
اروشاع  / ٢٢/١٣٧١/٠۴ یاھنادرگ  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

مجاھت کی  دـنکیم ، یگنھرف  ظاحل  زا  نمـشد  هک  یراـک  دریگب . اـم  زا  ار  اـم  یاـھناوج  دـنکیم  یعـس  اـشحف -  داـسف و  گـنھرف  طـلغ -  گـنھرف  یهعاـشا  هار  زا  نمـشد 

زا دناوتیم  یسک  هچ  دنکیم . ام  اب  ار  راک  نیا  نمـشد  زورما  تسا . یگنھرف » ماع  لتق   » کی و  یگنھرف » تراغ   » کی یگنھرف » نوخیبش   » کی تفگ  دیاب  هکلب  یگنھرف 

راتفرگ هدولآ و  شدوخ  هک  یسک  دنک . عافد  اھتلیضف  زا  دتسیاب و  دناوتیم  هتسبن و  یصخش  عفانم  هب  لد  هتسبن ، ایند  هب  لد  هک  ینموم  ناوج  نآ  دنک ؟ عافد  اھتلیضف  نیا 

، اذل . دنک عافد  دناوتیم  یمالسا  یاھـشزرا  لیاضف و  زا  مالـسا ، زا  بالقنا ، زا  ناوج ، نیا  دنک . عافد  دناوتیم  صالخااب  ناوج  نیا  دنک ! عافد  اھتلیـضف  زا  دناوتیمن  هک  تسا 

زورما تسامـش . یعرـش  تیلووسم  نیا ، . تسا بجاو  نیا ، دینک . رکنم  زا  یھن  منکیم : ضرع  مھ  نآلا  دـننک ». رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  همھ  : » متفگ شیپ  یدـنچ 

. تسھ مھ  امش  یسایس  یبالقنا و  تیلووسم 

ناملعم  / ١٣٧٢/٠٢/١۵ نارگراک و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ادـخ تسا و  تسار  اـعدا  نیا  دـننزیم . یگنھرف » نوخیبش   » نانمـشد متفگ  تقو  کـی  نم  تسا . رتتخـس  اھلالقتـسا  عاونا  یهمھ  زا  یگنھرف ، لالقتـسا  یارب  هزراـبم 

نوخیبش هک  دمھفیم  دنکیم و  راکهچ  نمشد  هک  تسا  تفتلم  دنیبیم ، ار  هنحص  هک  یسک  دننیبیمن . ار  هنحـص  ینعی  دنمھفیمن ؛ یـضعب  تسا . تسار  هک  دنادیم 

! تسھ مھ  ینوخیبش  هچ  و  تسا ،

اب هن  تسا ، نامیا  اب  ندرک ، تمواقم  ندـیگنج و  هزرابم و  الـصا  دـنکیم . هزرابم  شداـقتعا  ناـمیا و  یورین  اـب  تلم ، کـی  هک  منک  ضرع  هاـتوک  هداـس و  یهلمج  کـی  رد  نم 

نامیا ندـیگنج  هب  هک  دـیریگب  رظن  رد  ار  یگنج  نونف  یهمھ  هب  هاگآ  رھام و  زادـناریت  کـی  یوق ، ملاـس و  مدآ  کـی  تسا . رازبا  ندـب  مشچ و  تسد و  ندـب . مشچ و  تسد و 

رتھب ناشمادک  رفن ، ود  نیا  دیگنج . نادند  گنچ و  اب  دیاب  هک  تسا  دقتعم  اما  دریگب ؛ شتـسد  هب  ار  گنفت  هنوگچ  تسین  دلب  هک  دـیریگب  رظن  رد  مھ  ار  دراوان  رفن  کی  درادـن .

ندیگنج هک  تسھ  مھ  یکی  دزادنایمن . راک  هب  ار  شدوخ  یدلب  اما  تسا ، دـلب  هک  تسا  تسرد  دـگنجیمن ! تسین ، دـقتعم  اما  تسا ، دـلب  ندـیگنج  هکنآ  دـنگنجیم ؟

. دریگیم دای  تقو  عرسا  رد  ار  ندیگنج  دگنجیم و  نادند  گنچ و  اب  اذل  دیگنج . دیاب  هک  تسا  دقتعم  اما  تسین ، دلب 

هھامهس هھامود و  یاھهرود  هزور ، جنپ  لھچ و  یاھهرود  هزور ، تسیب  یاھهرود  دندوب ؟ هدـید  ینانچنآ  یاھهرود  رگم  ام  یاھیجیـسب  دـندرک ؟ راک  هچ  ام  یاھیجیـسب  رگم 

اب دـیاب  هک  تسا  هدوب  دـقتعم  زورما ، ات  درک  بـالقنا  یتقو  زا  اـم  تلم  دـیگنج . درک و  عاـفد  دـیاب  هک  دـندوب  دـقتعم  نوچ  ارچ ؟ دـندرک . هچ  گـنج  نادـیم  رد  دـیدید  اـما  دـندید ؛

هزرابم دیاب  دندرب ، نیب  زا  دندیپاچ و  دندروخ و  دنتـشاد و  تسد  رد  لاس  اھھد  ار  تکلمم  نیا  تشونرـس  هک  ییاھنآ  اب  اھوگروز و  اب  نیزواجتم ، اب  دگنجب ؛ مالـسا  نانمـشد 

، هللادمحب زورما ، ات  دش و  زوریپ  گنج  دش ، زوریپ  بالقنا  دـمآ و  نادـیم  هب  تشاد ؛ ار  هدـیقع  نیا  ام  تلم  دـیایب . هزرابم  نادـیم  هب  دراذـگب و  رانک  ار  اھتذـل  یهمھ  دـیاب  دـنک ؛

. میاهدمآ شیپ 

هزرابم  » هک دـنک  دراو  روطنیا  تلم  نھذ  رد  دـنک و  ام  روشک  دراو  ار  شیاھفرح  دوش و  ام  روشک  دراو  شیاـھویدار  اـب  دوش ؛ اـم  روشک  دراو  یربخ  جاوما  اـب  نمـشد  رگا  لاـح 

، ناریا تکلمم  رد  مھ  زاب  ایآ  دیاهدرک » ررض  دینک ، هزرابم  دیـشکب و  تمحز  هچ  رھ  درادن ؛ یرمث  نمـشد  لباقم  رد  یگداتـسیا  درادن ؛ یاهدیاف  مالـسا  زا  عافد  تسین ؛ بوخ 

یلیخ دـننکیمن . هزرابم  مالـسا  نانمـشد  اکیرما و  اب  هک  دنتـسھ  ایند  رد  ناناملـسم  زا  یلیخ  هن ! هک  تسا  مولعم  دوب !؟ دـھاوخ  یقاب  مالـسا  نانمـشد  هیلع  یاهزرابم 

رگا دننکیم ! مھ  یتسود  اھنآ  اب  چـیھ ، هک  دـننکیمن  هزرابم  مالـسا  نمـشد  اب  اما  دـننکیم ، مھ  تدابع  دـنناوخیم ، مھ  زامن  دـنناوخیم ، مھ  نآرق  هک  دنتـسھ  اھتلم 

زوریپ دـنک ، لیدـبت  درادـن ، یداـم  یناوھـش و  یاـھهولج  هب  تبـسن  یدـھز  درادـن ، یزوریپ  هب  یدـیما  درادـن ، هزراـبم  هب  یداـقتعا  هک  یتـلم  هـب  ار  اـم  تـلم  دـناوتب  نمـشد 

. دوشیم بجاو  زا  رتبجاو  یاهزرابم  یگنھرف ، یهزرابم  هک  تساجنیا  تساهدش .

یهزیکاپ نارسپ  نارتخد و  ام  زیزع  ناناوج  نیا  تسا . سرادم  رد  ام  ناناوج  یهھبج  هھبج ، کی  دنکیم . راک  نمشد  فلتخم ، یاھهھبج  رد  زورما  دننکیم . ار  راک  نیا  زورما 

عاونا و راون و  وئدـیو و  ملیف و  اب  توھـش ، جـیھم  یاھـسکع  ندرکشخپ  اب  یناوھـش ، تاکیرحت  اب  ار  اھنآ  یهزیکاپ  زغم  هزیکاپمسج و  هزیکاپ ، لد  دـنتلم . نیمھ  یاھهچب  اـم 

. دننکیم هک  تسا  ییاھراک  زا  یکی  نیا ، تسا ! یگرزب  تیانج  هچ  نیا  دینیبب  دنناشکیم . داسف  هب  ار  اھنآ  دنروآیم و  شوج  هب  اھتلاذر  اھتثابخ و  ماسقا 

. تسا هدرکن  تیاعر  تسرد  ار  شباجح  ناـبایخ  رد  رفن  کـی  هک  تسانیا  ناـمهلاسم  طـقف  مینکیم ، هلمح  برغ  یگنھرف  مجاـھت  هب  اـم  یتقو  هک  دـناهدرک  لاـیخ  یاهدـع 

ناناوج عماجم  زا  تساھهناخ و  لخاد  هک  تسا  نآ  هیـضق  لصا  تسا . یعرف  نیا ، تسین . اھنیا  یهلاسم  لیلق . یدارفا  الا  دـننکیم ؛ تیاعر  ار  ناـشباجح  هللادـمحب  مدرم 

رود ار  تذـل  یتحار و  دـنتخادنا ، رود  ار  تاوھـش  ام  ناناوج  تساجنآ . رطخ  تسا ، ناھنپ  هکنآ  تسین ، راکـشآ  هکنآ  دـننکیم . راک  اـجنآ  نانمـشد  دریگیم و  همـشچرس 

هک تسا  نیا  نمـشد  ماقتنا  تسیچ ؟ شماقتنا  دریگیم . ار  شماقتنا  ام  ناناوج  زا  نمـشد  لاح  دنروآرد . وناز  هب  ار  نمـشد  دنتـسناوت  هزرابم و  نادیم  رد  دنتفر  دنتخادنا ؛

یاھملیف دننکیم و  تسرد  وئدیو  دننکیم . رـشتنم  ناناوج  نیب  یناجم  دننکیم و  پاچ  لذتبم  سکع  دننکیم ، جرخ  لوپ  دنک . مرگرـس  تاوھـش  تاذـل و  هب  ار  ام  ناناوج 

، لوپ یارب  دننکیم ، یراذگهیامرـس  هک  ییاھنآ  اما  دـنروآیم ؛ تسد  مھ  لوپ  قیرط ، نیا  زا  هدـعکی  هتبلا ، دـننک . هاگن  هک  دـنھدیم  نآ  نیا و  هب  یناجم  ار  توھـش  جـیھم 

. دننک دوبان  عیاض و  ار  ناوج  لسن  دنھاوخیم  اجنیا  دنروآ . تسدهب  لوپ  دننک و  شخپ  هنادازآ  رگید ، یاھروشک  رد  ار  اھنآ  دنناوتیم  دننکیمن . یراذگهیامرس 

وا یارب  یتازاجم  هچ  درک ، ریگتـسد  دـنزیم ، نماد  یداسف  نینچ  هب  هک  ار  یـسک  روشک ، نیا  ییاضق  هاگتـسد  رگا  نیب هللا ، اننیب و  لاح ، تسا . مجاـھم  کـی  موجھ  نیا ،

شتازاجم دـناشکیم ، ینارتوھـش  داسف و  یداو  هب  ار  ام  موصعم  یاھهچب  ار ؛ ام  یهزیکاپ  کاپ و  ناـناوج  ار  تکلمم  نیا  ناوج  نارازھ  هک  یـسک  تسا ؟ همھ  زا  رتبـسانم 

. دنوش تازاجم  هجو  نیرتدیدش  هب  دیاب  اھنیا  نم ، رظن  هب  تسیچ ؟

ام هک  هچنآ  بسح  هب  شدوخ  هک  ییاقآ  نآ  دزاس . دـیماان  هزرابم  زا  دـیامن و  فرـصنم  مالـسا  هار  زا  دـنک ؛ ضوع  ار  مدرم  نھذ  هک  تسا  نیا  نمـشد  یگنھرف  مجاھت  فدـھ 

ملاع و یاھناملسم   » هک دننکیم  مھ  پاچ  و  دنـسیونیم ، دناهدش !» هرخالا  ایندلا و  رـسخ  ناریا  تلم   » هک دسیونیم  درادیم  رب  تسا ، هرخالا  ایندلا و  رـسخ  مینیبیم 

تـسناوت هک  ناریا  تلم  تسا !؟ ندوب  هرخالا  ایندلا و  رـسخ  نیا ، تسا ! نیا  شدوصقم  دـندیگنج ؛ اکیرما  اب  نوچ  ارچ ؟ دـندش ». هرخالا  ایندـلا و  رـسخ  ناریا ، تلم  هلمج  زا 

روطنیا دھد و  تاجن  اکیرما  اب  طابترا  یولھپ و  دساف  یهدناشن  تسد  سوحنم  میژر  اب  لاصتا  طابترا و  گنن  تلذ و  زا  ار  دوخ  تسناوت  دھد ؛ تاجن  یگتسباو  تلذ  زا  ار  دوخ 

، ام نموم  یاھهداوناخ  نیا  ام ، ناناوج  نیا  تسا !؟ هرخالا  ایندلا و  رـسخ  دھن ، ماگ  یگدازآ  یهداج  رد  دراذگب و  شیامن  هب  دوخ  زا  ایند  رد  یدنلبرـس  تماھـش و  تعاجش و 

هرخالا ایندلا و  رـسخ  اتقیقح  دیوگیم ، ار  نیا  هک  یـسک  دـناهرخالا ! ایندـلا و  رـسخ  ناشدوخ  دـناهرخالا !؟ ایندـلا و  رـسخ  ادـخ ، هار  قشاع  نید و  یهتخابلد  درم  نز و  نیا 

. دـننکیم مھ  شخپ  دـننزیم و  ار  اھفرح  نیا  مدرم  هب  تبـسن  تسا . یھلا  باذـع  رھق و  کشالب ، مھ  ناشترخآ  تبکن ؛ یایند  ناشایند ، ترخآ . هن  دـنراد ، اـیند  هن  تسا .

ررـض هب  یداصتقا  لالقتـسا  هک  ینمـشد  نامھ  راک  تسیک ؟ راک  نیا ، دننک . ضوع  ار  مدرم  نامیا  هکنیا  یارب  دـننک ؛ لزلزتم  ار  مدرم  هکنیا  یارب  دـننکیم ؟ شخپ  هچ  یارب 

. تسوا ررض  هب  یگنھرف  لالقتسا  تسوا ؛ ررض  هب  یسایس  لالقتسا  تسوا ،

اب دـندب و  مالـسا  اب  اھنیا  تسین ؛ مھ  ام  صوصخم  دـنھدیم . ماجنا  نانمـشد  هک  تسا ، ناریا  تلم  اـب  هزراـبم  نیا ، تسا . یگنھرف  مجاـھت  نیا ، دننمـشد . لـماوع  اـھنیا 

. دننکیم ینمشد  مالسا 

روشک یگنھرف  روما  اـب  هکیناـسک  یهمھ  نینچمھ  دـنراد و  رارق  هریاد  زکرم  رد  اـھنیا  هک  زومآشناد  یگنھرف و  ملعم و  یهفیظو  میوگیم  نم  تسیچ ؟ اـم  یهفیظو  لاـح 

. تسا ینالوط  یهزرابم  داھج و  کی  دنراد ، راک  رس و 

نارادساپ  / ١٣٧٣/١٠/١۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تاغیلبت هک  دـینیبیم  رگا  دوشیم ؛ لابند  نمـشد  فرط  زا  تدـشهب  روشک  نیا  رد  یگنھرف  ماع  لتق  ای  یگنھرف  نوخیبش  ای  یگنھرف  مجاھت  یهلاـسم  هک  دـینیبیم  رگا 

ار نینموم -  ناناوج و  صوصخب  تلم -  نھذ  دننکیم  شالت  مئاد  هک  دینیبیم  رگا  تسا و  زکرمتم  رگید  یاھاج  زا  شیب  یمالسا  یروھمج  یور  ایند  یاج  همھ  رد  نمشد 

« يگنھرف نوخیبش   » 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 4هاگياپ  هحفص 1 
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رھ : » دـنیوگیم تسا . ریذپبیـسآ  ناـسنا ، هک  دـناهدیمھف  هبرجت  رثا  رب  نمـشد ، یاـھداھن  نمـشد و  تسا . ببـس  نیمھ  هب  دـننک ، فرـصت  یمالـسا  یروھمج  لـخاد  رد 

نیا اھنآ  درک . دساف  ناوتیمن  ار  نیقتم  نیقتملا .» الا  : » انثتسا کی  اب  دنیوگیم ؛ تسار  هتبلا  درک ». شدساف  ناوتیم  دشاب ، سک  رھ  تسا . ندش  دساف  لباق  یناسنا ،

ناشیاھلد دروآ و  رد  هژر  هب  اھنآ  مشچ  ولج  رد  عورـشمان  قرط  زا  ار  ایند  یاھییابیز  ناوتیم  درک و  دساف  ناوتیم  ار  اھناسنا  هلب ؛ دنمھفیمن . رگید  ار  اوقت  یانعم  ینعی  ار ؛

رثا مھ  ایند  رد  دنکیم ، رثا  مھ  تمایق  رد  اوقت  نیقتملا .» الا  : » دشابن اوقت  رگا  اما  دننک . ینابرق  یدام  یاھهولج  لباقم  رد  دنزیرب و  رود  ار  اھشزرا  یهمھ  هک  یروط  درب ؛ ار 

. دیدید دیدرک و  سمل  کرد و  امش ، دوخ  ار  نیا  و  دنکیم . رثا  مھ  گنج  رد  دنکیم ، رثا  مھ  ماظن  ظفح  رد  دنکیم ، رثا  مھ  تسایس  رد  دنکیم ،

نویناحور  / ١٣٧٨/٠١/٢٣ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

قـالخا تلیـضف و  هب  ار  اـھنآ  دـیھد ؛ میلعت  اـھنآ  هب  ار  هتـساریپ  حیحـص و  نید  دـینک ؛ قـیوشت  نید  نتفرگارف  هب  ار  مدرم  دـینک ؛ نشور  ار  مدرم  نـھذ  دـینک ؛ تیادـھ  ار  مدرم 

راذنا دینک -  راذنا  دیناسرتب ؛ یھلا  خزود  زا  ادخ ، رھق  زا  ادخ ، باذع  زا  دینک ؛ هظعوم  ار  مدرم  دیروآ ؛ دوجو  هب  اھنآ  رد  ار  یقالخا  تلیضف  نابز ، لمع و  اب  دینک ؛ انشآ  یمالسا 

ناھج یـساسا  لئاسم  اب  ار  اھنآ  دـیھد ؛ تراـشب  ار  نیلماـع  نیـصلخم و  نیحلاـص و  نینموم و  دـیھد ؛ هدژم  یھلا  تمحر  هب  ار  اـھنآ  دوشن -  شومارف  دراد ؛ یمھم  مھس 

؛ دش دھاوخ  نشور  اھلد  دینک ، نشور  اجرھ  رد  ار  لعشم  نیا  نازیزع  امش  زا  کی  رھ  هک  ینازورف  لعشم  نآ  دوشیم  نیا  دینک . انشآ  روشک  یساسا  لئاسم  اب  مالسا و 

؛ تسا نیمھ  نمشد  یهنادرمان  نوخیبش  یگنھرف و  مجاھت  نیا  هیلع  هبرح  نیرترثوم  دش . دھاوخ  قیمع  نامیا  دمآ ؛ دھاوخ  دوجوهب  تکرح  دمآ ؛ دھاوخ  دوجو  هب  یھاگآ 

طیحم رد  رازاب ، طیحم  رد  هاگـشناد ، طیحم  رد  فلتخم -  یاھطیحم  رد  رکفـشوخ ، هاگآ و  عاجـش ، نموم ، ناوج ، نویناحور  هک  دـنراذگن  دـنھاوخیم  منارگن . تدـشهب  نیا  زا 

اب ناقتا و  اب  هک  تسامـش  هللالیبسیف  تدـھاجم  راک و  نیمھ  اھنآ ، راک  لباقم  یهطقن  تسرد  دـنھد . ماجنا  ار  ناشدوخ  راک  هاگراک -  طیحم  رد  رھـش ، طـیحم  رد  اتـسور ،

«. ماطحلا لوضف  نم  یش  سامتلا  ناطلس و ال  یف  هسفانم  نکی  مل  : » دریگ ماجنا  صالخا  اب  همھ  زا  رتالاب  تقد و 

ماظن  / ١٩/١٣٧٩/٠۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

: مینک ضرع  ییاکیرما  یهملک  نیا  رانک  رد  ار  هتکن  هس  تسا  مزال  یوروش ، یشاپورف  ییاکیرما  حرط  مییوگیم  یتقو 

برغ و یهمھ  ارچ ، دنتـشادن ؛ یراـکمھ  اـکیرما  اـب  هنیمز  نیا  رد  برغ  کوـلب  یهیقب  هک  تسین  نیا  شیاـنعم  ییاـکیرما ، حرط  مییوـگیم  یتـقو  هک  تسا  نـیا  لوا  یهـتکن 

. دنتشاد یدج  یراکمھ  اھنیا  دوب . زراب  تروص  هب  رگید  یاھروشک  یضعب  سیلگنا و  ناملآ و  شقن  الثم  دندرکیم . یراکمھ  اکیرما  اب  تدش  هب  هنیمز  نیا  رد  اپورا  یهمھ 

رد یـشاپورف  لماوع  ریخن ، میریگیم ؛ هدـیدن  ار  یوروش  یـشاپورف  یلخاد  لماوع  ام  هک  تسین  نیا  شیاـنعم  ییاـکیرما ، حرط  مییوگیم  یتقو  هک  تسا  نیا  مود  یهتکن 

، دـیدش قانتخا  مدرم ، رب  راـشف  یداـصتقا ، دـیدش  رقف  دوب ؟ هچ  یلخاد  لـماوع  نآ  درک . ار  هدافتـسا  نیرتھب  ناشنمـشد  لـماوع  نآ  زا  تشاد و  دوجو  یوروش  ماـظن  نورد 

. تشاد دوجو  رانک  هشوگ و  رد  مھ  یلم  یموق و  یاھهزیگنا  هتبلا  یسارکوروب . یرادا و  داسف 

اتدـمع هک  دوـب  یاهناـسر  حرط  کـی  لوا  یهجرد  رد  دوـبن . یماـظن  حرط  کـی  مییوـگیم -  هـک  یریبـعت  رھ  هـب  یبرغ -  اـی  ییاـکیرما  حرط  نـیا  هـک  تـسا  نـیا  موـس  یهـتکن 

یاھرازبا اھهناسر و  ریثات  هب  طوبرم  نآ  دـصرد  تصـش  هاجنپ ، دودـح  هک  دـنیبیم  دـنک ، هبـساحم  یـسک  رگا  دـش . ارجا  هریغ  ملیف و  هماـنزور ، دراـکالپ ، ولباـت ، یهلیـسوهب 

لماع زا  دعب  تسین . یخوش  یگنھرف ، نوخیبش  دیریگب . یدـج  مدرک -  حرطم  شیپ  لاس  تشھ  تفھ ، نم  هک  ار -  یگنھرف  مجاھت  یهلاسم  نم ! نازیزع  دوب . یگنھرف 

. دوبن چیھ  یماظن  لماع  دوب . یداصتقا  یسایس و  لماع  مود ، یهجرد  رد  یغیلبت ، یاهناسر و 

دھشم  / ١٠/١٣٨٠/٠۶ رد  نایوجشناد  یمالسا  هعماج  هرگنک  هب  مایپ 

دنمهرھب ار  روـشک  یادرف  زورما و  نآ ، یاـھهدروآرف  هک  تـسا  یھلا  یئهـنیجنگ  دوـش  نـشور  هناـملاع  یهشیدـنا  غورف  ناـمیا و  روـن  اـب  هـک  یماـگنھ  ناوـج ، شیـالآیب  لد 

. تسا تسایس  گنھرف و  یهنیمز  رد  نایوجـشناد  یرکف  اقترا  دریگ ، رارق  یئوجـشناد  یاھتیلاعف  ردص  رد  ملع ، لیـصحت  زا  سپ  دیابیم  هچنآ  ینونک ، یهلحرم  رد  دزاسیم .

یاھرواب هلیـسو ، نیدب  دنددصرد  نانآ  تسا . روشک  رد  یگنھرف  یاھھاگیاپ  ریخـست  یمالـسا ، یروھمج  نانمـشد  فدھ  نیرتیروف  هک  دـنک  راکنا  دـناوتیمن  سکچیھ  زورما 

یتسد ورف  یریذپهطلس و  یاھرواب  دنیادزب و  اھلد  اھنھذ و  زا  تسا ، یرابکتسا  یهطلس  ماظن  ربارب  رد  ناریا  تلم  یگداتسیا  لماع  نیرتیلـصا  هک  ار  یبالقنا  یمالـسا و 

رد ینکفا  دیدرت  یارب  یگنھرف  یاھهصرع  زا  یرایـسب  رد  روز ، رز و  یاھیروتارپما  ناگدناشنتسد  اھهطـساو و  یوس  زا  راکـشآ  شالت  دنناشنب . نآ  یاج  هب  ار  برغ  ربارب  رد 

هب ار  نآ  زورما  دـنتفرگیمن ، یدـج  ار  یگنھرف  نوخیبش  ربارب  رد  رادـشھ  زورید  هک  یناـسک  و  تسا ، هدـنکفا  هغدـغد  هب  زین  ار  رواـب  رید  دارفا  زورما  بـالقنا ، مالـسا و  یناـبم 

رد روشک  یـسایس  یگنھرف و  یهدنیآ  دنرادیمرب و  مدق  یگنازرف  شناد و  یهداج  رد  هکنانآ  هژیوب  دناناناوج ، نوخیبش ، نیا  جامآ  نیتسخن  کشیب  دینیبیم . دوخ  مشچ 

هک مینادیم  ینـشور  هب  یلو  دـبای ، تسد  دوـخ  رظن  دروـم  لوـصحم  هب  تسا  هتـسناوتن  ناوارف ، یهنیزھ  شـالت و  مغر  هب  نمـشد  هـک  تـسا  تـسرد  تـسا . اـھنآ  تـسد 

تمھ یهتـسیاش  یئوجـشناد  یاھلکـشت  هک  تسا  نامھ  اھنیا  و  تسا ، یـسایس  لیلحت  تردـق  هناـنیبنشور و  ناـمیا  تفرعم و  ناھاوخدـب ، یهدـنبوک  خـساپ  نیرتمھم 

. دنشابیم نآ  هب  نتخادرپ  نتشامگ و 

تدحو  / ٢٧/١٣٨١/٠۵ میکحت  رتفد  ییامھدرگ  هب  مایپ 

رگید هزورما  زین  نیا  تسا . گنرین  بیرف و  یاھقوب  غیلبت و  یهلمع  یمالـسا  یروھمج  ماظن  ناریا و  یبالقنا  تلم  هب  مجاـھت  رد  رابکتـسا  ملظ و  یهھبج  مدـقم  طـخ  نونکا 

عبانم نیا  تسا . شیوخ  رادتقا  هناوتـشپ  نیا  زا  ناریا  تلم  ندرک  تسدیھت  یونعم و  یرظن و  عبانم  تراغ  رب  ییاکیرمآ  ناردلق  نایوگروز و  تمھ  هک  تسا  راکـشآ  یتقیقح 

زا ار  یماظن  مجاھت  یهنیزھ  راکنیا  اـب  هک  تسا  نآ  نمـشد  تین  دنتـسھ . یگنھرف  تراـغ  نیا  جاـمآ  نیتسخن  ناـناوج  تسا و  ناریا  تلم  یهزیگنا  دـیما و  ناـمیا و  ناـمھ 

یمتح و ناریا  رب  اکیرمآ  یهرابود  یهطلس  دنوش  قفوم  ام  ناناوج  یهزیگنا  نامیا و  دیما و  تراغ  رد  نانآ  رگا  دبای . تسد  دوخ  دیلپ  یاھفدھ  هب  نآ  نودب  درادرب و  دوخ  شود 

. تسا هنیزھیب  نانآ  یارب 

ییوجـشناد یاھهعومجم  رگید  تدحو و  میکحت  رتفد  تسا . رابهعجاف  نوخیبش  نیا  یهناعاجـش  هناناوج و  ندرک  یثنخ  دوریم ، راظتنا  ییوجـشناد  یناوج و  حور  زا  هچنآ 

زا تسا . امـش  یهیامرـس  نیرتمھم  اھتقامح ، اھتثابخ و  زا  ندشن  هتـسخ  رب  ناتعطاق  میمـصت  امـش و  یهدارا  تمھ و  دننک . سح  شیوخ  شود  هب  ار  تیلووسم  نیا  دـیاب 

نم نرـصنیل هللا  و  تسا . ام  اب  ادخ  دیور و  شیپ  هب  هار  نیا  رد  تماقتـسا  اب  دیبلطب و  ددـم  هب  ار  قح  هار  یادھـش  ادـخ و  یایلوا  هبیط  حاورا  دـیھاوخب و  کمک  لاعتم  یادـخ 

. هرصنی

نادمھ  / ١۵/١٣٨٣/٠۴ ناتسا  مدرم  رادید  رد  تانایب 

نیا رگا  دـنناد  یم اھنآ  دـنراد . عمط  مشچ  دنتـسھ -  ام  تردـق  عبانم  هک  یناسنا -  عبانم  هب  دنـشاب ، هتـشاد  عمط  مشچ  ام  یعیبط  عبانم  هب  هک  نآ زا  شیب  اـم  نانمـشد 

تسد زا  ار  راکتبا  راک و  طاشن  رگا  دھدب ، تسد  زا  ار  دوخ  یگتـسبمھ  تدحو و  نامیا و  یلم و  تریغ  تلم  کی  رگا  دوش ، هتفرگ  تلم  کی  تسد  زا  یعامتجا  یاھ  هیامرس

هطلـس وا  رب  دنناوت  یم دنیوگب ، روز  وا  هب  تحار  دنناوت  یم تفرگ ؛ دھاوخ  رارق  نانمـشد  سرتسد  رد  الماک  دھدب ، تسد  زا  ار  دوخ  تفرـشیپ  هب  ور  یملع  تکرح  رگا  دـھدب ،

دیاب هک  تسا  یونعم  یاھ  هیامرـس نیمھ  دـھد ، یم رارق  نانمـشد  لباقم  رد  یمکحتـسم  دـس  هچنآ  دـننک . تراغ  مھ  ار  وا  یدام  یعیبط و  عباـنم  دـنناوت  یم دـننک ، ادـیپ 

. دوشن نوخیبش  راچد  میشاب  بقارم 

. دننک یمن تظفاحم  اھ  هیامرـس نیا  زا  اما  دننک ؛ یم راک  تلم  یارب  هک  دنراد  اعدا  یگنھرف  ی  هصرع یـسایس و  ی  هنحـص رد  هک  ما  هدید ار  یرایـسب  ناسک  هنافـساتم  نم 

عفن هب  تسا ؛ نمـشد  عفن  هب  تسیک ؟ عفن  هب  اھنیا  دـندرک . ییاسرف  ملق نامیا  تعاجـش و  یراکادـف ، راثیا ، تدـھاجم ، هیلع  ام  یاھ  همانزور زا  یـضعب  رد  هک  دـیدید  امش 

یلم و رورغ  زا  ار  روـشک  کـی  مدرم  رگا  دنـشاب . هدروآ  نوریب  وا  نت  زا  گـنج  نادـیم  رد  ار  هرز  هک  تسا  نـیا  لـثم  دـننکب ؛ تسدـیھت  شناـمیا  زا  ار  تـلم  تـسین . ناریا  تـلم 

« يگنھرف نوخیبش   » 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 4هاگياپ  هحفص 2 
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داھج و یناسک  دـیابن  تسا . نمـشد  یونعم  حالـس  اھنیا  دـنا ؛ هدرک حالـس  علخ  نمـشد  لـباقم  رد  ار  اـھنآ  دـننک ، تسدـیھت  تماقتـسا  یگداتـسیا و  تعاـنم و  ساـسحا 

. دننک ریقحت  دنرمشب و  کچوک  ار  بالقنا  یاھدرواتسد  دیابن  دنھد . رارق  کیکشت  دروم  دننک و  راکنا  ار  مدرم  ینید  یاھرواب  ریقحت و  ار  تداھش 

یمالسا  / ٠٣/٢٩/١٣٨۵ یروھمج  ماظن  نارازگراک  نالوئسم و  رادید  رد  تانایب 

هن دـنراد -  یزیر  هماـنرب مھدزون  نرق  زا  هناـیمرواخ  یور  اـھنیا  دیـشاب . هتـشادن  یدـیدرت  چـیھ  نیا  رد  تساـکیرما ؛ ی  هیحاـن زا  اـم ، یلیمحت  ینوریب  شلاـچ  نیرتمھم  زورما 

، دنھ سونایقا  تسا و  رگرامعتـسا  یاھتلود  رارقتـسا  لحم  هنارتیدم ، یایرد  تسا . دنھ  سونایقا  هنارتیدم و  یایرد  نیب  لصاف  ی  هقطنم هنایمرواخ  نوچ  برغ -  اھییاکیرما ،

شذوفن ناریا و  یور  سیلگنا  یاھراشف  دنشاب . توافت  یب نآ  هب  تبسن  دنتسناوت  یمن هک  هتفرگ ، رارق  ساسح  ی  هقطنم ود  نیا  نیب  هنایم  رواخ  و  تارمعتـسم ؛ ی  هقطنم

. دراد میمعت  هنایم  رواخ  ی  همھ هب  تبـسن  نیا  و  میدـش ؛ دـنھ  ینابرق  زور  نآ  ام  تفرگ و  ماجنا  دوب -  ایناتیرب  تلود  وزج  زور  نآ  هک  دـنھ -  زا  تظاـفح  یارب  مھدزون ، نرق  رد 

ی هلئـسم لوا و  گنج  زا  دعب  ینامثع  تافرـصتم  میـسقت  ی  هلئـسم تفن ، ی  هلئـسم دش : ادیپ  مھ  یرگید  نوگانوگ  لماوع  دعب ، تساج . نیمھ زا  مھ  لیئارـسا  شیادـیپ 

نیا رد  ـالاح  دـنراد . یزیر  هماـنرب هناـیم  رواـخ  ی  هقطنم یور  اـکیرما -  برغ -  راوخ  ثاریم رخآ  رد  مھ  دـعب  برغ ، درک . دـیدشت  ار  عوضوم  اـھنیا ، ی  همھ هک  یوروش ، شیادـیپ 

لوصا اـب  یمالـسا ،» یروھمج   » ماـن هب  یتلود  ناـھگان  تسھ ، زیچ  همھ  یـسایس و  ییاـیفارغج و  کـیژتارتسا  یدربـھار و  ی  هقطنم تفن و  نآ  رد  هک  ساـسح  ی  هقطنم

تلم ار  اکیرما  جـل  دـیروآ ؟ یم رد  ار  اکیرما  جـل  ارچ  امـش  دـنیوگ : یم اھیـضعب  تسا . هدرک  دـنلب  رـس  اکیرما ، ی  هنازواجتم تسایـس  هناملاظ و  ینابم  اب  تیدـض  اـب  شدوخ و 

گنج تخس -  یزادنارب  ی  هئطوت اب  لوا ، ی  هلاس هد  ی  هرود نآ  رد  اھنآ  مینک ؟ شراک  هچ  هدمآرد ، اکیرما  جل  دیداد ، لیکـشت  ار  یمالـسا  یروھمج  دیدروآرد ؛ امـش  دندروآرد ؛

کی یمالـسا  یروھمج  ناریا و  تلم  یارب  یوحن  هب  مادـک  رھ  یداصتقا ، میرحت  یلیمحت و  گنج  دـننکب . یراک  دنتـسناوتن  اما  دـندرک ؛ عورـش  یداـصتقا -  میرحت  یلیمحت و 

میرحت درک ؛ راوتـسا  ممـصم و  ار  ام  گنج ، تشاد . یعفان  یاھناراب  ناریا  تلم  یارب  دوخ ، لد  رد  دنتخادنا ، هار  ناریا  تلم  رـس  یور  اھنآ  هک  یا  هریت یاھربا  نیا  دـش . تصرف 

هک یگنھرف -  نوخیبش  یگنھرف و  مجاھت  دندرک -  لابند  ار  مرن  یزادنارب  دعب ، ی  هرود رد  دروآ . ام  یارب  ار  تاکرب  نیا  ی  همھ تخادـنا و  دوخ  هب  یاکتا  رکف  هب  ار  ام  یداصتقا ،

یگنھرف مجاھت  تسادـیپ  هک  دـیآ ، یم راکرـس  لوصا  راعـش  اب  لوصا و  هب  یکتم  تلود  کی  ـالاح  هک  دـش  نیا  هجیتن  یداـمتم ، یاـھلاس  زا  دـعب  دیـسرن و  ییاـج  هب  مھ  نآ 

اب داحتا ، اب  تینوصم  نیا  زا  یـشخب  مینک . نوصم  ار  نامدوخ  دـیاب  ام  هک  تسا ، هار  رد  رگید  یاـھ  هئطوت مھ  نیا  زا  دـعب  دـنکب . دنتـساوخ ، یم اـھنآ  هک  یراـک  نآ  هتـسناوتن 

داحتا اب  عمج ، ساوح  اب  زاب ، مشچ  اب  دور ؛ یمن شیپ  یراک  دـتفیب ، هار  ددـنبب و  ار  مشچ  ناسنا  رگا  هک  منک  یم دـیکات  دـیآ . یم دوجو  هب  ملع  لقع و  یریگراک  هب  اب  نامیا ،

. دش دھاوخ  حتف  یرگید  زا  سپ  یکی  اھ  هلق دش ؛ دھاوخ  لح  یرگید  زا  سپ  یکی  تالکشم  ی  همھ تفر . شیپ  دیاب  اھتصرف  ی  همھ زا  هدافتسا  اب  هملک و 

یقرش  / ١٣٨٧/١١/٢٨ ناجیابرذآ  مدرم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یرابکتـسا دـض  رثا  تیـصاخ و  زا  ار  یمالـسا  بالقنا  هک  تسا  نیا  ددـصرد  دوخ  ناوت  یهمھ  اب  هک  دـنکیم  هظحالم  ار  یاهدرتسگ  یهھبج  کی  دوخ  لباقم  رد  ام  تلم  زورما 

هک دـندرک  ار  ناـشدوخ  شـالت  یهمھ  دریگب ؛ اـپ  تسا ، بـالقنا  دولوم  هک  یمالـسا  یروـھمج  دراذـگن  هک  دوـب  نیا  شایعـس  هھبج  ناـمھ  بـالقنا ، یزوریپ  لوا  زا  دزادـنیب .

تلم نیا  رب  لاس  تشھ  ار  یلیمحت  گنج  دـندرک ، یداـصتقا  یهرـصاحم  دـندرک ، یـسایس  مادـقا  دنتـسناوتن . هتبلا  و  دـنک ، دـشر  دـنراذگن  ناـینب  زا  ار  یمالـسا  یروھمج 

ماظن هک  دندیسر  هجیتن  نیا  هب  دنتسناوتن . دنتخادنا ، یمالسا  یروھمج  ماظن  بالقنا و  ناج  هب  ار  ینورد  یاھهسوسو  دندرک ، زیھجت  ار  تلم  نیا  نانمشد  دندرک ، لیمحت 

ثحب دناهتشاد . هگن  ار  ماظن  نیا  نموم  ناسنا  اھنویلیم  تسا ؛ نموم  مدرم  یهدرکرپس  یاھهنیس  نآ ، یماح  نآ ، عفادم  نوچ  درک ؛ طقاس  دوشیمن  ار  یمالسا  یروھمج 

کی تقو  کی  درادـن . یرطخ  رابکتـسا  یارب  ماظن  نآ  دـنماظن ؛ کی  یهقزترم  هدـع  کی  تسا و  رفن  دـنچ  هب  مئاق  ماظن  کی  تقو  کـی  تسین . اـھنیا  ثحب  تلود و  نیلوئـسم و 

نیمھ تسا . هدـیمھف  رابکتـسا  ار  نیا  داد . ناکت  دوشیمن  ار  ماظن  نیا  تسا ، مدرم  قیمع  یناـبیتشپ  هب  مدرم ، یاـھلد  هب  یکتم  تسا ، مدرم  یاـھنامیا  هب  یکتم  ماـظن 

، فـلتخم یاھهنحـص  رد  اـھناوج  روـضح  یملع ، یاھتفرـشیپ  دوـب . تـمظعرپ  هوکـشاب و  رایـسب  شیاـمن  کـی  نـیا  مدرم ، امــش  لاـسما  نـمھب  نـیمھ ٢٢  اـھیئامیپھار ،

هب دـننکیم  راختفا  دوشیمن ؛ هجاوم  بـالقنا  یاھراعـش  هب  تبـسن  یگدنمرـش  اـب  نیلوئـسم  زا  یـسک  تسا -  هدـش  شیپ  زا  رتهدـنز  هناتخبـشوخ  هک  بـالقنا  یاـھراعش 

زا دـیاب  هک  دناهدیـسر  هجیتن  نیا  هب  اھنآ  داد . ناـکت  دوشیمن  ار  ماـظن  هک  دـھدیم  ناـشن  اـنعمرپ -  زغمرپ و  ربتعم و  یـساسا  نوناـق  نیا  هب  مالـسا ، هب  یدازآ ، هب  لالقتـسا ،

هدھاشم ار  نآ  مئالع  فلتخم  یاھشخب  رد  ناسنا  هک  یگنھرف  نوخیبش  نیا  متفگ ، لبق  لاس  دنچ  هدنب  هک  یگنھرف  مجاھت  نیا  دننک . مک  دنناوتیم  هچ  رھ  ماظن  یاوتحم 

زا دوخ ، ینید  یمالـسا و  نومـضم  زا  دوخ ، یاوتحم  زا  ار  بالقنا  تسا ؛ دـصق  نیا  اـب  تسا ؛ تین  نیا  هب  دـنیبیم ، یفلتخم  یاھـشخب  رد  ار  نآ  ناـسنا  مھ  زورما  درکیم و 

. تسا نمھب  هن  تسیب و  یهیـضق  نامھ  لثم  مھ  نیا  دـبلطیم . ار  مدرم  یرایـشوھ  هک  تسا  یـساسح  طاـقن  ناـمھ  زا  نیا ، دـننک . ادـج  دـننک و  یھت  دوخ  یبـالقنا  حور 

نیمھ عطاقم  یهمھ  رد  دـیتسب ؛ راک  هب  ار  ناتدوخ  مھف  نیا  مھ ، لـمع  یهلحرم  رد  دـیدیمھف ، ار  نیا  اـھیزیربت  امـش  دـندیمھفن ، ار  نمھب  هن  تسیب و  تیمھا  اـھیلیخ 

یروھمج ماـظن  بـالقنا و  تاـکرب  زا  یکی  مھ  نیا  دوخ  دنرایـشوھ . ـالماک  تلم  دـننکیم ؛ کرد  زورما  هناتخبـشوخ  و  دـنک ؛ کرد  اـم  تلم  دـیاب  ار  ثداوح  تیمھا  تسا . روـج 

. دندرک ادیپ  لیلحت  تردق  دناهدش ، رادیب  مدرم  تسا . هدوب  یمالسا 

مدرم  / ٢٢/١٣٩٧/٠۵ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

هدنب هک  دش  عورـش  ام  روشک  هیلع  یدولآتثابخ  یگنھرف  تکرح  کی  دوب ، ام  بالقنا  مود  یهھد  هک  یهھد ٧٠  رد  دینیبب ؛ دنـسویام . مھ  یگنھرف  گنج  زا  اھییاکیرمآ [ [

مدرم دـشاب ، زاب  ناشمـشچ  دـشاب ، ناشـساوح  اھناوج  هکنیا  یارب  مدرک ، حرطم  ار  یگنھرف  نوخیبش  یهلئـسم  مدرک ، حرطم  ار  یگنھرف  مجاـھت  یهلئـسم  تقوناـمھ 

ناج مرح  عفادم  ناونعهب  دـنوریم  دـنراد  زورما  یهھد ٧٠ ، نیدلوتم  دینک ؛ هاگن  امـش  الاح  دـش ؛ عورـش  یهھد ٧٠  رد  اـم  روشک  هیلع  یگنھرف  عیـسو  تکرح  کـی  دـننادب .

ناتـسوب رد  اھلگ  نیا  دوب ، یگنھرف  عیـسو  مجاھت  نآ  هک  ینارود  ناـمھ  رد  دزیم ؟ سدـح  ار  نیا  یـسک  هچ  ددرگیمرب ! ناشـشعن  دـنھدیم ؛ ورین  دـنھدیم و  رـس  دـنھدیم ،

کی دروخ . تسکش  یگنھرف  گنج  رد  نمشد  میدش و  زوریپ  یگنھرف  گنج  رد  ام  سپ  دندش ؛ تسرد  اھیججح  دندییور ، اھلاھن  نیا  دندش ، هتفکش  یمالسا  یروھمج 

یروھمج اما ] [ ؛ نیا رب  دنتـشاد  رارـصا  و  دنرپسب ، یـشومارف  هب  ار  سدـقم  عافد  تاراختفا  هکنیا  یارب  یهھد ٨٠ ، زا  یـشخب  یهھد ٧٠ و  رد  دـنتخادنا  هار  یگنھرف  گـنج 

دنتفر دنداتفا  هار  ناوج  اھنویلیم  تسا . مرن  تردق  یروانف  کی  تسا ؛ یروانف  کی  رون  نایھار  رون . نایھار  یهدمع  تکرح  ینعی  دروآ ، دوجو  هب  ار  مرن  یروانف  کی  یمالـسا 

رد دنداد و  حرـش  ناشیارب ] [ ؛ تسا هداتفا  یتاقافتا  هچ  تسا و  هدوب  یتیعـضو  هچ  هک  دندید  اجنآ  یراکادف ، نوناک  نآ  رد  سدـق ، تفرعم و  نوناک  نآ  رد  گنج ، یاھهھبج  رد 

مھ همھ  ابیرقت  هک   - ار دجاسم  رد  نیفکتعم  دزادنایم ؛ هار  رون  نایھار  دـنکیم ؛ تیبرت  مرح  عفادـم  تسا ؛ نیا  یمالـسا  یروھمج  هلب ، دـنتفرگ . رارق  سدـقم  عافد  یارجام 

زوریپ ام  مھ  یماظن  گنج  رد  میدش . زوریپ  نمشد  رب  یگنھرف  گنج  رد  ام  سپ  دوبن ؛ البق ]  ] هک اھنیا  دروآیم ؛ دوجو  هب  تسادق - عرضت و  یلاع  دامن  کی  ناونعهب  دنناوج ،

. میدش
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