
مدرم  / ١۴/١٣۶٨/٠۴ فلتخم  راشقا  تعیب  مسارم  رد  تانایب 

ناـعجترم رز و  روز و  ناـبحاص  اـیند و  یاھردـلق  رابکتـسا و  ینعی  اـم ، نانمـشد  یهعومجم  مینادیم ، بـالقنا  یزوریپ  یلـصا  لـماع  ار  نآ  میاهدرک و  فـشک  اـم  هک  ار  یزار 

توق و مامت  اب  (ص ،) مرکا ربمایپ  نارود  مالـسا و  ردص  لثم  تسرد  دناهدرب و  یپ  وا  یزوریپ  ناریا و  تلم  تمظع  یلـصا  تلع  هب  دـناهدرک و  فشک  ار  نآ  زین  رودزم  هتـسباو و 

ربھر دش و  دحتم  نامیا  تکرب  هب  تلم  نیا  هک  تسا  هدیمھف  رابکتـسا  و  تسا ، نامیا  اھینمـشد  یهدمع  لماع  نیاربانب ، دناهدش . جیـسب  مدرم  نامیا  ندیبوک  یارب  تردق 

مالـسا نامیا و  اب  اذل  تسا ؛ هدمآ  تسد  هب  نامیا  تکرب  هب  ام  یاھتفرـشیپ  اھتیقفوم و  یهمھ  هک  دندش  هجوتم  اھنآ  دیـسرتن . ایند  گرزب  یاھتردـق  زا  درک و  باختنا  ار  دوخ 

ار ام  دنھدیم و  مانشد  ام  هب  دوخ  لایخ  هب  اھنآ  دننک . شودخم  ار  بالقنا  مالسا و  یعقاو  یهرھچ  دندرک  یعس  دوخ  یسایس  یتاغیلبت و  یاھشور  اب  دندش و  نمشد  ام 

. تسام زا  فیرعت  راک ، نیا  هک  یلاح  رد  دنناوخیم ! ارگداینب 

نامیا هب  تناھا  یور  رب  یناھج  رابکتـسا  تاغیلبت  مامت  لاس ، دنچ  نیا  رد  تسام . تردق  توق و  زار  نیا  میاهتـشگرب ؛ یمالـسا  یاھناینب  لوصا و  هب  هک  مینکیم  راختفا  ام 

نامیا مالـسا و  تشذـگ . دـنھاوخن  دـننک ، تناھا  یلکـش  رھ  هب  اھنآ  یمالـسا  نامیا  مالـسا و  هب  تبـسن  هک  یناـسک  زا  اـم  مدرم  تسا . هدوب  زکرمتم  اـم  مدرم  یمالـسا 

. درک دھاوخ  حالصا  ار  ام  ترخآ  ایند و  تسام و  ترصن  تزع و  یهیام  یمالسا ،

١٣۶٨/٠۴/٢٢ /  ( هر ) ینیمخ ماما  نیعبرا  مسارم  یجراخ  نانامھیم  رادید  رد  تانایب 

تدـحو زا  تراـبع  تضھن ، نیا  یاـھهیعاد  داوـم  نیرت  یلـصا  زا  یکی  دـش ، زاـغآ  اـم  راوـگرزب  ناـشلامیظع و  ماـما  یربـھر  هـب  ناریا  رد  یمالـسا  تـضھن  هـک  یزور  نـیلوا  زا 

. تسام بالقنا  مایپ  نانچمھ  مایپ ، نیا  دوب . ناناملسم  رس  زا  زواجتم  رگمتس و  یاھتردق  تسد  ندرک  هاتوک  ملاع و  رساترس  رد  نیملسم 

یمالـسا یاھداینب  لوصا و  هب  تشگزاب  یانعم  هب  ار  ییارگداینب  رگا  هک  یلاحرد  دنھدیم ؛ تبـسن  ییارگداینب  هب  ار  ام  یرگیچوھ ، لاجنج و  اب  یتسینویھـص  یاھهناسر 

یهدننکنیمـضت مالـسا ، سدـقم  لوصا  دـننک . یـشاحت  ارگداینب  ارگلوصا و  مان  زا  دـیابن  ملاـع  یهطقن  چـیھ  رد  ناناملـسم  میاهدروآ . تسد  هب  ار  راـختفا  نیرتگرزب  مینادـب ،

. میدرگرب ینآرق  یمالسا و  لوصا  هب  هک  مینکیم  راختفا  ام  کنیا  یلو  درک ؛ فیعض  گنرمک و  ام  یگدنز  رد  ار  لوصا  رامعتسا ، تسد  تساھناسنا . تداعس 

مدرم  / ١٣۶٨/٠٨/٠٣ فلتخم  راشقا  هعمج و  یهمئا  رادید  رد  تانایب 

یعس رابکتسا  تسا ، یکانرطخ  زیچ  رابکتسا  یارب  رگید ، یاھتلم  اب  ام  بالقنا  تلم و  یونعم  یهطبار  نوچ  هکنیا  لوا  منکیم : جاتنتسا  ار  هتکن  ود  هاتوک ، تبحص  نیا  زا 

نیا هتبلا  هک  دنروآ  راشف  اھتلم  نآ  یور  ناشرودزم ، هتـسباو و  یاھتلود  یهلیـسوهب  هکنیا  یکی  دـنکب : ار  راک  نیا  دـناوتیم  قیرط  دـنچ  هب  دـنک . عطق  ار  هطبار  نیا  دـنکیم 

. دوشیم رتشیب  یمالسا  ماظن  بالقنا و  هب  مدرم  نآ  هقالع  دننک ، رتشیب  اھنآ  یور  ار  راشف  هچرھ  اریز  تسین ؛ یقفوم  هار  هار ،

دینیبیم هکنیا  دـناهداد . ماـجنا  نونکاـت  بـالقنا  لوا  زا  ار  راـک  نیا  هتبلا ، دوـشب . درـس  ناریا  زا  اـھتلم  لد  هک  دـننزب  فرح  یروـط  یناـھج  تاـغیلبت  رد  هک  تسا  نیا  رگید  هار 

، ناملسمریغ ناملسم و  یاھروشک  رد  رگید  یاھتلم  هک  تسا  نیا  یارب  دننکیم ، شخپ  ام  روشک  زا  ار  مادعا  هجنکش و  رامآ  بترم  دنھدیم و  ارگداینب  عجترم و  تبـسن 

. دنوش درسلد  یمالسا  تموکح  ناریا و  تلم  هب  تبسن 

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

ادخ هب  لکوت  ینعی  دنکیم ؛ فورصم  نآ  اب  هلباقم  رد  ار  دوخ  یورین  یهمھ  نمشد  هک  تسا  نامھ  تسرد  وا ، یرادیاپ  توق و  یهطقن  هک  تسا  هتسناد  یبوخب  ناریا  تلم 

ظیغ مشخ و  تسا . هدـش  دـیکات  نآ  رب  هیلعهللاناوضر ) ) بالقنا ریبک  ربھر  تاملک  رد  هتفرگ و  همـشچرس  مالـسا  یناـبم  زا  همھ  هک  بـالقنا  یـساسا  لوصا  هب  کـسمت  و 

یگمیسارس یگدنامرد و  زا  یشان  تسا ، سوسحم  زورما  ات  بالقنا  لوا  زا  نمشد ، یاھهناسر  یهنامصخ  تاراھظا  رد  ییارگداینب »  » یهژاو ندربراکهب  رد  هک  یزیمآدانع 

. تسا بالقنا  یساسا  لوصا  هب  ام  ماظن  تلم و  ربھر و  یدنبیاپ  ربارب  رد  نانآ 

جح  / ١٣٧٠/٠٣/٢۶ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

ناونع زا  دنتفین ؛ ماد  نیا  رد  هک  دنشاب  بقارم  دیاب  نانآ ، ناماگشیپ  نارکفنشور و  املع و  صخالاب  و  هدیزو ، نآ  رب  مایق   یدازآ و  میسن  هک  یعماوج  صوصخب  نیملـسم ،

زا مالـسا ، ینارون  ماکحا  زا  دوخ ، یمالـسا  لصا  زا  رگباسح ، ثیبخ و  نانمـشد  ندرک  یـضار  یارب  دـنوشن ؛ هتفـشآ  ییارگتنـس  عاجترا و  تمھت  زا  دنـسرتن ؛ ییارگداینب 

ای لق   » و مھتلم » عبتت  یتح  یراصنلاال  دوھیلا و  کنع  یضرت  نلو  : » هک دنھد  ارف  شوگ  ادخ  نخـس  هب  دنیوجن و  یربت  یدیحوت ، ماظن  ینید و  یهعماج  یاھفدھ  هب  حیرـصت 

الول اولوقی  نا  کردص  هب  قئاض  کیلا و  یحوی  ام  ضعب  کرات  کلعلف   » و نوقساف » مکرثکا  نا  لبق و  نم  لزنا  ام  انیلا و  لزنا  ام  اب و  انما  نا  الا  انم  نومقنت  لھ  باتکلالھا 

« دیمحلا زیزعلا  اب  اونموی  نا  الا  مھنم  اومقن  ام   » و کلم » هعم  اجوا  زنک  هیلع  لزنا 

امیس  / ١٣٧٠/١١/٠٧ مود  یهکبش  ناریدم  رادید  رد  تانایب 

مرگرـس ار  ناشدوخ  بطاخم  دـنھاوخیم  دـنراد و  یتسایـس  دـنراد ؛ راک  هچ  ام  هب  یبرع  یاھروشک  ای  ییاکیرما  ای  ییاپورا  یاـھتلود  هک  مینک  رکف  اـم  زور  کـی  دوب  نکمم 

ربـخ هچ  اـیند  رد  زورما  هک  دـینیبیم  مینکب . میناوـتیمن  ار  رکف  نیا  رگید  زورما  اـما  تسیلایـسوس -  دوـب ، تسیلایـسوس  زور  نآ  هکنآ  یتـفن ؛ تسا ، یتـفن  هکنآ  دـننک - 

هک تسا  لوقعم  ایآ  تسھ . ایند  رد  یتشحو  هچ  دنیوگیم ، یمالسا » ییارگداینب   » نآ هب  اھنآ  هچنآ  ناملـسم و  ناسنا  تخاس  مالـسا و  یراذگرثا  زا  هک  دینیبیم  تسا .

. تسین نکمم  یزیچ  نینچ  الصا  درک ؟ ضرف  ار  یزیچ  نینچ  دوشیم  ایآ  دننکن ؟ یزیرهمانرب  تشحو  نیا  ساسا  رب 

امیس  / ١٣٧٠/١١/٠٧ مود  یهکبش  ناریدم  رادید  رد  تانایب 

میظنت رد  دینکن . یتسیابردور  الصا  اھنآ  زا  امش  دنراد ؛ ار  « ییارگداینب  » حالطصا هب  شیارگ  نیا  اب  تیدض  یاھهزیگنا  نامھ  هک  دنتسھ  یناسک  ام  روشک  نورد  رد  کشیب 

هک یرکفنـشور  پیت  کی  تسا  نکمم  میداد ، ناشن  ار  شیارگ  نیا  ام  رگا  هک  دینکن  ار  رکف  نیا  تقوچیھ  لایرـس ، ملیف و  ای  ناکدوک ، یهمانرب  میظنت  ای  رنھ ، بدا و  یهمانرب 

نیا یهظحالم  چیھ  دیآیمن ؛ ناششوخ  اھنآ  هک  دینکب  ار  یراک  الـصا  امـش  دیاین ! ناشـشوخ  کردهب ، دیاین ؛ ناشـشوخ  دنتـسھ ، یگتفھ  یهلجم  نالف  ناگدنناوخ  الثم 

؟ درادـن دوجو  یییفنم  یهطقن  تیـصخش ، نیا  لیلجت  رد  ایآ  دـینیبب  امـش  هن ، دـنوشب ؛ بذـج  اھنآ  دـیاش  مینک ، لیلجت  دـیاب  ار  تیـصخش  نیا  ام  دـییوگن  دـینکن ؛ ار  اھزیچ 

دنمهقالع لاناک  نیا  هب  مھ  حاـنج  نآ  هکنیا  یارب  مینک ، شخپ  هعومجم  نـالف  رد  اـی  رانیمـس  نـالف  رد  ار  اـقآ  نیا  ینارنخـس  اـی  مینک ، هبحاـصم  اـقآ  نیا  اـب  دـیاب  اـم  دـییوگن 

ناسک نالف  هک  دینکن  هظحالم  الصا  دراد ، ررض  رگا  درادن ؛ ای  دراد  یررض  دش -  هتفگ  هک  یلصا -  یریگفدھ  نآ  یارب  امـش  تکرح  نیا  ایآ  دینیبب  دینک  هاگن  امـش  هن ، دنوشب ؛

. دینک لمع  حیرص  الماک  دنوشن ؛ بذج  دیراذگب  هن ، دنوشب ؛ بذج  راک  نیا  اب  تسا  نکمم 

یوضر  / ١٣٧١/٠١/١۵ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

« ييارگداینب  » 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 5هاگياپ  هحفص 1 
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نیمھ هب  دنربیم . راک  هب  مالسا  نآرق و  هب  ناملـسم  تلم  ینامیا  یدنبیاپ  صوصخ  رد  اھنآ  هک  تسا  یحالطـصا  ییارگداینب  میفلاخم . ییارگداینب »  » اب ام  دنتفگیم  ادتبا 

ات تسا و  هدش  ناشرواب  ایند  رانک  هشوگ و  رد  مھ  اھلقعیب  یضعب  دننادیم ! مانشد  کی  ار  نآ  ایند  رد  دنیوگیم و  ییارگداینب  دیرادیم  تسود  ار  نآرق  مالسا و  امش  هک 

، نیا نقتم . تسرد و  لوصا  هب  یدنبیاپ  ینعی  ییارگداینب  تسا ! یدب  تیصوصخ  ییارگداینب  راگنا  میتسین »! ارگداینب  ام  : » دنروآیمرب دایرف  دییارگداینب ،» امش   » دنیوگیم

ناشلد مدرم  هک  اجنآ  تسا و  هارمھ  وا  اب  نامیا  هک  اجنآ  تسھ ؛ هک  اجرھ  رد  مالـسا  هن ؛ دندید  دعب  میفلاخم ». ییارگداینب  اب  : » دنتفگیم ادتبا  یراب ؛ تسا . ییارگداینب 

شالت دندناسر و  ار  ناشدوخ  یگچاپتـسد  اب  اھییاکیرما  قباس ، یوروش  یاھیروھمج  رد  هک  دیدرک  هظحالم  امـش  اذل  دراد . دوجو  انیع  رطخ ، نیمھ  دپتیم ، مالـسا  دای  هب 

هتفرگ رارق  ریثات  تحت  اھنیمزرس  نیا  رد  لفاغ  یاھمدآ  یـضعب  تسا  نکمم  هتبلا  دنراد . زاب  یمالـسا  ناریا  مالـسا و  اب  یهطبار  زا  مالـسا ، زا  ار  مدرم  دنناوتب  دیاش  ات  دندرک 

قـشع هب  ناشلد  دنناملـسم ، دـنناھج و  زا  هطقن  نآ  رد  هک  یگرزب  یاھتلم  ریاس  ناتـسکیجات و  تلم  ناتـسکبزا ، تلم  ناتـسنمکرت ، تلم  ناـجیابرذآ ، تلم  اـما  دنـشاب ؛

راعـش دـشاب ، هدرک  یغیلبت  یـسک  هکنیا  نودـب  هدوب ، مالـسادض  هدوب  هچرھ  هدوبن و  مالـسا  زا  یماـن  هک  لاـس  داـتفھ  زا  دـعب  هک  تسا  نیا  مھ  شلیلد  دـپتیم . مالـسا 

. دھدیم ناشنار  مالسا  ذوفن  نیا ، دنھدیم . مالسا 

جح  / ١٣٧١/٠٣/١٣ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

؛ دنراذگیم نآ  رب  ییارگداینب »  » مان نانآ  هچنآ  یمالسا و  یاھشیارگ  زا  نانآ  ندناسرت  یارب  هنایم ، یایـسآ  لقتـسم  هزات  یاھتلود  اب  شلماوع  اکیرما و  یهدرـشف  تاطابترا 

هنارگهلیح و راتفر  ریازجلا ؛ رد  ناناملسم ، یهنادنمزوریپ  یـسایس  تکرح  اب  زراب  یاهنومن  ناونع  هب  اجهمھ و  رد  یمالـسا  یرادیب  ربارب  رد  نانآ  یهنامـصخ  یاھیریگعـضوم 

یمالـسا شیارگ  لمعلاسکع  افرـص  هک  نادوس  نارادمامز  اب  نانآ  زیمآدانع  ینمـشد  ینونک ؛ یهنامولظم  زیگنامغ و  تیعـضو  رد  نانآ  ندنکفا  قارع و  تلم  اب  نانآ  زیمآردغ 

یمالـسا و یرادیب  مالـسا و  هب  تبـسن  نارگهطلـس ، رگید  اکیرما و  ینلع  تموصخ  رب  یریذپانراکنا  دـھاوش  اعومجم  ناھج ، رـساترس  رد  رگید  یهنومن  اھھد  تسا و  نانآ 

. تسا ناھج  نیملسم  یوس  زا  یمالسا  تیوھ  نتفایزاب 

نویناحور  / ١٣٧١/١١/٢۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

مدرم و یاھهدوت  مشچ  رد  ار  مالسا  ات  دندرک  شالت  دنتسناوت  هچ  رھ  یرابکتسا  یاھتسایس  فرط ، نیا  هب  شیپ  لاس  شـش  جنپ ، دودح  زا  ینعی  ریخا ، لاس  دنچ  نیا  رد 

هچ هب  دننک . هدیقعیب  مالسا  هب  ار  اھنیا  دندرک  یعس  ناملسم ! یاھتلم  مشچ  رد  هکلب  دنتـسین ، ناملـسم  هک  ییاھهدوت  مشچ  رد  هن  دننک . رابتعایب  وربآیب و  اھتلم ،

شالت مھ  ام  روشک  رد  دـننک . رود  قیمع  نامیا  نآ  زا  ار  اھنآ  دـننک و  لوغـشم  تاھبـش  اب  ار  ناشنھذ  دـننک ؛ داسف  مرگرـس  داقتعایب و  ار  ناشناناوج  هک  وحن  نیا  هب  وحن ؟

هب هک  ار  یتاعوضوم  زا  یکی  دـندرک . دنتـسناوت  هچ  رھ  یمالـسا -  قرـش  یاـھروشک  رد  اـقیرفآ و  لامـش  یاـھروشک  رد  قارع ، رد  یمالـسا -  یاـھروشک  رگید  رد  دـندرک .

!« میفلاـخم ییارگداـینب  اـب  هکلب  میتسین ؛ فلاـخم  مالـسا  اـب  اـم  تسا . یمالـسا  ییارگداـینب  زا  ریغ  مالـسا ، : » دـنتفگ تسا ! یمالـسا  ییارگداـینب  دـندرک  غیلبت  تدـش 

هب ندوب  دـنبیاپ  ینعی  ام ، رظن  زا  ییارگداینب  تسا . برغ  رد  مدرم  ینھذ  یاضف  مدرم و  یهدوت  مھافتم  زا  ریغ  ییارگداـینب ، زا  امـش  نم و  تشادرب  هچ ؟ ینعی  ییارگداـینب 

.« میتسھ ارگداینب  ام  هک  هتبلا   » مییوگیم دیتسھ ،» ارگداینب  امـش  اقآ ،  » دنیوگیم مھ  یتقو  مینکیم . مھ  راختفا  ام  تسین ؛ یدـب  زیچ  هکنیا  ینید . یاھداینب  لوصا و 

یقالخا داینب  لصا و  کی  مھ  تلادـع  تسا ؛ لصا  کی  مھ  ییوگتـسار  تسا ؛ لصا  کی  مھ  یقالخا  تفارـش  تسین ! دـب  هک  لوصا  هب  یدـنبیاپ  مینکیمن . مھ  یفن  راکنا و 

اھنآ هب  دـندنبیاپ و  یقالخا  یاھداھن  اھداینب و  نیا  هب  مھ  ایند  یهمھ  تسا . یقالخا  داینب  کی  مھ  دـب  یاھراک  بیذـکت  تسا ، یقالخا  داینب  کی  مھ  ندرکن  تنایخ  تسا ؛

زا یـضعب  رد  هک  مینیبیم  یتح  تسھ . مھ  تسرد  دید ، نیا  اب  هتبلا  میراد و  هنوگ  نیا  یطابنتـسا  ییارگداینب ، زا  ام  دـنادیمن . دـب  ار  اھنآ  مھ  یـسک  دـننکیم و  راختفا 

سدقت اھنآ  هب  دنروآیم و  نوریب  اھروگ  زا  ار  ناشدادجا  یهدیسوپ  ناوختـسا  دننکیم . قیوشت  یموق ، ینعمیب  یهدیـسوپ  ننـس  هب  یدنبیاپ  رد  ار  مدرم  اھتلود  کلامم ،

هک درادن  یداریا  سپ ، دننک . ظفح  ار  انعمیب  یمیدـق  یهدیـسوپ  بادآ  ننـس و  زا  یخرب  هک  دـنوشیم  قیوشت  مدرم  ییاپورا ، نوگانوگ  یاھروشک  نیمھ  رد  دنـشخبیم !

. دشاب دنبیاپ  ینید ، تفرعم  نامیا و  یهیلاع  لوصا  هب  نید ؛ لوصا  هب  ناسنا 

ربارب قطنم  ندیمھفن  باسح و  فرح  یوررب  ندوب  هتـسب  تلاح  رجحت و  اب  ار  ییارگداینب  برغ ، یگنھرف  لوادت  رد  اما  تسا . هدیدنـسپ  رما ، نیا  ام ، تشادرب  رظن و  قبطرب 

دیحوت و هب  دنبیاپ  اھنیا  هک  تسین  نیا  شیانعم  دنتـسھ ، ارگداینب  دنیوگیم  یتقو  دندیحوت . هب  دنبیاپ  اھنیا  دنیوگیمن  دننکیم ! مھتم  نیا  هب  ار  ام  تقیقح  رد  دننادیم و 

هلیسو نیا  هب  غورد . کی  تمھت و  کی  ینعی  دندنبیم ! ایند  یاھتفرشیپ  یوررب  مشچ  اھنیا  دنرجحتم ! اھنیا  دنیوگیم  دنایدام . یاھهدیدپ  هب  تبـسن  دھز  مالک و  رد  قدص 

یاھهدوت رد  ار  یداقتعایب  دنھاوخیم  نینچمھ  دننک . داقتعایب  ناشنید  هب  تبـسن  ار  ناملـسم  یاھهدوت  دنزادنیب و  ناملـسم  عماوج  مشچ  زا  ار  مالـسا  دنھاوخیم 

. دننکیم تاغیلبت  اب  هارمھ  هک  تسا  ییاھراک  هلمج  زا  نیا ، دننک . رتشیب  دنراد ، شیارگ  مالسا  هب  هک  یبرغ 

نارھت  / ١٣٧١/١٢/٠٧ هعمج  زامن  یاھ  هبطخ 

، مشخ اـب  رابکتـسا  تسھ ، یمالـسا  تاـساسحا  اـجرھ  دـینادب . ار  نیا  دـنکیم ! هاـگن  مالـسا  ناـھج  هب  یبـیجع  یهرغ  مشچ  اـب  یناـھج  رابکتـسا  زورما  یلک  روـط  هب 

ای اکیرما  زا  معا  ایند -  زورما  نیربکتـسم  اھتفلکندرگ و  فطل  دروم  دـنک ، یریگتخـس  ناناملـسم  هب  تبـسن  هک  سک  رھ  دـنکیم . دروخرب  اجنآ  اـب  یراتفردـب ، یقالخادـب و 

مغریلع هتبلا  دریگیم . رارق  تسا -  نامھ  نیملـسم  مالـسا و  هب  تبـسن  ناشیریگفدـھ  یریگتھج و  اـما  دنتـسین  مھ  یتفلکندرگ  نآ  هب  یگرزب و  نآ  هب  هک  یناـسک 

لاجنج یناھج ، تاغیلبت  اھویدار و  دینیبیم  هکنیا  تسا . هدـش  رتشیب  شاهعـسوت  هتـشذگ  لاس  زا  مالـسا  زورما ، دوریم . شیپ  مالـسا  نانمـشد ، یاھینمـشد  یهمھ 

یعس دایز  تمحز  اب  هک  تسا  ییاھدنفرت  اھغورد و  نآ  زا  تسا ، هداتفا  ایند  مدرم  مشچ  زا  زرابم ، مالسا  یمالـسا و  ییارگلوصا  هک  دننک  دومناو  دنھاوخیم  دننیرفآیم و 

یاـھروشک یبرع و  یاـھروشک  اـقیرفآ و  لامـش  رد  ردـقنیا  دـندوبن  روبجم  دوب ، هداـتفا  اـھتلم  مشچ  زا  مالـسا  هب  شیارگ  رگا  تسا . سکع  هب  هیـضق  دـنراد . شراـشتنا  رد 

، هعـسوت نیا  لماوع  للع و  زا  یکی  هتبلا  دنکیم . ادیپ  یرتشیب  ذوفن  مدرم  یاھلد  رد  زورهبزور  مالـسا  دـننک . جرخ  لوپ  یھاوخمالـسا ، جوم  اب  هلباقم  یارب  هنایم ، یایـسآ 

نیا دـنزادنیب ، هار  دـندرکیم  یعـس  نانمـشد  هک  ییاھهعیاش  اـھفرح و  یهمھ  مغریلع  دـنام و  دوب و  دوخ  بـالقنا  راتـساوخ  یھلا  لـضف  هب  ناریا ، تلم  هک  تسا  نیمھ 

. دش هدیبوک  نانمشد  ناھد  رب  هک  دوب  یمکحم  تشم  نمھب ، مودوتسیب  رد  امش  میظع  روضح 

جح  / ١٣٧٢/٠٢/٢٨ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

دوخ شالت  نیرتشیب  هک  یییتاعوبطم  یریوصت و  یتوص و  یاھهناسر  دادعت  زورما  تسا . رابکتـسا  یهبرح  نیرتدمآراک  کشیب  یناھج ، شـشوپ  یاراد  نردـم و  تاغیلبت 

هارمگ یارب  لیلحت ، ربخ و  بلطم و  نتخادرپ  نتخاس و  مرگرس  طقف  رودزم ، یناسانشراک  تسا . شیازفا  هب  ور  نانچمھ  دایز و  رایسب  دناهدرک ، مالـسا  اب  ینمـشد  فقو  ار 

یزوریپ زا  سپ  یاـھلاس  رد  یمالـسا  یروھمج  و  دنایمالـسا ، گرزب  یاھتیـصخش  یمالـسا و  تضھن  زا  تشز  میـسرت  تسرداـن و  یفرعم  دوـخ و  ناعمتـسم  نھذ  ندرک 

ترطف و زا  هتفرگ  تاشن  لیصا و  یمالسا  تکرح  لباقم  رد  زین  دنفرت  نیا  هک  تفگ  دیاب  تسا . هدوب  هجاوم  ییهنامصخ  تاغیلبت  نینچ  اب  نوزفازور  هفقویب و  زورما  ات  بالقنا 

مان و رکف و  روضح  مالـسا و  یایند  رـسارس  رد  ناشلامیظع  لـحار  ماـما  یبـالقنا  توعد  جوم  شرتسگ  تسا . هدرواـینرب  ار  نمـشد  دوصقم  هتـشادن و  یداـیز  قیفوت  زاـین ،

هتفگ ناربمایپ ، ثراو  نآ  یتوکلم  یامیس  ندرک  شودخم  تین  هب  هک  قحان  نخس  غورد و  غیلبت  همھنآ  دوجو  اب  ملاع ، برغ  قرش و  رد  راوگرزب  نآ  ناشن  سکع و  دومنھر و 

املع و یاھیرگنـشور  ناملـسم ، یاھتلم  رکف  دادس  تمالـس و  ظفح  رد  مھم  لماع  هک  درک  ناعذا  دیاب  همھ  نیا  اب  تسا . اعدم  نیا  لیلد  نیرتنـشور  تساهدـش ، شخپ  و 

یزوریپ زا  سپ  نمـشد  دنراد . هدھع  رب  گرزب  ییهفیظو  دروم  نیا  رد  نید  دھعتم  املع  صوصخب  همھ  و  تسا . هاگآ  لاعف و  ناناوج  نادنمرنھ و  ناگدنـسیون و  نارکفنـشور و 

یمالسا یاھتـضھن  یهمھ  هب  هزورما  اھتمھت  نامھ  هک  مینیبیم  تسا . هدرک  یمالـسا  ناریا  هجوتم  ار  تاماھتا  زا  ییهھایـس  زورما  ات  هراومھ  ناریا ، رد  یمالـسا  بالقنا 

قوقح هب  ییانتعایب  تمھت  مسیرورت ، تمھت  دـنربیم ، مان  ییارگداینب »  » ناونع اب  نآ ، زا  هک  یرکف  دومج  بصعت و  تمھت  دوشیم . هدز  زین  دنـشاب  هک  اـیند  یاـج  رھ  رد 

« ييارگداینب  » 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 5هاگياپ  هحفص 2 
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اھتمھت و نیا  ندوب  غورد  هب  ار  یسک  رھ  فاصنا ، یکدنا  گنج . زا  یرادفرط  حلص و  اب  تیدض  تمھت  نانز ، قوقح  هب  ییانتعایب  تمھت  یسارکومد ، اب  تیدض  تمھت  رشب ،

ات ١۴ یمالسا  ریبک  بالقنا  یزوریپ  زا  سپ  زور  هاجنپ  زا  هک  دوشیم  یسارکومد  اب  تفلاخم  هب  مھتم  یلاح  رد  یمالـسا  ناریا  دزاسیم . هاگآ  شناگدننک  دراو  یمرـشیب 

یـساسا نوناق  هب  یرگید  رد  و  دـندیزگرب ، روشک  یـسایس  ماظن  ناونع  هب  ار  یمالـسا  یروھمج  ناریا ، مدرم  اھنآ  زا  یکی  رد  هک  یمومع ، یـسرپهمھ  ود  نآ ، زا  سپ  هام 

نیعم یمالـسا  یاروش  سلجم  رد  ناگدـنیامن  و  روھمج ، سیئر  یـساسا ، نوناق  نتـشون  یارب  ناگربخ  سلجم  یاضعا  بیترت : هب  اھنآ  رد  هک  تاـباختنا  هس  و  دـنداد ، یار 

هتفرگ ماجنا  دوخ  ینوناق  دـعوم  رد  سلجم ، ناگدـنیامن  روھمج و  سیئر  نییعت  یارب  مدرم  روشرپ  تکرـش  اـب  دازآ ، تاـباختنا  هراومھ  زورما  اـت  و  هدـش ، رازگرب  نآ  رد  دـندش ،

دـض تسیرورت  یاـھھورگ  هدرک و  ار  یناـبیتشپ  نیرتـشیب  یتسینویھـص  تسیرورت  تلود  زا  دوـخ  هک  دـننزیم ، یمالـسا  ناریا  هب  یناـسک  ار ، مسیرورت  هب  تـمھت  تـسا .

رـصانع یداع و  مدرم  زا  رفن  نارازھ  هدرک و  یراذـگبمب  یمالـسا  ناریا  لـخاد  رد  راـب  اھدـص  ناـنآ  ناریگب  قوقح  دـنھدیم و  رارق  دوخ  تیاـمح  رتچ  ریز  رد  ار  یناریا  بـالقنا 

. دناهدناسر لتق  هب  ار  هانگیب  کدوک  نز و  درم و  یبالقنا و 

١٣٧٣/٠٣/١۴ /  ( هر ) ینیمخ ماما  ترضح  لاحترا  درگلاس  رد  تانایب 

لالقتـسا هزات  ناناملـسم  یهیـضق  رد  تسا . ناکلاب  لئاسم  نیوگزرھ و  ینـسوب  یهیـضق  رد  زورما  طلـسم  یاھتردق  تیموکحم  شیانعم  هک  تسام  تلم  تلود و  رظن  نیا 

یهمھ قح  هک  تسا  نیا  تلم  تلود و  رظن  اـقیرفآ ، هناـیمرواخ و  ایـسآ و  زا  هطقن  رھ  رد  ناناملـسم  ناـجیابرذآ ، ناناملـسم  ریمـشک ، ناناملـسم  هناـیم ، یایـسآ  یهتفاـی 

یاھتردق دریگب . ار  ناشولج  درادن  قح  مھ  یسک  دنیامن و  هدایپ  ناشدوخ  یگدنز  رد  ار  یمالسا  تعیرش  ماکحا  دننک ؛ یگدنز  یمالسا  یهویش  هب  دنھاوخب  هک  تساھنآ 

میراد هدیقع  ام  دـنوشیم . اھروشک  نیا  زا  یـضعب  رد  دازآ  تاباختنا  یرازگرب  زا  عنام  یتح  تسا ، ییارگداینب  یمالـسا ، تعیرـش  ماکحا  هب  درکیور  هکنیا  ناونع  هب  یبرغ 

تلود و داد . ار  تصرف  نیا  اھنآ  هب  دیاب  دننک و  یگدنز  یمالسا  یهویش  هب  دنراد  قح  ناناملسم  تسا . قحان  هناملاظ و  ناملسم ، یاھتلم  راک  رد  فرـصت  تلاخد و  نیا  هک 

لقتـسم عضاوم  اھنیا  دـننادیم . لطاب  ار  اھدادرارق  دنرامـشیم و  مزال  ار  اھتـسینویھص  اب  هزرابم  دـننکیم ؛ موکحم  نانبل ، یهیـضق  رد  ار  اھتـسینویھص  زواجت  ناریا ، تلم 

هب هچنآ  الصا  دننزیم و  ام  هب  هک  یتاماھتا  دنک . مھتم  ار  یمالـسا  یروھمج  ماظن  یللملانیب ، تردق  مرھ  هک  دوشیم  بجوم  اھنیمھ  تسا و  یمالـسا  تموکح  ماظن و 

یروھمج ماـظن  رد  توق  یهطقن  کـی  هب  هراـشا  ددـعتم ، دراوم  رد  تسا و  تیعقاو  فیرحت  اـبلاغ  مود ، یهتکن  نیا  دوشیم . یـشان  اـجنیا  زا  ددرگیم ، حرطم  ماـھتا  ناوـنع 

یریذپانمیلـست ناـمھ  تقیقح  رد  نیا  تسا . رجحت  بصعت و  ییارگداـینب ، زا  ناـشروظنم  دـننکیم و  مھتم  ییارگداـینب »  » هب ار  یمالـسا  یروھمج  ـالثم  تسا . یمالـسا 

، عـضوم نیا  هن ؛ دـنرجحتم ». اـھنیا  : » دوـشیم هتفگ  دـنوشیمن ، میلـست  یناـھج  یاھتردـق  یهنافـصنمریغ  یاھهتـساوخ  لـباقم  رد  هک  نیمھ  تسا . ناریا  تلود  تلم و 

هب همھ  و  تسا ، یبوخ  یهلوقم  تسا ، هدش  هتفریذپ  لوصا  هب  مارتحا  یانعم  هب  ییارگداینب  رگا  تسین . رجحت  یانعم  هب  تسا و  ناملـسم  تلم  کی  یهنابلطقح  عضوم 

. دوشیم یقلت  ناریا  تلم  تلود و  هب  تمھت  تسا و  غورد  تسا ، بصعت  رجحت و  یانعم  هب  رگا  اما  دننکیم . راختفا  نآ 

رطف  / ١٣٧٣/١٢/١١ دیع  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

میظع تکرح  کی  هار  رد  ار  اھنآ  دھدب و  یـسایس  طخ  اھنآ  هب  دراداو ؛ دھج  دـج و  شالت و  لمع و  هب  ار  اھتلم  هک  ینامیا  اما  میتشاد ؛ رایـسب  قیمع ، یاھنامیا  هتـشذگ ، رد 

ار هدیدپ  دادخر و  نیا  دینک ، هاگن  ملاع  رسارس  رد  ناملـسم  یاھھورگ  هب  یمالـسا و  یاھروشک  هب  رگا  تسا . دیدج  یدادخر  هدیدپ و  نیا  میتشادن . دنک ، یریگتـسد  یلم 

یرادهیامرـس لفاحم  ملاع و  یتسینویھـص  لفاحم  اھییاکیرما ، زورما  تسا . نارگن  نآ  زا  مالـسا  نمـشد  هک  تسا  یزیچ  نامھ  هدیدپ  دادخر و  نیا  درک . دـیھاوخ  هدـھاشم 

، ییارگداینب یهملک  زا  اھنآ  دوصقم  هتبلا  دنراذگیم . ییارگداینب  ار  شمـسا  دـننکیم ، هاگن  ناملـسم  مدرم  یهنانموم  یاھتکرح  هب  نمـشد  مشچ  هب  یتقو  ایند  یهدـمع 

هب ینعی  تسا . لئاسم  هب  هنارجحتم  هاگن  یتسرپهنھک و  یرگنسپاو ، ییارگداینب ، یهملک  زا  ناشدارم  تسین . یساسا  یاھـشزرا  یرکف و  یاھهیاپ  هب  لوصا و  هب  مازتلا 

. درک بجعت  دیاب  دھدن  شحف  رگا  نمشد  نآ ! دننام  مگد و  هداتفابقع و  رجحتم و  ینعی  ارگداینب  نانآ ، رظن  زا  دنھدیم . تبـسن  اھتلم  هب  ار  ییارگداینب  مانـشد ، کی  ناونع 

زا ام  داد . دھاوخ  مانـشد  هک  تسا  مولعم  دھدن !؟ مانـشد  دیھاوخیم  دنکیم ، جرخ  رالد  اھنویلیم  تاغیلبت ، یارب  دراد و  تسد  رد  توق  نآ  هب  ییوگدنلب  هک  جوجل  نمـشد 

رھ هب  تسا . یکرابم  یهدیدپ  مالسا ، یایند  رد  روکذم  یهدیدپ  منکیم  ضرع  نم  دراد . بجعت  دننک ، رواب  ار  وا  فرح  اھیدوخ  رگا  اما  مینکیمن . بجعت  چیھ  وا  نداد  مانشد 

. تسا بوخ  اھروشک  رادـتقا  یارب  تسا . بوخ  دـننک -  تقد  تسرد  رگا  ناملـسم -  یاھتلود  یارب  تسا . بوخ  اـھتیلم  یارب  تسا . کراـبم  هدـیدپ  نیا  دـینک ، هاـگن  یلیلد 

ام رب  یمالسا  نیناوق  میھاوخیم  دیوگب  دنک و  دنلبرـس  یتلم ، هکنیا  تسا . بوخ  یمالـسا  یاھتلم  نیب  تدحو  داجیا  یارب  تسا . بوخ  یناھج  نانمـشد  فیعـضت  یارب 

صاخشا و یضعب  تسا . منتغم  رایسب  هک  دننک  لابقتسا  هدیدپ  نیا  زا  تلم ، رھ  نیلاعف  نارکفنـشور و  نویـسایس ، اھتلود ، هک  دراد  اج  تسا . بوخ  رایـسب  دنک ، تموکح 

یهدـیدپ نیا  دـیاب  مییوگیم  ام  میتسین . هدـیقع  مھ  اھنآ  اب  هیـضق  نیا  رد  ام ، دـننکیم . هنامـصخ  دروخرب  هدـیدپ  نیا  اب  اھروشک  زا  یـضعب  دنـسرتیم . رما  نیا  زا  اھنایرج 

. درک لوبق  تفریذپ و  دھد ، تاجن  دنک و  ینابیتشپ  ار  ناملسم  یاھتلم  دناوتیم  زورما  هک  یلماع  ناونع  هب  دیمھف و  ار  نآ  بل  زغم و  اوتحم و  دیاب  تخانش . ار  ازتکرح 

١٣٧۴/٠٣/١۴ /  ( هر ) ینیمخ ماما  ترضح  لاحترا  درگلاس  رد  تانایب 

روضح رد  دـنک  تارج  ناملـسم ، کـی  هک  دـیآیم  ناـتدای  دـیاهدرک ، کرد  ار  نارود  نآ  هک  امـش  زا  کـی  مادـک  نارھاوخ ! ناردارب و  دوب . روطنیمھ  مھ  ناریا  اـم  دوـخ  روـشک  رد 

جیردتب ار  مالـسا  دندرکیم . هرخـسم  ار  وا  تفگیم ، ناذا  ای  دناوخیم  زامن  رھـش  طسو  رد  ینادیم  رد  ای  اھھاگدورف  رد  یـسک  رگا  دـناوخب ؟ زامن  دجـسم  ریغ  رد  یتعامج 

همھ دوب . قاچاق  ندناوخ  زامن  مالـسا و  دوب ، هدـماین  دوجو  هب  زرابم  ناملـسم  هورگ  کی  یتقو  ات  اھھاگـشناد  رد  دوب . قاچاق  مالـسا  اھهناخزابرـس ، رد  دـندوب . هدرک  قاچاق 

، ناملسم یاھتلم  یهمھ  زورما  دوب . ناملسم  یاھتلم  رد  یمالـسا  تیوھ  یایحا  ام ، بالقنا  گرزب  مایپ  دوب . رتدب  مھ  ناریا  زا  یتح  اھاج ، یـضعب  دوب . روطنیا  ایند  یاج 

نم : » دـیوگیم دـنکیم و  راختفا  یناتـسبد  یهبجحم  رتخد  اپورا ، بلق  رد  زورما  دـننکیم . راختفا  ناشدوخ  یناملـسم  هب  ایـسآ -  اکیرما و  اپورا ، زا  معا  ایند -  یاجرھ  رد 

، تسھ نآ  هیلع  هک  یراشف  ینمـشد و  همھ  نیا  دوجو  اب  اپورا ، بلق  رد  نیوگزرھ ، ینـسوب  تلم  لثم  یتلم  زورما  مورب ». هسردـم  هب  باجح  اـب  مھاوخیم  مناملـسم و 

هب یمالـسا ، یاھروشک  یاسور  دتـسیایم . یلو  دروخیم ؛ مھ  ار  شبوچ  دـنکیم ، لـمحت  مھ  ار  یناملـسم  نیا  تراـسخ  مناملـسم .» نم  : » دـیوگیم دتـسیایم و 

لد هکنیا  یارب  مھ ، ربکتـسم  یاـھروشک  یرابکتـسا  یاـسور  زورما  دـننزب . یناملـسم  زا  مد  دـننک و  یناملـسم  راـھظا  دـنروبجم  مالـسا ، هـب  ناـشیاھتلم  شیارگ  رطاـخ 

هدش هک  مھ  رھاظت  یارب  اما  دنیوگیم ؛ نابز  هب  دـنیوگیم و  غورد  هتبلا  میمالـسا ». رادـفرط  میقفاوم و  مالـسا  اب  ام  : » دـنیوگیم دـننک ، بلج  ناشدوخ  هب  ار  ناناملـسم 

دشر هب  ور  یمالسا  تاکرح  زورما  نوچ  تسا . زیزع  مالسا  زورما  نوچ  تسا . گرزب  دنمجرا و  یمالسا ، تیوھ  هدنز و  مالسا  زورما  نوچ  ارچ ؟ دننزیم . ار  فرح  نیا  تسا ،

تقو نآ  دش . دھاوخ  رتیوق  اھروشک  رد  زورهبزور  یمالسا ، رکفت  تفرـشیپ  یمالـسا و  یدازآ  تکرح  نیا  هلک ،» نیدلا  یلع  هرھظیل   » هک زور  نآ  ات  راگدرورپ ، لضف  هب  تسا و 

ساسحا دـناهداد ، لکـش  مالـسا  هیلع  ییاھهشقن  هک  ییاھحانج  ناسک و  یهمھ  هک  تسا  یتقو  دوش ، هدـنز  اھتلم  رد  یمالـسا  تیوھ  یناملـسم و  ساسحا  نیا  هک 

برع یاھـشترا  اھرکـشل و  زا  اـم   » دوـب هتفگ  یتسینویھـص  میژر  نارادمدرـس  زا  یکی  لـبق ، زور  دـنچ  نیمھ  رد  هک  دـینیبیم  امـش  اذـل ، دـننکیم . تشحو  تـبرغ و  اوزنا ،

جالع هچنآ  میقفاوم . اھنآ  اب  فرح ، کی  نیا  رد  میفلاخم ، یتسینویھص  نمـشد  اب  لئاسم  یهمھ  رد  هکنیا  اب  ام  هلب ؛ میـسرتیم ». یمالـسا  ییارگداینب  زا  میـسرتیمن ؛

. تسا یمالسا  یرادیب  ناملسم و  یاھتلم  یرادیب  دنک ، دازآ  ار  نیطسلف  نیمزرس  دناوتیم  هچنآ  سب . تسا و  یمالسا  یرادیب  نیمھ  دنکیم ، ار  اھتسینویھص 

ناراتسرپ  / ١٩/٠۶/١٣٧۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

. میربب شیپ  تیونعم  اـب  هارمھ  ار  شناد  هک  میاهتفرگ  فدـھ  ار  نیا  دـنکیم ، تکرح  ندـمت  نآ  تمـس  هب  هک  یمالـسا  یروھمج  سدـقم  ماـظن  رد  یمالـسا و  ندـمت  رد  اـم 

یقـالخا و یناـبم  هب  اـم  یدـنمهقالع  دراذـگیم و  رجحت  بصعت و  مسا  اـم  یرادـنید  رب  تسا ؛ ساـسح  تیونعم ، هب  اـم  یدـنبیاپ  هب  تبـسن  برغ  یاـیند  دـینیبیم  هکنیا 

اما دوب -  یگرزب  مھم و  راک  هتبلا  دـندرب -  شیپ  ار  ملع  اـھنآ  تساـھنآ . شور  دـض  شور ، نیا  هک  تسا  نآ  رطاـخ  هب  دـنکیم ، دادـملق  رـشب  قوقح  اـب  تفلاـخم  ار  تیناـسنا 

. دـشاب مھ  تیونعم  نید و  زکرم  تسا ، ملع  زکرم  هک  ناـنچمھ  هاگـشناد  دورب . شیپ  قـالخا  اـب  ملع  میھاوخیم  اـم  دـش . هک  هچنآ  دـش  دوب و  تیونعم  قـالخا و  زا  یادـج 

« ييارگداینب  » 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 5هاگياپ  هحفص 3 
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هک تساھلاس  رطاخنیمھ ، هب  دنھاوخیمن . دندنسپیمن و  اھنآ  هک  تسا  یزیچ  نآ  نیا ، دیایب . نوریب  رادنید  هیملع ، یاھهزوح  جرختم  لثم  روشک ، یاھھاگشناد  جرختم 

هب رجحت و -  بصعت و  هب  ار  یمالـسا  یروھمج  تسا ! روآعوھت  ناگدنونـش  یارب  هک  هدـش  ررکم  ردـقنآ  اھتمھت  نیا  دـننزیم . تمھت  یمالـسا  یروھمج  هب  اھتمھت ، عاونا  اب 

هک یلاـح  رد  دـننکیم ؛ یفرعم  هنوـگنیا  ار  مالـسا  دـننکیم ! مھتم  تـسین ، نآ  رد  یفاـطعنا  چـیھ  هـک  یاهزادـنا  دـح و  یب  یکـشخ  ینعی  ییارگداـینب ، ناـشدوخ -  لوـق 

. درادھگن دوخ  رد  ار  ناکدوک  تسین  رداق  مھ  هداوناخ  مرگ  طیحم  یتح  هک  تساجنآ  تیناسنا  تمحر و  تفوطع و  تیونعم و  زا  رود  یگدنز  تساجنآ ، یکشخ 

نایوجشناد  / ٠٨/١۴/١٣٧۶ نازومآشناد و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

. دـنیاھتلم یهیقب  لثم  میرادـن ؛ مھ  ینمـشد  میرادـن ، یراک  اکیرما  تلم  اب  ام  اکیرما . تلم  یهیـضق  هن  تساکیرما ؛ میژر  یهیـضق  اـم ، یهیـضق  هک  میوگب  اـجنیمھ  رد  نم 

ربخ هچ  ناریا  رد  هک  دـننادیمن  اکیرما  تلم  دارفا  زا  یلیخ  تسا . هداد  یدایز  یزغم  یوشتـسش  ار  تلم  نآ  ریگیپ ، تاغیلبت  اب  اکیرما  میژر  ینـالوط ، یاـھلاس  نیا  رد  هتبلا 

رواب مھ  مدرم  دناهتفگ ، نانآ  هب  ناشیاھیچتاغیلبت  اھتلود و  ار  اھنیا  رـشب ! قوقحدض  ییارگلوصا و  عاجترا و  دناهدینـش : ییاھزیچ  کی  تسیچ ؛ ناریا  یهیـضق  الـصا  تسا و 

راک هچ  مدرم  اب  ام  میرادـن . ینمـشد  یتلم  چـیھ  اب  ام  میرادـن . اھنآ  اب  ینمـشد  چـیھ  مھ  ام  دنتـسھ و  اھتلم  یهیقب  لثم  یتلم  دوخیدوخ  هب  اکیرما  مدرم  الاو  دـناهدرک ،

. تساکیرما میژر  یهیضق  ام ، یهیضق  میراد ؟

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

نیا دوش . تیعبت  نآ  زا  دیاب  هک  تسا  ییوگلا  طیارـش ، یهمھ  رد  قح  زا  یرادفرط  ملاظ و  اب  یهھجاوم  مولظم ، زا  تیامح  لدع ، یهماقا  یهنیمز  رد  نینموملاریما  تموکح 

یرادا شور  زا  میھاوخیمن  ام  دشاب . وگلا  اھناسنا  تداعس  یتخبـشوخ و  یارب  دناوتیم  ایند ، یعامتجا  یملع و  نوگانوگ  طیارـش  یهمھ  رد  تسین و  مھ  رادرب  یگنھک 

، تسا هدـنز  دـبا  ات  هک  تموکح  نآ  یریگتھج  زا  میھاوخیم  ام  دـیآیم . ییون  یاھـشور  زورهبزور  الثم  تسا و  یناـمز  لوحت  لومـشم  اـھنیا  مییوگب  مینک و  دـیلقت  هرود  نآ 

هک تسا  ییاھشزرا  تقیقح ، رب  ندرشف  اپ  دنمرز و  دنمروز و  زا  نتفریذپن  هوشر  ملاظ ، اب  ندماین  رانک  تسا . ناشخرد  یهطقن  کی  هشیمھ  مولظم ، زا  عافد  مینک . تیعبت 

هکنیا تساھنیا . لوصا  مینک ؛ لاـبند  دـیاب  ار  اـھنیا  اـم  تسا . شزرااـب  هشیمھ  تایـصوصخ  نیا  نوگاـنوگ ، لاوحا  عاـضوا و  طیارـش و  رد  دوشیمن . هنھک  اـیند  رد  تقو  چـیھ 

اھنآ دنتحاران . یدنبیاپ  نیمھ  زا  ایند  یاھردلق  اھوگروز و  اقافتا  تسین . ریذپیگنھک  زگرھ  هک  یراگدنام  یاھشزرا  نینچ  هب  دنبیاپ  وریپ و  ینعی  ارگلوصا ، تموکح  مییوگیم 

ایند رد  ملاظ  ردلق و  تلود  نالف  اب  ای  تسا  ناتـسناغفا  تلم  رادفرط  ای  نیطـسلف  نامولظم  رادـفرط  ناریا  رد  یمالـسا  تموکح  ارچ  هک  دـنوشیم  نیگمـشخ  نیمھ  زا  مھ 

، لوصا نیا  تسا . نیمھ  رطاخ  هب  دـخرچیم ، تلم  نیا  نانمـشد  ناھد  تسد و  رد  مانـشد ، کی  لثم  ییارگلوصا  ییارگداینب و  دـینیبیم  امـش  هکنیا  دـنکیمن . شزاـس 

ناونع هب  ام  شالت  دندیگنج . اھزیچ  نیمھ  رس  رب  مھ  نینموملاریما  اب  زور  نآ  دنفلاخم . نآ  اب  دنوشیم و  ررضتم  نآ  زا  ایند  یاھوگروز  اھردلق و  هک  تسا  ییاھزیچ  نامھ 

. دشاب نیا  دیاب  تموکح 

ماظن  / ١٣٨٠/١٢/٢٧ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

ناـمھ زا  یـشان  نـیا  میرادـن ، لوـبق  ار  ییارگداـینب  مـیراد ، لوـبق  ار  مالــسا  اـم  دـنیوگب  هنارھاـظتم  هـکنیا  تساـیند . رد  یمالــسا  یرادـیب  جوـم  شرتـسگ  مـجنپ ، رــصنع 

کی یدـج و  تیعقاو  کـی  یمالـسا  یرادـیب  جوم  زورما  دـناهدروخ . مھ  ار  شبوـچ  دنتـشاد و  مالـسا  یاـیند  زا  اـبلاغ  اـھنیا  هک  تسا  یاهنایـشان  یاـھلیلحت  یرگنیحطس و 

اھتلم رد  ساسحا  نیا  یتقو  دنشاب . راذگرثا  دوخ ، تشونرس  رد  رشب ، تیعضو  رد  ایند ، رد  دنناوتیم  هک  دننکیم  ساسحا  اھناملسم  زورما  تسا . راکنا  لباقریغ  تقیقح 

رایـسب یهثداـح  نیمھ  شاهنومن  کـی  دـننارگن . نیا  زا  دـننادیم و  ار  نیا  دـش . دـھاوخ  اـھتیعقاو  هب  لیدـبت  تفاـی و  دـھاوخ  مسجت  روـلبت و  دـسرب ، ینیعم  یهطقن  کـی  هب 

دـیق و چـیھ  نودـب  هقطنم ، نیا  یاھتردـق  نیرتزھجم  زا  یکی  لـباقم  رد  تاـناکما ، نودـب  حالـس ، نودـب  یمدرم  تسا !؟ یخوـش  تسا . نیطـسلف  یهضاـفتنا  یهقباـسیب 

همادا ار  هضافتنا  نیا  هک  تسا  هام  هدـفھ  دناهداتـسیا و  لاـحنیعرد  دـنریگیم ؛ رارق  یداـصتقا  یحور و  یمـسج و  نوگاـنوگ  یاـھراشف  ماـعلتق و  راتـشک و  دروم  یطرش 

دناوتیمن شراشف  یهمھ  اب  نمـشد  ارچ  دنوشیمن ؟ میلـست  ارچ  دناهداتـسیا ؟ ارچ  درک ؟ لیلحت  ار  نیا  دوشیم  یـسایس  یلومعم و  یداع و  لیلحت  مادک  اب  دنھدیم .

یهمـشچ هزیگنا و  نآ  دـسریمن . یکمک  اـھنیا  هب  اـج  چـیھ  زا  هک  ار ، هدـش  هرـصاحم  دودـحم و  کـچوک و  تلم  نـیا  دروآرد ؟ وـناز  هـب  ار  نیطـسلف  یهدـمآناجهب  تـلم  نـیا 

دنزرف هک  دنکیم  راداو  ار  ینیطسلف  ردام  هک  یلماع  نآ  هتفرگ ؟ همشچرس  اجک  زا  تسا ؟ مادک  دنوش ، هتسخ  اھنیا  دراذگیمن  هک  دراد  دوجو  اھنیا  یاھلد  رد  هک  یناشوج 

. تسا یمھم  رایسب  لماع  لماع ، نیا  تسیچ ؟ لماع  نیا  مداتـسرفیم ، ار  اھنآ  متـشاد  مھ  هچب  ات  دص  رگا  دیوگب  دعب  دتـسرفب و  ندش  هتـشک  یارب  دسوبب و  ار  شدوخ 

همھاو تدشهب  نآ  زا  ار و  نیا  دننیبیم  اھنیا  دـجنگیمن ؟ اھیناپمک  تالداعم  رد  کیتاملپید و  تارکاذـم  رد  اھوگتفگ ، رد  یـسایس ، تابـساحم  رد  هک  تسا  یلماع  هچ  نیا 

. دناهدنروآ دوجو  هب  هدننازیگنارب و  لماع  نآ  ندرک  دوبان  لابند  دناهمشچرس ؛ نآ  ندرک  کشخ  لابند  دنراد .

١٣٨١/٠٣/١۴ /  ( هر ) ینیمخ ماما  ترضح  لاحترا  درگلاس  رد  تانایب 

ماکحا رب  مالـسا  دوخ  لثم  بالقنا ، ساسا  دننک . باختنا  ار  ینوگانوگ  یاھـشور  اھکیتکات و  دـنناوتیم  لوصا  نیا  یارجا  یارب  فلتخم  یاھهرود  رد  نالووسم  اھتلود و  هتبلا 

. تسا روطنیمھ  مھ  بالقنا  دـنکیم . ادـیپ  رییغت  نوگانوگ  طیارـش  رد  ماکحا  هلـسلس  کی  تسا ؛ ریذـپانرییغت  ماـکحا ، هلـسلس  کـی  تسا . راوتـسا  ریغتم  ماـکحا  تباـث و 

شور و باختنا  هتبلا  دنک . باختنا  ار  تسرد  یاھکیتکات  اھھار و  اھشور و  طیارـش ، یاضتقا  هب  دناوتب  ات  دھدیم  لووسم  کی  هب  ار  ناکما  نیا  هک  تسا  یتیـصوصخ  داھتجا ،

رد داھتجا  تردق  هک  تسا  یـسک  راک  نیا  تسا ؛ بلط  رظندیدجت  دراوان و  ناسنا  کی  یراذگتعدب  زا  ریغ  نیا  تسا . دھتجم  راک  بسانم ، ون و  شور  ندرک  ادـیپ  یارب  داھتجا 

مییوگیم مینکیم و  یفن  ار  رجحت  لوصا ، هب  کسمت  یهناھب  هب  فرط ، نآ  زا  تسا . رطاخ  نیمھ  هب  یمالـسا  ماظن  رد  دـھتجم  داـھتجا و  شقن  دـشاب . هتـشاد  ار  راـک  نیا 

فلتخم طیارـش  نتخانـشن  یـشیدنامزج و  رجحت و  نیا ، اما  دراد ؛ دوجو  ییارگلوصا  درک -  لـیمحت  بـالقنا  رب  ار  ییاتـسیا  رجحت و  لوصا ، هب  کـسمت  یهناـھب  هب  دوشیمن 

راوگرزب ماما  نشور  طخ  داد . برخم  رـضم و  کرحت  تیلاعف و  یهزاجا  هنابلطرظندیدجت  هنایـشان و  یاھیراذـگتعدب  هب  دـیابن  لوحت ، داھتجا و  یهناھب  هب  فرط ، نیا  زا  تسین - 

رھ زا  عافد  ملاع ، ناناملـسم  قوقح  زا  عافد  اھهنیمز ، یهمھ  رد  تلم  قوقح  زا  عافد  لالقتـسا ، یرـالاسمدرم ، تلادـع ، تسا . یتباـث  لوصا  لوصا ، نیارباـنب ، تسا . نیا 

یاھـشور تسا  نکمم  اـما  تسا -  ریذـپانرییغت  اـھنیا  تساـم -  لوـصا  وزج  ییوـگروز  ملظ و  داـسف ، اـب  هزراـبم  تساـم . لوـصا  وزج  اـھنیا  ملاـع ؛ یهـطقن  رھ  رد  یموـلظم 

. دشاب هتشاد  دوجو  فلتخم  لاوحا  عاضوا و  رد  ینوگانوگ 

ملق  / ١٣٨١/١١/٠٨ نمجنا  یاضعا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ینعی ییارگلوصا  تسین . رجحت  یانعم  هب  ییارگلوصا  هک  یلاح  رد  رجحت ! ینعی  ییارگلوصا  هک  دـناهدرک  لایخ  هتفرگ و  هابتـشا  رجحت  اب  ار  ییارگلوصا  هدـع  کـی  هنافـساتم 

. دنکیم تیادھ  هداج  کی  رد  ار  ناسنا  هک  ییاھـصخاش  لثم  ندرک ؛ قیبطت  لوصا  نآ  اب  ار  دوخ  یاھراتفر  ندنام و  دنبیاپ  اھنآ  هب  نتـشاد و  لوبق  ار  یقطنم  لدتـسم  لوصا 

، هدـش دراو  ناسنا  نھذ  رد  رواب  کی  تروصهب  هک  هچنآ  رھ  زا  هک  تسا  نیا  رجحت  یانعم  تسا . ییارگلوصا  ندرک ، تماقتـسا  نیا  اوماقتـسا ،» مث  هللااـنبر  اولاـق  نیذـلا  نا  »

«. هیلھاجلا هیمح  هیمحلا  مھبولق  یف  اورفک  نیذـلا  لـعج  ذا  . » ندرک عاـفد  هنابـصعتم  لـیلدیب و  دـشاب ، هتـشاد  یمکحتـسم  دانتـسا  یلالدتـسا و  یاـھهیاپ  هکنیا  نودـب 

ات دوشن . هابتـشا  هنارجحتم  هنابـصعتم و  تیمح  هنالھاج و  عافد  نیا  اب  ییارگلوصا  دننکیم . عافد  زیچ  کی  زا  هنالھاج  اھنآ  دریگیم و  ار  یناسک  نابیرگ  هیلھاج » تیمح  »

ینید نیرجحتم  زا  یمک  تسد  رجحت  رد  ام  ددـجتم  رکفنـشور و  حالطـصا  هب  یاھحانج  هکیلاـح  رد  دوریم . ینید  یاـھحانج  رجحت  هب  یـضعب  نھذ  رجحت ، دوشیم  هتفگ 

لیکـشت پچ  یـسایس  نالاعف  زا  یـضعب  نایوجـشناد و  اب  هک  یـسلاجم  نیا  رد  بالقنا  زا  لبق  نارود  دوریمن ، مداـی  نم  دـنرتدب . اـھنآ  زا  بتارمهب  یدراوم  رد  هکلب  دـنرادن ،

رد هک  نامھ  تسا ! طلغ  لطاب و  فرح  نیا  دنتفگیم  دوبن ، مزال  لالدتسا  تشاد ، یساسم  تفلاخم و  کدنا  مسیسکرام  ینابم  اب  هک  دزیم  یفرح  یسک  رگا  دشیم ،

رتشیب اجنآ  رد  رجحت  دـندرکیم . لـطاب  ار  یقطنم  فرح  رھ  نآ  ساـسارب  دندرـشفیم و  یاـپ  نآ  رب  دناهدینـش ، ار  نیا  نوچ  هما .» یلع  اـنئابا  اندـجو  اـنا  : » دـیوگیم نآرق 

« ييارگداینب  » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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. تسا

رگید فرح  کـی  یرابودـنبیب  فرح و  کـی  یـشیدنادازآ  تسا . یرابودـنبیب  زا  ریغ  یـشیدنادازآ  هک  ناـنچمھ  رگید . فرح  کـی  رجحت  تسا و  فرح  کـی  ییارگلوصا  نیارباـنب 

تکرح دیزادنیب و  راکهب  ار  ناتیاھیژرنا  اھورین و  دیورب ، دینک ، دازآ  ار  ناتدوخ  فراعم ، یهتخانـشان  یاھنیمزرـس  تمـس  هب  تکرح  رد  امـش  هک  تسا  نیا  یـشیدنادازآ  تسا .

هب دیوریم و  یھار  زا  هک  دوشیم  نیا  هجیتن  دیورب . هار  مادک  زا  هک  دـیھدن  تیمھا  الـصا  هوک ، کی  یهلق  تمـس  هب  تکرح  رد  هک  تسا  نیا  یرابودـنبیب  یانعم  اما  دـینک ؛

. دناهدرک هبرجت  الماک  ار  نیا  دنتاعافترا ، هب  نتفر  لھا  هک  ییاھنآ  یدرونھوک ، رد  دیراد ! طوقس  هار  طقف  سپ و  هار  هن  دیراد و  شیپ  هار  هن  هک  دیسریم  یاهطقن 

ماظن  / ١۵/١٣٨٢/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

یاھـشزرا دناهتـشاد . هگن  مکحم  ار  دوخ  یهلاس  دصیـس  تسیود  یـساسا  نوناق  دـننکیم ، یمالـسا  یروھمج  هب  مھ  ییاھـضارتعا  یھاگ  هک  ییاھتلود  ایند  رد  دـینیبب 

زا یاهدع  هتشذگ  لاس  هک  یاهمان  رد  دیدید  امـش  دوش . دراو  هشدخ  نآ  هب  دنراذگیمن  دنرادیم و  هگن  یتسد  ود  مکحم و  ار  رتشیب  هکلب  هلاس ، دصیـس  تسیود  یهنھک 

یاھـشزرا اھـشزرا ، نیا  دندرک . هیکت  ییاکیرما  یاھـشزرا  یور  دندرک ، رداص  شاهتـسد  راد و  اکیرما و  روھمج  سیئر  یبلطگنج  هیجوت  یارب  اکیرما  نارکفنـشور  حالطـصاهب 

متا بمب  لامعتسا  یبلطگنج و  یتح  اھشزرا  نآ  ساسا  رب  هک  دش ، لصا  اھنآ  یارب  ییاکیرما  یاھـشزرا  درذگیم . نآ  رمع  زا  لاس  تسیود  هک  تسا  نتگنـشاو » جروج  »

ناشدوخ یاھـشزرا  یور  دوشیم . هدرمـش  زیاج  ددرگیم و  هیجوت  راک  نیا  منزیم ! متا  بمب  اـب  ار  روشک  دـنچ  نم  هک  درک  دـیدھت  شوب » » اـھزور ناـمھ  دـیدرگ . حرطم  زین 

؛ تبثم دوشیم  ییاکیرما  ییارگلوصا  رجحتم ! یانعم  هب  ارگلوصا  میوشیم  ام  دـسریم ، ام  یاھـشزرا  یـساسا و  نوناق  ام و  هب  تبون  یتقو  اما  دـننکیم ؛ هیکت  روطنیا 

: شحف دوشیم  موکحم ، زیچ  کـی  دوـشیم  تلم  کـی  یبلطلالقتـسا  یھاوـخیدازآ و  قوـش  هبرجت و  لالدتـسا و  لـقع و  قـطنم و  هب  یکتم  یمالـسا  ییارگلوـصا  اـما 

. دـنیارگلوصا ناشهمھ  فلتخم  یاھحانج  ام  روشک  رد  هکنیا  زا  لـفاغ  اـھراکهظفاحم ؛»  » دـنیوگیم دـناهدرک و  ضوع  ار  اـھارگلوصا »  » ریبعت تسا  یتدـم  هتبلا  اـھارگلوصا !

. دندقتعم لصا  نیا  هب  ناشهمھ  دنیارگلوصا و  دنتسھ ، اھھاگتسد  رد  هک  ام  روشک  رصانع  لج  اما  دنـشاب ، هتـشاد  دوجو  یاهشوگ  رھ  رد  وردنت  یدادعت  تسا  نکمم  هتبلا 

. میورب شیپ  مینک و  ظفح  لوصا  نیا  ساسا  رب  ار  انب  نیا  دیاب  میناوتیم و  هک  میاهدیسر  یاهلحرم  هب  ام  دوش . تیاعر  هدید و  الماک  اھزادنامشچ  نیا  رد  دیاب  لوصا  نیا 

بالقنا  / ١٣٨٨/٠٣/١١ ربھر  اب  هر ) ) ینیمخ ماما  لاحترا  درگلاس  مسارم  یرازگرب  داتس  یاضعا  رادید 

یم ناـھج  یـسایس  ناـشکندرگ  موجھ  لـباقم  رد  تراـقح ، ساـسحا  نیرتـکچوک  نودـب  هک  دوب  هداد  شرورپ  هدـیرفآ و  یا  هنوگ  هب  ار  دوخ  حـلاص  هدـنب  نآ  میکح ، راـگدرورپ 

دامن هب  لیلد  نیمھ  هب  درک و  یم  عافد  بان  مالـسا  زا  لماک ، تزع  راختفا و  اب  دـندناوخ  یم  ییارگداینب  یعاجترا و  ار  وا  لوصا  هک  ییاـھ  تمھت  لیـس  لـباقم  رد  داتـسیا و 

. دش لیدبت  ناریا  مدرم  یلم  تزع  یقیقح 

« : ییارگداینب  » هژاودیلک اب  طبترم  تالاقم 

يناتسدرا  /   ٠٧/٠١/١٣٧۴ يشياشخب  دمحا  هدنسیون :  هعیش /  یقالخا  تلود  فیصوت  رد  تیعقاو  رب  قبطنم  ریغ  یموھفم  یئارگداینب :

« ييارگداینب  » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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