
١٣٧٠/١٢/١۴ /  ( هر ) ینیمخ ماما  دادما  یهتیمک  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

بجاو تروص  هب  نکن  نکب و  طقف  یمالسا ، مکح  دشاب . هتشاد  دوجو  مھ  یمالسا  ماکحا  رتعیسو ، یانعم  هب  ای  یمالـسا ، یاھراتفر  هک  تسا  نیا  هب  یمالـسا  یهعماج 

رد میورب . فرط  نیا  هب  دیاب  ام  دوشیم ؛ ام  تایناسفن  تایقلخ و  اھراتفر و  لماش  هک  تسا ، یمالسا  ماکحا  وزج  مھ  هورکم  یاھنکن  بحتسم و  یاھنکب  هکلب  تسین ؛

. دنوشن هلاحتسا  دارفا  هتشذگ ، تابوسر  ای  هناگیب  تاقیرزت  نیا  رد  ات  دشاب ، هتشاد  دوجو  لوحت  تروریص و  دیاب  امیاد  یمالسا  یهعماج 

اھناتسا  / ١٩/٠۴/١٣٧۴ یمومع  گنھرف  یاھاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

؛ دراد تلاخد  تلم  کی  تشونرـس  رد  مھ  اتقیقح  تسا و  مشچ  ولج  رھاظ و  زراب و  هک  تسا  یلئاـسم  روما و  شخب ، کـی  دراد : شخب  ود  یمومع  گـنھرف  هدـنب ، رظن  هب 

ششوپ یوگلا  مادک  زا  ندیشوپ و  هنوگچ  ندیشوپ و  هچ  سابل و  لکـش  الثم  دراد . ریثات  تلم  کی  هدنیآ  یاھتکرح  یگدنز و  ریـسم  رد  ینعی  دنکیم . ریثات  تدم  زارد  رد  اما 

ار هعماج  گنھرف  زا  یشخب  ندرک ، یگدنز  یاهناخ  هنوگچ  رد  هعماج و  رد  یرامعم  لکش  ای  تسا . هعماج  یمومع  گنھرف  زراب  یاھهنومن  قیداصم و  وزج  ندرک ، هدافتسا 

دیآیم رد  گرزب  ردپ  قاتا  نیا  زا  فارطا . رد  ییاھقاتا  شطسو و  رد  یـضوح  گرزب ، طایح   ) دنروآیم راب  تایقلخ  هداوناخ و  عون  کی  ام  یمیدق  یاھهناخ  اریز  دھدیم . لکش 

دوـخ لاـبند  هب  ار  هداوناـخ  هک  تـسا  هناـخ  نـیا  عـقاو ، رد  دـنوشیم و  عـمج  هرفـس  کـی  رب  مـھ و  رود  هـمھ  هداوناـخ ، یاـھهچب  وـمع . مـھ  یکی  نآ  زا  ییاد و  قاـتا  نآ  زا  و 

دارفا تیبرت  شنم و  قلخ و  نھذ و  رب  یـصاخ  ریثات  راچان  هب  مھ ، اب  اھقاتا  طابترا  هرجنپ و  رد و  لکـش  یتح  دـنکیم . داـجیا  هداوناـخ  زا  رگید  یعون  ناـمتراپآ  و  دـناشکیم )

یلو تسا . هنوگچ  منادیمن  اھرادرک  رد  دوشیم . هیکت  یناریا  یتنـس  یرامعم  رب  اھراتفگ ، اـھدرگزیم و  نویزیولت و  رد  هک  مینیبیم  هناتخبـشوخ -  زورما -  ورنیا ، زا  دراد .

. تسا هتشاد  صاخ  یرامعم  کبس  کی  شدوخ  دریذپب ، ریثات  ییاپورا  یرامعم  کبس  زا  هکنیا  زا  لبق  گرزب ، نھک و  تلم  نیا  هکنیا ،  تسا  مولعم  هچنآ  لاحرھ ، هب 

رھ راـتفر ، هنوگرھ  ساـبل ، عون  رھ  لاـحرھ ، هب  نوچ  تسا . تدـم  دـنلب  تلم ، نیا  تشونرـس  رب  شتاریثاـت  تسا و  ناوارف  هک  تسا  یمومع  گـنھرف  دراوم  زا  اـھنیا  بوخ ؛  

هعماج کی  دارفا  تیصخش  یریگلکـش  رد  یندشان  راکنا  یتاریثات  لیبق ، نیا  زا  یلئاسم  رگیدمھ و  اب  هھجاوم  رد  رفن  ود  نتفگ  نخـس  هنوگرھ  هرفـس ، رب  نتـسشن  لکش 

. تدمدنلب رد  تدمهاتوک ؛ رد  هن  نکل  دراد .

هب طوبرم  روما  دوخ  ینعی  تسا . سوسحم  رایـسب  یروف و  شتاریثات  اما  دراد ؛ ریثات  تلم  کی  تشونرـس  رد  لوا  شخب  دـننام  هک  تسا  نآ  یمومع ، گنھرف  زا  مود  شخب   

عقاورد روـما و  نیا  هـلمج  زا  تـسا . سوـسحم  رایـسب  نآ ، ریـسم  تشونرـس و  هعماـج و  رد  شتاریثاـت  نـکل  تـسین ؛ سوـسحم  نادـنچ  یموـمع ، گـنھرف  زا  شخب  نـیا 

هعماج نآ  دراو  امـش  هک  یتقو  بوخ ؛ دنـشابن . سانـشتقو  هعماج ، کی  دارفا  دییامرفب  ضرف  هعماج . کی  مدرم  یعامتجا  یدرف و  قالخا  تسا ؛ تایقالخا  اھنآ ، نیرتهدـمع 

. تسین حضاو  نادنچ  نآ ، دوخ  هکیلاحرد  دیباییمرد ؛ مدرم  ناتدوخ و  تشونرس  رد  شایفنم  تاریثات  قیرط  زا  ار ، نانآ  یسانشان  تقو  نیا  دیوشیم ،

زا شیپ  ای  مینوتشھ و  ای  هقیقد  هدوتشھ  هکنیا  میتشاذگ ، رارق  یـسک  اب  تشھ  تعاس  یتقو  الثم  تسا . مھم  رایـسب  هعماج ، کی  رد  یـسانشتقو  یراک و  نادجو   

هدیدنـسپ رایـسب  هک  تسا  یمومع  گنھرف  زا  یئزج  مھ ، یراـک  نادـجو  تسا ؟ ناـسکی  شریثاـت  یکی و  میوش ، رـضاح  اـجنآ  تشھ  تعاـس  رـس  هکنیا  اـب  میورب ، رھظ 

یدنبمھرـس و دنـشاب و  هتـشاد  نآ  هب  تبـسن  نادجو  ساسحا  یعون  دننادب و  دھعتم  دناهتفریذپ  هک  یراک  نآ  لابق  رد  ار  دوخ  هعماج ، کی  دارفا  ینعی  یراک ، نادجو  تسا .

. تسا دایز  یلیخ  اھنآ  تشونرس  یگدنز و  رد  شریثات  هک  تسا  تلم  کی  تایقلخ  هلمج  زا  اھنیا  دنھد . ماجنا  لماک  تروص  هب  ار  راک  نآ  دننکن و  فیلکت  عفر 

رـضاح اعقاو  هکلب  دنـشابن ؛ دوخ  یـصخش  عفانم  لابند  هب  بلطتیفاع و  یلیخ  هک  دنـشاب  یمدرم  تلم ، کی  دارفا  هک  تسا  نیا  یمومع ، گنھرف  رگید  قیداصم  هلمج  زا   

نانآ یدرف  یبلطتعفنم  سح  زا  شیب  دیاب  تلم ، کی  یعمج  یھورگ و  ییوجتعفنم  سح  ینعی  دننک . یریذـپرطخ  دـنوش و  نادـیم  دراو  ناشروشک  تلم و  یارب  دنـشاب 

. دشاب

نیا ناشتداع  دنـشاب ، تسودنامھم  دنـشاب ، روبـص  هعماـج  دارفا  هکنیا :  تسا ، طوبرم  یعاـمتجا  یـصخش و  قـالخا  هب  هک  یمومع  گـنھرف  رگید  یاـھهنومن  هلمج  زا   

. دھد رییغت  ار  تلم  کی  تشونرس  دناوتیم  تسا و  مھم  رایسب  لئاسم  هنوگنیا  ورنیا ، زا  دننک . مارتحا  دوخ  ردام  ردپ و  اھرتگرزب و  هب  هک  دشاب 

اھناتسا  / ١٩/٠۴/١٣٧۴ یمومع  گنھرف  یاھاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

دکوم هیصوت  دروم  مالسا  رد  دناسریم ، یدام  تفرشیپ  جوا  هب  دشکیم و  نوریب  یگدنام  بقع  تلذ و  رقف و  یگراکیب و  ضیـضح  زا  ار  تلم  کی  هک  یتبثم  تایقلخ  مومع 

تلم نایم  رد  ار  شدوبمک  زورما  هک  یتبثم  تایقلخ  تایصوصخ و  نیمھ  عقاو ، رد  درک . دھاوخ  قیدصت  ار  نیا  دنک ، هعجارم  یمالـسا  میھافم  هب  سکرھ  تسا و  هتفرگ  رارق 

یاهدع دمآ و  دوجو  هب  یرکفنشور  تکرح  ام  روشک  لخاد  رد  هک  یزور  نامھ  اریز  تسا ؛ یمالـسا  فراعم  هب  یھجوتیب  نیمھ  زا  یـشان  مینکیم ، ساسحا  زین  نامدوخ 

ضرع ررکم  هدـنب  ورنیا ، زا  دـنتفرگن . دای  ار  تبثم  طاقن  نیا  یمالـسا -  فراعم  هب  یھجوتیب  اب  هنافـساتم ، دـنریگب -  دای  اھنآ  زا  دـننکور و  ناـیبرغ  هب  دـیاب  دـندرک  ساـسحا 

 - اریز تسا ؛ یقاـب  ناـنچمھ  شتاـعبت  راـثآ و  تسا و  یراـمیب  ناـمھ  گـنچ  رد  نارکفنـشور  ناـبیرگ  مـھ  زوـنھ  دـش و  دـلوتم  راـمیب  لوا  زا  ناریا  رد  یرکفنـشور  هـک  ماهدرک 

یدازآ هلمج ، زا  دـنداد . جاور  دـنتخومآ و  ار  رـضم  ای  شزرامک و  یرھاظ و  یاـھزیچ  دـننک ، جـیورت  دـنریگب و  داـی  ار  تبثم  تاـیقلخ  هکنیا  یاـج  هب  اـھنآ  میتفگ -  هک  روطناـمھ 

هک ار  هنوگنیا  روما  لک ، رد  و  یلدنص ، زیم و  سابل و  لکـش  عون و  دننام  یدراوم  ای  نایناحور و  هب  ییوگدب  نید ، فذح  تیونعم ، هب  ییانتعایب  درم ، نز و  طالتخا  یـسنج ،

. دندوب مھ  رضم  یتح  ای  دنتشادن و  تیمھا  الصا  ای  دندوب ، تیمھا  مک  یلیخ  ای 

ماظن  / ٠٩/١٩/١٣٧۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

ماـظن و رارقتـسا  یکی  دـشاب : هلحرم  ود  یاراد  گرزب ، تکرح  نیا  هک  دـھد  ماـجنا  یمالـسا  گرزب  بـالقنا  یلـصا  ممتم  ناونع  هب  ار  یـساسا  تکرح  کـی  دـیاب  اـم  هعماـج 

شزرا زا  اھنیا  روشک ، نیا  رد  تیغاوط  تموکح  لوط  رد  دوش . شزرا  اھنیا  مدرم . ام  نایم  رد  یمالسا  تایقلخ  ندش  یـشزرا  ام ؛ دوخ  نایم  رد  یمالـسا  قالخا  شرتسگ 

بوخ مدآ  یلو  دیوگیم ؛ دنادیم  هچ  رھ  تسا ؛ قداص  تسا . حول  هداس  یدرف  نیب ، هتوک  یاھمدآ  صقان و  دید  اب  یدارفا  راکفا  لباقم  رد  قداص  مدآ  تسا . هداتفا  مھ  ندوب 

، تیغاوط تموکح  لوط  رد  تساھـشزرا . ینوگرگد  نیا  دـنک ! بلقت  یزابهقح و  دـناوتب  دزاس و  نوگرگد  ار  قیاقح  دـیوگن ؛ تسار  هک  تسا  یـسک  نآ  یباسح ، تسرد و  و 

! تسا هدروخ  هبرض  یلیخ  ام ، روشک  رد  یقالخا  یاھداھن  هنافساتم  تسا و  هدش  روط  نیا  قالخا ، دض  دساف و  رئاج و  ملاظ و  ناھاشداپ  تموکح 

. تسا مزال  شالت  اما  داد ؛ ناج  درک ؛ کمک  ام  هعماج  رد  یقالخا  حور  ینورد و  یاھداینب  یقالخا و  یاھداھن  هب  یبالقنا ، تکرح  هتبلا 

یگنھرف  / ٠٩/٢٠/١٣٧۵ بالقنا  یلاع  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

اھنیا دنوشیم . روھشم  ییاھتلصخ  هب  اھتلم  زا  یضعب  تسا . یلم  یاھتلصخ  لماش  هعماج و  دوجوم  ننـس  هعماج و  قالخا  تاداع و  ملع ، رنھ ، تایبدا ، لماش  گنھرف 

ردـق هب  اھیقرـش  دـنریذپرطخ . ینامدرم  اتعیبط  مینکیم ، هاگن  هک  ار  اھییاپورا  صوصخب  نالا ، دـییامرفب  ضرف  تساـھتیبرت . هب  طوبرم  تسین ؛ اوھ  بآ و  هب  طوبرم  یتاذ و  هک 

هب جایتحا  هلحرم  کی  رد  یروشک  رگا  هک  تسین  یزیچ  نیا  مراد -  نھذ  رد  هنیمز  نیا  رد  یناوارف  یاھلاثم  دننکیم -  ریطخ  یاھراک  اھنآ  الومعم  دنتـسین . ریذـپرطخ  اھیبرغ 

حرطم لبق  لاس  هس  ود ، نم  هک  یراک  نادـجو  یعامتجا و  طابـضنا  یهلاسم  دوشیم . تیبرت  اب  ارچ ، دروآ ؛ دوجو  هب  شدوخ  تلم  رد  ار  نیا  دـناوتن  تشاد ، ندوب  ریذـپرطخ 

. تسا روشک  گنھرف  وزج  یقلخ و  یعامتجا و  تیصوصخ  ود  نیا  مدرک ،

؛ تسین ریذـپ  طابـضنا  الـصا  یھاشداپ ، یدادبتـسا و  یروتاتکید و  تموکح  ینعی  دـناهدادن . دای  طابـضنا  ام  هب  تسا . هتخوماین  ار  طابـضنا  هتـشذگ  رد  ام  یهعماـج  اـتقیقح 

هار نتشون و  هلاقم  نتفگ ، رابود  راب و  کی  اب  میروآ ، دوجو  هب  روشک  رد  ار  نیا  میھاوخب  رگا  ام  تسا . یناسنا  طابضنا  دض  عقاو  رد  طابضنا ، نآ  دراد . ار  شدوخ  صاخ  طابـضنا 

، گرزب یاھراک  زاربا  رد  تماھش  تعاجش و  راکتبا ، تردق  نتخادنا  راک  هب  راکتبا و  یورین  هک  دییامرفب  ضرف  دراد . مزال  رمتـسم  راک  کی  نیا  دوشیمن . هک  رانیمـس  نتخادنا 

« ّيلم لاصخ   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 5هاگياپ  هحفص 1 
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. دراد مزال  تسرامم  اھنیا  داد . ماجنا  ندینش  نتفگ و  راب  کی  اب  هیصوت و  اب  شرافس ، اب  تلم  کی  رد  دوشب  هک  تسین  یزیچ 

یمالسا  / ٠٩/١٨/١٣٧۶ یاھروشک  نارس  سالجا  نیمتشھ  زاغآ  رد  تانایب 

هب زیمآ  ضیعبت  شرگن  زا  ماھلا  اب  دوخ و  یداصتقا  یملع و  یماظن و  یـسایس و  یاھییاناوت  رب  هیکت  اب  هک  دوشیم  هتفگ  یتردـق  هعومجم  نآ  هب  رابکتـسا  اـم ، گـنھرف  رد 

اھنآ راک  رد  دراذگیم ؛ رامثتسا  راشف و  ریز  دوخ  دوس  هب  زیمآ ، ریقحت  هناردلق و  یاهرطیس  اب  ار  اھروشک -  اھتلود و  اھتلم و  ینعی  یناسنا -  گرزب  یاھهعومجم  رـشب ، عون 

ار نآ  زراب  یاھلاثم  درادیم . اور  تناھا  ناـنآ ، یاھتنـس  اـھگنھرف و  هب  دزرویم و  متـس  اـھتلم  هب  دـیوگیم و  روز  اـھتلود  هب  دـنکیم ؛ یزادـنا  تسد  اـھنآ  تورث  هب  تلاـخد و 

مشچ ربارب  رد  اھنآ ، ناثراو  زورید و  نارگرامعتسا  یوس  زا  یماظن ، یتح  یتاغیلبت و  یداصتقا و  یسایس و  هبناج  همھ  مجاھت  اریخا  ون و  رامعتسا  سپس  نھک و  رامعتسا 

هرھب دوخ  یموب  یلم و  لاصخ  یخرب  زا  یژولونکت و  ملع و  تفرـشیپ  زا  رثوم ، مجاھت  نیا  رد  یبرغ  یاھتردـق  تسا . هدـناشچ  ناشیا  هب  ار  نآ  خـلت  معط  هداھنام و  یاھتلم 

. دنتخاس مھارف  ار  شیوخ  لاوز  نمشد و  یزوریپ  هنیمز  یھاوخ ، دوخ  یبلط و  تحار  ینیب و  هتوک  اب  هک  دنتمالم  راوازس  یناسک  مینکیمن . تمالم  ار  نمشد  ام  دناهدرب .

یرگیحابا و گنھرف  دندرکیم ، زاین  ساسحا  نادـب  همھ  هک  دوخ  شناد  عاتم  هیاس  رد  داد و  رارق  فدـھ  زین  ار  ام  یمالـسا  لاصخ  نامیا و  دوخ ، هبناج  همھ  مجاھت  رد  برغ 

ار برغ  ینونک  ندمت  تسین ، رود  نادنچ  هک  یزور  یقالخا ، رازنجل  نیا  کشیب  درک . رداص  ام  عماوج  هب  هنارـصم  تسا -  نآ  راچد  دوخ  هک  ار -  قالخا  نید و  رد  یتالابمیب 

رقف و تسا . رابتبیـصم  یعـضو  رد  هتـشذگ ، یاھلـسن  ینورد  لماوع  هفاضا  هب  هنامـصخ ، مجاھت  نآ  رثارب  زورما  مالـسا ، یاـیند  درک . دـھاوخ  وحم  درب و  دـھاوخ  ورف  دوخ  رد 

نیطسلف هلاسم  لیبق  زا  یگرزب  یاھیراتفرگ  وس و  کی  زا  نآ ، رب  شنانمشد  یسایس  اضعب  یگنھرف و  طلست  رتدب  همھ  زا  یقالخا و  فعض  یملع و  یگدنامبقع  لھج و 

اھتموکح و ربارب  رد  ار  یناسنا  یھلا و  یاھتیلووسم  زا  یدنلب  تسرھف  رگید ، یوس  زا  نآ  ریغ  زاقفق و  نیوگزرھ ، ینـسوب و  ریمـشک ، قارع ، نانبل ، ناتـسناغفا ، لئاسم  و 

. تسا هداد  رارق  مالسا  ناھج  ناربھر  یسایس و  یاھتیصخش 

جح  / ١٢/١٣/١٣٧۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

اب دارفا  یاھراتفر  هتبلا  راتفر . یانعم  هب  هن  قالخا ، تسا ؛ قـالخا  دـنکیم ، ادـیپ  رییغت  دوشیم و  حالـصا  همھ  زا  رترخآ  هک  یزیچ  نآ  یعاـمتجا ، لوحت  کـی  رد  نم ! نازیزع 

تاـیقلخ تاـیقالخا و  دوشیم ، ضوع  رترید  همھ  زا  هک  یزیچ  نآ  تسین . نآ  اـم  روظنم  نکیل  دوـشیم ؛ ضوـع  رید  مھ  نآ  دـنیوگیم ، قـالخا »  » نآ هب  اـفرع  هک  ار  رگیدـکی 

ترھـش یبلطتحار  هب  موق  کی  تسا ، فورعم  بصعت  هب  موق  کی  دـنراد : یتایقلخ  ملاـع ، فلتخم  یاـھعمج  هک  یعمج ؛ تاـیقلخ  هچ  یدرف ، تاـیقلخ  هچ  تساـھناسنا ؛

. دوشیم ضوع  رید  یلیخ  دراد ، دوجو  یتشز  قالخا  تسھ و  یموق  رد  لیبق  نیا  زا  یدب  زیچ  رگا  دوشیم . ضوع  رید  یلیخ  اھنیا  دراد و . ... 

 

اب دـیاب  دـنادیمن -  ار  هتکن  نیا  هک  یبطاـخم  نآ  هچ  دـنادیم و  میدرک  ضرع  هک  ار  یاهتکن  نیا  هک  یبطاـخم  نآ  هـچ  دـیراذگب -  ریثاـت  ناـتنابطاخم  رب  دـیھاوخیم  امـش  رگا 

ذوفن و ام  حور  یافرژ  نآ  رد  ام و  ناج  نطبلانطب  نآ  رد  مالـسا  هک  مینک  تابثا  دـیاب  ام  تسا . هدرک  ادـیپ  رییغت  نامقالخا  هک  دـیھد  ناشن  دـیاب  دـیوش . هجاوم  اھنآ  اب  قـالخا 

زا دعب  دناهدرک ؛ نارگید  مھ  ام  زا  لبق  دشاب ، یمالـسا  یروھمج  یاعدا  مالـسا و  یاعدا  مالـسا و  رھاظ  مالـسا و  مسا  رگا  الاو  تسا ، هتفر  ام  ناج  دروخ  هب  هدرک و  خوسر 

. تسھ مھ  ررض  هب  تاقوا  یھاگ  درادن ؛ شزرا  مھ  یلیخ  درک . دنھاوخ  دناهدرک و  یناسک  مھ  ام 

هعمجزامن  / ١٣٧٨/٠٧/٠٩ یاھهبطخ  رد  تانایب 

نئارق دـھاوش و  یور  زا  دـشیم ، لیکـشت  ناـناوج  یارب  هک  ییاھینارنخـس  رد  اـھراب  هاـجنپ -  هـھد  لـیاوا  لـھچ و  هـھد  رخاوا  یاـھلاس  ناـمھ  بـالقنا -  زا  شیپ  یهرود  رد 

رد هتبلا  متـشاد . عالطا  نم  دوبن ؛ مھ  اعقاو  تسین ! ییاپورا  یاھروشک  رد  میراد ، نامروشک  رد  اشحف  یباجحیب و  یرابودـنبیب و  ظاحل  زا  ام  هک  یتیعـضو  نیا  متفگیم 

ناسنا هک  دوب  یزیچنآ  زا  رتھب  نانز -  راتفر  ششوپ و  عضو و  الثم  اجنآ -  رد  مدرم  یگدنز  فرع  اما  دشاب ؛ هتـشاد  دوجو  یداسف  زکرم  نالف  دوب  نکمم  ییاپورا  یاھروشک 

، اھنآ طسوت  یناوھش . قالخا  طقف  هن  دندوب ؛ یقالخا  یاھبیسآ  ماسقاو  عاونا  راچد  مدرم  یقالخا ، ظاحل  زا  دیدیم ! درکیم و  هظحالم  ام  یاھرھش  زا  یـضعب  رد  صوصخب 

لاـحیب و ار  مدرم  دوـب . دـمعت  ثحب  دـندوب ؛ هدرک  هرادا  دـندوب و  هدرب  شیپ  یروـطنیا  دوـب . هدـش  هدز  تفآ  شاهـمھ  مدرم ، داـمتعا  هـیکت و  مدرم ، تادوارم  مدرم ، تاـطابترا 

هک یتلم  دشاب ، سویام  دوخ  هدنیآ  زا  هک  یتلم  دشاب ، دیماان  هک  یتلم  تسا . تیدج  کرحت و  دیما و  تلم ، کی  هدـنربشیپ  یاھقالخا  دنتـساوخیم . دـیماان  هلـصوحیب و 

، دارفا دوخ  درادن ! یشزرا  هک  دوب  نیا  شیانعم  ندوب ، یلخاد  نیا  دوخ  تسا ، هدش  دیلوت  لخاد  رد  دشیم  هتفگ  هک  یسنج  رھ  درک . دھاوخن  تفرشیپ  دنک ، ریقحت  ار  دوخ 

هدنیآ هب  تبسن  مھ  یملع  هتفرـشیپ  لسن  ینعی  دزاسب ! دناوتیمن  مھ  یمیدق -  یلگ  یاھهباتفآ  نآ  گنھلول -  کی  یناریا  هک  دنتفگیم  مھ  هب  نارگید ، اھهدرکلیـصحت ،

. تسا یقالخا  لکشم  نآ  نیا ، دوب . دیماان  روشک  نیا  یملع 

امیس  / ١٣٨٣/٠٩/١١ ادص و  نامزاس  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

لکـش نآ  روحم  رب  زیچ  همھ  تسا و  هعماـج  نآ  یقـالخا  یهلکاـش  عاـمتجا ، کـی  یارب  یلـصا  یهزاـس  عقاو  رد  ینعی  تساـھنآ ؛ یقـالخا  تیوـھ  هعماـج ، یقیقح  تیوـھ 

فادھا زا  یکی  دنک ؛ یزیرهمانرب  دیاب  یقالخا  یاھتلیضف  نییبت  میھفت و  شرتسگ و  شرورپ و  یهنیمز  رد  امیـس  ادص و  میھدب . تیمھا  یلیخ  قالخا  هب  دیاب  ام  دریگیم .

. دشاب نیا  دیاب  اھهمانرب  یهمھ  رد  امیس  ادص و 

یقح نارگید  هکنیا  نارگید -  قح  تیاعر  هداوناخ ، هب  هجوت  یعامتجا ، بدا  یزیرهمانرب ، مظن و  یراک ، نادـجو  یعامتجا ، طابـضنا  لثم  هعماـج ؛ دارفا  یراـتفر  یاـھقالخا 

یـصخش و تعاجـش  یلم ، سفن  هب  داـمتعا  تیلووسم ، ساـسحا  ناـسنا ، تمارک  تسا -  مھم  رایـسب  لـیاضف  تاـیقلخ و  زا  یکی  دوش ، تیاـعر  اـھنآ  قح  دـیاب  دـنراد و 

هک تسا  نیا  رطاخهب  میتسھ ، تبیـصم  راچد  اھهنیمز  یخرب  رد  ام  زورما  رگا  و  تسا ، تعانق  روشک  کی  یارب  یقالخا  لیاضف  نیرتمھم  زا  یکی  تعاـنق -  یلم ، تعاـجش 

لابند هب  ینعی  تسا ؛ یبلطییابیز  بوخ ، تاـیقلخ  زا  یکی  یبلطییاـبیز -  یبلطقح ، یراکتـسرد ، تناـما ، میاهدرک -  شومارف  ار  یمالـسا  مھم  یهنـسح  قـالخا  نیا 

یفن رھــش -  طـیحم  کراـپ و  طـیحم  ناـبایخ ، طـیحم  نوریب ، طـیحم  هداوناـخ ، طـیحم  ار ؛ یگدـنز  نطاـب  مـھ  ار و  یگدـنز  رھاـظ  مـھ  ندرک ؛ اـبیز  ار  یگدــنز  ندوـب ، ییاـبیز 

. ملعم هب  نیدلاو و  هب  بدا  مارتحا و  تفع ، یگدزفرصم ،

رد ینویزیولت ، لایرـس  رھ  رد  دیزاسیم ، هک  ییهمانرب  رھ  رد  امـش  دـنادب . تایقلخ  نیا  شرتسگ  لفکتم  ار  شدوخ  امیـس  ادـص و  تسام . یقالخا  لیاضف  تایقلخ و  اھنیا 

. دوشن هتخادنا  اپ  ریز  ضقن و  اھزیچ  نیا  دوش ؛ تیوقت  لیاضف  نیا  هک  دیشاب  هجوتم  شرازگ ، رھ  رد  ینفلت و  یوگتفگ  رھ  رد  درگزیم ، رھ  رد  هرواحم ، رھ 

تشدکاپ  / ١٣٨٣/١١/١٠ مدرم  رادید  رد  تانایب 

. تسا روشک  نآ  یمومع  تکرح  یلصا  رتسب  روشک ، رھ  گنھرف  نتخومآ . ملع  ندناوخ و  سرد  یلصا  رتسب  طقف  هن  مینادیم ؛ ناسنا  یگدنز  یلصا  رتسب  ار  گنھرف  ام 

اھنیا شیاـھنامرآ ؛ شناـمیا ، شتارکفت ، تلم ؛ کـی  یموـب  هعماـج و  کـی  تاـیتاذ  تاـیقلخ و  ینعی  گـنھرف ، تسا . یگنھرف  رتـسب  رد  مـھ  شایملع  یـسایس و  تـکرح 

نیشنکاخ تسدورف و  لیلذ و  هدنکفارس و  ای  دنکیم ، لقتسم  روسج و  رویغ و  عاجـش و  ای  ار  تلم  کی  هک  تساھنیا  تسا ؛ روشک  کی  گنھرف  ینابم  یهدنھد  لیکـشت 

گنھرف تسا ؛ ملع  لثم  مھ  گنھرف  مینک . رظنفرـص  یگنھرف  شرورپ  یگنھرف و  دـشر  گنھرف و  زا  میناوتیمن  ام  تسا . یمھم  یلیخ  رـصنع  گـنھرف ، دـنکیم . ریقف  و 

هدناشفا یتسد  ار  رذب  نیا  دیدرت  نودب  دـینیبیم ، ایند  زا  ییهطقن  رھ  رد  ناتدوخ و  یهعماج  رد  یگنھرف  رھاظم  اھهناشن و  زا  امـش  هچنآ  یهمھ  تسین . وردوخ  هایگ  مھ 

ات هراوھام ، ات  نویزیولت ، ویدار و  ات  نابایخ ، یاضف  ات  هسردم ، نورد  ات  هناخ ، لخاد  زا  دنیبیمن ؛ ار  اھتـسد  زا  یـضعب  اما  دنیبیم ، ار  اھتـسد  زا  یـضعب  ناسنا  هتبلا  تسا .

. تسا مھم  رایسب  یگنھرفراک  اھهاگشناد  رد  نیاربانب  دھاوخیم . نداد  شرورپ  تیادھ و  گنھرف ، اھزیچ . لیبق  نیا  زا  و  تنرتنیا ، ات  یناھج ، تاغیلبت 

« ّيلم لاصخ   » 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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جح  / ٠٩/٠١/١٣٨۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

لکـش هب  ناـمز  نآ  اـب  بساـنتم  یناـمز ، هرود و  رھ  رد  تـسا  هتـساوخ  سدـقم  عراـش  هـک  ناـنچنآ  دوـش و  لـمع  تـسرد  رگا  هـک  تـسا  یتـیفرظرپ  یهـضیرف  کـی  جـح » »

، هضیرف لمع و  نیا  دـشاب . روطنیا  هک  میراد  ار  بجاو  مادـک  رگید  ام  دوب . دـھاوخ  یللملانیب  تاریثات  یلم ، یدرف و  تاریثات  رب  هوالع  نآ  تاریثاـت  دریگب ، ماـجنا  یاهتـسیاش 

مھ دنکیم ؛ یونعم  انشآ و  یھلا  تاجانم  عرضت و  اب  رافغتسا و  اب  دنکیم ؛ کیدزن  ادخ  هب  دنکیم و  ینارون  دنکیم ، هیفـصت  ار  رازگجح  ناسنا  دوخ  نطاب  حور و  لد و  مھ 

ارھق اھنآ  ییارگمھ  دنتشگرب ، دنتفر و  یفدھ  کی  اب  یرفـس و  کی  رد  یـصاخ ، تھج  کی  رد  یتقو  تلم  کی  مدرم  زا  یـشخب  نوچ  دراذگیم ؛ رثا  تلم  کی  لئاسم  یور  رب 

مھ اب  مھ  ییاھتوافت  اھقراف و  دـنراد ، هک  یتاکارتشا  اب  اھتلم  نوچ  تسا ؛ یللملانیب  اھنیا  رب  یهوالع  مھ  و  دوریم . الاب  یلم  قالخا  تیونعم و  حطـس  دوشیم و  رتشیب 

نآ دوش و  گنرمک  اھقراف  نیا  هک  دوشیم  بجوم  جح » . » دروآیم دوجو  هب  اھنآ  رد  رگیدـکی  هب  تبـسن  یاهنامـصخ  یاھهزیگنا  انایحا  دـنکیم و  ادـج  مھ  زا  ار  اھنآ  هک  دـنراد 

. میرادن میظع  هدرتسگ و  داعبا  نیا  اب  ار  یبجاو  چیھ  ام  نیاربانب  ددرگ . رارقرب  نوگانوگ  یاھتلم  نیب  داحتا  کارتشا و  تاھج 

جح  / ٠٨/٢٣/١٣٨۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

شقن یلیخ  دنناوتیم  اھناوراک  لخاد  رد  مرتحم  یاملع  مرتحم ، نویناحور  هک  یونعم -  یقالخا و  یـصخش و  یگدنزاس  مھ  تسا ؛ جـح  یگدـنزاس  یهلئـسم  مود  یهتکن 

. دنک مھارف  یجاح  یارب  ار  شاهنیمز  جح ، یهرود  رد  ار  دنمدرخ  هدیجنس ، هتخپ ، مئتلم ، تلم  کی  تایقلخ  ینعی  یلم ؛ یگدنزاس  مھ  دننک و  افیا 

یمالسا  / ٠٩/١۴/١٣٨۶ یاھروشک  یئاضق  یاسور  رادید  رد  تانایب 

؛ تسین یمالـسا  تما  روشک  کی  ای  تلم  کی  صوصخم  اھنامرآ  فادھا و  نیا  دراد . ییاھنامرآ  دراد ، یفادـھا  تسا ؛ هدـنز  گرزب و  دـحاو  کی  هعومجم و  کی  یمالـسا  تما 

یکیدزن یهلیـسو  یمالـسا  یاـھتلود  میوشب . کـیدزن  مھ  هب  دـیاب  اـم  دـنک ، ادـیپ  قیقحت  دوـشب و  هدـنز  اـھنامرآ  نیا  هکنیا  یارب  تسا . مالـسا  یاـیند  کرتـشم  یاـھنامرآ 

یمالـسا تما  تسد  هب  هچنآ  هجیتن  رد  دننکیم و  لدابت  مھ  اب  ار  دوخ  تایقلخ  ار ، دوخ  تایحور  ار ، دوخ  تایبرجت  دـندش ، کیدزن  یتقو  مھ  اب  اھتلم  دـنوشیم و  ناشاھتلم 

. دوب دھاوخ  یگرزب  دنمشزرا و  رایسب  زیچ  دمآ ، دھاوخ 

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

تالاح زا  دـیاش  اھناوج  امـش  دوب . بالقنا  زاغآ  رد  ناریا  تلم  ام  رد  اھنیا  هک  یخیرات ، یاھتداع  دوجوم و  یعامتجا  یاھتیبرت  زا  تسا  تراـبع  ینورد  یاھفعـض  زا  رگید  یکی 

رگا مھ  اعقاو  تسھ . همھ  رد  میناوتیم » ام   » ناونع هک  مینیبیم  ام  زورما  دیشاب . هتشادن  یتسرد  ریوصت  دش ، زوریپ  بالقنا  هک  یماگنھ  رد  ام  یخیرات  یاھتیبرت  یناور و 

ناوج اعقاو  میناوتیم . مینک ، شالت  مینک ، تمھ  رگا  هلب ؛ دیئوگیم  امـش  ایند ، عیانـص  نیرتفیرظ  نیرتقیقد و  ورـشیپ  نارگتعنـص  تسد  یور  دینزب  دیناوتیم  امـش  اقآ  دنیوگب 

حرطم هک  یراک  رھ  دوب . نیا  سکع  تسرد  یلبق  یاھتیبرت  دوبن . روجنیا  بالقنا  لوا  رد  نیا  دـنادیم ؛ یراک  رھ  رب  رداق  ار  شدوخ  یمالـسا  یروھمج  رد  ناملـسم  دنمـشناد 

ام دسریمن ، نامروز  هک  ام  اقآ  دنتفگیم  مینک ، هلباقم  ایند  رد  طلغ  راعـش  نالف  اب  میناوتیمن ! هک  ام  دنتفگیم  دیزاسب ، ار  زیچ  نالف  اقآ  میناوتیمن ! هک  ام  اقآ  دنتفگیم  دـشیم ،

. تسا هتشذگ  نارود  زا  یهدنامزاب  یخیرات  یقالخا و  تیبرت  نآ  نیا ، دوب . میناوتیمن » ام   » زور نآ  زورما ، میناوتیم » ام  ! » میناوتیمن هک 

زا شیپ  نارود  رد  رگا  ینعی  دوب . هدش  تداع  دراد ، ینمادهزیکاپ  تراھط و  فاصنا و  تلادـع و  عقوت  هعماج  اھنآ  زا  هک  یناسک  رد  قسف  ندـید  روز ، ندینـش  یروخ ، یرـسوت 

، دندرک ار  قسف  نالف  دندرک ، ار  یشایع  نالف  نیلوئسم  ای  ارزو  ای  دوب -  هاش  دوخ  هک  لوا  صخش  الاح  روشک -  یلاع  لوئـسم  نالف  اقآ  دنتفگیم  مدرم  هب  دندمآیم  بالقنا 

دیاب هک  ار  ینالوئـسم  هکنیا  هب  دـندوب  هدرک  تداع  ینعی  تسا ! مولعم  رگید ؛ تسھ  بوخ ، دـنتفگیم  دـندرکیمن ؛ بجعت  مدرم  دـنداد ، ماجنا  ار  راجنھان  تشز و  لـمع  نـالف 

مھ دـناوخ ! حبـص  زامن  مدرم  یارب  تفر  تسم  هفیلخ  کـی  روطچ  مالـسا  ردـص  رد  هکنیا  زا  میدرکیم  بجعت  اـم  دـننیبب . کاـپان  نمادهدولآ و  دنـشاب ، نمادـکاپ  دنـشاب و  کاـپ 

اما تسا ؛ تعکر  ود  حبص  زامن  تسھ . مھ  ملسم  فورعم و  تسھ و  مالـسا  خیرات  رد  نیا  هفیلخ . کی  لبق  زا  بوصنم  یارما  زا  یکی  یهرابرد  مھ  تسھ ، هفیلخ  یهرابرد 

رد دوب . خیرات  رد  نیا  مناوخیم ! مھ  رتشیب  یھاوخب ، رگا  تسا ؛ شوخ  ملاح  هلب ، تفگ  یدناوخ ؛ یدایز  ار  حبـص  زامن  اقآ  دنتفگ  دـناوخ . تعکر  شـش  دوب ، فیکرـس  نوچ  وا 

رد دوب . روجنیمھ  مھ  ام  نامز  دنتشذگیم . هیضق  نیا  لباقم  زا  توافتیب  دندرکیم و  لمحت  اما  دھدیم ، ماجنا  دراد  ار  یقـسف  نینچ  کی  هفیلخ  هک  دندیدیم  مدرم  نامز  نآ 

، دـنک قسف  یمالـسا  روشک  هاشداپ  هکنیا  زا  دـندرکیمن  بجعت  مدرم  دوب . روجنیمھ  هیـضق  میدوب -  هجاوم  توغاط  اب  بالقنا  یزوریپ  زا  لـبق  اـت  اـھام  هک  توغاـط -  یهرود 

ار وا  مھ  هدنب  دوب و  یملاع  دنمـشناد و  رایـسب  درم  هک  زیربت  گرزب  یاملع  زا  یکی  هک  مشاب  هتفگ  البق  نم  دیاش  دـھد . ماجنا  هزرھ  یاھراک  دـنک ، یراسگهداب  دـنک ، روجف 

؛ دندرکیم لقن  ناشیا  دوخ  دـنمهقالع  ناتـسود  نادرگاش و  زیربت ، مدوب  هتفر  یتقو  کی  نم  هداس ! رایـسب  اما  ملاع ، رایـسب  دوب  یدرمریپ  دوب -  ام  ردـپ  داتـسا  مدوب -  هدـید 

سیردـت اقآ  نیا  هک  یاهسردـم  نآ  یوت  دوب  هتفر  اـقآ ، نیا  زا  دوب  هدرک  مارتحا  اـقآ . نیا  غارـس  دوب  هتفر  زیربت ، دوب  هدـمآ  شایناوج  یهرود  رد  اضردـمحم  یتقو  کـی  دـنتفگیم 

هتفگ ناتـسود  درکیم . فیرعت  وا  زا  دوب و  هدـش  هاش  بوذـجم  دوب -  هداس  اھتنم  دوب ، مھ  یقتم  دوب ، مھ  ملاـع  هک  ملاـع -  یاـقآ  نیا  دوب ، هتفر  اضردـمحم  هک  دـعب  هدرکیم .

بارش وا  الثم  دومنیم ؛ دیاب  گرزب  یلیخ  ملاع ، نآ  رظن  رد  هک  یئاھراک  الاح  دھدیم -  ماجنا  ار  فالخ  یاھراک  نیا  درم  نیا  دینکیم ، فیرعت  صخش  نیا  زا  هک  امـش  اقآ  دندوب 

یزاب هچ  الثم  یھاوخیم  سپ  رگید ؛ تسا  هاش  دوب  هتفگ  دـنکیم ، یزاـبرامق  ـالثم  اـقآ  دـندوب  هتفگ  دروخن !؟ بارـش  یھاوخیم  رگید ؛ تسا  هاـش  بوخ ، دوب  هتفگ  دروخیم - 

ام یهعماج  رد  هک  دوب  یتاداع  وزج  نیا  دھدب . ناشن  شدوخ  زا  یکاپان  دنک ، روجف  دنک ، قسف  دناوتب  دـیاب  سپ  تسا ، ریزو  نوچ  تسا ، هاش  نوچ  هک  دوب  نیا  فرع  دـنک !؟

. دنکیم داجیا  قیاع  الاو  دوصقم  فدھ و  کی  هب  ندیسر  لباقم  رد  هک  تسا  یئاھزیچ  نآ  اھنیا  تسا ؛ ینورد  عناوم  نامھ  اھنیا  تشاد . دوجو 

ناضمر  / ٢۵/١٣٨٧/٠۶ کرابم  هام  رد  نارعاش  رادید  رد  تانایب 

رد یدایز  تایقالخا  زورما  تسا . ندش  نیمات  لباق  ندش ، فرطرب  لباق  تسھ ، رعش  نابز  هلمج  زا  هک  رنھ  نابز  اب  اھزاین  نیا  هک  دنراد  زاین  ییاھزیچ  هب  ناممدرم  زورما  ام 

خیرات لوط  رد  ام  ناھاشداپ  نیرتھب  میدرک . یگدنز  دادبتسا  یهمکچ  ریز  رد  نرق  دنچ  هک  میدرکن  شومارف  ام  دیایب . رد  یلم  قالخا  تروص  هب  هک  تسا  زاین  دروم  نامروشک 

هب ینامرھق و  ظاحل  زا  هاشردان  دـندوب . ناشدوخ  نارود  ماکح  ناشدوخ و  نامز  مدرم  نیرتبلقلایـسق  نیرتملاظ و  وزج  مینکب ، مھ  راختفا  اـھنیا  ماـن  هب  تسا  نکمم  هک 

هب ام  تسا . روجنیمھ  مھ  سابع  هاش  تسا . یبیھم  وید  کی  هدرکیم ، یگدـنز  هک  ینامز  نآ  رد  شدوخ ، مدرم  یارب  اما  تسا ؛ هروطـسا  کـی  یلم  ناـمرھق  کـی  ناونع 

هب هک  ییاھنآ  ناشیاھبوخ –  دـندرک . راـتفر  یروج  هچ  اـھنیا  روشک ، مدرم  اـب  دـینیبب  امـش  اـما  دـندرک . یگرزب  یاـھراک  اـھنیا  هکنیا  رطاـخ  هب  مینکیم ، راـختفا  اـھنیا 

. دندرک لمع  روج  هچ  دندوبن ، اوقت  لھا  هک  مھ  ییاھنآ  دندرک ، لمع  روج  هچ  دندوب -  یبسن  یاوقت  لھا  دندوب و  بوخ  حالطصا 

، یگنرکی هب  میراد  جایتحا  افـص ، هب  میراد  جایتحا  ام  دوشب . یمالـسا  حالـصا و  یتسیاب  تاـیقلخ  نیا  هدـمآ ؛ دوجو  هب  اـم  رد  یتاـیقلخ  میدرک و  یگدـنز  روجنیا  اـھنرق  اـم   

ساـسحا ناـبایخ  رد  بسک ، لـحم  رد  هناـخ ، رد  شدوخ  ناـگیاسمھ  هب  تبـسن  ناـمهعماج  رد  یناـسنا  رھ  هکنیا  هب  میراد  جاـیتحا  یردارب ، توخا و  حور  هب  میراد  جاـیتحا 

. میراد مزـال  یلم  تلـصخ  کـی  ناونع  هب  ار  یروآون  تعاجـش  راـکتبا ، تردـق  اـم  تسین . مھارف  نـالا  اـھنیا  دـنکن . ینمااـن  ساـسحا  دـنادب ؛ ناـما  رد  ار  دوخ  دـنک و  تینما 

ییالاب یهجرد  اھتلـصخ  نیا  رد  یناسک  تسا  نکمم  تسین . نالا  ام  یلم  لاصخ  وزج  اھنیا  میراد . زاین  یلم  تلـصخ  کـی  ناونع  هب  گرزب  یاـھراک  یارب  ار  یریذـپرطخ 

، هدنیآ هب  دیما  رگیدکی ، هب  ندرک  محرت  دیایبرد . یلم  لاصخ  تروص  هب  دـیاب  اھنیا  تسین . یفاک  نیا  اما  میـسوبب ، مھ  ار  اھنیا  تسد  میرـضاح  ام  هک  دنـشاب  هتـشاد  مھ 

نیمات هلیـسو  هچ  هب  اھنیا  میراد . زاین  اھنیا  هب  ام  دـیامیپیم . بوخ  ار  لماکت  هار  تلم  نآ  دـشاب ، تلم  کـی  رد  رگا  هک  تسا  یتایـصوصخ  اـھنیا  نارگید ؛ هب  دـیما  قیرزت 

رعـش ام ، زورما  یاھزاین  زا  یکی  نیاربانب  دـنک . رپ  ار  اضف  هک  نانچنآ  دوش ؛ اقلا  دـناوتیم  رنھ  نابز  اب  اھنیا  تسین . مھ  یتحیـصن  تسین ؛ هک  یروتـسد  اـھنیا  دوشیم ؟

. تسا یقالخا 

اھهاگشناد  / ١٣٨٧/٠٧/٠٣ دیتاسا  یملع و  ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

« ّيلم لاصخ   » 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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میلعت شزوـمآ و  تحت  تیبرت و  تحت  هـک  یناوـج  دـینک . جـیورت  ار  یرواـبدوخ  اھهاگـشناد  لـخاد  رد  دـیتاسا ، مـھ  یتیریدـم ، یاھهاگتـسد  مـھ  هـک  تـسا  نـیا  هیـصوت  کـی 

هب ام  هک  تسا  نیا  ثحب  دراد ، دامتعا  شدوخ  هب  یصخش  هک  تسین  نیا  ثحب  میدرک . ضرع  هک  یلم  سفن  هب  دامتعا  نآ  دشاب -  هتـشاد  دامتعا  دوخ  هب  دیاب  تسامش ،

نیا یلم -  سفن  هب  دامتعا  میتفگ  نآ  هب  هک  میـشاب  هتـشاد  یمومع  سفن  هب  دامتعا  کی  نامدوخ ، یگنھرف  رئاخذ  هب  نامدوخ ، یلم  تاناکما  هب  ناـمدوخ ، یلم  لاـصخ 

، ناوج نوچ  دـشاب ؛ هتـشاد  دوخ  یلم  سفن  هب  دامتعا  دـیاب  دـنزیم ، فرح  اجنیا  دتـسیایم  هک  یتقو  ام  ناوج  ینعی  دـنک ؛ ادـیپ  زورب  ام  یاھناوج  کیاکی  رد  تسیاب  تلاـح 

. تسا دیما  رھظم 

ناتسدرک  / ١٣٨٨/٠٢/٢٧ نایوجشناد  ناداتسا و  رادید  رد  تانایب 

رد اھنیا  هک  دراد  دوجو  مھ  یکارتشا  طاقن  کی  مینک ؛ تلفغ  کارتشا  طاـقن  زا  دـیابن  میرامـشیم ، یبرغ  یهعـسوت  اـب  ار  یمالـسا  قطنم  اـب  تفرـشیپ  قارتفا  طاـقن  رگا  اـم 

، طابـضنا مادـقا و  راکتبا ، حور  تساھیئاپورا -  بوخ  لاصخ  تایقلخ و  وزج  افاصنا  هک  یریذـپرطخ -  حور  هتـشاد ؛ دوجو  ـالماک  یبرغ  یهتفاـی  هعـسوت  یاـھروشک  یهعـسوت 

رگا میریگیم ؛ مھ  دای  میریگب ، دای  ار  اھنیا  دیاب  رگا  ام  تسا . مزال  مھ  اھنیا  دش . دھاوخن  لصاح  تفرـشیپ  دـشابن ، اھنیا  هک  یاهعماج  رھ  رد  تسا ؛ یمزال  رایـسب  یاھزیچ 

. مینک لمع  میریگب و  ارف  ار  اھنآ  دیاب  دشاب ، نامدوخ  عبانم  رد  مھ 

نارھت  / ١٣٨٨/١١/١٣ هاگشناد  ناداتسا  مولع و  ریزو  رادید  رد  تانایب 

ایفارغج و خیرات و  هب  طوبرم  الاح  هک  دنراد  یرگید  یاھتلـصخ  اھتلم  زا  یـضعب  تسا ، یمومع  تلـصخ  هک  دنراد  یتلـصخ  اھتلم  زا  یـضعب  دنراد . یلم  لاصخ  اھتلم  دـینادیم 

هب نامتلم  رد  دـیاب  ار  ندرک  یریگیپ  ندـشن و  هتـسخ  ار ، یواکجنک  ار ، قیقحت  هب  لیم  ار ، قوش  روش و  یهیحور  نیا  ام  تسا . هتـسباو  ینوگانوگ  لماوع  هب  تسا و  میلقا 

هک مھ  ام  یاھـشزرو  هب  امـش  تسین . ام  یلم  لاـصخ  وزج  مھ  یعمج  راـک  تسا ؛ روج  نیمھ  دـنتفگ ، هک  مھ  یعمج  راـک  تسین . تسا ؛ مک  هیحور ، نیا  میرواـیب . دوجو 

یتح تسا . یدارفنا  شزرو  کی  تسا ، یتشک  هک  ام  یلم  شزرو  تسا . روج  نیمھ  دـینیبیم  تساھیئاپورا ، هب  قلعتم  هک  یئاھـشزرو  اب  دـینک  هسیاـقم  دـینک و  هاـگن 

ماجنا یعمجهتـسد  راک  دـنوریم ، هناخروز  دوگ  یوت  هک  یتقو  دـینادیم  دـنکیم . شزرو  شدوخ  یارب  یـسک  رھ  تسا ، یعمجهتـسد  شزرو  کی  هک  مھ  ام  یناتـساب  شزرو 

راک راک ، اذـل  دـشاب ؛ نآ  راک  لمکم  نیا ، راک  هک  تسین  لابیلاو  ای  لابتوف  لثم  دـھدیم ؛ ماجنا  ار  شدوخ  شزرو  یـسک  رھ  دـنھدیم ، ماـجنا  ار  یتاـکرح  کـی  مھ  اـب  دریگیمن ؛

، ملع یهلئـسم  زا  ریغ  هاگـشناد  نیاربانب  تسا . هاگـشناد  راک  تسیک ؟ راک  نیا  درک . قیرزت  دیاب  درک ؛ تسرد  دـیاب  ار  نیا  ام ؛ رد  تسا  یلم  صقن  کی  نیا  تسین . یعمج 

. دزادرپب مھ  گنھرف  یهلئسم  هب  دیاب 

، یـسانشتقو لھا  فاصنا ، لھا  ساسحا ، رب  لقع  بیلغت  لھا  ضامغا ، لھا  یعمج ، راک  لھا  تاقیقحت ، هب  لـیام  راـک ، هب  لـیام  عناـق ، روبـص ، ار  ناوج  نیا  میناوتیم  اـم 

 - هلاس هدزون  هدجھ  ناوج  کی  دریگیم -  رارق  هاگـشناد  رایتخا  رد  هک  یناوج  نیا  اعقاو  مینک . قیرزت  وا  رد  ار  تافـص  نیا  سکع  مھ  میناوتیم  مینک ؛ تیبرت  یراک  نادجو  لھا 

هب ار  یلـسن  کی  دـیناوتیم  امـش  درک . یزیرهمانرب  درک ، رکف  اـعقاو  هلئـسم  نیا  یور  ناوتیم  لوا -  یهرود  نیا  سناـسیل -  صوصخب  یاـھهرود  رد  تسھ . تیبرت  نیا  روخ  رد 

. دوشیمن تسرد  اھنیا  اب  روتسد و  اب  رتسوپ و  اب  نیا  دھاوخیم ؛ یزیرهمانرب  مھ  نیا  دشاب . یقالخا  تایصوصخ  نیا  یاراد  لسن  نیا  هک  دیروایب  دوجو 

یربھر  / ٢۵/١٣٨٩/٠۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

رواب دـقتعم و  مھف ، تشادرب ، کرد ، نآ  زا  تسا  تراـبع  گـنھرف  هیچ ؟ گـنھرف  تسا . رتمھم  یـسایس  لـئاسم  زا  تسا ، رتمھم  یداـصتقا  لـئاسم  زا  گـنھرف  یهلئـسم 

، دوب یریذپتیلوئـسم  گنھرف  هچنانچ  رگا  الثم  روشک  کی  رب  مکاح  گنھرف  دـنکیم . راداو  راک  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  یئاھنآ  یگدـنز ؛ رد  اھنآ  تاـیقلخ  تاـیحور و  اـھناسنا و 

تبسن نمشد ، هب  تبسن  هدنیآ ، هب  تبسن  ایاضق ، هب  تبسن  ثداوح ، هب  تبسن  ناسنا  هک  تسا  یتیلوئسمیب  تلاح  لباقم ، یهطقن  دنکیم . تیادھ  ار  مدرم  لمع  نیا 

. تسا گنھرف  تیوقت  نیا  مدرم ، تایحور  مدرم و  راکفا  هب  مدرم ، حاورا  هب  وا  ندرک  هیدھ  یریذپتیلوئسم و  قیرزت  یریذپتیلوئسم ، دنکن . تیلوئسم  ساسحا  تسود ، هب 

؛ مینکیم دـیلوت  هک  هچنآ  رد  ماکحتـسا  تعانق ، یهیحور  فرـصم ، یوگلا  حالـصا  فارـسا ، زا  زیھرپ  یعامتجا ، یراگزاس  یعامتجا ، نواعت  طابـضنا ، یراک ، نادـجو  یرگراثیا ،

نآرق هک  یزیچ  نآ  یمالسا -  داحتا  ماجـسنا و  یهیحور  بالقنا ، ماما و  یاھهشیدنا  نتـشاد  هگن  هدنز  یراکتسرد ، درک . تیوقت  مدرم  رد  دیاب  ار  اھنیا  تسا . گنھرف  اھنیا 

ماجـسنا داحتا و  تلاح  نانھیممھ ، اب  ناملـسم ، ناردارب  اب  دنکیم -  رما  دـنکیم و  لمح  وا  هب  ار  ام  مھ  بالقنا  دـنکیم ، رما  وا  هب  مھ  ام  تارکفت  دـنکیم ، رما  وا  هب  ار  ام  مھ 

گنھرف هتبلا  مھ  اھنآ  زا  یکی  تسا . گنھرف  اھنیا  تسا . روج  نیمھ  مھ  یمالسا  تما  یهرتسگ  ضرع  رد  هک  نتـشاد ، رگیدکی  هب  تبـسن  تبثم  لباقتم  بصعت  نتـشاد ،

. تسا یتسیزهداس  گنھرف  فافع و 

یگنھرف  / ١٣٩٠/٠٣/٢٣ بالقنا  یلاع  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

کی رد  گنھرف  یهلئـسم  ردقچ  هکنیا  هب  دـیفقاو  دـیتسھ و  ناگبخن  وزج  دـیتسھ و  یگنھرف  اھامـش  یهمھ  منکب ؛ ضرع  یزیچ  تسین  مزال  گنھرف  تیمھا  دروم  رد  نم 

تلم نیا  یونعم  یهلکاش  تقیقح  رد  روشک ، کی  تلم و  کـی  گـنھرف  هک  تفگ  ناوتیم  روجنیا  هصـالخ  روط  هب  میدرک . ضرع  یـضیارع  اـھراب  مھ  اـم  دراد . تیمھا  هعماـج 

زا تسا  تراـبع  هعومجم  نیا  حور  مینادـب ، تلم  کـی  یارب  یمـسج  یهلکاـش  ار  یـسایس  ماـظن  یداـصتقا و  ماـظن  یداـصتقا ، عـضو  روـشک ، کـی  رد  اـم  رگا  ینعی  تسا .

دیاقع شایقادصم  یاھـصخاش  دراد . یقادصم  یاھـصخاش  گنھرف ، نیا  اعبط  دـنکیم . نیعم  ار  تلم  کی  یونعم  یهلکاش  تیوھ و  هک  تسا  گنھرف  تقیقح  رد  گنھرف .

نیا یور  زا  تسا . یونعم  تیوھ  نآ  یاھـصخاش  اھنیا  تسا ؛ یلم  لاصخ  تایقلخ و  تسا ، یدرف  یاھراتفر  تسا ، یعامتجا  یاھراتفر  تسا ، بادآ  تسا ، قالخا  تسا ،

رد مینک  ضرف  هچناـنچ  رگا  یتح  تسا . مادـک  تلم  نیا  تیـصخش  تسیچ ، شایونعم  یهلکاـش  تسیچ ، شتیوھ  تلم  نیا  هک  تخانـش  درک و  فشک  ناوتیم  اھـصخاش 

هب ام  هک  نیا  تسا . یردـتقم  تلم  هوقلاب  تلم ، نیا  دـشاب ، هتـشاد  یقیمع  ینغ و  گنھرف  اـما  دـشاب ، یتالکـشم  راـچد  یداـصتقا  لکـش  اـی  یـسایس  لکـش  یهنیمز 

نکمم تقو  کی  دـنوشیم . ظفح  یاهعماج  کی  رد  هک  دنتـسھ  یئاـھهنیجنگ  اـھهریخذ و  نآ  یگنھرف ، ثیراوم  تسا . نیمھ  رطاـخ  هب  میھدـیم ، تیمھا  یگنھرف  ثیراوم 

ار ناـمتخاس  نآ  ناوتیم  جـنگ  نیا  تکرب  هب  دوـب ، اـجنآ  رد  جـنگ  نیا  یتـقو  تسا . ظوـفحم  اـجنآ  جـنگ ، نآ  اـما  دوـش ؛ تسـس  اـی  دزیرب ، ورف  دوـش ، بارخ  یناـمتخاس  تسا 

یگنھرف یناریو  تسا ، یئاـھن  یناریو  لـیلد  هک  هچنآ  تـسین . یئاـھن  یقیقح و  یدوباـن  یناریو و  لـیلد  یرھاـظ ، یبارخ  یناریو و  تـلم ، کـی  یارب  ینعی  درک . یزاـسزاب 

عـضو یندـم -  تاـیقلخ  لاـصخ و  ظاـحل  زا  اـھراتفر ، ظاـحل  زا  قـالخا ، ظاـحل  زا  هدـیقع ، ظاـحل  زا  ملع ، ظاـحل  زا  ینعی  گـنھرف -  ظاـحل  زا  یروـشک  کـی  هچناـنچ  رگا  تسا .

بارخ نطاب  نکیل  دشاب ؛ هتشاد  یلوبقم  یهلکاش  لیامش و  کی  مھ  ارھاظ  الاح  ولو  تسا ؛ هتسکشرو  تلم  نیا  دشاب ، هتشاد  یطحنم  عضو  دشاب ، هتشاد  یناماسبان 

. تسا نیا  گنھرف  تیمھا  دشاب . هتشاد  ار  هریخذ  نیا  هک  یتقو  نآ  فالخرب  تسین ؛ یزاسزاب  لباق  رگید  دوریم و  نیب  زا  هثداح  کی  اب  تسا و  هدش  ناریو  تسا ، هدش 

نایگنھرف  / ١٣٩٢/٠٢/١٨ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هک یلوا  زا  لاس ــ  اـھهد  لوط  رد  مھ  اـم  دـمآ ؛ دوجو  هب  رگید  یداـقتعا  یرکف و  یاـنبم  کـی  ساـسا  رب  دـمآرد ، دـیدج  لکـش  هب  روشک  رد  هک  یزور  نآ  اـم  شرورپ  شزومآ و 

تمـس هب  ار  ام  دیاب  لوحت  دنـس  نیا  دوبن . یتسرد  لیر  بخ ، هک  میتفر ؛ شیپ  لیر  نامھ  رد  عقاو  رد  میدرک ، تکرح  انبم  نامھ  رب  دـمآ ــ  روشک  رد  دـیدج  شرورپ  شزومآ و 

رد زورما  ام  دروایب . دوجو  هب  ار  یناسنا  یالاو  یاھتلـصخ  ام  رد  دناوتب  دیاب  دربب ؛ شیپ  یمالـسا  اتقیقح  یگدـنز  کبـس  هب  ار  هعماج  دـیاب  دـھد ؛ تکرح  یمالـسا  یاھفدـھ 

هوبنا و دادعتـسا  کی  یناریا ، یهعماج  رد  یرـشب  دادعتـسا  دوش . فرطرب  دـیاب  صئاقن  نیا  مینکیم ؛ هدـھاشم  یـصئاقن  نامدوخ ، راتفر  رد  نامدوخ ، تاـیقلخ  رد  ناـمدوخ ،

. تسا یزیچ  نینچ  کی  هب  رظان  لوحت  دنس  نیا  دنک . ادیپ  حیحص  تھج  دنک ، ادیپ  زورب  ناکما  دیاب  دادعتسا  نیا  تسا ؛ راشرس 

ناجیابرذآ  / ١٣٩٢/١١/٢٨ مدرم  رادید  رد  تانایب 

« ّيلم لاصخ   » 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 4 
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مدرم زیربـت و  مدرم  یتلــصخ  یقـالخا و  یاــھیگژیو  ندرک  سکعنم  نداد و  ناــشن  لوا ، تـشاد : دوـجو  لاـس ۵۶ ] نمھب  مـھنوتسیب   ] گرزب یهثداـح  نـیا  رد  اـنعم  دـنچ 

، فیرحت اب  هارمھ  ار  اھیناریا  تایقالخا  دننیـشنیم  نارگید  میـسانشب . نامیقالخا  تایـصوصخ  اب  نامیاھتلـصخ ، اب  ار  نامدوخ  دـیاب  ام  تسا . مھم  یلیخ  نیا  ناـجیابرذآ ؛

زا ار  اھتلـصخ  نیا  زیربت  مدرم  نمھب ، مھنوتسیب  یهثداح  نیا  رد  میـسانشب . تسرد  ثداوح ، نیا  یهنییآ  رد  دـیاب  ار  نامدوخ  ام  دنـسیونیم ! اـم  یارب  ینیبهتوک  اـب  هارمھ 

مھم یلیخ  اھنیا  ثداوح ؛ تسرد  کرد  و  یـسانشعقوم ، یهلئـسم  اھنیا ، زا  سپ  تعاجـش ؛ اـثلاث  ینید ؛ تریغ  اـیناث  ینید ؛ قیمع  ناـمیا  ـالوا  دـنداد : ناـشن  ناـشدوخ 

، بسانم نامز  زا  رترید  رتدوز و  دننادب . مھ ]  ] ار مادقا  تقو  دنشاب و  هتشاد  مادقا  تردق  دنشاب ، عاجش  دنشاب ، نامیااب  هک  یتیعمج  کی  یارب  یاهعومجم ، کی  یارب  تسا 

نیا ناـجیابرذآ  زیربـت و  تسا . مھم  یلیخ  تایـصوصخ ، نیا  دـندرک ؛ قـلخ  دـندروآ و  دـیدپ  ار  نمھب  مـھنوتسیب  دوـخ ، تـقو  رد  تـسرد  اـھیزیربت  تـسین . شخبرثا  مادـقا ،

تریغ یمالـسا ، ناـمیا  درک . ظـفح  دـیاب  ار  اـھنیا  تسا -  هداد  ناـشن  ار  نیا  مھ  یدـعب  ثداوـح  دراد -  مھ  زورما  اـت  تشاد و  مھ  نمھب  مـھنوتسیب  زا  لـبق  ار  تایـصوصخ 

و نتخانش ، ار  تیعقوم  نتخانش ، ار  نامز  نداد ، ماجنا  الاو  فادھا  هار  رد  یروآون  هتسجرب و  یاھراک  ندوب ، نکشفص  ندوب ، ورـشیپ  ندوب ، مادقا  لھا  تعاجـش ، ینامیا ،

. درک مسجم  خیرات  یهنییآ  رد  ار  ناجیابرذآ  زیربت و  مدرم  یهتسجرب  یاھتلصخ  هک  دوب  نمھب  مھنوتسیب  راثآ  تاکرب و  زا  یکی  نداد ، ماجنا  ار  تیعقوم  اب  بسانتم  راک 

یوضر  / ١٣٩٣/٠١/٠١ رھطم  مرح  رد  تانایب 

نالا دوریم ـ  هناشن  ار  یلم  لالقتـسا  حور  هک  تسا  یـسک  کی  رگا  میریگب ؟ هدـیدن  ار  ناـمناناوج  ناـمروشک و  یبـالقنا  یداـقتعا و  زمرق  طوطخ  هک  دـنراد  عقوت  اـم  زا  روطچ 

هزیروئت ار  یگتسباو  دھاوخیم  و  تسیچ ـ  لالقتسا  تسا ، یگداتفابقع  نیا  دنیوگیم  دننکیم ، هرخـسم  ار  لالقتـسا  دوشیم ، هک  لالقتـسا  تبحـص  هک  یناسک  دنتـسھ 

یکی داد . ناشن  لمعلاسکع  وا  لباقم  رد  دیاب  دنام ؛ توافتیب  وا  لباقم  رد  دوشیمن  دنک ، لزلزتم  نتـسیز  لقتـسم  یارب  ار  ناناوج  یاھلد  دنک ، هرخـسم  ار  لالقتـسا  دنک ،

یناـسک نـالا . دراد  دوـجو  اـھنیا  تسھ ؛ اـھنیا  دـنکیم ؛ ریقحت  ار  یناریا  تاـیقلخ  دـنکیم ، هرخـسم  ار  یـسراف  ناـبز  دـنکیم ، تناـھا  هعماـج  ینید  یقـالخا و  تایرورـض  هب 

ار رگیدمھ  دیریگب ، دای  اھیبرغ  زا  دیریگب ، دای  اھییاپورا  زا  دنھدیم : تبـسن  ار  یفنم  تایقلخ  ررکم  یناریا ؛ ناوج  یلم  تزع  حور  رـس  یوت  دـننزب  هک  تسا  نیا  ناشیعس 

لاس هاجنپ  لبق و  لاس  تسیب  هن  الاح ، ییاپورا ــ  یاھتختیاپ  ییاپورا و  یاھروشک  یاـھنابایخ  رد  تسا ؟ نیا  هیـضق  عقاو  مینکیمن ! لـمحت  ار  رگیدـمھ  اـم  دـننکیم ، لـمحت 

تئرج یسک  دنـشکیم ، ای  دننکیم  حورجم  ار  هبجحم  نز  دننزیم  مدرم  مشچ  یولج  دریگیم ، رارق  اھناوج  مجاھت  دروم  هدرک ، تاعارم  ار  شباجح  یکدنا  هک  یرفن  کی  لبق ــ 

قافتا هزات  نیمھ  هک  تسا  یزیچ  نیا  تسا ؟ فلاخم  لمحت  نیا  دننزیم ! شتآ  مدرم  مشچ  یولج  تسین ، روشک  نآ  لھا  نیا  هکنیا  ناونعهب  ار  یـسک  ارچ ! دیوگب  دـنکیمن 

، دـننزیم شــشتآ  دـنزیریم ، نـیزنب  شیور  دـعب  دـننزیم ، کـتک  ار  یناریا  کـی  ییاـپورا ، یاـھروشک  زا  یکی  یاھرھــش  زا  یکی  طاوـلا  یاـھناوج  نـیا  زا  لـبق  هاـم  دـنچ  داـتفا ؛

تاـیقلخ ار و  یناریا  تیلم  ار و  ناریا  تلم  هک  یناـسک  نآ  تسا ؟ فلاـخم  لـمحت  نیا  دـنھدیمن ! ناـشن  یلمعلاسکع  دـننکیم ، هاـگن  ربورب  دنتـسیایماو  مھ  اـھهیاسمھ 

نآ دـنھدیم ، رارق  یدـج  ضرعت  دروم  ار  بالقنا  یلـصا  یاھراعـش  هک  یناـسک  نآ  دـننکیم ، لزلزتم  اـھنھذ  رد  ار  یمالـسا  یناـبم  هک  یناـسک  نآ  دـننکیم ؛ ریقحت  ار  یناریا 

نآ دـننکیم ـ  دـنراد  ار  اھراک  نیا  یناـسک  تسھ ؛ اـم  یهعماـج  رد  زورما  اـھنیا  دـننکیم ـ  دومناو  ینعمیب  ار  جاودزا  دـنھدیم و  هولج  شزرایب  ار  هداوناـخ  داـھن  هک  یناـسک 

دایتعا اب  یکی  بخ ، دوشب ؛ تذل  بجوم  هچرھ  تسا ؛ یبرغ  گنھرف  تاغوس  نامھ  هذللاهلاصا » « ؛ تذل دننادیم ــ  شزرا  کی  بولطم و  رما  کی  ار  ییوجتذـل  هک  یناسک 

ار اھفرح  نیا  هک  یناسک  دننادیم ـ  حابم  ار  نیا  دشاب ، یسک  تذل  یهیام  هچرھ  دربیم ؛ تذل  نآ  نیا و  ندز  کتک  اب  یکی  دربیم ، تذل  یسنج  تاوھش  اب  یکی  دربیم ، تذل 

. دنام توافتیب  اھنیا  لباقم  رد  دوشیمن  دننکیم ، جیورت 

« ّيلم لاصخ   » 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 5 
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