
ناراتسرپ  / ١٣٧١/٠٨/١٣ ناملعم و  نایوجشناد ، نازومآشناد ، رادید  رد  تانایب 

هک هچنآ  یارب  مسا ، نیا  منک . یفرعم  یناھج » یروتاتکید   » و یللملا » نیب دادبتـسا   » مان هب  ار  نآ  مناوت  یم هدـنب  هک  یزیچ  زا  تسا  ترابع  زورما ، ناھج  رد  گرزب  یالب  نآ 

اھتلود هک  تسا  نیا  شیانعم  یناھج  رابکتسا  تسا . یناھج  یللملا و  نیب رابکتسا  یالعا  ی  هبترم یللملا ، نیب دادبتـسا  تسا . یبسانم  مسا  درذگ ، یم اھتلم  رب  زورما 

رد دـنزادرپ ، یم تلاخد  هب  اھ  نآ یاھتموکح  رد  دـنرب ، یم ار  اھ  نآ تورث  دـنوش : یم هجاوم  یرابکتـسا  دروخرب  اب  رگید ، یاھتلم  هب  تبـسن  هک  دنتـسھ  ایند  رد  ییاھتردـق  و 

اب مھدزون ، مھدجھ و  نرق  رد  هک  یزیچ  نامھ  تسا . یللملا  نیب رابکتسا  نیا ، دنناشک . یم تمس  نآ  تمـس و  نیا  هب  ار  اھ  نآ دننک و  یم رظن  لامعا  اھ  نآ یاھتـسایس 

ود نیب  ار  ایند  هک  دمآرد ، یناھج  رابکتسا  لکش  هب  یرابکتسا ، یاھتردق  جوا  نارود  رد  ای  زورما ، و  دیدرگ ، لدبم  نیون  رامعتسا  هب  متسیب  نرق  رد  دعب  دش و  عورش  رامعتسا 

. دندرشف یم دوخ  ی  هجنپ رد  دندیشود و  یم ار  یتلم  یوحن  هب  مادکرھ  دندوب و  هدرک  میسقت  تردق  ود  بطق و 

قح رگید  یاھتلم  یارب  اکیرما ، ی  هدـحتم تالایا  اھ  نآ سار  رد  یناھج و  ربکتـسم  یاھتردـق  هک  تسا  نیا  زا  ترابع  هدـش ، هفاـضا  یللملا  نیب دادبتـسا  هب  هک  یزیچ  زورما 

رد الثم  دنھد . یم ماجنا  دشاب ، ییاھتلم  ای  یتلم  ررض  هب  ول  و  دننادب ، مزال  دیفم و  ناشدوخ  تسایـس  یارب  هک  یراک  رھ  دنتـسین . لئاق  مھ  ندرک  رظن  راھظا  ندز و  فرح 

اب ملاع ، نوگانوگ  قطانم  رد  ای  دننک و  یم ریمخ  درخ و  ار  هقطنم  ناشدوخ ، ی  هدنشک یاھحالس  حلـسم و  یاھورین  ی  هلیـسو هب  ناشدوخ و  یاھدگل  ریز  قارع ، ی  هیـضق

، دریگ یم تروص  ینیرفآ  هعجاف همھ  نآ  رگید ، قطانم  نانبل و  رد  ای  یلاغـشا و  نیطـسلف  رد  دـییامرفب  ضرف  دریگ . یم ماجنا  تایانج  عیاجف و  عاونا  اھ ، نآ کمک  ای  هراـشا و 

مھتم تاماھتا  عاونا  هب  ار  تلود  نآ  ای  تلم و  نآ  لماک ، یروتاتکید  دادبتـسا و  اب  دـننک ، تفلاخم  ایند  رد  ینادرمتلود  ای  دـنک  زاربا  بلاـطم  نیا  فـالخرب  یرظن  یتلم ، رگا  اـما 

. دننک جراخ  نادیم  زا  ار  اھ  نآ هکنیا  یارب  دنیامن ؛ یم
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هتکن نیا  یور  یللملا ، نیب عماجم  رد  یللملا ، نیب قطن  هس  ود ، رد  هدنب  تسا . هدرک  ادیپ  شیازفا  برغ  کولب  اکیرما و  عفن  هب  دادبتـسا  نیمھ  یوروش ، یـشاپورف  زا  دـعب 

هب تبـسن  اھ  نیا تسا . رتایوگ  یللملا » نیب یروتاـتکید   » اـی یناـھج » دادبتـسا   » حالطـصا لامعتـسا  منک  یم ساـسحا  زورما  مدرک و  هیکت  یناـھج » ی  هطلـس  » ناونع هب 

، نآ و  دنوش ، میلـست  دیاب  ای  دنراد : هگن  نوریب  ار  دوخ  دـنناوت  یمن لاح  ود  زا  اھتلم  تسا . تیرـشب  زورما  گرزب  یالب  نآ  نیا ، دـنھد و  یم جرخ  هب  یروتاتکید  ملاع ، یاھتلم 

رد یدادبتـسا  یرامعتـسا و  لاور  نیمھ  تفرـشیپ  هب  بیترت  نیا  هب  دـنامن و  اـھ  نآ یارب  یا  هدـنیآ دـنوشب و  تراـغ  هک  دـنھاوخ  یم ار  نآ  اـھتلود  هنافـساتم  هک  تسا  یزیچ 

. تسا فلتخم  اما  تسا ، سنج  کی  هچرگا  هزرابم ، فرط  دننک ؟ هزرابم  یسک  هچ  اب  دننک . هزرابم  دنتـسیاب و  اھتلم  هک  تسا  نیا  رگید  هار  اما  دننک . یم کمک  ملاع  حطس 

تساکیرما و دوخ  اب  یھاگ  تسا . رگید  تلود  کی  اب  یھاگ  تسا ، تلود  کی  اب  یھاگ  دننک . هزرابم  دنک ، یم تیوقت  ار  یناھج  یروتاتکید  هک  یتھج  هاگتـسد و  نآ  اب  دـیاب 

تسا قحب  تازرابم  نیا  تساھتلم . تازرابم  اھ  نیا دتفا . یم قافتا  نانبل  نیطسلف و  رد  هک  هچنآ  لثم  یگتـشذگدوخ ؛ زا  اب  هارمھ  هنادھاجم و  تسا  ییاھـشور  اب  یھاگ 

؟ دنھد رارق  تمالم  دروم  دنک ، تمواقم  دھاوخ  یم تردق ، میظع  جوم  نآ  لباقم  رد  هک  ار  تلم  زا  یداحآ  ای  تلم  کی  ی  هزرابم دنناوت  یم ملاع  یاھفاصنااب  ایآ  هن ؟ ای 

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

نیطـسلف و ی  هیـضق امـش  دورب ! نیب  زا  شحبق  هک  دـنیوگب  ردـق  نآ  دـننک . جـیار  اـھنابز  رد  ار  هاـنگ  نآ  هک  تسا  نـیا  شیاـھھار  زا  یکی  لـمع ، رد  هاـنگ  کـی  ندرک  جـیار  یارب 

مادم سب  زا  تسا . یگرزب  تربع  میظع و  رایسب  ی  هبرجت نیا  زورما  دینیبب ! دندرک ، لوبق  نیطـسلف  تلم  ناشدوخ و  یارب  اھینیطـسلف  زا  یـضعب  هک  ار  یموش  تشونرس 

: دنتفگن بصاغ »! نمشد  : » 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 

!« نوریب ورب  ام  هناخ  زا  هدـش ، نـالف  نـالف  دـنیوگب  هک  تسا  نیا  وا  اـب  ی  هرکاذـم یا !؟ هرکاذـم هچ  تسا . هتـسشن  اھینیطـسلف  ی  هناـخ رد  نیا  تسا . بصاـغ  نمـشد  نیا  »

هک هناتـسود ، ی  هرکاذم الا ، و  نیا . ینعی  هرکاذم ، ینک »!؟ یم ملظ  ردق  نیا  ارچ  هدش ، نالف  نالف  : » دنیوگب هک  تسا  نیا  ملاظ  اب  ی  هرکاذم تسا . نیا  بصاغ ، اب  ی  هرکاذم

مھ سک  چیھ دراد !؟ ینعم  هچ  میرادن ،» ار  اھفرح  نیا  بصاغ  اب  رگید   » دوش هتفگ  هکنیا  و  دننزب ، هناچ  دعب  دیوگب و  یزیچ  نیا  دـیوگب و  یزیچ  وا  دـندنخب و  دـنیوگب و  دـنورب و 

. دیـسر هایـس  خلت و  زور  نیا  هب  شرخآ  تفر و  نیب  زا  اھرظن  رد  شحبق  بیع و  ات  دندزن ، رـشت  دندروآ ، دـندروآ و  دـندروآ و  ار  لیئارـسا  اب  هرکاذـم  مسا  یھ  هک  یناسک  نآ  هب 

طابترا هدوارم و  هرکاذم و  هب  جایتحا  هک  تسا  یتلم  ناریا ، تلم  دشاب ! اھ  نیا ناشدصق  دنروآ ، یم ناریا  تلم  لخاد  رد  اجنآ و  اجنیا و  ار  هرکاذم  مسا  یھ  هک  یناسک  دـنکن 

رد هب  هکنیا  هب  میراد  جایتحا  هچ  ام  درادـن !؟ ار  دوخ  زا  عافد  تردـق  ناریا ، تلم  رگم  تسا !؟ یکچوک  تلم  ناریا  تلم  رگم  دیفیعـض !؟ امـش  رگم  درادـن . ربکتـسم  نمـشد  اـب 

حالطصا هب  ار  یسارکمد  مچرپ  دنروآ و  یم ار  یسارکمد  مسا  هک  ینایاقآ  نیا  متفگ : هتشذگ  لاس  نم  میورب !؟ یللملا  نیب یاھروتاتکید  نیدبتسم و  نیربکتـسم ، ی  هناخ

یروتاتکید کی  یللملا ، نیب حطـس  رد  اھنامھ  تسین . اھروشک  هنوگ  نیا رد  یعقاو  یـسارکمد  تسا و  غورد  مھ  نامھ  دـنا ، هدرک دـنلب  ناشدوخ  یاـھتلم  یارب  رھاـظ  هب  و 

هدش تسرد  اجنآ  مھ  یھاگتـسد  هنافـساتم  و  دننک ، یم صحفت  دـھاوخ  یم ناشلد  اجرھ  دـنوش ، یم دراو  دـھاوخ  یم ناشلد  اجرھ  دـنزادنا . یم هار  هب  نینوخ  میظع و 

: مییوگب مینک و  میظعت  اـھ  نآ لـباقم  رد  میورب ؛ اـھروتاتکید  غارـس  اـم  دراد  یموزل  هچ  تینما ! یاروـش  لـلم و  ناـمزاس  ینعی  اـھ . نیا تسد  رد  رد  یرازبا  ناوـنع  هب  تسا 

دوخ ی  هناخ زا  ار  وا  راعـش  اب  یلاخ و  تشم  اب  تشادـن ، زیچ  چـیھ هک  تقو  نآ تلم ، نیا  هک  تسا  یروتاتکید  نامھ  روتاتکید ، نیا  اقآ ! هن  دـینک »!؟ هرکاذـم  ام  اـب  دـییامرفب  »

. تسا روتاتکید  نامھ  نیا ، درک . نوریب 

مدرم  / ١٠/١٧/١٣٧۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

، یمالـسا دنلبرـس و  گرزب و  ناریا  رد  یراک  بارخ یارب  رالد - درایلیم  ود  رالد ، نویلیم  تسیود  هن ؛ رـالد  نویلیم  تسیب  لاـح  یغلبم - بیوصت  اـب  هک  درک  لاـیخ  اـکیرما  میژر 

! دمھفب دنادب و  هکنیا  نودب  تفرگ ؛ رارق  اوزنا  رد  شدوخ  یلو  داد ؛ دھاوخ  رارق  اوزنا  رد  ار  ام  روشک 

تسا و هدرک  موکحم  ار  راک  نیا  ایند ، یمومع  راکفا  هک  لاح  تسا  نکمم  تساوسر . فیخـس و  تکرح  نیا  ردـقچ  دـمھف  یمن ملاع  یمومع  راـکفا  هک  دـندرک  لاـیخ  اـھ  نیا

رگم میراذگ ؟ یم ام  رگم  اما  دوش ؛ هدرپس  یـشومارف  هب  هیـضق  نیا  دای  هک  دننک  یراک  دنوش و  نامیـشپ  دنمھفب و  ار  تایعقاو  درک ، دھاوخ  موکحم  رتشیب  درذگب  مھ  هچرھ 

رد احیرـص  هک  دسر  یم اجنیا  هب  اکیرما  میژر  تحاقو  ینارود ، رد  هک  دننادب  دیاب  هدنیآ ، یاھلـسن  ی  همھ ایند و  ی  همھ دوش ؟ شومارف  ییاکیرما  تحاضف  نیا  میراذـگ  یم ام 

؛ دـھد ماجنا  للملا  نیب طـباور  رد  یتلود  تسا  نکمم  هک  یراـک  نیرت  موکحم نیرت و  تشز دـنک ! یم بیوصت  یراـک  بارخ ی  هجدوب ردـتقم ، تلم  کـی  دازآ و  تلود  کـی  لـباقم 

زورما هتبلا  دوب ! دھاوخ  اھ  نآ یارب  یتراسخرپ  هابتـشا  بجع  لایخ ، نیا  دش ! دـھاوخ  اھ  نآ یروتاتکید  میلـست  ایند  هک  دـننک  یم لایخ  اکیرما  نادرمتلود  تسا . راک  نیمھ 

دنمھف یم تقو  نآ  دنیـشنبورف ، رابغ  درگ و  هک  یردق  دننک . یم هچ  دنمھف  یمن دـنتاباختنا و  باب  رد  ناشدوخ  لومعم  یناسنا  لوصا  زا  رود  تازرابم  تسم  مرگرـس و  اھ  نآ

. دش دھاوخ  اھ  نآ میلست  ایند  هک  دننک  یم لایخ  دنا . هدرک یطلغ  هچ  هک 
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، تلود کی  ناونع  هب اکیرما  رگا  الا  و  تساکیرما ، میژر  ایند ، رد  رابکتـسا  رھظم  زورما  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب اکیرما  اب  ی  هزرابم تسا . رابکتـسا  اب  هزراـبم  ی  هلاـسم هلئـسم ،

. تسا رابکتسا  لماک  رھظم  نامز ، زا  هرود  نیا  رد  اکیرما  میژر  تلود و  زورما  نکیل  دوب ؛ اھتلود  ی  هیقب لثم  ام  یارب  تشادن ، ار  یرابکتسا  یاھفدھ  اھشور و 

هچ دنوش ، قئاف  هزرابم  نیا  رد  هچ  دننک ؛ یم هزرابم  ناشدوخ  یاھروشک  رد  یروتاتکید  اب  اھتلم  یللملا . نیب حطس  رد  یروتاتکید  ینعی  تینوعرف ، تلاح  ینعی  رابکتسا ،

، دنک یم تلاخد  اھتلم  تشونرس  رد  دنک ؛ یم تلاخد  اھراک  ی  همھ رد  تسا و  هداتـسیا  اجنآ  یللملا  نیب روتاتکید  کی  دننیب  یم دننک ، یم الاب  هک  ار  دوخ  رـس  اما  دنوشن ؛

نآ رب  روتاتکید  صخش  کی  یروتاتکید و  ماظن  کی  هک  تسا  یروشک  رھ  یارب  یـساسا  بیع  کی  یقیقح و  داسف  کی  یروتاتکید  هچرگا  شدوخ ! حلاصم  ساسا  رب  مھ  نآ 
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تلم عفاـنم  هب  زج  یللملا ، نیب روتاـتکید  نیا  اـما  دـشیدنیب . شدوخ  تلم  عفاـنم  هب  مھ  تقو  کـی تسا  نکمم  هرخـالاب  یروتاـتکید  رھ  همھ  نیا  اـب  دـنک ؛ تموـکح  روـشک 

. دشیدنا یمن یرگید  زیچ  هب  تلود  رد  رثوم  یاھنامزاس  گرزب و  ناراد  هیامرس اھتسارت ، اھلتراک ، ینعی  مکاح  میژر  نانابیتشپ  هکلب  اکیرما ، تلم  ی  همھ هن  مھ  نآ  و  اکیرما ،
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رگا الا  و  دنـسرت ، یم نیمھ  زا  مھ  اھییاکیرمآ  هک  تسا  هدـش  یگرزب  یاھراک  ایند  رد  بالقنا  نیا  دایرف  ساکعنا  مدرم و  امـش  دایرف  ساکعنا  رطاـخ  هب  یھلا ، لـضف  هب  زورما 

فذح ار  نآ  دـیریگب و  ایند  زا  تسا ، هدـش  ماجنا  زورما  ات  بالقنا  زا  دـعب  لاس  هدـجھ  نیا  لوط  رد  هک  ار  هچنآ  ار و  راوگرزب  ماما  دایرف  ار ، میظع  تاعامتجا  ار ، ناریا  تلم  امش 

یتح هک  هشقانم  نودب  عزانمالب و  بیقر  یب تموکح  کی  ایند  رد  یناھج  ربکتـسم  نیرتگرزب  ناونع  هب اکیرما  ی  هدحتم تالایا  قلطم  یروتاتکید  تموکح  دید  دیھاوخ  دینک ،

. تسا هدروخ  ار  هبرض  نیرتگرزب  دنتفگ  یم مھ  ار  شقلمت  تسوربا و  تمشچ  یالاب  تفگ  یمن وا  هب  یسک 

ناھفصا  / ١٣٨٠/٠٨/١٢ ناتسا  ناناوج  رادید  رد  تانایب 

؛ دـینک رکف  لمات و  یردـق  هلمج  نیا  یور  دـھاوخیم  ملد  ماهدرک . رارکت  یلیخ  ماهدز و  فرح  یلیخ  یمالـسا  یروھمج  اب  رابکتـسا  ماـظن  نارگهطلـس و  ینمـشد  هب  عجار 

، دـننادیم حاـبم  دوـخ  یارب  ار  نآ  عفاـنم  اـیند و  همھ  هک  یناـھج  هطلـس  نارادمدرـس  اـتقیقح  دریگیم . هتفرگ و  تروـص  اـجنیا  رد  یمھم  راـک  تسا . مھم  رایـسب  هلئـسم 

ناگوان ام  دنیوگیم  اھییاکیرمآ  دینکیم . هظحالم  هک  تسا  یزیچ  نیمھ  دننادیم ، ناشدوخ  لام  ار  ایند  همھ  هک  یاهنومن  دناهداتفا . یگرزب  رسدرد  رد  دننکیم  ساسحا 

بـسک فراعتم  ینوناق و  لوادـتم و  یاھـشور  زا  هک  دـنیبیمن  نیا  جاتحم  ار  دوخ  یناھج ، رابکتـسا  هطلـس و  تساجنآ ! رد  ام  عفاـنم  نوچ  میدروآ ، سراـف  جـیلخ  هب  ار  دوخ 

دنکیم و یاهرکاذـم  دریگیم ؛ یزیچ  دـھدیم و  یزیچ  دوریم  ناسنا  دراد . هار  نتفر ، عفانم  لابند  هب  اھتنم  دنتـسھ ؛ ناشدوخ  عفانم  لابند  همھ  دـنک . هدافتـسا  تعفنم 

هنادنمتردق روضح  اجنآ  رد  دیاب  دنک ، اضتقا  هطلس  ماظن  عفانم  اجرھ  دنتـسرفیم ! یگنج  یتشک  دننک ؛ یوریپ  نیناوق  نیا  زا  دنتـسین  رـضاح  اھنیا  اما  دھدیم ؛ یزایتما 

. ناشدوخ یارب  یعدار  عنام و  لاکـشا و  هنوگچیھ  نودب  دندرک ؛ ناتـسناغفا  رد  هک  دـننکیم  ار  یراک  نامھ  دـنناوتب ، هچنانچ  دوش ، دـیدھت  عفانم  نیا  یکدـنا  رگا  دـنک ! ادـیپ 

ایآ دنیوگیم  اکیرما  هب  دـننیبیمن . یجایتحا  الـصا  دـننکیمن ؛ سح  ار  نآ  دـننیبیمن و  ناشدوخ  هار  رد  یعنام  الا  و  دروخب ؛ گنـس  هب  ناشرـس  رگم  دـننکیمن . رکف  چـیھ 

اعدا هک  امـش  تسین ! تینما  یاروش  هب  یجاـیتحا  دـیوگیم  دـنکیم و  هبحاـصم  ناـشمرتحم  ریزو  دـیراد ؟ زوجم  تینما  یاروـش  زا  ناتـسناغفا ، هب  هلمح  هیـضق  رد  اـمش 

دھاش و لیلد و  ایآ  تسا ، هدناشن  هایـس  کاخ  هب  هدرک و  دوبان  هداد و  رارق  فدـھ  کرویوین  رد  ار  ناتزیزع  یولقود  یاھجرب  نامزاس ، نالف  ای  هورگ  نالف  ای  سکنالف  دـینکیم 

دننکیم و هزرابم  دوخ  روشک  یاھروتاتکید  اب  اھتلم  یللملانیب . حطس  رد  یروتاتکید  ینعی  تسین ! کردم  هئارا  هب  جایتحا  دنیوگیم  دیاهدرک ؟ هئارا  یسک  هب  مھ  یکردم 

روما رد  ار  اکیرما  هناگیب  یللملانیب  یروتاتکید  دنـشاب  روبجم  مدرم  نیمھ  دعب  دنروایب ؛ راک  رـس  رب  یمدرم  مکاح  کی  دنربب و  نیب  زا  ار  روتاتکید  هکنیا  یارب  دـنھدیم ، ناج 

. تسا قیاقح  نیا  هب  هجوت  اب  ماهدرک ، رارکت  ار  ناریا  اب  یناھج  هطلس  ینمشد  اھراب  نم  هکنیا  دننک . لوبق  دوخ  روشک 

ناملعم  / ١٣٨١/٠٢/١١ نارگراک و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تلم کی  ی  هلاسم طقف  نیطـسلف  ی  هلاسم تسا . نیطـسلف  دراد - میقتـسم  طاـبترا  مھ  اـم  روشک  ینونک  ی  هلاـسم هب  هک  اـم - یجراـخ  لـئاسم  رد  هلئـسم  نیرت  مھم

رد ار  نینوخ  ثداوح  نیرتراب  هعجاف ام  زورما  درذگ ! یم هچ  نیطسلف  یـضارا  رد  زورما  دینیبب  امـش  تسا . روز  تیمکاح  یللملا و  نیب یروتاتکید  تیمکاح  ی  هلاسم تسین ؛

تسا و هدرک  هرصاحم  ار  نیطسلف  یاھرھش  دوخ ، ملظ  یمحر و  یب شتآ  امیپاوھ و  کنات و  اب  دوخ ، یماظن  یورین  اب  لیئارسا  یلعج  بصاغ و  تلود  میدھاش . نیطسلف 

یاھرھـش لیلخلا و  زورما  نینج و  زور  کی  سلبان ، زور  کی  مار هللا ، زور  کی  دـنک ؛ یم ناریو  ار  اھ  هناـخ ماـع و  لـتق  ار  مدرم  دوش ؛ یم اھرھـش  نیا  دراو  یرگید  زا  سپ  یکی 

یمخز ای  دـشکب و  دـنک و  ریگتـسد  ار  کدوک  درم و  نز و  دوش ، یرھـش  دراو  یماظن  یورین  تسین . فصو  لباق  تسا ، هدـمآ  دوجو  هب  اھرھـش  نیا  رد  هک  ییاھ  هعجاـف رگید .

ناریو ار  یرامـش  یب یاھ  هناخ دـندرب و  مولعمان  طاقن  هب  دـندوبر و  ناـشیاھ  هناـخ زا  ار  ناوج  نارازھ  دراد . دوجو  زورما  اھرھـش  نیا  رد  دیھـش  نارازھ  حورجم و  رازھ  هد دـنک !

تیرـشب مشچ  لباقم  تایانج ، نیا  دننک ! ناریو  دنیایب  اھکنات  ار  رھـش  کی  یاھ  هناخ دصرد  داتفھ  تسا ! هدش  ناریو  اھ  هناخ دصرد  داتفھ  نینج ، رھـش  رد  مدینـش  دندرک .

. تسا

ناملعم  / ١٣٨١/٠٢/١١ نارگراک و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تسین مھ  یشیامن  ی  هلاسم کی  هتبلا  درک . دروخرب  یحطس  دوش  یمن هلئسم  نیا  اب  تسا . یـساسا  ی  هلاسم کی  میتفگ ، ام  هک  تفن  ی  هھامکی عطق  ی  هلاسم نیا 

همھ دـیاب  تسا و  یعقاو  یدـج و  ی  هلاسم کی  نیا  دـنک . یمن اـی  دـنک  یم عطق  یروط  هچ  تسین  مولعم  منک ؛ یم عطق  ار  دوخ  تفن  نم  دـیوگب  دتـسیاب و  اـھنت  یتلود  هک 

. دنریگب میمصت 

دوس هب  تسین ؛ اھتلم  ررـض  هب  تفن  عطق  تسا . هبـساحم  رد  یاطخ  نیا  تسین ؛ روط  نیا  هک  یلاح  رد  تسا ؛ هدننک  عطق یاھروشک  ررـض  هب  تفن  عطق  هک  دـنتفگ  دـندمآ 

، رالد هدزناپ  هب  زور  دنچ  زا  دعب  اما  دسر ؛ یم رالد  جنپ  تسیب و  رالد ، راھچ  تسیب و  هب  تمیق  حابـص  دـنچ  تفن ، تمیق  تاناسون  رد  دـینیب  یم امـش  نآلا  نیمھ  تساھ . نآ

تردق نیا  تفن ، هام  کی  عطق  اب  تسا . نارگید  تسد  رد  رایتخا  نوچ  دننیب ؛ یم ررـض  همھ  نیا  اھتلم  اھتمیق  ندـمآ  نییاپ  نتفر و  الاب  زا  دـنک . یم ادـیپ  شھاک  رالد  هدزناش 

ینایوگروز تساوخ  هیلع  یللملا و  نیب یروتاتکید  هیلع  دنناوت  یم هک  دنھد  یم ناشن  یمالـسا  یاھتلود  اھتلم و  دش . دھاوخ  راکـشآ  یمالـسا  یاھتلم  رد  یریگ  میمـصت

. تسا ریذپان  بانتجا نیا  دننکب ؛ ار  راک  نیا  دیاب  دننک . مادقا  دنتسھ ، یکتم  هزینرس  هب  طقف  هک 

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

، بالقنا زا  دعب  ناریا  نالوئـسم  مدرم و  دننک . یم راک  مھ  تخـس  تسین و  یکـش  نیا  رد  دنراد . یقرت  تفرـشیپ و  هب  لیامت  ناریا  مدرم  دیوگ  یم هک  تسا  نیا  رگید  ی  هتکن

ار تفرـشیپ  نیا  هجو  چیھ هب دیتسھ ، ناریا  تلم  نمـشد  هک  امـش  دیھاوخ ؛ یمن هک  دـیتسھ  امـش  نیا  اما  دـننک ؛ یم شالت  دـندید و  زاب  یقرت  تفرـشیپ و  یارب  ار  نادـیم 

ماظن تلم و  هیلع  اکیرما  ی  هدحتم تالایا  میژر  ردقچ  یتینما  یسایس و  یداصتقا ، یاھ  هنیمز رد  یللملا و  نیب ی  هنحص رد  دینیبب  دینک . یم یشارت  عنام اذل  دیبات ؛ یمنرب

تلم تسین ؛ مھ  نیا  طقف  دـنھاوخ . یم تفرـشیپ  هلب ؛ دـنھاوخ . یم تفرـشیپ  ایند  یاـھتلم  ی  هیقب لـثم  ناریا  تلم  دـیوگ  یم تسا . هدرک  ینیچ  هسیـسد ناریا  یمدرم 

یمالسا و یاھروشک  رد  دش  مولعم  دندرک ؛ رشتنم  ار  اھیھاوخرظن  نیا ، زا  لبق  هام  ود  یکی  تسا . تیعقاو  کی  مھ  نیا  تسا ؛ رفنتم  امـش  زا  ایند  یاھتلم  رثکا  لثم  ناریا 

رگید اب  امـش  زا  ترفن  رد  ناریا  تلم  تسین ؛ ناریا  تلم  صوصخم  رگید  نیا  تساکیرما . تلود  مدرم ، مشچ  رد  اھتلود  نیرتروفنم  هنایمرواخ ، ایـسآ و  ی  هقطنم یاـھروشک 

نیا ایند  یاجک  زورما  اما  دندز ؛ یم شتآ  ار  ییاکیرما  دامن  ای  اکیرما و  روھمج  سیئر کمدآ  ای  اکیرما  مچرپ  ناریا  رد  طقف  هک  دوب  زور  کی  دینیبب  امـش  تسا . کیرـش  اھروشک 

ماندـب و ایند  رد  اکیرما  یللملا  نیب دبتـسم  روتاتکید و  میژر  دـیماندب . ایند  رد  امـش  دـندز . شتآ  ار  اکیرما  مچرپ  مھ  ییایـسآ  یاھروشک  اـپورا و  رد  یتح  دـننک ؟ یمن ار  راـک 

لضف هب  ناریا  تموکح  تلم و  دنعنام . اھتموکح  زا  یضعب  هکنیا  رطاخ  هب  دننک ؛ یمن تارج  اھتلم  زا  یلیخ  هتبلا  تسین . ناریا  تلم  صوصخم  ترفن ، زاربا  نیا  تسا ؛ روفنم 

. دنا هداد رارق  دوخ  یلصا  یاھراعش  وزج  ار  اکیرما » رب  گرم   » دننک و یم زاربا  اکیرما  هیلع  ار  دوخ  تاساسحا  یدنب ، دیق و  چیھ  نودب  هنادازآ و  اذل  دنعاجش ؛ راگدرورپ 

بالقنا هب  دـقتعم  یاھحانج  زا  یحانج  چـیھ  راد  فرط امـش  ـالوا  دـییوگ ! یم غورد  تسا . ناریا  رد  بلط  حالـصا ماـن  هب  یحاـنج  راد  فرط دـنک  یم اـعدا  اـکیرما  روھمج  سیئر

یللملا نـیب یوـج  هطلـس دبتـسم و  روتاـتکید و  مـیژر  رظن  فـالخرب  اـنیقی  دریگ ، ماـجنا  روـشک  نـیا  رد  دـھاوخب  یحالـصا  رھ  دـیتسین . مـھ  حالـصا  راد  فرط اـیناث  دـیتسین .

تسناد و دنھاوخ  ییاکیرما  تاحالصا  ار  تاحالصا  نیا  اھ  نآ دیسیونب ، ناریا  مدرم  یارب  امش  ار  نآ  ی  هخسن هک  دشاب  تاحالـصا  مان  هب  یزیچ  ضرفرب  رگا  اثلاث  تساکیرما .

میکحت تھج  رد  هک  یتکرح  رھ  مھ  زورما  دنداد . ماجنا  تلم  نیا  راوگرزب  ماما  یمالـسا و  بالقنا  روشک ، نیا  رد  ار  یحالـصا  تکرح  نیرتگرزب  دـنزادنا . یم ناد  هلابز رد  ار  نآ 

، یملع ظاحل  زا  هک  یراک  رھ  دننک . یم تیامح  نآ  زا  مدرم  تسا و  یحالـصا  تکرح  کی  کشالب  دریگ ، ماجنا  ام  نردـم  یقرتم و  یـساسا  نوناق  لامعا  بالقنا و  یاھ  هیاپ

« يللملانیب يروتاتکيد   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 5هاگياپ  هحفص 2 
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. دننک یم تیامح  نآ  زا  مدرم  تسا و  یحالصا  تکرح  کی  دشاب ، ناریا  مدرم  تفرشیپ  تھج  رد  یسایس  یعامتجا و  یقالخا ، یلمع ، ینید ،

مدرم  / ٣٠/١٣٨١/٠۶ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

میـسرت ار  هار  نیا  یناھج ، یاھینمـشد  ی  همھ مغر  یلع ام ، لثم  یفیعـض  یاھناسنا  دح  رد  ییاھ  ناسنا لوقعم  تردـق  دـح  رد  میا  هتـسناوت ام  هک  تسا  نیا  نم  یاعدا 

نوـچ تساـھ ؛ نیمھ دراد ، اـیند  رد  یمالـسا  یروـھمج  ماـن  هیلع و  ناوـضر هللا  ماـما  کراـبم  ماـن  زورما  هک  یا  هبذاـج تلع  میھد . ناـشن  اـیند  هب  ار  اھـصخاش  نیا  مینک و 

اھتیذا اھتمحازم و  اب  هلباقم  هار  اھنت  اما  دننک ؛ یم تیذا  دننک ، یم تفلاخم  دننک ، یم تمحازم  هتبلا  مینک . تبث  یمالسا  تموکح  راتفر  رد  ار  اھ  هصخاش نیا  میا  هتـسناوت

نیا میا . هداتسیا یھلا  لضف  هب  مھ  ام  دنا ؛ هداتسیا ام  نموم  هدارااب و  ناناوج  صوصخب  تسا . هداتسیا  دمحب هللا  ناریا  تلم  تسا . یگداتسیا  تماقتسا و  اھینکشراک ، و 

اھ نآ ی  هدـناشن تسد یاھماظن  لثم  مھ  ماظن  نیا  دـنھاوخ  یم اھ  نآ دـنک . اھ  نآ یاھ  هتـساوخ میلـست  ار  ام  تسناوت  دـھاوخن  هدـننک  هارمگ تاغیلبت  نیا  یناـھج و  جاوما 

. دنک زاب  ار  هار  اکیرما  هابشا  اکیرما و  یللملا  نیب یروتاتکید  ی  هطلس لامعا  یارب  دوش و  اھ  نآ تساوخ  میلست 

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 : روطنامھ  مھ  زورما  تسا . ینتـشادرب  عناوم  نیا  یهمھ  دریگ ، رارق  راکادف  صالخااب و  و 

دیدھت ار  همھ  دوخ  میظع  مجح  اب  مزیلایـسوس  زور  نآ  دوبن . لوبق  لباق  یلیخ  درکیم ، 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  درکیم و 

رد دـھدیم  قح  دوخ  هب  اکیرما  تموکح  لثم  یتموکح  هک  دـینیبیم  قارع  هب  یـشکرکشل  یوھایھ  رد  امـش  ار  شاهنومن  کی  تسا . برغ  یـسارکمد  لاربیل  یاـھتیعقاو 

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

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

رب مکاح  یـسارکمد  لاربیل  لمع  زورما  نیا  دننکیم . تسرد  هنیمز  دوخ ، یـسایس  تردق  یارب  یماظن و  هاگیاپ  یارب  دوخ ، تفن  یارب  دوخ ، یهدـنیآ  یارب  دـعب  دـنھدیم و 

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

. تسا یسارکمد  لاربیل  نامھ  تارمث  راثآ و  زا  یکی  مھ  نیا  تسا . تسینویھص  بصاغ  میژر 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

کی هک  تسا  یمالـسا  لکوت  تمھ و  تین و  نیا  دـشک . یم شلاچ  هب  ار  اھ  نآ یمالـسا  گنھرف  تسا . هدرک  ادـیپ  یراب  تقر عضو  یناھج  رابکتـسا  ی  هطلـس اب  اـیند  زورما 

. دنونشب اھتلم  دنزب و  ار  دوخ  فرح  مکحم  صرق و  دتسیاب و  یناھج  یروتاتکید  دادبتسا و  ملظ و  لباقم  رد  ات  دزاس  یم رداق  ار  تلم 

نیمارو  / ١٣٨٢/٠٣/٢٢ مدرم  رادید  رد  تانایب 

ی هدازآ یاھتلم  ی  هلیـسو هب هلولگ ، هزینرـس و  روز  هب  یکتم  مھ  نآ  یناھج ، یروتاتکید  هکنیا  زا  لفاغ  دـنا ؛ یناھج یروتاتکید  کی  داـجیا  لاـبند  هب  اـیند  رد  اـھییاکیرمآ  زورما 

لوـبق مھ  یلحم  روتاـتکید  زا  دـنک ، یمن لوـبق  مھ  شدوـخ  روـشک  لـخاد  دـنک ؛ یمن لوـبق  ار  یروتاـتکید  دـشاب ، مزع  یاراد  هدازآ و  هـک  یتـلم  دـش . دـھاوخ  بوکرـس  اـیند 

! ناگناگیب زا  دسرب  هچ  درکن ، لوبق  ناریا  تلم  توغاط ، میژر  زا  هک  نانچمھ  دنک ؛ یمن

مدرم هب  تبـسن  لیئارـسا  تسا . ییارگ  هبناج کی ییوگروز و  یاھ  هناشن نیا  دـنک ! یم هچ  مدرم  اب  لیئارـسا  بصاـغ  ییاـعدا و  میژر  نیطـسلف ، نیمزرـس  رد  دـینیبب  زورما 

هطلـس ریز  ار  قارع  تلم  دـنا و  هدـمآ قارع  هب  اھ  نیمھ دـننک . یم تیامح  احیرـص  اھ  نآ زا  مھ  اـھییاکیرمآ  دـنک ؛ یم تیاـنج  دنتـسھ ، نیمزرـس  نآ  ناـبحاص  هک  نیطـسلف 

درک و دھاوخن  لمحت  قارع  تلم  دـسر و  یمن ییاج  هب  اعطق  اما  دیـسر ؛ دـھاوخ  ییاج  هب  ناشراک  دـننک  یم مھ  لایخ  دـنیوگ . یم روز  اھ  نآ هب  تحاقو  لامک  اب  دـنا و  هتفرگ

. تسانف طوقس و  هب  موکحم  تسا ، نآ  لابند  هب  اکیرما  هک  یا  یللملا نیب یناھج و  یروتاتکید  انیقی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 

« يللملانیب يروتاتکيد   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 5هاگياپ  هحفص 3 
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. دنا هدرک رپ  یدازآ  یسارکمد و  زا  یراد  فرط رشب و  قوقح  هناراکایر  یاعدا  زا  ار  ایند  هک  دزاس  یم راکشآ  ار  یناسک  تواقش  قمع 

اکیرمآ دـننک . یم لیمحت  اھ  تلم رب  ار  دوخ  یرگتراغ  یروتاتکید و  اھ ، تلم یزاسدازآ  مان  هب  دـنوش ، یم بکترم  ار  رورت  لکـش  نیرت  عیجف مسیرورت ، اب  هزرابم  راعـش  اب  نانآ 

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

ناملعم  / ٠٢/١٢/١٣٨۶ رادید  رد  تانایب 

ماظن یداصتقا . یاھ  هینب ماکحتـسا  ظاحل  زا  مھ  یماظن و  ظاحل  زا  مھ  یـسایس ، ظاحل  زا  مھ  یملع ، ظاحل  زا  مھ  تسولج ؛ تمـس  هب  یدـج  کرحت  کی  لاح  رد  روشک 

تخب نوگن نارادمتـسایس  هراچیب و  یاھروشک  زا  یـضعب  هک  یرادتقا  هن  تساز ؛ نورد رادتقا  یاراد  راذگرثا و  راد ، هشیر ماظن  کی  هک  دھد  یم ناشن  دراد  لمع  رد  یمالـسا 

زا هک  یرادقم  نآ  زا  شیب  هک  هوک  کی  لثم  تساز ؛ نورد رادتقا  یمالسا ، یروھمج  یسایس  ماظن  رادتقا  هن ، تسا ؛ تردق  نامھب  تردق و  نالف  تیامح  زا  یشان  هک  دنراد ،

ام تسا . هتفر  ولج  تھج  نیا  رد  مھ  زور  هب  زور  تسا و  هنوـگ  نیا هک  دـھد  یم ناـشن  دراد  یمالـسا  ماـظن  تسا ؛ هوـک  نآ  یاـھ  هشیر نیمز ، ریز  رد  دوـش و  یم هدـید  هوـک 

. تسا یعیرس  تکرح  تسین ؛ یمارآ  تکرح  مھ  تکرح  مینک و  یم تکرح  ولج  تمس  هب  میراد 

نآ ملاع ، نادبتـسم  نیرتدبتـسم  دوش . یمن بوسحم  نیدبتـسم  نیا  فیدر  رد  روشک ، نالف  ی  هداتفارود هاشداپ  نالف  دندنـسپ . یمن ملاـع  نیدبتـسم  ار  یگداتـسیا  نیا 

رد اھ  نآ راتفر  اما  تسین - یسارکومد  انطاب  مھ  نآ  هک  تسا - یسارکومد  رھاظ  اھ ، نآ روشک  رد  هیضق  رھاظ  دنا . هتـسشن یناھج  رابکتـسا  ماظن  سار  رد  هک  دنا  یناسک

لباقم رد  روج  نیا هک  دروایب  راک  رـس  رب  ار  یا  یـسایس ماظن  یتلم ، کـی  هک  دندنـسپ  یمن اـھ  نیا تسا . نشخ  روتاـتکید  کـی  ی  هناـبآمروتاتکید راـتفر  یللملا ، نیب حـطس 

رارق ناریا  رد  یمالـسا  دـنمورین  میظع و  تکرح  نیا  ریثاـت  تحت  رگید ، ناملـسم  یاـھتلم  هک  دـننیب  یم یلو  دتـسیاب ؛ اـھ  نآ یاـھ  یزادـنا تـسد لـباقم  رد  اـھ و  نآ عماـطم 

. دنا هتفرگ

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

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

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

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

رھشون  / ١٣٨٨/٠٧/١۴ ییایرد  مولع  هدکشناد  رد  تانایب 

قح یتلم  رھ  دیوش . یم بوسحم  روشک  نیا  رادتقا  مکحتسم  یاھ  هیاپ زا  یکی  امش  ناریا ! یمالسا  یروھمج  شترا  یرـسفا  یاھ  هاگـشناد دنمورب  ناناوج  نم ! نازیزع 

نآ دش . دنھاوخ  لامدـگل  اھ  یبلط تردـق یناھج و  یاھ  یریگرد شکاشک  رد  دـنناسرن ، رادـتقا  ی  هلحرم هب  ار  دوخ  رگا  اھتلم  دـشوکب . دوخ  رادـتقا  رد  هک  دراد  هفیظو  دراد و 

دبتسم و ناراد  هزینرس ملاع ، ناشوپ  همکچ اھتردق ، تسین . تزع  یدنلبرس و  ی  هتـسیاش تلم  نآ  درامـشن ، گرزب  بیع  دوخ  یارب  ار  فعـض  دنک ، وخ  فعـض  هب  هک  یتلم 

. دننک ردتقم  ار  دوخ  دنراد  هفیظو  اھتلم  درک . دنھاوخن  محر  یتلم  نینچ  هب  یللملا ، نیب روتاتکید 

ثعبم  / ٠٩/١٣٩٠/٠۴ دیع  زور  رد  ماظن  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

شیادیپ و زاغآ  زا  دنروآیم . تسد  هب  ار  ناشدوخ  تمارک  یدازآ و  دننکیم و  تکرح  دـنراد  ناملـسم  یاھتلم  مینیبیم  هک  نیا  زا  میتقوشوخ  لاحـشوخ و  مھ  ناریا  تلم  ام 

رابکتـسا دـض  رب  تکرح  هک  یئاـج  رھ  تسا . هدوـب  نشور  هقطنم ، یاـھمایق  هقطنم ، یاـھتکرح  هقطنم ، لـئاسم  هب  تبـسن  بـالقنا  عـضاوم  ناریا ، رد  بـالقنا  نـیا  یزوریپ 

اج رھ  تسام . دـییات  تیاـمح و  دروم  لوبقم و  تکرح  تکرح ، نیا  تسا ، نیطـسلف  زیزع  روشک  رد  یتسینویھـص  بصاـغ  تلود  دـض  رب  تسا ، مسینویھـص  دـض  رب  تسا ،

یاھیروتاتکید هیلع  تکرح  اـج  رھ  تسا -  هدروآ  دوجو  هب  یللملانیب  یروتاـتکید  کـی  اـکیرمآ  زورما  هک  تسا -  یللملانیب  یروتاـتکید  نیا  هیلع  تساـکیرمآ ، هیلع  تکرح 

. میقفاوم اھنآ  اب  ام  تساھتلم ، قح  قاقحا  یارب  تسا ، یلخاد 

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

ترابع هک  یللملانیب ، یروتاتکید  یناھج و  یروتاتکید  هیلع  مایق  یارب  تسا  یاهمدقم  نیا  تسا ؛ هدش  مایق  هتسباو  یاھیروتاتکید  هیلع  یمالسا  یاھروشک  رد  زورما 

اکیرمآ یروتاتکید  رد  تسا  مسجتم  یللملانیب  یروتاتکید  یللملانیب و  دادبتسا  زورما  یرابکتسا . یاھتردق  یتسینویھـص و  ثیبخ  دساف و  یهکبـش  یروتاتکید  زا  تسا 

امش هچنآ  دننکیم . یروتاتکید  دنراد  ایند  یهمھ  رد  نوگانوگ  یاھرازبا  اب  فلتخم و  یاھـشور  اب  اھنیا  زورما  یتسینویھـص . کانرطخ  یناطیـش و  یهکبـش  اکیرمآ و  ناوریپ  و 

هب تدشب  نآ  یهزیگنا  رگید  یاھروشک  رد  دیھدیم ، ماجنا  دیراد  نیرحب  رد  دیھدیم ، ماجنا  دیراد  نمی  رد  دیداد ، ماجنا  یبیل  رد  دیداد ، ماجنا  سنوت  رد  دیداد ، ماجنا  رصم  رد 

تسا ترابع  متفگ ، هک  یایخیرات  چیپ  نیا  دھدیم . راشف  ار  تیرشب  دراد  تسا  نرق  ود  هک  تسا  یرـضم  کانرطخ و  یروتاتکید  نیا  اب  یهزرابم  زا  یئزج  تسا ، هدمآ  دوجو 

. دینکن داعبتسا  دمآ ؛ دھاوخ  شیپ  نیا  یھلا ؛ یونعم و  یاھشزرا  تیمکاح  اھتلم و  یدازآ  هب  یایروتاتکید  نینچ  یهرطیس  زا  لوحت  زا 

دھعت  / ٠٩/١٣٩١/٠۶ مدع  شبنج  نارس  سالجا  نیمھدزناش  رد  تانایب 

هرادا یبرغ  روشک  دـنچ  یروتاتکید  اب  دـیابن  ناھج  نامرف  قاتا  هک  تسا  نآ  اـم  نخـس  تسا . دـھعت  مدـع  شبنج  یارب  یندـشنرارکت  دـیاش  یتصرف  ناـھج  ینونک  طـئارش 

ای میقتـسم  هک  یئاـھروشک  یهمھ  زاـین  تسا  نیا  درک . نیمـضت  داد و  لکـش  یللملانـیب  تیریدـم  یهـصرع  رد  ار  یناـھج  کـیتارکومد  تکراـشم  کـی  ناوـتب  دـیاب  دوـش .

. دننیبیم دناهدید و  نایز  بلطهطلس  وگروز و  روشک  دنچ  یزادناتسد  زا  میقتسمریغ 

خوسنم و هنھک و  تیعـضو  کی  راکـشآ و  یروتاتکید  کی  نیا  تسا ؛ کیتارکومد  ریغ  الماک  هنالداعان و  یقطنمریغ ، یراکوزاس  راتخاس و  یاراد  للم  نامزاس  تینما  یاروش 

ایند رب  فیرـش  میھافم  سابل  رد  ار  دوخ  یاھیئوگروز  دناهتـسناوت  شناتـسدمھ  اکیرمآ و  هک  تسا  طـلغ  راـکوزاس  نیمھ  زا  هدافتـسا  وس  اـب  تسا . هتـشذگ  فرـصم  خـیرات 

دنیوگیم دـنناشنیم ؛ نآ  یاج  هب  ار  اھروشک  رد  یماظن  تلاخد  و  یـسارکومد ،»  » دـنیوگیم دـننکیم ؛ هدارا  ار  برغ  عفاـنم  و  رـشب ،» قوقح   » دـنیوگیم اـھنآ  دـننک . لـیمحت 

میسقت هس  ود و  کی و  یهجرد  نادنورھش  هب  تیرشب  اھنآ ، هاگن  رد  دنزاسیم . دوخ  یاھحالس  اھبمب و  جامآ  ار  اھرھـش  اھاتـسور و  عافدیب  مدرم  و  مسیرورت ،» اب  هزرابم  »

تیرـشب یهیقب  تینما  و  مھم ، اپورا  اکیرمآ و  تینما  دوشیم . یراذـگتمیق  نارگ  اپورا  برغ  اکیرمآ و  رد  و  نازرا ، نیتـال  یاـکیرمآ  اـقیرفآ و  ایـسآ و  رد  ناـسنا  ناـج  دـنوشیم .

یاھنادنز تسا . یـشوپمشچ  لباق  الماک  زاجم و  دریگ ، تروص  اھنآ  ناگدناشنتسد  تسینویھـص و  یئاکیرمآ و  تسد  هب  رگا  رورت  هجنکـش و  دوشیم . هتـسناد  تیمھایب 

ار نانآ  نادـجو  تسا ، همکاحمیب  لیکویب و  عاـفدیب و  ناینادـنز  اـب  اـھراتفر  نیرتزیگناترفن  نیرتتشز و  دـھاش  نوگاـنوگ  یاـھهراق  رد  یددـعتم  طاـقن  رد  هک  اـھنآ  یفخم 

یهعماج  » مان هب  ار  دوخ  ینوناقریغ  زیمآمکحت و  نانخـس  و  یللملانیب ،» نیناوق   » ماـن هب  ار  دوخ  عفاـنم  دوشیم . فیرعت  هفرطکی  یـشنیزگ و  ـالماک  بوخ ، دـب و  درازآیمن .

دومناو یبلطتلادـع  ار  دوخ  ملظ  و  قح ، ار  دوخ  لـطاب  و  تسار ، ار  دوخ  یاـھغورد  هتفاـینامزاس ، یراـصحنا  یاهناـسر  یهکبـش  اـب  دـننکیم و  لـیمحت  اـھتلم  رب  یناـھج »

. دنمانیم یرگیغای  ار  یقحرب  یهبلاطم  رھ  و  غورد ، تسا ، اھنآ  بیرف  رگاشفا  هک  ار  یقح  نخس  رھ  لباقم ، رد  دننکیم و 

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

حالس ندرب  راک  هب  اب  هک ] دنتسھ   ] اھنآ تسا ؛ غورد  فرح  نیا  ییایمیـش !» حالـس  ندرب  راک  هب  اب  یهزرابم  یارب  میاهدرک  هلمح  هیروس  هب  ام   » دیوگیم اکیرمآ  روھمجسیئر 

قطانم رد  دـننکیم ؛ تیامح  دـنراد  اھنیا  دوشیم ، نارابمب  دراد  نمی  هنازور  نالا  دـنرادن ؛ یتفلاخم  تیرـشب - هیلع  یرگید  تیانج  رھ  هن  ییایمیـش و  حالـس  هن   - ییاـیمیش
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. دنوشیمن تحاران  دنشکب ، درد  دنربب ، جنر  یمدرم  هکنیا  زا  اھنیا  دننکیم ؛ کمک  وا  هب  دننکیم و  تیامح  ملاظ  نآ  زا  اھنیا  دنریگیم ، رارق  راشف  ریز  اھناملـسم  ملاع ، فلتخم 

بیـسآ ای  دندش  دوبان  درب  راک  هب  مادص  هک  یاییایمیـش  حالـس  یهلیـسوهب  قارع  ناریا و  مدرم  زا  رفن  نارازھ  دندرک ؛ تیامح  دندرک ، ینابیتشپ  راکتیانج  مادـص  زا  اھنیمھ 

فادھا رطاخهب  اھنیا  دنتـسین ؛ ییایمیـش ] حالـس   ] فلاخم اھنیا  دنربیم . جنر  دنراد و  روضح  دـنراد ، دوجو  دـندید  بیـسآ  زور  نآ  هک  ییاھناوج  ام  مدرم  نیب  رد  زونھ  دـندید ؛

. دنایللملانیب روتاتکید  ناشدوخ  هکیلاحرد ] ، ] یروتاتکید هب  ار  نآ  نیا و  دننکیم  مھتم  دنوشیم و  مادقا  دراو  ناشدوخ  یللملانیب  یروتاتکید  یرامعتسا و 

شترا  / ١۴٠٠/١١/١٩ ییاوھ  دنفادپ  ییاوھ و  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

، دـننک هلباقم  دـنھاوخیم  ایند  یاھیروتاتکید  اب  ناشدوخ  یاعدا  هب  ناـشدوخ ، لاـیخ  هب  ـالاح  هک  ییاـھنیمھ  ینعی  رگید ، دنتـسھ  یروتاـتکید  هب  فورعم  یبرغ  یاھتردـق 

اھیروتاتکید نیا  رب  ملق  کی  زورما ] . ] دـنھدیم جرخ  هب  یروتاتکید  ایند  یهمھ  هب  تبـسن  یداصتقا ، یهنیمز  رد  یـسایس ، یهنیمز  رد  دنتـسھ ؛ اھنیرتروتاتکید  ناشدوخ 

، دیروایب دیناوتیمن  ار  ینامیلس  دیھش  مسا  یزاجم  یاضف  یهعومجم  رد  امش  هک  دینک  ضرف  الثم  ینعی  یاهناسر . یروتاتکید  تسا ؛ یاهناسر  یروتاتکید  نآ ، دناهدوزفا و 

روج نیا  زورما  دـنرادن ؛ ار  وا  سکع  لمحت  دـنرادن ، ار  ینامیلـس  دیھـش  مسا  لمحت  تسا ، اھنآ  دـیلک  ریز  تسا و  اھنآ  تسد  شدـیلک  هک  یزاجم  یاـضف  رد  دـننکیم . فذـح 

؛ دـندوب هداد  دوب - جـح  مایپ  مرظن  هب   - یلـصفم مایپ  کی  ماما  هک  درکیم  لقن  ام  یارب  هیلع ) ناوضر هللا   ) اقآ دـمحا  جاح  موحرم  دوب . اـھیروتاتکید  نیا  مھ  ـالبق  هتبلا  تسا .

نامناتسود هب  مداد  ماغیپ  تفگیم  مینک . شخپ  اجنآ  تاعوبطم  زا  یکی  رد  ار  ماما  مایپ  نیا  تسھ ، نایب  یدازآ  دنیوگیم  هک  اکیرمآ  رد  مداتفا  رکف  هب  نم  تفگ  اقآ  دمحا  جاح 

نیا دشن  رـضاح  یاهیرـشن  چیھ  تفگ  ننکیم - شخپ  دنھدیم  لوپ  هک  هیعالطا  لثم  [ - دوش پاچ  ات   ] مھدیم نیا  لباقم  رد  نم  دشاب  مزال  لوپ  هچ  رھ  متفگ  دندوب ، اجنآ  هک 

یهنال تالیصفت  هک  یـسوساج  یهنال  یهرابرد  یباتک  یهدنـسیون  دننک . پاچ  ار  ماما  یهیمالعا  دندشن  رـضاح  قیاقح ! نایب  نایب ، یدازآ  یاعدا ] مغریلع  . ] دنک پاچ  ار 

هرخالاب ات  درکن ؛ لوبق  یرـشان  چـیھ  درکن ، لوبق  دـنک  پاچ  ار  نیا  هک  میتفرگ  سامت  یرـشان  رھ  اب  اـکیرمآ  رد  اـم  تفگ  هدوب ، اـجنآ  رـصانع  دوخ  وزج  هتـشون و  ار  یـسوساج 

تقو نآ  نیا ؛ ینعی  یاهناسر  یروتاتکید  اھزیچ . نیا  دننام  دیدھت و  نفلت ، مئاد  دندرکیم ؛ شنامیشپ  دنتـشاد  دعب  درک ، لوبق  وا  میدرک  ادیپ  ار  یرـشان  کی  اجنآ  اداناک  میتفر 

ریوصتلاعونمم و دـشابن ، نآ  هارمھ  ای  دـشاب  نآ  ضراعم  برغ ، یاھتـسایس  اب  طابترا  رد  هک  یاهملک  رھ  یزیچ و  رھ  زورما  میتسھ ! نایب  یدازآ  رادفرط  ام  هک  دـننکیم  اعدا 

. تسا راشتنالاعونمم 
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