
نارھت  / ١٣۶١/٠٣/١۴ هعمجزامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

اھیـشم و طخ  دننکیم  باختنا  مھ  یروھمج ، تسایر  یارب  دوخ ، زا  یگدنیامن  یارب  ار  دارفا  مھ  دننکیم ، باختنا  مدرم  یمدرم . باختنا  یمدرم ، قافنا  یمدرم ، داھج 

یـسایس میمـصت  نآ  زا  نالوئـسم  دنـسرب ، یـسایس  تواضق  یـسایس و  یهجیتن  کی  هب  دنراد ، عاضوا  عومجم  زا  هک  یلیلحت  ساسا  رب  مدرم  رگا  هک  یروط  هب  ار . اھهار 

نالوئـسم دـنیوگیم  اریز  دـننکیم ، لمحت  دـننیبیم و  ار  اھدوبمک  دـننکیم ، لمحت  ار  اـھیراتفرگ  یمدرم . تشذـگ  ضاـمغا و  یمدرم . باـختنا  دـننکیمن . یطخت  مدرم 

. درک ضامغا  دیاب  دنالوغشم و 

روشک  / ١٣۶٨/٠٣/١٩ رسارس  نارادناتسا  روشک و  ترازو  دشرا  نالوئسم  ریزو و  رادید  رد  تانایب 

ماـما نادـقف  لوا  زور  رد  یـسایس ، یاـھرگلیلحت  یجراـخ و  یاـھیرازگربخ  دـیدید  امـش  هکنیا  منادیم . گرزب  رایـسب  ار  ناـشلامیظع  ماـما  تلحر  زادـگناج  یهثداـح  نـم 

. دندوب هتفرگ  ار  هجیتن  نیا  دندوب و  هدرک  هبساحم  دوخ  یاھرایعم  ساسارب  اھنآ  هکلب  دوبن ؛ ضحم  یتاغیلبت  راک  کی  زا  یشان  دش ، مامت  زیچ  همھ  هک  دندرک  ینیبشیپ 

هب تبـسن  ناریا  تلم  ینمـشد  یـسانشنمشد و  نالووسم و  مدرم و  نیب  یونعم  طاـبترا  یبلطتداھـش و  ناـمیا و  دـننیبیمن و  ار  اـم  یهعماـج  رد  دوجوم  قیاـقح  اـھنآ 

ام هب  هشیمھ  هک  یتازجعم  یھلا و  تاکرب  زا  مینک و  یبایزرا  یدام  دودحم  یهچیرد  زا  ار  نادقف  نیا  میھاوخب  رگا  مدقتعم  اتقیقح  مھ  نم  دننکیمن . هدھاشم  ار  رابکتسا 

. مینک تواضق  هنوگنامھ  دیاب  میریگب ، هدیدان  ار  وا  هب  نامیا  ادخ و  هب  لکوت  میشوپب و  مشچ  تسا ، هدرب  شیپ  هب  ار  بالقنا  هدناسر و  کمک 

نایھاگشناد  / ١٣۶٨/٠٣/٢٣ نایوجشناد و  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

تلم نوچ  هک  دننکن  لایخ  نانمشد  میرادن . مک  زیچ  چیھ  یگـشیمھ ، یهدشمالعا  یاھنامرآ  تمـس  هب  لوصا و  نامھ  طخ  رد  تکرح  ناملوصا و  یور  یگداتـسیا  یارب  ام 

ام یهمھ  دنتـسھ . هتـشذگ  زا  رتمواـقم  زورما  مدرم ، تسین . روـطنیا  الـصا  دـناهداد ؛ تسد  زا  مـھ  ار  ناـشتمواقم  تردـق  دـنداد ، تـسد  زا  ار  ناـشریبکربھر  ماـما و  ناریا 

. مینک رپ  نامراک  یگتـسبمھ و  شالت و  رکف و  تاساسحا و  اب  ار  وا  یلاخ  یاج  دـیاب  میاهداد ، تسد  زا  ار  یزیزع  ردـتقم  دـنمورین  میظع  رـصنع  نوچ  هک  مینکیم  ساسحا 

نارود نآ و  یهدنیآ  ناریا و  لیاسم  هب  تبسن  هک  ییاھنآ  دننک . رظندیدجت  دوخ  یاھلیلحت  رد  رابکتـسا ، یاھھاگتـسد  یـسایس  یاھرگلیلحت  دیاب  هک  داد  ناشن  ناریا  تلم 

. دنریگب سپ  ار  دوخ  یاھفرح  دننادرگرب و  ار  ناشدوخ  یاھهتفاب  دیاب  دندرک ، رظنراھظا  هر ) ) ماما زا  دعب 

، درذـگیم هک  هچنآ  هب  تبـسن  دـینک و  بسک  یـسایس  یھاگآ  دـینکن . شومارف  ار  ناـتدوخ  شقن  نایوجـشناد  امـش  اـھتنم  میزیزع ؛ راـگدرورپ  تزع  هب  میتسھ و  یوق  اـم 

. دریگ رارق  ماظن  یاھفدھ  تمدخ  رد  امش ، رشق  اب  بسانتم  یبالقنا  یهناناوج  شپت  هزیگنا و  دیشاب و  رایشوھ 

ىمالسا  / ١٣۶٨/٠٣/٢۴ ىاروش  سلجم  ناگدنیامن  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

نھذ رد  اھیبرغ  هک  منکیم  ساسحا  دـننکیم ، رـشتنم  یبرغ -  لفاحم  صوصخب  یـسایس -  یربخ و  لفاحم  ابترم  اھزور  نیا  هک  ییاھلیلحت  راـبخا و  یهعلاـطم  اـب  نم 

هب یمالـسا  یروھمج  یارب  رابنایز  یهعقاو  هس  و  ناـشدوخ ، یارب  بولطم  یهثداـح  هس  دـنناوتیم  قیرط  نیا  زا  دـننکیم  رکف  دـناهدرک و  روصت  ار  دـیما  یهطقن  هس  دوخ ،

، لوا یاھزور  رد  یتح  دمآ ؛ دھاوخ  دوجو  هب  تردق )!( گنج  هر ،) ) ماما لاحترا  زا  سپ  دندرکیم  رکف  اھنآ  تساھفالتخا . اھعزانت و  داجیا  اھنآ ، دیما  یهطقن  نیلوا  دـنروآ ؛ دوجو 

مھ اھیبرغ  درکیم و  یقلت  هنوگنیا  ایند  لوا ، تاظحل  نآ  رد  دمآ ! دھاوخ  دیدپ  نینوخ  ثداوح  دـش و  دـھاوخ  یماظن  یاھدروخرب  هک  دـندرکیم  ینیبشیپ  هنایـشان  یلیخ 

ات دمآ و  دھاوخ  شیپ  تردق  رـس  رب  شکمـشک  دنتفگ  تسا ، رود  یلیخ  تیعقاو  زا  ینیبشیپ ، نیا  دندید  هک  دعب  یلو  دندوب ؛ هدرک  ار  طلغ  ینیبشیپ  نیا  اھراب  هتـشذگ  رد 

راک کی  ناگربخ ، سلجم  باختنا  هک  دـندرکیم  رارکت  بترم  دیـسرن ، هجیتن  هب  مھ  ییوگـشیپ  نیا  هک  یماـگنھ  دیـسر ! دـھاوخن  ییاـج  هب  ماـظن  یربھر  یهلاـسم  اھتدـم 

ار شدوخ  عازن  شکمـشک و  نیا  هدـنیآ ، زور  دـنچ  ات  میـشاب  رظتنم  دـیاب  دراد و  دوجو  هدرپ  تشپ  رد  تردـق  گنج  هوقلاـب  تروص  هب  تسا و  رذـگدوز  یهدـیدپ  کـی  یحطس و 

! دھد ناشن 

، گرزب یاملع  تلود ، تایھ  یاضعا  یمالـسا ، یاروش  سلجم  ناگدنیامن  دـننام  تسا -  هدـننک  نییعت  ناشتاراھظا  یریگعـضوم و  هک  یدارفا  اھتیـصخش و  تشذـگ . اھزور 

غارـس اھریـسفت  اھلیلحت و  زاب  یلو  دشن ؛ یلمع  مھ  اھنآ  ینیبشیپ  دنداد و  ناشن  ار  ناشدوخ  زکرمت  یگچراپکی و  همھ  یبالقنا -  یاھداھن  یمدرم و  یاھھورگ  عجارم ،

. دھدب ار  یفالتخا  یهنیمز  دوجو  دیون  اھنآ  هب  هک  دوریم  یطاقن 

شکمـشک فالتخا و  داجیا  یهلاسم  زا  یدوز  نیا  هب  دـنھاوخیمن  اھنیا  هک  مسریم  هجیتن  نیا  هب  یـسایس ، یاھلیلحت  اھـشرازگ و  اھراھظا و  اھربخ و  یهعلاـطم  اـب  نم 

یارب ار  هلاسم  نیا  تائاقلا -  اـب  یتح  یتمیق -  رھ  هب  دـننکیم  یعـس  دـنوش ؛ دـیماان  یـسایس  یاھـشیارگ  یمدرم و  یاـھھورگ  یمالـسا و  یروھمج  نـالووسم  ناـیم 

کی اھنآ  یارب  یریگرد ، عزانت و  یگتـسدود و  فالتخا و  داجیا  اریز  تسا ؛ نیگنـس  رایـسب  اھنآ  یارب  دراد ، دوجو  زورما  هک  ییهملک  تدـحو  نیارباـنب ، دـننک . نیماـت  ناـشدوخ 

دـناهدوب و دوخ  فادـھا  نیماـت  ددـصرد  دـنکیم ، رثا  اـیند  رد  مھ  یرایـسب  دارفا  زغم  حور و  رد  هک  یلیلحت  یربخ و  تاـئاقلا  اـب  لاـس ، دـنچ  نیا  رد  دـیدرت  نودـب  تسا . فدـھ 

. تسا هتشادن  یریثات  چیھ  تائاقلا  نیا  یمالسا  یروھمج  رد  هناتخبشوخ 

نارھت  / ١٣۶٨/٠٣/٢۶ ناتسا  نازومآشناد  ناملعم و  زا  ىعمج  شرورپوشزومآ و  ترازو  نانواعم  ریزو و  رادید  رد  تانایب 

رگا شیپ ، یاھلاس  هب  تبـسن  تابث ، توق و  تردـق و  ظاحل  زا  یمالـسا ، یروھمج  ماظن  ناریا و  تلم  هک  دـننکیم  فارتعا  ملاـع ، رـساترس  رد  یـسایس  نارگلـیلحت  زورما 

نیا اب  تسا . یمالـسا  یروھمج  ماوق  تابثا  رد  ناریا  تلم  یهناـھاگآ  میمـصت  هدارا و  یھاـگآ و  دـشر و  فارتعا ، نیا  تلع  تسین . رتفیعـض  رتبقع و  دـشابن ، رتیوق  رتولج و 

مامت نیب  مایا  نیا  رد  هک  افص  یگنھامھ و  یلدمھ و  تدحو و  نیا  اب  و  یمالـسا ، یروھمج  ماظن  زیزع و  ماما  هب  یرادافو  راھظا  یرادازع و  مسارم  رد  مدرم  روضح  تکرح و 

یلم و یهدارا  تیعطاق و  لباقم  رد  درکن  تارج  نمـشد  دیدرگ ، هدھاشم  مدرم  یهمھ  زا  لحار  ماما  نادقف  یهثداح  اب  دروخرب  رد  هک  یتعاجـش  نیا  اب  و  دـش ، هدـید  راشقا 

. دنک اطخ  اپ  زا  تسد  ناریا ، تلم  یمالسا 

مدرم  / ١٣۶٨/٠٣/٣٠ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

زا دنک . هدافتسا  توق  لماع  ناونع  هب  هثداح  نامھ  زا  دیآ ، باسح  هب  فعـض  لماع  کی  نمـشد  رظن  هب  تسا  نکمم  هک  ییهثداح  زا  هک  تسا  نیا  تلم  کی  دشر  لماوع  زا 

باسح هب  ماظن  یهمیخ  یقیقح  دومع  بالقنا و  یهنزو  نیرتنیگنـس  یـساسا و  نکر  هک  راوگرزب -  ماما  تلحر  اب  هک  دوب  نیا  ام  نانمـشد  یهمھ  لـیلحت  شیپ ، یاـھلاس 

! دش دھاوخ  لالحنا  ایو  فعض  راچد  یمالسا  یروھمج  ددرگیم و  شودخم  تلم  تدحو  دوشیم و  دوبان  بالقنا  دندمآیم - 

مامت لماع  هر ) ) ماما نادـقف  لیلحت ، نیا  رد  دروآیم . تسد  هب  ار  یعیبط  یرھق و  یهجیتن  نیمھ  درکیم ، لیلحت  یرھاظ  مشچ  اب  یدام و  یاھرازبا  اب  یـسک  رگا  اتقیقح 

تابث و تھج  رد  دـمآیم ، باسح  هب  یناریو  لماع  هک  ییهثداح  نآ  زا  درک و  تباث  ار  بلطم  نیا  سکع  گرزب ، ناحتما  نیا  رد  ام  تلم  دـمآیم . باسح  هب  زیچ  همھ  ندـش 

دـشر زورما  دـش . لیدـبت  یمالـسا  یروھمج  ماظن  رد  توق  لماع  هب  هر ) ) ماما نادـقف  تلم ، یهناصلخم  نامیا  یرایـشوھ و  اب  نیارباـنب ، درک . هدافتـسا  تفرـشیپ  تدـحو و 

ار دوخ  نامیا  کرحت و  تدحو و  راوگرزب ، نآ  تلحر  زا  دعب  دنتـسناوتن  اھنآ  اریز  تسا ؛ رتشیب  زین  (ص ) مرکا ربمایپ  نامز  مالـسا و  ردـص  ناناملـسم  زا  یتح  ام ، مدرم  شنیبو 

. دنکب ار  راک  نیا  تسناوت  ام  تلم  اما  دننک ؛ ظفح 

روشک  / ١٢/١٣۶٨/٠۴ رسارس  یهعمج  یهمئا  رادید  رد  تانایب 

« يسایس لیلحت  تردق   » 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 29هاگياپ  هحفص 1 
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ار عضو  تیـساسح  نامز و  تیمھا  هک  تسا  بوخ  دیراد ، تسد  رد  یدایز  نازیم  هب  ار  مدرم  ینید  یهیحور  نامیا و  هشیدنا و  مامز  هک  امـش  مرتحم ! نایاقآ  زیزع و  ناردارب 

فالتخا نالووسم  نیب  رد  دـیآ و  دوجو  هب  تریح  مدرم  نایم  دوش و  هتـسسگ  مھ  زا  هعماج  هک  دـندوب  هدرک  ضرف  ام  نانمـشد  دـیھد . رارق  هجوت  دروم  قیقد  لـماک و  روط  هب 

. دندوب هدرک  یراذگهیامرس  هظحل  نآ  یارب  و  هتسب ، دیما  ضرف  نیا  هب  اھنآ  دوش . مورحم  یمومع  عافد  راصح  یمدرم و  تیامح  زا  بالقنا  دنک و  زورب  هملک 

یاج تیلووسم  دـنداد . ناشن  دوخ  زا  یروصت  قوف  یرادافو  هر ) ) ماـما بـالقنا و  هب  تبـسن  دـندرک و  ظـفح  ار  ناشتدـحو  مدرم  دـش و  ماـک  اـن  نمـشد  هھرب  نآ  رد  هللادـمحب 

دومناو دـندرک  یعـس  هثداح  لوا  یاھزور  رد  اھنآ  یـسایس  یاھرگلیلحت  یتح  و  درک ، تریح  نمـشد  تفرگ . رارق  مدرم  یهماع  صاوخ و  ملاـست  دروم  درک و  ادـیپ  ار  شدوخ 

نیاربانب تسا ؛ هدشن  توف  زونھ  دندوب ، شراظتنا  رد  هک  ار  هچنآ  هک  دننک  دومناو  دنتـساوخیم  اھنآ  تسا ! یتحلـصم  یتقوم و  هیـضق  دنتفگ  تسین ؛ یدج  هیـضق  هک  دننک 

! دورب نیب  زا  بالقنا ، هب  تبسن  مدرم  یمومع  تیامح  دوشب و  ادج  مھ  زا  فوفص  دتفیب و  فالتخا  مدرم  نیب  هک  تسا  نیا  یاج  زونھ 

اھلیلحت و زورما  دـش . ضوع  عضو  یمومع ، یرایـشوھ  یھاگآ و  اب  دـنداد و  ناشن  مدرم  یهماع  هک  ییافو  تلم و  صاوخ  تما و  ناربھر  هک  یتیعطاق  اب  نامز و  تشذـگ  اب 

. دروخ ام  مدرم  زا  ار  ینھدوت  نمشد  هرخالاب  تسا . رگید  روط  ایند  یاھتشادرب 

روشک  / ١٢/١٣۶٨/٠۴ رسارس  یهعمج  یهمئا  رادید  رد  تانایب 

یارب ار  روشک  ایند و  یهزات  یاھفرح  اھلیلحت و  رابخا و  زا  یردـق  سک  رھ  دـندنمهقالع . ملاع  یـسایس  لیاسم  یریگدای  ندـیمھف و  زیچ  هعمج و  ماما  هعمجزامن و  هب  مدرم 

اب دـیاب  درک . دـھاوخ  ادـیپ  هبذاـج  کـشالب  دـشاب ، هعمجزاـمن  رد  هماـنرب  نیا  رگا  دـنھدیم . شوـگ  وا  فرح  هب  دـنوشیم و  عـمج  وا  رود  هقـالع  قوـش و  اـب  اـھنآ  دـنزب ، مدرم 

. دننک کرد  ار  نآ  تیمھا  دنیایب و  اھنآ  ات  داد ، رارق  مدرم  هجوت  دروم  ار  هعمجزامن  نوگانوگ ، یاھهبذاج 

مدرم  / ٠١/١٣۶٨/٠۶ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

رد درک ، ظفح  ار  نآ  دروآ و  دوجو  هب  تمواقم  هزرابم و  لاس  دـنچ  لوط  رد  ار  ماظن  نیا  هک  ییهدارا  نامھ  اب  دـیاب  ام  تلم  میناـحتما . کـی  ضرعم  رد  تعاـس ، رھ  زور و  رھ  اـم 

رد ار  یتلم  رتمک  دیاش  تسا . یرایـشوھ  تلم  هللادمحب  ام ، تلم  دـنک . ظفح  ار  یھلا  گرزب  تمعن  نیا  یرایـشوھ ، یھاگآ و  تدـھاجم و  تمواقم و  تردـق و  اب  مھ  هدـنیآ 

زا تلم ، یاھرـشق  یهمھ  تسدرود و  یاھییاتـسور  اھنزریپ و  اھناوجون و  اھهچب و  دشاب . ام  تلم  ردقهب  نآ ، رد  یـسایس  یھاگآ  یمومع  حطـس  هک  داد  ناشن  ناوتب  ایند 

لباقم رد  مدرم  ات  دور  الاب  زورهبزور  لیلحت ، تردق  دوشب و  مھ  تیوقت  اھیھاگآ  نیا  دیاب  هتبلا ، دنراد . یبوخ  یاھیھاگآ  دننادیم و  ار  ییاھزیچ  یناھج ، یـسایس و  لیاسم 

. دننک ظفح  ار  ناشدوخ  دنناوتب  ثداوح 

ىمالسا  / ١٣۶٨/٠٨/٢٩ بالقنا  نارادساپ  هاپس  لک  داتس  زا  دیدزاب  زا  سپ  تانایب 

هدـنز دـنکب ، عاـفد  دوخ  زا  دـناوتن  هک  یتـلم  رھ  تسا . هدـنز  تلم  کـی  تیوھ  زا  ییزج  عاـفد ، هک  تسا  تقیقح  نیا  لوا  یهبترم  رد  منکب ، حرطم  مھاوـخیم  زورما  هک  هچنآ 

ام تسین . هدنز  انعم  کی  هب  دنکن ، کرد  ار  عافد  تیمھا  هک  مھ  یتلم  رھ  تسین . هدنز  عقاو  رد  دنکن ، هدامآ  ار  دوخ  دـشابن و  دوخ  زا  عافد  رکف  هب  هک  مھ  یتلم  رھ  تسین .

ادخ میشابن . عافد  رکف  هب  لاحنیعرد  مینیبب ، ار  یمالسا  ماظن  بالقنا و  مالسا و  هیلع  رابکتسا  زیمآدانع  قیمع  هئطوت  میشاب ، هتشاد  لیلحت  تردق  مشچ و  میناوتیمن 

. دوشب تلفغ  راچد  اکیرما ، اھنآ  سار  رد  یناھج و  رابکتسا  زیمآتثابخ  یهنادونع  مجاھت  زا  شناگدیزگرب ، تلم و  نیا  هک  درواین  ار  زور  نآ 

ىمالسا  / ١٣۶٨/٠٨/٢٩ بالقنا  نارادساپ  هاپس  لک  داتس  زا  دیدزاب  زا  سپ  تانایب 

یسایس یاھیدنبهتسد  رد  دیابن  حلسم ، یاھورین  هک  تسا  نیا  نآ  منکیم و  وگزاب  امـش  یارب  دوب ، هدش  رداص  نامراوگرزب  ماما  نابز  زا  اھراب  هک  ار  ییهتکن  رگید ، راب  کی 

 - یماظن یاھورین  یتح  تلم -  داحآ  یهمھ  یهلیسو  هب  تسایس  هن ، دمھفن . تسایس  یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپـس  هک  تسین  نآ  فرح ، نیا  یانعم  دننک . تلاخد 

. دینک کیکفت  مھ  زا  ار  اھنیا  تسا . یسایس  یاھراک  اھیدنبهتسد و  رد  دورو  تسا ، عونمم  هچنآ  تسا . یسایس  لیلحت  تردق  تسا ، مزال  هچنآ  دوشب . هدیمھف  دیاب 

مدرم  / ١٣۶٨/٠٩/٢٢ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

لفاغ تیونعم  زا  ابلاغ  دوشیم ، یگدـنز  مرگرـس  رگا  تسا . یدـعب  کی  یناسنا  ناـھج ، رب  مکاـح  یاـھبتکم  تیبرت  تحت  اـیند و  یداـم  یاھندـمت  بوچراـچ  رد  زورما ، رـشب 

مک و مھ  اھروشک  نیا  نیب  هتبلا  هک  اھنآ  ریغ  ییاپورا و  عماوج  زا  یرایـسب  لـثم  تیونعم -  زا  رود  یاـھروشک  رد  هک  دیاهدینـش  دـیاهدناوخ و  دـبال  دـینیبب ، ار  اـیند  ددرگیم .

اب یبلق  طابترا  تیونعم و  زا  الصا  دنھافر و  مکش و  نیمات  تیدام و  یگدنز و  مرگرس  مدرم  اج ، نآ  رد  تسا . یدام  یونعمریغ و  ماظن  ماظن ، دنتسھ -  انعم  لھا  دارفا  شیب 

مورحم دوجوم  تاریخ  یهمھ  زا  ار  وا  تسا و  ناـسنا  یارب  تفآ  ـالب و  نیرتـگرزب  هک  لـماک -  تلفغ  رد  دـیآیمن و  ناـشدای  هلفاـن ، هیرگ و  عرـضت و  اـعد و  رکذ و  هجوت و  ادـخ و 

. دنربیم رسب  دنکیم - 

زا لیلحت  کرد و  دنتسھ ، هتفرـشیپ  یاھروشک  رد  هک  یمدرم  رتشیب  دنلفاغ . مھ  تسایـس  نادیم  رد  یتح  دنوشیم ، یـصخش  یگدنز  یهرادا  مکـش و  لوغـشم  یتقو 

، تسایس یاھنادیم  رد  دنناشکیم و  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  ار  اھنآ  یتسیلانویسان ، ییارگموق و  انایحا  یبزح و  یھورگ و  یاھبصعت  اب  اھتلود  دنرادن و  یـسایس  لیاسم 

. دنرادن یسایس  لیلحت  مدرم ، یهماع  هدوت و  الوصاو  دننکیم  هدافتسا  اھنآ  زا 

نیمھ رویغ ، روشحلس  ریاشع  نیمھ  روشک ، مورحم  یاھرشق  نیمھ  دنراد . یسایس  لیلحت  مدرم  ام ، یمالسا  یهعماج  رد  الاح  نیمھ  تسین . هنوگنیا  مالسا  رد  اما 

ریاس رد  دنراد . یـسایس  لیلحت  دنراد -  روضح  لفحم  نیا  رد  مھ  اھنآ  زا  یعمج  هک  دننکیم -  یگدنز  رود  یاھھار  اھھدهروک و  ای  اھرداچ  رد  سراف  ناتـسا  رد  هک  ینازیزع 

لیلحت مدرک ، ناشترایز  دوخ ، یاھرداچ  اھهناخ و  قطانم و  رد  مدرک و  تساخرب  تسـشن و  تبحـص و  اھنآ  اـب  متفر و  مدرم  یاھرـشق  ناـیم  رد  نم  هک  مھ  روشک  قطاـنم 

میفرط و یـسک  هچ  اب  ایند  رد  زورما  ام  هک  دـنمھفیم  دنتـسھ و  دوصقم  هزیگنا و  هدـیقع و  یاراد  روشک ، لـیاسم  هب  تبـسن  دـنمھفیم و  ار  تسایـس  دـنراد و  یـسایس 

رد ملاع ، حلـسم  یاھتردـق  یرابکتـسا و  یایند  هک  دـنھجوتم  دوب و  هدرک  لیمحت  اـم  رب  ار  گـنج  نمـشد  ارچ  هک  دـنمھفیم  هچ . ینعی  اـکیرما  یناـھج و  رابکتـسا  یهئطوت 

ناملـسم ناسنا  یگدنز  دعب  کی  یـسایس و  لیلحت  نیا ، دـننکیم . اھنآ  زا  یرایـسب  مھ  زونھ  دـندرکیم و  تیامح  ام  نمـشد  زا  امیاد  ارچ  دـش ، لیمحت  ام  رب  هک  یگنج 

. تسا

نایگنھرف  / ١٣۶٨/١٠/١٢ ىمالسا  یهعماج  ىزکرم  ىاروش  ىاضعا  رادید  رد  تانایب 

دـھدب و یرظن  دـیوگب و  یزیچ  دوشب و  یگنھرف  راک  نادـیم  دراو  یـسک  رھ  دـنھدب و  ماجنا  دـیابن  اـھهربخ  ار  یگنھرف  راـک  ارچ  دـنھدیم ؛ ماـجنا  اـھهربخ  ار  اـھراک  یهمھ 

، دنراد روضح  مھ  یگنھرف  مان  اب  رگا  یتح  ای  دنلوغـشم ، یـسایس  ای  ییارجا و  یاھراک  هب  دننکب ، یگنھرف  راک  دنناوتیم  هک  یناسک  زا  یلیخ  هنافـساتم  دنکب ؟ یمادقا 

. تسا یسایس  راک  اب  راک ، نطاب 

هب هک  متفگ  اھنآ  هب  تقو ، نآ  رد  دـندمآ . نم  شیپ  یراک  یارب  دوشیم ، لیکـشت  یبوخ  تاین  اب  روشک  رد  هک  ییاـھهعومجم  نیا  زا  یکی  لـبق ، لاـس  ود  یکی  رد  تقو  کـی 

دراو مھ  همھ  تسا ، یناسآ  راک  نوچ  دـمحلا  دراد و  دراوان -  دراو و  رـشابم -  یدـصتم و  همھ  نیا  نالا  یـسایس ، راک  دـیزادرپن . یـسایس  راک  هب  منکیم  هیـصوت  اـمش 

هک ییهطیح  نآ  رد  دیورب  امش  دراد ؛ فرتغم  بکترم و  یرتشم و  رادفرط و  یلیخ  نیا  هک  متفگ  اھنآ  هب  دنوشیم ! یـسایس  یحابـص ، دنچ  زورودیکی و  زا  دعب  دنوشیم و 

. دیزادرپب یگنھرف  راک  هب  دیراد ،

ناـسنا هک  تسا  یگنھرف  راـک  کـی  شدوـخ  مھ  نیا  تسا ، همھ  یهفیظو  مھ  نیا  ریخ ، دـینکن . شـالت  مدرم  نھذ  یـسایس  دـشر  رد  هک  تسین  نیا  هیـصوت  نیا  یاـنعم 

ار شتـسردان  تسرد و  درک ، ادیپ  یـسایس  شنیب  یـسک  یتقو  الاح  دننک . ادیپ  ار  شنیب  ای  دننک ، ادـیپ  تسرد  شنیب  لیلحت و  تردـق  یـسایس و  دـشر  مدرم  دـنک  شالت 

« يسایس لیلحت  تردق   » 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 29هاگياپ  هحفص 2 
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لیلحت تردق  مدرم  رگا  دنـشابن . جیگ  یـسایس  ثداوح  اھنایرج و  اب  دروخرب  رد  ات  دیآ  دوجو  هب  مدرم  رد  یـسایس  قیاقح  دـید  تردـق  دـیاب  درک . دـھاوخ  نییعت  ادـعب  شدوخ 

دننک و هاگن  هدرخ  کی  ار  هثداح  رب  رود و  دـنناوتب  دـیاب  مدرم  دـیآیم ، دوجو  هب  ییاج  رد  هک  ییهثداح  رھ  دـننکیم . نیمـضت  همیب و  ار  بالقنا  تکلمم و  نیا  دنـشاب ، هتـشاد 

هتخادنا و باتوچیپ  هب  ار  مدرم  نآ ، یاھخالگنس  بالقنا و  دوخ  هچرھ  میراد . مک  ای  میرادن و  ار  نیا  هنافـساتم  نالا  ام  تسا . مھم  یلیخ  اعقاو  نیا ، تسیچ . هیـضق  دنمھفب 

زا یـضعب  دـشیم و  ییاـھراک  یلاـس  دـنچ  اـت  دروم  نیا  رد  بـالقنا  لـیاوا  هلب ، دـناهدرک . شـالت  رتـمک  اـم  یاـھهعومجم  اـم و  اـما  تسا ؛ ظوفحم  دوخ  یاـجهب  هدرب ، شیپ 

هک دوب  نیا  هعومجم  نآ  هب  ماهیـصوت  تسا . یگنھرف  راک  کی  شدوخ  نیا ، تسین . الاح  اما  دـنربب ؛ ولج  یـسایس  شنیب  ظاحل  زا  ار  مدرم  ات  دـندرکیم  شـالت  اـھهعومجم 

یگنھرف راک  اعقاو  هک  منکیم  ضرع  نایاقآ  هب  نم  مھ  الاح  تسا . بیرغ  هنافساتم  هک  دیزادرپب  یگنھرف  راک  هب  دیوشن و  دراو  یـسایس  ییارجا  یدناب و  یاھراک  رد  امش 

. دشاب هتشاد  تیمھا  یگنھرف  راک  امش  یارب  دیاب  یسایس ، راک  زا  شیب  تسا . مھم 

١٣۶٨/١٠/٢۶ /  ( اھیلع مالس ا   ) ارھز همطاف  ترضح  دالیم  تبسانمهب  کشزپ  ناوناب  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

هب دنتفریذپیمن و  ار  بالقنا  نیا  دندوبن و  راگزاس  بالقنا  اب  اھنز  رگا  بالقنا . مدقم  طخ  زابرـس  دش  ام  روشک  رد  نز  هک  میدوب  دھاش  میدرک و  هدـھاشم  بالقنا  نایرج  رد  ام 

روطهب ایناث  دـندوبن ؛ نادـیم  رد  میقتـسم  نویبالقنا ، هورگ  زا  ىمین  الوا  دـندوبن ، اھنآ  رگا  مراد . داقتعا  انعم  نیا  هب  نم  دـشیمن ؛ عقاو  بالقنا  نیا  انئمطم  دنتـشادن ، رواـب  نآ 

و تسا -  ىدایز  ىگنھرف  ریثات  ىاراد  هناخ ، طیحم  رد  نز  هک  هناخ -  طیحم  ىور  ناشیاھردارب و  ىور  ناشیاھرھوش ، ىور  ناشنادنزرف ، ىور  دنتـشاذگیم  رثا  میقتـسمریغ 

رد دعب  و  لوا . یهلئسم  نیا  دربب ؛ شیپ  هملک  ىعقاو  ىانعم  هب  ار  هزرابم  دنکشب و  ار  نمشد  تارقف  نوتـس  تسناوت  هک  دوب  اھنآ  روضح  نیا  تفرگیمن . ماجنا  راک  نیا  ىلکب 

هتبلا هک  دنتـسھ  ىمالـسا  ماظن  رد  تیلوئـسم  شریذپ  ىارب  یهدامآ  ىرونخـس و  تردق  لیلحت ، تردق  ىاراد  هک  مینیبیم  میدید و  ار  ىیاھمناخ  ام  ىـسایس ، ىاھنادیم 

فلتخم ىاھهتـشر  رد  امـش  لیبق  زا  دـیتسھ و  شاهنومن  قادـصم و  اھامـش  دوخ  هک  مھ  ىملع  ىاھهنیمز  رد  و  دورب . شیپ  دـیاب  تسا و  شرتسگ  هب  ور  مھ  زاب  راـک  نیا 

. دنراد دوجو 

ىمالسا  / ١٣۶٨/١١/٠٧ بالقنا  نارادساپ  هاپس  رد  هیقفیلو  ىگدنیامن  یهزوح  رتافد  نالوئسم  هیقفیلو و  یهدنیامن  رادید  رد  تانایب 

ىنید تراھط  نامھ  ىنعی  دنشاب ؛ اوقت  نیدت و  ىاراد  دیاب  دنـشاب ؛ ىقتم  دیاب  هاپـس  ناردارب  یهنادهناد  اوقت ؛ مود  و  دشاب . ىنید  تفرعم  ىاراد  ىتسیاب  هندب  یهمھ  سپ 

، تسھ مھ  ىـسایس  لئاسم  لماش  ىنید  ىھاگآ  تفرعم و  هتبلا  هک   - ىنید ىھاـگآ  تفرعم و  لـمع ؛ ملع و  تسا ؛ ىلـصا  تیلوئـسم  نآ  نیا  ىنید . نیزاوم  هب  لـمع  و 

شخب نامھ  وزج  اھنیا  یهمھ  ىـسایس ، لئاسم  لیلحت  تردـق  ىـسانشنایرج ، ىـسانشتسود ، ىـسانشنمشد ، تسین ؛ اھنیا  دـننام  هزور و  زامن و  طقف  نامروظنم 

. دشاب هتشاد  روضح  ىتسیاب  هاپس  نییاپ  ات  هاپس  ىالاب  نآ  زا  هک  تسا  ىنایرج  کی  نیا  و  تسا . ىگدنیامن  ىلصا  یهفیظو  نیا  لمع ؛ و  تسا - ىنید  تفرعم 

هاگتسد ىنعی  تسا ؛ وا  دییات  وا و  کمک  وا و  اب  ىراکمھ  هب  رومام  فظوم و  هچرگا  تسین ؛ مھ ]  ] ىزاوم ىھدنامرف  تسین ؛ مھ  هاپـس  ىھدنامرف  رما  ریز  نایرج  نیا  هتبلا 

زا ىکی  تسا ، کالم  کی  اعقاو  نیا  دشابن ؛ ىھدنامرف  رما  رد  یهدـننکلالخا  ای  ىھدـنامرف  رما  رد  محازم  ای  ضراعم  نایرج  کی  ناونعهب  ىھجوچـیھهب  ىتسیاب  ىگدـنیامن 

نآ هب  ىدـیما  چـیھ  رگید  دـش ، لزلزت  راـچد  درک و  ادـیپ  لـالتخا  ىھدـنامرف  رگا  ىماـظن  دـحاو  رد  اریز  درواـین ؛ دوـجو  هب  ىھدـنامرف  رما  رد  لـالتخا  دـیاب  تسا ؛ نـیا  اـھرایعم 

. دوب دھاوخن  ىقاب  رما  ریز  یهعومجم 

لاس ۶٩  / ١٣۶٩/٠١/٠٢ زاغآ  رد  یوضر  رھطم  مرح  رد  تانایب 

قاتـشم هک  یناسک  ایند و  مدرم  یهمھ  رب  ار  تجح  ناریا ، تلم  امـش  یمالـسا  بالقنا  یهرابرد  لاـعتم  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  نآ ، منکیم و  ضرع  ار  هتکن  کـی  زورما  نم 

ای دننک و  لیلحت  ار  هثداح  نآ  دنناوتن  دنشاب و  دیدرت  راچد  هثداح ، کی  لباقم  رد  هک  دنـشاب  ملاع  رد  صلخم  کاپ و  یاھناسنا  زا  یرایـسب  دیاش  تسا . هدرک  مامت  دنتقیقح ،

. مینک رظن  راھظا  هثداح  نآ  یهرابرد  عطاق  روط  هب  میناوتیمن  یلو  دـیآیم ، شیپ  ایند  رد  ییهثداح  هک  دـتفایم  قافتا  یھاگ  مھ  ام  دوخ  یارب  دـنیامن . تواضق  نآ  یهرابرد 

رارق سرتسد  رد  رگنـشور  دـھاوش  یفاک و  لیالد  یھاـگ  هک  دوشیم  ریگرد  حاـنج  ود  نیب  یعازن  اـیند ، زا  ییاـج  رد  اـی  دـیآیم ، راـک  رـس  رب  روشک  کـی  رد  یتموکح  اـضرف 

. دنک تواضق  هیضق  نآ  یهرابرد  دناوتیمن  ناسنا  اذل  دریگیمن ؛

ار تجح  بالقنا ، نیا  یهرابرد  ادخ  دنامب . دیدرت  راچد  دنک و  تواضق  تسرد  ناریا  تلم  یمالـسا  بالقنا  یهرابرد  دناوتن  هک  تسین  ایند  رد  سکچـیھ  هک  منکیم  ضرع  نم 

دھاوخن دیدرت  راچد  انیقی  دسانـشب ، دنک و  ادـیپ  ار  قح  دـھاوخب  اعقاو  ایند  رد  یـسک  رگا  هک  دراد  دوجو  بالقنا  نیا  ییاسانـش  یارب  نشور  لیالد  ردـقنآ  درک . مامت  همھ  رب 

. دنام

روشک  / ١٣۶٩/٠٣/٠٧ رسارس  یهعمج  یهمئا  اب  رادید  رد  تانایب 

رگید یاھبالقنا  هب  تبـسن  ناشدوخ  ینھذ  یاھهتخودـنا  قباوس و  زا  دـنوریم  دـننک ، لـیلحت  ار  یمالـسا  بـالقنا  دـنھاوخیم  یتقو  هک  یناـسک  دـننکیم  اـطخ  ردـقهچ 

هورگ نآ  مھ  دـعب  دوب ؛ نان  یهیـضق  هیـسور ، بالقنا  رد  تسین . لیلحت  لباق  اھرازبا  نآ  اب  بالقنا ، نیا  الـصا  هکیلاحرد  دـننک ؛ لیلحت  ار  بـالقنا  نیا  اـت  دـننکیم ، هدافتـسا 

، دننک کیرتنآ  ار  مدرم  هدع  کی  دنھاوخب  یتقو  هزرابم ، رد  رادهقباس  راکهنھک و  گنرز  رادیژولوئدیا  یـسایس  لکـشتم  هورگ  کی  هک  تسادیپ  دندرک . کیرحت  ار  مدرم  دـندمآ 

دندنک ناشدوخ  مھ  دعب  دندنابسچ ، مرگ  رونت  رد  ار  اھنان  مھ  اھنیا  دوب ، هدامآ  مدرم  یهنیمز  دنناوتیم . تحار  دننکب ، ناشیسایس  دنھدب و  دای  راعش  نانآ  هب  دنزادنیب ، هار 

. تساتدوک کی  ای  مدرم -  یارب  یرتمک  شقن  اب  یتح  تسا -  نیا  هیبش  یزیچ  ای  هداتفا ، قافتا  ایند  رد  هک  ییاھبالقنا  بلاغ  دش ! بالقنا  نیا ، دندرب . هدافتسا  و 

١٣۶٩/٠٣/١٠ /  ( هر ) ینیمخ ماما  ترضح  لاحترا  درگلاس  نیلوا  تبسانم  هب  مایپ 

هک دـش  هچ  هک  دـنمھفب ، دـنناوتیمن  یتسردـب  نانآ  تسا و  ریخا  لاسهد  رد  یمالـسا  ثداوح  لیلحت  مھف و  زا  زجاع  زونھ  یدام ، نارگلیلحت  لـیلع  یاـھزغم  هچرگ  هزورما 

مدرم لد  نھذ و  یهحفص  زا  یتح  یگدنز و  یهنحص  زا  مالسا  ندنار  یارب  قفوم  یهویش  نارازھ  زا  سپ  یمالسا و  یاھروشک  رد  رامعتسا  یهلاستسیود  شالت  زا  سپ 

یاھدـنوخآ نیطالـسلا و  ظاعو  یهلیـسو  هب  هک  یرامـشیب  یاھفیرحت  زا  سپ  نانآ و  یدایا  یدادبتـسا و  یاھتردـق  یزومآدـب  اھنرق  زا  سپ  نآ ، زا  رتمھم  اـھروشک و  نیا  رد 

لابورپ یمالسا  نھیم  بلق  رد  مالسا  هرابود  زورما  دوب ، هدرک  لدب  ناجیب  یمـسج  رثایب و  ییوراد  هب  هتخاس و  شودخم  ار  نآ  صولخ  افـص و  هدمآ و  دیدپ  نید  رد  یرابرد 

هدیـشخب دـیما  طاشن و  حور و  نانآ  هب  هتفات و  نیملـسم  یهمھ  لد  رد  رگنـشور  یدیـشروخ  نوچ  هدرتسگ و  مالـسا  ناـھج  رـساترس  رب  ار  دوخ  تمحر  یهیاـس  هدوشگ و 

هب نونکا  تخیگنایمن ، رب  باتیب  دنمدرد و  یاھناسنا  رگوجتـسج  لد  رد  ار  یدیما  چـیھ  زگرھ  دـشیم و  هدرپس  یـشومارف  تسد  هب  جـیردتب  هک  مالـسا  هنوگچ  و  تسا ؟

اھزغم و یارب  هچرگا  روآتفگش ، ثداوح  نیا  تسرد  لیلحت  مھف و  یرآ ، تسا ؟ هتفای  لیدبت  نادنمدرد  نالدرادیب و  ناناوج و  اصوصخم  ناملسم ، یاھتلم  نشور  دیما  هناگی 

. بالقنا یهزجعم  تسا : هملک  کی  رد  خساپ  ، تریصب نابحاص  یارب  نکیل  تسا ، نکممان  مالسا  یعقاو  تشذگرس  زا  ربخیب  مالسا و  تقیقح  زا  هناگیب  یاھنھذ 

مق  / ١٣۶٩/١١/٠۴ یهیملع  یهزوح  یالضف  بالط و  ناگدنیامن  عمجم  رادید  رد  تانایب 

ناسردـم دـیلقت و  عجارم  لثم  هزوح -  ناربھر  اھتیـصخش و  رباکا و  نالووسم و  هک  تسا  نیا  تسورهبور ، نآ  الخ  اب  هزوح  تسا و  مزـال  هزوح  رد  هک  ییاـھراک  زا  رگید  یکی 

حطـس نیرتیلاع  رد  لیاسم ، نیا  مھف  لیلحت و  تردـق  ملاع و  یراج  لیاسم  زا  کرد  هیملع ، یهزوح  لخاد  رد  هک  دـننک  یراک  دـیاب  اـھنیا -  لاـثما  تیریدـم و  یاروش  گرزب و 

یاضف رد  دارفا -  یهمھ  مییوگیمن  شدارفا -  بلغا  کیاکی  یهلیـسو  هب  دـشاب  رداق  هیملع  یهزوح  هک  مینکب  یراـک  دـیاب  اـم  ینعی  دـشاب . هتـشاد  دوجو  روشک  رد  شدوخ 

. دربب شیپ  دنک و  تیادھ  ار  مدرم  دراذگب و  نارگید  رایتخا  رد  ار  یراج  لیاسم  مھف  یسایس و  تسرد  شنیب  روشک ، یمومع 

« يسایس لیلحت  تردق   » 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 29هاگياپ  هحفص 3 
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نکمم هک  تسا  ییاھزیچ  نیرتشخبنایز  یهلمج  زا  روشک ، ملاع و  یراج  لیاسم  زا  ندنام  لفاغ  ندیمھف ، هنادنمشوھان  دنک و  ندیمھف ، یحطـس  هداس و  ندیمھف ، جک 

یهزوح رد  بناجا ، یهلیـسو  هب  هدـش  کیرحت  اـنایحا  رادتینوس  لددـب  مدآ  هدـع  کـی  اـت  دـنکیم ، مھارف  ار  هنیمز  هک  تساـھنیا  دوشب . ورهبور  نآ  اـب  هیملع  یهزوح  تسا 

اھهنومن نیا  زا  یرایسب  دز و  بالقنا  ربتس  یهنیـس  هللادمحب  هک  دیدید  ار  شیاھهنومن  زا  یخرب  لاس ، دنچ  نیا  رد  هکنیاامک  دننک ؛ حرطم  ار  ییاھفرح  دنتفیب و  هار  هیملع 

. تسا هدش  مامت  اھزیچ  نیا  هک  تفگ  دوشیمن  نکیل  تشادرب ؛ هار  رس  زا  ار 

(ع)  / ١٣۶٩/١١/٢٩ نیسح ماما  دالیم  زورلاس  رد  هاپس  نارادساپ  زا  یعمج  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

میظع تیلووسم  نیا  دوشیم ، هدناشفا  حلاص  صلخم و  ناناوج  نیا  رب  ناشدوجو  تاکرب  دنراد و  فیرشت  حلسم  یاھورین  یهیقب  رد  ای  هاپس ، رد  هک  یناحور  زیزع  ناردارب 

نآ تسا . ملع  کی  قالخا ، سرد  تسین . سرد  مھ ، قالخا  دـنوشب . رکذـتم  ار  قالخا  دـنھدب و  میلعت  ار  مالـسا  تاـیونعم  ماـکحا ، دـیاقع و  رب  فاـضم  هک  دـنراد  شود  رب  ار 

هب تبـسن  یرگندب  یھاوخدوخ ، سفن ، یاوھ  فرـصت  زا  ار  نانآ  دننک و  تحیـصن  ار  ناناوج  دیاب  میراد . جایتحا  تحیـصن  هب  ام  یهمھ  تسا . تحیـصن  تسا ، مزال  هک  یزیچ 

. دنھدب یسایس  لیلحت  تردق  دنربب و  الاب  ار  ناشفراعم  دننک ، لماک  ار  ناشتامولعم  دیاب  هکنیا  زا  ریغ  دنرادھگن . رود  ندش ، ناطیش  شوختسد  لیاسم و 

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

ات ینعی  دنک . رپ  ار  ام  مدرم  ینھذ  الخ  غارف و  هک  دوش  میظنت  ینابز  نآ  اب  دیاب  دینک ، هیارا  دیھاوخیم  هک  یریسفت  لیلحت و  نیا  دیھدب و  دیھاوخیم  امـش  هک  یربخ  نیا 

ینعی دوش . ماجنا  مدرم  یرگنهدرتسگ  فدھ  اب  هشیمھ  اھتنم  تسا ؛ یبوخ  تبثم و  رایسب  زیچ  راک ، نیا  دنک . تفایرد  امش  زا  یرکف  طخ  کی  درک ، زاب  ار  ویدار  چیپ  یـسک 

مامت اھنآ  دراد . توافت  هتـشذگ ، یتسیلایـسوس  عماوج  یاھتـسایس  اب  ام ، یاھتـسایس  هتبلا  دـشاب . زاب  مدرم  نھذ  هک  تسا  نیا  ام  یاھفدـھ  زا  یکی  هک  دـشاب  ناـتدای 

یاھویدار هک  دوب  یروط  مدرم  نیب  ریاد  یاھویدار  هک  مدید  مدوخ  مھ  دعب  مدوب و  هدینـش  نم  دـندادیم . لیوحت  مدرم  هب  غورد  یتح  دـندرکیم و  هزیلاناک  ار  ثداوح  رابخا و 

! دریگب ار  رگید  یاھاج  دناوتن  یسک  هک  دندرکیم  یراکتسد  ار  اھهدنریگ  ینعی  تفرگیمن ؛ ار  هناگیب 

یرکف ینھذ و  یاھهئطوت  اھیلددـب و  زا  یرایـسب  لباقم  رد  مدرم  هک  تسا  ملاع  ثداوح  زا  عـالطا  اـب  دـننک . رکف  هدرتسگ  مدرم  هک  میلیاـم  اـم  مینکیمن . رکف  یروطنیا  اـم 

نھذ مدرم  هک  تسا  نیمھ  فادـھا ، نآ  زا  یکی  دـیھدب . ماجنا  یمالـسا  یروھمج  فادـھا  هب  هجوت  اـب  دـیھدیم ، ماـجنا  امـش  هک  یتکرح  نیا  سپ ، . دـنوشیم هنیـسکاو 

. دنیامن ادیپ  لیلحت  تردق  هکنیا  رتمھم  دننک و  ادیپ  ییهتخپ 

، دـش راک  نیا  رگا  دـیروایب . راب  لیلحت  تردـق  یاراد  ار  مدرم  ات  دـینک ، تمھ  هک  تسا  نیا  دـننکیم ، تیلاـعف  یـسایس  راـک  رد  هک  یناـسک  یهمھ  امـش و  هب  نم  یهیـصوت 

باختنا و ام ، یهعماج  اعقاو  ینعی  دیریگب . یدج  مینکیمن ، راک  طوطخ  طخ و  رد  ام  دنتفگ  ناشیا  هک  مھ  یلوا  یهیـضق  نآ  تسا . هدش  لح  دوخ  یدوخ  هب  اھراک  زا  یلیخ 

دیـشاب و بظاوم  یلیخ  دش . دھاوخ  تنایخ  ماظن  هب  دوشب ، ادیپ  ییاھـشیارگ  نانچنآ  رگا  هدرکن ، یادخ  دباتیمنرب . ار  رگید  دناب  کی  هیلع  دـناب  کی  تیلاعف  ربخ و  شنیزگ 

. دینک تکرح  تھج  نیا  رد  ساوسو ، تقد و  اب 

مدرم  / ١٣٧٠/٠١/٢۶ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

؛ دنتـشادن لـیلحت  تردـق  نـسح ، ماـما  باحــصا  دروـخ . دـھاوخ  تسکــش  بـیرف و  دـھدب ، تـسد  زا  ار  شدوـخ  لـیلحت  تردـق  یتـلم  رگا  هـک  ماهـتفگ  ررکم  قباـس  زا  نـم 

جراوخ لثم  اھنآ -  زا  یلیخ  اما  دندوبن ؛ ضرغم  همھ  دندرک ، نوخ  ار  وا  لد  هک  ییاھنآ  نینموملاریما ، باحصا  درذگیم . دراد  هچ  تسیچ و  هیـضق  هک  دنمھفب  دنتـسناوتیمن 

ار صخاش  دناشکیم ؛ فرط  کی  هب  ار  مدرم  دشیم و  ادـیپ  رادنابز  مدآ  کی  سنجدـب ، مدآ  کی  بابان ، مدآ  کی  دوب . فیعـض  جراوخ  لیلحت  تردـق  دنتـشادن . لیلحت  تردـق  - 

لھا الا  ملعلا  اذھ  لمحیال  و  : » دومرفیم نینموملاریما  دـینکیم . هابتـشا  دوز  دـیدرک ، مگ  ار  صخاش  رگا  دـشاب . رظن  دروم  صخاش  دـیاب  هشیمھ  هداج ، رد  دـندرکیم . مگ 

هار دوشن . بآ  شلد  دوز  ناسنا  دـیآیم ، شیپ  هک  هچنآ  زا  یگداتـسیا . تمواقم و  ربص و  دـعب  و  لیلحت ، مھف و  تردـق  ییاـنیب ، یدنمـشوھ ، تریـصب ، لوا ، ربصلا ؛» رـصبلا و 

. تسا یراوشد  هار  قح ،

مدرم  / ١٣٧٠/٠١/٢۶ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

؛ دنتـشادن لـیلحت  تردـق  نـسح ، ماـما  باحــصا  دروـخ . دـھاوخ  تسکــش  بـیرف و  دـھدب ، تـسد  زا  ار  شدوـخ  لـیلحت  تردـق  یتـلم  رگا  هـک  ماهـتفگ  ررکم  قباـس  زا  نـم 

 - جراوخ لثم  اھنآ -  زا  یلیخ  اما  دندوبن ؛ ضرغم  همھ  دندرک ، نوخ  ار  وا  لد  هک  ییاھنآ  نینموملاریما ، باحـصا  درذگیم . دراد  هچ  تسیچ و  هیـضق  هک  دـنمھفب  دنتـسناوتیمن 

مگ ار  صخاش  دناشکیم ؛ فرط  کی  هب  ار  مدرم  دـشیم و  ادـیپ  رادنابز  مدآ  کی  سنجدـب ، مدآ  کی  بابان ، مدآ  کی  دوب . فیعـض  جراوخ  لیلحت  تردـق  دنتـشادن . لیلحت  تردـق 

رـصبلا و لھا  الا  ملعلا  اذھ  لمحیال  و  : » دومرفیم نینموملاریما  دینکیم . هابتـشا  دوز  دـیدرک ، مگ  ار  صخاش  رگا  دـشاب . رظن  دروم  صخاش  دـیاب  هشیمھ  هداج ، رد  دـندرکیم .

، قح هار  دوشن . بآ  شلد  دوز  ناسنا  دیآیم ، شیپ  هک  هچنآ  زا  یگداتـسیا . تمواقم و  ربص و  دـعب  و  لیلحت ، مھف و  تردـق  ییانیب ، یدنمـشوھ ، تریـصب ، لوا ، ١ ؛) «) ربصلا

. تسا یراوشد  هار 

هاپس  / ١٣٧٠/٠٢/٢١ ینیمز  یورین  ناھدنامرف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هتبلا تسین . الاب  یلیخ  یبرغ  یاھزرم  نیا  رد  گنج  لامتحا  دنیوگیم  دننکیم ، یـسایس  لیلحت  هک  زورما  هتبلا  تسا . هدشن  مامت  ام  هیلع  مھ  نانمـشد  یاھینمـشد 

یثداوح درک ؟ دھاوخ  ادیپ  ققحت  مییوگب  الاح  ام  هک  هدرک ، ادیپ  ققحت  دـصرددص  روط  هب  یک  یـسایس  یاھلیلحت  ایند  رد  اما  دـھدیم ؛ ناشن  ار  نیا  یـسایس  یاھلیلحت 

یارب هن ، تفر ؟ شیپ  دـمآ و  دوجو  هب  یـسایس  یاھلیلحت  قبطرب  سراف ، جـیلخ  ریخا  ثداوح  رگم  تسا ؟ هدوب  یـسایس  یاھلیلحت  اب  قبطنم  یک  هدـمآ ، شیپ  الاح  ات  هک 

. دشاب هدامآ  دیاب  ناسنا  دراد ؛ دوجو  یناسنا  ریغ  یناسنا و  لماع  نارازھ  یروطنیا ، یهثداح  کی  ندمآ  دیدپ 

ماظن  / ٢٣/١٣٧٠/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

هب لیم  دش و  ادیپ  لکشم  هک  یتقو  دیزوریپ . امش  دیاهداتسیا ، یتقو  ات  مکناکم .» یف  متبث  ام  نیبلاغ  لازن  اناف ال  ناکملا  اذھ  اوحربت  ال  : » دوب هدومرف  ربمایپ  تایاور ، قبط 

اذا یتـح  : » دـش سکعب  هیـضق  دـمآ ، قیاـف  ینید  ینورد و  نادـجو  هـفیظو و  ساـسحا  رب  یوـیند ، ماـطح  رب  بلاـکت  رد  یمـشچمھومشچ  هـفیظو و  زا  تـلفغ  اـیند و  لاـم 

دیشاب و دندوب  هتفگ  امش  هب  هک  ییاجنآ  دیدرک و  کرت  ار  ناتتسپ  متیصع ؛» و  ، » دیتخادرپ ناتدوخ  نایم  یریگرد  هب  رمالا ؛» یف  متعزانت  و  ، » دیدش تسس  لوا  متلـشف ؛»

؛ تسا نوناق  کی  نیا ، مھـسفناب .» ام  اوریغی  یتح  موق  یلع  اھمعنا  همعن  اریغم  کی  مل  ناب هللا  کلذ  . » دش سکعب  هیـضق  هجیتن  رد  دـیدرک ؛ اھر  ار  لحم  دـیھدب ، ینابھگن 

یهرابرد نامدوخ  ریبدـت  وس  اب  نامدوخ ، درگبقع  اب  نامدوخ ، راتفر  اب  هک  میتسھ  ام  دـنادرگیمنرب ؛ ار  تمعن  ادـخ  یخیرات . یعیبط و  رگید  نیناوق  لثم  هبذاج ، نوناـق  لـثم 

انفارـسا انبونذ و  انلرفغا  انبر  « ؛ دینک رافغتـسا  دیاهداد ، ماجنا  ناتدوخ  رما  رد  هچنآ  هب  ناتیاھیورهدایز  زا  هک  دھدیم  دای  ام  هب  نآرق  اذل  مینادرگیمرب . ار  تمعن  شیوخ ، روما 

«. انرما یف 

هرابکی نوچ  دـننموم ، نوچ  هتبلا  دـندرک . هابتـشا  دوب ، هداد  ناشن  ار  یزوریپ  یهعیلط  دـنوادخ  هک  نآ  زا  دـعب  نوبحت .» ام  مکیرا  اـم  دـعب  نم  « ؛ تشگرب هیـضق  دـحا  گـنج  رد 

یلع لضفوذ  و هللا  « ؛ دـنکیم کمک  ناربج و  ینعی  درذـگیم ، ادـخ  مکنع ؛» افع  دـقلو  ، » دـنقداص ادـخ  هب  نامیا  رد  نوچ  دـنراد ، تسود  ار  اھفدـھ  نوچ  دنتـسشن ، تسد 

. تسا دحا  یارجام  سرد  نیا ، نینموملا .»

ییهلحرم یزوریپ  تسا . تیعـضو  نامھ  رد  بالقنا  یزوریپ  زا  دعب  زا  هکلب  زورما ، هن  ام ، یهعماج  میتیعـضو . نامھ  رد  ام  یهمھ  نالا  هچ . ام  هب  تعاس  دـنچ  نآ  هک  مییوگن 

لوا زا  دیرفآ . دھاوخ  هعیاض  دز و  دھاوخ  رود  ار  ام  نمشد  میدرک ، تلفغ  رگا  مینکب . تظفاحم  تسارح و  ار  هاگنیمک  فاکش و  هرغث و  هکنیا  رب  میرومام  ام  تسا . هتفرگماجنا 

« يسایس لیلحت  تردق   » 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 29هاگياپ  هحفص 4 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2424
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2432
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2442
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2442
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2453
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2478
http://farsi.khamenei.ir


هتبلا میورن . یـسایس  لیلحت  لیاسم  لابند  شاهمھ  مینکیم . ادـیپ  ار  تلفغ  میدرگب ، رگا  تسا . هدوب  یتلفغ  نینچ  رثا  رب  میدروخ ، رود  اجرھ  دـینک ، هاگن  الاح  ات  بـالقنا 

. تسام دوخ  نورد  رد  هیضق  ساسا  سا  اما  متسین ؛ یسایس  یعقاو و  ینوریب و  تالاعفناولعف  رکنم  نم 

زوریپ گـنج  رد  هک  اـم  اوبـسک .» اـم  ضعبب  ناطیـشلا  مھلزتـسا  اـمنا  ناـعمجلا  یقتلا  موی  اوـلوت  نیذـلا  نا  : » دـیامرفیم رگید  یهیآ  ود  یکی ، زا  دـعب  تاـیآ ، فـیدر  نیمھ  رد 

. میاهدرک تلفغ  نآ  زا  ام  هدرکهنخر و  ام  ناج  رد  هک  تسا  یییرامیب  نآ  رطاخهب  تسا ؛ ییاوقتیب  رطاخهب  میروخب ، تسکش  رگا  تساوقت . رطاخهب  میوشیم ،

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

میـسقت اـم  ناـناوج  ناـیم  فلتخم ، یاـھهوزج  اـھباتک و  رد  یرکف ، کاروخ  لکـش  هب  هک  دـشاب  یتاھابتـشا  تاـفیرحت و  تاـفارحنا و  در  هک  مینک  هداـمآ  ار  یبلاـطم  دـیاب  اـم 

ام دـیآیم ! بلاطم  نیا  دوشیم ، رـشتنم  ام  یعمج  یاھهناسر  رد  هک  ییاھوگتفگ  رد  زین  هاگـشناد و  یـسرد  یاـھباتک  اـھهوزج و  رد  هتـسنادان ، یھاـگ  یتح  دوشیم .

هعلاطم راک و  نآ ، یور  رب  ددرگ و  رـشتنم  هعمج  یهمئا  یهمھ  نیب  رد  ات  دـننک ، هدامآ  دـنراذگب و  تقو  دنمـشناد  رکفـشوخ و  یعمج  مینکب . هدامآ  ار  اـھنیا  خـساپ  یتسیاـب 

هعمج یهمئا  راـیتخا  رد  ددرگ و  یـسررب  قیقد  قیمع و  حیحـص و  لکـش  هب  دـیاب  زور ، یـسایس  لـئاسم  قـیقد و  یـسایس  راـک  یـسایس و  یاـھلیلحت  ثحاـبم و  دوـش .

شدوخ ار  شیاھراک  دیاب  هک  تسا  روشک  حطس  رد  یمومع  یھدنامزاس  کی  هعومجم ، نیا  دنھدب . ماجنا  دیاب  هعومجم  نیا  دوخ  هک  تسا  ییاھراک  اھنیا  دوش . هتشاذگ 

. تسھ ناردارب  یهدھعرب  یفیاظو  ارھق  زکرم ، رد  هتبلا  دھدب . ماجنا  شدوخ  نورد  رد  و 

هاپس  / ٢٧/١٣٧٠/٠۶ ناھدنامرف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یمھم رایـسب  زیچ  نھذ ، یهدننارورپ  حیحـص و  لکـش  هب  یـسایس  لیلحت  هک  منکیم  ضرع  یـسایس  یتدـیقع ، شخب  صوصخب  یگدـنیامن و  رتافد  زیزع  ناردارب  هب  نم 

. دوشب هدنارورپ  دیاب  نھذ  تسا ؛

هاپس  / ٢٧/١٣٧٠/٠۶ ناھدنامرف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هب متـسناوت  نم  هچنآ  متـشاد . یعیـسو  تاعلاطم  دـمآ ، شیپ  هک  هچنآ  و  مالـسلاوھالصلا ) هیلع  ) نینموملاریما تموکح  یهلاسجنپ  اـبیرقت  یگدـنز  نارود  رد  تقو  کـی  نم 

زا یلیخ  الاو  دوب . نیا  هلاسم  نیرتمھم  اما  دوب ؛ مھ  یرگید  لماوع  دعب ، یهجرد  رد  هتبلا  دوب . فیعض  یسایس » لیلحت   » هک تسا  نیا  مروایب ، تسد  هب  یدنبعمج  ناونع 

. دوب طلغ  لیلحت  نیاربانب ، دندش ! هتشک  دندیگنج و  مالسلاهیلع ) ) یلع لباقم  رد  نینموملاما  جدوھ  یاپ  رد  هنانموم  اما  دندوب ؛ نموم  زونھ  مدرم 

شدوخ یسایس -  یاھیدنبهتـسد  رد  دورو  زا  رود  هب  هتبلا  یـسایس -  لیلحت  تردق  یـسایس و  مش  یـسایس ، یرایـشوھ  نتفرگ ، رارق  نآ  رد  نتخانـش و  ار  دوخ  عضوم 

. دندوب هدومرف  ررکم  رد  ررکم  هک  مھ  ماما  مدرک ؛ ضرع  امش  هب  مھ  مایپ  رد  نم  هک  تسا  یفیرظ  طوطخ  نآ  زا  یکی 

یهثداح کی  ماما ، شیامرف  زا  هام  دنچ  تشذگ  زا  دعب  هک  تسھ  مدای  نم  تقو  نامھ  دننکن !؟ تلاخد  یـسایس  یاھراک  رد  ارچ  هن ، دـمآیمن : ناشـشوخ  هدـع  کی  هتبلا 

نم دندروآ و  ار  شراون  اھتقو  نآ  دوب . هدرک  ینارنخـس  و  موشب -  کیدزن  مھاوخیمن  نوچ  اجک ، میوگیمن  هک  دوب -  هتفر  اھرھـش  زا  یکی  هب  یدیز  دوب و  شیپ  رد  یتاباختنا 

)!(؟ رتھب یسک  هچ  اھامش  زا  دنکب ؛ دیاب  دنکن ؟ تلاخد  تسایس  رد  هاپس  دییوگیم  ارچ  اقآ ، هن  تفگیم : وا  مدرک . شوگ 

هتفگ احیرـص  ار  عوضوم  نیا  ماما  رتھب ؟ ام  زا  یـسک  هچ  هلب ، دیایب : ناجیھ  هب  یبالقنا ، نوخ  زا  رپ  زرابم  ناوج  نیا  هک  تسا  ینیـشنلد  دنیاشوخ و  یاھفرح  اھنیا  دـینیبب ،

هب یـسایس و  یاھیدنبحانج  یـسایس و  تاضراعم  رد  تلاخد  نیب  و  تسا -  بوخ  نیا  هک  بالقنا -  یهنحـص  رد  یـسایس  روضح  یـسایس و  یھاگآ  نیب  اھنیا  اما  دندوب ؛

هاپس زا  تسا ، یروطنیا  یسک  هچ  دینیبب  دنتفگ  دندرک و  رومام  ار  یتایھ  ماما  هک  تسا  یکانرطخ  رایـسب  دب و  زیچ  نامھ  نیا  هک  ندرک -  راک  یرگید  ررـض  هب  یکی و  عفن 

. دندرکیم طلخ  دینک -  شنوریب 

نایوجشناد  / ١٣٧٠/٠٨/١۵ نازومآشناد و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هتشادن یسایس  شنیب  یتلم  یناناوج و  رگا  دینک . ادیپ  یسایس  لیلحت  تردق  دیاب  امش  هتبلا  تسین . مھ  یسایس  یاھیظافل  یتح  دسرتیم ، نآ  زا  اکیرما  هک  یزیچ 

شنیب دنتـسھ و  بآمسدقم  نید و  هب  رھاظتم  هک  یناسک  زا  یلیخ  لثم  دـننزیم ؛ رانک  ار  اھنآ  نید ، رازبا  اب  دـننکیم و  جراخ  هنحـص  زا  ار  اھنآ  دـنروخیم ؛ بیرف  دنـشاب ،

نیا اب  دـننادیم و  نیدـتم  رادـنید و  ار  ناشدوخ  هک  دـنراد  دوجو  هدـع  کی  رانک  هشوگ و  رد  مھ  زونھ  دـنراذگیم . رانک  دـنرادیمرب ، ار  اھنیا  تحار  یلیخ  دـنرادن و  یـسایس 

رد دـیاب  هک  تسا  یونعم  یھلا  نامیا  نآ  هیـضق ، لصا  تسین ؛ زیچ  همھ  اما  تسا ؛ مزال  یـسایس  شنیب  سپ ، دـنرادن . یراـگزاس  رـس  تسا ، نید  ساـسارب  هک  یبـالقنا 

. دیزاسب ینید  ار  ناتدوخ  دشاب ؛ امش  یاھلد 

مق  / ١٣٧٠/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

؛ دـنروآیمن باسح  هب  ار  اھتلم  اھنیا  الـصا  تسوا ! هب  قلعتم  ایند  یتسرپرـس  تسایند و  رایتخابحاص  هک  دـنکیم  لایخ  اکیرما  میژر  دـننکیم . هچ  اـیند  رد  هک  دـینیبیم 

یارب دنتـسین . لئاق  شزرا  الـصا  یرـشب  سوفن  یارب  اھنیا  هک  دـش  دـھاوخ  مولعم  دـنک ، لیلحت  تسرد  ییهدـننک  لیلحت  رگا  دـنروآیمن . باـسح  هب  مھ  ار  ناـشدوخ  تلم 

ار رشب  قوقح  یهلاسم  دنھدب ، رارق  راشف  ریز  ار  وا  دنورب و  وا  گنج  هب  دنھاوخب  دنشاب و  فلاخم  یتلود  اب  هک  اجرھ  تسا . هبرح  کی  ناکد و  کی  رـشب ، قوقح  مسا  اھنیا ،

مھ یدحا  دننکیم ؛ سفنت  یگدـنز و  دـنراد  اکیرما  میژر  لاب  ریز  دنتـسین ؛ لئاق  یرـشب  قوقح  هب  الـصا  هک  دنتـسھ  ییاھروشک  اھتلود و  ایند  رد  همھ  نیا  دـننکیم . ملع 

اھتلم و هک  مھ  ییاجنآ  دـنھارمھ . اـھنآ  اـب  نوچ  دـیلئاق ؟ رـشب  داـحآ  یارب  ییار  الـصا  تسھ ؟ رـشب  قوقح  ماـن  هب  یزیچ  ناـتروشک  رد  امـش  الـصا  هک  دوشیمن  ضرعتم 

. دننزیم اھنآ  هب  ار  اھماھتا  ماسقا  عاونا و  دنراذگیم و  راشف  ریز  ار  اھنیا  دنشاب ، اھنآ  فلاخم  ییاھتلود 

هرقب  / ١٣٧١/٠٣/٠۶ هروس  ریسفت  متشھ  تسیب و  هسلج  رد  تانایب 

ار ملاع  زورما  طلـسم  ربکتـسم و  یاھتردـق  لـباقم  رد  یگداتـسیا  ناـکما  اـضرف  دـنمھفیمن  نارکفنـشور  زا  یلیخ  هک  تسھ  قیاـقح  زا  یرایـسب  ناـمدوخ  روشک  رد  نـالا 

یتقو دنـشاب  هک  اجرھ  دـینک  هاگن  یـسایس  نارگلیلحت  یاھلیلحت  هب  رگا  امـش  داتـسیا !؟ اکیرمآ  لباقم  رد  دوشیم  رگم  دـنیوگیم  دـنمھفیمن و  یـسایس  نارگلـیلحت 

تردـق دـنراد ، یتاغیلبت  تردـق  دـنراد ، لاـعف  یاـھزغم  دـنراد ، یملع  یاھتفرـشیپ  دـنراد ، یژولونکت  دـنراد ، لوپ  اـھنآ  تساـتراھچ ، اـتودود  دـنیوگیم  دـننکیم ، هبـساحم 

هب داتـسیا ؟ اکیرمآ  لباقم  رد  دوشیم  هنوگچ  دـندرک ؟ هچ  رگید  یاھاج  رد  و  دـندرک ؟ هچ  قارع  اب  دـندرک ؟ هچ  تیوک  اب  دـینیبب  دـنراد ، یـشکرگشل  تردـق  دـنراد ، یـسایس 

امش هچ  رھ  دنیوگب : دننک و  مخرـس  اکیرمآ  لباقم  رد  دنورب  دیاب  همھ  دشاب  ناسانـشراک  نیـصصختم و  رکفنـشور و  یاھرگباسح  اھرگلیلحت و  تسد  راک  اعقاو  رگا  لاحرھ 

صوصخم هک  یلیلحت  یملع و  ساسحا  نآ  هچ  رگا  دـنراد و  ینـشور  ساـسحا  کـی  ینعی  داتـسیا ؟ دوشیمن  ارچ  دـنیوگیم  مدرم  یهدوت  اـما  تسا ، ناـمھ  دـیئامرفیم 

دوشیم اعقاو  مینیبیم  مینکیم  هاگن  هک  لمع  رد  مھ  دعب  داتسیا ، دوشیمن  ارچ  دنیوگیم  دنراد و  یکاردا  یلمعریغ و  نشور  ساسحا  اما  دنرادن  ار  تسا  نارکفنشور 

قیقد حیحـص و  تاساسحا  هک  یـصصختم  رکفنـشور  کی  ییاھن ، لـیلحت  کـی  رد  یرابکتـسا  یاـیند  مھ  زورما  دتـسیایم . تفرگ  میمـصت  یتلم  کـی  یتقو  نوچ  داتـسیا !

دیاقع هک  تسا  نیا  ایند  رابکتـسا  مغ  مھ و  مامت  هک  دنیبیم  دـسریم و  هجیتن  نیمھ  هب  هرخالاب  دـنکب ، لابند  صوصخم  دـید  یاھهیواز  نودـب  ار  لئاسم  دـشاب و  هتـشاد 

هلباقم اھنیا  اب  دوشیمن  اعقاو  دـشاب ، هتـشادن  رارق  دـنھاوخیم  اھنآ  هک  یفرط  نآ  رد  اھهدوت  دـیاقع  رگا  نوچ  دـنھاوخیم ، ناشدوخ  هک  یفرط  نآ  هب  دـنادرگرب  ار  اـھهدوت 

« يسایس لیلحت  تردق   » 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 29هاگياپ  هحفص 5 
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امـش داد ؟ ناکت  ار  مدرم  هب  یکتم  یاھتموکح  دوشیم  زورما  ایآ  تسین . ریذـپ  ناکما  یزیچ  نینچ  تشک ؟ ار  اھنآ  دوشیم  ایآ  درک ؟ دـیاب  هچ  مدرم  یاھهدوت  اب  اذـلو  درک .

رب ار  رفن  کی  تسینومک  بزح  صوصخم  مزیناکم  دـندوب ، تسینومک  بزح  هب  یکتم  دـصردص و  یبزح  یاـھتموکح  یمدرمریغ و  هک  یقرـش  یاـپورا  یاـھتموکح  دـینیبب 

. دندشیم دراو  اھنآ  دندرکیم  تفلاخم  یوروش  اب  اجرھ  دندوب . هدـمآ  راکرـس  یوروش  تلود  ینابیتشپ  هب  هک  یقرـش  یاپورا  یاھتلود  زا  یرایـسب  لثم  دروآیم ، راکرس 

شنم چـیھ  دوب و  عـطقنم  مدرم  زا  اـعقاو  تموـکح  ینعی  دـشیم ، ناـمھ  دنتـساوخیم  هچرھ  اـھیوروش  ناتـسراغلب  رد  ناتـسراجم و  رد  ناتـسھل ، رد  یکاولـساکچ ، رد 

رد هک  ابوک  تموکح  دنتخیر . ورف  دندش و  مخ  همھ  دتفیب ، ناشیاپ  ریز  بآ  هک  ییاوقم  یاھنامتخاس  لثم  اھنیا  یهمھ  هام  دنچ  فرظ  رد  هراشا  کی  اب  اذل  تشادـن ، یمدرم 

شوج صرح و  ناشیاھهبحاصم  رد  نارگید  شوب و  یاقآ  هکنیا  دوجو  اب  تسا و  هدـشن  هنوگنآ  زونھ  دراد  اکیرمآ  هک  ینمـشد  همھ  نآ  اب  تساـکیرمآ  شوگ  ریز  اـکیرمآ و  بلق 

نیا دـننکیم و  تسرد  زنط  روتاـکیراک و  بترم  منیبیم  منکیم ، هعلاـطم  ار  یئاـکیرمآ  یاـھهلجم  هک  تاـقوا  زا  یـضعب  نم  تسا و  هداتـسیا  شیاجرـس  زونھ  دـندروخیم 

مدرم قافتا  هب  و  درک . هزرابم  شدوخ  مدرم  اـب  نوچ  دراد و  مدرم  هب  یئاـکتا  کـی  یبسن  روطب  نوچ  اـما  دراد ، تالکـشم  اـبوک  تموکح  هتبلا  تسا . سکعنم  اـجنآ  رد  بلطم 

یراک وا  اب  دنتـسناوتن  زونھ  هکنیا  تسا و  یمدرم  مدآ  کی  اقالخا  مدرک  تبحـص  لصفم  وا  اـب  کـیدزن  زا  هک  نم  دنـسانشیم و  لدـیف  مسا  هب  ار  وا  مھ  مدرم  هدـمآ ، راـکرس 

دـنروآرد و یاپ  زا  مھ  ار  وا  تسا  نکمم  یداصتقا  راشف  رثا  رب  یمومع و  راکفا  یور  ندروآ  راشف  تاغیلبت و  رثا  رب  هچرگ  تسا . مدرم  هب  یکتم  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  دـننکب ،

سپ تسا ، یمومع  راکفا  ناشیارب  لکـشم  اذل  دوبن ، اھاجنآ  تسھ و  تلود  رـس  تشپ  یمومع  راکفا  اجنیا  دراد ؟ توافت  ردقچ  دـینیبب  اما  دـننکیم ، ار  راک  نیا  مھ  اتیاھن 

کی صـصختم و  کی  ار  تقیقح  نیا  هک  تسا  یتقیقح  کی  دـننکب  یراـک  دـنناوتیمن  دـشاب  هدـشن  رگراـک  ناـشتاغیلبت  راـکفا و  هک  ییاـھاجنآ  تفلک ، ندرگ  یاھتردـق  هکنیا 

زا یرایـسب  تقیقح  نیا  مدرم  یهدوت  نکل  داتفا . رد  اکیرمآ  اب  تسین  نکمم  دـیوگیم  میئوگب : مھ  رگا  دـمھفیمن ، یاهفرح  یـسایس  کـی  نادداـصتقا و  کـی  سانـشراک و 

. دشاب هدش  هتشاذگ  نایم  رد  مدرم  یاھهدوت  اب  هکنیارب  طورشم  هتبلا  دنمھفیم ، ار  لیبق  نیمھ  زا  قیاقح 

اوق  / ٢۶/١٣٧١/٠۶ لک  هدنامرف  اب  هاپس  رد  هیقف  یلو  یگدنیامن  رتافد  نالوئسم  هاپس و  ناھدنامرف  رادید 

. دیشاب هتشاد  یحیحص  یاھلیلحت  ، فلتخم ثداوح  زا  دینک و  لماک  نامز  طیارش  هب  تبسن  ار  دوخ  یاھیھاگآ  دیاب  زورما  یبالقنا  نموم و  ناناوج  امش 

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

یـسایس و نارگلیلحت  یرامعتـسا ، یاھھاگتـسد  لیلحت ، ربخ و  لاقتنا  ریـسلاعیرس  لیاسو  اھیرازگربخ ، اھویدار ، دنراد . مھ  یرازبا  لیاسو و  یناھج ، ربکتـسم  یاھتردـق 

یماظن و ای  یـسایس  راشف  اب  تساھنآ ، اب  فلاخم  هک  ار  سک  رھ  دننکیم  یعـس  دـنھدیم و  هولج  قحم  ار  دوخ  تساھنآ . رایتخا  رد  همھ  رابگرم ، هدنـشک و  یاھحالس 

. دروخن ناکت  بآ  زا  بآ  ات  دننک  جراخ  نادیمزا  یداصتقا ،

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

هک تسا  رـشب » قوقح   » عوضوم اھتمھت ، نیا  زا  یکی  دـنک . جراخ  نادـیمزا  ار  اھنآ  هکنیا  یارب  دـنکیم ، مھتم  اھتمھت  ماسقا  عاونا و  اب  ار  زرابم  یاـھتلم  یناـھج ، تاـغیلبت 

مھ ار  تلم  کی  دـننک . مھتم  ار -  تلم  نآ  دـش  مزال  رگا  و  ار -  تلود  نآ  دـنکیم ، تفلاخم  اھنآ  تارظن  ابیتلود  دـندید  رگا  ات  تسا ، یناھج  یاھتردـق  تسد  رد  یرازبا  لـثم 

ار ییاھتمھت  هچ  ندز  ناریا ، یمالـسا  یروھمج  هب  تبـسن  دینیبیم  امـش  زورما  مسیرورت ! زا  یرادفرط  هب  رـشب و  قوقح  ضقن  هب  دننکیم  مھتم  دـننکیم ! مھتم  یھاگ 

ناشرایتخا رد  یـسایس  لیلحت  نالاعف  تساھنآ و  نارگلیلحت  ثیبخ  یاھزغم  هتخادرپ  هتخاس و  هک  اھزیچ ، لیبق  نیا  زا  رـشب و  قوقح  ضقن  تمھت  نیمھ  دناهدرک ! عورش 

. تساھنآ تسد  رد  ییاھرازبا  اھنیا ، دننکیم . قلخ  دنزاسیم و  ار  ییاھزیچ  اھتلود  اھتلم و  یارب  دننیشنیم و  هک  دنتسھ  یناسک  دنھدیم . رارق 

نویناحور  / ١٣٧٢/٠٣/٢۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یاھـشخب نیلووسم  اداـبم  دـننادب . ار  هنحـص  رد  اـھنآ  روـضح  مدرم و  یراکادـف  نیا  ردـق  دـیاب  یمالـسا  یروـھمج  نادرمتلود  هک  منک  ضرع  مھ  ار  هتکن  نیا  مھاوـخیم  نم 

روط نیا  دندونـشخ . نیلووسم  یاھراک  کیاکی  زا  اھنآ  هک  تسا  نیا  شیانعم  تاباختنا ، رد  مدرم  عیـسو  تکرـش  هک  دـننک  لایخ  دـننک و  هابتـشا  لـیلحت  رد  روشک ، فلتخم 

یور مدرم ، هک  تسین  نیا  شیانعم  اما  دـنراد . تسود  ار  ماظن  دـنراد ، تسود  ار  یمالـسا  یروھمج  تلود  دـنراد ، تسود  ار  ماـما  دـنراد ، تسود  ار  بـالقنا  مدرم ، تسین .

. دنراذگیم هحص  فلتخم ، یاھشخب  نیلووسم  یاھراک  کیاکی 

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

لیلحت دینک و  رکف  ایند  یـسایس  یاھهدیدپ  نیرتزیر  نیا  یور  سرادم -  نازومآشناد  یتح  رـسپ و  هچ  رتخد ، هچ  نایوجـشناد ؛ امـش  ام  ناناوج  نیا  دـھاوخیم  ملد  هدـنب 

ریغ ار  اـم  هاگـشناد  ناوج و  رـشق  هک  دـننکیم  دـناهدرک و  شـالت  هک  ار  ییاھتـسد  نآ  دـنک  تنعل  ادـخ  دـشاب ! دـشاب ؛ عقاو  فـالخ  هک  دـیھدب  مھ  یلیلحت  هک  مریگ  دـیھدب .

ار ایند  یـسایس  یاھنایرج  دنمھفیمن ، ار  ایند  یـسایس  لئاسم  دنتـسین ، یـسایس  لئاسم  غاب  یوت  الـصا  دنـشابن ، یـسایس  شناناوج  هک  یروشک  دننک . یـسایس 

. دوشیم دشاب ، یدادبتـسا  تموکح  رگا  هلب ؛ دنک !؟ داھج  هزرابم و  تکرح و  تموکح و  مدرم ، شود  رب  دـناوتیم  یروشک  نینچ  رگم  دـنرادن . تسرد  لیلحت  دـنمھفیمن و 

هب دـھاوخیم  هک  یتموکح  اما  دنـشاب . هتـشادن  یـسایس  روعـش  لیلحت و  کرد و  مدرم  دنـشابن ؛ یـسایس  مدرم  هک  تسا  نیا  هب  ناشهفرـص  ایند ، دبتـسم  یاھتموکح 

 - شمدرم رگم  دـنادیم ، ماظن  زیچ  همھ  ار  مدرم  دـناسرب و  دوصقم  لزنم  رـس  هب  مدرم  نایاپیب  تردـق  اـب  دـھاوخیم  ار  ماـظن  دـھد ؛ ماـجنا  ار  گرزب  یاـھراک  مدرم  تسد 

مھف زغم و  رگا  مھ ، ار  اھدنمشناد  نیرتدنمشناد  اھملاع و  نیرتملاع  دوشیم !؟ رگم  دنشاب !؟ یسایس  ریغ  دنناوتیم  شیوجشناد -  ناناوج  صخالاب  و  ناناوج ، صوصخب 

ناناوج دیاب  ار ، زیر  تاکن  نیا  دھد ! رارق  شدوخ  فادھا  تھج  رد  و  دنک ، شدوخ  بوذجم  دربب ؛ فرط  نآ  هب  دناوتیم  شرت  تابنبآ  کی  اب  نمشد  دنـشاب ، هتـشادن  یـسایس 

. دننک کرد  ام 

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

رادیب نایوجـشناد ! اما  دیرادیب . نایوجـشناد  امـش  هک  مینکیم  رکـش  ار  ادخ  دنرادیب . ام  ناناوج  هک  مینکیم  رکـش  ار  ادخ  تسا . رادـیب  ام  تلم  هک  مینکیم  رکـش  ار  ادـخ 

نیا درذـگیم ، هچ  اـیند  رد  دـمھفن  الـصا  هک  ییوجـشناد  مدنـسپیمن . ار  تیعـضو  نیا  نم  میوـگب : حیرـص  امـش  هب  نم  تـسھ ، زورما  هـک  یھاگـشناد  عـضو  نـیا  دـینامب .

یسایس لیلحت  دشاب ، هتـشاد  یـسایس  کرد  دشاب ، هتـشاد  یـسایس  ساسحا  دیاب  وجـشناد  تسین . شدوخ  نامز  درم  تسین ؛ شدوخ  نامز  یوجـشناد  وجـشناد ،

مدرم رد  یسایس  لیلحت  ندوبن  داد ، تسکش  ار  مالسلاهیلع  یبتجم  نسح  ماما  هک  یزیچ  هک ، ماهتفگ  اررکم  ار  بلطم  نیا  مالسا  خیرات  یایاضق  رد  هدنب  دشاب . هتـشاد 

هنوگنآ ار  خـیرات  مدآ  نیرتدـنمتردق  داد و  رارق  راشف  ریز  روطنآ  ار  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دروآ و  دوجوهب  ار  جراوخ  هنتف  هک  یزیچ  دنتـشادن . یـسایس  لیلحت  مدرم ، دوب .

اج همھ  هعیاش  نیا  اروف  تخادنایم ؛ نمشد  هعیاش  کی  دنتشادن . یـسایس  لیلحت  دندوبن . نیدیب  هک  مدرم  همھ  الاو  دوب  مدرم  رد  یـسایس  لیلحت  ندوبن  درک ، مولظم 

! دندرکیم لوبق  ار  نآ  همھ  دشیم و  شخپ 

نایجیسب  / ١٣٧٢/٠٨/٣٠ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یکانرطخ هطقن  اجنآ  دننک ، لیلحت  تسرد  دنتـسناوتن  مدرم  اج  رھ  دنھدیم . تسد  زا  ار  لیلحت  تردـق  یھاگ  مدرم ، هک  تسا  نیا  خـیرات ، رد  نوگانوگ  یاھتـسکش  تلع 

منک ضرع  ار  هتکن  نیا  مدوخ ، یجیسب  ناردارب  نادنزرف و  امش  هب  منازیزع و  امش  هب  مھاوخیم  نم  . دنک دراو  ار  هبرـض  نمـشد  تسا  نکمم  هک  تسا  ییاج  اجنآ ، تسا .

. دنکیم راک  هچ  زورما  نمشد ، دیمھفب  دیسانشب و  ار  نمشد  ات  دیھد  رارق  یگشیمھ  ینالوط و  لیلحت  کی  هتشررس  ار  نیا  هک 

« يسایس لیلحت  تردق   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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بالقنا  / ١٣٧٢/٠٩/٠٨ ربھر  اب  روشک  حارج  کشزپ و  نانز  زا  یعمج  رادید 

یلمع و یملع ، یاھنادـیم  رد  ار  نانز  ییاناوت  زگرھ  رما  نیا  اـما  تسا  ناـنز  یارب  راـک  نیرتبولطم  نیرتیرطف و  نیرتیعیبط ، نادـنزرف  رـسمھ و  ندرک  هرادا  یرادهناـخ و 

نامز لئاسم  نیرتمیظع  اب  دروخرب  تردق  زین  یرگنهدنیآ و  یعامتجا و  یـسایس و  لیلحت  تردق  یگدـنیوگ ، تمکح ، نآ  اب  (س ) ارھز ترـضح  دوجو  دـنکیمن . یفن  یونعم 

. دبای تسد  ینافرع  یونعم ، یلاع  تاماقم  هب  مھ  یناوج  نینس  رد  دناوتیم  ناملسم  نز  کی  هک  تسا  تیعقاو  نیا  هدنھد  ناشن  دوخ 

یوضر  / ١٣٧٣/٠١/٠١ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

لماوع یاھویدار  یتسینویھـص ، بصاغ  تموکح  ویدار  اکیرما ، یتلود  ویدار  سیلگنا ، یتلود  ویدار  دـننکیم -  زاب  ار  نانمـشد  یاـھویدار  مدرم  هک  یتقو  اـج ، رھ  رد  زورما ،

ماظن هب  دننکیم ؛ ییوگدب  تلود  هب  دننکیم ؛ ییوگدـب  تلم  هب  دـننیبیم  تخیر -  ناشوریب  دوخ  یگدـنز  طیحم  زا  یاهبورکاخ  لثم  ناریا ، تلم  هک  اھنآ ؛ هدـنام  سپ  رودزم 

.« میدش فیعـض  میدنام و  اھنت  ام  بجع ! : » تفگ دھاوخ  دشاب ، هتـشادن  لیلحت  تردق  دشاب و  لفاغ  یـسک  رگا  دننکیم . ییوگدب  مالـسا  هب  ماما و  هب  دننکیم ؛ ییوگدب 

قارع رـس  تشپ  هک  ار  ملاع  هدبز  یاھتردق  هلاس ، تشھ  یلیمحت  گنج  لوط  رد  دیتسناوت  هک  یدنمورین  ناوزاب  یا  نموم ! ناناوج  یا  ناریا ! زیزع  تلم  یا  میوگیم : نم 

زغم ات  گرزب ، یرابکتـسا  یاھتردـق  هک  دـیتسھ  ییاھنت  تلم  نامھ  اـما  دـییاھنت ؛ هتبلا  اـیند  رد  تلم ، کـی  ناونع  هب  امـش  هک  دـینادب  دـیروآرد ! وناز  هب  دـندوب  هدـش  یفخم 

. دنسرتیم امش  زا  ناشناوختسا 

بالقنا  / ١٣٧٣/٠٢/٢۴ ربھر  اب  روشک  یتاعوبطم  هعماج  نالوئسم  ناراکردناتسد و  رادید 

هعماـج کـی  رد  اریز  دـنک . تکرح  مدرم ، رد  تسایـس  هـب  ماـمتھا  یرگیـسایس و  حور  جـیورت  مدرم و  ندرک  یـسایس  تـھج  رد  دـیاب  تاـعوبطم  هعماـج  ینوـنک ، ناـھج  رد 

اب هلباقم  همزـال  مدرم  رد  یـسایس  یاـھهزیگنا  اـھشیارگ و  جاوما و  تخانـش  لـیلحت و  یـسایس و  کرد  مھف و  تردـق  شیازفا  تسا . رتمک  مدرم  یریذپبیـسآ  یـسایس 

. دننک لمع  دوخ  فیاظو  هب  دیاب  تاعوبطم  روظنم  نیا  یارب  تسا و  یربخ  گرزب  یاھھاگنب  یاھدنفرت  اھهئطوت و 

بالقنا  / ١٣٧٣/٠٢/٢۴ ربھر  اب  روشک  یتاعوبطم  هعماج  نالوئسم  ناراکردناتسد و  رادید 

اب دـیاب  تاعوبطم  نینچمھ  دنـشاب . ورهلابند  هن  ورـشیپ و  دـیاب  یروشک  رھ  رد  تاـعوبطم  اریز  درک  دـنھاوخن  تفرـشیپ  دـننک  لـمع  ماوع  قیالـس  ساـسارب  هک  یتاـعوبطم 

. دنھدب زین  ار  مزال  تیمھا  قیمع  یملع  راک  لیلحت و  هلاقم ، هب  دننک و  هلباقم  یراکمک 

بالقنا  / ١٣٧٣/٠٢/٢۴ ربھر  اب  روشک  یتاعوبطم  هعماج  نالوئسم  ناراکردناتسد و  رادید 

لـیلحت و هکلب  تـسین  ربـخ  عـقاو  رد  دـسریم  پاـچ  هـب  ناریا  تاـعوبطم  رد  نآ  نـیع  هـک  یتسینویھـص  یربـخ  یاـھھاگنب  یرابکتـسا و  یاـھیرازگربخ  راـبخا  زا  یرایـسب 

رارق هناگیب  یاھتردـق  یعمج  طابترا  لیاسو  راک  رازبا  دنـشاب و  رایـشوھ  دـیاب  ناریا  تاعوبطم  نیاربانب  دـننکیم . سکعنم  ربخ  بلاق  رد  هک  تسا  ناـنآ  رادتھج  یاھھاگدـید 

پاچ هب  تاعوبطم  رد  نآ ، یلیلحت  تمسق  زا  ربخ  حیحص  رھوج  کیکفت  زا  سپ  دوش و  هتخانـش  هدیمھف و  قیمع  تسرد و  اھنآ  رابخا  تسا  مزال  روظنم  نیا  یارب  دنریگن و 

. دسرب

بالقنا  / ١٣٧٣/٠٣/٠۴ ربھر  اب  هر ) ) ینیمخ ماما  ترضح  لاحترا  درگلاس  نیمجنپ  مسارم  یرازگرب  داتس  یاضعا  رادید 

لـیلحت و تردـق  زا  لاـمک  ماـمت و  دـح  رد  یھلا  تیادـھ  فـطل و  هـب  ماـما  ترـضح  تـسوا و  یـسایس  ینیب  شیپ  لـیلحت و  تردـق  رد  ناـسنا  رھ  یــسایس  کرد  هصخاـش 

. دندوب رادروخرب  یسایس  ینیبشیپ 

مدرم  / ١٣٧٣/٠٩/٢٣ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

اکیرما و سیلگنا و  نارادمتـسایس  دنتـسیچ ؟ اـھهزوح  دـنایک و  گرزب  یاـملع  دـیمھفیم  هچ  امـش  دـش . ماـمت  گرزب  یاـملع  لـسن  نھک و  یاـھهشیر  اـقآ ، دـنیوگیم :

هب رداق  سپ  دندروخیمن ! تسکـش  ناریا  تلم  زا  ردقنیا  دـنمھفب ، دنتـسناوتیم  رگا  دـننک . لیلحت  دـنمھفب و  ار  ام  تلم  لئاسم  نیرتحـضاو  دـنناوتیمن  ایند  یاھیرازگربخ 

. تسا لئاسم  نیرتهدیچیپ  زا  هک  دنوشیم  اھهزوح  رما  رد  رظن  راھظا  دراو  تقو  نآ  دنتسین . لیلحت 

بالقنا  / ١٣٧٣/١١/٠۵ ربھر  اب  دجاسم  تاعامج  همئا  نویناحور و  زا  یریثک  عمج  رادید 

ار دوخ  دبایرد و  ار  نمشد  هئطوت  دناوتیم  دشاب  هتشاد  حیحص  لیلحت  تردق  هک  یتلم  اریز  دنراد ، جایتحا  نآ  هب  مدرم  همھ  هک  تسا  یدراوم  هلمج  زا  یـسایس  یاھیھاگآ 

. دراد هگن  ناما  رد  وا  بیرف  گنرین و  زا 

بالقنا  / ١٣٧٣/١٢/٢٣ ربھر  اب  امیسوادص  نامزاس  نالوئسم  رادید 

دناوتب مدرم  ات  دھد  شیازفا  مدرم  رد  ار  یـسایس  لیلحت  تردق  دوخ ، یـسایس  یربخ و  یاھهمانرب  قیرط  زا  دـیاب  امیـس  ادـص و  تسا و  یـسایس  یاهعماج  ناریا  هعماج 

. دننک یبایزرا  لیلحت و  یحیحص  هاگدید  زا  ار  زور  یسایس  لئاسم 

اروشاع  / ٠٣/٢۵/١٣٧۴ رونام  رد  رضاح  یاھناگی  رادید  رد  تانایب 

، روضح دوجو ، زا  دیابن  لیلحت ، یاراد  رادیب و  هنازرف و  هاگآ و  تلم  کی  هک  تسا  نآ  یارب  نیا  دوشیمن . مامت  راک  میدناسر ، کاخ  هب  ار  ناطیـش  تشپ  میدروآ و  نامیا  هکنیا 

. دنامب لفاغ  نمشد  تثابخ  دیک و  هئطوت و  رطخ ،

بالقنا  / ١٣/٠۶/١٣٧۴ ربھر  اب  امیسوادص  نامزاس  نالوئسم  رادید 

تائاقلا و اب  هھجاوم  رد  ار  مدرم  بالقنا و  مھم ، نیا  اریز  دشاب  زکرمتم  مدرم ، ندرک  یـسایس  لیلحت و  تردـق  شیازفا  رب  دـیاب  نویزیولت ، ویدار و  یـسایس  یاھتیلاعف  فدـھ 

. درک دھاوخ  همیب  نانمشد  یاھیزروضرغ 

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

هتشاد یسایس  لیلحت  تردق  دیاب  وجشناد  هک  تسا  نآ  فرح  نیا  یانعم  دشاب . یـسایس  دیاب  وجـشناد  دنـشاب و  یـسایس  دیاب  اھھاگـشناد  مدرک  ضرع  تقو  کی  هدنب 

، یسایس شالت  امـش  رگا  تسا . مزال  امـش  یارب  نیا ، دنکیم . هلمح  یرازبا  هچ  اب  اجک و  زا  تساجک و  نمـشد  زورما  دمھفب  ات  دسانـشب ؛ ار  ایند  یاھیدنبهھبج  ات  دشاب 

اب نمشد  دنکن . هدافتسا  رما  نیمھ  زا  نمشد  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  هتبلا  دینکیمن . ادیپ  ار  ییاناوت  نیا  دیـشاب ، هتـشادن  یـسایس  هثحابم  هعلاطم و  یـسایس ، راک 

تلفغ امش  زا  نمشد  دینکیم ، تلفغ  امش  رگا  هک  دیشاب  بقارم  هنع ؛» منی  مل  مان  نم  و  : » دومرف مالسلاوھالصلاهیلع  نینموملاریما  تسا . هداتـسیا  یرایـشوھ  لامک 

. تسا بقارم  یرایشوھ  لامک  اب  نمشد  دنکیمن .

« يسایس لیلحت  تردق   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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بالقنا  / ٠٩/٢٨/١٣٧۴ ربھر  اب  یگنھرف  بالقنا  یلاع  یاروش  یاضعا  رادید 

رد دـیاب  هک  تسا  یمھم  رایـسب  رما  طابـضنا  هک  نـیا  نمـض  تـشاد  دـھاوخ  لاـبند  هـب  تینوـصم  یعوـن  اھھاگـشناد  رد  لـیلحت ، تردـق  نتـشاد  یـسایس و  لـئاسم  کرد 

مھ تازاوم  هب  دـیاب  هلاسم  ود  نیا  درادـن و  اھطیحم  هنوگنیا  ندوب  یـسایس  اب  یتافانم  ییوجـشناد ، یاھطیحم  رد  تاررقم  مظن و  تیاعر  دوش  تیاعر  اـمتح  اھھاگـشناد 

. دریگ رارق  هجوت  دروم 

هعمجزامن  / ١١/٢٠/١٣٧۴ یاھهبطخ  رد  تانایب 

نآ تسین . رگراک  دراد ، بالقنا  نیا  هک  هچنآ  رب  دراد ، وا  هک  ییاھزیچ  اما  دراد ؛ زیچ  همھ  تسا و  یوق  ریخن ! تسا ؛ فیعـض  یدام  تردـق  ظاـحل  زا  اـکیرما  دـینکن  لاـیخ  اـمش 

نآ رب  اھنآ  دـننام  یجراخ و  هلمح  بمب و  هک  دراد  یزیچ  یمالـسا  ماظن  درادـن . طابترا  دوخ  مدرم  اب  ای  تسا و  هدـمآ  راک  یور  اتدوک  اب  هک  دـنکیم  دـیدھت  ار  یمیژر  تاناکما ،

، تسا ییادصورـس  دـننیبب  رگا  مدرم  ات  دنایمالـسا ؛ ماـظن  اـب  مدرم  اـت  دراد . ار  مدرم  یمالـسا  ماـظن  تسا . مدرم »  » نآ دـنکیم و  رتمکحتـسم  ار  نآ  هکلب  تسین ؛ رگراـک 

یگدـنز وزج  تسایـس  ات  دـننکیم ؛ تیمح  ساسحا  بالقنا ، لئاسم  هب  ناناوج  ات  دـنورب ؛ تسا  جایتحا  اھنآ  دوجوهب  رگا  تسا و  ربخ  هچ  دـننیبب  دـننکیم  زاـب  ار  اـھهرجنپ 

دـنھدیم و رظن  دـننکیم ، تلاخد  یـسایس  لئاسم  رد  همھ  همھ و  تسا و  یـسایس  تیناحور  هعماج  تسا ، یـسایس  رازاـب  تسا ، یـسایس  هاگـشناد  تسا ؛ مدرم 

. دمآ دھاوخنرب  هریغ  رالد و  لوپ و  یروآنف و  تازیھجت و  متا و  بمب  اکیرماریغ و  اکیرما و  زا  یراک  دننکیم ، لیلحت 

جح  / ٠٢/٠۴/١٣٧۵ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

خلت قیاقح  زا  یرایسب  یور  زا  هدرپ  یمالسا -  یاھروشک  زا  یرایسب  رد  یمالسا  یرادیب  تضھن  ندش  افوکش  ناریا و  روشک  رد  یمالـسا  یروھمج  مایق  زا  سپ  هزورما - 

نویزیولت و ویدار و  غیلبت  ییوداج  تسد  هک  درک  لوبق  دـیاب  یلو  دـناتایعقاو . مھف  ثداوح و  لیلحت  رب  رداق  مالـسا  ناھج  رـسارس  رد  یدایز  دارفا  هدـش و  تشادرب  نیریـش  و 

زا یرایـسب  دوشیم ، جراخ  ربکتـسم ، یاھتلود  ناملـسم  ارھاظ  نارودزم  انایحا  ناش و  یبرغ  ناراکمھ  اھتـسینویھص و  نیتسآ  زا  اتدمع  ناھج ، حطـس  رد  هک  تاعوبطم 

. دزاسیم هنوگژاو  ار  نشور  قیاقح 

روشک  / ٠٢/١٣/١٣٧۵ تاعوبطم  نالوئسم  ناریدم و  رادید  رد  تانایب 

. تسا نینچ  مدرم ، اب  یمدرمریغ  یاھماظن  دروخرب  دورب »! نوریب  تکلمم  نیا  زا  تسا ، فلاخم  ام  اب  سک  رھ   » هک دـندوب  هتفگ  تقو  کی  هتـشذگ ، میژر  یوگهوای  نالووسم 

مدرم یھاگآ  زا  ینغتـسم  دنراد -  تلاخد  نآ  یلـصا  تفاب  رد  مدرم  هک  یمدرم -  ماظن  تسین . یعقاو  تسا و  رھاظت  نکل  دـنروآیم ؛ ار  مدرم  مسا  هناراکایر ، یھاگ ، هتبلا 

هک تسین  تاغیلبت  روظنم ، دنک . راشرـس  مزال  تفرعم  دیفم و  مزال و  تامولعم  اھیھاگآ و  زا  ار  اھنآ  دیاب  دھدب و  لیلحت  توق  اھنآ  هب  دـیاب  دـنک ؛ هاگآ  ار  شمدرم  دـیاب  تسین .

یھاگآ تسا . دیفم  ناشیارب  ماظن  هک  دـنمھفب  ات  دـنوش  لیلحت  لھا  دـیاب  مدرم  یمدرم ، ماظن  رد  تسین . نیا  دارم ، هن . دـھد ؛ مدرم  دروخ  هب  هتـسویپ  ار  شدوخ  یاھفرح 

. دربیم دوس  رتـشیب  یمالـسا ، یروھمج  ماـظن  دنـشاب ، هاـگآ  رتـشیب  مدرم  هچ  رھ  تسا . هنوگ  نیا  اـم ، ماـظن  تسا . بجاو  مزـال و  اوھ ، بآ و  لـثم  یماـظن ، نینچ  یارب 

. تسا دنمزاین  مدرم  یزاس  هاگآ  هب  ماظن ، نیا  نیاربانب ،

روشک  / ٠٢/١٣/١٣٧۵ تاعوبطم  نالوئسم  ناریدم و  رادید  رد  تانایب 

یاھلیلحت دوبن  یللملانیب ، لئاسم  رد  یوق  نتشادن  روضح  تسا . هناسر  نیا  دوجوم  یاھفعـض  رگناشن  هک  ماهدرک  تشاددای  نامتاعوبطم  اب  طابترا  رد  ار  یتاکن  هتبلا  نم 

. تسا هلمج  نآ  زا  یسراف ، نابز  فعض  یرنھ و  یاھراک  فعض  یوق ،

روشک  / ٠٢/١٣/١٣٧۵ تاعوبطم  نالوئسم  ناریدم و  رادید  رد  تانایب 

، زیربت یاھرھـش  رد  هک  یتقو  زا  یلو  منک ؛ هراشا  مھاوخیمن  ناریا  رد  همانزور  نیلوا  رـشن  خـیرات  هب  میراد . یراگنهمانزور  هقباس  هک  تسا  لاـس  دـص  هب  کـیدزن  نونکا  اـم 

تراسخ نیا  میاهتفرن و  شیپ  لاس  دـص  ردـق  هب  اقح  ام  نم ! نازیزع  تسا . لاس  دـص  دودـح  زورما  اـت  دـمآ ، دـیدپ  یددـعتم  یاـھهمانزور  دھـشم ، نارھت و  ناھفـصا ، تشر ،

تالجم و نیب  یتقو  زورما  ام  میاهتـشاد . یدایز  یاھتفرـشیپ  میتسھ ، اـھنآ  هدـنریگ  اـم  تسا و  هدـمآ  اـپورا  زا  مھ  اـھنآ  هک  رگید ، تـالوقم  یخرب  رد  هک  تسا  بلاـج  تسا .

رب یاوتحا  ظاـحل  زا  مھ  ییارآ ، بلطم  عون  ظاـحل  زا  مھ  ینف ، ظاـحل  زا  مھ  هک  مینیبیم  میوـشیم ، هسیاـقم  هب  لـئاق  اـیند ، فورعم  تاـعوبطم  اـب  ناـمدوخ  یاـھهمانزور 

بقع برغ ، زا  دـیدج ، شناد  یروآنف و  تعنـص و  رد  اـم  روشک  هک  مریگ  دـشاب !؟ روط  نیا  دـیاب  ارچ  میتسھ ! بقع  اـھنآ  زا  اھیرگنعیـسو ، اـھلیلحت و  قیمع و  یوق و  بلاـطم 

ارچ سپ  درادـن ! یدوبمک  هک  ام  یلم  گنھرف  تایبدا و  عاونا  ام ، رثن  ام ، رعـش  میتسین . بقع  اـھنآ  زا  یگنھرف ، هنیجنگ  رد  اـم  تسین ! بقع  هک  گـنھرف  رظن  زا  اـما  دـشاب ؛

. متسین یضار  عضو  نیا  زا  نم  مینامب !؟ بقع  دیاب 

١٣٧۵/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمتفھ  مسارم  رد  تانایب 

شیپ مالـسا  ملاع  رد  فالتخا  ینعی  دننک ». کیرحت  دنناروشب و  امـش  هیلع  ار  عجارم  گرزب و  یاملع  همھ  تسا  نکمم  دـیھد ، همادا  ار  هار  نیا  رگا  : » دـنتفگ ماما  هب  یزور 

هب ار  ناریا  تلم  امـش  : » دـش هتفگ  ماـما  هب  اـھراب  دیـسر . بـالقنا  یزوریپ  هطقن  هب  اـت  داد  همادا  ار  هار  دـیزرلن و  ماـما  یاـپ  اـما  دزرلیم . اـجنیا  ناـسک ، یلیخ  یاـپ  دـیآ ».

 - ار اـھنوخ  هیلع ، هللاناوضر  ماـما  لـباقم  رد  ینعی  دـھدیم »؟ یـسک  هچ  دزیریم  نیمز  رب  هک  ار  ییاـھنوخ  باوج  دـینکیم . قـیوشت  یوـلھپ  میژر  لـباقم  رد  یگداتـسیا 

ار تکرح  نیا  ماما -  ینعی  ناشیا -  هک  دادرخ  هدزناپ  رد  : » تفگ تفگ . ار  بلطم  نیا  هدنب  دوخ  هب  ای ۴٣ ، لاس ۴٢  رد  گرزب ، یاملع  زا  یکی  دنداد . رارق  ار -  ناناوج  یاھنوخ 

رھ دوب  نکمم  دروآیم و  راشف  اھرکف  زرط  نیا  دوب . اھرکف  زرط  نیا  داد »؟ دھاوخ  یسک  هچ  ار  اھنیا  باوج  دندوب . ام  ناناوج  نیرتھب  هک  دندش  هتـشک  ناسک  یلیخ  دندرک ،

. دشیم هدید  اھاجنیا  رد  دوب ، مکاح  وا  رب  هک  یتریصب  تمظع  وا و  حور  تمظع  دیزرو . تماقتسا  ماما ، اما  دنک . فرصنم  تکرح  همادا  زا  ار  یسک 

هتکن نیا  هب  دـیاب  همھ  تسا . بـالقنا  یزوریپ  زا  دـعب  هب  طوـبرم  تسا ، سرد  اـم  یارب  هک  هچنآ  دوـب . یھاشمتـس  میژر  اـب  هزراـبم  نارود  هب  طوـبرم  همھ ، نیا  لاـح ؛ رھ  هـب 

. تسا مھم  اعقاو  دننک . راک  نیا  یور  لیلحت ، لھا  یسایس و  رکف  نابحاص  یسایس ، نادنمشیدنا  مدرک ، ضرع  هک  روطنامھ  دنشاب و  هتشاد  هجوت  تافتلا و 

ص)  / ٠٣/٢٠/١٣٧۵  ) هللالوسر دمحم  رکشل ٢٧  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

هک دنتسھ  یناسک  مسق  کی  دنوشیم : میسقت  مسق  ود  هب  مدرم  هاگدید ، کی  زا  یروشک ، رھش و  هعماج و  رھ  رد  دینک ، هاگن  هک  یرشب  تعامج  هب  نم ! نازیزع  دینیبب 

کی دـنرادیمرب . ماگ  میرادـن -  راک  شدـب  بوخ و  هب  هک  هار -  نآ  رد  دنـسانشیم و  ار  یھار  دـننکیم . راک  یریگمیمـصت  یھاـگآ و  یگدـیمھف و  یور  زا  دوخ ، رکف  یاـنبم  رب 

عقاو رد  تـسا . حیحـص  یتـکرح  هـچ  تـسرد و  یھار  هـچ  دـننادب  دـنھاوخیمن  هـک  دنتــسھ  یناـسک  رگید ، مـسق  میراذـگیم . صاوـخ  ار  ناشمــسا  هـک  دـنیاھنیا  مـسق 

نیا مسا  دنیآیم . رد  تکرح  هب  وج  نآ  لابند  دننکیم و  هاگن  وج  یگنوگچ  هب  دنوج . عبات  رگید ، یریبعت  هب  دننک . کرد  دنزادرپب و  لیلحت  هب  دنجنسب ، دنمھفب ، دنھاوخیمن 

مھ اـب  ود  نیا  اـت  میوگب  ماوع  صاوخ و  باـب  رد  یاهتکن  اـت  دـینک  تقد  نونکا  درک . میـسقت  ماوـع  صاوـخ و  هب  دوـشیم  ار  هعماـج  سپ ، میراذـگیم . ماوـع  ار  مدرم  زا  مسق 

: دنوشن هابتشا 

یـسک یھاـگ  دنتـسھ . مھ  داوسیب  یاـھمدآ  داوس ، اـب  دارفا  راـنک  صاوخ ، نیب  رد  اریز  تسا . یفنم  باوج ، دنتـسھ ؟ یـصاخ  رـشق  اـیآ  دنتـسھ ؟ یناـسک  هچ  صاوـخ 

درادن و کردم  هتفرن ، هسردم  هدناوخن ، سرد  ولو  دنکیم ؛ لمع  صیخـشت  یریگمیمـصت و  یور  زا  دنکیم . راک  هچ  دـمھفیم  ینعی  تسا . صاوخ  وزج  اما  تسا ؛ داوسیب 

« يسایس لیلحت  تردق   » 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 29هاگياپ  هحفص 8 
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. تسا رادروخرب  مھف  زا  ایاضق  هب  تبسن  لاحرھهب ، تسا . هدیشوپن  یناحور  سابل 

تشاد و دازآ  لغش  یکی  دوب ، هدننار  اھنآ  زا  یکی  هک  میتشاد  انشآ  رفن  دنچ  راوجمھ ، یاھرھش  زا  یکی  رد  مدوب . دیعبت  رھشناریا  رد  هدنب  بالقنا ، یزوریپ  زا  شیپ  نارود  رد 

هب ام  ندید  یارب  بترم  اھنآ  دـندوب . صاوخ  وزج  لاح  نیا  اب  دـشیم . قالطا  یماع  اھنآ  هب  رھاظ ، بسح  هب  دـندوبن . هملک  صاخ  یانعم  هب  تفرعم ، گنھرف و  لھا  هرخالاب ،

یهدننار دینکیم ! هظحالم  دوبماوع . وزج  اھتنم  دوب ؛ یبوخ  مدآ  مھ  ناشرھـش  یناحور  دنتفگیم . ناشرھـش  یناحور  اب  دوخ  تارکاذـم  یایاضق  زا  دـندمآیم و  رھـشناریا 

« اقآ  » مسا یلو  دیتسرفیم ، تاولـص  کی  دیآیم  ربمغیپ  مسا  یتقو  ارچ  : » تفگیم یناحور  نآ  الثم  ماوع ! وزج  مرتحم  زامنـشیپ  یناحور و  یلو  صاوخ ، وزج  یـسرپمک 

زوریپ بالقنا  دوش ؛ قئاف  اج  همھ  رب  مالـسا  میـشاب ؛ هتـشادن  یاهزراـبم  رگید  هک  یزور  دادیم : باوج  وا  هب  هدـننار  دـیمھفیمن . دـیتسرفیم »!؟ تاولـص  هس  دـیآیم ، هک 

! دیمھفیمن یناحور  دیمھفیم ، هدننار  تسا ! هزرابم  تاولص ، هس  نیا  زورما  میتسرفیمن ! مھ  تاولص  کی  هک  تاولص ، هس  اھنت  هن  ام  دوش ؛

، دشاب هدرکلیـصحت  تسا  نکمم  دشاب . نز  تسا  نکمم  دشاب ، درم  تسا  نکمم  تسین . یـصاخ  سابل  بحاص  شیانعم  مییوگیم ، هک  صاوخ  دینادب  ات  مدز  لاثم  ار  نیا 

نکمم دنکیم ، تمدخ  یتلود  یاھھاگتـسد  رد  هک  دشاب  یناسنا  تسا  نکمم  دشاب . ریقف  تسا  نکمم  دشاب ، دنمتورث  تسا  نکمم  دشاب . هدرکن  لیـصحت  تسا  نکمم 

یتـقو هک  یناـسک  ینعی  درک ) میھاوخ  میـسقت  زاـب  مھ  ار  صاوخ   - ) شدـب بوخ و  زا  مییوـگیم -  هک  صاوـخ  دـشاب . توغاـط  یتـلود  یاھھاگتـسد  نیفلاـخم  وزج  تسا 

. دنـصاوخ اھنیا  دننکیم . لمع  دـنریگیم و  میمـصت  دـنمھفیم و  تسا . لیلحت  رکف و  یور  زا  دـننکیم ، باختنا  یھار  دـننکیم و  یایریگعـضوم  دـنھدیم ، ماجنا  یلمع 

هدـنز  » دـنیوگیم مدرم  تقو  کی  دـنرادن . یلیلحت  دـنوریم و  شلاـبند  مھ  اـھنآ  دوریم ، یتمـس  هب  وج  یتقو  هک  یناـسک  ینعی  ماوع  تسا . ماوع  مھ  شلباـقم  یهطقن 

. دیآیم اجنیا  تسا ؛ روط  نیا  وج  تقو  کی  داب »! هدرم   » دیوگیم دـنکیم ، هاگن  داب »! هدرم   » دـنیوگیم مدرم  تقو  کی  داب »! هدـنز   » دـیوگیم دـنکیم ، هاگن  مھ  نیا  داب »!

! دوریم اجنآ  تسا ؛ روط  نآ  وج  تقو  کی 

اھنیا میورب . دـندمآ . مشاـھینب  نادـناخ  دـمآ . مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  یوـمع  رـسپ  : » دـنیوگیم دوـشیم . هفوـک  دراو  « ملـسم  » ترـضح دـییامرفب -  ضرف  تقو -  کـی 

شش جنپ ، ملسم ! اب  هدننک  تعیب  رازھ  هدجھ  دنوشیم  ملسم ؛ ترـضح  رب  رود و  دوریم  دوشیم ، کیرحت  هچ . هچ و  و  دننک » جورخ  دنھاوخیم  دننک ، مایق  دنھاوخیم 

!« دنروآیم رد  ار  ناتردپ  دینکیم !؟ عافد  یـسک  هچ  زا  دیگنجیم !؟ یـسک  هچ  اب  دـینکیم !؟ راک  هچ  : » دـنیوگیم مدرم  هب  دـنیآیم ؛ هفوک  هب  لیابق  یاسور  دـعب ، تعاس 

زا اھنیمھ  دننک ، ریگتسد  ار  ملـسم  ات  دنریگیم  ار  هعوط »  » یهناخ رود  دایز  نبا  نازابرـس  هک  دعب  دندرگیم . رب  ناشیاھهناخ  هب  دننکیم و  یلاخ  ار  ملـسم  رب  رود و  اھنیا 

. دـننکیم تکرح  درک ، باجیا  وج  هک  روط  رھ  تسین . تسرد  لیلحت  صیخـشت و  رکف و  یور  زا  دـننکیم ، هچ  رھ  دـنگنجیم ! ملـسم  هیلع  دـنیآیم و  نوریب  ناـشیاھهناخ 

. میورب صاوخ  غارس  رانک و  میراذگب  ار  ماوع »  » العف یماوع . میراد و  یصاوخ  هعماج ، رھ  رد  نیاربانب ، دنماوع . اھنیا 

مادـک اب  قح  دـناهدیمھف  دـننکیم . راک  قح  یهھبج  یارب  دـنتفرعم و  گنھرف و  رکف و  لھا  یاهدـع  لطاب . یهھبج  صاوخ  قح و  یهھبج  صاوخ  دـناهھبج : ود  اـعبط  صاوخ ،

هب زاب  رگا  دنقح . دض  قح و  لباقم  یهطقن  مھ  هتسد  کی  دناهتسد . کی  اھنیا  . دننکیم تکرح  راک و  نآ ، یارب  دوخ ، صیخـشت  ساسارب  دناهتخانـش و  ار  قح  تسا . هھبج 

باحصا مھ  رگید  یاهدع  دنمشاھینب . رادفرط  دنتسھ و  مالـسلا  امھیلع  نیـسح ، ماما  نینموملاریما و  باحـصا  یاهدع   » هک مییوگب  روط  نیا  دیاب  میدرگرب ، مالـسا  ردص 

. دنصاوخ وزج  مھ  اھنآ  دندوب . گنرز  لقاع و  رکف ، اب  دارفا  مھ ، هیماینب  نارادفرط  نیب  دناهیماینب ». رادفرط  هیواعم و 

ص)  / ٠٣/٢٠/١٣٧۵  ) هللالوسر دمحم  رکشل ٢٧  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

مھ هیلاع  تالیصحت  هک  یناسک  اسب  یا  تسین . نیا  ماوع  یانعم  هک  متفگ  هن ! دیشاب ؛ هیلاع  تالیصحت  بسک  یپ  رد  امتح  هک  تسین  انعم  نیدب  نتفرگن ، رارق  ماوع  وزج 

تـسد ندوب ، ماوع  دنماوع . وزج  اما  دناینغ ؛ ای  ریقف  هک  یناسک  اسب  یا  دـنماوع . وزج  اما  دـناهدرک ؛ مھ  ینید  تالیـصحت  هک  یناسک  اسب  یا  دـنماوع . وزج  اما  دـناهدرک ؛

. تسا ماوع  دنکیمن ، راک  تریصب  یور  زا  هک  سک  رھ  دشاب . تریصب  یور  زا  مینکیم  یراک  رھ  ینعی  میدنویپن . هگرج  نیا  هب  هک  میشاب  بظاوم  دیاب  تسامش . نم و  دوخ 

شیپ میزادرپیم و  توعد  هب  مینکیم ، لمع  تریصب  اب  مناوریپ  نم و  ینعی  ینعبتا ». نم  انا و  هریـصب  یلع  هللایلا  اوعدا  : » دیامرفیم ربمغیپ  یهرابرد  نآرق  دینیبیم  اذل ،

دیھد و صیخـشت  دینک ؛ ادیپ  لیلحت  تردق  دیـشوکب  دینک . جراخ  هورگ  نآ  زا  ار  ناتدوخ  تعرـس  هب  دیماوع ، هورگ  وزج  رگا  هن . ای  دیماوع  هورگ  وزج  دـینیبب  لوا  سپ ، میوریم .

. دیبای تسد  تفرعم  هب 

ص)  / ٠٣/٢٠/١٣٧۵  ) هللالوسر دمحم  رکشل ٢٧  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

ماما هب  دیاهدینـش . دبال  ار  هفوک  یارجام  هن ؟ ای  دوشیم  نشور  ام  یارب  تسرد  دریگیم ، ار  دنمـشوھ  یاھناسنا  نابیرگ  هشیمھ  یارب  هک  تقیقح  نیا  تمظع  منادیمن 

هک داد  ربخ  رگا  متسرفیم . اجنآ  هب  ار  ملسم  دیشیدنا  دوخ  اب  درک . مازعا  هفوک  هب  ار  لیقع  نبملسم  ماگ ، نیتسخن  رد  ترـضح  نآ  دنتـشون و  همان  مالـسلاهیلع  نیـسح 

، هورگ هورگ  دـناوخ . ار  ترـضح  یهمان  دـش و  دراو  هعیـش  ناگرزب  لزنم  هب  هفوک ، هب  دورو  ضحم  هب  لـیقع  نب  ملـسم  موشیم . هفوک  یھار  زین  دوخ  تسا ، دـعاسم  عاـضوا 

گنج دشاب ، هتـشادن  گنج  رـس  نم  اب  یـسک  ات  تفگ : دوب . میالم  فیعـض و  یدرف  هک  تشاد  مان  ریـشبنبنامعن  هفوک ، رادنامرف  دـندرک . تدارا  راھظا  همھ ، دـندمآ و  مدرم 

نارادفرط لطاب -  یهھبج  صاوخ  زا  نت  هس  ود ، دندرک . تعیب  ترـضح  اب  شیپ  زا  شیب  دندیدیم ، زاب  ار  نادـیم  مارآ و  ار  وج  هک  مدرم  درکن . هلباقم  ملـسم  اب  اذـل  منکیمن .

لباـقم رد  دـناوتیمن  ریـشب  نب  ناـمعن  نوـچ  تسرفب . تموـکح  یارب  ار  یاهتـسیاش  درف  یـشاب ، هتـشاد  ار  هفوـک  یھاوـخیم  رگا  هک  دنتـشون  هماـن  دـیزی  هـب  هـیماینب - 

دوخ تموکح  تحت  زین  ار  هفوک  تمـس -  ظفح  اب  زورما  لوق  هب  هرـصب -  رب  هوالع  هک  داد  مکح  ار  هرـصب  رادـنامرف  دایز ، نب  هللادـیبع  مھ  دـیزی  دـنک . تمواقم  لـیقع  نبملـسم 

ار نآ  زا  یـشخب  تسھ ، یلاـجم  مدـید  رگا  هک  دوشیم ، مولعم  صاوخ  شقن  مھ  هفوک  هب  وا  ندـمآ  یهیـضق  رد  تخاـت . هرـسکی  هفوـک  اـت  هرـصب  زا  داـیز  نب  هللادـیبع  روآرد .

بسا و اب  یدرف  دـندید  ات  دـندوبن -  لیلحت  هب  رداق  هک  یماوع  ناـمھ  زا  هفوک -  یلومعم  مدرم  دوب . بش  هک  دیـسر  هفوک  یهزاورد  هب  یماـگنھ  وا  درک . مھاوخ  لـقن  ناـتیارب 

! دنکفا نینط  اضف  رد  هللالوسر  نب  ای  کیلع  مالسلا  دایرف  دندیود و  ولج  تسا . مالسلاهیلع  نیسح  ماما  دندرک  روصت  دش ، رھش  دراو  هرھچ  رب  باقن  تازیھجت و 

هدز وا  اب  فرح  هملک  کـی  هکنآ  یب  دـش . دراو  تازیھجت  بسا و  اـب  یدرف  دـندید  دوشیمن . قیقحت  رظتنم  تسین ، لـیلحت  لـھا  هک  یمدآ  تسا . نینچ  یماـع ، درف  یگژیو 

یمارگ ار  شمدـقم  دـندرک و  مالـس  وا  هب  دـندروآرب ! نیـسح  ماما  نیـسح ، ماما  داـیرف  همھ  تسا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  وا  تفگ  یکی  اـت  دـندرک . طـلغ  روصت  دنـشاب ،

هب ار  لیقع  نب  ملسم  اب  هزرابم  حرط  اج  نامھ  زا  دناسر و  هرامالاراد  هب  ار  دوخ  درکن و  اھنآ  هب  ییانتعا  مھ  هللادیبع  دوش . راکـشآ  تقیقح  ات  دننک  ربص  هکنآ  یب  دنتـشاد ؛

ردغ و اب  ار  هورع  نب  یناھ  تھج ، نیدـب  دـھد . رارق  هجنکـش  دـیدھت و  دروم  راشف  دـشا  اب  ار  لیقع  نب  ملـسم  نارادـفرط  هک  دوب  نیا  زا  ترابع  وا  راک  ساسا  تشاذـگ . ارجا 

ار اھنآ  گنرین ، غورد و  هب  لـسوت  اـب  دـندرک ، هرـصاحم  ار  هراـمالاراد  وا  راـتفر  هب  ضارتعا  رد  مدرم  زا  یھورگ  یتقو  تخادرپ . وا  متـش  برـض و  هب  دـناشک و  هراـمالاراد  هب  هلیح 

. درک قرفتم 

ناریزو  / ٠٨/٠۶/١٣٧۵ تایھ  روھمج و  سیئر  رادید  رد  تانایب 

هدـنریگارف دـیاش  هک  تسا  ییاھزیچ  اھنیا  هتبلا  هک  دریگ -  رارق  هجوت  دروم  اھـشخب  همھ  رد  دـیاب  منک و  ضرع  هک  تسا  بوخ  یـشزرا ، لـئاسم  نیا  هنیمز  رد  هک  یزیچ  نآ 

شزرا کی  نیا ، تسا . روشک  نالووسم  ناریدـم و  سفن  هب  دامتعا  هلاسم  یکی  تساھنآ -  نیرتمھم  وزج  کـشالب  نکیل  تسین ؛ دـشاب ، رظن  رد  تسا  مزـال  هک  هچنآ  همھ 

لوغـشم روشک ، فلتخم  یاھـشخب  رد  هک  ینالووسم  مامت  رد  دـش . دـھاوخ  لزلزتم  روشک  یگدـنزاس  یاھهیاپ  نم  رظن  هب  دـشابن ، نیا  رگا  هک  تسام ؛ بالقنا  یـساسا 

یالتعا دح  نیرتالاب  هب  ار  روشک  دنتسھ  رداق  روشک ، نیا  یدوخ  رصانع  ناریا و  تلم  یمالسا و  یروھمج  هک  رکف  نیا  سفن و  هب  دامتعا  حور  نیا  دیاب  دنتسھ ، راک  شالت و 

رد هچ  دنتـسھ -  راـک  لوغـشم  فـلتخم  یاھـشخب  رد  هک  یناـسک  زا  یـضعب  نـالووسم و  زا  یخرب  تـسا  نـکمم  اـضعب  دوـش . تیوـقت  دـنناسرب ، شتـساوخ  زاـین و  دروـم 

یملع هلجم  کی  رد  یاهدنـسیون -  اـی  ملاـع  درف  کـی  ـالثم  یتح  نارگید -  هک  دنـشاب  هتـسبلد  ییاـھلیلحت  هب  هریغ -  یگنھرف و  یاـھهنیمز  رد  هچ  یداـصتقا ، یاـھهنیمز 

رد اھتیعقاو  ندـید  زا  یـشان  هک  یاهمانرب  نآ  زا  ار  نھذ  دـیامن و  بلـس  ار  سفن  هب  داـمتعا  هک  دـنک  بلج  شدوخ  هب  ار  اـھرظن  ناـنچ  نآ  لـیلحت ، نیا  دنـشاب . هدرک  رـشتنم 

! دزاس فرصنم  دنک و  لفاغ  دراد -  یتایعقاو  تائاضتقا و  یروشک  رھ  نوچ  تسا -  روشک 

« يسایس لیلحت  تردق   » 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 29هاگياپ  هحفص 9 
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اھهزیگنا اھلیلحت و  اب  ناوتیم  هک  نیا  ار و  سفن  هب  دامتعا  حور  دندش ، راک  دراو  هزات  هک  یناسک  ام و  نایوجـشناد  هسردم و  نارود  زا  ام  نازومآشناد  هک  مینک  یعـس  دیاب 

ناریا هک  دیوگیم  یجراخ  رگلیلحت  نالف  تسا و  هتـشون  سیونهمانزور  نالف  هک  هچنآ  هب  دیابن  دـننک . تیوقت  ظفح و  درک ، لح  ار  لئاسم  نآ  روشک ، لئاسم  زا  یدوخ  مھف  و 

لباـق دوش ، رداـص  هک  یناـبز  رھ  زا  اـیند ، یاـج  رھ  رد  یملع  لـئاسم  هتبلا  درک . اـنتعا  دـسرب » یداـصتقا  لکـشم  عـفر  یگدـنزاس و  هب  دـناوتب  اـت  دـنک  یط  ار  هار  نیا  دـیاب 

هلحرم هب  دجنـسب و  روشک  نوگانوگ  طیارـش  اب  ار  نآ  دریگب ، ار  یفرح  ناسنا  هک  یلیلحت  شریذـپ  تروص  هب  هکلب  طرـش ، دـیقیب و  شریذـپ  تروص  هب  هن  اـھتنم  تساـنتعا ؛

. دروآ رد  لمع 

هب دشاب . هتـشاد  دوجو  تالیکـشت  لک  رد  هک  تسا  مزال  یـشزرا ، لئاسم  هنیمز  رد  هک  تسا  یزیچ  نیرتمھم  هناگیب ، یاھرظن  اھلیلحت و  هب  یگتـسبلد  مدـع  لاح ، رھ  هب 

هک هچنآ  هچ  رگا  دشاب . توافتم  دنیوگیم ، ناشدوخ  هرابرد  هک  هچنآ  اب  دنیوگیم ، ام  هرابرد  هک  هچنآ  دیاش  دینکن . ینادنچ  یانتعا  دنیوگیم ، هچ  ام  هراب  رد  نارگید  هک  نیا 

هک میراد  ینیدتم  مدرم  ام  دشاب . مھ  ام  عضو  اب  قبطنم  امتح  هک  تسین  روط  نیا  تسین . قداص  ام  یگدنز  عضو  هرابرد  یرورـض ، روط  هب  دنیوگیم ، مھ  ناشدوخ  هرابرد 

هجوت یتسیاب  ار  اھنیا  دـنزرویم . مامتھا  دـنھدیم و  تیمھا  مھ  اھـشزرا  نیا  هب  دـننکیم ، یگدـنز  یونعم  یاھـشزرا  هب  هجوت  اب  یبالقنا و  تکرح  اب  یبھذـم ، نامیا  اب 

. دیھد ماجنا  ار  نآ  یتسیاب  تسا و  زاین  دروم  یزیچ  هچ  هک  دینک  هاگن  دنیوگیم . هچ  روشک  یاھهمانرب  نالووسم و  روشک و  امش و  هرابرد  نارگید  هک  دینکن  هاگن  درک .

نازومآشناد  / ٠٨/٠٩/١٣٧۵ نایوجشناد و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

اب دوشیمن  تسا و  ناھج  رد  یتمظع  تیعقاو و  ریذپانتسکـش و  تردق  کی  اکیرما ، هک  دـنروآ  دوجو  هب  ار  رکف  نیا  روشک ، لخاد  مدرم  نھذ  رد  هک  تسا  نیا  اھراک  زا  یکی 

هصق و هلاقم و  لکـش  رد  نوگانوگ ، لیاسو  هب  زورما ، ات  ناشیا  تلحر  زا  دعب  صوصخب  هیلعیلاعتهللاناوضر و  ماما  نارود  زا  دـینک ؛ هعجارم  ناتدوخ  هظفاح  هب  درک . هزرابم  نآ 

یلیخ مھ  احیرـص  دنتـسھ و  روشک  لـخاد  هک  یرـصانع  یتح  هچ  اـکیرما ، هب  هتـسباو  احیرـص  رـصانع  هچ  یناـسک -  هریغ ، یـسایس و  لـیلحت  یفاـب و  تسایـس  رعش و 

هب ینعی  دینک . ادیپ  دیناوتیم  ار  لیبق  نیا  زا  یدراوم  ناتنھذ ، رد  انیقی  دیتسھ -  هک  دیشاب -  هعلاطم  لھا  امش  رگا  دننکیم . زاربا  ار  رکف  نیا  دنتـسین -  اکیرما  هب  هتـسباو 

. تسا یطلغ  رکف  نیا ، دیتفیب !؟ رد  دیھاوخیم  یسک  هچ  اب  دیشکیم ، تمحز  دوخیب  دنیوگب : یتلم 

ماظن  / ٠٩/٠۵/١٣٧۵ نارازگراک  مدرم و  فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

دـنداد و تسکـش  ار  نینموملاریما  هک  نیا  تلع  دـندوب . تحاراـن  ذوفن  ناـبحاص  دـیآیمن -  ناشدـب  هکاـھنآ  دـمآیم -  ناشـشوخ  نینموملاریما  تلادـع  زا  مدرم ، یاـھهدوت 

. دوب فیعض  مدرم  لیلحت  تردق  هک  دوب  نیا  نینموملاریما  یاھلد  نوخ  همھ  تلع  دنناسرب ، تداھش  هب  ار  ترضح  دعب  دنروآ و  شیپ  نیفص  گنج  رد  ار  تیعضو  نآ  دنتـسناوت 

ار تلادع  دوشب  ات  دورب  الاب  هعماج  رد  یـسایس  لئاسم  کرد  دیاب  درک . حالـصا  دیاب  ار  مدرم  مھف  تردق  لیلحت و  تردق  دنتـشاذگیم . رثا  مدرم  یاھنھذ  یور  ذوفن  نابحاص 

. درک ارجا 

بالقنا  / ٠٩/١۵/١٣٧۵ ربھر  اب  اھهاگشناد  یمالسا  یاھلکشت  یزکرم  یاروش  یاضعا  رادید 

لئاسم لیلحت  تردق  زا  وجـشناد  رـصانع  کیاکی  دشاب و  هتـشادن  دوجو  یماوع  درف  چیھ  ییوجـشناد  یاھطیحم  رد  هک  تسا  نیا  رد  اھھاگـشناد  ندـش  یـسایس  یانعم 

هلابند صاوخ و  تنایخ  رطخ  دناوت  یم  نانآ  حیحص  یریگتھج  لیلحت و  تردق  دنتسھ و  روشک  یادرف  نابصنمبحاص  زورما  نایوجـشناد  دنـشاب . رادروخرب  هعماج  یـسایس 

. دنکمک بتارم  هب  ار  ماوع  یور 

نایجیسب  / ٠٩/٠۵/١٣٧۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نیع لدهداس ، یاھمدآ  هنافـساتم  هک  دـنربیم  یپ  تسا -  هناگیب  یاھویدار  زا  مھ  طلغ  یاھلیلحت  نیا  بلاغ  هک  دـنھدیم -  شوگ  هناگیب  یاھویدار  هب  هک  یناـسک  زورما 

اغوغ هک  دـید  دـھاوخ  دـھدب ، شوگ  اھویدار  نیا  هب  یـسک  رگا  دـننکیم ! لوبق  دـناسرب ، دوخ  نیعمتـسم  یاھنھذ  هب  ار  نآ  ات  دـنکیم  جرخ  لوپ  اقلا و  نمـشد  هک  ار  نامھ 

! دننکیمن لمحت  ار  رگیدمھ  تسھ و  ینمشد  ینایرج و  ود  یگتسدود ، فالتخا ، یمالسا ، یروھمج  ماظن  رد  نالا  دننک  تباث  ات  دننکیم 

تسکش بالقنا ، رد  هک  دوب  یربخیب  لھج و  نیمھ  اب  دیتخانش ! ار  نالووسم  هن  دیتخانش ، ار  تیناحور  هن  دیتخانش ، ار  بالقنا  هن  دیتخانش ، ار  ناریا  تلم  هن  اھهراچیب !

مدرم تسد  هب  مھ  هعفد  نیا  رد  دینکیم ، هک  یھابتـشا  نیمھ  اب  یھلا ، لضف  هب  دـیروخیم ! تسکـش  تسا  لاس  هدـجھ  هک  دوب  طلغ  لیلحت  لھج و  نیمھ  اب  دـیدروخ !

! دروخ دیھاوخ  تسکش  هشیمھ  رخآ ، ات  دیدروخ و  تسکش 

مولعم دندرک . نشور  حیرشت و  گنـشق  هبحاصم ، رد  ناشیا  ریخن ؛ دنراد . فالتخا  مھ  اب  تارایتخا ، رـس  رب  و  دنفلاخم ، مھ  اب  هک  تسا  نایرج  ود  دیوگب  درک  یعـس  نمـشد 

، نمـشد دنربیم . شیپ  ار  ناشدوخ  یاھراک  تبحم ، یراکمھ و  اب  تسیچ و  ناشهفیظو  فیلکت و  هک  دننادیم  همھ  تسا . صخـشم  هدش و  فیرعت  الماک  طباور ، هک  دش 

رھ زا  مدرم  یارب  هاگآ ، دـیلقت  عجرم  تسا . هاگآ  عجارم  دوجو  روشک ، نیا  یارب  یھلا  مھم  تاکرب  زا  یکی  دنداتـسیا . مق  ماظع  عجارم  ناگرزب و  مھ  دـعب  دـش ! ماـکان  اـجنیا 

ویدار زا  ار  دوخ  یـسایس  لـیلحت  هک  یعجرم  دزاـسیمن ، نمـشد  تاـغیلبت  ار  وا  نھذ  هک  یعجرم  دروخیمن ، بیرف  هک  یعجرم  هاـگآ ، دـیلقت  عـجرم  تسا . رتـالاب  یتـمعن 

مھ دـعب  مق ، تیناـحور  هزوح و  مھ  دـعب  دنداتـسیا ؛ زاسنمـشد ، یاـھهعیاش  اـھهمزمز و  نیا  لـباقم  رد  روـطچ  عـجارم ، هک  دـیدید  دراد . شزرا  یلیخ  دریگیمن ، لییارـسا 

عـضوم نویناحور ، مھ  نالووسم و  مھ  تلم ، مھ  افاصنا ، تسا . رادـیب  ناریا ، تلم  هک  دـش  مولعم  دـندرک . صخـشم  ار  ناـشدوخ  عضوم  روشک ، فلتخم  مھم و  یاـھرھش 

ماـظن زا  امـش ، زا  یکی  لـثم  مھ  نم  تسین . صخـش  هلاـسم  اـجنیا  نم ! نازیزع  صخـش . رطاـخ  هب  هن  منکیم ؛ رکـشت  اـھنآ  کـیاکی  زا  نم  دـنداد . ناـشن  یبوخ  رایـسب 

هب تسین . یـصخش  هلاسم  تسا ؛ یعرـش  فیلکت  تسا . نم  هفیظو  منک . عافد  دـیاب  ماظن ، نیا  تارقف  نوتـس  ناونع  هب  هیقف  تیالو  زا  یمالـسا و  یربھر  زا  یمالـسا ،

نمـشد ناھد  هب  تشم  دـننک و  هفخ  وا  یولگ  رد  ار  نمـشد  فرح  ات  دنتـشاذگ  نادـیم  رد  مدـق  هھرب ، نیا  رد  هک  یناسک  همھ  زا  مراد ، نم  هک  ینیگنـس  تیلووسم  رطاخ 

. منکیم رکشت  هنامیمص  دنبوکب ،

نویناحور  / ١٠/٠٣/١٣٧۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نامدوخ یاھیگدنز  رد  ار  نآ  یاھهنومن  هک  دنکیم ، دشر  دباییم و  شرورپ  اروف  دینک ، ریزارس  مدرم  یاھنھذ  مدرم و  یاھلد  نیمزرـس  هب  یونعم  لالز  نیا  زا  امـش  هک  هچنآ 

غیلبت دـنھاوخیم  روطرھ  یدام  نارگلیلحت  لاح  دوب ؛ تاغیلبت  نیمھ  شلماع  نکر و  نیرتمھم  میظع ، بالقنا  نیا  تسا . بـالقنا  نیمھ  شاهنومن  کـی  میدرک و  هدـھاشم 

. دش دھاوخ  نیمات  نیا  اب  مھ  یگرزب  فدھ  رھ  تسا و  نیا  میدرک ، سح  میدید و  ام  هک  هچنآ  دننکب . دننک ،

میقتسم طارص  هب  مدرم  ندناشک  ناربمایپ ، مامت  فدھ  کبر .» لیبس  یلا  عدا  «، » میقتسم طارص  یلع  کنا  «، » دیمحلا زیزعلا  طارـص هللا  « ؛ دشاب طارـص هللا »  » دیاب فدھ 

نیا هتبلا  دیھد . قوس  تسا ، میقتسم  طارص  نامھ  هک  یھلا  تیدوبع  هب  ار  مدرم  دیاب  میقتسم .» طارص  اذھ  ینودبعا  نا  و  « ؛ تیدوبع ینعی  مھ  میقتسم  طارص  تسا و 

یاھلیلحت یـسایس ، یاھثحب  تقونآ  دـمآ ، شیپ  یعامتجا  لمع  ثحب  یتقو  هک  دراد ، دربراک  یعامتجا  لمع  هنیمز  رد  یدرف و  لمع  هنیمز  رد  قالخا ، هنیمز  رد  تیدوبع ،

. دریگیم رارق  امش  راک  هزوح  رد  مھ  یسایس -  نییبت  یسایس - 

طلغ ار  اـجنیا  اـھنآ  دـندرکیم . رـصحنم  یدرف  هقطنم  هـب  ار  تیدوـبع  هـک  دوـب  نـیا  رد  دنتـشاذگیم ، راـنک  غـیلبت  زا  ار  یـسایس  لـئاسم  هتـشذگ  رد  هـک  یناـسک  هابتـشا 

« يسایس لیلحت  تردق   » 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 29هاگياپ  هحفص 10 
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یـصخش لمع  هب  هقطنم  نآ  دراد و  ناسنا  یگدنز  رد  یعیـسو  هقطنم  تیدوبع  اھتنم  تسا ؛ تیدوبع  هب  مدرم  ندناشک  فدھ ، هلب ؛ دندرکیم . لمع  طلغ  دـندیمھفیم و 

ثحب لومشم  یسایس  یاھیریگعـضوم  یـسایس و  لمع  یداصتقا ، لمع  روشک ، کی  مدرم  یناسنا و  میظع  هعومجم  کی  لمع  هعماج ، لمع  هک  یتقو  تسین . رـصحنم 

. دیرادن یاهراچ  دشاب ؛ مھ  دیاب  دشاب و  لئاسم  نیا  لماش  دناوتیم  مھ  امش  توعد  تقو  نآ  دش ، تیدوبع 

ای هراما  سفن  هک  مھ -  ار  ینورد  نمشد  دیھدب ، مھ  یـسایس  لیلحت  دییوگب ، مھ  تیونعم  قالخا و  سرد  دییوگب ، مھ  یـسایس  قالخا  سرد  دییوگب ، قالخا  سرد  دیاب 

. دینک یفرعم  مھ  ار  ناطیـش  بانذا  یدایا و  دـینک ، یفرعم  دـننوگانوگ -  یاھناطیـش  ای  گرزب  ناطیـش  هک  مھ -  ار  یعامتجا  نمـشد  دـینک ، یفرعم  تسا -  میجر  ناطیش 

یناسنا دیلپ  سفن  تقو  کی  دادنا هللا ،» . » دیوج یربت  نآ  لاکـشا  همھ  زا  دیاب  دـیوج ، یربت  دـنک و  بانتجا  دادـنا هللا »  » زا ناسنا  هک  دـش  نیا  یھلا  تیدوبع  یانعم  یتقو 

هک یزیچ  هب  یدرک و  رقتسم  نم  دوجو  رد  ار  وا   » هک دییوگیم  هیداجس  هفیحص  یاعد  رد  هک  تسا  ناطیـش  تقو  کی  کیبنج .» نیب  یتلا  کسفن  « ؛ تسوا نورد  هک  تسا 

ندـناشک منھج  هب  ندز و  هبرـض  طلـست و  ینزھار و  اوـغا و  یارب  هک  دنایـسایس  هصرع  دـنمتردق  یاھناطیـش  مھ  تقو  کـی  یدیـشخب ». نکمت  یدرکن ، نـکمتم  نآ  زا  ارم 

. دیرادن یاهراچ  دبلطیم ؛ ار  اھنیا  یفن  تیدوبع ، هب  توعد  دنیاھنیا . دادنا هللا » . » دناهتسشن رظتنم  یرشب  بوعش  اھتلم و 

نیا هب  رصحنم  ربنم ، هلسلس  کی  ربنم ، کی  ینارنخس ، کی  تسا  نکمم  هن . دینک ؛ رصحنم  یصخش  یدرف و  یاھهبنج  هب  ار  اھینارنخس  اھربنم و  هک  مینکیمن  هیصوت  ام 

هلازا و تیغاوط  یتسیاب  مھ  اجنآ  دشاب . یھلا  تیدوبع  نادیم  مھ  ناسنا  یـسایس  یعامتجا -  یگدـنز  هنحـص  یتسیاب  نآ  رانک  رد  اما  درادـن -  یعنام  دـشاب -  یناعم 

. دندرگ اشفا  دنوش و  هدودز 

نارھت  / ١١/١١/١٣٧۶ هاگشناد  ییوجشناد  جیسب  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

زیچ نآ  دیراشفب . اپ  نآ ، رب  دیروآ و  تسد  هب  شدوخ  حیحص  قرط  زا  ار  تسرد  صیخـشت  دینک . رکف  هراومھ  یـسایس -  روما  هب  طوبرم  لئاسم  و  روشک -  یراج  لئاسم  رد 

کمک مھ  ادخ  دھد ، ماجنا  تسا ، هتـساوخ  مدآ -  صیخـشت  قبط  ناسنا -  زا  لاعتم  یادخ  هک  ار  هچنآ  دوشن و  اھیمھفجـک  زا  یـضعب  راچد  ناسنا ، رگا  تسا . نیا  حـیحص ،

. دنکیم کمک  لاعتم  یادخ  درادن ؛ دوجو  تھج  نیا  زا  یاهغدغد  چیھ  ینعی  درک ؛ دھاوخ 

ناگزمرھ  / ١١/٢٨/١٣٧۶ ناتسا  مدرم  رادید  رد  تانایب 

روضح هنحـص  رد  دننادیم ، ار  لالقتـسا  یدازآ و  ردق  دنمکاح ، دوخ  تشونرـس  رد  دـننکیم ، لمع  نآرق  هب  دـننکیم ، یرای  ار  مالـسا  دـننکیم ، یرای  ار  ادـخ  هک  یمدرم  اب 

. دش دھاوخ  زوریپ  تلم  نیا  دروخ و  دھاوخ  تسکش  شدوخ  دنک ، هلباقم  دوش و  هجاوم  سک  رھ  دننکیم ، لیلحت  ار  لئاسم  دنراد و 

نویناحور  / ١٣٧٧/٠٢/٠٢ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

لیلحت هک  نآ  دـسیونیم ؛ یزیچ  هک  نآ  دـیوگیم و  یزیچ  یـسایس  لئاسم  رد  هک  نآ  دراد . مزال  تبرق  دـصق  مھ  یـسایس  لـئاسم  دراد . مزـال  تبرق  دـصق  مھ  تساـیس 

راک نیا  رد  ادخ  یاضر  دینیبب  دینک ، یـسررب  هعلاطم و  هک  تسا  یتقو  نآ  تسا ؟ ینامز  هچ  تبرق  دصق  دنک . تبرق  دصق  دناوتب  یتسیاب  دریگیم ، میمـصت  هک  نآ  دـنکیم و 

هجوت یـضعب  روطچ  تسا و  نشور  طخ  ردـقچ  دـینیبب  تسا . مزـال  ادـخ  یاـضر  زارحا  لوا ، سپ  دـینک . تبرق  دـصق  دـیناوتیم  دـیدید ، راـک  نیا  رد  ار  ادـخ  یاـضر  رگا  تسھ ؟

! دننکیمن

هعمجزامن  / ١٣٧٧/٠٢/١٨ یاھهبطخ  رد  تانایب 

: دراد دوجو  هدمع  ثحب  هس  اروشاع ، هب  طوبرم  ثحابم  رد 

. مایق نیا  یسایس  یملع و  ینید و  لیلحت  ینعی  درک ؛ مایق  نیسح  ماما  ارچ  هک  تسا ، مالسلاهیلع  نیسح  ماما  مایق  یاھهزیگنا  للع و  ثحب  یکی 

نارھت  / ١٣٧٧/٠٢/٢٢ هاگشناد  خساپ  شسرپ و  هسلج  رد  تانایب 

. دییامرفب تاکرح  نیا  یوس  تمس و  نایوجشناد و  یسایس  یاھتیلاعف  هدنیآ  دروم  رد  ار  دوخ  رظن  افطل  لاوس :

ار هاگشناد  هک  یناسک  هیلع  مھ  دعب  و  دنوش ؛ یسایس  یتسیاب  نایوجـشناد  هک  متفگ  نیا  زا  لبق  لاس  راھچ  هس ، نم  دینیبب ، متفگ . هنیمز  نیا  رد  ار  مفرح  نم  خساپ :

، یـسایس تیلاعف  میوگیم  هک  نم  دینکن ؛ هابتـشا  هک  متفگ  ییوجـشناد  عامتجا  کی  رد  اھتقو ، نامھ  ای  نآ ، زا  دـعب  لاس  کی  مدرک . یدـنت  ریبعت  دـندرک ، رود  تسایـس  زا 

. دننکیم ریبعت  هنوگنیا  ار  یـسایس  تیلاعف  ناھاوخدب ، زا  یـضعب  دشاب . ماظن  هیلع  نالووسم و  هیلع  تلود ، هیلع  دـیاب  امتح  یـسایس  تیلاعف  هک  تسین  نیا  شیانعم 

نتفگدب و اب  طقف  هاگشناد ، رد  یسایس  تیلاعف  دنک  روصت  مدآ  هک  تسا  بلقت  عون  کی  یراکیسایس و  عون  کی  نیا ، یراکیسایس ! ینعی  یسایس ، تیلاعف  دننکیم  رکف 

لیلحت تردـق  رگا  وجـشناد  نیا  تسوجـشناد . رد  لیلحت  تردـق  ندـش  ادـیپ  یارب  یـسایس ، تیلاعف  هن . دوشیم ؛ لصاح  نآ  نیا و  هب  ندرک  تناھا  اـب  ندرک و  یـشاحف  اـب 

ادیپ لیلحت  تردق  دنھاوخب  نایوجشناد  رگا  هرخالاب  تسا . تخس  یلیخ  شلمحت  هک  تسا  یگرزب  درد  وجشناد ، ندروخ  بیرف  دروخیم و  بیرف  دشاب ، هتشادن  یـسایس 

هدیقع دننکیمن . ادیپ  ییاناوت  نایوجـشناد  دوشن ، راک  نیا  ات  دننک . هثحابم  هرکاذم و  دنیوگب ، دنـسیونب ، دنناوخب ، ار  تسایـس  دـیاب  دـننکب ؛ یـسایس  تیلاعف  دـیاب  دـننک ،

. تسا نیمھ  مھ  زونھ  نم ،

نارھت  / ١٣٧٧/٠٢/٢٢ هاگشناد  خساپ  شسرپ و  هسلج  رد  تانایب 

. دییامرف نایب  اھنآ  هب  ندیسر  رد  ار  یبالقنا  ناملسم  نایوجشناد  یاھتکرح  حیحص  یاھراکھار  اھھاگشناد و  رد  یگنھرف  یسایس ، یاھتیولوا  هدومرف ، فطل  لاوس :

یلیخ تاعوضوم  دنک ؛ صخشم  دیاب  ار  اھشور  دنک ؛ صخشم  ار  تاعوضوم  دیابن  زورما ، یسایس  یاھتیولوا  نم ، رظن  هب  متفگ . منکیم  رکف  هک  ار  یـسایس  ثحب  خساپ :

زا یضعب  هب  الثم  ام  یشیامرف . یاھثحب  هن  رگـشواک ، رگوجتـسج و  یاھثحب  اھتنم  دننک ؛ ثحب  تسا . بوخ  نایوجـشناد  یـسایس  یاھثحب  نم ، رظن  هب  دنکیمن . یتوافت 

کچوک عامتجا  ییامھدرگ ، کی  رد  وجشناد  نالف  هک  منیبیم  ناھگان  دعب  اما  مینکیم ؛ ضارتعا  دننکیم ، نایب  یـشیامرف  ار  زیچ  همھ  هک  یتاماقم  ای  دارفا  ای  اھتیـصخش 

رد ات  دشاب ، ندش  دایز  مک و  لباق  فاطعنا ، لباق  شـشک ، لباق  زاب ، دیاب  ییوجـشناد  ثحب  تسا . دب  اج  همھ  تسا ، دـب  شیامرف  رگا  دـنکیم ! رداص  شیامرف  کی  گرزب ، ای 

دروم رد  دنک . ادیپ  یـسایس  لیلحت  تردـق  دـناوتب  وجـشناد  ات  دـشاب  نیمھ  دـیاب  ییوجـشناد  یـسایس  یاھثحب  فدـھ  دورب . الاب  وجـشناد  یـسایس  لیلحت  تردـق  هجیتن 

. تسا ینالوط  یاھثحب  اھنیا  دشکیم ؛ لوط  یلیخ  میوش ، ثحب  نیا  دراو  رگا  الاح  تسا . روطنیمھ  مھ  یگنھرف  لئاسم 

سردم  / ١٢/١٣٧٧/٠۶ تیبرت  هاگشناد  رد  تانایب 

ات دینکن ، هدافتسا  دایز  اھیدازآ  زا  هک  دنیوگیم  ررکم  تاعوبطم  هب  باطخ  نالووسم  زا  یـضعب  هک  منیبیم  هدمآتسدهبهزات »! یدازآ   » هک درک  رارکت  بترم  دیابن  ار  فرح  نیا 

هداد ادخ  قح  زا  رتشیب  دارفا  هچرھ  دشابن . زرم  زا  جراخ  اھتنم  تسا ؛ رتھب  دـننک ، هدافتـسا  رتشیب  هچرھ  یدازآ  زا  تسا !؟ یفرح  هچ  نیا  دـتفیب ! رطخ  هب  یدازآ  لصا  ادابم 

ارچ دننکیمن ، قیقحت  ارچ  دنـسیونیمن ، ارچ  هک  هدوب  نیا  اھهدنـسیون  زا  نامهلگ  هشیمھ  ام  تسا . هدیـسر  رتشیب  شدوخ  یاھفدھ  هب  یمالـسا  ماظن  دننک ، هدافتـسا 

. دننکیمن لیلحت 

« يسایس لیلحت  تردق   » 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 29هاگياپ  هحفص 11 
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نایوجشناد  / ١٣٧٧/٠٧/٠٨ یمالسا  هعماج  هرگنک  نیمود  یرازگرب  تبسانم  هب  مایپ 

هطلس هار  هک  تسا  هدیناسر  هجیتن  نیا  هب  ار  یمالـسا  ناریا  نانمـشد  یهمھ  تسا  هناگیب  یـسایس  نازادرپهیرظن  یهلاستسیب  براجت  لوصحم  هک  قیمع  لیلحت  کی 

اب نانآ  یفطاع  یرکف و  دـنویپ  ندرک  تسـس  ناوج ، لسن  ینید  نامیا  ندرک  تسـس  ارـصحنم  خـماش ، ماظن  نیا  راوتـسا  یاھهیاپ  رد  هنخر  یمالـسا و  یروھمج  ناکرا  رب 

یتاغیلبت جرخرپ  یاھھاگتـسد  یاھیزادرپهیرظن  تاغیلبت و  یهمھ  یلـصا  فدـھ  زورما  تسا . اھنآ  یـشرورپ  یـشزومآ و  یاھهزیگنا  ندرک  تسـس  ماـظن ، یلـصا  یاـھنوناک 

یغیلبت یربخ و  یگنھرف و  یاھتیلاعف  رد  ار  ماجرفان  هللااـشنا  کراـبمان و  شـشوک  نیا  یاـھهناشن  دـناوتیم  سک  رھ  و  سب . تسا و  نیمھ  یتسینویھـص  یرابکتـسا و 

. دنک هدھاشم  یمالسا  یروھمج  یهتخانشان  هتخانش و  نانمشد 

یگدنزاس  / ١٣٧٧/٠٧/١۵ داھج  نالوئسم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یراذگهیامرـس دـنراذگیم و  ییاـھلوپ  دـننکیم ، یداـیز  یاـھجرخ  تسا ! هناـگیب  یاـھویدار  نیمھ  یرابکتـسا ، ذوفن  یاـھرازبا  نیرتمھم  زا  یکی  دـینادب ، امـش  مھ  ار  نیا 

حرـش دـناهدرک ، هیکت  یعمج  یاـھهناسر  نیا  هب  هنوـگچ  اـیند  یداـصتقا  ناراوخناـھج  اھتـسینویھص و  اـکیرما و  هکنیا  صوـصخ  رد  هتـشذگ  لاـس  ود  یکی  رد  نم  دـننکیم .

مھ لخاد  رد  تساھنآ . راک  رازبا  یعمج  یاھهناسر  دننک . ذوفن  اھتلم  رد  قیرط  نیا  زا  دنھاوخیم  اھنیا  هک  تسا  هدش  روطچ  هک  مدرک  ثحب  هعمج  زامن  رد  مداد . یلـصفم 

! دنوشیم ادصمھ  اھنیا  اب  دنیآیم و  هدع  کی 

اھیدوخ زا  نم  دنلفاغ . یاھیدوخ  یضعب  دننادان ، ناتسود  مھ  یضعب  دشاب . مولعم  مھ  نیا  دنتـسین ؛ نانمـشد  دننکیم ، فالخ  راک  نادیم ، نیا  رد  هک  یناسک  همھ  هتبلا 

نمـشد هشقن  و  دـنکیم -  هچ  دـھاوخیم و  هچ  تسیک ، نمـشد  زورما  دـنمھفب  دـنزادنیب ؛ راک  هب  ار  ناشدوخ  رکف  دـننک و  زاـب  ار  ناـشدوخ  نھذ  یردـق  مھاوخیم  ارـصم 

دھاوخیم نمـشد  هک  تسین  ییاج  نامھ  دـینکیم ، ناراـبمب  دـینکیم ، یزادـناریت  هک  یتھج  نیا  اـیآ  هک  دـینادب  دـیاب  گـنج  هھبج  رد  امـش  تسا . نیا  لـقع ، تسیچ - 

. تسا نیا  هلاسم  دـنزب !؟ رود  ار  یدوخ  یاـھورین  دـناوتب  هکنیا  یارب  دـینکیم  راومھ  ار  نمـشد  هداـج  ارچ  دـیریگیم !؟ هدـھع  هب  ار  نمـشد  راـک  امـش  ارچ  دوش ؟ ناراـبمب 

نانمشد رادباقن ، نانمشد  هتبلا  دننکن . ار  تاھابتشا  هنوگنیا  هک  تسا  نیا  یارب  دنشاب ، هتشاد  یـسایس  لیلحت  تردق  دارفا ، هکنیا  رب  مینکیم  هشیمھ  ام  هک  یدیکات 

ناشرادشھ تخانش و  دیاب  ار  اھنآ  دننکیم ! ناھنپ  ار  دوخ  هداس ، انایحا  ملاس و  قداص و  رصانع  تشپ  دنرادن ، مھ  ندش  رھاظ  تارج  یتح  هک  ینانمشد  قفانم ، ورود و 

یاھویدار مامت  دینیبب  نالا  دنکیم . هچ  نمشد  دنمھفب  دنشاب و  سانـشنمشد  رادیب و  دنـشاب ، رایـشوھ  نیبزیت و  مدرم ، هکنیا  هب  دراد  جایتحا  تلم ، روشک و  زورما  داد .

یـسک هچ  هک  تسین  نیا  اھنآ  رظن  زا  هلاـسم  دـننک . تسـس  ار  ناـگربخ  سلجم  تاـباختنا  هکنیا  یارب  دـناهداد  مھ  هب  تسد  اـھیرازگربخ ، یجراـخ و  تاـعوبطم  هناـگیب و 

. دنوشن رضاح  اھقودنـص  یاپ  مدرم  هک  تسا  نیا  دراد ، تیمھا  اھنآ  یارب  هچنآ  لوا ، هجرد  رد  تسا . مود  هجرد  اھنآ  یارب  نیا  دش ؛ دھاوخن  یـسک  هچ  دش و  دھاوخ  باختنا 

. دتسیاب نیا  لباقم  رد  دیاب  بوخ ؛ دمھفیم . ار  نیا  یتھج -  رھ  یحانج و  رھ  یرکف ، رھ  یاراد  ام -  هعماج  رد  هاگآ  ناسنا  دیدیمھف ؟ بوخ  ار  نیا 

رادید  / ١٣٧٧/٠٧/١٨ نیا  رد  ناوناب  نانخس  دنمشیدنا و  ناوناب  زا  یعمج  رادید  رد  بالقنا  ربھر  تانایب 

تـشونرس هب  هک  دراد  دوجو  هعماـج  نیا  رد  یلئاـسم  دـنکیم ، یگدـنز  یاهعماـج  رد  یتقو  رفن  کـی  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  دنـشاب ، یـسایس  نایوجـشناد  متفگ  هک  نم 

هک دوشیمن  تسا . حرطم  روھمجسیئر  باختنا  هلاسم  دییامرفب  ضرف  . دـننادن رانکرب  اھنآ  زا  ار  ناشدوخ  نایوجـشناد  نیا  اھرـسپ ، نیا  اھرتخد ، نیا  تسا ؛ طوبرم  هعماج 

لئاسم دـییامرفب  ضرف  ای  دنـشاب . هتـشادن  یرظن  چـیھ  و  هچ !» ام  هب  دـننکیم ، باختنا  مدرم   » دـنیوگب ناناوج  دریگب و  ماجنا  یروشک  رد  یمھم  نیا  هب  هثداح  مییوگب  اـم 

بالقنا هیلع  دراد ؟ دوجو  یرابکتسا  الاح  دنوش ! توافتیب  هیضق ، نیا  هب  تبـسن  ناناوج  اکیرمآ -  ناریا و  هلاسم  الثم  دوشیم -  حرطم  یرابکتـسا  یاھتردق  اب  ناریا  یراج 

 - نامدوخ هعماج  یارب  ار  نیا  نم  دنشاب ! هتشادن  یمامتھا  چیھ  هیـضق ، نیا  هب  تبـسن  الـصا  تسیچ ؟ ناشدصق  تسا ؟ ییاھھار  هچ  زا  شالت  نیا  درادن ؟ دراد ؟ یـشالت 

. تسا نیا  یسایس ، راک  زا  نم  روظنم  دنشیدنین . اھزیچ  نیا  هب  هک  منادیم  رطخ  هاگشناد -  یارب  صوصخب 

رد انایحا  دنک و  رظن  لدابت  یرادقم  دنک ، ثحب  یرادقم  دناوخب ، یرادـقم  دـیاب  دـنک ، ادـیپ  لیلحت  تردـق  دـسرب و  حیحـص  رکف  هب  اھهنیمز  نیا  رد  دـھاوخب  یـسک  یتقو  هتبلا 

دنچ نیا  اپورا  رد  هک  ییایاضق  ینـسوب و  هب  طوبرم  یایاضق  نیطـسلف ، هب  طوبرم  یایاضق  رد  الثم  هک  ماهتفگ  ینوگانوگ  نایوجـشناد  هب  اھراب  نم  دـنک . دوجو  مـالعا  یدروم 

رـشق ناھگان  تلم ، نیا  قاـمعا  زا  ینعی  دـننک ؟ یریگعـضوم  اـم  ییوجـشناد  یاـھهعومجم  هک  دراد  یبیع  هچ  یناـھج -  یراـج  یاـیاضق  زا  یـضعب  هداـتفا -  قاـفتا  هلاـس 

اب اپورا  رد  هک  یدروخرب  ای  دـش ، اپورا  رد  باجح  هلاسم  اـب  هک  یدروخرب  اـی  دـش ، ناـناوج  اـب  یلاغـشا  نیطـسلف  رد  هک  یدروخرب  ـالثم  هراـبرد  ار  ناـشدوخ  عضوم  یمیظع 

. تساھلکشت اھتساخرب و  تسشن و  مزلتسم  اعبط  هک  دننک  مالعا  دوشیم -  نوگانوگ  یایاضق  اب  ایند  رد  هک  یدروخرب  دش -  ینسوب 

١٣٧٧/١١/١٣ /  ( ناناوج یمالسا و  بالقنا  زور   ) رجف هھد  زا  زور  نیمود  رد  ناناوج  اب  خساپ  شسرپ و  هسلج  رد  تانایب 

. تسا لـئاسم  زا  یحیحـص  فافـش و  یاـھلیلحت  لاـبندهب  هشیمھ  تسا ، واـکجنک  وجتقیقح و  فـلتخم  لـئاسم  رد  وجـشناد ، هژیوهب  ناوـج ، لـسن  هک  اـج  نآ  زا  لاوـس :

یاھلیلحت هب  وجـشناد  هک  دنک  کمک  دـناوتیم  یلیخ  دوشیم ، یلاعبانج  یاھخـساپ  ناناوج و  لئاسم  اھـشسرپ و  نیب  یلدابت  هک  یتاسلج ، نینچ  رارمتـسا  املـسم 

ام هک  یاهلاسم  دشاب . هتشاد  تسرد  یسایس  ریبدت  یسایس و  هشیدنا  کی  تقیقح  رد  دتفین و  فلتخم  یاھحانج  نماد  هب  دورن و  اھیراکتسایس  لابند  دسرب و  تسرد 

تموـکح دـیدج  هبرجت  ماـظن و  ییاـپون  لـیلد  هب  هک  میدیـسریم  هتکن  نیا  هب  نایوجـشناد  اـب  فـلتخم  یاـھثحب  رد  هک  دوـب  نیا  میتـشاد  هاگـشناد  رد  هتـشذگ  یاـھلاس  رد 

یرگنزاب کی  نیا  تسا و  هدوبن  تسرد  اضعب  دنتسھ ، فلتخم  یاھتمسق  رد  هک  یدارفا  باصتنا  باختنا و  ای  اھـشور و  اھتـسایس و  زاغآ ، رد  هک  دسریم  رظن  هب  یمالـسا ،

مدـع ماظن ،» ناـش   » اـی و  تحلـصم »  » عوضوم هک  میدیـسریم  هجیتن  نیا  هب  میدرکیم ، ثحب  صوصخ  نیا  رد  هک  ناتـسود  زا  یـضعب  اـب  اـم  دـبلطیم . ار  لـئاسم  نیا  رد 

یـشیدنا و تحلـصم  مـنکیم  رکف  تـسیچ ؟ تحلـصم  زرم  تـقیقح  رد  هـک  تـسھ  نایوجـشناد  اـم  نـیب  ثـحب  نـیا  هـشیمھ  دـنکیم . باـجیا  ار  لـئاسم  نـیا  رد  شیاریپ 

نیا یارب  دننکیم ، هدافتسا  تاکن  نیا  زا  بالقنا ، ماظن و  نانمشد  فلتخم و  یاھھورگ  هشیمھ  تسا و  فلتخم  یاھنایرج  خیرات و  لک  رد  یرادهشیر  ثحب  یراکتحلـصم ،

؛ دوشن ثحب  الصا  لئاسم  نیا  دروم  رد  تحلصم ، ثحب  نیمھ  رطاخ  هب  هکنیا  یکی  دراد : دوجو  لیلحت  ود  اج  نیا  رد  دننک . داجیا  هھبـش  ناوج  لسن  رد  اھنیا ، رب  هیکت  اب  هک 

مظعم ربھر  ناونع  هب  امـش  دوش . هداد  حیـضوت  اھنآ  هب  دروم  نیا  رد  دـنوش و  هیجوت  دراد  هک  یتایئزج  لئاسم و  نیا  دروم  رد  بـالقنا ، ناـمرحم  ناونع  هب  مدرم  هک  نیا  رگید 

؟ تسیچ لئاسم  نیا  اب  دروخرب  دروم  رد  ناترظن  بالقنا ،

حلاصم تیاعر  یشیدناتحلصم و  هک  تسا  یعیبط  دییوگیم ، امش  هک  تحلصم »  » هتبلا داد . اھنآ  هرابرد  یلک  مکح  کی  دوشیمن  دنتسین و  ناسکی  لئاسم  نیا  خساپ :

زیچ تحلـصم  اعبط  دـنکیمن . اضتقا  ار  یتکرح  مادـقا و  کی  تلم ، کی  تحلـصم  روشک و  کـی  تحلـصم  تقو  کـی  تسین . یکـش  هک  نیا  رد  تسا ؛ لـصا  کـی  اـعقاو  ماـظن ،

. تسا طلغ  یلیخ  هتبلا  نیا  میھد ، رارمتسا  ار  نآ  مینکب و  دب  راک  امئاد  ام  تحلصم ، هناھب  هب  هکنیا  اما  تفرگ ؛ هدیدن  ار  نآ  دیابن  تسا و  یمھم 

؛ دینیبب درک . دامتعا  دـنراد ، شود  رب  ینیگنـس  یاھراب  هک  یناسک  ماظن و  هدـش  هتخانـش  نالووسم  هب  یتسیاب  نم  رظن  هب  هک  تسا  نیا  نآ  میوگب و  لوا  ار  هتکن  کی  نم 

کی دریگیم ، تقبـس  تقو  کی  دھدیم ، ژاریو  تقوکی  دوریم ، دنک  تقوکی  دوریم ، دنت  تقوکی  سوبوتا  نیا  هک  تسا  یعیبط  دـیوشیم ، یـسوبوتا  راوس  یتقو  امش 

هک نیا  فرط ، نیا  یتفر  ارچ  نالف ، هدـند  یتفر  ارچ  یتشاذـگ ، زمرت  یور  اپ  امـش  ارچ  هعفد  نیا  اقآ  مییوگب  هدـننار  هب  ایاضق  نیا  زا  کـی  رھ  رد  دـشاب  اـنب  رگا  دریگیمن ؛ تقو 

. درک دامتعا  دیاب  اعبط  دھد ، ماجنا  ار  تیلووسم  نیا  اجنیا  رد  هک  میتفگ  میدرک و  لوبق  ار  مدآ  نیا  میتسشن  یتقو  درک . دامتعا  دیاب  دوشیمن ؛ الصا 

ثحب دـیابن  میوگیمن  نم  هن ، مینکن ؛ ای  مینکب  ثحب  ایآ  صاخ ، هعومجم  اـم  ناـناوج ، اـم  نایوجـشناد ، اـم  تسا ، بیع  اـم  رظن  هب  هک  لـئاسم  زا  یخرب  هراـبرد  هک  نیا  اـما 

راک رس و  قیاقح  رابخا و  اب  اھتیعقاو و  اب  هک  ینھذ  یاھثحب  دشابن . ینھذ  ینعی  دشاب ؛ یعقاو  ناتثحب  دینک  یعس  اھتنم  دینک ، ثحب  تسا  نیا  مداقتعا  نم  هتبلا  مینکب .

. تسا هدننک  هارمگ  یلیخ  تسا ، لیلحت  ساسارب  طقف  درادن و 

یاھهمان زا  ریغ  یلیلحت -  یاھهمان  دقتنم ، انایحا  ای  هدنب ، هب  دنمهقالع  حـصان ، رظنبحاص ، ناونع  هب  یدایز  دارفا  هک  تسا  نیا  مراد  هک  ییاھلابقا  زا  یکی  اجنیا  رد  هدـنب 
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. دـنناسریم نم  رظن  هب  دـننکیم و  هصـالخ  مھ  ار  یـضعب  مناوخیم ، مدوخ  ار  اـھنآ  زا  یـضعب  مھ  نم  دنـسیونیم ؛ مھم  لـئاسم  یـضعب  هراـبرد  دـیآیم -  هک  یلوـمعم 

امـش هک  یفرح  نیا  اـقآ  هک  دوـش  هتفگ  هتکن  نیمھ  رگا  دـنرادن . ربـخ  یزیچ  زا  ینعی  تسا ؛ یعـالطایب  زا  یـشان  دریگیم ، ماـجنا  هک  ییاـھلیلحت  نیازا  یلیخ  مـنیبیم 

همھ هدش ، هتفگ  نامز  نالف  رد  ای  هدشن ، هتفگ  فرح  نیا  الـصا  ای  هتـشاد ، ار  همدقم  نیا  ای  هتـشاد ، ار  هلابند  نیا  هک  منادیم  نم  هدز ، سک  نالف  هب  سک  نالف  دـییوگیم 

رابخا اھتیعقاو و  دـننک  یعـس  اما  دـننک ؛ وگتفگ  ثحب و  هاگـشناد -  طیحم  رد  صوصخب  ناـناوج -  هک  تسا  نیا  مداـقتعا  نم  دـش ! دـھاوخ  بآ  رب  شقن  ینـالوط  لـیلحت  نیا 

. تسا بوخ  نم  رظن  هب  دینکب ، ار  راک  نیا  رگا  دشاب . یعقاو  اھلیلحت  ات  دنکفیب -  وترپ  رتھب ، ریبعت  هب  ای  دنارتسگب -  هیاس  اھنآ  لیلحت  رب  تسرد 

دوخ تامولعم  بترم  ینعی  ارم » . » دنیوگیم ارم »  » دب لادج  نیمھ  هب  یمالسا ، تاریبعت  رد  تسا . دب  لادج  دوش ؛ هدیشک  لادج  هب  اھثحب  دیراذگن  هک  تسا  نیا  مود  هتکن 

رگا تسین . یحودـمم  زیچ  مھ  القع  تسا ؛ مومذـم  یلیخ  نیا  عرـش ، رد  دـنک . مکاح  امتح  ار  شدوخ  فرح  دـھاوخب  هثحاـبم  ماـقم  رد  ناـسنا  اـمئاد  و  ندیـشک ، خر  هب  ار 

رگنـشور و نیا  تسا . بوخ  دینک ، هثحابم  رگیدـمھ  اب  دـیھد و  لیکـشت  گرزب  تاسلج  دـینک ، ثحب  دـینک ، رکف  دینیـشنب  هچرھ  نم  رظن  هب  دـینک ، تیاعر  ار  هتکن  ود  نیمھ 

. تساھنھذ هدننک  فاص 

١٣٧٧/١١/١٣ /  ( ناناوج یمالسا و  بالقنا  زور   ) رجف هھد  زا  زور  نیمود  رد  ناناوج  اب  خساپ  شسرپ و  هسلج  رد  تانایب 

ناتیاھلد رد  اھنامیا  تسا و  فاص  کاپ و  ناتیاھلد  امـش  همھ  دمحلا  دینک . یوق  ار  ناتنامیا  دـینک  یعـس  دوش . نادـیم  دراو  هنانموم  اعقاو  ناسنا  هک  نیا  ینعی  مھ  نامیا 

یاھناسنا زا  هدافتـسا  اب  بوخ ، تاعلاطم  اب  دوشن . لزلزتم  یاهثداح  رھ  اب  ات  دینک ، قیمع  ار  نآ  دیـشوکب  لاح  نیع  رد  دـنک -  سح  ار  نیا  دـناوتیم  ناسنا  دـشخردیم - 

. دینک تیوقت  ار  نآ  بوخ ، یاھداتسا  الاو و 

ار یزیچ  دیروآ و  دوجوهب  ناتدوخ  یارب  ینھذ  یدـنبعمج  کی  هعماج  یاھتیعقاو  زا  دـیناوتب  هک  یتردـق  دـینک ؛ داجیا  ناتدوخ  رد  لیلحت  تردـق  دـینک . داجیا  تریـصب  ناتدوخ  رد 

، میدروخ هک  یتابرض  مھ  مالسا  ردص  رد  دوب . لیلحت  تردق  فعض  زا  میدروخ ، ناناملسم  ام  خیرات  لوط  رد  هک  یاهبرض  رھ  تسا . مھم  یلیخ  لیلحت  تردق  نیا  دیسانشب .

هدافتـسا ام  یھاگآان  یتریـصبیب و  زا  نمـشد  هک  دـیراذگن  تسا . روطنیمھ  مھ  رگید  نوگانوگ  یاھهرود  رد  دراد . یدایز  یریـسفت  یاھثحب  اھنیا  ـالاح  هک  هدوب  روطنیمھ 

. دھد هولج  ناممشچ  رد  هنوگژاو  ار  یتیعقاو  دنک و 

یمالسا  / ١٣٧٧/١١/٢١ بالقنا  درگلاس  نیمتسیب  تبسانم  هب  ناریا  تلم  هب  مایپ 

یناریا ناریا و  هک  ار  یعیفر  هاگیاج  دیسانشب و  ار  دوخ  روشک  دیرامشب . منتغم  یمسج  یحور و  یرکف و  یزاسدوخ  یارب  ار  یناوج  تصرف  منکیم  ضرع  زیزع  ناناوج  هب 

نوچمھ دـینک و  زھجم  ییاـسراپ  تفرعم و  ملع و  هب  ار  دوخ  دـینادب ، ردـق  هدروآ  تسد  هب  یمالـسا  گرزب  تما  ناـیم  رد  هقطنم و  رد  ناـھج و  رد  یمالـسا  بـالقنا  تکرب  هب 

عیفر یهلق  هب  ار  روشک  هک  یمالـسا  بـالقنا  راـختفارپ  هار  موادـت  دـیزاس . رگید  یاـھروشک  ناـناوج  یهوـسا  وـگلا و  ار  دوـخ  سدـقم ، عاـفد  بـالقنا و  یزوریپ  نارود  ناـناوج 

بسک نوگانوگ ، یاھتراھم  اھشناد و  بسک  تسا . امش  شود  رب  گرزب  یهفیظو  نیا  راب  زورما  تسا و  دنمزاین  امـش  یهناناوج  طاشن  ورین و  هب  دناسریم ، گرزب  یاھفدھ 

، هیملع یاھهزوح  اھھاگـشناد و  ناوج : یاھطیحم  یهمھ  رد  هک  تسا  یگرزب  فئاظو  ینمادکاپ ، یرادنید و  تیاعر  یناوج ، تقادص  افـص و  ظفح  یـسایس ، لیلحت  تردق 

زاب ادخ  دوخ و  نایم  ار  زاین  زامن و  عرـضت و  هجوت و  باب  دیھاوخب و  کمک  تیادھ و  دنوادخ  زا  هار  نیا  رد  دشاب . ناناوج  دای  رد  دـیاب  اھاتـسور  اھرھـش و  اھھاگراک و  سرادـم و 

. دیرادھگن

ییوجشناد  / ١٣٧٧/١٢/٠۴ تایرشن  ناریبدرس  لوئسم و  ناریدم  خساپ  شسرپ و  هسلج  رد  تانایب 

هتبلا یــسایس -  لـئاسم  یارب  یرکف ، لـئاسم  یارب  ار  تـقو  نـیا  دــیاب  هـک  دــنامیم  یقاـب  یتـقو  وا  یارب  دریگیمن ؛ ار  وجــشناد  تـقو  یهـمھ  ندــناوخ  سرد  کــشالب 

هاگـشناد الـصا  دراد ؛ دوجو  یطیرفت  هک  تسھ  تقو  کی  دـشاب . هتـشاد  طـیرفت  طارفا و  تلاـح  دـیابن  هاگـشناد  رد  یـسایس  راـک  دـنک . هدافتـسا  میوگیمن -  یزابتـسایس 

تنعل ادخ  متفگ  یعقوم  رد  هدنب  دننزیم ! یفرح  هن  دنریگیم و  یعـضوم  هن  یـسایس ، لئاسم  رد  یھاگ  هک  دنراد  دوجو  ناوج  همھ  نیا  تسا ! هدرم  کی  لثم  روطنیمھ 

هک ینوگانوگ  تالکشم  لئاسم و  درادن -  وا  اب  یطابترا  چیھ  هک  یلئاسم  یهمھ  رد  ار  وجشناد  مھ  تقو  کی  دنھدیم . قوس  فرط  نیا  هب  ار  هاگشناد  هک  ار  یناسک  دنک 

. تسا طارفا  نم  رظن  هب  مھ  نیا  دنناشکب ؛ فرط  نآ  فرط و  نیا  ار  وا  دننک و  هدافتسا  وا  ناوج  یورین  زا  دننک ؛ دراو  دنیایب  تساھحانج -  اھھورگ و  هب  طوبرم 

ار ناشیاھھاگـشناد  نایوجـشناد ، اضرف  هک  تسا  بوخ  یلیخ  ایآ  دـشاب ، هک  مریگ  ـالاح  تسا ؛ ناـنچ  روشک  نـالف  رد  تسا ، نینچ  اـیند  رد  دـنیوگیم  اـھتقو  یـضعب  هتبلا 

تسرد ای  تسا  تسرد  تکرح  نیا  هک  دناهدرکن  مھ  یـسررب  چیھ  هک  دنھد  ماجنا  ار  یتکرح  حانج ، نالف  بزح و  نالف  دوس  هب  دنیایب  دنناوخن ؛ ار  ناشـسرد  دننک و  لیطعت 

یسایس کرد  یسایس و  مھف  تردق  اعقاو  ینعی  مییوگیم ، هک  مھ  یـسایس  راک  نیاربانب ، مینکب !؟ دیلقت  نآ  زا  میھاوخب  الاح  ام  هک  تسا  یبوخ  زیچ  نیا  رگم  تسین ؟

. دیآ دوجو  هب  نایوجشناد  کیاکی  رد  دیاب  یسایس  لیلحت  و 

نیا دنتسین ! ایند  یـسایس  جاوما  صیخـشت  هب  رداق  دنرادن و  یـسایس  مھف  هک  یلاح  رد  دنریگب ، هدھع  هب  روشک  رد  ار  ییاھتیلووسم  یناسک  هک  یزور  نآ  زا  ادخ  رب  هانپ 

نیا زا  تسا ؛ یروشرپ  مرگ و  طـیحم  تسا ؛ یبوخ  یلیخ  طـیحم  مھ  ییوجـشناد  طـیحم  یناوـج . یهرود  رد  صوـصخب  یگدـنز ؛ لوـط  رد  دریگ ؟ ماـجنا  دـیاب  عـقوم  هچ  راـک 

تایرشن یهلیسو  هب  هک  دینک  کمک  دیاب  امش  هک  میوگیم -  نالا  متفگن ، مھ  رگا  مدرک -  ضرع  امش  هب  ار  هتکن  نیا  یلبق  رادید  نآ  رد  منامگ  دوش . هدافتسا  دیاب  تیعقوم 

ار مادـقا  نیا  نالا  هک  یـسک  نیا  تسیچ ؛ یـسایس  جوم  نیا  هک  دـنوش  هجوتم  الـصا  دـنمھفب و  ار  یـسایس  لئاسم  ینعی  دـننک ؛ ادـیپ  لیلحت  تردـق  نایوجـشناد  امش ،

، تغارف تاقوا  رد  دنیامن . هدھاشم  ار  رھاظ  یهدرپ  نیا  تشپ  دننک ؛ ادیپ  یسایس  لیلحت  تردق  ینعی  تسیچ ؛ یارب  دنکیم ، ار  تکرح  نیا  دنزیم ، ار  فرح  نیا  دنکیم ،

یناملـسم یاـھهچب  دـمحلا  هک  امـش  صوصخب  تسا ؛ بوـخ  یلیخ  اـھنآ  زا  یـضعب  تسھ ، هک  ییاـھودرا  نیا  دـننک . لاـبند  ار  یگنھرف  یملع و  لـئاسم  نایوجـشناد 

. تسا مھم  یلیخ  نیا  دیتسھ ؛ انشآ  اھھاگشناد  رد  ییاسراپ  اوقت و  یرادنید ، شرتسگ  یمالسا ، لئاسم  اب  شیب  مک و  دیتسھ و 

ییوجشناد  / ١٣٧٧/١٢/٠۴ تایرشن  ناریبدرس  لوئسم و  ناریدم  خساپ  شسرپ و  هسلج  رد  تانایب 

یادف لوا -  یهجرد  رد  یناوج  مود ، یهجرد  رد  ییوجشناد  الاح  ار -  ناتیناوج  یافـص  ییوجـشناد و  یافـص  دیـشاب  بظاوم  هک  تسا  نیا  امـش  یهمھ  هب  ماهیـصوت  نم 

هب مھ  یطابترا  چـیھ  انایحا  یھاگ  هک  دـندرک -  فیرعت  ناشدوخ  یارب  یتحلـصم  تعفنم و  کـی  دـندش ، عمج  مھ  رود  مدآ  رفن  راـھچ  هک  یتـالایخ  تاـمھوت و  ضارغا و  نیا 

. دینکن درادن -  روشک  تحلصم 

ردـقچ دـینیبب  امـش  دـننزیم . فرح  مھ  انبم -  لصا و  ینعی  هیقف -  تیالو  هب  عجار  دـننزیم ؛ مھ  فرح  دـننزب ؛ فرح  دـنناوتیم  مدرم  تسا و  یدازآ  یهعماج  هعماج ، نالا 

الـصا ار  تیالو  لصا  وا  دوب ! مھ  همھ  تسد  دـش و  مھ  پاچ  تفرگ ، مھ  هزاجا  تشون ، باتک  تشادرب  ییاقآ  دـندرکن . عافد  هک  همھ  دنتـشون ، هک  ییاھنیا  دنتـشون ! بلطم 

هچ رب  تمومیق  تمومیق ! ینعی  تیالو  نوچ  ارچ ؟ درادن ! دوجو  مھ  موصعم  یتح  رد  تیالو  الصا  هک  دنتشون  درک . ینیشنبقع  دوب ، نکشنادند  اھباوج  نوچ  اما  دش ؛ رکنم 

ماجنا هلاسم  نتـسنادن  هلاسم و  هب  فارـشا  مدـع  یعالطایب و  زا  یکاح  الماک  فیرحت  کـی  ینعی  دـنروجھم ! مدرم  سپ  تسا ؛ روجھم  رب  تسا ، ریغـص  رب  تسا ؟ یـسک 

هعماج نیا  ایآ  یتشون !؟ ارچ  دیسرپن  مھ  یسک  دنکیم ؛ یگدنز  نارھت  نیمھ  رد  مھ  اقآ  نآ  دشن ؛ ناشضراعم  مھ  یـسک  دندرک . حرطم  ار  نآ  یملع  لکـش  هب  اما  دش ؛

چیھ هب  دانتـسا  نودـب  دـنیایب ، مدآ  رفن  راـھچ  اـمتح  دـیاب  تسیچ ؟ رکف  یدازآ  رگم  تسین !؟ رکف  یدازآ  ناـیب و  یدازآ  اـجنیا  اـیآ  تسین !؟ دازآ  روـشک  نـیا  اـیآ  تـسین !؟ دازآ 

!؟ تسا بوخ  یلیخ  نیا  دشاب !؟ یدازآ  شیانعم  ات  دنھدب  شحف  رفن  راھچ  هس ، هب  یقطنم ، چیھ  هب  یتجح ،
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رـس تشپ  مدآ  ار  یزیچ  کی  روطنیمھ  دیتفین . رابنا  فرب  یاھفرح  ماد  هب  دیـشاب  بظاوم  نیمھ . ینعی  دنـشاب ، هتـشاد  لیلحت  تردق  ناناوج  میوگیم  نم  هکنیا  دـینیبب ؛

هعماج ام  هلب ؛ دیدرگب . دنکیم ، عناق  ار  امش  نھذ  یـضار و  ار  امـش  لد  اعقاو  هک  ینآ  تسرد ؛ یهطقن  نآ  لابند  درادن . ینـسح  یلیخ  نیا  دناخرچب ، شدوخ  نھذ  رد  مھ 

چیھ صاخـشا ، ییوگدـب  هب  حراصت  رھاظت و  اب  اما  مقفاوم ؛ نآ  اب  نم  مینادیم . یبوخ  رایـسب  راک  ار  یجنـس » رایع   » نامھ یانعم  هب  داقتنا  مینادیم . یدازآ  یهعماـج  ار 

. متسین قفاوم  عقوم 

بالقنا  / ١٣٧٨/٠٢/٢٠ ربھر  اب  روشک  رسارس  هعمج  همئا  رادید 

هدـنام مورحم  نینموم  یھلا و  ترـصن  زا  یقح  هھبج  هک  ییاـج  رھ  رد  تسا و  هداـتفا  مدرم  مشچ  زا  یاهدنـشخرد  رھوـگ  هدـش و  لاـمیاپ  یقح  هک  خـیرات  زا  یلـصف  رھ  رد 

مامت رد  ربدـت  رکفت و  رب  ینید ، فراعم  میرک و  نآرق  هک  تسور  نیمھ  زا  درک و  ادـیپ  ار  نوگانوگ  لیاسم  رد  مدرم  یربدـتیب  یلیلحتیب و  یاپدر  ناوتیم  ینـشور  هب  تسا ،

 . دناهدرک رایسب  رارصا  اھهدیدپ  اھهنیمز و 

بالقنا  / ١٣٧٨/٠٢/٢٠ ربھر  اب  روشک  رسارس  هعمج  همئا  رادید 

، لیلحت رکفت و  تردـق  زا  نانآ  ندـش  رادروخرب  مدرم و  رکف  هار  ندرک  زاب  یارب  دـیاب  ام  تسا و  لمات  رکفت و  هب  مدرم  ندرک  راداو  دراد  یداـیز  تیمھا  ناـمز  زا  هھرب  نیا  رد  هچنآ 

شقن دـناوتیم  هعمج  زاـمن  ربـنم  تشاد و  دـھاوخ  لاـبند  هب  ار  یریذـپانناربج  تاـعیاض  رکفت ، مدـع  یلیلحتیب و  گرزب  تفآ  هب  مدرم  ندـش  راـچد  اریز  مـینک ؛ یزیرهماـنرب 

. دنک افیا  رکفت  ربدت و  هب  مدرم  نتشاداو  رد  ار  یمھم 

١٣٧٨/٠٣/١٢ /  ( هر ) ینیمخ ماما  ترضح  زا  لیلجت  رد  نایوجشناد  نایھاگشناد و  یهژیو  یئامھدرگ  هب  مایپ 

رد نانمـشد ، یهنامـصخ  تاـغیلبت  زا  یرایـسب  جاـمآ  زورما  دوـش . هتفرگ  هدـیدان  از ، تفآ  یهتـشذگ  نآ  هب  هاگـشناد  تعجر  رب  نمـشد  عـمط  دـیما و  رگا  تسا  یراـگناهداس 

یدـمحم بان  مالـسا  بالقنا و  ماما و  بوذـجم  یمالـسا ، یاـھروشک  زا  یرایـسب  رد  رکفنـشور  ناوج  لـسن  هکیلاـح  رد  زورما  دننایھاگـشناد . نایوجـشناد و  لوا ، یهجرد 

یهشیر زا  هناگیب و  بالقنا ، یاھنامرآ  اب  ار  بالقنا  روشک  یهتساخون  ناوج و  لسن  هک  دننآ  ددص  رد  یناھج ، یهطلـس  ماظن  یتاغیلبت  ناحارط  تسا ، هلاوهیلعهللایلـص ) )

رد هک  یلیلحت  تردق  ناناوج و  یرادیب  زا  نانآ  دناهتفرگ . فدھ  ار  بالقنا  ناوج  لسن  هدوھیب ، یـشالت  رد  رامـشیب  یاھرالد  راکم و  یاھزغم  رارط و  یاھتـسد  دننکادج . دوخ 

داھج یرگنشور و  نیگنس  تیلووسم  دیاب  یناحور ، یھاگشناد و  دھعتم ، دیتاسا  و  وجـشناد ، هبلط و  روشناد ، ناناوج  لاحنیا  اب  دنالفاغ . هدش ، هداد  نانآ  هب  بالقنا  وترپ 

، تسا یورخا  یوـیند و  تشھب  نآ  شاداـپ  هک  یھلا  ییهقباـسم  هـب  ییارگناـمرآ  نـید و  مـلع و  نادـیم  رد  دـننک و  ساـسحا  دوـخ  شود  رب  شیپ  زا  شیب  ار  یملع  یرکف و 

. دنزادرپب

هعمجزامن  / ٠٨/١٣٧٨/٠۵ یاھهبطخ  رد  تانایب 

هچ تسا و  نمـشد  یـسک  هچ  تسود و  یـسک  هچ  دـمھفب  دـناوتن  ناـسنا  هک  یدولآراـبغ  هثداـح  ینعی  هنتف ، دـشاب . هنتف  هک  تسا  یاهثداـح  ثداوـح ، نیا  نیرتکاـنرطخ 

اج رھ  دوشیم . هاتوک  شتسد  زیگناهنتف  دشاب ، یرگنـشور  اج  رھ  درک . شوماخ  یرگنـشور  اب  دیاب  ار  اھهنتف  دوشیم . کیرحت  اجک  زا  هدش و  نادیم  دراو  ضرغ  اب  یـسک 

زیزع مدرم  اذل  دوشیم . غولش  هنحص  نوچ  ددرگیم - ؛ لاحـشوخ  زیگناهنتف  دشاب ، هتـشاد  دوجو  فدھیب  ندز  تمھت  فدھیب ، یزادناریت  فدھیب ، راک  فدھیب ، فرح 

. دننک لیلحت  ار  لئاسم  هنارایشوھ  دیاب  مھ  هیضق  نیا  رد  دنداد ، ناشن  نوگانوگ  یایاضق  رد  ار  ناشدوخ  یقیقح  یرایشوھ  لاس  تسیب  نیا  رد  هللادمحب  هک  ام 

بالقنا  / ٢۵/١٣٧٨/٠۵ ربھر  اب  روشک  زا  جراخ  رد  ناریا  یمالسا  یروھمج  یسایس  ناگدنیامن  هجراخ و  روما  ریزو  رادید 

اب دنـشاب ، هتـشاد  رظن  رد  هراومھ  دوش ، بوسحم  اھنآ  هاگ  هیکت  دناوتیم  هک  ار  یمالـسا  ماظن  تاناکما  دنربن ، دای  زا  ار  اھفدـھ  یمالـسا  ناریا  ناریفـس  هک  تسا  نآ  مھم 

. دنشاب هتشاد  یلخاد  یایاضق  زا  عقاو  اب  قبطنم  تسرد و  لیلحت  و  دنوشن . کفنم  روشک  یلخاد  لیاسم  زا  دننک و  تکرح  لماک  وحن  هب  سفن و  هب  دامتعا 

دنجریب  / ٠۶/١٣٧٨/٠۶ مدرم  عمج  رد  بالقنا  ربھر  ینارنخس 

ریغ یاھـشزرا  حـیجرت  تمـس  هب  ار  یمالـسا  یاروـش  سلجم  ناگدـنیامن  نـالووسم و  تلم ، دـندرک ، شـالت  یـسایس  طـلغ  یاـھلیلحت  اـب  هک  یناـسک  تساوـخ  مغر  هب 

ورگ رد  لد  اقیمع  زین  مدرم  ناگدیزگرب  ناگدنیامن و  تسا و  هدنام  یقاب  یمالـسا ، یاھـشزرا  هب  دـنم  هقالع  مالـسا و  هب  دـنبیاپ  نانچمھ  تلم  نیا  دـنھد ، قوس  یمالـسا 

. دننک یم  یناشفناج  مالسا  یعامتجا  گرزب  مکح  کی  ناونع  هب  روشک  یناسنا  یدام و  تاناکما  ندرک  هدنز  نامورحم و  هب  یگدیسر  تلادع ، هار  رد  دنراد و  مالسا 

١٣٧٨/٠۶/١٣ /  « تیالو حرط   » یجیسب نازومآشناد  نایوجشناد و  رادید  رد  تانایب 

تکرح فدھ  مادک  تمـس  هب  هار و  یاجک  رد  دنکیم  ساسحا  تاظحل ، زا  یاهظحل  رھ  رد  ناسنا  هک  دنکیم  یراک  یمالـسا ، ینابم  زا  تسرد  مھف  مالـسا و  یفـسلف  رکفت 

. دیآیمن شـشوخ  نمـشد ، هتبلا  دشاب . هنوگنیا  ام  ناوج  دیاب  زورما  دھدیم . صیخـشت  یطیارـش  رھ  رد  ار  شدوخ  یهفیظو  دـباییم و  ثداوح  یارب  لیلحت  تردـق  دـنکیم ؛

. دنکیم هزرابم  نآ  اب  دناوتب  روط  رھ  دنک ، هدھاشم  ار  ییاھزیچ  نینچ  اجرھ  نمشد 

نایوجشناد  / ١٣٧٨/٠٨/١٢ نازومآشناد و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

داحآ یهمھ  دھد ! نت  بالقنا  زا  لبق  زیمآ  دیدھت  رایـسب  تیعـضو  هب  یریذپتلذ و  هب  هناگیب ، تلاخد  هب  هک  تسا  نیا  شیانعم  دنک ، اھر  ار  رابکتـسا  اب  هزرابم  تلم  نیا  رگا  . 

. دنتـشاد هناگیب  ورگ  رد  لد  الـصا  هک  دـندوب  بالقنا  زا  شیپ  بالقنا و  لوا  نامھ  رد  مھ  یناسک  هتبلا  دـنراد . رابکتـسا  اب  هزرابم  هلاسم  زا  ار  کرد  نیا  ساسحا و  نیا  تلم ،

ناشرس یلم  تیوھ  هن  اھنیا  دراد !؟ یلاکشا  هچ  هن ، دنتفگیم  هک  دندوب  یناسک  دندرک ، در  هئطخت و  ماعالم  رد  یمومع و  ربنم  رد  ار  نویسالوتیپاک  ماما  هک  یزور  نامھ 

دنتسین رضاح  الصا  دراد ؛ رثا  ردقچ  وا  تفرشیپ  یارب  تلم  کی  لالقتسا  هک  دننادیم  هن  هچ ، ینعی  دنمھفیم  یلم  تزع  هن  دوشیم ، ناشرـس  یلم  تریغ  هن  دوشیم ،

نارکفنـشور نایم  رد  دـندوب . اما  دـندوبن ؛ دایز  دـندوب . یمک  دارفا  هتبلا  دـندوب . مھ  اھرـشق  یهمھ  وت  دـندوب ؛ مھ  زور  نآ  دـندوب ؛ ینوبز  تسپ و  ریقح و  ناـمدرم  دـننک ! رکف 

، نامیا اب  دارفا  تلم ، ناھاگآ  تلم ، هدوت  دـندوب . فلتخم  یاھرـشق  نایم  رد  دـندوب ؛ اھامن -  یناحور  ساـبل -  نیا  هب  نیـسبلم  ناـیم  رد  دـندوب ، اـھنز  ملق  ناـیم  رد  دـندوب ،

عـضوم نیا  هک  دـندیمھفیم  دوبن ؛ ناـیم  رد  نازومآ  شناد  راتـشک  زونھ  زور  نآ  دـندرکیم . تیوـقت  ار  ماـما  عـضوم  همھ  لـیلحت ، یاراد  یاـھزغم  نشور و  یاـھلد  صوـصخب 

یرتشیب هدع  دیدرگ ، راکشآ  ناریا  رد  اکیرما  لماوع  نینوخ  نادند  گنچ و  دش و  عورش  تعسو  نآ  اب  تازرابم  هک  یتقو  دندشیم . نادیم  دراو  مھ  یرایـسب  تسا ؛ تسرد 

زا یـضعب  بالقنا ، یاروش  رد  هک  تسا  مدای  نم  مھ  زور  نامھ  رد  لاح  نیع  رد  اما  دـندرک ؛ ادـیپ  نامیا  دـندمآ و  هار  هب  یرتروابان  یاھلد  دـش ، زوریپ  بالقنا  یتقو  دـندیمھف .

فرط نآ  ناشلد  اھنیا  دنتفر !؟ اکیرما  ترافس  هب  ارچ  دنتفگیم  دندرکیم و  هئطخت  ار  نایوجشناد  راک  دنتـسجیم ، تکرـش  بالقنا  یاروش  رد  هک  زور  نآ  تلود  تایھ  دارفا 

. دوب

نایوجشناد  / ١٣٧٨/٠٨/١٢ نازومآشناد و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تسا یروط  ناشیاھتیبرت  دنرادن . رواب  یلم  تزع  تیـصخش و  یلم ، تیوھ  یلم ، لالقتـسا  مان  هب  یزیچ  هب  اھنیا  دنتـسھ . مھ  نالا  تسا ، فرط  نآ  ناشلد  هک  یناسک 

« يسایس لیلحت  تردق   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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یضعب یارب  مھ  مالسا  تاروتسد  تسا . نیگنس  رابنایز و  تلم ، کی  یارب  ردقچ  روشک ، کی  رد  یرابکتسا  تردق  کی  روضح  هک  دنمھفب  تسرد  دھدیمن  هزاجا  اھنآ  هب  هک 

ار مالسا  نانمـشد  تاغیلبت  دننکیم ، تاغیلبت  دننکیم ، تیلاعف  هتبلا  دنتـسھ . مھ  زورما  دندوب ؛ کچوک  تیلقا  کی  هشیمھ  اھنیا  درادن . یـشزرا  تیمھا و  نادنچ  اھنآ  زا 

، تلم کی  یارب  هک  دـننکیم  کرد  دنتـسھ ، اج  رھ  ناوج -  فلتخم  یاھرـشق  ریاس  نازومآ و  شناد  نایوجـشناد ، ناـناوج -  صوصخب  مدرم ، نتم  لد  اـما  دـنھدیم ؛ همادا 

چیھ ناریا  یارب  اـکیرما  زورما  هک  تسا  نشور  شیارب  اـنعم  نیا  دـشاب ، لـیلحت  لـھا  هک  سکرھ  دـشاب . هناـگیب  یرابکتـسا  تردـق  میلـست  هک  تـسا  نـیا  تناـھا  نیرتـگرزب 

دـض یریگتھج  نآ  نیا ، دتـسیایم . هشقن  نیا  لـباقم  رد  ناریا  تلم  هک  تسا  موـلعم  بـالقنا ! زا  لـبق  تیعـضو  هب  تشگزاـب  ینعی  درادـن ؛ یرابکتـسا  هشقن  زج  یاهـشقن 

. تسا ناریا  تلم  یدادبتسا 

فیرش  / ١٣٧٨/٠٩/٠١ یتعنص  هاگشناد  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

؟ دینیبیم کیدزن  یگژیو  نیا  اب  ار  یلعف  تایرشن  زا  کیمادک  تسیچ ؟ بوخ  همانزور  کی  یگژیو 

. دینک باختنا  ناتدوخ  دیاب  منیبیم ؛ کیدزن  اھیگژیو  نیا  هب  ار  همانزور  نالف  هدنب  میوگب  الثم  مروایب و  مسا  امـش  یارب  ار  همانزور  نالف  هدـنب  هک  تسین  یبوخ  عقوت  نیا  الوا 

هک دناهتـشون  هتبلا  میراد . مھ  بوخ  یاھهمانزور  ام  دـنک . باـختنا  ار  بوخ  هماـنزور  ددرگب و  هک  دـشاب  وجـشناد  شود  رب  ینیگنـس  تیلووسم  نیا  هک  منکیمن  ناـمگ  نم 

ای یمومع  یاھهغدـغد  هب  نتخادرپ  یوق و  بلاطم  هئارا  بوخ ، لیلحت  ملاس ، لیلحت  ملاـس ، یناـسرعالطا  شفدـھ  هک  یاهماـنزور  تسا ؛ مولعم  تسیچ ؟ شیاـھیگژیو 

مھ یضعب  دنتسین ؛ مھ  یـضعب  دنتـسھ ؛ روطنیا  ام  یاھهمانزور  زا  یـضعب  دوب . دھاوخ  یبوخ  همانزور  مرظن  هب  همانزور  نیا  دشاب . یرنھ  یاھـشور  اب  هارمھ  مدرم ، رثکا 

! دندب یلیخ 

لیبدرا  / ٠۵/١٣٧٩/٠۵ ناتسا  ناناوج  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هک دـناهدمآ  دوجوهب  رگید  زکارم  اھھاگـشناد و  زا  یـضعب  رد  هیملع و  یاھهزوح  رد  یمالـسا -  نارکفتم  ناوج  لـسن  یمالـسا -  نارکفتم  زا  یدـیدج  لـسن  هللادـمحب  زورما 

نآ اب  مھ  یراک  هدییور ؛ یمالـسا  لاھن  یون  یاھهخاش  دش . دوشن ، دنتـساوخیم  هک  یراک  نامھ  دـننکیم . نییبت  لیلحت و  دنفاکـشیم ، ار  بلاطم  نمـشد ، مغریلع 

. دنام دھاوخ  نانچمھ  هطبار  نیا  دوشیم . هضرع  شخبافش  اشگھار و  نانخس  هتخاسنمشد ، یاھهھبش  خساپ  رد  زورما  دننکب . دنناوتیمن 

بالقنا  / ١٣٧٩/٠٧/١١ ربھر  اب  روشک  رسارس  هعمج  همئا  رادید 

. دوش لقتنم  روشک  یعامتجا  یگدنز و  طیحم  هب  حیحص ، لیلحت  تقد و  نودب  هباشم ، میھافم  هنوگنیا  دیابن  دراد و  یرگید  موھفم  برغ  رد  یدازآ 

هیضیف  / ١٣٧٩/٠٧/١۴ هسردم  رد  مق  هیملع  هزوح  بالط  الضف و  دیتاسا ، عمج  رد  تانایب 

رکف ظاحل  زا  ار  بالط  دـنھدب . تینوصم  یـسایس  یرکف و  ظاحل  زا  ار  بـالط  دـیاب  هزوح  مـالعا  ناـگرزب و  هزوح و  مرتحم  ناریدـم  هک  تسا  نیا  هیملع  هزوح  تاـبجاو  زا  موس 

هک یقطنم  رھ  لباقم  رد  دنک  ساسحا  یاهبلط  رھ  هک  دوشب  یروط  دیاب  دنشخبب . تینوصم  دیاب  دراد ، دوجو  یرکف  نوگانوگ  جاوما  اب  دروخرب  رد  هک  ییاھتفارظ  یمالـسا و 

هب یسایس  لیلحت  تردق  دیاب  یسایس  یاھهنیمز  رد  نینچمھ  دنک . هلباقم  هھجاوم و  دناوتب  هک  دراد  ار  هیام  نیا  دشاب -  انشآان  لبق  زا  شیارب  ولو  دیآیم -  شیپ  وا  یارب 

رھ یانعم  دنک ؛ لیلحت  زج  هب  زج  ار  یـسایس  ثداوح  دـناوتب  دـیاب  دـناوتیم و  هک  تسا  یاهعومجم  هیملع ، یهزوح  نیا  رد  ناوج  میظع  یهعومجم  نیا  دوش . هداد  بالط 

مـشچ لباقم  رد  هراومھ  نیب  نیا  رد  ار  یھلا  طارـص  میقتـسم و  طـخ  نآ  دـناوتب  اـت  دـمھفب  دـننکیم ، جراـخ  لـخاد و  رد  فلتخم  یاـھحانج  فلتخم و  فوفـص  هک  ار  یتکرح 

. دروخن بیرف  دشاب و  هتشاد 

اذل متسین . نیبشوخ  نادنچ  یعنصت ، یسایس  یاھیدنبهتسد  زا  یضعب  یسایس و  یاھیمرگرس  نیا  هب  هدنب  تسا . یسایس  یاھیمرگرس  زا  ریغ  یسایس ، مھف  هتبلا 

هزوح ناریدـم  هزوح و  ناگرزب  دراد . مھ  ینکمم  یاـھھار  هک  تسا  یـسایس  لـیلحت  تردـق  یـسایس و  کرد  نم  روظنم  منکیمن . هیـصوت  مھ  نآ  هب  تسین و  نآ  مروظنم 

یسایس نایرج  یزادناهار  اب  هک  یسک  دیدادن ، هزوح  ناوج  هب  ار  یسایس  لیلحت  امش  رگا  هکنیا  رطاخ  یارب  دنرادن ؛ یاهراچ  دننکب . مھ  دیاب  دننکب و  ار  راک  نیا  دنناوتیم 

کرد یناوتان  نیا  زا  دـیآیم  وا  میورن . اھنیا  غارـس  ام  سپ  هدرکن ، هدامآ  ار  شیاھناوج  اقآ  هک  دـیوگیمن  رگید  میدرک -  هراـشا  هک  تسا -  یبلطهمعط  هدافتـسا و  وس  رکف  هب 

لیلحت مھف و  تردـق  یـسایس و  یاھیھاگآ  بالط ، هب  دـیاب  دـیراچان . امـش  نیاربانب  تسا ؛ تراـسخ  نیا  دـنکیم . ار  هدافتـسا  وس  رثکادـح  یـسایس  لـیلحت  یـسایس و 

دوخ لباقم  رد  نمـشد  تاکرحت  دنادب  تسا ؛ هنوگچ  تسیچ و  تسا ، هدرک  ادیپ  مالـسا  زورما  هک  یتکوش  لابق  رد  نمـشد  تاکرحت  هک  دنادب  دـیاب  هبلط  دـنھدب . یـسایس 

. تسا هنوگچ  تسیچ و  هیملع  یهزوح 

نازومآشناد  / ١٣٧٩/٠٨/١١ نایوجشناد و  نازابناج ، نارادساپ ، رادید  رد  تانایب 

رگید یاھاج  رایسب  اقیرفآ و  ات  هچ  قرش و  تمسق  رد  هچ  هنایمرواخ ، یاھروشک  تمسق  رد  هچ  هقطنم -  نیا  رساترس  رد  ناریا  تلم  یسایس  رادتقا  یونعم و  ذوفن  زورما 

رد هتبلا  انعم  نیا  تساھماظن . نیرتردـتقم  زا  یکی  یمالـسا  یروھمج  ماظن  زورما  تسا . هدرک  ناریا  تلم  هک  تسا  یگرزب  یاـھراک  نیمھ  رطاـخ  هب  نیا  تسا . هدرتسگ  - 

ذوفن رادتقا و  نیا  تسا . هدش  تبث  دناهتفگ و  دناهتـشون و  ار  نیا  تسا ؛ هتفرگ  رارق  فارتعا  دروم  ام  نمـشد  یاھروشک  یتح  رد  دوجوم  یالاب  حطـس  یـسایس  یاھلیلحت 

تلم دوخ  مشچ  رد  دوشیم  یعـس  دـینیبیم ، یمالـساریغ  یاھروشک  زا  یرایـسب  رد  نیطـسلف و  رد  زورما  ار  شیاھهناشن  اھهنومن و  امـش  هک  یایـسایس  یونعم و 

وا هب  مھ  یـسک  تسا ؛ هداتفا  رانک  یوزنم و  یتلم  ناریا ، تلم  هک  دوش  دومناو  ینعی  دوش . راکنا  دریگ و  رارق  لفاغت  لافغا و  دروم  ناوج -  لـسن  مشچ  رد  صوصخب  ناریا - 

زا یکی  نیا  دـنامب . لـفاغ  دراد ، راـیتخا  رد  هک  ییاـھییاناوت  میظع و  یورین  نآ  زا  دوـخ و  یقیقح  تیوـھ  زا  تلم  هـکنیا  یارب  ارچ ؟ تـسا . نمـشد  نآ  راـک  نـیا  درادـن ! هجوـت 

هدنیآ نآ  ندز  مقر  طیارش  زا  یکی  مھ ، دراد  دوجو  تلم  نیا  رد  نامیا  رطاخ  هب  هک  یرادتقا  دوخ و  یاھییاناوت  زا  یھاگآ  تداشر و  تعاجش و  سپ  تسا . نمشد  یاھهشقن 

. تسا

بالقنا  / ١٣٧٩/٠٩/١٩ ربھر  اب  یگنھرف  بالقنا  یلاع  یاروش  یاضعا  رادید 

بازحا و هاگـشاب   " هب اھھاگـشناد  ندش  لیدبت  اب  هلاسم  نیا  اما  دھد  شیازفا  ار  دوخ  یـسایسلیلحت  تردق  دشاب و  انـشآ  یـسایس  لیاسم  اب  دیاب  هاگـشناد  وجـشناد و 

. دننک هلباقم  هلاسم ، نیا  ققحت  یارب  یسایس  یاھنایرج  اھھورگ و  رصانع ، یخرب  شالت  اب  دیاب  یلاع  شزومآ  نالووسم  تساتوافتم و  الماک  یسایس " یاھھورگ 

بالقنا  / ١٣٧٩/١١/٢۴ ربھر  اب  روشک  رسارس  یاھهاگشناد  ییوجشناد  جیسب  لکشت  یاضعا  زا  یعمج  رادید 

لاعف طاشناب و  هنارایشوھ ، روضح  مالسا و  ناھج  روشک و  یساسا  لیاسم  یبای  هشیر  هناسانشراک و  یـسررب  تسرد ، لیلحت  یجیـسب  نایوجـشناد  گرزب  تیلووسم 

. تسا هنحص  رد 

بالقنا  / ١٣٧٩/١١/٢۴ ربھر  اب  روشک  رسارس  یاھهاگشناد  ییوجشناد  جیسب  لکشت  یاضعا  زا  یعمج  رادید 

یلعج میژر  سار  رد  دراد ، ترھـش  ناینیطـسلف  دـالج  باـصق و  ناوـنع  هب  هکیدرف  عـطقم ، نیا  رد  ارچ  هک  دنـشاب  هدـیدپ  نیا  لـیلحت  لاـبند  هب  دـیاب  یجیـسب  نایوجـشناد 

« يسایس لیلحت  تردق   » 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 29هاگياپ  هحفص 15 
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. دوب توافتیب  لیاسمنیا  هب  تبسن  دیابن  دریگیم و  رارق  یتسینویھص 

ریبکریما  / ١٣٧٩/١٢/٢٢ یتعنص  هاگشناد  نایوجشناد  خساپ  شسرپ و  هسلج  رد  تانایب 

؟ دوشیم تیوقت  هنوگچ  هعمج  زامن  رد  ام  تکرش  یهزیگنا  امش  رظن  هب 

تدابع مھ  تسین . یدایز  نامز  ندرک ، راک  نیا  فرـص  ار  تعاس  کی  هتفھ  لوط  رد  تسا . دیفم  هعمج  زامن  هک  مدقتعم  نوچ  دننک ؛ تکرـش  اھناوج  هک  دھاوخیم  ملد  نم 

رد ار -  هعمج  زامن  یاھتبحـص  طـقف  هن  دیونـشیم -  نارگید  اـی  هدـنب  زا  هک  ار  ییاـھفرح  یهمھ  امـش  اـھتنم  تسا ؛ بوخ  یاـھفرح  ندینـش  مھ  تسا ، هللارکذ  مھ  تسا ،

نیا هب  رگا  هعمج  زامن  ناعمتـسم  رگید  امـش و  نیاربانب  درادـن . مھ  یلاکـشا  دوب . طلغ  نآ  شخب  نیا  دوب ، تسرد  نآ  شخب  نیا  دـییوگب  دـینک ؛ لیلحت  ناتدوخ  نھذ  هاگراک 

، هعمج زامن  رد  ندرکن  تکرش  یارب  نم  رظن  هب  دنکیمن . دراو  یررض  امش  هب  مھ  شرضم  شخب  دینکیم ، هدافتـسا  هدنیوگ  نآ  یاھفرح  دیفم  شخب  زا  دینک ، لمع  هیـصوت 

. دیھدن رارق  یرذع  بجوم و  ار  نیا 

تشر  / ١٣٨٠/٠٢/١٢ یالصم  رد  نایگنھرف  ناناوج و  رادید  رد  تانایب 

ینید یاھـشزرا  زا  نادرگیور  بالقنا و  هب  هدرکتـشپ  دـنیوگیم -  بالقنا » موس  لسن   » نآ هب  احالطـصا  هک  دـیآیم -  راک  یور  هک  یلـسن  دـننکیم  دومناو  روطنیا  یناسک 

ای منیبیمن  ار  یگنھرف  زیگناربداسف  لماوع  نم  هکنیا  هن  منکیم . در  ار  اھنآ  فرح  دصرددص  هدنب  دش ! دـھاوخ  هنوگنیا  یریذـپانبانتجا  روط  هب  تسین ، مھ  رگا  ای  تسا ؛

ار مرمع  نم  مریگیمن . مک  تسد  ار  اھنآ  مراد و  ربخ  الماک  دساف  یاھفرح  اھگنھآ و  اھملیف و  اھنامر و  تنرتنیا و  هراوھام و  زا  هدنب  ریخن ، مرادن ؛ ربخ  اھنآ  زا  ای  مسانشیمن 

عطق ناناوج  اب  نم  طابترا  مھ  زورما  ات  مدرک ؛ رارقرب  طابترا  دـندوب ، ام  طیحم  زا  جراخ  هک  یھاگـشناد  ناناوج  اب  مدوب ، ناوج  مدوخ  هک  ینارود  زا  ماهدـنارذگ . ناناوج  نایم  رد 

هدننکـش ریذپبیـسآ و  مھ  ردق  نیا  زورما  ینونک  لسن  مدقتعم  اما  درذگیم ؛ هچ  ام  یناوج  یاضف  رد  زورما  تسیچ و  یناوج  یاوھ  لاح و  منادیم  نیاربانب  تسا . هدشن 

طیحم نیا  رد  هک  یناسک  تسا . رتھب  رتهزیکاپ و  بتارم  هب  لبق  لاس  جنپویـس  لاـس و  یـس  طـیحم  زا  هک  هدـمآ  راـب  یطیحم  رد  لـسن  نیا  دـناهدیمھف . دـب  ار  نیا  تسین ؛

نآ هب  تبـسن  لسن  نیا  هک  مدـقتعم  نم  دـننک . هضرع  ار  راوتـسا  نیدالوپ و  یاھنامیا  نآ  دـنھد و  ماجنا  ار  میظع  راک  نآ  دنتـسناوت  ینید  تیادـھ  تکرب  هب  دـناهدش ، دـلوتم 

ناوج امـش  زورما  هک  ییاھیھاگآ  زگرھ  دوب ، ملاس  تسیب  دودـح  یتقو  هدـنب  دراد . یرتـالاب  رتھب و  بتارم  هب  یاـھیھاگآ  اـھیگدامآ و  هتفاـی و  شرورپ  یرتھب  طـیحم  رد  لـسن ،

. تسا نامیااب  رتالاب  همھ  زا  تسا و  لیلحت  لھا  یسایس و  ریصب و  تفرعماب و  هاگآ و  یناریا ، ناوج  زورما  متشادن . دیراد ، هلاس  تسیب 

تشر  / ١٣٨٠/٠٢/١٢ یالصم  رد  نایگنھرف  ناناوج و  رادید  رد  تانایب 

یقازق یردـلق  ناـمھ  هزین و  رـس  روز  اـب  مھ  نآ  دوب ؛ باـجح  عفر  ساـبل و  زا  تراـبع  دروآ ، هک  یزیچ  نیلوا  درواـیب ، تاـغوس  اـم  یارب  برغ  زا  تساوخ  یتقو  ردـلق  ناـخاضر 

زا ریغ  درکیم  تارج  یسک  رگا  دشاب ! وپاش  هالک  دیاب  الصا  دندرک : ضوع  مھ  ار  نامھ  دعب  دشاب ؛ یروطنیا  دیاب  هالک  دشاب ؛ هاتوک  دیاب  دشاب ؛ دنلب  دیابن  اھـسابل  شدوخ !

. دشیم درط  دروخیم و  کتک  دیاب  دـشوپب ، یزیچ  هاتوک  سابل  زا  ریغ  ای  دراذـگب ، شرـس  یرگید  هالک  دـشیم -  هتخانـش  ناونع  نیا  اب  عقوم  نآ  هک  یھالک  یولھپ -  هالک 

یرادـقم دـندرکیم و  ناشرـس  مھ  یرـسور  رگا  دوب -  هدـش  هتـشادرب  هک  رداچ  رداچ -  طقف  هن  دـننک ؛ ظفح  ار  ناشباجح  دنتـشادن  قح  اھنز  دـنتفرگ ! برغ  زا  ار  اھزیچ  نیا 

، دوـب مزـال  تلم  نـیا  یارب  هـک  ار  یزیچ  دـندروآ . برغ  زا  ار  اـھنیا  دـنیآیم ! هنھربرـس  اـھنز  برغ ، رد  هـکنیا  یارب  ارچ ؟ دـندروخیم ! کـتک  دـنتفرگیم ، ار  ناـشهناچ  یوـلج 

ار هچنآ  دندرواین . هک  ار  اھنیا  دراد -  یبوخ  تایـصوصخ  هرخالاب  یتلم  رھ  دماین -  هک  یریذپرطخ  دماین ، هک  شـشوک  دھج و  دج و  دماین ، هک  هبرجت  دـماین ، هک  ملع  دـندرواین .

هار ندز و  فرح  اذغ و  سابل و  مرف  درک . لوبق  دـیاب  تسا ، یبرغ  نوچ  دـنتفگ  دـندرک ؛ لوبق  لیلحت  نودـب  اما  دـندروآ ، ار  هشیدـنا  رکف و  دـندرک . لوبق  غیردیب  دـندروآ ، هک  مھ 

. تسین تسرد  نیا  تسا ؛ کلھم  مس  نیرتگرزب  تلاح  نیا  روشک ، کی  یارب  درادن ! درگربورب  یاج  تفریذپ ؛ یتسیاب  تسا ، یبرغ  نوچ  نتفر ،

یزیچ دـنکیم ، باختنا  مھ  ار  هچنآ  دـنک ؛ باختنا  شدوخ  هدارا  اب  دـنیبب ؛ شدوخ  مشچ  اب  دـنک ؛ رکف  شدوخ  زغم  اب  دـشاب ؛ شدوخ  تلم  کی  هک  تسا  نیا  یعقاو  لـح  هار 

هدش همجرت  مھ  ار  رکف  یتح  دارفا ، یـضعب  دشابن . ام  رـصحنم  راک  همجرت ، طقف  مینک و  راک  دوخ  یوزاب  تسد و  اب  نامندمت ، ظفح  اب  دیاب  ام  تسا . دیفم  شیارب  هک  دـشاب 

، هداد ار  لومرف  نیا  هتفگ و  روطنیا  نادداصتقا  نالف  ای  سانـشهعماج  نالف  ای  سانـشناور  نالف  نوچ  دنیوگیم  دنجنـسب ؛ اھرایعم  اب  ار  نآ  دنتـسین  رـضاح  دـننکیم ؛ لوبق 

اقآ نیا  زاب  دـننزیم ؛ یرگید  فرح  دـندرگیم و  رب  ناشدوخ  فرح  زا  اھنآ  رگید  حابـص  راھچ  تسا ! هتفگ  رفک  هکنیا  لثم  دز ، فرح  وا  فالخرب  یـسک  رگا  درادـن . درگربورب  رگید 

راک دوخ ، یارب  دـنک ؛ راک  دوخ ، تسد  اب  تلم  کی  هک  تسا  نیا  یعقاو  لح  هار  تسا . یتخبدـب  نیا  روشک ، کـی  یارب  دـنکیم ! لوبق  لـیلحت  نودـب  ار  اـھنآ  مود  فرح  ناـمھ 

. دنک هدافتسا  مھ  براجت  همھ  زا  هکنیا  نمض  دورب ؛ شیپ  دوخ  راکتبا  اب  دنک و  داھتجا  دشیدنیب و  دوخ  زغم  رکف و  اب  دنک ؛

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

بلطم کی  نیاربانب  تسین . فراعت  منکیم ، ضرع  هکنیا  دنزیزع . هدنب  یارب  هملک  یقیقح  یانعم  هب  هسردـم ، ریدـم  ملعم و  حطـس  ات  ریزو  زا  شرورپ ، شزومآ و  نالووسم 

هب ناتدوخ  یبلق  هطبار  ندرک  رتمکحتسم  ندرک و  رتمیقتسم  لاعتم و  یادخ  هب  لکوت  زا  دعب  دیاب  دیـشاب ، قفوم  ناتراک  رد  دیھاوخب  رگا  منک : هفاضا  مدوخ  یلبق  ضیارع  هب 

امش تیقفوم  زار  دینک . زیھرپ  دننک -  رتشیب  زورهبزور  ار  اھنیا  ام  روشک  رد  دنھاوخیم  یاهدع  هک  یبزح -  یحانج و  تاشقانم  رد  دورو  زا  یبوبر ، سدقم  تاذ  اب  مئاد  روط 

، یکھورگ یھاگ  یھورگ و  یحانج و  یبزح و  نوگانوگ  یاھیریگعضوم  رس  دزادنیب و  مھ  ناج  هب  ار  یاهدع  چوپ ، چیھ و  لئاسم  رـس  ات  تسا  راک  رد  ییاھتـسد  تسا . نیا 

اولتتقا نینموملا  نم  ناـتفئاط  نا  و   » ثحب هک  نآ  زا  دـعب  نآرق  مکیوـخا .» نیب  اوحلـصاف  هوـخا  نوـنموملا  اـمنا   » لـباقم یهطقن  تسرد  دـنک ؛ رادهلاـسم  رگیدـمھ  اـب  ار  دارفا 

اوعد مھ  اب  تسا  نکمم  ردارب  ود  دنردارب . مھ  اب  ایبنا  هار  هب  نینموم  نید ، هب  نینموم  ادـخ ، هب  نینموم  هوخا ؛» نونموملا  امنا  : » دـیامرفیم دـنکیم ، ار  امھنیب » اوحلـصاف 

تاراھظا یدـنبحانج و  اب  دـنھاوخیم  مئاد  یاهدـع  نیا ، لباقم  هطقن  تسرد  دـینک . داجیا  حالـصا  ناتردارب  ود  نیب  مکیوخا ؛» نیب  اوحلـصاف  « ؟ تسیچ ام  فیلکت  اـما  دـننک ،

یـساسا نوناق  تاحرـصم  وزج  نآرق و  نید و  یلـصا  میلاعت  وزج  هک  تیالو  یانعم  موھفم و  رد  دـنمدب . یزورفاشتآ  ینکفا و  فالتخا  رونت  هب  یبزح )!( تیـالو  داـجیا  یبزح و 

لئاسم نیا  زا  ار  ناتدوخ  دنیامنیم . داجیا  ار  کانتشحو  ضقانت  نیا  دنروآیم و  دوجو  هب  یبزح  تیالو  نآ ، یاج  هب  یلو  دننکیم ؛ داجیا  هشدخ  دنزادنایم و  هھبش  تسا ،

چیھ نیا  دـنکیم . ادـیپ  رظن  دراد و  یدـید  صاخـشا  یاھراتفگ  اھیریگعـضوم و  روشک و  تسایـس  یراـجم  یـسایس ، نوگاـنوگ  لـئاسم  رد  یـسک  رھ  هتبلا  دـیرادب . راـنکرب 

کی نیا  تشاد . یـسایس  لیلحت  تردق  دوب و  نادتـسایس  دیاب  هک  منکیم  دیکات  هلاسم  نیا  یور  هشیمھ  مھ  هدنب  دـشاب ؛ رظنبحاص  ناسنا  مھ  دـیاب  درادـن ؛ یلاکـشا 

دیاب هچ  دورب و  اجک  هب  دیاب  وا  دنناشکب و  اجک  هب  ار  وا  دنروایب و  وا  رـس  رب  هچ  دـنھاوخیم  ینعی  تسیچ ؛ ایند  رد  یـسایس  نایرج  دـمھفب  هک  دـشخبیم  تینوصم  ار  تلم 

یریگعضوم یدنبحانج و  زا  ریغ  نیا  اما  تسا ؛ هتفرشیپ  یاھتلم  وزج  یسایس  یھاگآ  تھج  زا  ام  تلم  هناتخبشوخ  تسا و  تلم  یارب  مزال  یاھزیچ  وزج  اھنیا  دنک . هدارا 

ار نیا  دیناوتب  الماک  دـیاب  امـش  دـیزادرپب . تسامـش ، رایتخا  رد  تسا و  نآ  ورگ  رد  روشک  هدـنیآ  هک  یلـصا  راک  هب  دـینک و  زیھرپ  نیا  زا  تسا . یـسایس  هشقانم  لاجنج و  و 

. دینک کرادت 

تلود  / ٠۴/١٣٨١/٠۶ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

یمالـسا ماظن  تیقفوم  دـیآ ، دوجوهب  تلود  یارب  هک  یتیقفوم  هنوگ  رھ  تسا و  روشک  هنحـص  رد  یلـصا  لاـعف  عقاو  رد  تلود  هک  تسا  نیا  منک  ضرع  مھاوخیم  نم  هچنآ 

نیا دش . دـھاوخ  یقلت  ماظن  لصا  یارب  مھ  تیقفوم  مدـع  یماکان و  نیا  دـیآ ، شیپ  یماکان  ای  فقوت  ای  دوکر  شنوگانوگ ، یاھتیلاعف  رد  تلود  یارب  هدرکن  یادـخ  رگا  تسا .

دمآراک نامماظن  اما  میراد ؛ همانربیب  قیفوتیب و  یتلود  ام  مییوگب  دوشیمن  مینک ؛ کیکفت  ماظن  ییارجا  یاھتسد  ماظن و  نیب  دوشیمن  دنکیم . ادیپ  دعب  دنچ  تقیقح 

زا دیابن  سک  چیھ  هک  تسا  نیا  هلاسم  نیا  دعب  کی  دـنکیم . ادـیپ  مسجت  روشک -  هدـننکهرادا  یلـصا  شخب  ناونع  هب  تلود -  تاقیفوت  رد  ماظن ، تاقیفوت  تسا . قفوم  و 

اعد وزرآ و  دیاب  دندنمهقالع ، ماظن  روشک و  تشونرـس  هب  دنزوسلد و  هک  یناسک  همھ  تسا . یلم  یبالقنا و  یوزرآ  کی  تلود ، تیقفوم  یوزرآ  هک  دنک  تلفغ  تقیقح  نیا 

« يسایس لیلحت  تردق   » 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 29هاگياپ  هحفص 16 
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رطاـخ هب  یـسک  مینک  ضرف  رگا  دروآ . تسد  هب  تسا ، روشک  زاـین  هتـسیاش  ناـمز و  هتـسیاش  هک  ار  یتاـقیفوت  فـلتخم ، یاھـشخب  رد  تلود  هک  دـشاب  نیا  ناشـشالت  و 

یراک تلود  تیقفوم  مدع  یارب  لمع  رد  ای  دوشن ، قفوم  دوخ  راک  رد  تلود  دنک  وزرآ  طلغ ، اعبط  یسایس  یاھجاتنتـسا  اھلیلحت و  یخرب  ای  رکف  فالتخا  ای  هقیلـس  فالتخا 

. تسین هتفریذپ  هجوچیھهب  نیا  دھد ، ماجنا  یتکرح  دنکب و 

نایوجشناد  / ١٣٨١/٠٨/١٣ نازومآشناد و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

مھ اب  دـنھد ؛ ماجنا  ار  دوخ  فیاظو  همھ ، تسا . مولعم  شاهفیظو  دوخ  یاج  رد  سک  رھ  هدرک و  صخـشم  ار  روشک  یـسایس  راـتخاس  لـماک ، ناـقتا  اـب  یـساسا  نوناـق 

؛ دننادیم دنمھفیم و  بوخ  دنتـسین ؛ نمـشد  بوعرم  ام  روشک  هبتریلاع  نالووسم  هللادمحب  دنوشن . مھ  نمـشد  بوعرم  دننک و  ظفح  ار  هملک  تدحو  دـننکن ؛ هضراعم 

نکمم رانک  هشوگ و  رد  یـضعب  اما  دنکب ؛ یراک  دناوتیمن  نمـشد  دننادیم  تسا ؛ یوق  الاب و  یلیخ  تسا -  مدرم  نامیا  تردق  ادخ و  تردق  هک  یلم -  تردق  هب  ناشهیکت 

. دنکیم لالتخا  راچد  ار  لمع  بارخ و  ار  اھیریگمیمصت  دنکیم ، ضوع  ار  اھھاگدید  اھلیلحت و  تسا ؛ رضم  یلیخ  نمشد ، زا  ندش  بوعرم  دنوش . بوعرم  تسا 

جح  / ١٣٨١/١٠/٢۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

ام تسد  هب  مالـسا  سکعب ، میبایب ؛ تسرد  دربھار  ثداوح ، رد  ای  مینک  لیلحت  ار  ثداوح  میناوتیمن  مینکیم ، هاـگن  ثداوح  هب  یمالـسا  دـید  زا  اـم  نوچ  درک  لاـیخ  دـیابن 

دناهدش و میلـست  دـناهتخاب ، ار  دوخ  اھتـسینویھص  ریظنیب  یرگیـشحو  تیعبـس و  اکیرما و  ییوگروز  لباقم  رد  هک  یناسک  مینیبب . ار  نامھار  ولج  هک  دـھدیم  یلعـشم 

فرـش و دوخ  یارب  دنتـسناوت  هن  دـش و  تسرد  ناشیایند  هن  دـناهدش ؛ راچد  گرزب  هیلب  نیا  هب  دـناهدرکن ، ار  مالـسا  هظحالم  هکنیا  رطاخ  هب  دـناهدرک ، کـمک  اـھنآ  هب  یتح 

تلم نآ  زا  یدـج  روطهب  دـننزب و  مد  نیطـسلف  تلم  تیمولظم  زا  دـندشن  رـضاح  هک  ییاھروشک  اھتلود و  دـنذخاوم . مھ  لاعتم  یادـخ  شیپ  دـننک ؛ تسرد  یناـسنا  تزع 

یبوخ یایند  مھ  ناـشیایند  دنتـسیاب ، وا  ولج  دـننک و  داـقتنا  هقطنم  نیا  رد  اـکیرما  یراوخهداـیز  یھاوخهداـیز و  لـباقم  رد  دنتـسین  رـضاح  مھ  نـالا  دـننک و  عاـفد  مولظم 

رد ام  شوح  لوح و  یاھهبرجت  تحار !؟ یگدنز  مادک  دننکیم . یگدنز  تحار  شـضوع  اما  دنیآیم ، هار  اکیرما  اب  مدق  راھچ  اھنیا  مینک  لایخ  رگا  تسا  یحولهداس  تسین .

اھتـسایس نآ  هناوتـشپ  هک  ییاھتکرـش  نارادهیامرـس و  اھنآ و  یارب  یتقو  ات  اھنیا  دـندش . ناطیـش  هارمھ  نواعم و  رکون و  هک  تسا  یناـسک  یماـکان  زا  رپ  مالـسا ، یاـیند 

تما هب  مالـسا  تسام . دوجوم  هبرجت  نیا  دنزادنایم . ناشرود  یولوم -  لوق  هب  ناطیـش -  یاجنتـسا  گنـس  لثم  دعب  دـنریگیم ؛ رارق  هدافتـسا  دروم  دـندیفم ، دنتـسھ ،

قیاقح قیاقح و  نیا  هک  تسا  یگرزب  تصرف  جح  دننیبب . ار  ناشھار  دـنمھفب و  دـننک ، مادـقا  دـنناوتب  ات  دـشخبیم  تعاجـش  تردـق و  تزع و  یمالـسا  ماکح  یمالـسا و 

اھنآ دوش و  هتـشاذگ  ایند  مدرم  یمومع  راکفا  رایتخا  رد  تسا -  ناریا  ناملـسم  تلم  ام  رایتخا  رد  یمالـسا  تیادھ  یمالـسا و  تفرعم  تکرب  هب  هک  لیبق -  نیا  زا  یناوارف 

ادیپ ار  مزال  تعاجـش  تماھـش و  تارج و  ات  دراد  رادفرط  اھنآ  رکف  مالـسا ، ناھج  رـساترس  رد  هک  دننک  ساسحا  دیاب  دـنرادیب ؛ مالـسا  یایند  یاھلد  زا  یلیخ  دـنوش . رادـیب 

. دننک

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

دیاب یتلم  نینچ  دراد . جایتحا  اھزیچ  نیمھ  هب  دـنک ، ادـیپ  تاجن  تیغاوط  طلـست  رابتبکن  راثآ  همھ  زا  یداوسیب و  ندـنام ، هطلـس  ریز  تلذ ، رقف ، زا  هکنیا  یارب  تلم  کی 

نآ رد  تسا -  یگدنز  یاھنادیم  همھ  رد  ناسنا  کی  توق  هیام  هک  نید -  دنک ، مادقا  عقوم  هب  دمھفب و  ار  زیچ  همھ  عقومهب  دشاب ، هتـشاد  لیلحت  تردق  دـشاب ، رادـیب  هاگآ و 

، دوب هتشذگ  رد  تسھ . مدرم  امـش  رد  تافـص  نیا  دشابن . رورپنت  لبنت و  دشاب و  هدنز  وا  رد  تسا ، تلم  کی  یلم  ینید و  تیوھ  ظفح  هیام  هک  تریغ  دشاب ، قیمع  تلم 

تایـصوصخ نیمھ  اـب  دـنھاوخیم  تلم  نیا  نانمـشد  زورما  دـش و  زوریپ  ناریا  تلم  هک  دوب  تایـصوصخ  نیمھ  اـب  دوب . دـھاوخ  مھ  هدـنیآ  رد  یھلا  لـضف  هب  تسھ و  زورما 

تدـحو مدرم ، یلم  ینید و  تریغ  اب  هزرابم  تسا ، مدرم  یھاگآ  اب  هزرابم  تسا : تلم  کی  تکرح  روتوم  هک  تسا  ییاھزیچ  نیمھ  اب  رابکتـسا  زورما  هزرابم  دـننک . هزرابم 

اما دـنکیم . رپ  ناریا  تلم  هیلع  ار  نکمم  یاھاضف  همھ  نمـشد  یتاغیلبت  یاھقوب  تسا و  یتاغیلبت  هزرابم  نمـشد ، هزرابم  زورما  تسا . مدرم  تمواقم  یرگراثیا و  مدرم ،

. درادیمنرب هتشادنرب و  دوخ  لیصا  یاھشزرا  زا  تسد  ناریا  تلم 

یتشھب  / ١٣٨٢/٠٢/٢٢ دیھش  هاگشناد  نایوجشناد  خساپ  شسرپ و  هسلج  رد  تانایب 

؟ تسیچ فلتخم  یسایس  یاھنایرج  لباقم  رد  هدامآ  هاگآ و  یوجشناد  کی  هفیظو  هتفشآ ، عاضوا  نیا  رد  دییوگب  ام  هب  لاوس :

. تسا هاگآان  دینکیم  رکف  هک  یسک  ندرک  هاگآ  نشور و  رد  یعس  ندرک و  لقتنم  نارگید  هب  ار  تسرد  لیلحت  ندرک ، لیلحت  تسرد  ندرک ، رکف  تسرد  خساپ :

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

ار دوخ  تلود  تشونرس و  دوخ ، دیھدیمن  هزاجا  قارع  تلم  هب  ارچ  دیدرک ؟ یماظن  لاغشا  ار  قارع  ارچ  امـش  تسا . رپ  قارع  یماظن  لاغـشا  زا  شلد  مالـسا  یایند  زورما 

یروتاتکید یرگید  روط  امش  درکیم ، یروتاتکید  روطکی  مادص  دیروتاتکید . دبتسم و  مھ  امش  دوب ، روتاتکید  دبتسم و  مھ  مادص  تسیچ ؟ مادص  اب  امش  قرف  دنک ؟ نییعت 

ناشیاھشوگ دننک -  حتف  گنج  اب  ار  مالـسا  یایند  دنناوتیم  دننکیم  لایخ  هک  یناراکهظفاحم  ون  نیا  ییاکیرما -  نالووسم  دیربب . شیپ  زا  یراک  دیناوتیمن  اما  دینکیم ؛

؛ تسامش لیلحت  فعض  زا  نیا  دیدش ؛ رورغم  داتفا ، قافتا  قارع  ناتسناغفا و  رد  هچنآ  هب  امش  دیتفیبرد ؛ یمالسا  تما  مالسا و  اب  دیناوتیمن  امش  دنونشب : دننک و  زاب  ار 

هجاوم قارع  تلم  اب  مھ  قارع  رد  دـیدوبن ؛ هجاوم  ناتـسناغفا  تلم  اب  ناتـسناغفا  رد  امـش  دیـسانشب . تسرد  ار  ثداوح  دـیناوتیمن  امـش  هک  تسا  نآ  هدـنھدناشن  نیا 

اب امش  اما  درکیمن ؛ دنک و  تیامح  نابلاط  میژر  زا  تساوخن  ناتـسناغفا  تلم  ناتـسناغفا ، رد  هکنیا  امک  درکیمن ؛ دنک و  عافد  مادص  میژر  زا  تساوخن  قارع  تلم  دیدوبن .

. دینکیم کیدزن  ناتدوخ  اب  تخس  ییورایور  کی  یوس  هب  ار  قارع  تلم  مدقهبمدق  قارع ، هب  هناردلق  دورو 

البرک  / ٢٩/١٣٨٢/٠۶ رکشل ٢۵  نایھاپس  نایجیسب و  رادید  رد  تانایب 

لیلحت هناھاگآ ، میمصت  تمھ و  زا  تسا  ترابع  تسھ ، ناگدننیب  مشچ  لباقم  رد  زورما  ات  لیکشت  زاغآ  زا  هاپـس  درکلمع  هعومجم  رد  نشور  هطقن  ناونعهب  هراومھ  هچنآ 

. تسا یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  هصخاش  نیا ، لماک . یگدامآ  مادقا و  تکرح و  هاگنآ  تسرد و 

ناجنز  / ١٣٨٢/٠٧/٢١ مدرم  رادید  رد  تانایب 

اھناسنا و دشر  یلاعت و  قالخا ، تلادـع ، یمالـسا  یروھمج  ماظن  راعـش  تسا . دادعتـسا  اب  روشک  نیا  تلم و  نیا  هک  تسا  نیا  ام  فرح  همھ  یلخاد ، لئاسم  هنیمز  رد 

، دنتـسناوت تقو  رھ  دننک و  لمحت  ار  ماظن  بالقنا و  نیا  دنتـسناوتن  بالقنا  لوا  زا  ناسک  یـضعب  مینک . تکرح  تھج  نیا  رد  دیاب  ام  تسا ؛ مدرم  یگدـنز  یاھهرگ  ندرک  زاب 

هک دنتـسھ  اعدـمرپ  یلو  کـچوک  یاهعومجم  هکلب  دنتـسین ، یگرزب  هعوـمجم  اـھنیا  هتبلا  درکن . دروـخرب  اـھنیا  اـب  دوـمن و  لـمحت  ار  اـھنیا  ماـظن  یلو  دـندرک ؛ یزادـناگنس 

تلم یقرت  یدنلبرس و  دنلب و  یاھفدھ  هب  ندیسر  یارب  شالت  لوغـشم  هک  ار  یمالـسا  ماظن  دنھاوخیم  دننزیم و  فرح  یرتهناراکبلط  نحل  اب  تسا و  رتدنلب  ناشیادص 

رانک یمالـسا  ماظن  مالـسا و  اب  دناهتـسناوتن  تقو  رھ  هکلب  تسین ؛ مھ  زورما  هب  طوبرم  عوضوم  نیا  تسا و  نیا  اھنیا  تعیبط  دـننک . هجاوم  اھـشلاچ  اـب  مئاد  تسا ، ناریا 

یارب مھ  ناشندوب  هتبلا  تسا و  هدـیافیب  ندرک  تحیـصن  نتفگ و  غیلبت ، اھنیا  یارب  میاهدـید . ار  شریاظن  مھ  مالـسا  ردـص  رد  هک  دـناهدش ، لسوتم  هویـش  نیا  هب  دـنیایب ،

ربمغیپ و ناـمز  رد  درادـن . یلاکـشا  چـیھ  دارفا  هنوگنیا  دوجو  دـنراد ، لـیلحت  تردـق  دـننادیم و  ار  قیاـقح  دنتـسھ و  هاـگآ  مدرم  یتقو  نوچ  درادـن ؛ یررـض  یمالـسا  ماـظن 

: یجدیھ میکح  موحرم  لوق  هب  میزروب ؛ رارصا  میھاوخیمن  ام  لاحرھهب ، دندوب . ینافلاخم  هشیمھ  مھ  مالسلاامھیلع  نینموملاریما 

لگ ناکیت  ناکیت ، لگ  الوا  زاملوا 

« يسایس لیلحت  تردق   » 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 29هاگياپ  هحفص 17 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3152
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3161
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3165
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3177
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3180
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3195
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3198
http://farsi.khamenei.ir


لگ نرتسیا  الغآ ، نرتسیارگ 

. دننک ظفح  ار  ناشتدحو  نالووسم  مدرم و  هک  تسا  نیا  تسا ، مھم  هچنآ  درادن . یتیمھا  چیھ  رادیب  هاگآ و  تلم  کی  یارب  اھتفلاخم  اھفلاخم و  دوجو 

ناجنز  / ١٣٨٢/٠٧/٢٢ نایوجشناد  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هکنیا زج  دنرادن  یجالع  اھنیا  هک  دنکیم -  دوخ  هب  هتسباو  ار  دارفا  یضعب  دھدیم ؛ روشک  عضو  زا  طلغ  لیلحت  دارفا  یضعب  هب  دنکیم ؛ بوعرم  ار  ناسک  یضعب  نمشد ،

دیما هک  ییاھاج  رد  صوصخب  دنورب ؛ ندرک  فیک  تاوھـش و  یپ  دـننزب و  یلایخیب  لبط  هب  هک  دـنکیم  قیوشت  ار  ناسک  یـضعب  دـننزب -  ار  وا  فرح  دـننکب و  ار  نمـشد  راک 

. تسا نمشد  یاھراک  زا  ندرک ، یمظنیب  ندرب و  نیب  زا  لد  رد  ار  حالصا  هدارا  نتفرن ، اھنامرآ  لابند  تساھنآ . هب  یرتشیب 

مق  / ١٣٨٣/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

نیا نامرھق  تسا . ناریا  تلم  یـسایس  یگدـنز  رد  یخیرات  عطقم  کی  ید  مھدزون  هثداح ی  هک  دـید  دـھاوخ  دـنک ، هاگن  هثداـح  نیا  هب  لـیلحت  تردـق  اـب  ینیبزیت  هاـگن  رگا 

زور و نآ  هملک ، یقیقح  یانعم  هب  ار  دوخ  شقن  هک  هدـش  ناوج  هیملع ی  نھک  هزوح ی  رھـش و  نآ  رد  نموم  مدرم  روشرپ و  ناناوج  زا  معا  دنتـسھ ؛ مق  مدرم  مھ  هثداـح 

. درک افیا  زور  نآ  زا  سپ 

نازومآشناد  / ١٣٨٣/١٢/٢۴ یمالسا  یاھنمجنا  یاضعا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نآ بزح و  نیا  تسد  تلآ  یزابتسایس و  یراکیـسایس ، هتبلا  دننک . لیلحت  دنناوتب  دنریگب و  رارق  روشک  یـسایس  لئاسم  نایرج  رد  اھناوج  هک  متـسھ  نیا  رادفرط  هدنب 

یلیخ دنک ، افیا  شقن  دشاب و  راذگرثا  دناوتیم  دنادب  ناوج  هکنیا  اما  دنکیمن ؛ داجیا  یراختفا  فرش و  چیھ  ناوج  یارب  اھنیا  مدنسپیمن ؛ ناوج  یارب  هدنب  ار  ندش  بزح 

راھچ دـنتفر و  دربن  نادـیم  هب  هلاس  هدـفھ  هدزناش ، یاھناوج  دـندرک . افیا  شقن  و  دـننک ، افیا  شقن  دـنناوتیم  هک  دـندیمھف  ام  یاھناوج  سدـقم  عافد  نارود  رد  دراد . شزرا 

نادیم زا  تیافکاب  اناوت و  هاگآ و  هتـسجرب و  یاھتیـصخش  ناونعهب  سپـس  دندنام و  دربن  نادـیم  رد  صاخـشا -  فالتخا  هب  لاس -  تشھ  لاس ، شـش  لاس ، جـنپ  لاس ،

افیا شقن  دنتـسناوت  سدقم  عافد  رد  مھ  هک  درک  هاگآ  هدیدبآ و  نانچنآ  ار  ام  یاھناوج  تفرگ -  ماجنا  ماما  روتـسد  هب  زورنآ  هک  مدرم -  یمومع  جیـسب  دـندمآ . نوریب  گنج 

. تسا روطنیمھ  مھ  زورما  دندرک ؛ افیا  شقن  رگید  یاھهنحص  رد  مھ  دننک ،

یلاع  / ٢٣/٠۵/١٣٨۵ شزومآ  تاسسوم  اھهاگشناد و  یاسور  رادید  رد  تانایب 

نیمھ رد  شیپ  اـھلاس  نم  تسا . یتبثم  زیچ  اھھاگـشناد  رد  یـسایس  راـک  نایوجـشناد و  یـسایس  تکرح  تسا . ییوجـشناد  یاـھنایرج  یهلئـسم  رگید ، یهتکن  کـی 

هن تسا ؛ مزال  نیا  دوب ؛ اھھاگشناد  رد  نایوجشناد  یسایس  کرحت  هب  عجار  هلمج  نآ  دندش . دنمهلگ  مھ  نالوئـسم  زا  یـضعب  تقو  نآ  هک  متفگ  یاهلمج  کی  هینیـسح ،

هیلخت هدرخ  کی  ناوج  نیا  هک  تسا  نیا  شاهدـیاف  طـقف  اھھاگـشناد ، رد  نایوجـشناد  یـسایس  کرحت  هک  دـننکیم  لاـیخ  یـضعب  دوشب . هیلخت  وجـشناد  هکنیا  یارب  طـقف 

شبیرف ـالاو  دـشاب ؛ یدـمآراک  هتخپ و  زغم  تسایـس ، یهنیمز  رد  شزغم  دـمھفب ؛ ار  تسایـس  دـیاب  نیا  میراد . مزـال  روشک  یهرادا  یادرف  یارب  اـم  ار  ناوج  نیا  هن ، دوـشب ؛

زا نوریب  یـسایس  یاھنایرج  هنافـساتم  هک  یزیچ  نآ  تسا ؛ یـسایس  مھف  لیلحت و  تردق  تسا ، مزال  هک  هچنآ  اھتنم  تسا ؛ مزال  نیا  بوخ ، دننزیم . شنیمز  دـنھدیم و 

رد ینالوط  یاھتدم  ام  هک  یرامثتسا  نامھ  دندرکن . هجوت  نیا  هب  اقلطم  دندرک -  یزادناتسد  اھھاگشناد  هب  ناشدوخ  یسایس  دصاقم  دربشیپ  یارب  مئاد  هک  هاگشناد - 

لامعا هاگشناد  رد  وجشناد  هب  تبسن  ار  نیا  ریخا ، لاس  دنچ  نیا  رد  صوصخب  یسایس ، یاھنایرج  هنافـساتم  میدوب ، شراچد  تسایـس و ...  گنھرف و  داصتقا و  یهنیمز 

زورما هللادـمحب  هک  یرگید  نوگاـنوگ  یاھلکـشت  هچ  جیـسب ، هچ  اـھنمجنا ، هچ  ییوجـشناد -  ملاـس  یاـھنایرج  نـیا  اـت  دـینکب  یرکف  دـیاب  نـکیل  تـسا ؛ طـلغ  نـیا ، دـندرک .

ناسنا دوبن ، هک  لیلحت  تردق  دنوش . هدناشک  یسایس  لیلحت  تردق  نتفای  تمـس  هب  یملع ، یرکف  تکرح  رانک  رد  تسھ -  هاگـشناد  رد  یبوخ  ییوجـشناد  یاھلکـشت 

روطنیا صخش ؛ کی  هب  هن  تلم ، کی  هب  هن  منک ؛ ملظ  وت  هب  مھاوخیم  نم  هک  دیوگب  دیآیمن  احیرص  یـسکچیھ  تسایـس  یایند  رد  دروخیم . ار  هناگیب  رگبیرف  لیلحت  بیرف 

یدنبمشچ کی  اب  ار  فرط  نھذ  یفـسلف ، یاھهطلاغم  لثم  تسرد  دننک . ادیپ  طلـست  وا  رب  دـنناوتب  هک  دـننکیم  یراک  یـسایس » یاھهطلاغم   » اب دـنیآیم  دـنیوگیمن . هک 

ار هطلاغم  دناوتب  ام  ناوج  نیا  هک  مینک  یراک  دیاب  ام  دنبوکیم . ار  ناشدوخ  خیم  دننکیم ، تسرد  یسایس  یهطلاغم  کی  دننکیم . فرحنم  یتسدرت -  کی  عقاو  رد  یملع - 

چم دـناوتب  اـت  تسیچ ، هطلاـغم  هـکنیا  هـب  مـینک  انـشآ  ار  ناـمدوخ  ناوـج  میناوـتب  اـم  تساـھرنھ . زا  یکی  هطلاـغم  تخانـش  قـطنم ، هفـسلف و  رد  هـکنیا  اـمک  دسانـشب ؛

. دروآ دوجو  هب  ناوج  رد  ار  نیا  یتسیاب  تسا ؛ نیا  یسایس  لیلحت  تردق  دراد . لاکشا  لالتخا و  شیاجنیا  یدرک ، تسرد  هک  یاهیضق  نیا  دیوگب  دریگب . ار  هدننکهطلاغم 

ییوجشناد  / ٠٧/٢۵/١٣٨۵ فلتخم  یاھلکشت  ناگدنیامن  هنومن و  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

مھم یاھنایرج  لئاسم و  لیلحت  تردـق  ندرک  ادـیپ  ، » نآ و  منکیم ؛ هیکت  نآ  یور  نایوجـشناد ، اـب  یهھجاوم  رد  هشیمھ  نم  هک  دوشیم  حرطم  یـساسا  یهتکن  کـی  اـجنیا 

نیا یزابتسایـس ؛ یگدزتسایـس و  میراد : یـسایس  راک  ود  ام  تساـنعم . نیا  هب  ماهدرک -  دـیکات  نآ  یور  هشیمھ  هدـنب  هک  اھھاگـشناد -  رد  تسایـس  تسا . روشک »

مھف و اتقیقح  ینعی  تسا ؛ یرگتسایس  مھ  یکی  هاگشناد . رد  صوصخب  هاگشناد ؛ نوریب  رد  هن  هاگشناد و  رد  هن  منکیمن ؛ دییات  هجوچیھ  هب  نم  ار  نیا  تسا . راک  روجکی 

اجنیا رد  اھنآ ، ناگدنیامن  هدمع  هک  ییوجـشناد -  یاھلکـشت  منکیم ، دیکات  نم  تسا . نیا  ییوجـشناد  یاھلکـشت  فیاظو  زا  یکی  هک  ندرک ؛ ادـیپ  یـسایس  لیلحت  تردـق 

رد یناسآهب  ار  یلامتحا  رھ  دریذپن و  یناسآ  هب  ار  یفرح  رھ  دنک ؛ ادیپ  یسایس  لیلحت  تردق  وجـشناد  هک  دیھد  رارق  یتیفیک  هب  ار  راک  یزیرهمانرب و  عون  دیراد -  فیرـشت 

اـھاطخ و رثا  رب  مھ  رگید  یاـھتلم  هکلب  اـم ، هن  میاهدروـخ ؛ ار  نیا  بوـچ  اـبلاغ  اـم  تسا . مـھم  یلیخ  یـسایس ، لـیلحت  تردـق  نـیا  دـنکن ؛ در  اـی  دـھدن  هار  شدوـخ  نـھذ 

. تسا مھم  یهلئسم  کی  نیا ، دناهدنارذگ . رس  زا  ار  یگرزب  تالکشم  یھاگ  ناشیسایس ، مھف  رد  ییاھطبخ 

ماظن  / ٠١/١٧/١٣٨۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

اب اقآ ! دـنیوگیم  یھاگ  تشاد . رظن  رد  دـیاب  ار  قیاقح  نیا  تسا . هدوب  یمالـسا  تیوھ  فرط  بلاغ ، فرط  رابکتـسا ، تیوھ  یمالـسا و  تیوھ  یهلباقم  هھجاوم و  نیا  رد 

رد هک  تسا  یراکنا  لباق  ریغ  قیاـقح  نیا  داد . رارق  هجوت  دروم  اھیریگمیمـصت  رد  دـید و  اـھلیلحت  رد  دـیاب  هک  یعیاـقو  تساـھنیا . عقاو ، دیـشاب . نیبعقاو  دـینک ؛ راـک  تاـیعقاو 

. مینیبیم میراد  تسام و  مشچ  لباقم 

داحتا تسا ؛ داحتا » ، » تامازلا نیا  نیلوا  هک  دنک ، لوبق  دیاب  ار  یتامازلا  دربب ، شیپ  یتسردـب  یزوریپ ، تھج  رد  ار  یمالـسا  تما  قیمع  تکرح  دـھاوخب  رگا  مالـسا  یایند 

. یمالسا ماجسنا  یمالسا ،

؛ تسا یمیدق  تسایـس  کی  نک ، تموکح  زادـنیب و  هقرفت  تسا ؛ هدـش  هتخانـش  مھ  میدـق  زا  هک  تسا  رابکتـسا  یلوا  یاھهشقن  زا  یکی  ناردارب ، نتخادـنا  مھ  ناج  هب 

اوھا زا  تیعبت  رطاخ  هب  میـشاب ؛ لـفاغ  اـم  دـنک و  لاـمعا  دـناوتیم  اـم  نمـشد  ار  تسایـس  نیمھ  هنافـساتم  اـضعب  لاـحنیعرد ، مینادیم ، مھ  همھ  میاهتفگ ، مھ  همھ 

. تدمدنلب عفانم  رب  تدمهاتوک  عفانم  ای  یصخش  عفانم  نداد  حیجرت  رطاخ  هب  اھینیبهتوک ، رطاخ  هب  طلغ ، یاھلیلحت  رطاخ  هب  یناسفن ،

؛ تسا ینس  ناملسم  هعیش و  ناملـسم  نیب  تسا ؛ یقارع  یقارع و  نیب  تسا ؛ ینیطـسلف  ینیطـسلف و  نیب  گنج  داجیا  رابکتـسا  تسایـس  دینک : هاگن  امـش  زورما 

ترورـض کـی  یمالـسا  تما  نیب  ار  تدـحو  دوـخ ، مھـس  هب  اـم  دـننک . جـالع  همھ  دـیاب  لوا  ار  نیا  تسانـشآ . یاھتـسایس  نـیا ، تـسا . یبرع  ریغ  یبرع و  یهعماـج  نـیب 

« يسایس لیلحت  تردق   » 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 29هاگياپ  هحفص 18 
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مھ اب  دـیاب  تسا ؛ یمالـسا  یایند  یهمھ  هب  رظان  دوخ  هجو ، کی  رد  یمالـسا  ماجـسنا  میدرک . مالعا  یمالـسا » ماجـسنا  یلم و  داحتا   » لاس مھ  ار  لاسما  مینادیم .

داجیا یارب  یمالسا  یاھتلم  تیفرظ  زا  یهدافتـسا  رد  یمالـسا  یاھتلود  و  یمالـسا . یاھتلم  مھ  یمالـسا ، یاھتلود  مھ  دننک ؛ کمک  رگیدکی  هب  دیاب  دنـشاب ؛ مجـسنم 

. دنشاب هتشاد  شقن  مھس و  دنناوتیم  گرزب ، تدحو  نیا 

، مھ دـیاقع  یهرابرد  مینکیم ؛ تامھوت  مھ  یهرابرد  میرادـن ؛ ربخ  مھ  لاح  زا  تساھیعالطایب ؛ اھیمھفجـک و  اضعب  اھنآ  یهدـمع  دوشیم . داـحتا  زا  عناـم  ییاـھزیچ 

وس شاهیاسمھ ؛ یهرابرد  رگید ، تلم  نآ  یهرابرد  ناملسم  تلم  نالف  هعیش ؛ یهرابرد  ینس  ینس ، یهرابرد  هعیـش  میوشیم ؛ هابتـشا  راچد  رگیدکی  تارکفت  یهرابرد 

یهچیزاب نمشد ، یلک  یهشقن  ندیدن  لیلحت ، وس  مھف ، وس  نیمھ  رثا  رب  هنافساتم  مھ  یدارفا  دننزیم . نماد  اھمھافتوس  نیا  رب  تدشب  مھ  نانمـشد  هک  اھمھافت ،

دنکب یراک  دریگب ، یعـضوم  دنزب ، یفرح  دنکیم  راداو  ار  یناسنا  کچوک ، یلیخ  یهزیگنا  کی  یھاگ  دنکیم . هدافتـسا  اھنآ  زا  نمـشد  دـنریگیم و  رارق  نمـشد  یزاب  نیا 

. دنکیم دایز  ناردارب  نیب  ار  فاکش  دنکیم و  هدافتسا  فرح  نآ  زا  دوخ  یلک  یهشقن  رد  نمشد  هک 

اھهاگشناد  / ٠٢/٣١/١٣٨۶ ییوجشناد  جیسب  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

اھامش لوق  هب  ای  یزادرپهشیدنا -  رکفت ، رکف ، تسا . ینیبنشور  لیلحت و  رکف و  هب  شلوا  زاین  یساسا : یرصنع و  یلـصا و  یاھزاین  دراد ؛ یئاھزاین  ییوجـشناد  جیـسب 

رد یجیـسب ، یوجـشناد  هک  یروط  هب  یراج ؛ لئاسم  یهنیمز  رد  یللملانیب و  لئاسم  یهنیمز  رد  بالقنا ، لئاسم  یهنیمز  رد  مالـسا ، لئاسم  یهنیمز  رد  کیروئت -  راک 

هاگن یسایس  یاھیدنبحانج  یارو  زا  ار  قیاقح  مدرک ، هراشا  متفگ و  هک  یروط  نامھ  دشاب . هتـشاد  یرتشیب  راکتبا  رتایوگ و  نابز  رتنـشور ، نھذ  ییوجـشناد ، عمج  رھ 

کی رد  رفن  کی  دنتـسھ ؛ ینوگانوگ  یاھدحاو  دشاب ، رتمولیک  دص  نآ  لوط  تسا  نکمم  هک  یاهدرتسگ  یهھبج  کی  رد  دـینیبب . ار  هھبج  دـینک و  هاگن  الاب  زا  دـینیبب ؛ دـینک و 

نآ دینک ؛ هاگن  ار  روشک  عاضوا  الاب  زا  دنیبیم . ار  اھدحاو  نیا  یهعومجم  یگنج  شیارآ  دنکیم ، روبع  الاب  زا  رتپوکیلھ  اب  هک  یسک  نآ  اما  دنیبیم . ار  شدوخ  طقف  دحاو ،

. دیھدن ناشن  تیـساسح  دیاب  زیچ  هچ  هب  دیھدب ، ناشن  تیـساسح  دیاب  زیچ  هچ  هب  دینکب ، دیاب  راک  هچ  دیـشاب ، دیاب  اجک  هک  دینکیم  ادیپ  تسرد  ار  ناتدوخ  یاج  تقو 

لزاپ یهدننکلیمکت  امش  یاهلحرم ، چیھ  رد  دیـشاب  بظاوم  دنکیم . لیمکت  ار  نمـشد  لزاپ  فرح ، نیا  نتفگ  نوچ  دز ؛ دیابن  ار  قح  فرح  کی  یھاگ  متفگ  هک  روط  نامھ 

. دیشابن نمشد 

یاـھتنواعم دـننک ؛ کـمک  دـیاب  مھ  اـھهناخترازو  دـیوشب ؛ دراو  ملع  یاھنادـیم  رد  دـیاب  تسا . مزـال  امـش  یارب  یملع  داـھج  یملع . داـھج  زا  تـسا  تراـبع  رگید  زاـین  کـی 

کمک دیاب  ییاھشخب  رد  مھ  جیـسب  تمواقم  نامزاس  دوخ  دننک ؛ یلام  کمک  دیاب  مھ  اھهناخترازو  اھهاگـشناد و  یلام  یرادا  یاھتنواعم  دننک ؛ کمک  دیاب  مھ  یتاقیقحت 

. دنک ینابیتشپ  و 

بالقنا  / ٣٠/٠۵/١٣٨۶ ربھر  اب  اھروشک  رگید  رد  ناریا  یمالسا  یروھمج  یارفس  هجراخ و  روما  ترازو  نالوئسم  رادید 

. تسا هتفای  تسد  هقطنم  رد  راذگریثات  عیفر و  یھاگیاج  هب  ناریا  اھ ، هناخترافس  گنھامھ  تیلاعف  هقطنم و  تالوحت  زا  ماظن  نالوئسم  حیحص  لیلحت  اب 

نارھت  / ٢٣/٠۶/١٣٨۶ یهعمج  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

میجح و تلود  مجح  رد  یتح  بالقنا ، هب  نیمجاھم  سکعب ، تسا و  هدروخ  تسکش  هقطنم  نیا  رد  دوب -  یرابکتسا  یهژورپ  کی  هک  بالقنا -  تسکـش  بالقنا و  بوکرس 

هدـھاشم هقطنم  رد  یئاکیرما  یاھتـسایس  رد  ار  تسکـش  حـضاو  مئـالع  اـھهناشن و  اـم  زورما  دـنوشیم . رتکیدزن  مازھنا  تسکـش و  هب  زورهبزور  اـکیرما ، لـثم  یدـنمتردق 

یاھورین یهھجاوم  میظع  ثحب  ینعی  دـننک . ربدـت  اعقاو  نآ  یور  دـیاب  هک  تسا  یمھم  یاھلصفرـس  اـم  نارگلیلحت  یارب  اـم و  ناـناوج  یارب  اـم و  تلم  یارب  اـھنیا  مینکیم .

اھتلم و یـسانشناور  یعامتجا و  مولع  ثحابم  رد  دـیاب  هک  تسا  یدـیدج  مھم و  رایـسب  ثحب  کی  دـیدھت ، روز و  هب  یکتم  یدام  یاـھورین  اـب  تیونعم  هب  یکتم  یمدرم 

لوط رد  هدـش  هداد  تصرف  وا  هب  یملع  ظاحل  زا  هن  دراد ، متا  بمب  هن  هک  ام  تلم  لثم  یتلم  تسا . هنعلوفغم  ـالماک  نیا  دریگب ؛ رارق  هجوت  دروم  یعاـمتجا  یـسانشناور 

نیا لاح  نیع  رد  اما  دسریمن ، دنمتورث  یاھروشک  نآ  یاپ  هب  اھتورث  ظاحل  زا  مھ  هدـنام ، بقع  یدایز  عقاوم  دـنک و  تکرح  یملع  یهلفاق  ناورـشیپ  یاپمھ  هک  لاس  دـص 

هب اھنادـیم  نیرتـمھم  رد  ار  یاهناـسر  یداـم و  تورث  یژوـلونکت و  حالــس و  زا  رادروـخرب  دـنمتردق  یاـھروشک  یهعوـمجم  یاـھهئطوت  تـسا  هتــسناوت  تـلم  نـیا  روـشک و 

؛ دننک لیلحت  یعامتجا  مولع  یسایس و  مولع  نادنمـشناد  دیاب  ار  نیا  تسا . قیقدت  لمات و  روخ  رد  نیا  تسیچ ؟ شتلع  نیا  دھدب . تسکـش  دنک و  راداو  ینیـشنبقع 

یهنحـص هنحـص ، تسا . یزومآسرد  زومآتربع و  هاـگن  هنحـص ، نیا  هب  هاـگن  اذـل  هداد . ناـشن  ناریا  رد  زورما  هک  دـھدیم ، ناـشن  ار  دوخ  هنوگچ  اـھتیونعم  نیا  شقن  دـننیبب 

. دنیوگیم مھ  ناشدوخ  تسا و  یحضاو  یاھزیچ  اھنیا  هن ، مینکب ؛ یھاو  یاعدا  میھاوخیمن  تساکیرما . یرابکتسا  تردق  تسکش 

سراف  / ١٣٨٧/٠٢/١٣ ناتسا  یادھش  یاھهداوناخ  نارگراثیا و  نازابناج و  رادید  رد  تانایب 

اما دوشیم ! شومارف  درذگیم و  تسا ، هلزلز  کی  دندرک : لیلحت  اھیلیخ  دوب ؛ نوگهلزلز  یاهثداح  لوا  رد  تسا . لیبق  نیمھ  زا  مھ  امش  نادیھش  تداھش  امـش و  بالقنا 

لوصحم هکلب  نم ، فرح  هن  نیا  دـنکیم ؛ ادـیپ  یرتشیب  خوسر  زور  هب  زور  یمالـسا  بالقنا  میھاـفم  ناملـسم ، یاـھتلم  لد  قاـمعا  رد  زورما  دـش . سکع  دـشن ؛ روجنیا 

دننکیم و دیدھت  دینیبیم  هکینیا  دنھدیم . تداھش  اھنآ  دنیوگیم ؛ اھنآ  تسا ! یمالـسا  بالقنا  ناریا و  تلم  ناشنانمـشد ، نیرتنمـشد  هک  تسا  یناسک  یاھلیلحت 

رتهتـسجرب و بترم  دشن و  گنرمک  جوم  نیا  دننیبیم  دشن ؛ شوماخ  هثداح  نیا  دننیبیم  دنـسرتیم ! تسا ؛ لیلحت  نیمھ  رطاخ  هب  دنـشکیم ، هدـبرع  ناریا  تلم  هیلع 

. دنسرتیم اذل  دوشیم ؛ رتشیب  نآ  قمع  رتهدرتسگ و 

رگید ار  ادھـش  مسا  دنتفگ : ای  دش ، مامت  بالقنا  دـنتفگ : ای  نادان  لفاغ و  مدآ  ات  دـنچ  هک  دوب  نیا  مھ  تلع  هدـش ؛ مامت  بالقنا  روشک  نیا  یوت  دـندرک  لایخ  اھنآ  یزور  کی 

رواب دننک ، تسرد  لیلحت  ناشدوخ  یاھتسایس  یارب  دنتساوخیم  اھفرح  نیا  زا  هک  یئاھلقعیب  نآ  اھفرح ! نیا  زا  درپس و  خیرات  یهزوم  هب  دیاب  ار  ماما  دنتفگ : ای  دیرواین ،

زا ناریا ، تمظع  زا  ناریا ، تلم  زا  دـنیبیم . ناشاھلیلحت  رد  نانخـس و  رد  ار  لیلحت  نآ  زا  سای  راثآ  دـنکیم ، هاگن  ناسنا  هک  زورما  دـش . مامت  بالقنا  دـندرک  لاـیخ  دـندرک ؛

. دننکیم همھاو  ساسحا  ناریا ، یاھناوج  دادعتسا  زا  ناریا و  لالقتسا 

ید  / ١٣٨٧/١٠/١٩ مھدزون  مایق  تبسانم  هب  مق  مدرم  رادید  رد  تانایب 

زا شیپ  ار  یاهثداح  دندوب -  مق  زیزع  مدرم  هک  ناریا -  تلم  زا  یـشخب  هک  تساجنآ  زا  هثداح  نیا  تیمھا  تسین . ارذـگ  یخیرات  یهثداح  کی  افرـص  ید ، مھدزون  یهلئـسم 

همانزور کی  رد  راوگرزب  ماما  هب  تناھا  یهیضق  دننک . عورش  روشک  رد  ار  یمیظع  نایرج  کی  ات  دمآ ، اھنآ  کمک  هب  مدرم  نیا  یرایشوھ  یرادیب و  سح  دندرک . سح  نآ  عوقو 

ساسحا ار  هئطوت  نیا  یناھنپ  شخب  هیضق و  نیا  قمع  تشادن ؛ یتیمھا  نادنچ  زور  نآ  نیبرھاظ ، رگنیحطس و  مدرم  زا  یلیخ  رظن  زا  توغاط ، رابرد  رودزم  کی  ملق  هب  و 

؛ دـندرک ساسحا  مق ، ناناوج  مق ، مدرم  دـھدیمن . ناشن  نآ  لباقم  رد  مھ  یلمعلاسکع  اعبط  دـنکن ، ساسحا  ناـسنا  ار  یاهئطوت  کـی  یتقو  دـندرکیمن . کرد  دـندرکیمن ؛

، دیدرک ادیپ  زور  نآ  هک  ار  یکرد  نآ  اھیمق  امـش  رگا  داتفا . قافتا  ام  بالقنا  خیرات  رد  هک  تسا  یاهثداح  نیا  زا  شخب  نیرتمھم  نیا  دندیمھف . ار  هثداح  تیمھا  دندرک ؛ کرد 

تازرابم نایرج  دوبن  مولعم  دیدروآیمن ، دوجو  هب  توغاط  هاگتـسد  یارب  ار  ریظنیب  یئاوسر  نآ  دیدادیمن و  دیھـش  دیدرکیمن ، عافد  دیدمآیمن ، اھنابایخ  هب  دیدرکیمن ، ادـیپ 

ندرکمھف و زا  یـشان  تسین ، یفداـصت  زیچ  کـی  عورـش  یهطقن  و  تسا . مھم  یلیخ  عورـش  یهطقن  دـنک . ادـیپ  هـمادا  دـتفیب و  قاـفتا  داـتفا ، قاـفتا  هـک  یلکـش  نـیا  هـب 

حیحص کرد  نیا  هک  داد  ناشن  تشاد و  مق  ید  یهدزون  یهثداح  ار  رنھ  نیا  تسا . ناھنپ  اھمشچ  زا  تسا ؛ هدیشوپ  نآ  داعبا  زا  یرایسب  هک  تسا  یاهثداح  کی  ندرککرد 

هچ تسا ، هدـش  جرد  همانزور  رد  هیلع ) یلاـعت  ناوضر هللا   ) ماـما هیلع  هک  یاهلاـقم  نیا  رـس  تشپ  هک  دـنادیم  دـمھفیم ؛ ار  هئطوت  دراد ؛ دوب ، هدـمآ  شیپ  هک  یاهیـضق  زا  ار 

ثداوح دیاب  تلم  کی  قیمع  یناسنا و  مش  تسا . نیمھ  سرد  مھ  زورما  دش . لمعلاسکع  هب  راداو  دیمھف ، ار  هئطوت  نوچ  دتفایم . قافتا  دتفیب و  قافتا  دـیاب  یئاھزیچ 

« يسایس لیلحت  تردق   » 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 29هاگياپ  هحفص 19 
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مـش کرد و  نیا  نتـشادن  مینکیم ، هاگن  یتقو  مالـسا  خیرات  لوط  رد  دـھدب . ناشن  لمعلاسکع  و  دـتفایم ، دراد  یقافتا  هچ  هک  دـمھفب  دـنک و  ساسحا  نآ  عوقو  زا  لبق  ار 

لمعلاسکع زا  دنروایب و  اھتلم  رس  رب  دنھاوخیم ، هک  یراک  رھ  هک  تسا  هداد  ناکما  اھتلم  نانمـشد  هب  تسا و  هتـشاد  هگن  باوخ  رد  هشیمھ  ار  اھتلم  تسرد ، یـسایس 

. دننامب نوصم  ناما و  رد  اھنآ 

 - مرکم یبن  تلحر  زا  دعب  یهلاس  هاجنپ  ینعی  ترجھ -  یهثداح  زا  دعب  یهلاس  تصش  رخاوا  نارود  ناناملسم  زا  یرایسب  دینک . هاگن  البرک  یهثداح  هب  امـش  هاگن ، نیا  اب 

رھ دنتـساوخیم ، یراک  رھ  هک  یناـسک  یولج  دوب  زاـب  نادـیم ، اذـل  دنتـشادن . لـمعلاسکع  دنتـشادن ، لـیلحت  نوچ  دنتـشادن . یتسرد  لـیلحت  تشذـگیم ، هک  یثداوح  زا 

چیھ هک  یناوج  اوسر -  ماندب  رجاف  قساف  درف  کی  هک  دیسر  یئاج  هب  راک  دندرکیم . دشابن ؛ ناشرادولج  یسک  دندروآیم ، دوجو  هب  یمالسا  تما  ریـسم  رد  هک  یفارحنا 

نیـشناج یمالـسا و  تما  ربھر  دوشب  تسا -  رھاـظ  وا  لاـمعا  رد  ربـمغیپ  ریـسم  سکع  یهطقن  درادـن و  دوجو  وا  رد  ربـمغیپ  تفـالخ  یمالـسا و  تیمکاـح  طیارـش  زا  کـی 

. دندرکن رطخ  ساسحا  صاوخ  دماین . بیجع  دـندوب ، نارود  نآ  رد  هک  یمدرم  رظن  هب  هثداح  نیا  زور  نآ  دـیآیم ؟ بیجع  امـش  رظن  هب  زورما  هثداح  نیا  ردـقچ  دـینیبب  ربمغیپ !

. دنھدب ناشن  یلمعلاسکع  هک  دادن  هزاجا  ناشتحار ، ناشتیفاع ، ناشیصخش ، عفانم  دندرکیم ، رطخ  ساسحا  دیاش  هک  مھ  یضعب 

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 

اضرلا  / ١٣٨٨/٠١/٠١ یسومنبیلع  ترضح  هاگراب  نارواجم  نارئاز و  رادید  رد  تانایب 

هتسیاش و تلم ، نیا  روشک ، رد  داعبا  یهمھ  زا  تسا . هبناج  همھ  تفرشیپ  تفرشیپ ، زا  دوصقم  تسین . ضحم  تھج  کی  رد  تفرـشیپ  تسیچ ؟ تفرـشیپ  زا  ام  دوصقم 

، تیوـنعم رد  قـالخا و  رد  تفرـشیپ  یللملا ، نیب  تزع  یلم و  رادـتقا  رد  تفرـشیپ  یرواـنف ، شناد و  رد  تفرـشیپ  یلم ، تورث  دـیلوت  رد  تفرـشیپ  تسا : تفرـشیپ  راوازس 

زا میناوتب  ام  هک  تسا  نیا  شیانعم  یروهرھب  یاـقترا  یروهرھب . یاـقترا  رد  تفرـشیپ  مدرم -  یارب  یقـالخا  تینما  مھ  یعاـمتجا ، تینما  مھ  روشک -  تینما  رد  تفرـشیپ 

ار هدافتسا  نیرتھب  نیرتشیب و  تسھ ، رایتخا  رد  هک  هچنآ  زا  دوجوم و  هار  زا  دوجوم ، یهناخراک  زا  دوجوم ، زاگ  زا  دوجوم ، تفن  زا  مینکب . ار  هدافتسا  نیرتھب  میراد ، هک  هچنآ 

تفرـشیپ چـیھ  دوشب ، مکاح  مدرم  لمع  نھذ و  رب  ینکـشنوناق  دوشب ، ینوناقیب  راـچد  یتلم  رگا  هک  یعاـمتجا ؛ طابـضنا  یئارگنوناـق و  رد  تفرـشیپ  نینچمھ  مینکب .

اما دننزب ؛ مھ  هب  ار  نآ  دـناهدرک  یعـس  بالقنا  لوا  زا  نانمـشد  هک  یزیچ  یلم ؛ ماجـسنا  تدـحو و  رد  تفرـشیپ  دـش . دـھاوخن  روشک  تلم و  نآ  بیـصن  یتسرد  لوقعم و 

هچرھ دـیاب  اـم  ار  نیا  تسا ؛ هدرک  ظـفح  دریگب ، رارق  هدافتـسا  وس  دروم  هقرفت  یارب  دوـب  نکمم  هک  یئاـھهنیمز  یهمھ  اـب  ار  دوـخ  ماجـسنا  داـحتا و  اـم  تلم  هناتخبـشوخ 

دـشر یـسایس ، کرد  هک  یـسایس ؛ دـشر  رد  تفرـشیپ  دـنوش . رادروـخرب  هاـفر  زا  دـنناوتب  تاـقبط  یهـمھ  یموـمع ؛ هاـفر  رد  تفرـشیپ  میـشخبب . اـقترا  مـینک و  رتـشیب 

دـشر دـیاب  ام  اذـل  تسا ؛ نانمـشد  یاھیھاوخدـب  لباقم  رد  نیدالوپ  راصح  کی  لثم  ام ، تلم  تیعمج  دـننام  یمیظع  تیعمج  یارب  یـسایس  لـیلحت  تردـق  یـسایس ،

. مینک تفرشیپ  دیاب  مھ  تھج  نیا  رد  زاب  اما  دنیولج ؛ اھتلم  زا  یرایسب  زا  مھ  زورما  یسایس ، دشر  ظاحل  زا  ام  مدرم  میربب . الاب  ار  دوخ  یسایس 

جدننس  / ١٣٨٨/٠٢/٢٢ یدازآ  نادیم  رد  ناتسدرک  ناتسا  مدرم  عمج  رد  تانایب 

ظفح دـیاب  ار  یلم  تزع  نیا  مینک ، هجوـت  دـیاب  همھ  ار  نیا  ناریا ! گرزب  تلم  ناتـسدرک و  زیزع  مدرم  نم ! نارھاوـخ  ناردارب و  تسا . یلم  تزع  نیا  ظـفح  تسا  مھم  هـچنآ 

و وا ، نامیا  رد  شتلع  تسا ، ذوفن  یاراد  یناھج  گرزب  یاھتسایس  رد  تسا و  زیزع  ناریا  تلم  رگا  زورما  دوشیمن ؛ ظفح  راعـش  اب  اعدا و  اب  نابز و  اب  طقف  یلم  تزع  مینک .

تدحو ام  رگا  دوشیم . دیدھت  راچد  ام  تزع  میھدب  تسد  زا  هک  ار  لماوع  نیا  زا  مادـک  رھ  تسوا . یگچراپکی  تدـحو و  رد  و  وا ، یهناعاجـش  مادـقا  رد  و  وا ، راکتبا  لمع و  رد 

لسن رد  صوصخب  تلم ، میظع  یهعومجم  رد  زورما  هللادمحب  هک  ار -  نامدوخ  شالت  راک و  یهیحور  رگا  میھدب ، تسد  زا  ار  نامدوخ  نامیا  رگا  میھدب ، تسد  زا  ار  نامدوخ 

. تسا اھناوج -  یارب  صوصخب  یسایس -  ثداوح  لیلحت  یارب  یساسا  یهطقن  کی  نیا  داد . میھاوخ  تسد  زا  ار  نامتزع  میھدب ، تسد  زا  تسا -  سوسحم  ناوج 

اھهاگشناد  / ٠٨/١٣٨٨/٠۶ دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

مھم نیا ، دـنکب ؛ دـیاب  راک  هچ  ثداوح  روج  نیا  رد  هک  دـنادب  یمالـسا ، یروھمج  یالاو  فادـھا  هب  دـقتعم  نموم ، فرـش ، اـب  ناـسنا  کـی  هک  تسا  نیا  تسا  مھم  هک  هچنآ 

نیا رد  مرادن  مھ  انب  منکیم ، تبحـص  هاتوک  هتبلا  نم -  هک  دـنکیم ، یمازلا  صاخ  یهلئـسم  نیا  رد  ار  نایھاگـشناد  امـش  اب  نم  یهبطاخم  هک  تسا  یزیچ  نآ  نیا ، تسا .

متفگ اھنآ  هب  اھناوج -  زا  دوب  یعامتجا  تسھ ، عامتجا  الاح  هک  روط  نیمھ  هینیسح  دندوب -  اجنیا  وجشناد  یاھناوج  هک  مھ  شیپ  زور  دنچ  رد  منزب -  فرح  الیـصفت  هنیمز 

همھ دنتفگ و  یھ  مھ  اھنآ  میوگب ، هدنب  هکنیا  زا  لبق  ررکم  دنتفگ ؛ یھ  ار  نیمھ  مھ  اھناوج  دوخ  هتبلا  هک  میھجاوم ، نمـشد  یوس  زا  مرن  یهزرابم  اب  مرن ، گنج  اب  ام  هک 

طقف زابرس  نوچ  نازابرس ، میتفگن  دیاهھبج . نیا  ناوج  نارسفا  وجشناد ، یاھناوج  امش  مرن ، گنج  نیا  رد  متفگ : هک  دوب  نیا  مدرک  هفاضا  نم  هک  ینآ  دنتـسنادیم . ار  نیا 

. دنک لمع  دیوگیم ، هدنامرف  هچ  رھ  دیاب  درادن و  هدارا  یریگمیمصت و  شدوخ  زا  هنوگچیھ  زابرس  ینعی  بقع . دیایب  ایب ، بقع  ولج ؛ دورب  شیپ ، دنیوگب  وا  هب  هک  تسا  رظتنم 

ار هنحـص  مھ  دنکیم ، لمع  روتـسد  هب  مھ  تسا ؛ هنحـص  وت  ناوج  رـسفا  دننکیم . ار  نالک  یاھیحارط  اھنآ  نوچ  گرزب ، یاھناگی  اھهاگرارق و  حارط  ناھدـنامرف  مھ  میتفگن 

مھ لمع  دنراد ، مھ  رکف  ناوج ، نارسفا  اتقیقح  تسا . نیا  ششقن  وجشناد  دنناوج ؛ نارـسفا  اھنیا  اذل  دیامزآیم . ار  هنحـص  دوخ  ناج  دوخ و  مسج  اب  دینیبیم ؛ تسرد 

لئاسم یاھهنیمز  رد  رگا  دراد ؟ یاهبتر  هچ  هاگشناد  داتسا  فیرعت ، نیا  اب  بوخ ، دننکیم . راک  مھ  بوچراھچ  رد  دننیبیم ، مھ  ار  عاضوا  دنراد ، روضح  مھ  هنحـص  وت  دنراد ،

وا داتسا  هک  امـش  تسا ، ناوج  رـسفا  ام ، یوجـشناد  ناوج  دراد ، جایتحا  یفاک  تریـصب  هب  زاب ، مشچ  هب  هک  یئاھزیچ  نآ  روشک ، لئاسم  یـسایس ، لئاسم  یعامتجا ،

؛ دینکب فشک  ار  نمـشد  یاھفدھ  دینکب ؛ یئاسانـش  تسرد  ار  نمـشد  دینیبب ؛ ار  نالک  لئاسم  دیاب  هک  دیتسھ  یاهدـنامرف  امـش  دـیناوج ؛ رـسفا  رتالاب  یهبتر  دـیتسھ ،

« يسایس لیلحت  تردق   » 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 29هاگياپ  هحفص 20 
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، فلتخم یاھهبتر  رد  دـینک . تکرح  نالک ، یحارط  نیا  رد  دـینکب و  نـالک  یحارط  وا ، ساـسا  رب  دیـشکب و  رـس  دـنادن ، وا  دوخ  هک  یناـنچنآ  نمـشد ، یاـھهاگرارق  هب  اـنایحا 

. دننکیم افیا  ار  اھشقن  نیا  الاب  ناھدنامرف 

ار ناتیاھناوج  تسا . نیا  مرتحم  دیتاسا  زا  عقوت  تسا . یمالسا  یروھمج  ماظن  یهدنیآ  لاح و  یهتسیاش  داتسا  نآ  دنک ، افیا  ار  شقن  نیا  دناوتب  هک  یداتسا  الاح  بوخ ،

رکب و ورمع و  دیز و  زا  ندروآ  مسا  متـسین . یلیخ  مھ  قفاوم  نم  الـصا  هن ، دینک . یفرعم  ناشیارب  ار  یـسایس  ورمع  دیز و  دینیـشنب  هک  تسین  نیا  مروظنم  دینک . هیجوت 

سالک یاضف  ندیـشخب . دیما  اب  نداد ؛ دیما  اب  روج ؟ هچ  دیھدب . راک  طاشن  راک و  ناوت  اھنیا  هب  دیھدب . لیلحت  تردق  اھنیا  هب  دنکیمن . لکـشم  لح  هب  یکمک  اھزیچ ، نیا  ... 

. تسا سای  تسا ، یدیماان  دیایب ، روشک  کی  رد  لسن  کی  رـس  رب  تسا  نکمم  هک  یئالب  نیرتدـب  هدـنیآ . هب  دـیما  دـینک ؛ دـیما  یاضف  ار  هاگـشناد  سرد و  طیحم  یاضف  ار ،

، یسایس یعامتجا و  یاھتیلاعف  هچ  تساھتیلاعف ؛ یهمھ  کلھم  مس  هدنیآ -  زا  سای  درادن - » یاهدیاف   » یهیحور نیا  درادن . یاهدیاف  دراد ؟ هدیاف  هچ  اقآ ! دنیوگیم : هکنیا 

زا دـیماان  رگا  اھنیا  دـنداد ، ماجنا  نوگانوگ  یاھـشناد  یبرجت و  مولع  یاھهنیمز  رد  ار  گرزب  تایفـشک  هک  یناسک  نیا  یـشھوژپ . یاـھتیلاعف  یملع ، یاـھتیلاعف  یتح  هچ 

زا شاهدـنیآ ، زا  شبـالقنا ، زا  شروشک ، زا  دـننک  دـیماان  ار  اـم  ناوج  دربیم . شیپ  ار  ناـسنا  هک  تسا  یمیظع  یورین  نآ  دـیما ، دندیـسریمن . اـجنیا  هب  اـعطق  دـندوب ، هجیتـن 

. دراد دوجو  ماظن  نیفلاخم  ام و  نانمشد  یاھهمانرب  وت  هک  تسا  یراک  نیا  تسا . رضم  یلیخ  نیا  شایلغش . یهدنیآ  زا  شایملع ، یهدنیآ  زا  شھاگـشناد ، زا  شتلود ،

. دیھد رارق  ولج  هب  تکرح  طیحم  دیما ، طیحم  طاشن ، طیحم  وجشناد ، یارب  ار  طیحم  تسا . نیا  یساسا  یاھراک  زا  یکی  نم  رظن  هب 

نویناحور  / ١٣٨٨/٠٩/٢٢ بالط و  زا  یعمج  اب  رادید  رد  تانایب 

روشک هب  طوبرم  مھ  یـشخب  تسا . لصتم  مھ  هب  اھنیا  هقطنم ، ثداوح  ملاع ، ثداوح  دـشاب . ادـج  ملاـع  ثداوح  زا  هک  تسین  یلیلحت  ناـمروشک  یراـج  ثداوح  لـیلحت 

کی تلم و  کـی  هک  دـھدیم  ناـشن  نیا  و  دـنیب ؛ یم  اـجنیا  زا  ار  دوـخ  راـک  یگنل  رابکتـسا  هک  تسا  نیا  مھ  تـلع  تـسا . یـساسا  یلـصا و  شخب  نآ  هـتبلا  هـک  تساـم ،

رادـیب یتـقو  تلم  کـی  تسا . تقیقح  نیا  هب  هجوت  اـب  مالـسا ، تما  هب  درکیم  باـطخ  یھ  اـم  راوگرزب  ماـما  هک  ینیا  دـنک . اـفیا  دـناوتیم  یـشقن  هچ  یناـسنا  یهعومجم 

ناشدوخ یرابکتـسا  فادھا  ندناسر  رمث  هب  یارب  هک  یدیلوت  طخ  دندرک ، تسرد  اھنآ  هک  یاهناخراک  دزیرب . مھ  هب  ار  رابکتـسا  تابـساحم  یهمھ  دـناوتیم  روجنیا  دوشیم ،

یاـھتلم یهمھ  رگا  دوشیم ! هچ  نادـیم ، یوت  دـنیایب  ناملـسم  یاـھتلم  یهمھ  رگا  دـنکیم . فـقوتم  اـی  دـنک  روـجنیا  تلم  کـی  یرادـیب  ار  دـیلوت  طـخ  نیا  دـندروآ ، دوـجو  هب 

هب دوشب و  شوماخ  امش  نم و  یادص  دنھاوخیم  دنسرتیم . نیا  زا  دتفا ! یم  ایند  رد  یقافتا  هچ  دننک ، ادیپ  ار  روضح  نیمھ  ار ، یگدامآ  نیمھ  ار ، تریصب  نیمھ  ناملسم 

. تسا ردقچ  ملاع  ثداوح  رد  تلم  کی  تریصب  یرادیب و  ریثات  دنمھفن  رگید  یاھتلم  هک  دننک  یراک  دنھاوخیم  دسرن . رگید  یاھتلم  شوگ 

نویناحور  / ١٣٨٨/٠٩/٢٢ بالط و  زا  یعمج  اب  رادید  رد  تانایب 

نینچ کی  اھنآ ، نارادفرط  یهصرع  رد  هک  دننکیم  یراک  دعب  دنھدیم ، ماما  زا  یرادفرط  راعش  دنھدیم . ماجنا  نوناق  فالخ  رب  احیرـص  لمع  دنھدیم ، نوناق  زا  یرادفرط  راعش 

. دـندش لاحـشوخ  یلیخ  راک  نیا  زا  نانمـشد  تسین . یکچوک  راک  تسین ؛ یمک  راک  نیا ، دوشب . تناھا  ماما  سکع  هب  دوشب ، تناھا  ماما  هب  دریگب ؛ ماـجنا  یگرزب  هاـنگ 

هیلع یلم ، حـلاصم  هیلع  دـنوشیم  قیوشت  دـننکیم ؛ لمع  میمـصت ، نآ  ساسا  رب  دـنریگیم ؛ میمـصت  لیلحت ، نآ  ساسا  رب  دـننکیم . مھ  لیلحت  تسین ، یلاحـشوخ  طـقف 

( مالـسلا هالـصلا و  هیلع   ) نینموملاریما نایب  رد  هک  تسا  یزیچ  ناـمھ  اـضف و  یگدولآراـبغ  ناـمھ  بیرف ، ناـمھ  دـنکیم ، داـجیا  ار  لکـشم  هک  یزیچ  نآ  اـجنیا  ناریا . تلم 

قح دننکیم ، طولخم  لطاب  یهملک  کی  اب  ار  قح  یهملک  کی  هئایلوا ؛» یلع  ناطیشلا  یلوتسی  کلانھف  ناجزمیف  ثغـض  اذھ  نم  ثغـض و  اذھ  نم  ذخوی  نکل  و  : » تسھ

. دنکیم ادیپ  انعم  ندرک ، نیعم  زیام  ندرک ، نیعم  صخاش  یرگنشور ، هک  تساجنیا  دوشیم . هبتشم  قح  ایلوا  رب 

نمھب  / ١٣٨٨/١١/٠۶ شش  هسامح  درگلاس  رد  ناردنزام  مدرم  رادید 

نمھب ینعی ۶  گرزب ، یهرطاخ  نیا  و  مودخ -  شکتمحز و  نالوئسم  مرتحم ، یاملع  نادیھش ، مظعم  یاھهداوناخ  صوصخب  زیزع -  نارھاوخ  ناردارب و  دیدمآ  شوخ  یلیخ 

؛ مراد ار  هدیقع  نیمھ  مھ  هدنب  هلب ، دـیدرک . دـیدجت  اھهرطاخ  اھنھذ و  رد  تسا ، لمآ  مدرم  هب  قلعتم  نآ  راختفا  تسا و  ناریا  تلم  یهتـسجرب  یاھهسامح  زا  یکی  هک  ار 

تـسرد ار  اھهرطاخ  نیا  دـیاب  ام  ناوج  لسن  دوش . گنرمک  اـھنھذ  رد  بـالقنا ، خـیرات  یهدـننک  نییعت  ریظنیب و  ثداوح  نیا  هوکـشرپ ، یاـھهرطاخ  نیا  هک  داد  هزاـجا  دـیابن 

. دھدب رارق  دوخ  دنلب  فدھ  دوخ و  یارجامرپ  یهدنیآ  هار  غارچ  ار  اھنآ  دنک و  لیلحت  ار  اھنآ  دناوتب  دسانشب ،

١٣٨٩/٠٢/٢٠ /  « اد  » باتک راشتنا  دیلوت و  ناراکردنا  تسد  یرنھ و  هزوح  نالوئسم  زا  یعمج  رادید 

. تسا ریذپناکما  ییاھباتک  نینچ  رشن  دیلوت و  قیرط  زا  یگنھرف  یلاعت  دشر و  و  ایاضق ، زا  مدرم  لیلحت  تردق  مھف و  هبرجت ، شناد ، یاقترا 

ماظن  / ٢٧/١٣٨٩/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

ناریا نیب  یایمیدـق  یدـنبهھبج  کی  هک  مینک  عورـش  اـجنیا  زا  دـیاب  میوشن ، راـچد  اـطخ  هب  لـیلحت ، رد  مینکب و  تسرد  لـیلحت  ار  ناـمروشک  ینونک  یاـیاضق  میھاوخب  رگا 

یتارییغت ام  لباقم  یهھبج  نیا  هتبلا  تسین . دیدج  درذگیم ؛ لاس  ود  یکی  یس و  یدنبهھبج ، هعزانم و  هضراعم و  نیا  رمع  زا  دراد . دوجو  یاهعومجم  کی  نیب  یمالسا و 

تکرح میراد  میتفرگ ، تعرـس  اب  ار  یطخ  کی  تسا . هار  نامھ  نامھار  تسا ، لوصا  نامھ  ناملوصا  تسا ، فرح  نامھ  نامفرح  ام  میاهدرکن . یتوافت  ام  یلو  هدـید ، مھ 

. میوریم ولج  ناوت  ردق  هب  میراد  تسا . هدوب  مولعم  صخشم و  بالقنا ، یاھهیاپ  رد  ماما و  تاشیامرف  رد  مھ  لوا  زا  فادھا ، نیا  میدرک . مھ  صخـشم  ار  نامفادھا  مینکیم .

مـشچ هب  هدیدپ  ود  یدنبهھبج ، نیا  رد  زورما  دندش . لخاد  دندوبن ، یناسک  دـندش ؛ جراخ  دـندوب ، یناسک  هدـش ؛ دایز  مک و  تسا ، هتـشاد  یتارییغت  لباقم  یهھبج  نکیل 

؛ تسا هدوب  لوزن  تمـس  هب  تکرح  لباقم ، یهھبج  تکرح  ینعی  تسا ؛ فعـض  راچد  لبق  هب  تبـسن  ام  لباقم  یهھبج  ام ، لـباقم  فرط  هک  تسا  نیا  هدـیدپ  کـی  دروخیم :

لالدتـسا لـباق  یهدـیدپ  ود  هدـیدپ ، ود  نیا  هدوب . تیوـقت  هب  ور  تکرح  اـم  تکرح  ینعی  تسا ؛ توـق  تمـس  هب  اـم  یهھبج  هک  تسا  نیا  مود  یهدـیدپ  تسا . هدـش  فـیعض 

. تسا تایعقاو  هب  یکتم  تسین ، یراعش  فرح  ینعی  تسا ؛

ماظن  / ٢٧/١٣٨٩/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

ناتـسناغفا رد  دروـخ ، تسکـش  قارع  رد  دروـخ ، تسکـش  هناـیمرواخ  رد  شاهبرجت  هک  لـباقم  یهھبج  سکعب  اـم  تـسا . یقفوـم  یاـھهبرجت  نامیـسایس ، یاـھهبرجت 

یروھمج هک  یدح  نآ  رد  مدروآ ، مسا  هک  یئاھاج  نیمھ  رد  هدوب . قفوم  ام  یاھهبرجت  میدـش ، دراو  هک  یئاج  رھ  رد  دروخ ، تسکـش  فلتخم  قطانم  رد  دروخ ، تسکش 

ناـمھ دـننکیم . فارتـعا  همھ  ار  نیا  میدوب ؛ هارمھ  تیقفوم  اـب  اـم  تسا ، هدرک  یمادـقا  تسا ، هتفرگ  یعـضوم  تسا ، هتـسناد  دوخ  یهفیظو  تسا ، هدـش  دراو  یمالـسا 

. دنتحاران رایسب  تھج  نیا  زا  مھ  ام  یابقر 

؛ تسا ریگمشچ  هدیدپ  ود  نیا  سپ  تسام . یاھتیقفوم  وزج  نیا  دنـسوبحم ؛ روصحم و  یناھج  ترفن  راصح  رد  ام  نانمـشد  زورما  هک  تسا  نیا  مھ  ام  یاھتیقفوم  زا  یکی 

، دـینک هاـگن  هک  هاـگن  نیا  اـب  ار  روشک  یاـیاضق  یهمھ  دـینک ، هسیاـقم  هک  یتـقو  یروجنیا  تسا . دوعـص  هب  ور  اـم  ینحنم  تسا ، لوزن  هب  ور  لـباقم  یهھبج  ینحنم  ینعی 

. دینک لیلحت  تسرد  دیناوتیم 

مھ نمـشد  تسا . روـج  نیمھ  اـنیع  مھ  نمـشد  مینکیم ؛ یزیرهماـنرب  مینیـشنیم  مینکیم ، ریبدـت  مینکیم ، لـیلحت  مینکیم ، رکف  یدـنبهھبج  نیا  هب  تبـسن  اـم  بوـخ ،

نمشد دنکیم . یزیرهمانرب  دنکب ، هلاوح  یتسیاب  هک  یئاھهبرض  دھدب ، ماجنا  یمالـسا  یروھمج  اب  دیاب  هک  هچنآ  هب  تبـسن  یمالـسا ، یروھمج  هب  تبـسن  دنیـشنیم ،

همھ میمھفب ، ار  اھنیا  مھ  اب  دـیاب  همھ  میراد . نمـشد  لباقم  رد  یئاھیزیرهمانرب  کی  مھ  ام  دراد . یزیرهمانرب  عفادـت ، عضوم  زا  مھ  مجاھت ، عضوم  زا  مھ  اـم ، هب  تبـسن 

. تسا هدوب  روج  نیمھ  مھ  زورما  ات  هللادمحب  هک  ینانچمھ  میورب ؛ شیپ  لمع  نادیم  رد  مھ  اب  دیاب 

« يسایس لیلحت  تردق   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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ناضمر  / ٣١/١٣٨٩/٠۵ هام  زور  نیمھدزای  رد  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

نارھت یهیناـیب  زا  امـش  لـیلحت  دوب ؛ یمھم  یهلئـسم  نارھت  یهیناـیب  دیـشاب . هتـشاد  عضوم  لـیلحت و  اـمتح  دـنکیم ، ادـیپ  طاـبترا  روـشک  تشونرـس  اـب  هک  یلئاـسم  رد 

ناریا هیلع  اپورا  اکیرمآ و  یهبناجکی  یاھمیرحت  ای  هدش ، رداص  یمالـسا  یروھمج  هیلع  تینما  یاروش  یهمانعطق ١٩٢٩  دیفلاخم ؟ دیقفاوم ؟ تسیچ ؟ ناتعضوم  تسیچ ؟

ناشن نادـند  دـننکیم ، میرحت  دـننکیم ، مخا  نوچ  دـنک ؟ راک  هچ  ناریا  تسیچ ؟ ناتعـضوم  تسین . یکچوک  یهیـضق  نیا  تسیچ ؟ هیـضق  نیا  زا  امـش  لیلحت  هتفرگ ؛ لکش 

؛ تسا نیا  ناشلیلحت  هک  دنتـسھ  یایـسایس  یاھهعومجم  ام  روشک  لخاد  رد  تسا ؟ نیا  ناتلیلحت  میئایب ؟ هاتوک  یردـق  کی  الاح  میربب ؟ الاب  ار  نامیاھتـسد  دـنھدیم ،

رھ هک  دیدقتعم  هن ؛ ای  مینیـشنب ؟ بقع  دیراد ؟ لوبق  ار  نیا  امـش  بوخ ، دینیـشنب ! بقع  امـش  دـھدیم ، ناشن  شدوخ  زا  یگـس  یهرھچ  یلیخ  فرط  هک  یتقو  دـنیوگیم 

کتک هب  دیدھت  دندید  هک  یدرجمب  تسا . مخا  مدآ  نیا  جالع  دینک ؛ مخا  اقآ  دنیوگیم  دیسرتیم ، مخا  اب  امش  دندید  هک  یدرجمب  دنکیم . عیجشت  ار  فرط  ینیشنبقع ، هنوگ 

نیا ایند  تابـساحم  تسا . یروجنیا  فرط ، درادرب . تسد  شیاـھفرح  یهمھ  زا  بوخ  اـت  نزب  رتشیب  اـت  ود  دـنیوگیم  دـننکیم ، راداو  ینیـشنبقع  هب  ار  امـش  کـتک ، دوخ  اـی 

. تسا

مق  / ١٣٨٩/٠٨/٠٢ ناتسا  نایجیسب  رادید  رد  تانایب 

رکف دوخ و  نھذ  رد  دناهتـسناوت  عاضوا  یگدیچیپ  لابق  رد  نایجیـسب  هک  دنتفگ  تسرد  یلیخ  یمارگ  مرتحم و  رادرـس  نیا  تسا . تریـصب  دـنکیم ، صخـشم  ار  هار  هک  هچنآ 

رثکا هچرگا  دندرک ؛ هابتشا  مھ  اھیلیخ  دننک و  هابتـشا  اھیلیخ  دوب  نکمم  داد . ناشن  ار  نیا  لاس ٨٨  یایاضق  دنسانشب ؛ دننک و  داجیا  یگدیچیپ  دوخ  تیـصخش  دوخ و 

؛ درک ظفح  دوخ  یارب  ار  تریصب  مچرپ  نیا  تریصب و  صخاش  نیا  جیسب ، میظع  تکرح  اما  دندرک ؛ حیحصت  ار  هابتـشا  یمک  یهلـصاف  هب  دندوب ، هدرک  هابتـشا  هک  یناسک  نآ 

هجوم یهرھچ  کی  داد . صیخـشت  ار  قح  دوشیمن  اھهرھچ  اب  لاجرلاب ؛» قحلا  فرعی  ال  : » دوب هدومرف  مالـسلا ) هالـصلا و  هیلع   ) نینموملاریما هک  روط  ناـمھ  درکن ؛ هابتـشا 

، دـنوریم یـضوع  ار  هار  ربمغیپ  یهباحـص  زا  یـضعب  لثم  یھجوم  یهرھچ  یھاگ  دـشاب . قح  صخاش  دـناوتیمن  وا  اـما  تسا ؛ میرکت  دروم  تسا ، لوبق  دروم  تسا ، مرتحم 

، تفرن قح  هار  زا  هک  رھ  تسا ؛ قح  تفر ، هار  نیا  زا  هک  رھ  لطاب . ای  تسا  قح  صخـش  نیا  میمھفب  اـت  داد  صیخـشت  ار  هار  دـیاب  تخانـش ، ار  قح  دـیاب  دـننکیم . هابتـشا 

، تریـصب دنتریـصباب . دنداد  ناشن  دـنداد ؛ ناشن  ار  تریـصب  نیا  جیـسب ، مچرپ  جیـسب و  فقـس  ریز  رد  یهدـمآدرگ  نموم  ناوج  تعامج  تخانـش . دـیاب  ار  قح  تسا . دودرم 

تایح قح  دوب ، نایرج  نیا  یهمھ  ردپ  هک  یـسک  ماما -  درک . ادیپ  دیاب  صیخـشت  تردق  درک ، ادیپ  دیاب  لیلحت  تردق  دشاب . روج  نیمھ  دیاب  مھ  هدـنیآ  رد  تسا . لوا  رـصنع 

؛ دنتسین صاخشا  صخاش ، تسا ؛ مالـسا  صخاش ، دنادرگ . دنھاوخرب  ور  نم  زا  مدرم  موش ، ادج  مالـسا  زا  نم  رگا  دندومرف  تشاد -  میظع  تکرح  نیا  هعماج و  ندرگ  هب 

میناوتب ات  میناوخب  میمھفب و  ار  نمـشد  یهشقن  میھدب ، صیخـشت  ار  حیحـص  تکرح  میھدب ، صیخـشت  ار  هار  هک  داد  دای  ام  هب  وا  تسا . هیلع ) ناوضر هللا   ) ماما فرح  نیا 

. درک شومارف  دیابن  ار  تریصب  تسا . لوا  رصنع  تریصب ، سپ  تسوا . دض  رد  راک  مادک  تسا و  نمشد  طخ  رد  نمشد و  تھج  رد  راک  مادک  میمھفب 

مق  / ١٣٨٩/٠٨/٠۴ ناتسا  ناناوج  نایوجشناد و  رادید  رد  تانایب 

نوچ دندرک -  یحارط  ار  یتسایـس  کی  یناریا  یاھـسانشراک  زا  هدافتـسا  اب  نمـشد  یهھبج  بالقنا و  نانمـشد  دعب ، هب  بالقنا  لوا  یهھد  رخآ  یاھلاس  زا  دـینکب ؛ هجوت 

بالقنا زتیتنآ  مق  زا  هک  دوب  نیا  تسایـس  نآ  و  دندوب -  یناریا  دنتفرگیم ، رارق  ناشتروشم  فرط  هک  یناسک  دـندرکیمن ؛ ادـیپ  هجوت  هتکن  نیا  هب  یناریا  یاھـسانشراک  ریغ 

نیا اما  تسا ، مق  رد  ارھاظ  هیملع  یهزوح  تسا . تیناحور  یهزوح  مق  دـنروایب . دوجو  هب  مق  زا  مھ  بالقنا  دـض  کـی  دیـشوج ، مق  زا  بـالقنا  هک  روط  ناـمھ  دـننک . تسرد 

رد روشک  رساترس  زا  تسا . ذوفن  بحاص  دوخ  یاتسور  رد  دوخ ، رھش  رد  تسا ، نکاس  مق  رد  هک  یمق  یهبلط  نیا  تسا . رـشتنم  روشک  یهمھ  رد  انعم  رد  یوزوح  عمج 

رھ سپ  دوشیم . رـشتنم  روشک  رـساترس  رد  هزوح  هک  تسا  نیا  شیانعم  دـنوریم ، دوخ  لزاـنم  هب  یراـک  یارب  اـی  یلیطعت  یارب  هزوح  نیا  دارفا  هک  یزور  نآ  دـنعمج . اـجنیا 

نیا دراد ؛ یدادتما  کی  روشک  رـساترس  رد  عقاو  رد  تساجنیا ؛ رد  یایریگتھج  تکرح و  رھ  تساجنیا ، رد  یاهدارا  مزع و  رھ  تساجنیا ، رد  یاهدـیا  رھ  تساجنیا ، رد  یرکف 

ار نیا  دمھفب ؛ تسناوتیم  تیناحور  تعیبط  هب  انـشآ  کی  یناریا ، کی  یدوخ ، کی  ار  نیا  دـننک ؛ لیلحت  ار  تقیقح  نیا  دنتـسناوتیمن  اھیئاکیرمآ  دـندیمھفیمن ؛ اھهناگیب  ار 

لاس ۵٨ و ۵٩، نامھ  رد  منکیم . روبع  مروآیمن و  مسا  مروایب ، مسا  یسک  زا  مھاوخیمن  نوچ  نم  دننک . مھارف  ار  هنتف  یهنیمز  مق  رد  دندرک  یعس  اذل  دنداد ؛ دای  اھنآ  هب 

لیلحت یهسامح  روعـش ، یهساـمح  یونعم ، یهساـمح  هکلب  ندرکهرگ ، تشم  نادـیم و  یوت  ندـمآ  یهساـمح  طـقف  هن  دـندیرفآ ؛ هساـمح  زیربت  مدرم  مھ  مق ، مدرم  مھ 

دندوب هدرک  یحارط  دنیاھنآ -  لصا  زرم ؛ نوریب  نانمشد  اتدمع  نانمـشد -  نیفلاخم و  مھ  اجنیا  داتفا . مق  رد  قافتا  نیمھ  یرگید  لکـش  هب  مھ  ماما  تلحر  زا  دعب  تسرد .

شیب تالکشم  دنتشادیمن ، ار  مزال  یدنمـشوھ  نآ  رگا  دندوب ، زجاع  لیلحت  زا  مق  یاھناوج  رگا  دندوب ، لفاغ  اھیمق  رگا  دنروایب . دوجو  هب  اجنیا  رد  ار  زتیتنآ  نیا  دنناوتب  هک 

. تسا مق  رد  ناوج  یهعومجم  هب  تبسن  عقاو  نایب  نیا  تسا ، رما  تقیقح  نیا  دشیم ؛ اھنیا  زا 

ام تسامش . لام  مھ  روشک  تسامش ، لام  راک  نوچ  دیتسھ ؛ اھناوج  امش  منکیم ، حرطم  زورما  هک  یثحب  نیا  رد  هلمج  زا  ثحابم ، زا  یرایـسب  رد  نم  یهدمع  بطاخم 

حوطـس رد  دیاب  دینک ؛ هرادا  ار  روشک  نیا  دیاب  هک  دیتسھ  امـش  تساھامـش ؛ نارود  دعب  هب  الاح  زا  هدش . یرپس  ام  نارود  ام ، مھـس  ام ، تبون  میتسھ . هزور  دنچ  نامھم 

هب هجوـتم  خـیرات  رد  هک  تسا  یاهفیظو  نیا  دـیناسرب ؛ لاـمک  هب  هتـشاد ، دوـجو  نونکاـت  هک  یئاھدرواتـسد  زا  هدافتـسا  اـب  ار  یلم  تزع  نیا  ار ، یلم  رادـتقا  نـیا  فـلتخم ،

. دیتسھ امش  نم  بطاخم  اذل  تسامش .

نالیگ  / ١٣٨٩/١٠/٠٨ ناتسا  مدرم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نیا ام  نانمشد  دنمدرم ؛ دوخ  لوا  یهجرد  رد  دناهتشاد ، هگن  روشک  نیا  رد  ار  هتشارفارب  مچرپ  نیا  ار و  مالسا  ار و  یمالسا  یروھمج  ماظن  دوجو  یهمھ  اب  هک  یناسک  نآ 

، دننکیم هناروزم  تاراھظا  یھاگ  دـنھدیم ، راعـش  یھاگ  دـننکیم ، هئطوت  دـننزیم ، فرح  ام  تلم  هیلع  اکیرمآ -  اھنآ  سار  رد  و  ربکتـسم -  یاھتلود  نارادمدرـس  دـنمھفب . ار 

ام تلم  دنرادن . ناریا  تلم  زا  یتسرد  تخانـش  ناریا و  لئاسم  زا  یتسرد  لیلحت  هک  تسا  نیا  یارب  همھ  اھنیا  دنربیم ؛ هفافل  رد  یھاگ  دننکیم ، ینمـشد  احیرـص  یھاگ 

. تسا یرایشھ  تلم  تسا ، یرادیب  تلم 

لاس ٩٠  / ١٣٩٠/٠١/٠١ زاغآ  رد  یوضر  رھطم  مرح  رد  تانایب 

دننک و تمھ  دیاب  همھ  هک  دراد  دوجو  روشک  رد  یلصا  یهلئسم  کی  تاقوا  زا  یرایسب  رد  دینیبب ، دوشن . التبم  یاهیـشاح  لئاسم  هب  روشک  هک  تسا  نیا  رگید  طرـش  کی 

یاهیشاح یهلئسم  کی  دوشیم ، دنلب  یئادص  کی  یاهشوگ  کی  زا  مینیبیم  ناھگان  اما  دشاب ؛ نیا  روشک  ینوناک  یهلئـسم  دیاب  دنورب ؛ یلـصا  یهلئـسم  نیا  غارـس  هب 

صاخ یهطقن  کی  هب  ندیـسر  شفدھ  دـنکیم ، تکرح  دراد  یراطق  یناوراک ، یمھم ، ترفاسم  کی  رد  هک  دـنامیم  نیا  لثم  نیا  دوشیم . نآ  هجوتم  اھنھذ  دـننکیم ، تسرد 

هب دیابن  یاهیـشاح  لئاسم  دوش . هتفرگ  اھنآ  زا  مھ  تکرح  یهمادا  ناکما  انایحا  دننامب ، زاب  هار  زا  نابایب ، رد  یاهیـشاح  زیچ  کی  هب  دننک  لوغـشم  ار  اھنھذ  ناھگان  تسا ؛

لئاسم دوش  هجوت  دننک . ادج  یلـصا  لئاسم  زا  ار  یاهیـشاح  یعرف و  لئاسم  دنناوتیم  دنرایـشوھ ؛ دندنمـشوھ ، دنراد ، لیلحت  تردق  هناتخبـشوخ  ام  مدرم  دـیایب . نایم 

. دریگن رارق  یمومع  راکفا  هجوت  نوناک  یاهیشاح 

سراف  / ١٣٩٠/٠٢/٠٣ ناتسا  مدرم  رادید  رد  تانایب 

زا یاهبقع  روتاتکید  نیا  هک  تسا  نیا  ناشلکـشم  دـناهجاوم ؛ دبتـسم  مدآ  کی  اـب  دـناهجاوم ، روتاـتکید  کـی  اـب  هک  تسین  نیا  طـقف  ناشلکـشم  نارود  نیا  رد  رگید  اـھتلم 

، مینک هاگن  هک  دـید  نیا  اب  تسا . نیا  رامعتـسا  نارود  لکـشم  دـننکیم . دوباـن  لاـمیاپ و  ار  تلم  نیا  روشک و  نیا  عفاـنم  دـنراد  هک  دنتـسھ  اـھنآ  دراد ؛ یللملانیب  یاھتردـق 

. تسا روج  نیمھ  مھ  زورما  یایاضق  دوشیم . لیلحت  تسرد  لئاسم ، نیا  یهمھ 

« يسایس لیلحت  تردق   » 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 29هاگياپ  هحفص 22 
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هجیتن هب  مدرم  یرادـیب  نیا  انئمطم  دـتفایم . قافتا  دراد  هقطنم  رد  یثداوح  کی  یمالـسا ، یمومع  یرادـیب  تکرب  هب  یمالـسا ، بـالقنا  تکرب  هب  مالـسا ، تکرب  هب  زورما 

ادـیپ همادا  رتشیب  هچرھ  یراکادـف ، یارب  مدرم  یگدامآ  مدرم ، نامیا  مدرم ، مزع  تسا . هدیـسر  هجیتن  هب  یطاقن  رد  تعاس ، نیا  ات  زورما ، ات  هک  ناـنچمھ  دیـسر ؛ دـھاوخ 

اکیرمآ دننک . یگداتسیا  مدرم  دنھاوخیمن  دتفیب ؛ قافتا  دنھاوخیمن  اھتسینویھص  اکیرمآ و  رابکتسا ، هک  تسا  یزیچ  نآ  نیا ، دش . دھاوخ  رتشیب  اھنآ  یزوریپ  لامتحا  دنک ،

اما دـندش -  ریگلفاـغ  اـھنیا  روـج -  نیمھ  یئاـپورا  یاعدـمرپ  رمعتـسم  یاـھتلود  روـج ، نیمھ  اھتـسینویھص  دـش ؛ دراو  یناـھگان  وا  هب  هبرـض  دـش ، ریگلفاـغ  اـیاضق  نیا  رد 

دنراد مھ  رگید  روشک  ود  یکی  رد  دنتسناوتن ، الصا  هک  روشک  ود  یکی  رد  دناهتسناوتن ؛ الاح  ات  هناتخبشوخ  هتبلا  دنوش . طلسم  هنحـص  رب  تسا ، نکمم  روج  رھ  دنھاوخیم 

تیاھن تکرح  نیا  دـننکب ، یراک  رھ  ددرگرب . بقع  هب  هک  تسین  یزیچ  ولج  تمـس  هب  مدرم  تکرح  نیا  دوشب ؛ مامت  هک  تسین  یزیچ  یرادـیب  نیا  انئمطم  دـننکیم . شـالت 

. تسا هدرکنیمک  نمشد  هک  دننادب  دنشاب ، شوھب  دیاب  اھتلم  هتبلا  اھتردق . نایز  هب  مدرم و  عفن  هب  دراد  یبوخ 

یرواد ایاضق  نیا  رد  دـنناوتیم  هک  یناسک  یهمھ  نمی ، یهلئـسم  رد  یبیل ، یهلئـسم  رد  نیرحب ، یهلئـسم  رد  نالا  دـننکیم . راکـشآ  ملظ  افاصنا  اقح و  مھ  یئاھاج  کی 

یـسایس نارگلیلحت  راک  اھنیا  لیلحت  دننکیم . ملظ  مدرم  هب  دنراد  اھنیا  تخانـش . دنھاوخ  ضامغا  لباقریغ  رـصقم  راکتیانج و  ار  یبرغ  یاھتردق  نیا  دننک ، تقد  رگا  دـننک ،

یلعج تلود  عفن  هب  اھتـسینویھص ، عفن  هب  دـنراد  اـھنیا  برغ و  اـکیرمآ و  زورما  هک  تسا  نیا  تساـھنیا ، یهمھ  عمجرـس  هک  هچنآ  دـنیوگیم ؛ دـننکیم ، لـیلحت  بخ ، تسا ؛

. دناهتفرگ رارق  ملظ  دروم  هنافساتم  نیرحب  مدرم  مھ  همھ  زا  شیب  هک  دننکیم ؛ ملظ  دنروآیم و  راشف  مدرم  نیا  هب  لیئارسا ،

اھهاگشناد  / ٠٢/١٣٩٠/٠۶ دیتاسا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یهمھ رد  دـبلطیم . ار  یـشالت  کی  نیا  دنـشاب ؛ انـشآ  دـیاب  ناھج  قیاقح  اب  مھ  و  روشک ، قیاقح  تایعقاو و  اب  مھ  هاگـشناد ، زیزع  دـیتاسا  هک  تسا  نیا  رگید  یهتکن  کی 

هنامزب ال ملاعلا  . » دـش دـھاوخ  تالکـشم  راچد  دـشابن ، ملاع  دوخ  نامز  هب  رگا  دـننکیم ، هدافتـسا  وا  زا  یتعامج  هک  یملعم  ملاـع  تسا . روج  نیمھ  یملع ، یاـھهزوح 

یاـھنایرج دـمھفیم  دـنادیم و  ار  ناـھج  طـیحم  شاینوماریپ و  طـیحم  دوخ و  طـیحم  لاوـحا  عاـضوا و  یتـقو  ینعی  دسانـشیم ، ار  هناـمز  هک  یـسک  سباوـللا ؛» هیلع  مجھت 

راچد دـنکیمن و  هابتـشا  تواضق  نوگانوگ ، یایاضق  رد  دوشیمن ؛ هابتـشا  راچد  دـنوشیم ، هجاوم  مھ  اب  روج  هچ  تسیچ ، ناشفادـھا  دـنیاجک ، دـنیاھیک ، یناھج  نوگاـنوگ 

ملعم یارب  تسا ، مزـال  مھ  هزوح  ملعم  یارب  تسا ؛ مزـال  مھ  یھاگـشناد  یارب  تسا ، مزـال  مھ  یناـحور  یارب  تسا ؛ مزـال  همھ  یارب  یئانـشآ ، نیا  دوـشیمن . هابتـشا 

هک دش  هچ  تسیچ ، هدیدپ  نیا  هک  دنک ، جاتنتسا  ار  اھهدیدپ  دناوتیم  دسانـشیم ، ار  نوگانوگ  تانایرج  ناسنا  یتقو  تسا . یمھم  زیچ  کی  نیا  تسا ؛ مزال  مھ  هاگـشناد 

. دوشیمن هابتشا  اطخ و  راچد  لیلحت ، رد  داتفا ، قافتا  نیا 

یاھهناسر زا  ریغ  اھنیا  تسا . روآتشھد  الـصا  دنداد ، ام  هب  دندروآ و  اجنیا  شیپ  یدنچ  ار  شرامآ  هک  یئاھهناسر  دادـعت  نیا  دـنکیم . نارابلیلحت  دراد  بترم  نمـشد  هتبلا 

اھهناسر نیا  رد  هک  یئاھلیلحت  تساھنویزیولت . اھویدار و  اھهراوھام و  نیمھ  روظنم ، تسا -  یاهدودـحم  زا  جراـخ  زرمیب و  یاـیند  کـی  رگید  هک  تنرتنیا  تسا -  یتنرتنیا 

هب مدرم  هک  مھ  دننادیم  دننکیم ، دـیلوت  هوبنا  هک  یئاھنآ  الاح  تسا . روآماسرـس  دوشیم ، هداد  ناریا  تلم  یمالـسا و  ماظن  یمالـسا و  یروھمج  اب  هلباقم  فدـھ  اب  ابترم 

و « ؛ دنروآیم رد  نیا  زا  بویعم  طلغ و  لیلحت  کی  دنیآیم  دننکیم ، طولخم  غورد  اب  ار  تسار  درک . شالت  دیاب  دوشیم ، هک  یرادقم  رھ  دنیوگیم  دنھدیمن . شوگ  اھنیا  یهمھ 

هابتـشا راـچد  یـسک  دـھدب ، ناـشن  ار  شدوخ  هبئاـشیب  صلاـخ و  روـط  هب  قـح  رگا  دـیامرفیم : نینموـملاریما  ناـجزمیف .» ثغـض  کاذ  نم  ثغـض و  اذـھ  نم  ذـخوی  نکیل 

نا ول  نیداترملا و  یلع  فخی  مل  قحلا  جازم  نم  صلخ  لطابلا  نا  ولف  « ؛ دوشیمن لطاب  راچد  یـسک  دـھدب ، ناشن  ار  شدوخ  قح ، اب  یگتخیمآ  نودـب  لـطاب  رگا  دوشیمن ؛

طولخم ار  لطاب  زا  همقل  کی  قح ، زا  همقل  کـی  ناـجزمیف .» ثغـض  کاذ  نم  ثغـض و  اذـھ  نم  ذـخوی  نکیل  نیدـناعملا و  نسلا  هنع  تعطقنا  لـطابلا  سبل  نم  صلخ  قحلا 

یئاھلیلحت تاقوا  یھاگ  دنکیم . رثا  اھنھذ  رد  لیلحت  نیا  دنراذگیم ؛ تسا ، عالطایب  هک  یسک  رایتخا  رد  تسا ، مومسم  دھدیمن  ناشن  شرھاظ  هک  یئاذغ  کی  دننکیم ،

. درادـن مھ  یریـصقت  چـیھ  یـسک  تسا ؛ یعالطایب  رثا  رب  نیا  دـنیبیم  مدآ  دوشیم ، لئاسم  زا  یـضعب  زا  یداتـسا  یئوجـشناد و  یھاگـشناد ، لفاحم  زا  یـضعب  رد  هک 

. دنریگب رارق  لئاسم  نایرج  رد  دیاب  دیتاسا  نیاربانب 

نیا رد  هک  یروھمج  یاسور  هب  نیلوئـسم و  هب  هشیمھ  شیپ  اھلاس  زا  هدنب  دوش . لیکـشت  نایھاگـشناد  نیلوئـسم و  نایم  خساپ  شـسرپ و  دـقن و  تاسلج  تسا  مزال 

اھوجـشناد اب  بالقنا  زا  شیپ  زا  بالقنا و  لوا  زا  هدنب  متفریم . هشیمھ  هک  نم  دوخ  دـینزب . فرح  اھوجـشناد  اب  دـیورب  هاگـشناد ، دـیورب  هک  مدرکیم  شرافـس  دـندوب ، تدـم 

. دنشاب هتشاد  خساپ  شسرپ و  یهسلج  مرتحم  دیتاسا  اب  دننیشنب  نیلوئسم  هک  منکیم  ضرع  مھ  الاح  مدرکیم . مھ  شرافس  متشاد و  طابترا 

هاشنامرک  / ١٣٩٠/٠٧/٢١ حلسم  یاھورین  کرتشم  مسارم  رد  تانایب 

هب راوگرزب -  ماما  همھ ، سار  رد  ریـصب -  نامدرم  اما  دمآیمن ؛ مشچ  هب  هنحـص  رد  یـشخبدیما  زیچ  چیھ  رھاظب  دندرکیم ، هاگن  هنحـص  هب  یناسک  یتقو  هک  دوب  یزور  کی 

دیما نیمھ  میدیدیم  دعب  دش ؛ روج  نیمھ  میدیدیم  دعب  میدرکیم ، لوبق  ادبعت  میدوبن . لیلحت  هب  رداق  اما  میدرکیم ، شوگ  ادبعت  ام  یھاگ  دـندادیم . دـیون  دـندادیم ، دـیما  ام 

ار یمالـسا  یروـھمج  ماـظن  یاـھتیقفوم  یپردیپ  مـینکیم ، هاـگن  بـالقنا  یهلاـس  ود  یـس و  یهـبرجت  هـب  یتـقو  زورما  و  درک . ادـیپ  قـقحت  ینامـسآ  دـیون  نـیمھ  یھلا ،

. مینیبیم

نایوجشناد  / ١٣٩٠/٠٨/١١ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

رد یتقو  تلم  کی  ینعی  تسا . تربع  کی  نیا  لوا . بالقنا  زا  رتگرزب  یبالقنا  دومرف : ماما  اذل  دندنار . ناریا  زا  ار  اکیرمآ  نابآ ، رد ١٣  دندنار ؛ ناریا  زا  ار  هاش  بالقنا ، رد  مدرم 

لاحم هلئسم ، نیا  دش . هتشادرب  اھعنام  یهمھ  درادن . تمواقم  بات  وا  لباقم  رد  یتردق  چیھ  دنکیم ، تماقتسا  یگداتـسیا و  تریـصب ، اب  حیحـص و  تیادھ  اب  تسرد ، هار 

یمالسا و یهدارا  اما  دوب ؟ یندرکرواب  دوش ؟ هدیچرب  ناریا  زا  ایند ، یدام  یاھتردق  یهمھ  ینابیتشپ  اب  مھ  نآ  هلاس ، دصناپ  رازھ و  ود  یتنطلس  تموکح  دمآیم . رظن  هب 

نیا زا  و  دندرک . سمل  ار  نآ  دندید و  حوضوب  ار  نیا  ناشمـشچ  لباقم  رد  همھ  دش . عقاو  یندـشن ، رما  نیا  درک ؛ نکمم  ار  لاحم  رما  نیا  ماما ، یربھر  هب  ناریا  تلم  ینامیا 

کی مھ  نیا  دیـسریم . رظن  هب  یندشن  مھ  نیا  دش . لامدگل  ام  نموم  یاھناوج  یاپ  ریز  دش ؛ هدیـشک  نیئاپ  ناریا  ماب  زا  اکیرمآ  یهناربکتم  یهناملاظ  طلـست  مچرپ  رتالاب ،

هب روبجم  دروخیم و  تسکـش  اعطق  سپ  تسا ، هداتـسیا  اکیرمآ  لباقم  رد  نوچ  یمالـسا  ناریا  هک  دنتـشونیم  دـنتفگیم ، دـندرکیم ، لیلحت  دیـسریم . رظن  هب  نکمماـن  راـک 

ثداوح و ندرک  ور  ریز و  یـسایس و  لـیلحت  لـھا  ار  دوـخ  هک  اـم  نایامنرکفنـشور  زا  یلیخ  دادـیم . ناـشن  ار  نیا  تفگیم ، ار  نیا  یداـم  یاـھلیلحت  دوـشیم . ینیـشنبقع 

. دش ینیشنبقع  هب  روبجم  اکیرمآ  دش ، زوریپ  یمالسا  یروھمج  دش ، زوریپ  مالسا  دش ؛ سکعب  اما  دندرکیم . لیلحت  روجنیا  دنتسنادیم ، ثداوح  زا  جاتنتسا 

هیلع مسینویھـص ، اکیرمآ و  یربھر  هب  رابکتـسا  یوس  زا  هک  تسا  هدوبن  یلاس  چیھ  لاس ، ود  یـس و  نیا  رد  زیزع ! یاھناوج  درذگیم . لاس  ود  یـس و  زورما ، ات  زور  نآ  زا 

لوح و هب  یھلا ، لضف  هب  و  یمالـسا . یروھمج  ماظن  بـالقنا و  نداد  تسکـش  دـصق  هب  ناریا ، تلم  نداد  تسکـش  دـصق  هب  دریگن ؛ لکـش  یئاـھهئطوت  اـی  یاهئطوت  ناریا 

زا دعب  دروخ . تسکـش  اکیرمآ  دش و  زوریپ  اھهئطوت  نیا  یهمھ  رد  یمالـسا  ناریا  ام ، زیزع  ناناوج  یورـشیپ  تمھ  هب  هرود ، رھ  رد  و  ام ، زیزع  مدرم  تمھ  هب  یھلا ، یهوق 

یور شیپ  لاـس ، داـتفھ  لاـس ، تصـش  لاـس ، هاـجنپ  هللااـشنا  اھامـش  تسا . نیا  هدـنیآ ، هب  تسرد  هاـگن  تسا . نیا  تسرد ، لـیلحت  دوب . دـھاوخ  روـج  نیمھ  مھ  نیا 

نیا یزیرهمانرب  یهیاپ  دینک . یزیرهمانرب  دـیاب  دـنک -  تیانع  امـش  هب  دوخ  لضف  تمحر و  تکرب و  اب  هللااشنا  لاعتم  یادـخ  هک  ینالوط -  رمع  نیا  یارب  دـیراد . رمع  ناتدوخ 

دھاوخن یگداتـسیا  یارای  امـش  لباقم  رد  یتردق  چیھ  تروص  نیا  رد  دینک ؛ تکرح  تماقتـسا  اب  فدھ ، نیا  لابند  دینک و  باختنا  تسرد  ار  فدـھ  دـیریگب ، میمـصت  تسا :

رد یمالـسا  یرادـیب  یمالـسا و  رکفت  شرتسگ  یهنیمز  رد  قالخا ، یهنیمز  رد  یعاـمتجا ، یهنیمز  رد  یداـصتقا ، یهنیمز  رد  یملع ، یهنیمز  رد  امـش  یاھفدـھ  تشاد .

هیکت و لاعتم  یادـخ  هب  دـیتفیب ، هار  دـینک ، تکرح  دـیریگب ، یعطق  میمـصت  دـیھدب ، صیخـشت  تسرد  تسا . نیمھ  طقف  هار  تسامـش . گرزب  یاھوزرآ  اھنیا  تسا ؛ ناھج 

نانچمھ دش ؛ دھاوخ  ینیـشنبقع  هب  روبجم  دشاب ، ایند  رد  هک  یتردق  مجح  رھ  اب  دشاب ، هچ  رھ  دشاب ، هک  رھ  امـش  نانمـشد  دیـسر . دیھاوخ  هجیتن  هب  دینک ؛ دامتعا 

. هدوب یروجنیا  زورما  ات  رگید  یاھهئطوت  یهمھ  رد  یداصتقا و  یهرصاحم  یهیضق  رد  یلیمحت ، گنج  یایاضق  رد  نابآ ، یهیضق ١٣  رد  بالقنا ، یهیضق  رد  هک 

« يسایس لیلحت  تردق   » 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 29هاگياپ  هحفص 23 
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روشک  / ١٣٩٠/١٠/٠٧ زا  جراخ  رد  ناریا  یسایس  یاھیگدنیامن  یاسور  ارفس و  رادید  رد  تانایب 

مھ ار  راک  نیمھ  و  تسا . بوخ  دـننک ، رارکت  ناشیارب  ار  اھنآ  یاھفرح  ناشدوخ  یللملانیب  یاھتاقالم  رد  هچنانچ  رگا  هک  دـندرکیم  لاـیخ  نیلوئـسم  زا  یـضعب  یاهرود  کـی 

هک دھدیم  ناشن  نیا  دنکیم ؛ کبس  وا  شیپ  ار  امش  نیا ، دندرکیم . رارکت  هرابود  اھنآ  یارب  دننزیم ، دنراد  تسا  لاس  دص  اھنآ  هک  ار  یئاھفرح  نامھ  دنتسشنیم  دندرکیم ؛

ثداوح زا  ناتدوخ  لیلحت  یور  رب  دیتسیایم ، ناتدوخ  یانبم  یور  رب  دیراد ، انبم  ناتدوخ  دیراد ، فرح  ناتدوخ  امش  یتقو  هک  یلاح  رد  دیرادن ؛ یزیچ  چیھ  ناتدوخ  زا  امش 

زا یکی  لـباقم ، فرط  مشچ  رد  تیوقت  و  دـنکیم ؛ تیوقت  ناـتلباقم  فرط  مشچ  رد  ار  امـش  نیا  دـینکیم ، تیریدـم  ار  ثداوح  تردـق  اـب  دـعب  و  دـیتسیایم ، هدـنیآ  میـسرت  و 

، ندرک لـیمحت  وا  نـھذ  رب  ار  دوـخ  لالدتـسا  نـتفرگ و  وا  زا  ار  لـباقم  فرط  لالدتـسا  هرکاذـم و  زیم  رـس  رب  یزوریپ  هـک  دـیراد  هجوـت  ار  نـیا  تـسا . یزوریپ  یاـھهار  اـھرازبا و 

هرکاذـم لباقم  فرط  یرکف  ینابم  رب  ار  شدوخ  یرکف  ینابم  دـناوتیم  هک  تسا  یـسک  نآ  یوق  یهدـننک  هرکاذـم  کی  تسا . لـمع  یهنحـص  رد  اـھیزوریپ  یهیاـپ  نیرتمھم 

لکوت اب  مھ  نیا  تسا ؛ ریذپناکما  سفن  هب  دامتعا  ینالقع و  ماکحتـسا  تفارظ ، یدنمـشوھ ، اب  نیا  دوشیمن ؛ وھ  یاھ و  اب  راک  نیا  هتبلا  دھدب . هبلغ  دنک ، بیلغت  هدـننک 

. دیآیم تسد  هب  هیعدا  اب  رتشیب  سنا  اب  نآرق ، اب  رتشیب  سنا  اب  لاعتم ، یادخ  هب 

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

هاگآ و تلم  کی  هب  درک  لیدـبت  ار  ام  تفرگ ، ام  تلم  زا  ار  تلاح  نیا  بالقنا  دادـیمن . رارق  هجوت  دروم  ار  روشک  ثداوح  دوب ، نادرگور  دوب ، یوزنم  یـسایس  لئاسم  زا  ام  تلم 

زا لبق  دـنراذگیم . لـیلحت  یاهلئـسم  رھ  یور  دـننکیم ، کرد  ار  یـسایس  ثداوح  دـننکیم ، یـسایس  لـیلحت  روشک  طاـقن  نیرترود  رد  مھ  اـم  یاـھناوجون  زورما  یـسایس .

دندمآیم و اھتلود  دندوب ؛ روشک  ثداوح  زا  رود  امومع  مدرم  دوب . روشک  نیا  رد  رامشتشگنا  یهدع  کی  صوصخم  یمھفتسایـس  یئارگتسایـس و  دوبن . روجنیا  بالقنا 

رد ار  ثداوح  نیا  هک  تسا  بالقنا  نیا  یلـصا  طوطخ  اھنیا  دـشیمن . مھ  ربخ  تلم  تفرگیم ، ماجنا  ایند  رد  گرزب  یاھراک  دـشیم ، هتـسب  یللملانیب  یاھدادرارق  دـنتفریم ،

. تسین یعطقم  تسین ؛ یحطس  تالوحت ، نیا  تسا . هدش  تیبثت  تسا ؛ هدش  هنیداھن  لوصا ، نیا  دروآ . دوجو  هب  روشک  نیا 

یربھر  / ١٣٩٠/١٢/١٨ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

. دنتـشاد لیلحت  دـنداد ؛ یار  دـندش و  تاباختنا  دراو  لیلحت  اب  مدرم  دوب . مدرم  یرکف  یلاعت  تریـصب و  دوب ، دوھـشم  دـیدیم و  تاباختنا  نیا  رد  ناسنا  هک  یرگید  یهتکن  کی 

رکذ یلیلد  کی  دنتـشاذگیم ، نآ  یاپ  یلیلحت  کی  دـیھدیم ، یار  ارچ  امـش  هک  درکیم  لاوس  اھنآ  زا  سک  رھ  لاسنھک ، نز  درم و  نآ  ات  یلوا  یار  ناوج  نآ  زا  دـیدیدیم  اـمش 

نوچ تسا ، هدرک  نیمک  اـم  نمـشد  نوـچ  میھدـب : یار  میھاوـخیم  هچ  یارب  دـنتفگیم  هن ، میھدـب ؛ یار  میئاـیب  دـیاب  تسا ، تاـباختنا  بخ ، هک  دوـبن  نیا  فرـص  دـندرکیم ؛

هرب نیا  هکنیا  لایخ  هب  ندـیرد ، ندـیعلب و  یارب  دـنتفرگ  نیمک  اھنیا  هنوگچ  هک  درک  مھاوخ  حیرـشت  یرگید  راتفگ  کـی  رد  هدب  هللااـشنا  هک  دـناهدرک ؛ نیمک  هنـسرگ  یاـھگرگ 

اذل ار ؛ دناعم  یهھبج  نمشد و  یراذگفدھ  دندید  ار ، اھینمـشد  دندید  ار ، هھبج  نیا  دندید  مدرم  دش ! شکیدزن  دوشیمن  تسا و  ریـش  دننادیمن  شدیرد ؛ دوشیم  تسا و 

. تسا مھم  یلیخ  نیا  و  دندش ؛ دراو  لیلحت  اب  دندش ، دراو  تریصب  اب 

رطف  / ٢٩/١٣٩١/٠۵ دیع  زامن  یاھهبطخ 

، رابج یاھمیژر  نارادمدرـس  دنایمالـسا ؛ تما  نانمـشد  مسینویھـص  اکیرمآ و  هک  مینادـب  میوشن . هابتـشا  اطخ و  راچد  ثداوح ، تخانـش  رد  ناماھلیلحت ، رد  مینک  یعس 

لیلحت رد  یاطخ  راچد  تسا ؛ یطلغ  تھج  تسا ، یلطاب  تھج  تھج ، نآ  هک  مینادب  دـنتفرگ ، رارق  تھج  کی  رد  اھنآ  یئاج  کی  رد  میدـید  رگا  دنایمالـسا . تما  نانمـشد 

هار هب  عقاو  رد  اھنآ  هک  یئاھلاجنج  نیمھ  زورما  دـننکیم . لـالخا  اھدـنور  رد  دـننکیم و  بیرخت  دـنناوتب ، هچرھ  دـننازوسیمن ؛ لد  ناملـسم  یاـھتلم  یارب  زگرھ  اـھنآ  میوشن .

رد هک  یلاح  رد  دننکیم ؛ هدمع  ار  اھنیا  ینابز ؛ یداژن و  تافالتخا  یموق ، تافالتخا  یبھذم ، تافالتخا  دوشیم ؛ رارکت  مھ  لفاغ  دارفا  یـضعب  نابز  زا  هاگ  هچرگا  دنزادنایم ،

راچد مینک ، زاب  ار  ناماھمشچ  میشاب ، ریـصب  میـشاب ، رادیب  ام  یهمھ  دیاب  دنردارب . مھ  اب  همھ  دنتـسھ ، یکی  همھ  مکیقتا ؛» دنع هللا  مکمرکا  نا  « ؛ تسین اھنیا  مالـسا 

. میوشن لیلحت  یاطخ 

بالقنا  / ١۶/١٣٩١/٠۶ ربھر  اب  ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید 

. دنکن راتفرگ  لیلحت  رد  هابتشا  هب  ار  ام  اھهطلاغم  ات  دوب  بقارم  دیاب  یلخاد  لئاسم  هلمج  زا  فلتخم ، لئاسم  رد 

ناوج  / ١٣٩١/٠٧/١٢ ناگبخن  یلم  شیامھ  نیمشش  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

یبوخ یاھراک  یلیخ  اھهنیمز  نیا  رد  دـنناوتیم  ام  ناگبخن  زورما  روشک . لـئاسم  لـیلحت  روشک ، لـئاسم  هب  قیقد  تسرد و  هاـگن  ناـتروشک ؛ تیعـضو  هب  تبـسن  تبقارم 

، دراد لوپ  تسین ؛ یتسدـیھت  یهھبج  تسین ؛ یفیعـض  یهھبج  هھبج ، نآ  میاهتفرگ ؛ رارق  نمـشد  یهھبج  اب  یهلباقم  رد  یعیـسو  نادـیم  کی  رد  زورما  اـم  دـنھد . ماـجنا 

همھ هداتـسیا . وا  یاھراشف  یهمھ  لباقم  رد  یمالـسا  یروھمج  ماظن  ناریا و  تلم  اما  دراد ؛ یـسایس  یاـھیئاناوت  تسایـس و  دراد ، ملع  دراد ، هناـسر  دراد ، تاـغیلبت 

. اھراک لیبق  نیا  زا  و  میرحت ، ات  یداصتقا ، راشف  ات  یـسایس ، راشف  اـت  دـیریگب ، هریغ  شاـشتغا و  داـجیا  رورت و  یماـظن و  یتینما و  راـشف  زا  دـننکیم ؛ دراو  راـشف  مھ  روج 

اب یمالـسا ، یروھمج  ماـظن  یمالـسا و  بـالقنا  ناریا و  تلم  دراد و  دوـجو  اـھراشف  نیا  هک  تسا  لاـس  هس  یـس و  هتفر . شیپ  هداتـسیا و  اـھنیا  یهمھ  لـباقم  رد  تلم 

. هدرک یوق  ار  شدوخ  مھ  هدرک ، یثنخ  ار  اھراشف  مھ  هداتسیا ؛ یئاناوت  اب  تداشر و 

نایوجشناد  / ١٣٩١/٠٨/١٠ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

تلم کـی  دوب ؛ هدـش  شومارف  روـشک  کـی  دوـب ؛ هدـنامبقع  روـشک  کـی  بـالقنا ، زا  لـبق  نارود  ناریا  تسین . بـالقنا  زا  لـبق  نارود  ناریا  دـینیبیم ، امـش  زورما  هک  یناریا 

یهنحـص رد  هن  تشاد ، ایند  ملع  یهنحـص  رد  هن  یروھظ  زورب و  چـیھ  تلم  نیا  ینغ ، گنھرف  نیا  اـب  یخیراـت ، ثیراوم  همھ  نیا  اـب  دادعتـسا ، همھ  نیا  اـب  دوب . راـکتبایب 

. دوب ضحم  عبات  تشاد ؛ ایند  لئاسم  هقطنم و  لئاسم  یهنیمز  رد  یراکتبا  هن  تشاد ، ایند  یارب  یئون  فرح  هن  تشاد ، ایند  یروانف  یهنحـص  رد  هن  تشاد ، ایند  تسایس 

یهشوگ کی  زا  زورما  دوب . ینادابآان  راچد  یناریو و  راچد  روشک  قطانم  یهیقب  دوب ، میژر  نارادمدرس  نالوئسم و  هجوت  دروم  هک  یدودعم  قطانم  کی  زجب  روشک ، لخاد  رد 

، دنتـشادن قرب  دنتـشادن ، بآ  دنتـشادن ، یگدنز  مدرم  دوب ، ناماسبان  دوب ؛ یروجنآ  روشک ، طاقن  بلغا  زور  نآ  دنوشیم . ساسح  همھ  دـسریم ، ناماسبان  ربخ  کی  روشک 

یگدـنز تبکن  رد  تسا ؛ ربخ  هچ  دنتـسنادیمن  الـصا  مھ  یرایـسب  دـندرکیم ؛ هاگن  ترـسح  اب  دنتـسنادیم ، هک  یئاھنآ  دـندوبن . رادروخرب  یگدـنز  لئاسو  زا  دنتـشادن ، هداج 

نامز نآ  اھفرح  نیا  اھـشخب . یهمھ  رد  یوق  روضح  یگدـنزاس و  ملع و  نادـیم  رد  اـھناوج  زورب  نیا  تاراـکتبا ، نیا  اـھراک ، نیا  دراد ؛ ار  اھتفرـشیپ  نیا  زورما  ناریا  دـندرکیم .

هک یرادـقم  نآ  دـش . رتشیب  شایھاگآ  زورهبزور  تلم  دـش ، رترادهشیر  رتروراب و  زورهبزور  ماـظن  دـنام ، هدـنز  بـالقنا  تسا . یزوریپ  نیا  هتفر ؛ شیپ  روشک  تشادـن . دوجو 

رادـقم نـیا  اھرکفنـشور  زا  یلیخ  زور  نآ  دـینکیم ، لـیلحت  دوـشیم ، ناترـس  دـیمھفیم ، اـیند  لـئاسم  زا  لیــصحت ، نارود  یاـھناوجون  یناتــسریبد و  یاـھناوج  امــش  زورما 

یهنیمز رد  میتفر ؛ شیپ  ام  هدـش . یناگمھ  روشک  رد  لـئاسم  رد  قمع  یـسایس و  لـیلحت  یھاـگآ و  تریـصب و  زورما  دوبن . مھف  لـباق  ناـشیارب  رادـقم  نیا  دـندیمھفیمن ؛

یاعد مسارم  روشک  رـساترس  رد  هتـشذگ  یهتفھ  رد  دـیدید  یونعم . یاھهصرع  رد  روضح  نیا  یونعم ، تاـھجوت  نیا  میتفر ؛ شیپ  یونعم  یهنیمز  رد  میتفر ، شیپ  یداـم 

کی یداش  روج ، کی  یرادازع  روج ، کی  مرحم  مایا  روج ، کی  ناضمر  هام  روج ، کی  فاکتعا  مایا  ناوج . همھ  دـندوب ؟ هفرع  یاعد  مسارم  رد  یناسک  هچ  دوب . ربخ  هچ  هفرع 

. تریصب تسایس و  یهصرع  نآ  بھذم ، یهصرع  نیا  ملع ، یهصرع  نآ  روج .

« يسایس لیلحت  تردق   » 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 29هاگياپ  هحفص 24 
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نایوجشناد  / ٠۶/١٣٩٢/٠۵ رادید  رد  تانایب 

هک منک  شھاوخ  ار  نیا  مھاوخیم  ادج  نم  دراد . دوجو  یئاھترودک  نوگانوگ ، لئاسم  یهرابرد  لیلحت  رد  فالتخا  رطاخ  هب  نایوجشناد  نیب  هک  دندرک  هراشا  ناتسود  زا  یکی 

تسا نکمم  رفن  ود  یملع ، یاھطیحم  لثم  بخ ، دماجنین . اوعد  هب  دماجنین ، ترودک  هب  اھتیعقاو ، زا  یقلت  رد  تشادرب ، رد  لیلحت ، رد  رظن  فالتخا  هک  دننک  شـشوک  همھ 

مھ یعامتجا  یسایس و  لئاسم  یهنیمز  رد  تسا . رظن  ات  ود  بخ ، دیماجنا ؛ دھاوخن  ینمشد  تفلاخم و  یریگرد و  هب  اموزل  نیا  دنشاب ؛ هتشاد  یتوافتم  یملع  تارظن 

لوصا ظاحل  زا  هک  دنشاب  یناسک  تسا  نکمم  هلب ، دماجنیب . ترودک  هب  دیراذگن  دینک ؛ دروخرب  دیاب  روجنیا  دیدحتم ، قفتم و  امش  اھبوچراھچ  رد  یتقو  هک  دسریم  مرظن  هب 

ماما دـماجنیب . تنوشخ  انایحا  ترودـک و  اوعد و  هب  دـیابن  رظن  فالتخا  اما  تسا ؛ یرگید  ثحب  کـی  تسا ، یرگید  یهلوقم  کـی  نآ  بخ  دـننک ؛ ینمـشد  امـش  اـب  یناـبم  و 

راتفر اھهبلط  یهثحابم  لثم  دنتفگیم  دندرکیم و  هیصوت  یسایس  نالاعف  نالوئسم و  ناگدنیامن و  نارادمتسایس و  هب  ررکم  نایوجشناد  - هب  هن  هتبلا  هیلع - ) ناوضر هللا  )

نینچ هتبلا  هک  دننزیم ! مھ  رـس  وت  باتک  دـنیوگیم  اھهبلط ، هب  دـنیوگیم  مھ  نومـضم  الاح  دـنوشیم -  ینابـصع  مھ  هیلع  تاقوا  یھاگ  هثحابم ، ماگنھ  رد  اھهبلط  دـینک .

دنلب دوشیم ، مامت  هک  هثحابم  هن ، هک  یلاح  رد  دننک ؛ هراپهکت  ار  رگیدمھ  الثم  دنھاوخیم  اھنیا  دنکیم  لایخ  دنک ، هاگن  یسک  دنـشکیم ؛ داد  دننکیم ، ثحب  تسین -  یزیچ 

، سلجم رد  هچ  نویسایس  - دنتفگیم : ماما  دنقیفر . دنتسود ، مھ  اب  دننزیم ، فرح  مھ  اب  دنروخیم ، ار  ناشتشوگبآ  دننیشنیم و  هرفـس  رـس  رگیدمھ  اب  دنوریم  دنوشیم 

، دـشاب مھ  رظن  فالتخا  تسا  نکمم  دـننک . راتفر  مھ  اب  یروجنیا  یـسایس -  یاھهصرع  یهیقب  ای  میتشاد ، اـم  تقونآ  هک  یمالـسا  یروھمج  بزح  رد  هچ  تلود ، رد  هچ 

. دیایب نایم  هب  ینمشد  ترودک و  دیراذگن  اما  دشاب ، مھ  وگموگب 

نایوجشناد  / ٠۶/١٣٩٢/٠۵ رادید  رد  تانایب 

نیا تسیچ ؟ طاشن  روش و  نیا  زا  دارم  تسین . یبوخ  هاگـشناد  دوکر ، راچد  هاگـشناد  تسا . یمزال  رما  کی  طاـشن  روش و  اھھاگـشناد  رد  هک  تسا  نیا  رگید  یهتکن  کـی 

ار شدوخ  دناوتیم  طاشن  روش و  نیا  یـسایس ، یعامتجا و  یاھـشخب  رد  مھ  یملع ، یاھـشخب  رد  مھ  دـھدیم ؛ ناشن  ار  شدوخ  یفلتخم  یاھـشخب  رد  طاشن  روش و 

رگید نالک  لـئاسم  یهنیمز  رد  نینچمھ  روشک و  یهرادا  یهنیمز  رد  یـسایس و  یهنیمز  رد  تسرد  تارظنهطقن  زا  ندرک  وجتـسج  طـیحم  هاگـشناد ، طـیحم  دـھد . ناـشن 

یھاگشناد و یاھطیحم  هراب ، نیا  رد  حیحـص  رظنهطقن  زا  ندرک  وجتـسج  یاج  تسا -  یمھم  یهلئـسم  کی  هک  یمالـسا -  یرادیب  یهلئـسم  هب  عجار  دینک  ضرف  تسا .

ماجنا هک  دریگب ، ماجنا  یئاھراک  دیاب  فئاظو  نآ  قبط  رب  دوشیم ؛ راکشآ  فئاظو  دیآیم ؛ دوجو  هب  یلمع  کرحت  ینھذ ، کرحت  ثحب و  رکف و  ساسا  رب  تسا . یئوجـشناد 

. تسا طاشن  روش و  نوگانوگ  یاھهصرع  زا  یکی  اھھاگشناد ، رد  صیخشت  مھف و  لیلحت و  ثحب و  نیاربانب  دریگیم .

یربھر  / ١۴/١٣٩٢/٠۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

یاھینمشد بجوم  رابکتسا  ماظن  اب  یهزرابم  تسایس  ای  روشک  لالقتـسا  هک  مییوگن  دش ؛ عورـش  مالـسا " رب  یهیکت   " اب اھهضراعم  مھ  یمالـسا  ماظن  لیکـشت  لوا  زا 

هک تسا  هدـش  ضرع  اھراب  دیـشوج . مالـسا  لد  زا  ام  یرالاسمدرم  دیـشوج ، مالـسا  لد  زا  رابکتـسا  اب  یهزرابم  اھتنم  تسا -  نیمھ  تسا ، یتقیقح  نیا  هک  دوب -  اھنآ 

نیا یرگید ؛ موھفم  کی  اب  نید  تسا و  یموھفم  کی  اب  یرالاسمدرم  نیب  یمامـضنا  بیکرت  کی  یانعم  هب  نیا  ینید ، یرالاسمدرم  مییوگیم  اـم  یتقو  هک  تسین  روجنیا 

؛ میدیسر یمالـسا  یروھمج  ماظن  هب  ام  هک  تسا  مالـسا  تیادھ  اب  تسا ، هداد  ناشن  ام  هب  ار  هار  نیا  مالـسا  تسا ، هتفرگ  همـشچرس  نید  زا  ام  یرالاسمدرم  تسین .

هچنآ دندرک ، فذـح  دـنتفرگ و  ماظن  نیا  زا  ار  مالـسا  هچنانچ  رگا  تسا ؛ مالـسا  هب  هجوتم  زکرمتم و  اھینمـشد  نیا  دوب . دـھاوخ  روجنیمھ  یھلا  قیفوت  هب  مھ  نیا  زا  دـعب 

دوجو ییاھیدنبفص  درک . لیلحت  ار  لئاسم  دیاب  هاگن  نیا  اب  دش ؛ دھاوخ  گنرمک  ای  دش  دھاوخ  فیعضت  ای  دش  دھاوخ  فذح  یعیبط  روطهب  تسھ ، مھ  مالسا  زا  یشان 

وا لـباقم  رد  ارچ  اـم  دـنکیم ؟ ینمـشد  ارچ  تسیچ ؟ تسیک ؟ اـم  لـباقم  فرط  مینیبب  دـیاب  میتـسھ ؛ هیـضق  فرط  کـی  اـم  اھیدـنبفص  نیا  زا  یرایـسب  رد  اـیند و  رد  دراد 

یلع ایوس   » یاـنعم ( ١ (؛ میقتـسم طارـص  یلع  ایوس  یـشمی  نما  یدـھا  هھجو  یلع  ابکم  یـشمی  نمفا  دومرف : دـید . دـیاب  نالک  هاگن  کی  اب  ار  اـھنیا  مینکیم ؟ تمواـقم 

تسیچ و فدـھ  نیا  هب  ندیـسر ]  ] هار تسیچ و  فدـھ  هک  مینیبـب  بناوج ، یهمھ  یهظحـالم  اـب  شنیب ، اـب  تریـصب ، اـب  زاـب ، مشچ  اـب  هک  تسا  نیمھ  میقتـسم » طارص 

. مینکب تکرح  مینک و  یریگمیمصت  اھنیا  هب  هجوت  اب  تسیچ ؟ اھنیا  دراد ، دوجو  ام  هار  رس  رد  هک  یتایعقاو 

یربھر  / ١۴/١٣٩٢/٠۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

یاھینمشد بجوم  رابکتسا  ماظن  اب  یهزرابم  تسایس  ای  روشک  لالقتـسا  هک  مییوگن  دش ؛ عورـش  مالـسا " رب  یهیکت   " اب اھهضراعم  مھ  یمالـسا  ماظن  لیکـشت  لوا  زا 

هک تسا  هدـش  ضرع  اھراب  دیـشوج . مالـسا  لد  زا  ام  یرالاسمدرم  دیـشوج ، مالـسا  لد  زا  رابکتـسا  اب  یهزرابم  اھتنم  تسا -  نیمھ  تسا ، یتقیقح  نیا  هک  دوب -  اھنآ 

نیا یرگید ؛ موھفم  کی  اب  نید  تسا و  یموھفم  کی  اب  یرالاسمدرم  نیب  یمامـضنا  بیکرت  کی  یانعم  هب  نیا  ینید ، یرالاسمدرم  مییوگیم  اـم  یتقو  هک  تسین  روجنیا 

؛ میدیسر یمالـسا  یروھمج  ماظن  هب  ام  هک  تسا  مالـسا  تیادھ  اب  تسا ، هداد  ناشن  ام  هب  ار  هار  نیا  مالـسا  تسا ، هتفرگ  همـشچرس  نید  زا  ام  یرالاسمدرم  تسین .

هچنآ دندرک ، فذـح  دـنتفرگ و  ماظن  نیا  زا  ار  مالـسا  هچنانچ  رگا  تسا ؛ مالـسا  هب  هجوتم  زکرمتم و  اھینمـشد  نیا  دوب . دـھاوخ  روجنیمھ  یھلا  قیفوت  هب  مھ  نیا  زا  دـعب 

دوجو ییاھیدنبفص  درک . لیلحت  ار  لئاسم  دیاب  هاگن  نیا  اب  دش ؛ دھاوخ  گنرمک  ای  دش  دھاوخ  فیعضت  ای  دش  دھاوخ  فذح  یعیبط  روطهب  تسھ ، مھ  مالسا  زا  یشان 

وا لـباقم  رد  ارچ  اـم  دـنکیم ؟ ینمـشد  ارچ  تسیچ ؟ تسیک ؟ اـم  لـباقم  فرط  مینیبب  دـیاب  میتـسھ ؛ هیـضق  فرط  کـی  اـم  اھیدـنبفص  نیا  زا  یرایـسب  رد  اـیند و  رد  دراد 

طارـص یلع  ایوس   » یانعم میقتـسم ؛ طارـص  یلع  ایوس  یـشمی  نما  یدھا  هھجو  یلع  ابکم  یـشمی  نمفا  دومرف : دید . دیاب  نالک  هاگن  کی  اب  ار  اھنیا  مینکیم ؟ تمواقم 

هک یتایعقاو  تسیچ و  فدھ  نیا  هب  ندیسر ]  ] هار تسیچ و  فدھ  هک  مینیبب  بناوج ، یهمھ  یهظحالم  اب  شنیب ، اب  تریصب ، اب  زاب ، مشچ  اب  هک  تسا  نیمھ  میقتسم »

. مینکب تکرح  مینک و  یریگمیمصت  اھنیا  هب  هجوت  اب  تسیچ ؟ اھنیا  دراد ، دوجو  ام  هار  رس  رد 

بالقنا  / ١٨/١٣٩٢/٠۶ ربھر  اب  روشک  رسارس  هعمج  همئا  رادید 

بوچراچ رد  هناـنیب و  عقاو  هاـگن  اـب  ار  اـکیرما  برغ و  یرـشب  قوقح  یاـھیزاسرھاظ  هدـیچیپ و  یاـھراتفر  تاـکرحت و  دـیاب  مدرم  اـھتاملپید و  نویـسایس ، نالوئـسم ، تلود ،

هابتـشا راچد  نمـشد  تخانـش  یتح  لباقم و  فرط  یاھدربھار  اھ و  کیتکات  نایم  زیامت  رد  تروصنیا  ریغ  رد  اریز  دـننک  لـیلحت  مالـسا  اب  برغ  ییاـنبم  قیمع و  ییوراـیور 

. دش میھاوخ 

یمالسا  / ٢۶/١٣٩٢/٠۶ بالقنا  نارادساپ  هاپس  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

سک چیھ  میرادن ؛ لوبق  نامهدیقع  رطاخهب  اکیرمآ ، ریغ  اکیرمآ و  رطاخ  هب  هن  ورمع ، دیز و  رطاخهب  هن  ار  یاهتسھ  حالـس  ام  بخ ، دننکیم . حرطم  ار  یاهتـسھ  حالـس  ثحب 

اھنآ یهلئسم  اما  تشاد ؛ میھاوخن  میشاب و  هتشاد  دیابن  مییوگیم  اعطاق  مھ  نامدوخ  هک  تسا  نیا  شیانعم  شاب ، هتشادن  امش  مییوگیم  ام  یتقو  دشاب . هتـشاد  دیابن 

، دروخب مھ  هب  ناشراصحنا  دنھاوخیمن  هتبلا  دـننزب ، مھ  هب  ار  اھنآ  راصحنا  هک ]  ] دـنیایب دوجوهب  اضرف  مھ  اھروشک  زا  یخرب  هک  دـنرادن  یفرح  اھنآ  تسا ؛ یرگید  یهلئـسم 

نیا یهناوتـشپ  یتردق ، نینچ  کی  یناوت ، نینچ  کی  نتـشاد  نوچ  ارچ ؟ دـننکیم ؛ اپب  تمایق  یمالـسا  یروھمج  یمالـسا و  ناریا  دروم  رد  دـننکیمن ؛ اپ  رب  مھ  یتمایق  اما 

نالف برغ و  اکیرمآ و  یاھدرکیور  یتسیاب  بوچراھچ  نیا  رد  دـید ، دـیاب  ار  نیا  تخانـش ، دـیاب  ار  نیا  تسا ؛ اـجنیا  یلـصا  شلاـچ  تسا ؛ نوملظت » ـال  نوملظت و  ـال   » ماـظن

. تسا نیا  یمالسا  بالقنا  درک ؛ لیلحت  ریسفت و  ار  اھنیا  هب  یهتسبلد  هتسباو و  نایرج  نالف  اھنیا و  هب  یهتسباو  روشک 

رطاخهب دـندوب ؛ شنمـشد  لد  هت  زا  اما  دـندوب ، لئاق  مارتحا  شیارب  دوبن ؛ اـم  راوگرزب  ماـما  نازورف  باـتفآ  ناـشخرد و  یهرھچ  زا  رتروفنم  نانمـشد  نیا  مشچ  رد  سک  چـیھ 

یدس داتسیایم -  عطاق  مھ  دیمھفیم ، تسرد  دیدیم و  بوخ  مھ  مامت - » تیعطاق   » و لماک » تریصب   » ریظنیب تیـصوصخ  ود  اب  ماما  هکنیا  رطاخهب  دوب ، هداتـسیا  هکنیا 

دندیمھفیم دـندوب ، لئاق  مھ  مارتحا  شیارب  میدرک  ضرع  هتبلا  دـندوب . نمـشد  وا  اب  اذـل  اھنیا ؛ ندز  هبرـض  ندز و  شین  ندز و  نخان  لباقم  رد  اھنیا و  تفرـشیپ  لباقم  رد  دوب 

« يسایس لیلحت  تردق   » 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 29هاگياپ  هحفص 25 
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تیوھ هک  یـشزرا  ینعی  یلـصا ، یلوصا و  شزرا  نیا  هب  یدنبیاپ  رد  هک  یـسک  رھ  تسا ؛ روجنیمھ  مھ  زورما  رتضوغبم ؛ اھنآ  مشچ  زا  رتمیظع ، هچرھ  اما  ار ، وا  تمظع 

رد یمالـسا  ماظن  هیلع  نانمـشد  یهدشداجیا  هدشدیلوت و  تالکـشم  تسرھف  هک  دمھفب  دشاب و  رتدـنبیاپ  نوملظت -  نوملظت و ال  ال  دـنکیم -  نیعم  ار  بالقنا  یـسایس 

ندز دنخبل  ملاع  یـساملپید ، ملاع  هتبلا  تسا . ضوغبم  اھنآ  یارب  ردقنامھ  دشاب -  هار  نیا  رد  یگداتـسیا  اب  یـشنیب و  نینچ  کی  اب  یـسکرھ  دجنگیم -  بوچراھچ  نیا 

هتفگ نیا  زا  شیپ  زور  دنچ  یبرغ  نارادمتـسایس  نیا  زا  یکی  هب  دنیوگیم . مھ  ناشدوخ  دننکیم ، مھ  هرکاذـم  تساوخرد  دـننکیم ، مھ  هرکاذـم  دـننزیم ، مھ  دـنخبل  تسا ؛

حیرـص ناریا ؛ اب  ینمـشد  هب  رارقا  ینعی  رگید ! دـنکیم  هرکاذـم  نمـشد  اب  مدآ  بخ ، دوب  هتفگ  ناریا ؛ تسا  نمـشد  بخ  ناریا ، اـب  دـینکب  هرکاذـم  دـیھاوخیم  هک  امـش  دـندوب 

رد دوشب ، لیلحت  ریـسفت و  دیاب  بوچراھچ  نیا  رد  دنیوگیم  هک  هچنآ  یهمھ  تسا . تیوھ  نیا  تقیقح و  نیا  ینمـشد  تلع  دنتـسین ، صاخـشا  ینمـشد  تلع  دـنیوگیم .

. دوشب هدیمھف  دیاب  بوچراھچ  نیا 

ناوج  / ١٣٩٢/٠٧/١٧ ناگبخن  یلم  شیامھ  نیمتفھ  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

هک دراد  دوجو  ایند  رد  یتردـقرپ  هھبج  هک  دـشاب  مکاح  نالک  هنانیب و  عقاو  هاـگن  نیا  دـیاب  یللملا  نیب  یا و  هقطنم  یداـصتقا ، یـسایس ، یاـیاضق  ثداوح و  همھ  لـیلحت  رد 

. دوش لیدبت  یروانف  ملع و  رد  هژیوب  فلتخم  یاھ  هنیمز  رد  دنمتردق  تلم  روشک و  کی  هب  یمالسا  ناریا  دھاوخ  یمن 

نایوجشناد  / ١٣٩٢/٠٨/١٢ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

اذل دروخ ؛ ار  شاهبرـض  اکیرمآ ، هب  درک  دامتعا  یـسکرھ  تسھ . اھییاکیرمآ  تسایـس  رد  هک  یدرکیور  راتفر و  نیمھ  رطاخ  هب  دـندامتعایب  اکیرمآ  هب  اھتلود  یتح  اھتلم و 

یهرمن منکیمن  نامگ  دریگب ، ماجنا  اھتلم  نیب  ایند  رد  یملاس  هنالداع و  یجنسرظن  کی  رگا  تسا . اکیرمآ  ایند  یاھتردق  نیرتروفنم  تفگ  دوشب  دیاش  اھتلم  نایم  رد  زورما 

هیلع دـنراد  زورما  اـھییاپورا  هـک  ییاـھفرح  رگید  دیونــشیم  تـسا ؛ یروـجنیا  اـھنیا  عـضو  زورما  اـیند  رد  دـسرب ؛ اـکیرمآ  تـلود  یفنم  یهرمن  یاـپ  هـب  یتـلود  چـیھ  یفنم 

تسرد لیلحت  زا  یهتساخرب  یهلئسم  کی  تسا ، یساسا  یهلئسم  کی  یزیتسرابکتسا  یلم  زور  رابکتسا و  اب  یهزیتس  یهلئـسم  نیاربانب  بخ ، دننزیم . اھییاکیرمآ 

زا دیشاب  هتشاد  یتسرد  لیلحت  دیاب  دنزومآشناد ، وجشناد و  امش  لثم  دنتـسھ ، روشک  رـساترس  رد  هک  یناوج  اھنویلیم  زیزع و  یاھناوج  امـش  و  تسا . تسرد  فرح  و 

روضح دوب ؛ هدـید  دوخ  مشچ  هب  شدوخ  ار  زیچهمھ  نوچ  دوب ، نشور  شیارب  زیچهمھ  تساوخیمن ، لیلحت  تشادـن و  لیلحت  هب  جایتحا  بالقنا  لوا  ناوج  بخ ، اـیاضق . نیا 

مولعم دشابن ؛ نابز  اب ] نتفگ   ] فرـص دـینک ؛ تقد  دـینک ، لیلحت  دـینک ، رکف  دـیاب  امـش  زورما  اما  ار ، اھییاکیرمآ  زومآتسد  کاواس  ار ، اھییاکیرمآ  تواسق  ار ، اھییاکیرمآ 

یتسیاـب زورما  ناوـج  ار  نیا  تسیچ ؛ زا  یـشان  یرازیب  نیا  تسا ؛ فلاـخم  اـکیرمآ  یهدـحتمتالایا  یاـھدرکیور  اـب  ارچ  تـسا ؛ فلاـخم  رابکتـسا  اـب  ناریا  تـلم  ارچ  دـشاب 

. دمھفب قیقحت  اب  یتسردب و 

اھهاگشناد  / ١١/١٣٩٣/٠۴ دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

. دیھدن رارق  ىـسایس  ىاھحانج  ىاھتیلاعف  اھـشالت و  ىـسایس و  نالوج  زکرم  ار  هاگـشناد  هک  ىتیریدم  نوگانوگ  نالوئـسم  اھهاگـشناد و  ناریدـم  زا  منکیم  شھاوخ  نم 

رد ىسایس  تکرح  ىفن  ىانعمهب  نیا  تفرگ . ماجنا  ىاهرود  کی  رد  هک  ىراک  ىسایس ؛ ىاھهاگشاب  هب  دنوشب  لیدبت  اھهاگشناد  هک  تسا  نیا  ىملع  تکرح  کلھم  مس 

، ىسایس هاگن  اھتنم  مدقتعم -  مھ  نالا  متسھ -  ماهدوب و  نایھاگشناد  اھوجشناد و  ىسایس  راک  ىدانم  عفادم و  هشیمھ  هدنب  تسین ؛ اھهاگـشناد  نایوجـشناد  نیب 

کی نداد ، رارق  ىسایس  راک  هاگنالوج  ار  ىملع  طیحم  ار و  سرد  سالک  ار و  هاگـشناد  تسا و  فرح  کی  نتـشاد ، ىـسایس  تیلاعف  ىـسایس و  مھف  ىـسایس ، برـشم 

راک دراد -  تیمھا  همھنیا  هک  ملع -  لئاسم  ىهنیمز  رد  دناوتب  هاگشناد  هک  تسا  نیا  هب  ىهدننککمک  هاگـشناد  شمارآ  دراد . توافت  رگیدمھ  اب  اھنیا  تسا ؛ ىرگید  فرح 

هاگشناد و رد  ىملع  تکرح  هک  تسا  نیا  دروخ ، میھاوخ  هک  ىاهبرض  نیلوا  دوشب ، نیا  سکع  هدرکن  ىادخ  رگا  و  دھدب ، ماجنا  ار  شدوخ  ىهفیظو  دھدب ، ماجنا  ار  شدوخ 

. تسا درگبقع  ىانعمهب  فقوت ، میدرک  ضرع  و  دش ؛ دھاوخ  دنک  ای  دش ، دھاوخ  فقوتم  روشک  رد  نآ  عبت  هب 

نایوجشناد  / ٠١/١٣٩٣/٠۵ رادید  رد  تانایب 

کی هب  مھ  اـجنیا  رد  لاوس  نیا  هک  دـشاب ؟ ىربـھر  تارظن  اـب  قبطنم  دـیاب  هنوگچ  ىیوجـشناد  ىاھلکـشت  اـی  وجـشناد  دارفا  ىـسایس  عـضاوم  هک  تسا  حرطم  لاوـس  نیا 

ىاھرـشق وزج  هک  نایوجـشناد  هلمج  زا  مدرم -  داـحآ  هک  ىعـضاوم  ىهمھ  هک  تسین  روـجنیا  تسین ؛ ىھجوـم  لاوـس  ىلیخ  لاوـس  نیا  نم  رظنهب  دـش . حرطم  ىلکش 

دیاب رکف ، بحاص  نموم ، ناملـسم ، ناسنا  کی  ناونعهب  امـش  هن ، دـنکیم ؛ زاربا  ىربھر  هک  دـشاب  ىتارظن  نادرگرب  هتفرگوگلا و  ىتسیاب  دـننکیم ، ذاختا  دنتـسھ -  ورـشیپ 

هب تبسن  اھتسایس ، هب  تبسن  اھنایرج ، هب  تبسن  صاخشا ، هب  تبسن  درک -  مھاوخ  ضرع  الاح  نم  هک  دیـشاب -  هتـشاد  لیلحت  دینک ، ساسحا  ار  ناتفیلکت  دینک ، هاگن 

ای لمع ، نالف  ای  تکرح ، نالف  ای  صخش ، نالف  ىهرابرد  ىربھر  هک  دینیبب  دینامب ، رظتنم  دیاب  امش  هک  تسین  روجنیا  دیـشاب . هتـشاد  رظن  دیـشاب ، هتـشاد  عضوم  اھتلود ،

ىادخ رگا  ار  فیاظو  نآ  دراد ، ىفیاظو  ىربھر  درک . دھاوخ  لفق  ار  اھراک  هکنیا  هن ، دینک ؛ ىریگعضوم  مھ  امـش  نآ ، ساسا  رب  هک  دنکیم  ذاختا  ىعـضوم  هچ  تسایـس  نالف 

اوقت رایعم ، اوقت ؛ زا  دشاب  ترابع  رایعم  اھتنم  دینک ؛ ىریگمیمـصت  دینک ، هاگن  هنحـص  هب  دیراد ؛ ىفیاظو  مھ  امـش  درک ؛ دھاوخ  لمع  دھدب ، قیفوت  دنک و  کمک  وا  هب  لاعتم 

مھ دـش ، تیاعر  نیا  رگا  دـینک . تیاعر  ار  نیا  دـیجمت ؛ رد  ای  داقتنا  رد  هضراـعم ، تفلاـخم و  رد  اـی  ىرادفرط  ىرادبناـج و  رد  ندـشن  سفن  ىاوھ  ریـسا  ىنعی  اوقت  دـشاب .

کی رد  رگا  هتبلا  درادن . ىلاکشا  چیھ  ىسایس ؛ ىهثداح  نالف  زا  ىـسایس ؛ نایرج  نالف  زا  تلود ، زا  صخـش ، زا  تسا : بوخ  دیجمت  ىرادبناج و  مھ  تسا ، بوخ  داقتنا 

صیخـشت رد  هک  دـشاب  ىلماوع  زا  ىکی  مھ  نیا  تسا  نکمم  دـنراد ، لوبق  ار  رظن  نیا  دـنراد و  نظنسح  هک  ىناسک  نآ  دـش ، زاربا  ریقح  نیا  ىوس  زا  مھ  ىرظن  ىاهنیمز 

و  ] دـنک هاـگن  ىـسکرھ  هن ، دوشب ؛ طـقاس  اـھرظنراھظا  دروـم  رد  اـھىریگعضوم و  دروـم  رد  دارفا  ىهفیظو  هک  تسین  نیا  ىاـنعم  هب  نیا  نکل  تشاد ؛ دـھاوخ  تلاـخد  اـھنآ 

ىرادبناـج ىرادفرط و  رگا  مینکیم ، داـقتنا  رگا  سفن ؛ ىاوـھ  هب  شیارگ  نودـب  ىنعی  دـشاب ؛ اوـقت  تیاـعر  اـب  هک  تسا  نیا  راـیعم  مدرک  ضرع  دـھدب .] ماـجنا  ار  شاهفیظو 

[. دشاب  ] ىناسفن ضارغا  نداد  تلاخد  نودب  فیلکت و  هفیظو و  ساسحا  ىور  زا  اعقاو  مینکیم ، در  رگا  ای  مینکیم  دییات  ار  تسایس  کی  ار ، تکرح  کی  رگا  مینکیم ،

نایوجشناد  / ٠١/١٣٩٣/٠۵ رادید  رد  تانایب 

هاـگن اـب  دـینکیم ، لـیلحت  ار  هقطنم  لـئاسم  دـییآىم  وجـشناد  ناوـج  امـش  هـکنیا  دوـب . روـشک  رد  حیحـص  تینـالقع  ىاـیحا  ىمالـسا ، بـالقنا  تامدـخ  نـیرتمھم  زا  ىکی 

ار نیا  تسا ؛ روشک  کی  ىنالقع  تایح  ىهدنھد  ناشن  نیا  دیتسیاىم ، دینکیم و  لیلحت  ار  هقطنم  ثداوح  دینکیم ، ىفرعم  ار  نمـشد  دـینیبىم ، ار  لئاسم  هنافاکـشوم 

. داد ام  هب  بالقنا 

نایوجشناد  / ٠١/١٣٩٣/٠۵ رادید  رد  تانایب 

تیوقت ىملع  راک  رانک  رد  ىسایس ، نوگانوگ  لئاسم  ىهنیمز  رد  مھ  ىنید ، لئاسم  ىاھهنیمز  رد  مھ  ار ، ناشدوخ  تاعلاطم  هکنیا  هب  ار  زیزع  نایوجشناد  منکیم  هیصوت 

اعقاو ىنعی  منکیم ، هدھاشم  ار  ىبوخ  هتـسجرب و  تاکن  اھوجـشناد ، تانایب  هب  منکیم  هاگن  هک  زورما  نم  هتبلا  دینک . تیوقت  ناتدوخ  رد  ار  لیلحت  تردق  دینک  ىعـس  دننک .

الاح هک  روشک -  نوگانوگ  لئاسم  ىـسررب  هب  میدیـسرن  زورما  ىاھثحب  رد  ام  الاح  دینک . راک  رتشیب  هنیمز  نیا  رد  دـیناوتیم  هچرھ  نکل  دراد ، ىرازگرکـش  ىدنـسرخ و  ىاج 

نوگانوگ لئاسم  ىهنیمز  رد  دیاب  وجـشناد  نکل ]  - ] مینکب ضرع  ار  ىبلاطم  هللااشنا  میراد ، اھهعومجم  رگید ]  ] ای اھوجـشناد  اب  هک  ىرگید  ىاھرادید  ىارب  دنامب  دـیاب  نیا 

، دـنوشب دـنمهرھب  نایوجـشناد  لیلحت  زا  دـنناوتب  ىتسیاب  مدرم  ىنعی  دراذـگب ؛ مدرم  رایتخا  رد  لیلحت  ىـسایس ، لئاسم  ىداصتقا ، لـئاسم  ىعاـمتجا ، لـئاسم  روشک ،

ىـساسحا هاگن  افرـص  وجـشناد  هاگن  هک  دشابن  روجنیا  دننک . هعلاطم  دیاب  هعلاطم ؛ هب  تسا  ىکتم  مھنیا  دشاب . روط ]  ] نیا دیاب  وجـشناد  لیلحت  تردق  دـننک ؛ هدافتـسا 

. دینک ثحب  دینک ، هعلاطم  دینک ، رکف  لئاسم  ىور  دشابن ؛ ىاهمانزور  لئاسم  طقف  امش  ىنھذ  ىاھهداد  دشاب ؛] ]

« يسایس لیلحت  تردق   » 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 29هاگياپ  هحفص 26 
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نایوجشناد  / ٠١/١٣٩٣/٠۵ رادید  رد  تانایب 

ىمالسا تکرح  اب  ىمالسا و  بالقنا  اب  ناریا و  ىمالسا  ىروھمج  اب  اھنآ  ىهھجاوم  میـشاب . هتـشاد  برغ  زورما  راتفر  زا  ىتسرد  لیلحت  ام  هک  تسا  نیا  تسا  مھم  هچنآ 

هکنیا نودـب  اھتلم  تشونرـس  رب  طلـست  اھتلم و  ىگدرب  زا  تسا  ترابع  هطلـس ، ماظن  نالک  تسایـس  تسا . اھنآ  نالک  ىاھتـسایس  زا  ىـشخب  کی  ىمالـسا ، ىرادـیب  و 

، ىیاکیرمآ دـض  ىاھراعـش  تشاد . هجوت  دـیاب  نیا  هب  تسا ؛ رابکتـسا  نـالک  تسایـس  نیا  دنـشاب ؛ هتـشاد  اـھتلم  داـحآ  ىهتـساوخ  اـھتلم و  حـلاصم  هب  ىیاـنتعا  نیرتمک 

اروف دنونـشىم ، ىیاکیرمآ  دـض  ای  ىبرغ  دـض  راعـش  هکنیا  درجمب  ىاهدـع  کی  تسا . تقیقح  نیا  هب  رظان  اـم ، روشک  رد  رابکتـسا  دـض  ىاھراعـش  ىبرغ ، دـض  ىاـھراعش 

هب تسا  ىکتم  ىمالـسا ، بالقنا  رد  ىیاکیرمآ  دـض  ىبرغ و  دـض  هاگن  نیا  هن ، دریگیم ؛ ماجنا  دراد  ىرکف  قطنم  کی  نودـب  ای  زیمآبصعت  راک  کی  هک  دـشابن  نیا  ناـشروصت 

. حیحص ىهبساحم  کی  هب  تسرد ، ىنالقع  هاگن  کی  هب  تسرد ، ىهبرجت  کی 

ىربھر  / ١٣/١٣٩٣/٠۶ ناگربخ  سلجم  ىاضعا  اب  رادید  رد  تانایب 

لاح رد  ىدـیدج  عضو  دـنریگب . تسد  هب  ار  ناھج  تیریدـم  اھىبرغ  هک  تسین  رارمتـسا  لباق  رگید  ىناھج  ىلبق  مظن  هکنیا  رب  لیلد  تسا و  ناھج  عضو  هقطنم و  عضو  نیا 

. تسا هتفرگن  لکش  مھ  زونھ  هتبلا  هک  تسا  ىریگلکش 

لیلحت طـلغ  دوشن ، لـیلحت  هنوـگژاو  مینکیم ، هدـھاشم  زورما  هک  ىیاـھتیعقاو  نیا  هک  تسا  نیا  لوا  بلطم  تسا : مھم  بلطم ، ود  اـم  رظنهب  مینک ؟ راـکهچ  دـیاب  اـجنیا  اـم 

، ىیاھتیصخش ىیاھتلود ، ىیاھروشک ، ىناسک ، زونھ  ایسآ ، ىهقطنم  رد  هکلب ]  ] ام روشک  رد  طقف  هن  دوشب ؛ هدیمھف  تسھ  هک  نانچمھ  دوشن ، هدیمھف  طلغ  دوشن ،

برغ میلـست  دیاب  میرادن ، رتشیب  هار  کی  برغ  لباقم  رد  ام  هک  دندقتعم  اھنیا  دـش ؛ نایب  هک  ار  ىتیعقاو  نیا  دـننکیمن  کرد  هک  دـنراد  دوجو  ىیاھنایرج  ىاىـسایس ، لاجر 

ناھج ىهرادا  ىارب  هک  ىتاعقوت  دننکیم و  زاربا  اھنآ  هک  ىمظن  لباقم  رد  ندش  میلـست  ىبرغ و  ىاھـشزرا  شریذـپ  ىنعی  تسا -  تبغر  عوط و  اب  ای  میلـست  نیا  الاح  دـش ؛

ناشن تعاطا  عوط و  اھنآ  ىـساسا  ىاھهتـساوخ  هب  تبـسن  درکن ، ىراکمھ  اھنآ  اب  تفرن ، اھنآ  فرط  دـشن ، میلـست  تبغر  عوط و  هب  ىروشک  کی  هچناـنچ  رگا  اـی  دـنراد - 

اب میلـست  ای  مارآ ، میلـست  ای  دش ، میلـست  ىتسیاب  راچان  ىماظن ؛ راشف  ىـسایس ، راشف  میرحت ، راشف  ىداصتقا ، راشف  الاح  راشف ؛ اب  دـش  دـھاوخ  هجاوم  اعبط  دادـن ،

؛ تسین روجنیا  هن ، دراد . دوجو  اھلیلحت  نیا  رانکوهشوگ  مھ  ام  روشک  رد  تسا ؛ ىکانرطخ  لیلحت  لیلحت  نیا  تسا ؛ طلغ  نیا  دراد . دوجو  لیلحت  نیا  لکـشم ! ادصورس و 

هدش لزلزتم  اھنیا  ىود  رھ  ىلمع -  ىتینما و  ىسایس و  ىماظن و  ىهیاپ  و  ىشزرا ، ىونعم و  ىقالخا و  ىاھهیاپ  دوب -  هیاپ  ود  نیا  رب  ىبرغ  تردق  میتفگ ، هک  روطنیمھ 

. مینک کرد  دیاب  ار  تیعقاو  نیا  ام  تسا .

مھ نیا  و  دـنک . ىنیرفآشقن  هکنیا  ىارب  مینک  هدامآ  ار  روشک  دـیدج ؛ مظن  ندروآ  دـیدپ  رد  شقن  ىافیا  ىارب  مینک  هدامآ  ار  نامدوخ  هک  تسا  نیا  تسا ، مھم  هک  ىمود  راـک 

روشک لخاد  رد  ام  هک  ىیاھىیاناوت  اھتیفرظ و  ىهمھ  زا  ىهدافتسا  رب  تسا  فقوتم  روشک  تیوقت  مینک . ىوق  دیاب  ار  روشک  روشک ؛ ندرک  ىوق  اب  رگم  دش  دھاوخن  نکمم 

؛ میراد ىمھم  ىاھتیفرظ  مھ  روشک  نوریب  رد  ام  میراد ؛ لخاد  رد  ام  هک  تسین  ىیاھزیچ  نآ  طقف  ام ، ىاھىیاناوت  ام و  ىاھتیفرظ  هک  مینکب  هجوت  میراد . روشک  نوریب  رد  و 

روشک ىدربھار  قمع  اھنیا  هعیش ؛ بھذم  رطاخهب  ىضعب  نابز ، رطاخهب  ىضعب  مالـسا ، رطاخهب  ىـضعب  روشک ؛ رد  هقطنم ، رد  میراد ؛ ىدربھار  قمع  میراد ، ىنارادفرط 

رد میراد ، ىدربھار  قمع  نیتال  ىاکیرمآ  رد  ام  تسین ، هقطنم  رد  مھ  طقف  مینک . هدافتـسا  دـیاب  اـھىیاناوت  نیا  ىهمھ  زا  دنتـسھ ؛ اـم  ىاـھىیاناوت  وزج  اـھنیا  دنتـسھ ؛

. درک دھاوخ  ىوق  ار  روشک  اھنیا  مینک ، هدافتسا  ىتسیاب  اھنیا  زا  میراد ؛ هدافتسا  تاناکما  میراد ، ىدربھار  قمع  ایسآ  زا  ىمھم  ىاھتمسق 

اھهاگشناد  / ١٣/٠۴/١٣٩۴ دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

اھلاس نم  هک  تسا  ناشدای  اھیلیخ  دیاش   - دشابن تسایـس  اھهاگـشناد  رد  میوگیمن  نم  دوشن ؛ هابتـشا  دیراد . هگن  رانکرب  اھیزاسهیـشاح  زا  ار  روشک  یملع  طیحم 

اھوجشناد نایم  اھهاگشناد و  زا  ار  تسایس  یاپوتسد  دنتـساوخیم  هک  یناسک  نآ  هب  تبـسن  مدرک  یدنت  ریبعت  دیتاسا ، روضح  رد  ناضمر  هام  یهسلج  نیمھ  رد  شیپ 

ار نیا  تسا ؛ یسایس  یھاگآ  یسایس ، شناد  یـسایس ، لیلحت  یـسایس ، مھف  طیحم  هاگـشناد ، طیحم  مدقتعم  هدنب  هن ، دش - اھیلیخ  یهلگ  یهیام  هک  دننک  عمج 

ملع و راک  زا  تسا  ترابع  هک  یلصا  راک  هب  اھیزاسهیشاح  نیا  دوشن . یزاسهیشاح  دوشن ، یراکیسایس  دوشن ، یزابتسایس  میوگیم ] هکلب  ، ] هن متسین ؛ عنام  نم 

. دنزیم همطل  دراد ، هلئسم  نیا  هک  یتایصوصخ  یهمھ  اب  ملع  تفرشیپ 

نانآ  / ٠٧/١۵/١٣٩۴ یاھهداوناخ  یمالسا و  بالقنا  نارادساپ  هاپس  ییایرد  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

هرکاذـم مھ  نیـسح  ماما  سکنالف ، اب  درک  هرکاذـم  مھ  نینموملاریما  بخ  دـینکیم ؟ تفلاخم  اکیرمآ  اب  یهرکاذـم  اب  ارچ  امـش  اقآ  دـنیوگیم  دوشیم ، هرکاذـم  تبحـص  یتقو 

هاـگن نیا  اـب  درک ؛ لـیلحت  ار  روشک  لـئاسم  دوـشیمن  روـجنیا  تسا . هلئـسم  قـمع  هب  ندیـسرن  یهدـنھدناشن  تسا ، یـشیدنالھس  یهدـنھدناشن  اـھنیا  بخ  درک .] ]

یهرکاذم ثحب  دنکیم ؛ تحیصن  ار  وا  دنزیم ، فرح  دعـسنبا  اب  هک  نیـسح  ماما  ای  ریبز  اب  هک  نینموملاریما  الوا  دیـسر . روشک  حلاصم  هب  دوشیمن  هناشیدناهداس  هنایماع و 

؟ ریگب یزیچ  کی  هدب ، یزیچ  کی  هک  درکیم  هلماعم  ریبز  اب  نینموملاریما  ریگب . یزیچ  کی  هدب ، یزیچ  کی  ینعی  هلماعم ، ینعی  یزورما  یهرکاذـم  تسین ؛ یزورما  یانعم  هب 

ماما دینکیم ؟ لیلحت  روجنیا  ار  همئا  یگدـنز  دـیمھفیم ؟ روجنیا  ار  خـیرات  دوب ؟ نیا  فدـھ ] [ ؟ ریگب یزیچ  کی  ای  هدـب  یزیچ  کی  هک  درکیم  هلماعم  دعـسنبا  اب  نیـسح  ماما 

، درک مھ  رثا  اقافتا  سرتب ؛ ادخ  زا  تفگ  و  دروآ ، شدای  ار  ربمغیپ  نامز  یهرطاخ  درک ، تحیصن  ار  ریبز  نینموملاریما  سرتب ؛ ادخ  زا  تفگ  درک ، تحیصن  دز ، بیھن  تفر  نیـسح 

هاـگن اـب  اـعقاو  یاهدـع  کـی  مینک  هرکاذـم  دـیاب  تسا ، گرزب  ناطیـش  هک  اـکیرمآ  اـب  اـم  هکنیا  یارب  تسین ؛ اـنعم  نیا  هب  هرکاذـم  زورما  دیـشک . راـنک  گـنج  زا  ار  شدوـخ  ریبز 

ریبز اب  نینموملاریما  ارچ  هک  دـنیوگیم  ینارنخـس  رد  دنـسیونیم و  تیاس  رد  دنـسیونیم ، همانزور  رد  دـنروآیم و  لاثم  لاح  تقیقح  مھف  نودـب  هناماوع و  هناشیدـنالھس و 

. دوبن هرکاذم  انعم  نیا  هب  الاح  هک  نیا  دراد .] دوجو   ] هلئسم مھف  رد  هابتشا  ردقنیا  ینعی  دینکیمن ؟ هرکاذم  اکیرمآ  اب  امش  درک ، هرکاذم 

نایوجشناد  / ٠٨/١٢/١٣٩۴ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

فیرشت اجنیا  رد  هک  یعمج  تسا . منتغم  رایسب  تسا ، هدش  هدیمان  رابکتـسا  اب  یهزرابم  هلباقم و  ناونعهب  هک  ییاھزور  رد  زومآشناد  وجـشناد ، زیزع ، ناناوج  یهسلج 

هک دـنراد  ار  یعـضاوم  نیمھ  همھ  تریـصب ، لھا  لیلحت ، لھا  هاگآ ، یاھناسنا  هکلب  اھناوج  طقف  هن  و  ام ؛ تلم  رایـشوھ  یاـھناوج  عومجم  زا  دـیتسھ  یاهنومن  کـی  دـیراد ،

. ناتدوخ تانایب  اب  ناتدوخ ، راعش  اب  دیدرک  زاربا  اجنیا  رد  زورما  امش 

مدرم  / ١١/٠۵/١٣٩۵ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

فرح مھ  نمشد  اب  یھاگ  ناسنا  مینک . تبحص  مینیشنب  دامتعا  دروم  فرط  کی  لثم  اکیرمآ ] اب   ] میناوتیمن یاهلئـسم  چیھ  رد  ام  هک  داد  ناشن  ام  هب  ماجرب ]  ] هبرجت نیا 

دوشیم نمـشد  نیا  اب  دز . دھاوخن  دوخ  تادـھعت  ریز  دوخ و  لوق  ریز  یلیلد  رھ  هب  وا  هک  دـنک  دامتعا  دـناوتب  ناسنا  دـشاب و  دـنبیاپ  شدوخ  فرح  هب  هک  ینمـشد  اما  دـنزیم 

یتقو مھ  دعب  دنکیم ، دھع  ضقن  درادن و  یئابا  چیھ  دھع  ضقن  زا  لمع ، رد  هک  تسا  ینمـشد  تسا ، راکبان  نمـشد  نمـشد ، هک  دـش  تباث  یتقو  اما  هلب ؛ دز ، مھ  فرح 

هدنب هکنیا  دش . هرکاذم  دراو  دوشیمن  نمـشد ]  ] نیا اب  دنکیم ، هیجوت  یروج  کی  دنکیم و  زاب  ار  مرن  برچ و  نابز  زاب  دنزیم ، دـنخبل  زاب  یدرک ، دـھع ] ضقن   ] ارچ اقآ  مییوگیم 

هب طوبرم  لـئاسم  رد  هلئـسم ، نیا  رد  اـم  تالکـشم ]  ] هک تسا  نیا  یهدـنھدناشن  نیا  تسا . نیا  شتلع  مینکیمن  هرکاذـم  اـکیرمآ  اـب  هک  منکیم  رارکت  مئاد  تسا  اـھلاس 

ار نامھار  نآ  مینکب ، باختنا  نامدوخ  دیاب  یھار  کی  ام  دوشیمن ؛ لح  هرکاذم  اب  میراد ، اکیرمآ  لاثما  اکیرمآ و  اب  هک  یتالکـشم  رد  میراد ، هک  ینوگانوگ  لئاسم  رد  هقطنم ،

ار زیچ  همھ  دنھاوخیم  اھییاکیرمآ  هک  دنیوگیم  احیرص  ام  یساملپید  یسایس و  نیلوئسم  دودب . امـش  لابند  نمـشد  دیراذگب  دودب ، امـش  لابند  نمـشد  دیراذگب  میورب ؛

هک هرکاذم  اقآ  دنیوگیم  اھیـضعب  یلو ] ، ] مینکیمن هرکاذم  مییوگیم  مادم  ام  هکنیا  دنیآیم . ولج  مدق  کی  یتفر ، بقع  امـش  مدق  کی  رگا ] ! ] دنھدن زیچچـیھ  اما ] ، ] دـنریگب

« يسایس لیلحت  تردق   » 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 29هاگياپ  هحفص 27 
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زایتما کی  دیھدب ، یزایتما  کی  ینعی  دیدرک  هرکاذم  یتقو   - دریگیم امش  زا  ار  زایتما  دنکیم ، فرحنم  تدوخ  حیحص  هار  زا  ار  امش  تسا : نیا  هرکاذم  لاکشا  درادن ، یلاکشا 

کی هدب ، یزیچ  کی  ینعی  هرکاذم  تسین ، هک  یخوش  هدنخ و  دونـش و  تفگ و  ندز و  فرح  ندرک و  هدعگ  نتـسشن و  هرکاذم ، رگید ؛ تسا  نیا  هرکاذم  یانعم  رگید ؛ دـیریگب 

ینعی یناـھج  رابکتـسا  نیمھ ، ینعی  ربکتـسم  بخ  دـنکیم ؛ ییوـگروز  دـھدیمن ؛ امـش  هب  دـھدب ، دـیاب  ار  هچنآ  اـما ] ، ] دریگیم امـش  زا  یھدـب  دـیاب  ار  هچنآ  و  ریگب - یزیچ 

بخ دنکیم . فلخت  ار  شیاھهدعو  تسا ، رابکتسا  یانعم  نیا  نتسنادن ؛ دھعتم  ار  دوخ  ندوبن ، دوخ  فرح  هب  دنبیاپ  نتـسناد ، رترب  ار  شدوخ  ندرکییوگروز ، ینعی  نیمھ ،

یناسک هب  تمایق  رد  ناطیـش  هک  دنکیم  لقن  ناطیـش  لوق  زا  لاعتم  یادخ  تسا . یاهداعلاقوف  ریبعت  ریبعت ، نیا  اعقاو  تسا ؛ گرزب  ناطیـش  اکیرمآ  دومرف : ام  راوگرزب  ماما 

، دوب هداد  امـش  هب  تسرد  تسارور  یهدعو  ادخ  دـیوگیم  شدوخ  ناوریپ  هب  ناطیـش  ( ۴ (؛ مکتفلخاف مکتدعو  قحلا و  دعو  مکدـعو  نا هللا  دـیوگیم : دـناهدرک  تعباتم  وا  زا  هک 

امـش و هب  مداد  هدعو  نم  مدرک ، هدعو  فلخت  نم  دیداتفا ! هار  نم  لابند  امـش  مداد ، امـش  هب  یغورد  یهدـعو  نم  دـیدنامن ؛ دـنباپ  دـیدرکن ، یوریپ  ادـخ  یهدـعو  زا  اھامش 

اومولو ینومولت  ـالف   » هک دـیوگیم  اـھنآ  هب  هک  ناطیـش  لوق  زا  دـیامرفیم  لاـعتم  یادـخ  مھ  دـعب  دـنکیم . تمـالم  تماـیق  رد  روجنیا  ار  شدوخ  ناوریپ  ناطیـش  مدرک ؛ فلخت 

نیا ایند  رد  زورما  اھییاکیرمآ  دنزیم ، ار  فرح  نیا  تمایق  رد  ناطیش  الاح  اکیرمآ . اب  تسا  قبطنم  زورما  انیع  نیا  دینک . تمالم  ار  ناتدوخ  دینکن ، تمالم  ار  نم  مکـسفنا ،»

دامتعا دیابن  نارگید  هب  سپ  بخ ، تسا . نیا  اکیرمآ  عضو  دنھدیمن ؛ ار  هیـسن  زایتما  دنریگیم ، ار  دقن  زایتما  دننکیم . فلخت  دننکیمن ، لمع  دنھدیم ، هدعو  دـننزیم ؛ ار  فرح 

. درک

یشان تسا ، هبرجت  زا  یشان  اھنیا  دننک ؛ رکف  شیور  دننیـشنب  ام  زیزع  یاھناوج  ار  روشک  نالک  یاھتـسایس  روشک و  نالک  لئاسم  دروم  رد  دوشیم  هدز  هک  ییاھفرح  نیا 

یروجنیا ریخن  هک   » دھدب یباوج  کی  فرط  نآ  دـیایب  مھ  یکی  ات  دـیوگب  یزیچ  کی  ناسنا  هک  تسین  یروجنیمھ  فرح  نیا  تسا . عضو  نتخانـش  نمـشد و  نتخانـش  زا 

صخـشم هار  تقونآ  دـننک ، لـیلحت  دننیـشنب  میراد ؛ یلیخ  روشک  رد  دادعتـسااب  شوھاـب و  یاـھناوج  اـم  هناتخبـشوخ  دـننک .] تقد   ] زیزع یاـھناوج  ار  اـھنیا  هن ، تسین ؛»

. دش دھاوخ 

نارھت  / ٣١/٠۵/١٣٩۵ ناتسا  دجاسم  تاعامج  همئا  رادید  رد  تانایب 

نامزاس رد  دوب و  یمالـسا  یروھمج  یهبلاطم  تساوخ و  هب  هک  زور  نیا  نییعت  زور و  نیا  لیکـشت  ینعی  تسا ؛ یبالقنا  زور  کی  اساسا  دجـسم » زور   » هک مینکن  شومارف 

زور نیا  ساسا  تسا ؛ تسینویھص  نمشد  اب  یهلباقم  تبسانمهب  تسا ؛ یصقالادجسم  ندز  شتآ  تبسانمهب  دش ، بیوصت  دجسم » زور   » ناونعهب یمالسا  سنارفنک 

. دیھدب رارق  ریسم  نیا  رد  ار  تکرح  دینک و  هاگن  دجسم  زور  هب  هاگن  نیا  اب  تسا ؛ یساسا  نینچ  کی 

نارھت  / ٣١/٠۵/١٣٩۵ ناتسا  دجاسم  تاعامج  همئا  رادید  رد  تانایب 

ار نیا  تسھ . مھ  تسایـس  گنھرف ، لد  رد  تسا ؛]  ] یگنھرف تریـصب  یگنھرف و  تیادھ  یگنھرف و  یاھتیلاعف  دشر  هاگیاپ ]  ] مھ تسا ، تمواقم  هاگیاپ  مھ ] ، ] دجـسم

مادـک هک  هعماج  یمومع  تکرح  هب  هاگن  ینعی  تسایـس  سکعب ؛ ای  دـشاب  ورمع  فلاخم  دـیز و  رادفرط  ناسنا  هک  تسین  نیا  طقف  تسایـس  یاـنعم  هک  مینکب  ضرع  مھ 

نیا لالخ  رد  تقونآ  تسا . نیا  تسایـس  یعقاو  یانعم  میوشیم ؟ رود  اھفدـھ  زا  میراد  میاهتفرگ و  هیواز  ای  مینکیم  تکرح  میراد  اھفدـھ  تمـس  هب  اـیآ  میوریم ؛ میراد  فرط 

ینید یعقاو  لالقتـسا  تمـس  هب  میراد  ایآ  میوریم ؟ یعامتجا  تلادـع  تمـس  هب  میراد  ایآ  هک  دوشیم  نشور  اھنایرج  بازحا و  اـھهورگ و  صاخـشا و  اـھمدآ و  فیلکت  هاـگن ،

اـھهتفاب و هب  تبـسن  نتفرگ  رارق  ریثاـتتحت  اـکیرمآ و  هب  یگتـسباو  برغ و  هب  یگتـسباو  تمـس  هب  میراد  اـی  میوریم ، یمالـسا  ندـمت  داـجیا  تمـس  هب  میراد  اـیآ  مـیوریم ؟

تـسا یـسایس  هاگن  هاگن ، نیا  دناشکیم ؛ دراد  فرط  مادک  هب  ار  ام  ام ، یگدنز  کبـس  هک  تسا  یمھم  یهلئـسم  یلیخ  نیا  مینکیم ؟ تکرح  اھیبرغ  زغمیب  یاھهتفای 

. درک هاگن  دیاب  هعماج  ثداوح  هب  هاگن  نیا  اب  تسھ . مھ  تسایس  گنھرف ، لد  رد  نیاربانب  دریگیم ؛ همشچرس  گنھرف  زا  دینیبیم  هک 

١٣٩۶/٠٢/٢٠ /  ( مالسلاهیلع  ) نیسح ماما  یرادساپ  تیبرت  یرسفا و  هاگشناد  رد  تانایب 

اجنیا اـم  زیزع  ناھدـنامرف  هک  مھ  یـشرازگ  دـیتسھ . نم  ناـناوج  نم و  نادـنزرف  نم ، زیزع  ناردارب  امـش  میوگیم . امـش  هب  ار  نیا  نم  هتفرگ ؟ فدـھ  ار  یزیچ  هچ  نمـشد 

رد نمـشد  فدـھ  تسیچ ؟ لابند  نمـشد  دـیراد . مھ  اھنیا  دـننام  یـسایس و  هاگن  تیونعم و  تریـصب و  شزومآ  یماظن ، شزومآ  رب  هوالع  امـش  هک  دـھدیم  ناشن  دـنداد ،

تدمدنلب فدھ  کی  دراد ، تدمنایم  فدھ  کی  دراد ، تدمهاتوک  فدھ  کی  نمشد  منکیم  ضرع  نم  تسا ؟ هتفرگ  فدھ  ار  یزیچ  هچ  نمـشد  تسیچ ؟ یمالـسا  یروھمج 

هللادمحب یمالـسا  یروھمج  هک  تسا  گرزب  راختفا  نیا  ندرب  نیب  زا  تسا ، روشک  رد  هنتف  بوشآ و  داجیا  تسا ، روشک  تینما  ندز  مھ  هب  نمـشد  تدمهاتوک  فدـھ  دراد .

دوجو هب  نامدوخ  روشک  یارب  ار  ینما  طیحم  میا  هتسناوت یمارآان ، جنـشت و  زا  رپ  یایند  کی  رد  هکلب  یمارآان ، زا  رپ  جنـشت ، زا  رپ  یهقطنم  کی  رد  ام  تسا . رادروخرب  نآ  زا 

زا ار  نیا  دـنھاوخیم  تسا ؛ هدروآ  دوجو  هب  اھندوبزورهب  اھیرایـشھ و  اھیھاگآ و  ار  نیا  دـناهداد ، ماجنا  زوسلد  نیلوئـسم  ار  نیا  تسا ، هدرک  تلم  ار  راـک ]  ] نیا میرواـیب .

هنیمز نیا  رد  دعب  نم  دننک . بلـس  روشک  زا  ار  تینما  دنناوتب  هک  تسا  نیا  نمـشد ، تدمهاتوک  فدھ  نیرتمھم  دیاش  ای  فادھا  نیرتمھم  زا  یکی  دـنریگب . ناریا  گرزب  تلم 

. درک مھاوخ  ضرع  رگید  یهلمج  کی  زاب 

نایوجشناد  / ٠٣/١٧/١٣٩۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تازرابم رد  مھ  دننک ، حتف  ار  هاگشناد  دنتسناوت  تاثحابم  رد  مھ  ناملسم ، یاھوجشناد  ینعی  دینادب . امش  ار  نیا  درک ؛ حتف  ار  هاگـشناد  ناملـسم ، یبالقنا  یوجـشناد 

نیب رد  دعب ]  ] اھتنم دیماجنا .]  ] اھنیا دننام  هاگشناد و  یلیطعت  هب  بخ  هک  مھ  دعب  دننک ؛ حتف  ار  هاگشناد  دنتسناوت  اھوجشناد  داتفا ، هک  یتاقافتا  نیمھ  رد  ینعی  یگنج ؛

بولغم نورد  زا  شدوخ  اما  درک  حتف  ار  یسوساج  یهنال  درک ، حتف  ار  هاگشناد  ناملسم ، یوجـشناد  دمآ . دوجو  هب  یتالالتخا  کی  ناملـسم ، یوجـشناد  یهعومجم  دوخ 

وجشناد یاھهچب  زا  یضعب   - دنت مھ  یلیخ  دوب ، تاناجیھ  دوب ؛ اوتحم  فعـض  لیلحت و  فعـض  راچد  هکنیا  رطاخ  یارب  ارچ ؟ تسا . یھجوت  لباق  یهتکن  نم  رظن  هب  نیا  دش !

؛ دـندرکیم هئطخت  ار  اھام  تواـضق ، ماـقم  رد  ینعی  دنتـسنادیمن ؛ یبـالقنا  میدوب ، هدـمآ  نوریب  اـھزیچ  لـیبق  نیا  دـیعبت و  نادـنز و  ریز  زا  هزاـت  تقونآ  هک  ار  اـھام  زور ، نآ  رد 

- مکحم صرق و  یلیخ  تخـس ، تفـس و  سکدـترا  یبالقنا  کی  دـندوب ،]  ] سکدـترا اعقاو  ینعی  دنتـسھ ؛ مھ  زونھ  ناشیاھیـضعب  الاح  دنتـسھ ؛ مھ  نالا  هک  ییاھنیمھ 

کی متـساوخ  طقف ] ، ] منک رورم  مھاوخیمن  نم  رگید  تسا ؛ دایز  ثداوح  بخ ، دروخ . هبرـض  یـساسح  یهطقن  کی  رد  اذـل ] ، ] دوب یلاخ  مزال  یاوتحم  زا  تینھذ ، نآ  اھتنم 

. هاگشناد ثداوح  یاھهشیر  هب  منکب  یاهراشا 

ناریا  / ١٣٩٧/١١/٢٢ تلم  هب  باطخ  بالقنا » مود  ماگ   » هینایب

رارق عیرـس  تفرـشیپ  ریـسم  رد  دوب ، هدـنام  بقع  تدـشب  هدـش و  ریقحت  تدـشب  راجاق  یولھپ و  نارود  رد  هک  روشک  داد و  نایاپ  ینـالوط  یخیراـت  طاـطحنا  کـی  هب  بـالقنا 

هبناجهمھ و تفرـشیپ  یهیامناج  هک  ار  یلم  یهدارا  رـصنع  درک و  لیدـبت  یرالاسمدرم  یمدرم و  تموکح  هب  ار  یدادبتـسا  تنطلـس  نیگنن  میژر  تسخن ، ماـگ  رد  تفرگ ؛

لقتنم ناگمھ  هب  ار  میناوتیم » ام   » رواب هیحور و  درک ؛ تیریدـم  یهصرع  دراو  ثداوح و  یلـصا  رادنادـیم  ار  ناناوج  هاـگنآ  درک ؛ دراو  روشک  تیریدـم  نوناـک  رد  تسا  یقیقح 

: دش گرزب  تاکرب  اشنم  نیا  تخومآ و  همھ  هب  ار  یلخاد  ییاناوت  هب  اکتا  نانمشد ، میرحت  تکرب  هب  درک ؛

...

یتاعوضوم رد  یللملانیب  لـئاسم  مھف  یـسایس و  لـیلحت  داد . اـقترا  یروآتفگـش  یهنوگ  هب  ار  یللملانیب  لـئاسم  هب  ناـنآ  هاـگن  مدرم و  داـحآ  یـسایس  شنیب  اـعبار :

اھتلم و روما  رد  ردـلق  یاھتردـق  یاھتلاخد  اھتلاذر و  اھیزورفاگنج و  یهلئـسم  نآ ، تلم  هب  یخیراـت  ملظ  نیطـسلف و  یهلئـسم  اـکیرمآ ، صوصخب  برغ  تاـیانج  نوچمھ 

یگدنز یاھتحاس  یهمھ  روشک و  یهمھ  رد  مدرم  مومع  نایم  یرکفنشور  هنوگنیا ، دروآ ؛ نوریب  رکفنـشور ، مان  هب  یاهدیزگتلزع  دودحم و  یهقبط  راصحنا  زا  ار  نآ  لاثما 

« يسایس لیلحت  تردق   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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. تشگ مھف  لباق  نشور و  نالاھنون ، ناناوجون و  یارب  یتح  تسد  نیا  زا  یلئاسم  دش و  یراج 

یمالسا  / ١٣٩٧/١٢/١٣ مولع  هقف و  یلاع  هسسوم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

. تسین مھ  دـیفم  ناتیارب  تسین ، امـش  زاـین  دروم  دـینکیم ، ساـسحا  دـیھاوخیم و  امـش  هک  یزیچ  نآ  یهمھ  ینعی  دنـشاب ؛ هتـشاد  ناـشدوخ  یناوج  هب  هجوت  اـھناوج 

یهبرجت زا  مینادـیم ؛ ام  ار  ییاھزیچ  کی  میاهدـنارذگ ، ار  امـش  زا  دـعب  لاس  لھچ  یـس  نآ  ام  بخ  دـیمھفب . ار  نیا  دـعب  دـیوشب ، ریپ  درذـگب  لاس  یـس  هک  دیـشابن  رظتنم 

یسک هچ  تارظن  زا  الثم  دنکب و  لمع  یروج  هچ  دیاب  یسایس  لیلحت  یارب  الثم  مدآ  الاح  هکنیا  تسین ؛ مزال  اھزیچ  نیا  یهمھ  دینک . هدافتـسا  دندرک ، هبرجت  هک  یناسک 

ضرع ار  نیا  مھاوخیم  نم  اما  دـشاب . مزال  یزیچ  کی  دـشاب ، مزال  تسا  نکمم  یدراوم  کی  دـشاب ؛ هتـشاد  تیلک  هک  تسین  مولعم  اھنیا  هن ، دـنک ، هدافتـسا  ارآ  براضت  و 

قبط دنھدب و  تیمھا  دنتسھ ، هعومجم  نیا  ناریدم  هک  یناسک  دیتاسا و  صیخشت  دیتاسا و  رظن  هب  ینعی  دننک ، تکرح  ناشدیتاسا  لابند  هعومجم  نیا  بالط  هک  منکب 

. دوریمن شیپ  دوبن ، مظتنم  رگا  دورب ؛ شیپ  هللااشنا  دنامب و  یقاب  یمظتنم  یهعومجم  کی  هعومجم  نیا  ات  دنک ، ادیپ  ماظتنا  ات  دننکب  راک  دننکب و  تکرح  نآ 

نایوجشناد  / ١٣٩٨/٠٣/٠١ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

دھدب . اھنآ  هب  ار  مزال  تیفرظ  دنک و  کمک  هعماج  یمومع  تکرح  ندوب  روحم  ناش  شقن و  رد  ار  ناوج  لسن  دناوتیم  هک  ییاھراک  زا  ییاھهنومن 

...

طقف یـسایس  راک  اما  منکیمن ؛ ساـسحا  نآ  رد  یتکرب  هدـنب  هک  تسا  یراـک  یزاـببزح  تسین . یزاـببزح  مروظنم  هتبلا  تسا ؛]  ] یـسایس تیلاـعف  یاـھهورگ  لیکـشت 

تکرح هک  تـسا  یـساسا  رایـسب  یاـھراک  نآ  زا  یکی  ندرک ، لـقتنم  ندـیمھف ، نتخانـش ، ار  یـسایس  ثداوـح  ندرک ، یـسایس  لـیلحت  نتـسشن ، تـسین ؛ یزاـببزح 

؛ دنکیم کمک  دھدیم و  لکش  دنکیم ، عیرست  ار  هعماج  یمومع 

« يسایس لیلحت  تردق   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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