
هیئاضق  / ٠٧/١٣۶٨/٠۴ یهوق  نانکراک  تاضق و  نیلوئسم ، زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

ار اھراعـش  نیمھ  یخاتـسگ  تحاقو و  اب  یناھج ، یاھتـسایس  نارادمدرـس  مھزاب  هتبلا  دـندوب . مسیرورت  اـب  تیدـض  رـشب و  قوقح  یعدـم  یناـھج  یاھتردـق  مود ، هورگ 

کی لاجنج  وھایھ و  تاغیلبت و  ی  هلاسم نکیل  دـنفلاخم ! مسیرورت  اب  هک  دـننک  یم اعدا  ییاپورا  یاـھروشک  زا  یرایـسب  اـکیرما و  میژر  نارادمدرـس  مھ  زونھ  دـنھد و  یم

. تسا یرگید  ی  هلاسم دوش ، یم نشور  ملاع  حطس  رد  ریصب  هاگآ و  مدرم  یارب  هک  ییاھتیعقاو  و  تسا ، هلئسم 

تیاـمح تسا ، هتـشغآ  تلم  داـحآ  نوخ  هب  ناشتـسد  هک  یتسیرورت  یاـھکھورگ  زا  ییاـپورا ، یاـھروشک  زا  یـضعب  اـی  اـکیرما  لـثم  یتـلود  یتـقو  هک  تسا  حـضاو  ـالماک 

مسیرورت جورم  اھ  نیا دنشاب . قداص  مسیرورت  اب  هزرابم  یاعدا  رد  دنناوت  یمن دننک ، یم دادملق  یسایس  ی  هدنھانپ دنھد و  یم هار  دوخ  یاھروشک  رد  ار  اھ  نآ دننک و  یم

. دننک یم تیبرت  شیوخ  ناماد  رد  دوخ ، موش  دصاقم  ققحت  یارب  ار  اھ  تسیرورت دنتسھ و 

مھ زونھ  دـندش و  یم هیذـغت  اـکیرما  یبرغ و  یاـھتلود  یلاـم  عباـنم  زا  دنتـشاد - پچ  ی  هغبـص هک  ییاـھ  نآ یتـح  ناریا - لـخاد  یاـھکھورگ  زا  یرایـسب  دـنادن  هک  تسیک 

ندمتم حالطـصا  هب  عماوج  ییاپورا و  یاھروشک  زا  یرایـسب  اکیرما و  تلود  هک  دـندیمھف  مھ  دارفا  نیرتروابرید  تخانـش . ار  نیغورد  یاھاعدا  نیا  ناریا ، تلم  دـنوش !؟ یم

! دننک یمن اھ  نآ زا  یعافد  نیرت  کچوک دنرادن و  رشب  قوقح  زا  یربخ  نیرتمک  رشب ، قوقح  راد  فرط

نیب رد  دندوب . هعماج  زاتمم  یاھناسنا  رشب و  دارفا  زا  یا  هیکز سوفن  دش ، هتخیر  ناشنوخ  دندیسر و  تداھـش  هب  بالقنا  ثداوح  رگید  ریت و  متفھ  ی  هثداح رد  هک  یناسک 

دوجو دـندرک ، یم یراکادـف  ناـشبالقنا  ناـمرآ و  روشک و  تلم و  یارب  هک  یناـسک  راکادـف و  یاـھناسنا  مدرم و  یاـھ  هدوت یمیدـق و  نازراـبم  نادنمـشناد و  اـملع و  اـھ ، نیا

کی نیا ، دنکن ؟ موکحم  دـناوخن و  راک  تیانج دـنادن و  تسیرورت  ار  اھ  نآ ناگدنـشک  دـناوت  یم یـسک  هچ  و  تسا ، زاجم  نیزاوم  زا  نازیم  مادـک  قبط  اھ  نآ نتـشک  دنتـشاد .

. تسا نشور  تقیقح 

ار اھ  نیا ام  میرادـن . یداقتعا  نیرت  کچوک دوش ، یم مالعا  ایند  رد  اھ  تردـقربا هب  هتـسباو  یاھنامزاس  اھتلود و  فرط  زا  زورما  هک  رـشب ، قوقح  زا  یراد  فرط یاھاعدا  هب  ام 

. دنک یم دشر  دبای و  یم شرورپ  یناھج  یوگروز  یاھتردق  یبرغ و  یاھتموکح  زا  یرایسب  اکیرما و  میژر  ناماد  رد  مسیرورت  میدقتعم  ام  میناد . یم غورد  هعدخ و  بیرف و 

مدرم  / ١٩/١٣۶٨/٠۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

راک مسیرورت  دھد ؟ یم کشوم  تامھم و  حالس و  اھناملسم  ندیبوک  یارب  اکیرما ، لیئارسا و  اب  نامیپمھ  توریب و  قرش  رد  رقتسم  ینوناق  ریغ  تلود  هب  زورما  هک  تسیک 

نینچ لثم  رد  ار  رامیب  لولعم و  نز و  اھدص  هک  یدوعـس  تلود  تسا . تسیرورت  دنک ، یم مدھنم  نیـشنرس  اھدص  اب  ار  یربرفاسم  یامیپاوھ  هک  اکیرما  تلود  تساکیرما .

یتسیرورت یاھراک  ناریا ، تلم  مالـسا و  یمالـسا و  یروھمج  یبالقنا  ناش  زا  تسا . تسیرورت  دناسر ، یم تداھـش  هب  راب  تقر تیعـضو  نآ  اب  یھلا  نما  میرح  رد  یزور 

. دنتسھ ایند  یاھ  تسیرورت نیرتگرزب  ناشدوخ  هک  تسا  تسپ  یاھ  مدآ نامھ  ی  هتسیاش تسیرورت ، لیبق  زا  ییاھمان  تسا . رود  هب 

نیدوقفم  / ٢٣/١٣۶٨/٠۵ ارسا و  زا  لیلجت  زور  رد  روشک  رسارس  نیدوقفم  ارسا و  ىاھهداوناخ  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

هب تسا ، ناشدوخ  ی  هدـناشن تسد هک  ار  لیئارـسا  دـھد . یم ماجنا  ناملـسم  مدرم  ناـنبل و  مدرم  هب  تبـسن  اـکیرما  ار  تثاـبخ  نیرتگرزب  ناـنبل ، یاـیاضق  نیمھ  رد  نـآلا 

کی انلع  احیرـص و  دنیـشنب و  رگید  روشک  کی  هب  طوبرم  رھـش  کی  لخاد  دـیایب و  رگید  روشک  کی  هب  رتپوکیلھ  اب  دوش  دـنلب  هک  دـننک  یم قیوشت  ییاـبر  مدآ یریگ و  ناـگورگ

؟ دـھد یم ماجنا  ار  یراک  نینچ  یتلود  مادـک  تسھ !؟ ایند  رد  رت  حـضاو رت و  تشز یریگ ، ناگورگ مسیرورت و  نیا  زا  رگید  دربب !! دـیابرب و  شا  هناخ لـخاد  زا  ار  مرتحم  یناـحور 

نازراـبم و زا  هکنیا  یارب  دـندرک ؟ ار  راـک  نیا  هـچ  یارب  دوـبن . نـکمم  اـکیرما  زا  لیئارـسا  یعمجرطاـخ  اـکیرما و  قـیوشت  هـب  زج  یراـک ، نـینچ  درک . لیئارـسا  هـک  میدـید  یلو 

ات دننک  راداو  دنراد ، یا  هزیگنا ای  طابترا  نانبل  لئاسم  هب  تبـسن  دننک  یم رکف  هک  ار  ییاھتلود  رگید  روشک و  نیا  یاھ  هاگتـسد ی  همھ دـنریگب و  جاب  ناناملـسم  نادـھاجم و 

! یریگ ناگورگ ی  هلیسو هب  یناتس  جاب ینعی  دنیامن ؛ شالت  ییاکیرما  یاھناگورگ  یدازآ  یارب 

مق  / ١٣٧٠/١١/٣٠ مدرم  رادید  رد  تانایب 

رد درک !؟ یم هچ  تلود  نآ  اب  ییاکیرما  تاغیلبت  دیناد  یم دوبن ، اکیرما  عفانم  تمدخ  رد  هک  داد  یم ماجنا  یتلود  ار  نآ  زا  رتمک  رگا  دـنک ، یم لیئارـسا  زورما  هک  ییاھراک  نیا 

یرگید روـشک  یاـضف  دراو  تسینویھـص  یاـھرتپوکیلھ  صـالخااب  دیھـش و  دـھاجم  نیا  یوـسوم ؛ ساـبع  دیـس  موـحرم  ناـنبل  بزح هللا  لـک  ریبد  تداھـش  ناـیرج  نـیمھ 

، دنـشک یم ار  نز  دنـشک ، یم ار  درم  دننز ؛ یم کشوم  اب  ار  یماظن  ریغ  یاھ  لیبموتا ناوراک  دنریگ و  یم رظن  ریز  ار  یی  هطقن دننک ؛ یم دمآ  تفر و  نآ  رد  هنادازآ  دنوش ؛ یم

هچ یرابکتـسا  یایند  دنکب  یدیدرت  نیرتمک  دناوت  یمن راتفر  نیا  ندوب  تیانج  رد  سک  چـیھ هک  حـضاو  تیانج  نیا  لباقم  رد  دـینیبب  امـش  اما  دنـشک ؛ یم ار  لاسدرخ  دـنزرف 

مدرم ی  هناـخ هب  دـننک ؛ هلمح  مدرم  دـنزرف  نز و  هب  دـننک ؛ هلمح  یحلـسم  ریغ  هب  تسا !؟ نیا  زا  ریغ  مسیرورت  رگم  تـسیچ !؟ مـسیرورت  یاـنعم  رگم  دریگ !؟ یم یعـضوم 

زا یراد  فرط زا  مد  هک  ییاھنامزاس  اکیرما و  ی  هدحتم تالایا  میژر  ایآ  تسیچ !؟ مسیرورت  رگم  دنشکب ؛ دننک و  هجنکش  دنیابرب ؛ ار  هناخ  بحاص  هناخ ، لخاد  زا  دننک ؛ هلمح 

میژر هک  تسا  لاس  دـنچ  لھچ و  هک  یراک  نآ  ینعی  یتلود ، مسیرورت  هک  دـنناد  یمن نیا !؟ ینعی  مسیرورت  هک  دـنمھف  یمن دـننز ، یم مسیرورت  اب  تفلاـخم  رـشب و  قوقح 

، ییاکیرما رابکتسا  سوماق  رد  تاغل ، اھ و  هژاو اھگنھرف و  روط  نیا هک  دنیب  یم یتلم  یتقو  ایآ  دنروآ !؟ یمن ور  هب  دنمھف و  یم ای  دھد !؟ یم ماجنا  دراد  تسینویھـص  بصاغ 

رگا دـندرک ! طلغ  دـنداد ؛ رارق  اھ  تسیرورت تسیل  رد  ار  یی  هدـع اھییاکیرمآ  دـنک ؟ یـشاحت  دـیوگب ، تسیرورت  وا  هب  اکیرما  هکنیا  زا  هک  دراد  اج  دوش ، یم فرـصم  طلغ  اجبان و 

تـسینویھص میژر  ینعی  ایند  یاھمیژر  نیرت  ثیبخ یماح  تسا و  نارگید  زا  رت  تسیرورت هک  تساکیرما  میژر  دوخ  لوا  دنریگب ، رارق  اھ  تسیرورت تسیل  رد  یناسک  تسانب 

. تسا

یفخم ار  نیا  زور  کی  دننمـشد ؛ فلاخم و  مالـسا  تیمکاـح  مالـسا و  اـب  هک  دـنراد  یمن هدیـشوپ  هک  تسا  هدیـسر  ییاـج  هب  نآرق  تیمکاـح  مالـسا و  نانمـشد  راـک  زورما 

نامز تشذـگ  اما  میرادـن ؛ یتفلاخم  مدرم  دـیاقع  راکفا و  اب  بھاذـم و  اب  نایدا ، اب  ام  هک  دـنتفگ  یم زور  کی  دـنھاوخب ؛ اھتلم  هچرھ  هک  دـندرک  یم اعدا  زور  کـی  دـندرک ؛ یم

رد ار  رابکتسا  ناملسم ، یاھتلم  ی  هنارگـشالت یاھتیلاعف  اھ ، هنحـص رد  مدرم  روضح  مدرم ، یھاوخ  مالـسا مدرم ، یرادیب  زورما  دنک . لمع  یھلا  یاھتنـس  هک  دش  بجوم 

فعض و عضوم 

هک تسا  ییاھـضقانت  زا  یکی  نیا  دننک ؛ فارتعا  ار  نیا  دنریزگان  میفلاخم ؛ مالـسا  تیمکاح  اب  یمالـسا و  تموکح  اب  ام  هک  دنیوگب  احیرـص  دنروبجم  تسا ؛ هداد  رارق  لاعفنا 

. دنک یم لیمحت  اھ  نآ رب  یھلا  یاھتنس  هک  تسا  ییاھزیچ  زا  یکی  نیا  دراد ؛ دوجو  اھ  نآ یگدنز  رد 

هعمجزامن  / ١٣٧١/٠١/٠٧ یاھهبطخ  رد  تانایب 

هنابلط قح یا  هزراـبم هزراـبم ، نیا  دریگب . سپ  ار  شدوخ  ی  هناـخ ددرگرب و  دراد  قح  تلم  نیا  دـنا و  هدرک هراوآ  دوخ  یگدـنز  هناـخ و  زا  ار  یتلم  هک  تسا  نیا  هیـضق  تقیقح 

زورما هک  یناسک  لمع  نھذ و  رد  دینیبب  دناد ! یمن مسیرورت  ار  ینیطسلف  نیزرابم  هب  تبسن  اھتسینویھص  تثابخ  اما  دمان ؛ یم مسیرورت »  » ار هزرابم  نیا  اکیرما ، تسا .

ریغ هزادـنا  هچ  تسایـس ، نیا  دـینیبب  دـنرود ! تیناسنا  تقیقح و  زا  ردـقچ  دـینیبب  تسا ! هدـش  هنوراو  قیاـقح ، ردـقچ  دنتـسھ ، اـیند  یربھر  تیرـشب و  ینابـش  یعدـم 

مھ ار  وا  دوـخ  اـھنت  دـنناسر . یم تداھـش  هـب  ار  یوـسوم  ساـبع  دیـس  لـثم  یا  هتــسیاش ـالاو و  ناـسنا  دـنوش و  یم ناـنبل  روـشک  دراو  اھتــسینویھص  تـسا ! یناـسنا 

تیانج نیا  اھییاکیرمآ  دندرک . یم ددرت  یا  هداج رد  دندوب و  لیبموتا  رد  اھ  نآ دنـشاب . هدوب  گنج  نادیم  رد  اھ  نآ هکنآ  یب دنـشک ، یم مھ  ار  وا  کدوک  نز و  هکلب  دنـشک ؛ یمن

رتالاب نیا  زا  رورت  دیرورت . راد  فرط دیزواجت ، راد  فرط دیتثابخ ، راد  فرط امـش  دینک ؟ یم راکنا  ار  نیا  ارچ  دیملظ . راد  فرط امـش  هک  دوش  یم مولعم  سپ  دننک ! یمن موکحم  ار 

یتسینویھـص بصاغ  تلود  هیلع  یمادقا  یراکادف ، اب  دـنزیخ و  یمرب تساھ ، نآ ی  هناخ نیطـسلف  هک  ینیطـسلف  ناوج  دـنچ  هک  یماگنھ  فرط ، نآ  زا  تسین . رت  حـضاو و 

« يللملانیب مسيرورت   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 17هاگياپ  هحفص 1 
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!؟ دیناد یم قحم  ار  ناتدوخ  دینک و  یم هنوراو  یراذگ  مسا یقح  هچ  هب  امش  تسا »! یتسیرورت  یتکرح   » دنیوگ یم دنھد ، یم ماجنا 

هک دـناد  یمن مھ  اـکیرما  تلم  یتـح  منک  یم ناـمگ  نم  یلو  دـننک ؛ یم هچ  دـنمھف  یم بوخ  اـکیرما  میژر  نارادمدرـس  ینعی  اـھییاکیرمآ  دوـخ  دـنمھفب ! دـیاب  اـھتلم  ار  نیا 

یتلود مسیرورت  تساھییاکیرمآ . یاھراک  نیرتحضاو  وزج  زورما  یتلود ، مسیرورت  تسا . روط  نیمھ اج  همھ  دنھد . یم ماجنا  یتثابخ  هچ  ملاع  حطس  رد  زورما  اھییاکیرمآ ،

روشک کی  هب  دوخ  ی  هدـنگنج یاھامیپاوھ  اب  تلود ، کی  هک  تسا  نیا  یتسیرورت  راک  تسیچ ؟ یتسیرورت  راک  دـنزب . یتسیرورت  یاھراک  هب  تسد  تلود ، کی  هکنیا  ینعی 

یتلود هک  تسا  نیا  یتسیرورت  راک  دـش . هتـشک  هلمح  نآ  رد  مھ  یکدوک  دـنتفگ  درک و  ار  راک  نیا  یبیل  رد  دـنک . نارابمب  ـالثم  ار  روشک  نآ  سیئر  ی  هناـخ دوش و  رو  هلمح

اھییاکیرمآ هک  یراک  دننک ؛ دوبان  روشک  کی  رد  ار  مدرم  هک  تسا  نیا  یتسیرورت  راک  دـندرک . ادانارگ  رد  اھییاکیرمآ  هک  یراک  دـنک ؛ نوگنرـس  یروشک  رد  ار  یرگید  تلود  دورب و 

ار مدرم  یاھ  هناخراک مدرم و  یگدنز  دنتـشک و  ار  یدایز  ی  هدـع دـندرک . دوبان  ار  قارع  مدرم  اما  دوب ؛ رگید  ی  هلاسم کی  قارع ، میژر  اب  اھییاکیرمآ  ی  هزرابم دـندرک . قارع  رد 

. دندرک نارابمب  ار  یماظن  ریغ  زکارم  زا  یرایسب  یتح  دندرک . بارخ 

یاھـشرازگ رد  اضعب  تسا !؟ رت  هناملاظ رت و  نشخ نیا  زا  یتسیرورت ، تکرح  مادک  تساکیرما . دییات  دروم  دـنھد و  یم ماجنا  اھتـسینویھص  زورما  هک  ار  یلمع  دـینیبب  امش 

زا یرایـسب  رد  نینچ ، ییاـھ  هرظنم دـنک . یم راـتفر  تنوشخ  اـب  اـھ  نآ لـباقم  رد  روـشک  نآ  سیلپ  دـننک و  یم یلاـجنج  مدرم  یروـشک ، رد  هک  مینیب  یم نوـیزیولت  یربـخ 

یلاح رد  نیا  تسین . نیطـسلف  مدرم  اب  اھتـسینویھص  ی  هلباقم تینابـصع  تثابخ و  تنوشخ ، هب  مدرم ، اب  سیلپ  دروخرب  یروشک  چـیھ  رد  اما  دوش ؛ یم هدـید  اھروشک 

! تسا هناخبحاص  دنز ، یم شکتک  تنوشخ  اب  روط  نآ هتفرگ و  ار  وا  سیلپ  هک  یناوج  تسا و  هناگیب  نیطسلف ، مدرم  هب  هدننک  هلمح سیلپ  هک  تسا 

ماظن  / ١٣٧٢/٠١/٠۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

زا تیامح  تمھت  الوا  میوگ  یم نم  دننک . یم دیدھت  ار  ام  هناھب  نیا  اب  و  دنک » یم تیامح  اھ  تسیرورت زا  ناریا ، یمالـسا  یروھمج   » دـنیوگ یم مسیرورت ! ی  هیـضق رد  اما  و 

یناسک هچ  ملاع  یاھ  تسیرورت دینیبب  دینک  هاگن  امش  مینک . یمن تیامح  یتسیرورت  چیھ  زا  ام  تسا . راکـشآ  یارتفا  غورد و  کی  ناریا ، یمالـسا  یروھمج  هب  مسیرورت 

! دننک یم هچ  نیطـسلف  تلم  اب  اھتـسینویھص  هک  دینیب  یم دنیاھتـسینویھص . زورما  ایند ، یاھ  تسیرورت نیرتگرزب  مینک ! یم تیامح  اھ  نیا زا  ام  دـییوگب  تقو  نآ دنتـسھ ،

قبط یبرغ ، یـسوساج  یاـھنامزاس  دـنک ؟ یم تیاـمح  تسینویھـص  یاـھ  تـسیرورت زا  یـسک  هـچ  دنـشابن . تـسیرورت  دوـش  یمن بجوـم  دـندش ، تـلود  هـکنیا  فرص 

؟! تسین مسیرورت  نیا  دندرک ! هزرابم  یمدرم  یاھتلود  اھماظن و  اب  اھ  نیا ردقچ  دنور . یم رامش  هب  ایند  رد  یتسیرورت  تشرد  یاھملق  وزج  ناشدوخ ، یاھفارتعا 

نز و هانگ ، یب مدرم  هانپ ، یب مدرم  دـنک و  یراذـگ  بمب ییاجرھ  رد  ینابایخ ، رد  ییاتـسور ، رد  یرھـش ، رد  ایند ؛ زا  یا  هشوگ رد  هک  سکرھ  مینک . یمن تیامح  اھ  نیا زا  ام 

تیامح اھ  تسیرورت زا  هک  یبرغ  یاھتردق  یا  دـیتسھ  امـش  مینک . یمن میا و  هدرکن تیامح  زگرھ  یناسک  نینچ  زا  ام  تسا . تسیرورت  دربب ، نیب  زا  ار  نایماظن  ریغ  درم و 

دنتـشاذگ و بمب  نارھت  ی  هعمج زاـمن  رد  هک  یناـسک  دـندرک ؛ هراـپ  هکت ار  گرزب  کدوـک و  نز و  درم و  دنتـشاذگ و  بمب  نارھت  نھآ  هار  نادـیم  رد  هک  ینـالدروک  نآ  دـینک . یم

نیرت لیصا زا  نت  داتفھ و  دنتشاذگ و  بمب  یمالسا  یروھمج  بزح  زکرم  رد  هک  یناسک  دنشاب ؛ هتـشاد  یھانگ  اھ  نآ هکنیا  نودب  دندرک ، هعطق  هعطق  ار  ام  نادرم  ناناوج و 

ببـس نیا  هب  تسین ، یراذگ  بمب زا  یربخ  دینیب  یم رگا  مھ  زورما  دنتـسیرورت . دنتـشاذگ ، تلم  نیا  لد  هب  ار  اھ  نآ غاد  دندرک و  دوبان  ار  روشک  نیا  یاھ  هرھچ نیرتاویـش  و 

اھ نیا دنتـسھ . اـھ  نیا تسیرورت  دـننک . یم یراذـگ  بمب عماـجم ، رد  اـھزامن و  رد  اـھنابایخ ، رد  اھنادـیم ، رد  زاـب  دـنناوتب ، رگا  مھ  زورما  دـننکب . یراـک  دـنناوت  یمن هک  تسا 

زورما دندرک ، دوبان  ار  درم  نز و  گرزب و  هچب و  دندرک و  رجفنم  مدھنم و  ناشدوخ  یراذگ  بمب اب  ار  نارھت  ینیمخ  ماما  نادـیم  نھآ و  هار  نادـیم  هک  ییاھ  تسیرورت دـنیاجک ؟

. دنتـسھ اـپورا  رد  اـھ  نآ دنتــسھ ؛ اـکیرما  رد  اـھ  نآ دنتــسھ ؛ ییاـپورا  یاـھروشک  نـیمھ  رد  اـھ  نآ دـنریگ ؟ یم تیاـمح  کـمک و  یناـسک  هـچ  زا  دـننک ؟ یم یگدـنز  اـجک 

! دننک یم حرطم  ار  مسیرورت  اب  تفلاخم  یاعدا  هک  دننک  یم یگدنز  یناسک  نامھ  ی  هیاس ریز  اھ  تسیرورت

روشک ارچ  دینک ! یم تیامح  اھ  تسیرورت زا  دـیتسھ و  مسیرورت  راد  فرط دـینک ، یم مھتم  ار  یمالـسا  یروھمج  هک  امـش  تسین . مسیرورت  راد  فرط یمالـسا ، یروھمج 

یاـھروشک رد  دـنتفریذپ ، ناریا  رد  ار  اـھ  یراذـگ بمب دـندرک و  فارتـعا  ناـشدوخ  هک  ار  ییاـھ  تسیرورت نـیمھ  اـھروشک ، ی  هـیقب اـکیرما و  روـشک  ناـملآ ، روـشک  هـسنارف ،

ارچ دنتسھ ، مسیرورت  فلاخم  دنیوگ و  یم تسار  رگا  دننک !؟ یمن بیقعت  تسیرورت  ناونع  هب  ار  اھ  نآ ارچ  دننک !؟ یمن همکاحم  ار  اھ  نآ ارچ  دننک !؟ یمن ریگتسد  ناشدوخ 

ی هچب نز و  نتـشک  اب  ام  میفلاخم ؛ یراذـگ  بمب اب  ام  هن ؛ تسا ! مسیرورت  راد  فرط هک  دـننز  یم ارتفا  تمھت و  یمالـسا  یروھمج  هب  تقو  نآ دـننک !؟ یمن تازاـجم  ار  اـھ  نآ

اھراک نیا  اب  هکنآ  مینک . یم موکحم  ار  اھ  تسیرورت ام  میفلاـخم ؛ تدـش  هب  دنلوغـشم  دوخ  ی  هرمزور یگدـنز  هب  هک  ناـیماظن  ریغ  اـب  ندـش  ور  هبور اـب  اـم  میفلاـخم ؛ مدرم 

! دینک یم مھتم  ار  یمالسا  یروھمج  هک  دیتسھ  اھامش  نیمھ  دیتسھ ؛ رابکتسا  دیتسھ ؛ یبرغ  یاھتلود  دیتسھ ؛ امش  تسین ، فلاخم 

اھ نآ هب  نم  دـنا . هدـمآ نادـیم  هب  مھ  دـیدھت  حالـس  اـب  بـالقنا ، رودـص  مسیرورت و  هب  یمالـسا  یروـھمج  ندرک  مھتم  یپ  رد  یرابکتـسا ، یاھتردـق  مراـھچ . ی  هـتکن اـما  و 

لایخ هچ  یمالسا  یروھمج  ی  هراب رد  دینک ؟ یم دیدھت  زیچ  هچ  هب  ار  یمالسا  یروھمج  دینک . یم دیدھت  ار  یمالسا  یروھمج  هک  دیھابتشا  رد  تدش  هب  امش  میوگ : یم

؟ دیا هدرک

رھشون  / ١٣٧٢/٠٢/١٨ مدرم  رادید  رد  تانایب 

تلم نیا  ناناوج  هک  ییاھشزرا  بالقنا و  مالسا و  لوصا  زا  دنروآ ، یم دوجو  هب  یتاعوبطم  یاھلاجنج  اھویدار و  رد  بالقنا  هیلع  هک  ییاھ  یزاب لامشرق اھقاتلش و  نیا  اب  ام 

. تشاد میھاوخنرب تسد  نزوس  رـس  کی  هدرک ، یونعم  یراذـگ  هیامرـس شیارب  تلم  نیا  دـنداد و  تسد  زا  ار  ناش  یتمالـس نآ ، یارب  زابناج ، ناناوج  دـنداد و  نوخ  شیارب 

مسیرورت و زا  ام  یراد  فرط مسیرورت و  ثحب  مادـم  دننیگمـشخ و  یمالـسا  یروھمج  زا  هک  ییاھ  نآ ما  هتفگ اـھراب  مھ  ـالبق  هچرگا  منک  ضرع  ار  نیا  نم  مھ  رگید  راـب  کـی

«، تسا مسیرورت  راد  فرط ناریا   » دـنیوگ یم هک  اھ  نآ تسا . رگید  زیچ  ناـشلد  فرح  دـننک ، یم حرطم  ار  اوتحم  یب اـنعم و  یب یاـھفرح  نیا  زا  ناریا و  رد  رـشب  قوقح  ضقن 

هک دنناد  یم ناشدوخ  دنتسھ . اھتـسینویھص  ینعی  ایند ، یاھ  تسیرورت نیرت  نشخ راد  فرط ناشدوخ  دنناشدوخ . تسیرورت  دنیوگ . یم غورد  هک  دنناد  یم مھ  ناشدوخ 

هک دـنمھف  یم دـنیوگ و  یم غورد  هک  دـنناد  یم ناشدوخ  دوش ،» یم ضقن  رـشب  قوقح  یمالـسا ، یروھمج  رد   » هک دـنیوگ  یم یھاـگ  رگا  تسین . مسیرورت  راد  فرط ناریا 

؟ دـندنازوس ار  اھ  مدآ روطچ  اکیرما  رد  هک  دـیدید  هچ ؟ ینعی  رـشب  قوقح  دـنرادن ! یا  هقالع الـصا  رـشب  قوقح  هب  ناشدوخ  یھگناو ، تسا . یطبر  یب اوتحم و  یب فرح  نیا ،

راک رھاظ  اھ  نیا تسا ؛ فرح  اھ  نیا دنرادن ! یداقتعا  رشب  قوقح  هب  هچ ؟ ینعی  رـشب  قوقح  دندرک ؟ رامورات  هنوگچ  دندوب ، اکیرما  نادنورھـش  هک  ار ، ناھایـس  روطچ  دیدید 

. تسا یرگید  زیچ  راک ، نطاب  تسا !

جح  / ١٣٧٢/٠٢/٢٨ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

هب هزورما  اـھتمھت  ناـمھ  هک  مینیب  یم تـسا . هدرک  یمالـسا  ناریا  هجوـتم  ار  تاـماھتا  زا  یی  هھایـس زورما  اـت  هراوـمھ  ناریا ، رد  یمالـسا  بـالقنا  یزوریپ  زا  سپ  نمـشد 

، مسیرورت تمھت  دـنرب ، یم ماـن  ییارگداـینب »  » ناونع اـب  نآ ، زا  هک  یرکف  دومج  بصعت و  تمھت  دوش . یم هدز  زین  دنـشاب  هک  اـیند  یاـجرھ  رد  یمالـسا  یاھتـضھن  ی  همھ

یسکرھ فاصنا ، یکدنا  گنج . زا  یراد  فرط حلص و  اب  تیدض  تمھت  نانز ، قوقح  هب  ییانتعا  یب تمھت  یسارکومد ، اب  تیدض  تمھت  رشب ، قوقح  هب  ییانتعا  یب تمھت 

یزوریپ زا  سپ  زور  هاجنپ  زا  هک  دوش  یم یسارکومد  اب  تفلاخم  هب  مھتم  یلاح  رد  یمالسا  ناریا  دزاس . یم هاگآ  شناگدننکدراو  یمرش  یب اھتمھت و  نیا  ندوب  غورد  هب  ار 

رد و  دندیزگرب ، روشک  یسایس  ماظن  ناونع  هب  ار  یمالسا  یروھمج  ناریا ، مدرم  اھ  نآ زا  یکی  رد  هک  یمومع ، یـسرپ  همھ ود  نآ ، زا  سپ  هام  ات ١۴ یمالسا  ریبک  بالقنا 

سلجم رد  ناگدنیامن  و  روھمج ، سیئر یساسا ، نوناق  نتشون  یارب  ناگربخ  سلجم  یاضعا  بیترت : هب  اھ  نآ رد  هک  تاباختنا  هس  و  دنداد ، یار  یـساسا  نوناق  هب  یرگید 

دعوم رد  سلجم ، ناگدـنیامن  روھمج و  سیئر نییعت  یارب  مدرم  روـشرپ  تکرـش  اـب  دازآ ، تاـباختنا  هراوـمھ  زورما  اـت  و  هدـش ، رازگرب  نآ  رد  دـندش ، نیعم  یمالـسا  یاروـش 

هدرک و ار  یناـبیتشپ  نیرتـشیب  یتسینویھـص  تسیرورت  تلود  زا  دوـخ  هک  دـننز ، یم یمالـسا  ناریا  هب  یناـسک  ار ، مسیرورت  هب  تمھت  تسا . هتفرگ  ماـجنا  دوـخ  ینوناـق 

زا رفن  نارازھ  هدرک و  یراذـگ  بمب یمالـسا  ناریا  لخاد  رد  راب  اھدـص  نانآ  ناریگب  قوقح دـنھد و  یم رارق  دوخ  تیامح  رتچ  ریز  رد  ار  یناریا  بالقنا  دـض  تسیرورت  یاـھھورگ 

هلاس تشھ یگنج  هک  دنھد  یم تبسن  یمالسا  یروھمج  هب  یناسک  ار  حلص  اب  تیدض  دنا . هدناسر لتق  هب  ار  هانگ  یب کدوک  نز و  درم و  یبالقنا و  رصانع  یداع و  مدرم 

« يللملانیب مسيرورت   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 17هاگياپ  هحفص 2 
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بوبحم میژر  یمالـسا ، ناریا  هب  هلمح  رطاخ  هب  هک  میژر  نآ  هب  ار  اـھکمک  عاونا  تدـم ، نآ  ی  همھ رد  دـندرک و  لـیمحت  ناریا  رب  وا  تسد  هب  قارع و  یثعب  میژر  قیوشت  اـب  ار 

. دنا هتشاد لوذبم  تفر  یم رامش  هب  نانآ 

١٣٧٢/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمراھچ  رد  هعمجزامن  یاھهبطخ 

هک یماظن  هک  تسا  نیا  تیعقاو  تسا . عقاو  فالخ  هک  دـنناد  یم مھ  ناـشدوخ  تسا . عقاو  فـالخ  مھ  نیا  دـننک . یم مھتم  مسیرورت  زا  تیاـمح  هب  ار  یمالـسا  یروھمج 

زا تیاـمح  نیرتگرزب  نیطـسلف ، ی  هدـش بصغ روشک  رد  یتسینویھـص  تسیرورت  میژر  زا  تیاـمح  تساـکیرما . هدـحتم  تـالایا  میژر  تسا ، مسیرورت  یماـح  اـیند  رد  زورما 

یاھروشک رد  ایس  یسوساج  نامزاس  تلاخد  دارفا ، نتـشک  فلاخم ، صاخـشا  دارفا و  ندوبر  اھروشک ، رد  ناشتلاخد  ینعی  اھییاکیرمآ ، دوخ  یاھـشور  تسا . مسیرورت 

، عضو نیا  اب  تسا . مسیرورت  تشرد  یاھملق  زا  همھ  تسا ، هدوب  فلاخم  اھ  نآ اب  اکیرما  هک  یفیعض  یاھتلود  اھتموکح و  ندرب  نیب  زا  یماظن و  یاھاتدوک  داجیا  فلتخم و 

عوضوم رد  ای  تسا . عقاو  فـالخ  ینخـس  بذـک و  ییاـعدا  نیا  هک  دـناد  یم مھ  شدوخ  دـنک ، مسیرورت  هب  مھتم  ار  یمالـسا  یروھمج  اـکیرما ، رگا  هک  تسا  نشور  یلیخ 

هب دشاب  هدمآ  دوجو  هب  ای  دیایب  دوجو  هب  دھاوخب  هک  اجرھ  رد  ار  یمالسا  ماظن  رھ  ناریا و  یمالسا  یروھمج  هک  اکیرما ، میژر  هلمج  زا  اھتلود و  نآ  دوخ  رـشب ، قوقح  ضقن 

. تساھ نآ دوخ  دزن  رد  رشب ، قوقح  ضقن  تشرد  یاھملق  هک  دنناد  یم دننک ، یم مھتم  رشب  قوقح  ضقن 

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

، هنافـساتم یلو  تسا ؛ تسرد  یاھفرح  نآ  زا  ام  رظن  هب  هک  هدـش  جـیار  یفرح  ایند  رد  زورما  تسا . یمھم  رما  اھتلم  یارب  یللملا ، نیب حطـس  رد  اـیند و  حطـس  رد  تینما 

مـسیرورت اب  هزرابم  ایند ، رد  جیار  تسرد  فرح  نیا  دـننک . یم بلـس  ار  ناسنا  نانیمطا  دـنروآ و  یم نابز  هب  ار  فرح  نیا  تسردان  یاھ  مدآ تسرد ، یاھفرح  زا  یلیخ  لثم 

نیمھ لـثم  دربب . شیپ  ینمااـن  لـتق و  تشحو و  رورت و  داـجیا  اـب  ار  دوخ  راـک  دـھاوخب  یتلود  اـی  یھورگ  یناـمزاس ، یا ، هعومجم هکنیا  ینعی  هچ ؟ ینعی  مسیرورت  تسا .

لاـیخ هب  تسا . مسیرورت  عوـن  نیرت  تشز رھظم  راـک ، نیا  دـنداد . ماـجنا  مالـسلا  هالـصلا و  هیلع  اـضرلا  یـسوم  نب  یلع  رھطم  مرح  رد  هایـسور ، نیقفاـنم  هورگ  هک  یراـک 

ار ایاضق  اھ ، هراچیب دنناشکب . نارحب  هب  ار  ناریا  تلم  یمالسا و  یروھمج  دیاب  هک  دندیسر  هجیتن  نیا  هب  ات  دندرک  لیلحت  هبساحم و  قیرفت و  عمج و  دنتسشن ، ناشدوخ ،

یتسیرورت یاھراک  دـننزب و  راجفنا  هب  تسد  روشک ، فلتخم  قطاـنم  رد  هک  تسا  نیا  مھ  ندـناشک  نارحب  هب  دـنناشکب ! نارحب  هب  هک  دـندرک  ماـمت  ناـشدوخ  نیب  روط  نیا

. دـنروآ دوجو  هب  یا  هفیاط یموق و  تافالتخا  دنتـسناوت ، مھ  رگا  دـننک و  برطـضم  ار  هاگتـسد  مھ  شحوتم و  ار  مدرم  مھ  هلیـسو ، نیدـب  ناشدوخ ، لایخ  هب  دـنھد . ماـجنا 

، ناریا تلم  رظن  هب  هک  ار  مالـسلا  هالـصلا و  هیلع  اضر  ماما  مرح  هک  دوب  نیا  مھ  دوصقم  نآ  هب  ندیـسر  هار  درک . مھارف  ناـشیارب  ار  یدوصقم  اـھ ، نآ یریگ  میمـصت لـیلحت و 

دـندوب و هجوت  اعد و  زاین و  زار و  عرـضت و  لوغـشم  اجنآ  رد  هک  ار  اھ  مدآ نیرت  کاپ نیرت و  هانگ یب دـننک و  کـتھ  رجفنم و  تسا ، روشک  لـخاد  رد  یبھذـم  نکاـما  نیرت  سدـقم

. دنیامن هعطق  هعطق  اروشاع  زور  رد  دندش ، یم بوسحم  مالسلا  هالصلا و  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  نامھم 

اھ نآ دندرک . مادقا  یا  هناعبـس راتـشک  نیگنن و  تشز و  راک  نینچ  هب  یـضرف ، یلایخ  ی  هناقمحا دوصقم  کی  یارب  تسا . مسیرورت  نیا ، داب ! هایـس  یاھلد  نآ  رب  ادخ  تنعل 

ولج درک و  لضفت  لاعتم  یادـخ  دـمحب هللا  هک  دـنھد  ماـجنا  مھ  هیلع  ناوضر هللا  ماـما  دـقرم  اـھیلع و  هللا مالـس هموصعم  ترـضح  مرح  رد  ار  راـجفنا  نآ  هیبش  دنتـساوخ  یم

هدـع کی  دوخ ، موش  دـصاقم  هب  ندیـسر  یارب  یا  هعومجم دـھد . ماجنا  دـناوت  یم هعومجم  کی  هک  تسا  یراـک  نیرت  تشز نیا ، تسا . مسیرورت  نیا ، دـش . هتفرگ  هعجاـف 

. دنک دوبان  یھانگ ، مرج و  نودب  صاخ و  ینمشد  نودب  ییاجرھ ، رد  سنج ، عون و  رھ  زا  ار ، ناسنا 

زا عقاو ، رد  تسا . تسینویھص  بصاغ  میژر  تسیرورت ، تلود  ی  هنومن نیرتحـضاو  زورما  دوش . یم قالطا  یتلود » مسیرورت   » شراک هب  هک  میراد  مھ  تسیرورت  تلود  هتبلا 

لاس ١٩۴٨ زا  ینعی  داد - تموکح  اھتـسینویھص  هب  یمالـسا  نیطـسلف  روشک  رد  سیلگنا ، یقرـش  دـض  یمدرم و  دـض  یمالـسا ، دـض  تسایـس  دـیلپ و  تسد  هک  یزور 

رد ماع  لـتق  لاـثم ، ناونع  هب  دـنرب . یم دـندرب و  یم شیپ  رورت  اـب  ار  ناـشیاھراک  اھتـسینویھص  تخادرپ . رورت  هب  تفرگ و  لکـش  مھ  یتلود  مسیرورت  نآ - زا  لـبق  یدـالیم و 

. تسا مسیرورت  رھاظم  زا  دیا ، هدینش ار  شا  هیضق هک  نیسایرید » »

اجرھ  » دـنیوگب اھ  نآ هب  دـننک و  اھر  نابایب  رد  ار  هانپ  یب اھنت و  یاھنز  دنـشکب و  ار  اھدرم  ای  دـندنبب و  راـبگر  هب  ار  اـھ  هچب اـھنز و  اـھدرم ، دـننک ، هلمح  اتـسور  کـی  هب  یتقو 

. دیامن یم خر  مسیرورت  رھاظم  نیرتزراب  زا  یکی  دننزب ، شتآ  ار  اھ  هناخ ی  همھ سپس  و  دیورب » دیھاوخ  یم

شراک هشیمھ  تسا - هدش  ادیپ  یمالسا  ی  هرکیپ رد  یناطرس  ی  هدغ نیا  هک  ینرق  مین  ابیرقت  لوط  مامت  رد  یترابع : هب  زورما - ات  لیکشت  ودب  زا  لیئارـسا ، بصاغ  تلود 

اب هارمھ  امیپاوھ ، لاب و  خرچ دـنورف  دـنچ  هنابـش ، موجھ  کـی  رد  بصاـغ ، تلود  نیا  اریخا  هک  دـیا  هدینـش اـمتح  تسا . یتلود  مسیرورت  لـماک  رھظم  هدرب و  شیپ  رورت  اـب  ار 

دوجو رت  حـضاو نیا  زا  یتلود  مسیرورت  ایآ  دـننک ! لقتنم  نادـنز  هب  دـنیابرب و  شا  هناخ زا  ار  یدرم  دـنروآرد و  هرـصاحم  هب  ار  ییاتـسور  ات  داتـسرف ، نانبل  هب  هحلـسا  ودـنامک و 

!؟ دراد

رھظم زورما  هک  دـیناد  یمن امـش  ایآ  دـندز . فرح  مسیرورت  هب  عجار  دـندنابنج و  شیر  دنتـسشن ، ناھج ، یتعنـص  تلود  تفھ  یاـسور  شیپ ، یدـنچ  هک  تساـجنیا  بلاـج 

یاراد ار  اھناسنا  دیتسھ ، رـشب  قوقح  یعدم  ردق  نیا هک  امـش  ایآ  دیراد !؟ هظحالم  یکدـنا  ناھج ، یمومع  راکفا  زا  امـش  ایآ  دـیراد !؟ فاصنا  امـش  ایآ  تسیک !؟ مسیرورت 

ییاـبر مدآ راتـشک و  هب  دـنک و  یم هلمح  ناـنبل  هب  زور  رھ  هـک  یتـلود  نآ  تـسیک ؟ اـیند  رد  تـسیرورت  تـلود  یتـلود و  مـسیرورت  رھظم  زورما  دـیناد !؟ یم صیخـشت  لـقع و 

تسھ مھ  یرگید  تلود  لیئارـسا ، تلود  زا  ریغ  ایآ  تسا ؟ هدمآ  دوجو  هب  ماع  لتق  راتـشک و  تشحو و  داجیا  رورت ، ساسارب  لوا  زا  شتلود ، هک  تسیک  تسیک ؟ دزادرپ  یم

نآ زا  یتح  دـینام و  یم تکاـس  تلود  نیا  یتسیرورت  تامادـقا  لـباقم  رد  ارچ  لیئارـسا ! دـییامرفب : دـیدرگ ؟ یم یتلود  مسیرورت  لاـبند  دـشاب ؟ رادروخرب  اـھیگژیو  نیا  زا  هک 

. تسا یناھج  ییالب  لیئارسا ، بصاغ  تلود  دییوگ !؟ یم غورد  ارچ  دینک !؟ یم تیامح 

، یبزح ظاحل  زا  و  اھتـسینویھص ، بصاـغ  تموکح  یتلود ، ظاـحل  زا  شیـالعا  رھظم  هک  تسا ؛ مسیرورت  یـالب  ـالب ، کـی  دراد : دوجو  ـالب  ود  ناـھج ، حطـس  رد  زورما  دـینیبب !

هک مود ، یالب  دندرک . ومن  دشر و  گرزب ، یاھتلود  لاب  ریز  دوش ، یم ریثکت  دنک و  یم دشر  ناد  هلابز رد  یبسانم  طیحم  رد  هک  یبورکیم  لثم  هک  دننیقفانم ؛ لاثما  نیقفانم و 

ار یتلود  مسیرورت  دنسانش و  یم ار  تسیرورت  دننیب ، یم ار  رورت  اھ  نیا دنرشب . روما  یرادمامز  یعدم  هک  تسا  یناسک  یـشک  قح تسا ، رتگرزب  مھ  لوا  یالب  زا  دیاش 

. تسا یگرزب  یالب  تیرشب ، یارب  اعقاو  اھ  نیا راک  دننک . یم راکنا  دنناشوپ و  یم ار  قح  اما  دنھد ، یم صیخشت  مھ 

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

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

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

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

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

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

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

هب ایند  دنزیخ . یمرب هزرابم  هب  اھ  نآ اب  مھ ، هدش  عقاو  ملظ  دروم  یاھتلم  زا  یرـصانع  دننک و  یم متـس  ملظ و  هک  دنراد  دوجو  ییاھتلود  ایند  رد  هک  دـنا  هتفریذـپ همھ  زورما 

ناوج دننک . یم هزرابم  یتسینویھـص  نشخ  بصاغ و  رگلاغـشا و  ملاظ و  تلود  اب  یناسک  زورما  دـنک . یم هاگن  زرابم  مشچ  هب  هک  تسیرورت  مشچ  هب  هن  نینچ  یرـصانع 

وا هب  ناوج  نآ  هک  یتیعمج  نامزاس و  مرج  دوب . ناسک  نیا  هلمج  زا  دیتلغ ، نوخ  هب  ناشیاھرودزم  اھتـسینویھص و  راک  تیانج مرجم و  تسد  هب  شیپ  زور  دنچ  هک  ینموم 

زا مد  هک  تسا  نیا  دـنراد ، زرابم  رـصانع  نآ  هک  یرگید  گرزب  مرج  اھتـسینویھص ، معز  هب  هتبلا  دـنک . یم هزرابم  دوخ ، ی  هناخ بصاـغ  میژر  اـب  هک  تسا  نیا  تسا  بوسنم 

هب ار  ناوج  نآ  تسینویھـص ، نارودزم  تسا ! یگرزب  رایـسب  مرج  رگید  نیا  دنتـسھ . ام  راوگرزب  ماما  وریپ  هک  دننک  یم راختفا  تحارـص  هب  دننز و  یم ماما  زا  تیعبت  مالـسا و 

« يللملانیب مسيرورت   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 17هاگياپ  هحفص 3 
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زا ریغ  دشک . یم ار  اھ  نآ دنک  ادیپ  تسد  دوخ  نانمـشد  هب  رگا  لیئارـسا ، تسیرورت  میژر  لثم  یمیژر  هک  تسا  یھیدب  تسین . یعیبط  ریغ  نادنچ  مھ  نیا  دندناسر . لتق 

. دناسر دنھاوخ  لتق  هب  دننک ، ادیپ  ار  یناسک  رگا  مھ  ناوج  نآ 

نیا سک  چـیھ برغ ، یایند  رد  هک  تسا  نیا  مھم  نکل  تسا . تسیرورت  یمیژر  اریز  میرادـن ؛ راظتنا  نیا  زا  ریغ  لیئارـسا  زا  ام  تسین . راظتنا  فالخ  نادـنچ  اـجنیا  اـت  هیـضق 

دایرف دـنک و  هرگ  تشم  نآ ، هیلع  دراد  قح  ایند  یاجرھ  رد  تیرـشب  هدرک و  رپ  ار  ایند  زورما  هک  یتشز  ی  هرھچ تسا ؛ هطلـس  ماـظن  نیا  درکن . موکحم  ار  یتسیرورت  تکرح 

توکـس یتـحار  هب  تسا ، مسیرورت  رورت و  ناـشنابز  ی  هقلقل هک  ینارادمتـسایس  رـشب ، قوقح  یاـھنامزاس  ناراـگن ، هماـنزور تسا . روآدرد  رایـسب  توکـس ، نیا  دـشکب .

اھ نآ تسا . هدرک  یرورپ  تسیرورت هب  مھتم  ار  یمالـسا  یروھمج  مامت ، یمرـش  یب اب  ایند ، یاھتلم  اھتلود و  ی  همھ ناگدـنیامن  لباقم  رد  اـکیرما  روھمج  سیئر دـننک . یم

نآ دنیوگ ؛ یم ییاھزیچ  غورد ، ای  تسار  اھتسینویھص ، دماشوخ  رطاخ  هب  طقف  تایعقاو . رد  یتقد  هن  دنراد و  یشرازگ  هن  دنا . هظحالم یب اوقت و  یب ندز ، تمھت  رد  ردق  نیا 

، دنک تلفغ  ایند  رد  نآ  دوجو  زا  یسک  رگا  هک  تسا  یتشز  هیرک و  رایسب  عوضوم  نیا  دنروآ . یمن ور  هب  دننک و  یمن موکحم  ار  اھتسینویھص  یتسیرورت  حیرـص  تایانج  تقو 

. دنادب لفاغ  ار  دوخ  دیاب 

شترا  / ١٢/١۶/١٣٧۴ ینیمز  یورین  یرسفا  هاگشناد  رد  تانایب 

ام دنوش . یم مھتم  مسیرورت »  » هب روشک ، نیا  دنلبرس  نادرم  یمالسا و  یروھمج  تلود  ناریا و  تلم  تسیرورت ، یاھتسینویھص  هب  هتـسباو  یاھ  هناسر رد  الاح ، نیمھ 

، یمالسا ناریا  میرازیب . رفنتم و  دنتـسھ ، اھ  نآ ییاکیرمآ  نایماح  یلاغـشا و  نیطـسلف  بصاغ  نارادمامز  نانآ ، سار  رد  هک  اھ  تسیرورت زا  میرفنتم و  رازیب و  مسیرورت  زا 

یاـھ هاگتـسد اـکیرما ، یایـس  نانمـشد ، یتـسیرورت  یاـھتیلاعف  فدـھ  دـشخرد ، یم ناـھج  یاـھتلم  اـھروشک و  ناـیم  رد  یمالـسا  فدـھ  اـب  مالــسا و  ناوـنع  اـب  نوـچ 

هاگتـسد رد  لقتـسم ، روـشک  کـی  رد  یراـک  بارخ یارب  دـننک و  یمن مرـش  هـک  دنتـسھ  یناـسک  اـھ  تـسیرورت تساـھ . نآ هاوخدـب  شیدـنادب و  ناراـکمھ  یتـسینویھص و 

تلم ینمـشد  یتسود و  دـنا .» تسیرورت  » مان ی  هتـسیاش اھ  نآ تسا . رفنتم  اھ  نآ راـک  زا  مھ  ناریا  تلم  میرفنتم و  اـھ  نآ زا  اـم  دـننارذگ ! یم هجدوب  دوخ ، یراذـگ  نوناـق

رب زورما  هک  ییاھ  تسیرورت نیمھ  لثم  دنفارحنا . راچد  دوخ ، تاذ  رد  هک  تسا  یناسک  راک  یتسیرورت ، راک  تسا . هنالقاع  حیحص و  یاھشور  اب  و  یقطنم ، راکشآ و  ناریا ،

. اھ نآ ییاکیرمآ  یاھ  نابیتشپ و  دننک ، یم تموکح  یلاغشا  نیطسلف 

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

ام هک  دـیوگ  یم دـنلب  یادـص  اب  دتـسیا و  یم ایند  یمومع  راکفا  لباقم  رد  نشور  زور  دـشک و  یمن تلاجخ  دـنک - یم بجعت  ناسنا  اـعقاو  هک  اـکیرما - روھمج  سیئر تقو  نآ 

یفاصنا و یب تلفغ و  شمـسا  نیا ، تسیچ ؟ یریگ  عضوم نیا  مسا  هک  دـنک  یم بجعت  ناسنا  اعقاو  مینک ! یراکمھ  لیئارـسا  اـب  مسیرورت ، زا  یریگولج  یارب  میھاوخ  یم

نیطسلف روشک  تردق  سار  رد  هک  دنتسھ  یناسک  نیمھ  ملاع ، یاھ  تسیرورت نیرتدیلپ  نیرت و  کانرطخ مھ  نآلا  تسیچ ؟ فرح  نیا  یانعم  تسا . ییوگروز  رابکتـسا و 

هراوآ دوخ  نطو  زا  هک  یناسک  نآ  اھ ؟ تسیرورت مادـک  دـینک !؟ یراکمھ  اھ  نیا اـب  اـھ  تسیرورت مسیرورت و  لـباقم  رد  دـیھاوخ  یم امـش  دـنراد . رارق  مولظم  ی  هدـش لاغـشا

!؟ دنتسیرورت دنشک  یم دایرف  دننک و  یم هرگ  یتشم  دنروآ و  یم رد  نیتسآ  زا  یتسد  دنا و  هدمآ ناج  هب  اھراشف  رثا  رد  یدامتم ، یاھلاس  زا  دعب  دنا و  هدش

جح  / ٠٢/٠۴/١٣٧۵ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

یزوت و نیک یارب  یلیلد  نیملـسم ، ناھج و  مدرم  یمومع  راـکفا  ربارب  رد  اـت  دـننک  یم مھتم  ینمااـن  رودـص  یبلط و  گـنج یبلط و  هعـسوت هب  ار  یمالـسا  یروھمج  اـھ  نآ

زا اج  همھ  رد  مسینویھـص  اکیرما و  ناگدـناشن  تسد ای  اھتـسینویھص  یاھ  هیامرـس اب  هک  یتاعوبطم  نانآ و  رودزم  یاھویدار  دنـشاب . هدیـشارت  دوخ  زیمآ  تثاـبخ ینمـشد 

دم ات  دننک ، یم رشتنم  یمالـسا  یروھمج  دض  رب  ار  دولآ  ضرغ غورد و  یاھربخ  اھلیلحت و  اھ و  هعیاش اھتمھت و  هفقو  یب دوش ، یم رـشتنم  یمالـسا  یاھروشک  رد  هلمج 

هنادرمان یغیلبت  یاھ  شور نیرت  نردـم اـب  اـھ  نآ دـننک . فقوتم  دننکـشب و  ار  هسفن ) سدـق هللا   ) اـم لـحار  ماـما  ماـن  تیبوبحم  تسادـق و  یمالـسا و  بـالقنا  یونعم  ذوفن 

رگید یمالسا و  دنلبرس  ناریا  نایم  تمھت  غورد و  زا  یلئاح  دننک و  نادرگ  یور نآ  زا  ار  مالسا  یایند  رد  شناراد  فرط یمالسا ، یروھمج  دض  رب  ینکارپ  نجل اب  دنـشوک  یم

نایماح تسینویھـص و  بصاغ  تموکح  نارـس  ینعی  ملاع  یاھ  تسیرورت نیرتاوسر  دنروآ . دیدپ  دنـسارھ  یم اھ  نآ رد  ناریا  ی  هبرجت رارکت  زا  نانآ  هک  یمالـسا  یاھروشک 

ار دوخ  زیمآ  تمھت ی  هراشا تشگنا  هناھب ، یب ای  هناھب  رھ  هب  لیئارسا  اکیرما و  نارادمدرس  دننک . یم مھتم  مسیرورت  هب  ار  یمالسا  ناریا  اکیرما ، تلود  رد  نانآ  تشرس  دب 

دنچرھ رد  دـنور و  یم هناـشن  یمالـسا  ناریا  ناـشخرد  زیزع و  سدـقم و  ماـن  راـب ، کـی دوخ  یـسایس  ی  هملک دـنچرھ  رد  دـنور و  یم هناـشن  یمالـسا  یروھمج  یوس  هب 

. دنروآ یم نابز  رب  ترفن  مشخ و  اب  ار  یمالسا  ناریا  ناشخرد  زیزع و  سدقم و  مان  راب ، کی دوخ  یسایس  ی  هملک

ماظن  / ٠٩/١٩/١٣٧۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

. دنک یم جیورت  دھد و  یم دشر  هعـسوت و  ایند  رد  دوخ  راتفر  اب  ار ، ییارگ  لطاب بلقت و  بیرف ، ییوگ ، غورد هک  تسا  نیا  یناھج  رابکتـسا  مئارج  نیرتگرزب  زورما ، هنافـساتم 

ایند فارطا  رد  ار  رورت  نیرتشیب  هک  دنتـسھ  یناسک  تسا - ربکتـسم  یاھتموکح  ی  همھ سار  رد  اکیرمآ  تلود  هک  ایند  ربکتـسم  یاـھتموکح  رد  دـینک  هظحـالم  امـش  نـآلا 

راک دندوب ، هدرک  هجوتم  ناشدوخ  هب  ار  ایند  الامتاوگ ، رد  هک  ینیدوقفم  اھ و  هتشک هک  تسا  هدرک  اعدا  ییاکیرما  نارادمتـسایس  زا  یکی  هک  دش  لقن  رخاوا  نیمھ  دنا . هدرک

! دوش یم فشک  الاح  تسا و  هدرک  دوقفم  دوبان و  راکش و  ار  یسایس  نیفلاخم  اھناسنا و  کت  کت اکیرما ، یسوساج  یایس  نامزاس  تسا . ایس » »

ام دوخ  مھ  ناریا  رد  دـندرک . فالخ  یاھراک  دـنتخادنا ؛ هار  اتدوک  دـندرک ؛ رورت  یـشک و  مدآ اھ  نیا ایند ، طاقن  زا  یرایـسب  رد  نیتال و  یاکیرمآ  رد  صوصخب  اـیند  یاـج  همھ  رد 

ماجنا هناتسود  تالدابم  اھ  نآ اب  دنداد ؛ هانپ  اھ  نآ هب  دندرک ؛ تیامح  ملاع  یاھ  تسیرورت نیرت  تشز زا  اھ  نیا تسا . روط  نیمھ مھ  رگید  یاھاج  رد  میدید . میدوب و  دھاش 

، تسا ناودع  ملظ و  بصغ و  رب  ینبم  مسیرورت و  رب  ینبم  تلود  کی  هک  لیئارـسا  تلود  زا  دـننک . یم مھ  نآلا  دـندرک ؛ یلام  کمک  اھ  نآ هب  دـندرک ؛ لیلجت  اھ  نآ زا  دـنداد ؛

، هقطنم نیا  رد  اکیرما  نآلا  دننک ! یمن تیامح  لیئارسا  ردق  هب  مھ ، ناشدوخ  برع  ناتـسود  زا  اھ  نآ یتح  دننک ! یم تیامح  اراکـشآ  دنا ؛ هدرک ار  کمک  تیامح و  نیرتشیب 

هب ار  وا  تسا و  لیئارـسا  وا  یقیقح  تسود  عقاو  رد  دـنک و  یمن کمک  دـنک ، یم کمک  لیئارـسا  هب  هک  یردـق  هب  دنتـسھ ، تسود  وا  اـب  یتنـس  تروص  هب  هک  ییاـھتلود  هب 

، نیفلاخم راکـش  رورت ، اب  تسا ، هدمآ  دوجو  هب  تموکح  نیا  هک  لوا  زا  تسا . مسیرورت  رب  ینبم  هک  تسا  یتلود  لیئارـسا  هک  یلاح  رد  دھد . یم حـیجرت  اھتلود  نآ  ی  همھ

اب هزراـبم  مچرپ  زورما  لاـح  نیعرد تسا . مـسیرورت  رورت و  زا  اـھ  نآ تیاـمح  نـیا  تـسا ! هدـمآ  دوـجو  هـب  یعمج  هتـسد یاھراتـشک  اـھناسنا و  دارفا و  یدوباـن  مـلظ ، غورد ،

! تسا هتفرگ  شود  رب  اکیرمآ  مھ ، ار  مسیرورت 

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

رد ار  کدوک  نز و  درم و  داتـشھ  داتفھ ، دـندنازوس ! شتآ  رد  هدـنز  هدـنز  ار  یتعامج  هدـحتم  تالایا  رد  لبق  لاس  دـنچ  هک  دـنراد  دای  هب  دـنتاعوبطم ، ربخ و  لھا  هک  یناسک 

مرج مالعا  شا  هیلع هک  دـننک  یم اعدا  دـنک ، ملظ  هناخ  رد  دوخ  گس  ای  هبرگ  هب  یـسک  رگا  دـنراد و  قوقح  تاناویح  اھگـس و  ناشدوخ  لایخ  هب  هک  ییاج  نامھ  رد  اـکیرما 

تیاـمح احیرـص  اھتـسینویھص  ینعی  اـیند  یاـھتلود  اـھروشک و  نیرت  تسیرورت زا  روـشک ، نیمھ  دـندنازوس ! شتآ  رد  اـیند  مدرم  مـشچ  وـلج  نـشور و  زور  رد  دـش  دـھاوخ 

میژر تـسین . یتسینویھــص  مـیژر  زا  رتور  هایــس رت و  لـمع تـشز مزیرورت ، مزیــشاف و  مـلظ و  ضیعبت و  هـب  شیارگ  ظاـحل  زا  یمیژر  ماـظن و  چــیھ  اـیند ، رد  زورما  دــنک . یم

ی هدشاشفا دانسا  یـسک  رگا  هک  تساھتلم ، اھروشک و  اھتلود و  روما  رد  رگلالخا  رگ و  هلیح رگ و  هعدخ بلقتم و  ملاظ و  تسرپداژن و  بصاغ و  تسیرورت و  یتسینویھص ،

هن نیمزرـس  نآ  بحاص  ناملـسم  بارعا  هب  ار  اھملظ  نیرتگرزب  ایند ، مدرم  مشچ  لباقم  رد  یروشک ، نینچ  دـید . دـھاوخ  ار  اھ  نیا ی  همھ دـنک ، هظحـالم  ار  اـھ  نآ یتینما 

دننام ناشملظ  زا  دروم  کی  رگا  هزات  دریگ و  یمن رارق  یناھج  یاھتردق  ضرعت  دروم  مھ  یکی  اھ ، نآ ملظ  دروم  دص  زا  دنک . یم نیمزرس  نآ  کلام  نیمزرـس ؛ نآ  نکاس  طقف 

ردقچ دنرادرکدب ؛ اھ  نیا ردقچ  دینیبب  امش  دنک ! یم وتو  ار  نآ  اکیرما  دوش ، رداص  یتسینویھـص  میژر  هیلع  یا  همانعطق دریگ و  رارق  ضرعت  دروم  تینما  یاروش  رد  ریخا  دروم 

« يللملانیب مسيرورت   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 17هاگياپ  هحفص 4 
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. دنا یتشز ملظ و  یھایس و  راد  فرط اھ  نیا

هعمجزامن  / ١٠/٢۶/١٣٧۶ یاھهبطخ  رد  تانایب 

هب مھ  یلیخ  فرح ، نیا  تسا . یتسینویھـص  بصاـغ  تموـکح  شرھظم  زورما  تسھ  مھ  یتـسرد  رایـسب  فرح  هک  دـش  هتفگ  هبحاـصم  ناـمھ  رد  هک  یتـلود  مـسیرورت 

! دننک یم هچ  نانبل  مدرم  اب  دیدید  دننک ! یم هچ  اھینیطسلف  اب  دیدید  دننک ! یم هچ  ناشمدرم  اب  دیدید  امش  تسا . یتسرد  الماک  فرح  نیا  تسا ! هدروخرب  اھتسینویھص 

یماح نیرت  یدج نیرتگرزب و  اھییاکیرمآ  تسھ ؟ ایند  رد  یزیچ  نینچ  رگید  اجک  دنرب ! یم دندزد و  یم ناشیاھ  هناخ زا  ار  اھ  مدآ دـنیآ و  یم نانبل  یاھاتـسور  هب  رتپوکیلھ  اب 

نم مرادن ، یراک  امش  اب  نم  دیوگب  ناریا  تلم  لثم  یبلط  قح تلم  هکنیا  یارب  تسین  سب  نیا  تسین ؟ یفاک  مرج ، نیا  تسین ؟ گرزب  مرج ، نیا  دنتسھ . اھتـسینویھص 

. دیوگ یم ار  نیمھ  اکیرما  هب  ناریا  تلم  منک ؟ یم موکحم  ار  امش  راتفر  نم  منک ، یم در  ار  امش 

ماظن  / ٢١/١٣٧٧/٠۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

داـحتا ی  هلیـسو دـیاب  هچنآ  هک  دـنا  هدرک یراـک  مالـسا  نانمـشد  هک  تسا  نیا  مالـسا  یاـیند  بئاـصم  نیرتگرزب  زا  یکی  زورما  دـنوش . دـحتم  مھاـب  دـیاب  ناملـسم  یاـھتلم 

یا هلیسو ار  نیا  ناملسم ، یاھتلود  زا  یـضعب  هک  دنا  هدرک یراک  تسا ! هدش  اھ  نآ فالتخا  ی  هلیـسو بصاغ  یاھتـسینویھص  دوجو  نمـشد ، دوجو  ینعی  دوش  نیملـسم 

مھ هب  ار  ناناملـسم  دیاب  یمالـسا ، یاھروشک  بلق  رد  ینمـشد  نینچ  ندوب  هک  یلاح  رد  دـیآ ؛ دوجو  هب  فالتخا  اتقیقح  دـننکب و  دوخ  ناردارب  لباقم  رد  نتفرگ  رارق  یارب 

اھ نآ سار  رد  رابکتـسا و  یاھتیامح  رگا  ددرگ . یمرب رابکتـسا  یاھ  یزادنا تسد تلاخد و  هب  مھ  هانگ  نیا  دروآ . دوجو  هب  دحاو  دی  دھد و  لیکـشت  دحاو  ی  هھبج دنک ؛ کیدزن 

، دوبن لیئارـسا  یلعج  تلود  یلعف  نامکاح  نیمھ  ینعی  دـنا  هدـش زکرمتم  یمالـسا  یاھروشک  بلق  رد  هک  یللملا ، نیب یاھ  تسیرورت نیطـسلف و  نارگلاغـشا  زا  اـکیرما 

. تسا روط  نیمھ مھ  نآلا  دنتشادن . ندنام  تردق 

تلود  / ٠٢/١٣٧٧/٠۶ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

یاکتا هب  یتلود  هک  درک  لوبق  دوش  یمن تسین . اـیند  لقتـسم  یاـھناسنا  لوبق  دروم  هجو  چـیھ هب داـتفا ، قاـفتا  ناتـسناغفا  نادوس و  رد  هک  هچنآ  ریخا ، یاـیاضق  نیمھ  رد 

طلغ نیا  منک ! یم سپ  مناوت ، یم نم  هک  دـشاب  نیا  طـقف  مھ  شلالدتـسا  دـیامن . مجاـھت  دـنک ، هلمح  رگید  تلم  کـی  هب  تسدرود و  روـشک  کـی  کاـخ  هب  دـناوت  یم هکنیا 

زا یـضعب  مینک . موـکحم  ار  شور  نیا  هک  میتـشاد  ار  تعاجـش  نیا  لوا  زا  یمالـسا ، یروـھمج  ناوـنع  هب  اـم  تساـیند . لقتـسم  یاـھتلم  دودرم  شور  شور ، نـیا  تـسا .

. تفر میھاوخن  میتفرن و  اھییامن  تردق هنوگ  نیا راب  ریز  زگرھ  ام  دننک . موکحم  ار  نآ  دنتسین  رضاح  دندنسپ ، یمن ار  شور  نیا  هکنیااب  رگید ، یاھروشک 

: دراد گرزب  لاکشا  ود  تفرگ ، ماجنا  نادوس  رد  ای  ناتسناغفا  رد  هک  یراک  نیا 

دییاـت هجو  چـیھ هب مھ  ار  اـینازنات  اـینک و  یماـظن  ریغ  یموب  مدرم  نتـشک  مسانـش و  یمن ار  ندـال » نب هماـسا   » نم تسا . زیمآ  تیاـنج لـمع  کـی  یناـسنا ، ظاـحل  زا  ـالوا 

راتـشک ظاحل  زا  اجنآ  رد  هک  یتکرح  نآ  هک  تسا  موکحم  هزادنا  نامھ  هب  دـنداد ، ماجنا  ناتـسناغفا  رد  اھ  نیا هک  یتکرح  نیا  اما  میتسین  یـضار  ام  اھزیچ  نیا  هب  منک  یمن

باترپ کشوم  اھھد  دـننک ؛ یم هلمح  عافد  یب ناسنا  هدـع  کـی  هب  نمـشد ، هب  هلمح  ناونع  هب  تفرگ . ماـجنا  یماـظن  مادـقا  کـی  رد  لـیخد  ریغ  یماـظن و  ریغ  یاـھناسنا 

ای میداد ، صیخـشت  ام  هک  ناونع  نیا  هب  طقف  دـننک ؛ یم دوبان  دـنرب و  یم نیب  زا  ار  ناسنا  دادـعت  هچ  تسین  مولعم  دـنرب ؛ یم نیب  زا  ار  یا  هناـخراک نادوس  رد  اـی  دـننک ؛ یم

تلود تسا . موـکحم  دوـش ، تیاـنج  نیا  بکترم  سکرھ  تسا . تیاـنج  کـی  نیا  تسا ؛ یطلغ  شور  نیا  تساـجنیا ! رد  اـم  نمـشد  تسد  هک  میدـیمھف  اـی  میدز ، سدـح 

لوئـسم ریغ  دارفا  هک  تسا  نیا  زا  رتگرزب  مھ  شمرج  تسا . یتلود  مسیرورت  تسا ؛ یتسیرورت  تکرح  کـی  وا ، تکرح  تسا . مسیرورت  کـی  وا  تسا ؛ موکحم  مھ  اـکیرما 

. دنوش یتسیرورت  یاھراک  بکترم 

هعمج  / ١٣٧٧/٠٨/٠٨ زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

، باعرا تشحو و  داجیا  یتسیرورت و  هناراکتنایخ و  یاھراک  ماـسقا  عاونا و  اـب  اـیند و  یاـھروشک  زا  یرایـسب  اـکیرما و  کـمک  اـب  دـعب  سیلگنا ، کـمک  اـب  لوا  اھتـسینویھص 

نیا نآ  تسا و  هدشن  لح  یلصا  ی  هتکن کی  زاب  دننارذگب ، هک  مھ  ار  لاس  هاجنپ  لھچ ، دنروآ . دوجو  هب  یلاغـشا  یـضارا  لخاد  رد  ار  یتسینویھـص  تموکح  نیا  دنتـسناوت 

، دنراد نردم  قوف  نردم و  یروانف  دنراد ، لوپ  تسا . تیعقاو  نیا  هلب ؛ درادن . تینما  دنکب ؛ تحار  باوخ  یبصغ  ی  هناخ نیا  رد  دـناوت  یمن بصاغ  تسینویھـص  مدآ  هک  تسا 

دننک یم بیقعت  ناشسرادم  لخاد  رد  ار  ناناوجون  یتح  اج ، همھ  رد  ار  اھینیطسلف  دنراد ، هجنکش  لیاسو  دنراد ، هحلسا  دنراد ، ار  یرابکتسا  یاھتردق  یـسایس  تیامح 

نوچ تسا ، هدـنز  نیطـسلف  نوچ  تسا ؛ هتفرگ  زاب  وسرت  بلط و  تحار شیاسآ و  عمج  نآ  زا  ار  یتحار  شیاـسآ و  لاـعتم  یادـخ  اـما  ظوفحم  دوخ  یاـج  هب  اـھ  نیا ی  همھ

. دنا هدنز نیطسلف  ناناوج  نوچ  تسا ، هدنز  نیطسلف  تلم 

مدرم  / ١٣٧٧/١٠/٢٨ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

مھتم یروما  هب  ار  تلم  نیا  نازوـسلد  اـم و  راوـگرزب  ماـما  ناریا و  تلم  ناریا و  یمالـسا  یروـھمج  تسا  لاـس  تسیب  یرابکتـسا  یاـھ  هاگتـسد دـینیب ، یم هک  ناـنچمھ 

رد مسیرورت ؛ ناراد  فرط دـنیوگ  یم دنتـسھ . اھ  نآ رـشب  قوقح  ضقان  نیرتگرزب  هک  یلاح  رد  رـشب ؛ قوقح  نیـضقان  دـنیوگ  یم تسا . بساـنم  اـھ  نآ دوخ  اـب  هک  دـننک  یم

ایند حطـس  رد  زورما  هک  ینادرمتلود  زا  یرایـسب  زا  تسیک ؟ اـیند  رد  رت  تسیرورت مسینویھـص ، تلود  زا  زورما  دنتـسھ . اـھ  نآ دوخ  مسیرورت  ناراد  فرط ناـیناب و  هک  یلاـح 

ایـسآ و یگداتفا  بقع ی  هیام تسا ؟ هدرب  جـنر  هدـید و  همدـص  رتشیب  ییاھتردـق  هچ  زا  یناسک و  هچ  زا  تیرـشب  تسیک ؟ ناسنا  قوقح  هب  رتزواـجتم  رت و  ملاـظ دـنحرطم ،

نازرا تفم و  ار  اھ  نآ تفن  دندوبر ؛ دنتـشاد ، اھ  نآ هچنآ  دنا ؟ هتـشاد هاگن  رامعتـسا  غیت  ریز  رد  ار  اھتلم  یدامتم  یاھلاس  هک  دنیاھ  تلود مادـک  تسیک ؟ اھ  نآ لاثما  اقیرفآ و 

نیمھ ملاع و  نیربکتـسم  اھ  نیا دندش . عنام  ار  اھ  نآ ملع ، ی  هلفاق ندومیپ  یقرت و  تفرـشیپ و  زا  دـندرک ؛ دوبان  ار  ناشگنھرف  دـندرب ؛ ار  اھ  نآ ینیمز  ریز  یاھتورث  دـندرب ؛

. دنتیرشب یاھالب  نیرتگرزب  اھ  نیا دنتسھ . دننز ، یم ناسنا  قوقح  زا  مد  ایند  رد  زورما  هک  ییاھتلود 

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

یتسینویھـص و یاـھیناپمک  یناـھج و  رامثتـسا  رابکتـسا و  ماـظن  ینعی  یـسارکمد ؛ هـن  تـسا ، لاربـیل  هـن  هـک  یـسارکمد  لاربـیل  حالطـصا  هـب  ماـظن  یارب  هـک  یا  هلاـسم

یـساسا زکارم  ی  همھ لرتنک  هناھاوخ ، تمامت هنابلطراصحنا و  الماک  ناشدوخ ، تردق  زکارم  زا  دنناوتب  هکنیا  زج  تسین  زیچ  چیھ تسا ، حرطم  ناشناھارمھ  نانامیپمھ و 

ی هدکھد ناونع  هب  ار  ایند  دزیخرب . اھ  نآ یبلطراصحنا  هار  رـس  زا  بالقنا  هکنیا  یارب  دننک ، یم مھتم  یبلطراصحنا  هب  ار  بالقنا  دنـشاب . هتـشاد  رایتخا  رد  ار  یناھج  عفانم 

ار ناشدوخ  گنھرف  هکنیا  یارب  دنھد ، یم یگنھرف  یرگ  یناھج یگنھرف و  تدحو  راعـش  دنریگب . رایتخا  رد  ار  هدکھد  نیا  ییادـخدک  هکنیا  یارب  دـننک ، یم یفرعم  یناھج 

ی هزاجا هدوب ، رامعتـسا  زاس  هنیمز هک  ییاھگنھرف  ی  هنیمز رد  یبرغ ، گنھرف  ی  هنیمز رد  ناشدوخ ، هب  طوبرم  لئاسم  ی  هنیمز رد  دـننک . طلـسم  ملاع  یاھگنھرف  مامت  رب 

رثکت و هب  دقتعم  ناتدوخ  لوصا  فطاوع و  اھرواب و  گنھرف و  رد  هک  دنھاوخ  یم امش  زا  اما  دنھد ؛ یمن سک  چیھ هب  یللملا  نیب حطـس  رد  یا  هشقانم هشدخ و  نیرت  کچوک

هب تبـسن  اما  دنک ؛ رظن  راھظا  دنزب و  فرح  شدوخ  تشادرب  قبط  سکرھ  امـش  یلوصا  مکحتـسم  یاھ  هیاپ گنھرف و  رکف و  نامیا و  رد  دـیھدب  هزاجا  دیـشاب ؛ یتئارقدـنچ 

اب دنک ، اضتقا  ناشعفانم  اجرھ  دشاب . هتـشاد  یتئارق  دـنچ  هاگن  اکیرما  عفانم  هب  تبـسن  درادـن  هزاجا  ایند  حطـس  رد  سک  چـیھ دـنھد ! یمن هزاجا  ار  یزیچ  نینچ  ناشدوخ 

رد یحرط  هک  دـش  هتفگ  نیا ، زا  لبق  زور  دـنچ  نیمھ  دـننک ! یم تسرد  شیارب  مھ  یرکف  یانبم  کـی  دـیا ، هدـش دراو  ساـسا  هچ  رب  دنـسرپب  رگا  دـنوش . یم دراو  تیعطاـق 

حرطم نآ  یارب  یلالدتسا  ارچ ، دنـسرپب  رگا  دنک ! رورت  ایند  زا  یا  هطقن رھ  رد  ار  شدوخ  نافلاخم  دشاب  هتـشاد  قح  روشک  نیا  روھمج  سیئر هک  هدش  حرطم  اکیرما  ی  هرگنک

ی همھ اب  دوجو و  ی  همھ اب  مینک و  هاگن  لالدتـسا  نآ  هب  دـید  نامھ  اب  مھ  ام  دـنھاوخ  یم امـش  نم و  زا  اـما  تساـکیرما ؛ عفاـنم  ی  هدـننک هیجوت هک  یلالدتـسا  دـننک ؛ یم

« يللملانیب مسيرورت   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 17هاگياپ  هحفص 5 
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!؟ رتالاب نیا  زا  ییوگروز  میریذپب . ار  نآ  نامیا 

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

ناـھانگ یب نوخ  رد  قفرم  اـت  ناشتـسد  هک  یناـسک  ناـمھ  دـندرک ؟ حرطم  اـیند  رد  اـم  روشک  یارب  یفنم  ی  هطقن کـی  ناونع  هب  ار  تنوشخ  مسا  یناـسک  هچ  راـب  نیلوا 

اھ نیا دننک ! ینوناق  ار  نآ  دنھاوخ  یم الاح  اما  دـندرک ؛ یم رورت  ینوناق  ریغ  ایند  رد  دنتـساوخ ، یم ار  یـسکرھ  لاح  هبات هک  یناسک  نامھ  اھییاکیرمآ  ینعی  تسا  هتفرورف 

تروص هب  اھ  نیا دننک . یم ثحب  تنوشخ  هب  عجار  هک  دنتـسھ  اھتـسینویھص  یتسینویھـص و  یویدار  دننک . یم حیبقت  ار  تنوشخ  دـننز و  یم مد  تنوشخ  زا  هک  دنتـسھ 

نیا زا  دـنک . یرظن  راھظا  نآ  ی  هراب رد  دـھاوخب  ات  دریگب ، رظن  رد  تیعقاو  کی  ناونع  هب  ار  نآ  دـناوتب  ناسنا  هک  تسین  یزیچ  دوش . یم حرطم  یتاغیلبت  یـسایس و  لئاسم 

. دننک یم رارکت  اددجم  ار  اھفرح  نامھ  اذل  دنا ؛ هیفس ای  دنضیرم و  ای  دنتردق ، ی  هنشت یا  هدع درک . تلفغ  دیابن  مھ 

یوضر  / ١٣٨٠/٠١/٠١ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

هرھچ و دنتـشادن و  یبـلق  داـقتعا  نآ  هب  دـندروآ و  یم ناـبز  رب  هک  ار  یفرح  دـنداد و  یم ماـجنا  هتـشذگ - یاـھنرق  لوـط  رد  هچ  زورما و  هچ  اـیند - نارادمتـسایس  هک  ار  یراـک 

ناـبز رب  گنــشق  اـبیز و  یاـھفرح  دـینک ؛ هاـگن  امــش  زورما  تشادـن . دوـجو  نینموـملا  ریما  رد  دوـب ، تواـفتم  یلک  هـب اـھ  نآ نطاـب  اـب  دـنتفرگ و  یم دوـخ  هـب  هـک  ار  یا  هفاـیق

هنوگ چـیھ قیاقح  نیا  زا  اھلمع ، رد  اھلد و  رد  اما  تسادـق - مان  حلـص ، مان  یرالاس ، مدرم مان  رـشب ، قوقح  مان  ناسنا ، مان  دوش - یم یراج  رایـسب  ملاـع  نارادمتـسایس 

بلغا فـالخرب  تھج  نـیا  رد  تیناـسنا - دـنلب  ی  هـلق نآ  نینموـملا - ریما  دراد . دوـجو  مـھ  زورما  دوـب ؛ مـھ  نینموـملا  ریما  نارود  زا  لـبق  تیعـضو ، نـیا  درادـن . دوـجو  یربـخ 

زا یللملا  نیب حطـس  رد  هک  یناـسک  لـثم  هن  دوب ؛ لـئاق  شزرا  اـتقیقح  اـھ  نآ یارب  دروآ ، یم ار  مدرم  مسا  رگا  هک  دوب  نیا  وا  تیـصوصخ  تسا . هدرک  لـمع  نارادمتـسایس 

ی هنحـص تشپ  زورما  هک  تسا - یللملا  نیب رگتراـغ  هچرھ  زا  دنتـسھ - یا  هفرح یاـھ  تـسیرورت اـیند  رد  تسینویھـص  ماـکح  زورما  هـک  تـسا - یا  هـفرح تـسیرورت  هـچرھ 

دـننک و یم ینابیتشپ  تیامح و  ـالمع  تسا ، ناـسنا  قوقح  هب  زواـجتم  بیجناـن و  ناـسنا  هچرھ  زا  دنتـسھ - یللملا  نیب نارگلواـپچ  نارـالاسرز و  یرابکتـسا ، یاھتردـق 

زا یکی  انیقی  هک  ار  یمالسا  یروھمج  ماظن  دنوش ! یم مھ  اھتلم  راکبلط  دننک و  یم یراج  ار  یرالاس  مدرم ناسنا و  رـشب و  قوقح  مان  نابز  رب  دنـشک و  یمن مھ  تلاجخ 

؛ دـنرادن لوبق  رالاس  مدرم ماظن  ناونع  هب  تساھ ، نآ نامیا  تاساسحا و  فطاوع و  اـب  ی  هدروخ هرگ مدرم و  میظع  یاھرـشق  یارآ  هب  یکتم  ملاـع و  یاـھماظن  نیرت  یمدرم

هب دنتسین و  ناما  رد  ناش  یتینما یاھورین  بیـسآ  زا  نآ  یناتـسبد  یاھ  هچب هک  ییاجنآ  اتدوک و  یاھماظن  یثوروم و  یاھتنطلـس  یدرف و  ی  هقلطم تموکح  یاھماظن  اما 

یاھماظن نارادمتسایس  تسا . یناھج  یسایس و  ی  هکحـضم کی  نیا  دنـسانش ! یم رـشب  قوقح  هب  دقتعم  یاھماظن  ناونع  هب  ار  اھ  نآ دنـسر ، یم لتق  هب  اھ  نآ تسد 

. دنشاب ییاھ  هچیزاب نینچ  شوختسد  ملاع ، یاھناسنا  ی  همھ دنلیام  یھلا  ریغ 

ناراتسرپ  / ٠٣/١٣٨٠/٠۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

چوپ یاھاعدا  اھ ، نیا تاراھظا  رد  هک  دنتخانـش  اـیند  یاـھتلم  تخیر ؛ نیمز  رب  یناـھج  گرزب  یاھتردـق  یوربآ  ناریا ، نیطـسلف و  ی  هیـضق رد  تفر . اـھ  یلیخ یوربآ  اـیند  رد 

رد یتسینویھـص  میژر  لاح  نیمھ  رد  تسا ؛ فلاخم  مسیرورت  اب  هک  دنک  یم اعدا  اکیرما  تلود  زورما  دـینیبب  امـش  دراد . تقیقح  ردـقچ  مسیرورت  اب  تیدـض  رـشب و  قوقح 

زا اکیرما  تلود  لاح  نیعرد تسا ؛ یتلود  یمسر  مسیرورت  کی  نیا  دنک ! رورت  تسا - هدرک  نیعم  ار  رفن  دنچ  تسیب و  ار - یصخشم  دارفا  هک  دریگ  یم میمـصت  تلود  حطس 

، نیطسلف لخاد  رد  اما  دننانز ؛ قوقح  ناکدوک و  قوقح  رشب و  قوقح  راد  فرط هک  دننک  یم اعدا  دنک !؟ یمن تابثا  ار  اکیرما  میژر  ییوگ  غورد نیا ، ایآ  دنک ! یم تیامح  اھ  نیا

نیا دننک ! یمن مخا  دننابنج و  یمن بل  اھ  نیا دیآ و  یم دورف  هتسشن ، دوخ  ی  هناخ رد  هانپ  یب نز  هھامدنچ و  کدوک  رـس  یور  فقـس  اھتـسینویھص ، یاھرزودلب  اب  ناھگان 

. درب یم ایند  یاھتلم  ربارب  رد  ار  اھ  نیا یوربآ  راک ،

حلسم  / ١٣٨٠/٠٧/٠۴ یاھورین  یادھش  یاھهداوناخ  رادید  رد  تانایب 

چیھ اب  هک  دـننک  یم یتاراھظا  تسھ . دوب و  رابکتـسا  حور  زا  ی  هتـساخرب هنارورغم و  هناربکتم و  رایـسب  هیـضق ، نیا  رد  ییاکیرما  نالوئـسم  اکیرما و  تلود  تاراھظا  راتفر و 

ناربج یارب  هک  دوش  یمن لیلد  نیا  اما  تسا ؛ هدش  راد  هشدخ تدـش  هب  ایند  رد  ناش  یتینما یوربآ  هدروخ و  همطل  یلیخ  اھ  نآ تیثیح  هب  هتبلا  تسین . راگزاس  یقطنم 

رد دنکن  تارج  یـسک  ینعی  دـینزن ! یفرح  ام  فرح  یور  میتسھ ؛ ینابـصع  ام  ایند ! مدرم  ینعی  دـنریگب ؛ دوخ  هب  نیگمـشخ  ی  هفایق یرابکتـسا و  ی  هرھچ زاب  ریقحت ، کی 

ی هلمج زا  درک . جراخ  نادیم  زا  اھ  هویـش نیا  اب  ار  لقتـسم  یاھتلود  اھناسنا و  اھتلم و  دوش  یم هکنیا  لایخ  هب  دنک ؛ یراج  نابز  رب  یفرح  دننز ، یم اھ  نآ هک  یفرح  لباقم 

اکیرما رانک  رد  اھ  یلیخ تسین . روط  نیا ریخن ، تسا ؛ یطلغ  رایـسب  فرح  نیا  تساھ ! تسیرورت اب  دشابن ، اھییاکیرمآ - اب  ینعی  ام - اب  یـسکرھ  هک  تسا  نیا  اھفرح  نیا 

یناـسک دـنتلود ، نیا  سار  رد  هک  ییاـھ  نآ دراد . دوخ  رد  ار  اـھ  تسیرورت نیرت  کاـنرطخ لیئارـسا  تلود  زورما  دـنرت . کاـنرطخ ملاـع  یاـھ  تسیرورت ی  همھ زا  اـما  دنتـسھ ،

. دنتـسھ مھ  اکیرما  رانک  رد  دـننک و  یم رورت  زور  رھ  مھ  نآلا  دـنا ؛ هتـشاد تکرـش  دـنا و  هداد روتـسد  اصخـش  ناشدوخ  یتسیرورت ، یایاضق  نیرتراـب  هعجاـف رد  هک  دنتـسھ 

زین لـباقم  ی  هطقن دنیامـش . راـنک  رد  نـآلا  اـھ  تسیرورت نیرت  ثیبـخ نیرت و  تخـسرس ریخن ؛ تسین . اـھ  تسیرورت اـب  دوـب ، امـش  اـب  سکرھ  هک  تسین  روـط  نیا نیارباـنب ،

. میتسین مھ  اھ  تسیرورت اب  میتسین ، امش  اب  ام  ریخن ، تساھ ؛ تسیرورت اب  دشابن ، ام  اب  سکرھ  تسا ؛ روط  نیمھ

حلسم  / ١٣٨٠/٠٧/٠۴ یاھورین  یادھش  یاھهداوناخ  رادید  رد  تانایب 

ماع لتق  یعمج و  هتـسد راتـشک  هک  دـننک  یم انعم  یا  هنوگ هب  دـننک ؛ یم اـنعم  دـب  ار  مسیرورت  اـھ  نآ تسا . یطلغ  موھفم  مسیرورت ، موھفم  اـکیرما ، نالوئـسم  نھذ  رد 

باسح هب  مسیرورت  تسا ، یتسینویھـص  بصاغ  تموکح  سار  رد  زورما  هک  یـسک  نیمھ  روتـسد  هب  بش  کی  رد  دندوب - ینیطـسلف  هاگودرا  ود  هک  الیتش - اربص و  مدرم 

! دیآ یمن

یلیئارـسا یاھرتپوکیلھ  اما  دـندوب ؛ هدـش  عمج  تیاکـش  یارب  روشک  نیا  رد  للم  نامزاس  یگدـنیامن  رتفد  ولج  نانبل  یاناق  مدرم  زا  یداـیز  هورگ  نیا ، زا  لـبق  لاـس  دـنچ 

! دنناد یمن مسیرورت  ار  نیا  اھییاکیرمآ  دنتشک ! ار  همھ  دنتسب و  رابگر  هب  دوب - هنشت  دوب ، هنـسرگ  دوب ، هچب  دوب ، درم  دوب ، نز  ناشنایم  رد  هک  ار - مدآ  رفن  دص  دنچ  دندمآ و 

امـسر شیپ  هام  ود  یکی  رد  یتسینویھـص  بصاغ  تلود  تسین ! مسیرورت  قادـصم  اھ  نیا زا  مادـک  چـیھ اما  دـنا ؛ هتـشک ای  دـنا و  هدوبر ار  یدارفا  دـنا و  هدـمآ ناـنبل  هب  اـھراب 

مادک چیھ اما  دنتشک ؛ ار  یددعتم  دارفا  دندرک و  رجفنم  ار  ناش  نیـشام دندرک ؛ مھ  رورت  دندروآ - ار  رورت  مسا  یتح  دنوش - رورت  اھینیطـسلف  زا  یرـصانع  دیاب  هک  درک  بیوصت 

رد گنـس  دنـشک و  یم دایرف  دـننک ، یم مایق  ناشدوخ  ی  هدـش لاماپ قح  ذاقنتـسا  نیمزرـس و  زا  عافد  یارب  هک  نیطـسلف  مدرم  یلو  تسین ؛ مسیرورت  قادـصم  اھ  نیا زا 

. دنک یمن لوبق  ار  نآ  ایند  تسا و  یطلغ  قطنم  نیا  تسا . نیا  اھییاکیرمآ  قطنم  دنتسیرورت ! دنرادن ، مھ  هحلسا  دنراد ، تسد 

دب مسیرورت  بوخ و  مسیرورت  هب  ار  مسیرورت  المع  ناشدوخ  اما  دندب ؛ اھ  تسیرورت ی  همھ میرادن ؛ دـب  تسیرورت  بوخ و  تسیرورت  دـنیوگ  یم هک  تسا  نیا  یدـعب  بلطم 

؛ دننک یم قرغ  هراپ و  هکت ایرد  رد  ار  دارفا  دننک ؛ یم رجفنم  یا  هناھب لیلد و  چیھ  نودب  رفاسم ، رفن  اھدص  اب  ار  ناریا  یامیپاوھ  سراف ، جیلخ  نامـسآ  رد  دـننک ! یم میـسقت 

دش  نیا  دنھد ! یم هزیاج  وان  نآ  هدنامرف  هب  هکلب  دننک ، یمن یھاوخرذع  ناریا  زا  طقف  هن  و  دننک ، یمن خیبوت  همکاحم و  طقف  هن  ار  وان  نآ  هدنامرف  دعب 

اھ نآ رـس  تشپ  دنوش و  جیـسب  ایند  ی  همھ تسردان ، موھفم  نیمھ  یارب  دنراد  عقوت  هک  تسا  یتسردان  موھفم  موھفم ، تسا . یطلغ  قطنم  قطنم ، بوخ ! مسیرورت 

! دننکب مھ  کمک  اھ  نآ هب  دیاب  همھ  هکلب  دننکن ، ضارتعا  طقف  هن  هیقب  دننکب ، دنھاوخ  یم اھ  نآ هک  یراک  رھ  دنتفیب و  هار 

ناضمر  / ١٣٨٠/٠٩/١۶ هعمج ٢١  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

هار هب  نیمزرس  نیا  ناملسم  مدرم  هیلع  نیطسلف  یاھرھـش  رد  یتسینویھـص - بصاغ  تلود  ینعی  اکیرما - تسدمھ  ار  یمجاھت  نینچ  ریخا ، زور  دنچ  رد  رگید  یوس  زا 

« يللملانیب مسيرورت   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 17هاگياپ  هحفص 6 
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عاضوا تسا . هدرک  هلمح  اھناتـسرامیب  اھ و  هسردـم ناکدوک ، نایماظن ، ریغ  مدرم ، عافد  یب یاھ  هناخ هب  یگنج ، ی  هچوان لاب و  خرچ اـمیپاوھ و  کـنات و  اـب  تسا و  هتخادـنا 

ام هک  دنھد  یم مھ  هدژم  نایاقآ  تسا . مجاھت  دروم  مالسا  یایند  ی  هشوگ هشوگ  دوش . جراخ  تلفغ  نیا  زا  دنک و  جاتنتسا  دوز  یلیخ  دیاب  یمالـسا  تما  تسا ! یبیجع 

هب هک  دشاب  یناسک  مجاھت  دروم  مالسا  یایند  تسانب  دنروآ . یم ار  یلاموس  قارع و  مسا  مینک ! یم هلمح  مھ  رگید  یاھروشک  یـضعب  هب  درک ؛ میھاوخن  افتکا  اجنیا  هب 

طقف هن  یتسینویھـص - تموکح  ینعی  ملاع - یتسیرورت  هاگتـسد  نیرتگرزب  اب  دـننک و  نیمات  ار  دوخ  عفانم  ات  دـنوش  یم ینوگانوگ  یاھنادـیم  دراو  مسیرورت ، اب  هزرابم  ماـن 

یاھ هناخ ناراب  کشوم رگا  تسیچ !؟ مسیرورت  سپ  تسین ، مسیرورت  مدرم ، یاھ  هناخ هب  کنات  اب  ندرک  هلمح  رگا  دـننک . یم زین  ینابیتشپ  نآ  زا  هکلب  دـننک ، یمن هزرابم 

!؟ تسیچ مسیرورت  سپ  تسین ، مسیرورت  یگنج ، یاھلاب  خرچ ١۶ و  فا - یاھامیپاوھ  ی  هلیسو هب  مدرم 

ناضمر  / ١٣٨٠/٠٩/١۶ هعمج ٢١  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

تالمح نیطسلف و  مدرم  رورت  اب  اما  دندرک ؛ یفرعم  تسیرورت  ناونع  هب  ار  رفن  دنچ  ناتسناغفا  رد  دندرک . هلمح  ناتسناغفا  تلم  هب  مسیرورت ، اب  هزرابم  راعش  اب  اھییاکیرمآ 

روط هچ  دـنیوگ ؟ یم هچ  اھ  نیا تسا . تربع  ی  هیام رایـسب  ایند ، یمومع  راکفا  مدرم و  یارب  اعقاو  دـندرک ! مھ  دـییات  هکلب  دـندرکن ؛ تفلاخم  طقف  هن  اھ ، نآ هیلع  هنایـشحو 

طقف هن  اـما  دوشب ؛ یا  هناـمحر یب هناعبـس و  نشخ و  راـتفر  هنوگ  نیا شدوخ ، ی  هناـخ رد  یتـلم  اـب  دـننزب !؟ اـھتلم  قوقح  یدازآ و  رـشب و  قوقح  زا  مد  دوـش  یم ناـشیور 

نم رظن  هب  دـنداد . ناـحتما  دـب  رایـسب  یموـمع ، راـکفا  لـباقم  رد  سیلگنا ، تلود  مھ  اـکیرما و  تلود  مھ  هنافـساتم  دوـشب ! مھ  یھارمھ  هکلب  دریگن ، تروـص  یتفلاـخم 

اھتموکح و سار  رد  اھ  نیا دندرک . هدز  تلاجخ هدنمرش و  لعفنم و  خیرات  رد  ار  سیلگنا  تلم  سیلگنا ، نالوئسم  دندرک . هدنمرـش  خیرات  رد  ار  اکیرما  تلم  اکیرما ، نالوئـسم 

! دننک یم مھ  تیامح  هکلب  دننام ؛ یمن توافت  یب یتح  یرشب  میظع  تیانج  نیا  لباقم  رد  اعدا ، همھ  نیا  اب  دنراد و  رارق  ییاھتلم 

نیطسلف  / ١٣٨٠/١١/١١ هضافتنا  زا  تیامح  رد  مالسا  ناھج  یاھهناسر  یللملانیب  شیامھ  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

مھتم دـیدھت و  ار  اھتلم  اھروشک و  تساھ ! ناسنا نوخ  هنـشت  هک  دـنز  یم فرح  یـسک  لثم  شریخا ، قطن  رد  اکیرما  روھمج  سیئر دـنداد . ناشن  ار  دوخ  نطاب  اھییاکیرمآ 

. دوبن لیلد  یب یراذـگ  مان کی  اکیرما ، یارب  گرزب » ناطیـش   » ناونع نیا  تسا . لیلد  هب  یکتم  فرح  کی  نیا  تساکیرما ؛ گرزب ، ناطیـش  هک  دـنناد  یم اـیند  همھ  دـنک . یم

نموم یاھتیصخش  رورت  نیرتشیب  تسا . هدرک  اکیرما  لقتسم ، یمدرم و  یاھتضھن  هب  تبسن  ار  ینکشراک  نیرتشیب  دینک ؛ هاگن  هتشذگ  لاس  لھچ  یس ، خیرات  هب  امش 

هحلـسا و شورف  نیرتشیب  تسا . هدرک  اکیرما  ایند ، رد  یمدرم  دـض  یاھمیژر  زا  ار  تیامح  نیرتشیب  تسا . هدرک  اکیرما  یایـس  یـسوساج  هاگتـسد  ایند ، رد  ار  نماد  کاـپ

نیرتـگرزب سپ  تـسا ؛ تنطیـش  اـھ  نـیا تـسا . هدرک  اـکیرما  اـھتلم ، یاـھتورث  هـب  تبــسن  ار  تراـغ  لواـپچ و  نیرتـشیب  تـسا . هدرک  اـکیرما  اـیند  رد  ار  راـب  گرم یاـھحالس 

. تسا گرزب  ناطیش  اقح  وا  سپ  دنتسین ؛ اکیرما  تنطیش  هب  مادک  چیھ اما  دننک ، یم ایند  رد  مھ  یرگید  یاھناطیش  ار  اھراک  نیا  هتبلا  تساھناطیش .

نمھب  / ١٣٨٠/١١/٢٣ ییامیپھار ٢٢  تبسانم  هب  مایپ 

یھد نامزاس یبونج  یاکیرمآ  اقیرفآ و  ایسآ و  لقتـسم  یاھتموکح  اب  ار  ینمـشد  نیرتشیب  هتخادنا ، هار  هب  یدامتم  یاھلاس  لوط  رد  ار  اھرورت  نیرتشیب  هک  اکیرمآ  میژر 

هب ار  اھ  تسیرورت نیرت  کانرطخ هداتـسرف ، ناھج  رـسارس  هب  ار  راب  گرم حالـس  نیرترامـشرپ  هتفرگ ، دوخ  تیامح  ریز  ار  یلیمحت  یئاـتدوک و  یاـھتموکح  نیرت  عجترم هدرک ،

ار نیطسلف  تلم  ینعی  ناھج  تلم  نیرت  مولظم هدیـشک ، نوخ  کاخ و  هب  ار  یماظن  ریغ  دارفا  نیرتشیب  هدرک ، گرزب  دوخ  نماد  رد  ای  هتـشاد  لیـسگ  نادیم  هب  دوخ  تسد 

ار یولھپ  دساف  رابج و  میژر  لاس  اھھد  هدرک ، ار  کمک  نیرتشیب  یتسینویھص  میژر  ینعی  ناھج  یاھ  میژر نیرت  هدنرد هب  هتسناد و  مورحم  یناسنا  قوقح  نیرت  یعیبط زا 

هب ار  ناریا  ی  هدازآ لقتـسم و  یمدرم و  ماظن  نونکا  هتـشاد ، اور  ار  اھتنایخ  اھافج و  نیرت  تشز یـسایس  یماظن و  یداصتقا و  ی  هنحـص رد  ناریا  تلم  اب  هتـشادھگن و  اپرب 

! دنک یم مھتم  حالس  شورف  ای  دیلوت  رشب و  قوقح  ضقن  مسیرورت و  زا  یراد  فرط

جح  / ١٣٨٠/١١/٣٠ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

یراب هعجاف تایلمع  زا  سپ  تسا . هدش  نیطسلف  رد  تسینویھص  تلود  ی  هقباس یب یاھتیانج  دیفس و  خاک  نوزفازور  یاھ  یئوگروز ی  هناھب کرویوین  هامرویرھـش  ثداوح 

. دنک یم دیدھت  راتـشک  گنج و  ینماان و  هب  ار  یناھج  یاضف  هتـشذگ  زا  شیب  زور  هب  زور  هدـحتم ، تالایا  تلود  نشخ  یماظن و  هرھچ  دروآ ، راب  هب  ناتـسناغفا  رد  اکیرمآ  هک 

عبانم عفانم و  هب  یزادـنا  تسد یبلط و  هطلـس یارب  یـششوپ  اکیرمآ و  یئوگروز  یبلط و  تنوشخ یارب  یئاھ  هناھب هب  هناـیمرواخ  رد  حلـص  زا  عاـفد  مسیرورت و  اـب  هزراـبم 

. دنا هدش لیدبت  اھتلم  یتایح 

نیرت کاـنرطخ ی  هدـننک یناـبیتشپ و  اھحالــس ، نیرتـکلھم  ی  هدــننکدیلوت و  اـھاتدوک ، نیرتـشیب  ی  هدــنزادنا هار هـب  و  اـھرورت ، نیرتـشیب  یناـب  هـک  تـسا  یتـشز  یخوـش 

ندرک بارخ  ینیطـسلف و  کدوک  درم و  نز و  راتـشک  هک  تسا  تقیقح  هب  یا  هناحیقو ینز  هنعط و  دـشاب . مسیرورت  اب  یناھج  قحب  ی  هزرابم یربھر  یعدـم  اـھ ، تسیرورت

. دریگ مان  حلص  زا  عافد  یراد و  فرط ناشیدادجا ، ابآ و  نھیم  زا  نانآ  ندنار  نوریب  ناشرس و  رب  ناینیطسلف  ی  هناخ

بـصغ نیطـسلف و  تلم  قوقح  هب  هنـالداعان  زواـجت  هکنیا  زا  لـفاغ  ددرگ . یم فصتم  هناـیمرواخ  حلـص  دـنور  رد  لـالخا  هب  دیفـس  خاـک  نارادمدرـس  یوس  زا  یمالـسا  ناریا 

هب موکحم  دوخ ، یدوخ  هب  هناملاظ  دـنور  نیا  تسین . یتلود  یـسک و  لالخا  جاتحم  دوخ ، یماجنارـس  یب یماکان و  یارب  تسا  هتفرگ  مان  حلـص  غورد ، هب هک  نانآ  نیمزرس 

. تسا نآ  یمتح  یاھ  هناشن زا  نیطسلف  تلم  زورما  ی  هناراکادف هنارویغ و  یرادیب  و  تسا ، یماکان  لاوز و 

ار مسیرورت  یمالـسا  ناریا  دھن . یمنورف تسد  زا  ناربکتـسم  ی  هنایوگروز دـیدھت  اب  ار  شخب  یدازآ هدننکراگتـسر و  نیب و  نشور  دـنمتزع و و  مالـسا  مچرپ  یمالـسا  ناریا 

بوعرم دیدھت و  روز و  میلست  یمالسا  ناریا  تسا . هتخادرپ  لیئارسا  اکیرمآ و  ی  هدرورپ تسد یاھ  تسیرورت اب  هزرابم  رد  ار  یفازگ  یاھب  دناد و  یم رـشب  تداعـس  نمـشد 

زا دنناد و  یم ردق  تسا ، میظع  ینیمخ  ماما  راگدنام  سرد  هک  ار  دوخ  ی  هنادنمدرخ لقتسم و  هناعاجش و  عضاوم  ناریا  تلود  تلم و  دوش . یمن رابکتـسا  سوبع  ی  هرھچ

نایم دنتـساوخ  دوخ  لطاب  نامگ  هب  هک  ینایارـس  هوای هب  دوب  یا  هنادنمـشوھ خـساپ  لاـسما  نمھب  رد ٢٢  ناریا  تلم  یرـسارس  تبالـصرپ و  یئامیپ  هار دـننک . یم عاـفد  نآ 

زا یکاـح  هک  ار  اـکیرمآ  یاـھ  یزورفا گـنج اھدـیدھت و  ناریا  تلود  تـلم و  دـننک . غـیلبت  اـی  اـقلا و  ار  هلـصاف  یئادـج و  ماـظن ، یلـصا  ناـکرا  ناـیم  اـی  یمالـسا  ماـظن  مدرم و 

ماظن ناینب  رد  قیمع  یساسا و  یاھ  تسـسگ اھفعـض و  ی  هناشن ار  میژر  نآ  یبلط  تنوشخ درکیور  فیعـض و  قطنم  دننک و  یم موکحم  تسا  یرگیـشحو  یبلطزواجت و 

. دنناد یم یرابکتسا  ی  هناملاظ

هعمجزامن  / ١٣٨١/٠١/١۶ یاھهبطخ  رد  تانایب 

وا دـھد و  یم ماجنا  ار  اھراتـشک  نیا  لیئارـسا  دـنک ! یم عاـفد  شدوخ  زا  لیئارـسا  دـیوگ  یم هدرک و  عاـفد  لیئارـسا  بصاـغ  تموکح  تاـکرح  زا  اـکیرما  روھمج  سیئر نیمھ 

اب ناینیطـسلف  یلگ  یاھ  هناخ ندرک  بارخ  ناوج و  کدوک و  نز و  نتـشک  ایآ  دروآ ! یم باسح  هب  مسیرورت  اب  هزرابم  ار  وا  راک  دـنک و  یم عافد  شدوخ  زا  لیئارـسا  دـیوگ  یم

نز و نیمھ  تسا ، هدمآ  ناج  هب  رگلاغشا  بصاغ  متس  روج و  زا  هک  یسک  نآ  تسا . نیطـسلف  تلم  دنک  یم عافد  دوخ  زا  هک  یـسک  نآ  تسا !؟ دوخ  زا  عافد  نیا  رزودلوب ،

کی نینوخ و  ی  هعقاو کی  رد  دورب  شناوج  تسا  رضاح  یک  دیایب . هنحص  هب  هک  هتسناد  نیا  رد  ار  هراچ  هار  هداد و  تسد  زا  ار  شلمحت  تردق  رگید  هک  تسا  ینیطـسلف  درم 

رس رب  امش  دینیبب  متـسرف . یم ار  نیا  نم  دیوگ  یم دنک . یمن هیرگ  اما  دسوب  یم دریگ ، یم شوغآ  رد  ار  شدوخ  ناوج  ردام ، کی  هک  تسا  نیا  دسرب ! لتق  هب  رگید  تعاس 

مـشاب هتـشاد  مھ  ناوج  دص  رگا  دیوگ  یم دتـسرفب و  نادیم  هب  ار  شناوج  وحن  نیا  هب  تسا  رـضاح  هک  دـیا  هدروآ هچ  تلم  نیا  رـس  رب  دـینیبب  امـش  دـیا !؟ هدروآ هچ  ردام  نیا 

تسینویھص نانمـشد  نیب  رد  ددنبب ، بمب  شدوخ  هب  تسا  رـضاح  هلاس  هدجھ هدفھ ، رتخد  کی  هک  دیا  هدرک هچ  تلم  نیا  اب  امـش  دنوش . هتـشک  هنوگ  نیا هک  متـسرف  یم

!؟ تسا نیا  عافد  دنک ! یم عافد  شدوخ  زا  لیئارسا  تلود  دیوگ  یم تقو  نآ  دیا . هتـسب اھ  نیا ولج  ار  اھ  هار ی  همھ امـش  دنورب . نیب  زا  اھ  نآ هک  دربب  نیب  زا  ار  شدوخ  دورب و 

ایند ی  همھ دـیوگ  یم دـناد و  یم ایند  ربھر  ار  شدوخ  هک  تسا  یتلود  نآ  ی  هتـسیاش فرح  نیا  تسا ؟ روھمج  سیئر کی  ی  هتـسیاش فرح  نیا  تسا ؟ یقطنم  فرح  نیا 

« يللملانیب مسيرورت   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 17هاگياپ  هحفص 7 
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تنوشخ هلیح و  اـب  دـیا ، هدرک ریقحت  ار  تلم  کـی  دـننک ؟ تعاـطا  یناـبیتشپ و  فیعـض  قـطنم  نیا  زا  فیخـس و  ناـھرب  نیا  زا  دـنیایب  اـیند  مدرم  دـننک ؟ تعاـطا  نم  زا  دـیاب 

هب دـیاب  دوخ  روشک  رد  دوـخ و  ی  هناـخ رد  دور ، یم هک  رھـش  نآ  هب  رھـش  نیا  زا  دـینک ، یم ریقحت  ار  وا  هنازور  دـیا ، هدرک هایـس  هاـبت و  ار  شیگدـنز  دـیا ، هتفرگ وا  زا  ار  شا  هناـخ

ایند دـینک ! رورت  دـیدید  اجرھ  ار  اھ  مدآ نیا  هک  دـنک  یم بیوصت  دنیـشن  یم ناشتلود  تئیھ  دنـشکب ، ار  یکی  دـنروایب  موجھ  رگا  تقو  کـی دوش . لرتنک  اـھ  هناـگیب ی  هلیـسو

: دیوگ یم حضتفم  هدنرد و  حیقو و  یاھ  تسیرورت نیا  زا  عافد  رد  تسیرورت و  دیوگ  یم تلم  نیا  هب  تقو  نآ  اھتـسینویھص ؟ نیا  زا  ریغ  دراد ، غارـس  اجک  رگید  ار  یزیچ  نینچ 

رگا درک ، یمن دییات  اکیرمآ  رگا  دش . عورـش  اکیرمآ  یاھدییات  نیمھ  اب  مھ  لیئارـسا  مادقا  دریگب ؟ نیا  زا  رتدب  یعـضوم  اکیرما  تلود  دوش  یم ایآ  دـننک . یم عافد  ناشدوخ  زا 

همھ نیا  اذـل  تسا ، مرگ  اـکیرما  قطنم  یب یاـھتیامح  هب  ناشتـشپ  دـنوش . دراو  روط  نیا  دـندرک  یمن تارج  اـھ  نیا داد ، یمن تیاـمح  لوق  رگا  داد ، یمن ناـشن  زبس  غارچ 

. تسا مرج  کیرش  دتفا ، یم قافتا  نیطسلف  رد  زورما  هک  یتایانج  ی  همھ رد  اکیرما  نیاربانب  دننک . یم تیانج 

مایق تلم  کی  دیزادنین . نآ  نیا و  ندرگ  هب  ار  نیا  تسا ؛ هدروآ  نوریب  نیتسآ  زا  ار  دوخ  تسد  نیطـسلف  تلم  تسا . تلم  کی  مایق  نیطـسلف ، تلم  ی  هضافتنا دینک ! هجوت 

کی اب  هک  دنک  یم اعدا  لیئارسا  تلود  رگا  دنتـسیرورت !؟ اھ  نیا تسیرورت !؟ دییوگ  یم اھ  نیا هب  لاح  هدناشک ، نادیم  هب  ار  وا  وا ، یھاگآ  تیوھ و  وا و  تزع  وا و  فرـش  هدرک ،

هورگ نامھ  اب  دـیورب  دـننیرفآ ؟ یم تیانج  همھ  نیا  رازاـب  هچوک و  رد  ارچ  دـننک و  یم ناریو  ار  اـھ  هناـخ ارچ  دـنوش ؟ یم مدرم  ی  هناـخ دراو  ارچ  سپ  تسا  هجاوم  دودـعم  هورگ 

مشچ ولج  روھمج  سیئر کی  ار  ییاھفرح  نانچ  تقو  نآ  طلغ ؛ جاتنتسا  طلغ ، تامدقم  طلغ ، ردنا  طلغ  قطنم  دنا ؟ هدرک یھانگ  هچ  مدرم  ی  هچب نز و  دیوش . ور  هبور دودعم 

رد ار  اکیرما  اھاعدا  نیا  دـنک . یم مھتم  ار  نارگید - هیروس و  قارع ، یمالـسا ، یروھمج  تلود - نآ  تلود و  نیا  مھ  هضیرع  ندوبن  یلاـخ  یارب  دروآ و  یم ناـبز  رب  اـیند  مدرم 

. تسین اکیرما  تلود  زا  رتروفنم  یتلود  چیھ  مالسا  یایند  رد  زورما  دنرادن . هجوت  اھ  نیا دنک ؛ یم روفنم  ناھج  مدرم  مشچ 

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

قارع و یاھدرک  ناریا و  تلم  نوخ  هب  ناشتسد  هک  نیقفانم  اب  اما  دننک ؛ یم رارکت  ار  دوخ  یاعدا  تلاجخ ، نودب  مھ  زونھ  دنا و  هتفرگ تسد  هب  ار  مسیرورت  اب  هزرابم  مچرپ 

، درک ماـع  لـتق  روـشک  نیا  زا  یداـیز  قطاـنم  رد  قارع و  بوـنج  رد  ار  نایعیـش  مادـص  هک  قارع  لاس ١٣۶٩  ی  هضاـفتنا ی  هیـضق رد  هک  تسا - هتـشغآ  روشک  نیا  ناـیعیش 

هتخانش تسیرورت  ار  اھ  نیا مھ  ایند  دننک ؛ یم راختفا  نآ  هب  رارقا و  مھ  ناشدوخ  تساھ ؛ نآ راک  رورت ، دننک ! یم یراکمھ  دندیگنج - نایعیـش  اب  اھیمادص  رانک  رد  نیقفانم 

چیھ تسا و  بوخ  یلیخ  هن ، دش ، اکیرما  رکون  مسیرورت  رگا  اما  دشابن ؛ اکیرما  رکون  هک  یتقو  نآ تسا ، دـب  مسیرورت  دـش  مولعم  تفرگ ! لاب  ریز  ار  اھ  نیا اکیرما  اما  تسا ؛

. هچ ینعی  یسارکمد  هچ ؛ ینعی  مسیرورت  اب  هزرابم  هک  دھد  یم ناشن  تسا ؛ شیامزآ  ی  هتوب نیا ، درادن ! مھ  یلاکشا 

١٣٨٢/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدراھچ  مسارم  رد  تانایب 

هنامرش و یب غورد  کی  نیا  دھد . یم هانپ  ار  اھ  تسیرورت ای  دنک ، یم تیامح  مسیرورت  زا  دنیوگ  یم دنھد و  یم رارق  تمھت  دروم  دوخ  یناھج  تاغیلبت  رد  ار  یمالـسا  ناریا 

ناماد ریز  اھ  تسیرورت نیرتگرزب  زورما  سپ  دـھد ، یم رارق  فدـھ  ار  ناھانگ  یب ناـج  دوخ ، ضارغا  یارب  هک  تسا  یـسک  تسیرورت  زا  روظنم  رگا  تسا . زیمآ  تحاـقو رایـسب 

، یتسینویھـص مـیژر  تـسیرورت  رـصانع  درذـگ ، یم هـک  زور  رھ  دـینک ؛ هظحـالم  امــش  تـسا . مـسیرورت  لـماک  رھظم  یتسینویھــص  مـیژر  زورما  دـننک . یم تیلاـعف  اـکیرما 

دنچ رد  هک  تسا  هدرکن  شومارف  ام  یمومع  راکفا  دـھد . یم رارق  مجاھت  دروم  دـننک ، یم یگدـنز  دوخ  نیمزرـس  رد  دوخ و  کاـخ  یور  دوخ ، ی  هناـخ رد  هک  ار  ییاـھ  ناـسنا

دنتسناوتن اما  دندروآ ؛ دوجو  هب  یمالسا  یروھمج  هب  ندز  هبرض  یارب  ار  بصعتم  تسیرورت  هدع  کی  ییاکیرما  ناگتـسباو  اکیرما و  یاھرالد  ام ، یگیاسمھ  رد  لبق و  لاس 

هب ار  یا  هدع یمالـسا ، ماظن  دض  یناریا و  دض  دیدش  دنت و  تابـصعت  داجیا  اب  تسا . هدرک  ریگ  ناشدوخ  یولگ  رد  همقل  نامھ  زورما  دننک و  هدافتـسا  دوخ  ی  هنانئاخ حرط  زا 

. دنا هدش اھ  نآ ریسا  ناشدوخ  زورما  اما  دندرک ؛ راداو  یتسیرورت  یاھراک 

رد تسا  دـقتعم  یمالـسا  یروھمج  اما  تسا ؛ هدادـن  دـھد و  یمن هاـنپ  مھ  یتسیرورت  چـیھ  هب  تسین ، اـھ  تسیرورت راد  فرط ناریا  دـننک ! یم مھتم  مسیرورت  هب  ار  ناریا 

. دـینادب تسیرورت  ار  اھ  نیا دـیناوت  یمن امـش  دنتـسھ . ییاـکیرما  نارگلاغـشا  نارگمتـس و  ترفن  هنیک و  زا  زیربل  هدازآ ، ناـسنا  ناوج و  اـھنویلیم  مالـسا ، یاـیند  رـساترس 

ملظ هک  دنتـسھ  ناسنا  اـھنویلیم  زورما  دـیراذگب . تسیرورت  ناتـسناغفا  ناتـسکاپ و  اـقیرفآ و  لامـش  ناتـسبرع و  رـصم و  قارع و  رد  ار  ناـسنا  اـھنویلیم  مسا  دـیناوت  یمن

، دننک یم عافد  دوخ  نیمزرس  زا  هک  ینیطسلف  نیدھاجم  دنتسیرورت !؟ اھ  نیا زورما - قارع  مولظم  روشک  هب  هچ  زورید و  ناتسناغفا  هب  هچ  دننیب - یم ار  ییاکیرما  یاھورین 

نموم ناـناوج  دنتـسیرورت !؟ دـننک ، یم عاـفد  دوخ  زا  دـنھجاوم و  تسینویھـص  ناـیماظن  هوبنا  مجحرپ و  شتآ  اـھکنات و  اـب  زور  رھ  هک  نیطـسلف  موـلظم  مدرم  دنتـسیرورت !؟

هک تسا  هدش  بجوم  اھ  نآ دوجو  مھ  زورما  دننارب و  بقع  نانبل  زا  ار  اھتسینویھص  دنتسناوت  دوخ  ناج  راثن  اب  دنداتسیا و  لیئارسا  ی  هفقو یب مجاھت  لباقم  رد  هک  ینانبل 

؛ دـید یمن یعنام  شدوخ  یارب  مھ  توریب  رھـش  ات  ندـمآ  یارب  لیئارـسا  دـندوبن ، ینانبل  زرابم  نموم  ناناوج  رگا  دنتـسیرورت !؟ دـنک ، هلمح  ناـنبل  هب  دـنکن  تارج  لیئارـسا 

ار تسد  ینانبل  نموم  ناناوج  دورب . یسک  دای  زا  تسین  نکمم  هک  دندرک ، ینیرفآ  هعجاف همھ  نآ  دندمآ و  توریب  ات  دوب ؛ اھ  نآ لاغشا  رد  اھلاس  نانبل  بونج  دمآ . هکنیاامک 

نانبل هب  دـنک  یمن تارج  لیئارـسا  ناناوج ، نیا  دوجو  رطاخ  هب زورما  دنداتـسیا . دـنتفگ و  کیبل  داد ، مالـسا  یایند  هب  ام  راوگرزب  ماـما  هک  یا  یرادـیب هب  دـندروآرد ؛ نیتسآ  زا 

. دننک یم هزرابم  هلباقم و  ناشدوخ  یاھ  هناخ رد  اھتلم  اب  هک  دنتسھ  یناسک  اھ  تسیرورت دنتسیرورت !؟ اھ  نیا دنک . هلمح 

ماظن  / ١٣٨٣/٠٢/١٨ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

هدـش هفاضا  مھ  قارع  زورما  میدروآ ، یم نامدوخ  دای  هب  هراومھ  یمالـسا  رکیپ  قیمع  مخز  ناونع  هب ار  نیطـسلف  ی  هلاسم اھلاس  اـم  دـینک ! هاـگن  مالـسا  یاـیند  عضو  هب 

هب یلوپ  یـسایس و  تردـق  حالـس و  قطنم  هب  اکتا  اب  روز و  هب  اکتا  اب  ار  طلغ  یقطنم و  ریغ  یاـھفرح  ی  همھ دـننک . یم هچ  روز  هب  ی  هیکت اـب  نادـنمتردق  هک  دـینیبب  تسا !

یارب یھاگ  دـنھد و  یم ماجنا  ینلع  تسا ، مرج  تیانج و  ناھج  یاھتلم  ی  همھ فرع  رد  هک  ار  یمئارج  دـننک . یم لمع  حرطم و  ایند  رد  یقطنم  عافد و  لباق  فرح  لکش 

بـصاغ تلود  دـنراذگ . یمن نآ  یور  مھ  یباـقن  مسا و  یتـح  یھاـگ  اـما  دـنک ؛ یمن لوبق  ار  نآ  یـسک  دـنناد  یم هک  یلاـحرد دـنراذگ ، یم نآ  یور  مھ  یماـن  یزاـسرھاظ 

. تسا یناھج  زورما  ماظن  عضو  نیا  دنک ! یم تیامح  وا  زا  انلع  امسر و  مھ  اکیرما  تلود  منک و  یم رورت  ار  ینیطسلف  ناگدبز  نم  هک  دنک  یم مالعا  احیرص  تسینویھص 

لمع رد  اھ و  نآ نابز  رد  عورـشم  زاجم و  راک  کی  ناونع  هب احیرـص  تسا - هدـش  اکیرما  ربکتـسم  تلود  روز  لامعا  یرادـمتردق و  یارب  یا  هناھب نآ  اـب  ی  هزراـبم هک  مسیرورت -

، گرزب گنھرفاب و  تلم  کی  ندناشک  تلذ  هب  ریقحت و  قارع و  یماظن  فرصت  لاغشا و  حالـس . تردق  روز و  رب  ی  هیکت اب  مھ  همھ  و  دنک ، یم ادیپ  ققحت  تسینویھـص  ماکح 

؛ دنک یمن لوبق  رواب و  ایند  رد  مھ  سک  چیھ هک  دنداد ، ماجنا  یدازآ  یـسارکومد و  زا  عافد  رـشب و  قوقح  نیوانع  تحت  احیرـص و  ار  راک  نیا  اھ  نآ اما  تسا ؛ یللملا  نیب مرج 

ییانتعا چـیھ  تموکح  نییعت  یارب  مدرم  قح  هب  اھناسنا و  قوقح  هب  هک  تسادـیپ  دـھد و  یم ناشن  ار  عوضوم  نیا  سکع  تسرد  قارع  لـخاد  رد  نارگلاغـشا  راـتفر  نوچ 

نودب ار  نوناق  زا  فلختم  ناشدوخ  دننارذگ و  یم نوناق  ناشدوخ  دننک ، یم نیعم  مکاح  ناشدوخ  دننک ، یم بصن  ناشدوخ  دنتـسین ؛ لئاق  یـشزرا  چیھ  نآ  یارب  دنرادن و 

. تسا یمالسا  تما  زورما  عضو  نیا  درذگ ! یم هچ  قارع  رد  دینیبب  راتشک . تازاجم  مھ  نآ دننک ؛ یم تازاجم  یی  همکاحم هنوگ  چیھ

یماظتنا  / ١٣٨٣/٠٧/١۵ مولع  هاگشناد  رد  تانایب 

، دنتـسھ اھ  تسیرورت لابند  هب  دننک  یم اعدا  هک  یلاحرد دننک ؛ یم راتفر  روج  هچ  مدرم  اب  نابلط  هطلـس نارگلاغـشا و  قارع  روشک  رد  هک  دـینک  یم هدـھاشم  امـش  زورما 

یتشم اب  ی  هلباقم یارب  دـناوت  یم روطچ  اھرھـش ، رگید  ارماس و  ردـص ، کرھـش  هجولف ، نارابمب  قارع ، یاھرھـش  ررکم  یاـھ  ناراـبمب دـننک . یم ماـع  لـتق  ار  مدرم  داـحآ 

دوبان روک  یاھ  نارابمب نیا  رد  هک  یھانگ  یب یاـھناسنا  عاـفد و  یب یاـھنز  موصعم و  ناـکدوک  تسا !؟ نیا  اـھ  تسیرورت مسیرورت و  اـب  ی  هلباـقم یاـنعم  دـشاب !؟ تسیرورت 

یاھسیورس اھ و  هاگتسد ذوفن  ریز  هدش ، هتخانـش یتسیرورت  یاھنامزاس  مییوگن  رگا  دش ؟ قیوشت  ای  دش  نک  هشیر مسیرورت  اھراتفر  نیا  اب  ایآ  دنتـسیرورت !؟ دنوش ، یم

، ییوگروز زواجت ، مییوگب  هک  تسا  نیا  نخـس  نیرتمک  دـشاب - هتفگ  هفازگ  یلیخ  تسین  مولعم  دـنکب ، مھ  ییاعدا  نینچ  یـسک  رگا  هک  دنلیئارـسا - اکیرما و  یـسوساج 

نیمھ ناـیم  رد  مسیرورت  هب  شیارگ  ساـسحا  ی  هدـنھددشر یمدرم و  یاـھتمواقم  ی  هدـننک قـیوشت دوـخ ، روـشک  رد  تلم  کـی  قـح  نـتفرگ  هدـیدان  یردـلق ، ماـع ، لـتق 

« يللملانیب مسيرورت   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 17هاگياپ  هحفص 8 
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. تساھتلم

ار مدرم  یاھ  هناخ دندنب ؛ یم پوت  هب  دننک ؛ یم نارابمب  ار  ناگراوآ  هاگودرا  مدرم ! نیا  اب  دننک  یم هچ  دینیبب  دراد . یلاغـشا  نیطـسلف  رد  یرگید  تشز  ی  هخـسن راتفر ، نیا 

! دندرگ یم ینیطسلف  زرابم  لابند  هب  هکنیا  ناونع  هب  دنناسر ؛ یم لتق  هب  ار  عافد  یب درم  نز و  کدوک و  رفن  اھھد  دننک ؛ یم بارخ  ار  مدرم  عرازم  دننک ؛ یم ناریو 

هب ور  مسیرورت  اب  تسناوت  دھاوخ  هک  دشاب  راودیما  دناوت  یمن تسا و  رشب  قوقح  راد  فرط هک  دنک  اعدا  دناوت  یمن ددنب ، یم هناحیقو  یاھتیانج  نیا  رب  ار  مشچ  هک  ییایند 

. دنمسیرورت قوشم  اھ  نیا دنک ؛ هلباقم  ایند  رد  دشر 

هجولف  / ١٣٨٣/٠٨/٢٨ هثداح  یپ  رد  یمالسا  تما  هب  باطخ  نیملسم  رما  یلو  مھم  مایپ 

میحرلا  نمحرلا  مسب هللا  . ٢

یمالسا  تما 

دزاس . نارگن  هدز و  تبیصم  تدشب  ار  یناسنا  فطاوع  زا  رادروخرب  ای  ناملسم  ناسنا  رھ  دراد  اج  هک  تسا  هدیسر  یدح  هب  نونکا  قارع  راب  تبیصم  ثداوح 

اھهداوناخ میرح  نتسکش  اھھاگتدابع ، دجاسم و  اھهناخ و  ندرک  ناریو  هانگیب ، دارفا  یریگتسد  ناحورجم ، مادعا  نارازھ ، دادعت  رد  نایماظن  ریغ  نانز و  ناکدوک و  راتشک 

ارماس و لصوم و  رد  هعجاف  رارکت  زا  نخـس  هجولف  زا  سپ  نونکا  دـیادزیم . اھلد  زا  ار  تحار  اـھمشچ و  زا  ار  باوخ  هتفرگ ، تروص  هجولف  رد  روآتفگـش  یاـھسایقم  رد  هک 

دنامدرم . نایم  رد  تسیرورت  یھورگ  هک  دوش  یم  هیجوت  نارگلاغشا  یوس  زا  هناھب  نیا  اب  طقف  تیانج  همھ  نیا  تسا و  رگید  یاھرھش  هبوقعب و 

اذغ بآ و  نودب  ناحورجم و  نتـشاذگ  نامردیب  ناھانگیب و  نتـشک  زوجم  دشاب - تسار  تسا ، دـیدرت  دروم  ادـج  هک  اعدا  نیا  رگا  مدرم -  نایم  رد  تسیرورت  یعمج  دوجو  ایآ 

تسا ؟ ناکدوک  ندرک  اھر 

دننک ؟ اشامت  یدرسنوخ  اب  ار  ناھانگیب  یعمجتسد  یاھمادعا  دنرضاح  هنوگچ  دنرمش  یم  دوخ  تاراختفا  زا  ار  ناراکتیانج  یارب  مادعا  مکح  وغل  هک  یناسک 

اھتلم اھتلود و  هب  نیا  ایآ  دسریم ، شوگ  هب  قارع  زا  مدرم  اھهداوناخ و  ( ١) نیملسملل ای  یادن  دننک ؟ افیا  توافت  یب  رظان  شقن  دنرضاح  هنوگچ  یبرع  یمالسا و  یاھتلود 

زا بناجنیا  دننک ؟ دنلب  ضارتعا  هب  ادـص  لقادـح  دوریم ، مولظم  ناملـسم  یعمج  رب  یبرح  نیربکتـسم  یوس  زا  هک  یگرزب  ملظ  نیا  ربارب  رد  لقادـح  هک  دـنک  یمن  فیلکت 

یمالـسا تما  یارب  هـک  ینارود  نـیا  رد  دوـخ  هـفیظو  هـب  هـک  مراد  راـظتنا  برع  ناملـسم و  ناـگبخن  عماـجم و  اـھتلود و  زا  هژیوـب  ناـھج  طاـقن  زا  کـی  رھ  رد  یمالـسا  تـما 

دننک . لمع  تسا  زاستشونرس 

اب  الا  هوق  لوح و ال  و ال 

یاهنماخ  یلعدیس 

هامنابآ ١٣٨٣ متشھ  تسیب و  اب  فداصم  لاوش ١۴٢۵ - مجنپ 

جح  / ١٣٨٣/١٠/٢٩ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

یئاج رد  یتاغیلبت و  دـنفرت  اب  یئاج  رد  یداصتقا ، دـیدھت  اب  اج  کی  رد  یـسایس ، راشف  اب  اـج  کـی  رد  تسا . هدروآ  نادـیم  هب  ار  دوخ  یاـھیئاناوت  تیفرظ  ی  همھ رابکتـسا ،

. تسا هدش  دراو  زاس  تشونرس  دربن  ی  هصرع هب  یماظن ، ناشوپ  همکچ کنات و  کشوم و  بمب و  اب  سدق  نیطسلف و  رد  نآ  زا  شیپ  ناتسناغفا و  قارع و  دننام  رگید -

هناور ناـھانگ  یب ناـج  دـصق  هب  زیھجت و  ار  یتـسیرورت  یاـھ  هخوج دـنا . هدیـشک دوخ  ی  هرھچ رب  هک  تسا  یبـیرف  قاـفن و  ی  هدرپ راوخ ، یمدآ ناـشنمدد  نیا  رازبا  نیرت  مھم

ی هدیـسر بل  هب  ناـج  ناعفادـم  دـننک و  یم یناـبیتشپ  اـنلع  هدرک ، بصغ  ار  نیطـسلف  هک  یدـالج  تسیرورت و  تـلود  زا  دـننز . یم مـسیرورت  اـب  هزراـبم  زا  مد  و  دـننک ، یم

. دنمان یم تسیرورت  ار  ینیطسلف 

شترا  / ١٣٨٣/١١/١٩ ییاوھ  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هتبلا تسیچ . اھ  نآ هجوت  یلـصا  ی  هطقن دـینیبب  دیونـشب ؛ ایند  رد  ار  یرابکتـسا  یاھتـسایس  نایوگنخـس  تاراھظا  دـینک و  هاگن  ایند  یـسایس  تالوحت  ی  هصرع هب  امش 

ار گنج  یارب  یی  هتسھ یژرنا  هب  یبایتسد  یمتا و  بمب  تخاس  زا  ینارگن  اھ ، نیا رب  ی  هوالع ناریا ، دروم  رد  دنھد - یم مسیرورت  اب  ی  هزرابم راعش  رـشب و  قوقح  راعش 

باختنا و هب  یا  هچیرد یتح  ناشیاھ  تلود رد  هک  ییاھروشک  هب  زورما  اھ  نآ دنتسین . فلاخم  دادبتـسا  اب  اھ  نآ تساھ . نیا زا  ریغ  هیـضق  تقیقح  اما  دننک - یم حرطم  مھ 

هیذـغت ار  ییاتدوک  یاھتموکح  ردـقچ  هدـحتم  تالایا  میژر  دـنرادن . یتفلاخم  دادبتـسا  اب  دنتـسھ و  هارمھ  وسمھ و  اھ  نآ اب  دـننک ؛ یم کمک  دـنراد  هدـشن ، زاب  مدرم  یدازآ 

ناوـنع هب ناـشمان  زورما  هک  یناـسک  نیمھ  دـنتخادنا . هار  اـھ  نآ دوـخ  ار  مسیرورت  دـنھد . یمن یتـیمھا  هلئـسم  نیا  هب  اـھ  نآ نیارباـنب  هدرک ؛ ظـفح  هدرک ، تیاـمح  هدرک ،

یزیچ نیا ، دنتسھ . اکیرما  یسوساج  نامزاس  ی  هتخادرپ هتخاس و  میقتسم  ریغ  میقتسم و  تساھ ، ییاکیرمآ تاراھظا  ی  هحولرـس رد  ایند  یاھ  تسیرورت نیرت  فورعم

یروھمج تسناوت  دھاوخ  ام  یقرـش  زرم  رد  دارفا  نیا  روضح  دندرک  یم رکف  زور  کی  دـنناد . یم همھ  ار  نیا  دـشاب ؛ هدیـشوپ  ایند  یـسایس  نارظن  بحاص هاگن  زا  هک  تسین 

راک رـس  هک  یزور  یمدآ ، سابل  رد  گرگ  نیمھ  دالج ، نوراش  نیمھ  لبق ، لاس  هس  ود  دنداد . حالـس  دنداد ، شزومآ  دنداد ، لوپ  دندرک ، جرخ  اذل  دـنک ؛ فیعـضت  ار  یمالـسا 

؛ تسا دـب  مسیرورت  دـنتفگن  دـندرک ؛ تیاـمح  وا  زا  اـھ  ییاـکیرما درب -! راـک  هب  مھ  ار  رورت »  » ی هملک درک - مھاوخ  رورت  ار  اـھ  ینیطـسلف زا  دادـعت  نیا  نم  تفگ  احیرـص  دـمآ ،

. تسا یرگید  ی  هلاسم اھ ، نآ ی  هلاسم دننک . یم مھزاب  دنا ، هدرک رورت  ار  ناشدوخ  نافلاخم  اھ  نیا دنتسین . فلاخم  رورت  اب  اھ  نیا نیاربانب  دشاب . یتلود  رگا  صوصخب 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٨۴ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

عفن هب  هنـالفاغ  دـیا ، هدـیبسچ یی  هتـسھ یژرنا  هب  ارچ  دـنیوگ  یم دـننز و  یم قـن  راـنک  هشوـگ و  رد  هک  یناـسک  دـننادب ؛ ناریا  تلم  منک ؛ ضرع  امـش  هب  مھ  ار  نیا  هـتبلا 

تردق دـناد . یم ندرک  دـیدھت  رد  ار  دوخ  ناش  تردـقربا ، تساکیرما . یاھدـیدھت  ی  هناھب یی  هتـسھ یژرنا  ی  هلاسم زورما  دـننادب  مھ  اھ  نآ دـننز ؛ یم فرح  تلم  نانمـشد 

ناشدوخ روما  رب  رتشیب  ار  اھ  نیا دـنیآ و  یم هاتوک  اھ  نیا یاھدـیدھت  لباقم  رد  هنافـساتم  اھتلود  زا  یلیخ  ایند و  یاھتلم  دور و  یم شیپ  دـیدھت  اب  شراک  وگروز  رگ و  هطلس

ناـشدوخ دــننک . یم حرطم  یرگید  ی  هناـھب دــشابن ، هـک  مـھ  نـیا  تـسا . یی  هتــسھ یژرنا  اـھ  نآ دــیدھت  ی  هناـھب زورما  و  تـسا ، دــیدھت  اـھ  نآ راــک  دــننک . یم طلــسم 

یلاغـشا طاقن  رد  ار  اھتیانج  نیرتدـب  اکیرما  یتینما  یاھورین  نازابرـس و  دـننک ! یم مسیرورت  هب  مھتم  ار  اھناملـسم  یمالـسا و  ناریا  اـما  دـنیاھ ، تلود نیرترورپ  تسیرورت

قوقح دـننک ، یم تناھا  اھناسنا  هب  تسا - دایز  نآ  ریاـظن  ـالا  و  تسا ؛ بیرغ  وبا  نادـنز  تیاـنج  همھ ، نیا  زا  هنومن  کـی  هک  دـنوش - یم بکترم  بیرغ  وبا  نادـنز  رد  قارع و 

ات دـننک ! یم مھتم  رـشب  قوـقح  ضقن  هب  ار  نارگید  هاـگنآ  وماـناتناوگ ؛ رد  هچ  ناـشدوخ ، یاھنادـنز  رد  هچ  ناتـسناغفا ، رد  هچ  اـجنیا ، رد  هچ  دـننک ؛ یم لامدـگل  ار  اـھناسنا 

. دشاب رشب  قوقح  ضقان  اکیرما  تلود  ردق  هب  هک  مسانش  یمن ار  یتلود  چیھ  مراد ، عالطا  هدنب  هک  ییاجنآ 

هعمجزامن  / ٢٨/٠۵/١٣٨۴ یاھهبطخ  رد  تانایب 

اھ و ناـبایخ رد  اـھ ، هینیـسح رد  اھدجـسم ، رد  هنازور  هک  ییاھراتـشک  دـتفا - یم قاـفتا  قارع  رد  هک  ییاـھ  ینمااـن زا  تسا . قارع  تینما  یداـبآ و  مدرم و  هاـفر  اـم  یوزرآ 

هچ ار  مرج  نیا  هک  دنک  یمن یقرف  تسا و  یگرزب  مرج  مولظم  مدرم  نتشک  میتسھ . هدرزآ  تدش  هب ام  دنک ، یم ینابرق  ار  قارع  ی  هراچیب مدرم  و  دھد - یم خر  تاعامتجا 

کدوک و دننک و  یم رجفنم  ار  مدرم  تاعامتجا  هک  مھ  یراذگ  بمب لماوع  تسا ؛ مرجم  دنک ، یم ینابرق  ار  قارع  مدرم  هک  مھ  اھ  ییاکیرما لسلسم  دوش . بکترم  یـسک 

یتاعالطا و یماظن و  یورین  نارازھ  تساکیرما . مشچ  ریز  قارع  مسیرورت  نوچ  ارچ ؟ میناد . یم اکیرما  ار  ثداوح  نیا  لوا  مھتم  ام  هتبلا  دنمرجم . دنـشک ، یم ار  درم  نز و 

ینیارق هک  دندقتعم  اھ  یضعب دنتسناوت . یم دنربب ، نیب  زا  قارع  رد  ار  ینماان  دنتـساوخ  یم رگا  دنا . هدرتسگ قارع  یاج  همھ  رد  زورما  اھ  ییاکیرما زا  یـسایس  یتینما و 

« يللملانیب مسيرورت   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 17هاگياپ  هحفص 9 
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ینمااـن دوش . قفوم  تلود  نیا  دـنھاوخ  یمن نوچ  ارچ ؟ تساـھ ؛ تسینویھـص اـکیرما و  یـسوساج  یاـھ  سیورـس دوخ  راـک  اـھرورت  نیا  هک  دراد  دوجو  داـقتعا  نیا  رب  مھ 

اھ ییاـکیرما هـک  تـسین  یزیچ  هدـمآ ، شیپ  قارع  رد  هـچنآ  دـیآ ! یم نـیمز  هـب  نامـسآ  مـیورب ، رگا  میناـمب ؛ دـیاب  اـم  تـسا ، نمااـن  نوـچ  تـسا . لاغـشا  ی  هـمادا ی  هناـھب

قارع رب  اھ  نآ رودزم  نطاب  رد  اما  دشاب ، هتشاد  یمدرم  تموکح  رھاظب  قارع  دنتساوخ  یم اھ  نآ دنتساوخ ؛ یم ناشدوخ  ی  هدناشن تسد تلود  کی  اھ  نآ دنتساوخ . یم

رد زورما  هکنیاامک  دریگب . ماجنا  راک  نیا  دنتـشاذگن  دندرک و  تمھ  قارع  یـسایس  ناگبخن  درک ، تمھ  تیعجرم  دندرک ، تمھ  قارع  تلم  دشن . روط  نیا یلو  دـشاب ؛ مکاح 

اھ یقارع دـیراذگب  هچ ؟ امـش  هب  دـننک . یم تلاخد  دـنراد  قارع  یـساسا  نوناق  نیودـت  رد  امـسر  اھ  ییاکیرما دـننک . یم تلاـخد  دـنراد  مھ  قارع  یـساسا  نوناـق  نیودـت 

اما دــندرک ، یداـیز  جرخ  تـسین . یدــیدرت  نـیا  رد  هدروـخ ؛ تسکــش  قارع  رد  اـکیرما  هـتبلا  دــشابن . زیچ  نـالف  دــشاب ، زیچ  نـالف  دــننک : یم تلاـخد  دــننکب . ار  ناـشراک 

. دشابن شوب  جروج  زا  رتروفنم  یرـصنع  چیھ  قارع  روشک  رد  زورما  دیاش  هدش . رتشیب  اھ  نآ زا  زور  هب  زور  مھ  قارع  مدرم  ترفن  درکن ؛ ادیپ  ققحت  مادک  چیھ ناشیاھ  هدعو

اکیرما دوخ  رد  هکلب  ناـھج ، حطـس  رد  مالـسا ، یاـیند  رد  تسین ؛ مھ  قارع  تلم  صوصخم  ترفن ، نیا  دوـش . یم رتـشیب  اـھ  ییاـکیرما زا  قارع  تلم  ترفن  مھ  زور  هب  زور 

یـسایس ناگبخن  هب  هدـش  هدیـشک  اھ  ضارتعا تسا . روط  نیمھ مھ  اکیرما  لخاد  رد  تسا . نوزفازور  قارع  رد  یماظن  ی  هلخادـم رطاخ  هب  اـکیرما  تلود  هیلع  اـھ  ضارتعا

ندنام قارع و  رد  اکیرما  ی  هلخادم فلاخم  اکیرما  مدرم  رثکا  هک  داد  ناشن  اکیرما  رد  هتـشذگ  ی  هتفھ یجنـسرظن  دننک . یم ضارتعا  ناشدوخ  تلود  هب  هدننز  دنت و  اکیرما ؛

لیلد یرھاظ  یوھایھ  نیا  تسا . هدروخ  تسکـش  قارع  رد  اکیرما  دنا . هدیمھف مھ  تسرد  هک  دـنناد ، یم یفنم  ار  جـیاتن  دنتـسھ . لاغـشا  ی  همادا روشک و  نیا  رد  اکیرما 

هرجفنم داوم  تسیرورت و  امـش  یاھزرم  زا  هک  دـننک  یم مھتم  ار  هیروس  ناریا و  اھ  ییاکیرما هک  تسین  ماھتا  زا  ی  هئربت ی  هیاـم مھ  نآ  نیا و  ندرک  مھتم  تسین . تیقفوم 

هب هک  یا  یتسیرورت یاھھورگ  دنادن  هک  ایند  رد  تسیک  تساھ . نآ مشچ  ریز  اھ و  نآ تسد  تینما ، دـننک . یم رارکت  هک  تسا  یلمھم  انعم و  یب یاھفرح  اھ  نیا دـنروآ . یم

قارع رد  دنراد  اھ  نیا دـنادن  هک  تسیک  دـنیاکیرمآ ؟ ذوفن  ریز  مھ  اھ  یـضعب دـنیاکیرمآ ؛ دوخ  تسد  ی  هتخاس اھ  نآ زا  یـضعب  دریگ ، یم ماجنا  یراک  قارع  رد  زورما  اھ  نآ مان 

عورـشم ریغ  ینوناق و  ریغ  لاغـشا  هب  رتشیب  دنناوتب  ات  دشاب  ینماان  دـنھاوخ  یم اھ  نیا هک  دـنزب  سدـح  دـناوتن  هک  تسیک  دـننک ؟ یم داجیا  هعیـش  ینـس و  نیب  فالتخا 

یاھزرم زا  یـضعب  رد  تسین . سدح  رگید  نیا  میراد ؛ عالطا  ام  دننک ؛ یم تکرح  دنراد  اھ  نآ دوخ  مشچ  ریز  اھ  تسیرورت دنا . مھتم لوئـسم و  اھ  نآ دنھد ؟ همادا  ناشدوخ 

. دننک یم مھتم  ار  هیروس  ای  ناریا  دوخیب  دـنیآ  یم تقو  نآ  دـنوش ؛ یم لقتنم  اجنآ  هب  اجنیا  زا  اھ - نآ دوخ  کمک  اب  دـیاش  و  اھ - ییاکیرما دوخ  مشچ  ریز  اھ  تسیرورت قارع 

یاـھلاس زا  دـعب  اـھ  ییاـکیرما دـشاب . ینوناـق  ریغ  جورخ  تسا  نکمم  یمکحم  زرم  رھ  رد  هتبلا  میا . هتفرگ مکحم  مھ  ار  اـھزرم  نیا  میراد ؛ زرم  قارع  اـب  رتـمولیک  ام ١٣٠٠ 

ام نکیل  دوشب ، یددرت  ینوناق  ریغ  تسا  نکمم  نیاربانب  دنور . یم دـنیآ و  یم دارفا  ینوناق  ریغ  بترم  دـندنبب ؛ ار  کیزکم  اب  ناشدوخ  یاھزرم  دـنا  هتـسناوتن زونھ  یدامتم 

زا رتدوز  هچرھ  قارع  تلم  میراودـیما  میھاوخ . یم ار  نیا  ام  تسا ؛ گرزب  درواتـسد  کی  ام  یارب  قارع  تفرـشیپ  تسام ؛ تینما  قارع ، تینما  میراذـگ . یمن میا و  هداتـسیا

. دسرب تسا ، نآ  ی  هتسیاش هک  یی  هطقن هب  دناوتب  یعیبط ، ظاحل  زا  دنمتورث  روشک  نیا  دنک و  ادیپ  تاجن  تسا ، هدش  نآ  راچد  هک  ییاھتنحم 

نیمظاک  / ٠٩/٠۶/١٣٨۴ رابملات  نینوخ و  ثداوح  یپ  رد  تیلست  مایپ 

میحرلا نمحرلا  مسب هللا 

نوعجار هیلااناوانا 

ماـما ترـضح  اـم ، یـالوم  تداھـش  متاـم  رد  هک  یمدرم  میظع  عاـمتجا  رد  درم ، نز و  کدوـک ، ناوـج و  ریپ و  زا  اـم ، یناـمیا  نارھاوـخ  ناردارب و  نیرتزیزع  زا  نت  اھدـص  زورما 

. دندرک راوگوس  رادغاد و  ار  همھ  دنتسویپ و  هللااقل  هب  رابنوخ  یاهثداح  رثا  رب  دندوب ، یرادازع  لوغشم  دادغب  نیمظاک و  سدقم  رھش  رد  مالسلا ، هیلع  رفعجنبیسوم 

شوختـسد زین  نیمظاک  سدـقم  رھـش  رد  کنیا  هدربن ، دای  زا  ار  نمـشد  ناگدرورپتسد  طسوت  فجن  البرک و  یاھرھـش  رد  هتـشذگ  یاھراجفنا  هرطاخ  زونھ  هک  قارع  تلم 

. ددرگیم نانآ  دیدھت  زا  یشان  یهعیاض  سپس  رودزم و  نانکفاتشھد  نیشتآ  یهلمح 

. دنشاب وگخساپ  دیاب  دنارابتبیصم و  ثداوح  هنوگ  نیا  یلصا  لوئسم  دناهدرک  لیمحت  قارع  تلم  رب  ار  دوخ  موش  روضح  تینما ، یهناھب  هب  هک  قارع  نارگلاغشا  نیقی  هب 

هیملع و یاھهزوح  مظعم و  عجارم  هب  قارع و  گرزب  تلم  هب  زین  و  هادـف ، یحور  مظعالااھیقب  ترـضح  سدـقم  هاگـشیپ  هب  ار  تبیـصم  نیا  نیگھودـنا ، یبلق  اب  بناـجنیا 

یهثداح نیا  ناینابرق  هک  مھاوخیم  شترضح  زا  منکیم و  تلاسم  قارع  تلم  یارب  ار  لماک  ترـصن  لاعتم  یادخ  زا  لاھتبا  عرـضت و  اب  میوگیم و  تیلـست  قارع  یمدرم  تلود 

رفاو رجا  ییابیکـش و  ربص و  ناگدیدتبیـصم  یهمھ  هب  لجاع و  یافـش  نیمودـصم  هب  دـیامرف و  روشحم  مالـسلا  هیلع  مظاکلارفعجنبیـسوم  ماـما  ناـشیالوم  اـب  ار  خـلت 

. دیامرف تیانع 

هک اھهئطوت  عون  نیا  فدھ  هب  یبایتسد  زا  ار  نمشد  دیامن و  ظفح  ار  دوخ  ماجسنا  تدحو و  نارگهئطوت ، نانمـشد و  مغر  هب  هک  مھاوخیم  قارع  نموم  رایـشوھ و  تلم  زا 

. دیامرف لئاز  یمالسا  تما  یهمھ  نایقارع و  رس  زا  ار  تورم  هفطاع و  زا  هناگیب  ناربکتسم  رش  دنوادخ  دننادرگ . سویام  تسا ، قارع  تلم  رد  هقرفت  داجیا 

یاهنماخ یلعدیس 

٨۴/۶/٩

مالسلاامھیلع  / ١٢/٠٣/١٣٨۴ نییرکسع  تارضح  رھطم  مرح  تمرح  کتھ  یپ  رد  تیلست  مایپ 

میحرلا نمحرلا  مسب هللا 

نوعجار هیلا  انا  انا  و 

. دش رگید  یھانگ  بکترم  ینید ، تاسدقم  میرح  هب  زواجت  رد  دیرفآ و  گرزب  یاهعجاف  زورما  لدهیس ، ناراکتیانج  یهدولآ  نوخ  هب  راکھبت و  تسد 

هب دنمتدارا  ناناملسم  یهمھ  نایعیش و  لد  رب  نیگنس  یغاد  تفرگ و  رارق  بیرخت  تناھا و  دروم  مالـسلاامھیلع  یرکـسع  ماما  ترـضح  یداھ و  ماما  ترـضح  رھطم  مرح 

میمـصت هلیـسو ی  هب  کش  یب  دنا ، هدش  باختنا  لفاغ  تخبدب و  نارودزم  رجحتم و  نابـصعتم  زا  نآ  ییارجا  لماوع  الامتحا  هک  تیانج  نیا  داھن . مالـسلا  مھیلع  تیب  لھا 

قارع و نارگلاغـشا  یتاعالطا  یاھنامزاس  رد  دیاب  ار  نآ  یهتـشررس  تسا و  یـسایس  تیانج  کی  نیا  تسا . هدـش  یحارط  یناطیـش  ثیبخ  تاین  اب  رگ و  هئطوت  یناریگ 

رد یموش  یاھ  هشقن  دننیب ، یم  داضت  رد  دوخ  یهنایوج  هرطیـس  یاھفدـھ  اب  ار  قارع  یعامتجا  یـسایس و  عاضوا  هک  رگهطلـس  یاھتردـق  درک . وجتـسج  اھتـسینویھص 

. تساھنآ هلمج ی  زا  یبھذم  یاھفالتخا  داجیا  ینماان و  دیدشت  هک  دننارورپ  یم  رس 

یهناقـشاع تـمھ  هـب  رگید  راـب  مالـسلاامھیلع  نییرکـسع  تارـضح  رھطم  مرح  دوزفا . قارع  نارگلاغـشا  یاـھیراک  هیـس  یهدـنورپ  رب  یرگید  گرب  ارماـس ، رد  زورما  تیاـنج 

یرگید هایس  یهکل  نیملسم  مالسا و  نانمشد  یناشیپ  رب  تیانج  نیا  یلو  هللااشنا . تشارفا  دھاوخ  تماق  هتشذگ  زا  رتهوکش  اب  مالسلا ، مھیلع  تیب  لھا  نادنمتدارا 

. دش دھاوخن  کاپ  دیدم  یاھتدم  ات  هک  درک  تبث 

مومع هب  راب ، هعجاف  یهثداـح  نیا  رطاـخ  هب  هادـف ، اـنحاورا  هیقب هللا  ترـضح  هاگـشیپ  هب  هلآ و  هیلع و  یلـص هللا  مالـسا  مرکم  ربماـیپ  تحاـس  هب  تیلـست  نمـض  بناـجنیا 

رد هتفھ  کی  منک و  یم  ضرع  تیلـست  مالـسلا ، مھیلع  هیلع و  ادخ  لوسر  رھطم  نادناخ  هب  نادنمتدارا  هاگآ و  رویغ و  ناناملـسم  یهمھ  هب  ناھج و  رـسارس  رد  نایعیش 

« يللملانیب مسيرورت   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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ضراـعت و هب  هک  یلمع  هنوگرھ  زا  هک  منک  تساوـخرد  ناـھج  طاـقن  ریاـس  قارع و  ناریا و  رد  رادازع  مدرم  زا  ادـکوم  منادیم  مزـال  میاـمنیم . مـالعا  یموـمع  یازع  روـشک 

. دنک راداو  تنس  لھا  مارتحا  دروم  یاھناکم  دجاسم و  هب  ضرعت  هب  ار  نایعیـش  هک  تسا  راک  رد  ییاھتـسد  انیقی  دننک . زیھرپ  ادج  دماجنا  یم  ناملـسم  ناردارب  ینمـشد 

. تسا مارح  اعرش  ناملسم و  یاھتلم  نانمشد  مالسا و  نانمشد  دصاقم  هب  کمک  تھج  نیا  رد  یمادقا  هنوگرھ 

نیحلاصلا هللادابع  یلع  مالسلاو 

یاهنماخ یلعدیس 

١٣٨۴ هام /  دنفسا   / ٣

نانبل  / ١٠/٠۵/١٣٨۵ یاناق  هعجاف  رد  یتسینویھص  میژر  تایانج  یپ  رد  مایپ 

هناراکادـف تمواقم  زج  گرزب  ناطیـش  یرگزواـجت  مزینویھـص و  یـشحو  کرگ  اـب  هلباـقم  هار  هک  دـننادب  یمالـسا  یاـھروشک  همھ  رد  ناملـسم  ناـناوج  مالـسا و  یاـیند  ...

. تسین

. دنک یم  رت  تخس  اھتلم  رب  ار  راک  دیازفا و  یم  نانا  تراسج  عمط و  رب  اکیرما  رگ  هنتف  وجارجام و  نادرمتلود  ربارب  رد  دایقنا  میلست و 

تدم و دنلب  یتنحم  دندیرخ ، یمن  ناج  هب  ار  سدقم  عافد  نیا  جنر  بونج  مولظم  مدرم  هللابزح و  دھاجم  ناناوج  رگا  دش و  یم  اکیرما  لیئارسا و  زواجت  میلست  نانبل  رگا 

. تفرگ یم  رب  رد  ار  هقطنم  نیا  مامت  یمجاھت  دنور  نیا  همادا  درک و  یم  دیدھت  ار  نانبل  تلم  همھ  نوزفا  زور  یتلذ 

. تسا هقطنم  نیا  یاھتلم  همھ  یمالسا و  تما  زا  عافد  مدقم  طخ  بزح هللا  زورما 

زا دنیبن ، دوخ  هار  رد  یعنام  رگا  کافس ، زواجتم و  تسرپداژن و  تسا  یمیژر  دنکیمن ، قرف  ینـس  هعیـش و  اسیلک و  دجـسم و  نیئآ و  نید و  یتسینویھـص  نمـشد  یارب 

. تسین نادرگور  تلم  رھ  هورگ و  رھ  هب  یتیانج  چیھ 

بجوم نانآ  هقرفت  دـنراذگن ، دـنھد و  رگیدـکی  هب  داحتا  تسد  دـیاب  یمالـسا  یاھروشک  همھ  رد  نانبل و  رد  فلتخم  یاھنید  ناوریپ  یمالـسا و  یاھ  هقرف  هقطنم و  یاھتلم 

. دوش نمشد  توق 

هژیو هب  مولظم  یاھتلم  همھ  رانک  رد  دـنادیم و  دوخ  هفیظو  ار  یتسینویھـص  میژر  یاھ  ترارـش  اکیرما و  یاھ  یرگزواـجت  اـھ و  ییوگروز  ربارب  رد  تمواـقم  یمالـسا  ناریا 

. داتسیا دھاوخ  نیطسلف  زرابم  تلم  نانبل و  زیزع  مدرم 

تـسینویھص نازواجتم  هب  یـسایس  یلام و  یتاحیلـست  کمک  نانبل و  رد  سب  شتآ  اب  حیرـص  تفلاخم  ینانبل و  نایماظنریغ  راتـشک  زا  دوخ  حیرـص  تیاـمح  اـب  هک  اـکیرما 

. دروآ دراو  نانآ  رب  ار  فعاضم  یملظ  نانبل  تلود  تلم و  رب  دوخ  طیارش  لیمحت  اب  هک  تسا  نآ  ددصرد  نونکا  تسا ، گرزب  عیاجف  نیا  هنحص  مرجم  المع 

. تفرگ دنھاوخن  یمیمصت  دوخ  حلاصم  ساسا  رب  زج  تفر و  دنھاوخن  یملظ  نینچ  راب  ریز  عاجش  نادھاجم  نآ  مواقم و  تلم  نآ  کش  یب 

یم تیلست  روشک  نآ  یسایس  نالوئسم  ناگتسجرب و  هب  هوتـسن و  نادھاجم  هب  زیزع و  تلم  نآ  هب  ار  اناق  گرزب  هعجاف  هژیو  هب  نانبل  تلم  رب  هدما  دراو  بئاصم  بناجنیا 

. منک یم  مالعا  نانآ  اب  ار  ناریا  گرزب  تلم  یدردمھ  میوگ و 

. هللارصن نسح  دیس  یبرع  نموم  روالد و  ربھر  رب  مالس  زوریپ و  بزح هللا  رب  مالس  نانبل ، تلم  رب  مالس 

(. ١) نونقویال نیذلا  کنفختسیال  قح و  هللادعو  نا  ربصاف  یلاعت : لاق هللا 

یاهنماخ یلع  دیس 

دادرم ١٣٨۵ مھد 

نییرکسع  / ٠٣/٢۴/١٣٨۶ نیمرح  تمرح  کتھ  یپ  رد  مایپ 

میحرلا نمحرلا  مسب هللا 

نوعجار هیلا  اناو  انا 

. دش عیجف  یتیانج  بکترم  دروآ و  دورف  یمالسا  تما  یهرکیپ  هب  ار  دوخ  دولآرھز  رجنخ  رگید  راب  نازیگناهنتف  راکھبت  تسد 

هب هک  ار  ناملـسم  مومع  نینوخ و  ار  ناھج  نایعیـش  لد  طقف  هن  امھیلع  هللامالـس  نییرکـسع  نیمامھ  نیماما  رھطم  دقرم  تمرح  کتھ  ارماس و  مرح  رد  راجفنا  یهثداح 

شفدـھ هک  داد  رارق  یکانلوھ  یهئطوت  ربارب  رد  ار  مالـسا  یایند  هکلب  درک ، رادهحیرج  نیگمغ و  دـنزرویم ، تدارا  قشع و  هلآ  هیلع و  هللایلـص  مظعا  ربمایپ  مرکم  نادـناخ 

. تسا یئهقرف  یبھذم و  ینینوخ  ثداوح  هب  ناناملسم  یاھتلم  ندرک  لوغشم  قارع و  رد  یلخاد  گنج  داجیا 

هک درک  ناوتیمن  دـیدرت  یفلـس ، یباھو و  هدروخبیرف  نارجحتم  هچ  دنـشاب و  یمادـص  ثعب  میژر  شیکرفاک  ناگدـنامزاب  هچ  گرزب ، تیانج  نیا  یورهیـس  لدروک و  نالماع 

. دندیلپ یهشقن  نیا  یلصا  ناحارط  اھتسینویھص  نارگلاغشا و  یسوساج  یاھسیورس 

نایم هدرازگزاب و  اھنیرفآ  تشحو  اھتسیرورت و  یارب  ار  نادیم  روشک ، نآ  رد  دوخ  عورـشمان  روضح  هیجوت  قارع و  یمدرم  تلود  یاھهیاپ  ندرک  تسـس  یارب  نارگلاغـشا 

. دننکیم یزورفا  شتآ  ناملسم  ناردارب 

. دوب هتشادن  اور  تناھا  نآ  سدقم  تحاس  هب  هرود  چیھ  رد  یسک  زگرھ  دوب و  مرتحم  ننست  لھا  مدرم  نایم  رد  ارماس و  رھش  رد  اھنرق  نییرکسع  رھطم  مرح 

. دوشیم ضرعت  یسدق  عیفر و  هاگیاج  نآ  هب  هناراکتیانج  هنامرشیب و  نینچ  هک  تسا  راب  نیمود  نیا  نارگلاغشا  یهطلس  نارود  رد  نونکا 

. دننک یلاخ  هناش  گرزب  تیانج  نیا  تیلوئسم  زا  دنناوتیمن  قارع  نارگلاغشا 

. دنتفین نمشد  یهئطوت  ماد  رد  هک  دنشاب  شوھ  هب  قارع  ینس  هعیش و  ناردارب 

. دنشاب مالسا  نانمشد  یزورفاگنج  ینکفاهقرفت و  تسایس  بقارم  دیاب  هتشذگ  زا  شیب  ناھج  یاج  همھ  رد  ناناملسم 

هریغ یبزح و  یموق و  یبھذم و  نوگانوگ  یاھهناھب  اب  دننکیم و  یزورفاشتآ  دـنناوتب  هک  مالـسا  ناھج  زا  هطقن  رھ  رد  نانبل و  رد  نیطـسلف ، رد  قارع ، رد  نانمـشد  زورما 

« يللملانیب مسيرورت   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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. دننک کمک  کانرطخ  نیگنن و  فدھ  نیا  رد  اھنآ  هب  دیابن  ناناملسم  دنیامنیم . کیرحت  یشکردارب  رگیدکی و  ربارب  رد  یئارآ  فص  هب  ار  ناناملسم 

ار مالسلا  مھیلع  تیب  لھا  ناوریپ  هعیـش ، مرتحم  یاملع  دنیامن و  زاربا  نآ  نابکترم  زا  ار  دوخ  یرازیب  احیرـص  دننک و  موکحم  ار  ارماس  یهعجاف  ننـست  لھا  مرتحم  یاملع 

شرافـس هقرف  رھ  یبھذـم  تاساسحا  تیاعر  دوخ و  ناردارب  اب  یلدـمھ  هب  ار  دوخ  ناوریپ  مالـسا  ناھج  یناحور  ناگرزب  اـملع و  همھ ی  دـننک و  توعد  یرادنتـشیوخ  هب 

. دنیامن

. منکیم ضرع  تیلست  هادف  انحاورا  هیقب هللا  ترضح  هب  ار  نیملسم  بئاصم  ریاس  گرزب و  بیصم  نیا  بناجنیا 

. دیامن فرطرب  ناملسم  یاھتلم  رس  زا  ار  رفاک  ملاظ و  ناربکتسم  رش  دنوادخ 

نیحلاصلا هللادابع  یلع  مالسلاو 

یاهنماخ یلع  دیس 

هام ١٣٨۶ دادرخ   ٢۴

نارھت  / ٢٣/٠۶/١٣٨۶ یهعمج  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

رد هک  یعیاجف  رطاخ  هب  یللملا  نیب ی  هنالداع هاـگداد  کـی  رد  یئاـکیرما  نیلوئـسم  اـکیرما و  ینونک  روھمج  سیئر نیمھ  هک  دـمآ  دـھاوخ  یزور  هک  مراد  خـسار  داـقتعا  نم 

قارع ارچ  هک  دنھدب  باوج  دیاب  دنراد ؛ یمنرب تسد  قارع  لاغـشا  زا  ارچ  دنھدب  باوج  دیاب  اھ  یئاکیرمآ دـنوش . همکاحم  دوش و  هتفرگ  ناشنابیرگ  دـنا ، هدروآ دوجو  هب  قارع 

ارچ دنمتورث  روشک  نیا  رد  هک  دنھدب  باوج  دیاب  دندرک . لیمحت  قارع  هب  دندروآ  اھ  یئاکیرمآ ار  مسیرورت  هتفرگارف . یتسیرورت  ینماان و  یاھنافوط  ینماان و  جاوما  روط  نیا ار 

یندیماشآ بآ  ملاس و  بآ  لکـشم  دنراد ، تخوس  لکـشم  دنراد ، قرب  لکـشم  مدرم  تسین . یرثا  روشک  نیا  رد  یمومع  تامدخ  زا  ارچ  دنراکیب ؛ زورما  مدرم  دصرد  هاجنپ 

؛ دنناتسرامیب هب  دنمزاین  مدرم  هدش . جراخ  عافتنا  زیح  زا  ناشیاھ  ناتـسرامیب هدشن ، هتخاس  یا  هسردم هدش ، ناریو  ناشیاھ  هاگـشناد هدش ، ناریو  ناشـسرادم  دنراد ،

ار هلول  طخ  مادک  دندرک ؟ تسرد  ار  هداج  مادک  دندرک ؟ ریمعت  ای  دنتخاس  ار  هاگـشناد  مادـک  دـندرک ؟ زیھجت  ار  ناتـسرامیب  مادـک  دـنتخاس ؟ اھ  یئاکیرمآ ار  ناتـسرامیب  مادـک 

. دننک یلاخ  هناش  دنناوت  یمن دنھدب ؛ باوج  اھ  یئاکیرمآ یتسیاب  ار  اھ  نیا دراد ؛ مزال  باوج  اھ  نیا دندرک ؟ لصو  ار  یندیماشآ  بآ  مادک  دندیشک ؟

سراف  / ١٣٨٧/٠٢/١٢ ناتسا  حلسم  یاھورین  یاھناگی  کرتشم  یماظن  مسارم  رد  تانایب 

ساسا رب  راک ، تیانج یاـکیرمآ  لـباقم  رد  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  نالوئـسم  ناریا و  تلم  یاـھ  یریگ عضوم دسانـش . یم مھ  زورما  تخانـش ، ار  اـھ  تردـقربا ناریا  تلم 

، کیرات هایس و  نارود  شوب ، نارود  تسا ؟ یرـشب  ریخا  خیرات  یاھنارود  نیرت  نماان اکیرمآ  ینونک  یروھمج  سیئر نارود  دنادن  هک  تسیک  زورما  تسا . قیمع  تفرعم  نیمھ 

تالکشم تفر ، دھاوخ  رگید  هام  دنچ  ات  هتبلا  وا  دنام . دھاوخ  وا  مان  هب  خیرات  رد  هایس  لطاب و  رھم  نیا  تسایند . رـسارس  رد  مزیرورت  دشر  نارود  ایند ، ندش  رت  نماان نارود 

. تسا تربع  سرد  ام  دنمـشوھ  ناناوج  یارب  اھ  نیا دش . دھاوخن  هتـسب  زگرھ  تسا ؛ هدوشگ  هشیمھ  خـیرات  رد  هدـنورپ  نیا  اما  درک ، دـھاوخ  لقتنم  دوخ  یدـعب  رفن  هب  ار 

، ناربکتـسم رابکتـسا و  یفن  در و  راعـش  یبرغ ،» هن  یقرـش ، هن   » راعـش دینادب . درک ، یزیر  یپ ار  سدقم  ماظن  نیا  بالقنا و  نیا  هک  یرکف  نآ  تمظع  دیـسانشب ، ار  دوخ 

اب هک  تسا  هتساخرب  یتمکحرپ  لد  زا  مادکرھ  تسام ؛ دیواج  هدنز و  یاھراعش  روشک ، زا  یا  هطقن رھ  رد  نموم  یاھناوج  نیا  هب  دامتعا  راعش  ناریا ، تلم  لالقتسا  راعش 

. تخومآ ناریا  تلم  ام  هب  ار  اھ  نآ روالد  میکح  نآ  هنازرف ، ریپ  نآ  گرزب ، درم  نآ  ادخ ، یگدنب  اب  ادخ ، اب  طابترا  اب  بیغ ، ملاع  اب  طابترا 

١٣٨٧/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدزون  مسارم  رد  تانایب 

؛ تسا یناور  یاھ  مدآ ندز  فرح  لثم  اھ  نآ ندز  فرح  دننز . یم فرح  یروج  هچ  دـینیبب  شرو - رود و  میت  روھمج و  سیئر اکیرمآ - نارادـمامز  راتفر  هب  دـینک  هاگن  امـش  زورما 

جامآ ار  تلم  کی  تینما  تابث و  یھاگ  دننک ، یم کمک  تساوخرد  لاصیتسا  یور  زا  یھاگ  دننز ، یم تمھت  یھاگ  دنھد ، یم رورت  روتـسد  یھاگ  دـننک ، یم دـیدھت  یھاگ 

، نیا زا  یمھم  شخب  هتبلا  تسین . ریبدـتاب  لقاع و  یقطنم و  نارادمتـسایس  راتفر  اھ ، نآ راتفر  دـننز . یم فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  اھ  هناوید لـثم  دـنھد ؛ یم رارق  ناـشدوخ 

قارع ناتسناغفا و  دراو  رشب  قوقح  یدازآ و  یسارکومد و  ی  هدعو اب  اھ  نیا قارع ؛ رد  یماکان  ناتسناغفا ، رد  یماکان  تسا : فلتخم  قطانم  رد  اکیرمآ  یاھیماکان  ساکعنا 

، رقف یگداتفا ، بقع ینماان ، دـشاب ؛ هتـشاد  یتیعـضو  نینچ  دـنک  یمن وزرآ  یتلم  چـیھ  هک  تسا  یروج  روشک  ود  نیا  تیعـضو  لاـس ، دـنچ  تشذـگ  زا  دـعب  زورما  دـندش .

هک یدصاقم  نیمات  رد  لماک  یماکان  شرس  تشپ  هتبلا  اھتلم و  نآ  قوقح  نتفرگ  هدیدان  اھروشک و  نآ  یلم  عفانم  هب  نتخادنا  هجنپ  یرابکتسا ، یاھتردق  نوزفازور  طلست 

. دندوب هدرکن  مالعا  دنتشاد و  لد  رد  هک  یدصاقم  ای  دندوب  هدرک  مالعا 

نیطسلف  / ١٣٨٧/١٢/١۴ تلم  زا  تیامح  سنارفنک  نیمراھچ  رد  تانایب 

ینعی دنز ، یم مد  لیئارـسا  تینما  هب  طرـش  دیق و  یب دھعت  زا  تسا ، هدمآ  راک  رـس  رب  شوب  تلود  یاھتـسایس  رد  رییغت  راعـش  اب  هک  مھ  اکیرمآ  دـیدج  روھمج  سیئر یتح 

یزیچ هن  شوـب و  نارود  ی  هھارژک ناـمھ  ینعی  نیا  زور ، رد ٢٢  ینیطـسلف  کدوک  نز و  درم و  اھدـص  ماع  لتق  زا  عاـفد  یئوگروز ، ملظ و  زا  عاـفد  یتلود ، مسیرورت  زا  عاـفد 

. رتمک

ناتسدرک  / ١٣٨٨/٠٢/٢٣ ناتسا  حلسم  یاھورین  کرتشم  مسارم  رد  تانایب 

نارگلاغشا تسا . نیربکتسم  یتینما  یاھـسیورس  تسد  رد  هقطنم ، نیا  طاقن  زا  یرایـسب  رد  یناسنا  ریغ  زیمآ  تنوشخ تایلمع  اھرورت و  ی  هتـشررس هنافـساتم  زورما 

نیرتروک و دننز ، یم مسیرورت  اب  ی  هلباقم زا  مد  هک  یناسک  نآ  دنلوا . ی  هجرد مھتم  دھد ، یم رارق  فدھ  ار  هانگ  یب مدرم  ناج  هک  یتسیرورت  تایلمع  زا  یرایسب  رد  قارع 

رایـشھ دـیاب  تسا ، زیمآ  تنایخ ی  هئطوت نیا  یاھفدـھ  نیرت  یلـصا ی  هلمج زا  هک  یمالـسا  یروھمج  ماظن  دـننک . یم تیادـھ  هرادا و  ار  یتسیرورت  یاھ  هویـش نیرت  هایس

دیاب دنراد و  یگدامآ  دننک ؛ یم ار  گرزب  تیلوئسم  نیا  ینیگنس  ساسحا  یمالسا  یروھمج  نالوئـسم  ام ، حلـسم  یاھورین  دنرایـشھ ؛ ام  تلم  تسا . رایـشھ  دشاب و 

. دنشاب هتشاد  یگدامآ 

زقس  / ١٣٨٨/٠٢/٢٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

اھ یئاکیرمآ ی  هلیسو هب  تالیکشت  یھدنامزاس ، حالس ، لوپ ، دنتسھ . یرورپ  تسیرورت لوغشم  دنا ، هئطوت لوغشم  اھ  یئاکیرمآ ام ، یبرغ  یاھزرم  تشپ  رد  هنافساتم 

. میشاب رادیب  دیاب  یمالسا ؛ یروھمج  ماظن  اب  ندرک  هضراعم  نتخادنا و  هجنپ  ندرک و  یرگ  یذوم یارب  دوش  یم فرص  ام  روشک  یبرغ  یاھزرم  تشپ  رد  میقتسم  روط  هب 

ناتسدرک  / ٢۶/١٣٨٨/٠۶ رد  یتسیرورت  نینوخ  یهثداح  یپ  رد  تیلست  مایپ 

میحرلا نمحرلا  مسب هللا 

(١) اناطلس هیلول  انلعج  دقف  امولظم  لتق  نم  و 

مالـسالا خیـش  اتـسومام  بانج  رازگتمدـخ  یناحور  دـھاجم و  ملاع  نوخ  هب  عاجترا  رابکتـسا و  نارودزم  راکھنگ  راکتیانج و  تسد  هک  متفای  عالطا  ناوارف  هودـنا  فسات و  اـب 

. تسا هدیسر  تداھش  هب  لطاب  دونج  تسدب  قح ، زا  حیرص  عافد  لاس  اھھد  زا  سپ  مودخ  فیرش و  درم  نآ  هدش و  هدولآ  یربھر  ناگربخ  سلجم  یهدنیامن 

« يللملانیب مسيرورت   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 17هاگياپ  هحفص 12 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3401
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3429
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3463
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=5848
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=6913
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=6952
http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=8063
http://farsi.khamenei.ir


ای حورجم و  راوگرزب  نیا  زا  شیپ  هک  ناتسا  نآ  مرتحم  یئاضق  نالوئـسم  زا  نت  جدننس و ٢  تقوم  یهعمج  ماما  هلمج  زا  رگید  دنمشزرا  یناحور  رـصنع  دنچ  زور  دنچ  نیا  رد 

نیا هک  تسا  نآ  یهدـنھد  ناشن  نیطـسلف ، تلم  زا  عاـفد  زور  یهناتـسآ  رد  ناـضمر و  کراـبم  هاـم  رد  یراوخنوخ  تواقـش و  هریجنز  نیا  هب  دـنا ، هدیـشون  تداھـش  تبرش 

هاگتـسد هک  تسا  یزیچ  نامھ  لصا ، رد  ناـنآ  یهلمح  جاـمآ  هکلب  دـننک ، یم  کـتھ  ار  رھـش هللا  مارتحا  طـقف  هن  یبھذـم ، بصعت  یرادـنید و  یاـعدا  دوجو  اـب  ناراـکتیانج 

فیرش سدق  یهلاسم  یمالسا و  یاھنامرآ  زا  عافد  یمالـسا و  یروھمج  ماظن  هب  یگتـسبلد  دنا . هتـسب  نآ  اب  ینمـشد  رمک  هقطنم  هایـسور  یاھتلود  یخرب  رابکتـسا و 

. تساھنآ شنم  نوراق  تفص و  نوعرف  نابابرا  راکتیانج و  نارودزم  نیا  رظن  زا  زیزع  ناحورجم  نادیھش و  نیا  یندوشخبان  مرج 

نونکا دادبتسا  رابکتـسا و  هاگتـسد  دنکفا ، نینط  راید  نآ  رد  هشیمھ  زا  شیب  یمالـسا  تدحو  زاون  لد  شوگ و  یادن  نآ  رد  هک  ناتـسدرک  لاسما  رطعم  تشھبیدرا  زا  سپ 

هب یتح  نانآ  یهنیک  رپ  دیلپ و  لد  دـنک . یمن  توافت  ینـس  هعیـش و  سراف و  درک و  لدگنـس ، نانمـشد  نآ  یارب  دنناتـسا . نآ  مولظم  بیجن و  مدرم  زا  یریگماقتنا  ددـصرد 

زکارم ناراوخنوخ و  نآ  رب  نانموم  لوسر و  ادخ و  تنعل  دیاشگیم . متس  تسد  تواقش  تواسق و  اب  زین  مالـسالا  خیـش  اتـسومام  مولظم  دیھـش  نوچ  یلاسنھک  یناحور 

ناشکمدآ نیا  اب  هنادنمتردق  هلباقم  ناتسا  تینما  نالوئسم  دنسانشب و  ار  دوخ  نانمشد  لماک ، تریصب  اب  ناتـسدرک  زیزع  مدرم  داب . نانآ  یھدنامرف  ینابیتشپ و  یلـصا 

. دنھد رارق  دوخ  یاھهمانرب  ردص  رد  ار  براحم 

خیـش اتـسومام  بانج  زیزع  دیھـش  هژیوب  راوگرزب  نادیھـش  نآ  دای  هدید  تبیـصم  یاھ  هداوناخ  هب  صوصخ  هب  ناتـسدرک  ناتـسا  مدرم  هب  کیربت  تیلـست و  نمـض  بناجنیا 

. منک یم  تلاسم  ار  نانآ  تاجرد  ولع  ترفغم و  تیاضر و  دنوادخ  زا  مرادیم و  یمارگ  ار  مالسالا 

یا هنماخ  یلعدیس 

رویرھش ١٣٨٨  ٢۶

ید  / ١٣٨٨/١٠/١٩ مایق ١٩  درگلاس  رد  مق  مدرم  رادید  رد  تانایب 

! یتموکح یئامیپ  هار دـنتفگ  دـننک ؛ بارخ  ار  یمدرم  تکرح  نیا  دنتـساوخ  حالطـصا  هب  دـندمآ  دنـشاب . شرـس  تشپ  مدرم  هک  تسا  نیمھ  ماظن  کـی  یارب  تورث  نیرتگرزب 

اروشاـع زور  زور - ود  فرظ  رد  هک  تسا  یتـموکح  هـچ  نـیا  دـننک . یم دـیجمت  تموـکح  زا  دـنراد  دـننک ؛ یم فـیرعت  ار  تموـکح  دـنراد  فرح  نـیا  اـب  هـک  دـندیمھفن  اـھلقع  یب

روشک مادک  زورما  دنکب ؟ روشک  رـساترس  رد  ار  یلم  میظع  جیـسب  نینچ  کی  دناوت  یم داتفا - هار  میظع  تکرح  نیا  هبنـشراھچ  زور  دـنتخادنا ، هار  ار  اھتثابخ  نآ  هبنـشکی ) )

یراــک و بارخ یرورپ و  سوساــج یارب  مـھ  یداــیز  یاــھ  یجرخلو هـک  ناشنیرتدــنمتورث - اــیند و  یاــھتموکح  نـیرت  یوـق دراد ؟ یتردــق  نـینچ  رگید  تموـکح  مادــک  رگید ،

نویلیم هد  دنچ  ناشروشک . ای  ناشرھـش  یاھنابایخ  یوت  دنروایب  ار  مدآ  رفن  رازھ  دص  زور ، ود  فرظ  دنناوت  یمن دننکب ، مھ  ار  ناشـشالت  ی  همھ رگا  دنراد - یرورپ  تسیرورت

ار جیسب  ناکما  روج  نیا هک  تسا  یا  یوق تموکح  یلیخ  سپ  تسا ؛ یردتقم  تموکح  یلیخ  نیا  دنشاب ، هدمآ  تموکح  روتـسد  هب  رگا  دنیایب ! روشک  رـساترس  رد  ناسنا 

هتفرگ هدنب  نیا  ریقح  صخش  زا  تموکح ، نیلوئـسم  دنا - یکی همھ  درادن - دوجو  یمدرم  تموکح و  ام  روشک  رد  هک  تسا  نیا  تقیقح  تسا ؛ نیا  زا  ریغ  تقیقح  اما  دراد .

. تلم نیا  میظع  سونایقا  رد  میتسھ  یئاھ  هرطق مادکرھ  نارگید ، ات 

یماظتنا  / ١٣٨٩/٠١/٢٢ یماظن و  دشرا  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

مدرم رثکا  رب  اھوگروز  اھنارتوھـش و  ی  هبلغ یایند  تسا ؛ تیلھاج  یاـیند  تسا ؛ یدـب  یاـیند  تسین ؛ یبوخ  یاـیند  تسا ؛ ملظ  یاـیند  تسا ؛ یئوگروز  یاـیند  مھ  اـیند 

؛ ار ایند  نارـس  نیا  راتفر  دینیب  یم درک . لمع  هناعاجـش  درک ، لمع  هناربدـم  درک ، لمع  هنارایـشوھ  دـیاب  یلیخ  دوب ، بقارم  دـیاب  یلیخ  یئایند  نینچ  کی  رد  تسا . ناھج 

، گرزب ناراد  هیامرـس ناراد و  یناپمک یاھبیج  ندرک  رپ  یارب  ناشدوخ ، دـییات  دروم  یاھ  یناپمک زا  تیامح  ینابیتشپ و  یارب  ناشدوخ ، صرح  یارب  ناشدوخ ، عامطا  یارب 

؛ دنتـسیا یم حلـص  یولبات  ریز  دنروآ و  یم ار  حلـص  مسا  دنبلط ، گنج نیغورد . یلاخوت و  یاھراعـش  کین  مان  ریز  هتبلا  دتفا ؛ یم قافتا  دراد  ایند  رد  یعیاجف  هچ  دـینیب  یم

یاعدا تسا ، ناشیاھراک  یلـصا  یاھتـسایس  وزج  زواجت  دنزواجت ، لھا  دنریگ ؛ یم رارق  رـشب  قوقح  یولبات  ریز  دنتـسین ، لئاق  یرابتعا  قح و  چـیھ  رـشب  اھناسنا و  یارب 

، دننک یم هدافتـسا  رورت  زا  دنریگ ؛ یم هرھب  دننک و  یم هدافتـسا  فیثک  یاھ  هویـش ی  همھ زا  ناشدوخ ، یاھراتفر  رد  ناشدوخ ، یاھتـسایس  رد  دننک ؛ یم زواجت  اب  هلباقم 

هظحـالم ار  شا  هنوـمن امـش  قارع  رد  تساـیند - زورما  حـضاو  یاـھزیچ  اـھ  نیا هک  دـننک - یم مادختـسا  تسیرورت  یاھتکرـش  دـنروآ ، یم دوـجو  هـب  تـسیرورت  یاـھنامزاس 

لاح نیع  رد  دینیب ؛ یم ار  اھ  نیا هدش ، اھروشک  هب  هک  یزواجت  دینیب ؛ یم دنا ، هتخادنا هار  اتدوک  هک  یئاھاجنآ  رد  دینک ؛ یم هظحالم  ار  شا  هنومن ناتـسناغفا  رد  دـینک ، یم

راکفا اـب  روشک ؛ نـالف  اـی  روشک  نـالف  روھمج  سیئر ناونع  هب  دوش ، یم رھاـظ  مدرم  مشچ  لـباقم  رد  دـیآ  یم بساـنم ، ظاـفلا  اـب  هدز ، نلکدا هدیـشکوتا ، مارآ ، رھاـظ  کـی 

؛ رادباقن روز  ملظ و  رب  بیرف ، رب  غورد ، رب  ینتبم  یایند  تسا ؛ یئایند  نینچ  کی  ایند  تسا . یراک  بیرف رب  راک  یانبم  الـصا  دنھد ؛ یم بیرف  دـننک ، یم یزاب  مدرم  یمومع 

. دـنک یم جراخ  ناشتـسد  زا  ار  رایتخا  تسھ ، ناشرایتخا  رد  هک  یتردـق  یلاشوپ  یاھ  هیاپ هب  دامتعا  رورغ و  تاقوا  یھاگ  دوش . یم فرطرب  اھباقن  مھ  یھاگ  الاح  هچرگا 

دیابن ایند  الصا  فرح  نیا  زا  تسا ؛ یبیجع  فرح  یلیخ  نیا  درک ! یمتا  حالـس  زا  ی  هدافتـسا هب  دیدھت  احیولت  اکیرمآ  روھمج  سیئر نیا ، زا  لبق  زور  دنچ  نیمھ  رگید ؛ دیدید 

اجنآ دـیایب  روشک  کـی  سیئر  اـھ ، نیا مسیرورت و  اـب  ی  هزراـبم اـھنامزاس و  یناـھج و  تالیکـشت  رـشب و  قوقح  حلـص و  یوعد  همھ  نیا  نرق  مکی ، تسیب و  نرق  رد  درذـگب .

. ایند رد  تسا  یبیجع  فرح  یلیخ  نیا  دنک ! یمتا  ی  هلمح هب  دیدھت  دتسیاب و 

نیطسلف  / ١٣٩٠/٠٧/٠٩ هضافتنا  زا  تیامح  سنارفنک  رد  تانایب 

، نانآ یهتفاینامزاس  تمواقم  دنیورهبور . گرزب  فیلکت  نامھ  اب  زین  زورما  دناهتـشاد ، شود  رب  هتـشذگ  یاھلاس  رد  ار  داھج  نیگنـس  راب  هک  یمالـسا  تمواقم  یاھنامزاس 

رد هدش ، لاغـشا  ناشروشک  هناخ و  هک  یمدرم  یوس  زا  هناعاجـش  تمواقم  دربب . شیپ  هب  یئاھن  فدـھ  نیا  یوس  هب  ار  نیطـسلف  تلم  دـناوتیم  هک  تسا  یلاعف  یوزاب 

هب هتـسباو  یاهناسر  یـسایس و  یهکبـش  یوس  زا  مزیرورت  تمھت  تسا . هتفرگ  رارق  لیلجت  نیـسحت و  دروم  هدـش و  هتخانـش  تیمـسر  هب  یللملانیب  یاھقاثیم  یهمھ 

رارج و یاھتـسیرورت  دـض  یتـکرح  ینیطـسلف ، تمواـقم  و  دـنیاھنآ ؛ یبرغ  ناـیماح  یتسینویھـص و  میژر  راکـشآ ، تسیرورت  تسا . یـشزرایب  چوپ و  نخـس  مزینوـیھص ،

. تسا سدقم  یناسنا و  یتکرح 

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

نیا یهیـضق  رد  اکیرمآ  یاھیراتفرگ  یهحوبحب  رد  اھزور ، نیمھ  رد  دینیبیم . دیراد  هن ، دـش ؛ دـھاوخ  فرـصنم  تیلاعف  زا  نمـشد  هک  درک  رکف  دـیابن  دـنکیم . شالت  نمـشد 

کی زاب  شدوخ ، لوق  هب  شدوخ و  لاـیخ  هب  هک  دیـسر  شرظن  هب  اـکیرمآ  تلود  اـکیرمآ ، تـالایا  اھرھـش و  ریاـس  رد  کرویوین و  رد  تیرتسا  لاو  شبنج  عیـسو  یمدرم  تکرح 

رھ هک  طلغ ؛ قطنمیب و  لمھم ، یتسیرورت  تکرح  کی  هب  دـننک  مھتم  ار  یمالـسا  یروھمج  هک  دـندرک  تسرد  یتسیرورت  یهرخـسم  یویرانـس  کی  دـنک . ور  یرگید  گرب 

تاجن اھیراتفرگ  نآ  زا  ار  ناشدوخ  دنناوتب  دیاش  هکنیا  یارب  دنوشیم ، اھزیچ  نیا  هب  ثبـشتم  لسوتم و  درک . موکحم  درک ، در  دـید ، ار  نآ  ایند  رد  نف  تفرعم و  لھا  زا  سک 

هک تسا  نیا  ناشدصق  درک . دنھاوخ  لابند  ار  هلئـسم  نیا  هتبلا  دننک . دراو  راشف  یمالـسا  یروھمج  رب  دنناوتب  دیاش  دنھدب ؛ رارق  عاعـشلاتحت  ریثات و  تحت  ار  نآ  دـنھدب ،

. تساکیرمآ تلود  ایند ، رد  گرزب  تسیرورت  زورما  دنتسیرورت . ناشدوخ  اھنآ  دننک . تسیرورت  هب  مھتم  ار  یمالسا  یروھمج  رد  دھاجم  زرابم و  رصانع  نیرتفیرش 

هک تسا  هدوب  یئاھتسیرورت  اھرورت و  رـس  تشپ  اکیرمآ  تلود  دھدیم  ناشن  هک  میراد  رایتخا  رد  هشدخ  لباق  ریغ  دنـس  دص  زورما  ام  تسا . رپ  ام  تسد  مھ  هیـضق  نیا  رد 

شیپ ایند  رد  ار  مسیرورت  اب  یهزرابم  رـشب و  قوقح  نایعدـم  نیا  یوربآ  درب ؛ میھاوخ  ایند  رد  ار  اکیرمآ  یوربآ  دنـس ، دـص  نیا  اب  اـم  تسا . هدـش  عقاو  هقطنم  رد  اـی  ناریا  رد 

« يللملانیب مسيرورت   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 17هاگياپ  هحفص 13 
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. دنرادن یئوربآ  مھ  زورما  هچرگا  تخیر ؛ میھاوخ  یمومع  راکفا 

یقرش  / ١٣٩٢/١١/٢٨ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

کی ناونعهب  ام ، تلم  لباقم  رد  دـنیادزب  اکیرمآ  یهرھچ  زا  ار  اھتنوشخ  اھینیرفآتشحو و  اھیتشز و  دـننک ، شیارآ  دـننک ، کزب  ار  اکیرمآ  یهرھچ  دـننکن  یعـس  هدـع  کـی 

یلیخ مھ  لبق  هتبلا  ریخا -  لاس  داتـشھ  داـتفھ  ـالقا  خـیرات  لوط  رد  تسا . هدـیافیب  ناشیعـس  دـننکب ، مھ  یعـس  رگا  دـننک ؛ یفرعم  تسودناـسنا  دـنمهقالع ، تلود 

، تسا هتخادنا  هار  هب  اکیرمآ  هک  ییاھگنج  هدرک ؟ راکهچ  اکیرمآ  دینیبب  ایند ، رد  دینک  هاگن  امش  میوشب -  اھفرح  نآ  دراو  الاح  میھاوخیمن  هک ]  ] تسھ اکیرمآ  خیرات  رد  اھفرح 

رارق اکیرمآ  تیامح  دروم  ایند  برغ  قرـش و  رد  هک  ییاھروتاتکید  تسا ؛ هدـناشک  نوخ  کاخ و  هب  اھگنج  نیا  ریغ  رد  اھگنج و  نیا  رد  هک  یایماظنریغ  هانگیب و  یاـھناسنا 

یماظن و زا  نیتال ، یاکیرمآ  یاھروشک  رد  ییاقیرفآ ، یاھروشک  رد  ییایـسآ ، یاـھروشک  رد  وا  لـیبق  زا  رفن  اـھهد  دوب و  ناریا  یولھپ  یاضردـمحم  اـھنآ  زا  یکی  دـناهتفرگ - 

رد اھنیا  زا  تیامح  دندروآرد . ار  مدرم  ردپ  دـندرک ، تراغ  ار  مدرم  یاھتورث  دـندرک ، هشیـش  هب  ار  مدرم  نوخ  دـندرک ، ملظ  ناشدوخ  مدرم  هب  یدامتم  یاھلاس  و  یماظنریغ - 

اھهد تسا ، نیطسلف  بصاغ  هک  یتسینویھـص  راکتیانج  یلعج  تلود  نیا  یتلود ؛ مسیرورت  زا  تیامح  للملانیب و  مسیرورت  زا  تیامح  دراد . دوجو  اکیرمآ  لمع  یهمانراک 

هب دناشکیم ؛ سبح  نادنز و  هب  ار  ناکدوک  ار ، اھدرم  ار ، اھنز  ار ، اھناوج  دنکیم ، ملظ  دنکیم ، بارخ  ار  اھهناخ  دـشکیم ، ار  مدرم  تسا ؛ اکیرمآ  تیامح  دروم  هک  تسا  لاس 

اھهد نتـشک  قارع و  هب  یهلمح  تسا . تبث  اکیرمآ  لامعا  یهھایـس  رد  اھنیا  تسا . اکیرمآ  تیامح  دروم  همھ  هچ ؛ هچ ، دندرک ، دوبان  ار  الیتش  اربص و  دندرک ، هلمح  توریب 

نم الاح  دندرب ؛ نیب  زا  میقتسم  ریغ  میقتسم و  اھنیا  لاس  دنچ  نیا  لوط  رد  ار  یقارع  نویلیم  کی  دودح  ات  دوشیم  هتفگ  هکلب  مینادیمن ، قیقد  ام  ار  اھرامآ  ناسنا -  رازھ 

 - ار رورت  یشکمدآ و  یاھتکرش  رگید ، روجکی  ناتسناغفا  رد  دندرب . نیب  زا  قارع  رد  ار  اھناسنا  تسا -  دایز  مھ  شایکی  هک ] یتروص  رد  ، ] رازھ اھهد  القا  مھدیمن ، تبسن 

؛ مدرم ناج  هب  دـنتخادنا  تسا -  رورت  تسا ، یـشکمدآ  نآ  راک  هک  ییاکیرمآ  رتاوکلب »  » فورعم تکرـش  مدروآ : مسا  ینارنخـس ، کی  رد  یتقوکـی  ار  اـھنآ ] زا   ] یکی نم  هک 

یتلود نینچکـی  اـکیرمآ  دروخیم . دراد  مھ  ناـشدوخ  هب  هدرک و  هناـمک  ییاـھاجکی  رد  ـالاح  هک  دـنتخادنا  هار  اـھنیا  لوا  ار  یریفکت  شکمدآ  یطارفا  وردـنت  یاـھهورگ  نیمھ 

اب ار  هرھچ  نیا  دوشیم  روطچ  تسا . اکیرمآ  تلود  رس  ثحب  تسا ، اکیرمآ  میژر  رس  ثحب  دنمدرم ؛ یهیقب  لثم  مھاھنآ  تسین ، اکیرمآ  مدرم  اکیرمآ و  تلم  رس  ثحب  تسا .

؟ ناریا تلم  مشچ  لباقم  رد  داد  رییغت  شیارآ  کزب و 

یربھر  / ١٣٩٢/١٢/١۵ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

. دنیبیم ناسنا  ار  یگدروخمھهب  نیا  یاھهناشن  هدروخ ، مھهب  زورما  یناھج  طلسم  یهھبج  یرھاظ  شمارآ 

...

زا ار  فرط  رگج  هک  دنتسھ  یناسک  هقطنم ، یایاضق  نیمھ  رد  رگید  دینکیم  هظحالم  بخ  مسیرورت . زا  حیرص  تیامح  دناهدروخ ]؛ تسکـش  اھنیا  مھ  یقالخا  یهصرع  رد  ]

، مینکیم کـمک  وا  هب  اـم  دـنیوگیمن  دـننکیم و  طاـیتحا  اـھتنم  اـپورا ، رد  دننیـشنیم  مھ  ییاـپورا  یاھتردـق  دـننزیم ، زاـگ  اـھنویزیولت  نیبرود  یولج  دـنروآیمرد و  شاهنیس 

. دننکیم تیامح  اھنیا  عبس ، یشحو ، نشخ ، مسیرورت  مھ  نآ  مسیرورت ، زا  حیرص  ینعی  رگید ؛ تسا  یروج  نیا  مینکیم ؛ کمک  ضراعم  یهھبج  نیا  هب  ام  دنیوگیم 

یلامش  / ١٣٩٣/١١/٠١ یاکیرمآ  اپورا و  ناناوج  هب  بالقنا  ربھر  مھم  مایپ 

یقلت رھ  اـی  نم  تشادرب  هک  منکیمن  رارـصا  نم  دراد . یتیھاـم  هچ  تسیچ و  دـنناسرتیم ، دـننازیرگیم و  نآ  زا  ار  امـش  هچنآ  دـینادب  لـقاال  هک  دـنکیم  اـضتقا  میلـس  قطنم 

، هناراکایر دیھدن  هزاجا  دوش . هدناسانش  امش  هب  هدولآ  فادھا  ضارغا و  اب  زورما ، یایند  رد  راذگرثا  ایوپ و  تیعقاو  نیا  دیھدن  هزاجا  میوگیم  هکلب  دیریذپب  ار  مالسا  زا  یرگید 

. دننک یفرعم  امش  هب  مالسا  ناگدنیامن  ناونع  هب  ار  دوخ  مادختسا  تحت  یاھتسیرورت 

عافد  / ١٠/٠۶/١٣٩۵ ترازو  ناصصختم  نالوئسم و  اب  رادید  یعافد و  تعنص  هاگشیامن  زا  اوق  لک  هدنامرف  دیدزاب 

هب ار  ناتـسرامیب  یـسورع و  سلجم  انلع  دروخیمن و  مشچ  هب  اھنآ  دوجو  رد  یمحر  چـیھ  دـناهدینارتسگ و  ار  دوخ  تردـق  رتچ  اـیند ، یوگروز  یاھتردـق  هک  یطیارـش  رد 

تردق ناوت و  دیاب  دنتـسین ، وگخـساپ  مھ  یداھن  نامزاس و  چـیھ  هب  دنـشکیم و  نوخ  کاخ و  هب  ار  هانگیب  ناسنا  اھدـص  دـننکیم و  نارابمب  مسیرورت  اب  هزرابم  یهناھب 

. دننک دیدھت  ساسحا  وگروز ، یاھتردق  ات  داد  شیازفا  ار  یعافد 

بالقنا  / ٠٨/٠۵/١٣٩۵ ربھر  اب  دنالنف  یروھمج  سیئر  رادید 

مسیرورت یهدیدپ  هب  هراشا  اب  دنالنف  یروھمج  سیئر  ووتسینین  یلوئاس  یاقآ  رادید  رد  هبنـشراھچ )  ) زورما رـصع  یمالـسا ، بالقنا  مظعم  ربھر  یاهنماخ  هللاتیآ  ترـضح 

اب هلباـقم  دـندرک : دـیکات  دـندناوخ و  مسیرورت  عوـن  نیرتدـب  ار  نمی  مدرم  راتـشک  نوـچمھ  یعمجهتـسد  یاھراتـشک  یرـشب ، یهعماـج  کاـندرد  بئاـصم  زا  یکی  ناوـنعهب 

نیا جالع  یارب  دیاب  ایند  فرـشاب  نادـنمتردق  اھتلود و  و  ناھج ، یالقع  دـنراد و  ذوفن  یللملانیب  یاھتردـق  رد  هک  تسا  یناسک  یهمھ  یدـج  یهدارا  دـنمزاین  مسیرورت 

. دننک مادقا  رکف و  هدیدپ ،

ساسا رب  ار  لئاسم  یهمھ  اھتلود  نیا  دندوزفا : دنتسنادن و  یدج  مسیرورت  اب  هزرابم  رد  ار  رگید  یاھتلود  یخرب  اکیرمآ و  تامادقا  نانخـس و  یاهنماخ ، هللاتیآ  ترـضح 

. دنتسین هیروس  رد  هچ  قارع و  رد  هچ  مسیرورت  یرامیب  ندرک  نکهشیر  رکف  هب  دننکیم و  هبساحم  دوخ  عفانم 

تامادـقا یانعم  هب  طقف  مسیرورت  دـندرک : ناشنرطاخ  هراشا و  نمی  مدرم  راتـشک  هب  مسیرورت ، اب  هزرابم  رد  یدـج  یهدارا  دوبن  زا  یاهنومن  نایب  رد  یمالـسا  بـالقنا  ربھر 

اب نمی  رد  یرادازع  سلجم  رد  مدرم  هب  یدوعـس  یهلمح  دـننام  اھتلود  یخرب  تسدهب  مدرم  یعمجهتـسد  یاھراتـشک  هکلب  تسین ، یمـسرریغ  یاـھهورگ  یتسیرورت 

. دوشیمن هدید  نآ  اب  هلباقم  یارب  یدج  یهدارا  چیھ  تامادقا ، هنوگنیا  زا  هام  تفھ  لاس و  کی  تشذگ  مغرهب  هک  تسا  مسیرورت  عون  نیرتدب  زین  یمخز  هتـشک و  اھدص 

بالقنا  / ١٢/١٩/١٣٩۵ ربھر  اب  یربھر  ناگربخ  سلجم  یاضعا  سیئر و  رادید 

یاھروحم زا  ار  گنھرف  یهصرع  رد  ادصورسیب  اما  عیسو  موجھ  یداصتقا و  دیدش  راشف  یسایس ، یتینما و  لئاسم  قثوم ، تاعالطا  هب  دانتسا  یمالسا ، بالقنا  ربھر 

رد نالوئـسم  زا  یـساسا  یهناوتـشپ  نیا  نتفرگ  یمالـسا و  ماظن  زا  مدرم  ندرک  دیماان  اھنآ  یلـصا  فدھ  دندوزفا : دنتـسناد و  نمـشد  یهھبج  تایلمع  یحارط و  یلـصا 

. تسا نمشد  لباقم  یگداتسیا 

رد دیاب  دندوزفا : دندناوخ و  ناربکتسم  یهھبج  یاھهئطوت  اھحرط و  ندرک  یثنخ  یـساسا  هار  ار  قطنم » رب  یکتم  یمجاھت و  یوق ، یهلباقم  ، » یاهنماخ هللاتیآ  ترـضح 

. میشاب هتشاد  یموجھ  تلاح  برغ  لباقم  رد  یگنج  تایانج  مسیرورت و  رشب ، قوقح  هلمجزا  اھهنیمز  یهمھ 

مدرم  / ٠٢/٢٧/١٣٩۶ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

یوس زا  ابلاغ  هک  یحلسم  رصانع  اھتسیرورت و  روضح  اب  هچ  تسا ؛ ینماان  رد  قرغ  زورما  اقیرفآ  لامش  ایـسآ و  برغ  یهقطنم  ام ، یهقطنم  هقطنم ، هب  دینک  هاگن  امش 

. دوشیم هدـھاشم  ایند  رگرامعتـسا  یاھتردـق  تسد  زاب  مھ  اھنیا  یهمھ  رد  هک  اھروشک  زا  یـضعب  رد  یلخاد  یاھگنج  اـب  هچ  دـنوشیم ، تیوقت  هاوخدـب  لددـب و  یاـھتلود 

، راگدرورپ قیفوت  اب  هللادـمحب  نماان ، یهعومجم  نیا  نیب  رد  دـشابن . ینماان  نیا  هک  تسھ  اجک  هقطنم ؛ یاھروشک  هب  دـینک  هاگن  تسا . نماان  طیحم  رگید ، تسا  ینماان 

اب هارمھ  مارآ ، طیحم  روشک  طیحم  هللادمحب  تسا ، هدنامن  یقاب  رتشیب  تاباختنا  هب  زور  ود  زورما  تسا . تاباختنا  کرادت  لوغشم  شمارآ ، اب  تینما ، اب  یمالـسا  یروھمج 

روـشک کـی  رد  یتاـباختنا  دراد . تمیق  یلیخ  مینادـب ؛ ردـق  یلیخ  دـیاب  ار  اـھنیا  زیزع ! نارھاوـخ  زیزع ، ناردارب  دراد ؛ شزرا  یلیخ  اـھنیا  تسا .]  ] هنیکـس اـب  هارمھ  شمارآ ،

« يللملانیب مسيرورت   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 17هاگياپ  هحفص 14 
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نیا تسا ؛ رارقرب  شمارآ  اجهمھ  اما  دـننکیم ، هدامآ  ار  دوخ  قوش  روش و  اـب  مدرم  و  دـنراد - باـختنا  قح  نویلیم  دـنچوهاجنپ  دـنتفگ  هک   - دـتفایم هار  هب  ینویلیم  داتـشھ 

. تسناد ردق  دیاب  ار  نیا  تسا . تیمھا  اب  یلیخ  تسا ، شزرا  اب  یلیخ 

ماظن  / ٠٣/٢٢/١٣٩۶ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

«، مسیرورت یناـبیتشپ   » هب دـننکیم  مھتم  ار  ناریا  یتـسیرورت ، ریخا  ثداوح  نیا  تبـسانم  هب  هک  تسا  لـیبق  نیمھ  زا  مھ  اـکیرمآ  روـھمجسیئر  نیا  ریخا  فرح  نیا  ـالاح 

دنراد اـھییاکیرمآ  اددـجم  زاـب  ار  رـشب  قوقح  یهلئـسم  تسا . روجنیمھ  مھ  رـشب » قوقح   » یهلئـسم تسا . ییاـکیرمآ  هقطنم ، نیا  رد  مسیرورت  یهشیر  هکیلاـحرد 

نیا اعقاو  رگید   - یدوعس ناتسبرع  یاهلیبق  ییاطـسو  نورق  ماظن  یاسور  اب  دننیـشنیم  اجنآ  دنوریم  هک  یناسک  ینعی  تسا ! روآبجعت  کحـضم و  اعقاو  هک  دننکیم  حرطم 

هب عجار  و  دوب - دـھاوخ  هشیمھ  اھنیا  یناـشیپ  رد  یغاد  کـی  لـثم  دـش ؛ دـھاوخن  کاـپ  تقوچـیھ  اـھییاکیرمآ  نماد  زا  گـنن ، یهکل  نیا  نم  رظن  هب  هک  تسا  یاییاوسر 

هب دننیـشنب و  دـنورب  هدینـشن ، اـھنیا  دـننام  تاـباختنا و  یـسارکومد و  زا  ییوب  هک  یروشک  رد  یمالـسا ! یروـھمج  لـثم  یروـشک  هیلع  مھنآ  دـننزب ، فرح  رـشب  قوـقح 

رد زورما  ـالاح  دـنام . دـھاوخ  هک  تسا  ییاـھزیچ  اـھنیا  دـننزب ! تمھت  دـننزب و  فرح  دـننزب و  هنعط  تسا ، یرـالاسمدرم  رھظم  یرـالاسمدرم و  زکرم  هک  ناریا  لـثم  یروشک 

. دنام دھاوخ  کشالب  خیرات  رد  اھنیا  نکل  دسرن  رظن  هب  تسا  نکمم  یسایس  نوگانوگ  یاھاغوغ 

ماظن  / ٠٣/٢٢/١٣٩۶ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

یهقطنم تسا ، مھم  ناـمیاج  میتـسھ ، یباذـج  روشک  اـم  دـینادب . رتـشیب  اـما ] [ ؛ دـینادیم امـش  یهمھ  هتبلا  دـینادب .]  ] امـش ار  نیا  تسا ؛ یباذـج  روـشک  روـشک ، نیا 

دصرد دنچ  مییایند ، تیعمج  دصرد  کی  ام  متفگ  هسلج  نیا  رد  یتقو  کی هدـنب  تسا . مھم  نامینیمزریز  عبانم  تسا ، مھم  نامیمیلقا  لئاسم  تسا ، مھم  نامیتسیز 

یورین یاراد ] ، ] اـھنیا رب  یهوـالع  تسا ؛ هتفخ  اـجنیا  رد  یمیظع  تورث  کـی  دوخ ؛ یاـج  هب  زاـگ  تفن و  ـالاح  تسا ؛ اـم  روـشک  رد  اـیند  یلـصا  یاـھزلف  یـساسا  تاـناکما 

یناسآهب یمرنو  برچ یهمقل  نینچ  کی  زا  تسا ، اـجنآ  اـجنیا و  هب  یزادـناتسد  ناـشراک  هک  ییاھتردـق  تسا . یباذـج  روشک  روشک ، نیا  تسا . یاهداـعلاقوف  یناـسنا 

نیا تسا ، هناھب  رشب  قوقح  تسا ؛ هناھب  اھنیا  نیاربانب  دراذگیمن . یمالسا  بالقنا  هتبلا  میراذگیمن ؛ هک  دورب ، نییاپ  شیولگ  زا  میراذگن  هکنیا  رگم  دنرذگب ؛ دنتسین  رـضاح 

اھنیا دـننزیم . هک  ییاـھفرح  یهیقب  روـطنیمھ ]  ] و تسا ؛ هناـھب  مـسیرورت  تـسا ، هناـھب  تـسھ - اـم  هـیلع  اـھییاکیرمآ  یاھراعـش  رد  اریخا  هـک   - هـقطنم ندرک  تاـبثیب 

اب الـصا  لوا ، زا  تسا و  مسیرورت  رداـم  مسیرورت و  زغم  هک  دنتـسھ  یتسینویھـص  میژر  لـثم  یروشک  کـی  یماـح  مھ  دـنرورپتسیرورت ، مھ  دنتـسیرورت ، مھ  ناـشدوخ ،

اکیرمآ اب  دنتـسین . بوخ  یمالـسا  ماظن  اب  اھنیا  تسا ؛ هناھب  همھ  اـھنیا  نیارباـنب  دنتـسھ . وا  یماـح  اـھنیا  هدـمآ ؛ دوجو  هب  ملظ  اـب  راتـشک و  اـب  هدـمآ ، دوجو  هب  مسیرورت 

. مییوگب ار  بلاطم  دیاب  نشور  حیرص و  دز ؛ دیابن  دوشب ، یناسک  یهدافتساوس  یهیام  اھهنیمز  نیا  رد  هک  ولھپود  مھبم و  یاھفرح  دمآ ؛ رانک  دوشیمن 

مرح  / ٠٣/٢٨/١٣٩۶ عفادم  نابزرم و  یادھش  یاھهداوناخ  رادید  رد  تانایب 

هک  - ار تسیرورت  یاھمیت  ار ، راکبارخ  یاھمیت  دـندرگیم و  ناشدوخ  ذـفان  یاھمـشچ  اب  هک  ییاـھنیا  روجکـی ؛ مھ ]  ] روشک لـخاد  رد  یتاـعالطا  یتینما و  یاـھراک  دـیھش 

اب درابد ، هک  یشوھ  اب  دراد ، هک  یاهبرجت  اب  ام  یتینما  رومام  نیا  دننکیم  ادیپ  دوشیمن - هدید  هک  تسا  یمنھج  ناشیاھلد  درادن ، قرف  مدرم  یهیقب  اب  ناشهفایق  لکش و 

ار میت  تسیب  دندز ، هبرض  ار  میت  لھچ  هک  دیونشیم  امـش  تقوکی  دننکیم و  ادیپ  ار  اھنیا  دنک . ادیپ  ار  اھنیا  دناوتیم  دنکیم ، ادخ  هک  یتیادھ  اب  دریگیم ، مدرم  زا  هک  یکمک 

. دنراد شزرا  یلیخ  اھنیا  دسریم ؛ تداھش  هب  اھنیا  زا  یکی  مھ  یتقوکی  دشکب ؛ نوخ  کاخ و  هب  ار  رفن  اھهد  تسناوتیم  اھمیت  نیا  زا  کیرھ  هک  دندز  هبرض 

جح  / ٠٨/٠۵/١٣٩۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

قح ناشدوخ  هب  دناهدش ، خاتـسگ  دناهدش ، یرج  اھتسینویھـص  تسین . یکچوک  یهیـضق  نیا  تسا ؛ حرطم  سدق  یهیـضق  تسا ، حرطم  یـصقالادجسم  یهیـضق  نالا 

و دنوش ] دراو   ] دنراذگب ار  یاهدع  کی  زور  کی  دننک ، داجیا  عنام  زور  کی  دندنبب ، ار  رد  زور  کی  دـنریگب ؛ تخـس  اھناملـسم - رب  ینعی   - یـصقالادجسم نابحاص  رب  هک  دـناهداد 

یلعج بصاـغ و  مـیژر  یوـس  زا  تـسا  تحاـقو  اـھنیا  تـسا ، ییوررپ  اـھنیا  تـسا ، یخاتــسگ  اـھنیا  اـھراک ؛ لـیبقنیازا  دـنراذگب و  ینــس  طرــش  دـنراذگن ، ار  یاهدـع  کـی 

تما اجک  تسا . نیا  جح  تسا ، یتیفرظ  نینچ  کی  جـح  تسا ؛ عضوم  زاربا  یاج  اجنیا  دـپتیم . یـصقالادجسم  دای  هب  مالـسا  تلم  لد  هک  تسا  مولعم  بخ  تسینویھص .

هچ یـصقالادجسم  یهراـبرد  نیطـسلف و  یهراـبرد  اـھتلم  هک  دـنک  راـھظا  هکنیا  یارب  دـنکیم  ادـیپ  اـنم  رعـشم و  تاـفرع و  هنیدـم و  هکم و  مارحلاهللاتیب و  زا  رتھب  یمالـسا 

رد اـکیرمآ  زیمآترارـش  روـضح  دروـم  رد  اـکیرمآ ، یاـھتلاخد  دروـم  رد  دراد . یتـیفرظ  نینچ  کـی  جـح  اـجنیا ؟ زا  رتـھب  اـجک  دـننکیم ؟ رکف  روـجهچ  دـنھاوخیم و  هـچ  دـنیوگیم و 

میژر دوخ  مھ  یتسیرورت  یاھهاگتـسد  نیا  یهمھ  نیرترـش  هک   - اھنیا دـننام  یتسیرورت و  یریفکت و  یاھنایرج  نیا  نتخادـنا  هار  ام و  یهقطنم  رد  یمالـسا و  یاـھروشک 

یهمھ زا  همھ ،  - یمالـسا تما  هکنیا  یارب  تسا  اج  نیرتھب  جـح  تسا ؟ اـجک  اـھنیا  هب  تبـسن  عضوم  راـھظا  یاـج  تسا - وا  دوخ  رتثیبخ ، اـھنیا  یهمھ  زا  تسا ؛ اـکیرمآ 

. بلطم کی  نیا  دوب ؛ نیا  لابند  دیاب  تسناد ، ردق  دیاب  ار  نیا  جح ؛ تسا  یتیفرظ  نینچ  کی  دننک ؛ هدیقع  زاربا  دننک ، عضوم  زاربا  دنناوتب  اھروشک -

یمالسا  / ١٠/٠۶/١٣٩۶ تاغیلبت  یگنھامھ  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

دنتـسناوت ات  شعاد  زا  دـنکیم ، تیامح  اھتسیرورت  زا  تسا ؛ ایند  یاھتموکح  نیرتملاظ  نیرتدـساف و  زا  یکی  تسا ، اـکیرمآ  یهدـحتم  تـالایا  میژر  هک  اـم  یلـصا  نمـشد 

زا شعاد - لاثما  ییاھیریفکت  هب  شعاد و  هب  دـننکیم  کمک  ریز  زا  دـنراد  زاب  دـسریم ، ربخ  هک  روطنآ  دـننکیم ، هک  ییاـھتروھوتراھ  یهمھ  اـب  مھ  نـالا   - دـندرک تیاـمح 

ملاظ یاھهلسلس  یضعب  زا  دننکیم ، تیامح  یدوعـس  ملاظ  نادناخ  زا  دندرکیم ، تیامح  ناریا  هاش  زا  دننکیم ، تیامح  روتاتکید  یاھتموکح  زا  دننکیم ، تیامح  تسیرورت 

میژر ینعی  دننکیم  تیانج  دنراد  نیطسلف  رد  هک  یناراکتیانج  نآ  هچ  دننکیم ؛ تیامح  ناراکتیانج  زا  رتگرزب ! یداسف  طلغ و  یراک  اھنیا ، زا  رگید  دننکیم . تیامح  هقطنم 

. دنشکیم نوخوکاخ  هب  ار  یاهدع  کی  زور  رھ  هک  دننکیم  تیانج  دنراد  نمی  رد  هک  یناراکتیانج  نآ  هچ  یتسینویھص ،

یمالسا  / ١٠/٢۶/١٣٩۶ یراکمھ  نامزاس  سلاجملا  نیب  هیداحتا  سنارفنک  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

یاـعدا مسیرورت ؛ اـب  یهزراـبم  دوشب ... . اـشفا  دـیاب  اـھاعدا  نیا  دـنراد ، یغورد  یاـھاعدا  اـھنیا  تسا ؛ اـکیرمآ  ربکا  ناطیـش  مینک . اـشفا  ار  ربکا  ناطیـش  غورد  یاـھاعدا 

، تسا تسیرورت  تلود  کـی  یلاغـشا  نیطـسلف  رد  تسینویھـص  تلود  دـننکیم . عاـفد  اھتسینویھـص  یتسیرورت  تلود  زا  ناـشدوخ  ـالوا  دـننکیم . مسیرورت  اـب  یهزراـبم 

یلو دـننکیم ، مھ  راھظا  احیرـص  یدراوم  رد  یھاگ  دـنیوگیم ، ار  نیا  دـنربیم . شیپ  ار  ناشیاھراک  رورت  اـب  هک  دـننکیمن  راـکنا  اھیلیئارـسا  دوخ  ینعی  دـیوگیم ؛ مھ  شدوخ 

. دـننکیم تیامح  مھ  رگید  یاـھتسیرورت  زا  یھگناو ، دـننکیم . تیاـمح  تسیرورت ] تلود   ] نیا زا  نیارباـنب ، تسا . اـکیرمآ  لوا  یهجرد  رد  هقطنم ، نیا  رد  تلود  نیا  یماـح 

، دندرک فارتعا  ناشدوخ  ار  نیا  دندروآ ؛ دوجو  هب  اھییاکیرمآ  دوخ  ار  شعاد  نیا  دوب ، هدش  ام  یهقطنم  یاھروشک  زا  یـضعب  یارب  یگرزب  لکـشم  کی  هک  یـشعاد  نیمھ 

نیا تفگیم ؛ مھ  تسار  دـندروآ . دوجو  هب  ار  شعاد  اھنیا  هکنیا  هب  درک  مھتم  ار  شدوخ  یلبق  تلود  اھراب  اـھراب و  شایتاـباختنا ، تاـغیلبت  رد  صخـش ، نیمھ  دـندرک . رارقا 

عاـفد دـندرکیم و  تیاـمح  شعاد  زا  اـھنیا  دیـشکیم ، هیروـس  رد  ار  شرخآ  یاھـسفن  شعاد  هک  مھ  ریخا  نیمھ  اـت  دـندروآ . دوـجو  هـب  اـھنیا  ار  شعاد  تـسا ؛ تـسرد  فرح 

اب یهزراـبم  مچرپ  لاـحنیعرد  اـما  دنمـسیرورت ، لـماع  ناـشدوخ  دنمـسیرورت ، رادفرط  اـھنیا  دوخ  نیارباـنب  تسا .]  ] رخاوا رخاوا  نیا  یگزاـت و  نیمھ  لاـم  نیا ] [ ؛ دـندرکیم

ار ایند  مدرم  یمومع  راکفا  ملاع و  ناگبخن  راکفا  دیاب  دینک ، یزاسنایرج  دـیاب  مدرک ؛ ضرع  تفگ . ایند  هب  دـیاب  ار  اھنیا  درک ، اشفا  دـیاب  ار  اھنیا  دـننکیم .] دـنلب  ار   ] مسیرورت

. دییوگب اھنآ  هب  ار  قیاقح  نیا  دیھدب ، رارق  ریثات  تحت 

یمالسا  / ١٣٩٧/٠١/٢۵ یاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

« يللملانیب مسيرورت   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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هکنیا تسا . دـیحوت  تعیبط  نیا  میتسیان ، ملاظ  لـباقم  رد  میناوتیمن  میورب ، ملظ  راـب  ریز  میناوتیمن  میورب ، روز  راـب  ریز  میناوتیمن  میراد ، داـقتعا  دـیحوت  هب  هچناـنچ  رگا  اـم 

رارصا روجنیا  نیطسلف  یهلئـسم  یور  ام  هکنیا  تسا ؛ نیا  رطاخهب  میرـضاح ، اجنآ  ام  تسا ، مزال  یترـصن  تسھ و  یمولظم  اج  رھ  هک  دنکیم  مالعا  یمالـسا  یروھمج 

یروآدای ام  هب  ار  نیا  تثعب  تسا و  نیا  دـیحوت  تقیقح  دتـسیاب ؛ مولظم  هب  ملاظ  ییوگروز  لباقم  رد  ناسنا  هک  تسا  نیا  دـیحوت  یهمزال  نوچ  تسا . نیا  رطاـخهب  میراد ،

. دراد مھ  تفرشیپ  انئمطم  نیا  و  دنکیم ؛

...

لماوع اکیرمآ و  هک  ییاھتسیرورت  اب  یهھجاوم  هلباقم و  رد  هیروس ، رد  ام  روضح  تسا . لیلد  نیمھ  هب  ایـسآ  برغ  یهقطنم  رد  تمواقم ، یاھهورگ  رانک  رد  اـم  نداتـسیا 

اھنیا دـنک ،» فرـصت  ار  اـجنالف  دـھاوخیم  تسا ، بلطهعـسوت  ناریا  یمالـسا  یروـھمج   » دوـشب هتفگ  هکنیا  تسا . لـیلد  نیا  هب  دـندوب ، هدروآ  دوـجو  هـب  هـقطنم  رد  اـکیرمآ 

روشک هللادـمحب  میرادـن ، مھ  جایتحا  میرادـن ؛ ایند  زا  یاهطقن  چـیھ  هب  یبلطهعـسوت  هاگن  هعـسوت و  دـصق  ام  هن ، تسا ؛ یغورد  عقاو و  فالخ  انعمیب و  لـمھم و  یاـھفرح 

دوجو تشاد و  دوجو  ملظ  لباقم  رد  تمواقم  ایـسآ ، برغ  رد  هیروس ، یهقطنم  رد  هک  تسا  نیا  رطاـخهب  روضح ] نیا  . ] تسا ناریا  تلم  راـیتخا  رد  یتیفرظرپ  داـبآ و  گرزب ،

یاھورین هک  یتعاجـش  تکرب  هب  دش و  هک  ییاھکمک  تکرب  هب  تمواقم  یهھبج ] ، ] یھلا قیفوت  هب  هک  دینکیم  هظحالم  اذـل  میاهدرک . ادـیپ  روضح  اجنآ  ام  لیلد  نیا  هب  دراد ؛

هبلغ اھنیا - دننام  یدوعـس و  لثم   - هقطنم رد  ناشنارودزم  اھیبرغ و  اکیرمآ و  یهلیـسوهب  یهدمآدوجوهب  هکلب  هدشتیامح  یاھتسیرورت  رب  دنتـسناوت  دنتـشاد ، یروس 

. دنھدب تسکش  ار  اھنآ  دننک ، ادیپ 

رھشون  / ١٨/١٣٩٧/٠۶ هر ) ) ینیمخ ماما  ییایرد  مولع  هاگشناد  رد  تانایب 

یتالکـشم ریگرد  زورما  ملاع  رگید  قطانم  زا  یرایـسب  ام و  یهقطنم  هک  دـینک  هظحالم  امـش  تسا ؛ یناھج  بصاغ  یاھتردـق  یوس  زا  ریگارف  ملظ  کـی  دـھاش  اـیند  زورما 

یتسایس زورما  مییوگیم . نخس  لماک  تحارص  اب  هیقت و  نودب  یناھج  رگمتس  یاھتردق  یهرابرد  ام  تسا . یناھج  رابکتسا  تسد  یهتخاس  تالکشم ، نیا  هک  دنتـسھ 

قطانم زا  یرایسب  رد  یتابثیب  داجیا  رد  ار  ناشدوخ  عفانم  تسا ؛ رابترارش  تسایس  کی  دناهدرک ، ذاختا  دوخ  یارب  رگمتـس  ملاظ و  یاکیرمآ  اھنآ  سار  رد  رابکتـسا و  هک 

، دـشاب گـنج  هقطنم  نیا  رد  هک  دـناهدرک  فیرعت  روـجنیا  ار  ناـشدوخ  عفاـنم  تسا ؛ نیا  اـھنآ  تسایـس  دـناهداد ؛ رارق  ایـسآ - برغ  یهقطنم   - اـم یهقطنم  صوـصخب  ملاـع 

میژر کمک  هب  اکیرمآ  زورما  هک  تسا  یتسایـس  نیا  دنک ؛ ادیپ  هعـسوت  هقطنم  رد  یعیجف  یاھلکـش  هب  مسیرورت  دـنتفیب ، رگیدـکی  ناج  هب  ناردارب  دـشاب ، یگناخ  یاھگنج 

. دنکیم لابند  هقطنم  یاھروشک  زا  یضعب  کمک  هب  هنافساتم  یتسینویھص و 

زاوھا  / ٣١/١٣٩٧/٠۶ رد  یتسیرورت  هثداح  یپ  رد  تیلست  مایپ 

. تخاس راکـشآ  ار  ناریا  تلم  نانمـشد  تثابخ  تواسق و  رگید  راب  کی  رودزم ، یاھتـسیرورت  تسد  هب  زاوھا  رد  نامزیزع  مدرم  زا  یعمج  تداھـش  رابفسات  خـلت و  یهثداح 

. دـننزیم رـشب  قوقح  زا  مد  هتـسویپ  هک  دـنراکایر  وگغورد و  نایعدـم  نامھ  هب  هتـسباو  دـنیاشگیم  شتآ  هاـنگیب  مدرم  کدوک و  نز و  یور  هب  هک  بلقلایـسق  نارودزم  نیا 

تسا هقطنم  رد  اکیرمآ  یهدناشنتسد  یاھتلود  یهئطوت  یهمادا  اھنیا  تیانج  دنک . لمحت  ار  حلسم  یاھورین  شیامن  رد  یلم  رادتقا  یلجت  دناوتیمن  نانآ  یهنیکرپ  یاھلد 

رب هتـشذگ  دـننام  داد و  دـھاوخ  همادا  ار  دوخ  زیمآراختفا  هنادنمتفارـش و  هار  ناریا  تلم  نانآ  مشچ  یروک  هب  دـناهداد . رارق  ام  زیزع  روشک  رد  ینمااـن  داـجیا  ار  دوخ  فدـھ  هک 

. دمآ دھاوخ  قئاف  اھینمشد  یهمھ 

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

، دناسریم لتق  هب  ار  اھنآ  رفن  هاجنپ  زا  شیب  ددنبیم ، رابگر  هب  ار  رفن  اھهد  دوشیم ، دراو  یرفن  کی  دجسم  ود  رد  بخ  ناناملسم ، راتـشک  دنلیزوین و  ریخا  یهیـضق  نیمھ  رد 

دنتفگ دنراذگب ؛ راک  نیا  یور  یتسیرورت  تکرح  مان  دندشن  رضاح  ناشتاعوبطم  هن  ناشنارادمتسایس ، هن  اھییاپورا ، تسین ؟ مسیرورت  شمـسا  نیا  بخ  دنکیم ؛ دیھش 

اجنآ تسا ، اـھنآ  یهقـالع  دروم  هک  دریگب  ماـجنا  یتـح  درف  کـی  هیلع  یتـکرح  کـی  هک  ییاـج  رھ  تسیچ ؟ مسیرورت  سپ  تسا ؟ هناحلـسم  تکرح  نیا  هناحلـسم ! تکرح 

. دنتسھ یروج  نیا  اھنیا  دنیوگیمن ! یتسیرورت  تکرح ] ، ] تکرح نیا  هب  حوضو - نیا  هب   - اجنیا اما  هلباقم  یارب  دنوشیم  فیدر  زیچ  همھ  رشب و  قوقح  مسیرورت و 

بالقنا  / ١٣٩٨/٠٢/٠٢ ربھر  اب  ناتسکاپ  ریزوتسخن  رادید 

هیذـغت نانمـشد  حالـس  لوپ و  اـب  دنتـسھ  اـھزرم  رد  ینمااـن  لـماع  هک  یتسیرورت  یاـھهورگ  دـندوزفا : دـندناوخ و  مھم  ار  روشک  ود  یاـھزرم  رد  یتـینما  لـئاسم  ناـشیا ،

. تسا روشک  ود  طباور  ندرک  هدولآ  ناتسکاپ ، ناریا و  یاھزرم  رد  یتینمادض  یاھتکرح  فادھا  زا  یکی  دنوشیم و 

بالقنا  / ١٣٩٨/٠٧/٢١ ربھر  اب  ناتسکاپ  ریزوتسخن  رادید 

رب دـیکات  اب  دـندناوخ و  ریطخ  ساسح و  رایـسب  ار  ایـسآ  برغ  یهقطنم  تینما ، حلـص و  رارقتـسا  صوصخرد  ناتـسکاپ  تلود  یهغدـغد  نیـسحت  اب  یمالـسا  بـالقنا  ربھر 

زاربا نمی  رد  یزیرنوـخ  گـنج و  داـجیا  هیروـس و  قارع و  رد  یتـسیرورت  یاـھهورگ  زا  تیاـمح  رد  هـقطنم  یاـھروشک  یخرب  برخم  شقن  زا  هثداـح ، زورب  زا  ناـگمھ  تـبقارم 

ناریا یمالـسا  یروھمج  هیلع  اکیرمآ  تساوخ  تھج  رد  دنتـسھ و  اکیرمآ  یهدارا  تحت  اھنآ  اما  میرادن  اھروشک  نیا  اب  ینمـشد  یارب  یاهزیگنا  ام  دندوزفا : دـندرک و  فسات 

. دننکیم لمع 

نارھت  / ١٣٩٨/١٠/٢٧ هعمج  زامن  یاھهبطخ 

دندرک یعـس  اـیند  یهمھ  رد  مسینویھـص  یربخ  یروتارپما  هثداـح ، نیا  زا  دـعب  هثداـح و  نیا  زا  لـبق  زور  دـنچ  رد   - مسینویھـص یربخ  یروتارپما  شـالت  زا  سپ  هک  دـش  هچ 

دندرک رارکت  ایند  یهمھ  رد  یتسینویھـص  یربخ  یاھهاگتـسد  تفگ ، شاهجراـخ  ریزو  تفگ ، اـکیرمآ  روھمجسیئر  دوخ  تسیرورت ؛ هب  دـننک  مھتم  ار  اـم  زیزع  راوگرزب  رادرس 

نیا حور  هب  مدرم  فلتخم  یاھروشک  رد  ناریا ، رد  اجنیا  رد  طـقف  هن  داد ؟ بیترت  دنتـساوخیم  اـھنآ  هک  هچنآ  سکعب  تسرد  ار  هحفـص  لاـعتم  یادـخ  تسیرورت -» تسیرورت ، »

رد ربمغیپ ، یهرابرد  هک  ار  ( ١ «) انعم نا هللا  نزحت  ال   » ایآ دید ؟ دوشیمن  حوضوب  ار  ادخ  تسد  ایآ  دندز . شتآ  ار  اھتسینویھـص  اکیرمآ و  مچرپ  دنداتـسرف و  دورد  گرزب  دـیھش 

موق هب  ار  ٰیـسوم  ترـضح  شیامرف  نیا  ایآ  دھدیمن ؟ ناشن  ار  نیا  تسا ؛ ام  اب  ادخ  انعم » نا هللا  نزحت  ال   » دـیوگیم شھارمھ  هب  سکیب ، اھنت ، روث  راغ  رد  تدـش ، تیاھن 

ٰیـسوم ترـضح  دننکب ، مامت  ار  ام  راک  نب  خیب و  زا  دننک و  هرـصاحم  ار  ام  دنیایب  نوعرف  یاھورین  هک  تسا  نالا  ( ٢ «) نوکردمل انا   » دنتفگیم دندوب  هدیسرت  هک  لیئارـساینب 

ادخ تسا ؟ ام  اب  ادخ  انعم ،» نا هللا   » هک دنک  ساسحا  دناوتیمن  ناریا  تلم  دـنیبب ؟ دوشیمن  ناسنا  ار  یبر » یعم  نا   » اجنیا ایآ  ( ٣ (؛» نیدھیس یبر  یعم  نا  الک  ، » دومرف

تلود ییاوسر  تسا ؛ یھلا  تردـق  تاـیآ  زا  یکی  مھ  گرزب  تداھـش  نیا  دوخ  تسا . هدرک  لاـعف  تلم  نیا  ناـیم  رد  هعماـج ، نیا  رد  روشک ، نیا  رد  ار  دوخ  تردـق  یاھتـسد 

یانعم هب  ینامیلس  دیھش   - دوب مسیرورت  اب  یهزرابم  هدنامرف  نیرتیوق  نیرتسانشرس و  هک  ار  یسک  اھنیا  دز ؛ مقر  ار  تلود  نیا  ییاوسر  اکیرمآ ، یوربآیب  تلود  اکیرمآ ،

هقطنم لک  رد  مسیرورت  دض  هدنامرف  دندرک ؛] رورت  - ] تسا هدش  هتخانـش  مھ  ناونع  نیمھ  هب  تسا ، هقطنم  نیا  رد  مسیرورت  اب  یهزرابم  هدـنامرف  نیرتیوق  هملک ، یعقاو 

؛ دندرک فارتعا  مھ  ناشدوخ  درک ، رورت  ار  وا  هنالدزب  هنادزد و  اکیرمآ  تلود  دندشن ، هجاوم  وا  اب  گنج  یورهبور  نادـیمرد  دـندرک . رورت  ار  هدـنامرف ، نیرتسانـشرس  نیرتیوق و 

ام هک  دننکیم  مالعا  الاح  دوشیمن . ناربج  یزیچ  چیھ  اب  هبرـض  نیا  دوب ؛ اکیرمآ  تھبا  هب  هبرـض  دوب ، یتیثیح  یهبرـض  هبرـض ، نیا  دش ؛ اکیرمآ  یھایـسور  یهیام  راک ]  ] نیا

کی مھ  نیا  دوب . یتیـصوصخ  نینچ  کی  هنادـنمتردق  خـساپ  نیا  دـنادرگرب . ار  اکیرمآ  یهتفرتسدزا  یوربآ  دـناوتیمن  راـک  نیا  اـما  دـنھدیم  شیازفا  ار  اـھمیرحت  میدرک ، میرحت 

. تسا هناصلخم  تدھاجم  خساپ  هک  تسا  یھلا  کمک  یهولج 

« يللملانیب مسيرورت   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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سدق  / ١۴٠٠/٠٢/١٧ یناھج  زور  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس 

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

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

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

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

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

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

رگید نیطـسلف و  تلم  هیلع  یتسیرورت  ناگداپ  کی  هک  روشک ، کی  هن  لیئارـسا  دناهدرک . لیدـبت  مسیرورت  هاگیاپ  کی  هب  لوا  زور  زا  ار  هدـشبصغ  نیطـسلف  اھتسینویھص 

. تسا یناگمھ  یاهفیظو  نیا  و  تسا ؛ مسیرورت  اب  هزرابم  ملظ و  اب  هزرابم  کافس ، میژر  نیا  اب  هزرابم  تسا . ناملسم  یاھتلم 

یتسینویھص  / ١۴٠٠/٠٢/٣١ میژر  رب  هزور  هدزاود  گنج  رد  تمواقم  یزوریپ  یپ  رد  نیطسلف  تلم  هب  مایپ 

تمحر و و  ناگداد ، دیھـش  حورجم  یاھلد  رب  هنینامط  هنیکـس و  لوزن  و  میوگیم ، ساپـس  درک  اطع  ینیطـسلف  نادھاجم  هب  هک  یتزع  ترـصن و  یارب  ار  ریدـق  زیزع و  دـنوادخ 

. میوگیم کیربت  ار  تسینویھص  راکتیانج  میژر  رب  یزوریپ  و  منکیم ، تلاسم  نانم  دنوادخ  زا  ار  ناگدیدبیسآ  یارب  لماک  یافش  و  نادیھش ، یارب  تراشب 

...

نانز ناکدوک و  راتشک  یهدرتسگ  تیانج  هک  دننکیم  قیدصت  رادیب  یاھنادجو  یهمھ  تسا . تسینویھص  کافـس  تسیرورت و  تموکح  تازاجم  یریگیپ  مھم ، یهفیظو  کی 

دنریگ و رارق  لقتـسم  یللملانیب و  یاھھاگداد  درگیپ  تحت  دـیاب  وھایناتن  راکتیانج  صخـش  میژر و  رثوم  لماوع  یهمھ  دـنامب . تازاجمیب  دـیابن  زور  نیا ١٢  رد  ینیطـسلف 

. هرما یلع  بلاغ  هللاو  تفای ، دھاوخ  ققحت  یھلا  یهوق  لوح و  هب  نیا  و  دنوش ؛ تازاجم 

سدق  / ١۴٠١/٠٢/٠٩ یناھج  زور  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس 

ثول زا  ار  نانبل  یهدشلاغشا  یاھشخب  هک  دوب  تمواقم  نایک  تسا . هدوب  هقطنم  نیا  یهدیدپ  نیرتتکربرپ  ریخا  یاھهھد  رد  ایسآ  برغ  یهقطنم  رد  تمواقم  یریگلکش 

. دـیناسر ددـم  اکیرمآ  یاھهشقن  ربارب  رد  یروس  ناعفادـم  هب  و  داد ، تاجن  شعاد  رـش  زا  ار  قارع  دیـشک ، نوریب  اـکیرمآ  موقلح  زا  ار  قارع  درک ، کاـپ  اھتسینویھـص  دوجو 

رد تسینویھـص  نابـصاغ  تیدوجوم  اب  دناسریم ، یرای  تسا  هدش  لیمحت  اھنآ  هب  هک  یگنج  رد  نمی  مواقم  مدرم  هب  دنکیم ، هزرابم  یللملانیب  مسیرورت  اب  تمواقم  نایک 

رتهتـسجرب زورهبزور  ناھج  یمومع  راکفا  رد  ار  نیطـسلف  سدق و  یهلئـسم  هنادھاجم ، شالت  اب  و  دروآیم ، رد  وناز  هب  ار  اھنآ  یھلا  قیفوت  هب  دـنکفایم و  هجنپ  نیطـسلف 

. دنکیم

« يللملانیب مسيرورت   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 17هاگياپ  هحفص 17 
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