
هغالبلاجھن  / ١٣۶٠/٠٢/٢٩ یللملانیب  هرگنک  نیلوا  رد  تانایب 

ریغ یهلیـسو  اھهد  هک  دـنادن  هک  تسیک  اما  دوشیم ، هدرمـش  تموکح  اـشنم  کـالم و  مدرم  تیرثکا  ناـعذا  لوبق و  مدرم و  تساوخ  ینعی  یـسارکومد  دـیدج  یاـیند  رد 

گنھرف رد  هک  تفگ  هلمج  کی  رد  ناوتیم  نیاربانب  دوشب ؛ تیادـھ  دـنھاوخیم  نابلطتردـق  نارادـمروز و  هک  نانچنآ  مدرم  تساوخ  ات  دوشیم  هتفرگ  راکهب  هنادـنمتفارش 

روز رادـتقا و  ار  تیمکاح  اشنم  دوشب  نکفاوترپ  اھناسنا  یگدـنز  رب  دـناوتب  هغالبلاجـھن  گـنھرف  یولع و  گـنھرف  هک  یناـمز  نآ  اـت  زورما  زا  زورما و  اـت  زاـغآ  زا  یناـسنا  جـیار 

. ریغال هتسناد و 

نارھت  / ١٣۶٩/٠١/١٠ یهعمج  زامن  یاھهبطخ 

طقف تشادن ؛ یمالـسا  دـض  یتح  یمالـسا و  ریغ  یاھروشک  اب  یتوافت  المع  تشاد ، هقباس  رگید  روشک  ود  رد  هک  یمالـسا  یاھیروھمج  نآ  میناد ، یم ام  هک  ییاجنآ  ات 

اما امسم  یب مسا  اوتحم و  یب مان  کی  ینعی  دوب  دھاوخ  اھ  نآ دننام  مھ  ناریا  رد  یمالـسا  یروھمج  هک  دندرک  یم لایخ  یی  هدع دیاش  دوب . یمالـسا  یروھمج  شمـسا 

یاھقف وزج  اضعب  دندوب و  هدرک  هزرابم  مالسا  یارب  اھلاس  هک  یناسک  ناسانش و  مالسا ی  هلیسو هب  یمالسا  یروھمج  یساسا  نوناق  نیودت  یھاتوک و  تدم  تشذگ  اب 

. دنک هرادا  دربب و  هار  یمالسا  رکف  یانبم  رب  ار  هعماج  هک  تسانب  تسا و  یمالسا  اتقیقح  یمالـسا ، یروھمج  نیا  هک  دش  صخـشم  دندوب ، یمالـسا  نارکفتم  مالـسا و 

نیودـت ار  یـساسا  نوناق  هک  لوا  ناگربخ  سلجم  طساوا  رد  هک  دـشاب  ناشدای  دـنا ، هدرک بیقعت  تقد  اب  ار  ایاضق  هک  یناسک  دـیاش  دـش . عورـش  اھیدـنب  فص هک  دوب  اـجنیا 

، یمالـسا یروھمج  ندوب و  یمالـسا  مالـسا و  ی  هملک یور  یـسک  تقو ، نآ اـت  دـش . دـنلب  یمالـسا  لـئاسم  اـب  زیمآ  هلباـقم زیمآ و  تنوـشخ یاـھ  همزمز جـیردتب  درک  یم

نوچ دـنتخادرپ ؛ یمالـسا  رکفت  اب  یتاـغیلبت  ی  هلباـقم هب  جراـخ ، رد  ییاھوگدـنلب  دـیاش  لـخاد و  رد  ییاـھھورگ  جـیردتب  هک  دوب  اـجنآ  زا  اـما  داد ؛ یمن ناـشن  یتیـساسح 

. دش مولعم  یروھمج  ندوب  یمالسا 

، میدـق نارود  رد  یتسینومک . یاھتموکح  یرگید  و  یبرغ ، یاھ  یـسارکمد یکی  دوب ؛ هتفریذـپ  هدرک و  هبرجت  یدامتم  یاھلاس  لوط  رد  ار  تموکح  عون  ود  ایند  نآ ، زا  لبق  ات 

رازگراک و اھ ، نآ ی  هدارا دندرک و  یم عضو  ناشدوخ  مھ  ار  نوناق  دشاب ؛ هتشاد  دوجو  ناشیارب  ینوناق  هکنیا  نودب  دندرک ؛ یم تموکح  یار  دادبتـسا  اب  هک  دندوب  ینیطالس 

اھلکـش و اب  اما  شور ، نیمھ  اب  هک  دنتـسھ  ییاھروشک  مھ  زورما  نیمھ  هچرگا  تسا ؛ تموکح  رد  یناتـساب  هناعجترم و  شور  کی  نیا ، دوب . مدرم  نیب  رد  قلطم  مکاـح 

اھدادبتـسا هنوگ  نیا زا  دندوب  هتـسناوت  ملاع  یقرتم  یاھروشک  هکنآ  زا  دعب  دش . یم هرادا  شور  نیمھ  اب  ام  دوخ  روشک  بالقنا ، زا  لبق  دـنوش و  یم هرادا  فلتخم  یاھمان 

مھ یکی  دوب ؛ جـیار  اھ  نآ رامقا  یبرغ و  یاھروشک  رد  هک  یبرغ ، یاھ  یـسارکمد یکی  دنتخانـش : یم دـندوب و  هدرک  هبرجت  ار  تموکح  عون  ود  دـننکب ، صالخ  ار  ناـشدوخ 

نآ مرھ  یالاب  رد  و  نارگراک ، هن  دندوب ، فارشا  نایعا و  اھتموکح ، نیا  سار  رد  هچرگا  دندوب ؛ هتشاذگ  یرگراک  یاھتموکح  ار  شمـسا  ناشدوخ  هک  یتسینومک ، یاھتموکح 

مھ رگیدکی  اب  قرـش ، برغ و  هاگودرا  ود  نیا  دنتـشادن ! یتوافت  ناشدوخ  کبـس  ریغ  یاسور  نیطالـس و  نامھ  اب  دندرک ، یم ینارمکح  ینار و  تردـق هک  یناسک  اھتردـق ،

رد تشحو ، اب  سپـس  تریح و  اب  هاگودرا  ود  رھ  دمآ ، دیدپ  تموکح  دیدج  کبـس  نیا  یمالـسا  یروھمج  یتقو  اما  دندرک ؛ یم یفن  ار  رگیدمھ  دنتـشاد و  هلباقم  تدـش  هب

! دنتفرگ رارق  یمالسا  یروھمج  ماظن  لباقم 

نارھت  / ١٣۶٩/٠١/١٠ یهعمج  زامن  یاھهبطخ 

ار ییادـیدناک  بزح  دنـسانش ! یمن ار  یروھمج  تساـیر  یادـیدناک  نآ  یتـح  مدرم  دراد ، دوجو  بازحا  ی  هلیـسو هب  یروھمج  تساـیر  تاـباختنا  هک  اـھروشک  زا  یـضعب  رد 

باـختنا روـھمج  سیئر ناوـنع  هب  ار  ادـیدناک  نیا  دـنراد ، یرگید  یاـھ  هزیگنا اـی  دـنراد ، لوـبق  اـی  دـنراد ، تسود  اـی  دـنراد ، هدـیقع  بزح  نیا  هب  نوـچ  مھ  مدرم  هدرک ، یفرعم 

نالوئـسم داـحآ  اـجنیا ، رد  تسا . یمالـسا  یروھمج  رد  تموکح ، نیرتیمدرم  سلجم ، نیرت  لقتـسم تاـباختنا ، نیرت  هنادازآ سپ ، تسین . روط  نیا اـجنیا  رد  اـما  دـننک ؛ یم

یگدـنز کی  روشک ، نالوئـسم  یگدـنز  دـنراد . هقالع  اھ  نآ هب  مھ  مدرم  دـنناد ، یم مدرم  رازگتمدـخ  ار  ناشدوخ  دنتـسھ ، هنامیمـص  کـیدزن و  ی  هطبار رد  مدرم  اـب  روشک ،

. تسین ایند  رد  اھروشک  نالوئسم  ی  هیقب لثم  یفارشا و  یگدنز  تسا ؛ طسوتم  یمدرم و 

هب دـقتعم  برغ  یتـح  تسا ، فلاـخم  برغ  اـب  گـنھرف  ظاـحل  زا  نوـچ  دازآ ، تاـباختنا  یاراد  روـشک  نـینچ  کـی  یمدرم ، تموـکح  نـینچ  کـی  یمدرم ، روـشک  نـینچ  کـی 

گنھرف هناگیب و  گنھرف  هک  درک  مالعا  لوا  زا  یمالسا  یروھمج  هک  تسا  نآ  یارب  همھ  نیا  دنیبب ! یمالسا  یروھمج  رد  ار  فعض )!(  طاقن  نیا  تسین  رـضاح  یـسارکمد ،

. درک دھاوخن  لوبق  ار  یبرغ 

سدق  / ١٣۶٩/٠١/٢۴ یناھجزور  تبسانم  هب  مایپ 

یروآدای ناھج  رویغ  ناناملـسم  هب  رتشیب ، هشیمھ  زا  یدـیکات  اب  رگید  راـب  ار  نیطـسلف  مولظم  تلم  زا  عاـفد  یناـبیتشپ و  مربم  ی  هفیظو سدـق ، یناـھج  زور  ندیـسرارف 

ی هتـساوخ هب  ار  دوخ  زورما  یلم  ی  هدارا تیمکاـح و  قـح  هدرک ، ضقن  ار  یناـھج  مود  گـنج  زا  یـشان  راـب  تراـسا یاـھقفاوت  اـپورا ، رد  اـھتلم  هک  یلاـحرد نوـنکا  دـنک . یم

یمـسر ریغ  یمـسر و  نایماح  ی  هیحان زا  مھ  نیبصاغ و  ی  هیحان زا  ار  یرتشیب  یدعت  ملظ و  راشف و  زور  هب  زور  نیطـسلف  تلم  دنرامـش ، یم مدقم  زورید  حتاف  یاھتردق 

یـضارا رد  اھنابایخ  دنـشک . یم بصاغ  نمـشد  زا  ار  یتخـس  عاونا  دوخ ، ی  هناخ رد  نیطـسلف  راد  هزور مدرم  ناضمر ، کرابم  هام  یاھزور  نیمھ  رد  دـننک . یم لـمحت  ناـنآ 

یضارتعا نیرتمک  طقف  هن  رشب  قوقح  یسارکمد و  یوگ  غورد نایعدم  نیا  یبرغ  یاھتلود  تسا و  هدشرپ  نانآ  زا  اھنادنز  هتـشغآ و  ینیطـسلف  ناناوج  نوخ  هب  یلاغـشا ،

. دننک یم زین  قیوشت  تیامح و  ار  زواجتم  بصاغ  انایحا  هکلب  دننک ، یمن

مدرم  / ١٣۶٩/٠٣/٠٢ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

یگناگیب بھذم و  زا  یرود  اب  ار  یلسن  رمع و  هک  یتسیسکرام  یاھروشک  رد  زورما  تسا . هدش  دایز  ملاع  رـساترس  رد  ناناملـسم  یور  راشف  هک  مینک  یم ساسحا  ام 

یبیجع یلیخ  فرح  دراد . دوجو  یتیساسح  ناناملـسم  هب  تبـسن  رگید ، یاھروشک  رد  اھروشک و  نامھ  رد  دوش . یم ساسحا  بھذم  هب  تشگزاب  دنا ، هدنارذگ ادخ  زا 

؛ دوب هدـماین  رد  ادـص  هب  اھاسیلک  گنز  اھ ، نآ طاقن  زا  یـضعب  رد  لقاال  ای  اھروشک  نیا  رد  رتمک  ای  رتشیب  لاس  هاجنپ  هک  دـندرک  ادـیپ  قنور  ییاھروشک  رد  اھاسیلک  تسا .

یور صوصخب  ملاع ، رگید  طاـقن  رد  دـنھ و  رد  یـسارکمد و  یدازآ و  یعدـم  یاـھروشک  رد  اـپورا و  بلق  رد  اـھروشک و  نیمھ  رد  اـما  دـش . رادـیدپ  بھذـم  هب  شیارگ  ینعی 

. دینک لیلحت  ار  هلئسم  نیا  تسیچ ؟ تلع  تسھ . یی  هداعلا قوف راشف  ناناملسم 

روشک  / ١٣۶٩/٠٧/٠٨ یاھهاگشناد  رد  هیقف  ىلو  ناگدنیامن  یزکرم  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

مھ نآلا  دراد و  دوجو  مھ  مزیـسکرام  زا  دعب  هدوب ، مالـسا  دـض  یفارحنا و  طلغ و  تارکفت  مھ  مزیـسکرام  زا  لبق  تسا ؛ هدـشن  فرحنم  مزیـسکرام ، فارحنا  اب  اھنت  هک  ایند 

ام یلک  فرح  ات  مروایب ، مسا  مھاوخ  یمن هتبلا  هک  دوش  یم شخپ  ایند  رد  ییاپورا  نایامن  فوسلیف ای  نافوسلیف  زا  یضعب  ی  هلیـسو هب  زورما  هک  یتارکفت  نیمھ  تسھ .

عون یرامعتـسا  طلـست  نک  فاص هداج هک  تسھ  یتارکفت  ایند  رد  نآلا  تسا . یبرغ  یاھ  یـسارکمد لایـسوس  عون  هب  یـسارکمد  بطحلا  هلامح  دوشن  کیدزن  ییاـج  هب 

داجیا تھج  رد  رگا  تسا . ساسح  شیور  ایند  دـینیب  یم امـش  هک  یزیچ  نیمھ  یبرغ و  کبـس  هب  کیتارکمد  عماوج  داجیا  ینعی  تسایند ؛ ی  همھ رب  اپورا  اـکیرما و  دـیدج 

مدـص کی دوشب ، ضرعت  یـسک  سابل  هب  باجح ، فشک  تھج  رد  رگا  یلو  دراد ؛ یمرب اغوغ  ار  ایند  ی  همھ دوشب ، ضرعت  عماوج  نیا  دارفا  سابل  هب  تبـسن  هرذ  کی باجح ،

، دنکب مکاح  ملاع  ی  همھ رب  ادصورـس  یب دـھاوخ  یم رابکتـسا  یایند  هک  یدـیدج  ماظن  ندـمت و  یاھ  هناشن زا  یکی  زورما  تسا . یتیعقاو  نیا  دوش ! یمن اغوغ  ایند  رد  نآ 

. تسا نیمھ 

« يبرغ يسارکومد   » 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 31هاگياپ  هحفص 1 
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مدرم  / ١٣۶٩/٠٧/١١ فلتخم  راشقا  ناگدازآ و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

طرـش دـنک . داجیا  هقرفت  فالتخا و  یمالـسا ، یروھمج  دوخ  فوفـص  نایم  رد  دـناوتن  نمـشد  مینک ، یم توعد  تدـحو  هب  ار  مالـسا  یایند  ام  هک  یلاح  رد  دیـشاب ، بظاوم 

تباقر هن  تسا ؛ حلـصا  باختنا  باختنا ، یمالـسا ، یروھمج  رد  دنـشاب . مھاب  دننک و  ظفح  ار  مھ  مارتحا  یمالـسا ، یروھمج  رد  فلتخم  یاھحانج  هک  تسا  نیا  اھیزوریپ 

ماـجنا اھیـضعب  هک  ییاـھراک  تسا . هدیـسرن  ناـشماشم  هب  یزیچ  چـیھ نید ، ادـخ و  زا  هـک  تـسا  یبرغ  یاـھ  یـسارکمد هـب  قـلعتم  اـھتباقر ، اـھاوعد و  نـیا  یتاـباختنا .

ییاھ مدآ دنوشب و  دراو  تریصب  اب  زاب و  مشچ  اب  دیاب  مدرم  حلصا . باختنا  باختنا ، تسا و  یمالسا  یاشمم  اشمم ، اجنیا  رد  تسین . یمالـسا  یروھمج  باب  دنھد ، یم

. دوشب ضراعت  بجوم  دیابن  نیا  دنشابن ؛ عمج  نیا  رد  ورمع  دیز و  الاح  مریگ  دننک . باختنا  دننک ، یم ادیپ  نانیمطا  هک  ار 

امیسوادص  / ١٣۶٩/١٢/٢١ یربخ  یاھشخب  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

، ناشتعاجـش ناشدـیما ، ماظن ، نالوئـسم  ماظن و  هب  اھ  نآ ینید  داقتعا  مدرم ، نامیا  تسا  یکتم  اـھ  نآ هب  زورما  هک  ییاـھ  هاـگ هیکت هب  یمالـسا ، یروھمج  مینک  ضرف 

. تسین لکـش  نیا  هب  ایند  یاج  چـیھ  رد  ابیرقت  قیاقح ، نیا  ثداوح و  نیا  داتفا ؟ یم یقافتا  هچ  هاگنآ  دوبن ، یکتم  دراد  دوجو  نالوئـسم  مدرم و  نیب  هک  ییاـھ  یگتـسویپ

مھ دنک ، تعباتم  نالوئـسم  نیا  زا  هک  دنک  یم مکح  وا  هب  شینید  نامیا  مھ  دراد ، یفطاع  ی  هطبار مھ  دراد ، یرکف  ی  هطبار مھ  شنالوئـسم ، اب  هک  تسا  یتلم  ام  تلم 

زا رادروخرب  یاھروشک  رد  هن  نآ ، ریظن  دراد ، دوجو  ام  روشک  رد  نآلا  هک  یعـضو  نیا  دـیوگ . یم فرح  اھ  نآ هب  دونـش و  یم فرح  اھ  نآ زا  دراد ؛ یرکف  ناتـسب  هدـب و  اھ  نآ اـب 

هک ییاـھروشک  نیا  رد  هن  یلوا ، قـیرط  هب  و  تشاد ، ار  یبزح  یتسیلایـسوس و  یاـھتموکح  یدادبتـسا  یاھلکـش  هک  ییاـھروشک  رد  هن  دراد ، دوـجو  یبرغ  یـسارکمد 

. یھاشداپ هبش  یاسور  ای  یھاشداپ و  یاھتموکح  ینعی  تسا ؛ مکاح  یدرف  یروتاتکید 

دیاقع بلقنم و  ار  اھلد  ناشیا ، ی  هراشا کی  هک  دوبن ، ماما  اب  مدرم  ینید  دـنویپ  بالقنا ، لوا  لاس  هدزای  نیا  رد  رگا  تشادـن ؛ دوجو  تسھ ، ناریا  رد  نآلا  هک  یزیچ  نیا  رگا 

امـش دوبن ، دـنناد  یم مالـسا  ی  هدـنیامن ار  ماظن  نیا  هک  مالـسا  هب  اھ  نآ داقتعا  نیا  ماـما و  هب  مدرم  قشع  نیا  رگا  دومن ؛ یم جیـسب  ار  اـھورین  الـصا  درک و  یم تیادـھ  ار 

نیا رـس  رب  هچ  درک و  یم هچ  دور ، یم راک  هب  یجراخ  یاـھربخ  میظنت  ربخ و  ناـیب  رد  هک  ییاـھتفارظ  نیا  دوش و  یم هک  یتاـکیرحت  نیا  اـھربخ و  نیا  اـھویدار و  نیا  دـینیبب 

. تسا رثوم  ردق  نیا ربخ ، دش . یم یبیجع  یلیخ  زیچ  دروآ . یم یمالسا  یروھمج  ماظن 

جح  / ١٣٧٠/٠٣/٢۶ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

تیوھ دـنلیام  هک  یناناملـسم  رب  دراو  راشف  هک  دوش  هراشا  ییاپورا  یاھروشک  هلمج  زا  اھروشک و  زا  یخرب  رد  ناملـسم  یاھ  تیلقا ی  هراـب رد  تسا  مزـال  اـج  نیمھ رد 

نتخاس ربارب  رد  ییاپورا  یاھتلود  یضعب  هک  ییاھتیساسح  دنز ! یم مد  نآ  زا  هتسویپ  برغ  هک  تسا  یی  یدازآ یسارکمد و  تیھام  رگاشفا  دننک ، ظفح  ار  دوخ  یمالـسا 

اھتلود نآ  یعقاو  عضاوم  هب  ار  ناناملـسم  دیاب  دنزیگنا ، یمرب مدرم  رد  ای  دـنھد  یم ناشن  نآ  لاثما  یمالـسا و  سابل  تیاعر  ای  یمالـسا ، تاعامتجا  لیکـشت  ای  دجـسم ،

نیا رد  دوخ  ی  هفیظو هب  تفرعم  یارب  نآ  زا  دنـشیدنیب و  نآ  ی  هراب رد  دـیاب  ناـھج  ناناملـسم  هک  تسا  یمھم  لـئاسم  ی  هلمج زا  اـھ  نیا دزاـس . انـشآ  مالـسا  هب  تبـسن 

. دنریگ هرھب  راگزور 

ماظن  / ٢٣/١٣٧٠/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

: دنوش یم هرادا  هنوگ  هس ایند  یاھماظن 

یتـسینومک و یدادبتـسا  یاھمتــسیس  نـیا  دـننام . یمن مـھ  شرخآ  دـنوش ، یمن هرادا  تـسا ؛ هرادا  شمــسا  نـیا  هـتبلا  هـک  اـیند ، یــسیلپ  یاـھماظن  لـثم  روز ، اـب  اـی 

اب هک  تسا  ییاھمتـسیس  نآ  مود ، عون  میتسین . هراک  نیا ام  دیآ و  یمنرب ام  زا  هکنیا  دینک . یم هظحالم  ایند  رد  ار  یتنطلـس  هبـش  یتنطلـس و  یدادبتـسا  یاھمتـسیس 

؛ دـنراد یدازآ  رھاظلا  یلع مدرم  تسین و  یدادبتـسا  یاھماظن  لثم  شفرد  غاد و  قالـش و  راشف و  هلب ، یبرغ . یاھ  یـسارکمد نیا  لثم  دـنوش ؛ یم هرادا  تاغیلبت  ریوزت و 

بـساک دنمراک و  رگراک و  الـصا  دـنا . هدرک هرـصاحم  ار  مدرم  یگدـنز  مامت  تسا و  ناشرایتخا  رد  یتاغیلبت  میظع  یاھ  هاگتـسد اھمتـسیس  نیا  دـنوش . یم هرادا  ریوزت  اب  اما 

یاھروشک رد  زورما  دـمھف . یم ار  نامھ  دـنیوگ ، یم اھ  نآ هچرھ  دـنک ؛ رکف  نآ  ی  هراب رد  دـنیبب و  دـنا ، هدرک ریگ  شطـسو  رد  اھ  نیا هک  یی  هدـندرگ دـبنگ  نآ  نوریب  درادـن  تقو 

. دـنمھفب مدرم  هک  تسین  لاجم  الـصا  دزیر و  یم مدرم  یاھنھذ  یور  لیـس  لثم  هوبنا ، تاغیلبت  تسا . یروط  نیا کیتارکمد  رھاظلا  یلع یاھروشک  رد  اـکیرما و  رد  یبرغ ،

رد دنتـسھ ؛ تارکمد  اـھ  نآ دوـش ! یم ضوـع  اروـف  دـنیوگ ، یم اـھ  نآ هک  مھ  یی  یدازآ نآ  یـسارکمد و  نآ  هـک  دـینیب  یم تـقو  نآ دـینک ، ادـیپ  یذـفنم  دـیتسناوت  امـش  رگا 

زاـب تخـس  یاھـشور  اـھ و  شفرد غاد و  اروف  دنکـش ، یم ار  اـھ  نآ ریوزت  راـصح  دـیآ و  یم یزیچ  هک  ییاـجنآ  دـنرادھگن . بیرف  ریوزت و  ناـمھ  اـب  ار  مدرم  دـنناوتب  هک  یطیارش 

اھ نیا اب  تنوشخ  تیاھن  اب  هک  ناھایـس  یاھتـضھن  اب  اکیرما ، رد  هناھاوخ  یدازآ یاھتکرح  اب  یمالـسا ، یاھتکرح  اب  ار  اپورا  اکیرما و  یاـھتلود  دروخرب  دوش ! یم ناشیادـیپ 

هرادا مدرم  تفوطع  تبحم و  اب  هک  تسا  یماظن  مھ  ماظن  عون  کی  تسین . یمالـسا  تسین ؛ ام  ناش  مھ  نیا  اتعیبط  تسا . روط  کـی  مھ  نیا  دـینیبب ؛ دوش  یم دروخرب 

هدوب هنوگ  نیا الاح  ات  ام  ماظن  دـنریگ . رارق  شرـس  تشپ  دنـشاب و  لصو  همکاح  هاگتـسد  هب  اـت  درک ، اـنتعا  اـھ  نآ هب  داد و  رارق  مارتحا  تبحم و  دروم  ار  مدرم  دـیاب  دوش . یم

. دنارذگ دھاوخ  رس  زا  مدرم  تبحم  هفطاع و  نیمھ  مھ  ار  اھنارحب  نیرتگرزب  دشاب . روط  نیا دیاب  مھ  نیا  زا  دعب  تسا ؛

روشک  / ٢۵/١٣٧٠/٠۶ رسارس  یهعمج  یهمئا  رادید  رد  تانایب 

ی هطقن کی  رد  یژولونکت ، حالـس و  ملع و  هب  زھجم  درک  مھاوخ  نایب  ـالاح  هک  تسا  یرگید  زیچ  هیـضق  نطاـب  رھاـظ ؛ بسح  هب  هتبلا  میظع  کاـنرطخ  یروتارپما  کـی  زورما 

هک تسا  نیا  دنامن ، رود  رظن  زا  دیاب  اجنیا  رد  زاب  هک  یتبثم  ی  هطقن میریگب . مک  تسد  ار  نآ  دـیابن  ام  تسا ؛ یگرزب  رطخ  نیا  تساکیرما . مھ  نآ  سار  رد  هتفرگ ؛ رارق  ملاع 

نیب دنرگیدکی . هب  ی  هتـسویپ ضعب ؛» ایلوا  مھـضعب  : » دیامرف یم تانموملا » نونموملا و   » دروم رد  دـنرگیدکی . سنج  زا  ینعی  ضعب ؛ » نم  مھـضعب  تاقفانملا  نوقفانملا و  »

اب اھورین  اوق و  ضراعت  یار و  تتشت  فالتخا و  رابکتـسا ، رفک و  دحاو  ی  هھبج نیا  رد  هرخالاب  دمآ . دھاوخن  دوجو  هب  زگرھ  تدحو  افـص و  تیمیمـص و  نآ  تاقفانم ، نوقفانم و 

رگا هک  تسا  نآ  هیـضق  رھاظ  نکیل  دنناوتب ؛ دننک ، هدافتـسا  اھتـصرف  زا  دنھاوخب  دنـشاب و  هتـشاد  دوجو  سانـش  تقو نینموم  رگا  هک  تشاد  دھاوخ  دوجو  یردق  هب  رگیدـکی 

. تسا مھاب  ناشتسد  اھ  نآ دنکب ، دیدھت  ار  کانرطخ  یروتارپما  نیا  ملاع و  یدام  تردق  ی  هعومجم یدحاو  رطخ 

. تـسین مالـسا  زا  ریغ  یی  یرکف شیارگ  یژولوئدـیا و  بـتکم و  رکفت و  چـیھ  هـک  تـسا  نـشور  ـالماک  تـسھ ؟ یتردـق  هـچ  دـحاو ، یروتارپـما  نـیا  لـباقم  رد  اـیند  رد  زورما 

دھاوخ یقاب  هشیمھ  یھلا  ی  هوق لوح و  هب  تسا و  یقاب  نانچمھ  هک  مالسا  زج  دنامب ؛ یقاب  هزرابم  تردق و  یاھرگنس  زا  یزیچ  هعومجم ، نیا  لباقم  رد  هک  دنتـشاذگن 

. دوب

؛ دـنراد یعامتجا  بتاکم  دنتـسھ و  مھ  زورما  دـندوب ، البق  هک  ییاھ  نآ لـیبق  زا  یبرغ ، سانـش  هعماـج فوسلیف و  نادنمـشناد  نیمھ  تسھ . اـیند  رد  یراـکفا  زورما  هتبلا 

هب ار  یناھج  یروتارپما  نیا  دنلیام  ناشدوخ  هک  یبرغ  یـسارکمد  حالطـصا  هب  مسیلاربیل و  نیمھ  تسا . یبرغ  رکفت  تمدخ  رد  یـسایس ، یعامتجا و  بتاکم  نیا  نکیل 

. تسا یروتارپما  نیمھ  تمدخ  رد  تسین  یربخ  مھ  یعقاو  یدازآ  یسارکمد و  زا  نآ  رد  هتبلا  هک  دنراذگب ؛ مسا  یرشب  یسارکمد  مان 

ماظن  / ١٣٧٠/١١/١٣ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

رھ مکح ، نیا  هایا .» الا  اودبعت  الا  رما  الا   مکحلا  نا  : » دیوگ یم هک  تسا  مالـسا  دوش ؛ یم نیمات  یمالـسا  تموکح  مالـسا و  ی  هیاس رد  رـشب  قوقح  هک  مییوگ  یم ام 

. دنشاب هتفریذپ  ار  وا  مدرم  دشاب و  هدش  هتفریذپ  یاھرایعم  یاراد  هکنآ  رگم  دشاب ؛ هتشاد  تیمکاح  مدرم  رب  درادن  قح  سک  چیھ دنک . یم یفن  ار  یی  هناملاظ تیمکاح 

ماـظن رد  ینعی  یربھر . یتـح  دـنمدرم ؛ دوخ  بختنم  میقتـسم  ریغ  اـی  میقتـسم  دـنراد ، تلاـخد  مدرم  راـک  رد  یوحن  هب  هک  یتاـماقم  ی  همھ یمالـسا  یروھمج  رد  زورما 

« يبرغ يسارکومد   » 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 31هاگياپ  هحفص 2 
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ی هیاس رد  هک  یزیچ  نآ  ای  تسا ، یـسارکمد  نیا  درادن . ناکما  مدرم  باختنا  نودب  تسا و  مزال  طرـش  مھ  مدرم  باختنا  هکلب  تسین ؛ یفاک  اھرایعم  ندوب  اراد  یمالـسا ،

!؟ دنرادن یداقتعا  مھ  نامھ  هب  هتبلا  هک  مینیب ؛ یم یبرغ  یاھ  یسارکمد یبرغ و  یاھروشک  رد  زورما  نیغورد ، تاغیلبت  قربو  قرز

، مینک یم هدھاشم  ایند  فانکا  فارطا و  رد  ام  هک  تسا  یتاباختنا  یانعم  هب  رگا  یـسارکمد  دنرادن ! یداقتعا  چـیھ  یـسارکمد  هب  اھ  نیا هک  داد  ناشن  رئازجلا  ریخا  ثداوح 

زا یـضعب  هنافـساتم  دننک !؟ کرد  ار  بلطم  تقیقح  دنتـسین  رـضاح  ملاع  حطـس  رد  نادنمتردق  ارچ  دـش !؟ جیـسب  مالـسا  ندـیبوک  یارب  برغ  تاغیلبت  رئازجلا  رد  ارچ  سپ 

میظع بالقنا  ناتدوخ  رگم  اھامـش  یتلاخد !؟ هچ  دـنک ؟ یم تلاخد  ام  روما  رد  ناریا  دـنیوگ  یم ارچ  دـننک ؛ کرد  ار  تقیقح  دـنھاوخ  یمن روط  نیمھ مھ  رئازجلا  نالوئـسم 

دـینک و یم تناھا  تلم  کی  هب  ارچ  دنناملـسم . اـھ  نیا دـندیگنج ؛ دـندرک و  هزراـبم  مالـسا  رطاـخ  یارب  هک  دنتـسھ  یتلم  ناـمھ  دـنتلم ؛ ناـمھ  اـھ  نیا دـیدیدن ؟ ار  رئازجلا 

نیمھ شا  هنومن کی  دراذگب ؛ ناشناھد  یوت  ار  مالـسا  یـسک  هک  دنتـسین  نیا  رظتنم  ناملـسم  یاھتلم  تسا !؟ هتـشاذگ  اھ  نیا ناھد  یوت  ار  مالـسا  ناریا  هک  دییوگ  یم

نودب دیوگب ، اھ  نآ هب  یـسک  هکنیا  نودب  مدرم  دیدید  تنوشخ ، لامک  اب  هارمھ  ییادز  نید لاس  اھھد  زا  دعب  دـندوب . هتـسباو  قباس  یوروش  هب  هک  ام  یلامـش  یاھروشک 

. دنا هتخانش ار  مالسا  اھتلم  دنھاوخ ؛ یم ار  مالسا  اھتلم  تسا . روط  نیمھ اج  همھ  دندز ؛ مالسا  زا  مد  دندرک و  دنلب  دایرف  ناشدوخ  دھدب ، سرد  اھ  نآ هب  یسک  هکنیا 

مق  / ١٣٧٠/١١/٣٠ مدرم  رادید  رد  تانایب 

جراخ سرتسد  زا  رود و  ناشرظن  هب  یـضعب  مینز ، یم فرح  مھ  نیطـسلف  یدازآ  ی  هراب رد  یتقو  ام  دـیایب . مشچ  هب  سرتسد  زا  رود  ییاھزیچ  اـیند  رد  تسا  نکمم  زورما 

نامز و اما  دسرب ؛ دیعب  ناشرظن  هب  دننادب و  سرتسد  زا  رود  ار  نیا  تسا  نکمم  یضعب  مییوگ ، یم نخس  ناملسم  یاھروشک  رد  مالسا  تیمکاح  هب  عجار  یتقو  دیآ . یم

یماظن ملاع ، ساسح  ی  هطقن نیا  رد  نید ، دض  شالت  همھ  نیا  اب  متـسیب ، نرق  یایند  رد  هک  درک  یم رواب  یـسک  هچ  تسا . ییانثتـسا  گرزب و  یاھراک  نارود  ام ، نارود 

ماظن هک  درک  یم رواب  یـسک  هچ  دش . اما  درک ؛ یمن نامگ  سک  چیھ دتفیب ؟ یناحور  ناشلا و  میظع دـئاق  نآ  تسد  هب  مالـسا  تما  یربھر  دوشب و  لیکـشت  نید  یانبم  رب 

زا دـھدب و  تسد  زا  ار  دوخ  تیدوجوم  دـشاپب و  مھ  زا  روط  نیا دـنار ، یم مکح  هراق  جـنپ  رد  فلتخم و  یاـھروشک  رد  ملاـع  موس  کـی  رب  اـبیرقت  هک  یوروش  ریھاـمج  داـحتا 

یـسک هچ  دش . ماجنا  یندرکنرواب  زیچ  نیا  اما  درک ؛ یمن رواب  درک و  یمن لوبق  وا  زا  سک  چیھ دز ، یم ار  فرح  نیا  یـسک  لبق  لاس  جنپ  رگا  دوشب ؟ فذح  ایفارغج  ی  هشقن

رد ناشدوخ  یار  اب  مدرم  رئازجلا ، لـثم  یروشک  رد  هک  دوشب  ردـق  نآ اـھتلم  یرادـیب  دـنریگب و  اـپ  ناـنچ  نآ یمالـسا  یاھتـضھن  یمالـسا ، یاـھروشک  رد  هک  درک  یم ناـمگ 

. دش اما  دننکب ؟ ینمشد  تفلاخم و  تاباختنا ، نآ  اب  یبرغ ، یسارکمد  نایدانم  دوشب و  زوریپ  مالسا  دننکب و  باختنا  ار  مالسا  تاباختنا ،

جدننس  / ١٩/١٣٧١/٠۶ ناتسرھش  رد  یمالسا  تدحو  یللملانیب  سنارفنک  هب  مایپ 

شیوخ ی  هدارا ریز  هجنپ و  رد  ار  یبرغ  یاھتردق  ی  همھ ای  بلغا  رشب ، قوقح  یسارکومد و  رگبیرف  رھاوظ  ریز  رد  یبیلص  یاھ  هزیگنا هک  دنکب  دیابن  کش  یسک  رگید  نونکا 

یی هناشن رھ  اب  زورما  هک  نانآ  دریگ . یم هیام  یوسیع  نامیا  زا  رگید  یاج  رھ  ینـسوب و  رد  زیمآ  تواصق یاھ  هزیگنا نیا  هک  میربب  نامگ  رگا  تسا  یحول  هداس تسا . هتفرگ 

راھم یب تردق  هب  طقف  نانآ  دنرادن . یی  هدیقع زین  یعقاو  تیحیسم  میلاعت  و  مالسلا ) هیلع  ) حیسم هب  دنا ، نمشد نادند  نب  زا  ناناملسم  زا  یکرحتم  ضبن  رھ  مالـسا و  زا 

زورما نانآ  دولآ  نوخ تسد  اما  رگید . زیچ  چـیھ  هب  هن  و  دـنراد ، نامیا  دـنک ، دـیدھت  ار  نانآ  ی  هناملاظ تردـق  هچرھ  اب  دوخ  نایاپ  یب تموصخ  دوخ و  یاھـسوھ  عفانم و  دوخ و 

. تسا هتشارفارب  نمشد  مچرپ  دوجو  ی  همھ اب  نامیا ، هدیقع و  نید و  کی  ناونع  هب  مالسا  اب  هتسارآ و  ار  مالسا  لباقم  رد  تیحیسم  فص 

ماظن  / ٢۴/١٣٧١/٠۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

گنج تسا ؛ یداژن  گنج  زونھ  دراد . یدودح  تسوپ  دیفس  دراد ؛ یدودح  تسوپ  هایس دنراد . دیفـس  هایـس و  یراتفرگ  زونھ  ایند ، یقرتم  یدام  ظاحل  زا  یاھروشک  زورما ،

دوش و یم عیاض  ناشقوقح  دنوش ؛ یم هتـشک  دنور ؛ یم نیب  زا  یگتخاس  یاھتیلم  اھتیموق و  نایم  گنج  رطاخ  هب  هک  اھناسنا ، ردـقچ  و  تساھتیموق . گنج  تسا ؛ نوخ 

؟ تسا فلاخم  نیا  اب  یـسک  هچ  دنتـسھ . نیملـسم  مالـسا و  نآ ، راد  مچرپ هک  تسا ؛ لدع  دیحوت و  تدـحو و  یادـن  جاتحم  رـشب  مھ  زورما  سپ ، دـنوش ! یم نامناخ  یب

زورما تسا . ضیعبت  رب  ناشتایح ، ی  هفـسلف یگدنز و  یانب  دننک و  یم هدافتـسا  لدع  ندوبن  زا  دننک ؛ یم هدافتـسا  کرـش  زا  دننک ؛ یم هدافتـسا  هقرفت  زا  هک  ینادنمتردق 

حرطم ار  هعماج  دارفا  قوقح  یناسکی  یـسارکومد و  یاعدا  دـنا و  هدز یـسارکومد  داد  ناشدوخ  یاھروشک  رد  هک  یناـسک  ناـمھ  ینعی  ملاـع ، یداـم  گرزب  نادـنم  تردـق

رب یا  هقطنم حـیجرت  یتلم ؛ رب  یتلم  حـیجرت  دـنا . هدرب نیب  زا  ار  یـسارکومد  ملاع ، حطـس  رد  اھنامھ ، دـنفلاخم ، ظـفل  رد  اـعدا و  رد  هتبلا  اـھتموکح  دادبتـسا  اـب  دـنا و  هدرک

زورما هک  مینیب  یم و  تسا . زورما  تیرـشب  عضو  نیا ، دـننک . هرادا  ار  ایند  دـنھاوخب ، هک  یا  هنوگ هب  ات  دـندرک ، مکاـح  اـیند  رب  ار  دادبتـسا  ینوخ ! رب  ینوخ  حـیجرت  یا ؛ هقطنم

. درک دنلب  اھناسنا  نایم  لدع  دیحوت و  رب  ینبم  مالسا  ربمغیپ  هک  تسا  یدایرف  نیمھ  جاتحم  تیرشب 

رجف  / ١٣٧١/١١/١٨ هھد  تشادگرزب  مسارم  رد  هدننکتکرش  یجراخ  نانامھم  رادید  رد  تانایب 

امش رگا  دراد ، دوجو  یسارکمد  الثم  هک  ییاھروشک  رد  تسا . روشک  نالوئسم  سلجم و  تلود و  ندوب  یمدرم  عوضوم  تسا ، مھم  رایسب  نمشد  یارب  هک  یرگید  هطقن 

رد دننک . یم رپ  رادروز  روز  دنمتردق و  راد ، لوپ ذفنتم ، دارفا  ابلاغ  ار  ناشیاھسلجم  دنناراد و  هیامرس هب  هتسباو  ای  ناراد و  هیامرـس زا  ای  نادرمتلود  ابلاغ  دینیب  یم دینک ، هاگن 

دنریگ یم رارق  اھتموکح  سار  رد  هک  یناسک  بلاغ  ناھج ، یانـشآ  مان  فورعم و  یاھروشک  رد  تسا . هنوگ  نیمھ هب  عضو  دـننز ، یم یـسارکمد  زا  مد  هک  مھ  ییاھروشک 

یاروش سلجم  تسین . هنوگ  نیا یمالسا  ناریا  رد  دنروزورز . یاراد  تاقبط  هب  هتسباو  صاخشا  ای  یماظن و  یلام ، یـسایس ، ی  هدش هتخانـش یاھرـشق  اھ و  هداوناخ زا 

تسا و هتفر  یتاباختنا  ی  هقطنم کی  هب  وجشناد ، کی  ای  بساک  کی  کشزپ ، کی  یناحور ، کی  زرواشک ، کی  ملعم ، کی  تسا . مدرم  نتم  زا  یرصانع  هب  یکتم  یمالـسا 

سار رد  هـک  یناـسک  تـسا . روـط  نـیمھ زین  یمالــسا  یروـھمج  تـلود  تـسا . هدـش  دراو  یمالــسا  یاروـش  سلجم  هـب  دــنا و  هداد یار  وا  هـب  دــنا ، هتخانــش ار  وا  مدرم 

. دنا هدنارذگ دیادش  اھیتخس و  تازرابم و  رد  ار  ناشدوخ  یناوج  رمع و  هک  دنتسھ  یدارفا  دنراد ، رارق  یتلود  یاھتیلوئسم 

سکدترا  / ٣١/١٣٧٢/٠۵ تیحیسم  مالسا و  یللملا  نیب مویزوپمس  نیمود  هب  مایپ 

یاـھب هب  هبرجت  نیا  هتبلا  تسا . هدوـبن  حوـضو  نیدـب  یدـصقم -  هـن  تـسا و  لـئاق  یی  هـشیر هـن  ناـھج  ناـسنا و  یارب  هـک  یداـم -  رکفت  تـسب  نـب هاـگچیھ  ریخا  نارود  رد 

هدـننک دوبان  هدوھیب و  گنج  مچرپ  هنافـساتم  اما  تسا . هدـمآ  تسد  هب  باسح  یب تاـناکما  نتفر  ردـھ  ناـسنا و  اـھنویلیم  طاـطحنا  یدوباـن و  ریذـپان و  ناربج  یاـھتراسخ 

مسیلاربیل یسارکومد و  یاول  تحت  هکلب  تسا . هداتفین  نیمز  رب  زونھ  دازآ ، حالطصا  هب  یایند  رد  زورما  دوب ، اھتسیسکرام  تسد  رد  زورید  ات  هک  یونعم  یھلا و  یاھـشزرا 

هار نیا  یگدوھیب  ات  دنک  لمحت  تیرشب  دیاب  اددجم  ار  ییاھتراسخ  هچ  دناد  یم ادخ  دوش و  یم هلباقم  مامت  تحاقو  تحارص و  اب  عماوج ، یانب  یارب  یھلا  ی  هشیدنا رھ  اب 

. تسا هدرک  مامت  ام  رب  مالسلا ) مھیلع   ) ناربمایپ طسوت  ار  دوخ  تمعن  دنوادخ  میتسھ ، لووسم  تیرشب  لباقم  رد  هک  مینادب  دیاب  دوش . تباث  زین 

یمالسا  / ١۴/١٣٧٢/٠۶ تدحو  یللملانیب  سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

، شدوخ ی  هتشذگ راودا  رد  رشب  داحآ  هب  تبـسن  یرکف ، ینالقع و  یملع و  ظاحل  زا  هک  دوب  نیا  تیـصوصخ  ود  نیا  زا  یکی  تشاد . زراب  تیـصوصخ  ود  تیرـشب  ی  هعومجم

نیا دوب . هدش  اپرس  ییاھندمت  گرزب و  نیـسدنھم  ناکـشزپ ، اھ ، ناد یـضایر دندوب  هدش  ادیپ  ینادنمـشناد  هدمآ و  دیدپ  یا  هفـسالف اھ ، نآ نایم  رد  دوب . هتفرـشیپ  رایـسب 

لماک رـشب ، ینعی  دندوب . هدرک  روبع  همھ  یخیرات ، گرزب  یاھندمت  رـصم و  ندمت  نیچ ، ندـمت  قرـش ، رد  اھ  هناتمگھ برغ ، رد  اھیمداکآ  دـش ! یمن هک  ملع  نودـب  اھندـمت ،

. تیصوصخ کی  نیا ، دوب . هدش 

نیا میھاوخن  رگا  ای  رتطحنم ، هتشذگ ، ی  هشیمھ زا  یقالخا ، ظاحل  زا  زور  نآ  رد  رشب  هک  تسا  نیا  تسا  بیجع  یلیخ  مھاب ، تیـصوصخ  ود  نیا  عمج  هک  مود  تیـصوصخ 

« يبرغ يسارکومد   » 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 31هاگياپ  هحفص 3 
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ملظ و ریسا  اھ ، یھاوخدوخ ریسا  تافارخ ، ریسا  تابصعت ، ریـسا  تدش  هب  شناد ، ملع و  زا  رادروخرب  رـشب  نیمھ  دوب . طاطحنا  جوا  رد  مییوگب : دیاب  مینک ، نایب  ار  تبـسن 

ی همھ نارود ، نآ  رد  هک  دید  دھاوخ  دنک ، هظحالم  ار  خیرات  رگا  یسک  دوب . مکاح  ایند  رد  یعضو  نینچ  دوب . یرشب  دض  شک و  مدرم یاھتموکح  یاھ  هاگتـسد ریـسا  متس و 

رد اھکبانس » . یلع  تماق  اھفالظاب و  مھتئطو  اھفافخاب و  مھتساد  نتف  یف   » هک تسا  مالسلا  هالـصلا و  هیلع  نینموملا  ریما  مالک  رد  هک  روط  نامھ دندوب . ریـسا  تیرـشب 

مشچ هب  تحار  باوخ  : » دیامرف یم نینموملا  ریما  هبطخ ، نیمھ  رد  دوھـس ». مھمون  . » دینارذگ یم ار  یخلت  یگدنز  رـشب  یـشکردارب . تالکـشم و  راشف و  هنتف و  تیاھن 

.« دمآ یمن مدرم 

امـش هک  مھ  زور  نآ  مور  روشک  رد  ینعی  ایند ، زور  نآ  ندمت  دـھم  رد  هن . تسا ؛ هدوب  برعلا  هریزج  نامھ  صوصخم  تالکـشم ، نیا  هک  دـنک  لایخ  یـسک  رگا  تسا  هابتـشا 

امـش هک  دوب ، مکاح  مدرم  رب  ییاھداسف  اھدادبتـسا و  دـنراد ، انـس  سلجم  یـسارکمد و  دـندرک  یم اعدا  حالطـصا ، هب  زور ، نآ  هک  مھ  اجنآ  دوب . اھفرح  نیمھ  دـینک ، هاـگن 

نیا زا  مھ ، ام  ناتـساب  ناریا  تسا . هدوب  یطاطحنا  نینچ  راچد  یراگزور ، رد  رـشب  هک  دـنک  یم مرـش  ناسنا  دیـشک . یم تلاجخ  ناتدوخ  شیپ دـیناوخب ، ار  نآ  باتک  یتقو 

ییوگروز و داسف و  ضیعبت و  ملظ و  یتاقبط و  فالتخا  اما  دنتشاد ؛ اھزیچ  نیا  زا  یروشحلـس و  یرواگنج و  هزین و  ریـشمش و  تردق و  مھ ، اھ  نیا دوبن . مور  زا  رتھب  تھج 

. تشاذگ دوجو  ی  هصرع هب  اپ  تیرشب  تاجن  یارب  یھلا ، روآ  مایپ نیا  کرابم و  دولوم  نیا  یطیارش ، نینچ  رد  دنتشاد . هزادنا  دح و  یب مھ ، هفارخ  لھج و 

هاپس  / ٢۵/١٣٧٢/٠۶ ناھدنامرف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

اب هن  مدرم  داحآ  یمـسر  یاھھاگتـسد  رابکتـسا ، ملاع  فانکا  فارطا و  زا  نامرھق ؟ کی  ای  تسا  تسیرورت  کی  دـنکیم ، هزرابم  دوخ  نیمزرـس  زا  عاـفد  یارب  هک  یـسک  اـیآ 

»؟ دنگنجیم ارچ  دنتسیرورت ؛ اھنیا   » هک دندرک  رارکت  بترم  یدامتم  یاھلاس  تسا ، مسینویھص  هب  هتسباو  نارادهیامرـس  تسد  رد  اھتـسینویھص و  دوخ  لام  هک  یتاغیلبت 

هدـش سانـشمالسا  ام  یارب  اجنآ  رد  مھ  اباب  نآ  تسا !؟ حلـص  نیا  دنتـشاذگ ! حلـص  ار  شمـسا  دـندرک و  تسرد  ار  لاح  هب  ات  شیپ  لاس  ود  یکی  تابیترت  نیا  هرخـالاب  اـت 

مولظم دعب  دنک و  ملظ  یرگید  هب  یسک  هکنیا  دیھد !؟ ماجنا  تسا  هتفگ  نآرق  مالسا و  ار  حلص  نیا  تسا ؟ حلص  نیا  دینک ». حلـص  هک  تسا  هتفگ  نآرق  : » دیوگیم تسا و 

. تسا ملظ  هب  میلـست  نیا  تسا !؟ گنن  ای  تسا  حلـص  نیا  دنک  مک  دوخ  ملظ  زا  دیآ و  دوجو  هب  یفاطعنا  کدنا  ملاظ  فرط  زا  هکنیا  نودب  دریذپب  ار  وا  ملظ  هک  دـننک  راداو  ار 

. تسا مومذم  مارح و  مالسا  سدقم  عرش  رد  هک  تسا  یمالظنا  نامھ  نیا 

یایند هتبلا ، دننکن ! هابتـشا  تسین . هدش  مامت  نیطـسلف ، هیـضق  منکیم : ضرع  هدـنب  دـناهتفرگ . نشج  تسا ، هدـش  مامت  نیطـسلف  هیـضق  هکنیا  لایخ  هب  اھنیا ، زورما 

قیاـقح نیا  دـنناوتیمن  دـنھدیم ، ماـجنا  حالطـصا  هب  هک  یایملع  یاـھلیلحت  هـمھ  اـب  ( ١ «،) نورـصبیال تاـملظ  یف  مھکرتو  مھروـنب  بـھذ هللا   » هـکنیا رثا  رب  رابکتـسا ،

. دنرادب هدیشوپ  ار  یناسنا 

رھاظلایلع هایـسور  ماندب  ریقح  هدننک  اضما  نآ  ینعی  ینیطـسلف ، فرط  تسا . یقاب  دوخ  لاح  هب  نیطـسلف  هیـضق  تسا . هدرکن  یقرف  هیـضق  تسین . هدـش  مامت  هیـضق 

اب ار  نیطـسلف  دورب  هک  تسا  هراک  هچ  تافرع  تسا !؟ تافرع »  » نیطـسلف تلم  رگم  دـشورفب . ار  یزیچ  دورب و  هک  دوبن  وا  دـنادیم -  ادـخ  ار  شنطاـبلا  یلع  ینیطـسلف - 

نیـسای و رید  هیـضق  دـنک !؟ هلماعم  تسا -  هدـشن  تبث  هک  هچنآ  زا  ریغ  تسا -  تبث  خـیرات  رد  اھنآ  زا  زیمآ  هعجاـف  هثداـح  اھدـص  هک  ییاھتـسینویھص  نیطـسلف و  نیبصاـغ 

اھنامھ الاح  تسا !؟ هدرک  یـسک  هچ  ار  اھنیا  دوشب !؟ شومارف  دوشیم  رگم  تسا !؟ هدش  شومارف  رگم  هتخیر ، ورف  مدرم  رـس  رب  تیمانید و  اب  هدـش  مدـھنم  یاھاتـسور 

!؟ دناوتیم رگم  دشاب ! ام  دوخ  ام  لام  اجنیا  هک  هدب  اضما  ایب  امش  الاح  میاهدرک ، بصغ  ار  اجنیا  تسا  لاس  جنپ  لھچ و  ام  هک  دنریگب  اضما  یاهراک  چیھ  صخـش  زا  دنیایب 

یاھتـشم دـننادب : دنتـسشن ، اـضما  هرکاذـم و  زیم  نیا  رـس  رب  هک  ییاـھریقح  اـھنوبز و  نآ  نینچمھ  یتسینویھـص ، ییاـکیرما و  نارادمدرـس  دـنکیم !؟ لوبق  یـسک  رگم 

اج همھ  رد  هلب ؛ دنلاحشوخ ». اھینیطـسلف  زا  هدع  کی   » هک دنـشکیم ، همھ  خر  هب  یلاجنج  اب  ار  یناھج  تاغیلبت  دمآ . دھاوخ  ورف  نیبصاغ  رـس  رب  نانچمھ  ینیطـسلف ،

زا هیـضق ، نیا  رد  ارچ  دـشاب . مھ  روطنیا  هک  تسا  نکمم  دـنراد . دوجو  هتبلا  دـش -  دـھاوخ  هچ  اھنآ  یادرف  دـننادیمن  هک  هاگآان -  یاھمدآ  ، فیعـض یاـھمدآ  رودزم ، یاـھمدآ 

نیا هب  یزیمآ  حاضتفا  روطهب  برع ، نارـس  زا  یـضعب  هنافـساتم  هک  برع -  یایند  نامھ  رد  تسا . یمالـسا  هیـضق  کی  هیـضق ، نیا  دوشیمن ؟ یھاوخ  رظن  مالـسا  یاـیند 

رگید دسریم ، هک  اجنیا  دینک . هبحاصم  مدرم  داحآ  اب  دیورب  تسا ، دازآ  یناھج  تاغیلبت  هک  دـییوگیم  تسار  رگا  اھروشک ، نامھ  رد  دـنداد -  نت  دـندش و  میلـست  تنایخ 

. دوشیمن هدرمش  برغ  یسارکمد  لوصا  وزج  رگید  درادن . ینعم  نایب  یدازآ  تاغیلبت و  یدازآ 

!؟ دنک رظن  فرـص  تسا ، هداد  لاس  جنپ  لھچ و  نیا  رد  هک  یاینابرق  همھ  نیا  زا  تسا  رـضاح  یمالـسا  تما  رگم  دنیوگیم ؟ هچ  مدرم  دننیبب  دـننک  هبحاصم  مدرم  اب  دـنورب 

یمالسا تما  یمالـسا ، تما  دننکیم !؟ میدقت  یتسد  ود  دننک ، هراشا  اھییاکیرما  هچ  رھ  هک  دنتـسھ  ینئاخ  روھمج  سیئر  هاش و  رفن  راھچ  نامھ  یمالـسا ، تما  رگم 

هدـش هدیـشک  هک  نانچمھ  دـش ؛ دـھاوخ  هدیـشک  اھتلم  نورد  هب  هزرابم ، نیا  تساھفرح . نیا  زا  رتدنلبرـس  رتتماھـش و  اب  شدوخ ، یهدودـحم  رد  مھ ، برع  تما  تسا !

. تسا

مدرم درک . دـھاوخ  لح  یھلا ، لـضف  هب  دـنک و  لـح  دـیاب  مالـسا  ار  لـئاسم  نیا  دـنک . لـح  ار  گرزب  تالکـشم  دـناوتیمن  ییارگتیموق  مسیلانویـسان و  هک  دـش  نشور  سپ 

هتفر رفن  کی  دـنرادیمرب !؟ تسد  یناسآ  نیا  هب  اھنیا  رگم  دـنراد . یمالـسا  یاھیزوسلد  یمالـسا و  تریغ  دـنراد و  روضح  یمالـسا  یاھروشک  یاـج  همھ  رد  ناملـسم ،

!؟ دنک اضما  تسا  هتشاد  یقح  هچ  وا  تسا ! هدرک  اضما  هدرک ، طلغ  تسا ؟ هدرک  اضما 

زا شیب  یتسیاـب  نازوسلد  مالـسا ، یاـیند  یاـج  همھ  رد  تسا . گرزب  یهئطوت  کـی  نیا  تسا . یمھم  عطقم  عطقم ، نیا  هتبلا  دـنرادیمنرب . تسد  مھ  نیطـسلف  تلم 

وت تسین . یعقاو  حـتف  نیا  تسین . ییاـھن  حـتف  نیا  اـما  تـسا ؛ هدـمآ  وـلج  هدرک و  حـتف  ار  رگنـس  کـی  نمـشد  تـسا . هنوـگنیمھ  مـھ ، اـجنیا  رد  دنـشاب . بظاوـم  شیپ 

. دننک تیلووسم  ساسحا  نید ، یاملع  صوصخب  املع و  نارکفنشور ، ناناوج ، دیاب  مالسا ، یایند  یاج  همھ  رد  دنک . کت  اپ  دیاب  مالسا  یایند  دروخ . دھاوخ  ار  شاینھد 

نایوجشناد  / ١٣٧٢/٠٨/١٢ نازومآشناد و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تربع میظع و  رایسب  ی  هبرجت نیا  زورما  دینیبب ! دندرک ، لوبق  نیطسلف  تلم  ناشدوخ و  یارب  اھینیطـسلف  زا  یـضعب  هک  ار  یموش  تشونرـس  نیطـسلف و  ی  هیـضق امش 

: دنتفگن رگید  مینک »!؟ تبحـص  لیئارـسا  اب  ام  هک  دراد  عنام  هچ  : » دنتفگ یھ  دندزن ! رـشت  وا  هب  نارگید  تفگ و  یزیچ  یـسک  رانک ، هشوگ و  رد  مادـم  سب  زا  تسا . یگرزب 

، هدش نالف  نالف  دنیوگب  هک  تسا  نیا  وا  اب  ی  هرکاذم یا !؟ هرکاذم هچ  تسا . هتسشن  اھینیطـسلف  ی  هناخ رد  نیا  تسا . بصاغ  نمـشد  نیا  : » دنتفگن بصاغ »! نمـشد  »

، الا و  نیا . ینعی  هرکاذم ، ینک »!؟ یم ملظ  ردق  نیا  ارچ  هدش ، نالف  نالف  : » دنیوگب هک  تسا  نیا  ملاظ  اب  ی  هرکاذـم تسا . نیا  بصاغ ، اب  ی  هرکاذـم نوریب »! ورب  ام  هناخ  زا 

ینعم هچ  میرادن ،» ار  اھفرح  نیا  بصاغ  اب  رگید   » دوش هتفگ  هکنیا  و  دننزب ، هناچ  دعب  دیوگب و  یزیچ  نیا  دیوگب و  یزیچ  وا  دندنخب و  دنیوگب و  دنورب و  هک  هناتسود ، ی  هرکاذم

زور نیا  هب  شرخآ  تفر و  نیب  زا  اھرظن  رد  شحبق  بیع و  ات  دندزن ، رـشت  دندروآ ، دندروآ و  دـندروآ و  ار  لیئارـسا  اب  هرکاذـم  مسا  یھ  هک  یناسک  نآ  هب  مھ  سک  چـیھ دراد !؟

هب جایتحا  هک  تسا  یتلم  ناریا ، تلم  دـشاب ! اھ  نیا ناشدـصق  دـنروآ ، یم ناریا  تلم  لخاد  رد  اجنآ و  اجنیا و  ار  هرکاذـم  مسا  یھ  هک  یناـسک  دـنکن  دیـسر . هایـس  خـلت و 

جایتحا هچ  ام  درادن !؟ ار  دوخ  زا  عافد  تردق  ناریا ، تلم  رگم  تسا !؟ یکچوک  تلم  ناریا  تلم  رگم  دیفیعض !؟ امش  رگم  درادن . ربکتسم  نمـشد  اب  طابترا  هدوارم و  هرکاذم و 

مچرپ دـنروآ و  یم ار  یـسارکمد  مسا  هک  یناـیاقآ  نیا  متفگ : هتـشذگ  لاـس  نم  میورب !؟ یللملا  نیب یاـھروتاتکید  نیدبتـسم و  نیربکتـسم ، ی  هناـخ رد  هب  هکنیا  هب  میراد 

حطـس رد  اھنامھ  تسین . اـھروشک  هنوگ  نیا رد  یعقاو  یـسارکمد  تسا و  غورد  مھ  ناـمھ  دـنا ، هدرک دـنلب  ناـشدوخ  یاـھتلم  یارب  رھاـظ  هب  حالطـصا و  هب  ار  یـسارکمد 

هنافــساتم و  دـننک ، یم صحفت  دـھاوخ  یم ناـشلد  اـجرھ  دـنوش ، یم دراو  دـھاوخ  یم ناـشلد  اـجرھ  دـنزادنا . یم هار  هـب  نینوـخ  مـیظع و  یروتاـتکید  کـی  یللملا ، نـیب

لباقم رد  میورب ؛ اھروتاتکید  غارس  ام  دراد  یموزل  هچ  تینما ! یاروش  للم و  نامزاس  ینعی  اھ . نیا تسد  رد  رد  یرازبا  ناونع  هب  تسا  هدش  تسرد  اجنآ  مھ  یھاگتـسد 

اب یلاخ و  تشم  اب  تشادن ، زیچ  چیھ هک  تقو  نآ تلم ، نیا  هک  تسا  یروتاتکید  نامھ  روتاتکید ، نیا  اقآ ! هن  دینک »!؟ هرکاذم  ام  اب  دـییامرفب  : » مییوگب مینک و  میظعت  اھ  نآ

« يبرغ يسارکومد   » 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 31هاگياپ  هحفص 4 
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. تسا روتاتکید  نامھ  نیا ، درک . نوریب  دوخ  ی  هناخ زا  ار  وا  راعش 

١٣٧٣/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمجنپ  مسارم  رد  تانایب 

بھاوم نیا  تلم و  روشک و  نیا  رب  نایلاس  نایلاس و  هک  ار  هتسباو  دساف و  یاھتموکح  رـش  هک  تسا  نیا  تسا ، هداد  تلم  نیا  هب  یمالـسا  بالقنا  هک  یا  هیدھ نیرتگرزب 

یرایشوھ تمھ و  هب  زورما  دنمدرم . نیا  دوخ  زا  روشک ، ناگدننک  هرادا راگدرورپ ، لضف  هب  زورما  تسا . هدرک  مک  روشک  نیا  تلم و  نیا  رسارس  زا  دندوب ، هدش  طلـسم  یھلا 

هچ نمـشد  زا  دوشب . مھ  دـیاب  دوش و  یم رکنم  ار  نیا  دوخ ، تاـغیلبت  رد  نمـشد  هتبلا  تسا . روشک  نیا  رد  مدرم  ارآ  تلاـخد  یمدرم و  تموکح  لکـش  نیرتـھب  تلم ، نیا 

یارب ار  ییاھ  ناسنا روشک و  ییارجا  روما  ی  هرادا یارب  ار  یناسنا  تسا ، یمالسا  یاھرایعم  نامھ  هک  ناشدوخ  داقتعا  دروم  یاھرایعم  اب  مدرم  اجنیا ، تسا !؟ یراظتنا 

هک ملاع  زورما  فورعم  یاھروشک  رد  رگا  تسا . ییانثتـسا  ی  هتکن نامھ  نیا  نامیا . هب  هیکت  اب  یدازآ و  لامک  اب  مھ  نآ  دـننک ؛ یم باـختنا  ناـیرجم  تیادـھ  یراذـگ و  نوناـق

دنلبرـس و روـشک  نیا  رد  یمالـسا و  ناریا  رد  تسا ، نداد  یار  هزیگنا  یـسایس ، نوگاـنوگ  یاھـشکمشک  یبزح و  تابـصعت  بازحا و  یاـھاوعد  دـنراد ، یـسارکمد  یاـعدا 

. تسھ زورما  نیا  و  دراد . تیمھا  نیا  دراد . شزرا  نیا  تسا . یمالسا  یھلا و  یاھشزرا  صیخشت  نامیا و  طقف  نداد  یار  هزیگنا  زارفارس ،

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

دبع خیـش  جاح  هللا  تیآ موحرم  یدرجورب و  هللا  تیآ موحرم  دنناوت . یمن ییاوقت  ظاحل  زا  اما  دننک ؛ هئطخت  یملع  ظاحل  زا  هاگ  ار  دـیلقت  گرزب  عجارم  نانمـشد ، تسا  نکمم 

. تسا ملع  تسا ؛ طابنتـسا  ی  هویـش شور و  کی  تھاقف  درک . اوسر  دنتـشاد ، لاکـشا  اوقت  ظاحل  زا  هک  ار  یناسک  لاعتم  یادـخ  دـنراوگرزب . عجارم  نیا  زا  یا  هنومن میرکلا 

سکرھ تسین . یا  هنایماع راک  دراد و  یملع  شور  کی  نید  زا  طابنتـسا  اما  دننک ؛ طابنتـسا  نآ  زا  دنریگب و  دای  ار  نید  هک  تسا  زاب  هار  همھ  یارب  تخومآ . دـیاب  ار  ملع  نیا 

عیـسو یانعم  هب  ود  رھ  هک  تسھ  زین  یمالـسا  نافرع  هفـسلف و  هتبلا  تسا . تھاقف  تیناحور ، یلـصا  شناد  دـنک . طابنتـسا  تنـس  نآرق و  زا  دـناوت  یمن دیـسر  اجرھ  زا 

ریـسفت یتسیـسکرام  رکفت  اب  ار  نید  دندمآ و  یم فرط  نآ  زا  یا  هدع دنام . یمن یقاب  نید  زا  یزیچ  رگید  دـنرادرب ، نایم  زا  ار  تھاقف  شور  رگا  دـنتھاقف . رد  لخاد  تھاقف ،

کیژولوئدیا یاھ  هتـشون یرکف و  یاھباتک  لباقم  رد  ار  اھ  نآ باتک  یتقو  دندوب . قفانم  تھج  نیا  زا  دنتـشاد و  یتسیـسکرام  نطاب  یمالـسا و  رھاظ  هدـع  نیا  دـندرک . یم

یتسیلایـسوس داـصتقا  یخیراـت و  ی  هفـسلف خـیرات ، یداـصتقا ، یاـھ  هنیمز رد  اھتھابـش  نـیا  دـندز . یمن وـم  مھاـب  میتشاذـگ ، یم یتـسینومک  یاـھھورگ  هدوـت و  بزح 

راک دشاب ، هتشادن  یمسر  یلوتم  یدصتم و  رسفم و  نید ، یتقو  دندوب . هدرک  هفاضا  ناشیاھباتک  هب  ار  ربمغیپ  ادخ و  مسا  هدع  نیا  هک  دوب  نیا  رد  توافت  دوب . رتریگمـشچ 

هک دنتـسھ  یناسک  ایند  رد  زورما  دنھد . یم قیبطت  یبرغ  یراد  هیامرـس یـسارکمد و  ای  یتسیـسکرام و  رکفت  اب  ار  نید  دنـسر و  یم هار  زا  یا  هدع هک  دسر  یم اجنیا  هب 

هراومھ هتبلا  دـش . یمن روط  نیا  تشاد ، دوجو  تیناحور  رگا  دـنھد . یم قیبطت  دـنھاوخ ، یم گرزب  یاھیناپمک  اھتکرـش و  هک  هچنآ  اـب  تسرد  ار  نید - قلطم  هن  و  مالـسا -

ار تیناحور  ی  هشیر دنتـساوخ  یم هک  یناسک  هب  هلمح  نآ و  دوجو  موزل  تیناحور و  ی  هراب رد  بالقنا  لیاوا  رد  ام  راوگرزب  ماما  تسا . هتـشاد  تاحالـصا  هب  جایتحا  تیناحور 

عارصم نیا  دعب  میراذگب . اھ  نآ رب  یناحور  مسا  تسا  ملظ  هک  دنتسھ  یناسک  تیناحور  نایم  رد  دندوزفا : نومضم  نیا  اب  یبلطم  تبحص ، یانثا  رد  دندرک . تبحـص  دننزب ،

رد ینید  نامیا  نید ، ظفح  یارب  تسا . مزال  یرما  تیناحور  ساـسا  اـما  میراد ؛ یناـحور  تسا . روط  نیمھ اـعقاو  دـشاب .» شتآ  بجوتـسم  هک  هقرخ  اـسب  یا : » دـندناوخ ار 

. دیمھف همھ  زا  رتدوز  ار  بلطم  نیا  نمشد  تسا . مزال  هعماج 

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

موقیل : » تسا هدومرف  نیعم  طسق  ی  هماقا فدھ  هب  ار  ینامـسآ  بتک  ندش  لزان  ناربمایپ و  نداتـسرف  نآرق ، ی  هفیرـش ی  هیآ رد  اذـل  تسا . تلادـع  ماظن  یمالـسا ، ماظن 

راک و شالت و  دناوت  یم هعماج  رد  دید  تسا ، تیلاعف  راک و  شالت و  لھا  هک  سکرھ  یتقو  دوب ؛ تلادـع  هعماج  رد  یتقو  دـنک . یم تکرح  طسق  اب  هعماج ، طسقلاب .» سانلا 

نوناـق نارادـساپ  نوناـق و  طـسوت  دـننارگید ، قوـقح  هب  ضرعتم  زواـجتم و  هک  یناـسک  دـنیوررپ ، هک  یناـسک  دـنبلط ، تصرف هک  یناـسک  دـندید  همھ  یتـقو  دـنک و  تیلاـعف 

مالسا تمس  هب  ایند ، رد  تلادع  ناگنشت  ی  همھ اھناسنا و  ی  همھ اھروشک و  اھتلم و  ی  همھ هکلب  اھ ، نآ طقف  هن  دنوش . یم بذج  مالسا  هب  دوش ، یم هتفرگ  ناشیولج 

. دنوش یم بذج 

هکنیااـب اـکیرما ، روـشک  نیمھ  رد  تسا . رتـشیب  اـج  همھ  زا  یتلادـع  یب دـننز ، یم یـسارکمد  زا  مد  هک  ییاـھروشک  رد  زورما  دـنتلادع . ی  هنـشت تدـش  هب  اـیند  رد  مدرم 

رد تسا . مکاح  ضیعبت  نادیفس  ناھایس و  نایم  تسا ، زونھ  هک  زونھ  دنا ، هدرک نالعا  ذغاک  یور  ار  دیفس  هایـس و  یقوقح  یربارب  امـسر  هک  درذگ  یم یدامتم  یاھلاس 

رد رگا  اکیرما  رد  هلمج  زا  اـھروشک  نیا  نادـنمتردق  تسا ، زونھ  هک  زونھ  تسا . حرطم  اـھاج  نآ  رد  زونھ  یداژن  ی  هلاـسم تسھ . ضیعبت  ییاـپورا ، یاـھروشک  زا  یـضعب 

! شدنبوک یم هنامحر  یب دراد ، یا  هضراعم اھ  نآ یراد  هیامرس قلطم  رادتقا  اب  یتعامج ، یزیچ و  یسک ، هک  دننک  هظحالم  لخاد 

یروھمجتسایر  / ١٢/٠۵/١٣٧۶ مکح  ذیفنت  مسارم  رد  تانایب 

هب هک  دراد  قح  دشاب ، رادروخرب  ییاھ  هیامرس نینچ  زا  دشاب و  هتشاد  یعضو  نینچ  یتلم  روشک و  رھ  هک  تسا  نانچ  نآ ساسح ، عطقم  نیا  رد  روشک  عاضوا  دمحب هللا 

، ینویلیم یـس  تاباختنا  نیمھ  مینیب . یم ار  راگدرورپ  کمک  یھلا و  فطل  یاھ  هناشن ایاضق ، ثداوح و  ی  همھ رد  الوا  دنک . هاگن  اجب  یقطنم و  یراودـیما  اب  دوخ ، ی  هدـنیآ

اعدا دنتـسھ  یـسارکمد  یعدـم  هک  ییاـھروشک  یوـس  زا  یتاـغیلبت  یاـھ  قوـب هک  یماـگنھ  ناـمھ  رد  تسرد  دوـب . یمالـسا  یروـھمج  ماـظن  هب  راـگدرورپ  فـطل  رھظم 

، ماما تیصو  هب  فیلکت و  هب  لمع  ناونع  هب  دش و  رضاح  هنحص  رد  تلم  تسا ، هدرک  تشپ  شماما  یاھ  نامرآ هب  هدش و  ادج  شماظن  بالقنا و  زا  ناریا  تلم  هک  دندرک  یم

ماما هک  روط  نامھ تسا ! یھلا  فطل  رھظم  ردـقچ  نیا  دـینیبب  میا . هتـشاد ردان  یلیخ  ار  نآ  دـننام  بالقنا ، لوا  زا  ام  هک  تخادـنا ، هار  هب  تمظع  هوکـش و  نیا  اب  یتاباختنا 

. تسا هدرک  کمک  ام  هب  یھلا  تردق  تسد  دیادش ، رد  هراومھ  ما  هدرک هبرجت  فلتخم  یاھتیلوئسم  نارود  رد  ار  نیا  مدوخ  مھ  هدنب  دندومرف و  هدنب  هب  تقو  کی راوگرزب 

جح  / ١٣٧٧/٠١/١٢ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

روشک لیکـشت  اپورا و  رد  ناملـسم  یاھتلم  یرادیب  بصاغ ، یاھتـسینویھص  ربارب  رد  یمالـسا  یاھراعـش  اب  نانآ  ی  هنابلط یدازآ یاھتدھاجم  زاغآ  ناینیطـسلف و  یرادـیب 

رد مالـسا  تیمکاح  هب  نادـقتعم  ندیـسر  تموکح  هب  دـمآ  شیپ  نانآ  یارب  ناییاپورا  زیمآ  تیاضر توکـس  اب  ای  تسد ، هب  هک  یرابنوخ  ی  هعجاف دوجو  اـب  ینـسوب  ناملـسم 

تیقفوم مالـسا ، تردق  یناھج  نانمـشد  تموصخ  عورـشمان و  یاھتردق  تلاخد  اتدوک و  اب  دروم ، ود  رھ  رد  هتبلا  هک  یبرغ  یـسارکومد  لومعم  یاھھار  زا  رئازجلا ، هیکرت و 

دور یم شیپ  هب  یمالـسا  رادتقا  هار  رد  نانچمھ  دمحب هللا  یجراخ ، یاھینکـشراک  دوجو  اب  هک  نادوس  رد  یمالـسا  ینابم  ی  هیاپ رب  تموکح  لیکـشت  دنام  هراک  همین نانآ 

، همھ همھ و  رگید ، ددـعتم  یاھلاثم  دوب و  هدـش  شومارف  نآ  رد  اھراعـش  نیا  یدامتم  یاھلاس  هک  ناملـسم  یاھروشک  زا  یرایـسب  رد  یمالـسا  یاھراعـش  ندـش  هدـنز 

. تسا یمالسا  تما  مالسا و  ناھج  رسارس  رب  ناریا ، رد  یمالسا  یروھمج  تدالو  نوزفازور  قیمع و  ریثات  یاھ  هناشن

جح  / ١٣٧٧/١٢/٢٨ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

رد دراذگ ؛ یم یاج  رب  دوخ  زا  ناھج  فیعض  یاھتلم  اب  شا  هناربکتسم راتفر  رد  ار  رشب  قوقح  ضقن  زا  ریوصت  نیرت  تشز هک  دنز  یم مد  رشب  قوقح  زا  یلاح  رد  اکیرما  میژر 

اھتموکح نیرتدبتسم  زا  هک  دیوگ  یم نخس  یسارکومد  زا  یلاح  رد  دھد ؛ یم رارق  دوخ  تیامح  رد  ار  اھتـسیرورت  نیرتکانرطخ  هک  دنک  یم مسیرورت  اب  هزرابم  یاعدا  یلاح 

کانرطخ یاھ  هشقن یتسینویھص و  میژر  تیھام  یاشفا  رد  ار  هنادازآ  نخس  نیرتمک  هک  دھد  یم راعش  یدازآ  مانب  یلاح  رد  دنک ؛ یم ینابیتشپ  ناھج  قطانم  یخرب  رد 

غیلبت یمالسا  یروھمج  دض  رب  نز  قوقح  مانب  یلاح  رد  دنک ؛ یمن لمحت  دناوتب -  هک  رگید  یاج  رھ  رد  هن  دوخ و  روشک  رد  هن  تسینویھص -  نایدوھی  نوزفازور  یاھمتس  و 

هک درامـش  یم تموکح  رد  یمدرم  تکراشم  رادمچرپ  ار  دوخ  یلاح  رد  تسا ؛ تناھا  هدافتـساوس و  یدعت و  دروم  شراک  طیحم  رد  هداوناخ و  رد  ییاکیرما  نز  هک  دـنک  یم

« يبرغ يسارکومد   » 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 31هاگياپ  هحفص 5 
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ی همھ اب  نانآ  دض  رب  یـسایس  یاھ  هئطوت یماظن و  یاھاتدوک  زا  دیآ و  یم نادیمب  نانآ  لباقم  رد  هدع  هدـع و  ی  همھ اب  دـنھد ، لیکـشت  یتموکح  ناملـسم  مدرم  اج  رھ 

. دنک یم ینابیتشپ  دوجو 

هک ینویھـص  یاھتـسیرورت  یلو  دـنا ؛ تسیرورت دـننک ، یم هنامولظم  یی  هزرابم دوخ  ی  هناخ نارگلاغـشا  اب  هک  یناـنبل  ینیطـسلف و  ناـگراوآ  اـکیرما ، یـسایس  تواـضق  رد 

ناینیطسلف یاھ  هناخ دنھد و  یم رازآ  هجنکش و  ییاطسو  نورق  یاھ  هویش اب  ار  ینیطسلف  ناینادنز  دننک و  یم یماظن  ی  هلمح نانبل  یاھرھش  اھاتـسور و  هب  ارمتـسم 

مدرم و نایم  دنویپ  نیرتیوق  رھظم  هک  یمالسا  یروھمج  نوچمھ  یماظن  دنا !! یدرایلیم یاھکمک  ی  هتسیاش دننک ، یم ثادحا  یتسینویھص  یاھیدابآ  نآ  یاجب  بارخ و  ار 

؛ تسا یـسارکومد  ریغ  دنا ، هدش هدـیزگرب  نییعت و  مدرم  باختنا  هدارا و  یار و  اب  نآ  ماظن  لصا  نآ و  رد  تیمکاح  یلـصا  ناکرا  ی  همھ یـساسا و  نوناق  تسا و  نالووسم 

! تسا داریا  زا  یلاخ  لوبقم و  دنا ، هتفاین ار  نوناق  مکاح و  تموکح و  باختنا  تردق  ناشمدرم  رابکی  یتح  یدامتم  یاھلاس  یط  رد  هک  یدرف  یاھتموکح  نیرتدبتـسم  یلو 

اـمیپاوھ و یکدـی و  تاـعطق  فـیقوت  بـصغ و  تـسا و  اوراـن  مـھ  یمتا  ریغ  حالـس  نتـشاد  هدرکن ، یماـظن  ی  هـلمح یروـشک  چـیھ  هـب  زگرھ  هـک  یمالـسا  یروـھمج  یارب 

هب یتسینویھـص  میژر  نوزفا  زور  زیھجت  مزال و  ریغ  یاھ  هدنگنج اھحالـس و  عاونا  زا  سراف  جیلخ  ی  هقطنم ندرک  رپ  یلو  تسا ؛ زاجم  نآ  ی  هدش یرادـیرخ  البق  یاھنادرگلاب 

؛ تسا رـشب  قوقح  ضقن  ناریا ، رد  نیئورھ  نایچقاچاق  مادـعا  یتسینویھـص ، یتاغیلبت  ی  هکبـش اکیرما و  یتاغیلبت  قطنم  رد  تسا ! مزـال  هکلب  لاکـشا ، یب یمتا  حـالس 

ناناملـسم هب  کـمک  تسین ! رـشب  قوقح  رد  مھ  یی  هشدـخ یتح  دـنا ، هتخیرگ دوخ  یاتـسور  زا  هک  یناـھانپ  یب ناراـبریت  اھاتـسور و  ناراـبمب  ناـنبل و  مدرم  ندوبر  یلو 

یللملا نیب تاررقم  اب  داسوم ، ایـس و  ناـمزاس  ی  هلیـسوب اـھروشک  رد  یماـظن  یاـتدوک  یزادـنا  هار یلو  تسا ؛ یللملا  نیب تاررقم  فـالخرب  ناـکلاب  ی  هقطنم رد  مولظم 

رب هک  قارع  تلم  هب  ییاذغ  کمک  یلو  تسین ؛ مرج  دنک ، یم ییایمیش  ی  هلمح ناریا  یاھ  هھبج هچبلح و  مدرم  هب  هک  یماگنھ  رد  قارع  تلود  هب  کمک  تسین ! فلاخم 

! تسا مرج  دنوش ، یم فلت  نآ  کدوک  رازھدصناپ  هنالاس  اکیرما  هرصاحم  رثا 

ماظن  / ١٣٧٨/٠١/١۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

یگدـنز تحار  نآ ، رد  مھ  رافک  یتح  رفاک  یارب  قساف و  یارب  نموم ، یارب  دـش  دـھاوخ  لصاح  همھ  یارب  نینموملا ، ریما  ی  هیاس ریز  یگدـنز  دـشاب ، یمالـسا  تیالو  رگا 

، طیحم نآ  رد  یونعم  شمارآ  زا  تلادع و  زا  تاواسم ، زا  طیحم ، نآ  تینما  زا  مھ  راکزیھرپ  ریغ  دنـشاب ، تحار  راکزیھرپ ، یاھ  مدآ طقف  نآ ، رد  هک  تسین  روط  نیا  دننک . یم

زا ای  هک  دنشاب  ینامدرم  تردق ، تموکح و  نارادمامز  هک  ییاجنآ  دراد . یعاونا  مھ  ضیعبت  تسا . زیمآ  ضیعبت ی  هعماج هعماج ، دشن ، یھلا  تموکح  رگا  دنک . یم هدافتسا 

ناناملـسم نتـشک  دینک ! یم هظحالم  ایند  رد  امـش  زورما  هک  تسا  یعـضو  نیمھ  دشابن ، ادخ  زا  یرظان  اھ  نآ نورد  رد  دنـشاب و  هتـشادن  یتایقالخا  ای  دنـسرتن ، یـسک 

یتکلمم بحاص  اـپورا  رد  ناناملـسم  دریگ ! یم ماـجنا  راـک  نیا  اـپورا ! ی  هقطنم زا  ناملـسم  لـسن  ندرک  دوباـن  فدـھ  اـب  نیوگزرھ ، ینـسوب و  ناناملـسم  لاـبند  هب  ووزوک 

، فرط همھ  زا  هک  تسا  یناسک  فدـھ  نیا  تسا . راگزور  نیا  ثداوح  قیاقح  اھ  نیا درادـن ! یعنام  دـننک ، یگدـنز  ود  ی  هجرد ناـسنا  کـی  ناونع  هب رگا  دوش . یمن دنـشاب ،

کی زا  وتان  یبرغ  نیدـحتم  فرط و  کی  زا  یوالـسگوی  دـینک ، هظحالم  امـش  تسا ! هداتفا  هار  ووزوک  یایاضق  زورما  داتفا و  هار  ینـسوب  یایاضق  اـت  دـنداد  مھ  تسد  هب تسد 

تالمح نیا  هک  یزور  زا  ادبا ! درک !؟ شمارآ  ساسحا  دـننک ، یم تازاجم  ار  یوالـسگوی  ارھاظ  هکنیا  رطاخ  هب ناملـسم  کی  ایآ  تسیچ ؟ هجیتن  اما  دـنراد ؛ گنج  مھاب  فرط ،

! تسا رتشیب  ناناملسم  هب  تبسن  لمع  تدش  تسا ، هدش  عورش 

یارب اما  دنک ؛ یم باجیا  ار  ییاھزیچ  دروایب  دوخ  نامرف  دنب و  ریز  ار  اھبرص  دیاب  امتح  یکی  هکنیا  یردلق و  دادبتسا و  تموکح و  ی  هیضق رـس  رب  مھاب  ناشدوخ  طابترا  هتبلا 

هب دندش ؛ نفد  یعمج  هتـسد یاھروگ  رد  هتـشک و  دندروخ ، کتک  دنتفرگ ، رارق  زواجت  دروم  لاس  دنچ  مھ  نیوگزرھ  ینـسوب و  رد  ناناملـسم  دـنک . یمن یقرف  ناناملـسم 

اریز دـندرک ؛ مادـقا  تسین ، یا  هراچ دـندید  یتقو  هتبلا  دـندرک . رارقرب  ار  حلـص  یبولطمان ، یلک  هب لکـش  اـب  دـندمآ و  رـس  رخآ  دـننک ! یـشالتم  قرفتم و  ار  اـھ  نآ هکنیا  دـصق 

یقاب هقطنم  نآ  رد  دندوب ، نیوگزرھ  ینـسوب و  رد  هک  یتیعمج  نآ  زا  رفن  کی  ات  درک  یم ادیپ  همادا  ردق  نآ دوب ، یا  هراچ رگا  دـندرک . یگداتـسیا  افاصنا  ینـسوب ، ناناملـسم 

ندرک دوبان  ناناملـسم و  ندنار  ات  تسا ؛ نیمھ  مھ  اجنیا  دـنک ! یم قرف  ناشنید  اھتنم  دـنتیعمج ؛ نامھ  وزج  و  والـسا »  » داژن نامھ  زا  مھ  اھ  نآ زا  یلیخ  هکنیااب  دـنامن !

الاح دنناد . یم ناشدوخ  ی  هنادبتسم هناھاوخ و  دوخ  فادھا  فالخرب  اجنیا  رد  ار  ناناملسم  دوجو  هکنیا  رطاخ  هب ارچ ؟ دنھد ! یم همادا  یمالـسا  عمجت  عامتجا و  مالـسا و 

نیا ایآ  دنتسھ ! یسارکمد  یاھتموکح  کیتارکمد و  نامکاح  دنتسھ ، اجنآ  رد  هک  ینایاقآ  نیا  ی  همھ دنک ! یمن ضوع  ار  یزیچ  هک  مسا  دشاب ؛ تسا ، یسارکمد  شمسا 

دادبتسا و سپ  تسا ، نیا  یسارکمد  اعقاو  رگا  دنکب !؟ ار  تالکشم  همھ  نیا  لمحت  دیاب  دصاقم ، نیا  یارب  تیرشب  ایآ  تسا !؟ نیا  یـسارکمد ، یانعم  تسا !؟ یـسارکمد 

دنتسین رکفمھ  اھ  نآ اب  هک  یتاعامج  اب  دروخرب  رد  دنراک ، رس  رب  یسارکمد  حالطصا  هب یاھتموکح  اب  هک  یناسک  ایند و  تارکمد  یاھروشک  درادن ! مھاب  یقرف  یـسارکمد 

در ار  یبرغ  یسارکمد  تیرشب ، رگا  سپ  دننک ! راتفر  اھرازبا  نیرتدیدش  اب  دنشاب  هتشاد  قح  دنناد  یم رـضم  ای  دنناد ، یمن دیفم  ناشدوخ  یارب  ار  اھ  نآ دوجو  یلیلد  هب  ای 

. دراد قح  دیامن ، تئارب  راھظا  نآ  زا  دنک و  راکنا  یفن و  دنک ،

هعمجزامن  / ١٣٧٨/٠٧/٠٩ یاھهبطخ  رد  تانایب 

؛ تشادن تھابش  ییایند  فراعتم  یاھماظن  زا  کی  چیھ اب  هک  هدش  هدروآون  داینبون و  یتموکح  ماظن  کی  ینعی  یمالـسا ، یروھمج  درک . حرطم  ار  یمالـسا  یروھمج  ماما 

ساسحا تسھ ، مدرم  نامیا  تسھ ، مدرم  ارآ  تسھ ، مالسا  تسھ : یمالسا  یروھمج  رد  درک ، ینیب  شیپ ماظن  کی  رد  دوش  یم هک  ار  یتبثم  تایـصوصخ  ی  همھ اما 

ماما ی  هلیـسو هب ی  هدـش هتخانـش یانعم  هب  ار  مالـسا  ام  رگا  هلب ؛ تسھ . تسا  ناسنا  یگدـنز  ی  هدـننکایحا هک  یمالـسا  تاررقم  ماـکحا و  تسھ ، دـبعت  تسھ ، تزع 

میدرک و عافد  میدمآ و  نادیم  هب  اجرھ  هک  نانچمھ  داد ؛ دـھاوخ  باوج  اج  همھ  میروایب ، لمع  ی  هلحرم هب  لوصا  ینابم و  هب  یکتم  بان و  حیحـص و  یانعم  نامھ  هب  ینعی 

ی همھ زا  دراد ، دوـجو  ناریا  رد  زورما  هک  یتـموکح  ی  هراوـق نیا  میوـگب  نم  تسین  لاـجم  ـالاح  هک  داد ؛ باوـج  یتـموکح  ماـظن  رد  مالـسا ، نیا  داد . باوـج  میدـیزرو ، رارـصا 

یاھماظن ماسقا  عاونا و  زا  مھ  یبرغ ، یاھ  یسارکمد زا  مھ  تسا ؛ رت  بسانتم تلم  کی  تفرشیپ  یدازآ و  یارب  تسھ ، ناھج  فلتخم  یاھشخب  رد  زورما  هک  ییاھ  هراوق

باوج دش ، لمع  دوب ، هچرھ  یمالـسا ، ماظن  داھنـشیپ  هک  ییاجنآ  میرادن . یثحب  الـصا  اھ  نآ هب  عجار  هک  یدادبتـسا  ی  هتـسب یاھماظن  نآ  هب  دـسرب  هچ  رگید ؛ یتموکح 

، ماما مادقا  تکرب  هب  اما  دوب ؛ برغ  گنھرف  ی  هدـنریگ ام  تلم  روشک و  هشیمھ  زور ، نآ  ات  داد . باوج  نمـشد ، اب  ی  هلباقم یگنھرف و  لئاسم  هب  یدـنبیاپ  ی  هنیمز رد  داد ؛

هک دش  نانچ  نآ دمآرد ؛ تکرح  هب  هعماج  نیا  نوریب  تمـس  هب  یمالـسا  ی  هعماج یوس  زا  ینعی  ام  زکرم  یوس  زا  مھ  یگنھرف  نایرج  کی  دش ؛ هیوسود  یگنھرف  نایرج 

؛ دینک رداص  ار  ناتبالقنا  دیھاوخ  یم امش  هک  دندرک  یم دایرف  رتمک . اھزور  نیا  هتبلا  دننک ؛ یم رارکت  ار  نآ  مھ  زورما  ات  تخادنا و  تشحو  هب  اھراب  اھراب و  ار  رابکتسا  نارس 

ریغ هب  یتح  یمالـسا و  یاھروشک  هب  هک  دوب  یگنھرف  ی  هیوس نیا نایرج  نیمھ  شیانعم  مینک ! رداص  ییاج  هب  ات  میدوب  هدرکن  یدـنب  هتـسب ار  نامبالقنا  اـم  هک  یلاـحرد

. درک یم هجوتم  رادیب و  ار  اھناسنا  تفر و  یم یمالسا  یاھروشک 

هعمجزامن  / ١٣٧٨/١٠/١٠ یاھهبطخ  رد  تانایب 

یاھفدـھ زا  تسا . یمھم  رایـسب  راـک  نیا  تسا . زورما  تارھاـظت  نیمھ  لـثم  تارھاـظت  تسا ، رت  مھم مھ  اـھراک  ی  همھ زا  هک  دـنکب  دـناوت  یم هک  یراـک  ناریا  تلم  زورما 

سدـق زور  دـیراذگ ؛ یمن امـش  اما  تشاد ؛ دوجو  یزیچ  نینچ  هک  دوش  شومارف  الـصا  هک  دـننک  یراک  دنراپـسب . یـشومارف  تسد  هب  ار  نیطـسلف  مان  هک  تسا  نیا  اـھ  نیا

؛ تسا روآ  هفیظو یناسنا  رھ  یارب  ینیطـسلف  یاھ  هداوناخ تیمولظم  مھ  یناسنا  ی  هبنج زا  دوب . یگرزب  راک  نیا  تشاذگن . شدوخ  ریبدـت  اب  ام  راوگرزب  ماما  دراذـگ ؛ یمن

راـتفر هناـملاظ  نیطـسلف  مدرم  هب  تبـسن  اـھ  نیا ردـقچ  هک  دـیدید  اـھزور  نیمھ  امـش  ار  شیاـھراون  اـھملیف و  زا  یـضعب  هک  دننیطـسلف ، لـخاد  رد  هک  یمدرم  تیمولظم 

شرتـسگ تلاـسر  دـننک  یم اـعدا  هک  ییاـھنیا  اـھ و  یبرغ نیا  زا  یـضعب  اـھییاکیرمآ و  نیا  دـنا ! هدرم مھ  رـشب  قوـقح  یاـھنامزاس  نیا  هـک  تـسا  نـیا  بـیجع  دـننک و  یم

تردـق شدوـخ ، نطو  روـشک و  نوئـش  زا  یناـش  چـیھ  رد  هک  دراد  دوـجو  نـآلا  یتـلم  هکنیا  رطاـخ  هب دـندرب ؛ ار  ناـشدوخ  یوربآ  هیـضق  نیا  رد  دـنراد ، اـیند  رد  ار  یـسارکمد 

« يبرغ يسارکومد   » 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 31هاگياپ  هحفص 6 
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اب تسرپداژن  یتموکح  ناشلباقم  رد  فرط  نآ  زا  مولظم ؛ یمدرم  یناسنا ، رظن  زا  تسا . نیطـسلف  تلم  نآ  و  دوش ؛ یمن هدناوخ  اج  چـیھ  رد  شفرح  درادـن و  یراذـگریثات 

! دنیوگ یم یسارکمد  زا  ییاعدا  رد  یبرغ  حالطصا  هب  نارکفتم  یناھج و  یاھنامزاس  اکیرما و  هک  یگرزب  غورد  مھ  نیا  و  ملظ ؛ همھ  نآ 

١٣٧٨/١١/٠۴ /  ( هر ) ینیمخ ماما  هرگنک  یملع  تایھ  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

ندمآ زا  لبق  دییوگن . ار  تاملک  نیا  دنیوگ  یم ماما  هک  دروآ  ماغیپ  اقآ  دمحا  جاح  دـش . یم رارکت  یلیخ  همھ  نابز  رد  نآ ، لاثما  کیتارکمد و  یـسارکمد و  تاملک  بالقنا ، لوا 

ی هملک هک  دـندرک  یم بجعت  اھیـضعب  دـیاش  دنتـشاد . دـیکات  یمالـسا » یروھمج   » ناـمھ یور  ماـما  اـما  یمالـسا ؛» کـیتارکمد  یروھمج   » دوـب هدـش  هتفگ  یھاـگ  ماـما 

کی ی  هدنھد ناشن دروآ ؛ یم یگنھرف  راب  کی شدوخ  اب  هناگیب  ی  هملک سفن  هکنیا  رطاخ  هب  دوب ؛ اجب  تسرد و  تیـساسح ، نیا  یلو  درادن ؛ تیـساسح  ردق  نیا کیتارکمد 

هار اجنیا  هب  دوش ، یم مسیلاربیل  یبرغ و  یـسارکمد  گنھرف و  زا  هک  ییاھ  یرادرب هترگ دینک  هجوت  دیاب  دوش . یم تیوقت  جـیردتب  ناسنا  رد  ساسحا  نآ  تسا و  ساسحا 

اما مینک ؛ حالصا  حیقنت و  فشک و  میروآرد و  ار  نآ  ام  دراد ، رگا  بوخ ، یلیخ  دشاب ؛ هتشاد  دوجو  لیبق  نیا  زا  ییاھزیچ  هیقف  تیالو  تاذ  نطاب و  رد  تسا  نکمم  دنکن . ادیپ 

ار نآ  مینک ؛ هاگن  تموکح  نیا  لوبق  لباق  یاھـشخب  رد  نینموملا و  ریما  ربمغیپ و  یگدـنز  رد  یمالـسا  تموکح  تفـالخ و  ی  هریـس هب  دوشن . لـیمحت  اـقلا و  نوریب  زا  یزیچ 

. مینک راک  نآ  ساسا  رب  میمھفب و 

نارھت  / ١٣٧٩/٠٢/٢٣ هعمجزامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

؛ دوبن قـالخا  اـما  دوب ، ملع  برغ ، رد  یرت . مھم یاـھزیچ  نتـشادن  تمیق  هب  اـما  تشاد ، ییاـھزیچ  برغ  نوچ  میریگب ؛ وگلا  میتـسناوت  یمن میتـساوخ و  یمن مھ  برغ  زا 

، دوب یرالاس  هیامرس تقیقح  رد  اما  دوب ، یرالاس  مدرم یسارکمد و  مسا  ناسنا ؛ تراسا  تعیبط و  بیرخت  اب  هارمھ  اما  دوب ، هتفرشیپ  یروانف  دوبن ؛ تلادع  اما  دوب ، تورث 

لوق زا  منک ؛ یمن لـقن  بصعتم  ناملـسم  ی  هدنـسیون نـالف  لوق  زا  نم  تسین . نم  یاـعدا  منک ، یم ضرع  هک  یبلطم  نیا  تسا . روط  نیمھ مھ  زورما  یرـالاس ؛ مدرم هن 

تیمکاح نآ ، نطاب  تسا . تاباختنا  تروص  دراد ، دوجو  تاباختنا  یـسارکمد و  مان  هب  هک  یزیچ  نآ  اکیرما ، دوخ  رد  یبرغ و  یاھروشک  رد  زورما  منک . یم لقن  اھ  یبرغ دوخ 

، اھ یرادرھش تاباختنا  هک  دنسیون  یم دننک و  یم حیرشت  ییاکیرما  ناگدنـسیون  دوخ  اما  مروایب ؛ مسا  ناشیاھباتک  ناگدنـسیون و  زا  هک  متـسین  لیام  نم  تسا . هیامرس 

یـشقن چـیھ  ابیرقت  مدرم  ارآ  اجنآ ، رد  هک  دـید  دـھاوخ  دـنک ، هاگن  یـسک  رگا  دریگ . یم ماجنا  یراکوزاس  هچ  اب  یروھمج ، تسایر  تاباختنا  سلجم و  یگدـنیامن  تاـباختنا 

مـسا تـسا ! رگن  یحطـس مدرم  داـحآ  رظن  زا  باذـج  بـیرف و  اـب  هارمھ  نردـم و  یتاـغیلبت  یاـھ  هویـش یراد و  هیامرـس لوـپ و  دـنز ، یم ار  رخآ  لوا و  فرح  هـک  هـچنآ  درادـن و 

. دوب هدش  رگید  یاھتلم  رامثتـسا  یارب  یا  هلیـسو یملع  یاھتفرـشیپ  نیا  اما  دوب ، برغ  رد  یملع  یاھتفرـشیپ  تسین . اقلطم  یـسارکمد  نطاب  اما  تسھ ، یـسارکمد 

نکمم یروشک  اجرھ  دنداتفا . هار  ایند  برغ  قرـش و  فرط  هب  دندومن و  لیدبت  یداصتقا  یـسایس و  تردـق  هب  ار  نآ  دـندرک ، ادـیپ  یملع  تردـق  کی  هکنیا  درجم  هب  اھ  یبرغ

یرابودـنب و یب مـلظ و  اـب  هارمھ  یدازآ  اـما  دوـب ، یدازآ  برغ ، رد  دـشن ! ناـشنکمم  دــندرکن ، اـجرھ  دــندرک . غـیرد  یب دــننک ، رامثتــسا  ار  نآ  دــنراذگب و  تـسد  شیور  دوـب 

یحضاو رما  هکنیا  دنمدرم !؟ هب  قلعتم  رگم  دنتسھ ؟ یناسک  هچ  هب  قلعتم  برغ  رد  اھ  همانزور اما  دنـسیون ؛ یم زیچ  همھ  دندازآ و  برغ  رد  اھ  همانزور یگتخیـسگراسفا .

یدازآ ینعی  تسا ، دازآ  هک  همانزور  سپ  دـشابن ! ناراد  هیامرـس هب  قلعتم  هک  دـیھد  ناشن  رکذ  لباق  ی  همانزور کی  اکیرما  اپورا و  ی  همھ رد  امـش  دـننک . هاـگن  دـنورب  تسا ؛

یدازآ هکنیا  دـشکب ! ار  یمومع  راکفا  دـھاوخ ، یم فرط  رھ  هب  دـنک ؛ گرزب  دـھاوخ ، یم ار  سکرھ  دـنک ؛ بارخ  دـھاوخ ، یم ار  سکرھ  دـنزب ؛ ار  شدوخ  فرح  هک  راد  هیامرس

رد ار  نایدوھی  دـنیوگ  یم هکنیا  تفگ  تشون و  اھتـسینویھص  هیلع  باـتک  دـلج  دـنچ  هک  یوسنارف  یاـقآ  نآ  لـثم  دز  فرح  مسینویھـص  هیلع  دـش و  ادـیپ  رفن  کـی  رگا  دـشن .

شفرح هن  دشابن ، یراد  هیامرس تردق  زکارم  دشابن و  ناراد  هیامرس هب  ی  هتسباو یـسک  رگا  دننک ! یم راتفر  وا  اب  یرگید  روط  درادن  تیعقاو  دندنازوس ، یزوس  مدآ یاھ  هروک

هچرھ ناشدوخ ، یاھ  نویزیولت اھویدار و  اھ و  همانزور ی  هلیسو هب هک  دندازآ  ناراد  هیامرـس یرآ ؛ دراد ! نایب  یدازآ  هن  دسر و  یم یـسک  شوگ  هب  شیادص  هن  دوش ، یم هدز 

گنج دـنھاوخ ، یم اـجرھ  دنـشکب ؛ یناـمیا  یب هب  یرابودـنب و  یب هب  ار  مدرم  تسا . شزرا  دـض  یدازآ ، نیا  تسین ؛ شزرا  یدازآ ، نیا  دـنیوگب ! دـھاوخ ، یم ناـشلد  هـک  ار 

! نیا ینعی  یدازآ  دنشورفب . هحلسا  دنھاوخ ، یم اجرھ  دننک ؛ تسرد  یلیمحت  حلص  دنھاوخ ، یم اجرھ  دننک ؛ تسرد 

ماظن  / ١٩/١٣٧٩/٠۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

چیھ هک  مدرک  یم ضرع  یمتاخ  یاقآ  هب  زور  نآ  نم  تسا . یمدرم  شالترپ و  فطعنم و  ناوج و  یماظن  تسا ؛ یمالسا  ماظن  تسین ؛ یتسینومک  ماظن  یمالـسا ، ماظن 

رد هکنیا  رطاخ  یارب  تسا ؛ یمدرم  ام  ماظن  لثم  هک  دـنک  اعدا  دـناوت  یمن رگید  یاھاج  رد  هچ  هسنارف ، رد  هچ  اکیرما ، رد  هچ  یبرغ ؛ یاھ  یـسارکمد یتح  ایند  رد  یماظن 

! دوش یم مامت  راک  تخادنا ، هک  ار  هقرو  مھ  وا  هدب ، یار  ورمع  نب  دیز  یاقآ  هب  هتفگ  بزح  الثم  دنھد . یم یار  دنیآ و  یم یار  یاھقودنص  یاپ  یا  هدع یبرغ  یاھ  یسارکمد

هدننک تکرش دصرد  تفھ  یس و  دودح  اکیرما ، ریخا  تاباختنا  رد  الثم  دنھد . یم لیکـشت  ار  طیارـش  نادجاو  دصرد  تفھ  یـس و  یھاگ  دنا ، هدننک تکرـش هک  مھ  ییاھ  نآ

مـشش سلجم  هچ  مجنپ ، سلجم  هچ  سلجم  یروـھمج و  تساـیر  تاـباختنا  رد  امـش  هک  یدـصرد  داـتفھ  دـصرد و  تفھ  تصـش و  ی  هزادـنا هب  تـقو  چـیھ دوـبن . رتـشیب 

قـشع نالوئـسم  هب  مدرم  اجنیا  رد  تسین ؛ یروط  نیا اجنیا  رد  اما  دنور ؛ یم دنھد و  یم یار  دنیآ  یم دنیآ ، یم هک  ییاھنامھ  هرخالاب  دننک . یمن تکرـش  دـیدرک ، هظحالم 

اعد هب  ار  اھتـسد  روشک  مدرم  ی  همھ دـنک ، ادـیپ  یتلاسک  نالوئـسم  زا  یکی  یتقو  اجنیا  رد  نداد . یار  ی  هطبار طقف  هن  تسا ؛ یفطاـع  ی  هطبار ناـش ، هطبار دـنزرو و  یم

دراو رطخ  یاھنادـیم  رد  مدرم  دـنک ، یم هراشا  روشک  لوئـسم  هک  یتقو اجنیا  رد  دـننک ! یم اعد  ناـشدوخ  ی  هچب یارب  هکنیا  لـثم  دـھد ؛ افـش  ار  وا  ادـخ  هک  دـننک  یم دـنلب 

لوصا زا  یکی  دـنیوگ  یم ناشدوخ  ایراتلورپ ! یروتاـتکید  ماـظن  هب  دـسرب  هچ  اـت  درادـن ، یطبر  یبرغ  یاـھ  یـسارکمد هب  یتح  نیا  دـننک . یم ادـف  ار  ناـشناج  دـنوش و  یم

قافتا تاباختنا  کی  رخاوا ، نیا  رد  هیـسور  تاباختنا  زا  لبق  اـت  یوروش ، تموکح  لاـس  دـنچ  داـتفھ و  لوط  رد  تاـباختنا ! یب تاـباختنا  ینعی  تسا ؛ یروتاـتکید  ناـشیمتح 

ایراتلورپ ی  هقبط ناگدـنیامن  یگدـنز  اجنآ  رد  تسا ؟ هسیاقم  لباق  مھاب  اھ  نیا ایآ  میا ! هتـشاد تاـباختنا  کـی  تسیب و  لاـس ، کـی  تسیب و  فرظ  رد  اـم  یلو  دوب ؛ هداـتفین 

هک تسا  نیا  ناشراختفا  تمھ و  دنناوتب  هک  ییاھ  نآ روشک  نالوئسم  اجنیا  رد  مینک . یم مھ  راختفا  مینیـشن و  یم ولیز  یور  ام  اجنیا  رد  اما  تسا ؛ ینیلمرک  خاک  یگدنز 

هرخالاب ات  درک ، یم تموکح  لاس  یس  تشادن ! یرگید  جالع  چیھ  درم ، یمن ات  دوب ، راک  رـس  ینیلاتـسا  یتقو  یوروش  ماظن  رد  دننک . کیدزن  مدرم  یگدنز  هب  ار  ناشدوخ 

، هدجھ زا  دعب  مھ  فنژرب  دمآ ؛ یم راک  یور  یفنژرب  مھ  دعب  دمآ ؛ یم راک  رس  یفچشورخ  الثم  دعب  درم و  یم یسور  یوق  تارکسم  فرـصم  روز  زا  ای  هثداح ، یب ای  هثداح  اب 

تاباختنا راب  کی لاس  راھچ  رھ  تسا و  مدرم  یار  تاباختنا و  رب  ینبم  هک  یمالـسا  یروھمج  ماظن  اب  ماظن ، نیا  دیـسر ! یم تردـق  هب  رگید  رفن  کـی  درم و  یم لاـس  هدزون 

ناگربخ و دراد و  یونعم  دـھعت  یونعم ، یربھر  هکنیا  رطاخ  یارب  تسا ؛ رتالاب  مھ  اـھ  نیا زا  یربھر  حطـس  رد  تسا . تواـفتم  دوش ، یم رازگرب  یروھمج  تساـیر  سلجم و 

هن تسا ، تجح  شدوخ  ی  هراب رد  هن  شفرح  تسا ؛ هدش  طقاس  دننک ، شطقاس  دشاب  مزال  هکنیا  نودـب  درک ، هانگ  کی  رگا  دـنکن ؛ هانگ  کی  یتح  هک  دـنراد  عقوت  وا  زا  مدرم 

!؟ تسا هسیاقم  لباق  ایراتلورپ  یروتاتکید  ی  هدننکش فاطعنا و  لباق  ریغ  هتسب و  ماظن  اب  ایآ  لوحتم ، طاشنرپ و  هدنز ، فطعنم ، ماظن  نیا  مدرم . ی  هراب رد 

١٣٧٩/٠۶/١٠ /  « تیالو حرط   » یجیسب نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

زورما تسا . هدوـب  مکاـح  درادـن -  دوـجو  اـیند  رد  زورما  هـک  ناـمیا -  هـب  یکتم  یرـالاسمدرم  طـخ  ینعی  وـن ؛ نردـم و  طـخ  نـیا  نردـم ، ىـساسا  نوناـق  نـیا  بـالقنا ، لوا  زا 

نوگاـنوگ و یاھـسابل  رد  تاـباختنا ، تیفیک  یهنیمز  رد  اـھهناسر و  شقن  یهنیمز  رد  اـھییاکیرما  دوـخ  هـک  ار  ییاـھباتک  نـیا  تـسا . لوـپ  هـب  یکتم  اـیند  رد  اـھیرالاسمدرم 

هرگنک ناگدـنیامن  روھمج و  سیئر  تاباختنا  دـعب  تسا ؛ هنوگچ  اھرادـنامرف  تاباختنا  تسا ؛ هنوگچ  اھیرادرھـش  تاباختنا  دـینیبب  ات  دـیناوخب  دناهتـشون ، نوگانوگ  یاـھلکش 

مھ یلیخ  هک  اـھنآ -  حالطـصا  رد  یـسارکمد  درادـن . دوـجو  اـنعم  نآ  هب  یایـسارکمد  دـناهحلاصملاهجو ؛ مھ  مدرم  تسا ؛ لوا  شقن  لوـپ ، هیامرـس و  شقن  تسا . هنوـگچ 

مدرم اجنآ  هک  دننک  رواب  اھمدآ  نیرتروابرید  ات  دندرک  زاب  نآ  یور  هب  ار  داقتنا  نابز  داقتنا و  ملق  راب  نیلوا  ناشدوخ  هک  تسا  یزیچ  نیمھ  دننک -  شیارآ  ار  نآ  دـننکیم  یعس 

کی دروآ ؛ دوجو  هب  ار  بالقنا  کی  درک ؛ اپ  رـس  رب  ار  ماظن  کی  روضح -  نیمھ  نشور ، دـید  نیمھ  فطاوع ، نیمھ  نامیا -  هب  یکتم  یرالاس  مدرم  تسین . یقیقح  ىرالاس 

زیچ بترم  دننک ، عیاض  ار  داقتعا  نیا  نامیا و  نیا  هکنیا  یارب  یمالـسا . یالاو  یهشیدـنا  و  لوا -  یهجرد  رد  ناسنا -  هب  ندیـشخب  تیوھ  مچرپ  درک ؛ دـنلب  ایند  رد  ار  مچرپ 

« يبرغ يسارکومد   » 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 31هاگياپ  هحفص 7 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2988
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3005
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3016
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=24659
http://farsi.khamenei.ir


ظـفح و رد  رکف ، نیا  ناـبحاص  هکنیا  یارب  هچ ؟ یارب  دـنداد . رارق  ریقحت  دروم  اـھویدار ، رد  نھوـم  تاریبـعت  اـب  فـلتخم و  یاھلکـش  اـب  بـالقنا  لوا  زا  ار  یگدنـشخرد  نیا  هب 

دنداد رارق  ریقحت  دروم  نوگانوگ  یاھلکش  اب  ار  حلاص  لمع  ای  دنوش . دیدرت  راچد  نآ  یگدنلاب 

کارا  / ١٣٧٩/٠٨/٢۴ مدرم  گرزب  عامتجا  رد  تانایب 

نیا مغر  یلع  دـھد ، ناـشن  ار  دوخ  ی  هناـیوج هلخادـم هنادـنم و  تردـق روـضح  دـنک  یم یعـس  ملاـع  طاـقن  ی  همھ رد  تسا و  یناـھج  ی  هطلـس زکرم  زورما  هک  یمیژر  نیا 

یسایس یعامتجا و  یاھ  هنیمز رد  مھ  یقالخا و  یاھ  هنیمز رد  مھ  ار ، یـساسا  یاھفعـض  نیا  ناسنا  تسا . یـساسا  یاھفعـض  راچد  دوخ  نطاب  نورد و  رد  تارھاظت ،

، تسا نایرج  رد  اـکیرما  روشک  رد  یروھمج  تساـیر  تاـباختنا  رـس  رب  هک  ییاـھاوعد  نیمھ  رد  ار  میژر  نآ  یراـتخاس  فعـض  نیا  یاـھتمالع  زا  یکی  امـش  زورما  دـنیب . یم

تاغیلبت رب  ینتبم  یـسارکمد  دـنھدب ؛ دای  ایند  مدرم  هب  ناشدوخ  لایخ  هب  ار  یـسارکمد  دـنھاوخ  یم اھ  نیا دنـشاب ! ایند  یوگلا  دـنھاوخ  یم اھ  نیا دـینک . یم هدـھاشم 

. دوب مولعم  شیپ  زا  یرایسب  یارب  هتبلا  دش ؛ مولعم  اریخا  نیا  یتاغیلبت ! ریوزت  نیغورد و 

زیچ کـی  نیا  تسین ؛ شیب  یا  هناـسفا دـننز ، یم مد  نآ  زا  اـکیرما  میژر  نارادمدرـس  هک  یا  یـسارکمد نیا  هک  تسا  نیا  دـیمھف ، دوـش  یم ملـسم  روـط  هب  زورما  هک  هـچنآ 

لـح و هار  هک  یا  هدـننک نییعت گرزب و  یاـھ  بلقت اـب  ینعی  دوش ؛ یم هجاوم  عـناوم  هنوـگ  نیا اـب  دوـخ  هار  رـس  رد  یـسارکمد  نیا  هک  تسا  نیا  شا  هناـشن تسین ؛ یقیقح 

داسف کی  هیـضق ، تقیقح  اما  دوش ؛ مولعم  اـیاضق  قیاـقح  تشاذـگ  دـنھاوخن  دروآ و  دـنھاوخ  مھ  هب  یا  هنوگ هب ار  هیـضق  هت  رـس و  هتبلا  درادـن . دوجو  نآ  یارب  مھ  یجـالع 

اھ نیا دوش ! یم هنوگ  نیا تاباختنا  ی  هجیتن دـنک ، یم تکرـش  هک  مھ  دـعب  دـنک ؛ یم فیعـض  تکرـش  تاباختنا  رد  اـکیرما  تلم  تسا . فلتخم  حوطـس  رد  ریگ  همھ ینورد و 

. تسا یراتخاس  فعض 

ماظن  / ١٣٧٩/٠٩/١٢ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

نیمھ تسا ؛ ینید  یرالاس  مدرم میھد ، رارق  کالم  روشک  نالوئـسم  ینعی  نامدوخ  شنم  راتفر و  قالخا و  حیحـصت  یارب  میناوتب  اـم  تسا  نکمم  هک  یزیچ  نیرتھب  زورما 

الوا تسا . رگید  زیچ  کی  نیا  درادـن . طاـبترا  اـقلطم  یبرغ  یـسارکمد  یاـھ  هشیر هب  یرـالاس  مدرم نیا  دوش ؛ هابتـشا  دـیابن  تسا . هدـش  رارکت  میا و  هتفگ اـھراب  هک  یزیچ 

دوخ هن . میشاب ؛ هتـشاد  لماک  ی  هعومجم کی  میناوتب  ات  مینک  قاجنـس  نید  هب  میریگب و  برغ  زا  ار  یـسارکمد  ام  هک  تسین  روط  نیا تسین ؛ زیچ  ود  ینید  یرالاس  مدرم

رـس کـی  متفگ . ار  هتکن  نیا  نالوئـسم  زا  یـضعب  هب  مـھ  رگید  ی  هـسلج کـی  رد  نـم  هـک  دراد  رـس  ود  مـھ  یرـالاس  مدرم تـسا . نـید  هـب  قـلعتم  مـھ  یرـالاس  مدرم نـیا 

ار ناگدنیامن  دننک ، یم باختنا  ار  تلود  دننک ، یم باختنا  ار  ماظن  مدرم  ینعی  دریگ ؛ تروص  مدرم  یار  هدارا و  ی  هلیسو هب  ماظن  لکشت  هکنیا  زا  تسا  ترابع  یرالاس  مدرم

تیعقاو اعدا  نیا  اجنآ  رد  هتبلا  دنک و  یم ار  نآ  یاعدا  برغ  هک  تسا  یزیچ  نامھ  نیا  دننک ؛ یم باختنا  هطـساو  یب ای  هطـساو  هب ار  یـساسا  نالوئـسم  دننک ، یم باختنا 

زیمآ بصعت فرح  کی  هک  دننک  یم لایخ  تسین . یتسرد  یاعدا  برغ ، رد  یسارکمد  یاعدا  هک  مینک  یم رارکت  اھراب  ام  هکنیا  زا  دریگ  یم ناشجل  ناسک  یضعب  درادن . مھ 

ناگتسجرب یاھندروآ  لاثم اھتقد و  اھفرح و  تارظن و  هب  یکتم  تسین ؛ مھ  یھاگآان  زا  یـشان  تسین ؛ مھ  زیمآ  بصعت تسین ؛ ام  فرح  فرح ، نیا  هن ، هک  یلاح  رد  تسا ؛

مدرم ارآ  دـنیوگ  یم اجنآ  دـننک . یمن فارتعا  دـنراد ، راکورـس  یمومع  راکفا  اب  هک  ییاجنآ  یمومع ، تاغیلبت  رد  هلب ؛ دـنیوگ . یم ار  نیا  ناشدوخ  اـھ  نآ تسا . یبرغ  تاـیبدا 

رد دـننک ؛ یم فارتـعا  اـنعم  نیا  هب  یلحارم  حوطـس و  رد  مھ  ناـشدوخ  تسین . نیا  هیـضق  تیعقاو  اـما  تسا ؛ مدرم  تساوخ  یار و  هب  یکتم  تسھ ، هچرھ  دراد و  دوـجو 

حالطـصا هب  نیا  دینیب ؛ یم ار  شا  هنومن اکیرما  ی  هدـحتم تالایا  روشک  رد  امـش  هک  مھ  زورما  میا ؛ هدـید ناوارف  ار  اھفارتعا  لیبق  نیا  زا  مھ  ام  تسھ و  مھ  ناشیاھ  هتـشون

، دنـسانشب دـنھاوخب ، یتسیاب  مدرم  تسھ . نآ  هتبلا  هک  تسا  ینید  یرالاس  مدرم شخب  ود  زا  یکی  مدرم ، باختنا  شخب  نآ  مییوگ . یمن ار  نآ  ام  تسا ! یرـالاس  مدرم

. تشاد دنھاوخن  یفیلکت  نتساوخ ، نتسناد و  نتخانش و  نودب  دوش . زجنم  اھ  نآ ی  هراب رد  یعرش  فیلکت  ات  دننک  باختنا  دنریگب و  میمصت 

نارھت  / ١٣٧٩/٠٩/٢۵ هعمج  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

نیملـسم مالـسا و  نمـشد  تیدـض  نیا ، دـنثداوح . نیا  ناینابرق  وزج  ضیرم ، درمریپ و  ناوج و  ناوجون و  ات  هلاسود  هلاس و  کی دـیاش  کـچوک  ی  هچب زا  هک  دـینیب  یم اـمش 

اکیرما یسایس  ناگدبز  نارادمتسایس و  اھروتانس و  لاح  نیعرد دھد . یم ناشن  رـشب  قوقح  اب  یرـشب و  نیزاوم  اب  ار  یمالـسا  نھیم  زا  شخب  نیا  رب  مکاح  هورگ  ینعی 

اھتفص و ناطیش نادسفم و  نیا  زا  دیاب  هک  تسا  نیمھ  اھ  نآ ی  هرھوج تسا ؛ نیا  ناشتسایس  تسا ؛ ناشدوخ  لیم  دننکب ؛ ار  راک  نیا  دننک . یم تیامح  حیرص  اھ  نیا زا 

هشیمھ هک  ایند  مدرم  تسا . زاب  شـشوگ  مشچ و  ام  تلم  هناتخبـشوخ  دنریگب . تربع  نیا  زا  دیاب  ایند  مدرم  نکیل  تسین ؛ یعقوت  مھ  نیا  زا  شیب  دننک . تیامح  اھعبس 

نآ هب  هک  دـنا  هدینـش اھییاکیرمآ  نابز  زا  ار ، یـسارکمد  زا  یراد  فرط ناـشدوخ  لوق  هب  تیرثکا و  قوقح  زا  یراد  فرط رـشب ، قوقح  زا  یراد  فرط راعـش  فلتخم ، یاـیاضق  رد 

. دننک هدھاشم  ار  ییاکیرما  یاھتسایس  یعقاو  تشز  ی  هرھچ نیطسلف ، ی  هنیآ رد  دیاب  دندرک ، یم رخافت 

نالوئسم اھراب  دندومرف ، ماما  هک  ناریا  یمالسا  یروھمج  عضوم  تسا . هدرک  نشور  تشز ، ی  هدیدپ نیا  لباقم  رد  ار  شعـضوم  لوا ، زور  زا  ناریا  یمالـسا  یروھمج  اما  و 

مھ لوبق  لباق  یناسنا  الماک  لومرف  کی  نیا  دوش . هدنک  هقطنم  نیا  زا  دـیاب  لیئارـسا  یناطرـس  ی  هدـغ نیا  اساسا  هک  تسا  نیا  میا ، هدرک دـیکات  اھراب  مھ  ام  دـنا و  هتفگ

دـندرگرب و نیطـسلف  هب  ایند  یاج  همھ  زا  اھھاگودرا و  زا  دـنا  هدرک ترجاھم  نیطـسلف  هب  ایند  رگید  یاھاج  زا  هک  یمدرم  هن  نیطـسلف  مدرم  ی  همھ هک  تسا  نیا  نآ  دراد و 

ناـشعطاق تیرثـکا  هک  دـشاب ، ناملـسم  هچ  یا  ینیطـسلف چـیھ  زگرھ  هک  تسا  یھیدـب  هتبلا  دـننک . نییعت  دوش  لیکـشت  دـیاب  اـھ  نآ زا  هک  ار  ناـشدوخ  تموکح  فـیلکت 

یاھدرگ هچوک زا  هدـع  کی  هک  داد  دـھاوخن  هزاجا  تسین و  یـضار  دنتـسھ  اجنآ  رد  یدوھی  یحیـسم و  مھ  یکچوک  تیلقا  هک  دـشاب ، یدوھی  یحیـسم و  هچ  دنناملـسم ؛

یزور هک  یناسک  دـننک . تموکح  اھ  نآ رب  دـنھد و  لیکـشت  تلود  کی  اھ  نآ روشک  رد  دـنیایب و  اکیرما  یاـھ  هزرھ زا  اـی  وکـسم ، ی  هدروخ یرـسوت یاـھ  هداوناـخ زا  اـی  ندـنل ،

بوخ یدوھی  تسینویھص و  ناراد  هیامرس ی  هتـساوخ قبطرب  دنـشکب و  بوخ  دننزب ، بوخ  دنتـسناوت  یم هک  دوب  نیا  ناشرنھ  طقف  دندرک و  یم یـشک  هرادق یـشکوقاچ و 

یدنـسپایند لومرف  لومرف ، نیا  داد . دھاوخن  هزاجا  ار  یزیچ  نینچ  مالـسا  یایند  نیطـسلف و  تلم  هک  تسا  یھیدب  دـننک ؛ تموکح  نیطـسلف  رب  دـنیایب و  رگا  دـننک ، لمع 

رارق اجنیا  رد  هک  ایند  زا  ی  هعطق نیا  هرخالاب  یـسارکمد ! نیا  دییامرفب  بوخ ؛ رایـسب  میتسھ ، یـسارکمد  هب  دقتعم  مدرم و  ارآ  هب  دـقتعم  ام  دـنیوگ  یم هک  یناسک  تسا .

ندرا نانبل و  رد  اجنآ  زا  جراخ  رد  مھ  رفن  نویلیم  دنچ  دننک ، یم یگدنز  اج  نامھ  رد  رفن  نویلیم  دنچ  دنا ؛ هدنز دنتـسھ و  مھ  زورما  مدرم  نیا  تسا ؛ هتـشاد  یمدرم  دراد ،

ملـسم هک  هچنآ  تسا . یتسرد  رایـسب  شور  نیا  دـننک ؛ باختنا  ار  دوخ  تموکح  ناشدوخ  دـننک و  ادـیپ  عامتجا  اج  نامھ رد  دـنیایب  اھ  نیا دـننک ؛ یم یگدـنز  رگید  طاـقن  و 

. درادن ار  نیطسلف  نیمزرس  رد  تیمکاح  اقب و  قح  رگید ، یتسینویھص  تموکح  رھ  تسا و  مکاح  زورما  هک  یتسینویھص  تموکح  هک  تسا  نیا  تسا ،

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

، دـش دـھاوخ  یھتنم  دندیدنـسپ ، یمن ار  اھ  نآ هک  یرفن  دـنچ  یزوریپ  هب  تاباختنا  نیا  دـندید  اـت  اـما  دـش ؛ رازگرب  یدازآ  تاـباختنا  رئازجلا  رد  نیا ، زا  لـبق  لاـس  جـنپ  راـھچ 

زا یرھظم  دوب ؛ دازآ  تاـباختنا ، نآ  هک  دـندرک  یم فارتعا  اـیند  رد  مھ  همھ  دـندرک . بوکرـس  ار  مدرم  دـنتخادنا و  هار  هب  یماـظن  یاـتدوک  کـی  دـندرک و  کـمک  یھدـنامزاس و 

حرطم یلالدتـسا  شیارب  دـینک ، یم بوکرـس  ارچ  درک  یم لاوـس  یـسک  رگا  دـندرک ! بوکرـس  دـندیبوک و  لاـح  نـیعرد اـما  دوـب ؛ یـسارکمد  اـھ  نآ لوـق  هـب  یرـالاس و  مدرم

یگنھرف و یلوصا  یاھ  هیاپ ناشدوخ  یارب  ینعی  دـنفلاخم ! یـسارکمد  یناھج و  لئاسم  ی  هنیمز رد  ام  تارظن  اب  اھ  نآ دـنیآ و  یم راک  رـس  اھارگ  مالـسا نوچ  دـندرک : یم

لوصا و امـش و  یرکف  یاھ  هیاپ اما  دنزب ؛ یفلاخم  فرح  دنک و  یا  هشدـخ هشقانم و  اھ  هیاپ نیا  رد  هک  دـنھد  یمن هزاجا  ایند  رد  مھ  سک  چـیھ هب  دـننک ؛ یم فیرعت  ار  یرکف 

نیا تسا ؛ یتئارق  دنچ  دننک : یم ضارتعا  ارچ ، دییوگب  رگا  دـنھد و  یم رارق  هشقانم  دروم  ار  یمالـسا  یرکف  ی  هدـش تابثا مکحتـسم و  یاھیگتـسب  لد اھـشزرا و  ینابم و 

اب امش  ارچ  هک  دننک  یم مھتم  ییارگرجحت  ندوب و  مگد  هب  ار  امـش  ارچ ، دییوگب  رگا  دنوش ! یم دقتعم  یگنھرف  مزیلارولپ  هب  اذل  تسا ؛ تئارق  کی  مھ  نآ  تسا ، تئارق  کی 

« يبرغ يسارکومد   » 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 31هاگياپ  هحفص 8 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3036
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3039
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3040
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3053
http://farsi.khamenei.ir


نآ دنتـسین و  مزیلارولپ  هب  دقتعم  هجو  چیھ هب تسا ، ینتبم  نآ  رب  عفانم  نیا  هک  یمیھافم  عفانم و  فیرعت  ی  هنیمز رد  ناشدوخ  هک  یلاح  رد  دیفلاخم ؛ یگنھرف  مزیلارولپ 

. دنک مادقا  دنزب و  فرح  دریگب ، میمصت  دنک ، رکف  عماطم  فادھا و  نیا  هب  تبسن  یھاگآ  رس  زا  وجشناد ، ناوج  ناملسم و  ناوج  یتسیاب  هک  تساھ  نیا دننک ! یمن لوبق  ار 

لاس ٨٠  / ١١/١٣٨٠/٠۵ یروھمجتسایر  ذیفنت  مسارم  رد  تانایب 

عفاـنم و زا  تسا  تراـبع  بوچراـچ  یبرغ ، یاـھ  یـسارکمد رد  دراد . دوـجو  بوچراـچ  دوـش ، یم هتخانـش  یرـالاس  مدرم یـسارکمد و  ماـن  هب  اـیند  رد  هک  هـچنآ  ی  هـمھ رد 

هک ار  یزیچ  مدرم  رگا  دوش . یم ذـفان  دـنک و  یم ادـیپ  رابتعا  مدرم  یار  هک  تسا  بوچراچ  نآ  رد  اھنت  هعماـج . تشونرـس  رب  مکاـح  ناراد  هیامرـس تورث و  ناـبحاص  تساوخ 

یاھمیژر اـھماظن و  نیا  هک  درادـن  دوجو  ینیمـضت  چـیھ  دـنھاوخب ، تسا  یـسایس - تردـق  نآ ، رثا  رب  و  یداـصتقا - یلاـم و  تردـق  ناـبحاص  ناراد و  هیامرـس عفاـنم  فـالخرب 

- قباس یتسیلایسوس  یاھروشک  رد  تسا . مکاح  اھ  یسارکمد اھتـساوخ و  نیا  ی  همھ رب  هدننکـشان  مکحم و  بوچراچ  کی  دنوش . مدرم  تساوخ  میلـست  کیتارکمد ،

یار مکاح ، بزح  یاھ  هزیگنا اھتـسایس و  تالیامت و  بوچراچ  زا  جراـخ  رد  دوب . مکاـح  بزح  بوچراـچ ، نیا  دـندیمان - یم کـیتارکمد  یاـھروشک  ار  ناـشدوخ  مھ  اـھ  نآ هک 

. دراد دوجو  بوچراچ  لاحرھ  هب تشادن . یدربراک  ییاناوت و  چیھ  مدرم 

ار اھ  نآ یناشفاوترپ و  مدرم  نھذ  لمع و  لد و  رب  هک  تسا  یھلا  تیادـھ  رون  ینآرق و  نیناوق  یھلا و  سدـقم  ماکحا  بوچراچ ، نیا  هک  تسا  نیا  رد  یمالـسا  ماظن  زایتما 

. تسا هدش  هتفرگ  هدیدان  یبرغ - یاھماظن  رد  صوصخب  ایند - جیار  یسایس  یاھماظن  رد  هک  تسا  یمھم  رایسب  لئاسم  زا  یکی  مدرم  تیادھ  ی  هلاسم دنک . یم تیادھ 

یقالخا لـیاضف  تھج  رد  مدرم  تساوخ  هک  دوشب  یراـک  تلیـضف ، یاـھ  همـشچرس هب  مدرم  ییاـمنھار  تسرد و  تیبرت  میلعت و  رثا  رب  هک  تسا  نیا  مدرم  تیادـھ  یاـنعم 

زا یرایـسب  رد  دـینک  یم هظحـالم  امـش  زورما  دوـش . رود  مدرم  باـختنا  قـفا  زا  ددرگ ، یم حرطم  مدرم  تساوـخ  ارآ و  ماـن  هب  یھاـگ  هک  یا  هدـننکدساف یاھـسوھ  دـشاب و 

هب دوش و  یم یمـسر  دنک و  یم ادـیپ  ینوناق  ی  هغبـص تسا ، مدرم  تساوخ  هکنیا  ناونع  هب  نآ - لاثما  یـسنج و  تافارحنا  تافارحنا - نیرت  تشز یبرغ ، یاھ  یـسارکمد

میمصت دننک ، یم باختنا  مدرم  ینید - یرالاس  مدرم ینعی  یمالسا - ماظن  رد  دھد . یم ناشن  ار  ینامیا  تیادھ  یونعم و  رـصنع  تبیغ  نیا ، ددرگ . یم کمک  نآ  ی  هعاشا

نوریب هب  زگرھ  یھلا ، تیادـھ  ی  هیاـس رد  هدارا  باـختنا و  تساوخ و  نیا  اـما  دـنراد ؛ راـیتخا  رد  ناـشدوخ  ناـبختنم  ی  هلیـسو هب  ار  روـشک  ی  هرادا تشونرـس  دـنریگ و  یم

. تسا ناریا  تلم  هب  یمالسا  بالقنا  ی  هیدھ نیا  تسا . نیا  ینید  یرالاس  مدرم رد  یلصا  ی  هتکن دوش . یمن جراخ  میقتسم  طارص  زا  درب و  یمن هار  حالف  حالـص و  ی  هداج

ی هزیکاپ کاـپ و  ی  هعماـج اھتلیـضف و  یارب  ناـشلد  هک  یناـسک  ی  همھ یارب  تسا  یدـیلقت  لـباق  یریگیپ و  لـمات و  لـباق  ی  هبرجت اـما  تسا ؛ یناوج  دـیدج و  ی  هبرجت نیا 

. دنرب یم جنر  یرشب  تایقلخ  یاھیتشز  جاور  یقالخا و  لئاذر  مئارج و  زا  دپت و  یم یناسنا 

تلود  / ٠۵/١٣٨٠/٠۶ تایھ  یاضعا  یروھمج و  سیئر  رادید  رد  تانایب 

رد ام  ریخن ، میھد ؛ یم هئارا  ار  یرالاس  مدرم زا  یا  هخاش ام  هکنیا  رطاخ  هب  طقف  هن  تسا ؛ ون  فرح  کی  مینک ، یم حرطم  دوخ  روشک  رد  ام  هک  یا  ینید یرـالاس  مدرم زورما 

لماوـع ریثاـت  تحت  اـیند  رد  اھـشنیزگ  تاـباختنا و  هکنیا  رطاـخ  یارب  مراد ؛ هشدـخ  اـیند  یاـھیرالاس  مدرم رد  اـتقیقح  نـم  مـینک . یم هھبـش  اـیند  یاـھیرالاس  مدرم رد  عـقاو 

رد ای  اکیرما  رد  اھ  همانزور دـنیوگ  یم دـشاب ؟ لفاغ  هرـسکی  زورما  یتاطابترا  لماوع  ریثات  زا  هک  تسا  یـسک  هچ  تساـھراد . هیامرـس تسد  هرـسکی  هک  تسا  یا  یتاـغیلبت

اھ همانزور دـنک ؟ فشک  ار  رـشق  نآ  یدازآ  همانزور ، یدازآ  زا  مدآ  ات  تسا  مدرم  نییاپ  طسوتم و  یاھرـشق  هب  قلعتم  هماـنزور  مادـک  منک  یم لاوس  نم  تسا . دازآ  سیلگنا 

فـالخرب اـھ  نآ دـنیوگب . دـنھاوخ ، یم هچرھ  هک  دـندازآ  اـھ  نآ ینعی  دـندازآ ؛ اـھ  هماـنزور هلب ، اـھراد . هیامرـس گرزب و  یاـھ  تسارت اـھلتراک و  تسا ؟ یناـسک  هچ  هب  قلعتم 

ییاھتلود دـینک ، هظحـالم  امـش  دـننک . یم مھ  راـختفا  نآ  هب  دـنا و  یـسارکمد ی  هدـنروآ رداـم و  رھظم و  هک  تساـھ  نآ هب  طوبرم  نیا  دـننز . یمن یفرح  ناـشدوخ  تحلـصم 

رد اما  دنراد ، دوخ  اب  ار  یـسارکمد  ناونع  هک  دنتـسھ  ییاھتلود  مروایب - مسا  مھاوخ  یمن نم  ام - یاھ  هیاسمھ نایم  رد  الثم  دـنتفرگ . ار  یـسارکمد  اھ  نآ زا  هک  دنتـسھ 

دیآ و یم راک  رـس  رب  دنز و  یم رانک  ار  همھ  دراد ، دوجو  یتاباختنا  هک  دنکب  ییانتعا  هکنیا  نودب  دیآ و  یم نادیم  طسو  یـسک  تقو  کی تسا . نایماظن  اب  تیمکاح  تقیقح ،

تـسایر یارب  دزمان  کی  اب  یتاباختنا  دـنک ؛ یفرعم  یدزماـن  بزح ، نآ  دزماـن  زا  ریغ  درادـن  تارج  یـسک  تسا و  بازحا  یراـصحنا  تیمکاـح  اـی  یماـظن ! تیمکاـح  دوش  یم

، یمالـسا یروھمج  لثم  هک  تسا  روشک  مادـک  میراد ، لماعت  اھ  نآ اب  مینک و  یم یگدـنز  نآ  رد  ام  هک  ییاھ  هعومجم رد  یمالـسا و  یاـھروشک  ناـیم  رد  زورما  یروھمج !

ذوفن لامعا  یتالیکشت  حانج و  بزح و  رد  دنھاوخب  مھ  اھراد  هیامرس تقو  کی رگا  دننک ؟ تکرـش  تاباختنا  رد  دنیایب و  نآ  طسوتم  تاقبط  نوگانوگ و  یاھرـشق  مدرم ، داحآ 

. دنتسھ ماندب  نوچ  دننک ؛ یم هنایفخم  ار  راک  نیا  سرت ، زا  دننک ،

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 

لگدیب  / ١٣٨٠/٠٨/٢٠ نارآ و  ناشاک و  مدرم  رادید  رد  تانایب 

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

لاکـشا دورب . شیپ  دوش و  هرادا  یمدرم  ی  هدارا یھلا و  تیادھ  اب  دیاب  ماظن  کی  هک  تسا  نیا  ینید  یرالاس  مدرم تقیقح  ینید . یرالاس  مدرم ینعی  یمالـسا  یروھمج 

ار یھلا  تیادـھ  اما  تسھ ، رھاظلا  یلع یمدرم  ی  هدارا هک  یبرغ  یاھ  یـسارکمد حالطـصا  هب  لـثم  تسین - اـھ  نآ رد  یھلا  تیادـھ  اـی  هک  تسا  نیا  اـیند  یاـھماظن  راـک 

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  تیادھ  رگا  ای  دـنرادن -

تخاس رد  رگیدکی  اب  ماوت  یمدرم  ی  هدارا یھلا و  تیادـھ  هک  ییاجنآ  ینعی  یمالـسا ، یروھمج  دراد . دوجو  یھلا  تیادـھ  هن  دـنراد ، یا  هدارا یار و  تلاخد و  روشک  نوئش 

ار هیرظن  نیا  تیناقح  دیھاوخب  امش  رگا  اما  دوش ؛ یمن دراو  یتاقیقحت  لفاحم  یھاگشناد و  یاھثحب  رد  یلاکشا  هشدخ و  هنوگ  چیھ هیرظن ، نیا  رب  دنراذگ . یم ریثات  ماظن 

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

ییاوھ  / ١٣٨٠/١١/١٨ یورین  لنسرپ  زا  یعمج  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

ناشتالوصحم و شورف  رطاخ  هب  هچ  اھرازاب ، رطاخ  هب  هچ  زاگ - تفن و  یژرنا - رطاخ  هب  هچ  ناھج ، گرزب  یاھتردـق  زورما  تسا . ملاع  رب  هرطیـس  اـھ ، تردـقربا یارب  هلئـسم 

« يبرغ يسارکومد   » 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 31هاگياپ  هحفص 9 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3076
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3079
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3091
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3093
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3104
http://farsi.khamenei.ir


دوبان ناش  یلم عفانم  دنوش و  یم لاماپ  اھتلم  رگا  دنھد . هعسوت  ایند  رد  ار  دوخ  ذوفن  هرطیس و  ی  هنماد دنراچان  ناش ، یماظن رادتقا  یـسایس و  ی  هناوتـشپ رطاخ  هب  هچ 

یاھتلم هلمج ، زا  یتلم - رھ  هتبلا  دنـشیدنا . یم تسھ - مھ  عورـشمان  دراوم ، زا  یرایـسب  رد  هک  دوخ - عفاـنم  هب  طـقف  اـھ  نآ درادـن . یتیمھا  چـیھ  اـھ  نآ یارب  ددرگ ، یم

. دنتسین لئاق  ار  زرم  دح و  نیا  اھ  نآ یلو  دشابن ؛ عورشمان  رگید ، یاھتلم  عفانم  ندرک  لاماپ  رطاخ  هب  هک  یعفانم  نآ  دنـشیدنیب ؛ دوخ  عفانم  هب  دنراد  قح  گرزب - یاھتردق 

غورد اـیند  مدرم  هب  مھ  اـھ ، نآ اـما  دـننک ؛ یم شقن  ار  هدـنبیرف  نیواـنع  دوـخ ، یاـھمچرپ  یور  رب  تسا . یـسارکمد  یدازآ و  رـشب و  قوـقح  مچرپ  دـنراد ، یمرب هـک  یمچرپ 

. تسایند رب  هرطیس  اھ  نآ فدھ  دنیوگ . یم غورد  دوخ  مدرم  هب  مھ  دنیوگ ، یم

نیا رب  ییاـھتلود  دـنریگ - یمن رارق  نآ  لاـثما  اـکیرما و  مجاـھت  دروم  دـنوش و  یمن دـیدھت  یماـظن  ی  هلمح هب  هک  ییاـھروشک  دـینک - هاـگن  هقطنم  نیا  یاـھروشک  هب  اـمش 

هک دنتـسھ  اھ  نیا طقف  دنبوخ ! هک  دنتـسھ  اھ  نیا طقف  دـنا . هداد رارق  اکیرما  یاھتـسایس  رایتخا  رد  هرـسکی  هچراپکی و  ار  ناشتلم  روشک و  هک  دـننک  یم تموکح  اھروشک 

، رما عیطم  هدـناشن ، تسد  اھروشک ، نآ  لثم  هک  تسا  نیا  یمالـسا  یروھمج  فرـش  اپاترـس  ماظن  ناریا و  یمدرم  تلود  گرزب و  تلم  زا  اھ  نآ عقوت  دـنوشن ! دـیدھت  دـیاب 

. تسا یندشن  نیا  و  دنوش ؛ اھ  نآ یاھتسایس  یرجم  نامرف و  هب شوگ 

هشیمھ ایند ، یاھروشک  زا  یرایـسب  رب  اکیرما  ی  هرطیـس ی  هتـشذگ لاس  لھچ  یـس ، خیرات  لوط  رد  هکنیا  لیلد  هب  دنیوگ ؛ یم غورد  یـسارکمد  یدازآ و  زا  عافد  رد  اھ  نآ

میھاـفم زا  ییوب  هک  دوب  یناـسنا  ریغ  دبتـسم و  یتـموکح  هاـش ، تموکح  دوب . هنوگ  نیا مھ  ناریا  رد  دـنا . هدوب اـھ - نآ عـیطم  یلو  دبتـسم - یاھتردـق  اـھتلود و  ناـبیتشپ 

؛ دوب اھ  نآ ی  هدارا اب  قبطنم  دـصرددص  یتفن  یاھتـسایس  دوب ؛ اھ  نآ هب  قلعتم  ناریا  تفن  دوب . ناـشرایتخا  رد  اـھ و  نآ میلـست  اـما  دوب ؛ هدربن  اـھ  نیا لاـثما  یـسارکمد و 

ناشرایتخا رد  اھ و  نآ ی  هدافتـسا دروم  دـصرددص  یلام ، عبانم  تشاد ؛ رارق  اھ  نآ رادـتقا  ی  هجنپ رد  شترا  دوب ؛ سوسحم  ناریا ، رد  تردـق  زکارم  رـساترس  رد  اـھ  نآ روضح 

عفانم رطاخ  هب  هک  ار  یتموکح  اھ  نآ دنھاوخ . یم ار  نیا  اھ  نآ دوب . لوبقم  بولطم و  اھ  نآ رظن  زا  یلم ، حـلاصم  هب  یانتعا  یب ریگب و  هوشر دـساف ، دبتـسم ، هاش  اذـل  دوب ؛

؛ دـنراد یمن تسود  دـنک ، یمن انتعا  اھ  نآ هب  دوخ  تلم  یاھفدـھ  یلم و  تزع  رطاخ  هب  دوش ، یمن اـھ  نآ میلـست  یلم  فرـش  رطاـخ  هب  دـھد ، یمن خـساپ  اـھ  نآ هب  یلم 

یقطنم یقطنم ، نینچ  تسا . هدروخ  تسکـش  ایند ، رد  قطنم  نیا  دـنزاس . یم ناھنپ  یدازآ  یـسارکمد و  مچرپ  تشپ  ار  دوخ  هاگ  نآ دـننک ؛ یم یزرو  هنیک وا  اـب  نیارباـنب 

تـسرد و رکف  تیوـنعم و  زا  یھت  یلاــشوپ  یاھتردــق  دنــشاب . راودــیما  دوـخ  قـیفوت  هـب  دــنناوتب  قــطنم  نآ  ناراداوــھ  ددنــسپب و  دریذــپب و  ار  نآ  اــیند  زورما  هـک  تـسین 

. درب دنھاوخن  ییاج  هب  هار  دنشاب ، زھجم  دنزھجم ، نآ  اب  زورما  هک  یا  هحلسا زا  شیب  هب  رگا  یناسنا ، یاھ  یریگ تھج

. دنراد ترفن  امـش  زا  اھتلم  دنراد ؛ ترفن  امـش  زا  ایند  ی  همھ تسین . رفنتم  امـش  زا  ناریا  تلم  طقف  تسا . رفنتم  ام  زا  ناریا  تلم  ارچ  هک  دننک  یم هلگ  اکیرما  نارادمدرس 

یارب امش  دیتسھ ! اپورا  یاھتلم  رفنت  دروم  اپورا  دوخ  رد  یتح  امش  دیتسین !؟ رفنت  دروم  اھتلم  نایم  ایسآ  رساترس  رد  امش  دیتسین !؟ رفنت  دروم  نیتال  یاکیرما  رد  امش 

تبحم وا  هب  ایند  یاھتلم  هک  دراد  یتاـعقوت  هچ  روزم ، وگروز و  ربکتم ، ربکتـسم ، میژر  کـی  دنـشابن ؟ رفنتم  امـش  زا  اـھناسنا  ناـھج و  یاـھتلم  اـت  دـیا  هتـشاذگ هچ  ناـتدوخ 

عفانم دھاوخب  هک  یتردق  زکرم  زا  تسا . رفنتم  بلط  هطلـس رگ و  هلخادم زا  اما  درادن ؛ گنج  رـس  ائادتبا  یـسک  اب  ناریا  تلم  هلب ؛ تسا !؟ نکمم  یزیچ  نینچ  رگم  دنزروب !؟

یمیژر زا  اما  دننک ، یم دنلب  ار  رشب  قوقح  یدازآ و  یسارکمد و  مچرپ  هک  یناسک  زا  تسا . رفنتم  دنک ، لامدگل  دریگب و  هدیدان  دوخ  عورشمان  عفانم  لباقم  رد  ار  تلم  نیا 

یاھتلم اب  دننک و  یم ار  راتفر  نآ  دوخ  یگنج  یارـسا  اب  دننک و  یم ار  راتفر  نآ  ناتـسناغفا  رد  دننک و  یم عافد  هنوگ  نیا تسا ، رـشب  قوقح  دض  دـصرددص  هک  لیئارـسا  لثم 

. تسا رفنتم  دننک ، یم ار  راتفر  نآ  ایند 

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

ماـظن ناریا و  تلم  مرج  هک  دـنادن  تسیک  تسین ؟ شیب  یئاوسر  غورد  بیرف و  دیفـس  خاـک  نارادمدرـس  یـسارکومد  رـشب و  قوـقح  زا  یرادـفرط  راعـش  هک  دـنادن  تسیک 

؟ تسا هدز  هناگیب  نایوج  هلخادم نارگلواپچ و  یھاوخنوزف  ی  هنیس هب  در  تسد  تحارص ، تعاجش و  اب  هک  تسا  نآ  رابکتسا  رظن  زا  یمالسا 

یوضر  / ١٣٨٠/١٢/١٢ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  رادید  رد  تانایب 

هولج سدـقم  رما  کی  تروص  هب  ار  گنج  ناش ، هتـشذگ یبلط  حلـص یاھاعدا  ی  همھ فـالخرب  دوخ ، ناـبز  لـمع و  رد  زورما  هتـسباو ، نارکف  نشور اـکیرما و  نارادمتـسایس 

اھ نیا یاھ  یچتاغیلبت یدامتم ، یاھلاس  لوط  رد  هک  یزیچ  نآ  لباقم  ی  هطقن تسرد  دنھد . یم هولج  سدقم  قلطم و  رما  کی  ار  ییاکیرما  یاھـشزرا  لوصا و  دنھد ؛ یم

؛ تسا حلـص  رطاخ  هب  اج  نالف هب  ام  دورو  میحلـص ؛ راد  فرط ام  دندرک  یم اعدا  مئاد  میتسھ ؛ لئاق  اھناسنا  دیاقع  هب  مارتحا  ییارگرثکت و  هب  ام  دنتفگ  یم دندرک و  یم غیلبت 

نیا دنھد . هولج  سدـقم  رما  کی  ار  نآ  دـننک و  سیدـقت  ار  گنج  دـنروبجم  هک  دـنا  هدـش هدـناشک  اجنیا  هب  دوخ  تاراھظا  رد  زورما  تسا . حلـص  رطاخ  هب  اج  نالف رد  ام  مادـقا 

هچ نتشادرب  سفن ، یاوھ  دنمھف  یمن دنک . یم لطاب  جیردتب  ایند  یمومع  راکفا  مشچ  رد  ار  ناش  هتشذگ یاھاعدا  ی  همھ هک  تساھ  نآ یندشن  شومارف گرزب و  یاطخ 

زا ینشخ  بلط و  گنج یماظن و  ی  هرھچ ایند  رد  دنراد . یمرب مھزاب  دنا و  هتشادرب یرگید  زا  سپ  یکی  ار  اطخ  یاھماگ  نیا  تسا . هدرک  لیمحت  اھ  نآ رب  ار  ییاطخ  یاھماگ 

. دنرادن مھ  یا  هراچ تسا . هدننک  موکحم تدش  هب  ایند  یادرف  زورما و  یمومع  راکفا  تواضق  یارب  هک  دنھد  یم ناشن  دوخ 

یاـھتموکح زا  اـی  دـنا ، هدــمآ راـک  یور  اـتدوک  اـب  هـک  یددــعتم  یاـھتموکح  زا  لاـح  نـیعرد میتـسھ ؛ مدرم  ارآ  هـب  یکتم  تموـکح  یــسارکمد و  راد  فرط اـم  دــننک  یم اـعدا 

دننادب و هکنیا  نودـب  تسا . یمومع  راکفا  لباقم  رد  ندـش  اوسر  نیا  دـننک . یم تیامح  تسا ، هتـشادن  تلاخد  یمدرم  یار  کی  یتح  اھ  نآ لیکـشت  رد  هک  یا  یدادبتـسا

. تسا طوقس  ی  همدقم اھ  نیا دنک . یم هدرک و  یرتدیدج  یاطخ  لحارم  دراو  ار  اھ  نآ یرگید  زا  سپ  یکی  اھاطخ  نیا  دننک ، یم راک  هچ  دنمھفب 

ماظن  / ١٣٨٠/١٢/٢٧ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

تلاخد دروم  دـنچ  تسیب و  رد  هدرک و  افیا  شقن  دـندوبن ، اکیرما  عبات  هک  لقتـسم ، تلود  لـھچ  ینوگنرـس  رد  زورما  اـت  لاس ١٩۴۵  زا  اـکیرما  تلود  هک  دـنداد  یراـمآ  نم  هب 

قفوم هدنام و  ماکان  مھ  یدراوم  رد  هدش و  قفوم  یدراوم  رد  هتبلا  تسا . هدوب  هارمھ  گرزب  عیاجف  اب  یمومع و  راتشک  اب  انثتسا  نودب  اھتلاخد  نیا  تسا ! هتشاد  یماظن 

سیئر یاقآ  هک  مود ، یناھج  گنج  نایاپ  رد  نپاژ  یمتا  نارابمب  هلمج  زا  تسا ؛ ینـشور  یاھلاثم  تسین ، رود  اـھام  داـی  زا  تساـم و  دوخ  نھذ  رد  هک  هچنآ  تسا . هدـشن 

یاتدوک رد  ناریا  دوخ  لاثم  یلیـش ؛ لاثم  دش ؛ مامت  اکیرما  یماکان  اب  مھ  هرخالاب  هک  یندشن  شومارف  عیاجف  نآ  نینوخ ، یاھگنج  نآ  مانتیو ، لاثم  دـندرک ؛ هراشا  روھمج 

رد نالا  هک  دش  رـشتنم  زین  شدانـسا  دندرک و  مالعا  ار  عوضوم  نیا  ناشدوخ  مھ  دعب  و  دـش ؛ مادـقا  یزیر و  همانرب لوغـشم  دـمآ و  نارھت  هب  ییاکیرما  رومام  هک  دادرم -   ٢٨

تاجتـسد بلطرادـتقا ، بازحا  اکیرما ، گرزب  یلام  نارادمدرـس  یداصتقا ، گرزب  یاـھیناپمک  اـھنیا ، همھ  لـماع  رگید . ددـعتم  یاـھاج  رد  نینچمھ  و  تسا -  همھ  سرتسد 

. تسا ینیگنن  رایسب  هتشذگ  نیگنس و  رایسب  هدنورپ  نیا  دنشاب . یم دنتسھ -  اھراک  سار  رد  هک  یقالخا -  یرکف و  ظاحل  زا  بویعم  یاھتیصخش  یتسینویھـص ، ذوفنرپ 

نیا تسین ؛ مھم  یرـشب  یاھ  هعجاف تسین ، مھم  تلادـع  یدوبان  تسین ، مھم  اھتورث  یدوبان  تسین ، مھم  اھناسنا  یدوباـن  اـھنیا  یارب  تسین . یکچوک  یاـھزیچ  اـھنیا 

یادـص  » هب دـندرک  ریبعت  دـنراد . رایتخا  رد  مھ  ار  یا  هناسر یغیلبت و  ناوارف  تاناکما  رھاظ ، ظفح  یارب  هتبلا  دـنوش . یمن بوسحم  اھنیا  هار  رـس  عناـم  مادـک  چـیھ  لـئاسم 

، حلـص رادفرط  مھ  زاب  ار  اھنآ  هرھچ  دناشوپب ؛ ار  ینیرفآ  هعجاف نیا  هک  دـننک  میظنت  روط  نآ ار  ایند  یاضف  یرتدـنلب  یادـص  اب  دـننک  یم یعـس  تسا . یتسرد  ریبعت  رتدـنلب ،»

. دھد ناشن  رشب  قوقح  رادفرط  یسارکومد ، یرالاس و  مدرم رادفرط 

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 

« يبرغ يسارکومد   » 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 31هاگياپ  هحفص 10 
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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 

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

بصاـغ و نارجاـھم  هن  نیطـسلف - یعقاو  مدرم  هک  تسا  نیا  نیطـسلف  ی  هلاـسم لـح  هار  اـھنت  تـسین . نـیغورد  یلیمحت و  یاـھ  لـح هار  نیطـسلف ، ی  هلاـسم لـح  هار 

تلم کی  ارآ  هب  اکتا  رگا  دننک . نییعت  ار  ناشروشک  رب  مکاح  ماظن  دوخ  دنتسھ ، نیطسلف  نوریب  رد  هک  ییاھ  نآ هچ  دندنام ، نیطـسلف  لخاد  رد  هک  ییاھ  نآ هچ  رگلاغـشا -

راک رس  رب  نیطسلف  نیمزرس  رد  زورما  هک  یبصاغ  میژر  دریگب . میمصت  دیاب  تسا و  تلم  کی  مھ  نیطـسلف  تلم  تسا ، یتسار  فرح  ایند  رد  یـسارکمد  نایعدم  رظن  زا 

هب ار  میژر  نیا  دـنھاوخب  دـیابن  نیطـسلف  مدرم  زا  نیاربانب  تسا . ملاظ  یاھتردـق  تسد  ی  هتخاس نیغورد و  یلعج ، میژر  کـی  درادـن ؛ نیمزرـس  نیا  رب  یقح  چـیھ  تسا ،

دھاوخ دوجو  هب  گنن  یھایسور و  دوخ  یارب  هکنیا  رب  هوالع  دسانشب ، تیمسر  هب  ار  ملاظ  میژر  نیا  دنکب و  ار  هابتشا  نیا  مالسا  یایند  رد  یسک  رگا  دنسانشب . تیمسر 

هب قلعتم  نیطسلف  دبا  ات  دنوش و  طلسم  نیطـسلف  رب  دنا  هتـسناوت دننک  یم لایخ  اھتـسینویھص  تسین . ماود  لباق  میژر  نیا  نوچ  تسا ؛ هدرک  مھ  یا  هدیاف یب راک  دروآ ،

ی هفیظو تسا . هدرک  مایق  هار  نیا  رد  نیطـسلف  تلم  دـش . دـھاوخ  نیطـسلف  روشک  زور  کی  اعطق  هک  تسا  نیا  نیطـسلف  تشونرـس  تسین . روط  نیا ریخن ؛ تساـھ ! نآ

. دسرب زور  نآ  هب  نیطسلف  تلم  هک  دننک  یراک  دننک و  مک  رتشیب  هچرھ  ار  هلصاف  نیا  هک  تسا  نیا  ناملسم  یاھتلود  اھتلم و 

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

هب زونھ  تسا . هدادن  تسد  زا  روشک  نیا  رب  طلـست  یارب  ار  دوخ  ریذپان  یریـس یاھتـشا  زونھ  تساکیرما - تردق  میژر و  ثحب  میرادن ؛ یراک  اکیرما  مدرم  اب  ام  اکیرما - میژر 

. دنشاب هتشاد  تشاد ، همادا  لاس ۵٧  رد  یمالسا  بالقنا  ات  دش و  عورـش  تدش  اب  لاس ٣٢  دادرم  زا ٢٨  هک  ار  دوخ  نیگنن  موش و  ی  هلاس جنپ تسیب و  طلـست  هک  دنرکف 

اب اـت  دریگب ، یمیمـصت  تساوـخ  یم رگا  دـساف - نئاـخ و  یاـضر  دـمحم  ینعی  تـکلمم - نـیا  سیئر  هـک  دـننیب  یم ار  ییاـھزور  شوـخ  باوـخ  دنتـسین و  رادرب  تـسد زوـنھ 

وا دـش و  یم تروشم  اکیرما  ریفـس  اـب  دـیاب  یللملا ، نیب مادـقا  کـی  ریزو و  تسخن کـی  ریزو ، کـی  ی  هراـب رد  یتح  تفرگ ! یمن ار  میمـصت  نآ  درک ، یمن تروشم  اـھییاکیرمآ 

راد فرط ام  دنیوگ  یم دوش و  یم رداص  ییاکیرما  نالوئـسم  نابز  بل و  زا  بترم  هک  اھتلم  یھاوخ  یدازآ یـسارکمد و  زا  یراد  فرط یاعدا  مغر  یلع دینک . راک  هچ  تفگ  یم

دساف نادناخ  زا  تسا ، زونھ  هک  زونھ  تسا . یھاشداپ  دساف  میژر  یاھ  هلافت هب  همھ  زا  رتشیب  اھ  نآ دیما  نآلا  نیمھ  میتسھ ، باختنا  یمدرم و  تموکح  یـسارکمد و 

ییاھفرح وزج  دوش ، یم یراج  اھ  نآ نابز  رب  هک  اھ  نیا لاثما  یرالاس و  مدرم یسارکمد و  باختنا و  دنتسھ . اھلومرف  نامھ  لابند  دنا و  هدرکن دیما  عطق  یولھپ  ی  هتسباو و 

غورد دـنیوگب و  تسار  ناریا  تلم  هب  هک  تسھ  یعقوت  هچ  دـنیوگ ، یم غورد  مھ  ناـشدوخ  تلم  هب  اـھ  نآ تسین ؛ یعقوت  اـھ  نآ زا  هتبلا  دـنرادن . رواـب  نآ  هب  چـیھ  هک  تسا 

؟ دنیوگن

ریت  / ٢٩/١٣٨١/٠۴ ییامیپھار ٢٨  رد  مدرم  هوکشرپ  روضح  یپ  رد  رکشت  مایپ 

، لفاغ یاھھورگ  یخرب  عیمطت  ماظن و  لک  یارب  تیعورـشم  نارحب  یاقلا  ماظن و  یاھداھن  رد  کیکفت  تلم ، رد  سای  داجیا  تموکح ، رد  فاکـش  داـجیا  ددـصرد  شوب  هیناـیب 

یخساپ اھ  هعدخ اھدنفرت و  نیا  ی  همھ هب  اجکی  مدرم  امـش  دوب و  باعرا  دیدھت و  زیت  نابز  زا  سپ  یرگاوغا ، برچ  نابز  ی  هبرجت هنابیرف و  ماوع شزاس  میلـست و  داھنـشیپ 

گنج ی  هیاس ییوس  زا  اکیرما  تسا . هدش  مامت  ناھج  رسارس  روشک و  لخاد  رد  بالقنا ، نیا  نانمشد  ناتـسود و  رب  تجح  سپ  نیا  زا  دیداد و  ناریا  تلم  ناش  بسانم 

رس یدازآ  تفرشیپ و  اھ و  تلم باختنا  قح  یسارکمد و  راعـش  رگید ، ییوس  زا  دنک و  یم یزادنارب  هب  دیدھت  امـسر  ار  ناریا  ماظن  تلم و  هدنارتسگ و  هقطنم  رد  ار  گرم  و 

دش نشور  زین  دنروآ و  یم اجب  ینابز  تایبدا و  رھ  اب  ار  نمشد  سانـش ، تقیقح نیب و و  نطاب مدرم  نیا  هک  دشاب  هدش  نشور  دیاب  نتگنـشاو  نارـس  یارب  کنیا  دھد . یم

هک هنوگ  نامھ تسا و  بلط  هدایز رگزواجت و  هچراپکی  اکیرما  تیمکاح  درادن . دوجو  هناھاوخ  هدایز عضاوم  لودـع  رد  یا  هناشن نیرتمک  اکیرما  تیمکاح  رد  یحانج  چـیھ  رد  هک 

اکیرما رد  مکاح  یاھحانج  ی  همھ تسا . هلماجم  شزاس و  یارب  یا  هناھب زین  نتگنـشاو  رد  مکاح  یاھدـناب  نایم  کیکفت  تسا ، نمـشد  ی  هئطوت ناریا  تموکح  رد  کیکفت 

بیقعت رـشب  قوقح  یبلط و  حلـص راعـش  اب  هاگ  یـشک و  لسن شور  اب  هاـگ  فدـھ  نیا  هچرگ  دـنناسکی  ناریا  رب  هطلـس  فدـھ  رد  هک  دـنداد  ناـشن  هتـشذگ  لاـس  اـھھد  رد 

دنیآ شیپ  ماگ  کی  نارگ  هنتف هاگرھ  اما  دـیتسین ، دـیا و  هدوبن گنج  هنتف و  لابند  هب  هک  دـیداد  ناشن  یلخاد  سفنلا  فیعـض رـصانع  هب  نینچمھ  ناریا  مدرم  امـش  دوش . یم

نیا زا  ار  ام  تلود  تلم و  یرایـشوھ ، تمواقم و  تدحو ، ساسح ، طیارـش  نیا  رد  هک  منک  یم دیکات  رگید  راب  دـینار . یم سپ  هب  ماگ  ود  ار  نانآ  شیوخ  ی  هدارا دالوپ  اب  امش 

. داد دھاوخ  روبع  تزع  تمالس و  اب  زین  هندرگ 

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

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 

« يبرغ يسارکومد   » 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 31هاگياپ  هحفص 11 
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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 

نابعشهمین  / ١٣٨١/٠٧/٣٠ دیع  تبسانم  هب  مدرم  فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

. تسا مدرم  ناوزاب  اھ و  هدارا اھنامیا و  هب  یکتم  ینعی  هچ ؟ ینعی  یمدرم  تسانعم . مامت  هب  یمدرم  تموکح  کـی  هادـف ، اـنحاورا  دوعوم  یدـھم  ترـضح  ی  هدـنیآ تموکح 

کی دشخب و  یم رارقتسا  ملاع  رـساترس  رد  ار  یھلا  لدع  یانب  هک  تساھ  نآ هب  هیکت  اب  مدرم و  نموم  داحآ  زا  نامز  ماما  دنک ؛ یمن داد  لدع و  زا  رپ  ار  ایند  اھنت  نامز ، ماما 

. دراد توافت  نامـسآ  ات  نیمز  زا  زورما  یایند  رد  یـسارکمد  ندوب و  یمدرم  یعدـم  یاھتموکح  اـب  یمدرم  تموکح  نیا  اـما  دـھد ؛ یم لیکـشت  یمدرم  دـصرددص  تموکح 

یروتاـتکید ینعی  تسا ؛ هدرک  نت  رب  دـیدج  ساـبل  هک  تسا  یمیدـق  یاـھ  یروتاـتکید ناـمھ  دـنا ، هتـشاذگ نآ  یور  ار  یرـالاس  مدرم یـسارکمد و  مسا  اـیند  رد  زورما  هـچنآ 

هک یا  یـسایس تردـق  ی  هیاس رد  دـنک و  یم ادـیپ  تسد  تردـق  هب  هورگ  کی  دـنا . هراک چـیھ نایم  نیا  رد  مدرم  تساھھورگ و  نیب  تباقر  دراد ، دوجو  مھ  تباقر  رگا  اھھورگ .

تـسد هب  هار  رد  ار  اھ  نآ دـنک و  یم یروآدرگ  دوخ  عفن  هب  هیامرـس  لوپ و  تورث و  تردـق ، نیا  زا  هدافتـساوس  اب  دراذـگ و  یم وا  راـیتخا  رد  روشک  رد  ار  روما  یاـھمامز  ی  همھ

راعـش اـجرھ  اـیند  رد  زورما  تساـھلد . اھمـشچ و  ندرک  روحـسم  هدـنبیرف و  غورد و  تاـغیلبت  ی  هیاـپ رب  اـیند  زورما  یاـھ  یـسارکمد دـنک . یم فرـصم  تردـق  ی  هراـبود ندروآ 

رادتقا ی  هجنپ رد  یـسارکمد  دننک . یم جرخ  لوپ  دننک ! یم راک  هچ  سلجم  ناگدنیامن  ای  یروھمج و  تسایر  یاھادیدناک  تاغیلبت  یارب  دینیبب  امـش  دـنھد ، یم یـسارکمد 

تسا توافتم  یلک  هب شور ، نیا  اب  ینید - یرالاس  مدرم ینعی  نامز - ماما  یرالاس  مدرم تسا . ریسا  لوپ 

هعمجزامن  / ١٣٨١/٠٩/٠١ یاھهبطخ  رد  تانایب 

اھ نیا دنک . یمن رواب  ایند  رد  سک  چیھ دننز ، یم دوخ  یمـسر  یاھینارنخـس  رد  اکیرما  نارـس  هک  ار  ییاھفرح  ایند و  رد  یدازآ  یـسارکمد و  شرتسگ  رـشب و  قوقح  یاعدا 

یاھفرح رد  نارگید  اکیرما و  روھمج  سیئر زورما  هک  ایند  رد  یسارکمد  شرتسگ  راعـش  ای  رـشب  قوقح  زا  یراد  فرط راعـش  تسا . هدش  رثا  مک  یلیخ  هک  تسا  ییاھراعش 

دنا هدناسر کمک  اھ  نآ هب  دوخ  عفانم  نیمات  یارب  دـنا و  هدرک یراکمھ  راوخنوخ  یاھروتاتکید  اب  اھ  نیا ردـق  نآ  تسین . رواب  لباق  نایناھج  یارب  دـننک ، یم رارکت  ار  اھ  نآ دوخ 

یھاوخ و هدایز یتح  تسا . لوبق  لباق  ریغ  الماک  دـناد - یم ار  بلاـطم  نیا  ناریا  تلم  تساـھلاس  هک  اـم ، یارب  اـھنت  هن  همھ - یارب  اـیند  رد  زورما  اـکیرما  فرح  نیا  رگید  هک 

فدـھ نیا  هجوتم  مھ  اھ  نآ نوچ  دـننک ؛ هلباقم  اکیرما  اـب  حـضاو  روط  هب  لـئاسم ، زا  یخرب  صوصخ  رد  مھ  ییاـپورا  یاـھروشک  تسا  هدـش  بجوم  اـکیرما  یبلط  هعـسوت

. دننک یم رطخ  ساسحا  دنتسھ و 

هعمجزامن  / ١٣٨١/٠٩/٠١ یاھهبطخ  رد  تانایب 

و سدـقم - عافد  لاس  تشھ  نارود  رد  هچ  بالقنا ، نارود  رد  هچ  تفرگ - رارق  ماما  رـس  تشپ  هک  یزور  نآ  ام  تلم  تسیچ . لابند  هک  تسا  هدرک  نایب  ینـشور  هب اـم  تلم 

تازرابم نارود  رد  هک  یناسک  ام و  ناملسم  تلم  دوبن . یبرغ  یـسارکمد  لابند  تلم  تسا . یزیچ  هچ  لابند  هک  درک  صخـشم  داد ، هار  نیا  رد  ار  دوخ  ناوج  رازھ  دص  دنچ 

. دندوبن قرـش  برغ و  نیغورد  یـسارکمد  یبرغ و  دحلم  یاھگنھرف  یبرغ و  یروھمج  لابند  دندروخ ، ار  اھقالـش  نآ  دندیـشک و  ار  اھجنر  نآ  اھنادنز  رد  توغاط ، میژر  نامز 

لاـبند دـندومن ، راـختفا  ساـسحا  دـندرواین و  وربا  هب  مخ  دـندرک و  یناـبرق  ار  دوـخ  رھوـش  داـماد و  اـی  رـسپ - راـھچ  رـسپ ، هس  رـسپ ، ود  یھاـگ  دوـخ - نادـنزرف  هک  ینارداـم 

رد صوصخب  ام - یـساسا  نوناق  رد  هک  تسا  یزیچ  نامھ  مدرم  یقیقح  تساوخ  بالقنا و  یعقاو  روشنم  دندوبن . اھ  نیا لاثما  کیتارکمد و  یروھمج  یبرغ و  یـسارکمد 

ار نیمھ  مھ  نآلا  دنتـساوخ ؛ یمالـسا  تاررقم  تیمکاح  مالـسا و  تکرب  هب  مالـسا و  ی  هیاس رد  ار  یدام  هافر  یونعم و  دـشر  مدرم ، تسا . هدـش  سکعنم  نآ - لوا  لوصا 

مھ ام  دوخ  تلم  دشاب . هدرک  اضما  دیھـش  رازھ  دص  دنچ  نوخ  اب  ار  شدوخ  یھلا  یونعم و  یاھ  نامرآ یاپ  هک  میرادن  غارـس  ناریا  تلم  لثم  ار  یتلم  چیھ  ام  دنھاوخ . یم

دنداتفا و یتلذ  تکالف و  هچ  هب  میدید  ام  دنا ، هدرک هبرجت  ار  یبرغ  یـسارکمد  هک  ییاھروشک  داد . ماجنا  هرود  نیا  رد  هک  تسا  هدادـن  ماجنا  ار  یگرزب  راک  نینچ  هتـشذگ  رد 

عون نیا  لابند  ام  مدرم  درب . امغی  هب  ار  اھ  نآ زیچ  همھ  تفرورف و  ناشناج  مسج و  رد  ریخا  ی  هرود رد  اکیرما  صوصخب  برغ و  ناعامط  یاھ  هجنپ یـسارکمد ، مان  هب  هنوگچ 

لالقتـسا و  یمالـسا - یقیقح  یانعم  هب  یدازآ - تیونعم و  تلادع و  لوا ، ی  هجرد رد  هک  تسا  یمالـسا  یاھ  نامرآ ققحت  لابند  هب  ام  تلم  مھ  زورما  دندوبن . یـسارکمد 

دھاوخ یراکادف  نآ  یارب  مھ  نیا  زا  دعب  درک و  یراکادف  نآ  یارب  تسا ، نآ  لابند  ام  تلم  هک  تسا  ییاھزیچ  اھ  نیا تسا . یجراخ  زواجتم  هناگیب و  یاھتردـق  رـش  زا  روشک 

. دنک ذوفن  شفوفص  رد  یتاغیلبت - هچ  یسایس و  هچ  یتینما ، هچ  هنایذوم - یاھشور  اب  دناوتن  نمشد  ات  دشاب  رایشوھ  بقارم و  دیاب  تلم  درک .

یقرش  / ١٣٨١/١١/٢٨ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

، رـشب قوقح  یتسود ، ناسنا  یاھراعـش  رود  زا  اذـل  دـنک . حیرـشت  اـھتلم  یارب  ار  دوخ  راـب  تیاـنج زیمآ و  تناـیخ دـصاقم  فادـھا و  تسین  لـیام  نمـشد  هک  تسا  یھیدـب 

. دننک یم اشفا  ار  ناشدوخ  لمع  رد  ملاع ، ناربکتـسم  نابلط و  تردق دنامب . یقاب  دایز  دـناوت  یمن بیرف  ییوگ و  غورد نیا  اما  دـنک . یم تسد  رـس  رب  ار  هریغ  یـسارکمد و 

. میراذگب راک  رـس  رب  لاس  ود  تدـم  هب  لقا  دـح  ار  ییاکیرما  مکاح  کی  مییایب و  قارع  هب  میھاوخ  یم ام  دـنیوگ  یم احیرـص  اھییاکیرمآ  دـینیبب . قارع  ی  هیـضق رد  الاح  نیمھ 

ار یقارع  ی  هدـناشن تسد مکاح  کی  دـنھاوخب  رگا  دنتـسین . یـضار  نیا  زا  رتمک  هب  دـنھاوخ و  یم ار  نیمھ  ناشلد  هت  رد  اھ  نآ تساھییاکیرمآ . ریمـضلا  یفام یاشفا  نیا ،

موقلح رد  هچراپکی  اجکی و  ار  یدام  یلام و  یناسنا و  عبانم  هعومجم  کی  روشک و  کی  تلم ، کی  دنھاوخ  یم اھ  نآ دنک . یمن عابـشا  ار  اھ  نآ زاب  دـنراذگب ، راک  رـس  رب  مھ 

. تسا نیا  اھ  نآ تساوخ  دنتسین . یضار  نیا  زا  رتمک  هب  دنزیرب و  یناھج  تردق  زکارم  یتسینویھص و  بلط  نوزفا یاھتکرش 

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

، ناریا لخاد  رد  دنتسین . دازآ  ثحب  یسارکمد و  وگتفگ ، لھا  اھ  نآ تسا . نیغورد  یراعـش  نیا  اما  دنیوگ ؛ یم نخـس  یـسارکمد  وگتفگ و  دازآ و  ثحب  زا  اھوگدنلب  رد  اھ  نآ

حماست لھاست و  اھ  نآ هب  تبـسن  دیرذگب و  ناتدیاقع  زا  دنیوگ  یم دـننک ؛ یم جـیورت  ار  لھاست  حـماست و  یداقتعا و  تایلوا  تاملـسم و  رد  کش  تیکاکـش ، مسیلارولپ ،

باطخ یبرغ  ییاکیرما و  یاھـشزرا  ار  نآ  ناشدوخ  هک  دـسر  یم ییاج  هب  ثحب  یتقو  تسا . یمالـسا  عماوج  ناریا و  ی  هعماـج لـخاد  هب  طوبرم  نیا  اـما  دیـشاب . هتـشاد 

رد دنکن ! یـضارتعا  نیرت  کچوک اھ  نآ لباقم  رد  دیاب  ایند  هک  تسا  یملـسم  تاداقتعا  یزاس ، یناھج یزاس و  ناسکی یزاس ، هباشم تسین . وگتفگ  یاج  رگید  دـننک ، یم

!؟ دـھد هیدـھ  یدازآ  اـیند  مدرم  هب  دـھاوخ  یم اـکیرما  مادـک  تسا . راکـشآ  غورد  کـی  یھاوـخ  یدازآ یـسارکمد و  مچرپ  دـنریگ . یم دوـخ  هب  یروتاـتکید  ی  هرھچ رگید  اـجنیا 

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

« يبرغ يسارکومد   » 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 31هاگياپ  هحفص 12 
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زا دسر ، یم هک  نیطـسلف  مدرم  هب  تبون  اما  دیآ ؛ یم شیپ  یـسارکمد  مچرپ  اب  اجنیا  رد  دنک !؟ یم دیدھت  ار  قارع  مدرم  مھ  زورما  و  دراد - همادا  مھ  زونھ  عیاجف  نیا  دـش -

!؟ دنتسین ناسنا  نیطسلف  مدرم  ایآ  تسین ! یربخ  یسارکمد 

یربھر  / ١٣٨١/١٢/١٣ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

ات دنریگ  رارق  مدرم  رایتخا  رد  دنتسھ ، حلاص  هک  یدارفا  تقو  نآ  دوش ؛ تاعارم  لماک  روط  هب  تقد و  اب  دیاب  تسا و  مزال  رما  کی  اھ  هنیمز اھشخب و  ی  همھ رد  طباوض  تیاعر 

رد ام  یتقو  دننک . تیاعر  ار  انعم  نیا  دیاب  همھ  دوب . دھاوخ  دیفم  اش هللا  نا  دراد ، دوجو  هک  یجیار  ی  هوحن هب  تاباختنا  هاگ  نآ دنک ؛ باختنا  اھ  نآ نیب  رد  ار  حلـصا  مدرم ، ارآ 

رارق نیمز  ی  هرک تیعمج  زا  یمیظع  شخب  نید  هدـیقع و  نامیا و  تاـساسحا و  راعـش ، نیا  رـس  تشپ  تسین ؛ یکچوک  رما  نیا  میھد ، یم ار  مالـسا  ققحت  راعـش  اـیند 

تـشپ تیعمج  رفن  نویلیم  دـص  دـنچ  درایلیم و  کی  هاگ  نآ دراد ، ییآراک  راعـش  نیا  هک  مینک  تباث  میتسھ و  راعـش  نیا  لابند  هب  اتقیقح  هک  مینک  تباث  میناوتب  ام  رگا  دراد .

نیا دنناوت  یم هک  دنتسھ  ایند  رد  یدایز  یاھلد  یمالـسا ، ی  هعومجم زا  ریغ  یمالـسا و  ی  هقطنم زا  ریغ  زورما  تسین . یمک  زیچ  نیا  تفرگ ؛ دنھاوخ  رارق  راعـش  نیا  رس 

رھظم اکیرما  دـنک . یمن اود  مدرم  یاھدرد  زا  یدرد  دـنا ، هدـش شراد  مچرپ یردـلق - ییوگروز و  رھاظم  نیا  اھییاکیرمآ - زورما  هک  یا  هویـش اـب  یـسارکمد  هک  دـنریذپب  ار  ماـیپ 

هلوج نیا  هیبش  دوخ  رمع  رد  ام  هلوج .» لطابلل  : » تسا هلوج  اھ  نیا تسین ؛ یفاک  اھ  نیا اما  دراد ، مھ  ییوگروز  یدام  یاـھرازبا  تسا و  یرادـمروز  ییوگروز و  یردـلق و 

رد نآ  زا  یناشن  زورما  هک  یوروش  ریھامج  داحتا  یللملا . نیب حوطس  رد  هچ  یلم و  حوطس  رد  هچ  میا ؛ هدید درادن ، دوجو  ناشراثآ  زا  یرثا  زورما  هک  ییاھتردق  هب  تبـسن  ار 

، ناتـسراجم رد  اھیوروش  درک . یم ار  اھتردق  لامعا  روط  نیمھ اھ و  ییوگروز نیمھ  نیا ، زا  شیپ  ی  هھد دنچ  ات  دوب و  تردـق  کی  لبق  لاس  دـنچ  نیمھ  ات  درادـن ، دوجو  ایند 

بطق ود  تردق و  ود  زور  نآ  رد  هکنیااب  دنداد . یم ماجنا  اھ  نآ درک ، دھاوخ  دنک  یم دیدھت  ای  دنک  یم ایند  رد  اکیرما  زورما  هک  ار  ییاھراک  دندرک ! هچ  یقرش  یاپورا  ناتـسھل و 

زا یقطانم  درک . یم ار  اھراک  نیمھ  مھ  دوخ  لخاد  رد  عیـسو  روشک  نآ  دـش . یمن تایانج  ینیرفآ و  عیاجف زا  عنام  تباقر  نآ  دوجو  اما  دـندوب ، رگیدـکی  بیقر  تشاد و  دوجو 

شرھظم زورما  هـک  یللملا - نـیب یرادـمروز  یردــلق و  اـب  اـیند  هـک  تـسین  یلوا  راـب  داد . یم رییغت  روز  هـب  ار  ییاـھتموکح  درک و  یم لـصتم  شدوـخ  هـب  تـفرگ و  یم ار  اـیند 

رد وگروز  یاھتردـق  هک  درادـن  دوجو  یتنامـض  چـیھ  نیارباـنب  دـندش . لحمـضم  وحم و  یلک  هب هک  میدـید  مھ  دـعب  تسا ، هتـشاد  دوجو  مھ  ـالبق  تسا ؛ هجاوـم  تساـکیرما -

. تسا هتفھن  نآ  دوخ  رد  تکرح  نیا  یدوبان  لماوع  دنیشن و  یمورف مھ  دعب  دوش و  یم دنلب  هک  تسا  یا  هلعش لثم  هلوج  نیا  دننامب . یقاب  دننک ، یم هک  یا  هلوج

یوضر  / ١٣٨٢/٠١/٠١ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

فرـصت دصق  هب  اھ  نآ دنگنج . یم دوخ  میلـست  عیطم و  میژر  کی  ندروآ  راک  یور  تفن و  یارب  اھ  نآ دنیوگ ؛ یم غورد  میگنج ، یم یـسارکمد  یارب  دنیوگ  یم اھ  ییاکیرما رگا 

زورما دـنعلبب . ار  نآ  رـسدرد  یب تحار و  دـنھاوخ  یم دـنگنج و  یم نآ  ینغ  راشرـس و  عباـنم  ساـسح و  ی  هقطنم نھک ، تلم  یمیدـق ، روشک  نیا  نتفرگ  هضبق  هب  قارع و 

جایتحا قارع  یتایح  عباـنم  هب  اـھ  نآ دور . یم لزلزت  هب  ور  اـکیرما  داـصتقا  هک  تسا  یلاـس  دـنچ  هکلب  دوش ، یمن زورما  هب  طوبرم  عوضوم  نیا  تسا . لزلزتم  اـکیرما  داـصتقا 

. دنروایب رد  قارع  تلم  گنچ  زا  ار  عبانم  نیا  دش ، هراشا  اھ  نآ هب  هک  ییاھ  شور اب  یتمیق ، رھ  هب  دنھاوخ  یم دنراد و 

ناشتاناکما رگید  اضف و  نیمز و  اھ و  هاگدورف دـننک و  یم کمک  اکیرما  هب  زورما  هک  اھ  نآ یتح  یبرع ، یاھروشک  ی  همھ لوا  ی  هجرد رد  تسین . قارع  صوصخم  هشقن  نیا 

ام هب  ییاـکیرما  یاـھلیلحت  دوـخ  ینـشور  هب  ار  عوـضوم  نیا  تفرگ . دـنھاوخ  رارق  ییاـکیرما  شلاـچ  نیا  ضرعم  رد  رود  نادـنج  هـن ی  هدـنیآ رد  دـنا ، هتـشاذگ اـھ  نآ راـیتخا  رد 

یارب ار  اھ  نآ موش  تاین  فادـھا و  تسا و  هدـمآ  نوریب  اھ  ییاکیرما دوخ  ناھد  زا  هک  تسا  ییاھفرح  تسین ؛ ام  یاھفرح  منک ، یم ضرع  نم  هک  ار  یلئاـسم  دـنامھف . یم

. تسا هدرک  نشور  همھ 

هعمجزامن  / ١٣٨٢/٠١/٢٢ یاھهبطخ  رد  تانایب 

هب دنک  مھتم  ار  تلم  کی  دنزب و  فرح  هنامرـش  یب ردق  نیا تسا  رـضاح  یناسنا  روطچ  یـسایس . یملع و  نادرم  نیا  اب  لاجر و  نیا  اب  خـیرات ، نیا  اب  هقباس ، نیا  اب  یتلم 

مھ قارع  تلم  دوخ  میریذپ . یمن قارع  یارب  ار  یدیدج  یروتاتکید  هجو  چـیھ هب مینک و  یم موکحم  ار  نآ  میناد و  یم قارع  تلم  قوقح  نتفرگ  هدـیدان  ار  نیا  ام  نتـسناوتن .

لکـش نیا  هب  مھ  ار  یقارع  درف  کی  رگا  یتح  دـتفیب . ییاکیرمآ  یماظن  روتاتکید  کـی  هاـچ  هب  هک  دـماین  نوریب  مادـص  ی  هلاـچ زا  قارع  تلم  دـنک . یمن لوبق  ار  هلئـسم  نیا 

لعجی نل  و  : » میناد یم نیملـسم  مالـسا و  میرح  هب  یرگید  زواجت  دـننک ، یم حرطم  نآلا  هک  ار  یتیعـضو  نیا  ام  لاحرھ ، هب دـننک . یمن لوبق  مھ  ار  وا  مدرم  انیقی  دـنرامگب ،

«. الیبس نینموملا  یلع  نیرفاکلل  هللا 

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  کی  دزن  ی  هدنیآ رد  انیقی  اما  دنناوتن ، دننادن 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

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

، قارع ی  هنحـص منک : ضرع  هلمج  کـی  طـقف  تسا ، نآ  هجوـتم  اـیند  یاھمـشچ  اـھلد و  درذـگ و  یم قارع  رد  اـم  یگیاـسمھ  رد  هک  مھ  یمھم  رایـسب  لـئاسم  ی  هراـب رد 

قح مدرم  قارع  رد  هک  دننک  یم نالعا  احیرـص  دندوب ، هتفرگ  تسد  رد  ایند  رد  ار  یـسارکمد  مچرپ  هک  یناسک  دـش . اھتلم  یارب  قیاقح  زا  یلیخ  یاشفا  تربع و  ی  هنحص

تیمکاح کی  دنھاوخب  قارع  مدرم  ی  همھ رگا  هک  دننک  یم مالعا  احیرص  یسارکمد ؟! دش  نیا  یرالاس ؟! مدرم دش  نیا  دنروایب ! راک  رس  میھاوخ ، یم ام  هک  ار  یتلود  دنراد 

. تسا هنوگ  نیمھ مھ  اکیرما  دوخ  رد  تسا ؛ روط  نیمھ اج  همھ  ییاکیرما  یسارکمد  دش . مولعم  نایاقآ  یرالاس  مدرم یانعم  مینک ! یمن لوبق  ام  دیایب ، راک  رس  یمالسا 

تکرـش یروھمج  تسایر  تاباختنا  رد  ات  تخادـنا  هار  هب  مھ  یدایز  لاجنج  درک ، جرخ  یدایز  لوپ  دوبن ، اکیرما  مکاح  بزح  ود  زا  هک  ییاکیرما  تیـصخش  کی  لبق  لاس  دـنچ 

راک رـس  تسا  نکمم  اکیرما  فورعم  لومعم  بزح  ود  نآ  تالیکـشت  زا  نوریب  هک  دـتفین  نیا  رکف  هب  یـسک  رگید  هک  دـندز  نیمز  هب  ار  وا  نانچ  نآ اما  دـمآ ، هار  طـساوا  اـت  دـنک .

. تساھ نآ یسارکمد  نیا  تسا . روط  نیمھ مھ  اجنآ  نیاربانب  دیایب .

یتشھب  / ١٣٨٢/٠٢/٢٢ دیھش  هاگشناد  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

هب رتشیب  یـسایس ، تکرح  درکیور و  نیا  رد  اکیرما  ی  هدـمع هاگن  نوچ  تسھ ؛ مھ  ام  هجوتم  یـشخب  رد  یبلط ، هدایز ی  هزوح نیا  هاگن  هک  میتسھ  ییاھروشک  وزج  اـم 

، دراد نامروشک  هک  یا  هتـسجرب تایـصوصخ  اب  مھ  ام  اعبط  دراد ؛ تیمھا  تسا و  ییایفارغج  مھم  زکرم  تورث و  زکرم  هنایمرواخ  دـیناد ، یم هک  روط  نامھ تسا . هناـیمرواخ 

یروشک ناریا  هک  لیلد  نیا  هب  الوا  میتفگ ، هک  هنوگ  نامھ تساکیرما ؟ ینعی  زواجتم ، نوناـک  زواـجتم و  تردـق  هجوت  فرط  شلاـچ ، نیا  رد  ناریا  ارچ  میتسھ . هقطنم  نیا  رد 

زا یلیخ  تفن و  دنمشزرا  رایـسب  ی  هریخذ تسام . روشک  هب  قلعتم  ایند ، حطـس  رد  زاگ  ی  هریخذ نیمود  تسا . ینیمزریز  مھم  رایـسب  عبانم  زا  رادروخرب  دنمتورث و  گرزب ،

همھ اـھ  نیا ناـمع ؛ یاـیرد  سراـف و  جـیلخ  رد  ینـالوط  زرم  ساـسح ، ییاـیفارغج  تیعقوم  داـیز ، تیعمج  اـب  تسا  یروشک  تسا . ناریا  هب  قلعتم  رگید  ینیمزریز  عباـنم 

فرط هجوت و  دروم  ناریا  ام  روشک  یعیبط ، لیلد  نیا  اب  ارھق  درذگ . یم اجنیا  زا  مھ  ایند  زا  هقطنم  نآ  هنایم و  یایسآ  هب  برغ  رـصحنم  ابیرقت  هار  تسا . روشک  کی  تازایتما 

« يبرغ يسارکومد   » 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 31هاگياپ  هحفص 13 
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؛ دـشاب دادبتـسا  ملظ و  یفن  هب  دـقتعم  هک  دـیایب  راک  رـس  یماظن  ایند  زا  یا  هطقن رد  هکنیا  تسا . یمالـسا  یروھمج  تیوھ  رگید ، لیلد  کی  دریگ . یم رارق  اـکیرما  شلاـچ 

مدرم و یوس  زا  ندوب  هتخیگنارب  ینعی  دـشاب - یرالاس  مدرم هب  دـقتعم  یکتم و  دـشاب ؛ یناـھج  یاـھبطق  هب  یـسایس  یگنھرف و  یداـصتقا و  یگتـسباو  یفن  هب  دـقتعم 

ام یرالاس  مدرم یبرغ و  یـسارکمد  نیب  قرف  هک  یعامتجا - یاھدادرارق  زا  هن  دـشاب ، هتفرگ  ینامیا  یداقتعا و  ینید و  ینابم  زا  مھ  ار  میھافم  نیا  ی  همھ و  دوخ - تلم 

رگا ینعی  تسین ؛ ضقن  لباق  تسا ، ینید  داقتعا  کی  ساسا  رب  نوچ  ینید  یرالاس  مدرم تسا . مھم  یلیخ  دراد - لیصفت  ندرک و  تبحـص  ثحب و  یاج  تسا و  نیمھ  رد 

رد هک  دنک  دومناو  تسین ، وا  رد  هک  یشزرا  الثم  دشاب - هجوتم  یو  هب  ناشھاگن  قحان  هب هک  دنک  بلج  ار  مدرم  رظن  یا  هویش هب  ای  دنک  بلقت  تاباختنا  رد  تسناوت  یـسک 

، تسا یبرغ  مسیلاربیل  ی  هیاـپ هک  مسیلاربـیل  قطنم  رد  هویـش  نیا  درادـن . یقح  وا  ینید  یرـالاس  مدرم قطنم  رد  دـنھدب - یار  دـننک و  لاـبقا  وا  هب  مدرم  دـعب  تسھ ؛ وا 

، هطلـس ملظ ، یفن  سپ  تسا . رتشیب  ینامیا ، ینید و  ینابم  هب  اکتا  رطاخ  هب اجنیا ، رد  یریگ  تخـس هن . ینید  یرـالاس  مدرم قطنم  رد  اـما  تسا ؛ هدـش  هتفریذـپ  ـالماک 

ایند یاجرھ  رد  هک  سکرھ  یارب  دیآ ، دوجو  هب  تایصوصخ  نیا  اب  یماظن  یتقو  تسا  یھیدب  تسا . ینید  داقتعا  زا  هتساخرب  ثعبنم و  همھ  داسف ، یگتسباو و  دادبتسا ،

لباقم و فرط  نمـشد و  تسا ، لقتـسم  یاھروشک  یاھزرم  هب  ییانتعا  یب هب  دقتعم  اھروشک و  اھتلم و  قوقح  یفن  یللملا ، نیب دادبتـسا  یللملا ، نیب ملظ  هب  دقتعم 

ار شدربھار  تسایـس و  اکیرما ، لثم  تردقربا  کی  یللملا و  نیب ی  هطلـس کی  یتقو  نیاربانب  تسا . روط  نیا یعیبط  روط  هب دش . دھاوخ  بوسحم  یلمحت  لباق  ریغ  بیقر 

دوجو ایند  رد  تبثم  تایـصوصخ  نآ  اب  یماظن  یتقو  تسین . مھم  شیارب  دـتفیب ، رطخ  هب  رگید  یاھروشک  عبانم  رگا  دـنک ، نیماـت  ار  شدوخ  عفاـنم  هک  دـھد  یم رارق  نیا  رب 

. تسا ریذپان  بانتجا یمتح و  یرھق و  رما  کی  شلاچ ، داضت و  اھ  نیا نیب  تسا  یھیدب  تسا - عفانم  ظاحل  زا  اکیرما  هجوت  نوناک  هک  یا  هقطنم رد  صوصخب  دشاب - هتشاد 

ماظن  / ١٣٨٢/٠٢/٢٩ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

. تساکیرما مھ  شسار  رد  هک  تسا  یناھج  رابکتسا  مالسا ، یایند  یساسا  نمشد  زورما  تسا . مسجم  ناطیش  رش و  هک  تساکیرما  مالسا ، نانمشد  سار  رد  زورما 

سح ار  نیا  نیملـسم  عماوج  ایند و  مدرم  زورما  نکیل  دـنز ؛ یم دایرف  ار  نیا  هک  تسا  لاس  راھچ  تسیب و  یمالـسا  بالقنا  تسام . ماظن  بـالقنا و  جـیار  فراـعم  وزج  نیا 

مالسا تما  تسا . مدرم  مشچ  ولج  دتفا ، یم قافتا  نیطـسلف  رد  زور  بش و  رھ  اکیرما ، ینابیتشپ  هب  هک  یعیاجف  نیطـسلف و  یایاضق  دننک . یم سمل  ناشدوخ  هدرک و 

مشچ لباقم  رد  یسایس  یخیرات و  هاگشیامزآ  نیا  تسایند ؛ مدرم  مشچ  ولج  تسا ، نایرج  رد  قارع  رد  هچنآ  دنیبن ؟ ار  عیاجف  نیا  ددنبب و  ار  شمـشچ  دناوت  یم هنوگچ 

ار دوخ  تشونرـس  دنھد  یمن هزاجا  قارع  مدرم  هب  زورما  اما  دندرک ؛ هلمح  مادـص  میژر  هب  یدازآ  یـسارکمد و  مان  اب  اھییاکیرمآ  تسا . یمالـسا  تما  صوصخب  ایند و  مدرم 

هک ناونع  نیا  اب  دننک ؛ یم مورحم  یناھج  ی  هدش هتفریذپ جیار  لوادتم و  قوقح  ی  همھ زا  ار  یمالـسا  روشک  کی  تلم و  کی  میـشاب ! دیاب  ام  دـنیوگ  یم دـنریگب ؛ تسد  رد 

نآ تسا ؟ مدرم  قوقح  یرالاس و  مدرم یسارکمد و  نیا  یا !؟ یسارکمد روطچ  یسارکمد و  مادک  میھدب ! یـسارکمد  امـش  هب  دیاب  ام  میـشاب ؛ دیاب  ام  دیناوت و  یمن امش 

! تفرگ ماجنا  قارع  مدرم  نیب  رد  هک  یمیظع  راتشک  زا  دعب  مھ 

سلجم  / ١٣٨٢/٠٣/٠٧ ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

رـشب و قوقح  یعمج و  راتـشک  حالـس  ی  هلاسم دـھاوخ ، یم ناریا  تلم  زا  تساکیرما - یمالـسا ، تکرح  بالقنا و  هب  مجاـھت  ناـکیپ  کون  رد  ـالاح  هک  اـکیرمآ - هچنآ  زورما 

یرگید زیچ  نیا  زج  تساـکیرما . یتردـقربا  ی  هدارا لـباقم  رد  ندـش  میلـست  دـنھاوخ ، یم روـشک  نالوئـسم  تلم و  زا  اـھ  نآ هچنآ  هکلب  تسین ، یـسارکمد و ...  تموـکح 

ینوناـق و یاـھتلود  هک  ییاـھروشک  رگا  دنتـسھ ؟ ییاـھروشک  هچ  اـکیرما  فارتـعا  لوبق و  دروم  یاـھ  یـسارکمد زورما  دـنراد !؟ لـیامت  یـسارکمد  هب  اـھ  نیا ـالا  و  تسین ،

دننام یماظن  یاھورین  دـننک ، یطخت  دـندقتعم ، نآ  هب  دـننک و  یم رکف  دـنھاوخ و  یم یماظن  یاـھورین  ی  هعومجم هک  هچنآ  زا  مدـق  کـی دـنراد ، مدرم  تاـباختنا  زا  ی  هدـمآرب

هب دـقتعم  ناـمز  هـچ  دـینک ! هاـگن  ناـتدوخ  فارطا  هـب  تـسین ؟ روـط  نـیا رگم  دـنراذگ . یم راـنک  دــننک و  یم راکــش  یکبک  لـثم  ار  اـھ  نآ دــنیآ و  یم ناشرــس  یـالاب  باـقع 

نتفگ و هب  ایند  رد  تاغیلبت  تسایـس  اـھتنم  دـنناد ؛ یم اـیند  مدرم  هک  دـنناد  یم مھ  ناـشدوخ  دـننک ، یم رکذ  راعـش  کـی  ناونع  هب  ار  یـسارکمد  اـھ  نیا دـنا !؟ یـسارکمد

رثا مدرم  زا  یـشخب  رد  هرخـالاب  دـننک ، رارکت  دـننک ؛ رارکت  دـنیوگب ؛ دـیاب  تساـیند . رد  جـیار  یادـناگاپورپ  یتاـغیلبت و  تسایـس  نیا  تسا ؛ ندرک  رارکت  نتفگزاـب و  نتفگزاـب و 

دنناد و یمن ار  مدرم  یار  یانعم  الصا  اھ  نیا ی  هقالع دروم  یاھمیژر  زا  یرایسب  دنتسین . یرالاس  مدرم لابند  اھ  نیا الا  و  دنونـشب ؛ هک  دننک  یم تداع  مدرم  لقاال  دنک ؛ یم

همھ نیا  اب  ار  یمالسا  یروھمج  هک  یتقو دنرادن ! یـضارتعا  چیھ  مھ  اھ  نآ هب  هچ و  ینعی  روشک  رد  لوئـسم  باختنا  نداد و  یار  هک  دنناد  یمن هجو  چیھ هب مھ  ناشمدرم 

دوجو ایند  رد  یروشک  رتمک  رد  هک  تسھ  روشک  نیا  رد  هک  یرـالاس  مدرم یاـھدامن  اـھ و  هناـشن همھ  نیا  اـب  فلتخم ، یاـھ  هنحـص رد  مدرم  روضح  همھ  نیا  اـب  تاـباختنا ،

دادبتـسا و یرالاس و  مدرم نتـشادن  هب  نالوئـسم - هب  اھ  نآ رفاو  ی  هقالع قشع و  مدرم و  فطاوع  اھ و  ینابیتشپ اھ ، نآ اب  ناش  یلدمھ مدرم و  اب  نالوئـسم  طابترا  دراد -

. تسیچ ناشدارم  هک  تسا  مولعم  دننک ، یم مھتم  یروتاتکید 

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

دنتساوخ یم یلمع  یاھ  هنحص رد  اھ  نآ لماوع  یبرغ و  یـسارکمد  ناحارط  هک  یزیچ  زا  ار  یرالاس  مدرم موھفم  هک  دوب  نیا  درک ، ماما  هک  یراک  نیرت  مھم مدرم ، دروم  رد 

درک و لیاز  ار  لطاب  موھفم  نیا  ماما  تسین . راگزاس  یراد  نید یرالاس و  نید اب  یرالاس  مدرم هک  دـننک  اقلا  روط  نیا هک  دوب  نیا  اھ  نآ یعـس  درک . رود  یلک  هب دـنھد ، ناشن 

. داد ناشن  ار  نیا  المع  درکن ؛ مھ  یرکف  لالدتسا  افرص  درکن ؛ افتکا  مھ  نابز  هب  وا  دومن . حرطم  ایند  رد  ار  یمالسا - یروھمج  نامھ  ینعی  ینید - یرالاس  مدرم

زاوھا  / ٠٨/١٣٨٢/٠۵ ناناوج  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هک ینیغورد  یاھباعل  گنر و  تسین . مسیرورت  رـشب و  قوقح  رـس  رب  یمالـسا ، یروھمج  اب  دنتـسھ - هک  ایند  یاجرھ  رد  شیاـھ - هلاـبند ییاـکیرما و  رابکتـسا  عازن  زورما 

دھاوخ یم یمالـسا  یروھمج  هک  تسا  نیا  رـس  رب  یمالـسا  یروھمج  اب  اھ  نآ فـالتخا  تسا . هدـش  اوسر  حـضتفم و  اـیند  رد  زورما  دـنھد ، یم دوخ  یاـھاعدا  هب  اـھ  نیا

، یمالـسا ماظن  ناـکرا  یمالـسا و  یروھمج  هب  یراداـفو  زورما  تردـق . زکارم  یناـھج و  ناربکتـسم  یار  هن  دـشاب  مکاـح  مدرم  یار  ناریا  رد  دـشاب ؛ لقتـسم  زیزع و  ناریا ،

زا شیب  زورما  یدامتم و  یاھلاس  لوط  رد  یناھج  رابکتسا  یتاغیلبت  درگش  تسا . هناگیب  نازواجتم  هب  نتفگ  هن »  » هب یرادافو  تلم و  قوقح  روشک ، لالقتـسا  هب  یرادافو 

قفوم مھ  یدودـح  اـت  دـنربب . شیپ  ار  دوخ  راـک  دـنناوت  یمن یمومع  راـکفا  یاوغا  اـب  زج  اـھ  نآ دـنک . اوغا  ار  اـھ  نآ فرحنم و  ار  اـیند  مدرم  راـکفا  هک  تسا  هدوب  نیا  هشیمھ 

یا یسارکمد رشب و  قوقح  یانعم  دھاوخ  یم سکرھ  زورما  دنامب . ناھنپ  قیاقح  دراذگ  یمن اھ  نآ زیگنا  ترفن تشز و  درکلمع  اما  دنھد ؛ بیرف  ار  یمومع  راکفا  دنوش  یم

اب ار  قارع  تلم  تسا . ییاکیرما  یاھاعدا  شیامزآ  ی  هنحـص زورما  قارع  دـنک . هاگن  قارع  هب  دـمھفب ، دـنھاوخ ، یم هنایمرواخ  ی  هقطنم یاـھروشک  یارب  اـھییاکیرمآ  هک  ار 

هک دـننک  دومناو  ایند  یمومع  راکفا  هب  دـنھاوخ  یم تقو  نآ  دـنھد ، یم رارق  لمحت  لباق  ریغ  یاھ  ییوگروز ضرعم  رد  راشف و  تناھا و  دروم  هزینرـس  روز  اب  یماـظن و  یورین 

؟ دنک یم رواب  ار  نیا  ایند  رد  یسک  هچ  دننک ! تیاعر  ار  قارع  تلم  قوقح  دنھاوخ  یم ای  دنقارع ، تلم  ی  هدننکدازآ

گرگ لـباقم  زا  نینوـخ  ندـب  اـب  وـھآ  درک . یم بـیقعت  ار  ییوـھآ  یگرگ  دوـب ! هدرک  یخالـس  ار  گرگ  زا  هدـیمر  یوـھآ  هـک  تـسا  یباـصق  ناـمھ  ناتــساد  اـھ ، نـیا ناتــساد 

ار وھآ  یاپ  تسد و  دورب . دوخ  هاگتـسیز  هب  اـت  دـنک  یم اـھر  ار  وا  باـصق  درک  یم لاـیخ  وھآ  تفرگ . ار  وھآ  شدوخ  تفر ، گرگ  درک ؛ یھ  ار  گرگ  دیـسر ، باـصق  تخیرگ . یم

هک الاح  اما  یداد ؛ تاجن  گرگ  لاگنچ  زا  ارم  مدرک  یم لایخ  تفگ  وھآ  دیشک . وھآ  قلح  هب  ار  وقاچ  دعب  دروآ ؛ شدوخ  ناتـسود  یولھپ  تشاذگ و  شدوخ  لیبموتا  رد  تسب ،

فرـصت اب  هناگیب ، مکاح  نتـشاذگ  اب  یماظن ، یورین  اب  ار  قارع  تلم  یدوب  وت  مگرگ  تبقاع  مدـید  وچ  یدوبر  رد  مگرگ  لاـگنچ  زا  هک  ییوت : نم  یقیقح  گرگ  منک ، یم هاـگن 

، هقطنم یاھتلم  دـنھاوخ  یم تقو  نآ  دـنا ؛ هداد رارق  راشف  تحت  یقارع  یاھنز  قارع و  مدرم  سومان  میرح  اھ و  هداوناخ هب ضرعت  اب  روشک ، نیا  رد  جرمو  جرھ داجیا  اب  عبانم ،

یاھروشک یارب  ییاکیرما  یـسارکمد  ییاکیرما و  رـشب  قوقح  نیا ، تسا !؟ تاـجن  نیا  دـنقارع . مدرم  ی  هدـنھد تاـجن اـھ  نیا دـننک  رواـب  اـیند  یمومع  راـکفا  قارع و  تلم 

نیغورد یلعج و  تلود  یتسینویھـص  مسیرورت  دنز ! یم فرح  ینیطـسلف  مسیرورت  زا  دنک ، تلاجخ  ساسحا  هکنیا  نودب  اکیرما  روھمج  سیئر تسا ! هنایمرواخ  ی  هقطنم

« يبرغ يسارکومد   » 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 31هاگياپ  هحفص 14 
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ار اھ  هناخ احیرص  انلع و  دنک ، یم هل  ار  اھ  نآ یتسینویھص  ناشوپ  همکچ یاھدگل  ریز  دھد ، یم رارق  راشف  تحت  ار  نیطـسلف  مدرم  هک  تسا  لاس  هاجنپ  زا  شیب  لیئارـسا 

اھیلیئارـسا دوخ  هک  تسا  یحـضاو  مسیرورت  نیا  دنک . یم تناھا  لالذا و  نانز  هب  دنک و  یم ریگتـسد  ار  نادرم  دنک ، یم دوبان  ار  ناناوج  دـشک ، یم ار  مدرم  دـنک ، یم بارخ 

یارب دوخ ، ی  هناخ زا  عافد  یارب  دوخ ، فرـش  زا  عافد  یارب  هک  ینیطـسلف  ناوج  تقو  نآ دریگ ؛ یم هدـیدن  ار  نیا  اقآ  نیا  مینک . یم رورت  ام  دـنیوگ  یم دنتـسین و  نآ  رکنم  مھ 

یاـنعم تسا ! نیا  مسیرورت ، دـض  تضھن  زا  اـھ  نآ یراد  فرط ینیطـسلف ! مسیرورت  دـیوگ  یم ار  نیا  دـنک ، یم یدوـلآ  مـشخ مادـقا  زواـجتم ، لـباقم  رد  یکچوـک  ی  هلباـقم

یاھتلم ی  همھ تسین ؛ ام  تلم  صوصخم  دنـسیلگنا . ینعی  اکیرما ، ییاپورا  ی  هدـیاز زا  اـکیرما و  ترفن  زا  راشرـس  هقطنم  یاـھتلم  تسا ! نیا  اـھ  نیا قطنم  رد  مسیرورت 

نیا ناشدوخ  دـننک ، یم ضرعت  اھتلم  یاھزرم  سومان و  تزع و  لالقتـسا و  قوقح و  هب  هک  یناـسک  دـنا . هدروآ دوجو  هب  اـھ  نآ دوخ  ار  ترفن  نیا  دـنرفنتم . اـھ  نیا زا  هقطنم 

. میرفنتم امش  زا  ام  هلب ؛ دنرفنتم ؟ اھ  نآ زا  هکنیا  زا  دندنم  هلگ ارچ  دننک . یم رپ  ناشدوخ  ترفن  زا  ار  اھتلم 

ییوجشناد  / ١٣٨٢/٠٨/١۵ ناگبخن  زا  یعمج  اھلکشت و  یاضعا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ام تسا . یرشب  یاھیدازآ  مھم  یاھـشخب  زا  یعامتجا  یاھیدازآ  یـسایس ، یاھیدازآ  رد  دوش . انعم  یقلت و  یـسایس  دودحم  یانعم  رد  رـصحنم  طقف  دیابن  یھاوخ  یدازآ

ققحت لاـبند  یـسایس ، یدازآ  راعـش  اـب  هک  یناـسک  مییوـگ  یم اـما  میمھف ؛ یم ار  یـسایس  یدازآ  ینعم  میتـسھ و  اـھیدازآ  نیا  ی  هـتفر نادـنز  هدروـخ و  کـتک ناـمدوخ 

دنرتتـسیشاف یتسیـشاف ، رھ  زا  هـک  اـیند  رد  دوـجوم  تارکمد  ارھاـظ  یاھتـسیشاف  اـکیرما ؛ ی  همکاـح تـئیھ  اـیند - یـسایس  یاـھ  هعوـمجم نـیرت  یدازآدـض یاـھراعش 

یـسایس یدازآ  لابند  یھاوخ و  یدازآ نیا ، دـنھاوخ ؟ یدازآ اھ  نیا دنتـسھ ، ناریا  ی  هراب رد  دـنا - هدـش تسایـس  نادـیم  دراو  هزات  هک  راک  هظفاحم ون  بصعتم و  یا  هعومجم

راعـش نآ  دـنک ، طلــسم  روـشک  نـیا  رب  ار  شدوـخ  ی  هدـناشن تـسد تموـکح  اـکیرما  هـک  دـشاب  نـیا  شا  هصـالخ لآـم و  اـنعم و  هـک  یھاوـخ  یدازآ راعــش  نآ  تـسا ؟ نـتفر 

، میوگ یم نم  هک  یقطنم  اـب  تسا . تناـیخ  تراـسا و  راعـش  نیغورد و  راعـش ، نیا  دـننزب ؛ نآ  هب  مھ  یھاوـخ  یدازآ نغور  گـنر و  کزب و  دـص  وـل  و  تسین ؛ یھاوـخ  یدازآ

لابند نیقلت  رثا  رب  یدیلقت و  یا ، همجرت نتفرگ ؛ میمصت  هنادازآ  ندرک ؛ رکف  هنادازآ  ینعی  یشیدنادازآ  دشخبب . ار  شدوخ  رثا  مھ  اجنیا  ات  مینک  انعم  رت  قیمع ار  یـشیدنادازآ 

رگا دوش . یم مھ  یعامتجا  یسایس و  فراعتم  یاھ  هتساوخ اھ و  هژاو اھراعـش و  یـسایس ، یـشم  تفرعم ، ملع ، لماش  اذل  ندرکن . تکرح  برغ  یتاغیلبت  یاھوگدنلب 

هن ای  تسا ، شزرا  قلطم  تروص  هب  یـسارکمد  تسا و  تسرد  دـیوگ  یم وا  هک  نیمھ ایآ  مینیبب  نیا - ینعی  یرکفدازآ  مینک - رکف  دـیاب  ام  یـسارکمد ، دـیوگ  یم برغ  زورما 

؟ تسا هشدخ  لباق 

هعمجزامن  / ١٣٨٢/٠٨/٢٣ یاھهبطخ  رد  تانایب 

اب تسین ؛ تلادع  لابند  هکنیا  هن  تسا . زیتس  تلادع تسا و  نمشد  تلادع  اب  هک  دراد  رارق  اکیرما  نآ  سار  رد  برغ و  یرابکتسا  ماظن  یمالسا ، ماظن  لباقم  رد  مھ  زورما 

رابکتـسا نارادمدرـس  تفرگ ، دـنھاوخ  رارق  تلادـع  ی  هناـیزات ریز  هک  یناـسک  نیلوا  دریگب ، ار  یـسک  ناـبیرگ  دوـش و  حرطم  تلادـع  دـشاب  رارق  رگا  زورما  تسا . دـب  تلادـع 

ار ناسنا  قوقح  یـسارکمد و  ایند  رد  نآ  ندرک  گنر  مک یارب  تلادع و  شزرا  لباقم  رد  اذـل  دنـشاب ؛ تلادـع  لابند  دـنروایب و  ار  تلادـع  مسا  دـنناوت  یمن اھ  نیا دـنا ! یناھج

. دوش گنر  مک فیعض و  تلادع  هکنیا  یارب  دننک  یم حرطم  ار  نآ  اما  دنتسین ؛ لئاق  یشزرا  مھ  نآ  یارب  هتبلا  هک  دنلئاق ، شزرا  یرالاس  مدرم یارب  هناک  دننک ؛ یم حرطم 

هعمجزامن  / ١٣٨٢/٠٨/٢٣ یاھهبطخ  رد  تانایب 

باجیا نیا  دـنراد . ییاھ  هشقن دـصاقم و  هقطنم  نیا  یاھتلم  ی  همھ هیلع  هنایمرواخ ، ی  هقطنم رد  اھ  نیا هک  دـھد  یم ناشن  اکیرما  یرابکتـسا  تلود  نالوئـسم  تاراھظا 

عافد رد  ار  اکیرما  شقن  یـسک  رگا  هک  تسا  هدروآ  نابز  رب  ییاھفرح  هقطنم  نیا  رد  یـسارکمد  دوجو  هب  عجار  اکیرما  روھمج  سیئر دنوش . رادیب  هقطنم  یاھتلم  هک  دنک  یم

، تسا یـسارکمد  یلوتم  دـنک  اعدا  یمیژر  نینچ  روھمج  سیئر هکنیا  زا  دـنادب ، فرط - نیا  هب  مود  گنج  زا  دـعب  هتـشذگ - لاس  هاـجنپ  لـھچ ، لوط  رد  دبتـسم  یاھتردـق  زا 

یدامتم یاھلاس  هک  دنتسھ  یناسک  اھ  نیا دوش . یراج  یـسک  نابز  رب  تحاقو  یخاتـسگ و  اب  روط  نیا یطلغ ، باسح و  یب فرح  نینچ  دیاب  ارچ  هک  دوش  یم هدنمرش 

روشک نیا  رد  ار  یروتاتکید  نیرت  هایس نیرت و  تخس لاس  جنپ  تسیب و  دنتخادنا و  هار  هب اھییاکیرمآ  ار  دادرم  یاتدوک ٢٨  ام  روشک  رد  دندرک . تیامح  اھروتاتکید  نیرتدیلپ  زا 

نیا زا  مادکرھ  رد  هک  رویرھش  دادرخ و ١٧  یایاضق ١۵  لثم  تفرگ - تروص  ناریا  رد  میژر  نآ  ی  هلیسو هب هک  یا  هعجاف رھ  دندرک . تیامح  نآ  زا  مکحم  صرق و  دندروآ و  دوجو  هب 

فرح مدرم  هیلع  دنتفرگ و  ار  یروتاتکید  میژر  بناج  اھییاکیرمآ  دندش - هتشک  میژر  رودزم  لماوع  تسد  هب نابایخ  هچوک و  مدرم  یماظن و  ریغ  مدرم  زا  یریثک  دادعت  ثداوح ،

هچ دنروآ ، یم باسح  هب  وا  لباقم  ی  هطقن ار  دوخ  زورما  هک  نیسح » مادص   » زا دوب . رتراک »  » نامز هک  مود  ی  هیـضق رد  هچ  دوب ، یدنک »  » نامز هک  لوا  ی  هیـضق رد  هچ  دندز ؛

. تسا روط  نامھ تسین ؛ هتشذگ  زا  رتھب  اھ  نآ عضو  زورما  دندرک . اھتیامح 

. دـنا هتـشاذگ قارع  رد  ییاکیرما  مکاح  کی  دـنا  هدـمآ مدرم  تساوخ  ارآ و  هب  انتعا  یب اھ  نیا اما  تسا ؛ ساسح  ی  هقطنم کی  رد  لقتـسم  ینویلیم  یـس روشک  کـی  قارع 

ناوراک ناتسناغفا  رد  دندرکن ! مھ  یھاوخرذع  یتح  دندناسر و  لتق  هب  اجکی  تمھت  نظوس و  فرص  هب  ار  قارع  ناتسناغفا و  مدرم  زا  رفن  اھدص  هک  دنتسھ  یناسک  اھ  نیا

اھ و هناخ دنوش و  یم ریگرد  مدرم  اب  زور  رھ  قارع  رد  دننک ! یھاوخرذع  دنتسنادن  مھ  مزال  هدش ؛ هابتشا  دنتفگ  دعب  دنتشک ، دندز و  دنتفر ، یم یـسورع  یارب  هک  ار  مدرم 

دننک یم طلغ  دنتـسھ ، انتعا  یب مدرم  ارآ  هب  اھتلم و  اھناسنا و  قوقح  هب  ردق  نیا هک  یدارفا  دننک ! یمن مھ  یھاوخرذع  اما  دننک ؛ یم بوکدگل  ار  مدرم  یگدـنز  نما  طیحم 

ی هدنھد ناشن تسین ، روشک  مادک  تسھ ، یسارکمد  طخ  رد  روشک  مادک  دنا  هتفگ دنا و  هدرک هقطنم  نیا  رد  هک  یا  یـشکطخ مھ  نآلا  دننادب . یـسارکمد  یلوتم  ار  دوخ 

. تساھ نآ یاوسر  دصاقم  موش و  یاھتین 

هچ تـسا ! هدـش  روـھمج  سیئر یــضاق  مـکح  اـب  شمدرم و  ارآ  دــصرد  جــنپ  تـسیب و  زا  رتـمک  اـب  اـکیرما  یلعف  روـھمج  سیئر دــنرادن . هدــیقع  مـھ  یــسارکمد  هـب  اـھ  نآ

یادـن هـکنیا  یارب  تـسا  یا  هـبرح یــسارکمد  مـیدرک ، ضرع  هـک  روـط  ناـمھ دـننک . یمن ییاـنتعا  دـنھد و  یمن تـیمھا  مدرم  ارآ  هـب  یــسارکمد !؟ مادـک  یا !؟ یــسارکمد

ی هطقن کـی  دراد و  دوجو  یتـعفنم  اـجرھ  هکنیا  یارب  دـمھفن ؛ یـسک  دوش و  لاـماپ  نیطـسلف  مدرم  قح  هکنیا  یارب  دوش ؛ هفخ  ناـھج  یاـھتلم  موـقلح  رد  یھاوختلادـع 

ایند رد  ار  اھفرح  نیا  زورما  هک  تسیک  دـیاینرد . شیادـص  یـسک  دـنزادنیب و  تسد  نآ  هب  دـنناوتب  دروخ ، یم اکیرما  عورـشمان  عفانم  درد  هب  هک  تسھ  ییاـیفارغج  ساـسح 

. میھد باوج  میھاوخب  هک  تسا  نآ  زا  رتاوسر  اھفرح  نیا  مرادن ؛ ار  اھفرح  نیا  هب  نداد  باوج  دصق  مھ  نم  تسین و  انتعا  لباق  بلاطم  نیا  دنادن ؟

رطف  / ١٣٨٢/٠٩/٠۵ دیع  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

یاـتدوک تخادـنا ؛ هار  هب  ناریا  رد  ار  دادرم  هک ٢٨  یمیژر  تسا ؛ هدرک  اھ  یـسارکمد اھیرالاس و  مدرم هیلع  ایند  رد  تیاـنج  همھ  نیا  یـسارکمد  یاـعدا  اـب  هک  اـکیرما  تلود 

زا یداـمتم  یاـھلاس  داد و  ماـجنا  یلم  یاـھتلود  هـیلع  رگید  قطاـنم  رد  اـقیرفآ و  نیتـال ، یاـکیرما  رد  اـتدوک  اـھھد  درک ؛ تیادــھ  روـشک  نآ  ینوناـق  تـلود  هـیلع  ار  یلیش 

یتلود تسا ، لوبقم  شیارب  دشاب  شمیلست  دشابن و  رتوخ  تشز وا  زا  هک  یروتاتکید  رھ  مھ  زورما  نیمھ  درک و  تیامح  ناریا  رد  یولھپ » اضر  دمحم   » لثم ییاھروتاتکید 

رد ار  اھوزرآ  نیا  اھ  نآ هک  ار - ییاکیرما  ناربکتـسم  نیرید  یاھوزرآ  اکیرما  روھمج  سیئر اھزور  نیا  دـنک . یمن لوبق  ار  وا  رـشب  قوقح  یـسارکمد و  یاـعدا  یـسک  هک  تسا 

دنادب اکیرما  دنک . ینابرق  اکیرما  عورشمان  عفانم  یاپ  هب  ار  اھ  نآ عفانم  ریخـست و  ار  اھتلم  دھاوخ  یم هک  دیوگ  یم دروآ و  یم نابز  هب  اراکـشآ  دندرک - یم ناھنپ  ناشتاراھظا 

. تسا هداتسیا  اھتلم  نایم  رد  وگلا  کی  دننام  ناریا  راد  هشیر مواقم و  زرابم ، دھاجم ، گرزب ، تلم  دنور و  یمن راب  ریز  اھتلم  هک 

نیوزق  / ١٣٨٢/٠٩/٢۵ مدرم  رادید  رد  تانایب 

دـنھد و رارق  هقادـم  هعلاطم و  دروم  ار  یمالـسا  یروھمج  ماظن  یاھیریگ  عضوم دـننک ؛ هاگن  بالقنا  یاھراعـش  هب  هک  تسا  مھم  رایـسب  ام ، ناناوج  صوصخب  ام ، تلم  یارب 

دروم جیردتب  یمالـسا  بالقنا  یادن  یمالـسا و  یروھمج  فرح  نانمـشد ، بجعت  لباقم  رد  هک  دید  دیھاوخ  دینک ، هاگن  رگا  دـنزادنیب . ناھج  یمومع  یاضف  هب  یھاگن  دـعب 

زا دـنیب . یم نیعلا  یار هب  ایند  ار  اـھفرح  ناـمھ  زورما  اـما  داد ؛ یم ار  شراعـش  تلم  نیا  میتفگ و  یم لـبق  لاـس  تسیب  اـم  ار  اـھفرح  یلیخ  دریگ . یم رارق  اـیند  مدرم  لوبق 

« يبرغ يسارکومد   » 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 31هاگياپ  هحفص 15 
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یاھ هاگتـسد یوق  یا  هناسر تاغیلبت  تساھتلم ؛ هب  یزادـنا  تسد لاـبند  زواـجتم و  راوخ و  ناـھج اـکیرما  درک  یم مـالعا  دـنلب  یادـص  اـب  تلم  نیا  لـبق  لاـس  جـنپ  تسیب و 

نخـس نیا  دـنمھفب  دنتـسناوت  یمن یمالـسا  یاھروشک  رد  یرایـسب  اما  دـندز ؛ یم رـشب  قوقح  یھاوخ و  یدازآ یـسارکمد و  زا  مد  مھ  اکیرما  هب  ی  هتـسباو یرابکتـسا 

هدـیدان دـنراد . رواب  دـننک و  یم لوبق  ار  نیا  همھ  دـنک ، یم ذاختا  ایند  لئاسم  رد  اکیرما  هک  یعـضاوم  ی  هدـھاشم اب  زورما  یلو  تساـنعم ؛ هچ  هب  یمالـسا  ماـظن  بـالقنا و 

هب دننک - یزادنا  تسد ایند  یاجرھ  هب  عورشمان  عفانم  ی  هناھب هب  هک  ندش  لئاق  ار  قح  نیا  دوخ  یارب  اھتلم ، ییایفارغج  یاھزرم  نتسناد  شزرا  یب اھتلم ، قوقح  نتفرگ 

تلم فرح  یمالـسا و  بالقنا  فرح  نامھ  نیا  دـننیب ؛ یم ار  اھ  نیا ایند  مدرم  زورما  اپورا - دوخ  رد  ایـسآ ، یاھروشک  هنایمرواخ ، یاھروشک  دـنھ ، سونایقا  سراـف ، جـیلخ 

. تسا ناریا 

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 

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

تفـالخ ی  هنحـص هب  ار  ناـشیا  اـت  دـنتخیر  شا  هناـخ رد  ناـمثع  لـتق  زا  دـعب  یتقو  تسا . تلادـع  اوقت و  رھظم  ملاـع و  نارگداد  ماـما  مالـسلا  هالـصلا و  هیلع  نینموملا  ریما 

دوجوب هجحلا  مایق  رضاحلا و  روضح  ول ال  : » دومرف مھ  لوبق  زا  دعب  تسا - ییانعمرپ  مھم و  رایـسب  ثحب  هک  دراد  ییاھلیلد  هتبلا  درک - یمن لوبق  دمآ و  یمن ترـضح  دنروایب ،

رب مدرم  تساوخ  تعیب و  لوبق ، هجوت ، اب  نم  ی  هفیظو رگا  اھبراغ ؛»  یلع  اھلبح  تیقلال  مولظم  بغـس  ملاظ و  هظک  یلع  اوراقی  ـال  نا  اـملعلا  یلع  ذـخا هللا  اـم  رـصانلا و 

ار تردـق  نم  دـیوگ  یم نینموملا  ریما  ینعی  مدرک . یمن لوبق  مھزاب  منک ، عافد  مولظم  زا  هزراـبم و  ضیعبت  اـب  متـسیاب و  ملظ  لـباقم  رد  هک  دـش  یمن زجنم  لجـسم و  نم 

، تسا تردق  دوخ  یارب  تردق  رگا  میھاوخ ؟ یم هچ  یارب  ار  تردـق  میریگب ! تسد  هب  ار  تردـق  ات  میورب ، دـیاب  ام  دـننک : یم راختفا  اھیـضعب  الاح  مھاوخ . یمن تردـق  رطاخ  هب

، نیاربانب تسا . بوخ  دـشاب ، یم تسا - شنیرتداح  هک  یداـصتقا  یعاـمتجا و  یلخاد ، متـس - ملظ و  داـعبا  ی  همھ رد  ملاـظ  اـب  هزراـبم  یارب  تردـق  رگا  تسا ؛ لاـبو  رزو و 

مدرم یار  اذـل  درادـن . ییاراک  مدرم  تیلوبقم  یار و  نودـب  مھ  تلادـع  اوقت و  اھتنم  تسا ؛ تلادـع  اوقت و  یلـصا  ی  هیاپ تسین ؛ مدرم  یار  طقف  تموکح  تیعورـشم  ی  هیاپ

. تساج نیمھ مینک ، یم حرطم  ام  هک  ینید  یرالاس  مدرم یبرغ و  یسارکمد  نیب  قرف  تسا . لئاق  تیمھا  مدرم  یار  یارب  مالسا  تسا . مزال  مھ 

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

مھ دنوش ، یم دزمان  هک  یناسک  مھ  دوش . یم تیاعر  یبزح  یاھیگتسباو  اھتیحالص ، نیا  رد  اتدمع  هک  تسا  رظن  دروم  یـصاخ  یاھتیحالـص  یبرغ ، یاھ  یـسارکمد رد 

، تسا یبزح  ود  هک  ییاھروشک  نآ  رد  الاح  دـنھد . یم یار  بزح  نآ  هب  ای  بزح  نیا  هب  عقاو  رد  دـنھد ، یم یار  اھدزمان  هب  هک  ییاھ  نآ مھ  دـننک و  یم دزماـن  هک  ییاـھ  نآ

تیاـفک ییاـناد و  زا  ریغ  یمالـسا  یروـھمج  ماـظن  رد  دـنھد . یم یار  بزح  دـنچ  اـی  ود  نیا  زا  یکی  هب  تسا ، یبزح  دـنچ  هـک  ییاـھروشک  رد  اـی  سیلگنا و  اـکیرما و  لـثم 

یـصخش ی  هلاسم هدـیقع  قالخا و  هلب ، تساھ . ناسنا یـصخش  ی  هلاسم هدـیقع  قالخا و  هک  دـنیوگن  یدارفا  تسا . مزـال  مھ  یداـقتعا  یقـالخا و  تیاـفک  یـسایس ،

بیج دیاب  هک  مدوب  دـقتعم  متـشاد و  هعماج  لئاسم  زا  یدـب  مھف  متـشاد ؛ یتشز  قالخا  متفرگ و  رارق  تیلوئـسم  هاگیاج  رد  رگا  نم  لوئـسم . یارب  هن  اما  تساھ ؛ ناسنا

ی هلاسم قالخا  هدیقع و  لوئسم  کی  یارب  درادن ! یـسک  هب  یطبر  هدیقع  قالخا و  تسا و  نم  یـصخش  قالخا  هدیقع و  نیا  میوگب  مدرم  هب  مناوت  یمن منک ، رپ  ار  مدوخ 

ماظن رد  یرگید  تیلوئـسم  رھ  هب  ای  دور ، یم سلجم  هب  هک  یـسک  نآ  تسا . مدرم  تشونرـس  رب  ندـش  مکاح  تسا ؛ یمومع  یعامتجا و  یا  هلاـسم تسین ؛ یـصخش 

، دنھاوخ یم مورحم  تاقبط  تلم و  هک  ار  یـشقن  دناوت  یمن رگید  دوب ، هعماج  رادروخرب  تاقبط  عفانم  تمدخ  رد  تسرپ و  هناگیب دـساف ، رگا  دـسر ، یم یمالـسا  یروھمج 

مدرم دامتعا  دروم  دناوت  یمن رگید  دز ، اج  یجراخ  یاھتـسایس  تاغیلبت و  رـشت  لباقم  رد  دوب ؛ یبوعرم  ریذـپ و  هیـصوت هوشر و  رگ ، هلماعم ناسنا  صخـش  نآ  رگا  دـنک . افیا 

یـسایس و ینید و  یاوـقت  یقـالخا ، تعاجـش  هب  یتاذ ، ییاـناد  یتاذ و  تیاـفک  زا  ریغ  صخـش  نیا  دـنک . نـیعم  ار  تـلم  کـلم و  فـیلکت  دنیـشنب و  اـجنآ  دورب  دریگ و  رارق 

. دراد جایتحا  مھ  تسرد  ی  هدیقع

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

همھ رد  هکنیا  نآ  دراد و  دوجو  یبرغ  یاھ  ناملراپ اـھ و  یـسارکمد اـب  اـم  سلجم  رد  یـسارکمد  نیب  مھ  یمھم  تھابـش  هک  تسا  نیا  تاـباختنا  ی  هنیمز رد  رگید  ی  هتکن

- دنونـشب دـننک ، او  ار  ناشیاھـشوگ  دنتـسھ  فرح  نیا  بطاخم  هک  یناسک  نآ  ماظن - اب  هزرابم  یارب  هن  دـنیآ ، یم دوجو  هب  ماظن  تیوقت  ظفح و  یارب  اھ  ناملراپ اـیند  یاـج 

اب یمالـسا  یاروش  سلجم  هب  ندـش  دراو  قیرط  زا  ام  دـنیوگب  یا  هدـع هک  تسین  ماظن  ناـفلاخم  روضح  یاـج  ناـملراپ  تسا . نآ  لـیمکت  یارب  ماـظن و  وزج  ناـملراپ  نوچ 

اب ناملراپ  رد  هک  دینیب  یمن ار  ایند  یاج  چیھ  امش  تسا . طلغ  یقطنم و  ریغ  الماک  ایند  یاج  همھ  رد  نیا  مینک ! یم هزرابم  یمالسا  یروھمج  ماظن  اب  ای  یساسا  نوناق 

تفلاخم یـسایس  ماظن  تخاس  اب  یناملراپ  چـیھ  اما  دـنرب ؛ یم ـالاب  دنـشک ، یم نییاـپ  دـننک ، یم حاـضیتسا  دـننک ؛ یم تفلاـخم  اـھتلود  اـب  هتبلا  دـننک . تفلاـخم  ماـظن 

یاـھھورگ رگید  یاـھ  ناـملراپ ی  همھ لـثم  یمالـسا  یاروش  سلجم  لـخاد  رد  هتبلا  دـنک . تفلاـخم  هک  درادـن  ینعم  تسا و  ماـظن  تخاـس  وزج  ناـملراپ  نوـچ  دـنک ؛ یمن

لدتـسم و روشرپ  تاشقانم  یاج  سلجم  دـشاب و  مھ  دـیاب  هک  دـنراد ، ینوگانوگ  یاھقاذـم  اھ و  همانرب هک  دـنراد  روضح  فلتخم - یاھنویـسکارف  ناـشدوخ  لوق  هب فلتخم -

. دننک عناق  ار  اھ  نآ دننالوبقب و  دوخ  لباقم  فرط  هب ار  ناشیاھ  همانرب لالدتسا  اب  اما  دننک ؛ هشقانم  ثحب و  روشرپ  یلیخ  دیاب  تسا . یسانشراک  یسایس و 

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

لاس و کی  فرظ  رد  لگنج . نوناق  ییوگروز و  دـینیب ؛ یم تسایند . مدرم  مشچ  لـباقم  رد  هک  تسا  یرگ  هطلـس ییاـشگ و  ناـھج برغ ، یـسارکمد  لاربیل  لوصحم  نیرخآ 

، لطاب یاھیوعد  نآ  ی  همھ مغر  یلع اھاعدا و  نآ  ی  همھ اب  یسارکمد  لاربیل  ی  هلق دندناتلغ . نوخ  کاخ و  هب  دندرک ؛ رامورات  ار  قارع  ناتسناغفا و  ناملـسم  تلم  ود  مین 

یناھج عجرم  چیھ  درادن . یـشزرا  چیھ  اھ  نآ رظن  زا  اھناسنا  تساوخ  تیناسنا و  مدرم و  ینعی  دندرکن ؛ ییانتعا  نیرتمک  مھ  یناھج  یاھتفلاخم  زا  کی  چیھ هب  دش . نیا 

« يبرغ يسارکومد   » 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 31هاگياپ  هحفص 16 
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عیاجف نیا  لباقم  رد  یناھج  عجارم  للم و  نامزاس  دـینیب  یم دـنھد . یم بیرف  ار  ناشدوخ  دـننک ، یم شوخ  یناھج  عماجم  هب  ار  ناـشلد  هک  ییاـھ  نآ درادـن و  دوجو  مھ 

! دننک یم دروخرب  هنوگچ 

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 ،

جح  / ١٣٨٢/١١/٠٨ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

ناتسناغفا قارع و  رد  نارگلاغشا  راتفر  هعلاطم  زین  دریگ و  یم تروص  اکیرمآ  تلود  تیامح  اب  هک  نیطسلف  رد  بصاغ  یاھ  تسینویھـص هدنھد  ناکت تایانج  هب  ارذگ  یھاگن 

، مسیرورت اب  هزرابم  راعـش  اب  نانآ  دـنا . هدرک رپ  یدازآ  یـسارکمد و  زا  یراد  فرط رـشب و  قوقح  هناراـکایر  یاـعدا  زا  ار  اـیند  هک  دزاـس  یم راکـشآ  ار  یناـسک  تواقـش  قمع 

اھروشک هب  زواجت  رد  ار  دوخ  احیرص  اکیرمآ  دننک . یم لیمحت  اھ  تلم رب  ار  دوخ  یرگتراغ  یروتاتکید و  اھ ، تلم یزاسدازآ  مان  هب  دنوش ، یم بکترم  ار  رورت  لکـش  نیرت  عیجف

. دنک یم دیدھت  رورت  هب  ار  ینیطسلف  یاھ  تیصخش احیرص  تسینویھص  تلود  درامش . یم قح  یذ اھ  تلم و 

شترا  / ١٣٨٢/١١/١٩ ییاوھ  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هک دـناد  یمن زورما  یـسک  هچ  تسین . ناریا  رد  یرگید  ی  هلاسم چـیھ  تسا ؛ مجاھت  دروم  دـشاب ، شیوخ  هب  یکتم  لقتـسم و  دازآ و  دـھاوخ  یم نوچ  امـش  روشک  زورما 

همھ ار  نیا  تسین ؟ شیب  یھاو  یاھ  هناھب چوپ و  یاھفرح  دوش ، یم جراخ  هناگیب  یاھوگدـنلب  ناـھد  زا  هک  ییاـھفرح  رگید  یـسارکمد و  یدازآ و  رـشب و  قوقح  ی  هلاـسم

یروتاتکید میژر  کی  لاس  هاجنپ  روشک  نیا  رد  دنادن  هک  تسیک  دنادن ؟ روتاتکید  دصرددص  یاھمیژر  زا  ار  ایند  ناربکتسم  ی  هیقب اکیرما و  تیامح  هک  تسیک  زورما  دنناد . یم

نیا هک  تسا  مولعم  دـنناد . یم همھ  ار  اـھ  نیا دوب ؟ یلعف  یاھتیـصخش  نیمھ  یھاـگ  اھتردـق و  تیاـمح  دروـم  درک و  تموـکح  مود - یوـلھپ  لوا و  یوـلھپ  هتـسباو - هاـیس 

دنامب لقتسم  تسا  هتسناوت  هدرک و  مزع  هتساوخ و  تلم  نیا  تسا : لیلد  کی  هب  طقف  یمالـسا  یروھمج  اب  اھ  نیا تفلاخم  تساھزیچ . یلیخ  ی  هدنھد ناشن تایعقاو 

. تسا نیا  هلئسم  زورما  دشورفن . اھ  نیا هب  دھدن و  اھ  نیا تسد  ار  دوخ  و 

هعمجزامن  / ١٣٨٢/١١/٢۴ یاھهبطخ  رد  تانایب 

تیونعم و زا  ی  هناگیب ادـج و  هن  ار  یرالاس  مدرم ام  میا . هدروآ ییون  ی  هبرجت ایند  رد  ام  دـنک . یم مـالعا  راـختفا  یدنلبرـس و  اـب  تسا ، هدروآ  تسد  هب  هک  ار  هچنآ  ناریا  تلم 

یسارکمد و زا  ناشـسلاجم  ناگدنیامن  زا  یـضعب  اھتلود و  هک  ییاھروشک  زورما  مینک . رقتـسم  نامروشک  رد  تیونعم  نید و  زا  ی  هتـساخرب الماک  میا  هتـسناوت هکلب  نید ،

یار فالخرب  دـننک ، بلقت  اھ  یـسارکمد نامھ  رد  دـنا  هتـسناوت هدـش و  مزال  اجرھ  هجیتن  رد  تسا . هدوب  تیونعم  زا  ی  هناگیب ناشیـسارکمد  دـننز ، یم مد  تاـباختنا  یدازآ 

اب هک  یا  یـسارکمد دـنک ! یم تموکح  اکیرما  رد  هاگداد ، مکح  اـب  مھ  نآ  شدوخ ، مدرم  ارآ  دـصرد  جـنپ  تسیب و  زا  رتمک  اـب  اـکیرما  روھمج  سیئر نـآلا  دـنا . هدرک بلقت  مدرم 

یاھروتاتکید هب  دـنداد ! یگدـناوخردارب  تقافر و  یتسود و  تسد  ایند  یاھروتاتکید  نیرتروتاتکید  هب  یـسارکمد ، یاعدا  اـب  مھ  دـعب  تسا . نیمھ  دـشابن ، هارمھ  تیونعم 

تیونعم و اب  یـسارکمد  یتقو  دـنا . یرالاس مدرم یـسارکمد و  ناراد  فرط ایند و  یاھتارکمد  نیمھ  کیدزن  یاھ  قیفر اـھ  نیا ی  همھ دـینک ! هاـگن  یماـظن  یاـھاتدوک  اـیند و 

دـش اذـل  تسا ؛ هارمھ  نید  تیونعم و  اب  اـم  یـسارکمد  میتفرگ ؛ نید  زا  ار  یـسارکمد  اـم  میدروآ ؛ ار  ییون  ی  هبرجت اـم  دوش . یم یروط  نیا دـشابن ، هارمھ  نید  تقیقح و 

نیا دـنک  یم یعـس  بترم  دوخ  تاغیلبت  رد  نمـشد  دـننک . یم راختفا  نآ  هب  عافد و  نآ  زا  دـنلاب و  یم درواتـسد  نیا  هب  مدرم  یمالـسا . یروھمج  دـش  ینید ؛ یرالاس  مدرم

رھوگ وت  هچنانچ  دومرف : دوخ  درگاش  هب  مالـسلا  هالـصلا و  هیلع  قداص  ماما  دیامن . ریقحت  ار  نآ  دـنزب و  سنج  رـس  یوت  هبـسک ، نیب  جـیار  لوق  هب  دـنک ؛ کچوک  ار  درواتـسد 

رد گنس  کی  رگا  ینک . یمن رواب  ار  ایند  ی  همھ فرح  تساھب ، نارگ رھوگ  نیا  هک  ینادب  وت  تسا و  گنس  نیا  دنیوگب  رگا  ایند  ی  همھ یـشاب ، هتـشاد  تسد  رد  ییاھبنارگ 

، دراد دوجو  ییاھبنارگ  رھوگ  یتقو  تسا . گنـس  هک  ینیب  یم ینک ؛ یمن شوگ  اھ  نآ فرح  هب  مھزاب  تساھب ، نارگ رھوگ  نیا  دنیوگب  ایند  ی  همھ یـشاب ، هتـشاد  تتـسد 

. تسا هداتسیا  اذل  تسا ؛ هدیمھف  تسا و  هتسناد  ام  تلم  تسا . یشزرااب  عاتم  ینیب  یم تسا ، شزرا  یب یراد ، تسد  رد  هچنآ  دنیوگب  ایند  ی  همھ رگا 

ینیطـسلف ناوج  رتخد  نآ  زا  هملک  کی سلجم  ی  هدـنیامن کی  سیلگنا  رد  تسا . یـسارکمد  ی  هلاسم مھ  ناشدـنفرت  کی  تسا ، رـشب  قوقح  ی  هلاسم اھ  نآ دـنفرت  کـی 

نازرابم زا  هدـنب  هعمج  زامن  نوبیرت  نیمھ  رد  بالقنا  لوا  یاھلاس  دـنراد ! مھ  یدازآ  یـسارکمد و  یاعدا  تقو  نآ  دـننک ؛ یم جارخا  ار  وا  سلجم  زا  بزح و  زا  دـنک ، یم عاـفد 

رفن درم ؛ اذغ  باصتعا  اب  زور  هاجنپ  زا  دـعب  نادـنز  رد  زدـناس  یباب مدروآ . مسا  تسھ - نارھت  رد  وا  مان  هب  مھ  ینابایخ  نآلا  هک  زدـناس -» یباب  » مان هب  یـصخش  یدـنلریا و 

اھنصحت اھباصتعا و  نابیتشپ  رشب و  قوقح  راد  فرط یاھ  یسیلگنا نیمھ  اما  دندرک ؛ اذغ  باصتعا  مھ  مراھچ  موس و  رفن  منامگ  درم ؛ سپس  درک و  اذغ  باصتعا  مھ  مود 

ار نز  دـننک ، یم بارخ  ار  هناـخ  دـتفا ! یم قاـفتا  هـچ  نیطـسلف  رد  دـینیبب  امـش  نـآلا  تـسا . ناـیاقآ  رـشب  قوـقح  زا  یراد  فرط یاـعدا  نـیا  دـندرک ! اـشامت  رگید ، طاـقن  رد 

رد ام  دنیوگ  یم تقو  نآ  دنھد . یمن ناشن  یلمعلا  سکع نیرتمک  رـشب  قوقح  راد  فرط نایاقآ  نیا  اما  دنـشک ، یم مھ  همھ  مشچ  ولج  دنـشک ؛ یم ار  کدوک  دنـشک ، یم

!؟ دنرشب قوقح  راد  فرط اھ  نیا دنادب !؟ بلقتم  وگ و  غورد ار  اھ  نیا درادن  قح  ناریا  تلم  ایآ  میدرگ ! یم رشب  قوقح  لابند  ناریا 

مدرم  / ١٣٨٣/٠١/٢۶ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

دیدرت یب دسرب ، شتـسد  رگا  دنک و  یم هاگن  اھ  ییاکیرما هب  مشخ  اب  قطانم  ریاس  دادغب و  هجولف و  فجن و  رد  ینـس - هعیـش و  زا  یقارع - ناوج  زورما  دینیب  یم امـش  رگا 

؛ دننک یم مھتم  ار  نآ  نیا و  تھج  یب درپ ، یم نآ  نیا و  هب  یھ  هک  یا  هناوید لثم  تسین . یـسک  ریـصقت  دنا ؛ هدرک اھ  ییاکیرما دوخ  هک  تسا  یراک  نیا  دنک ، یم دراو  هبرض 

ار ناتزابرس  دیریگب ، ار  تلم  کی  نطو  دنک . یم زورب  دراد  هک  تسا  قارع  تلم  تیوھ  نیا  تسین ؛ یـسک  کیرحت  هن ، دندرک ؛» تلاخد  اج  نالف زا  دندش ، کیرحت  اج  نالف زا  »

اجنیا هک  نم  دیراذگب ؛ وا  رـس  یور  ار  ناتنیتوپ  فک  دیناباوخب و  ورمد  نیمز  یور  همھ  مشچ  یولج  ار  وا  ناوج  دـینک ، یتمرح  یب وا  نز  هب  دـیزادنیب ، هار  وا  نابایخ  هچوک و  رد 

امش دوخ  دنک ؛ کیرحت  یسک  تسین  مزال  دنک ؟ یم لمحت  ار  تیعـضو  نیا  یقارع  تریغاب  نامیااب و  ناسنا  کی  روطچ  منیبب ؛ ار  تیعـضو  نیا  مروآ  یمن تقاط  ما ، هتـسشن

راتـشک حالـس  وک  دیدرگ . یم یعمج  راتـشک  حالـس  لابند  دیتفگ  دیتفگ ؟ غورد  ارچ  دـیدش ؟ وا  ی  هناخ دراو  ارچ  دـیتسھ . قارع  تلم  ی  هدـننک کیرحت نیرتدـیلپ  نیرت و  گرزب

؛ دیتفگ غورد  امش  دنتفگ  دش ؛ دنلب  ناشدایرف  هریغ  یـسایس و  ی  هتـسجرب یاھتیـصخش  اپورا  اکیرما و  دوخ  رد  مینز ؟ یم الاح  ار  اھفرح  نیا  ام  دیدرکن !؟ ادیپ  ارچ  یعمج ؟

نیا تفن  قارع و  فرـصت  امـش  دصق  دوبن ؛ یعمج  راتـشک  حالـس  اب  هزرابم  امـش  دصق  دیدش . قارع  دراو  غورد  اب  امـش  دیتفگ . غورد  دنتفگ  شا  هتـسدوراد شوب و  نیمھ  هب 

راتـشک تیانج و  قارع  یاج  همھ  رد  دنراد  دوخ  غورد  اب  هک  دـنیاھنیا  دوخ  دـینک . فرـصت  ار  مالـسا  یایند  بلق  دـیتساوخ  دوب ؛ مالـسا  یایند  بلق  هب  ندـش  کیدزن  روشک و 

کاخ هب  ام  لباقم  رد  دـیاب  دـنیوگ  یم دـنا . نمـشد دـنتفین - کاخ  هب  اھ  نآ لباقم  رد  رگا  قارع - تلم  داحآ  ی  همھ اب  درادـن ؛ یقرف  مھ  هعیـش  ینـس و  اھ  نآ یارب  دـننک . یم

قطنم نیا ، دـیتسھ ! تسیرورت  نمـشد و  امـش  تروـص  نیا  ریغ  رد  مـینکب ؛ امـش  اـب  میھاوـخ ، یم راـک  رھ  اـم  اـت  دـیدنبب  مـھ  ار  ناتیاھمـشچ  دـینزن ، مـھ  فرح  دـیتفیب ؛

یـسارکمد مسا  داد . همادا  یروط  نیا دوش  یم دننک  یم لایخ  دنمھف ؛ یمن ایند  مدرم  دننک  یم لایخ  دـننک ؛ یم هابتـشا  اھ  نآ تسا . قارع  رد  اکیرما  قطنم  نارگلاغـشا و 

تـسا نیا  رـشب ! قوقح  یـسارکمد و  لابند  دنا  هدمآ تسا . یراتـشک  مدرم  تسین ، یرالاس  مدرم مدرم ! یب یرالاس  مدرم یرالاس ! مدرم یارب  میا  هدمآ قارع  هب  دنروآ : یم

. دش دنھاوخن  مھ  قفوم  دننک ، یم هابتشا  اھ  نیا دنا . هدرک رت  هایس زورما  دوب ، هک  هچنآ  زا  ار  برغ  تیندم  ندمت و  ی  هرھچ رشب !؟ قوقح 

« يبرغ يسارکومد   » 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 31هاگياپ  هحفص 17 
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ماظن  / ١٣٨٣/٠٢/١٨ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

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

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

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

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

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

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

هقف  / ١٣٨٣/٠٢/٢٧ جراخ  سرد  نایاپ  رد  تانایب 

مدرم هک  هچنآ  مدرم و  تاسدـقم  هب  ضرعت  دـنا . هدرک ماوت  ییاورپ  یب یخاتـسگ و  تحاقو و  اب  ار  تقامح  عقاو  رد  دـنا و  هدـنارذگ دـح  زا  ار  راک  اـھییاکیرمآ  هک  دـسر  یم رظن  هب 

رشب و قوقح  زا  مد  اھییاورپ ، یب اھ و  یخاتسگ نیا  ی  همھ اب  هک  تسا  نیا  بیجع  و  تسا . یمھم  رایسب  عوضوم  تسین ؛ یکچوک  عوضوم  دنتسھ ، اھ  نآ هب  ی  هتسب لد

رد هچ  هعیـش - مدرم  صوـصخب  ناملـسم ، مدرم  هک  منئمطم  نم  تسا . بیجع  اـعقاو  اـھ  نیا دوـجو  رد  هک  تسا  یتحاـقو  ناـمھ  نیا  دـننز ! یم مھ  یـسارکمد و ...  زا  مد 

هچ اـھییاکیرمآ  تسـشن . دـنھاوخن  تکاـس  اـھییاکیرمآ  یخاتـسگ  ضرعت و  نیا  لـباقم  رد  ملاـع - طاـقن  ی  هیقب رد  هـچ  قارع ، فـلتخم  یاھرھـش  رد  هـچ  ناـمدوخ ، روـشک 

قارع رد  هـک  یترفن  مـخت  نآ  دـنا و  هدروآ شیپ  قارع  رد  اـھییاکیرمآ  هـک  یعـضو  نآ  دـنا . هدروـخ تسکـش  قارع  رد  دـننکن ، اـی  دـننکب  فارتـعا  دـنمھفن ، اـی  دـنمھفب  ناـشدوخ 

مدرم رب  دننامب و  قارع  رد  تسناوت  دنھاوخ  دننک  لایخ  اھ  نیا هک  تسین  روط  نیا دیچ . دنھاوخ  هقطنم ، لک  رد  هکلب  قارع ، رد  لاس  اھ  هد ات  ار  شخلت  لوصحم  دنا ، هتـشاک

. دننک ریقحت  روط  نیا ار  نآ  مدرم  دنربب و  ار  قارع  تفن  دننک و  تموکح  رسدرد  یب دننک و  ادیپ  هطلس  قارع 

١٣٨٣/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدزناپ  مسارم  رد  تانایب 

رد هک  تسا  نیا  نتـشاد  تمارک  یدنمـشزرا و  ی  هجیتـن تسا . زاـسراک  دـنمتردق و  مھ  تسا ، تمارک  یاراد  دنمـشزرا و  مھ  یناـسنا ، تیوـھ  ماـما ، یـسایس  بتکم  رد 

- تسا هدش  هتفرگ  مالسا  نتم  زا  هک  ام - راوگرزب  ماما  یسایس  بتکم  رد  یرالاس  مدرم اذل  دنک . افیا  یـساسا  شقن  دیاب  مدرم  ارآ  هعماج ، کی  رـشب و  تشونرـس  ی  هرادا

دوخ تساوخ  اب  دوخ ، ی  هدارا اب  دوخ ، یار  اب  مدرم  تسین . مدرم  یاھنھذ  یرگاوغاو  بیرف  راعـش و  نآ ، لاثما  ییاکیرما و  یرالاس  مدرم لثم  تسا ؛ یقیقح  یرـالاس  مدرم

یار هب  ار  بالقنا  زا  ی  هدمآرب ماظن  لصا  ماما  هک  دوب  هتـشذگن  بالقنا  یزوریپ  زا  هام  ود  اذل  دننک . یم باختنا  مھ  ار  دوخ  نالوئـسم  دـننک ؛ یم باختنا  ار  هار  دوخ  نامیا  اب  و 

اکیرما زورما  هک  یراتفر  و  دـندرک ، یم یتسینومک  یاھتموکح  هک  یراتفر  دـننک ، یم اـیند  رد  یماـظن  نارگاـتدوک  هک  یراـتفر  اـب  دـینک  هسیاـقم  ار  نیا  امـش  تشاذـگ . مدرم 

هچ زیچ و  هچ  دوخ  تموکح  یارب  دـنیوگب  هک  دـھد  یمن هزاجا  روشک  نیا  مدرم  هب  زونھ  تسا ، هتفرگ  ار  قارع  یماظن  لاغـشا  اب  هک  هام  هدزناپ  زا  دـعب  اکیرما  زورما  دـنک . یم

باختنا رد  ییاکیرما  مکاح  یار  دیاب  دـنراد ، یماظن  روضح  قارع  رد  اھ  ییاکیرما نوچ  دـیوگ  یم دـنک و  یم هبحاصم  زورید  للم  نامزاس  ی  هدـنیامن دـنھاوخ . یم ار  یناسک 

یقیقح یرـالاس  مدرم کـی  مھ ، ناـشدوخ  یاـھروشک  رد  یتح  یـسارکمد  تسا . یرگاوغا  یـسارکمد ، ماـن  تسا . نیا  اـھ  نیا یـسارکمد  دوش ! تاـعارم  تلود  رـصانع 

هب مدرم  یار  ماما  یسایس  بتکم  رد  تسا . مگ  مدرم  ارآ  اذل  دننک ؛ یم جرخ  هار  نیا  رد  هک  تسا  یباسح  یب یاھلوپ  نیگنر و  تاغیلبت  ی  هلیسو هب  یشورف  هولج تسین ؛

ی هدارا اب  هک  دوب  دقتعم  مدرم  یار  تردق  هب  اکتا  اب  ماما  رگید  فرط  زا  تسا . مدرم  یار  یدنمـشزرا  تمارک و  نیا ، تسا . هدننک  نییعت دراذـگ و  یم ریثات  هملک  یعقاو  یانعم 

مھرما  » زا تسا ؛ هتـساخرب  نید  نتم  زا  یرالاس  مدرم ماما ، یـسایس  بتکم  رد  داتـسیا . و  داتـسیا ؛ یناھج  زواجتم  یاھتردـق  ی  همھ لـباقم  رد  دوش  یم مدرم  نیدـالوپ 

شقن هک  دننک  دومناو  دنھاوخ  یم یی  هدع میا . هتفرگن ماو  یـسک  زا  ار  نیا  ام  تسا . هتـساخرب  نینموملاب » هرـصنب و  کدـیا  یذـلا  وھ   » زا تسا ؛ هتـساخرب  مھنیب » یروش 

، یـسارکمد نایعدم  نیمھ  اھ و  ییاکیرما نیمھ  دـنراتفرگ ! هچوک  کی  مخ  رد  زونھ  ناشدوخ  اھ  یبرغ دـنھدب ! دای  ام  هب  دـنیایب  اھ  یبرغ دـیاب  ار  اھتموکح  ی  هرادا رد  مدرم 

روـشک نیا  رد  لاـس  تسیب  دودـح  شردـپ  وا  زا  لـبق  تشاد و  قـلطم  یروتاـتکید  تکلمم  نـیا  رد  لاـس  جـنپ  یـس و  هـک  ار - یوـلھپ  یاـضر  دـمحم  لـیبق  زا  ییاـھروتاتکید 

ار اھ  نیا یـسارکمد  دـھاوخ  یم سکرھ  دـنیوگ . یم غورد  دـنا !؟ یـسارکمد راد  فرط اھ  نیا دـندرک . تیامح  اھ  نآ زا  دـندرک و  ینابیتشپ  دـنتفرگ و  شوغآ  رد  درک - یروتاتکید 

یـسارکمد دـنیبب . راک  تیانج نوراش  زا  اکیرما  غیرد  یب تیامح  زا  ار  ییاکیرما  یـسارکمد  دورب  دـنیبب . ناتـسناغفا  مولظم  مدرم  اب  ار  اھ  نآ راتفر  دورب  دورب . قارع  هب  دـنیبب ،

ایآ دـتفا . یم قافتا  دراد  یعیاجف  هچ  نیطـسلف  رد  زورما  دـینیبب  امـش  دـنلئاق ؟ شزرا  شقن و  ناـسنا  یارب  اـھ  نیا میریگب !؟ داـی  یـسارکمد  اـھ  نیا زا  اـم  تسا ؛ نیا  اـھ  نآ

قارع و نیطسلف و  رد  راتفر  نیرت  عیجف نیرت و  تشز زورما  دنشاب ؟ هتشاد  هدیقع  یار و  دنرادن  قح  ایآ  دنتـسین ؟ دوخ  نیمزرـس  بحاص  ایآ  دنتـسین ؟ ناسنا  اھ  ینیطـسلف

دنـشک و یمن تلاجخ  دـنھد ، یم ماجنا  ار  تشز  یاھراتفر  نیا  هک  یناـسک  ناـمھ  تقو  نآ  دریگ ؛ یم تروص  دراد  رگید - قطاـنم  زا  یرایـسب  رد  نیا  زا  لـبق  و  ناتـسناغفا -

اھ نآ یسارکمد  دنک ! یم ینیگنس  وا  شود  رب  هنایمرواخ  ایند و  رد  یسارکمد  شرتسگ  تلاسر  هک  دنک  یم اعدا  هناحیقو  اکیرما  روھمج  سیئر دننک ! یم یسارکمد  یاعدا 

رگا تسا  هنالفاغ  رایـسب  تساھ ! نآ رـشب  قوقح  یـسارکمد و  نیا ، دننیب . یم دنراد  ایند  مدرم  دنتـسین - مھ  مک  وماناتناوگ  قارع و  رد  هک  بیرغ - وبا  لاثما  یاھنادنز  رد  ار 

ناگدـنیوگ و میراد  عقوت  ام  دـنھدب ! دای  یرالاس  مدرم یـسارکمد و  ام  یاھتلم  هب  دـنیایب  دـیاب  اھ  یبرغ هک  دـنک  لایخ  یمالـسا  تما  نایم  رد  اـم و  عماوج  لـخاد  رد  یـسک 

ار یرالاس  مدرم دـنھد . یم یرالاس  مدرم مایپ  ام  مدرم  هب  دـنراد  اھ  نآ زورما  ییوگ  هک  دنـسیونن  یروط  دـننزن و  فرح  یروط  دنتـسھ ، رادروخرب  فاصنا  زا  هک  یناگدنـسیون 

ی هدارا یار و  یانعم  تسا - هتـشذگ  هظحل  کی لثم  هک  هاتوک - رایـسب  یاھ  هھرب رد  زج  یداـمتم ، یاـھنرق  لوط  رد  هک  یروشک  رد  دروآ . بـالقنا  ار  یرـالاس  مدرم دروآ ؛ ماـما 

تموکح نارود  مامت  رد  اـھروتاتکید  دوبن و  لـئاق  شزرا  یـسک  ناریا  مدرم  یار  یارب  دوب ! هداـتفین  یار  قودنـص  هب  ناممـشچ  دوخ  رمع  لوط  رد  اـم   ) دنتـسناد یمن ار  مدرم 

دراو میراد  هزات  ام  ایوگ  هک  دـننز  یم فرح  یروط  یی  هدـع دروآ . ار  یرالاس  مدرم اـم  یمالـسا  ماـظن  بـالقنا و  ماـما و  دـندرک ) یم اـم  مدرم  هب  ار  ییاـنتعا  یب نیرتشیب  دوخ 

؟ تسین تقیقح  یور  رب  نتسب  مشچ  نیا  تسین ؟ یفاصنا  یب نیا  میوش ! یم یرالاس  مدرم نادیم 

نادمھ  / ١۵/١٣٨٣/٠۴ ناتسا  نویناحور  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تقو کی تسا . هدرک  رواب  ار  نیا  مھ  اکیرما  تلم  تسا ؛ رـشب  قوقح  دـنگنجب ، شیارب  ایند  رد  دـیاب  هک  دـننک  یم اـعدا  اـی  دـننک  یم رکف  هک  ییاھـشزرا  زا  یکی  اـھ  ییاـکیرما

هلئـسم دنتخادنا و  مھ  ندرگ  هب  دندرک و  هکنیاامک  دننک ؛ یم یلام  تسام مھ  ار  نآ  هک  دوش ، یم المرب  نآ  زا  یی  هشوگ دیآ و  یم دوجو  هب  بیرغ  وبا  نادـنز  لثم  یی  هلاسم

یتنرتنیا و یاھیزاب  نیمھ  اب  دوویلاھ ، نیمھ  اب  رنھ ، نیمھ  اب  نویزیولت ، نیمھ  اب  یتاطابترا - یتاغیلبت و  ی  هتفرـشیپ یاھرازبا  کمک  اب  دنا  هتـسناوت اھ  نیا دندرک . مامت  ار 

ناوج مناخ  متفگ ؛ البق  دنتسھ . ضحم  یـشحو  اعقاو  دنرادن ؛ ندمت  اما  دننک ، یم ندمت  یاعدا  دنراذگب . هالک  ار  تیرـشب  رـس  ایند - رد  عیرـس  تاطابترا  نیمھ  اب  یا ، هنایار

شدوخ تسد  اب  دینک ؛ یم ادیپ  بیرغ  وبا  نادنز  رد  ار  ناوج  مناخ  نیا  ناھگان  امش  اما  دسر ؛ یمن مھ  هچروم  هب  وا  رازآ  دنیوگ  یم دورب ، هار  نابایخ  رد  یتقو  یمظنم  بترم 

لاح رد  یدرسنوخ و  اب  اھ  نیا هن ، دشک ؛ یم مدآ  دوش و  یم ینابصع  یسک  تقو  کی دشک ! یم مدآ  یدرسنوخ  اب  دھد و  یم رس  هھقھق  دنک و  یم هجنکش  ار  یقارع  درم 

اـضر دمحم  تموکح  لثم  ییاھتموکح  یماظن و  یاھتموکح  ییاتدوک ، یاھتموکح  اھتموکح ، نیرترابج  اب  اھ  نیا دـننک ! یم مھ  یـسارکمد  یاعدا  دنـشک و  یم مدآ  هھقھق 

لاس ۵٧ لیاوا  ای  لاس ۵۶  رخاوا  دننک . یم مھ  تیامح  اھ  نآ زا  الـصا  دننک ، یمن تفلاخم  اھنت  هن  دنتـسھ ، اھ  نآ عفانم  اھ و  نآ تمدـخ  رد  نوچ  دادبتـسا ، نیع  رد  یولھپ ،

درک انب  الاجترا  دـناوخن ؛ دـندوب ، هدرک  مھارف  شیارب  هک  ار  یقطن  هسلج ، کی  رد  دـمآ و  ناریا  هب  اکیرما - تقو  روھمج  سیئر رتراک - دوب ، هدـش  راکـشآ  بـالقنا  یاـھ  هعیلط هک 

؛ درک دـنھاوخ  مـھ  نـیا  زا  دـعب  دـنا ، هدرک مـھ  ـالبق  دـننک ؛ یم دـنراد  اـیند  یاـھاج  زا  یلیخ  رد  ار  راـک  نـیمھ  مـھ  زورما  ندرک . داریا  اـضر  دـمحم  زا  شیاتـس  اپاترـس  یقطن 

هدناوخ سرد یاھ  مدآ هدع  کی  مینیب  یم مینک ، یم هاگن  نامدوخ  ی  هعماج هب  یتقو  مھ  ام  هدرک ؛ رواب  ار  اھاعدا  نیا  مھ  ایند  دـننک ! یم مھ  یـسارکمد  یاعدا  لاح  نیعرد

دنیوگ و یم غورد  اھ  نآ دور ! یم اکیرما  فرط  هب  ناشنھذ  اروف  دیآ ، یم مدرم  یار  هب  مارتحا  یرالاس و  مدرم ای  یسارکمد و  مسا  یتقو  یرکف  نشور یعدم  هدرک و  لیصحت و 

« يبرغ يسارکومد   » 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 31هاگياپ  هحفص 18 
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اب لصحم  رتخد  دـنھد  یمن هزاجا  تسا . ییاپورا  یاـھروشک  یخرب  سرادـم  رد  باـجح  تیعونمم  شا  هنومن دـنراذگ ؛ یمن مارتحا  مدرم  ارآ  یدازآ و  یـسارکمد و  هب  اـقلطم 

میتعتلا : » اھبرع لوق  هب  نتشاذگ ؛ تیرشب  رس  هالک  نتشاذگ ، ایند  رس  هالک  زا  تسا  ترابع  رابکتـسا  یـساسا  یـشم  زورما  سپ  دناوخب . سرد  دورب و  سالک  هب  یرـسور 

ینکفارون هک  دوش  ادـیپ  رفن  کی  دـنا ، هدرک کیرات  ار  اـج  همھ  هک  اـضف  نیا  رد  رگا  بآ .» ندرک  دولآ  لـگ  » اـم دوخ  یمیدـق  ریبعت  هب  اـی  اـضف ، ندرک  دولآراـبغ  ینعی  یمـالعالا ؛»

تیناحور اب  صوصخب  مالسا و  تیناحور  اب  اذل  دیزادنا . یم نکفارون  هک  دیتسھ  یسک  نامھ  امـش  دنریگ ؟ یم یعـضوم  هچ  وا  هب  تبـسن  دنراد و  یلاح  هچ  اھ  نیا دزادنیب ،

. تسا لقتسم  هعیش  تیناحور  هک  تسا  نیا  مھ  شتلع  دنفلاخم ؛ هعیش 

نادمھ  / ١۶/١٣٨٣/٠۴ ناتسا  نایجیسب  رادید  رد  تانایب 

تینما نودب  دننک ، ارجا  ار  ناشدوخ  دصاقم  قارع  رد  دنھاوخب  رگا  نوچ  دوش ؛ رارقرب  تینما  قارع  رد  هک  دنراد  جایتحا  فرط  کی  زا  تسا ؛ ضقانت  راچد  قارع  رد  اکیرما  زورما 

دوخ رگید ، فرط  زا  دـننک . راـک  دـنناوت  یمن اـھ  نآ دـنھدب ، رارق  فدـھ  ار  ییاـکیرما  یاـھورین  ییاـج  رد  زور  رھ  دـننک و  رجفنم  ار  تفن  ی  هلول کـی  زور  رھ  هکنیا  دوش . یمن هک 

دنھاوخب رگا  دناروش . یم اھ  نآ هیلع  ار  مدرم  دـنک و  یم بارخ  شوشغم و  ار  عاضوا  تسا ؛ نیرفآ  شروش شدوخ  تسا ؛ یتینما  دـض  رـصنع  اکیرما  یماظن  یاھورین  روضح 

هتـشاد یوق  شترا  قارع  تلود  هک  دراد  جایتحا  اکیرما  تھج ، نیا  زا  دنروایب و  دوجو  هب  یوق  شترا  کی  دـیاب  دـننک ، رارقرب  ار  تینما  تسا ، هدـمآ  راکرـس  هک  یتلود  نیا  یارب 

یارب دـیدھت  هوقلاب  یبرع  یمالـسا و  تلود  کی  رد  یوق  شترا  کی  دـنناد  یم نوچ  دنـسرت ؛ یم اھ  ییاکیرما مھ  قارع  رد  یوق  شترا  کـی  دوجو  زا  فرط ، نآ  زا  اـما  دـشاب ؛

هکنیا رطاخ  یارب  دننک ؛ رارقرب  ار  یسارکمد  دنتسین  رداق  اما  مینکب ؛ رارقرب  یسارکمد  میدمآ  ام  دننک  یم اعدا  هک  تسا  نیا  رگید  ضقانت  تسا . ضقانت  نیا  تسا ؛ لیئارسا 

ینعی یـسارکمد  دنیاکیرمآ . اب  اھناسنا  نیرت  فلاخم دروآ ، دـنھاوخ  یار  هک  یناسک  نیرتشیب  دوش ، رازگرب  قارع  رد  یتاباختنا  زورما  رگا  نوچ  تسا ؛ داضت  رد  ناشعفانم  اب 

. دنرادن صالخ  یارب  یھار  دنا و  هدرک ریگ  نآ  رد  اھ  نآ هک  تسا  یرگید  ضقانت  مھ  نیا  نیا !؟

نادمھ  / ١٨/١٣٨٣/٠۴ هژون  دیھش  ییاوھ  هاگیاپ  رد  تانایب 

رد یناھج ، یاھگنج  رد  دندش ؛ ینابرق  فلتخم  یاھگنج  رد  ناسنا  ردـقچ  یرابکتـسا  یاھتردـق  یھاوخ  هدایز رثا  رب  ملاع  فارطا  رد  هتـشذگ  لاس  دـص  نیا  رد  دـینیبب  امش 

! دنتـشاد گنج  هب  جایتحا  دوخ  عاتم  شورف  یارب  حالـس  ی  هدـنزاس یاھ  هناخراک نابحاص  هک  دـش  هتخادـنا  هار  هب  رطاخ  نیا  هب  طقف  هک  ییاھگنج  رد  یا و  هقطنم یاـھگنج 

اب دشاب ؛ رادروخرب  شمارآ  زا  مدرم  یگدنز  و  تابث ، حلص و  زا  ایند  دنراذگ  یمن ناشدوخ  عفانم  یارب  یداصتقا  رگتراغ  یاھ  هاگتسد اھ  نآ رس  تشپ  یرابکتـسا و  نادنمتردق 

؛ تسا روط  نیمھ مھ  زورما  دننک . یم دراو  هبرـض  یرـشب  یایند  تمالـس  شمارآ و  هب  دننز ؛ یم هبرـض  اھناسنا  یگدـنز  هب  هناروزم  نیغورد و  یاھولبات  اب  نوگانوگ ، یاھمان 

روطچ تسا ، نایامن  دنھد  یم ماجنا  ایند  حطس  رد  هک  ییاھراک  ی  همھ رد  اھ  نآ ی  هنازرو عمط یرشب و  دض  راتفر  هک  یناھج  یاھتردق  نیرت  تریس تشز دینیبب  امش  زورما 

ی هقطنم و  هنایمرواخ ، ی  هقطنم ام ، ی  هقطنم دـننک و  یم دـیدھت  ار  اھ  هقطنم دـنزادنا ؛ یم هار  هب  لاجنج  دـنوش و  یم رھاـظ  اـیند  رد  یـسارکمد  رـشب و  قوقح  یولباـت  اـب 

. دننک یم ناشدوخ  یاھدیدھت  نیمھ  لومشم  مھ  ار  یبرغ  یایسآ 

ماظن  / ٢٣/١٣٨٣/٠۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

نیا جوا  هک  دمآرد  زازتھا  هب  رگید  راب  دیحوت  مچرپ  دش و  زاغآ  یمالسا  یرادیب  اھ  نآ هب  تشگزاب  میلاعت و  نامھ  تکرب  هب  فرط ، نیا  هب  شیپ  لاس  اھھد  زا  رـصاعم  نارود  رد 

نامھ لباقم  رد  ام  مھ  زورما  دندرک . تزع  تیوھ و  ساسحا  اھناملسم  داحآ  زاب  هک  دوب  مالسا  یایند  زا  ساسح  ی  هطقن نیا  رد  یمالسا  یروھمج  ماظن  لیکـشت  تکرح ،

رد ار  تکرح  نیا  اـت  دـنا ، هدرک زاـغآ  ار  یگنج  مالـسا  تما  هیلع  مھ  زورما  تشاد . رارق  نآ  لـباقم  رد  لاوز ، طاـطحنا و  عورـش  نورق  رد  یمالـسا  تما  هک  میراد  رارق  یا  هـبرجت

احیرص ناشدوخ  هک  روط  نآ مالسا - یایند  یناسنا  یعیبط و  نایاپ  یب ریاخذ  میظع و  عبانم  هب  نتسب  عمط  اب  ربکتـسم ، راوخ و  ناھج یاھتردق  مھ  زورما  دننک . هفخ  هفطن 

زیچ هیـضق  نطاب  اما  تسا ؛ یدازآ  مچرپ  یـسارکمد و  مچرپ  تسا ؛ هناروزم  یاھمچرپ  رابکتـسا ، یوس  زا  گنج  نیا  یاھمچرپ  هک  دنا  هدرک عورـش  ار  یگنج  دـنیوگ - یم مھ 

لباـقم رد  یعناـم  چـیھ  اـت  تسا ، تمواـقم  نوناـک  ندرب  نـیب  زا  هیـضق  نطاـب  تـسا ؛ مالـسا - ینعی  یمالـسا - تـما  تزع  رـصنع  ندرک  دوباـن  هیـضق  نطاـب  تـسا ؛ یرگید 

. دشاب هتشادن  دوجو  هقطنم  نیا  رد  ناراوخ  ناھج

جح  / ١٣٨٣/١٠/٢٩ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

، ثعب بزح  هب  ناش  یگتـسباو  قباوس  رطاخب  ابلاغ  هک  ار  دوخ  نارودزم  یمدرم ، باختنا  مان  ریز  دـنھاوخیم  نانآ  دراد . یرگید  فدـھ  نارگلاغـشا ، ماـخ  لاـیخ  رد  تاـباختنا 

زا دنا ، هدرک هنیزھ  مھ  ار  هچرھ  دوخ  نارودزم  تسد  هب  دنرادرب و  دوخ  شود  زا  ار  یماظن  روضح  ی  هنیزھ دنھاوخیم  دننک . مکاح  مدرم  رب  دـنا ، نارگلاغـشا  تسد  مار  لیلذ و 

روطب هتـشذگ  دننام  هناگیب  نارودزم  نیونارف ، رامعتـسا  نیا  رد  دنزاس . رقتـسم  قارع  رد  نآ  دـیدج  الماک  لکـش  رد  ار  رامعتـسا  دـنھاوخیم  دـننک . ناربج  قارع  تفن  بیج و 

مدرم بختنم  مانب  یناسک  هدش ، هتفرگ  هدیدان  جئار  یاھ  هعدخ بلقت و  اب  مدرم  یار  هک  یتاباختنا  رد  هکلب  دنوش ، یمن هتشامگ  راک  هب  نارگرامعتـسا  یوس  زا  میقتـسم 

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

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

یانعم هب  نویـسیزوپا  ناـشدوخ - لوق  هب  یبرغ - ی  هتفرـشیپ یاـھروشک  رد  زورما  دـینیبب  امـش  تسین . یعقاو  یـسارکمد  یتح  یعاـمتجا و  تلادـع  یبرغ ، ی  هبرجت رد 

هک تسا  دـقتعم  راک  هظفاحم بزح  تسا ، هلمح  هب  دـقتعم  سیلگنا  رد  رگراک  بزح  مینکن ؛ اـی  مینک  هلمح  قارع  هب  هک  تسا  نیا  رـس  رب  فـالتخا  درادـن ؛ دوجو  هملک  یعقاو 

رگید یاھاج  شیرتا و  رد  مینک . دروخرب  یروط  نآ ریخن ، هک  تسا  دقتعم  یرگید  مینک ؛ دروخرب  یروط  نیا لیئارـسا  اب  هک  تسا  دقتعم  اقآ  نالف  هسنارف ، رد  مینکن . هلمح  هن ،

ای تاباختنا  ی  هنحـص رد  دشاب  هتـشاد  هزاجا  هدننک  هشدـخ دریگب و  رارق  هشدـخ  دروم  اھروشک  نآ  ی  هدـش هتفریذـپ لوصا  هک  تسین  نیا  رـس  رب  اوعد  تسا . روط  نیمھ مھ 

؛ دش هنحـص  دراو  دـمآ  دوبن ، اکیرما  فورعم  بزح  ود  وزج  هک  یـصخش  اکیرما  یروھمج  تسایر  لبق  ی  هرود رد  تسین . یروط  نیا دوشب ؛ ییانتعا  وا  هب  ای  دوش  دراو  تاغیلبت 

ار وا  صاخ ، یاھ  شور نوگانوگ و  یاھ  هویش اب  دسرب ؛ مھ  باختنا  ییادتبا  یتامدقم و  لحارم  هب  دنتشاذگن  اقلطم  اما  درک ؛ جرخ  مھ  یدایز  لوپ  تشاد و  مھ  یدایز  تورث 

. دندرک جراخ  هنحص  زا 

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 

مدرم  / ٠٣/٢۵/١٣٨۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

فرح نیا  دـنا ، هدوب یمالـسا  یروھمج  نارود  رد  باختنا  یدازآ  ی  هدرتسگ نادـیم  نینچمھ  مدرم و  نیا  روضح  دـھاش  دـنا و  هتـساخرب تلم  نیا  لد  زا  هک  یناسک  دـیاب  ارچ 

نارود ات  دوخ  خیرات  لوا  زا  تلم ، داحآ  ام  تفرگ . دای  بالقنا  زا  ار  نیا  ناریا  تلم  تسین ؛ یرالاس  مدرم شزومآ  لاح  رد  ناریا  تلم  هن ، دننک ؟ رارکت  ار  هنافصنم  ریغ  هناملاظ و 

رد مھ  زورما  دوب ؟ رـسیم  تلم  نیا  یارب  یزیچ  نینچ  یک  مینک ؛ باختنا  ناـمدوخ  ار  روشک  ی  هیاپدـنلب نالوئـسم  میتسناوت  یمن هنادازآ  روط  نیا یا  هھرب چـیھ  رد  بـالقنا ،

دـننیب و یم نیبزیت  یاـھ  مدآ دـنا ، هتفرگ تسد  رد  ار  یـسارکمد  مچرپ  دـنراد و  یـسارکمد  مسا  هک  مھ  ییاـھروشک  رد  یتح  تسین . رـسیم  زونھ  اـیند  طاـقن  زا  یرایـسب 

« يبرغ يسارکومد   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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هب هک  یمدرم  دوـش ، یم رازگرب  یبزح  تاـباختنا  هک  ییاـھاج  تسین . اـھاجنآ  رد  دراد ، دوـجو  ناریا  رد  هـک  یناـگمھ  فافـش  یمدرم  یاـنعم  هـب  یـسارکمد  هـک  دـنناد  یم

، دیھد یار  نیا  هب  هتفگ  بزح  تسا ؛ هدیسرن  ناششوگ  هب  تاباختنا  نارود  تاغیلبت  قیرط  زا  زج  وا  مسا  یھاگ  دنسانش ؛ یمن ار  دزمان  نآ  دنھد ، یم یار  بزح  یادیدناک 

یار نیا  هب  دیوگب  دشاب و  اھ  نآ رس  یالاب  یسک  هکنیا  نودب  دنناوت و  یم هک  یردق  هب  تفرعم ، اب  تخانـش ، اب  مدرم  ناریا  رد  تسین . روط  نیا ناریا  رد  دنھد . یم یار  اھ  نآ

، تسا بزح  وزج  هک  یمدآ  ات  دیھد ؛ یار  صخـش  نیا  هب  دیاب  دیوگب  هک  تسین  ناشرـس  یالاب  یبزح  یتح  دننک . یم باختنا  ار  دوخ  رظن  دروم  دزمان  هدن ، یار  نیا  هب  هدب ،

. دھد یار  دنا ، هدرک باختنا  دنا و  هتسشن بزح  سار  رد  رفن  دنچ  هک  یسک  نامھ  هب  دشاب  روبجم 

مدرم  / ٠٣/٢۵/١٣٨۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

یدادعت هب  طوبرم  تسین ؛ یبرغ  یـسارکمد  یایند  ی  هعومجم هب  طوبرم  دننک - یم قیوشت  تاباختنا  رد  ندرکن  تکرـش  هب  ار  مدرم  هکنیا  دیدرک - هراشا  نآ  هب  هک  یتاغیلبت 

دناوتن مالسا  دنلیام  اھ  نآ دشاب . مدرم  ارآ  هب  یکتم  رالاس و  مدرم لاح  نیعرد دوخ و  ینید  تیوھ  اب  یمالسا  ماظن  کی  دنرادن  تسود  هک  ینانمـشد  تسام ؛ نانمـشد  زا 

گرزب رھظم  نیا  دـنراد  یم تسود  اذـل  تساھ ، نآ عفانم  فالخرب  یماظن  نینچ  لیکـشت  نوچ  دـناسرب . ماوق  هب  ار  نآ  دروایب و  دوجو  هب  ار  یقیقح  یرالاس  مدرم ماـظن  کـی 

ای تسا  سک  نالف ام  نمـشد  هک  میروایب  مسا  ام  درادـن  یموزل  هتبلا  دـننک ؟ یم جـیورت  ار  رکف  نیا  هک  دنتـسھ  یناـسک  هچ  اـم  نانمـشد  دـشابن . روشک  رد  یرـالاس  مدرم

یـسارکمد یایند  هب  طوبرم  دـیدرک ، هراشا  امـش  هک  یزیچ  نآ  نیاربانب ، تسام . نمـشد  دـشاب ، هتـشاد  یمالـسا  ماـظن  ی  هراـب رد  ار  روصت  نآ  سکرھ  تسین ؛ سک  نـالف

یرایسب لقتسم  رصانع  اپورا - رد  هچ  اکیرما ، رد  هچ  اھ - یبرغ نیب  رد  هناتخبشوخ  مھ  زورما  دنلاحشوخ . دشاب ، یـسارکمد  هک  اجرھ  ایند  هاوخ  یـسارکمد مدرم  تسین .

. تسین یمالسا  یروھمج  یسارکمد  ییاویش  شرتسگ و  رارقتسا و  هب  ام - ی  هقطنم رد  لقاال  یا - یسارکمد چیھ  هک  دننک  یم ناعذا  دنھد و  یم یھاوگ  هک  دنتسھ 

دادرخ  / ٠٣/٢٨/١٣٨۴ روشرپ ٢٧  یهسامح  تبسانم  هب  مایپ 

. داد مانـشد  یمالـسا  یروھمج  ماظن  ناریا و  تلم  هب  لغد ، غورد و  اپارـس  یاهیمالعا  رد  دـنک ، لافغا  بوعرم و  ار  ناریا  تلم  هک  طـلغ  ناـمگ  نیا  اـب  امـش  درخباـن  نمـشد 

زور رد  دوخ  یهناقمحا  یروادشیپ  رد  هدمآ ، راک  رس  رب  نانآ  عورشمان  عفانم  نیمات  یارب  یتسینویھص و  رگتراغ  یاھیناپمک  لوپ  اب  دوخ  هک  اکیرما  هایـس  ور  روھمج  سیئر 

تایانج رب  نتـشاذگ  شوپرـس  اب  دز و  تمھت  یمالـسا  یروھمج  ماظن  هب  وماناتناوگ ، بیرغوبا و  راـکتیانج  نیا  تسناد . شودـخم  تسرداـن و  ار  امـش  تاـباختنا  دادرخ ،  ٢۶

ناریا تلم  هکنیا  روصت  هب  تفرگ و  هدیدان  ار  لاح  هتـشذگ و  نامز  رد  یمدرمدض  ییاتدوک و  یاھمیژر  زا  اکیرما  تلود  تیامح  ناتـسناغفا ، قارع و  رد  یئاکیرما  ناشوپهمکچ 

رادفرط وا  تلود  هک  درک  اعدا  تسا ، هدرپس  یشومارف  هب  درک ، متس  یناریا  ناریا و  هب  اکیرما ، ینابیتشپ  اب  لاس  جنپ  تسیب و  هک  ار  اضردمحم  یتنطلـس  یئاتدوک و  میژر 

. تسا ناریا  تلم  رادتسود  یسارکومد و 

یروھمجتسایر  / ١٢/٠۵/١٣٨۴ مکح  ذیفنت  مسارم  رد  تانایب 

؛ تسا یی  هزیگنارپ نامیا و  اب  رادـیب و  عاجـش و  تلم  تلم ، نیا  دـنک . یم عوضخ  عضاوت و  ساسحا  ناسنا  تلم ، نیا  یـسانش  تقو یرایـشوھ و  لـباقم  رد  اـفاصنا  اـقح و 

دعب یناھج  رابکتـسا  نارادمدرـس  دور . یم شیپ  هب  هار  نیا  رد  الاو  تمھ  اب  تسا و  هدرک  ادیپ  ار  دوخ  هار  تلم  نیا  دنیوگب . دنھاوخ ، یم هچ  رھ  تلم  نیا  نانمـشد  دیراذگب 

ی هراـبرد میمـصت  رودـص  هنوگ  نیا میرادـن ! لوبق  ار  ناریا  یـسارکمد  اـم  تفگ  ییاـکیرما  لووسم  کـی  دنتـشادنرب . تسد  ناریا  تاـباختنا  ی  هھجو بیرخت  زا  مھ  تاـباختنا  زا 

لوپ هک  یی  یسارکمد درادن . لوبق  ار  اھنآ  یسارکمد  مھ  ناریا  تلم  تسا . راتفرگ  نآ  هب  گرزب  ناطیش  زورما  هنافساتم  هک  تسا  یدیلپ  دنسپان و  یرابکتـسا  یوخ  اھتلم ،

، یقیقح یـسارکمد  دـھد ؟ مـیلعت  اـیند  مدرم  هـب  دـناوت  یم ار  یزیچ  هـچ  دـشاب و  هتـشاد  دـناوت  یم یراـختفا  هـچ  دـنز ، یم نآ  رد  ار  لوا  فرح  تسینویھـص  ناراد  هیاـمرس

نادـیم دراو  اذـل  تسا ؛ ینید  یلم و  فیلکت  ساـسحا  زا  تیلووـسم و  ساـسحا  زا  نید ، زا  ی  هتـساخرب مدرم ، ی  هزیگنا تسا . ناـمیا  نید و  زا  ی  هتـساخرب یرـالاس  مدرم

مدرم ادـخ و  زج  سک  چـیھ  رادـماو  دـیآ ، یم راک  رـس  یئارآ  نینچ  اـب  هک  یروھمج  سیئر دـننک . یم باـختنا  ار  ناـشدوخ  ی  هنیزگ فلتخم ، یاـھدزمان  ناـیم  رد  دـنوش و  یم

نییعت نوگاـنوگ  یاـھ  نادـیم رد  ار  ناـشدوخ  روضح  ریثاـت و  دـنراشفب و  یاـپ  نآ  رب  دـننادب ؛ ردـق  ار  یھلا  تمعن  نیا  اـم  زیزع  تلم  تسا . یرـالاس  مدرم یاـنعم  نیا  تسین ؛

. دننک ظفح  نانچمھ  هبتر  یلاع ناریدم  شنیزگ  روشک و  یاھ  تسایس

ماظن  / ١١/٠۶/١٣٨۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

ی همھ رد  ملاع  ناناملسم  زورما  دنک . دیدرت  دناوت  یمن یسک  نیا  رد  تسا ؛ مالـسا  یایند  یرادیب  لوا ، تیعقاو  تسین . راکنا  لباق  هک  دراد  دوجو  ایند  رد  تیعقاو  دنچ  زورما 

. دننک یم ار  ناشدوخ  یمالسا  تیوھ  یبایزاب  ساسحا  مالسا و  هب  شیارگ  ساسحا  دنراد - رارق  تیلقا  رد  هک  یطاقن  رد  هچ  و  ناملـسم ، یاھروشک  رد  هچ  ناھج - طاقن 

دـنبلط و یم مالـسا  زا  ار  تیرـشب  یاھدرد  جالع  دـنا و  هدرک ادـیپ  شیارگ  مالـسا  تمـس  هب  یبرغ ، بتاـکم  مسیلایـسوس و  زا  ی  هدز لد مالـسا ، یاـیند  نارکف  نشور زورما 

ظیلغ و یگنھرف  یسایس و  طلست  زا  دعب  تسا . هدرک  ادیپ  یدامتم  یاھنرق  لوط  رد  یی  هقباس یب شیارگ  مالسا  هب  تبسن  ناملسم  تما  یاھلد  زورما  دننک . یم اتفتسا 

؛ تسا تیعقاو  کی  نیا  تسا ؛ مالسا  یوس  هب  اھ  نآ هاگن  دم  مالسا و  یایند  ناناوج  دید  قفا  زورما  یمالـسا ، یاھروشک  رب  لاس  اھھد  لوط  رد  قرـش  برغ و  ی  هدرتسگ

، دریگب ماـجنا  یدازآ  تاـباختنا  رگا  یمالـسا  یاـھروشک  زا  یروشک  رھ  رد  هک  دـنا  هدرک رارکت  اـھراب  اـھ  نآ دـننک . یم فارتـعا  نیا  هب  مھ  ملاـع  ناربکتـسم  اـھ و  یبرغ دوـخ 

فرط کی  زا  تسا . ضقانت  راچد  زورما  برغ  یھاوخ  یـسارکمد یاعدا  هک  تسا  نیمھ  یارب  دوب . دنھاوخ  مالـسا  جورم  مالـسا و  هب  دنبیاپ  دقتعم و  رـصانع  تلم ، نابختنم 

رھ رد  دنناد  یم نوچ  دنزارفارب ؛ هملک  یعقاو  یانعم  هب  مالسا  یایند  رد  ار  مچرپ  نیا  دننک  یمن تارج  رگید  یوس  زا  دنا ؛ هتفرگ تسد  رد  ار  یرالاس  مدرم یسارکمد و  مچرپ 

، تلم نابختنم  تفرگ و  دنھاوخ  تسد  رد  ار  تموکح  تردق و  مامز  ناھاوخ  مالسا دیدرت  نودب  دنک ، ادیپ  شقن  نآ  رد  مدرم  باختنا  ارآ و  رگا  یمالسا  یاھروشک  زا  یروشک 

. دوب دنھاوخ  اھناملسم 

نارھت  / ٠٧/٢٩/١٣٨۴ یهعمج  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

ات ناشــسار  نآ  زا  ناـش ، هـمھ مـھ  ـالاح  تـسین ؛ زورید  زورما و  ی  هلاـسم سیلگنا ، تـلود  ناریا و  تـلم  ی  هلاـسم دراد و  سیلگنا  تـلود  زا  ینــالوط  قـباوس  ناریا  تـلم 

هک اکیرما  نادرمتلود  تساکیرما . تلود  یلصا ، ضراعم  نکیل  دنریگ ؛ یم دنراد  ار  عضاوم  نیرتدب  زا  یکی  اھ  نآ دنریگ ؛ یم دنراد  یدب  رایسب  عضاوم  ناش ، نوگانوگ نالوئسم 

ناشیارب دنونـش و  یم لفاحم  اھ و  قطن رد  ار  اھ  نیا فرح  هک  مھ  یناسک  نآ  دـنیوگ ، یم غورد  هک  دـنناد  یم مھ  ناشدوخ  تسا ، یمتا  حالـس  لابند  ناریا  دـننک  یم اعدا 

ی هراـب رد  اـکیرما  روھمج  سیئر یتقو  تسا . روط  نیمھ دـننز ، یم رـشب  قوقح  زا  مد  هک  ییاـجنآ  هکنیااـمک  دـنیوگ ؛ یم غورد  اـھ  نیا هک  دـنناد  یم مھ  اـھ  نآ دـننز ، یم فک 

- تسا یسارکمد  رشب و  قوقح  دنتسین ، شرکف  هب  هک  یزیچ  دنیوگ - یم غورد  هک  دنناد  یم ناشدوخ  مھ  دنز ، یم رشب  قوقح  یـسارکمد و  زا  مد  هریغ ، قارع و  یایاضق 

ناشیارب رـشب  قوقح  تسا . یرگ  هطلـس اھ  نآ فدھ  تسا ؛ نشور  ناشدوخ  یارب  اھ  نآ فادـھا  دـننز . یم فک  ناشیارب  دنونـش و  یم ار  اھفرح  نیا  هک  ینابطاخم  نآ  مھ 

اھ نیا هب  تسناوت ، یم اکیرما  تلود  هک  مھ  یرادـقم  نامھ  دـندوب ، تسوپ  هایـس مدرم ، نوچ  هک  دـیدید  اکیرما ، رد  انیرتاک  ناـفوط  نیمھ  رد  امـش  درادـن . یتیمھا  نیرتمک 

ینادنز اب  ناشراتفر  ینادنز ، اب  ناشراتفر  دندیـشک . دایرف  دنتفگ و  دندروآ و  نابز  رب  دوخ - یاج  هب  هک  اھ  تسوپ هایـس اکیرما - تلم  دوخ  هک  تسا  یفرح  نیا ، دـشن ؛ کمک 

تـسا نیا  ی  هدـنھد ناشن همھ ، دنتـسھ ، ناشاھ  هناخ رد  هک  ییاھ  هچب نز و  اب  ناشراتفر  قارع ، مدرم  اب  ناشراتفر  قارع ، بیرغ  وبا  رد  ناـشراتفر  وماـناتناوگ ، صوصخب 

دنیوگ یم غورد  هک  دنناد  یم تسا ؛ هناسفا  اھ  ییاکیرما رظن  زا  رشب  قوقح  ی  هلاسم هک 

رطف  / ٠٨/١٣/١٣٨۴ دیعس  دیع  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

رد دـش - یم بوـسحم  برع  ی  هرھچ نیرت  بوـبحم هـک  رـصانلا - دـبع  لاـمج  شیپ ، لاـس  اـھ  هد تـسا . لوـبقم  یقطنم و  فرح  کـی  نیطـسلف  ی  هلاـسم باـب  رد  اـم  فرح 

« يبرغ يسارکومد   » 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 31هاگياپ  هحفص 20 
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دـش و یم بوـسحم  برع  ی  هرھچ نیرتروـفنم  هک  نیـسح - مادـص  نآ ، زا  دـعب  اـھلاس  میزیر . یم اـیرد  هب  ار  نیطـسلف  بصاـغ  یاـھ  یدوـھی اـم  تـفگ  یم دوـخ  یاـھراعش 

، اھ یدوھی نتخیر  ایرد  هب  هن  ام ، یمالسا  لوصا  اب  میرادن . لوبق  ار  فرح  ود  نیا  زا  مادک  چیھ ام  مینز . یم شتآ  ار  نیطـسلف  نیمزرـس  فصن  ام  هک  درک  یم مالعا  دوش - یم

؛ تسا نیطـسلف  مدرم  هب  قلعتم  روشک  نیا  دسرب . دوخ  قح  هب  دیاب  نیطـسلف  تلم  هک  تسا  نیا  ام  فرح  تسین . یقطنم  لوقعم و  نیطـسلف ، نیمزرـس  ندز  شتآ  هن 

یسارکمد و نایعدم  یاعدا  قدص  یارب  یشیامزآ  نادیم  کی  نیا  دننک . نیعم  اھ  ینیطـسلف دیاب  مھ  ار  نیطـسلف  تشونرـس  تساھ و  ینیطـسلف هب  قلعتم  نیطـسلف 

؛ نیطـسلف تلم  تسا . شیامزآ  نادـیم  اھ  نآ یارب  نیطـسلف  دنتـسھ ، اھروشک  اـھ و  تلم یرـالاس  مدرم راد  فرط هک  دـننک  یم اـعدا  هک  یناـسک  نآ  تسا . رـشب  قوقح 

یار یتسیاب  دھد ، یم یھاوگ  نیا  هب  ایفارغج  خیرات و  تساھ و  نآ یخیرات  نیمزرس  و  یدوھی - ای  یحیسم ، ای  ناملسم ، زا  تساھ - نآ هب  قلعتم  نیطسلف  هک  ینامدرم 

نآ رد  دوب . دھاوخ  یعورـشم  تلود  تلود ، نآ  و  دننک ؛ نیعم  ار  نیطـسلف  تلود  فیلکت  مودنارفر ، کی  رد  ناھج ، مدرم  مشچ  لباقم  یھاوخرظن  کی  رد  اھ  نآ دنھدب ؛ رظن  و 

نیا هب  هک  مھ  یناسک  نآ  ی  هراب رد  ینیطـسلف . یاھراک  تیانج ی  هیقب نوراش و  نیا  لاـثما  دـنوش ؛ تازاـجم  دـیاب  دـندرک ، تیاـنج  نیطـسلف  رد  هک  یناراـک  تیاـنج تلود ،

یاھروشک رد  ینیطـسلف  اھ  نویلیم زورما  یقطنم . تسا  یفرح  نیا ، دنکب . دیاب  هچ  هک  درک  دھاوخ  یریگ  میمـصت تلود  نآ  دندرک ، ترجاھم  ایند  فلتخم  طاقن  زا  نیمزرس 

، نیا تسین ؛ لوقعم  نیا ، تسا . یرگید  نامدرم  تسد  اھ  نآ نیمزرـس  یلو  دـننک ؛ یم یگدـنز  لکـش  نیرتدـب  اب  اھ  هاـگودرا رد  مھ  ینیطـسلف  اـھ  نویلیم دـنا و  هراوآ رگید 

. دنک یمن کبس  ار  مرج  درب ؛ یمن نیب  زا  ار  تیانج  نیا ، تسا ، هتشذگ  هیضق  زا  لاس  جنپ  هاجنپ و  ای  هاجنپ  هکنیا  تسین . یقطنم 

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

یاھییارگتلم یتسیلانویـسان و  تارکفت  زور  کی  تسین . زورما  اـما  تشاد ؛ هبذاـج  اـھناوج  یارب  اـیند  رد  مزیلایـسوس  مسیـسکرام و  دوب ؛ مکاـح  پچ  تارکفت  زور  کـی 

دزیم و یناـھج  شرتـسگ  زا  مد  یرادهیامرـس  یاـھتلود  قطنم  یبرغ و  مسیلاربـیل  زور  کـی  تسا . هدـش  هنھک  اـھنیا  زورما  اـما  دربیم ؛ ار  یـضعب  لد  اـیند  رد  یطارفا 

ندینـش مھ  اھنآ  تسا و  روطنیمھ  مھ  اپورا  تسا ؛ هدرک  حضتفم  اکیرما  یاھراک  اب  ار  شدوخ  برغ  یـسارکمد  لاربیل  زورما  اما  دنریذپب ؛ ار  ام  دـیاب  ایند  یهمھ  تفگیم 

هب ندوب ، ناملسم  مرج  هب  ار  ناشنادنورھش  تینما  دننک ؛ لمحت  دنناوتیمن  ار  ناملسم  نارتخد  یرسور  دننکیمن ؛ لمحت  دشاب ، ناشیلم  عفانم  فالخرب  هک  ار  یفرح 

یساسا رکف  دیاب  هک  مییام  تسام ؛ لام  ایند  یهمھ  دندرکیم  اعدا  هک  ییاھنیمھ  تسا . برغ  یـسارکمد  لاربیل  نیا  دننک ؛ نیمات  دنناوتیمن  ندوب ، تسوپنیگنر  مرج 

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

جح  / ١٠/١٩/١٣٨۴ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

داحآ ناگبخن و  ناناوج و  هداد و  شرتسگ  ار  دوخ  جاوما  یمالسا  یرادیب  مالسا ، یایند  طاقن  زا  یخرب  رد  ناربھر  تقادص  تعاجـش و  نازرابم و  یراکادف  تکرب  هب  هک  نونکا 

راب تسا ، هتشگ  راکشآ  ناملسم  نارادمامز  نارادمتسایس و  زا  یرایـسب  یارب  نابلط  هطلـس رادغ  ی  هرھچ هدروآ و  نادیم  هب  یمالـسا  یاھروشک  زا  یرایـسب  رد  ار  مدرم 

اھدـنفرت نیا  زا  یکی  رـشب  قوقح  یھاوخ و  یـسارکمد راعـش  دـنا . مالـسا یایند  رب  دوخ  ی  هرطیـس میکحت  همادا و  یارب  هزات  یاھدـنفرت  یپ  رد  رابکتـسا  نارادمدرـس  رگید 

یـسارکمد هب  ار  هنایمرواخ  یاھتلم  هدرک و  دنلب  ار  رـشب  قوقح  زا  یراد  فرط مچرپ  تسا ، رـشب  دض  رب  تواسق  ترارـش و  ی  همـسجم دوخ  هک  گرزب  ناطیـش  زورما  تسا .

رد رگاوـغا ، تاـغیلبت  هوـشر و  هئطوـت و  کـمک  هب  عـیطم ، مار و  یناگدـناشن  تسد هک  تسا  نآ  یاـنعم  هـب  اـھروشک  نـیا  رد  اـکیرما  رظن  دروـم  یـسارکمد  دـنک . یم توـعد 

. دنوش یرابکتسا  دیلپ  یاھفدھ  ققحت  رد  اکیرما  لماع  دنیایب و  راک  رس  رب  یئاکیرما  انطاب  یمدرم و  ارھاظ  یتاباختنا 

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 دنـشک ، 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 -

. تسا

فلتخم  / ٠٢/٢۶/١٣٨۵ یاھروشک  یاهناسر  نازاسهمانرب  ناریدم و  رادید  رد  تانایب 

رتشیب و هچرھ  تعرس  اب  راک  نیا  دننادب . یواسم  تسیرورت  اب  ار  مالسا  هک  دنک  یم اضتقا  اھ  نآ تحلصم  دینک . هظحالم  ار  ایند  طلسم  یا  هناسر یاھتـسایس  امـش  زورما 

نیا دنروآ . باسح  هب  یـسارکمد  رـشب و  قوقح  رھظم  ار  اکیرما  الباقتم  هک  دنک  یم اضتقا  اھ  نآ تحلـصم  دریگ . یم ماجنا  هتفرـشیپ  یاھیروانف  زا  رتشیب  هچرھ  هدافتـسا  اب 

هریغ یتنرتنیا و  ینویزیولت ، ییویدار ، جاوما  رد  تقیقح  لثم  گرزب  یاھغورد  دریگ . یم ماجنا  ایند  رد  یا  هناسر ی  هتفرـشیپ رایـسب  هدیچیپ و  یاھ  هویـش اب  یتحار و  هب  راک 

هب ایند  ی  همھ رد  شتافلت  دیاش  هک  یغرم ؛ یازنالوفنآ  دوش  یم لوا  ی  هلئـسم ایند  حطـس  رد  ناھگان  دـیدرک ، هراشا  ناتـسود  زا  یـضعب  هک  روط  نامھ دوش . یم سکعنم 

توکـسم دـنور ، یم نیب  زا  ناشتـسیرورت  نیطبترم  ای  اھییاکیرمآ  ی  هلیـسو هب هک  حلـسم  ریغ  یقارع  دنورھـش  رازھ  تسیب  دـص و  لاح  ناـمھ  رد  دـسر . یمن مھ  رفن  رازھ 

جیورت ار  نآ  دـننک و  یم ذاختا  ار  یتاغیلبت  تسایـس  نیا  هک  یناسک  نآ  دوخ  تسا . یا  هتـسھ حالـس  نتخاـس  لاـبند  هب  ناریا  هکنیا  زا  دوش  یم رپ  اـیند  ناـھگان  دـنام ؛ یم

زا دوش . یم هتفگ  دوش و  هتفگ  دیاب  سپ  دنک ، یم اضتقا  ار  نیا  یربخ  یا و  هناسر یروطارپما  تیریدم  تحلـصم  نکیل  تسا ؛ غورد  کی  نیا  هک  دنناد  یم حوضو  هب  دننک ، یم

یمـسا نیا  زا  دنکب ، زیمآ  حلـص ی  هدافتـسا نآ  زا  دھاوخ  یم تسین و  سک  چیھ راد  ماو ار  نآ  هک  هدرک  ادیپ  تسد  یا  هتفرـشیپ یروانف  کی  هب  دوخ  شالت  اب  یتلم  کی  هکنیا 

ناونع هب  دنوش ، یمخز  نآ  رد  تسینویھص  یا  هدع هک  دتفیب  قافتا  نیطسلف  زا  یا  هقطنم کی  رد  راجفنا  کی  رگا  نیطسلف  ی  هیضق رد  دوش ! یمن هدرب  ایند  یاھ  هناسر رد 

نـالاعف رورت  یمـسر  مـالعا  نازابرـس و  ی  هلیـسو هب هغلاـبم - نودـب  ی  هزوررھ اھینیطـسلف - ی  هزوررھ راتـشک  ـالباقتم  اـما  دوـش ؛ یم سکعنم  اـیند  رد  گرزب  ی  هعجاـف کـی 

گرزب یاھدرد  نمزم و  یاھیرامیب  تالکشم و  نآ  نیا ، دسر . یمن اھنھذ  هب  دعب  دوش ، یمن سکعنم  دنام و  یم توکسم  نیا  لیئارسا ، تلود  ناربھر  یوس  زا  ینیطـسلف 

. تساھ نیا هیضق  ساسا  تسایند . رد  یا  هناسر جاوما  یمومع و  ی  هناسر ی  هلئسم

هزور  / ٢۶/٠۵/١٣٨۵ گنج ٣٣  رد  یمالسا  تمواقم  یزوریپ  تبسانم  هب  هللارصن  نسحدیس  نیملسملاو  مالسالاتجح  هب  کیربت  مایپ 

هانگیب و ناکدوک  ندیشک  نوخ  کاخ و  هب  یماظنریغ ؛ مدرم  یهنامحریب  راتشک  تشاذگ . شیامن  هب  ار  وا  یقیقح  یهرھچ  درک و  اشفا  ار  نمـشد  امـش ، یهنامولظم  داھج 

یعیاجف و  نانبل ، زا  یمھم  شخب  یاھتخاسریز  ندرک  دوبان  هداوناخ ؛ نارازھ  ندرک  هراوآ  هناشاک و  هناخ و  نارازھ  یزاسناریو  نآ ، ددـعتم  رئاظن  اناق و  یهثداح  عافدـیب ؛ ناـنز 

یاھراعش هک  داد  ناشن  داد . ناشن  همھ  هب  یتسینویھص  میژر  روفنم  هیرک و  یهرھچ  رانک  رد  ار  یئاپورا  یاھتلود  یخرب  اکیرمآ و  نارادمامز  یقیقح  یهرھچ  لیبق ،  نیا  زا 

« يبرغ يسارکومد   » 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 31هاگياپ  هحفص 21 
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قطنم تقفش و  محر و  زا  اھروشک  نارادمامز  یتقو  هک  داد  ناشن  تسا . تلاذر  بیرف و  غورد و  هب  هدولآ  ردقچ  یسارکومد ، یدازآ و  رشب و  قوقح  باب  رد  نانآ  یهناقفانم 

میژر تاـیانج  ندرک  دادـملق  یعاـفد  رد  اـکیرمآ  روـھمج  سیئر  ریخا  نانخــس  دـیایب . شیپ  تیناـسنا  یهعماـج  یارب  تـسا  نـکمم  یعیاـجف  هـچ  دنــشاب  هناـگیب  تقادــص  و 

همھ مشچ  ربارب  رد  ار  یقطنمیب  تواقـش و  یمحریب و  نیا  زا  ینـشور  یهنوـمن  ناـنبل ، گـنج  رد  لیئارـسا  ندـش  زوریپ  یهراـب  رد  وا  روآهدـنخ  یاـھاعدا  یتـسینویھص و 

. تشاذگ

نآرق  / ٠٧/٠۴/١٣٨۵ یللملانیب  تاقباسم  نیموس  تسیب و  رد  هدننک  تکرش  نایراق  رادید  رد  تانایب 

رد روشک و  نیمھ  رد  هلمج  زا  دوب - مالـسا  یایند  رد  یزور  کی  اھناوج ! تسا ! مھم  یلیخ  نیا  دننک ؛ یم مالـسا  هب  زازتعا  ساسحا  ناملـسم  یاھتلم  هناتخبـشوخ  زورما 

ناشگنن دنیوگب ، مسب هللا  درک  یم ناشگنن  درک ؛ یم مھ  ناشگنن  یتح  درک ، یمن راختفا  ساسحا  شدوخ ، ندوب  ناملسم  زا  چیھ  ناملـسم  ناوج  هک  رگید - یاھروشک 

نیا هب  راختفا  یتسیـسکرام - تارکفت  زور - نآ  قرـش  ای  برغ  ای  زا  یور  هلابند یوریپ و  تیعبت و  هب  راختفا  دوب . یروط  نیا یزور  کی  دنناوخب ؛ زامن  نارگید  مشچ  ولج  درک  یم

رتوربآ و یب زور  هـب  زور  دـنک و  یم ادـیپ  دراد  یرتـشیب  یاـھیماکان  زور  هـب  زور  برغ  هاـگودرا  دروـخ و  تسکـش  قرــش  هاـگودرا  زورما  تـسا ؛ هتــشگرب  قرو  زورما  دوـب . اـھزیچ 

مالـسا دیـشروخ  نیا  دـنک و  یم عولط  رتـشیب  زور  هب  زور  مالـسا  دـنا . هدرک اوسر  اـیند  رد  ار  ناـشدوخ  یدازآ ، رـشب و  قوقح  یـسارکمد ، نایعدـم  دوش ؛ یم رت  تیثـیح یب

، ایسآ قرش  ات  اقیرفآ  لامش  زا  تسا ؛ روط  نیا یمالسا  یاھروشک  ی  همھ رد  دننک . یم راختفا  تزع و  ساسحا  مالـسا  هب  ناملـسم  یاھتلم  دیآ . یم الاب  دراد  روط  نیمھ

امـش یاھروشک  ات  هیکرت  روشک  یبرع ، یاھروشک  هنایمرواخ ، ات  ام  قرـش  ی  هقطنم یاھروشک  نیا  شدالگنب ، ناتـسکاپ ، دنھ ، یزلام ، یزنودنا ، رد  دنروط ؛ نیمھ همھ 

. دننک یم تزع  ساسحا  مالسا  هب  تبسن  دنتسھ ، ناملسم  یاھناوج  اھناملسم و  هک  ییاجنآ  ناش - یبرع ریغ  هچ  ناش و  یبرع هچ  اقیرفآ -

نانمس  / ٠٨/١٧/١٣٨۵ ناتسا  مدرم  رادید  رد  تانایب 

؛ تفر ولج  دوش  یمن نید  اب  دـنتفگ  یم دـندوب و  هداد  رارق  ییادز  نید رب  ار  ناـشدوخ  راـک  ی  هیاـپ اـھ  یبرغ دـیا ؛ هدرب لاوس  ریز  ار  برغ  یرظن  ی  هتفاـب ناریا  تلم  امـش  زورما 

تباث ناریا  تلم  ار  نیا  تسولج ؛ تمـس  هب  تکرح  ی  هدـننک تیوقت ورین و  ی  هدـننکدیدشت هکلب  تسین ، تفرـشیپ  عنام  طقف  هن  نید  دـش  مولعم  دـیدرک . لطاب  ار  نیا  اـمش 

زا یلیخ  رد  ار  شیاـھ  هنوـمن هـک  یبرغ - یاـھ  یزاـب بزح ـالمع  اـما  دـنداد ؛ یم یـسارکمد  راعـش  دریگب ؛ ماـجنا  مدرم  رظن  اـب  یتسیاـب  اـھراک  دـنتفگ  یم اـھ  یبرغ دـندرک .

؛ تسا ینید » یرالاس  مدرم ، » یعقاو یـسارکمد  هک  دیداد  ناشن  امـش  درک . گنر  مک ار  مدرم  شقن  دینک - یم هدـھاشم  برغ  گرزب  فورعم و  یاھروشک  ایند ؛ یاھروشک 

دوخ لام  یقیقح  شقن  دنراد ؛ یفعـض  شقن  بازحا ، دنتـسھ و  مدرم  دوخ  ینعی  دنھد ؛ یم یار  دنراد و  یم تسود  دنھد ، یم صیخـشت  دنـسانش ، یم دننیب ، یم مدرم 

لجـسم و ار  نآ  شقن  هداد و  ناـشن  ار  مدرم  روـضح  نوگاـنوگ ، یاـھ  تاـباختنا زورما ، اـت  بـالقنا  لوا  زا  دـنریگ . یم میمـصت  دـننک و  یم هدارا  هک  دنتـسھ  مدرم  تسا ؛ مدرم 

. تسا هدرک  صخشم 

رذآ  / ٠٩/٢٨/١٣٨۵ تاباختنا ٢۴  رد  تلم  هوکشرپ  هسامح  یپ  رد  مایپ 

هراـبود یتھبا  تمظع و  تسا  رختفم  مالـسا  یراد  مچرپ هب  هک  ار  یروشک  درک و  زارفارـس  یرگید  گرزب  نومزآ  رد  ار  ناریا  تلم  هک  میوگ  یم ساپـس  ار  لاـعتم  رداـق  دـنوادخ 

یاـپ رد  مدرم  میظع  یاھرـشق  مکارتـم  روشرپ و  روـضح  دـینامھف و  ناشیدـنادب  نارواـبرید و  هب  ار  ینید  یرـالاس  مدرم ینعم  رگید  راـبکی  رذآ  مراـھچ  تسیب و  زور  دیـشخب .

زا هک  نانمشد  یناور  گنج  یاضف  هن  تاباختنا و  زور  دعاسمان  یوج  طئارش  هن  دش . ناریا  تلم  ی  هنارایشھ روضح  یروابدوخ و  رادتقا و  شیامن  ی  هنحـص یار ، یاھقودنص 

یرادیب رب  یھلا  ی  هدارا دزاس . دراو  للخ  یلم  مزع  رد  تسناوتن  کی  چیھ دوب  هدـش  هداد  شیارآ  اھلد  ندرک  درـس  یارب  نوگانوگ  یاھ  هویـش اھرازبا و  اب  نآ  زا  شیپ  اھ  هتفھ

نالوئـسم تقادـص  دـھعت و  مدرم و  ی  هنادـنمدرخ نیتم و  راتفر  دـش . هدوزفا  یبالقنا  نموم و  تلم  نیا  نیرز  رتفد  رب  یرگید  گرب  تخاس و  بولغم  ار  ناھاوخدـب  دـیک  مدرم ،

یبرغ یاھیسارکومد  باصن  نیرتالاب  زا  مدرم  تکراشم  رت و  ملاس ناھج ، یاھیسارکومد  نیرت  ملاس باصن  زا  ینید ، یرالاس  مدرم زین ، راب  نیا  هک  دش  بجوم  راکردنا  تسد

. دشاب رتشیب 

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

قح عفادم  عاجش ، تلم  کی  هنایمرواخ - ی  هقطنم یاھتلم  نیتال ، یاکیرما  یاھتلم  اقیرفآ ، یاھتلم  ایسآ ، یاھتلم  هقطنم - یاھتلم  ناملـسم و  یاھتلم  رظن  زا  ناریا  تلم 

ماظن نیمھ  ناریا و  تلم  نیمھ  اما  دننک . یم شیاتس  نیسحت و  ار  ناریا  تلم  اھ  نآ دنا . هتخانش روط  نیا ار  ناریا  تلم  تساھ ؛ ییوگروز لباقم  رد  ی  هداتسیا و  تلادع ، و 

هب مھتم  تسا ، یناـھج  تینما  بلـس  هب  مھتم  تسا ، رـشب  قوـقح  ضقن  هب  مھتم  وـگروز ، یاھتردـق  رظن  زا  تساـھتلم ، شیاتـس  دروـم  ردـق  نیا هـک  یمالـسا  یروـھمج 

دنراد اھ  نیا زور  هب  زور  تسا . یناھج  ی  هطلس ماظن  ی  هدننکدیدھت ضقانت ، نیا  اھتردق . ی  هتـساوخ اھتلم و  هاگن  نیب  ضقانت  تسا ؛ ضقانت  نیا  تسا ! مسیرورت  زا  تیامح 

تاغیلبت هرخالاب  دش . دـھاوخ  رتشیب  هنخر  نیا  زور  هب  زور  تسا و  هدروآ  دوجو  هب  برغ  یـسارکومد  لاربیل  یانب  رد  ار  یـشیاسرف  ی  هنخر کی  نیا  دـنوش ؛ یم رود  اھتلم  زا 

تلم روھمج  سیئر دینک ؛ هاگن  امـش  دنوش . یم رترادیب  زور  هب  زور  اھتلم  دننک ؛ ناھنپ  ار  قیاقح  دنناوت  یمن هک  هشیمھ  دنک ؛ ناھنپ  ار  قیاقح  دـناوت  یم یتدـم  ات  رابکتـسا 

راھظا دـننک ، یم تارھاظت  وا  عفن  هب  دـنھد ، یم راعـش  وا  یارب  اھتلم  دـنک ، یم ترفاسم  یبونج  یاکیرما  یاھروشک  هب  اقیرفآ ، یاـھروشک  هب  ایـسآ ، یاـھروشک  هب  ناریا 

شتآ وا  ندمآ  تبـسانم  هب  ار  اکیرما  مچرپ  اھتلم  دنک ، یم ترفاسم  اکیرما - تولخ  طایح  ینعی  یبونج - یاکیرما  یاھروشک  هب  مھ  اکیرما  روھمج  سیئر دـننک ؛ یم تیامح 

اـھ و نآ تساوـخ  رد  ضقاـنت  دنتـسھ . نآ  یراد  مچرپ یعدـم  اـکیرما ، همھ  زا  رتوـلج  برغ و  زورما  هک  تسا  یا  یـسارکومد لاربـیل  یاـھ  هیاـپ لزلزت  شیاـنعم  نیا  دـننز ؛ یم

اب ی  هزرابم زا  مد  دـننز ، یم یناھج  تینما  زا  مد  دـننز ، یم رـشب  قوقح  زا  مد  دـننز ، یم یـسارکومد  زا  مد  دوش . یم رتشیب  زور  هب  زور  مدرم  تادـھاشم  مدرم و  تالیامت 

ریذپان یریـس یاھتـشا  رفاو و  لیم  زا  تیاکح  دنک ؛ یم اھتلم  قوقح  ندرک  لامیاپ  زا  تیاکح  دنک ؛ یم اھ  نآ یبلط  گنج زا  تیاکح  اھ  نآ ریرـش  نطاب  اما  دـننز ، یم مسیرورت 

رظن رد  ایند  رد  تسا - یـسارکومد  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

؛ دـنیوگ یم غورد  رـشب  قوقح  زا  عافد  یاعدا  رد  اھ  ییاکیرما هک  دـنمھف  یم اھتلم  دوش . یم رتشیب  دراد  یمالـسا  ناریا  یوربآ  لباقم ، رد  دوش . یم رتمک  مک و  دراد  اـھتلم 

. تسام دوخ  روشک  اب  اھ  نآ راتفر  نآ ، ی  هنومن کی 

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

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

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 ،

« يبرغ يسارکومد   » 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 31هاگياپ  هحفص 22 
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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 

مالسلاهیلع  / ٠۶/٠۵/١٣٨۶ نینموملاریما  تدالو  زورلاس  رد  مدرم  فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

یروـھمج یمالـسا و  تموـکح  یمالـسا و  ی  هعماـج لیکـشت  تسا - یـصقان  قادـصم  هتبلا  هک  مینک - ادـیپ  نینموـملا  ریما  تکرح  نـیا  یارب  یقادـصم  میھاوـخب  رگا  زورما 

. درک تکرح  دیاب  هار  نیا  رد  نداتسیا . ندرک و  دنلب  رـس  یناھج ، تیغاوط  ی  هنادسفم ی  هناملاظ تکرح  رفک و  یور و  جک ملظ و  اب  ی  هلباقم رد  ینعی  نیا ، تسا . یمالـسا 

ایند رد  دینیبب  تساھ ؛ یک تسد  ایند  تیمکاح  زورما  دینیبب  امـش  تسا . ضیعبت  اب  تیدـض  تسا ؛ روز  ملظ و  اب  تیدـض  شتیوھ  شدوجو و  دوخ  یمالـسا  یروھمج  ماظن 

روز و رز و  هارمھ  راد ، باعل گنر و  تاغیلبت  اب  مھ  نآ  دننک ؛ یم هچ  روز  رز و  یاراد  یاھتردق  نیا  تیرـشب  اب  دینیبب  دریگ ؛ یم ماجنا  دراد  نادنمتردق  ی  هلیـسو هب  یعیاجف  هچ 

! رشب اب  دننک  یم هچ  یدازآ ! مسا  اب  یسارکمد ! مسا  اب  رشب ! قوقح  مسا  اب  ریوزت 

ثعبم  / ٢٠/٠۵/١٣٨۶ زورلاس  رد  ماظن  نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

هوالع دناسرب . تداعس  هب  ار  رشب  دناوتیمن  دننکیم -  حرطم  ار  نآ  دنمتردق ، یاھروشک  رد  یللملانیب  تسایـس  نایوگنخـس  زورما  هک  یزیچ  نآ  ایند -  ینونک  بتاکم  زورما 

یکی تسا : گرزب  درد  ود  راچد  رشب  زورما  تسین . یعقاو  یاھراعش  دوشیم ، حرطم  یللملانیب  یاھتردق  ناریدم  نالوئسم و  یهلیسو  هب  هک  مھ  یئاھراعـش  نآ  هکنیا  رب 

هاگن امـش  دنتـسین . یحلاص  نامدرم  دنتیرـشب ، روما  ناگدننادرگ  هک  یناسک  نآ  هکنیا  مود  تسا . یطلغ  هار  تیدام -  هار  دوشیم -  هداد  ناشن  رـشب  هب  هک  یھار  هکنیا 

، دوشیم ناتـسناغفا  رد  دوشیم ، قارع  رد  دوشیم ، نیطـسلف  رد  هک  یملظ  دوشیم ، یمالـسا  تما  هب  هک  یملظ  دوـشیم ، اـھتلم  هب  هک  ار  یملظ  اـیند ، عاـضوا  هب  دـینک 

هب دـننکیم  مھتم  ار  مالـسا  دنتـسھ ، یزیرنوخ  گنج و  اشنم  داسف و  اشنم  رورت و  اشنم  هک  یناسک  نآ  دـینک . هظحـالم  ار  اـھنیا  دوشیم ، یمالـسا  ماـکحا  هب  هک  یملظ 

تردق نیا  اکیرما ، یهدحتم  تالایا  زورما  دـننکب ! لیمحت  دـنھاوخیم  تیرـشب  لک  رب  ار  دوخ  یهقلطم  تموکح  هک  یناسک  نآ  عاجترا ؛ هب  دـننکیم  مھتم  ار  مالـسا  مسیرورت !

یـسارکمد یاعدا  اھنیا ، تقو  نآ  تساھناسنا . یگدـنز  یایاوز  ماـمت  هب  دوخ  تردـق  یهعـسوت  ددـصرد  تساـیند . یهمھ  ندـیعلب  ددـص  رد  ربکتـسم ، یناطیـش  یتوغاـط 

. رشب یارب  تسا  یگرزب  یراتفرگ  نیا  دناهتفرگ . تسد  رد  ار  تیرشب  حالصا  مچرپ  اھناسنا ، نیرتدساف  دننکیم ! رشب  قوقح  یاعدا  دننکیم ؛

ثعبم  / ٢٠/٠۵/١٣٨۶ زورلاس  رد  ماظن  نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

هوالع دناسرب . تداعس  هب  ار  رشب  دناوتیمن  دننکیم - حرطم  ار  نآ  دنمتردق ، یاھروشک  رد  یللملانیب  تسایس  نایوگنخس  زورما  هک  یزیچ  نآ  ایند - ینونک  بتاکم  زورما 

: تسا گرزب  درد  ود  راـچد  رـشب  زورما  تسین . یعقاو  یاھراعـش  دوشیم ، حرطم  یللملانیب  یاھتردـق  ناریدـم  نالوئـسم و  یهلیـسو  هب  هک  مھ  یئاھراعـش  نآ  هکنیا  رب 

امـش دنتـسین . یحلاص  نامدرم  دنتیرـشب ، روما  ناگدـننادرگ  هک  یناسک  نآ  هکنیا  مود  تسا . یطلغ  هار  تیدام - هار  دوشیم - هداد  ناـشن  رـشب  هب  هک  یھار  هکنیا  یکی 

ناتـسناغفا رد  دوشیم ، قارع  رد  دوشیم ، نیطـسلف  رد  هک  یملظ  دوشیم ، یمالـسا  تما  هب  هک  یملظ  دوشیم ، اھتلم  هب  هک  ار  یملظ  ایند ، عاـضوا  هب  دـینک  هاـگن 

مھتم ار  مالـسا  دنتـسھ ، یزیرنوخ  گنج و  اشنم  داسف و  اشنم  رورت و  اشنم  هک  یناسک  نآ  دینک . هظحالم  ار  اھنیا  دوشیم ، یمالـسا  ماکحا  هب  هک  یملظ  دوشیم ،

یهدـحتم تالایا  زورما  دـننکب ! لیمحت  دـنھاوخیم  تیرـشب  لـک  رب  ار  دوخ  یهقلطم  تموکح  هک  یناـسک  نآ  عاـجترا ؛ هب  دـننکیم  مھتم  ار  مالـسا  مسیرورت ! هب  دـننکیم 

، اھنیا تقو  نآ  تساھناسنا . یگدنز  یایاوز  مامت  هب  دوخ  تردـق  یهعـسوت  ددـصرد  تسایند . یهمھ  ندـیعلب  ددـص  رد  ربکتـسم ، یناطیـش  یتوغاط  تردـق  نیا  اکیرما ،

. رشب یارب  تسا  یگرزب  یراتفرگ  نیا  دناهتفرگ . تسد  رد  ار  تیرشب  حالصا  مچرپ  اھناسنا ، نیرتدساف  دننکیم ! رشب  قوقح  یاعدا  دننکیم ؛ یسارکمد  یاعدا 

ثعبم  / ٢٠/٠۵/١٣٨۶ زورلاس  رد  ماظن  نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

نالوئسم یهطبار  مالسا  رد  دروآ . مالسا  ار  یمدرم  تموکح  تسین . یمدرم  تموکح  تقیقح  رد  دننکیم ، داھنـشیپ  اھیبرغ  زورما  یـسارکمد ، ناونع  هب  هک  یزیچ  نیا 

، هخـسن نیا  تسا . یقیقح  یدـنمتیاضر  یهطبار  تسا ، هنامیمـص  یراکمھ  یهطبار  تسا ، تبحم  یهطبار  تسا ، نامیا  یهطبار  مدرم ، داحآ  اب  هعماـج  ناریدـم  روشک و 

لد تسا . حورجم  مالـسا  یایند  زورما  میدرک . هدھاشم  نیعلایار  هب  ار  تیقفوم  یبایماک و  میدرک ، لمع  یرادقم  رھ  رد  اھهخـسن  نیا  هب  تقو  رھ  تسام . رایتخا  رد  زورما 

راـشف ریز  دـنراشف ؛ ریز  اـھنیا  دزوـسیم . ناتـسناغفا  تلم  یاـھجنر  یارب  ناـسنا  لد  دزوـسیم . قارع  تـلم  یارب  ناـسنا  لد  دزوـسیم . نیطـسلف  تـلم  یارب  ناـسنا 

یئاھنآ دـننکیم ، لامدـگل  ار  قارع  تلم  قارع ، رد  دـنراذگیم ؛ راـشف  ریز  ار  ناینیطـسلف  نیطـسلف ، یهلئـسم  رد  زورما  هک  یناـسک  نآ  یمالـسا . تما  لـصا  نانمـشد 

راتفر نیمھ  دسرب ، ناشتسد  مھ  رگید  یاجرھ  دنفلاخم . یمالسا  تما  اب  اھنآ  دنرادن ؛ یصاخ  ینمـشد  نیطـسلف ، تلم  صوصخ  ای  قارع  تلم  صوصخ  اب  هک  دنتـسھ 

یاھهتـساوخ یناوھـش و  یدام و  یاھفدھ  زج  ندوب و  تردق  تسم  تسا . نیا  یبلطتردق ، دـنکیمن . یتوافت  مجع  برع ، هعیـش ، ینـس ، ناشیارب  دـنھدیم . ماجنا  ار 

. دوشب رادیب  دیاب  یمالسا  تما  تسا . نیمھ  تیرشب  یارب  شاهجیتن  ندیدن ، ار  زاسلوپ  یاھیناپمک 

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 

تداعـس رازبا  شناد  دـنک - تفرـشیپ  وا  شناد  هک  تسین  نیا  هب  شا  یدنمتداعـس  رـشب  ناـشدوخ . یاھتفرـشیپ  زا  دـندرک  هریخ  ار  خـیرات  مشچ  یملع  ظاـحل  زا  هک  تـسا 

ساسحا هب  تسا ، یدام  یونعم و  یقالخا و  تینما  اب  هارمھ  یگدنز  هب  تسا ، هغدغد  یب یگدنز  هب  تسا ، حور  شیاسآ  هب  تسا ، رکف  شیاسآ  هب  رشب  تداعـس  تسا -

میـسرت نامدوخ  نامرآ  ناونع  هب  ایند  هب  نداد  ناشن  یارب  ار  نیا  اـم  دوش . یم رترود  دراد  وا  زا  مھ  زور  هب  زور  درادـن ، هکنیا  هن  درادـن ؛ برغ  ار  نیا  تسا . هعماـج  رد  تلادـع 

. داتفا هار  نیا  لابند  هار ، نیا  هب  دوخ  نامیا  یاضتقا  هب  ناریا  تلم  درک . ادخ  میدرکن ، ام  میدرک ؛

دزی  / ١٠/١٣/١٣٨۶ ناتسا  یاھهاگشناد  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

، دـنراد یـسارکومد  یاعدا  هک  ایند  رگید  یاھاج  رد  رگم  دـننک ؟ یمن تکرـش  تاباختنا  رد  مدرم  رگم  تسا ؟ نیا  زا  ریغ  رگم  میزادـنا ؛ یم هار  میراد  تاباختنا  کی  لاس  رھ  ام 

یاھحانج نیب  لماک  تباـقر  دراد ؛ دوجو  هک  یئاـھ  تباـقر اـب  دـننک ؛ یم تکرـش  نوگاـنوگ  یاـھ  تاـباختنا رد  مدرم  قوش ، روش و  نیا  اـب  دریگ ؟ یم ماـجنا  یراـک  نیا  زا  شیب 

یروج دنیوگ ؛ یمن احیرص  ای  تسین ، یرالاس  مدرم یسارکومد و  دنیوگ  یم احیرص  ای  روط  نیمھ یا  هدع کی  ارچ  لخاد  رد  تسا - نمـشد  دیوگ ، یم هکنآ  الاح  زاب - فلتخم ،

یزیچ نآ  داجیا  یارب  دـیھاوخ  یم تسھ . هک  یزیچ  مینک ! شالت  روشک  رد  یرالاس  مدرم داجیا  یارب  دـیاب  ام  اقآ  دـنیوگ  یم تسا ؟ تسین »  » نامھ شیانعم  هک  دـنیوگ  یم

. دشاب هتشاد  ار  نآ  دیاب  دراد و  جایتحا  نآ  هب  ام  تلم  هک  تسا  یسفن  هب  دامتعا  لباقم  ی  هطقن هک  تسا  یئاھزیچ  نآ  اھ  نیا دینک !؟ شالت  تسھ ، هک 

شترا  / ١١/١٩/١٣٨۶ یئاوھ  یورین  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

مادکرھ رد  دید  دیھاوخ  دینک ، لیلحت  دینک ، هظحالم  امش  ار  تاباختنا  یاھ  هرود نیا  زا  یا  هرود رھ  رگا  تسا . هدننک  نییعت ساسح و  رایسب  یاھ  هصرع نآ  زا  یکی  تاباختنا 

« يبرغ يسارکومد   » 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 31هاگياپ  هحفص 23 
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رابکتـسا ی  هنامـصخ تاغیلبت  ناگدـننادرگ  یعـس  یا  هھرب رھ  رد  رگید - یاھ  تاباختنا یـضعب  یروھمج و  تسایر  تاباختنا  هچ  سلجم ، تاباختنا  هچ  ام - یاـھ  تاـباختنا زا 

هتبلا دننک . گنر  مک ای  دنربب  نیب  زا  تاباختنا  هب  تبـسن  ار  اھ  نآ دیما  ار ، اھ  نآ تمھ  دننک ؛ مک  ار  مدرم  ی  هزیگنا دـننک ؛ گنر  مک ار  مدرم  روضح  هک  تسا  هدوب  نیا  رب  یناھج 

اب دننز و  یم یمدرم  یاھماظن  مدرم و  قوقح  یرالاس و  مدرم یسارکمد و  زا  مد  هک  یناسک  نآ  تسا . تاباختنا  تیمھا  ی  هدنھد ناشن نیا  دنا . هتسناوتن یھلا  قیفوت  هب 

یندشان لح لکشم  کی  اھ  نآ یارب  نیا  دنا . هدنامرد ناریا  تلم  یرالاس  مدرم لباقم  رد  اھ  نآ دننک ، یم ینیرفآ  هعجاف دننک ، یم راتـشک  دننک ، یم یئاشگروشک  هناھب  نیا 

ارآ اھ  نآ رد  تقو  چیھ هک  یئاھروشک  زا  دـننک ، یم تیامح  یثوروم  یاھمیژر  زا  دـننک ، یم تیامح  یئاتدوک  میژر  زا  دـنیوگب . هچ  هثداح ، نیا  اب  دـننکب  هچ  دـنناد  یمن تسا .

ار و یرجم  ار ، راذـگ  نوناـق دوش و  یم نادـیم  دراو  هنادازآ  روج  نیا هک  ناریا  تلم  لـباقم  رد  تقو  نآ  دـننک ، یم یناـبیتشپ  تموکح ، لیکـشت  یارب  تسا  هدوـبن  عـجرم  مدرم 

مدرم دنیوگب  ای  تسین  یدازآ  دنیوگب  ای  دنراچان  دـننکب ؟ دـنناوت  یم راک  هچ  ایند  مدرم  مشچ  لباقم  رد  دـنیوگب ؟ دـنناوت  یم هچ  دـنک ، یم باختنا  ار  یـساسا  یاھتیلوئـسم 

لیطعت یلکب  ار  تاباختنا  هک  دوب  نیا  هدروخ  بیرف رصانع  زا  یضعب  ی  هلیسو هب  اھ  نآ تمھ  یا  هھرب کی  رد  هکنیاامک  دننک ؛ لیطعت  ار  تاباختنا  دنناوتب  رگا  ای  دندرکن ، تکرش 

. دھد یم ناشن  ار  تاباختنا  تیمھا  نیا  دوب . نیا  ناشتمھ  اما  دننکب ؛ ار  راک  نیا  دنتسناوتن  ادخ  لضف  هب  یلو  دریگن ؛ ماجنا  تاباختنا  الصا  هک  دننک ،

نورزاک  / ١٣٨٧/٠٢/١۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

هک یمیمص  تیعمج  امش  هقطنم و  نیا  نورزاک و  زیزع  مدرم  امش  هب  نم  دننک . هچ  تلم  نیا  اب  دننادیمن  تلم ؛ نیا  تکرح  لباقم  رد  دناهدنامرد  ناریا  تلم  نانمـشد  زورما 

تردق نارادمدرـس  یهعومجم  نآ  ینعی  اکیرمآ  تموکح  طقف  هن  یناھج -  رابکتـسا  یهکبـش  ینعی  یمالـسا ، یروھمج  ماظن  نمـشد  منک : ضرع  دـیاهدش  عمج  اجنیا  رد 

رگید یاھروشک  زا  یضعب  رد  اکیرمآ و  دوخ  رد  دناهدش ، فورعم  یسارکومد  مان  هب  هک  یئاھروشک  نیمھ  رد  دنربیم ؛ دنروآیم و  ار  اھتلود  هک  ایند  زورما  یهناملاظ  یداصتقا 

ربارب رد  ار  ناشدوخ  عفانم  دنطابترا ، رد  یناھج  ربکتسم  تردقرپ  ذوفنرپ و  یهکبـش  نیا  اب  هک  یئاھتلود  دنتـسھ . اھنیا  دنراد ، راوتـسا  دنویپ  یتسینویھـص  یهکبـش  اب  هک 

اب یهھجاوم  یارب  نکمم  لئاسو  یهمھ  زا  نمشد  نیا  دنیاھنآ . نمشد ، دننیبیم . دیدھت  رد  ار  عورشمان  عفانم  نیا  دننیبیم ؛ رطخ  رد  یمالسا  یرادیب  یمالسا و  تضھن 

رد هک  تسا  هدوب  نیا  رطاخ  هب  دندرکن ، یراک  رھ  دندرکن . هک  دننکب  دنتـسناوتیم  راک  هچ  لاس  یـس  نیا  رد  دـینیبب  امـش  تسا . هدـنام  رد  تسا و  هدرک  هدافتـسا  تلم  نیا 

هبـساحم هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  دندرکن ، یراک  رگا  دراد . یرتشیب  ررـض  ناشیارب  درادن ، هدیاف  دناهدید  دندرک ، هبـساحم  یتقو  ررـض  هدیاف و  باسح  رد  دوس ، نایز و  باسح 

یهلمح دناهدرک ، یداصتقا  یهرـصاحم  دناهداد ؛ ماجنا  هدوبن ، رـضم  ناشیارب  دنتـسناوت و  هک  یراک  رھ  الاو  دنھد . ماجنا  ار  راک  نیا  رگا  تسا  رـضم  ناشیارب  دناهدید  دناهدرک ،

تاغیلبت دناهدرک ، هارمھ  ناشدوخ  اب  دناهدرک ، ادیپ  رانک  هشوگ و  ار  یـسفنلافیعض  دارفا  روشک  تیعمج  نیب  رد  دـناهتخادنا ، هار  لخاد  رد  یماظن  یاتدوک  دـناهدرک ، یماظن 

. دناهتخاس تکلمم  نیا  رد  اھتسینومک  اب  یتح  دناهداد ، ماجنا  بالقنا  هیلع  اھنآ  سفن  اب  اھنآ ، نابز  اب 

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

یھاگ تسا ؛ یناور  یاھمدآ  ندز  فرح  لثم  اھنآ  ندز  فرح  دننزیم . فرح  یروج  هچ  دینیبب  شرود -  میت  روھمج و  سیئر  اکیرمآ -  نارادمامز  راتفر  هب  دـینک  هاگن  امـش  زورما 

رارق ناشدوخ  جامآ  ار  تلم  کی  تینما  تابث و  یھاگ  دننکیم ، کمک  تساوخرد  لاصیتسا  یور  زا  یھاگ  دننزیم ، تمھت  یھاگ  دنھدیم ، رورت  روتسد  یھاگ  دننکیم ، دیدھت 

یاھیماکان ساکعنا  نیا ، زا  یمھم  شخب  هتبلا  تسین . ریبدـتاب  لقاع و  یقطنم و  نارادمتـسایس  راتفر  اھنآ ، راتفر  دـننزیم . فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  اھ  هناوید لثم  دـنھدیم ؛

زا دعب  زورما  دندش . قارع  ناتسناغفا و  دراو  رشب  قوقح  یدازآ و  یـسارکومد و  ی  هدعو اب  اھنیا  قارع ؛ رد  یماکان  ناتـسناغفا ، رد  یماکان  تسا : فلتخم  قطانم  رد  اکیرمآ 

یاھتردق نوزفازور  طلـست  رقف ، یگداتفا ، بقع ینماان ، دشاب ؛ هتـشاد  یتیعـضو  نینچ  دنکیمن  وزرآ  یتلم  چیھ  هک  تسا  یروج  روشک  ود  نیا  تیعـضو  لاس ، دنچ  تشذگ 

ای دـندوب  هدرک  مالعا  هک  یدـصاقم  نیمات  رد  لماک  یماکان  شرـس  تشپ  هتبلا  اـھتلم و  نآ  قوقح  نتفرگ  هدـیدان  اـھروشک و  نآ  یلم  عفاـنم  هب  نتخادـنا  هجنپ  یرابکتـسا ،

رد ناــشیاھوگموگب ، رد  ناــشتافالتخا ، رد  تــسا ؛ سکعنم  اـــکیرمآ  نارادمتـــسایس  راـــتفر  رد  اـــھیماکان  نــیا  دـــندوب . هدرکن  مـــالعا  دنتـــشاد و  لد  رد  هــک  یدـــصاقم 

یاھ هعومجم هناتخبـشوخ ، زورما  تسا . یگداتـسیا  ماـما ، ی  هیـصوت درک ؟ دـیاب  هچ  یئوگروز  نیا  لـباقم  رد  بوخ ، تسا . ملاـع  ناـیوگروز  عضو  نیا  ناـشیاھیریگ . میمـصت

یسایس یاھنایرج  زا  یضعب  دوبن . روجنیا  هتـشذگ  یاھ  هرود زا  یخرب  رد  تسا . یکرابم  ی  هدیدپ کی  نیا  دننزیم ؛ مد  ماما  طخ  هب  یرادافو  زا  ام  روشک  یـسایس  نوگانوگ 

یلیخ دننزیم . فرح  ماما  طخ  ماما و  راکفا  هب  شیارگ  زا  همھ  ام ، روشک  رد  یـسایس  یاھ  هعومجم هناتخبـشوخ  زورما  دـنتفگیم ! نخـس  احیرـص  ماما  طخ  زا  ینادرگیور  زا 

. تسا ناربکتسم  نازرو و  عمط لباقم  رد  عطاق  یگداتسیا  موزل  تسا ، سکعنم  ماما  تانایب  ی  همھ رد  همان و  تیصو رد  هک  ماما  طخ  طاقن  نیرت  هتسجرب زا  یکی  بوخ ،

نایوجشناد  / ١٣٨٧/٠٨/٠٨ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

قوقح راعـش  لثم  هدش ؛ حضتفم  دندیـشکیم ، ریز  هب  تردق  ی  هکیرا زا  ار  یلم  یاھتلود  دندرکیم و  حبذ  دندیربیم و  ار  اھتلم  رـس  وا  اب  هک  اکیرمآ  یـساسا  یاھراعـش  زورما 

. یسارکومد راعش  لثم  رشب ،

ناتـسناغفا و رد  نوگانوگ  یاھراتـشک  رد  ار  ناشرـشب  قوقح  دنداد . ناشن  لیبق  نیا  زا  یرگید  ددعتم  یاھ  نادنز وماناتناوگ و  بیرغوبا و  یاھ  نادنز رد  ار  ناشرـشب  قوقح 

مدرم تاباختنا  اب  سامح  تلود  یمدرم -  تلود  کی  دنھدیم ؛ ناشن  یلاغـشا  نیطـسلف  رد  مھ  ار  ناشیاھ  یھاوخ یـسارکومد دـنھدیم . ناشن  دـنراد  ناتـسکاپ  رد  زورما 

روز هب ار  یا  یتـینما دادرارق  دـنھدیم ؛ ناـشن  دـنراد  قارع  رد  دـنھدب . رارق  راـشف  ریز  ار  تـلود  نـیا  دـنھاوخیم  اـھتثابخ  اـھتنعلم و  عاوـنا  اـب  تـسا ، راـک  رـس  هدـمآ -  راـک  رس 

راشف دنراد  میرادن ، لوبق  ام  دـنیوگیم  دـندرک ، دـنلب  ار  ناشرـس  قارع  نیلوئـسم  قارع و  تلم  هک  الاح  دـندروآ . راشف  سب  زا  ار  همھ  دـندرک  هفخ  دـننک ؛ لیمحت  دـنھاوخیم 

نیا لوط  رد  ررکم  ناشنارظنبحاص  تسا !؟ نیا  زا  ریغ  هچ ؟ ینعی  یـسارکومد  هدـمآ . راـک  رـس  مدرم  ارآ  اـب  قارع  ینونک  تلود  نیا  هک  یلاـحرد  دـننکیم ؛ دـیدھت  دـنروآ و  یم

، روـھمج سیئر  دراد ؛ تاـباختنا  تسا . یمالـسا  یروـھمج  اـھروشک ، نیرت  تارکوـمد هناـیمرواخ  رد  هک  دـنا  هتـشون ناشیاھـشرازگ  وـت  دـنا ، هدرک فارتـعا  یداـمتم  یاـھلاس 

راتفر روج  نیا  یمالـسا  یروھمج  اب  لاح  نیع رد  دننکیم . فارتعا  ار  نیا  دنوشیم ؛ باختنا  مدرم  ارآ  اب  یربھر  ناگربخ  سلجم  ناگدنیامن  یربھر ، دوخ  سلجم ، ناگدـنیامن 

هب دـسرب  هچ  دـنرادن ، رواـب  ار  اـھفرح  نیا  رگید  مھ  اـھتلم  داـحآ  یتـح  تسا . هدـش  هنھک رـشب ، قوقح  یھاوخ و  یـسارکومد یھاوـخ و  یروـھمج یاھراعـش  نیا  دـننکیم !

. ناگدبز نارظنبحاص و 

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

ناوتان یاھیروئت  نانخـس و  رارکت  ام  زورما  یخیرات  یهفیظو  دـیروهشیدنا . رظنبحاص و  نیطـسلف  یهلئـسم  رد  دـیا ، هتفای  روضح  یئامھدرگ  نیا  رد  هک  امـش  مرتحم ! راضح 

هک تسا  یرالاسمدرم  رب  قبطنم  الماک  راکھار  کی  ام  داھنـشیپ  دـنک . دازآ  یتسینویھـص  میژر  متـس  ریز  زا  ار  نیطـسلف  هک  تسا  یراـکھار  یهئارا  هکلب  تسین ، هتشذگ 

کی رد  یدوھی  یحیسم و  ناملسم و  زا  معا  نیطسلف  نیمزرـس  رد  قح  نابحاص  یهمھ  هک  تسا  نیا  داھنـشیپ  نآ  دشاب . یناھج  راکفا  یهمھ  کرتشم  قطنم  دناوتیم 

. دننک تکرش  یسرپهمھ  نیا  رد  زین  دنا  هدرک  لمحت  ار  یگراوآتقشم  اھلاس  هک  یئاھ  ینیطسلف  یهمھ  دننک و  باختنا  ار  دوخ  ماظن  راتخاس  یسرپهمھ ،

دھاوخ نانآ  هیلع  رب  یرگید  رگاشفا  نومزآ  نیا  دننزیم و  مد  نآ  زا  هتـسویپ  هک  تسا  یـسارکومد  هب  ندوبن  دنبیاپ  یهناشن  لح  هار  نیا  نتفریذپن  هک  دـنادب  دـیاب  برغ  یایند 

یسارکومد هک  یناسک  دنریذپب . دنتساوخن  دوب  سامح  تلود  ندمآراک  یور  هک  ار  هزغ  یرتخاب و  یهنارک  تاباختنا  یهجیتن  هک  دوب  نیطـسلف  رد  زین  نانآ  یلبق  نومزآ  دش .

. تسین بیرف  غورد و  زج  دننزیم  مد  حلص  زا  رگا  دنیوجارجام و  بلطگنج و  دشاب ، نانآ  بولطم  نآ  جئاتن  هک  دنریذپ  یم  یئاج  ات  ار 

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

« يبرغ يسارکومد   » 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 31هاگياپ  هحفص 24 
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یخیرات ملظ  نیا  موادت  شیادیپ و  رد  ار  یساسا  یشقن  تخانش و  تیمسر  هب  اعیرس  ار  رارج  تسیرورت  یاھھورگ  یهلیسو  هب  نیطسلف  لاغشا  زور  کی  تینما ، یاروش 

یتح و  درک ، زیمآتیاضر  توکـس  میژر ، نآ  رگید  نوگانوگ  مئارج  عاونا  یگنج و  یاھتیانج  اھیزاسهراوآ ، اھیـشکلسن ، ربارب  رد  هراومھ  هھد  نیدـنچ  نآ  زا  سپ  و  درک ، یزاب 

هک ملاع  یوگروز  یاھروشک  تفرگ . هلصاف  نآ  اب  هجرد  لمع ١٨٠  رد  هک  درکن ، یھارمھ  نآ  اب  اھنت  هن  داد ، مسینویھص  ندوبتسرپداژن  هب  یار  یمومع  عمجم  هک  یماگنھ 

دنکیمن یکمک  ناھج  رد  تینما  راک  هب  اروش  نیا  اـھنت  هن  هکنآ  هجیتن  دـننکیم . هدافتـسا  رازبا  نوچمھ  یناـھج  عمجم  نیا  زا  دـناتینما  یاروش  رد  مئاد  تیوضع  زا  رادروخرب 

رب دباتـشیم و  ناشیا  کمک  هب  ، ددرگ نانآ  رتشیب  یهطلـس  یبلطهدایز و  یهلیـسو  نآ ، لاثما  یـسارکومد و  ای  رـشبقوقح  نوچمھ  یمیھافم  تسا  رارق  هک  اـجرھ  هکلب 

. دنکفایم غورد  بیرف و  زا  یششوپ  نانآ  عورشمان  یاھراک 

نارگراک  / ١٣٨٨/٠٢/٠٩ ناراتسرپ و  ناملعم و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ی هدافتـسا دروـم  دوـبن ، دوـب و  هـچرھ  اـجنیا ، یناـسنا  یورین  اـجنیا ، تـالوصحم  اـجنیا ، رازاـب  اـجنیا ، تـفن  دوـب . ناـگناگیب  یارچ  یارب  یعترم  ناریا  بـالقنا ، زا  لـبق  ی  هرود

نیا اب  هک  دوب  یعیبط  دـش . عطق  اھ  نآ عفانم  راک ، یور  دـندمآ  مدرم  دـش ، بالقنا  هک  دـعب  اھتـسینویھص . اکیرمآ و  زور  کـی  سیلگنا ، زور  کـی  دوب ؛ نادـنمتردق  نارگ و  هطلس

رد مدرم  ینیرفآ  شقنو مدرم  روضح  ریثات  شزرااب  ی  هدیدپ نیا  هک  تسا  نیمھ  اھ  ینمـشد زا  یکی  دـننک . یم ینمـشد  دـنراد  تسا  لاس  یـس  هک  دـننک ، ینمـشد  ماظن 

رد ناشزیمآ ، هیانک تاراھظا  رد  ناشحیرـص ، تاراھظا  رد  اھراب  اھراب و  دـننک . راکنا  اـی  دـنریگب  هدـیدن  اـی  دـننک  یفن  ناـشدوخ  تاـغیلبت  رد  ار  روشک  تیریدـم  روشک و  ی  هرادا

رد مدرم  ی  هزیگنا مھ  تسا ، رتروشرپ  مھ  تسا ، رتدازآ  مھ  یسارکمد ، یعدم  یاھروشک  نیا  رثکا  تاباختنا  زا  ام  روشک  تاباختنا  هن ؛ دندرک . هشدخ  نامروشک  تاباختنا 

؟ تسھ یراـظتنا  هچ  تسین ؛ ینمـشد  زج  مھ  یراـظتنا  نمـشد  زا  دـنک . یم هشدـخ  نمـشد  ملاـس . بوـخ ، تاـباختنا  روـشرپ ، تاـباختنا  تسا . رتـشیب  تاـباختنا  نـیا 

، دریگ یم ماجنا  نقتم  ملاس و  هنوگچ  تاباختنا  نیا  هک  دننیب  یم دننیب ؛ یم دنراد  ار  تایعقاو  دنتلم ؛ نیا  وزج  هک  تسا  یناسک  زا  یعقوت  یب تسا . ناتـسود  زا  یعقوت  یب

هب ناریا  تلم  دـنراد  عقوت  دـنناریا ، تلم  وزج  دـنناریا ، تلم  اب  هک  یناسک  تسا : نیا  مراظتنا  نم  دـننز ! یم مھ  اھ  نیا دـنز ، یم نمـشد  هک  ار  یفرح  ناـمھ  لاـح ، نیع  رد 

، تاـباختنا تسین ؛ ملاـس  تاـباختنا  نیا  اـقآ  هک  دـننکن  رارکت  بترم  دـنربن . لاوـس  ریز  ار  ناریا  تلم  تاـباختنا  دـننزن و  فرح  ناریا  تلم  هیلع  رگید  اـھ  نیا دـننک ، هجوـت  اـھ  نآ

یاـھلاس نیا  لوط  رد  نیلوئـسم  تلم و  نیا  هک  ار  یتاـمحز  همھ  نیا  ارچ  دـنیوگ ؟ یم عـقاو  فـالخ  ارچ  دـننک ؟ یم یفاـصنا  یب ارچ  دـنیوگ ؟ یم غورد  ارچ  تسین . تاـباختنا 

؟ دننک یم یساپسان  ارچ  ارچ ؟ دنریگ ؟ یم هدیدن  دندش ، لمحتم  یدامتم 

١٣٨٨/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمتسیب  مسارم  رد  تانایب 

نآ هب  یئانتعا  تفرگ ، چـیھ  هب  تفرگ ، هدـیدن  دـندوب ، هدرک  باختنا  ار  یتلود  کی  هک  مدرم  ارآ  نیطـسلف ، رد  اما  دز ؛ فرح  اھتلم  یار  رابتعا  زا  دز ، فرح  یـسارکمد  زا  اکیرمآ 

اب دوخ  نھیم  زا  دوخ ، ی  هناخ زا  تسا  لاـس  اـھ  هد هک  یتلم  کـی  ینعی  نیطـسلف ، تلم  قوقح  دروم  رد  تسا . مولعم  دـشخب ؟ یم مدرم  نھذ  رد  یا  هجیتن هچ  نیا  درکن .

تلم تسا . لـبق  لاـس  تصـش  هب  طوـبرم  تسین ، یا  هتخانـشان خـیرات  هکنیا  دـنناد ، یم همھ  هک  ار  نیا  تـسا - هدـش  هدـنار  هناـملاظ  نـشخ و  زیمآ و  تنوـشخ شور  کـی 

، درکن یتیامح  اھ  نآ زا  درکن ، یھجوت  هنوگ  چـیھ اھ  نیا قوقح  هب  تبـسن  طقف  هن  اکیرمآ  فلتخم - یاـھروشک  رد  ی  هراوآ مورحم ، دوخ  قوقح  زا  تیعـضو ، نیا  اـب  نیطـسلف 

. درک یفرعم  هناریرش  یاھراک  یرگلالخا و  ار  ضارتعا  نآ  دننکب ، یضارتعا  دندمآرب  ددصرد  مولظم  یاھ  ینیطـسلف رگا  و  درک ، تیامح  دصرددص  بصاغ  میژر  زا  سکعب ، هکلب 

؟ دش دھاوخ  تسرد  روج  هچ  نیا 

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 

(ع)  / ٠۵/١٣٨٩/٠۴ یلع ماما  دالیم  زور  رد  رھشوب  مدرم  رادید  رد  تانایب 

اب دـنوشیم ، دراو  نید  یاھرازبا  اب  مالـسا ، تدـحو  نانمـشد  مالـسا ، یایند  نانمـشد  زورما  میراد . جایتحا  تریـصب  نیا  هب  ام  زورما  تسا . نداد  تریـصب  لھا  نینموملاریما 

ار یسارکومد  مان  دنروآیم ، ار  رشب  قوقح  مان  دنھدب ، بیرف  ار  ناملـسمریغ  مدرم  یمومع  راکفا  دنھاوخیم  هک  یئاجنآ  دوب . رایـشھ  دیاب  دنوشیم ؛ دراو  قالخا  یاھرازبا 

یداقتعا نآرق  مالـسا و  هب  هن  هک  یلاح  رد  دـنروآیم ؛ ار  مالـسا  مان  دـنروآیم ، ار  نآرق  مان  دـنھدب ، بیرف  ار  مالـسا  یایند  یمومع  راکفا  دـنھاوخیم  هک  یئاجنآ  دـنروآیم ؛

دیاب مھ  زورما  تسا ؛ هدومزآ  ار  اھنیا  لاـس  کـی  یـس و  لاـس ، یـس  نیا  لوط  رد  ناریا  تلم  دـنادب . دـیاب  یمالـسا  تما  ار  نیا  دـنراد . یداـقتعا  رـشب  قوقح  هب  هن  دـنراد ،

. مینادب دیاب  ام  یهمھ  مینادب ،

« يبرغ يسارکومد   » 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 31هاگياپ  هحفص 25 
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امیسوادص  / ١٢/١٣٨٩/٠۴ ناراکردناتسد  نادنمرنھ و  رادید  رد  تانایب 

ار راوشد  هاگرذگ  کی  زا  تکرح  نارود  ام  نارھاوخ ! ناردارب ، مینارذگیم  ار  یایئانثتسا  نارود  ام  دندرک -  هراشا  ناتسود  زا  یضعب  هک  روط  نامھ  یـسایس -  یاھهنیمز  رد 

؟ دینیبیمن امـش  میمیظع ؛ تکرح  کی  لاح  رد  نالا  اما  دیـسر ؛ دھاوخ  تمالـس  ناما و  نما و  یهطقن  هب  تشذگ و  دھاوخ  هاگرذـگ  نیا  زا  ام  تلم  هتبلا  مینارذـگیم . میراد 

زا رگم  تلم  کی  تسا . رادانعم  یلیخ  نیا  تسا ، مھم  یلیخ  نیا  دنکیم ؛ ینلع  حیرص و  ینمشد  ام  اب  دراد  ایند  یملع  یـسایس و  یماظن و  یداصتقا و  تردق  نیرتگرزب 

 - دـنروایب باسح  هب  ار  ناشدوخ  زا  ریغ  یاھروشک  دنتـسین  رـضاح  الـصا  هک  یئاھروشک  دـنلئاق -  هیعاد  ناـشدوخ  یارب  روجنیا  هک  یئاھتردـق  هک  هداد  ناـشن  هچ  شدوخ 

 - اھتلم یراکمھ  زا  فرح  رشب ، قوقح  زا  فرح  یسارکومد ، زا  فرح  دننزیم -  یگنشق  یاھفرح  اھنیا  هتبلا  دننکیم ؟ هزرابم  تلم  نیا  اب  دنیآیم و  نادیم  یوت  حیرص  روجنیا 

؟ رابتحاضف یغورد  مھ  نآ  دنیوگیم ، غورد  اھنیا  دنادن  هک  ایند  رد  تسا  یدنمشوھ  مادک  یلو 

ماظن  / ٢٧/١٣٨٩/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

 - تسا هزغ  شاهنومن  کی  دـندز . مھ  هب  اھیئاکیرمآ  ار  حـضاو  یمدرم  تاباختنا  اھیرالاسمدرم و  جـئاتن  اھاج  زا  یرایـسب  رد  دـنیاھنیا . دوخ  یـسارکومد ، ضقان  نیرتگرزب 

. دنتسھ ناشدوخ  اھنیرتدب  مروایب . مسا  مھاوخیمن  نم  هک  دراد  رگید  یاھاج  رد  مھ  یلبق  یاھهنومن  سامح -  تموکح 

ناوج  / ١٣٨٩/٠٧/١۴ ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

راعـش منکیم ، ضرع  هک  یئاھنیا  هدوب . رتهنایـشحو  یاهلیبق  نوگانوگ  تالمح  رد  لئابق  نیرتیـشحو  زا  ناشراتفر  اما  دـندرکیم ، ندـمت  یاـعدا  مھ  تقو  ناـمھ  اـھیئاپورا 

رد هک  دـیدیمھفیم  متفگیم ، ار  اھنآ  زا  یاهشوگ  نم  رگا  تسین . حیـضوت  لاجم  نالا  هک  دـندرکیم ؛ راک  هچ  هک  دراد  قیقد  تاریبعت  کردـم و  دنـس ، شمادـک  رھ  اـھنیا  تسین ؛

یقالخا نیاربانب  دوب ، تورث  فدـھ ، نوچ  تسا . هداتفا  یقافتا  هچ  اھنآ  ملع  رازبا  اب  اھیبرغ و  اھیئاپورا و  نیمھ  یهلیـسو  هب  رگید ، طاقن  رد  اـقیرفآ و  رد  یقرـش ، یایـسآ 

. تشادن دوجو  یئادخ  تشادن ، دوجو  یبھذم  تشادن ، دوجو 

، متا بمب  دوشیم  دنراد ؛ یبرغ  یاھروشک  زورما  هک  یزیچ  نیا  لثم  دوشیم  دسریم ، هجرد  اھتنم  هب  دنکیم و  ادیپ  دشر  هک  یتقو  نآ  ملع ، نیا  میھاوخیمن . ار  ملع  نیا  ام 

فاکـش نوزفازور و  یتاقبط  فالتخا  دوشیم  اکیرمآ -  ینعی  یـسارکومد -  ظاحل  زا  ایند  روشک  نیرتیعدم  رد  یـسارکومد  یدوبان  دوشیم  متـس ، ملظ و  همھ  نیا  دوشیم 

هن اـیبنا ، تاـمیلعت  هن  میتـسین . ملع  نیا  لاـبند  اـم  درادـن . یاهدـیاف  ملع  نیا  هتفرـشیپ . دـنمتورث و  روشک  کـی  رد  رقف  طـخ  ریز  اـھنویلیم  باوخنتراـک ، اـھنویلیم  یتاـقبط ؛

. دنیرفآیمن ناسنا  رد  یقوش  چیھ  دھدیمن ؛ قوس  قیرط  نیا  هب  ار  ام  یناسنا ، نادجو  هن  مالسا ، تامیلعت 

مق  / ١٣٨٩/٠٨/٠۴ ناتسا  ناناوج  نایوجشناد و  رادید  رد  تانایب 

نرق هس  ود  زا  برغ  یایند  تسامش . نمشد  تیرشب و  نمشد  یدام ، ندمت  یدام ، رکفت  یدام ، شیارگ  یرگیدام ، دیروخن . بیرف  نمشد  رھاوظ  هب  دیسانشب . ار  نمشد 

یعامتجا یفسلف  تارکفت  دمآ ، دیدپ  ینوگانوگ  یعامتجا  یاھبتکم  درک . ادیپ  ار  تورث  تشابنا  تورث و  یاعد  خاروس  تفای و  تسد  رترب  یروانف  رترب و  شناد  هب  نیا  زا  لبق 

دنناوتب هک  دوب  نیا  دنتفر ، راکفا  نیا  لابند  هک  یناسک  نآ  فدھ  ای  اھنیا  فدھ  اھنیا -  لاثما  یسارکومد و  رکف  یتسیناموا ، رکفت  رب  ینتبم  مسیلاربیل  دمآ -  دیدپ  ینوگانوگ 

ارگناسنا یاھماظن  تھج  رد  یتسیناموا و  رکفت  یهیاس  رد  رـشب  دوب . اھنیا  سکع  درک ، ادـیپ  ققحت  عقاو  رد  هچنآ  نکیل  دـنناسرب ؛ هافر  هب  شمارآ و  هب  شیاسآ ، هب  ار  رـشب 

نیا رد  ناسنا  اب  ناسنا  یاھراتفر  نیرتتشز  اھتواسق ، نیرتدـب  اھراتـشک ، نیرتشیب  اھگنج ، نیرتشیب  هکلب  تفاین ، تسد  شیاسآ  هب  تفاین ، تسد  تیناسنا  هب  طقف  هن 

. دمآ دوجو  هب  هرود 

١٣٩٠/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمود  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

رد دـننک ؛ یفرعم  یبھذـم  یفئاط و  تکرح  ار  تکرح  دـنھاوخیم  دنتـسھ ، هعیـش  اھنیا  هکنیا  ناونع  هب  مھ  اجنآ  رد  دـنربیم . رـس  هب  قلطم  تیمولظم  رد  مھ  نیرحب  مدرم 

تسا نیا  هلئسم  تسین ؛ ینس  هعیش و  یهلئسم  هلئسم ، اما  دناهعیش ؛ تیرثکا  دندوب ، هعیش  خیرات  لوط  رد  دناهعیش ، نیرحب  مدرم  هتبلا  تسین . نیا  هیضق  هک  یلاح 

دوخ نداد  یار  قح  دنکیم ، هبلاطم  ار  دوخ  قح  تسا . مورحم  دوخ  نیمزرـس  رد  دوخ ، کاخ  رد  دوخ ، روشک  رد  دنورھـش  کی  یهیلوا  قوقح  زا  تسا ؛ مولظم  تلم ، نیا  هک 

یاھیئاکیرمآ تقو  نآ  تسا . عورـشم  قح  کی  نیا  تسین ؛ مرج  هک  نیا  منک ؛ افیا  شقن  تموکح  تلود و  لیکـشت  رد  مناوتب  مھدب ، یار  مناوتب  دیوگیم  دنکیم ؛ هبلاطم  ار 

ام دنیوگیم  دننکیم ، راکنا  هتبلا  دنوشیم . نادیم  دراو  مدرم  هیلع  روجنیا  نیرحب  یهیضق  رد  دننکیم ، یسارکومد  یاعدا  رشب و  قوقح  یاعدا  هک  رگهعدخ  راکایر و  یوگغورد 

اذـل دـنروایب . دوجو  هب  نیرحب  رد  ار  رابنوخ  خـلت و  ثداوح  روجنیا  دـنوش و  نیرحب  دراو  دنتـسناوتیمن  اکیرمآ  زبس  غارچ  نودـب  اھیدوعـس  اـما  دنتـسھ ؛ اھیدوعـس  میتسین ،

. دنلوئسم مھ  اھیئاکیرمآ 

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 ؛

« يبرغ يسارکومد   » 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 31هاگياپ  هحفص 26 
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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  / ١٣٩٠/٠٧/٢۴ نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

، دراد یئانعم  یمالـسا  قطنم  رد  یدازآ  شدوخ . یبرغ  یناعم  اب  هن  تسام ، رظن  دروم  شدوخ  یمالـسا  یناعم  اب  ناسنا -  میرکت  موھفم  یدازآ ، موھفم  تلادع ، موھفم 

رد موھفم  نیا  اـب  تسا  ریاـغم  یمالـسا  موھفم  رد  ناـسنا  تیناـسنا  هب  نداد  شزرا  ناـسنا ، هب  مارتـحا  ناـسنا ، میرکت  دراد . برغ  قـطنم  رد  یدازآ  هک  یئاـنعم  نآ  زا  ریغ 

یاـھفرح دـناهدرک ، همجرت  یبرغ  میھاـفم  اـب  ار  یمالـسا  میھاـفم  دـناهدمآ  یدارفا  هک  هدوـب  نیا  اـھلاس  نـیا  لوـط  رد  اـم  تالکـشم  زا  یکی  یبرغ . یقلت  یبرغ و  یاـنعم 

؛ دـینیبیم هک  تسا  یبلاطم  نیمھ  داصتقا ، یهنیمز  رد  یبرغ  یدازآ  تسین . نیا  یارب  یمالـسا  بالقنا  هک  یلاح  رد  دـندوب ؛ اھنآ  ققحت  لابند  دـناهدرک ، رارکت  ار  اھیبرغ 

زا ام  دارم  دـھدیم . ناشن  جـیردتب  ار  شدوخ  یگتخیرورف  لالحنا و  دراد  نـالا  هک  اـیند ، دوجوم  یداـصتقا  یروتاـتکید  عضو  نیا  هب  ندیـسر  و  یتیمـسا » مادآ  داـصتقا   » نیمھ

مد مینک ، نیریـش  اھیبرغ  مشچ  رد  ار  نامدوخ  هکنیا  یارب  دـیابن  ام  تسین . یبرغ  یگنھرف  یرابودـنبیب  یقالخا  یدازآ  یانعم  هب  یناسنا  یدازآ  تسین . نیا  هک  یدازآ 

نیا مینزیم ؛ فرح  نز  هب  مارتحا  ناسنا ، هب  مارتحا  زا  ام  دـھدیم . ناـشن  ار  شدوخ  نـالطب  دراد  زورما  تسا و  لـطاب  تسا ، طـلغ  فرح  هک  دـننزیم ؛ اـھنآ  هک  مینزب  یفرح  زا 

یاـنعم اـب  تلادـع  تسا ؛ رظن  دروم  یمالـسا  میھاـفم  دوشیم . ناـیب  دوشیم و  هتفگ  دوشیم و  همجرت  میھاـفم  نیا  ریز  رد  برغ  رد  هک  هچنآ  اـب  دوـشب  هابتـشا  یتسیاـبن 

ناشدوخ یارب  مھ  اھیبرغ  تسا . نیبم  تسا ، نشور  مالـسا  رد  همھ  اھنیا  هک  دوخ ؛ یمالـسا  یانعم  اب  ناسنا  تمارک  دوخ ، یمالـسا  یانعم  اب  یدازآ  دوخ ، یمالـسا 

. تسا یفرحنم  جک و  هار  اھنآ ، هار  یراذگشزرا ، نیا  رد  اھهنیمز ، نیا  رد  دنراد . یئاھفرح  کی 

نارادمدرـس و نارادهتـشررس ، ینعی  دندرکن . لمع  زگرھ  مھ  ناشدوخ  یاعدا  دروم  میھافم  نامھ  هب  اھیبرغ  دـینادیم -  امـش  هتبلا  دـننادب ؛ همھ  ار  نیا  لمع -  رد  هتبلا 

، دنتساوخ راک  رھ  ولبات  نیا  ریز  دندرک و  حرطم  ولبات  کی  ناونع  هب  ار  اھنیا  دنداتسیان ؛ دنتفگ ، هک  یایدازآ  نامھ  یاپ  دنتفگ ، هک  یتلادع  نامھ  یاپ  زگرھ  یبرغ  نادنمتردق 

ناتـسناغفا هب  وتان  ای  اکیرمآ  هک  تسا  نیا  هیـضق  نطاب  تسین ؛ نیا  هیـضق  نطاب  اـما  یـسارکومد ، داـجیا  یولباـت  ریز  دـننکیم ، هلمح  ناتـسناغفا  هب  دـیئامرفب  ضرف  دـندرک .

. دیاپب ار  یبرغ  بونج  یایسآ  دیاپب ، ار  ناریا  دیاپب ، ار  دنھ  دیاپب ، ار  نیچ  هاگیاپ  نآ  زا  دزاسب ، تباث  هاگیاپ  کی  اجنآ  هکنیا  یارب  دراد ، جایتحا 

ادـیپ میتشگ ، هلب ، دـنتفگ  دـندرک و  یئارـسناتساد  دـندمآ  دـعب  هتبلا  تسین . نیا  هیـضق  نطاب  اـما  دـنھدیم ، رارق  مجاـھت  دروم  یمتا  حالـس  اـب  یهزراـبم  ناونع  اـب  ار  قارع 

رب یلام  یهنیزھ  یناسنا ، یهنیزھ  جرخ ، همھ  نیا  هدشن ، دییات  هابتشا و  طلغ و  شرازگ  کی  رطاخ  هب  یسک  دوشیم  رگم  تسین . یروجنیا  میدوب ! هدرک  هابتـشا  میدرکن ؛

یگیاـسمھ رد  زیختفن  دـنمتورث  روشک  کـی  رب  طلـست  هکلب  دوبن ؛ یئایمیـش  حالـس  اـب  یهزراـبم  قارع ، هب  یهلمح  زا  فدـھ  دـنک ؟ هلمح  قارع  هب  دـنک و  راوـمھ  شدوـخ 

. دوب هقطنم  نیا  رد  رابکتسا  یهریجنز  لیمکت  و  لیئارسا ، زا  تیامح  و  برع ، یایند  رب  طلست  و  یمالسا ، یروھمج 

یللملانیب ینوناق و  یناسنا ، یعقاو ، زوجم  هنوگچیھ  نودب  یئاوھ  تالمح  نیا  هک  تسا  هام  دنچ  نالا  دـننکیم . یئاوھ  یهلمح  یبیل  هب  ابترم  وتان  یاھورین  الاح  نیمھ 

هک تسا  یاهقطنم  کی  یبیل  تسا . یتفن  یاھتکرـش  یارب  ندرک  فاص  هداج  هلئـسم ، تسین . نیا  هیـضق  مینزب ! ار  یفاذـق  میھاوخیم  هک  تسا  نیا  ناشفرح  دراد ؛ همادا 

اھنیا تساپورا . یمدـق  کی  تسا ، هنارتیدـم  راـنک  تسا ، رئازجلا  هب  فرـشم  مھ  تسا ، نادوس  هب  فرـشم  مھ  تسا ، سنوت  هب  فرـشم  مھ  تسا ، رـصم  هب  فرـشم  مھ 

برغ ینعی  تسین . نیا  هیـضق  هک  یلاح  رد  یفاذـق ! اب  یهزرابم  دـنراذگیم  ار  شمـسا  دـننک ؛ تموکح  هقطنم  نیا  رب  دـنناوتب  دنـشاب ، هتـشاد  یزکرم  کی  اـجنیا  دـنھاوخیم 

، یدازآ میئوـگیم  اـم  رگا  تلادـع ، میئوـگیم  اـم  رگا  نیارباـنب  یناطیـش . دـصاقم  یارب  داد  رارق  یـششوپ  اـبلاغ  درکیم ، اـعدا  شدوـخ  هک  مـھ  ار  یفادـھا  میھاـفم و  نـیمھ 

کی الاح  تسا -  جـئار  برغ  رد  زورما  هک  یایـسارکومد  منکیم ؛ ضرع  تیعطاق  اب  نم  نیغورد . یـسارکومد  نامھ  دـنیوگیم ؛ اھنآ  هک  تسین  یئاـھفرح  ناـمھ  ناـمدوصقم 

. تسین یعقاو  تسا ؛ نیغورد  یسارکومد  نیا  اتدمع  تسا -  انثتسا  یئاھاج 

ید  / ١٣٩٠/١٠/١٩ زورلاس ١٩  تبسانم  هب  مق  مدرم  رادید  رد  تانایب 

مـسر نیا  اکیرمآ  ریغ  اکیرمآ و  رد  اـیند ، یاھیـسارکومد  حالطـصاهب  رد  زورما  هک  ناـنچمھ  دوشیم ؛ بارخ  راـک  دـنوش ، لـصتم  تردـق  تورث و  زکارم  هب  اـھدزمان  هچناـنچ  رگا 

اب هک  یروھمج  سیئر  نآ  تسا . دـھعتم  اھنآ  لباقم  رد  وا  یلو  دـنھدیم ، لوپ  هرگنک  تاباختنا  رد  ای  یروھمج  تساـیر  رد  تاـباختنا  دزماـن  هب  اھرادـلوپ  اـھیناپمک و  تسھ ؛

نالف بابرا و  نالف  یناپمک و  نالف  تکرـش و  نالف  لوپ  اب  هک  یـسلجم  یهدـنیامن  نآ  تسا . دـھعتم  اھنآ  لباقم  رد  دـیایب ، راک  رـس  تورث  زکارم  نوگاـنوگ و  یاھهاگتـسد  لوپ 

. دنکب نوناق  رد  قییضت  هعسوت و  درادرب ، نوناق  دنک ، لعج  نوناق  دننادیم ، مزال  اھنآ  هک  یئاجنآ  تسا  روبجم  دیایب ، سلجم  یوت  رادلوپ 

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 

یربھر  / ١٣٩٠/١٢/١٨ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

ینیبناھج کی  رگید و  ینید  تفرعم  کی  رد  هشیر  ام  یرالاسمدرم  اما  تسا ؛ یکی  رھاظ ، تروص  تساطخ . میتفرگ ، دای  اھیبرغ  زا  ار  یرالاسمدرم  اـم  دوشب  هتفگ  هکنیا 

ادیپ ققحت  یھلا  فادـھا  هکنیا  یارب  مینادـیم  یاهلیـسو  ار  اھنآ  روضح  میلئاق و  شزرا  اھنآ  یار  یارب  میلئاق ، تمارک  اھناسنا  یارب  ام  دـنیوگیم . اھنآ  هک  هچنآ  ات  دراد ، یرگید 

. تسین ریذپناکما  نآ  نودب  دنک و 

تـساکولوھ یهناسفا  هب  یـسک  یروشک  کی  رد  تسا . هناملاظ  ناشاھبوچراھچ  اھنآ  اـھنآ ؛ مھ  میراد ، یئاـھبوچراھچ  اـم  مھ  هتبلا  دـننکیم . لـمع  یرگید  روج  اـھیبرغ 

 - دشابن مھ  یرادنپ  مریگ  الاح  ینکیم ! راکنا  ار  یخیرات  یرادنپ  یهثداح  کی  ارچ  هک  دننکیم  شموکحم  دـنزادنایم ، نادـنز  ار  وا  مرادـن ؛ لوبق  نم  دـیوگیم  دـنکیم ، ضارتعا 

ار وا  درک ، دـیدرت  نآ  رد  یتح  ای  درک  راکنا  وا  دـشن و  تباث  دـشن ، نشور  یـسک  یارب  رگا  تسا ؟ مرج  رگم  یخیراـت  یعقاو  یهثداـح  کـی  راـکنا  بوخ ، یلیخ  دـشاب -  یعقاو 

« يبرغ يسارکومد   » 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 31هاگياپ  هحفص 27 
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تقو نآ  دننکیم ؛ شموکحم  اھهاگداد  دشاب ، هتشادن  لوبق  دنک ، دیدرت  دنک ، ضارتعا  یـسک  رگا  تسا : نیا  هیـضق  اپورا  رد  ندمت  یعدم  یاھروشک  رد  نالا  نادنز ! دنزادنیب 

هب درادن  قح  یسک  دنھدیم ، رارق  نیھوت  دروم  ار  ناملسم  مین  درایلیم و  کی  تاسدقم  دننکیم ، تناھا  احیرص  خیرات ، یهمھ  یهتسجرب  ناسنا  نیا  هب  مظعا ، ربمغیپ  هب 

 - دوشب رھاظ  باجح  اب  اجنآ  رد  یسک  رگا  تسا . نیا  اھنآ  بوچراھچ  تسا . یحضتفم  طلغ و  یاھبوچراھچ  هچ  نیا  دینیبب  دیدرک ! ار  راک  نیا  امـش  ارچ  هک  دنک  ضارتعا  نیا 

. ناـسنا تـسرد  مـھف  فـالخرب  ناـسنا ، ترطف  فـالخرب  جوـعم ، طـلغ و  یاـھبوچراھچ  اـھتنم  رگید ، تـسا  بوچراـھچ  نـیا  تـسا ! مرجم  راــک -  طــیحم  رد  اــی  هاگــشناد  رد 

ام هب  نید  تعیرـش و  هک  هچنآ  ربارب  میفلاخم ، یرـشب  تافارحنا  ماسقا  عاونا و  اب  میفلاخم ، اشحف  اب  میفلاخم ، داـسف  اـب  اـم  تسا : یھلا  یاـھبوچراھچ  اـم  یاـھبوچراھچ 

نیا تسام . بوچراھچ  نیا  تفرگ . یھلا  یحو  یھلا و  ماھلا  نآرق و  مالـسا و  زا  دـیاب  ار  یگدـنز  یاھهار  داتـسیا ، اھفارحنا  نیا  لباقم  رد  یتسیاـب  میدـقتعم  اـم  دزومآیم .

. تسام یوگلا  نیا  ینید . یرالاسمدرم  دش 

اوق  / ١٣٩١/٠١/١۶ لک  هدنامرف  اب  حلسم  یاھورین  ناھدنامرف  رادید 

ار ناریا  مدرم  یمالسا و  ماظن  دنناوتب  دیاش  ات  دندرکن  غیرد  قارع  ثعب  میژر  هب  ییایمیـش  یاھحالـس  نداد  زا  یتح  یـسارکومد  رـشب و  قوقح  یعدم  یبرغ  یاھروشک 

. دنروآرد وناز  هب 

١٣٩١/٠۴/٢١ /  « یمالسا یرادیب  نانز و   » یناھج سالجا  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

هب یبرغ  گنھرف  هاگن  دراد . نز  سنج  هب  یبرغ  گنھرف  هک  تسا  یھاگن  لباقم  یهطقن  تسرد  هاگن ، نیا  تسا . نز  سنج  هب  مالسا  هاگن  دروم  رد  یساسا ، بلطم  کی 

ابیز یاـھمان  دوخ  تاـیانج  یهمھ  یور  رب  ریخا ، نرق  هس  ود  لوط  رد  اـھیبرغ  تسین . یدازآ  تقیقح  رد  نکل  دـنراذگیم ، یدازآ  ار  نآ  مسا  تسا . زیمآتناـھا  هاـگن  کـی  نز 

یتایانج رگید  دندروآ و  دوجو  هب  اھتلم  نایم  یلیمحت  یاھگنج  رگا  دندرک ، هرداصم  ار  اھتلم  یاھتورث  رگا  دندیـشک ، یگدرب  هب  رگا  دندرک ، تراغ  رگا  دندرک ، لتق  رگا  دنتـشاذگ .

یریگتھج هک  هچنآ  رب  یدازآ  مان  اھنیا . لاثما  یسارکومد و  مان  رـشب ، قوقح  مان  یبلطیدازآ ، مان  دنتـشاذگ ؛ هدنبیرف  رھاظشوخ و  یاھمان  اھنیا  یهمھ  یور  رب  دندرک ، هک 

یهلیـسو کی  ناونع  هب  الاک ، کی  ناونع  هب  ار  نز  هک  تسا  نیا  برغ  گـنھرف  ساـسا  تسین . یدازآ  نیا ، تسا ؛ نیغورد  ماـن  کـی  تسا ، ناـنز  هب  تبـسن  یبرغ  گـنھرف 

ادـیپ شیازفا  هتـشذگ  لاس  تسیود  لاـس و  دـص  لوط  رد  یرازآنز  برغ ، رد  تسا . تھج  نیا  هب  یئارگناـیرع  رب  صیرحت  قیوشت و  دـنکب . هضرع  هعماـج  رد  درم  یارب  عتمت 

زا تسا ، یعیبـط  یزیرغ و  هک  یرـشب  توھـش  گـید  هک  تسا  هدـشن  بجوـم  برغ  رد  یـسنج  یراـب  دـنب و  یب  یـسنج و  یدازآ  تسا . هدرکن  ادـیپ  شھاـک  تـسا ، هدرک 

هک دش  مولعم  المع  دوشب ؛ مک  یـسنج  توھـش  صرح  ات  دنـشاب  هتـشاد  دازآ  طباور  هعماج  رد  درم  نز و  دیراذگب  دـنتفگیم  دـندرکیم ، غیلبت  روج  نیا  البق  دـتفیب . شـشوج 

تلاجخ اھیبرغ  زورما  دوشیم . رتشیب  رـشب  یناوھـش  صرح  دـندروآ ، دوجو  هب  هک  یعـضو  اـب  دوشب ، رتشیب  هعماـج  رد  درم  نز و  طـباور  یدازآ  هچ  رھ  تسا . سکعب  هیـضق 

برغ هاگن  دنشکیمن . تلاجخ  اھنآ  اما  دنیشنیم ، شایناشیپ  رب  مرش  قرع  تمارک ، اب  ناسنا  دننکیم . حرطم  شزرا  کی  ناونع  هب  ار  یزابسنجمھ  یهلئسم  دنـشکیمن و 

تیصخش تیوھ و  هب  یهدنھدلالقتـسا  نیرفآدشر ، شخبتمارک ، شخبتزع ، تسا  یھاگن  نز ، هب  مالـسا  هاگن  طلغ . هدننکهارمگ و  صقان ، طحنم ، تسا  یھاگن  نز ، هب 

. مینک تابثا  میناوتیم  هلدا  نیرتمکحم  اب  ار  اعدا  نیا  ام  تسام . یاعدا  نیا  نز ؛

ماظن  / ٠٣/١٣٩١/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

زا یتیدوجوم  اھنآ  اما  دـنفلاخم ؛ ام  اب  مھ  اھنآ  هک  دـنراد ، ناشرـس  تشپ  مھ  رکـشلیھایس  کی  اھنیا  میاهجاوم . یرابکتـسا  تردـق  دـنچ  تلود و  دـنچ  یئاـمزآروز  اـب  اـم 

؛ دـنیآیمن باسح  هب  یللملانیب  یناھج و  تالداعم  رد  دنرفـص ؛ دوش ، هتـشادرب  ناشرـس  یور  زا  اکیرمآ  لثم  یتردـق  تیامح  تسد  رگا  دـنرادن . یناوت  دـنرادن ، ناـشدوخ 

رد نیا  تسا ، یتیعقاو  کی  نیا  دننکیم . تکرح  دنراد  ایند  مسینویھص  یهکبش  یتسینویھـص و  میژر  رـس  تشپ  اکیرمآ و  رـس  تشپ  رکـشلیھایس ، ناونع  هب  الاح  نکیل 

ناـمھ وزج  نـیا  دنتــسدمھ ؛ هـمھ  مـھ  تـیعقاو  نـیا  یئاـمنگرزب  رد  هـتبلا  هدرک . ادــیپ  مـھ  شیازفا  هدــشن و  مـھ  مـک  هـتفرگ ؛ لکــش  بـالقنا  لوا  زا  نـیا  تساـم ، لـباقم 

میرحت تسھ ، راـشف  اـم  لـباقم  رد  هک  میراد  لوبق  ار  نیا  اـم  دـنھدب . ناـشن  رتخـلت  رتتخـس و  رتدـیدش و  رتگرزب و  هچرھ  ار  تیعقاو  نیا  دـننکیم  یعـس  تساھهاگـشزغل .

. تسا تیعقاو  کی  نیا  دراد ؛ دوجو  تکرح  نیا  رس  تشپ  یاهناسر  صوصخب  اھنیا و  لاثما  یتینما و  یسایس ، یاھیئاناوت  یداصتقا ، یاھیئاناوت  تسھ ،

و تسا ؛ رـشب  قوقح  یهلئـسم  ای  یاهتـسھ  یهلئـسم  الثم  رطاخ  هب  یئامزآروز  نیا  دوشیم  دومناو  هک  تسا  نیا  دوش ، هدید  دیاب  تیعقاو  نیا  رانک  رد  هک  یرگید  تیعقاو 

رـشب قوقح  لاـبند  اـکیرمآ  دـنک  رواـب  هک  تسین  یـسک  اـیند  رد  زورما  تسا ؛ تیعقاو  نیا  میئوگب  اـم  هکنیا  هن  تساـھتیعقاو . زا  یکی  اـعدا ، نیا  ندوب  غورد  تسا . غورد  نیا 

میژر یهدـنورپ  اـکیرمآ ، یهدـنورپ  تساـیند . یاـھروشک  رد  یــسارکومد  یارجا  لاـبند  شککدوـک  شکلـسن و  یتسینویھــص  مـیژر  اـی  تساـھتلم ؛ قوـقح  لاـبند  تـسا ،

، اـھناسنا قوقح  اـھتلم و  قوقح  زا  یرادـفرط  رـشب و  قوقح  یهلئـسم  ظاـحل  زا  دـنراد ، رارق  یمالـسا  یروھمج  لـباقم  رد  هک  تردـق  دـنچ  نیمھ  یهدـنورپ  یتسینویھص ،

یناھج حلص  ضقن  یتسینویھص ، بصاغ  تلود  هب  یمتا  حالس  نداد  تسین ؟ رشب  قوقح  ضقن  نیطسلف ، رد  یشکلسن  لاس  تصش  تسا . یھایس  رایـسب  یهدنورپ 

یئاھراک تسین ؟ رشب  قوقح  ضقن  مادص ، لثم  یسک  هب  یئایمیش  حالس  نداد  دنشاب ؟ یناھج  حلـص  زا  عافد  یعدم  دنناوتیم  دندرک ، ار  اھراک  نیا  هک  یئاھنیا  تسین ؟

هداتفا قافتا  سیلگنا  یهلیـسو  هب  اھیبرغ ، یهلیـسو  هب  اھیئاکیرمآ ، یهلیـسو  هب  ایند  زا  یرگید  طاقن  قارع و  ناتـسناغفا و  وماـناتناوگ و  بیرغوبا و  رد  هک  هچنآ  لـیبق  زا 

نیا تسا ؛ غورد  تسا ، رـشب  قوقح  یارب  یمالـسا  یروھمج  اب  ام  یهلباقم  دـنیوگیم  اھنیا  هکنیا  نیاربانب  دراذـگیم ؟ یقاب  رـشب  قوقح  زا  عافد  یاعدا  یارب  یئاج  تسا ،

یللملانیب تالدابم  تارکاذم و  رد  دعب  میدرکیم ، نایب  سدـح  اب  لوا  ام  ار  نیا  تسا ؛ غورد  تسا ، یاهتـسھ  حالـس  یارب  یمالـسا  یروھمج  اب  یهلباقم  دـنیوگیم  هک  مھ 

یهلئسم لاح  نیع  رد  تسا ؛ نیمھ  مھ  تیعقاو  و  دنراد ، لوبق  دندرک و  رواب  ار  نیا  تسین ؛ یاهتسھ  حالس  لابند  یمالسا  یروھمج  دننادیم  اھنآ  هک  دش  نشور  ام  یارب 

یاهتـسھ و حالـس  یهلئـسم  رطاخ  هب  اـھتموصخ  اھینمـشد و  نیا  اھهرـصاحم ، نیا  اـھمیرحت ، نیا  اـھراشف ، نیا  هکنیا  یاـعدا  سپ  دـننکیم . حرطم  ار  یاهتـسھ  حـالس 

. تسا تیعقاو  کی  مھ  ندوب  غورد  نیا  تسا ؛ غورد  کی  تسا ، یاهتسھ  ناوت  یهلئسم 

دھعت  / ٠٩/١٣٩١/٠۶ مدع  شبنج  نارس  سالجا  نیمھدزناش  رد  تانایب 

یاھهبرجت لاقتنا  یاهناسر و  یداصتقا و  یاھیراکمھ  اب  تالکـشم  جـالع  دنتـسین . مک  یللملانیب  ذوفن  یاراد  یاـھروشک  زین  دـنمتورث و  رایـسب  یاـھروشک  اـم ، ناـیم  رد 

شوخ لد  نانآ  دـنخبل  هب  میـسرتن و  وگروز  یاھتردـق  مخا  زا  مینامب ؛ راداـفو  اھفدـھ  هب  مینک ؛ خـسار  ار  ناـماھمزع  دـیاب  تسا . ریذـپناکما  ـالماک  شخبیلاـعت ، هدـنربشیپ و 

لاربیل حالطـصا  هب  یاھتـسایس  تسکـش  و  شیپ ، هھد  ود  رد  یتسینومک  هاـگودرا  یهبرجت  تسکـش  هب  مینادـب ؛ دوخ  ناـبیتشپ  ار  شنیرفآ  نیناوق  یھلا و  یهدارا  مینکن ؛

اب دـننیبیم -  همھ  اھروشک  نیا  داصتقا  یندوشگان  یاـھهرگ  ییاـکیرمآ و  یئاـپورا و  یاـھروشک  یاـھنابایخ  رد  ار  نآ  یاـھهناشن  هک  رـضاح -  لاـح  رد  یبرغ  یـسارکومد 

ار هقطنم  یاـھروشک  رد  یمالـسا  یرادـیب  اـقیرفآ و  لامـش  رد  یتسینویھـص  میژر  تسدـمھ  اـکیرمآ و  هب  هتـسباو  یاـھروتاتکید  طوقـس  هرخـالاب  و  میرگنب . تربـع  مشچ 

یدنـس تیریدـم ، نیا  رد  لوحت  یارب  میناوتیم  میـشیدنیب ؛ یناـھج  تیریدـم  رد  دـھعت » مدـع  شبنج  یـسایس  یروهرھب   » اـقترا هب  میناوتیم  اـم  میرامـشب . گرزب  یتـصرف 

ار دوخ  ناـیم  یگنھرف  طاـبترا  یاـھوگلا  یحارط و  ار  یداـصتقا  رثوم  یاـھیراکمھ  تمـس  هب  تکرح  میناوـتیم  میئاـمن ؛ مھارف  ار  نآ  یئارجا  یاـھرازبا  مینک و  هیھت  یخیراـت 

. مینک فیرعت 

رھشون  / ٢٧/١٣٩١/٠۶ ینیمخ  ماما  ییایرد  مولع  هاگشناد  رد  تانایب 

اب یناسک  رگا  اکیرمآ  رد  ام ، هب  دنداد  عالطا  هک  یروط  نآ  دربب . لاوس  ریز  ار  تساکولوھ  لاحلالوھجم  یهعقاو  هک  درادن  تارج  یسک  یبرغ  یاھروشک  زا  یرایسب  رد  زورما 

روطچ اھنیا  دوشیم ! هتفرگ  ناشیولج  دوب ، دنھاوخن  رداق  دننک ، رشتنم  دنسیونب و  یزیچ  یزابسنجمھ  هیلع  رب  دنھاوخب  یـسانشهعماج  یـسانشناور و  ینابم  هب  هیکت 

یدازآ اجنآ  رد  دوشب ، هدیشک  داسف  هب  ناوج  یاھلـسن  اھتلم و  قالخا  دیاب  هک  تسا  نایم  رد  یتسینویھـص  ثیبخ  یاھتـسایس  یاپ  هک  ییاج  نآ  دننایب ؟ یدازآ  هب  مزتلم 

« يبرغ يسارکومد   » 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 31هاگياپ  هحفص 28 
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یارب اما  تساکولوھ -  لثم  یاهلئـسم  لابق  رد  ای  دنک -  رـشتنم  یزیچ  هنالیذر  دولآتثابخ و  تسایـس  نیا  لباقم  رد  درادـن  قح  دـنکیمن و  تارج  یـسک  درادـن و  انعم  نایب 

رواب یـسک  دنکیمن . رواب  اھنیا  زا  یـسک  ارچ ! یمالـسا  یاھروشک  ناناوج  مشچ  رد  تاسدقم  نیا  ندرک  کبـس  یارب  ناشدوخ  لایخ  هب  یمالـسا و  تاسدـقم  هب  تناھا 

نآ یهمھ  اب  ناریا  رد  یولھپ  یاضردمحم  لثم  یسک  زا  لاس  جنپ  یس و  تسا ، هدرک  تیامح  دج  هب  کرابم  ینسح  لثم  یسک  زا  لاس  یس  هک  اکیرمآ  میژر  هک  دنکیمن 

اب یهزراـبم  رطاـخهب  نیـسح  مادـص  هب  یهلمح  قارع و  هب  اـھنآ  یهلمح  هک  دـنکیمن  رواـب  یـسک  دـشاب ؛ یـسارکومد  رادـفرط  مـیژر  نـیا  تـسا ، هدرک  یناـبیتشپ  تاـیانج 

مدرم هب  دنناوتیم  نانچمھ  دناهتسناوت و  اھنآ  هب  یهیکت  اب  فلتخم ، یاھنامز  لوط  رد  ام  یمالسا  یهقطنم  یاھروتاتکید  دنرورپ . روتاتکید  ناشدوخ  اھنیا  دشاب . یروتاتکید 

. دنکیمن رواب  اھنآ  زا  یسک  دننکیم . یھاوخیسارکومد  یاعدا  اھنیا  روطچ  دنرادب . اور  ضیعبت  دننک و  ملظ  دنیوگب و  روز  ناشدوخ 

یقرش  / ١٣٩١/١١/٢٨ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

 - مینکیمن ثحب  هنیمز  نیا  رد  تسا ؛ یایـسارکومد  روج  هچ  اکیرمآ  دوخ  یـسارکومد  هک  میرادن  یراک  الاح  میتسھ -  ایند  رد  یـسارکومد  شرتسگ  هب  دھعتم  ام  دنیوگیم 

رد دننکیم ؛ هلباقم  هضراعم و  مئاد  تساراد ، هقطنم  نیا  رد  ار  اھیسارکومد  اھیرالاسمدرم و  نیرتحضاو  نیرتنشور و  هک  یمالسا  یروھمج  لثم  یروشک  اب  اعدا ، نیا  اب 

گنر ناشتلم  راب  کی  دناهدرکن و  مامشتسا  ار  یـسارکومد  یوب  هک  دننکیم  تیامح  اھنآ  زا  یئوررپ  لامک  اب  دنتـسیایم و  هقطنم  نیا  رد  یئاھروشک  رـس  تشپ  لاح  نیع 

. تسا ردقچ  لمع  لوق و  یهلصاف  دینیبب  تسا ! یسارکومد  هب  تبسن  ناشدھعت  مھ  نیا  دناهدیدن . ار  یار  قودنص  یار و  تاباختنا و 

یوضر  / ١٣٩٢/٠١/٠١ رھطم  مرح  رد  تانایب 

رھظم میھد ، ماـجنا  هـک  دوـب  نوگاـنوگ  یاھرـشق  یهـفیظو  تـسا و  اـم  یهـفیظو  هـک  مدرک  ضرع  هـک  هـچنآ  تـسا . یـسایس » یهساـمح   » رھظم اـم  روـشک  رد  تاـباختنا 

هب یمالـسا  یروھمج  یوربآ  تسا . ماظن  یوربآ  رھظم  تسا ؛ یمالـسا  ماـظن  رادـتقا  رھظم  تسا ؛ یـسایس » یهساـمح   » رھظم تاـباختنا ، دوب . یداـصتقا » یهساـمح  »

یمالـسا یرالاسمدرم  داـمن  تسا ، یلم  یهدارا  رھظم  تاـباختنا  تسا . روشک  ناریدـم  باـختنا  رد  مدرم  کـیاکی  ریثاـت  یار و  یاھقودنـص  یاـپ  رد  مدرم  روضح  تاـباختنا و 

. تسا تاباختنا  رد  مدرم  روضح  نیمھ  یمالسا  یرالاسمدرم  رھظم  میدرک ، حرطم  یبرغ  لاربیل  یـسارکومد  لباقم  رد  ار  یمالـسا  یرالاسمدرم  یهلئـسم  هک  ام  تسا .

یاپ رد  روضح  زا  ار  مدرم  هک  دندرک  یزیرهمانرب  دنزادنیب ؛ ناجیھ  روش و  زا  ار  تاباختنا  دناهدرک  یعس  هشیمھ  ناریا  تلم  نانمشد  دراد ، تاباختنا  هک  یتیمھا  رطاخ  هب  اذل 

تاباختنا صوصخب  هچ  و  سلجم ، تاباختنا  هچ  میتشاد ــ  تاباختنا  ام  هک  فلتخم  یاھلاس  لوط  رد  دننک . دیماان  ار  مدرم  دننک ، درـسلد  ار  مدرم  دنرادب ؛ زاب  یار  یاھقودنص 

. تسا روشک  راک  رد  تاباختنا  تیمھا  رطاخ  هب  نیا  دننک ؛ قنوریب  ار  تاباختنا  نیا  دندرک  یعس  ام  نانمشد  هشیمھ  یروھمج ــ  تسایر 

یمالسا  / ١٣٩٢/٠٣/١٧ یاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

دھاوخن یـسارکومد ، زا  یرادفرط  یاھراعـش  رـشب ، قوقح  زا  یرادفرط  یاھراعـش  دننک . کاپ  دوخ  ناماد  زا  ار  رامعتـسا  گنن  یهکل  تسناوت  دنھاوخن  اھیبرغ  خـیرات ، رد 

یـشومارف هب  دـندوب ، رامعتـسا  تحت  اھلاس  هک  یئاھروشک  یهطقنهطقن  رد  نیتـال و  یاـکیرمآ  رد  اـقیرفآ و  رد  ایـسآ و  رد  ار  اـعدارپ  یعدـم و  یاـھیبرغ  درکلمع  تسناوت 

. دننکیم لابند  ار  اھفدھ  نامھ  دننکیم ، لابند  ار  هشقن  نامھ  یرگید  لکش  هب  زورما  دندرک ، ار  راک  نیا  رامعتسا  اب  زور  نآ  درپسب .

هیئاضق  / ٠۵/١٣٩٢/٠۴ یهوق  نانکراک  نالوئسم و  رادید  رد  تانایب 

رد رگا  مھ  اھتلود  اھتموکح و  تسا . اھنآ  بوضغم  دـنکن ، لمع  دوخ  یاـشمم  رد  اـھنآ  یهقیلـس  قبط  رب  دـنکن ، لـمع  اـھنآ  لـیم  قبط  رب  دـشابن ، اـھنآ  ناـمرف  ریز  هک  یتلم 

تسا نیا  هلئسم  دراد . تیمھا  یاهتسھ  هن  دراد ، تیمھا  رـشب  قوقح  هن  دراد ، تیمھا  اھنآ  یارب  یـسارکومد  هن  دنلوبقم ؛ ناشیارب  دندوب ، هارهبرـس  عیطم و  اھنآ  لباقم 

تفرـشیپ دراد  فلتخم  تاھج  رد  و  تسا ، هداتـسیا  لاعتم  یادخ  هب  دامتعا  اب  تسا ، هداتـسیا  دوخ  تردق  هب  اکتا  اب  تسا ، هداتـسیا  دوخ  یاپ  یور  یمالـسا  یروھمج  هک 

. دندنسپن و  دندنسپیمن ، اھنیا  ار  نیا  دنکیم ؛

ماظن  / ٣٠/١٣٩٢/٠۴ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

، دراد یـسارکومد  رھاظ  هک  دنربیم ، راک  هب  تاباختنا  یهنیمز  رد  اپورا ، رد  برغ ، رد  اکیرمآ ، رد  ایند ، رد  هک  یئاھدرگـش  نیا  زا  ام  یاھناوج  زا  یلیخ  هک  نیا  زا  مفـساتم  نم 

باختنا یگنوگچ  دننیبب ؛ ار  اھباتک  نیا  دنناوخب ، ار  اھنیا  دناهتشون ؛ اھیبرغ  دوخ  هدش ، هتـشون  هنیمز  نیا  رد  یبوخ  یاھباتک  دنرادن . ربخ  دراد ، یـسارکومد  ریغ  نطاب  اما 

یئاھدرگـش هچ  اب  تسا ، هنوگچ  اھهصرع  نیا  هب  دارفا  ندش  هداد  لھ  ندش ؛ روھمج  سیئر  دـعب  ندـش ، روتانـس  دـعب  اکیرمآ ، تلایا  نالف  رد  رادـنامرف  کی  ای  رادرھـش  کی 

بذـج ار  مدرم  یئارجا ، یهقباس  چـیھ  نودـب  یھاگ  مدرم ، اـب  ندز  فرح  رد  مدرم ، اـب  یهھجاوم  رد  دـیآیم  یرفن  کـی  هک  اـجنیا  اـب  دـننک  هسیاـقم  تقو  نآ  دریگیم ؛ ماـجنا 

تفرشیپ نیا  یـسارکومد ؛ زا  تسا  یدیدج  لدم  نیا  الاب ؛ یاھدصرد  نیا  اب  دننکیم ، باختنا  دنھدیم ، یار  یار ، یاھقودنـص  یاپ  دنوریم  مدرم  دوشیم ، داجیا  جوم  دنکیم ؛

. تسا ام  یسایس 

رطف  / ١٨/١٣٩٢/٠۵ دیع  زامن  یاھهبطخ 

هنازور روط  هب  مولظم  تلم  نآ  هب  فاحجا  روج و  ملظ و  زونھ  نیطسلف ، یمسر  لاغشا  زا  لاس  جنپوتصش  تشذگ  زا  دعب  هک  تسا  مولظم  نیطـسلف  ثداوح  هثداح ، کی 

تیموکحم نارود  ای  دـننادنز  رد  هانگ  نودـب  هک  یناسک  زا  اھنادـنز  نتـشابنا  ناردام ، ناردـپ و  زا  نادـنزرف  ندرک  ادـج  ناھانگیب ، ندرک  ریگتـسد  اـھهناخ ، بیرخت  دراد ؛ همادا 

ینونک زورما  یایند  یاھتبیـصم  زا  یکی  نیا  دـننکیم . تیامح  دوجو  یهمھ  اـب  ناراـکتیانج  نآ  زا  مھ  برغ  طلـسم  یاھتردـق  هکنیا  کاـندرد  و  دـندرک ؛ یرپس  ار  دوخ  ینادـنز 

زا یـسارکومد و  زا  رـشب ، قوقح  زا  یرادفرط  یاعدا  هک  دننکیم  تیامح  یناسک  مکارتم ، روط  هب  ملظ  اھدـص  هکلب  اھھد و  زا  تسا  بکرم  هک  راکـشآ  ملظ  کی  زا  هک  تسا 

! دننکیم تیامح  ناراکتیانج  زا  لمع  رد  اما  دنراد ، نابز  رب  نیگنر  ابیز و  یاھراعش  هنوگنیا 

جح  / ١٣٩٢/٠٧/٢٢ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

رـشب و قوقح  زا  یرادـفرط  یوعد  اب  دـنناشوپیم و  ار  دوخ  یعقاو  یهرھچ  هتفرـشیپ ، ریگارف و  یاهناسر  یاھرازبا  کـمک  هب  اـکیرمآ ، ناـنآ  شیپاـشیپ  یرابکتـسا و  یاـھتلود 

، هتـشذگ زا  رتشیب  زور  رھ  ناملـسم ، یاھتلم  هک  دننزیم  اھتلم  قوقح  زا  مد  یلاح  رد  نانآ  دنریگیم . شیپ  رد  اھتلم  یمومع  راکفا  ربارب  رد  زیمآهعدخ  یراتفر  یـسارکومد ،

. دننکیم سمل  دوخ  ناج  مسج و  اب  ار  نانآ  یاھهنتف  شتآ 

ىربھر  / ١٣/١٣٩٣/٠۶ ناگربخ  سلجم  ىاضعا  اب  رادید  رد  تانایب 

زورما هیاپ  ودرھ  هک  تسا  نیا  نم  ضرع  ىـسایس . ىماظن و  ىنعی  ىلمع ، ىهیاپ  کی  و  ىـشزرا ، ىرکف و  ىهیاپ  کی  تشاد : ىـساسا  ىهیاپ  ود  اـیند ] رب  برغ  تیریدـم  ]

. هدش لزلزت  راچد  هدش ، شلاچ  راچد 

اھنیا ار  ىیاھراعـش  ملاع . للم  ىهیقب  ناھج و  قطانم  ىهیقب  رب  اکیرمآ -  اپورا و  لماش  برغ -  ىـشزرا  ىرکف و  ىرترب  ىاعدا  زا  دوب  ترابع  ىرکف  ىقالخا و  ىهیاـپ  نآ  اـما 

زا عافد  راعش  رشب ، قوقح  راعـش  ىـسارکومد ، راعـش  ىدازآ ، راعـش  لثم  هدنبیرف  باذج و  ىاھراعـش  درادن ؛ ىتعنـص  ىملع و  ىاھتفرـشیپ  هب  ىطبر  نیا  هک  دندرک  حرطم 

ىرکف نوگانوگ  ىاھهلحن  رب  ملاع ، نایدا  رب  ملاع ، قطانم  ریاس  رب  ار  ناشدوخ  ىشزرا  ماظن  ىرترب  دنتساوخ  دندرک و  حرطم  دنتفرگ و  تسدرس  ار  اھناسنا  داحآ  زا  اھتلم و 

اتقیقح هک  ىیاھتلود  ىاىـسایس و  ىاھتیـصخش  ىیاھهورگ ، ىدارفا ، اـم ، مالـسا  ىاـیند  رد  ىنعی  دـندش ؛ مھ  قفوم  دـننک . تیبثت  قیرط  نیا  زا  مالـسا ، رب  صوصخب  و 

« يبرغ يسارکومد   » 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 31هاگياپ  هحفص 29 
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. دنراد ار  هدیقع  نیمھ  رکف و  نیمھ  هک  دنتسھ  ىناسک  ام  ىهعماج  لخاد  رد  مھ  زورما  دنتسین . مک  برغ ، ىشزرا  ماظن  ىرترب  هب  دندش  دقتعم 

ىربھر  / ١٣/١٣٩٣/٠۶ ناگربخ  سلجم  ىاضعا  اب  رادید  رد  تانایب 

مد ىسارکومد و  زا  مد  ىدازآ و  زا  مد  ایند  رد  اھنیا  ىنعی  تسا ؛ ىبرغ  ىاھراعش  اب  ىلمع  ىاھضراعت  زورب  ایند ] تیریدم  یارب  برغ  یرکف  هیاپ  رد  شلاچ  زورب   ] موس لماع 

زا ایند  رد  اھراعش  نیا  حرط  زورما  هک  ار  اھراعش  نیا  دندرک  ضقن  دندرک و  تفلاخم  المع  اھراعش  نیا  اب  ىبرغ  ىاھتلود  ردقنآ  لمع  رد  دندزیم ؛ اھفرح  نیا  رـشب و  قوقح  زا 

ىاـھتلود هیلع  ىبرغ  ىاھتردـق  ىبرغ و  ىاـھتلود  هـک  ىیاـھاتدوک  دادـعت  دـنمھفیم . رکف  بحاـص  دارفا  ىنعی  تـسا ؛ هدـمآرد  نجھتـسم  رما  کـی  تروـصهب  اـھىبرغ  ىوـس 

تلود هاجنپ  ىنوگنرس  ىارب  زورما  ات  ىناھج ]  ] مود گنج  زا  سپ  اکیرمآ  اھشرازگ ، زا  ىـضعب  قبط  تسا . ىبیجع  دادعت  کی  دنداد ، ماجنا  ىلم -  ىاھتلود  ابلاغ  لقتـسم - 

. تسا طوبـضم  نارگید  اکیرمآ و  ىهمانراک  رد  اـھنیا  هک  هدرک  تفلاـخم  ىمدرم  تمواـقم  ناـیرج  اـھهد  اـب  هدرک ؛ ار  اھمادـقا  ماـسقا  عاونا و  تلود  هاـجنپ  دروم  رد  هدرک ! مادـقا 

شیب دنزیم و  اھنیا  دننام  مدرم و  قوقح  زا  مد  مدرم و  زا  مد  همھ  زا  شیب  هک  تسا  اکیرمآ  طسوت ]  ] تسا هدش  هدافتسا  متا  بمب  هک  ىدروم  اھنت  متا ؛ بمب  زا  ىهدافتـسا 

شیپ هک  ىثداوح  نیا  بیرغوبا ، نادـنز  وماـناتناوگ ، نادـنز  دـندش . نآ  ضراوع  راـچد  مھ  ىرتشیب  ىلیخ  دادـعت  و  نپاژ -  ثداوح  نآ  رد  دـندش -  هتـشک  رفن  رازھ  تسیود  زا 

زونھ هک  دنرادیم ، هگن  همکاحمىب  دننکیم و  هجنکـش  ار  مدرم  دـنراد و  ىفخم  ىاھنادـنز  اھنیا  هک  دـش  نشور  همھ و  ىارب  دـش  تباث  اپورا  رد  هک  ىاىفخم  ىاھنادـنز  دـمآ ،

. دیشک شلاچ  هب  ار  برغ  ىاعدا  دروم  ىشزرا  ماظن  هک  دوب  ىموس  لماع  مھ  نیا  دننیبىم . دنراد  همھ  تسھ ؛ مھ 

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 

. 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 ؛

جیسب  / ٠٩/٠۴/١٣٩۴ یاھنادرگ  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

چیھ هک  یمدرم  دـنزیریم . بمب ]  ] دـنراد روطنیمھ  هسردـم ؛ ناتـسرامیب ، هناـشاک ، هناـخ ، دـننکیم . ناراـبمب  روطنیمھ  ار  نمی  مدرم  دـنراد  تسا  یلاوـتم  یاـھهام  نـالا 

عافد مئاد  دـنراد  اھنیا  زا  نآ ، دـننام  رـشب و  قوقح  یـسارکومد و  یعدـم  یاھهاگتـسد  تقونآ  دـننکیم ؛ نارابمب  دـنراد  دـنرادن ، یھانگ  چـیھ  هک  یمدرم  دـنرادن ، یریـصقت 

. تسا نیا  دیھدیم ، راعش  شاهیلع  امش  هک  یرابکتسا  دیداتسیا ، شلباقم  رد  امش  هک  ییایند  تسا ؛ نیا  ملاظ  یایند  تسا ؛ نیا  ایند  دننکیم ! تیامح  دننکیم و 

تاباختنا  / ١٠/٣٠/١٣٩۴ یرازگرب  ناراکردناتسد  رادید  رد  تانایب 

، درادـن لوبق  ار  ماظن  هک  یـسک  هکنیاهن  اما  دـنھدب ، یار  دـننک ، تکرـش  تاباختنا  رد  دـنیایب  دـنرادن  لوبق  ار  ماـظن  یتح  هک  یناـسک  نآ  هک  میوگیم  مھ  زاـب  ماهتفگ و  هدـنب 

هب نم  دیھدب  هزاجا  سپ  بخ ، یلیخ  دیوگب  ایب ، یرادن  لوبق  ار  ماظن  هک  امش  اقآ  میتفگ  ام  یتقو ]  ] هک درادن  دوجو  یزیچ  نینچ  ایند  یاجچیھ  دنتسرفب . سلجم  دنھاوخب 

؛ دنھدیمن هار  درادـن  لوبق  ار  روشک  ماظن  لصا  هک  یـسک  نآ  یریگمیمـصت ، زکارم  رد  ایند  یاجچـیھ  رد  درادـن . ینعم  نیا  درادـن ؛ لوبق  ار  ماظن  مھ  وا  هک  مھدـب  یار  یـسک 

حولهداس یاھمدآ  هدـع  کی  دـنکیم و  یفرعم  اھنیا  دـننام  یدازآ و  دامن  ار  شدوخ  زورما  هک  اکیرمآ  روشک  نیمھ  دـننزیم . رانک  ار  فرط  یتمھت  کدـنا  اب  ییاھاج  کـی  یتح ] ]

یهدنھدناشن هک  ینایب  کدنا  هب  ار  یـسکرھ  اھنیا  تسین - حرطم  الاح  هتبلا  اھنیا   - تشاد دوجو  ایند  رد  پچ  نایرج  هک  ینارود  نآ  رد  دـننکیم ، جـیورت  دـننکیم و  لوبق  مھ 

مھ مسیلایـسوس  هب  دقتعم  دوبن ، مھ  مسینومک  هب  دقتعم  دوبن ، تسینومک  دـندرکیم . در  تیعطاق  اب  دوب ، الثم  یتسیلایـسوس  یداصتقا  تارکفت  هب  فیعـض  شیارگ  کی 

هب دنروآیم و  ار  اھنیا  دننام  یـسارکومد و  مسا  یدازآ و  مسا  الاح  هک  ییاجنیمھ  دندرکیم ؛ شدر  دادیم ، ناشن  یداصتقا  لئاسم  رد  یرـصتخم  یهگر  کی  رگا ]  ] اما دوبن ،

یساسا یاھشزرا  ار ، روشک  حلاصم  ار ، ماظن  هک  سلجم  رد  دورب  یسک  میشاب  دیقم  ام  هکنیا  نیاربانب  اھایحیب ! دیراد . نابھگن  یاروش  ارچ  امش  هک  دننکیم  ضارتعا  ام 

. تسا رثوم  تاباختنا  تمالس  رد  تاباختنا و  رد  مھ  نیا  تسا . یمومع  قح  کی  دنکب ، لابند  دنک ، تیوقت  دنکب ، دییات  ار  روشک 

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 
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[ 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 

مارحلا  / ١٧/١۴٠١/٠۴ هللاتیب  جاجح  هب  مایپ 

رگید زورما  دـناهدرب . یپ  نآ  شزرا  تیمھا و  هب  هتفاـی و  هجوت  دوخ  یوـنعم  یتـفرعم و  میظع  تورث  هب  یمالـسا  یاـھروشک  رد  مدرم  یاـھهدوت  زا  یرایـسب  ناـگبخن و  زورما 

تمـالع اـب  یبرغ  روحملوپ  یـسارکومد  یوربآ  درادـن . ار  شیپ  لاـس  هاـجنپ  شیپ و  لاـس  دـص  یرگهولج  برغ ، ندـمت  ناـغمرا  نیرتمھم  ناونع  هب  مسینومک  مسیلاربـیل و 

اب نید  ملع و  نادرم  نادنمشیدنا ، ناناوج ، مالسا ، یایند  رد  دنراچد . یلمع  یتفرعم و  ینادرگرـس  هب  هک  دننکیم  فارتعا  یبرغ  نارکفتم  تسا و  ورهبور  یدج  یاھلاوس 

یمالـسا یرادیب  نامھ  نیا  و  دنباییم ..  تسد  دوخ  یاھروشک  رد  جیار  یـسایس  طوطخ  هب  زین  دوخ و  یتفرعم  تورث  یهرابرد  ون  یھاگدید  هب  تیعـضو ، نیا  یهدھاشم 

. مینکیم دای  نآ  زا  هراومھ  هک  تسا 

« : یبرغ یسارکومد   » هژاودیلک اب  طبترم  تالاقم 

یوبن  /   ١٣٧٣/١٠/٠١ سابعدیس  هدنسیون :  یمالسا /  تیمکاح  یسارکومد و 
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