  جنپو  یـس  دودح  هک  ار -  دنھ » یدازآ  تضھن   » باتک رگا  تسا . نآ  رگید  هنومن ی  کی  دـنھ  تسام ! هب  قلعتم  روشک  نیا  ینعی  دنتـشاذگ ؛ روشک  نآ 

. تسا یبرغ  هبرجت ی  زا  هنومن  کی  رامعتسا ، هلاسم ی  نیاربانب  تسا . هدش  هچ  دنھ  هراق ی  هبش  رد  هک  دھد  یم  ناشن  دینیبب ، مدرک -  همجرت 

« ون رامعتسا   » 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 8هاگياپ  هحفص 4 
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کی مسیـشاف  تسین . غورد  رلتیھ  تایانج  اما  دـشاب ؛ غورد  دـننک ، یم  اعدا  اھ  یدوھی  هک  یی  یزوس  مدآ  یاـھ  هروک  تسا  نکمم  تسا . مسیـشاف  رگید ، هنومن ی  کـی 

دیراد امـش  زورما  مھ  ار  مسیلاربیل  تسا . لیبق  نیمھ  زا  اھزیچ  هیقب ی  نداتـسرف و  یربیـس  هب  یرابجا و  راک  یاـھ  هاـگودرا  مسینومک و  تسا . یبرغ  هبرجت ی  زا  هنومن 

رـساترس رد  وماناتناوگ  بیرغوبا و  هیبش  نادنز  اھ  هد  اھ  ییاکیرما  هک  مدناوخ  یـشرازگ  رد  نم  رگید . یاھ  نادنز  وماناتناوگ و  نادنز  بیرغوبا و  نادنز  دینک ؛ یم  هدـھاشم 

رد دنراد . مھ  رگید  یاھاج  یرایـسب  رد  دناد  یم  ادخ  دنراد و  نادـنز  اھ  ییاکیرما  ناتـسناغفا  رد  دـنھد . یمن  اشفا  هزاجا ی  درادـن و  ربخ  اھنآ  زا  سک  چـیھ  اما  دـنراد ؛ ایند 

مکاح زورما  هک  ینیونارف  رامعتسا  و  دوب ، مکاح  اھروشک  رب  لاس  اھ  هد  هک  ینیون  رامعتسا  دنا . هدرکن  راکنا  ار  نیا  مھ  اھ  ییاکیرما  میا ، هدناوخ  ار  نیا  قثوم  یاھ  شرازگ 

تساھ تیانج  نیا  زا  ییاھ  هنومن  دنراد ، اھروشک  هب  تبسن  هک  یی  هناملاظ  هنابلط و  هاج  هنازاورپدنلب و  یاھ  حرط  و  تسا ،

جح  / ١٠/١٩/١٣٨۴ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

هطلـس و عنام  نیرتگرزب  ار ، یروآون  تسایـس و  شناد و  یاھنادـیم  رد  ام  یاھتلم  تفرـشیپ  یمالـسا و  داـحتا  ناناملـسم و  یرادـیب  رابکتـسا ، یاـیند  هک  درک  دـیابن  دـیدرت 

نارود هک  زورما  تسا . ناملـسم  یاـھتلم  اـم  یور  شیپ  یرامعتـساون  رامعتـسا و  نارود  هبرجت ی  دزیتـسیم . نآ  اـب  ناوت  همھ ی  اـب  درامـشیم و  دوخ  یناـھج  یهرطیس 

مینکن طلسم  دوخ  تشونرسرب  ار  نمشد  ینالوط ، یتدم  یارب  رگیدراب  میزومایب و  سرد  اھهبرجت  نآ  زا  دیاب  تسا  نیونارف  رامعتسا 

١٣٨۴/١٠/٢٩ /  ( مالسلاهیلع  ) قداص ماما  هاگشناد  نایوجشناد  دیتاسا و  رادید  رد  تانایب 

، دیا هدرک هک  یگرزب  راک  دیھد ، هئارا  دھدب ، ناشن  ار  شدوخ  ملع ، ی  هتسارآ ی  هماج رد  دناوتب  هک  یلکش  نآ  هب  ار ، اھ  یگدنشخرد نآ  بان و  مالسا  رھوگ  دیناوتب  امش  رگا 

ملع و یمالسا ، هاگشناد  تسایند . زورما  الخ  نآ  قالخا ، ملع و  نامیا ، ملع و  تیونعم ، ملع و  شزیمآ  دیا . هدرک زاب  اھ  نادیم نیا  رد  ناگبخن  دورو  یارب  ار  هار  هک  تسا  نیا 

ای دزاس  یم نید  اب  ملع  دـنتفگ  هک  نیا  دریگ . یم نامیا  قالخا و  زا  ار  ملع  یریگ  تھج دزومآ و  یم ار  ملع  دـنک . یم هارمھ  مھ  اـب  ار  قـالخا  ملع و  تیونعم ، ملع و  ناـمیا ،

ینعی نامیا -  ار -  حالـس  نیا  ینعی   - ملع هک  تسا  نیا  اھنیا ، قیفلت  دنراد ؛ یذوفن  ی  هقطنم کی  مادـک  رھ  اھنیا  تسا ؛ نید  ملع و  ذوفن  ی  هقطنم ندـیدن  نیا  دزاس ، یمن

حالس نیا  دشاب ؟ هک  تسد  حالـس  نیا  ات  اھتنم  داد ؛ رارق  فدھ  ار  اھ  مدآ نیرتدب  نیرتھب و  دوش  یم حالـس  نیا  اب  دنک ؛ یم صخـشم  ار  شتھج  دریگ و  یم هدنرب -  راک  هب نآ 

هک دننک  ریگ  شیوت  ردق  نیا دعب  ات  دیـسر ، یمن متا  بمب  هب  یبرغ  شناد  تشاد ، طلـست  یبرغ  شناد  رب  نامیا  رگا  دنک . یم صخـشم  ار  نآ  تھج  نامیا »  » تسا و ملع » »

هک ون -  رامعتـسا  رامعتـسا و  الـصا  دوب ، هارمھ  شناد  اب  نامیا  رگا  دیـسر . یمن اج  نیا هب  الـصا  ناـشراک  دوشن . ناریو  اـیند  اـت  میراذـگن  مینک ؛ شدودـحم  مینک ؛ شراـک  هچ 

لاس تسیود  نیا  یالب  نیا  هک  اھ -  تلم تورث  ندرب  اھ و  تلم رب  زیمآرھق  طلست  اھروشک ، فرـصت  اھروشک ، رب  طلـست  دمآ . یمن دوجو  هب  دوب -  شناد  قولخم  ون  رامعتـسا 

نامیا اب  ار  ملع  رپ و  ار  الخ  نیا  دـیھاوخ  یم یمالـسا ، هاگـشناد  رد  امـش  تسا و  نیا  نامیا ، زا  ادـج  ملع  دـمآ . یمن دوجو  هب  الـصا  اھنیا  تساـھ -  تلم اـیند و  ی  هتـشذگ

. دینک باریس  نامیا  زا  تفر ، دھاوخ  راک  هب  نآ  رد  هک  ییاھ  یریگ تھج رد  هچ  شجاتنتسا و  رد  هچ  شدوخ ، ینورد  تفاب  رد  هچ  ار  شناد  ینعی  دینک ؛ هتخیمآ 

١٣٨۴/١٠/٢٩ /  ( مالسلاهیلع  ) قداص ماما  هاگشناد  نایوجشناد  دیتاسا و  رادید  رد  تانایب 

رب زیمآرھق  طلست  اھروشک ، فرصت  اھروشک ، رب  طلست  دمآیمن . دوجو  هب  دوب -  شناد  قولخم  ون  رامعتسا  هک  ون -  رامعتسا  رامعتـسا و  الـصا  دوب ، هارمھ  شناد  اب  نامیا  رگا 

دمآیمن دوجو  هب  الصا  اھنیا  تساھتلم -  ایند و  یهتشذگ  لاس  تسیود  نیا  یالب  نیا  هک  اھتلم -  تورث  ندرب  اھتلم و 

یمالسا  / ٣٠/٠۵/١٣٨۵ تدحو  سنارفنک  شیامھ  رد  ناگدننک  تکرش  رادید  رد  تانایب 

تقد اب  ار  فالتخا  یهشقن  مالـسا  نانمـشد  دش ، لیکـشت  یمالـسا  فادھا  هب  ندیـشخب  ققحت  فدھ  اب  یمالـسا  یروھمج  دـش و  دـنلب  ناریا  رد  مالـسا  مچرپ  یتقو  زا 

اھنآ رد  یمالسا  تیوھ  حور  یتقو  درک ، دنلب  ار  مالسا  مچرپ  دوشیم  دندید  یتقو  دندرک ، تزع  فرـش و  ساسحا  اھناملـسم  یتقو  نوچ  دننکیم ؛ لابند  دندرک و  یحارط 

یدج رطخ  یمالـسا ، میظع  یهقطنم  نیا  رد  رابکتـسا  عفانم  یارب  رطخ  هک  دندیمھف  دنداد ، رـس  اجهمھ  رد  ار  مالـسا  راعـش  ناملـسم  یاھهدوت  یتقو  دش ، هدنز  رادیب و 

. دوشیم دیدھت  اھنآ  یهنازواجتم  عفانم  تسا و 

کی دناوتیم  دراد ، رایتخا  رد  هک  یریظنیب  یاھهیامرس  یناسنا و  یعیبط و  ییایفارغج و  یمیلقا و  ناوارف  تاناکما  اب  تیعمج ، مین  درایلیم و  کی  اب  ابیرقت  مالسا ، یایند 

هچ رامعتسا ، نارود  رد  هچ  دوشیم ؛ رپ  هتسویپ  هقطنم  نیا  زا  یبرغ  رامعتـسا  یهسیک  هک  تسا  لاس  تسیود  زا  شیب  زورما  دھدب . لیکـشت  ار  دحتم  میظع و  هعومجم 

تدحو یمالسا  تما  رگا  تساکیرما . نآ  سار  رد  هک  هدوب ، رابکتـسا  یایند  یـسایس  فادھا  تمدخ  رد  هقطنم  نیا  یلکـش  هب  دیدج ، نارود  رد  هچ  ون ، رامعتـسا  نارود  رد 

یعقاو یانعم  هب  قطانم  نیا  رد  یقیقح ، لالقتـسا  یمالـسا ، لالقتـسا  رگا  دـھدب ، ناشن  ار  دوخ  هملک  یقیقح  یاـنعم  هب  یمالـسا  تردـق  رگا  درواـیب ، تسد  هب  ار  دوخ 

نیا دننکیم  شالت  دوجو  یهمھ  اب  دنتـسین و  یـضار  نیا  هب  اھنیا  دش . دھاوخ  عطق  نمـشد  یگنھرف  یـسایس و  یداصتقا و  یهرطیـس  طلـست و  دنک ، ادـیپ  ققحت  هملک 

هب هلاسم  نیا  هب  منکیم  تساوخرد  امش  زا  نم  هدرک . ذوفن  مالسا  یایند  مسج  رد  هنافساتم  یرامیب  نیا  تسا و  فالتخا  داجیا  دندرک ، ادیپ  اھنآ  هک  یھار  دتفین . قافتا 

. دیشیدنیب دج  روط 

یمالسا  / ٣٠/٠۵/١٣٨۵ تدحو  سنارفنک  شیامھ  رد  ناگدننک  تکرش  رادید  رد  تانایب 

رد هچ  ون ، رامعتـسا  نارود  رد  هچ  رامعتـسا ، نارود  رد  هچ  دوشیم ؛ رپ  هتـسویپ  ایـسآ ] برغ  ] هقطنم نیا  زا  یبرغ  رامعتـسا  یهسیک  هک  تسا  لاس  تسیود  زا  شیب  زورما 

. تساکیرما نآ  سار  رد  هک  هدوب ، رابکتسا  یایند  یسایس  فادھا  تمدخ  رد  هقطنم  نیا  یلکش  هب  دیدج ، نارود 

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

هعـسوت و تفرـشیپ و  مچرپ  ریز  ناونع و  تحت  همھ  هک  ریظن ، یب هایـس و  یروتاتکید  نآ  مھ  دـعب  اتدوک ، تموکح  درک ؛ اتدوک  راک . رـس  دـمآ  حالـصا  یقرت و  راعـش  اب  ناخاضر 

دوجو هب  روشک  نیا  یارب  هعجاف  همھ  نیا  تشاد و  یحالـصا  تکرح  یاـعدا  مھ  دادرم ٣٢ -  رد  اتدوک  مھ  دـعب  یثوروم و  تموکح  وا -  رـسپ  اضر  دـمحم  تفرگ . ماجنا  یقرت 

. دوب یروط  نیا  دندز ، تلم  نیا  هب  روشک و  نیا  هب  هک  یا  هبرض دندروآ .

ینعی رامعتـسا  تفرگ . ماجنا  اھتلم  تفرـشیپ  مان  هب  تسھ -  ریخا  نرق  ود  یکی  رد  رـشب  خـیرات  گنن  ی  هکل هک  اھتلم -  رامعتـسا  تسا . روط  نیمھ  مھ  یناھج  حطـس  رد 

، دندرک فرـصت  ار  اھنیمزرـس  دندرک ، ماع  لتق  ار  اھ  یموب دـنتفر  نیتال  یاکیرما  اقیرفآ و  ایـسآ و  فلتخم  طاقن  رد  اھ  یوسنارف اھ ، یلاغترپ اھ ، یدـنلھ اھ ، سیلگنا یزاسون .

. رامعتسا تفرشیپ ، یزاسون ، مان  ریز  دندروآ ؛ دوجو  هب  هعجاف  رازھ  دندرک ، تنایخ  دندرک ، یدزد 

یاھروشک یتینما  یاھـسیورس  ی  هلیـسو هب  هک  اتدوک  همھ  نیا  یزورفا ، گنج همھ  نیا  زواجت ، همھ  نیا  دوب . نیمھ  مھ  زاب  دمآ ، دیدپ  رامعتـساون  هک  مھ  دـعب  ی  هرود رد 

ناتـسناغفا و امـش  نالا  نیمھ  هتفرگ . ماـجنا  هعـسوت  لوحت و  تفرـشیپ و  یھاوخددـجت و  مچرپ  ریز  همھ  هتفرگ ، ماـجنا  اـھنیا -  ریغ  هچ  سیلگنا و  هچ  اـکیرما ، هچ  یبرغ - 

. دـنروایب دوجو  هب  قارع  مدرم  یارب  ار  هعـسوت  یـسارکمد و  یدازآ ، یایند  ار ؛ یئون  یایند  هکنیا  یارب  دـندش  قارع  دراو  دـندمآ  اـھ  ییاـکیرما تسا . ناتمـشچ  یولج  قارع 

تـسد زا  دـنراد  قارع  مدرم  زورما  هک  ار  یتـنحم  دوـب -  مادـص  شنیرخآ  هک  قارع -  یئاـتدوک  یاـھتموکح  نارود  لوـط  رد  دـیاش  تسا ! ربـخ  هچ  قارع  رد  نـالا  دـینیبب  اـمش 

زا نوچ  ارچ ؟ یقارع ؛ ناوج  کی  ندرگ  تشپ  دراذـگیم  ار  شا  همکچ ییاکیرما  ناوج  دـنوشیم . ریقحت  یقارع  درم  نز و  دنـشاب . هدرکن  لمحت  الاح  ات  دنـشکیم ، اھ  ییاـکیرما

کتک هناـخ  درم  مشچ  یولج  ار  درم  اـی  دـھدیم . راـشف  کاـخ  هب  ار  شتروـص  شا ، هچب نز و  مشچ  یوـلج  دـناباوخیم و  ار  وا  هدـش ؛ کوکـشم  وا  هب  هدرکیم و  روـبع  ناـبایخ 

« ون رامعتسا   » 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 8هاگياپ  هحفص 5 
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. تسا روط  نیمھ  مھ  ناتسناغفا  رد  دننکیم . یندب  یسرزاب  قارع  تلم  تاجن  مسا  هب  تفرشیپ و  هعسوت و  مسا  هب  ار  هناخ  نز  اھدرم  دننزیم ؛

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

، اھیلاغترپ اھیدـنلھ ، اھسیلگنا ، یزاسون . ینعی  رامعتـسا  تفرگ . ماجنا  اھتلم  تفرـشیپ  مان  هب  تسھ - ریخا  نرق  ود  یکی  رد  رـشب  خـیرات  گنن  یهکل  هک   - اھتلم رامعتـسا 

دوجو هب  هعجاف  رازھ  دندرک ، تنایخ  دندرک ، یدزد  دـندرک ، فرـصت  ار  اھنیمزرـس  دـندرک ، ماع  لتق  ار  اھیموب  دـنتفر  نیتال  یاکیرما  اقیرفآ و  ایـسآ و  فلتخم  طاقن  رد  اھیوسنارف 

. رامعتسا تفرشیپ ، یزاسون ، مان  ریز  دندروآ ؛

یاھروشک یتینما  یاھـسیورس  یهلیـسو  هب  هک  اتدوک  همھ  نیا  یزورفاگنج ، همھ  نیا  زواجت ، همھ  نیا  دوب . نیمھ  مھ  زاب  دمآ ، دیدپ  رامعتـساون  هک  مھ  دـعب  یهرود  رد 

[. تسا  ] هتفرگ ماجنا  هعسوت  لوحت و  تفرشیپ و  یھاوخددجت و  مچرپ  ریز  همھ  هتفرگ ، ماجنا  اھنیا - ریغ  هچ  سیلگنا و  هچ  اکیرما ، هچ   - یبرغ

یجیسب  / ٠٨/٠٩/١٣٨۶ نایوجشناد  نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

لامدـگل دنـشکب ، دـنوشب ، دراو  دـننک ، ملظ  دـننک ، متـس  رگید  یاھتلم  هب  دـنھدیم  قح  دوخ  هب  دوخ ، یماظن  یلام و  یاھیئاناوت  اب  دوخ ، لاپوک  لای و  اـب  اھتردـق  زا  یـضعب 

کی رگ ، هطلـس فرط  کی  ینعی  هطلـس  ماظن  هطلـس . ماظن  میا  هتـشاذگ ار  نآ  مسا  ام  هک  یزیچ  نامھ  دوشیم  نیا  هناملاظ . طباور  دوشیم  نیا  دـننک ؛ تراغ  دـنربب ، دـننک ،

. ریذپ هطلس فرط 

دیوگیم دنکیم ، باختنا  ار  لوا  هار  ای  دنکیم . صخـشم  لاوئـس  نیا  هب  خـساپ  ار  وا  تشونرـس  درک ؟ دـھاوخ  لمع  هنوگچ  تفرگ ؟ دـھاوخ  یمیمـصت  هچ  هطلـس  ریز  تلم  نیا 

زور هسود نیمھ  راب و  تفخ یگدـنز  هب  نت  ندرواـینرب و  مد  ندرک ، لـمحت نتخاـس ، نتخوس و  هک  یتلم  نینچ  تشونرـس  هک  تسا  مولعم  بوخ ، هک  مزاـسیم ، مزوسیم و 

ود نیا  لوط  رد  مالـسا  تما  هب  دینک ، ادیپ  یئاھتلم  نینچ  یارب  یحـضاو  لاثم  دیھاوخیم  رگا  تسا . ندنام  هطلـس  ریز  وا  تشونرـس  تسا . هچ  دنیزگیمرب ، ار  ندرک  یگدنز 

. دینک هاگن  ریخا  نرق 

، دنرصقم نارکفنشور  تسا ؟ رصقم  یک  طیارـش  نیا  رد  ار . ندرواینرب  مد  هار  ار ؛ نتخاس  نتخوس و  هار  دندرک ؛ باختنا  ار  هار  نیا  ریخا ، نرق  ود  نیا  رد  یمالـسا  یاھروشک 

ناشخرد ی  هقباس نآ  اب  ینغ ، یگنھرف  ثاریم  نآ  اب  دش . هک  دوشیم  نیا  اھتلم  نیا  تشونرـس  دنرـصقم . هعماج  نآ  دیما  دروم  زاین و  دروم  ناناوج  دنرـصقم ، نید  یاملع 

زا یلیخ  لثم  ینلع ، حیرص و  رامعتـسا  ای  ریخا ؛ نرق  ود  یکی  نیا  رد  دندوب  رامعتـسا  ی  هطلـس ریز  ابیرقت  یمالـسا  یاھروشک  مامت  هک  دسرب  اجنآ  هب  ناشراک  یـسایس ،

ظاحل زا  تسا ؛ نیمھ  لوا  هار  باختنا  ی  هجیتن توغاط . ماظن  ی  هرود رد  ام  روشک  لثم  نیون -  رامعتـسا  حالطـصا  هب  میقتـسمریغ -  رامعتـسا  ای  هریغ ، یبرع و  یاھروشک 

عبانم دـنامیم ، لطعم  ناش  یناسنا عبانم  دـنوریم ، رتشیب  رقف  هب  ور  زور  هبزور یگدـنز  عضو  ظاحل  زا  دـننامیم ، بقع  یللملا  نیب تاراـختفا  ظاـحل  زا  دـننامیم ، بقع  یملع 

دـننکیم و رت  یوق زور  هب  زور  ار  ناشدوخ  اھنیا ، عبانم  زا  ی  هیذـغت اب  رگ  هطلـس یاھتردـق  نآ  لـباقم ، رد  اـھروشک . یناریو  هجیتن ؛ دوشیم  نیا  دوریم ؛ تراـغ  هب  ناـش  یعیبط

. دننکیم دراو  یرتشیب  روز  دنوشیم و  رتطلسم 

یجیسب  / ٠٨/٠٩/١٣٨۶ نایوجشناد  نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

، دنرصقم نارکفنشور  تسا ؟ رصقم  یک  طیارـش  نیا  رد  ار . ندرواینرب  مد  هار  ار ؛ نتخاس  نتخوس و  هار  دندرک ؛ باختنا  ار  هار  نیا  ریخا ، نرق  ود  نیا  رد  یمالـسا  یاھروشک 

ناشخرد یهقباس  نآ  اب  ینغ ، یگنھرف  ثاریم  نآ  اب  دش . هک  دوشیم  نیا  اھتلم  نیا  تشونرـس  دنرـصقم . هعماج  نآ  دیما  دروم  زاین و  دروم  ناناوج  دنرـصقم ، نید  یاملع 

زا یلیخ  لثم  ینلع ، حیرص و  رامعتـسا  ای  ریخا ؛ نرق  ود  یکی  نیا  رد  دندوب  رامعتـسا  یهطلـس  ریز  ابیرقت  یمالـسا  یاھروشک  مامت  هک  دسرب  اجنآ  هب  ناشراک  یـسایس ،

. توغاط ماظن  یهرود  رد  ام  روشک  لثم  نیون -  رامعتسا  حالطصا  هب  میقتسمریغ -  رامعتسا  ای  هریغ ، یبرع و  یاھروشک 

شترا  / ١٣٨٩/١١/١٩ ییاوھ  یورین  نانابلخو  ناھدنامرف  رادیدرد  تانایب 

موجھ هقطنم  نیا  میظع  عبانم  دوجو  رطاخ  هب  هک  هقطنم -  نیا  زا  رود  نادنمتردق  یهطلـس  یاھلاس  تسا . هدش  رادـیب  مالـسا  یایند  تسا ، هدـش  رادـیب  هنایمرواخ  زورما 

یگرزب تردق  ود  نیا  ام  یهقطنم  رد  یزور  کی  تسا . یتیعقاو  کی  نیا  دسریم ؛ نایاپ  هب  دراد  دندرک -  هبرجت  ار  ون  زا  رتالاب  رامعتسا  ون و  رامعتسا  رامعتسا و  نارود  دندروآ و 

؛ دوب تسار  هب  طوبرم  یشخب  کی  دوب ، پچ  هب  طوبرم  یشخب  کی  دندوب . طلـسم  هقطنم  نیا  یـسایس  روما  یهمھ  رب  قباس -  یوروش  اکیرمآ و  ینعی  دندوب -  زور  نآ  هک 

! دنتخورف ار  رـصم  میدیدیم  وھکی  دـنتخاسیم -  مھ  اب  یوروش  اکیرمآ و  اھنیا ، رـس  تشپ  یاھتردـق  سار ، رد  دـنتخاسیم -  مھ  اب  یتقو  کی  مھ  دـعب  اوعد ، فالتخا و  مھ  اب 

اپ ریز  همھ  ناشعفانم ، ناشنارادمامز ، اھتلم ، دندرک ، هرکاذم  هدرپ  تشپ  دنتـسشن  مھ  اب  الاب  رد  دعب  دوب . هاگودرا  ود  نیب  گنج  عقاو  رد  دـنتخورف . یاهرود  کی  رد  هکنیاامک 

. دشیم هل 

شترا  / ١٣٨٩/١١/١٩ ییاوھ  یورین  نانابلخو  ناھدنامرف  رادیدرد  تانایب 

نیا میظع  عبانم  دوجو  رطاخ  هب  هک  ایـسآ - ] برغ  ] هقطنم نیا  زا  رود  نادـنمتردق  یهطلـس  یاھلاس  تسا . هدـش  رادـیب  مالـسا  یایند  تسا ، هدـش  رادـیب  هناـیمرواخ  زورما 

نیا ام  یهقطنم  رد  یزور  کی  تسا . یتیعقاو  کی  نیا  دسریم ؛ نایاپ  هب  دراد  دندرک -  هبرجت  ار  ون  زا  رتالاب  رامعتـسا  ون و  رامعتـسا  رامعتـسا و  نارود  دندروآ و  موجھ  هقطنم 

یـشخب کـی  دوب ، پچ  هب  طوبرم  یـشخب  کـی  دـندوب . طلـسم  هقطنم  نیا  یـسایس  روما  یهمھ  رب  قباـس -  یوروش  اـکیرمآ و  ینعی  دـندوب -  زور  نآ  هک  یگرزب  تردـق  ود 

وھکی دـنتخاسیم -  مھ  اـب  یوروش  اـکیرمآ و  اـھنیا ، رـس  تشپ  یاھتردـق  سار ، رد  دـنتخاسیم -  مھ  اـب  یتـقو  کـی  مھ  دـعب  اوعد ، فـالتخا و  مھ  اـب  دوب ؛ تسار  هب  طوبرم 

، اـھتلم دـندرک ، هرکاذـم  هدرپ  تـشپ  دنتــسشن  مـھ  اـب  ـالاب  رد  دـعب  دوـب . هاـگودرا  ود  نـیب  گـنج  عـقاو  رد  دــنتخورف . یاهرود  کـی  رد  هکنیااـمک  دــنتخورف ! ار  رــصم  میدــیدیم 

. دشیم هل  اپ  ریز  همھ  ناشعفانم ، ناشنارادمامز ،

دننیبیم ار  اھتردق  یجیردت  لوفا  هقطنم  یاھتلم  زورما  تسین . یروجنیا  زورما 

یمالسا  / ١٣٩١/١١/١٠ تدحو  سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

لکش هب  هچ  یمالسا ، عماوج  رب  نیملسم  نانمـشد  مالـسا و  نانمـشد  طلـست  یدامتم  لاس  اھھد  زا  دعب  تسا . هداتفا  قافتا  هک  تسا  یتقیقح  کی  یمالـسا  یرادیب 

یاھلاس زا  دعب  یسایس ؛ یهطلس  ای  یداصتقا  یهطلس  ای  یگنھرف  یهطلس  تروص  هب  هچ  میقتسم ، ریغ  رامعتسا  دیدج و  رامعتسا  لکش  هب  هچ  میقتـسم ، رامعتـسا 

، یرادـیب یهتـسھ  جـیردتب  ناشاھروشک ، رب  یئاکیرمآ  یئاپورا و  یاھتلود  یبرغ و  یهطلـس  میظع  یاھراشف  نیا  ریز  رد  دـندش  هدرـشف  ناملـسم  یاـھتلم  هک  یداـمتم 

، ناشیدنلبرس یهلیسو  ناشتزع ، یهلیسو  هک  دننکیم  ساسحا  زورما  مالـسا  یایند  مدرم  دھدیم . ناشن  ار  دوخ  دراد  تسا و  هدش  تبث  هدرک ، دشر  یمالـسا  یهظقی 

مالـسا تکرب  هب  یمالـسا  یاـھتلم  دوـش . هدروآرب  دـناوتیم  مالـسا  یاـیند  رد  تلم  کـی  یلم  یاـھوزرآ  یهمھ  مالـسا ، تکرب  هب  تـسا . مالـسا  ناشلالقتـسا ، یهلیـسو 

. دنتسیاب یبرغ  یاھتلود  رابکتسا  رامثتسا و  لباقم  رد  یبرغ ، یاھتلود  یهناملاظ  یهطلس  لباقم  رد  یبرغ ، یاھتلود  ربکت  لباقم  رد  برغ ، طلست  لباقم  رد  دنناوتیم 

یمالسا  / ١٣٩١/١١/١٠ تدحو  سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

لکش هب  هچ  یمالسا ، عماوج  رب  نیملسم  نانمـشد  مالـسا و  نانمـشد  طلـست  یدامتم  لاس  اھھد  زا  دعب  تسا . هداتفا  قافتا  هک  تسا  یتقیقح  کی  یمالـسا  یرادیب 

« ون رامعتسا   » 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 8هاگياپ  هحفص 6 
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یاھلاس زا  دعب  یسایس ؛ یهطلس  ای  یداصتقا  یهطلس  ای  یگنھرف  یهطلس  تروص  هب  هچ  میقتسم ، ریغ  رامعتسا  دیدج و  رامعتسا  لکش  هب  هچ  میقتـسم ، رامعتـسا 

ناشاھروشک رب  یئاکیرمآ  یئاپورا و  یاھتلود  یبرغ و  یهطلس  میظع  یاھراشف  نیا  ریز  رد  دندش  هدرشف  ناملسم  یاھتلم  هک  یدامتم 

یمالسا  / ١٣٩٢/١٠/٢٩ تدحو  سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

؛ تسا هدوب  مکاح  ییاپورا  رگید  یاھروشک  زا  یـضعب  ای  سیلگنا  نآ  زا  لبق  اکیرمآ و  یاھتـسایس  تسا ؛ هدوب  مکاح  یرابکتـسا  تردـق  اـجهمھ  قطاـنم ، نیا  رد  یزور  کـی 

، ار یداصتقا  یهطلـس  ار ، یـسایس  یهطلـس  ار -  میقتـسم  ریغ  یهطلـس  دنھاوخیم  اھنیا  دـنھدب ؛ تاجن  میقتـسم  یهطلـس  راب  ریز  زا  ار  دوخ  دنتـسناوت  جـیردتب  اھتلم 

امـش اـقیرفآ  رد  دـنوشیم ؛ دراو  دـنراد  مھ  میقتـسم  یتـح  اـیند  طاـقن  زا  یخرب  رد  هتبلا  هک  دـنراذگب ؛ رامعتـسا  نارود  میقتـسم  یهطلـس  یاـجهب  ار -  یگنھرف  یهـطلس 

دننک رقتسم  زاب  ار  لبق  طاسب  نامھ  دنھاوخیم  ییاپورا  یاھروشک  زا  یضعب  دینکیم ، هظحالم 

شترا  / ١٣٩٢/١١/١٩ ییاوھ  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

دیدـج رامعتـسا  دـش ، خوسنم  هویـش  نآ  هک  دـندرکیم -  رامعتـسا  میقتـسم  تروص  هب  ار  اھروشک  دوب و  لومعم  ـالبق  هک  میقتـسم -  رامعتـسا  یهویـش  تسکـش  زا  دـعب 

هک یناسک  اھنآ و  لماوع  دندشیمن ؛ رامعتسا  تحت  یاھروشک  یهرادا  دراو  امیقتسم  یجراخ  رگهلخادم  یاھتردق  هک  دوب  تروص  نیا  هب  دیدج  رامعتـسا  دش ؛ نآ  نیزگیاج 

دادبتـسا اب  تسین ، ریذـپناکما  دادبتـسا  نودـب  جراـخ  هب  یکتم  تموکح  نوچ  دـنتفرگیم و  رارق  اـھروشک  سار  رد  دـندوب ، اـھنآ  هب  یکتم  دنتـشاد و  اـھنآ  زا  ییاونـش  شوگ 

روتاتکید رس  تشپ  هک  یایجراخ  تردق  نآ  اب  یهزرابم  نودب  دادبتـسا  اب  یهزرابم  دوب . دیدج  رامعتـسا  نیا  دندرکیم ؛ نیمات  ار  یجراخ  یاھتردق  عفانم  دندرکیم و  تموکح 

. دسریمن دیسریمن و  ییاج  هب  دراد ، رارق  دبتسم  و 

شترا  / ١٣٩٢/١١/١٩ ییاوھ  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

دیدـج رامعتـسا  دـش ، خوسنم  هویـش  نآ  هک  دـندرکیم -  رامعتـسا  میقتـسم  تروص  هب  ار  اھروشک  دوب و  لومعم  ـالبق  هک  میقتـسم -  رامعتـسا  یهویـش  تسکـش  زا  دـعب 

هک یناسک  اھنآ و  لماوع  دندشیمن ؛ رامعتسا  تحت  یاھروشک  یهرادا  دراو  امیقتسم  یجراخ  رگهلخادم  یاھتردق  هک  دوب  تروص  نیا  هب  دیدج  رامعتـسا  دش ؛ نآ  نیزگیاج 

دادبتـسا اب  تسین ، ریذـپناکما  دادبتـسا  نودـب  جراـخ  هب  یکتم  تموکح  نوچ  دـنتفرگیم و  رارق  اـھروشک  سار  رد  دـندوب ، اـھنآ  هب  یکتم  دنتـشاد و  اـھنآ  زا  ییاونـش  شوگ 

دوب دیدج  رامعتسا  نیا  دندرکیم ؛ نیمات  ار  یجراخ  یاھتردق  عفانم  دندرکیم و  تموکح 

نازومآشناد  / ٠٢/٠١/١٣٩۵ یمالسا  یاھنمجنا  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

رابکتسا تسا . رابکتسا  اب  ام  یریگرد  یاھهصرع  زا  یکی  نیا  یگنھرف - لالقتسا  یسایس ، لالقتسا  یداصتقا ، لالقتسا   - تسا روشک  لالقتسا  یهلئسم  هلئـسم  کی 

یاھلکـش هب  هچ  تسا ، متـسیب  نرق  اـت  شاهمادا  مھدزون و  مھدـجھ و  نرق  هب  طوـبرم  هک  رامعتـسا  نارود  رد  هچ  تسا ؛ یزادـناتسد  ناـشتعیبط  ربکتـسم  یاھتردـق  و 

هب اھتلم ، عفانم  هب  یزادناتسد  تسا ؛ یزادـناتسد  ناشفدـھ  دـننکیم . نادـیم  دراو  ونهبون  زورهبزور ، مادـم  دـنراد  نالا  دـندرک و  سیـسات  اھدـعب  هک  یرتنردـم  رتدـیدج و 

، یگنھرف لالقتـسا  هچ   - شدوخ لالقتـسا  زا  و  دنک ، یگداتـسیا  فدھ  نیا  لباقم  رد  دھاوخب  یروشک  کی  رگا  بخ ، تسا . نیا  رابکتـسا  فدھ  ذوفن . هطلـس و  اھروشک و 

. تسا نیا  رابکتسا  اب  ام  یریگرد  یاھنادیم  زا  یکی  دیآیم ؛ دوجو  هب  یریگرد  اعبط  دنک ، عافد  یداصتقا - لالقتسا  هچ  یسایس ، لالقتسا  هچ 

نایجیسب  / ١٣٩٨/٠٩/٠۶ رادید  رد  تانایب 

اب زور  کـی  تسا ؛ یدازآ  نیا  دـض  هطلـس  ماـظن  دـھدب . ماـجنا  ار  شدوـخ  راـک  دـناوتب  هنادازآ  هک  مینزیم  فرح  تلم  کـی  یدازآ  زا  ینعی  مینزیم ، فرح  لالقتـسا  زا  اـم  یتـقو 

دراو یماظن  یورین  اب  دشاب  مزال  اج  رھ  هتبلا  دنروآیمرد ؛ دنراد  ار  اھتلم  ردپ  تسا - مرن  گنج  یاھهویش  هک   - زورما یاھهویش  اب  زور  کی  ون ، رامعتسا  اب  زور  کی  رامعتسا ،

. دننکیمن مھ  یئابا  چیھ  دنوشیم و 

نایوجشناد  / ١۴٠١/٠٢/٠۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

لح یارب  یرورپهبخن  تسا ؛ نیا  هاگـشناد  هب  بـالقنا  رظن  روشک ؛ لـئاسم  لـح  روـشک و  تفرـشیپ  یارب  تسنادـیم  یرورپهبخن  یارب  یھاـگیاج  کـی  ار  هاگـشناد  بـالقنا ،

نایرج نآ  هاگن  هک  یلاح  رد  درکیم . هاگن  هاگشناد  هب  مشچ  نیا  هب  روشک ؛ یهلاس  دصیس  تسیود  یاھیگدنامبقع  ناربج  یارب  روشک ، تفرـشیپ  یارب  روشک ، لئاسم 

تلم دوخ  زا  تلم و  دوخ  نورد  زا  یناسک  ات  یزاسهرھم ، یارب  دـندرک  هرادا  دـنداد و  لیکـشت  روشک  رد  ار  هاگـشناد  اـھنآ  دوبن ؛ نیا  الـصا  هاگـشناد  هب  بالقنادـض  ارگـسپاو و 

. یرامعتساون تسایس  تسا ؛ یاینالوط  یلیخ  یهلئسم  نیا  تسا ، یلصفم  ناتساد  کی  نیا  دنھدب . ماجنا  دنتساوخیم  نوریب  زا  اھنآ  هک  دنھدب  ماجنا  ار  یراک 

رد اھییاپورا  بخ  دینادیم . بلطم  ردقچ  دیاهدناوخ ، باتک  ردقچ  اھنیا  دننام  ون و  رامعتسا  رامعتسا و  دروم  رد  اھامـش  منادیمن  نم  دنناوخیم . باتک  مک  اھناوج  هنافـساتم 

ار اھروشک  ینعی  دندش ؛ ایند  رامعتـسا  لوغـشم  نارگید ــ  دعب  اھییایناپـسا و  دعب  اھیلاغترپ و  لوا  یدالیم ؛ دودـح ١۶٠٠  مھدـفھ ــ  نرق  زا  ینعی ]  ] نامز زا  یاهھرب  کی 

دودح زا  دعب  ینعی  متـسیب  نرق  رد  دندیپاچیم . ار  اھنآ  عفانم  دنتفرگیم و  هدھع  هب  ار  فیعـض  یاھروشک  یهرادا  اھنیا  دننام  هبلغ و  رھق و  اب  یزیرنوخ و  اب  دـندرکیم و  فرـصت 

رد هک  دوب  نیا  تسایـس  نآ  دـمآ و  دوـجو  هب  یدـیدج  تسایـس  کـی  دـھدیمن ؛ باوـج  رگید  میقتـسم  رامعتـسا  هک  دندیـسر  هجیتـن  نیا  هب  رامعتـسا ، نرق  راـھچ  نرق ، هس 

نامھ دـنزب ، دوب  انب  وا  هک  دـننزب  ار  یفرح  نامھ  دـھدب ، ماجنا  دوب  اـنب  رگرامعتـسا  هک  دـنھدب  ماـجنا  ار  یراـک  ناـمھ  دارفا ، نآ  اـت  دـننک  تیبرت  ار  یدارفا  فدـھ ، یاـھروشک 

یارب فدھ  یاھروشک  رد  یسانشهبخن  یرورپهبخن و  هاگشناد و  هب  هاگن  سپ  تسا . نیا  فدھ  الصا  دھدب ؛ ماجنا  دوب  انب  رگرامعتسا  هک  دنھدب  ماجنا  روشک  رد  ار  یمادقا 

تـسا بوخ  هک  دناهتـشون  دارفا  یدایز  یقیقحت  بلاطم  دـناهدز ، اھفرح  دناهتـشون ، اھباتک  هنیمز  نیا  رد  دوب . ون  رامعتـسا  نیا ، مسا  هک  منکیم ؛ ضرع  هک  دوب  نیا  اھیبرغ 

. تسا داضت  رد  الماک  یبالقنا  هاگن  اب  نیا  بخ  دوب ؛ هاگن  نیا  هاگشناد  هب  بالقنادض  ارگسپاو و  نایرج  هاگن  دینک . هاگن 

نایوجشناد  / ١۴٠١/٠٢/٠۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نیا دوشیم ؛] حرطم   ] مزال راک  کی  ناونع  هب  ییادزیژولوئدـیا  یهلئـسم  دوشیم ، شخپ  یزاجم  یاضف  رد  اھهمانزور و  رد  هک  یتاـنایب  زا  یلیخ  رد  دیونـشیم  زورما  اـمش 

هک دننکیم  هیکت  ییاکیرمآ  یاھشزرا  یور  مئاد  اھییاکیرمآ  تسا و  اکیرمآ  اھنیا  یهلبق  زورما  تسا . تلم  کی  تیوھ  اھـشزرا ، رکفت ، یژولوئدیا ، تسا . ییادزتیوھ  نامھ 

دای اکیرمآ  زا  ار  نیا  دنتسین  رضاح  اھنیا  اما ] [ ــ  یژولوئدیا نامھ  ینعی  ییاکیرمآ  یاھشزرا  دھاوخیم ــ  روج  نیا  ییاکیرمآ  یاھـشزرا  دیوگیم ، روج  نیا  ییاکیرمآ  یاھـشزرا 

تـسا وجـشناد  هاگـشناد و  مھ  شمھم  رھظم  هک  هعماج  یرکف  تیوھ  ینعی  دوشب ، ییادزیژولوئدـیا  لخاد  رد  یتسیاـب  هک  ییادزیژولوئدـیا  دوشیم  هتفگ  هکنیا  دـنریگب .

یهتـشذگ دوشب ، ریقحت  روشک  کی  یهتـشذگ  دوشب ، ریقحت  روشک  کـی  یلم  یخیراـت و  یاـھدرکیور  یاهشیدـنا و  یناـبم  نیا : ینعی  ییادزتیوھ  دورب ؛ نیب  زا  یتسیاـب 

. نیا ینعی  ییادزتیوھ  دوشب ؛ ییامنگرزب  ربارب  هد  مھ  بویع  نیا  دراد و  دوجو  یبویع  هتبلا  و  دوشب ؛ ییامنکچوک  هتفرگ  ماجنا  هک  یگرزب  یاھراک  دوشب ، ریقحت  بـالقنا 

یبرغ یرامعتساون  یهطلـس  رھظم  نیا ، هک  تسا  اھییاکیرمآ  دنـس ٢٠٣٠  نیمھ  شاهنومن  کی  هک  دوشب ؛ نیزگیاج  برغ  یرکف  یهموظنم  تیوھ ، نیا  یاـج  هب  تقو  نآ 

. تسا نیا  شیاھهنومن  زا  یکی  ینعی  تسا ؛ ام  نامز  رد 

یمالسا  / ١۴٠١/٠٣/٠۴ یاروش  سلجم  ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

تیریدم یطیارـش  نینچ  کی  رد  اعبط  بخ  زورما ؛ لثم  دـیآیم  شیپ  ایند  رد  یعـضو  رتمک  تسا ؛ یـصوصخب  طیارـش  کی  تسا ، هژیو  طیارـش  کی  زورما  ایند  طیارـش  دـینیبب 

« ون رامعتسا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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. دوشیم رتهدیچیپ  دوشیم ، رتتخس  اھروشک ــ  یهمھ  اھروشک ــ 

یناھج تاثحابم  رد  ار  ون  نخس  کی  ام  هک  تسا  نیا  نآ ، دراد و  مھ  رگید  یهلئسم  کی  رگید  یاھروشک  رب  یهوالع  یمالسا  ناریا  میراد ؛ مھ  رگید  یهلئسم  کی  هتبلا  ام 

نیا میاهدرک ؛ دراو  ایند  یـسایس  تایبدا  رد  ایند ، یـسایس  تاثحابم  رد  ام  ار  نیا  تسا ؛ ییون  فرح  کی  نیا  یمالـسا ؛ یرالاسمدرم  ینید ، یرـالاسمدرم  میاهدرک ؛ دراو 

نیا هیلع  تایبدا ، نیا  هیلع  ار  ایند  کـی  یهجرد  یاھتردـق  تموصخ  ینمـشد و  هک  تسا  یزیچ  نیمھ  شنطاـب  تسیچ ؟ شنطاـب  اـما  تسا  فرح  هملک  کـی  رھاـظلایلع 

هطلـس ماظن  دزیرب . مھ  هب  ار  هطلـس  ماظن  یهدشمیظنت  لودـج  هتـسناوت  یمالـسا  یروھمج  رد  تکرح  نیا  ینعی  دزیگنایمرب ؛ هدـیدپ  نیا  هیلع  تقیقح ، نیا  هیلع  هژاو ،

یاهدع کی  درادن . طسو  دح  ریذپهطلس ؛ رگهطلس و  هب  ایند  میسقت  ینعی  ماهدرک ؛ انعم  هدنب  اھراب  ار  هطلس  ماظن  دوب . هدرک  میظنت  ایند  یهرادا  یارب  یصخشم  لودج  کی 

لکش هب  زور  کی  رامعتسا ، لکش  هب  زور  کی  دندوب ؛ هدرک  نیعم  ایند  یارب  یلودج  کی  تسا . هطلس  ماظن  نیا  ریذپهطلـس ؛ امتح  یاهدع  کی  دنـشاب ، دیاب  رگهطلـس  امتح 

هدمآ یمالسا  یروھمج  ون  فرح  نیا  دندرک ؛ میظنت  ایند  یارب  ار  یمظنم  لودج  کی  یتسایـس ، کی  ون . رامعتـسا  زا  دعب  ون ، اسپ  رامعتـسا  مھ  رگید  زور  کی  ون ، رامعتـسا 

. دنلباقم نآ  اب  دنھجاوم ، نآ  اب  اذل  هدز ؛ مھ  هب  ار  لودج  نیا  میظنت  هتخیر ؛ مھ  هب  ار  لودج  نیا 

(ع)  / ١٢/١۴٠١/٠۶ تیب لھا  یناھج  عمجم  سالجا  نیمتفھ  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

. دوب نمشد  تخانش  تشادن  دوجو  هک  یزیچ  دوب ، خسار  مزع  تشادن  دوجو  هک  یزیچ  اھتنم  تشاد  دوجو  تاناکما  نیمھ  ون ، رامعتـسا  رامعتـسا و  نارود  رد  هتـشذگ ، رد 

، دنتشادن ام  راوگرزب  ماما  لثم  دنک  تیادھ  ار  اھنآ  هک  ار  یسک  دنتشادن ، نمشد  اب  یهلباقم  یارب  یخسار  مزع  دنتخانشیمن ، ار  نمشد  رامعتـسا ، نارود  رد  ام  یاھتلم 

. دـناهدامآ زورما  اھتلم  ناگبخن  دـناهدامآ ، نالا  اھتلم  تسھ . اھتلم  رد  مھ  مزال  یهدارا  مزع و  تسا ، مھارف  همھ  اھنیا  هللادـمحب  زورما  دـننکب . یراـک  دنتـسناوتن  هک  دوب  نیا 

. تسا ام  یراکمک  زا  یشان  اھفعض  نیا  هک  دوشیم  هدھاشم  ییاھفعض  کی  هتبلا ] ]

یمالسا  / ١۴٠١/٠٧/٢٢ تدحو  سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

گنج و داجیا  ظاحل  زا  یـسایس ، یاھراشف  ظاحل  زا  یداصتقا ، ظاـحل  زا  ردـق  نیا  ناملـسم  یاـھتلم  ارچ  تسیچ ؟ زا  یـشان  ینونک  ناـمز  رد  یمالـسا  تما  یاـھجنر  نیا 

؟ تسیچ اھناملسم  نتشاد  رارق  ندیشک  جنر  عضوم  رد  ندیـشک و  جنر  نیا  تلع  دنجنر ؟ راچد  اھنیا  لاثما  ون و  رامعتـسا  رامعتـسا و  فرـصت و  طلـست و  یلخاد و  یاھگنج 

الاح هک  دراد  یددعتم  للع  تسا . نآ  للع  زا  یکی  نارگرامعتسا  طلست  هب  نداد  نت  تسا ؛ نآ  للع  زا  یکی  یملع  یگدنامبقع  دراد . یددعتم  یاھتلع  دراد ، یناوارف  للع 

نکل هدش ، هتـشون  هلاقم  نارازھ  دناهدرک ، راک  اھهنیمز  نیا  رد  دنتـسھ  اھنیا  دننام  یعامتجا و  یـسایس و  لئاسم  لیلحت  لھا  دنتـسایس ، لھا  هک  یدارفا  هنیمز  نیا  رد 

نیا ام  راک  گرزب  لاکشا  مینادیمن ؛ ار  رگیدکی  ردق  مینادیمن ، ار  نامدوخ  ردق  ام  تسا . نیملسم  قرفت  دشاب ، لماوع  نیرتمھم  زا  یکی  ای  نیرتمھم  دیاش  هک  لماوع  زا  یکی 

. میقرفتم مییادج ، مھ  زا  تسا ؛

« : ون رامعتسا   » هژاودیلک اب  طبترم  تالاقم 

ربجنر  /   ١٣٩١/٠٢/٢۴ یلع  دمحم  هدنسیون :  ندشیناھج /  اب  یمالسا » یرادیب   » تبسن

« ون رامعتسا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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