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

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

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

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

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

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

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

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

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

لفاغ و یاھ  مدآ هدـع  کی  ام ، روشک  لخاد  رد  هک  تسھ  مھ  یلاس  دـنچ  دـننک . یم رارکت  ار  اھفرح  نیا  یبرغ  یاھ  نیـسیروئت اـھ و  هاگتـسد هک  تسا  لاـس  تسیب  هتبلا 

ینعی یسارکمد ؛ هن  تسا ، لاربیل  هن  هک  یسارکمد  لاربیل  حالطصا  هب  ماظن  یارب  هک  یا  هلاسم دننک . یم نایب  ار  اھفرح  نآ  فلتخم  یاھنابز  اب  بوذجم ، ضرغم و  ای  نادان ،

الماک ناشدوخ ، تردق  زکارم  زا  دنناوتب  هکنیا  زج  تسین  زیچ  چیھ تسا ، حرطم  ناشناھارمھ  نانامیپمھ و  یتسینویھص و  یاھیناپمک  یناھج و  رامثتسا  رابکتـسا و  ماظن 

زا بالقنا  هکنیا  یارب  دننک ، یم مھتم  یبلطراصحنا  هب  ار  بالقنا  دنشاب . هتـشاد  رایتخا  رد  ار  یناھج  عفانم  یـساسا  زکارم  ی  همھ لرتنک  هناھاوخ ، تمامت هنابلطراصحنا و 

یگنھرف و تدـحو  راعـش  دـنریگب . رایتخا  رد  ار  هدـکھد  نیا  ییادـخدک  هکنیا  یارب  دـننک ، یم یفرعم  یناھج  ی  هدـکھد ناونع  هب  ار  ایند  دزیخرب . اھ  نآ یبلطراصحنا  هار  رس 

گنھرف ی  هنیمز رد  ناـشدوخ ، هب  طوـبرم  لـئاسم  ی  هنیمز رد  دـننک . طلـسم  ملاـع  یاـھگنھرف  ماـمت  رب  ار  ناـشدوخ  گـنھرف  هکنیا  یارب  دـنھد ، یم یگنھرف  یرگ  یناـھج

امـش زا  اـما  دـنھد ؛ یمن سک  چـیھ هب  یللملا  نیب حطـس  رد  یا  هشقاـنم هشدـخ و  نیرت  کـچوک ی  هزاـجا هدوـب ، رامعتـسا  زاـس  هـنیمز هـک  ییاـھگنھرف  ی  هـنیمز رد  یبرغ ،

یلوصا مکحتـسم  یاھ  هیاپ گنھرف و  رکف و  نامیا و  رد  دـیھدب  هزاجا  دیـشاب ؛ یتئارقدـنچ  رثکت و  هب  دـقتعم  ناتدوخ  لوصا  فطاوع و  اھرواب و  گـنھرف و  رد  هک  دـنھاوخ  یم

هب تبسن  درادن  هزاجا  ایند  حطـس  رد  سک  چیھ دنھد ! یمن هزاجا  ار  یزیچ  نینچ  ناشدوخ  هب  تبـسن  اما  دنک ؛ رظن  راھظا  دنزب و  فرح  شدوخ  تشادرب  قبط  سکرھ  امش 

مھ یرکف  یانبم  کی  دـیا ، هدـش دراو  ساسا  هچ  رب  دنـسرپب  رگا  دـنوش . یم دراو  تیعطاق  اب  دـنک ، اضتقا  ناشعفانم  اـجرھ  دـشاب . هتـشاد  یتئارق  دـنچ  هاـگن  اـکیرما  عفاـنم 

شدوخ نافلاخم  دشاب  هتـشاد  قح  روشک  نیا  روھمج  سیئر هک  هدش  حرطم  اکیرما  ی  هرگنک رد  یحرط  هک  دش  هتفگ  نیا ، زا  لبق  زور  دنچ  نیمھ  دـننک ! یم تسرد  شیارب 

ام دنھاوخ  یم امش  نم و  زا  اما  تساکیرما ؛ عفانم  ی  هدننک هیجوت هک  یلالدتـسا  دننک ؛ یم حرطم  نآ  یارب  یلالدتـسا  ارچ ، دنـسرپب  رگا  دنک ! رورت  ایند  زا  یا  هطقن رھ  رد  ار 

!؟ رتالاب نیا  زا  ییوگروز  میریذپب . ار  نآ  نامیا  ی  همھ اب  دوجو و  ی  همھ اب  مینک و  هاگن  لالدتسا  نآ  هب  دید  نامھ  اب  مھ 

ناھفصا  / ١٣٨٠/٠٨/٠٨ مدرم  رادید  رد  تانایب 

دوـخ صوـصخم  یکی  هـک  دـنا  هدرک هدـمع  ررـض  ود  دنــسرن ، هـچ  دنــسرب ، اـجنیا  رد  دوـخ  یماـظن  دـصاقم  هـب  هـچ  اـھ  نآ دـندرک . ررــض  ناتــسناغفا  هـب  هـلمح  اـب  اـھییاکیرمآ 

، دندرک لمحت  هیضق  نیا  رد  اکرتشم - برغ - یایند  اکیرما و  دوخ  هک  یا  هدمع ررـض  نآ  تسا . کیرـش  اکیرما  اب  نآ  رد  برغ  یایند  هک  تسا  یررـض  مھ  یکی  تساھییاکیرمآ ،

ندـمت و یدازآ و  برغ ، رد  دـنیوگ  یم دـنروآ و  یم ماـن  برغ  یـسارکمد  لاربیل  زا  راـختفا  اـب  ردـق  نیا اـیند  رد  دـش . اـشفا  رگید  راـب  کـی یبرغ  مزیلاربـیل  ی  هرھچ هک  تسا  نیا 

سکرھ هک  دوش  یم مولعم  شیامزآ  نادـیم  رد  اما  دـننادرگب ؛ ار  نآ  دـنناوت  یم دـنھاوخب ، روطرھ  تسا و  یمرن  یاج  نابز  هلب ، دراد . دوجو  مدرم  ارآ  هب  مارتحا  یـسارکمد و 

چیھ زا  دـنک ، اضتقا  ناش  یرابکتـسا تساوخ  عفانم و  هک  ییاجنآ  اھ  نیا دوش  هداد  ناشن  ات  دـش  برغ  مزیلاربیل  یارب  یدـیدج  شیامزآ  نادـیم  ناتـسناغفا  تسا ! هراـک  هچ

؛ تشاد یا  هناھب هنوگ و  لیلد اکیرما  تلود  قارع ، هب  هلمح  ی  هیـضق رد  دنـشکب . نوخ  کاخ و  هب  یلیلد  چیھ  نودب  ار  تلم  روشک و  کی  دنرـضاح  دننک و  یمن راذگورف  یلمع 

یاـھورین هب  دـننک !؟ هلمح  قارع  یاھرھـش  هب  دـیاب  ارچ  تسا ، هدرک  هلمح  تیوک  هب  قارع  رگا  دوبن . یفاـک  مھ  لـیلد  نآ  هتبلا  تسا ؛ هدرک  هلمح  تیوـک  هب  قارع  تفگ  یم

، راھدنق تارھ ، مدرم  هک  دـننک  یم فارتعا  مھ  ناشدوخ  اھ  نیا تسین . مھ  نامھ  اجنیا  اما  دوبن ؛ هدـننک  عناق الماک  لیلد ، نیا  اجنآ  نیاربانب  دـندرک . یم هلمح  دـیاب  یماظن 

یباوج اکیرما  تلم  هب  دنناوتب  هکنیا  یارب  دیبوک !؟ یم ار  مدرم  ارچ  سپ  دـنراد . تیلوئـسم  رامـش  تشگنا رفن  دـنچ  ای  هورگ  کی  هکلب  درادـن ؛ یریـصقت  چـیھ  دابآ  لالج لباک و 

ی هرھچ نیارباـنب  دـننک . یم ماـع  لـتق  ار  ناتـسناغفا  مدرم  دـنوش و  یم بکترم  ار  یا  هنایـشحو تکرح  نـینچ  مـشخ ، یور  زا  دـنا و  هدرک تـسرد  زوـجم  دوـخ  یارب  دـنھدب ،

ی هتـسب تاوارک  ی  هدز نلکدا رھاوظ  نیا  ریز  رد  دـنا و  هدرک یفخم  قامچ  دـنھد ، یم ناـشن  هک  یلگ  هتـسد  ریز  رد  دـیدرگ  مولعم  دـش و  اـشفا  رگید  راـب  کـی یبرغ  مزیلاربیل 

. تسا هدیمھف  ایند  ار  نیا  تسا ؛ ناھنپ  فوخم  ی  هرھچ کی  بترم ، مظنم و 

، دنک یم رارکت  ناریا  هک  یرابکتـسا  دش  هداد  ناشن  دش و  عیرـست  اکیرما » رب  گرم   » راعـش اب  مالـسا  یناھج  تضھن  هک  تسا  نیا  تساکیرما ، صوصخم  هک  یررـض  نآ  اما 

دنیوگ یم دنروآ ؛ یمن لیلد  دنا ، نتگنشاو کرویوین و  رویرھـش  متـسیب  ی  هیـضق مھتم  دییوگ ، یم امـش  هک  یـصاخشا  نیا  هک  دیروایب  لیلد  دوش  یم هتفگ  یتقو  هچ . ینعی 

، دننک موکحم  ار  هلمح  دنتسین  رضاح  احیرص  هک  مھ  ناش  ییاپورا ناتسود  یتح  دننک . یم هلمح  دینکن ، هلمح  ناتـسناغفا  مدرم  هب  دوش  یم هتفگ  یتقو  دنمرجم ! اھ  نیا

اقآ دنوش ، یم هتـشک  ناتـسناغفا  رد  مدرم  دـنیوگ  یم اھ  نآ هب  یتقو  دـنراد ! یمنرب تسد  اھییاکیرمآ  زاب  لاح  نیعرد دنرمـش . یم تشز  ار  راک  نیا  نوگانوگ  یاھنابز  اب  یلو 

بارخ ار  هناخ  همھ  نیا  میا ! هتشکن ار  سک  چیھ ام  تسا ؛ یلعج  دیداد ، ناشن  نویزیولت  رد  حورجم  یاھنز  اھ و  هچب زا  امش  هک  ییاھسکع  نیا  هن ، هک  دنک  یم هبحاصم  )!( 

؛ هن دـیوگ  یم ربکت  تلاح  کی  اب  تسا ، ینغتـسا » هار  نا   » هک یمدآ  لثم  اـما  دـندرک ؛ ناریو  دوباـن و  راکـشآ  روط  هب  ار  یماـظن  ریغ  زکارم  دـندز ، ار  رمحا  لـالھ  زکارم  دـندرک ،

هاـم یارب  اـم  هن ؛ دـنیوگ  یم دـینک ، عطق  ار  دوخ  تـالمح  هاـم  نیا  تبـسانم  هب  تسا ، کـیدزن  ناـضمر  هاـم  دـنیوگ  یم اـھ  نآ هب  یتقو  میوگ ! یم نم  هک  تسا  یزیچ  نیمھ 

دننک یم هبحاصم  مامت  یدرس  نوخ اب  دروآ ، یم راب  هب  تیانج  ناتسناغفا  رد  ینانچ  نآ یاھکـشوم  اھ و  بمب دنیوگ  یم اھ  نآ هب  یتقو  مینک ! یمن فقوتم  ار  تالمح  ناضمر 

ایند رد  یباسح  فرح  چیھ  راکھدب  ناششوگ  هک  نیمھ  ینعی  رابکتـسا  مینارابب ! روشک  نیا  رـس  رب  نانچمھ  ار  اھکـشوم  اھ و  بمب عون  نیا  میراد  میمـصت  ام  دنیوگ  یم و 

هدناشک درک ، دییات  نآ  رد  ار  زواجتم  ملاظ  ربکتسم  نیا  عضوم  دوش  یمن هجو  چیھ هب هک  یا  هشقانم هب  یمالسا  ناریا  یمالسا و  یاھروشک  یاپ  دنراد  عقوت  اھ  نیا دشابن .

ایند ی  همھ هب  ار  ناشعـضاوم  لاـح  نیعرد اـما  دـنراد ؛ هگن  رود  هشقاـنم  نیا  زا  ار  روشک  هک  تسا  هدوب  نیا  رب  روشک  نالوئـسم  یمالـسا و  یروـھمج  تلود  یعـس  دوـش .

اھ یلیخ دش . هتفرگ  ناملـسم  یاھتلم  یوس  زا  مایپ  نیا  هک  دوب  نیمھ  ایند  رد  یمالـسا  یاھ  هزیگنا یمالـسا و  ماظن  دشر  ی  هناشن منک ، ضرع  امـش  هب  نم  و  دـنیوگب .

ناشفرح دندرک و  ادیپ  تارج  مھ  نارگید  درک ، نایب  ار  دوخ  فرح  یمالـسا  یروھمج  یتقو  داد . یمن هزاجا  اھدیدھت  اما  دـنیوگب ؛ یزیچ  لوا  یاھزور  رد  تساوخ  یم ناشلد 

. دنتفگ ار 

لگدیب  / ١٣٨٠/٠٨/٢٠ نارآ و  ناشاک و  یادھش  یاھهداوناخ  رادید  رد  تانایب 

متفگ مدرک و  رارکت  ار  بلطم  نیا  مدرم  ناناوج و  هب  باـطخ  ناھفـصا  رد  نم  دـتفا . یم قاـفتا  لـمع  نادـیم  رد  هک  تسا  یزیچ  یـسایس  ی  هیرظن کـی  یارب  غیلبت  نیرتگرزب 

لاربیل ساسارب  هک  تسا  ملظ  دـسج و  نوخ و  هتـشک و  زا  هتـشغآ  یایند  نیا  دوش ، یم دراو  برغ  یایند  رد  جـیار  یـسارکمد  لاربیل  رابتعا  هب  هک  یا  هبرـض نیرتگرزب  زورما 

یاھروشک یایاضق  اھروشک ، رد  تلاخد  رامعتـسا ، یـسارکمد . لاربیل  زکرم  ینعی  دوب ؛ اپورا  یناھج ، گنج  ود  رھ  فارطا  زکرم و  تسا . هدـمآ  دوجو  هب  اـیند  رد  یـسارکمد 

یخـساپ یـسارکمد  لاربیل  ی  هیرظن ثداوح ، نیا  لباقم  رد  دـمآ . دوجو  هب  طابترا  نیمھ  رد  ناتـسناغفا ، ی  هیـضق لاح  نیطـسلف و  یایاضق  رت  مھم همھ  زا  نیتـال ، یاـکیرما 

« يسارکومد لاربیل   » 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 16هاگياپ  هحفص 1 
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تسا و نیا  شا  هجیتن یسایس  ی  هیرظن نیا  دننیب  یم دننک ، یم هاگن  یتقو  ایند  مدرم  تسین ؛ یجایتحا  هرظانم  زیم  تشپ  نتـسشن  یفـسلف و  یرظن و  ثحب  هب  درادن .

. درادن ییاراک 

ینعی یروـھمج ، دــینک . یفرعم  اـیند  هـب  ار  ینید - یرــالاس  مدرم ینعی  یمالــسا - یروـھمج  ماــظن  مالــسا و  یــسایس  ی  هـیرظن دــیھاوخ  یم امــش  طیارــش ، نـیا  رد 

یمالـسا یروھمج  هن . میدروآ ؛ نادـیم  هب  ار  یا  هزات فرح  میدرک ، حرطم  ار  ینید  یرالاس  مدرم ناونع  هک  ام  دـننک  یم لایخ  یـضعب  ینید . ینعی  یمالـسا ، یرالاس ؛ مدرم

ایند یاھماظن  راک  لاکـشا  دورب . شیپ  دوش و  هرادا  یمدرم  ی  هدارا یھلا و  تیادـھ  اب  دـیاب  ماظن  کی  هک  تسا  نیا  ینید  یرالاس  مدرم تقیقح  ینید . یرـالاس  مدرم ینعی 

تیادھ رگا  ای  دـنرادن - ار  یھلا  تیادـھ  اما  تسھ ، رھاظلا  یلع یمدرم  ی  هدارا هک  یبرغ  یاھ  یـسارکمد حالطـصا  هب  لثم  تسین - اھ  نآ رد  یھلا  تیادـھ  ای  هک  تسا  نیا 

تلاخد روشک  نوئش  رد  مدرم  هن  ینعی  دنا ؛ هنوگ نیا  اھروشک  زا  یرایـسب  هک  تسین ، مادک  چیھ ای  تسین ؛ نآ  رد  یمدرم  ی  هدارا دنراد ، هک  دننک  یم اعدا  ای  دنراد  ار  یھلا 

. دنراذگ یم ریثات  ماظن  تخاس  رد  رگیدکی  اب  ماوت  یمدرم  ی  هدارا یھلا و  تیادھ  هک  ییاجنآ  ینعی  یمالـسا ، یروھمج  دراد . دوجو  یھلا  تیادـھ  هن  دـنراد ، یا  هدارا یار و  و 

تباث ایند  مدرم  یارب  ار  هیرظن  نیا  تیناقح  دیھاوخب  امـش  رگا  اما  دوش ؛ یمن دراو  یتاقیقحت  لفاحم  یھاگـشناد و  یاھثحب  رد  یلاکـشا  هشدخ و  هنوگ  چیھ هیرظن ، نیا  رب 

. تسا نیا  یمالسا  یروھمج  ماظن  ی  هدمع شلاچ  دینک . تباث  دیاب  لمع  رد  دینک ،

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

رد نآ  زا  لبق  تسا ، هدرک  یفرعم  نارظن  بحاص نارگلیلحت و  مشچ  رد  ریخا  یاـھنرق  خـیرات  رد  ریظن  یب ی  هدـیدپ کـی  ناونع  هب  ار  نآ  هک  یمالـسا  میظع  بـالقنا  تیـصوصخ 

ود نیا  عبت  هب  هک  یرگید  کچوک  یاھ  بـالقنا رد  هن  یوروش و  رد  یتسینومک  بـالقنا  رد  هن  هسنارف ، بـالقنا  رد  هن  دوب ؛ هدـشن  هدـید  ملاـع  گرزب  یاـھ  بـالقنا زا  کـی  چـیھ

مدرم ی  هناھاوختلادع یاھشبنج  هک  تسھ  هدوب و  نیا  ملاع  طلسم  یاھتسایس  باد  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  هتکن  نیا  هب  هتبلا  دندرک . یم تکرح  اھ  نآ طخ  رد  بالقنا و 

مھ ناریا  رد  راک  نیا  دنربب ؛ نیب  زا  ار  هناھاوختلادع  یمدرم و  یاھتکرح  اھـشبنج و  نآ  تیوھ  عقاو  رد  دنزیرب و  دوخ  یگنھرف  یـسایس و  ی  همـضاھ رد  ار  ایند  فلتخم  طاقن 

ینعی ملاع - طلسم  یـسایس  نایرج  زور  نآ  دوب . ینید  یمدرم و  تکرح  کی  دمآ ، شیپ  ناریا  ی  هطورـشم رد  شیپ  لاس  دص  هک  یا  یھاوختلادع تضھن  دوب . هداتفا  قافتا 

تکرح کی  هب  دندرب و  نیب  زا  دندرک و  هلاحتسا  ار  نآ  دنتخیر ؛ دوخ  یگنھرف  یسایس و  ی  همضاھ رد  ار  یمالسا  لوصا  رب  ینتبم  ی  هناھاوختلادع تکرح  نیا  اھ - یسیلگنا

یھتنم یناخاضر  یروتاتکید  هب  راک  رخآ  دوب - یدادبتسا  دض  شبنج  کی  هک  هطورـشم - شبنج  هک  دش  نیا  مھ  نآ  ی  هجیتن دندومن . لیدبت  نآ  یـسیلگنا  عون  زا  هطورـشم 

هب دـندرک ، یم هرادا  ار  نآ  هک  یناسک  ی  هلیـسو هب  تفن  تعنـص  ندـش  یلم  تضھن  روط  نیمھ دوب . رتزیمآ  تواسق رتزیمآ و  تواقـش رتدـب و  راجاق ، یاھدادبتـسا  زا  هک  دـش 

تـضھن لباقم  فرط  هک  اھ  یـسیلگنا اب  دـندرک . تنایخ  تفن  تعنـص  ندـش  یلم  تضھن  هب  اھییاکیرمآ  نامھ  هک  دـش  نیا  هجیتن  دـش . قحلم  ییاکیرما  یـسارکمد  لاربیل 

، لاس دـنچ  یـس و  لوط  رد  اضر  دـمحم  ی  هرود هایـس  نشخ و  یروتاـتکید  نآ ، ی  هلاـبند دـندرب و  نیب  زا  ار  یلم  تضھن  دـندش و  تسدـمھ  دـندوب ، ناریا  رد  یھاوختلادـع 

ی هلیـسو هب  لاـس  اـھھد  لوـط  رد  ایـسآ  اـقیرفآ و  یاـھتلم  ی  هناھاوختلادـع یاھتـضھن  داد . رارق  راـشف  ریز  ار  تلم  نـیا  تخادـنا و  روـشک  نـیا  رب  ار  دوـخ  نیگنـس  ی  هیاـس

یراج مسر  نیا  دیدرگ . یھتنم  دـندرک ، یم راک  یوروش  حـلاصم  تھج  رد  هک  ینوگانوگ  یاھ  یروتاتکید هب  دـش و  هرداصم  قباس  یوروش  طلـسم  تسایـس  اھتـسینومک و 

. تسا هدوب  ناھج  یاھتلم  ی  هنابلط تلادع یاھتضھن  اب  ایند 

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

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

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

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

هجوت دروم  تساھـشزرا - نیرت  مھم زا  اھتلم  یارب  هک  ار - لالقتـسا  یدازآ و  مھ  داد ، رارق  رظن  دروم  ار  تلادـع  یارجا  مھ  دـش ؛ انب  یمکحتـسم  لوصا  ی  هیاپ رب  بـالقنا  نیا 

تلادـع نآ  اب  دـیابن  ار  تلادـع  نیا  اھتنم  تسا ؛ قالخا  تیونعم و  یرالاس و  مدرم یھاوخ و  یدازآ یھاوختلادـع و  زا  یبیکرت  بالقنا ، نیا  ار . قالخا  تیونعم و  مھ  داد ، رارق 

. دوخ صاخ  فیرعت  اب  تسا  یمالـسا  تلادـع  نیا  درک ؛ هابتـشا  دـنداد ، یم ار  شراعـش  دوخ  رامقا  یاھروشک  رد  ای  قباس  یوروش  رد  اھتـسینومک  هک  یموھوم  ییاعدا و 

رد اھناسنا  یرابودـنب  یب یانعم  هب  نینچمھ  هیامرـس و  تردـق و  ناـبحاص  یگتخیـسگراھم  یاـنعم  هب  هک  یبرغ - یدازآ  اـب  ار  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  رد  یدازآ  نینچمھ 

مھف اب  یمالسا و  دیق  اب  یدرف  یدازآ  مھ  تسا و  یونعم  یدازآ  مھ  تسا ، یعامتجا  یدازآ  مھ  تسا ؛ یمالسا  یدازآ  نیا  درک . هابتشا  دیابن  تسا - لمع  راتفر و  هنوگرھ 

، رجحتم یاھ  یراد نید اب  دـیابن  تسا ، هداد  رارق  دوخ  لوصا  وزج  یمالـسا  بالقنا  یمالـسا و  یروھمج  هک  مھ  ار  یقـالخا  تیونعم و  نیا  تسا . مالـسا  فیرعت  تیادـھ و  و 

ناسنا هعماج و  یارب  تداعس  ریسم  مھف  مدع  رجحت و  ییاتسیا و  اب  اما  راد ، نید نابز  رد  رھاظ و  هب اھ ، یراد نید نآ  درک . هابتشا  عماوج  زا  یرایسب  رد  اتـسیا  قطنم و  یب

. درک هجوت  نآ  هب  دیاب  تسانعمرپ و  رایسب  تیونعم ، یدازآ و  تلادع و  زا  دعب  یمالسا  دنوسپ  نیا  تسا . هارمھ 

هاپس  / ٢۴/١٣٨١/٠۶ ناھدنامرف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ی هملک لیذ  رد  اھ  نیا ی  همھ یقالخا . تفرعم  یسایس و  تفرعم  ینید ، تفرعم  دراد : دوجو  تفرعم  روطـس  لوصف و  نآ ، نورد  رد  دینک ، زاب  باتک  کی  لثم  ار  بالقنا  یتقو 

تاحالطصا و دننک  یم لایخ  ناسک  یضعب  دراد . تیرشب  یارب  هک  ناریا  تلم  یارب  طقف  هن  ار  نخس  نیرت  باذج نیرت و  هزات بالقنا  یسایس ، ی  هصرع رد  دراد . دوجو  بالقنا 

هدینشن ار  اھ  نآ بالقنا  هک  تسا  یا  هزات یاھفرح  دیدج و  یاھتاغوس  دوش ، یم روشک  دراو  هک  برغ  یسارکمد  لاربیل  حالطـصا  هب  هاگودرا  رد  هدمآ  مھارف یتفرعم  تاریبعت 

هک دش  نیودـت  یتقو  یتفرعم  روطق  باتک  نیا  یمالـسا و  بالقنا  دـشن . دـلوتم  الخ  رد  بالقنا  تساطخ . نیا  دنونـشب ؛ ار  اھفرح  نیا  نویبالقنا  بالقنا و  دـیاب  الاح  تسا و 

. تشاد دوجو  شتینیع  مسجت و  مھ  فرح و  مھ  دوب ؛ ایند  رد  اھفرح  نیا  ی  همھ

- یتفرعم بتکم  یتفرعم و  ریباعت  تسا - هاگودرا  نآ  رد  هچنآ  نطاب  هب  اکیرما  تسایـس  شور و  زا  زورما  مدرم  تساکیرما و  نآ  سار  هک  یھاگودرا  برغ و  هاگودرا  رب  ی  هوـالع

زا مھ  هچرھ  دوب . یبرغ  یاھلاربیل  زا  رتشیب  یلیخ  نآ  ی  هیعاد هک  تشاد  دوجو  مزیلایسوس  مزینومک و  مزیـسکرام و  مسا  هب  یرگید  عیـسو  هاگتـسد  زور  نآ  دنرب ، یم یپ

دییوگ یم امـش  تسا ؛ ملع  مزیـسکرام  میرادن . دیاب  ام  تسیچ ؟ دیاب  : » دنتفگ یم اھ  نیا میتفگ ، یم مالـسا  یتفرعم  ای  یـسایس  یاھدیاب  یمالـسا و  یاھدـیاب  ینابم 

لاس و دص  لوط  رد  دنتـسناد . یم ملـسم  ار  نآ  ردق  نیا دوب ؛ نیا  یتسیـسکرام ، لئاسم  زا  اھ  نآ ریبعت  دوش ». یم دیھاوخن ، هچ  دیھاوخب ، هچ  مییوگ  یم ام  دوشب !؟ دیاب 

دندوب هدرک  نیودت  دیآ ، دوجو  هب  ایند  رد  یتسینومک  ماظن  دعب  یتسیلایسوس و  ماظن  ات  دیایب  مھ  رس  تشپ  دیاب  هک  ار  ییاھزیچ  ی  هملک هملک  دندوب  هتـسشن  رتشیب ، ای 

دیآ و یم شیپ  دوخ  یدوخ هب مزیـسکرام  لاور  دیابن ؛ دییوگب  هچ  دیاب ، دییوگب  هچ  دیھاوخن ؛ هچ  دیھاوخب ، امـش  هچ  تسھ . هک  تسا  نیمھ  درادن ؛ درگربورب  : » دـنتفگ یم و 

شیوربآ رابتعا و  مسا و  تفر ، هک  شدوخ  تسین . یقاب  زیچ  چـیھ ایند  رد  دـندرک ، یم ریوصت  اھتـسیسکرام  هک  یلدـبیال  دری و  ـال  اـضق  نآ  زا  زورما  دریگ »! یم ار  اـیند  ی  همھ

ریزگان تشونرـس  ندـش ، یناھج  تسین ؛ یا  هراچ : » دـننک یم رارکت  ناشدوخ  میھافم  هب  تبـسن  اھ  یبرغ ار  لدـبی  دری و ال  اضق ال  نامھ  اھدـیاب و  ناـمھ  زورما  تفر . مھ 

زا دـنیبن و  ار  نآ  یـسک  ات  دـندوب  هدرک  سبح  نینھآ  ی  هدرپ کی  طسو  رد  ار  دوخ  یگدـنز  یاھتیعقاو  اھ  نآ هتبلا  دـش »! دـھاوخ  دـیھاوخن ، هچ  دـیھاوخب ، هچ  تسا . یرـشب 

دنـشک و یمن تلاجخ  لاح  نیعرد تسا ؛ راکـشآ  مھ  ناـشراک  نطاـب  اـھ  نیا اـما  دـندروخ ؛ یم بیرف  ظاـفلا  نیمھ  هب  یرایـسب  ناـناوج  اذـل  درواـینرد ؛ رـس  ناـشراک  نطاـب 

نیمھ مھ  ریبعت  نیرت  هنانیب شوخ نم  رظن  هب  هک  حول - هداس یاھ  هراـچیب هدـع  کـی  درادـن ! مھ  درگربورب  تسا و  یندـش  مییوگ ، یم اـم  هچنآ  هک  دـننک  یم اـعدا  هناخاتـسگ 

ریغ ناوج و  یتفرعم  یرکف و  طیحم  رد  ار  میھافم  نیا  تسین . هشقانم  هشدـخ و  لباق  الـصا  اھ  نیا هکنیا  لایخ  هب  دـنریگ ، یم ار  ظافلا  نیا  حول - هداـس دـیوگب  مدآ  هک  تسا 

ی همھ هک  دش  دلوتم  یزور  بالقنا  دننک . دراو  دارفا  نھذ  رد  ار  میھافم  نیا  هکنیا  یارب  دنـشک ، یم ار  ناشدوخ  دننز و  یم هنیـس  شیارب  دننک ؛ یم جیورت  دنروآ و  یم ناوج 

. درک لطاب  ار  اھفرح  نیا  ی  همھ بالقنا  دوب و  اھفرح  نیا 

« يسارکومد لاربیل   » 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 16هاگياپ  هحفص 2 
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قوقح یسارکمد و  یانعم  میدید . دوخ  یگدنز  رد  یولھپ  نارود  لوط  رد  ام  دراد - دوجو  یار  یدازآ و  رشب و  قوقح  نآ ، رد  هک  دننک - یم ریوصت  اھ  یبرغ هک  ار  یباذج  یایند 

میژر اب  تلم ، بوکرس  مدرم و  ناناوج  راکش  یاھشور  هجنکش و  یاھرازبا  اھھاگ و  هجنکش کاواس و  یاھھاگ  تشحو داجیا  یارب  اھییاکیرمآ ، دوخ  میدیمھف . ار  زور  نآ  رشب 

یاھتلم یا  نیا ؛ یوس  هب  دیباتـشب  هک  دـنک  یم غیلبت  ناشیاھویدار  دـنھد و  یم هدـعو  ایند  مدرم  هب  زورما  هک  تسا  یا  یـسارکمد لاربیل  نآ  نیا  دـندرک ! یراـکمھ  یولھپ 

زا هک  ار  یولھپ  یروتاتکید  هایـس  تموکح  اـم  تسین . هدـیدن  اـم  یارب  میا ؛ هدرک هبرجت  شیاـمزآ و  دوخ  یگدـنز  رد  ار  نیا  اـم  دـنیوگ . یم اـم  هب  ار  نیا  هلمج  زا  موس ! ناـھج 

کیدزن زا  درک ، یم ار  اھتیانج  نیا  ی  همھ روشک ، نآ  هب  هیکت  اب  اکیرما و  کمک  اب  اـکیرما و  ی  هیاـس ریز  رد  دـیوارت و  یم داـسف  شیاـپ  رـس و  زا  تخیر و  یم نوخ  شیاـھ  هجنپ

سمل ار  نآ  نامتـسوپ  تشوگ و  اـب  و  اـھھاگ - هجنکـش رد  اھنادـنز و  ی  هشوگ میا - هدـید اـجنیا  ار  ییاـکیرما  رـشب  قوـقح  تسین . هدـیدن  اـم  یارب  اـیاضق  نیا  میا ؛ هدرک سمل 

؟ دنک یم شومارف  ار  اھزیچ  نیا  ناریا  تلم  رگم  میا . هدرک

ار اھ  نآ هچنآ  درک . داجیا  هلزلز  ایند  رد  بالقنا  مایپ  تشاد و  دوجو  ایند  رد  اھفرح  نیا  ی  همھ هک  دوب  یطیارش  رد  درک ، حرطم  ایند  رد  یسایس  تفرعم  ناونع  هب  بالقنا  هچنآ 

هب هک  ییاھفرح  ی  همھ مھ  زورما  دندرک . کیکـشت  یلاشوپ  میھافم  نآ  رد  نارکف ، نشور اھتلم و  ی  همھ تسا . هلزلز  نآ  دـنریگب ، عضوم  بالقنا  نیا  هیلع  تسا  هدرک  راداو 

دـنراد و دازآ  ماـن  هـک  یتاـعوبطم  رد  اـی  دـننک  یم یراـج  ناـبز  رب  اـکیرما  نوگاـنوگ  یاـھ  هاگتـسد ایـس و  هجراـخ و  ترازو  هاگتـسد  هـب  هتـسباو  یبرغ  نارکف  نـشور حالطـصا 

نوریب یتح  هچ  مالـسا ، یایند  رد  هچ  ایند - رـسارس  نانیبزیت  نارکف و  نشور ناوج و  لسن  رظن  رد  دـننک ، یم رـشتنم  دنـسیون و  یم دنتـسین ، اـنعم  نآ  هب  دازآ  هجو  چـیھ هب

زا ار  اھفرح  نیمھ  دـنروآ و  یمن ور  هب  نارادمتـسایس  هتبلا  تسا . هدـش  در  عطاق  روط  هب  اھ  نآ زا  یرایـسب  هتفرگ و  رارق  دـیدرت  دروم  هتفر و  لاوس  ریز  ـالماک  مالـسا - یاـیند 

دادبتـسا اب  داد ، هئارا  هک  یا  یـسایس تفرعم  رد  یمالـسا  بالقنا  درک . ار  دوخ  راک  یمالـسا  بالقنا  مالـسا و  اما  دننک ؛ یم رارکت  هنارادم  تردق شور  اب  یـسایس و  عضوم 

یاھتلم هب  زواجت  تلاخد و  یزادـنا و  تسد رابکتـسا و  اـب  یمالـسا  بـالقنا  تسا . عونمم  مالـسا  رظن  زا  سکرھ ، یوس  زا  یماـن و  رھ  اـب  یار ، هب  دادبتـسا  درک . تفلاـخم 

هب دیـشوج ؛ مالـسا  لد  زا  هک  تسا  یمیھافم  اھ  نیا درک . تفلاخم  مھ  رھاـظ  شوخ یاـھمان  ریز  اـھتلم  عفاـنم  ندرک  هضبق  زیمآرھق و  نشخ و  یاـھ  یبلط گـنج مولظم و 

. دندروآ دورف  میظعت  رس  نآ  لباقم  رد  همھ  دش و  هضرع  ولبات و  ایند  رد  یمالسا  یروھمج  یمالسا و  ماظن  یسایس  بتکم  ناونع 

ماظن  / ١٣٨١/٠٧/١٣ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

یاھیروتارپما لثم  ییاـھتموکح  دـینکن  لاـیخ  تفرگ . رارق  مالـسا  ریثاـت  تحت  ندـمتم  یاـیند  زا  یمین  زا  شیب  هک  دوب  هتـشذگن  تثعب  لـصا  مالـسا و  روھظ  زا  نرق  مین  زونھ 

تمھاب یاھناسنا  لد  رد  یتقو  یوق  قطنم  هب  یکتم  نشور و  حیرص ، نامیا  نکیل  ارچ ، دنتشادن ؛ ربکت  رورغ و  اعدا و  یماظن و  یورین  تالیکـشت و  لقع و  ملع و  دنمتردق ،

نمـضتم لالدتـسا و  قطنم و  هب  یکتم  هک  تسا  ینامیا  یمالـسا ، نامیا  تسا : روط  نامھ مھ  زورما  تسا . ینتـشادرب  عناوم  نیا  ی  همھ دریگ ، رارق  راکادف  صالخااب و  و 

دیدھت ار  همھ  دوخ  میظع  مجح  اب  مزیلایـسوس  زور  نآ  دوبن . لوبق  لباق  یلیخ  درک ، یم ار  اعدا  نیا  یـسک  شیپ  لاس  هاجنپ  لھچ ، رگا  دـیاش  تسا . رـشب  تداعـس  ریخ و 

مھ نیا  دـش ؛ راـچد  زور  نآ  هب  هک  تسا  مزیلایـسوس  تشونرـس  نآ  دوب . اـعدا  رپ  برغ  یـسارکمد  لاربـیل  لـباقم ، رد  مھ  فرط  نیا  دوـب . یدـحت  رـس  رب  همھ  اـب  درک و  یم

رد دـھد  یم قح  دوخ  هب  اکیرما  تموکح  لثم  یتموکح  هک  دـینیب  یم قارع  هب  یـشکرکشل  یوھایھ  رد  امـش  ار  شا  هنومن کی  تسا . برغ  یـسارکمد  لاربیل  یاـھتیعقاو 

لکـش نیرتدـب  اھ  نیا یروتاتکید ، اـب  هلباـقم  ناونع  هب  یروتاـتکید . ییوگروز و  ینعی  نیا  دـنادب . دوخ  قح  ار  نیا  دـنک و  تلاـخد  هناـیمرواخ  لـثم  یـساسح  ی  هقطنم روما 

رارق هحلـسا  راـشف  ریز  ار  اـھتلم  رگید ، لکـش  هب  مھ  ناتـسناغفا  رد  تموکح ! سار  رد  یـسک  دوجو  ی  هناـھب هب  نتفر ، اـھتلم  تقو  رـس  هب  دـننک ؛ یم لاـمعا  ار  یروتاـتکید 

رب مکاح  یـسارکمد  لاربیل  لمع  زورما  نیا  دننک . یم تسرد  هنیمز  دوخ ، یـسایس  تردق  یارب  یماظن و  هاگیاپ  یارب  دوخ ، تفن  یارب  دوخ ، ی  هدـنیآ یارب  دـعب  دـنھد و  یم

زا تیامح  شرگید ، ی  هنومن دنام . دھاوخن  ناھنپ  رـشب  مشچ  زا  قیاقح  تدمدنلب  رد  اما  دـنھد ، رارق  ریثات  تحت  ار  اضف  یتاغیلبت  یاھ  قوب تسا  نکمم  تسا . برغ  یایند 

ی همھ هب  داقتعا  یب ملاظ  بصاغ  میژر  نیا  یمالسا  یاھروشک  دنراد  رارصا  تسا . یسارکمد  لاربیل  نامھ  تارمث  راثآ و  زا  یکی  مھ  نیا  تسا . تسینویھص  بصاغ  میژر 

نآ ناـبحاص  هب  زین  همھ  نیا  اـما  دراد ؛ یقح  نیرت  کـچوک هن  تسوا و  تلم  تلم ، هن  تسوا ؛ کاـخ  کاـخ ، هـن  هـک  یمیژر  دنـسانشب ؛ تیمـسر  هـب  ار  یناـسنا  یاھـشزرا 

میژر رـس  تـشپ  اـکیرما  دـننک ! یم هـچ  مدرم  اـب  اـھ  نآ درذـگ و  یم هـچ  نیطـسلف  یاھنیمزرــس  رد  تـسا  لاـس  ود  نـآلا  دـینیبب  امــش  دـنک . یم تناـھا  مـلظ و  نـیمزرس 

لاربیل تارمث  زا  یا  هرمث نیا  تسا . نآ  ی  هنومن کـی  دـندرک ، یـصقالا  دجـسم  هب  زورید  هک  یتراـسج  نیمھ  تسا . هتفرگ  رارق  بلط  هداـیز دـسفم و  بصاـغ و  یتسینویھص 

هک یبتکم  یناسنا ؛ یردارب  توخا و  جـیورت  بتکم  تورم ؛ محر و  جـیورت  بتکم  یناسنا ؛ یاھـشزرا  تیناـسنا و  زا  تیاـمح  بتکم  ینعی  مالـسا ، بتکم  تسا . یـسارکمد 

، تسا یھت  روز  رز و  زا  شتـسد  هک  یدرف  هعماج ، کی  رد  عتعتم ؛»  ریغ  یوقلا  نم  هقح  اھیف  فیعـضلل  ذـخوی  هما ال  سدـقت  نل  : » تسا نیا  یعامتجا  قوقح  رد  شرایعم 

هک تسا  مایپ  نیا  زورما  تسا ؛ یمالـسا  تسرد  ی  هعماج نیا  تسا ؛ مالـسا  ماـیپ  نیا  دریگب . دراد - مھ  روز  رز و  هک  یوق - زا  لکـشم ، هنوگ  چـیھ نودـب  ار  دوخ  قح  دـناوتب 

حرطم و ار  یزیچ  نینچ  دناوت  یم زورما  ییاعدا  رشب  قوقح  مادک  مسیلاربیل ، مادک  یسارکمد ، مادک  دوش ؟ یم هرادا  روط  نیا زورما  یایند  یاجک  دنک . یم بوذجم  ار  اھتلم 

. دننک یم لمع  نآ  لباقم  ی  هطقن زورما  دنک ؟ تکرح  نآ  لابند 

ناتسچولب  / ١٣٨١/١٢/٠۶ ناتسیس و  نایوجشناد  ناناوج و  رادید  رد  تانایب 

نیرتھب اب  هک  تسا  یـساسا  یعوضوم  هکلب  درادن ؛ هظعوم  لکـش  مراذـگ  یم نایم  رد  امـش  اب  نم  هک  یعوضوم  تسا ! ناریا  ندرک  یـسلدنا  تسایـس  زورما ، تسایس 

لسن دینش . دنھاوخ  مھ  روشک  رسارس  ناناوج  ار  نخـس  نیا  دیتسین ؛ نم  بطاخم  امـش  طقف  دوش . یم هتـشاذگ  نایم  رد  دیـشاب - ناناوج  امـش  هک  تلم - کی  رـصانع 

یعناوم هچ  وا  هجوم  لوبق و  لباق  سدقم و  یاھفدھ  دنلب و  یاھ  نامرآ گرزب ، یاھوزرآ  لباقم  رد  دنادب  دـیاب  تسا ، روشک  تیعمج  تلم و  زا  یمین  زا  شیب  هک  روشک  ناوج 

ندمت نامھ  زا  اپورا  رد  ملع  دش و  ندمت  دھم  روشک  نیا  دندروآ . دوجو  هب  یمالسا  یروشک  هسنارف ، بونج  ات  ایناپسا  رد  اپورا و  بونج  رد  ناناملـسم  یراگزور  دراد . دوجو 

ار قرو  نیا  دننک  یم یعس  نونکا  هتبلا  دنفرتعم . نآ  هب  زین  اھ  یبرغ دوخ  دراد و  ییاھناتساد  نیمزرس ، نآ  رد  ملع  ییافوکش  دیدرگ . افوکش  مالسا  ی  هیلوا نورق  یسلدنا 

. تسا هدش  تبث  مھ  ام  خیراوت  رد  هتبلا  دنا و  هدرک تبث  ار  خیرات  نیا  اھ ، نآ دوخ  اما  دننک ؛ کاپ  یلک  هب ار  ناناملسم  مان  فذح و  ملع  خیرات  زا 

مالسا هیلع  یسایس ، زکارم  مالسا و  نانمشد  اما  دندوبن ؛ اھتسینویھص  زور  نآ  دندرک . تدم  دنلب  یمادقا  دنریگب ، سپ  ناناملـسم  زا  ار  سلدنا  دنتـساوخ  یتقو  اھییاپورا 

ییاھ ناتسکات هک  دوب  نیا  اھراک  زا  یکی  دنتشاد . یـسایس  ای  یبھذم  یحیـسم ، فلتخم  یاھ  هزیگنا اتـسار  نیا  رد  دنتخادرپ و  ناناوج  ندرک  دساف  هب  اھ  نآ دندوب . لاعف 

تشذگ دننک ! هدولآ  تاوھش  هب  ار  اھ  نآ ات  دنداد  قوس  دوخ  نارتخد  نانز و  تمس  هب  ار  ناناوج  دنھد ! رارق  ناناوج  رایتخا  رد  یناجم  روط  هب ار  اھ  نآ بارـش  ات  دندرک  فقو  ار 

یـسایس یگنھرف و  یداصتقا ، یاھفدھ  نمـشد  هتبلا  دننک . یم ار  راک  نیمھ  اھ  نآ مھ  زورما  دـنک . یمن ضوع  ار  تلم  کی  ندرک  دابآ  ای  دـساف  یارب  یلـصا  یاھھار  نامز 

ام یگیاسمھ  رد  گرزب  گنج  کی  یزادنا  هار لاح  رد  زورما  تسا . یتایح  هنایمرواخ  ی  هقطنم رب  یداصتقا  طلـست  اھ  نآ یارب  تسا ؛ مولعم  شا  یداصتقا یاھفدھ  دراد . مھ 

زا هنایمرواخ  تفن  رب  ییاھن  ی  هطلـس قارع و  تفن  کپا ، رب  طلـست  تسا . یداصتقا  فدھ  لوا  ی  هجرد رد  اھ  نآ فدھ  هک  دـنناد  یم ایند  ی  همھ دنتـسھ . قارع  روشک  رد  و 

تورث ندروآ  تسد  هب یارب  یراک  رھ  دـننزب و  وناز  وا  لـباقم  رد  دـیاب  همھ  هک  یا  هعاـطالا بجاو یادـخ  تسا ؛ یداـم  یاـیند  زورما  یادـخ  داـصتقا ، تسا . فادـھا  نیا  ی  هلمج

تینوراق تینوعرف و  رھظم  هک  اھ  نآ لاـثما  یتاحیلـست و  یتفن و  یاـھیناپمک  بیج  ندرک  رپ  تھج  رد  هکلب  دریگ ؛ یمن تروص  رـشب  داـصتقا  دوبھب  یارب  تامادـقا  نیا  دـننکب .

. دریذپ یم تروص  دنتسھ ،

ار یسارکمد  لاربیل  هدیشک و  شلاچ  هب  ار  اپورا  نارکف  نشور ارآ  یمالسا  گنھرف  دنراد . دانع  نآ  اب  دنزرو و  یم هنیک  یمالـسا  گنھرف  هب  دنراد . مھ  یگنھرف  فادھا  اھ  نآ

ینویلیمدـص دـنچ  درایلیم و  کی  گرزب و  ی  هعماـج رد  ار  تداـشر  یبلط و  لالقتـسا حور  یمالـسا  گـنھرف  تسا . هداد  رارق  دـیدرت  دروم  تسا ، برغ  ی  هتـشارفارب مچرپ  هک 

ی هعماج نیا  یمالسا ، گنھرف  دراد . یرتشیب  تدش  ینیمز ، ریز  یتفن و  عبانم  کیژتارتسا و  ظاحل  زا  ایند  ی  هقطنم نیرت  ساسح رد  رما  نیا  دنک و  یم جیورت  ناناملـسم ،

. دنراد ار  نآ  ندیبوک  دصق  دنزرو و  یم هنیک  نآ  هب  نیاربانب  تسا ؛ هتخادنا  دوخ  ددجم  تایح  رکف  هب  ار  گرزب 

« يسارکومد لاربیل   » 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 16هاگياپ  هحفص 3 
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لخاد رد  دنتسین . دازآ  ثحب  یـسارکمد و  وگتفگ ، لھا  اھ  نآ تسا . نیغورد  یراعـش  نیا  اما  دنیوگ ؛ یم نخـس  یـسارکمد  وگتفگ و  دازآ و  ثحب  زا  اھوگدنلب  رد  اھ  نآ هتبلا 

لھاست و اھ  نآ هب  تبـسن  دـیرذگب و  ناتدـیاقع  زا  دـنیوگ  یم دـننک ؛ یم جـیورت  ار  لھاست  حـماست و  یداقتعا و  تایلوا  تاملـسم و  رد  کش  تیکاکـش ، مسیلارولپ ، ناریا ،

یبرغ ییاکیرما و  یاھـشزرا  ار  نآ  ناشدوخ  هک  دـسر  یم ییاج  هب  ثحب  یتقو  تسا . یمالـسا  عماوج  ناریا و  ی  هعماج لخاد  هب  طوبرم  نیا  اما  دیـشاب . هتـشاد  حـماست 

یـضارتعا نیرت  کچوک اھ  نآ لباقم  رد  دـیاب  ایند  هک  تسا  یملـسم  تاداقتعا  یزاس ، یناھج یزاس و  ناسکی یزاس ، هباشم تسین . وگتفگ  یاـج  رگید  دـننک ، یم باـطخ 

هیدـھ یدازآ  ایند  مدرم  هب  دـھاوخ  یم اکیرما  مادـک  تسا . راکـشآ  غورد  کـی  یھاوخ  یدازآ یـسارکمد و  مچرپ  دـنریگ . یم دوخ  هب  یروتاـتکید  ی  هرھچ رگید  اـجنیا  رد  دـنکن !

هدـشن و شومارف  ناتـسناغفا  مانتیو و  رد  شعیاجف  هک  ییاـکیرما  دـھد !؟ یم قوس  یتخبدـب  هب  عضو  نیرت  عیجف اـب  ار  اـھتلم  دوخ ، عباـنم  ظـفح  یارب  هک  ییاـکیرما  دـھد !؟

هک نیطـسلف  مدرم  هب  تبون  اـما  دـیآ ؛ یم شیپ  یـسارکمد  مچرپ  اـب  اـجنیا  رد  دـنک !؟ یم دـیدھت  ار  قارع  مدرم  مھ  زورما  و  دراد - همادا  مھ  زونھ  عیاـجف  نیا  دـش - دـھاوخن 

!؟ دنتسین ناسنا  نیطسلف  مدرم  ایآ  تسین ! یربخ  یسارکمد  زا  دسر ، یم

هعمجزامن  / ١٣٨٢/٠١/٢٢ یاھهبطخ  رد  تانایب 

لوبق مھ  ار  وا  مدرم  انیقی  دنرامگب ، لکش  نیا  هب  مھ  ار  یقارع  درف  کی  رگا  یتح  دتفیب . ییاکیرمآ  یماظن  روتاتکید  کی  هاچ  هب  هک  دماین  نوریب  مادص  ی  هلاچ زا  قارع  تلم 

«. الیبس نینموملا  یلع  نیرفاکلل  لعجی هللا  نل  و  : » میناد یم نیملسم  مالسا و  میرح  هب  یرگید  زواجت  دننک ، یم حرطم  نآلا  هک  ار  یتیعضو  نیا  ام  لاحرھ ، هب دننک . یمن

زین ییاھتـسکش  دـنا و  هدـید مھ  ییاھتراسخ  هیـضق  نیا  رد  اھییاکیرمآ  تسین . ییاھن  یزوریپ  لـیلد  دراد ، دوجو  نآ  رد  هک  ییاـھ  هھبـش کـش و  اـب  مھ  نآ  یماـظن  یزوریپ 

لوا تسکـش  دنا : هتـشاد هدمع  تسکـش  راھچ  اھ  نآ دید . دنھاوخ  ار  اھتـسکش  نیا  راثآ  کیدزن  ی  هدنیآ رد  انیقی  اما  دـنناوتن ، دـننادن و  دـیاش  هتبلا  نآلا  دـنا . هدـش لمحتم 

لاربیل هک  دنداد  ناشن  اھ  نآ دروخ . تسکـش  راک  نیا  اب  دـننک ، یم جـیورت  ایند  رد  هنوگ  نیا هک  یا  یـسارکمد لاربیل  نیمھ  تسا . یبرغ  یدازآ  یـسارکمد و  راعـش  رد  اھ  نآ

تسا رضاح  دنک ، اضتقا  شا  یدام عفانم  یتقو  رکفت  نآ  دنشاب . دقتعم  ناسنا  یدازآ  هب  هملک  یقیقح  یانعم  هب  هک  دناسرب  ییاج  نآ  هب  ار  تلم  کی  دناوت  یمن یـسارکمد 

نوریب دـننک و  کرت  ار  قارع  نآلا  نیمھ  دـیاب  دنتـسھ ، یـسارکمد  راد  فرط دـنیوگ و  یم تسار  اھییاکیرمآ  رگا  دـنک . لام  دـگل  تحار  ار  اھناسنا  باـختنا  قح  ناـج و  یدازآ و 

دیاب دنراد ، لوبق  ار  اھتلم  قوقح  یـسارکمد و  دنیوگ و  یم تسار  رگا  دیراد !؟ راک  هچ  قارع  رد  نآلا  دمآ . ریز  هب  دیـشکب ؛ ریز  هب  تردق  زا  ار  مادص  دیتساوخ  یم امـش  دـنورب .

. دتفا یمن قافتا  یزیچ  نینچ  هک  تسا  مولعم  اما  دننکن ؛ قارع  روما  رد  مھ  یتلاخد  چیھ  دننک و  جراخ  قارع  زا  ار  اھیماظن  گنرد  یب

مدرم هک  دش  مولعم  دـنداد ، هک  ییاھراعـش  رد  دـندیمھف و  مھ  ایند  مدرم  ار  نیا  دـمآرد ؛ بآ  زا  غورد  ناشیاھراعـش  دـندروخ و  تسکـش  مھ  یژولوئدـیا  ظاحل  زا  اھییاکیرمآ 

اھدراکالپ اھولبات و  یور  ای  دـنا و  هتفگ نابز  هب  اـی  مدرم  نوگاـنوگ ، یاـھ  ییاـمیپ هار رد  هک  ار  اـیند  مدرم  یاھراعـش  زا  راعـش  هدزناـپ  هد  دـنا . هدـیمھف ار  اـھییاکیرمآ  ییوگ  غورد

نیا : » تساھ نیا اھراعـش  زا  یدادعت  دـنا . هدرک کرد  ار  هیـضق  تقیقح  نآ  تسرد  ایند  مدرم  هک  تسا  نیا  ی  هدـنھد ناشن شا  همھ هک  دـندرک  عمج  هدـنب  یارب  دـنا ، هتـشون

روحم « ؛» تسا یرلتیھ  ی  هنازواجتم لاغشا  کی  گنج  نیا  « ؛» تساکیرمآ ی  هتسکشرو داصتقا  تاجن  یارب  گنج  نیا  « ؛» رشب قوقح  یدازآ و  هن  تسا ، تفن  گنج  گنج ،

اھتدم زا  شدوخ  ینیب  نشور اب  ار  اھ  نآ ناریا  تلم  هک  تسا  ییاھراعش  اھ  نیا نارھت . مدرم  هن  دنداد ، یم راعش  ار  اھنیا  ایند  مدرم  دنلیئارسا .» سیلگنا و  اکیرمآ ، ترارش ،

. دننک یم رارکت  ار  اھ  نیمھ ایند  یمومع  راکفا  دنا و  هدیمھف ار  اھ  نیا ایند  مدرم  زورما  دوب ؛ هدرک  سمل  شیپ 

نیوزق  / ١٣٨٢/٠٩/٢۶ نایوجشناد  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

شدوخ یارب  یقطنم  مسیلاربیل - رب  یکتم  یـسارکمد  ینعی  یبرغ - یـسارکمد  تسا . مالـسا  رظن  زا  یرالاس  مدرم اب  نآ  طبر  تاـباختنا و  ی  هلاـسم لـصا  هلئـسم ، کـی 

هک یدرف ، یدازآ  ی  هشیدـنا تسا ؛ یلاربیل  ی  هشیدـنا نامھ  مھ  رکف  نیا  یانبم  دـناد . یم تیرثکا  یار  زا  ترابع  ار  اھماظن  اـھتموکح و  تیعورـشم  ی  هیاـپ قطنم  نآ  دراد .

اھ و هنیمز ی  همھ رد  ناسنا  قلطم  یدرف  یـصخش و  یدازآ  تسا : نیا  یبرغ  مسیلاربیل  رکفت  نارگید . یدازآ  هب  ندناسر  ررـض  زرم  دح و  رگم  درادن ، یقالخا  دنبودیق  چیھ 

زا تیلقا  هکنیا  زج  تسین  یا  هراـچ دنتـسھ ، یتیرثکا  تیلقا و  هعماـج ، رد  نوچ  دـش . دـھاوخ  مھ  روشک  یـسایس  ماـظن  لیکـشت  رد  نآ  هاـگیلجت  هک  اـھ  هصرع ی  همھ رد 

، تشادـن ار  نیا  یماـظن  رگا  تسا ؛ عورـشم  یلاربـیل  یـسارکمد  رظن  زا  ماـظن  نیا  تـشاد ، ار  نـیا  یماـظن  رگا  تـسا . یبرغ  یـسارکمد  ی  هیاـپ نـیا  دـنک . یوریپ  تیرثـکا 

لمع ی  هصرع رد  زورما  هچنآ  تسا و  توافتم  یروئت  نیا  اب  یبرغ  یاھ  یـسارکمد لمع  یلک  هب هک  یلاح  رد  تسا ، یمـسیلاربیل  یـسارکمد  یروئت  نیا  تسا . عورـشمان 

سپ دنتـسھ ، یار  ناـبحاص  هک  یناـسک  ینعی  مدرم ، تیرثـکا  یار  زا  تـسا  تراـبع  تیعورـشم  ی  هیاـپ رگا  تـسین . نـیا  دوـش ، یم هدـھاشم  یبرغ  یاـھ  یـسارکمد رد 

تکرش تاباختنا  رد  یار  قح  نابحاص  زا  دصرد  لھچ  ای  تشھ و  یـس و  ای  جنپ  یـس و  درادن . تیرثکا  نوچ  تسا ؛ عورـشمان  اکیرما  روھمج  سیئر نیمھ  اکیرما و  تموکح 

مکح هب  ینعی  دـنتفر ؛ دیفـس  خاک  هب  ینوئلپان  ناشیا  هک  دـیناد  یم دوبن ؛ مھ  روط  نیا هتبلا  دـنا - هداد یار  ناشیا  هب  دـصرد  کی  تسیب و  ـالثم  مھ  دادـعت  نآ  زا  هک  دـنا  هدرک

یارب ام  تسین . عورـشم  اکیرما  یلعف  تموکح  نیاربانب  تسا ، یفاـک  وا  تیعورـشم  یارب  مھ  یار  نیمھ  مینک  ضرف  رگا  هک  دیفـس ! خاـک  هب  دـنداد  شلھ  روز  هب  یـضاق و 

زا یرایـسب  تسین ؛ مھ  تموکح  نآ  صوصخم  قطنم  نیا  هک  مینک  یم ثحب  اھ  نآ دوخ  قطنم  اـب  نونکا  یلو  میراد ؛ یرتشیب  یاـھلیلد  اـکیرما  تموکح  تیعورـشم  مدـع 

رد امـش  هک  یدـصرد  داتفھ  جـنپ و  تصـش و  تصـش و  مقر  نیا  ناشنوگانوگ  یاھ  تاباختنا رد  برغ ، یـسارکمد  یایند  ی  هدرکرپس هنیـس  جـیار و  یاـھ  یـسارکمد نیمھ 

اما تسا ؛ دصرد  دنچ  تصش و  تصش و  نیمھ  اھ  نآ مقر  تاقوا  زا  یـضعب  هتبلا  تساھ . نیا زا  رتمک  یلیخ  ناشمقر  دنرادن و  دینک ، یم هظحالم  ناریا  یمالـسا  یروھمج 

. تسا دصرد و ...  تشھ  یس و  هاجنپ و  دصرد و  دنچ  لھچ و  ابلاغ 

اھ نیا تساھفرح . نیا  زا  شیب  یلیخ  میرادن - یراک  العف  نارگید  اب  میراد ؛ راک  اکیرما  اب  زورما  ام  هک  اکیرما - صوصخب  رابکتسا و  هاگتسد  اھ و  یبرغ راتفگ  راتفر و  رد  ضقانت 

هدرک و لوبق  هدشن ، هتفرگ  یار  یـسک  زا  هدشن و  هتـشاذگ  تاباختنا  قودنـص  ناشروشک  رد  مھ  راب  کی یارب  هک  ییاھتموکح  ینعی  ار ، کیتارکمد  ریغ  یاھتموکح  زا  ردقچ 

هد هک  دـش  دـھاوخ  ینالوط  ردـق  نآ ناترمع  اش هللا  نا  دـنا ! هدز مھ  هب  یماظن  یاتدوک  اب  ار  اھ  یـسارکمد زا  ردـقچ  دـنا و  هدرک راتفر  یـسارکمد  تموکح  کی  لثم  اـھ  نآ اـب 

یضعب هتبلا  دینیبب - دنھد ، یم نوریب  اکیرما  ی  هجراخ ترازو  یاھویشرآ  زا  ار  نیتال  یاکیرما  ی  هتشذگ لاس  یس  تسیب ، یاھاتدوک  دانـسا  جیردتب  هک  رگید  لاس  تسیب 

دنامن یروشک  دیاش  نیتال  یاکیرما  رساترس  رد  هک  میناد - یم دنروایب ، نوریب  ناشویشرآ  زا  اھ  نآ هکنیا  نودب  ام  دوخ  مھ  ار  شا  یضعب هدمآ ؛ نوریب  مھ  نآلا  دانسا  نیا  زا 

ردـپ درکن و  داجیا  تمحازم  تخادـنین ؛ هار  اتدوک  دـشن و  راـک  دراو  اـکیرما  یایـس  دوب ، یمدرم  ی  هقـالع دروم  روھمج  سیئر رگا  دوب و  یا  یدازآ دـش و  یتاـباختنا  رگا  نآ  رد  هک 

. دـندرک ار  راک  نیا  مھ  رگید  فلتخم  یاھاج  رد  ایـسآ و  اقیرفآ و  رد  دـنناد . یم ار  روشک  نآ  یارجام  همھ  تسا و  فورعم  یلیـش  ـالاح  درواـینرد . ار  یمدرم  یاـھ  یـسارکمد

دندرب دندز ، دنتشک ، اکیرما  یمرگ  تشپ هب  اھ  نآ دندرک و  تیامح  طرـش  دیق و  یب روشک ، کی  رد  یماظن  زا  هک  دمآ  دوجو  هب  اکیرما  ی  هناوتـشپ هب  یروتاتکید  تموکح  ردقچ 

رس اھ  یسیلگنا هدش ، هدید  ام  خیرات  رد  رتمک  شریظن  هک  ار  ناخ  اضر  ی  هرود هایـس  یروتاتکید  توغاط و  تموکح  ام  دوخ  روشک  رد  دندرک ! تموکح  لاس  یـس  تسیب  و 

، دندرک لمحت  دوب  روطرھ  یلاس  ود  یکی  دمآ ، راک  رـس  یلم  تضھن  اب  قدصم »  » رتکد هک  یھاتوک  تدم  زا  سپ  دندروآ . راک  رـس  مھ  ار  اضر  دـمحم  اھنامھ  دـعب  دـندروآ ، راک 

رب ینتبم  هایـس  یروتاتکید  تموکح  لاـس  جـنپ  تسیب و  دـنتخادنا و  هار  ار  دادرم  یاتدوک ٢٨  دـندش و  تسدـمھ  مھاب  سیلگنا  اکیرما و  دوخ  دـش و  ماـمت  ناـشلمحت  رخآ 

. دنتشاد هگن  اپرس  ناریا  رد  ار  یدھاز »  » رکشلرس یاتدوک 

شترا  / ١٣٨٢/١٠/٠۴ یرسفا  یاھهاگشناد  نایوجشناد  کرتشم  مسارم  رد  تانایب 

فرظ رد  لگنج . نوناق  ییوگروز و  دـینیب ؛ یم تسایند . مدرم  مشچ  لباقم  رد  هک  تسا  یرگ  هطلـس ییاشگ و  ناھج برغ ، یـسارکمد  لاربیل  لوصحم  نیرخآ  زیزع ! ناناوج 

نآ ی  همھ مغر  یلع اھاعدا و  نآ  ی  همھ اـب  یـسارکمد  لاربیل  ی  هلق دـندناتلغ . نوخ  کاـخ و  هب  دـندرک ؛ راـمورات  ار  قارع  ناتـسناغفا و  ناملـسم  تلم  ود  مین  لاـس و  کـی 

« يسارکومد لاربیل   » 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 16هاگياپ  هحفص 4 
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. درادـن یـشزرا  چـیھ  اھ  نآ رظن  زا  اھناسنا  تساوخ  تیناسنا و  مدرم و  ینعی  دـندرکن ؛ ییانتعا  نیرتمک  مھ  یناھج  یاھتفلاخم  زا  کی  چـیھ هب  دـش . نیا  لطاب ، یاـھیوعد 

رد یناھج  عجارم  للم و  نامزاس  دینیب  یم دنھد . یم بیرف  ار  ناشدوخ  دـننک ، یم شوخ  یناھج  عماجم  هب  ار  ناشلد  هک  ییاھ  نآ درادـن و  دوجو  مھ  یناھج  عجرم  چـیھ 

! دننک یم دروخرب  هنوگچ  عیاجف  نیا  لباقم 

تردق دوخ  رد  دیاب  تسا ، دقتعم  دوخ  یناسنا  تیوھ  هب  لالقتسا و  فرـش ، تزع ، هب  رگا  دنک . تیوقت  ار  دوخ  دشاب و  شدوخ  رکف  هب  دیاب  یتلم  رھ  لگنج ، نوناق  یایند  رد 

نالوئـسم اب  مدرم  یلدمھ  یراکمھ و  تسا ؛ یلم  تدحو  یونعم و  تردـق ، نیا  اما  تسا ؛ یماظن  حالـس و  یدام و  عافد  تردـق ، نیا  زا  یـشخب  هتبلا  دروآ . دوجو  هب  عافد 

زا عافد  یارب  ناناوج  نیرتعاجـش  نیرترب و  نیرتھب و  یگدامآ  اـھ  نیا راـنک  رد  و  تسا ، مدرم  تدـحو  ظـفح  تسا ؛ مدرم  یزورھب  یارب  روشک  نالوئـسم  شـالت  تسا ؛ روشک 

ار نیا  دور . یم راک  هب  درکیور  تھج و  نیرتھب  رد  امش  یناوج  دیا . هدرک باختنا  ار  یفدھ  بوخ  دیا و  هدش ینادیم  بوخ  دراو  تسا . یلم  تزع  لالقتـسا و  اھـشزرا ، روشک ،

هک تـسا  یتـلم  نآ  رب  شتمحر  هاـگن  لاـعتم  یادـخ  دیـشوکب . رتـشیب  هـچرھ  دوـخ  ییاوـقت  یماـظن و  یمــسج و  یحور و  یوـنعم ، یداـم و  یگدـنزاس  رد  دـینادب و  ردـق 

. دنک تکرح  هدارا و  یزاسدوخ ،

یوزوح  / ١٣٨٢/١٠/٢٩ ناگبخن  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یناـبم اـب  لوا  زا  ار  ناـنآ  نھذ  دـنا و  هتـشون ناـکدوک  یارب  یددـعتم  یفـسلف  یاـھباتک  تسا . ناـکدوک  یارب  هفـسلف  نتـشون  یفـسلف ، راـک  فیلاـت و  یاـھ  هتـشر زا  یکی 

ناکدوک یارب  هفسلف  هاگتسد  رگا  یتسیسکرام  یاھماظن  رگید  قباس و  یوروش  ماظن  رد  انیقی  دننک . یم انشآ  تسا ، یسارکمد  لاربیل  دنسپ  دروم  زورما  هک  یا  یفسلف

، دنتـسھ راک  لوغـشم  اردص  الم  داینب  رد  هک  یناتـسود  هب  نم  میراد . تلفغ  راک  نیا  زا  ام  دوش . یھتنم  سکرام »  » یملع ی  هفـسلف هب  الثم  هک  دوب  یزیچ  دوب ، ناناوج  و 

طسب مزال ، رایسب  یاھراک  هلمج  زا  نیاربانب  درامگب . تمھ  نآ  رب  دناوت  یم مق  هک  تسا  یراک  نیا  دیـسیونب . باتک  ناکدوک  ناناوج و  یارب  دینیـشنب  متفگ  مدرک ، شرافس 

. باذج بوخ و  تایبدا  مکحتسم و  ینابم  اب  هتبلا  تسا ؛ هفسلف 

جح  / ١٣٨٢/١١/٠٨ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

رد شا  یرـشب یدام و  عبانم  دیماجنا و  ناگناگیب  یگنھرف  یـسایس و  هرطیـس  هب  ماجنارـس  هک  دوخ  راب  تراسخ  تدمزارد و  یگدولآ  باوخ  توخر و  زا  سپ  مالـسا  یایند 

. تسا هتفرگ  هھبج  نایمارح ، نارگتراغ و  ربارب  رد  رورم ، هب  هتفایزاب و  ار  دوخ  نونکا  تفرگ ، رارق  شنانمشد  هطلس  رادتقا و  دشر و  تمدخ 

یھاگیاج یسایس » مالسا   » هیرظن تسا . هدش  لدب  یدج  یا  هبلاطم  هب  لمع ، هصرع  هب  مالـسا  نداھن  اپ  هدیزو و  مالـسا  ناھج  یاج  همھ  رد  یمالـسا  یرادیب  میـسن 

مسیـسکرام و مسیلایـسوس و  نوچمھ  لاجنجرپ ، یتادراو و  یاھ  هشیدنا لوفا  اب  تسا . هدوشگ  شخبدیما  نشور و  یقفا  نانآ ، هاگن  دم  رد  هتفای و  ناگبخن  نھذ  رد  الاو 

ردـص رد  بیقر ، یب هتـشگ و  رتراکـشآ  هشیمھ  زا  مالـسا ، شخب  یدازآ هاوختلادـع و  یامیـس  برغ ، لاربیل  یـسارکمد  یور  زا  بیرف  اـیر و  هدرپ  ندـش  هدـیرد  اـب  صوصخ  هب 

تموکح یوزرآ  رد  مالـسا و  مان  هب  ناملـسم  یاھروشک  رد  یرایـسب  نادرمناوج  ناناوج و  تسا . هتـسشن  نادنمـشیدنا  ناگبخن و  نابلط و  یدازآ ناھاوختلادع و  یاھوزرآ 

شرتـسگ دوـخ  عـماوج  رد  ار  ربکتـسم  ناـگناگیب  هطلـس  لـیمحت و  ربارب  رد  یگداتــسیا  مزع  دـنا و  هدروآ یور  یعاـمتجا  یگنھرف و  یــسایس و  داـھج  هـب  یمالــسا  لدـع 

لالقتسا و راعـش  اب  مالـسا و  مچرپ  ریز  رد  ناج  لذب  اب  یرامـش  یب نانز  نادرم و  تسا ، نیطـسلف  مولظم  روشک  نآ  جوا  هطقن  هک  مالـسا  یایند  زا  یقطانم  رد  دنھد . یم

تابــساحم یمالــسا ، یرادـیب  یرآ ، دـنا . هتخاـس نوـبز  دوـخ ، یریلد  ربارب  رد  ار  ربکتــسم  یداـم  یاـھ  تردـق هدروآ و  دـیدپ  هزور  هـمھ  یمیاد و  یا  هساـمح یدازآ ، تزع و 

. تسا هداد  رییغت  ار  ناربکتسم  بولطم  یناھج  تالداعم  هتخیر و  مھ  هب  ار  یرابکتسا 

رد ار  مالسا  بتکم  ییایوپ  یگدنلاب و  ملع ، تسایس و  هصرع  رد  یروآون  مالـسا و  لوصا  ینابم و  بوچراچ  رد  یمالـسا  نیون  یاھ  هشیدنا دشر  شیادیپ و  رگید ، یوس  زا 

هناراکم یاھ  تسایس اب  هک  زورما  ناربکتـسم  زورید و  نارگرامعتـسا  تسا . هدوشگ  مالـسا  ناھج  نانیب  نشور نارکفتم و  ربارب  رد  عیـسو  ینادیم  هدناسر و  تابثا  هب  لمع 

ربارب رد  ار  دوخ  نونکا  دننک ، نادرگرس  رگید  یوس  زا  یرگ  یطاقتلا یگتخابدوخ و  ییوس و  زا  رجحت  دومج و  نایم  یمیاد  ضراعت  رد  ار  یمالـسا  عماوج  دنتـساوخ  یم دوخ 

. دننیب یم یمالسا  رکف  هناریلد  ییایوپ  نیا 

هدـنکفا تشحو  هب  ار  یرابکتـسا  تردـق  زکارم  کرابم ، هدـیدپ  نیا  تسا و  یروراب  ندز و  هناوج  دـشر و  لاح  رد  حـلاص ، لـمع  ناـمیا و  تکرح ، هشیدـنا و  مالـسا ، یاـیند  رد 

، میظع هدـیدپ  نیا  ربارب  رد  یرابکتـسا  تردـق  زکارم  هک  دـنک  یزیمآ  ترارـش یبصع و  یاھ  شنکاو زا  یا  هعومجم  اب  هلباـقم  هداـمآ  ار  دوخ  دـیاب  یمالـسا  تما  نونکا  تسا .

. داد دنھاوخ  ناشن 

نادمھ  / ١٧/١٣٨٣/٠۴ ناتسا  یاھهاگشناد  دیتاسا  نایوجشناد و  رادید  رد  تانایب 

دیاب تلم  کی  تسا ؛ تلم  کی  تبحص  تقو  کی اما  دنک ؛ یم تکرح  و  دنک ، تکرح  هک  دنک  یم هدارا  دوش ؛ دنلب  هک  دریگ  یم میمـصت  وا  تسا ، درف  کی  رـس  تبحـص  تقو  کی

ار یخیرات  یگنـس  ی  هراوید میتسناوت  هک  داد  ار  ناوت  نیا  ام  هب  بالقنا  تسا . راوشد  هدیچیپ و  راک  اجنیا  دنک ؛ باختنا  دیاب  تلم  کی  دتفیب ؛ هار  دـیاب  تلم  کی  دـنک ؛ تکرح 

یمالـسا یروھمج  نآ ، تشاذـگ و  ام  لباقم  رد  ار  وگلا  کی  هکلب  درکن ، اـفتکا  مھ  هزادـنا  نیا  هب  بـالقنا  مینک . جراـخ  یگنـس  راـصح  بوچراـچ و  نیا  زا  ار  دوخ  میفاکـشب و 

«. یمالسا  » و یروھمج » « ؛ تسا

ریغ تدـش  هب یھاـگ  زیمآ و  هغلاـبم تروـص  هب  اـھ  یـضعب زورما  تسین . یمالـسا  یروـھمج  ی  همجرت زا  ریغ  یزیچ  مینک ، یم حرطم  ار  ینید  یرـالاس  مدرم زورما  اـم  هـکنیا 

اب موـھفم  نیا  تـقیقح و  نـیا  هتـشادن - دوـجو  الـصا  دـشاب - هتـشاد  یخیراـت  ی  هقباـس ناریا  رد  هـک  تـسین  یزیچ  یرـالاس  مدرم دـننز . یم یرـالاس  مدرم زا  مد  هنافـصنم 

رد درک - رترب  ار  یزیچ  رھ  دوش  یم داد ، تیفیک  دوش  یم داد ، شرتسگ  دوش  یم ار  یرالاس  مدرم ی  هنماد هتبلا  درک . ادیپ  ققحت  دش و  فیرعت  روشک  رد  یمالسا  یروھمج 

یکی تسا : ربتعم  زیچ  ود  میدیمھف  ام  تشاذـگ . ام  لباقم  رد  بالقنا  ار  یمالـسا  یروھمج  درک . یفاصنا  یب یمالـسا  یروھمج  هب  تبـسن  دـیابن  اما  تسین - یکـش  نیا 

میـسرت ام  یارب  دیاب  مالـسا  ار  تکرح  نیا  باختنا و  نیا  یاھ  نامرآ اھفدھ و  هکنیا  یکی  تسا . یروھمج  نیا  دننک ؛ تکرح  دننک و  باختنا  دنریگب و  میمـصت  مدرم  دیاب  هکنیا 

هچ تسیچ ؟ ایند  یـسارکمد  لاربیل  یاھ  یروھمج یاھ  نامرآ فادـھا و  دـینک  یم لایخ  امـش  تسیچ ؟ ایند  رد  رگم  دـشاب . یرگید  زیچ  مالـسا  یاج  هب  تسناوت  یم دـنک .

اھتموکح و رب  نیطلسم  هن ، ای  دننک ؟ یم میسرت  ار  اھ  نیا دننیـشن  یم هک  دنتیرـشب  ناگتخوس  لد ناتـسود و  ناسنا نارکفتم و  ایآ  دننک ؟ یم فیرعت  ار  فادھا  نیا  یناسک 

هک مینیب  یم میراد  ناممشچ  یولج  زورما  تسا و  نکمم  روصتم و  الماک  هتبلا  اھ ؟ تسینویھص همھ  زا  شیب  زورما  اھراد و  هیامرس اھتسارت ، اھلتراک ، دنا ؛ یناھج یاھتردق 

رـس دراد  یناھج  تاغیلبت  زورما  منک : یم ضرع  امـش  هب  مھ  نآلا  متفگ ، اھرادـید  زا  یکی  رد  زوریرپ  اـی  زورید  نم  دـننک . یمن نییبت  مدرم  یارب  ار  یعقاو  یاـھ  ناـمرآ اـھ  نیا

، دـننز یم یـسارکمد  زا  مد  تسا . رـشب  قوقح  تسین ، حرطم  هک  یزیچ  ایند  زورما  ناگدـننادرگ  یارب  هک  یلاحرد دـننز ، یم رـشب  قوقح  زا  مد  دراذـگ . یم هـالک  ار  تیرـشب 

داتفھ اب  ار  اھ  نآ یاھور  هلابند زا  یناسک  دـیما ، کی  اب  مدرم  یروشک  رد  تقو  کی ـالاح  دنتـسین . تارکمد  اـنیقی  اـیند  زورما  یـسارکمد  لاربیل  یاـھماظن  ناوریپ  هک  یلاـحرد

- اکیرما اـپورا و  یاـھ  یـسارکمد لـثم  تسا - هداـتفااج  یـسارکمد  لاربیل  ماـظن  هک  ییاـھروشک  رد  زورما  اـما  تسا ؛ یرگید  ثحب  دـننک ، باـختنا  دـصرد  داتـشھ  اـی  دـصرد 

ردـق نیا دـننک ! یم یـشکرکشل  مھ  ناتـسناغفا  قارع و  هب  یـسارکمد  نیا  یارب  دـننز و  یم یـسارکمد  زا  مد  لاح  نیعرد درادـن ؛ دوجو  هملک  یعقاو  یاـنعم  هب  یـسارکمد 

. دنراذگ یم هالک  تیرشب  رس  دنراد  اھ  نیا دنیوررپ . اھ  نیا

« يسارکومد لاربیل   » 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 16هاگياپ  هحفص 5 
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یایند زکرم  رد  ای  میدوب و  ایند  ی  هداتفارود ی  هشوگ کی  رد  اقیرفآ و  برغ  رد  ام  رگا  میا . هدـش عقاو  یـساسح  رایـسب  ی  هطقن رد  ـالوا  هک  میتسھ  یتلم  اـم  طیارـش ، نیا  رد 

هدننک نییعت ناریا  روضح  هک  زاگ - تفن و  رب  ی  هوالع میتسھ . ینغ  رایسب  نیمزرس  کی  ام  یعیبط ، تاناکما  ظاحل  زا  ایناث  دوبن . تیساسح  ام  یور  ردق  نیا میدوبن ، مالـسا 

، ایند تعسو  تیعمج و  زا  نامدوخ  مھس  هب  تبسن  ایند ، یزلف  داوم  نیرت  یلصا رد  زورما  ام  مدرک - نایب  رامآ  اب  ار  نیا  لبق  هام  دنچ  ماظن ، نالوئسم  عامتجا  رد  نم  تسا و 

راھچ دـصرد ، هس  دودـح  اھ  یناریا مھـس  یلـصا ، زلف  راھچ  نآ  رد  اما  میراد ؛ ار  ملاع  نوکـسم  حطـس  مدـص  کی ایند و  تیعمج  مدـص  کی ابیرقت  اـم  میراد . رتشیب  ربارب  دـنچ 

بآ رپ  روشک ، ی  هعومجم هتبلا  میراد - بوخ  بآ  میراد ؛ یزرواشک  تاناکما  ام  ایند . تعـسو  تیعمج و  زا  ناـمدوخ  مھـس  ربارب  دـنچ  ینعی  تسا ؛ هدـش  دـصرد  جـنپ  دـصرد ،

گرزب رازاب  کی  هنیمز  نیا  رد  ام  تسا ؛ فرصم  رازاب  هب  ناشمـشچ  ایند  تاعونـصم  زورما  میراد . یگرزب  فرـصم  رازاب  تسالاب - یلیخ  ام  بآ  مھـس  یقطانم  رد  اما  تسین ؛

بذج شدوخ  هب  ایند  رد  ار  یھاوخ  هدایز بلط  نوزف رگرامثتسا  تردق  رھ  تیعقوم ، نیا  میراد . ناشخرد  یاھدادعتسا  ام  میراد . تیعمج  رفن  نویلیم  داتفھ  دودح  میتسھ ؛

رد دندمآ و  اھ  ییاکیرما هک  مھ  دعب  تسھ . ناریا  رد  مھ  تورث  همھ  نیا  تفن ، زا  ریغ  هک  دنتـشادن  ربخ  اھ  نآ اما  دندمآ ؛ ناریا  هب  تفن  ناونع  هب  لوا  اھ  یـسیلگنا دـنک . یم

. دندش نکاس  اجنیا 

هب ی  هیکت لالقتـسا و  هار  میراد  مھ  میمـصت  هک  میا  هداد ناـشن  ناریا  تلم  اـم  هدـش ، هدـیرب  اـھ  نیا تسد  هکنیا  رب  هوـالع  تسا . هدـش  هدـیرب  ناریا  زا  اـھ  نـیا تـسد  زورما 

یاھ ینمـشد نیلوا  جامآ  هک  لوئـسم - کی  ناونع  هب هدـنب  میناوت . یم هک  میراد  مھ  خـسار  داقتعا  میھد و  همادا  ار  گرزب  یاھتردـق  رـشت  زا  ندـشن  بوعرم  هار  و  نامدوخ ،

هاگن یتقو  تسا ؛ ربخاب  نانمشد  یاھ  ینمشد زا  مھ  و  اھدیدھت ، زا  مھ  تاناکما ، زا  مھ  ینعی  تسا ؛ عیسو  روشک  زا  شتاعالطا  هک  یسک  ناونع  هب  و  متسھ - نمشد 

لبق هام  دنچ  هک  ار - هلاس  تسیب زادنا  مشچ دنس  میناوت  یم ام  تسا . هدش  هبساحم  هدش و  یسررب  تسین ؛ یتاساسحا  طابنتسا ، نیا  میناوت . یم منیب  یم منک ، یم

. تسا هدش  یسررب  هدش و  یسانشراک  نیا  میشخبب ؛ ققحت  تدم  نیا  لوط  رد  دش - غالبا  اھ  هاگتسد هب  بیوصت و 

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

زورما اما  دوش ؛ یم متخ  شا ، ییاکیرمآ لکش  هب  مھ  نآ  یسارکمد ، لاربیل  هب  ندمت  تفرشیپ و  یاھ  هار ی  همھ هک  دش  یم غیلبت  روط  نیا دش و  یم روصت  روط  نیا زور  کی 

، دوخ یلام  یماظن و  نوزفازور  تردق  مغر  یلع اکیرما  زورما  دنراد . کش  مھ  یضعب  هتبلا  دنراد و  فلاخم  رظن  هلئسم  نیا  رد  الماک  اھتلم  زا  یرایسب  زورما  تسین . روط  نیا

مھ اقیرفآ  اپورا و  ایـسآ و  درادن ؛ مھ  برغ  قرـش و  تسا . هدوبن  ایند  رد  زورما  لثم  اکیرما  زا  ترفن  تقو  چـیھ تسا . یوزنم  ایند  رد  تسا و  یـسایس  تسکـش  ضیـضح  رد 

ادـیپ هطلـس  ایند  رب  روز  اب  دوش  یمن هک  دـننک  یم فارتعا  ناشدوخ  اھ  نآ تسین . نم  فرح  نیا  دـننک و  یم فارتعا  اھ  ییاکیرما دوخ  ار  نیا  تسا . روط  نیا اج  همھ  درادـن ،

یاوزنا اب  تسا  یواسم  اکیرما ، یارب  ناھج  رب  رادتقا  اب  روز و  اب  ی  هطلس هک  تسا  هتشون  باتک  نیا  رد  وا  یربھر .» ای  هطلس   » مان هب  هتشون  یباتک  اریخا  یکسنیژرب  درک .

تـسا نیا  عوضوم  نیا  فرط  نآ  ی  هنیزگ هتبلا  دنک . یم دوبان  مھ  ار  هطلـس  نآ  اوزنا  نیمھ  دش و  دـھاوخ  رت  یوزنم زور  هب  زور  دـیوگ ؛ یم مھ  تسار  ایند ؛ رد  اکیرما  نوزفازور 

ییاکیرما ییارگ  لوصا دننیب و  یم هک  تسا  یـشوخ  باوخ  الاح  مینک . یربھر  ایند  رب  میناوتب  ات  میھدب ، جرخ  هب شوخ  قالخا  مینک ؛ لماعت  هکلب  مینکن ، یرگ  هطلـس ام  هک 

. دننک طلسم  مکاح و  ایند  رب  ار  ناشدوخ  یاھشزرا  دنشاب و  ایند  ربھر  اھ  نآ دیاب  هک  هدرک  ماھلا  یحو و  اھ  نآ هب 

مھ یدـیدج  قافتا  چـیھ  تسین . ام  ی  همانرب رد  نیا  درک ؛ میھاوخن  میدرکن و  هدافتـسا  اقلطم  لیبق  نیا  زا  ییاھراک  مسیرورت و  یانعم  هب  یتایلمع  یاھرازبا  زا  ایند  رد  اـم 

دـشر زور  هب  زور  دراد  دش و  هتـسب  اجنآ  هفطن  نیا  تفرگ . لکـش  اجنآ  اھراک  ی  همھ دوب ؛ بالقنا  قافتا ، نآ  تسا . هداتفا  دتفیب ، دـیاب  هک  یقافتا  دـتفیب . ناریا  رد  تسین  انب 

یلکـشم تھج  نیا  زا  ام  دور ؛ یم شیپ  درب و  یم شیپ  ار  شدوخ  راک  ایند  تسایـس  یاھروسانیاد  مشچ  یولج  هک  تسا  هلاس  جـنپ تسیب و  ناوج  کـی  زورما  دـنک و  یم

. میرادن

. تسا توافتم  الماک  ینابم  لوصا و  رد  رگید ، یوس  زا  لاربیل  مالسا  وس و  کی زا  رجحتم  مالسا  اب  ام  مالسا  تسیچ ؟ مالـسا  زا  ام  روظنم  اما  مینک . یم عافد  مالـسا  زا  ام 

چیھ هب  تیونعم  زا  اـم  تسھ . نآ  رد  هدـمع  صخاـش  هس  نیا  تلادـع ؛ تینـالقع و  تیونعم ، هب  یکتم  تسا  یمالـسا  اـم  مالـسا  ار . نآ  مھ  مینک و  یم در  ار  نیا  مھ  اـم 

یجراخ تسایـس  لوصا  رد  هک  روط  نیمھ میریگ . یم راک  هب  ار  لقع  تسام ؛ راک  رازبا  نیرت  مھم تینالقع  تسا . تیونعم  ام  راک  ساـسا  حور و  مینک ؛ یمن رظن  فرـص ناونع 

هکلب تسین ، ام  یجراخ  تسایس  صوصخم  نیا ، مینک . یم لمع  هناربدم  هنامیکح و  ام  تحلـصم . نآ ، رانک  رد  و  تسام ، ی  هناگ هس لوصا  زا  یکی  تمکح  میا ، هتفگ اھراب 

مھ تلادـع  زا  تساراد . ام  یاھرازبا  صیخـشت  فادـھا و  صیخـشت  ام ، مھف  رد  یعیـسو  رایـسب  دربراک  لقع  تسا . ینالقع  مالـسا  اـم  مالـسا  تساـھ . هنیمز ی  همھ رد 

یعرف و ی  هلاسم تلادع ، ی  هلاسم شیارب  یـسارکمد  لاربیل  رب  ینتبم  یراد  هیامرـس یایند  نوچ  دوش  روصت  هکنیا  مینک . یمن رظن  فرـص هجو  چـیھ هب فدـھ  کی  ناونع  هب

یلـصا یروحم و  ی  هلاسم کی  یانعم  هب  تلادـع  زا  ام  هک  دوش  یمن بجوم  تسا ، یلـصا  ی  هلاـسم لوپ  دوس و  عفن و  ی  هلاـسم اـھ  نآ یارب  تسا و  یرازبا  ود و  ی  هجرد

تینالقع و تیونعم ، مالـسا  تسا : نیا  ام  مالـسا  تسا . روحم  تلادـع  ی  هلاسم نام ، یجراخ یلخاد و  تسایـس  درکراـک  رد  یداـصتقا و  یاـھبلاق  رد  اـم  مینک . رظن  فرص

رد اھ  نآ اب  دنک و  هدافتسا  اھ  نآ یاھشور  زا  دنک و  جیورت  ار  ییاکیرما  یاھشزرا  یبرغ و  یاھشزرا  ات  میشاب  هتشاد  لاربیل  مالسا  هک  میتسین  عناق  مالسا  مسا  هب  تلادع .

نایرج لوا  زا  میرادـن ، لوبق  الاح  هکنیا  هن  میرادـن . لوبق  مھ  ار  ینابلاط  رجحتم  مالـسا  ام  دـناوخب . مھ  یا  هبدـن یاعد  انایحا  دوش و  ادـص  مھ گنر و  مھ فلتخم  یاھ  شخب

دنسانش یم ار  بالقنا  زا  شیپ  یمالسا  یاھنایرج  تسا و  ناشدای  بالقنا  زا  شیپ  زا  دنراد ، یرتشیب  ی  هقباس هک  یناسک  اھامـش ، نیب  زا  میتشادن . لوبق  ار  نآ  تضھن 

ام یمالـسا  رکفت  رد  درکیور  نیمھ  زور  هب  زور  مھ  زورما  فلاـخم . مھ  رجحت  اـب  دوب و  ینـالقع  یرکف و  نشور تکرح  تضھن ، تکرح  لوا ، زا  میوـگ . یم هچ  نم  دـنمھف  یم و 

رب ام  یـساملپید  تسا و  نیا  ام  راک  ساسا  نیاربانب ، میور . یم شیپ  میا و  هدرک باختنا  ار  نامدوخ  میقتـسم  طارـص  ود ، نیا  نیب  ام  تسا . هدشن  فیعـضت  هدـش و  تیوقت 

فادـھا میھاوخ  یم میتسھ و  یمالـسا  یرادـیب  لابند  یمالـسا و  یروھمج  ماکحتـسا  لابند  ام  میتسھ . یمالـسا  نینچ  لابند  هب  اـم  تسا و  راوتـسا  اـھ  هیاـپ نیا  یور 

. دنربب نیب  زا  ار  ام  صخشت  تیوھ و  دننک و  لح  یناھج  جیار  تالداعم  رد  ار  ام  دنھاوخب  هک  میھد  یمن هزاجا  میتسین و  لیام  هجو  چیھ هب میشخب و  ققحت  ار  نامدوخ 

اھهاگشناد  / ١٣٨٣/١٠/١٧ یاسور  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ام زا  هک  یتالاقم  مجح  دندرک ، رکذ  هک  روط  نامھ هتبلا  میوش . یم یتالکـشم  راچد  یھاگ   I. S. I تالجم رد  دوخ  یملع  تالاقم  جرد  یتاقیقحت و  یاھراک  ی  هنیمز رد  اـم 

رطاخ هب ارچ ؟ دننک ؛ یمن پاچ  ار  ام  ققحم  ی  هلاقم الـصا   I. S. I تالجم زا  یـضعب  هک  یناسنا - مولع  ی  هنیمز رد  صوصخب  مراد - عالطا  نم  اما  تسا ؛ بوخ  هدـش ، پاـچ 

هدرک یقیقحت  ام  رگشھوژپ  میشاب ؛ هتشاد  ییاھفرح  ثحابم  رگید  تیبرت و  یـسانش ، ناور هفـسلف ، ی  هراب رد  ام  تسا  نکمم  هلب ، تسین . راگزاس  اھ  نآ ینابم  اب  هکنیا 

؛ تسین راگزاس  تسا - گنھامھ  نآ  یاھشزرا  اب  تسا و  برغ  هک  شناد - نیا  هاگتساخ  اب  هک  هدرک  زاب  ار  یزرم  و  میھاوخ - یم ام  هک  یزیچ  نامھ  هدیـسر - یی  هطقن هب  و 

هچرھ سکرھ  تسا و  زاـب  هملک  یعقاو  یاـنعم  هب  یـسارکومد  لاربـیل - یاـیند  دـننک  یم لاـیخ  هک  اـھ  یـضعب یحوـل  هداـس خـساپ  مھ  نیا  دـننک ! یمن پاـچ  ار  هلاـقم  اذـل 

عالطا امـش  رگا  تسا . زیگنا  تربع هدـنھدرادشھ و  یاھزیچ  ی  هلمج زا  نیا ، دـننک ! یم راک  نازیم  اب  مھ  ار  یملع  شھوژپ  یتح  اـھ  نآ هن ، دـیوگب ؛ دـناوت  یم دـھاوخ ، یم

. منک یم ضرع  نم  هچنآ  هب  دیسر  دیھاوخ  دینک ؛ قیقحت  دیرادن ،

هتبلا دوبن . دازآ  ملع ، دیروایب ! رد  مھاوخ  یم ار  هجیتن  نیا  نم  دـیوگ  یم دوخ  یملع  یاھ  هاگـشھوژپ هب  نیلاتـسا  تموکح  دـنتفگ  یم نیلاتـسا  نامز  هک  میدوب  هدینـش  ام 

فالخ یاھفرح  منیب  یم سب  زا  منک . یم کش  هدـنب  نـآلا  یلو  تسا ، روط  نیمھ هک  میدرک  یم نیقی  اـم  اـھ  تقو نآ دـنتفگ . یم اـھ  یبرغ اـھ و  ییاـکیرما مھ  ار  هیـضق  نیا 

نیا نیلاتسا  دمآ ، یمرد کیتکلاید  لوصا  فالخرب  شا  هجیتن یملع ، شواک  کی  رگا  غورد - ای  تسار  دنتفگ - یم هدوب ! نیلاتـسا  هب  تمھت  مھ  نیا  دیاش  میوگ  یم دننز ، یم

هب اھتنم  مینیب ؛ یم میراد  ناـمدوخ  مشچ  هب  ار  نیا  یـسارکومد  لاربیل - یاـیند  رد  اـم  نـآلا  دـسرب ! هجیتن  نیا  هب  هک  دـینک  قیقحت  یروط  دـیاب  تفگ  یم درک ؛ یمن لوبق  ار 

« يسارکومد لاربیل   » 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 16هاگياپ  هحفص 6 
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، هدز یفرح   I. S. I نارواد یاھ  بوچراچ فالخرب  عوضوم  نالف  رد  هک  یناملسم  رگشھوژپ  یملع  قیقحت  شا ! هتسب تاوارک  هدیشکوتا و  تکازن و  اب  مظنم و  نردم و  لکش 

! تسین هلجم  نآ  رد  جرد  لباق 

هتفرشیپ یمالسا ، یاھروشک  نیب  رد  هناتخبشوخ  ام  دیوش . هرکاذم  دراو  یمالـسا  یاھروشک  اب  صوصخ  نیا  رد  دینک و  رکف  یمالـسا   I. S. I زکرم کی  داجیا  یور  دـییایب 

هب قلعتم  اـت  میرواـیب  دوجو  هب  مھ  ار  زکرم  نیا  هن ، مینک ؛ عطق  اـیند  رد   I. S. I تالجم اب  ار  دوخ  ی  هطبار هک  تسین  نیا  شیاـنعم  یمالـسا  زکرم  نیا  داـجیا  هتبلا  میتسھ .

. درک دیھاوخ  کمک  رتشیب  روشک  تفرشیپ  هب  اش هللا  نا  دینکب ، رتشیب  هچرھ  اھراک  نیا  زا  ربتعم . عجرم  کی  دوشب  مھ  نیا  دشاب ؛ نامدوخ 

نامرک  / ٠٢/١١/١٣٨۴ مدرم  رادید  رد  تانایب 

ماظن کی  هک  دننک  لمحت  ار  نیا  دنناوت  یمن تسام . رد  رـصحنم  یرالاس  مدرم دنیوگب  دنھاوخ  یم اھ  نآ تسا . یـسارکمد  لاربیل  یایند  یرابکتـسا  تاغیلبت  سکع  تسرد 

روشک نیا  رد  تاباختنا  جنپ  تسیب و  لقا  دح  لاس ، جنپ  تسیب و  لوط  رد  دنک . هنیداھن  روط  نیا ار  یرالاس  مدرم دـناوتب  دوخ  ینامیا  یالاو  یاھ  شزرا اب  ینید ، یمالـسا و 

تسایر تاباختنا  نیاربانب  دنا . هدرک باختنا  ناشدوخ  ار  نالوئسم  دنا و  هدیشخب ققحت  ار  ناشدوخ  تساوخ  اھ و  هنیزگ دنا و  هتفر اھ  قودنـص یاپ  مدرم  تسا و  هدش  رازگرب 

. تسا مھم  رایسب  یروھمج 

تکراشم باذج  ابیز و  رایـسب  ی  هولج تاباختنا  میدرک ، ضرع  هک  روط  نامھ دننک . باختنا  دنورب و  یار  یاھ  قودنـص یاپ  هناھاگآ  دیاب  مدرم  دوش . یم کیدزن  دراد  تاباختنا 

رگا دـنک . کیدزن  ققحت  هب  ار  نآ  دـھد و  رارق  ییارجا  بلاق  رد  ار  دوخ  بولطم  اھ و  تساوخ اھ و  ناـمرآ دـناوتب  یدرف  رھ  هک  تسا  نیا  یارب  هلیـسو  نیرترثوم  تسا ؛ یمومع 

ققحت یارب  دـینک  یم رکف  هک  یـسک  دوش . یم کیدزن  تیعقاو  هب  دـنک ، ادـیپ  ققحت  اھوزرآ  نآ  هک  ناکما  نیا  دـیدرک ، باختنا  ناـتدوخ  یاـھوزرآ  اـھ و  ناـمرآ قبط  ار  یـسک 

ار مدـق  نیرتدـنلب  عقاو  رد  دـیدرک ، باختنا  ار  وا  یتقو  تسا ، هتـسیاش  بساـنم و  تسا ، حرطم  یگدـنز  رد  امـش  یارب  هک  یمھم  یاـھ  هرگ ندوشگ  اـھوزرآ و  اـھ و  تساوخ

. دنک ادیپ  ققحت  دناوت  یم ییارجا  ی  هوق لوئسم  نییعت  رد  باختنا و  نیا  رد  یونعم - هچ  یدام و  هچ  یی - هتساوخ رھ  دورب . نیب  زا  تالکشم  نیا  هکنیا  یارب  دیا ؛ هتشادرب

١٣٨۴/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدزناش  مسارم  رد  تانایب 

- تسا ناسنا  یھلا  فیلکت  قح و  زا  ی  هتساخرب تسام و  تاباختنا  یانبم  هک  ینید - یرالاس  مدرم تسا . توافتم  یبرغ  یسارکمد  یانبم  اب  ینید  یرالاس  مدرم یانبم 

، نیا دنک . یم انعم  یمالـسا  یروھمج  ماظن  روشک و  رد  ار  تاباختنا  هک  تسا  نیا  دـنراد ؛ تشونرـس  نییعت  قح  باختنا و  قح  اھ  ناسنا ی  همھ تسین . دادرارق  کی  افرص 

. درک ظفح  دیاب  ار  نیا  تسام ؛ تاراختفا  زا  نیا  دراد ؛ دوجو  یبرغ  یسارکمد  لاربیل  رد  زورما  هک  تسا  یزیچ  زا  رتراد  هشیر رترادانعم و  رت و  هتفرشیپ رایسب 

ررـض امـش  تاـباختنا  زا  تسیچ ؟ اـھ  نآ راـک  یاـنعم  دـنک . قـنور  یب گـنر و  مک ار  تاـباختنا  نیا  هک  تسا  نـیا  هجوـتم  تـلم  نـیا  ی  هدروخدـنگوس نانمـشد  تاـغیلبت  زورما 

رگا دنفلاخم . تاباختنا  اب  اذل  دنتحاران ؛ نیا  زا  اھ  نآ دنک ؛ یم ینعم  یتسرد  هب ملاع  یمومع  راکفا  رد  مالـسا و  یایند  رد  ار  یمالـسا  یروھمج  امـش  تاباختنا  دـننیب . یم

ناشدوخ هک  یریـسفت  اب  دـننک - تیامح  تاباختنا  دزمان  کی  زا  تسا  نکمم  یروص  روط  هب یھاگ  تسا . تاباختنا  دـض  رب  همھ  دـینیب  یم دـینک ، هاگن  نانمـشد  تاغیلبت  هب 

لکوت و لاعتم  یادـخ  هب  مراودـیما و  نم  هتبلا  دـتفیب . قافتا  روشک  نیا  رد  یروشرپ  تاـباختنا  دـنھاوخ  یمن دـنتحاران و  تاـباختنا  لـصا  زا  هک  تسا  نیا  تقیقح  اـما  دـنراد -

. دمآ دھاوخ  نوریب  دنلبرس  نمشد ، لباقم  رد  مھ  شیامزآ  نیا  رد  ام  زیزع  تلم  هک  مناد  یم مراد و  دامتعا 

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

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

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

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

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

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

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

طخ تسا . یمالـسا  یروھمج  هب  قلعتم  اھ  نیا تسا ؛ مالـسا  هب  قلعتم  اھ  نیا تسا ؛ هدـنز  نانچمھ  یناسنا  تمارک  راعـش  تسا ؛ هدـنز  نانچمھ  یبلط  تلادـع راـعش 

نیا ناملـسم  نارکف  نشور اھ و  تلم زورما  تسا . باذـج  نانچمھ  تسا ، ینید » یرـالاس  مدرم  » نآ رھظم  تسا و  مدرم  یار  ناـمیا و  زا  هتـساخرب  هک  تلم  تکرح  نشور 

تسا و یناھج  رابکتـسا  هک  مھ  امـش  نمـشد  تسامـش . تکرح  هب  ناش  هاگن تسا ؛ ناریا  هب  ناش  هاگن دـننک و  یم هعلاطم  ار  اھ  نآ دـننیب و  یم ار  ثداوح  نیا  اھ و  فرح

اھ نآ هـک  یزیچ  نآ  دـننک . یم فارتـعا  مـھ  ناـشدوخ  ار  نـیا  دــندروخ - تسکــش  یــسایس  ظاـحل  زا  قارع  رد  تـسا ؛ هدــنام  لـگ  رد  اـپ  زورما  تساـکیرما ، مـھ  نآ  رھظم 

دوخ دنک ، دوبان  ار  هضافتنا  هھام  هس دوب  هدمآ  هک  اھ  ینیطسلف باصق  دالج و  دندروخ - تسکش  نیطسلف  رد  داتفا - قافتا  نآ  سکع  دتفیب ، قافتا  قارع  رد  دنتـساوخ  یم

هیروس و یاپ  رپ و  هب  زورما  ـالاح  دروخ - تسکـش  مھ  اـکیرما  یتـالایخ  یاـھ  فرح نیا  گرزب و  ی  هناـیمرواخ هار و  ی  هشقن حرط  دـش ؛ دوباـن  هضاـفتنا  تکرح  ی  هلیـسو هب وا 

سویام فرط  نیا  زا  اـھ  نآ دـننک . ادـیپ  یمالـسا  یبرع و  رگید  یاـھروشک  هب  یھار  اـھ ، تسینویھـص ی  هیاـسمھ ی  هعومجم رد  ذوفن  اـب  دـنھاوخ  یم دـنا و  هدـیچیپ ناـنبل 

. دنام دنھاوخ  لگ  رد  اپ  شا  یبرغ نادحتم  ی  همھ اکیرما و  زاب  دشاب ، ناربھر  اھ و  تلم یرایشھ  رگا  مھ ، اجنآ  رد  دننکب ؛ یراک  دنناوت  یمن مھ  اجنآ  اما  دنا ؛ هدش

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

ذوـفن زا  رـشب  مھ  زور  نآ  تسا . هدرکن  یتواـفت  چـیھ  رـشب ، یلوـصا  یاـھزاین  تـشاد ؛ ار  اـھزاین  نـیا  شیپ ، لاـس  رازھ  جـنپ هـک  دراد  ار  ییاـھزاین  ناـمھ  اـنیع  رـشب  زورما 

جنر دراد  رـشب  هک  دید  دیھاوخ  دینک ، هاگن  رگناریو  رگمتـس و  یاھ  تردق ذوفن  زا  ار  ایند  رگا  تسا - زاب  ناتمـشچ  اھامـش  امـش - مھ  زورما  درب ؛ یم جنر  رگمتـس  یاھ  تردـق

رگا تساطخ  تسا . یتلادع  یب رـشب ، لکـشم  نیرتگرزب  ایند  رد  دـینک ، هاگن  امـش  مھ  زورما  یتلادـع ؛ یب وا  جـنر  نیرترب  دوب و  تلادـع  رـشب  گرزب  زاین  مھ  زور  نآ  درب . یم

یدرف یاـھ  یدازآ زورما  هک  ییاـھ  لکـش نیا  هب  ارچ ؛ هدوبن ؛ ـالبق  هک  هدوب  رـشب  زاـین  نیا  هداد - هیدـھ  رـشب  هب  برغ  یـسارکمد  لاربـیل  هک  یدرف - یدازآ  نیا  هک  مینک  لاـیخ 

ریجنز هب  ار  اھ  ناسنا ی  هدارا ناھنپ  لکـش  هب  زورما  هک  ییاھ  تیدودحم نیمھ  تسا . هتـشاد  دوجو  خیرات  قطانم  زا  یرایـسب  رد  خـیرات و  یاھ  هرود زا  یرایـسب  رد  تسھ ،

یرت کیراب یاھ  خـن طویخ و  زا  هدـش ، هتفاـب  رتزیر  زورما  ناـسنا ، تاـیح  تکرح و  هدارا ، رب  ی  هدـننک هطاـحا روت  نیا  تسا . هدوب  راکـشآ  تروص  هب  زور  کـی  اـھ  نیا دنشک ، یم

نآ رگا  تسا . هدرکن  یتوافت  رـشب  یاھزاین  سپ  دوب . رت  هنابآمردلق رتراکـشآ و  اما  دوبن ؛ اھ  تراھم نیا  زور  نآ  دوش . یم هتخادـنا  بآ  هب  یرتشیب  تراھم  اب  هدـش و  هدافتـسا 

نکمم یرگید  ناوارف  یاھزاین   ) دوب هدـنارذگ  ار  اھزاین  نیا  رـشب  زورما  تفرگ ، یم ماجنا  تسرد ، بساـنتم و  یفیک  یمک و  شرتسگ  یوبن و  تناـما  ندـش  تسد  هب  تسد 

نانچمھ یرشب ، ی  هعماج ام و  زورما  دوبن . ییادتبا  ردق  نیا رگید  اما  دشاب ؛ دوب  نکمم  اھزاین  نآ  میـسانش ) یمن یتح  ار  اھزاین  نآ  ام  زورما  هک  دیایب  شیپ  رـشب  یارب  دوب 

اج همھ  هکلب  درادـن ؛ قلعت  مھ  اـجکی  هب  تسا ، هدرتسگ  هکلب  تسین ؛ مھ  مک  تسھ - ضیعبت  تسھ ، یگنـسرگ  اـیند  رد  میراد . رارق  یرـشب  ییادـتبا  یاـھزاین  نارود  رد 

هتـشاد دوجو  یرگید  یاھ  لکـش هب  شیپ  لاس  رازھود  شیپ ، لاس  رازھ  راھچ  هک  ییاھزیچ  نامھ  تسھ ؛ اھ  ناسنا رب  اھ  ناسنا قحبان  تیالو  تسھ ، ییوگروز  تسھ -

کی هب  دنک و  جراخ  هلحرم  نیا  زا  ار  رـشب  تسناوت  یم هک  دوب  یدنور  نآ  عورـش  ریدغ » . » تسا هدـش  ضوع  اھ  گنر طقف  تساھزیچ و  نیمھ  راتفرگ  رـشب  مھ  زورما  تسا .

« يسارکومد لاربیل   » 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 16هاگياپ  هحفص 7 
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هک رشب  تفرشیپ  هار  داد . یم لیکـشت  ار  رـشب  یلـصا  شلاچ  یرتالاب ، بتارم  هب  یاھ  قشع اھ و  شھاوخ و  یرترب ، رت و  فیطل یاھزاین  تقو  نآ  دنک . دراو  یرگید  ی  هلحرم

بارخ یلصا  یاھ  هیاپ زورما  اھتنم  تشاد . دھاوخ  تفرشیپ  هتسویپ  دنک ، رمع  هچرھ  دنک ؛ رمع  تیرشب  رگید  لاس  اھ  نویلیم ای  لاس  اھرازھ  تسا  نکمم  تسین ! هتـسب 

شیپ یرگید  زیچ  دـش ، یمن فلخت  رگا  دـش . فلخت  اما  داد ؛ رارق  ار  تباین  تیاصو و  ی  هلاسم نآ ، زا  تظاـفح  یارب  درک و  یراذـگ  ناـینب مالـسا  ربمغیپ  ار  اـھ  هیاـپ نیا  تسا ؛

ترـضح تافو  نامز  ات  ربمغیپ  تلحر  زا  دعب  زا  همئا  روھظ  نارود  رمع  هک  مالـسلا -) مھیلع  ) همئا یگدنز  ی  هلاس هاجنپو  تسیود  نارود  لوط  رد  تسا . نیا  ریدـغ » . » دـمآ یم

اما دـندرگرب ؛ دوب ، هدرک  ینیب  شیپ ربمغیپ  هک  یریـسم  نامھ  هب  هکنیا  ات  دـنا  هدرک هدامآ  ار  ناشدوخ  دـنا و  هتـسناوت همئا  تقو  رھ  تسا - لاـس  هاـجنپ  تسیود و  یرکـسع ،

. دنک ادیپ  همادا  یھجو  نیرتھب  هب  هک  اش هللا  نا  یھلا و  قیفوت  لضف و  هب  تسھ  یتمھ  میا و  هدمآ نادیم  هب  نامز ، زا  ی  هھرب نیا  رد  اھام  الاح  رگید . تسا  هدشن  بوخ ،

ییاوھ  / ١١/١٨/١٣٨۴ یورین  لنسرپ  رادید  رد  تانایب 

رت مھم همھ  زا  هلآ ،) هیلع و  یلص هللا   ) مالسا مرکم  یبن  هب  تناھا  تشز  تکرح  نیا  تسا . نایب  یدازآ  ی  هنیمز رد  یبرغ  ندمت  ی  هدننکاوسر ی  هلاسم رت ، مھم ی  هلاسم

هب دـننز - یم نآ  زا  مد  اھ  نآ هک  نایب - یدازآ  دـنک . یم اوسر  دـنک ، یم راختفا  نآ  هب  تسا و  هتفرگ  تسد  رـس  ار  نآ  مچرپ  برغ ، هک  یا  یـسارکمد لاربیل  هیـضق ، نیا  تسا .

دارفا ییاپورا ، یاھروشک  رد  تسین ! نایب  یدازآ  یاج  هیضق ، نآ  رد  دنکب . دیدرت  یسک  تساکولھ - هب  فورعم  نایدوھی - راتـشک  ی  هناسفا باب  رد  هک  دھد  یمن هزاجا  اھ  نآ

مھ اـھ  یـضعب دـننک . زاربا  تسھ ، ناـشلد  رد  هیـضق  نیا  هب  تبـسن  هک  ار  یدـیدرت  دـننک  یمن تارج  سرت  زا  هریغ - یتاـعوبطم و  خروـم و  قـقحم و  دنمـشناد و  زا  یداـیز -

قوـقح زا  دـننک ، یم بیقعت  دـنزادنا ، یم نادـنز  دـش ؛ دـھاوخ  تازاـجم  دـیوگب ، سکرھ  دـنا  هدـید نوـچ  دـنیوگب ؛ دـننک  یمن تارج  اـما  تسا ، غورد  لـصا  زا  هیـضق  دـندقتعم 

هدرک اھ  نآ هب  یتناھا  فرط  نیا  هکنیا  نودب  دشاب ؛ نیب  رد  ییاوعد  هکنیا  نودب  لیلد ، یب مھ  نآ  ناملـسم - مین  درایلیم و  کی  تاسدقم  هب  تناھا  اما  دننک ؛ یم شمورحم 

فادھا اب  دشکب - یروتاکیراک  هک  دنا  هداد وا  هب  یلوپ  اھ  تسینویھص هک  تسین  یتسیروتاکیراک  ای  تاعوبطم  نآ  رس  رب  هلئـسم  نایب ! یدازآ  لومـشم  تسا و  زاجم  دشاب -

رارق فیخس  تسپ و  لمع  نیا  رس  تشپ  دننک و  یم عافد  راک  نیا  زا  هک  تسا  ییاپورا  نارادمامز  رـس  رب  هلئـسم  هکلب  هدیـشک ، مھ  وا  و  دنراد - اھ  تسینویھـص هک  یدیلپ 

نداد رارق  ورردور  ی  هلاسم هلئـسم ، تسا . یتسینویھـص  قیمع  ی  هئطوت هیـضق ، لصا  هک  منز  یم سدـح  نم  دنرمـش ! یم زاجم  ار  نآ  نایب ، یدازآ  ناونع  هب  دـنریگ و  یم

لباقم رد  ملاع  رـساترس  رد  ار  یمالـسا  میظع  ی  هعماج هک  تسا  مزـال  تیمھا و  زیاـح  رایـسب  هلئـسم ، نیا  اـھ  تسینویھـص یارب  نوچ  تسا ؛ نایحیـسم  ناناملـسم و 

. دنھدب رارق  اھ  ناملسم لباقم  رد  ار  اھ  یحیسم اھ و  یحیسم

دنتفگ و یم دیابن  دنا و  هدرک هابتشا  دندیمھف  هک  دعب  هدش و  عورش  یبیلـص  گنج  تفگ  و  ربماتپـس - هدزای  ی  هیـضق زا  دعب  دیرپ - شنھد  زا  اکیرما  روھمج  سیئر هک  یزور  نآ 

ناملـسم یاھ  تلم یحیـسم و  یاھ  تلم گـنج  یبیلـص ، گـنج  تسیچ . یبیلـص » گـنج   » نیا هک  درکن ، هجوت  هیـضق  ی  هتکن هب  یـسک  زور  نآ  ندرک ، وفر  هب  دـندرک  اـنب 

ات دنـشاب ، رایـشھ  یلیخ  دـیاب  ملاع ، نایحیـسم  مھ  ملاع ، ناناملـسم  مھ  دـنزادنیب . مھ  ناج  هب  ار  اـھ  تلم هک  دـننک ، مھارف  ار  نآ  تامدـقم  دـنھاوخ  یم اـھ  نآ تسا .

. دنوشن ثیبخ  نارادمتسایس  نیا  تسد  ی  هچیزاب

نیطسلف  / ٠١/٢۵/١٣٨۵ مدرم  قوقح  زا  تیامح  سنارفنک  نیموس  رد  تانایب 

مالسا یایند  داھج  ی  هدرتسگ ی  هھبج زا  تسا  یا  هتسجرب شخب  هک  نیطسلف  داھج  اھنت  هن  نیا  تسا و  تدمدنلب  راوشد و  داھج  کی  نادیم  طسو  نیطسلف ، تلم  زورما 

ناـناوج و ناـیم  رد  ار  تـسخن  هاـگیاج  یمالـسا  یاـھروشک  ی  هـمھ رد  مالـسا  تیمکاـح  راعـش  هدـش ، رادـیب  مالـسا  یاـیند  رگتراـغ . کافـس و  زواـجتم و  نیربکتـسم  اـب 

، هدش رت  هتفرشیپ رت و  یوق زور  هب  زور  تسا ، ینید  یرالاس  مدرم ی  هشیدنا ی  هدنروآ لمعب هدننارورپ و  هک  یمالسا  ناریا  هتفایزاب . اھروشک  نیا  نارکف  نشور نایھاگشناد و 

برغ قرـش و  رد  هتفای و  دادـتما  اھروشک  زا  یرایـسب  یـسایس  ی  هصرع رد  درک ، یفرعم  رجحت  دومج و  فارحنا و  طاقتلا و  زا  هتـساریپ  ار  نآ  ینیمخ  ماـما  هک  باـن  مالـسا 

ناج و دنک ، یفرعم  شخبافـش  یوراد  ار  نآ  تساوخ  یم هناروزم  ییاکیرما ، تاغیلبت  هک  برغ  یـسارکمد  لاربیل  نیگآرھز  خـلت و  معط  تسا . هدـیناود  هشیر  مالـسا  یایند 

هزغ و یاھرھـش  همھ ، زا  شیپ  رگید و  ناھنپ  یاھ  لاچ هایـس بیرغ و  وبا  وماناتناوگ و  ناـنبل ، ناتـسناغفا و  قارع و  تسا . هتخادـگ  ار  ناـنآ  لد  هدرزآ و  ار  یمالـسا  تلم  نت 

یسارکمد لاربیل  زورما  تسا . هدرک  همجرت  ام  یاھ  تلم یارب  تسا ، نآ  غلبم  نیرت  حیقو نیرت و  مرش یب اکیرما  میژر  هک  ار  یبرغ  رشب  قوقح  یدازآ و  ی  هژاو یبرغ ، لحاس 

ار تزع  تفرشیپ و  تمارک و  یدازآ و  دنھاوخ  یم ناملسم  یاھ  تلم قرـش . زورید  مزینومک  مزیلایـسوس و  هک  تسا  روفنم  اوسر و  مالـسا  یایند  رد  هزادنا  نامھ  هب  برغ 

یلیمحت یگدـنام  بقع تلذ و  رقف و  زا  هدـمآ و  هوتـس  هب  نارگرامعتـسا  ناگناگیب و  ی  هلاس تسیود ی  هطلـس زا  ناملـسم  یاـھ  تلم دـنروآ ؛ تسد  هب  مالـسا  ی  هیاـس رد 

زا مالسا  یایند  ینونک  لسن  ام و  یاھ  تلم قداص  ساسحا  نیا  مینادرگرب ؛ ناشدوخ  هب  ار  رگ  هطلـس یاھ  تلود ربکت  ریقحت و  میناوت  یم میراد و  قح  ام  دنا . هدش هتـسخ 

. میا هتفگن فازگ  هب  ینخـس  میمانب ، داھج  نیا  مچرپ  ار  نیطـسلف  رگا  و  تسا ، تدمدنلب  راوشد و  عونتم و  هدـیچیپ و  یداھج  نادـیم  نیا ، تساقیرفآ و  بلق  ات  ایـسآ  قرش 

هب دیاب  نیطسلف  دیاشگ . یم یمالسا  تما  یور  هب  ار  جرف  یاھرد  هک  تسا  یدولآزمر  دیلک  نیا ، دنادب ؛ دوخ  ی  هیضق ار  نیطسلف  ی  هیضق دیاب  مالـسا  یایند  ی  همھ زورما 

اھ تسینویھص اکیرما و  سیلگنا و  ی  هلاس هاجنپ ششوک  دنک . هرادا  ار  دوخ  روشک  رسارس  ناینیطسلف  ی  همھ باختنا  هب  ینیطسلف  دحاو  تلود  ددرگرب و  نیطـسلف  تلم 

تلم زورما  داد . هجیتـن  سکع  هب تواـسق  متـس و  راـشف و  دیـسرن و  ییاـج  هـب  رگید  یاـھ  تـلم رد  نیطـسلف  تـلم  مـضھ  ناـھج و  ی  هـشقن زا  نیطـسلف  ماـن  فذـح  یارب 

دبای و همادا  دیاب  هدمآ ، دیدپ  نیرفآراختفا  ی  هضافتنا داھج و  نامیا و  ی  هیاس رد  هک  دنور  نیا  تسا . رتدمآراک  رتعاجش و  رت و  هدنز دوخ ، لبق  لاس  تصش  فالسا  زا  نیطسلف 

یذلا مھنید  مھل  ننکمیل  مھلبق و  نم  نیذلا  فلختسا  امک  ضرالا  یف  مھنفلختـسیل  تاحلاصلا  اولمع  مکنم و  اونمآ  نیذلا  دعو هللا  : » دومرف هک  دبای  ققحت  دنوادخ  ی  هدعو

«. نوقسافلا مھ  کئلواف  کلذ  دعب  رفک  نم  ائیش و  یب  نوکرشی  یننودبعی ال  انما  مھفوخ  دعب  نم  مھنلدبیل  مھل و  یضترا 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٨۶ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

یناھج رابکتسا  یناھج . رابکتسا  مییوگ  یم وا  هب  هک  یزیچ  نامھ  ینعی  یللملا ؛ نیب ی  هطلس ماظن  زا  تسا  ترابع  ام  فدھ  نیا  ینوریب  نمـشد  ینوریب . نمـشد  اما  و 

ینمشد تلم  نآ  اب  نارگ  هطلس دنک ، عافد  دوخ  عفانم  زا  نارگ  هطلس لباقم  رد  دھاوخب  یتلم  رگا  دنک . یم میـسقت  ناریذپ  هطلـس نارگ و  هطلـس هب  ار  ایند  هطلـس ، ماظن  و 

هتفرـشیپ دنموربآ و  دنمتزع و  لقتـسم و  دھاوخ  یم هک  تسا  یتلم  کی  نمـشد  نیا ، دننکـشب . مھ  رد  ار  وا  تمواقم  دننک  یم یعـس  دنروآ و  یم راشف  وا  یور  دـننک ؛ یم

ی هدـحتم تـالایا  ینوـنک  تلود  یناـھج و  مسینویھـص  ی  هکبـش زا  تسا  تراـبع  ینمـشد  نیا  رھظم  زورما  تسا . ینوریب  نمـشد  نیا  دورن ؛ نارگ  هطلـس راـب  ریز  دوـشب و 

دراو راشف  دنا ، هتسناوت هچرھ  تسا . هدوب  زورما  ات  بالقنا  لوا  زا  ناریا  تلم  اب  ینمشد  تسایس  اما  دنک ، یم رییغت  اھـشور  تسین ؛ زورما  لام  ینمـشد  نیا  هتبلا  اکیرما .

راشف هن  ناش ، یماظن دـیدھت  هن  ناشیداصتقا ، میرحت  هن  دـنک ؛ راداو  ینیـشن  بقع هب  ای  دـنک  فیعـض  ار  ناریا  تلم  تسا  هتـسناوتن  اـھ  نآ یاـھراشف  ثبع ؛ اـما  دـنا ، هدروآ

تـسا نیا  ی  هدنھد ناشن نیا  میتسھ ؛ رت  یوق رایـسب  لبق  لاس  تفھ  تسیب و  زا  لبق ، لاس  تسیب  زا  لبق ، لاس  هدزناپ  زا  ام  زورما  ناشیناور . گنج  هن  ناش ، یـسایس

. تسھ ینمشد  نیا  اما  تسا ؛ هدنام  ماکان  یمالسا  یروھمج  ماظن  ناریا و  تلم  اب  ینمشد  رد  نمشد  هک 

ی هقطنم یاـھتلم  نیتـال ، یاـکیرما  یاـھتلم  اـقیرفآ ، یاـھتلم  ایـسآ ، یاـھتلم  هقطنم - یاـھتلم  ناملـسم و  یاـھتلم  رظن  زا  ناریا  تلم  دراد . دوـجو  یـضقانت  اـیند  رد  زورما 

شیاتـس نیـسحت و  ار  ناریا  تلم  اھ  نآ دـنا . هتخانـش روط  نیا ار  ناریا  تلم  تساھ ؛ ییوگروز لباقم  رد  ی  هداتـسیا و  تلادـع ، قح و  عفادـم  عاجـش ، تلم  کی  هنایمرواخ -

هب مھتم  تسا ، رشب  قوقح  ضقن  هب  مھتم  وگروز ، یاھتردق  رظن  زا  تساھتلم ، شیاتس  دروم  ردق  نیا هک  یمالسا  یروھمج  ماظن  نیمھ  ناریا و  تلم  نیمھ  اما  دننک . یم

ی هطلس ماظن  ی  هدننکدیدھت ضقانت ، نیا  اھتردق . ی  هتساوخ اھتلم و  هاگن  نیب  ضقانت  تسا ؛ ضقانت  نیا  تسا ! مسیرورت  زا  تیامح  هب  مھتم  تسا ، یناھج  تینما  بلس 

هنخر نیا  زور  هب  زور  تسا و  هدروآ  دوجو  هب  برغ  یـسارکومد  لاربیل  یانب  رد  ار  یـشیاسرف  ی  هنخر کی  نیا  دنوش ؛ یم رود  اھتلم  زا  دنراد  اھ  نیا زور  هب  زور  تسا . یناھج 

. دنوش یم رترادیب  زور  هب  زور  اھتلم  دننک ؛ ناھنپ  ار  قیاقح  دنناوت  یمن هک  هشیمھ  دنک ؛ ناھنپ  ار  قیاقح  دناوت  یم یتدم  ات  رابکتـسا  تاغیلبت  هرخالاب  دـش . دـھاوخ  رتشیب 

« يسارکومد لاربیل   » 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 16هاگياپ  هحفص 8 
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هب دنھد ، یم راعـش  وا  یارب  اھتلم  دنک ، یم ترفاسم  یبونج  یاکیرما  یاھروشک  هب  اقیرفآ ، یاھروشک  هب  ایـسآ ، یاھروشک  هب  ناریا  تلم  روھمج  سیئر دینک ؛ هاگن  امش 

مچرپ اھتلم  دـنک ، یم ترفاسم  اکیرما - تولخ  طایح  ینعی  یبونج - یاکیرما  یاھروشک  هب  مھ  اکیرما  روھمج  سیئر دـننک ؛ یم تیاـمح  راـھظا  دـننک ، یم تارھاـظت  وا  عفن 

نآ یراد  مچرپ یعدـم  اـکیرما ، همھ  زا  رتوـلج  برغ و  زورما  هک  تسا  یا  یـسارکومد لاربـیل  یاـھ  هیاـپ لزلزت  شیاـنعم  نـیا  دـننز ؛ یم شتآ  وا  ندـمآ  تبـسانم  هـب  ار  اـکیرما 

تینما زا  مد  دننز ، یم رـشب  قوقح  زا  مد  دـننز ، یم یـسارکومد  زا  مد  دوش . یم رتشیب  زور  هب  زور  مدرم  تادـھاشم  مدرم و  تالیامت  اھ و  نآ تساوخ  رد  ضقانت  دنتـسھ .

زا تیاکح  دنک ؛ یم اھتلم  قوقح  ندرک  لامیاپ  زا  تیاکح  دنک ؛ یم اھ  نآ یبلط  گنج زا  تیاکح  اھ  نآ ریرش  نطاب  اما  دننز ، یم مسیرورت  اب  ی  هزرابم زا  مد  دننز ، یم یناھج 

لاربیل لوارق  شیپ هک  اکیرما - یوربآ  یـسارکومد و  لاربیل  یوربآ  زور  هب  زور  دننیب . یم اھتلم  ار  نیا  دـنک ؛ یم یناھج  یژرنا  عبانم  رب  اھ  نآ ریذـپان  یریـس یاھتـشا  رفاو و  لیم 

عافد یاعدا  رد  اھ  ییاکیرما هک  دنمھف  یم اھتلم  دوش . یم رتشیب  دراد  یمالسا  ناریا  یوربآ  لباقم ، رد  دوش . یم رتمک  مک و  دراد  اھتلم  رظن  رد  ایند  رد  تسا - یـسارکومد 

؛ دوب اـھ  ییاـکیرما تشم  رد  هرـسکی  یولھپ - میژر  ناـمز  توغاـط - ناـمز  رد  ناریا  تساـم . دوخ  روـشک  اـب  اـھ  نآ راـتفر  نآ ، ی  هنوـمن کـی  دـنیوگ ؛ یم غورد  رـشب  قوـقح  زا 

هاگیاپ زا  ار  اھ  نیا دنتـساوخ  یم هقطنم ؛ برع  یاھروشک  کرحت  رب  طلـست  یارب  دـندروآ ، یم دوجو  هب  ناریا  رد  یماظن  هاگیاپ  دـندوب ؛ طلـسم  ناریا  رـسارس  رب  اھ  ییاکیرما

رد روشک - رـساترس  رد  دندرک ؛ یم هجنکـش  نادنز  رد  ار  نازرابم  دوب ؛ مکاح  روشک  نیا  رب  اھ  یروتاتکید نیرتدب  دوب ؛ لیئارـسا  نامیپمھ  ناریا  دنـشاب . هتـشاد  رظن  ریز  ناریا 

لاوما دـندرک ؛ یم جارات  ار  ام  تفن  دوب ؛ طلـسم  مدرم  رب  توغاط  میژر  دالج  نارومام  لمع  تدـش  قاـنتخا و  روشک - یاھرھـش  ی  همھ رد  نارھت و  رد  دھـشم ، رھـش  نیمھ 

ریقحت ار  تلم  دندش ؛ یم عنام  ایند  یتعنـص  یملع و  ی  هقباسم رد  روضح  زا  ار  ناریا  تلم  دنداد ؛ یم جارات  هب  ناگناگیب  عفن  هب  ماکح و  عفن  هب  ار  یلم  یاھتورث  یمومع و 

رب یـسارکومد  ضقن  رـشب و  قوقح  ضقن  هب  مھ  یـضارتعا  چیھ  دندوب ؛ اکیرما  بوبحم  مھ  شنارادمامز  دوب ؛ هقطنم  نیا  رد  اکیرما  کی  ی  هجرد دحتم  ناریا ، نآ  دندرک . یم

مکحتـسم طابترا  نیا  اب  تسا - ریظن  مک رایـسب  ایند  رد  ام  یرالاس  مدرم هک  حـضاو - یرالاس  مدرم نیا  اـب  تسا ؛ دازآ  روشک  کـی  ناریا  زورما  دوبن . دراو  یتوغاـط  تموکح  نآ 

ی هدـنھد ناشن نیا  دـیآ ؛ یم باـسح  هب  بولطماـن  روشک  کـی  اـکیرما  نارادمتـسایس  اـکیرما و  تلود  رظن  زا  اـھ ، ییاـکیرما رظن  زا  ناریا  نیا  روشک ؛ نالوئـسم  مدرم و  نیب 

رت یوق زور  هب  زور  ناریا  تلم  درب . دـنھاوخن  مھزاب  دـنا و  هدربن یدوس  ینمـشد  نیا  زا  اھ  ییاکیرما هتبلا  تسا . ملاع  دوجوم  قیاقح  لباقم  رد  یناھج  رابکتـسا  یریگ  تھج

. دوش یم رت  هزات رت و  هتسجرب زور  هب  زور  بالقنا  یاھشزرا  دوش و  یم

١٣٨۶/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدجھ  مسارم  رد  تانایب 

ماظن رد  یلـصا  رـصانع  ی  هلمج زا  مدرم ، تساوخ  مدرم ، تمارک  مدرم ، تیوھ  مدرم ، یار  ینعی  تسا ؛ یلـصا  ی  هخاـش کـی  یمالـسا ، یروھمج  ماـظن  رد  ندوب  یمدرم 

، اھزاین نیا  تسا . یمالـسا  یروھمج  ماظن  نادرمتلود و  یـساسا  فدھ  مدرم ، یاھزاین  تسا . هدـننک  نییعت مدرم  یار  تسا . مکحتـسم  یانب  نیا  یمالـسا و  یروھمج 

. یحور یقالخا و  یونعم و  یاھزاین  مھ  تسا و  یدام  یاھزاین  مھ 

قالخا تینما  تسا ، تیمھا  یاراد  نانآ  مسج  تینما  هک  ینانچمھ  دراد ؛ تیمھا  مھ  مدرم  تینما  دراد ، تیمھا  مدرم  داصتقا  هک  ینانچمھ  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  رد 

یاھزاین نیا  ی  همھ لباقم  رد  یمالـسا  یروھمج  تسا . مھم  مھ  هداوناخ  ماظن  ظفح  تسا ، مھم  یروشک  تالیکـشت  ظفح  هک  ینانچمھ  تسا ؛ تیمھا  یاراد  مھ  نانآ 

ی هدروخ تسکـش یـسارکمد  لاربیل  برغ ؛ رد  جـئار  یـسارکمد  فالخرب  دـنرایتخا ؛ بحاص  یار و  بحاـص  هملک ، یقیقح  یاـنعم  هب  مدرم  دـناد و  یم فظوم  ار  دوخ  مدرم ،

ناربھر نارـس و  باـختنا  تسین ، مھ  بازحا  ی  هندـب باـختنا  یتـح  تسا ؛ نارـالاسرز  باـختنا  تسین ، مدرم  باـختنا  تقیقح  رد  یبرغ  یـسارکمد  یبرغ . ی  هدـشاوسر

یریگ و میمصت زا  رانکرب  گرزب ، یاھمیمصت  رثکا  رد  مدرم  دنزاس . یم ار  گرزب  یاھمیمصت  هک  دنتسھ  اھ  نآ دنرب ؛ یم دنروآ و  یم ار  اھتموکح  هک  دنتسھ  اھ  نآ تسا . بازحا 

هک ار  هچنآ  هک  دـننک  یمن ادـیپ  ار  نآ  تصرف  دـنناوت و  یمن هک  دـننک  یم راـک  هلغـشم و  راـتفرگ  ار  اـھ  نآ مھ  ردـق  نآ دـنک . یمن اـنتعا  اـھ  نآ هب  مھ  یـسک  دـنا ؛ یزاـس میمـصت

. دنروایب نابز  هب  دنھاوخ ، یم

هب مدرم  اجنآ  تسا . مکاح  رقتسم و  اکیرما  رد  اھ  نآ سار  رد  یبرغ و  یاھروشک  زا  یرایسب  رد  زورما  هتفرشیپ ، نردم و  رایـسب  لکـش  هب  یروتاتکید  یدادبتـسا و  تخاس 

نییعت ار  زیچ  همھ  هک  تسا  نارالاسرز  هیامرـس و  نابحاص  روز  تسا و  لوپ  دـنرادن ؛ اھتموکح  ندروآراک  رـس  رب  رد  یـشقن  هدارا ، بحاص  رایتخا و  بحاص  یاھناسنا  یانعم 

. دزادنا یم تکرح  هب  دوخ  هاوخلد  یارجم  رد  ار  زیچ  همھ  دنک و  یم

رد مدرم  موـمع  تکرح  ناـسنا و  یقیقح  تـمارک  یاـنعم  هـب  ینید  یرـالاس  مدرم دـنک . یم در  ار  یبرغ  طـلغ  یناـبم  رب  ینتبم  یـسارکمد  نآ  یمالـسا ، یروـھمج  ماـظن 

یروھمج ماظن  رد  تسا . نارالاس  گنج نایماظن و  ی  هتخاسدوخ لوصا  یداصتقا و  یاھیناپمک  یاـھ  هتـساوخ یلھاـج و  یاھتنـس  بوچراـھچ  رد  هن  ادـخ و  نید  بوچراـھچ 

. تسا قلطم  ی  هدننک نییعت مدرم ، ی  هدارا تسادخ و  نید  بوچراھچ  رد  تکرح  تساھ ؛ نآ فالخرب  تکرح  یمالسا ،

نیطسلف تلود  دننک . لیمحت  اھروشک  یضعب  هب  روز  هب دنھاوخ  یم ار  هداد  سپ ناحتما دب  هدش و  هبرجت دب  یسارکمد  نیمھ  اکیرما ، اھ  نآ سار  رد  یبرغ و  یاھماظن  زورما 

زا دننک ؛ یم تسرد  ار  تالکشم  عاونا  هدمآ ، راک  رس  رب  هدیشوج و  هملک ، یقیقح  یانعم  هب  مدرم  ارآ  زا  هک  قارع  تلود  یارب  دننک ؛ یمن لوبق  هتـساخرب ، مدرم  ارآ  زا  هک  ار 

! دننز یم یرالاس  مدرم زا  مد  زاب  دننک ، یم ار  تیامح  لامک  دنشاب ، اھ  نآ نامرف  ریز  هک  یطرش  هب  یماظن  نارگاتدوک  یماظن و  یاھاتدوک 

ماظن  / ٣١/٠۶/١٣٨۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

هالـصلا و هیلع   ) نینموملا ریما  لـثم  میتـسین . فیعـض  اـما  میمولظم ، میدـش . عقاو  موـلظم  اـم  تسا . موـلظم  یمالـسا  یروـھمج  تلود  ناریا و  تلم  ناریا و  روـشک  هتبلا 

فیعض ام  دندوبن . فیعـض  اما  دندش ، ملظ  دندش ، عقاو  راکنا  دروم  دندوب ، مولظم  قح ؛ لھا  ی  همھ لثم  دوب . رت  یوق دوخ  نامز  نادرم  ی  همھ زا  اما  دوب ، مولظم  مالـسلا ؛)

ار و نامملع  ار و  ناـملقع  یتسیاـب  تسا : نیمھ  هب  مھ  شندرکن  لـمحت  مینک . یمن لـمحت  دـشکب ؛ لوط  رخآ  اـت  میراذـگ  یمن مھ  ار  تیمولظم  نیا  میمولظم . میتسین ،

ضرع امـش  هب  نم  ار  نیا  درادـن . یتیمھا  دـیدھت  دـننک . یم دـیدھت  هتبلا  دـش . دـھاوخ  لصاح  همھ  مدرک ، تبحـص  البق  هک  یھلا  رکذ  اب  اـھ  نیا هک  مینک  تیوقت  ار  ناـممزع 

: منکب

تانایرج رد  هک  یناسک  دـینک ، هعجارم  نات  هظفاح هب  رگا  یماظن . ی  هلمح هب  میدـش  دـیدھت  اـبترم  ـالاح - اـت  لاس ۶٧  زا  الاح - ات  گنج  زا  دـعب  ام  درادـن ؛ یگزات  دـیدھت  ـالوا ،

ام امئاد  دـش . یمن لقتنم  مھ  نارگید  هب  هک  دـش  یم لقتنم  ام  هب  یئاھزیچ  کی  تاقوا  یھاگ  نوچ  مناد ؛ یم ار  اھدـیدھت  همھ  زا  شیب  اـبیرقت  هدـنب  دـنناد . یم دنتـسھ ،

رت هداـمآ ار  اـم  هک  تسا  نیا  اھدـیدھت  نیا  رثا  دـنکب ؛ دـنک ؛ ادـیپ  ققحت  تسا  مھ  نکمم  درک ؛ دـھاوخن  ادـیپ  ققحت  عطق  روـط  هب  اھدـیدھت  نیا  میئوـگ  یمن میتـشاد . دـیدھت 

. دنک یم

نکمم رگید  ور ، رد  نزب و  تروص  هب  ناریا  هب  یماظن  ضرعت  ناریا و  یماـظن  دـیدھت  دـنمھفب ؛ مھ  ـالاح  دنـشاب ، هدـیمھف  دـیاب  ار  نیا  دـننک ، یم دـیدھت  هک  یناـسک  نآ  اـیناث ،

. دش دھاوخ  وا  ریگنماد  ضرعت  نآ  بقاوع  تدش  هب دنکب ، یضرعت  سکرھ  تسین .

یلاـخ یـسک  لد  وت  منک : یم ضرع  نم  دـننک . یلاـخ  ار  مدرم  لد  وـت  دـننک ؛ یلاـخ  ار  نالوئـسم  لد  وـت  هک  تسا  نیا  ناـشدوصقم  دـننک ، یم دـیدھت  هک  یئاـھ  نیا اـثلاث ،

تـالامتحا دـنراد  هفیظو  نالوئـسم  نوچ  دـھد ؛ یم قوس  اـھیگدامآ  تیوقت  هب  ار  نالوئـسم  هک  دراد  ار  رثا  نیا  یلو  تلم . داـحآ  هن  نالوئـسم ، هن  اـھفرح ؛ نیا  اـب  دوـش  یمن

« يسارکومد لاربیل   » 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 16هاگياپ  هحفص 9 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3387
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3402
http://farsi.khamenei.ir


ادیپ تیدج  تدـش  هب نوتنیلک  نامز  رد  یماظن  دـیدھت  هک  دوب  یئاھلاس  زا  یکی  لاس ٧۵  الثم  هتـشذگ - یاھلاس  هب  منک  یم هاـگن  نم  دـنھدب . رارق  رظن  دروم  مھ  ار  فیعض 

هک هعفد  رھ  دندرک . ادیپ  یرتشیب  یاھیگدامآ  دنداد ؛ ماجنا  ار  یدیدج  ون و  یاھراک  یماظن  ینف  نوگانوگ  یاھـشخب  رد  ام  نالوئـسم  دش  بجوم  اھدـیدھت  مینیب  یم و  درک -

ام ررـض  هب  نیاربانب  تسھ . روشک  رتشیب  یزاس  هدامآ شرثا  اما  تسین ؛ نالوئـسم  مدرم و  لد  وت  ندرک  یلاخ  شرثا  دیآ . یم دوجو  هب  یرتشیب  یگدامآ  کی  دوشب ، دیدھت 

. دوش یمن مامت 

ی هلمح دـنتفگ  یم دـندش ، یم هجاوم  اھ  نیا هک  مادـص  اب  الاح  تسا . یلاـخ  یلکب  شتـسد  قطنم  ظاـحل  زا  یـسارکومد  لاربیل  هک  دـھد  یم ناـشن  اھدـیدھت  نیا  اـعبار ،

هلمح ی  هزیگنا هدرکن ، هلمح  یسک  هب  یمالـسا  یروھمج  هک  دنناد  یم همھ  اما  دوب . هدرک  هلمح  تیوک  هب  دوب ، هدرک  هلمح  ناریا  هب  دنتفگ ؛ یم مھ  تسرد  هدرک ، یماظن 

نیا رد  ناشتـسد  اـھ  نیا تسا . یونعم  ی  هزیگنا روضح  تسا ، رکف  روضح  تسا ، قطنم  روـضح  یمالـسا ، یروـھمج  روـضح  تسین . ضرعت  لـھا  درادـن ؛ مھ  ار  یـسک  هب 

لاربیل ساسا  رب  ی  هدش هدیچ هتـساخرب و  یـسایس  یتموکح و  هاگتـسد  هک  تسا  نیا  ی  هدنھد ناشن هلئـسم  نیا  دـننک . هلباقم  دـنناوت  یمن تسا ؛ یلاخ  یلکب  هنحص 

زا هکنیا  زج  درادـن  یا  هراچ دـنک ، یم شباجم  وا  دریگ و  یم رارق  لضاف  مدآ  کی  لباقم  رد  یتقو  هک  تسا  یداوس  یب مدآ  لثم  هک  تسا  یلاخ  شتـسد  ردـق  نیا یـسارکومد 

. تساھ نیا یتسد  یھت ی  هدنھد ناشن نیا  درادن . تامولعم  درادن ؛ یچیھ  تسادیپ  بوخ ، دنک ! هرگ  ار  شتشم  دنک و  هدافتسا  شیاھوزاب 

اھهاگشناد  / ٠٧/٠٩/١٣٨۶ یاسور  دیتاسا و  رادید  رد  تانایب 

ار الخ  نیا  دراد ؛ دوجو  برغ  یایند  رد  لاوس  الخ و  کی  میرادن - یراک  اھ  نآ اب  دنرادن ، راکورس  هشیدنا  رکف و  اب  هک  یئاھ  نآ الاح  هشیدنا - رکف و  یایند  رد  افاصنا  اقح و  زورما 

رایتخا رد  نیا  هک  دنک ، رپ  دناوت  یم یونعم  یناسنا و  قطنم  کی  ار  الخ  نیا  دنک . رپ  تسناوتن  مزیلایسوس  هکنیاامک  دنک ، رپ  دناوت  یمن یـسارکومد  لاربیل  یاھخـساپ  رگید 

انشآ یمالسا  مولع  اب  دوب و  هدنارذگ  ار  یبوخ  یگبلط  ی  هرود ناشیا  دوب - یبوخ  ی  هبلط مھ  دوب ، یبوخ  طلسم  یھاگشناد  مھ  هک  بایرز  رتکد  موحرم  زا  تسا . مالسا 

هک دـعب  اـپورا ، دوب  هتفر  دوب و  هتفرگ  شرمع  رخاوا  رد  یتاـعلاطم  تصرف  کـی  هک  مدینـشن - ناـشیا  زا  مدوخ  نم  درک - یم لـقن  نامناتـسود  زا  یکی  دوب - ماـما  درگاـش  دوـب و 

رد شراک  یراصنا  خیـش  تسا . یراصنا  خیـش  اردص و  الم  هب  زاین  مدرک ، هدـھاشم  اپورا  یاھھاگـشناد  یلمع  یاھطیحم  رد  نم  هک  یزیچ  نآ  زورما  دوب  هتفگ  دوب ، هتـشگرب 

سانـش برغ داتـسا  کی  تشادرب  نیا  دنا . یراصنا خیـش  اردص و  الم  ی  هنـشت اھ  نیا زورما  منیب  یم نم  دیوگ  یم تسا . یھلا  تمکح  اردـص  الم  تسا ؛ هقف  تسا ، قوقح 

هک تسوا ، تشادرب  نیا ، دوـب . انـشآ  مھ  یمالـسا  موـلع  اـب  دوـب و  هدـناوخ  سرد  هدرک و  یگدـنز  اـھاجنآ  رد  مھ  اـھلاس  هک  تسا  یئاـپورا  ناـبز  دـنچ  هب  طلـسم  ناد  ناـبز

. تسا یتسرد  تشادرب 

. دنک ادیپ  هعسوت  قطنم  نیا  یتسیاب  یئوجشناد  نابز  اب  یھاگشناد ، نابز  اب  میراد . زاین  نامدوخ  یاھھاگشناد  رد  نامدوخ و  نورد  رد  یوق  قطنم  نیا  هب  ام 

دزی  / ١٠/١٢/١٣٨۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

تلادـع اـما  دـنداد ؛ شرتسگ  ار  ملع  ی  هنماد دـندرک ، داـیز  ار  هدـندرگ  یاـھخرچ  دـندرک ، داـیز  ار  اـھ  هناـخراک تسا . نیمھ  برغ  یـسارکومد  لاربـیل  یاـیند  گرزب  ـالخ  زورما 

هک یناھج ، ربنم  نوبیرت و  کی  رد  دوش  یم رگم  میوگب . اجنیا  نم  هک  تسین  یفرح  نیا  هدـش ؛ هدیـشک  طاطحنا  هب  یناسنا  قالخا  دـننک . نیماـت  دنتـسناوتن  ار  یعاـمتجا 

. دننز یم ناشدوخ  هک  تسا  یفرح  دروآ ؛ نابز  رب  تساھروشک ، نآ  مدرم  ساسحا  هک  هچنآ  فالخرب  یزیچ  دوش ، یم سکعنم  ایند  رد  اھفرح  نیا  زورما 

یئاھروشک نامھ  یاھیراتفرگ  یگداوناخ ، نارحب  یقالخا ، نارحب  یداصتقا ، نارحب  یـسنج ، نارحب  زورما  تسا . برغ  یـسارکومد  لاربیل  ریگ  ناـبیرگ یقـالخا  نارحب  زورما 

. ناشدوخ یاھتفرشیپ  زا  دندرک  هریخ  ار  خیرات  مشچ  یملع  ظاحل  زا  هک  تسا 

یگدـنز هب  تسا ، حور  شیاـسآ  هب  تسا ، رکف  شیاـسآ  هب  رـشب  تداعـس  تسا - تداعـس  رازبا  شناد  دـنک - تفرـشیپ  وا  شناد  هک  تـسین  نـیا  هـب  شا  یدنمتداعـس رـشب 

وا زا  مھ  زور  هب  زور  درادن ، هکنیا  هن  درادن ؛ برغ  ار  نیا  تسا . هعماج  رد  تلادع  ساسحا  هب  تسا ، یدام  یونعم و  یقالخا و  تینما  اب  هارمھ  یگدنز  هب  تسا ، هغدـغد  یب

لابند هار ، نیا  هب  دوخ  نامیا  یاضتقا  هب  ناریا  تلم  درک . ادـخ  میدرکن ، ام  میدرک ؛ میـسرت  نامدوخ  نامرآ  ناونع  هب  ایند  هب  نداد  ناـشن  یارب  ار  نیا  اـم  دوش . یم رترود  دراد 

. داتفا هار  نیا 

ات هک  ینانچمھ  میناوت ؛ یم میئوگب  دـیاب  سفن . هب  دامتعا  هب  دراد  جایتحا  میـسرب ، نامرآ  نآ  هب  میھاوخب  رگا  ناریا ! زیزع  تلم  دزی ! زیزع  مدرم  نم ! زیزع  نارھاوخ  ناردارب و 

نیرتدـساف تسا ، رامعتـسا  رابکتـسا و  راشف  ریز  هک  یروشک  کی  رد  دوب  یخوش  رگم  میھدـب . ماـجنا  میتسناوت  تفرگ ، قلعت  نآ  هب  یلم  ی  هدارا هک  ار  یئاـھراک  نآ  زورما 

یلاشوپ داینب  ندیـشک ؛ ریز  هب  ار  نادـناخ  نیا  دـننیب ، یم سوحنم  نادـناخ  نآ  تموکح  رد  ار  ناشعفانم  ملاع ، برغ  قرـش و  دـنک و  یم تموکح  نآ  رب  ناـھج  یاـھتموکح 

یاـھنرق لوط  رد  ی  هدزدادبتـسا روشک  نینچ  کـی  رد  مدرم ، فـطاوع  هب  یکتم  تلم ، ارآ  هب  یکتم  یمدرم ، ماـظن  کـی  ندرب ؛ نیب  زا  یلکب  ار  یثوروـم  یتنطلـس  تموـکح 

یمالـسا یروھمج  هب  مدرم ، فطاوع  ارآ و  هب  اکتا  ظاحل  زا  یروشک  چیھ  هقطنم ، نیا  رد  زورما  درک . ناریا  تلم  ار  راک  نیا  تسا !؟ یخوش  راک  نیا  ندروآ ؛ دوجو  هب  یدامتم 

. دسر یمن

یرالاس مدرم یسارکومد ، تکلمم  نیا  رد  یئوگ  هک  دننز  یم فرح  یروج  میوگب - دیاب  یحانج  تاظحالم  یسایس - تاظحالم  رطاخ  هب  اھیضعب  هک  دروخ  یم هصغ  ناسنا 

تاباختنا تینالقع ، یور  زا  تاباختنا  دازآ ، تاباختنا  دراد ؛ تاباختنا  کی  طسوتم  روط  هب  لاس  رھ  تلم  نیا  هک  تسا  لاس  تشھ  تسیب و  تسا . یفاـصنا  یب نیا  تسین .

ی هیاس رد  یـسارکومد  دوجو  دـننک  راکنا  دـننک  یم یعـس  هک  نامنانمـشد  یـشوخلد  یارب  ارچ  فلتخم . یاھـشیارگ  روضح  اـب  ناـسون ، یاراد  مدرم ، ی  هدرتسگ روضح  اـب 

؟ مینک رارکت  ار  اھ  نآ یاھفرح  نامھ  مھ  ام  دننک ، یم یفاب  یفنم ابترم  ار و  مالسا 

زاریش  / ١٣٨٧/٠٢/١۴ یاھهاگشناد  نایوجشناد  دیتاسا و  رادید  رد  تانایب 

، درک یم تفلاخم  مھ  سکرھ  دندید . یم مسیلایسوس  هب  دنم  شیارگ یوگلا  ینعی  تصش ، ی  هھد پچ  پچ ؛ یوگلا  رد  نویبالقنا  زا  یرایسب  ار  تفرـشیپ  لوا ، ی  هھد رد 

تلود و تیمکاح  هاگن  ناشھاگن  یمالـسا ، یروھمج  رد  راک  ی  هصرع نیلاعف  ناراکردنا ، تسد نیلوئـسم ، زا  یا  هدع کی  دندرک . یم شھجوتم  یزیچ  یا ، هکل یتمھت ، کی 

هتبلا دوب . طلغ  نیا  دـش ؛ یم بوسحم  پچ  یتسیلایـسوس  یقرـش  رکفت  دـید  ی  هیواز زا  روشک  تفرـشیپ  هب  هاگن  دوب . یطلغ  هاگن  هاـگن ، نیا  بوخ ، دوب ؛ تلود  تیکلاـم 

لیدبت الاح  طیرفت  کی  هب  طارفا  نآ  دنتـشگرب ! هجرد  داتـشھ  دص و  ناھگان  دندوب ، هاگدـید  نیمھ  جورم  زور  نآ  هک  یناسک  نآ  یتح  دـش ، هدـیمھف  دوز  یلیخ  نیا  ندوب  طلغ 

. دش

سیلگنا و دـح  رد  ار  ناشدوخ  دوب . نیا  ناشروصت  دـنورب ؛ دـیاب  مھ  اھ  نیا دـنتفر ، اـھ  نآ هک  یھار  ناـمھ  ینعی  دوب ؛ یبرغ  هاـگن  تفرـشیپ ، هب  هاـگن  ناـمز ، زا  یا  هھرب کـی 

ناـمتفگ کـی  تروـص  هب  نالوئـسم و  رکف  نھذ و  رد  زورما  دـش . در  مھ  نیا  دـندید . یم یبوـنج  ی  هرک لـثم  یئاـھروشک  نـیمھ  دـح  رد  دـندید ؛ یمن مـھ  ناـملآ  هـسنارف و 

هب تفرـشیپ  ی  هشقن زا  داقتنا  هک  تسا  نیا  مھ  شتلع  تسا . هدـمآرد  بآ  زا  طلغ  تسا ؛ هدـش  در  روشک  یبرغ  تفرـشیپ  ی  هشقن ناگنازرف ، ناگبخن و  نھذ  رد  یمومع 

یاھ هنیمز رد  مھ  دنا ؛ هدوشگ داقتنا  هب  نابز  یبرغ ، ناگنازرف  دوخ  یبرغ ، نادنمشیدنا  دوخ  تسین ؛ ام  صوصخم  تسین ، قرـش  یاھتلم  صوصخم  زورما  یبرغ ، ی  هویش

سپ تسا ؛ داقتنا  دروم  زورما  یـسارکومد ، لاربیل  ناونع  هب  دـندرک  یم راختفا  نآ  هب  هک  یزیچ  نامھ  یـسایس . یاھ  هنیمز رد  مھ  یقالخا ، یاـھ  هنیمز رد  مھ  یداـصتقا ،

داعبا و دیاب  دوش ، نشور  دیاب  دوش ، نیودت  دـیاب  نیا  تسیچ ؟ یناریا  یمالـسا - تفرـشیپ  ی  هشقن هتبلا  میناد . یم ار  اھ  نیا ام  زورما  تسین . تفرـشیپ  ی  هشقن مھ  نیا 

شدوخ نیا  یناریا ، یمالسا - ی  هشقن هب  میدرگرب  دیاب  هک  میا  هدیمھف ام  هک  ینیمھ  اما  دوشب . دیاب  تسا و  هتفرگن  ماجنا  لماک  روط  هب  راک  نیا  دوش ؛ صخـشم  شیایاوز 

« يسارکومد لاربیل   » 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 16هاگياپ  هحفص 10 
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. میراد زورما  ار  تیقفوم  نیا  تسا . یگرزب  تیقفوم 

هداتفا قافتا  برغ  رد  هک  یئاھنارحب  تسین . مھ  میدق  قرش  هاگودرا  ی  هداتفارب خوسنم و  ریسم  تسین ، یبرغ  ریسم  تفرشیپ ، ریسم  تسا . تفرشیپ  ریسم  نیا  بوخ ،

- یناریا صخـشم  ریـسم  یتسیاـب  اـم  سپ  دـنک . تکرح  ریـسم  نآ  زا  هک  دـش  دـھاوخ  یروـشک  رھ  ریگ  ناـبیرگ اـھنارحب  نیا  هک  میناد  یم تساـم ، یور  شیپ  همھ  تـسا ،

. بسانم تعرس  اب  مینک ؛ تکرح  تعرس  اب  ار  نیا  میریگب و  شیپ  رد  ار  نامدوخ  یمالسا 

هزغ  / ١٣٨٨/١٢/٠٨ شیامھ  یهیحاتتفا  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

رد ار  هزغ  ی  هعجاف لثم  یمیظع  ی  هعجاف دـنیوگ . یم غورد  احیرـص  دـنیوگ ؛ یم غورد  دـنراد  احیرـص  رگید  یایاضق  زا  یرایـسب  رد  نیطـسلف و  ی  هیـضق رد  برغ  اکیرمآ و  زورما 

قوقح یاعدا  اب  برغ  تسا . برغ  یئاوسر  ی  هصرع نیطـسلف  هزغ و  زورما  منک . یروآدای  مھاوخ  یم ار  نیا  مینک . هجوت  نیا  هب  دیاب  دننک . یم دومناو  هنوراو  هزور  گنج ٢٢ 

اھ نآ زا  عافد  رد  هزغ و  مدرم  عفن  هب  فرح  هملک  کی هتـشذگ  لاس  رد  اھ  یبرغ یداـمتم  یاـھزور  اـت  هتفرگ . هدـیدن  هزغ  رد  ار  رـشب  قوقح  ضقن  نیرت  عیجف نیرت و  گرزب رـشب 

حالطـصا هب  یاھنامزاس  زا  رـشب ، قوقح  یاھنامزاس  زا  چـیھ - هک  اکیرمآ  زا  اپورا - زا  ایآ  مینیبب  دوب  نامـشوگ  یھ  ام  تشذـگ ، یم مھ  رـس  تشپ  یدامتم  یاـھزور  دـندزن .

، دـندرک ادـص  رـس و  فلتخم  یاھروشک  رد  مدرم  دـش ، دـنلب  مدرم  یادـص  رـس و  هک  ینآ  زا  دـعب  دـش . یمن دوش ؟ یم رداص  هزغ  مدرم  عفن  هب  فرح  هملک  کی یدازآ ، عفادـم 

نینچ کی  لباقم  رد  درکن ؛ هزغ  مدرم  زا  یتیامح  هنوگ  چیھ برغ  فرح ! طقف  ندز ؛ فرح  هب  دندرک  عورش  تفرگ ، الاب  یئاوسر  دندز ، فرح  دندرک ، تارھاظت  دندرک ، یئامیپ  هار

دوب و اوسر  اـکیرمآ  درک . اوسر  ار  شدوخ  لـلم  ناـمزاس  تسا . عضاوم  ناـمھ  رد  برغ  زاـب  مھ  زورما  اـت  داـتفا . یم قاـفتا  تشاد  همھ  مشچ  یوـلج  هک  یمیظع  ی  هعجاـف

دیاب همکاحم و  یاپ  دنیایب  یتسینویھـص  میژر  مرجم  یناج و  نارـس  یتسیاب  زورما  دـندش . علطم  وا  زا  همھ  تسا و  هدـمآ  رد  نوتـسدلگ  شرازگ  نیا  هکنیااب  دـش . رتاوسر 

برغ اھ  نیا دوش ! یم رتشیب  مھزاب  یتسینویھـص  یلعج  تلود  بصاغ و  تلود  زا  اھتیامح  هکلب  دریگ ؛ یمن ماجنا  یمادقا  چیھ  تسین ، یربخ  چیھ  یلو  دنوشب ؛ تازاجم 

نیا رد  اکیرمآ  یماندـب  یئوربآ و  یب هک  دوب  نیا  یارب  رییغت  راعـش  دـیایب . دوجو  هب  رییغت  دـھاوخ  یم درک  اعدا  دـیدج ، روھمج  سیئر دـیدج و  تلود  نیا  اب  اـکیرمآ  درک . اوسر  ار 

هب احیرـص  نوچ  دنیوگ ؛ یم غورد  نوچ  دننک ؛ میمرت  تسناوت  دنھاوخن  رخآ  ات  هک  دـننادب  دـننک و  میمرت  دنتـسناوتن  اما  دوشب ؛ میمرت  هکلب  یرادـقم  کی  یمالـسا ، ی  هقطنم

. میونـش یم مینیب و  یم ار  اھ  نیا یاھغورد  میراد  امئاد  میتسھ ، یمالـسا  یروھمج  رد  هک  ام  الاح  دنیوگ . یم غورد  ایاضق  زا  یلیخ  رد  اھ  نآ دـنیوگ . یم غورد  دـنراد  مدرم 

تواضق خـیرات  درک ، دـھاوخ  تواضق  اـیند  نکل  میدرک ؛ تداـع  نیا  هب  اـم  تساـم و  مشچ  یولج  هک  تسا  لاـس  یـس  تاـیعقاو ، نداد  ناـشن  هنوراو  قیاـقح و  ندرک  هنوگژاو 

ینعی هتفر . لاوس  ریز  برغ  یسارکمد  لاربیل  یوعد  زورما  هدش . هدیشک  شلاچ  هب  نیطـسلف  ی  هیـضق لباقم  رد  منکب - ضرع  امـش  هب  نم  برغ - ندمت  زورما  درک . دھاوخ 

تمواقم دـیدرک . لطاب  ار  اعدا  نیا  دیدیـشک و  ریز  هب  درک ، یم مکحت  ایند  هب  وا  هلیـسو  هب  هک  ار ، برغ  ی  هلاسدـص دـنچ  یاعدا  کی  ناتتمواقم ، رطاخ  هب  نیطـسلف  رد  امش 

. دیھد یم ماجنا  دیراد  امش  هک  یتمواقم  نیا  تسا ؛ میظع  تسا و  مھم  ردق  نیا 

١٣٨٩/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمکی  تسیب و  رد  هعمجزامن  یاھهبطخ 

ناقفانم و هیلع  رب  شعـضاوم  برغ ، یـسارکومد  لاربیل  هیلع  رب  شعـضاوم  عاجترا ، هیلع  رب  شعـضاوم  رابکتـسا ، هیلع  رب  شعـضاوم  نادیم . طسو  دروآ  دـیاب  حیرـص  ار  ماما 

ماما زا  ورمع  دیز و  هکنیا  رطاخ  هب  دوش  یمن دندش . میلست  دندید و  ار  عضاوم  نیا  دنتفرگ ، رارق  میظع  تیـصخش  نآ  ریثات  تحت  هک  یناسک  تشاذگ . حیرـص  دیاب  ار  نایورود 

دای هب  ار  نارود  نآ  ام  هک  ینارود - کی  رد  یا  هدع مینک . گنر  مک دیآ ، یم دنت  نامرظن  هب  هک  یئاھزیچ  نآ  ای  مینک  هدیشوپ  ای  مینک  ناھنپ  ار  ماما  عضاوم  ام  دیایب ، ناششوخ 

، ار صاصق  مکح  دـنتفرگ ؛ یم هدـیدن  دـندرک ، یم گنر  مک ار  مالـسا  ماکحا  زا  یـضعب  دـنک ، ادـیپ  یناراد  فرط نادـنم و  هقالع مالـسا  هکنیا  یارب  ام - یاھ  یناوج نارود  میراد ؛

قرشتسم نالف  هکنیا  یارب  تسین ، مالـسا  زا  داھج  تسین ، مالـسا  زا  صاصق  تسین ، مالـسا  زا  اھ  نیا دنتفگ  یم دندرک ، یم ناھنپ  راکنا و  ار  باجح  مکح  ار ، داھج  مکح 

. درک نایب  یتسیاب  شتیلک  اب  ار  مالسا  تسا . طلغ  نیا  دیایب ! ششوخ  مالسا  زا  یمالسا  ینابم  نمشد  نالف  ای 

ناشلام ناج و  زا  دنداتـسرف ، گرم  ماک  هب  ار  ناشنادنزرف  دنتفرگ ، تسد  فک  ار  ناشناج  وا  تیادھ  هب  وا ، سفن  هب  ناریا  تلم  هک  تسین  یماما  نآ  ماما ، طخ  یاھنم  ماما 

ماما هب  تمدـخ  ماما ، زا  تیوھ  بلـس  تسا . تیوھ  یب ماما  ماما ، طـخ  یاـھنم  ماـما  دـندروآ . دوجو  هب  ملاـع  ی  هطقن نیا  رد  ار  رـصاعم  نرق  تکرح  نیرتگرزب  دـندرکن و  غیرد 

رد صوصخب  و  ماما ، یاھ  همان رد  ماما ، تانایب  رد  ماما ، تاملک  رد  دـنک - فراعت  دـنک ، هلماجم  دـھاوخن  یـسک  رگا  ینابم - نیا  دوب . ینـشور  یناـبم  ماـما ، یناـبم  تسین .

یاھ یرگتراغ هیلع  ار  نیگمھـس  میظع و  جوم  نآ  هک  تسا  یزیچ  نامھ  یرکف  ینابم  نیا  تسا . سکعنم  تسا - عضاوم  نآ  ی  همھ ی  هدـش هاتوک هک  ماما - ی  هماـن تیـصو

رفـس هنایمرواخ  ایـسآ و  یاھروشک  نیا  زا  یروشک  رھ  هب  اکیرمآ  نوگانوگ  یاھروھمج  سیئر هکنیا  دـینک  یم لایخ  امـش  دروآ . دوجو  هب  ایند  رد  اکیرمآ  یاھ  یزاـت هکی برغ و 

یریگ عضوم دوب ، ماما  یرگاشفا  دوب ، ماما  تکرح  نیا  هن ، دوب ؟ روج  نیا هشیمھ  دنداد ، راعش  اھ  نآ هیلع  دندش و  عمج  مدرم  یئاپورا  یاھروشک  زا  یضعب  رد  یتح  دندرک ،

. درک هدنز  یمالسا  عماوج  رد  صوصخب  اھتلم و  رد  ار  تمواقم  حور  و  درک ، اوسر  ار  مسینویھص  درک ، اوسر  ار  رابکتسا  هک  دوب  ماما 

ماما راکفا  ناجورم  وزج  ناشدوخ  یتقو  کی هک  دنھد  یم ماجنا  یناسک  اضعب  هنافـساتم  مھ  ار  یـشیدنا  جـک نیا  مینک . راکنا  ار  ماما  عضاوم  ام  هک  تسا  یـشیدنا  جـک نیا 

نیا یارب  ماما و  یارب  یدامتم  یاھلاس  هکنآ  زا  دعب  دندرگ ؛ یمرب یا  هدع کی  دوش ، یم مگ  اھفدـھ  دوش ، یم جـک  اھ  هار یلیلد  رھ  هب  الاح  دـندوب . ماما  ناوریپ  وزج  ای  دـندوب 

! دننز یم ار  اھفرح  نآ  دنتسیا و  یم ینابم  نیا  فادھا و  نیا  لباقم  رد  دندرک ، تکرح  دندز و  فرح  اھفدھ 

: منک یم ضرع  اھناوج  هب  صوصخب  و  منک . یم ضرع  نم  هک  تسا  هتکن  دـنچ  تفگ ، دوش  یم ماما  هار  ماما و  طخ  دروم  رد  هک  هچنآ  نیرت  مھم دراد . یئازجا  ماما  طخ  بوخ ،

. تسا سکعنم  راتفگ  راثآ و  نیا  رد  تسا ، سکعنم  همان  تیصو نیا  رد  هک  تسا  یماما  داد ، ناکت  ار  ایند  هک  یماما  دیناوخب . ار  ماما  ی  همان تیصو دیورب 

راد فرط مالسا  دھاجم ، مالسا  هاوختلادع ، مالسا  زیتس ، ملظ مالسا  ینعی  تسا ؛ یدمحم  بان  مالسا  ی  هلئسم ماما ، تارظن  ماما و  ینابم  رد  هطقن  نیرت  یلصا نیلوا و 

مالسا درک . دراو  ام  یسایس  گنھرف  رد  ار  یئاکیرمآ » مالسا   » حالطصا ماما  مالسا ، نیا  لباقم  رد  نافعضتسم . ناگدید و  جنر ناگنھرباپ و  قوقح  عفادم  مالسا  نامورحم ،

کمک مالسا  نامولظم ، قوقح  هب  یزادنا  تسد لباقم  رد  توافت  یب مالسا  یھاوخ ، هدایز لباقم  رد  ملظ ، لباقم  رد  توافت  یب مالسا  یتافیرـشت ، مالـسا  ینعی  یئاکیرمآ 

. یئاکیرمآ مالسا  درک : یراذگ  مان ماما  ار  مالسا  نیا  دزاس . یم اھ  نیا ی  همھ اب  هک  یمالسا  ایوقا ، هب  کمک  مالسا  نایوگروز ، هب 

یمالسا ماظن  لیکشت  مالسا و  تیمکاح  اب  زج  بان ، مالسا  ققحت  اھتنم  دوبن ؛ یمالسا  یروھمج  نارود  صوصخم  دوب ؛ ام  راوگرزب  ماما  یگـشیمھ  رکف  بان ، مالـسا  رکف 

اب ملاع ، نایوگروز  اب  ملاع ، نارگمتـس  اب  دناوتب  مالـسا  هک  درادـن  ناکما  دـشابن ، یمالـسا  رکفت  یمالـسا و  تعیرـش  ی  هیاپ رب  روشک  یـسایس  ماظن  رگا  دوبن . ریذـپ  ناکما

. تابجاو بجوا  زا  هن  تابجاو ، بجوا  تسناد . یم تابجاو  بجوا  ار  یمالسا  یروھمج  زا  تنایـص  تسارح و  ماما  اذل  دنکب . یقیقح  یعقاو و  ی  هزرابم هعماج ، کی  نایوگروز 

نودـب تسا . یمالـسا  یـسایس  ماظن  زا  تنایـص  هب  ی  هتـسباو هملک - یقیقح  یانعم  هب  مالـسا - تنایـص  نوچ  تسا ؛ یمالـسا  یروھمج  زا  تنایـص  اھبجاو ، نیرت  بجاو

. درادن ناکما  یسایس ، ماظن 

تدح و تدـش و  نآ  اب  درک و  شالت  همھ  نآ  شھار  رد  درک ، لابند  ار  یمالـسا  یروھمج  ماما  نیمھ ، یارب  تسناد . یم مالـسا  تیمکاح  رھظم  ار  یمالـسا  یروھمج  ماما 

؛ دوب مالسا  ی  هلئسم ماما ، ی  هلئسم دنک . ادیپ  یتردق  دناوتب  شدوخ  هک  دوبن  نیا  لابند  ماما  دوبن ؛ یصخش  تردق  لابند  هک  ماما  داتسیا . یمالـسا  یروھمج  یاپ  رادتقا 

. یمالسا یروھمج  لدم  ینعی  درک ؛ هضرع  ایند  هب  ماما  ار  ون  لدم  نیا  داتسیا . یمالسا  یروھمج  یاپ  اذل 

تموـکح دـھد . یم ناـشن  ار  شدوـخ  فـلتخم  یاھلکـش  رد  هک  تساـیند  بلطرادـتقا  هناـیوگروز و  یاـھتیمکاح  اـب  هزراـبم  یمالـسا ، یروـھمج  رد  هلئـسم  نیرت  یـساسا

یروتاـتکید هک  تشاد ، دوـجو  پچ  یاـھ  یروتاـتکید ناـمز  نآ  تسا . یروتاـتکید  تموـکح  عاوـنا  زا  یکی  نـیا  تـسین ؛ ناـھاشداپ  تموـکح  طـقف  بلطرادـتقا ، یروتاـتکید و 

نیا دوب . ینادـنز  یدودـحم  تیلقا  کی  تسد  تلم  عقاو  رد  دوبن . وگخـساپ  تلم  هب  مھ  یـسک  دـندرک ؛ یم تلم  داحآ  اب  دنتـساوخ ، یم راک  رھ  دوب ؛ اھروشک  رد  یبزح  کـی

. دنک یم ادیپ  یلجت  یـسارکومد - لاربیل  یاھماظن  رالاس - مدرم رھاظب  یاھماظن  رد  هک  تسا  ناراد  هیامرـس یروتاتکید  مھ  یروتاتکید  عون  کی  دوب . یروتاتکید  عون  کی  مھ 

. تسا گرزب  یاھتورث  نابحاص  اھراد و  هیامرس یروتاتکید  عقاو  رد  میقتسم ؛ ریغ  هنادنمشوھ و  رایسب  یروتاتکید  اھتنم  تسا ، یروتاتکید  یعون  مھ  نیا 

« يسارکومد لاربیل   » 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 16هاگياپ  هحفص 11 
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رایعم دراد - دوجو  مدرم  تساوخ  مدرم و  یار  مدرم و  هب  ی  هیکت تیمالسا ، لد  رد  هک  ار - مالـسا  دروآ ؛ دوجو  هب  یرـشب  یاھتوغاط  نیا  لباقم  رد  ار  یمالـسا  یروھمج  ماما 

. تسا یھلا  تعیرـش  هب  یکتم  ینعی  تسا ، یمالـسا  مھ  تسا ؛ مدرم  ارآ  هب  یکتم  ینعی  تسا ، یروھمج  مھ  یمالـسا ، یروھمج  نیاربانب  داد . رارق  ماـظن  نیا  یلـصا 

ماما رکف  فالخرب  دنک ، رکف  نیا  فالخرب  یمالسا  یروھمج  ماظن  تیمکاح  ی  هراب رد  یـسکرھ  تسا . ماما  طخ  رد  ی  هدمع یاھـصخاش  زا  یکی  نیا  تسا ؛ ون  لدم  کی  نیا 

. تسا ماما  ی  هشیدنا طوطخ  زا  طخ  نیرت  حضاو نیا  تسا . نیا  ماما  رکف  هن ، دراد ؛ ار  رکف  نیا  لاح  نیع  رد  تسا ، ماما  ور  هلابند وا  هک  دوشن  یعدم  تسا ؛

اھهاگشناد  / ١۴/١٣٨٩/٠۶ دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

یاھدرکیور هکنیا  یانعم  هب  مینکب ؛ یباجیا  دروخرب  یبرغ ، یاھدرکیور  اب  یبلـس  دروخرب  یاج  هب  ینونک ، یناسنا  مولع  اب  دروخرب  رد  اـم  هک  دـندرک  هراـشا  ناـیاقآ  زا  یکی 

ای تسوا ، خساپ  ای  دھاوخیم ؛ خساپ  دش ، حرطم  هلئسم  یتقو  درک . یگدنز  دوشیمن  هک  الخ  رد  تسین . یکش  تسا ؛ نیمھ  هیضق  ساسا  هلب ، مینک . حرطم  ار  یمالسا 

دیاب هاگـشناد  هزوح و  دـیتاسا  ار  نیا  دـینکب ، دـیاب  امـش  ار  راک  نیا  دوش - نیودـت  دـیاب  میراد ، ام  هک  یخـساپ  نیمھ  هکنیا  یکی  تسا : زیچ  ود  مھم  اھتنم  تساـم ؛ خـساپ 

زیچ ود  نیا  دیایب ؛ دوجو  هب  یـسارکومد  لاربیل  زا  یـشان  یبرغ  ینونک  درکیور  رد  ی  هشقانم تارج  هکنیا  مود  تسین - یتلود  راک  رگید  هک  نیا  دنکب ؟ ار  راک  نیا  یک  دـننکب ؛

مزال یا  هژیو راتخاس  کی  تسا ، مزال  یتیریدم  کی  دوش  هتفگ  هکنیا  هتبلا  تسا . یناسنا  مولع  رد  صـصختم  دیتاسا  تسد  تسامـش ؛ تسد  زیچ  ود  رھ  نیا  تسا . مزال 

دیتاسا راـک  راـک ، لاـح  رھ  هب  نکیل  تسا - تسرد  شا  یلک لـقاال  تسھ - مھ  یتسرد  فرح  درک ، هعلاـطم  شیور  دـیاب  تسا ؛ هجوت  لـباق  تسا ، لـمات  لـباق  اـھنیا  تسا ،

. تسا یناسنا  مولع 

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

کچوک دـننکیم  یعـس  مھ  نالا  دـنھدب ، ناشن  کچوک  ار  نیا  دـندرک  یعـس  تسا . مھم  هدروآ ، ناجیھ  هب  ار  اـکیرمآ  مدرم  تیرتسا ،» لاو  شبنج   » ناونع هب  هک  یزیچ  نیا 

، اکیرمآ مھم  یاھهمانزور  یهمھ  زا  شبنج ، نیا  عورـش  زا  هتفھ  هس  ود  ات  دننایب ، یدازآ  رادفرط  تسا و  مزال  نایب  یدازآ  دنتـسھ  یعدم  هک  ینایاقآ  نیمھ  دنھدب . ناشن 

کی تسا -  فلاخم  اھنیا  یاھتـسایس  اب  هک  یئاجنآ  ایند -  زا  یاهشوگ  رد  رگا  هک  یئاھنیا  دـندرک ! رازگرب  توکـس  هب  هیقب  درک ؛ رـشتنم  ار  تکرح  نیا  ربخ  همانزور  کـی  طـقف 

یاهراچ دندید  هرخالاب  بخ ، یلو  دنتشاذگ . توکسم  دنداد ؛ رارق  توکـس  دروم  یلکب  ار  تمظع  نیا  هب  تکرح  کی  دننکیم ، گرزب  ار  نآ  ربارب  دص  دتفیب ، قافتا  یکچوک  زیچ 

، اکیرمآ رگید  تالایا  رگید و  یاھرھـش  رد  اھنآ  هابـشا  و  دناهدش -  عمج  تیرتسا  لاو  رد  کرویوین  رد  هک  یرفن  رازھ  نیدنچ  نیا  دنعمج -  اجنآ  هک  یناسک  نامھ  دوخ  تسین .

. تسا یمھم  یهیضق  هیضق ، اما  دننک ؛ یراوسجوم  دنھاوخیم  هتبلا  دننکیم . رارقا  هثداح  نیا  هب  الاح  اذل  دندرک ؛ روبجم  ار  اھنآ 

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

هن یرادهیامرـس  دـساف  میژر  دز . دـھاوخ  نیمز  هب  یلکب  ار  برغ  اکیرمآ و  یرادهیامرـس  ماظن  هک  دـیلاب  دـھاوخ  نانچنآ  تکرح  نیا  یزور  کی  هرخالاب  دـنربب ؛ نیب  زا  ار  تکرح 

یرفن رازھ  نیدنچ  تارھاظت  تاعامتجا و  نیا  رد  مدرم  دـنکیمن . محر  مھ  شدوخ  مدرم  هب  هکلب  دـنکیمن ، محر  اھاج  یهیقب  قارع و  ناتـسناغفا و  یاھروشک  مدرم  هب  طقف 

قارع و گـنج  دـندصرد . کـی  موکحم  اـکیرمآ -  تلم  تیرثـکا  اـکیرمآ -  تلم  دـصرد  ینعی ٩٩  میدـصرد .» ام ٩٩  : » دوب هتـشون  شیور  هک  دـندرک  دـنلب  یئولباـت  کـی  کرویوین 

هتبلا هدرک . ضارتـعا  هـب  راداو  هدرک ، رادـیب  ار  مدرم  هـک  تـسا  یزیچ  نآ  نـیا  دــھدیم . دــصرد  نآ ٩٩  ار  شتمارغ  هتــشک و  اـما  دزادـنایم ، هار  دـصرد  کـی  نآ  ار  ناتــسناغفا 

هرخالاب اما  دنیایب ؛ قئاف  اھنیا  رب  تسا  نکمم  تسا ؛ یرابج  راھق و  رایـسب  یاھهویـش  نارگید ، ایـس و  نامزاس  یئاکیرمآ و  نالوئـسم  یناور  گنج  یتاغیلبت و  یاھهویش 

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

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

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

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

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

ماظن هک  دننیبب  دننک ، هاگن  اھتیعقاو  نیا  هب  مینک ، لمع  ار  اھنآ  میریگب ، دای  ار  اھنآ  مینک ، لابند  ار  یراد  هیامرـس  ماظن  یاھـشور  ام  دندرکیم  هیـصوت  هک  یناسک  نآ  دـنیایند .

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

. هدش عورش  لماک  روط  هب  برغ  نارحب 

هاشنامرک  / ١٣٩٠/٠٧/٢٢ ناتسا  نایجیسب  رادید  رد  تانایب 

یتسیاـب مـھ  ناـیرج ، نـیا  تـضھن و  نـیا  یاهیاـپ  یناـبم  تارکفت و  ساـسا  رب  هـک  تـسا  نـیا  تـسا ، مزـال  تـضھن  رھ  رد  یموـمع و  تـکرح  رھ  رد  هـک  یئاـھزیچ  زا  یکی 

میھافم دوشیم ، حرطم  یمالسا -  یرادیب  یمالـسا و  ماظن  یمالـسا و  تموکح  رکف  لثم  دیدج -  رکف  کی  یتقو  دوشب . یزاسداھن »  » یتسیاب مھ  دوشب ، یزاسهژاو » »

، دـش دـھاوخ  هتفـشآ  اضف  تفرگ ، ماو  هناگیب  یاھهژاو  زا  رگا  دـشاب ؛ اراد  ار  شدوخ  بسانتم  یاھهژاو  دـیاب  تضھن  نیا  تکرح و  نیا  اذـل  دـنکیم ؛ اقلا  هعماـج  رد  ار  یدـیدج 

. دنام دھاوخ  هتفگان  بلطم 

نیمھ یدازآ و  نیمھ  یـسارکومدلاربیل ،»  » یوـغل یاـنعم  هـکنیا  اـب  میرادـن . لوـبق  ار  یـسارکومدلاربیل  اـما  مـیراد ، لوـبق  مـھ  ار  یدازآ  مـیراد ، لوـبق  ار  یرـالاسمدرم  اـم 

؛ میرازیب میھافم  نآ  زا  ام  هک  تسا  هارمھ  یمیھافم  کی  اب  ملاع ، مدرم  تخانـش  تفرعم و  رد  ملاع ، مدرم  حالطـصا  رد  یـسارکومدلاربیل  یهژاو  اما  تسا ، یرـالاسمدرم 

یرالاسمدرم میئوگیم  میراذگیم ؛ دیدج  مسا  نامدوخ ، بولطم  ماظن  یارب  ام  اذل  میراذگب ؛ نامدوخ  صلاخ  حلاص و  ملاس و  هزیکاپ و  موھفم  یور  رب  ار  مسا  نآ  میھاوخیمن 

ـالاو و فادـھا  زا  یکی  هک  یمومع ، یاـھتورث  زا  ناـگمھ  یهدافتـسا  تورث و  تسرد  میـسقت  یارب  اـی  مینکیم . باـختنا  دـیدج  ماـن  ینعی  یمالـسا ؛ یروھمج  اـی  یمالـسا ،

میھافم کی  اب  نکیل  تسانعم ، نیمھ  هب  رظان  یوغل  یانعم  ظاحل  زا  مھ  مسیلایـسوس  هکنیا  اب  مینکیمن . هدافتـسا  مسیلایـسوس »  » یهژاو زا  تسا ، مالـسا  یـساسا 

یتاحالطصا تالامعتـسا و  یاج  هب  ام  اذل  میرادن . لوبق  ار  اھنآ  ام  هک  هدش  هارمھ  هعماج  رد  خیرات و  رد  یئاھتیعقاو  کی  اب  میرازیب ؛ میھافم  نآ  زا  ام  هک  تسا  هارمھ  یرگید 

ینعی میدروآ ، ام  میدروآ . میدرک و  حرطم  ار  ندوب » یمدرم   » حالطصا ار ، فاعضتسا »  » حالطصا ار ، رابکتسا »  » حالطصا دوب ، فورعم  اھنیا  اھتـسیسکرام و  اھورپچ و  نیب  هک 

. دنشاب هتشاد  یعطاق  یمتح و  ریثات  هنیمز  نیا  رد  یصاخ  صاخشا  هکنیا  هن  دروآ ، بالقنا 

هاشنامرک  / ١٣٩٠/٠٧/٢٢ ناتسا  نایجیسب  رادید  رد  تانایب 

ماظن نیمھ  لـثم  دوب ، یتقو  اـت  یوروش  طـلغ  جـک و  فرحنم و  تموکح  دـنرادیمنرب . تسد  دـنتفین ، اـپ  زا  یتقو  اـت  دـنرادیمنرب ؛ تسد  ملاـع  یاھناطیـش  هک  تسا  یھیدـب 

دنچ رد  اما  دندوب ، فلاخم  مھ  اب  هلئسم  ات  دص  رد  اھنیا  دینادیم  دوب . فلاخم  یمالسا  یروھمج  مالسا و  اب  یـسارکومدلاربیل ، ناشدوخ -  لوق  هب  یرادهیامرـسلاربیل و - 

فرحنم ماظن  بخ ، یلو  دوب . یمالسا  یروھمج  ماظن  مالسا و  تفرشیپ  مالسا و  مایق  اب  یهزرابم  اھنآ ، سار  رد  لئاسم و  نآ  زا  یکی  دنتـشاد ؛ قفاوت  رگیدمھ  اب  هلئـسم 

اب یهلباقم  یارب  دـنروآیم  نادـیم  هب  ار  ناشدوخ  تمھ  یهمھ  دـننزیم و  ار  ناشدوخ  روز  دنتـسھ ، ات  اما  دـش ؛ دـھاوخ  دوبان  مھ  یکی  نیا  دـش ، دوبان  یوروش  یناطیش 

اب یزوریپ  اعطق  دنک ، لابند  دھدن و  تسد  زا  دوخ  لد  رد  ار  دیما  دشاب ، هتشاد  ربص  دشاب ، هتـشاد  یگداتـسیا  فرط  نیا  رگا  تسا . هدیافیب  کشالب  هتبلا  یمالـسا ؛ ماظن 

«. مکرصنی اورصنت هللا  نا  «، » هرصنی نم  نرصنیل هللا  و  « ؛ تسا نیلئاقلا  قدصا  تسا ، قداص  لاعتم  یادخ  تسا . یھلا  یاھتنس  زا  یکی  نیا  تسا ؛ فرط  نیا 

« يسارکومد لاربیل   » 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 16هاگياپ  هحفص 12 
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نایوجشناد  / ١٣٩٠/٠٨/١١ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

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

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

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

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

. درک دھاوخ 

١٣٩٠/١١/١٠ /  « یمالسا یرادیب  ناناوج و   » یناھج سالجا  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

نارود تسا . یخیراـت  گرزب  چـیپ  کـی  رـس  رب  تیرـشب ، خـیرات  ناـھج ، خـیرات  زورما  دـینادب  هک  تسا  نیا  منکیم ، ضرع  مدوخ  نادـنزرف  زیزع و  ناـناوج  امـش  هب  نم  هک  هچنآ 

. یحو هب  یهیکت  یھلا و  لازیال  تردـق  زا  دادمتـسا  لاعتم و  یادـخ  هب  هجوت  زا  تسا  ترابع  نارود  نیا  حـضاو  گرزب و  یهناشن  دوشیم . زاـغآ  دراد  ملاـع  یهمھ  رد  یدـیدج 

یسارکومدلاربیل دھم  رد  دینیبیم  دراد -  هبذاج  برغ  یسارکومدلاربیل  هن  دراد ، هبذاج  مسیسکرام  هن  زورما  تسا . هدرک  روبع  یدام  یاھیژولوئدیا  بتاکم و  زا  تیرـشب 

هبذاـج نیرتشیب  یمالـسا ، تما  ناـیم  رد  زورما  دـنراد . یاهبذاـج  رالوکـس  یاھتـسیلانویسان  هن  تسکـش -  هب  دـننکیم  فارتعا  تسا ؛ ربـخ  هچ  اـپورا  رد  اـکیرمآ ، رد  برغ ،

کی نیا  دنک . دنمتداعس  ار  رشب  دناوتیم  زیزع  مالسا  یھلا و  یحو  یھلا و  بتکم  هک  تسا  هداد  هدعو  لاعتم  یادخ  هک  یحو ؛ بتکم  هب  نآرق ، هب  مالـسا ، هب  تسا  قلعتم 

. تسا یئانعمرپ  مھم و  رایسب  کرابم و  رایسب  یهدیدپ 

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

یتح برغ ، یسارکومد  لاربیل  یوگلا  یرادهیامرس و  بطق  تیدوجوم  کنیا  تیعورـشم و  دوب . دنھاوخ  هدوب و  اھتـضھن  ریاس  سنوت و  رـصم و  رد  یلـصا  ناگدنزاب  لوا ، هورگ 

یقالخا و یـشاپورف  دـناهتفرگ . رارق  یدالیم  هھد ٨٠  رد  یتسینومک  قرـش  کولب  طئارـش  هیبش  یطئارـش  رد  هدـش و  ورهبور  لالحمـضا  رطخ  اـب  زین  اـکیرمآ  اـپورا و  دوخ  رد 

یهدناشنتسد هتسباو و  یاھروتاتکید  رثکا  لزلزت  ای  طوقس  هزغ ، نانبل و  ناتسناغفا و  قارع و  رد  یماظن  گرزب  یاھتـسکش  یداصتقا ، یهقباسیب  یاھنارحب  یعامتجا ،

تیھام ندش  اشفا  هقباسیب ، یوحن  هب  نورد  زا  برغ و  لامش و  زا  یتسینویھص  میژر  نداتفا  رطخ  هب  رصم ، نداد  تسد  زا  هژیوب  یبرع و  ناملـسم و  یاھروشک  رد  نانآ 

ربارب رد  هناگود  یریگعضوم  رد  یئوگناشیرپ  یئوگضقانت و  رشب ، قوقح  یسارکومد و  یهلئسم  اب  یسایس  یشنیزگ و  یاھدروخرب  یللملانیب و  یاھنامزاس  یهتسباو 

 ... نمی و نیرحب ، رصم ، یبیل ، لئاسم 

رد شالت  اھتلم ، بوکرـس  راھم و  زا  یناوتان  زا  سپ  ناشفدھ  نیرتگرزب  کنیا  تسا و  هدرب  ورف  یقیمع  یریگمیمـصت  نارحب  یناھج و  دامتعا  نارحب  رد  ار  لوا  یهتـسد  اھنیا 

یزاسزاب یـشیامن ، یحطـس و  یاھمرفر  هب  افتکا  دـساف و  یاھمیژر  یلبق  یاھراتخاس  یرثکادـح  ظفح  رثوم ، بازحا  نورد  هب  ذوفن  اھبالقنا و  نامرف  قاتا  رب  طلـست  تھج 

عاجترا ای  نتخاس  فقوتم  تھج  رد  اھھورگ  دارفا و  یخرب  ندـیرخ  یارب  شالت  ای  رورت و  هدـنیآ ، رد  الامتحا  دـیدھت و  عیمطت ، هدرک ، بالقنا  یاھروشک  رد  دوخ  یموب  یاھورین 

یاھراعش لعج  یبزح ، ای  یبھذم و  ای  یاهلیبق  یموق و  یاھداضت  هب  ندز  نماد  رگیدکی ، اب  یعرف و  لئاسم  اب  مدرم  ندرک  ریگرد  ای  ندرک  سویام  ندرک ، درس  اھبالقنا و  رد 

نایم یزادناهقرفت  ای  یـسایس و  یاھیزاب  نورد  هب  نانآ  ندـناشک  نویبالقنا و  نابز  نھذ و  رب  میقتـسمریغ  ای  میقتـسم  لرتنک  اھـشبنج ، تیھام  رییغت  تھج  رد  یفارحنا 

هب هک  تسا  رگید  دنفرت  اھهد  و  یلام و ... کمک  نوچمھ  غورد  یئاھهدعو  اب  صاوخ  یخرب  اب  هدرپ  تشپ  شزاس  یارب  شالت  یمدرم ، یاھھورگ  نایم  نانآ ، قیرط  زا  نانآ و 

. مدرک هراشا  البق  نارھت  رد  یمالسا  یرادیب  یللملانیب  یهرگنک  رد  اھنآ  زا  یئاھهنومن 

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

نیرتهاتوک رد  ار  ناتیاھروشک  رب  مکاح  یگتـسباو  رقف و  ینیدیب و  دادبتـسا و  یگدـنامبقع و  خـیرات  کی  هنوگچ  هک  دوب  دـھاوخ  نیا  امـش  یلـصا  راک  گرزب ، داـھج  نیا  رد 

کی ار  یجراخ  یلخاد و  یاھدیدھت  دینک و  یزاسهعماج  ملع ، تینالقع و  تیاعر  هنارالاسمدرم و  یاهویـش  هب  یمالـسا و  درکیور  اب  هنوگچ  دـینک و  ناربج  هللااشنا  اھنامز 

؛ دـینک هنیداھن  ار  برغ » مزیـشاف   » یاھنم مظن »  » و مزیـسکرام ،»  » یاـھنم یربارب »  » و مزیلاربیل ،»  » یاـھنم یعاـمتجا » قوقح  یدازآ و   » هنوگچ دـینارذگب ؛ رـس  زا  کـی  هب 

، دینک تفرشیپ  هنوگچ  دیوش ؛ یوزنم  هکنآیب  دیوش ، لقتـسم  هنوگچ  دیوش ؛ رجحت  دومج و  راتفرگ  هکنآیب  دینک ، ظفح  ار  مالـسا  یقرتم  تعیرـش  هب  شیوخ  دیقت  هنوگچ 

. دیوش راکهظفاحم  هزیرالوکس و  هکنآیب  دینک ، یملع  تیریدم  هنوگچ  دیوش ؛ هتسباو  هکنآیب 

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

یـسارکومد لاربیل  ماد  هب  نداـتفا  یاـنعم  هب  رگا  و  دیـشاب ؛ تارکومد  همھ  تساـھبالقنا ، لوصا  بوچراـچ  رد  دازآ  تاـباختنا  ندوب و  یمدرم  یاـنعم  هب  رگا  ندوب » تارکومد  »

. دیشابن تارکومد  کی  چیھ  دشاب ، یدیلقت  مود و  یهجرد 

نایوجشناد  / ٠١/١٣٩٣/٠۵ رادید  رد  تانایب 

رادروخرب ىقـالخا  شزرا  نیرتـمک  زا  دـنوشیم -  هرادا  تیادـھ و  دـنراد  نآ  ساـسا  رب  ىبرغ  ىاـھروشک  زورما  هک  ىرکف  ماـظن  قطنم و  نیا  ىـسارکومدلاربیل -  قطنم  زورما 

رگتواضق هاگن  لباقم  رد  ار  ناشدوخ  دنراد  دننکیم ، اوسر  ار  ناشدوخ  دـنراد  عقاو  رد  درادـن ؛ دوجو  نآ  رد  تیناسنا  ساسحا  درادـن ، دوجو  نآ  رد  ىقالخا  شزرا  چـیھ  تسین .

ماـظن تسا ، نیا  اـکیرمآ  میـسانشب . ار  اـکیرمآ  مینک و  ظـفح  ناـمدوخ  ىارب  دـیاب  مھم  ىهبرجت  کـی  ناونعهب  ار  نیا  اـم  دـننکیم . اوـسر  خـیرات ، ىادرف  اـیند و  ىاـھتلم  زورما 

ىمالسا ىروھمج  ماظن  لباقم  رد  زورما  هک  ىاهھبج ]  ] نآ دراذگب . رثا  دیاب  تشاذگ و  دھاوخ  رثا  ام ، دروخرب  رد  ام ، تواضق  رد  ام ، لمع  رد  نیا  تسا . نیا  ىسارکومدلاربیل 

نیا ناشتیعقاو  دنتـسھ ، نیا  شناورهلابند ، اکیرمآ و  ىهدـحتم  تـالایا  تلود  ىنعی  تسا ، ىمالـسا  ىروھمج  ماـظن  اـب  شلاـچ  رد  فلتخم ، ىاـیاضق  رد  تسا و  هتفرگ  رارق 

شارخلد و تیانج  بکترم  ملاـظ و  زا  چـیھ ، دـنرادن  هک  ىتیـساسح  چـیھ  عاـفدىب  مدرم  راتـشک  هب  تبـسن  اـھناسنا و  راتـشک  هب  تبـسن  تسا : نیا  ناـشتقیقح  تسا ،

نایوجـشناد ام ، ىرکف  هاگتـسد  ناریا ، تلم  ىنعی  دشاب . رایعم  کی  ام  ىارب  دیاب  نیا  دـننکیم . مھ  تیامح  عافد و  درذـگیم -  دراد  هزغ  رد  زورما  هچنآ  لثم  گرزب -  ىاھتیانج 

ماظن لباقم  رد  زورما  نیا  تسا ؛ نیا  تسا  ىـسارکومدلاربیل  هک  وا  ىرکف  ىهیاپ  ىبرغ و  تردـق  ماظن  تسا ؛ نیا  اکیرمآ  دـننکب ؛ شومارف  ار  نیا  دـیابن  ام ، نارکفنـشور  اـم ،

. دراد رارق  ىمالسا 

ىمالسا  / ٢۵/٠۶/١٣٩۴ بالقنا  نارادساپ  هاپس  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

تینما هقطنم  نیا  یاجک  دینک  هاگن  امش  زورما  دوب ؛ تینما  داجیا  ناشراعش  دندش ، هقطنم  دراو  لبق  لاس  هدزناپ  هد  هک  دنتسھ  یناسک  نامھ  یمالسا  بالقنا  نانمشد 

مـسیرورت زورما  اـما ]  ] دوب مسیرورت  اـب  یهزراـبم  ناشراعـش  دـندرک ، هلمح  ناتـسناغفا  هب  یتقو  اـقیرفآ . لامـش  ایـسآ و  برغ  هتفرگ ؛ ار  هقطنم  نیا  رـسارس  ینمااـن  دراد ؟

یولج شتآ  رد  هدـنزهدنز  ار - ناشدوخ  نانمـشد   - ار اھناسنا  شیاـھمدآ  هک  یمـسیرورت  نشخ ؛ یـشحو و  مسیرورت  یمـسیرورت ! هچ  مھ  نآ  هتفرگ ؛ ارف  ار  هقطنم  یهمھ 

؛ دننک سکعنم  دننک و  لقتنم  ایند  مدرم  یهمھ  رواب  مشچ و  هب  تسرد  ار  هرظنم  نیا  هکنیا  یارب  دـننکیم  هدافتـسا  مھ  ینف  نوگانوگ  تاناکما  زا  دـننازوسیم ؛ همھ  مشچ 

مسیرورت دندوب  هدمآ  اھنیا  دنربیم . رس  ناشنادنزرف  لباقم  رد  ار  ردام  ردپ و  دنشکیم ، شردام  لباقم  رد  ار  هچب  دنتسھ ؛ روجنیا  زورما  یریفکت  رـصانع  یروجنیا ! مسیرورت 

دندوب هدمآ  تسین ؟ مسیرورت  هقطنم  یاجک  زورما  دننیچرب ؛ هقطنم  زا  دوب - نیا  ناشراعش  دوب ؛ نیا  ناشیعقاو  تساوخ  میوگیمن   - اعدا نیا  اب  راعـش و  نیا  اب  هقطنم  رد  ار 

یاـپ رـس  دـنراد  اـکیرمآ  نیدـحتم  اـکیرمآ و  کـمک  هب  هقطنم  نیا  یاـھمیژر  نیرتروتاـتکید  نیرتدبتـسم و  نیرتعجترم و  زورما  دـننک ؛ داـجیا  یـسارکومد  ناـشدوخ  یاـعدا  هب 

« يسارکومد لاربیل   » 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 16هاگياپ  هحفص 13 
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. دنھدیم همادا  ناشدوخ  تایانج  هب  دنتسیایم و  ناشدوخ 

ىمالسا  / ٢۵/٠۶/١٣٩۴ بالقنا  نارادساپ  هاپس  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

لوط رد  هک  دننکیم  تیامح  ییاھمیژر  زا  دنریگرد . یباسح  هدیچیپ ؛ مھ  اکیرمآ  نارادمتسایس  یاپورپ  هب  لکـشم  نیا  تسا ؛ نیا  اکیرمآ  یـساسا  تالکـشم  زا  یکی  اعقاو 

، اکیرمآ یرکف  یـسایس و  ناگبخن  نارکفنـشور و  نیب  رد  نالا  نیا  دوشیم ؛ ضقن  اھمیژر  نیا  دوجو  اب  اھنآ  یرـشب  قوقح  راعـش  یروتاتکید و  دـض  راعـش  یدامتم  یاھلاس 

نآ شرـشب ، قوـقح  یهلئـسم  نآ  تسا ، اـم  لـباقم  رد  هک  ینمـشد  تسا . یدوـجوم  نـینچ  کـی  نمـشد  نـیا  دـنھدب ؛ باوـج  دـنناوتیمن  هدرک ؛ داـجیا  هلئـسم  یباـسح 

ار هقطنم  یهمھ  حلص ؟ وک  حلص ؛ یارب  میگنجیم  ام  دنتفگیم  حلـص ؛ یهلئـسم  نآ  شتینما ، داجیا  یهلئـسم  نآ  شمـسیرورت ، یهلئـسم  نآ  شایـسارکومد ، یهلئـسم 

نیا دـیاهدرک ، رپس  هنیـس  شلباقم  رد  امـش  هکنآ  هداتـسیا ، وا  لباقم  رد  بالقنا  هکنآ  تسا . نیا  نمـشد  تسین ؟ گنج  نالا  هقطنم  نیا  یاـجک  دـندرک ؛ گـنج  هب  یهدولآ 

. نمشد نآ  تسا  نیا  یلمع ؛ یتفرعم و  للخ  همھنیا  اب  فعض ، یهطقن  همھنیا  اب  ضقانت ، همھنیا  اب  یدوجوم  نینچ  کی  تسا ؛

شترا  / ١١/١٩/١٣٩۴ ییاوھ  دنفادپ  ییاوھ و  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

نمـشد نمـشد  نیا  نوچ  تسا ؛ مزال  فعاضم  تبقارم  اھتنم  دـننکیم ؛ شـالت  دـننکیم ، تیلاـعف  دـنراد  اـفاصنا  اـقح و  تسا ، بوخ  روشک  نیلوئـسم  یاـھتیلاعف  هللادـمحب 

. تسا یئایحیب  حیقو و  نمشد  تسا ، یراکبان 

هد ار  نمی  دراد  یروشک  کی  هک  دـیراد  ربخ  امـش  ایآ  دنـسرپیم  اھییاکیرمآ  زا  ایند  یمومع  راکفا  دـھدیمن . باوج  زورما  ایند  یمومع  راکفا  یاـھلاوس  نیرتهداـس  هب  اـکیرمآ 

عالطا رگا  دینکیمن ؟ ضارتعا  ارچ  دیراد  عالطا  رگا  دینکیم ؟ تیامح  ارچ  دیراد  عالطا  رگا  دیرادن ؟ عالطا  ای  دیراد  عالطا  دنکیم ؟ دوبان  ار  اھرھـش  دـنکیم ، نارابمب  هام  هدزای  هام ،

، دـینزیم رـشب  قوقح  زا  مد  هک  امـش  دـینکیم ؟ تیامح  ارچ  دـینکیم ؟ کمک  ارچ  دـننکیم ؟ کمک  اھنآ  هب  ناتناسرتخوس  یاـھامیپاوھ  ارچ  دـینادیم ، تیاـنج  ار  نیا  دـیراد و 

مـسیرورت دـنوشب ، هتـشک  یعاـفد  چـیھ  نودـب  اھهسردـم  رد  اھناتـسرامیب ، رد  اـھهناخ ، لـخاد  یماـظن ، ریغ  درم ، نز و  نارازھ  کدوک ، نارازھ  هکنیا  دـیھدب . ار  شباوج 

ایند مدرم  مشچ  هب  فاصفاص  دـنھدیمن ؛ باوج  نیا  هب  اھییاکیرمآ  دـینکیم ؟ تیامح  نآ  زا  ارچ  تسین ؟ یتلود  مسیرورت  لکـش  نیرتهناـمحریب  نیرتحـیقو و  نیا  تسین ؟

۶۵ لاس ، اب ۶٠  تسا  نیطـسلف  فرط  نآ  تسا ؛ ریخا  لاس  کی  نیا  یهلئـسم  هلئـسم ، تسا ؛ نمی  الاح  نیا  دننکیم ! مھ  رـشب  قوقح  زا  یرادفرط  یاعدا  دننکیم ، هاگن 

دینیبیم دــننکیم ، دوباـن  ار  ناـشیاھهعرزم  دــینیبیم  دــننکیم ، بارخ  ار  ناـشیاھهناخ  دــینیبیم  دــننکیم ، راـکهچ  دــنراد  ار  نیطــسلف  مدرم  دــینیبیم  هقباـس . لاـس 

لوپ ارچ  دـینکیم ؟ عافد  ارچ  سپ ] ، ] دـینیبیم ار  اھنیا  دـنرادیم ؛ ناشھگن  حلـسم  دـنناشنیم و  اھهناخ  نآ  رد  گنفت  اب  ار  تسینویھـص  رـصانع  دـننکیم و  یزاسنامتخاس 

هب تسا . یمومع  راکفا  یهداس  تالاوس  اھنیا  ارچ ؟ دـییوگیم ؟ قلمت  امئاد  دـییآیم و  هاتوک  اکیرمآ  لخاد  یتسینویھـص  یبال  ناتدوخ  لوق  هب  لابق  رد  اـمئاد  ارچ  دـیھدیم ؟

هک ییاھروشک  رد  دـننکیم . یـسارکومد  یاعدا  دـننکیم ، رـشب  قوقح  هب  یدـنمهقالع  یاعدا  دـننکیم ، یتسود  یاعدا  تقونآ  دـنھدیمن . باوج  اـھلاوس  نیا  زا  هملک  کـی 

[ اما ، ] تسیچ تاباختنا  دـنمھفیمن  الـصا  دـنرادن ، ییانـشآ  تاباختنا  مان  هب  یاهدـیدپ  اب  الـصا  دروآ ، دوشیمن  ار  تاباختنا  مسا  دنتـسھ ، اـم  یهقطنم  رد  اـکیرمآ  ناـمیپمھ 

نینچکـی اـکیرمآ  تسا ؛ ینمـشد  نینچکـی  اـم  نمـشد  دـنکیم . عاـفد  اـھنآ  زا  مھ  روجهمھ  روجهچ ! مھنآ ] [ ؛ هتـسب توخا  دـقع  اـھنیا  اـب  یـسارکومد  رادفرط  یاـکیرمآ 

نینچ کی  اکیرمآ  ماظن  میرادـن - یراک  ام  اکیرمآ  مدرم  هب   - تسا ییاکیرمآ  ماـظن  روظنم  تسا ؛ اـکیرمآ  یهمکاـح  تئیھ  روظنم ، هک  ماهتفگ  اـھراب  نم  هتبلا  تسا . یدوجوم 

باوج دـنراد  یباوج  اعقاو  رگا  بخ ، دـنھدیمن ! تالاوس  نیا  هب  مھ  یباوج  و  دـندنخیم ، مدآ  یور  وت  مھ  دـعب  دـنھدیم ، ماجنا  ار  فالخ  یاھراک  نیرتهناحیقو  تسا . یماـظن 

، یھلا لضف  هب  دشاب . عمج  شـساوح  دیاب  ناریا  تلم  دشاب ؛ عمج  شـساوح  دیاب  تسا ، ینمـشد  نینچکی  لباقم  رد  یروشک  کی  یتقو  ملاع . یمومع  راکفا  هب  دنھدب 

نیا زا  دعب  دنکب ؛ یثنخ  ار  راکبان  رادغ و  رگهلیح و  نمـشد  نیا  ریبدـت  تسا  هتـسناوت  نونکات  یمدرم  میظع  تکرح  نیا  و  تسا ، هدوب  عمج  تسا و  عمج  ناریا  تلم  ساوح 

. درک دھاوخ  راوخ  ار  نمشد  نیا  یھلا  لضف  هب  مھ 

نایوجشناد  / ١٣٩٧/٠٨/١٢ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

لوفا هب  ور  اکیرمآ  دوخ  مرن  تردـق  یونعم و  رادـتقا  طقفهن  دـننزیم . ار  فرح  نیا  دـنراد  زورما  ایند  حرطم  یاھسانـشهعماج  هک  تسا  ییاـھفرح  وزج  نیا  میوگیمن ؛ نم  ار  نیا 

سانـشهعماج کی  نیا  زا  لبق  لاس  نیدنچ  دننکیم . وربآیب  دـنراد  دـندرک ، وربآیب  اھنیا  تسا ، برغ  ندـمت  یـساسا  یهیاپ  هک  مھ  ار  یـسارکومدلاربیل  یتح  هکلب  تسا 

و هن »  » دیوگیم هتفرگ ، سپ  ار  شفرح  زورما  مدآ  نامھ  دورب . دناوتیمن  رتالاب  نیا  زا  رگید  رشب  تسا و  رـشب  یخیرات  لماکت  هیلااھتنم  اکیرمآ  ینونک  تیعـضو  تفگ  ایند  حرطم 

. دوب هدز  زور  نآ  هک  یفرح  نآ  لباقم  یهطقن  تسرد  دـنزیم ، دراد  ار  یرگید  یاھفرح  اما  مدرک  هابتـشا  نم  دـیوگن  تسا  نکمم  احیرـص  ـالاح  ار . یرگید  یاـھزیچ  دـنکیم  وزرآ 

. تسا اکیرمآ  عضو  نیا  بخ 

، تسا یـسارکومدلاربیل  رب  ناشیعامتجا  ماـظن  ناـشتموکح و  ساـسا  هیاـپ و  هک  ار  یبرغ  یاـھتلم  دوخ  ماهتفگ - ار  نیا  ررکم  مھ  اـھلبق  هدـنب   - یـسارکومدلاربیل هتبلا 

داسف هداوناخ ، ندـش  دوباـن  یعاـمتجا ، تلادـع  دوبن  یعاـمتجا ، یاھفاکـش  هدرک ؛ هراـچیب  ار  اـھنآ  دوخ  تسا ، جـیار  برغ  رد  زورما  هک  یایـسارکومدلاربیل  هدرک . تخبدـب 

هب رگید  هک  اکیرمآ - بیرغوبیجع  یلعف  روھمجسیئر  نیا   - هدـمآ هک  مھ  اقآ  نیا  الاح  دـناهدش . هراچیب  اھنآ  دوخ  دـیدش ؛ یطارفا و  یاھییارگدرف  ریگهمھ ، ریگارف و  یقالخا 

. هدرب ار  یسارکومدلاربیل  مھ  اکیرمآ و  مھ  یوربآ  یهمتت  عقاورد  هدز و  جارح  بوچ  اھنیا  یهمھ 

یملع  / ١٣٩٨/٠٧/١٧ رترب  یاھدادعتسا  ناگبخن و  رادید  رد  تانایب 

یتایصوصخ تاعبت و  اب  برغ  یسارکومد  لاربیل ـ  هار  هن  داصتقا ، تاعبت  داصتقا و  رد  یتسیلایسوس  هار  هن  میاهدرک ؛ داھنشیپ  ایند  هب  ار  یموس  هار  کی  مالسا  تکرب  هب  ام 

یدـنک یردـق  کـی  هار  نیا  نوگاـنوگ  یاـھهیارآ  رد  اـم  هتبلا  تسا . یموـس  هار  دوریم ، دراد  اـم  روـشک  زورما  هک  یھار  نیا  میراد ، اـم  یموـس  هار  کـی  تسھ ؛ شلاـبند  هـک 

کی الثم  زورما  هک  یبرغ  یاھروشک  تسین . ندـمت  کی  هب  ندیـسر  ماظن و  کی  تکرح  یارب  یدایز  نامز  لاس ، لـھچ  تسین . یداـیز  تقو  نکل  میاهدرک  یھاـتوک  میاهدرک ،

. تسین یدایز  نامز  لاس ، لھچ  دندرک ؛ مرن  هجنپ  تسد و  تالکشم  اب  نرق ، جنپ  نرق ، راھچ  دنراد ، یاهداتفااج  ندمت 

١٣٩٩/٠١/٢١ /  ( جع ) نامز ماما  ترضح  تدالو  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس 

هچ  - دنشاب هتشاد  یجنم  کی  هب  زاین  ساسحا  زورما  ردق  هب  ملاع ، یاج  همھ  رد  یرـشب  یهعماج  یرـشب ، داحآ  هک  دشاب  هداتفا  قافتا  یاهرود  رتمک  رـشب  خیرات  رد  دیاش 

زاین ساسحا  یجنم ، کی  هب  زاین  ساسحا  ناشدوخ - هاگآدوخان  رد  یلو  دننکیم  زاین  ساسحا  هک  مدرم  زا  یرایـسب  هچ  دـننکیم ، ساسحا  ار  زاین  نیا  هناھاگآ  هک  ناگبخن 

ناسنا خـیرات ، زا  یاهرود  رتمک  رد  یھلا ؛ تیادـھ  هب  تمـصع ، هب  زاین  ساسحا  موصعم ، تماما  کی  هب  زاین  ساسحا  یھلا ، تردـق  تسد  کی  هب  زاین  ساـسحا  یدـھم ، هب 

زا  - هدرک هبرجت  ار  نوگانوگ  یاھکلـسم  نوگانوگ و  یرکف  ( ٣) یاھهلحن نوگانوگ و  بتاکم  تیرـشب  هکنآ  زا  دـعب  زورما  دراد . غارـس  الاو  تقیقح  نیا  هب  زاین  ساسحا  همھ  نیا 

یملع یاھتفرـشیپ  همھ  نیا  اب  رـشب  دنکیمن ؛ شیاسآ  ساسحا  دـنراد - اھنیا  هک  ییاعدا  همھ  نیا  اب  ایند ؛ رد  جـیار  یـسارکومدلاربیل  ات  یبرغ  یـسارکومد  ات  مسینومک 

راچد تسا ، هانگ  اشحف و  راچد  تسا ، یراـمیب  راـچد  تسا ، رقف  راـچد  تیرـشب  دـنکیمن ؛ یتخبـشوخ  ساـسحا  هداد ، رییغت  ناـھج  رد  ار  یگدـنز  عضو  یلکب  هک  روآتریح 

، دننکیم هدافتساوس  ملع  زا  اھتردق  تسا ؛ ملع  زا  اھتردق  یهدافتساوس  راچد  رشب  تسا ؛ عیـسو  رایـسب  یتاقبط  فاکـش  راچد  تسا ، یرباربان  راچد  تسا ، یتلادعیب 

هک تسا  هدـش  بجوم  اـھنیا  تسا ؛ هجاوم  اـھنیا  اـب  رـشب  دـننکیم ؛ هدافتـساوس  تعیبط  زا  یهدشجارختـسا  یاـھییاناوت  زا  دـننکیم ، هدافتـساوس  تعیبـط  تایفـشک  زا 

. دننک شخبتاجن  تسد  کی  هب  زاین  ساسحا  دننک ؛ یگتسخ  ساسحا  ایند  یاج  همھ  رد  اھناسنا 

(ع)  / ١٣٩٩/٠٨/١٣ قداص ماما  و  (ص ) مظعا ربمایپ  تدالو  زورلاس  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس  رد  تانایب 

« يسارکومد لاربیل   » 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 16هاگياپ  هحفص 14 
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هک دیوگیم  دنک ، رازگرب  وا  ار  تاباختنا  تسانب  تسا و  راک  رـس  نالا  هک  یروھمجسیئر  تسا . یاییاشامت  عضو  دینک ، هظحالم  رگا ]  ] امـش ار  اکیرمآ )  ) اھنآ دوخ  عضو  اھتنم 

دراد وا  عقاو  رد  ار  تاباختنا  تسا و  راک  رـس  نالا  شدوخ  هک  دـیوگیم  یروھمجسیئر  نآ  ار  نیا  دـیوگیم ؟ یـسک  هچ  ار  نیا  تسا ! اکیرمآ  خـیرات  تاـباختنا  نیرتهناـبلقتم  نیا 

فرح روج  نیا  ناشتاباختنا  یهرابرد  ناشدوخ  تسا ؛ نیا  ییاـکیرمآ  یـسارکومد  دراد ! عیـسو  فلخت  دـصق  پمارت  هک  دـیوگیم  لـباقم  رد  مھ  شبیقر  یکی  نآ  دـنکیم . ارجا 

. تسا اکیرمآ  دوخ  لخاد  رد  یسارکومدلاربیل  هیرک  یهرھچ  زا  یاهنومن  نیا  دننزیم ؛

١۴٠١/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیموسویس  مسارم  رد  تانایب 

هتـشذگ زا  ار  هدنیآ  دنک ، ادج  روشک  طحنم  یهتـشذگ  زا  ار  دیدج  حرط  هک  دوب  نیا  ماما  هار  یهشقن  دوب ، نیا  ماما  یعـس  یمالـسا ، یروھمج  داجیا  نارود  تابثا ، نارود  رد 

لیذ رد  روشک ، یهرادا  یارب  درکیم  داھنـشیپ  درکیم و  هئارا  هک  یحرط  هک  تروص  نیا  هب  دنک ؟ ادج  تسناوتیم  یروج  هچ  ار  هدنیآ  نیا  دوب . نیا  ماما  یعـس  دنک ؛ ادج  یلکب 

« یرالاسمدرم  » ای یروھمج »  » دنیوگیم نآ  هب  برغ  رد  هچنآ  لیذ  رد  یمالـسا ، یروھمج  حرط  حرط ، نیا  هک  تشاد  رارـصا  ماما  دریگن . رارق  یبرغ  سوماق  ندمت و  گنھرف و 

دوخ هب  طوبرم  تسین ، برغ  زا  یهتفرگماو  یروھمج » ، » تسا مالـسا  لام  یروھمج »  » هک مدرک  نییبت  زور  نیمھ  تبحـص  رد  هتـشذگ  لاس  مدرک ، نایب  نم  اذل  دریگن . رارق 

نآ هک  یبتکم  ود  نآ  زا  دوب ] ممصم   ] ماما اذل  تشاد . مالسا  یهلئسم  هب  هک  یتفرعم  زا  تسا  یشان  نیا  دنکیم ، دیکات  همھ  نیا  مدرم  یار  یور  ماما  هکنیا  تسا . مالسا 

یاھراعـش زا  یکی  اذل  دنک ؛ ادج  ار  یمالـسا  یروھمج  اھنیا  یود  رھ  زا  روحمیروتاتکید ، یتسینومک  میژر  ات  روحمهیامرـس  یـسارکومدلاربیل  ینعی  دوب ، جـیار  ایند  رد  زور 

نآ هن  برغ ، رد  همانربیب  رابودنبیب و  یاھیدازآ  نآ  داصتقا و  رد  یرادهیامرـس  ماظن  نآ  هن  مسیلاربیل ؛ هن  مسینومک ، هن  دوب ؛ یبرغ » هن  یقرـش ، هن   » راعـش ماما  یلوصا 

یارب دندرک  حرطم  ماما  ار  یاهزات  یوگلا  کی  یبرغ ؛ هن  یقرش و  هن  تشادن ؛ لوبق  ماما  ار  ود  نیا  زا  مادک  چیھ  تشاد ؛ دوجو  یقرـش  یاھماظن  رد  هک  یدادبتـسا  قانتخا و 

. اھنآ اب  توافتم  یلکب  یمالسا ، یروھمج  ماظن 

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

هک میتسھ  یمیظع  تردق  کی  هب  یکتم  ام  تسا . هناراودیما  هاگن  تسا ، ینـشور  هاگن  خیرات  تکرح  خیرات و  ریـسم  هب  نامھاگن  تسا ؛ هناراودـیما  هاگن  ناھج  هب  ام  هاگن 

هدرـسفا دنوشیم ، دیماان  اھنآ  دنرادن ، ار  لسوت  نیا  دنرادن ، ار  لکوت  نیا  هک  یناسک  نآ  میتسھ ؛ ادخ  هب  لکوت  لھا  ام  دھدیم . دیما  ام  هب  دـشخبیم ، ورین  ام  هب  تردـق  نیا 

زا یلیخ  تسا ؛ کیروئت  تسبنب  یرکف و  تسبنب  رد  برغ  یایند  زورما  تسا . کوپ  ناشنطاب  اما  دـننکیم ، یوھ  یاـھ و  دـننامیم . هار  طـسو  دـننامیم ، ناوتاـن  دـنوشیم ،

ایند رد  زورما  هک  ییاھزیچ  نیا  زا  یلیخ  دزاسیمن  دنتـشاد  اھنیا  هک  یـسارکومد  لاربیل ـ  هاگن  نآ  اـب  تسا ؛ مھف  لـباق  ریغ  تسا ، هیجوت  لـباق  ریغ  ناـشیارب  اـیند  لـئاسم 

یهدـنیآ تیودـھم و  یهلئـسم  خـیرات ، تکرح  شقن  ادـخ ، هب  لکوت  شقن  ناسنا ، یهدارا  شقن  ناسنا ، شقن  تسا . لح  لباق  زیچ  همھ  اـم  یارب  هن ، اـم  یارب  اـما  تسھ .

. تسا یلاخ  ناشتسد  دندقاف ، دنرادن ، هن ؛]  ] اھنآ یارب  تسا ، نشور  ام  یارب  هک  تسا  ییاھزیچ  کی  مالسا ، یعطق 

ناھفصا  / ١۴٠١/٠٨/٢٨ مدرم  رادید  رد  تانایب 

هولج دریگب ، قنور  دنکب ، تفرشیپ  ماظن ، نیا  یمالسا ، یروھمج  رگا  هک  تسا  نیا  یمالسا  یروھمج  اب  رابکتسا  لکـشم  تسا ؛ اجنیا  لکـشم  رابکتـسا ، یهھبج  رظن  زا 

، ناھفـصا گرزب  نادـیم  رد  میظع  تیعمج  نیب  رد  مدرک ؛ راب  کی  ناھفـصا  رد  ار  ثحب  نیا  اقافتا  نم  دـش . دـھاوخ  لطاب  برغ  یایند  یـسارکومدلاربیل  قطنم  اـیند ، رد  دـنک 

، تسین یدازآ  اجنیا  دـنتفگ  اج  کی  دـننک ؛ تراغ  ار  ایند  یهمھ  نرق  هس  دودـح  دنتـسناوت  اھیبرغ  یـسارکومدلاربیل ، قطنم  اب  مدرک . یاهراـشا  کـی  ثحب ]  ] نیا هب  عجار 

نآ عبانم  ار ، روشک  نآ  نئازخ  ار ، روشک  نآ  لاوما  نیا ، دـننام  ییاھهناھب  هب  یـسارکومد و  داجیا  یهناھب  هب  دـندش ؛ دراو  تسین ، یـسارکومد  دـنتفگ  اج  کـی  دـندش ؛ دراو 

باتک نیا  امـش  دندرک ؛ هراچیب  اھنیا  ار  دنھ  دنھ . لثم  دنمتورث  یاھروشک  زا  یرایـسب  نتـسشن  لگ  هب  تمیق  هب  دـش ، دـنمتورث  ریقف  یاپورا  دـندرب ؛ دـندرک  تراغ  ار  روشک 

، ناریا الاح  دندرک .] هراچیب   ] ار رگید  یاھاج  ار ، نیچ  رگید ؛ یاھروشک  یلیخ  و  هداتفا ؛ یقافتا  هچ  هک  دینکیم  هجوت  تسرد  دـیناوخب  رگا  ار  ناھج ــ  خـیرات  هب  یھاگن  ورھن ــ 

نیا اب  یمدرم ؛ یدازآ و  یـسارکومد ، یدازآ و  دـنتفگ  ینعی  یـسارکومدلاربیل ؛ قطنم  اب  دـندرک ، دنتـسناوت  هچ  رھ  مھ  اجنیا  اـما  دـشن ، تروص  نآ  هب  میقتـسم  رامعتـسا 

اب اھییاکیرمآ ، مھ  دعب  اھییاپورا ، لوا  لاس ، دصیـس  دـندرک ... دنتـسناوت  هچ  رھ  اھروشک ، ندوب  یمدرم  هیلع  مھ  یدازآ ، هیلع  مھ  دـندرک ؛ ریخـست  ار  اھروشک  ناونع ،

مدرم هب  یعقاو  قطنم  کی  اب  دنک و  در  ار  یـسارکومدلاربیل  قطنم  هک  دـیایب  دوجو  هب  ایند  رد  یماظن  کی  یتموکح و  کی  رگا  الاح  دـندرک . تکرح  یـسارکومدلاربیل  قطنم 

، نیا و  دنکیم ؛ لاطبا  ار  یـسارکومدلاربیل  قطنم  نیا ، دتـسیاب ، یـسارکومدلاربیل  لباقم  رد  دنک و  یوق  ار  اھنآ  دنک ، رادیب  ار  اھنآ  دنک ، هدنز  ار  اھنآ  دـھدب ، تیوھ  شروشک 

یروھمج و  دندرک ، ندوب  یمدرم  یاعدا  اھنآ  هدش ؛ انب  نید  یهیاپ  رب  یمالـسا  یروھمج  و  دوب ، هدـش  انب  نید  یفن  یهیاپ  رب  یـسارکومدلاربیل  تسا . یمالـسا  یروھمج 

. تسا یمدرم  ماظن  کی  هملک  یعقاو  یانعم  هب  یمالسا 

« : یسارکومد لاربیل   » هژاودیلک اب  طبترم  تالاقم 

یدمحم  /   ٠٣/٠١/١٣٨۵ اضریلع  هدنسیون :  یسارکومد /  لاربیل  یاھشلاچرب  یدمآرد 

تاکشم  /   ٠١/٠١/١٣٨۵ دمحم  هدنسیون :  یسارکومد /  لاربیل  شجنس 

« يسارکومد لاربیل   » 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 16هاگياپ  هحفص 15 
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رامعم  /   ١٣٨٧/٠١/٠١ هللاتمحر  هدنسیون :   / ( هر ) ینیمخ ماما  رظنم  زا  ینید » یرالاسمدرم   » و یسارکومد » لاربیل   » یاھهیرظن یقیبطت  یسررب 

دنزیعاجش  /   ١٣٩١/٠٨/٢۴ اضریلع  هدنسیون :  تلادع /  یدازآ و  ینید  رداصم 

رفینیعم  /   ١٣٩١/٠٨/٢۴ هثدحم  هدنسیون :  هداوناخ /  هزوح  رد  مسیلاربیل  هیرظن  تارثا  یسررب 

دنمزوریپ  /   ١٣٩٠/٠٢/٢٧ اضریلع  هدنسیون :  یعامتجا /  تلادع  رد  نآ  ریثات  تیدوبع و  موھفم  رب  هیکت  اب  یدازآ  تلادع و  تبسن  لیلحت 

یرغصا  /   ١٣٩٠/٠٢/٢٧ دومحم  هدنسیون :  یرھطم /  دیھش  زلار و  ناج  ءارآ  رد  تلادع  هلئسم 

نایعاد  /   ١٣٩١/٠٢/٢۴ داوج  دمحم  هدنسیون :  یتسیناموا /  بتاکم  نایاپ  یمالسا و  یرادیب  هیرظن 

« يسارکومد لاربیل   » 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 16هاگياپ  هحفص 16 
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