
ییاضق  / ١٣۶٨/٠٣/٢٨ سیلپ  نامزاس  ینابرھش و  یرمرادناژ و  یاھورین  تعیب  مسارم  رد  تانایب 

هک تسا  نیا  ام  یهفیظو  نیرتگرزب  تسا ، یمالـسا  تما  یاتمھیب  زیزع  نآ  نادقف  ترـسح  زا  بلابل  ناماھناج  اھلد و  هک  زورما  و  درک ، زاغآ  ار  یدـیدج  رـصع  ام  ریبک  ماما 

یتقو یعقاو  یرادازع  مینک . ظفح  ار  اھهصخـشم  نیا  مینادـب و  دـندومرف ، مالعا  ناھج  هب  دـنداد و  رارق  نآ  یاضفرد  ار  تلم  دـندرک و  زاغآ  هر ) ) ماما هک  ار  یرـصع  تاصخـشم 

. مینک لمع  هضیرف  نیا  هب  ام  هک  تسا 

یارب سفن  هب  دامتعا  انغتـسا و  لالقتـسا و  تزع و  حور  داجیا  زا : تسا  ترابع  اھنآ  یهدـمع  هک  دراد  ییاھهصخـشم  دـندرک ، زاغآ  ام  ناشلامیظع  گرزب و  ماـما  هک  یرـصع 

. دننک ادیپ  طلست  وا  تشونرس  رب  نارگید  دوش و  هتفرگ  وا  زا  تایحور  نیا  دوب  هدش  یعس  یدامتم  نایلاس  لوط  رد  هک  یتلم 

اجنیا دوب . هدرک  تساکیرما ، هب  هتـسباو  هک  یدرف  نییعت  هب  فقوتم  ار  ناریا  تلود  هب  دوخ  ینویلیم  هد  دـنچ  کمک  اـکیرما ، روھمج  سیئر  هک  تسا  یتکلمم  ناـمھ  اـجنیا 

یتکلمم نامھ  اجنیا  درکیم . راتفر  تیعر  کـی  لـثم  وا  اـب  تسنادیم و  دوخ  تیعر  ار  نآ  سیئر  یناـھج -  تفلکندرگ  وگروز و  تردـق  اـکیرما -  هک  تسا  یتکلمم  ناـمھ 

. تسا هتشادن  اھنآ  یسایس  یداصتقا و  تشونرس  نییعت  رد  یریثات  چیھ  مدرم ، تساوخ  اھیگتسبلد و  نامیا و  راکفا و  ارآ و  هک  تسا 

ار اھریقحت  نیرتنیگنـسو  نیرتگرزب  لاس ، هد  نیا  لوط  رد  هک  درک  لیدـبت  یتلم  روشک و  هب  ار ، تلم  روشک و  نیا  یمالـسا ، یروھمج  ردـپ  بالقنا و  رامعم  دـنمتردق  تسد 

ایند یهمھ  تسا . هدرکن  ریقحت  هنوگنیا  ار  اکیرما  یوگروز  ربکتسم و  میژر  ام ، تلم  لثم  یتلم  چیھ  نونکات  تشاد و  اور  ایند  ردلق  تفلکندرگ و  یاھتردق  نامھ  هب  تبسن 

هک ار  تزع  رادـتقا و  نیا  دـیاب  تسا . هدرک  تواـفت  هجرد  داتـشھودص  هتـشذگ ، هب  تبـسن  اـما  تسا ؛ نیمزرـس  روشک و  ناـمھ  اـجنیا  دـناهدرک . فارتعا  عوضوم  نیا  هب  مھ 

. میھد همادا  ار  وا  هار  دیاب  تسا ، خلت  ام  یارب  وا  یلاخ  یاج  رگا  میراد و  تسود  ار  ماما  رگا  درک . ظفح  تسا ، هر ) ) ماما ثاریم 

هک تمظعاب  تیـصخش  نامھ  مدرم . یارآ  تیرح و  تلادـع و  یناسنا و  یاھـشزرا  هب  مارتحا  شیارگ و  زا  تسا  ترابع  دـندوب ، نآ  دـجوم  ماما  هک  یرـصع  رگید  یهصخـشم 

فراعت تفگیم و  تسار  دنیوگب . ربھر  نم  هب  هکنیا  زا  تسا  رتھب  دنیوگب ، رازگتمدخ  نم  هب  رگا  تفگیم : دننکیم ، فارتعا  شتمظع  هب  زین  وا  نانمشد  ایند و  مدرم  زورما 

. میرادن غارس  خیرات  ایند و  رد  ار  هنومن  نیا  لثم  ام  دنادب . اھنآ  رازگتمدخ  ار  دوخ  هک  دوب  لیاق  مارتحا  مدرم  یارب  هزادنا  نآ  ات  وا  درکیمن . رھاظت  و 

نیرتگرزب هک  دننکیم  ار  رـشب  قوقح  زا  یرادـفرط  یاعدا  ییاھتلود  زورما  تسین . یعقاو  هناقداص و  اما  دوشیم ؛ حرطم  دایز  رـشب  قوقح  یاعدا  تسا ، دایز  فراعت  فرح و 

! تساھنآ موش  دوجو  راثآ  زا  ملاع ، یاھدادبتسا  اھقانتخا و  نیرتگرزب  هک  دناهدرک  دنلب  ایند  رد  ار  رکف  نایب و  یدازآ  یهیعاد  ییاھمیژر  دناهدرک ! رشب  هب  ار  اھتناھا 
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هک تسا  نیا  ام  یهفیظو  نیرتگرزب  تسا ، یمالـسا  تما  یاتمھیب  زیزع  نآ  نادقف  ترـسح  زا  بلابل  ناماھناج  اھلد و  هک  زورما  و  درک ، زاغآ  ار  یدـیدج  رـصع  ام  ریبک  ماما 

یتقو یعقاو  یرادازع  مینک . ظفح  ار  اھهصخـشم  نیا  مینادـب و  دـندومرف ، مالعا  ناھج  هب  دـنداد و  رارق  نآ  یاضفرد  ار  تلم  دـندرک و  زاغآ  هر ) ) ماما هک  ار  یرـصع  تاصخـشم 

. مینک لمع  هضیرف  نیا  هب  ام  هک  تسا 

یارب سفن  هب  دامتعا  انغتـسا و  لالقتـسا و  تزع و  حور  داجیا  زا : تسا  ترابع  اھنآ  یهدـمع  هک  دراد  ییاھهصخـشم  دـندرک ، زاغآ  ام  ناشلامیظع  گرزب و  ماـما  هک  یرـصع 

. دننک ادیپ  طلست  وا  تشونرس  رب  نارگید  دوش و  هتفرگ  وا  زا  تایحور  نیا  دوب  هدش  یعس  یدامتم  نایلاس  لوط  رد  هک  یتلم 

]...[

هک تمظعاب  تیـصخش  نامھ  مدرم . یارآ  تیرح و  تلادـع و  یناسنا و  یاھـشزرا  هب  مارتحا  شیارگ و  زا  تسا  ترابع  دـندوب ، نآ  دـجوم  ماما  هک  یرـصع  رگید  یهصخـشم 

فراعت تفگیم و  تسار  دنیوگب . ربھر  نم  هب  هکنیا  زا  تسا  رتھب  دنیوگب ، رازگتمدخ  نم  هب  رگا  تفگیم : دننکیم ، فارتعا  شتمظع  هب  زین  وا  نانمشد  ایند و  مدرم  زورما 

. میرادن غارس  خیرات  ایند و  رد  ار  هنومن  نیا  لثم  ام  دنادب . اھنآ  رازگتمدخ  ار  دوخ  هک  دوب  لیاق  مارتحا  مدرم  یارب  هزادنا  نآ  ات  وا  درکیمن . رھاظت  و 

مدرم  / ١۵/١٣۶٨/٠۴ فلتخم  راشقا  تعیب  مسارم  رد  تانایب 

میظع تیـصخش  مینک . رورم  ار  راوگرزب  ماـما  نآ  یاھـسرد  هک  تسا  نیا  میدوب ، هر )  ) ینیمخ ماـما  ناراـی  نیلوا  میدـق و  نادـیرم  هک  ناریا  تلم  اـم  یهفیظو  نیرتگرزب  زورما 

نآ لماک  تخانش  اب  ام  یهمھ  هتبلا  تسا . هدش  راکـشآ  وا  یاھدومنھر  تانایب و  اھـسرد و  رد  داد ، رارق  ریثات  تحت  ار  ایند  یهمھ  هک  یناشخرد  رھوج  بالقنا و  ریبک  ربھر 

هدشهتخانـش ام  یارب  الاو  گرزب و  ناسنا  یتوکلم و  حور  نآ  تیـصخش  زا  یرایـسب  داعبا  زونھ  هک  تفگ  دیاب  قارغا  هغلابم و  نودـب  میراد و  هلـصاف  یلیخ  میظع  تیـصخش 

. تسین

لیلحت تیصخش و  نآ  یدنبعمج  دنرادن . یدنبعمج  تردق  یناسآ  هب  دنریگیم ، رارق  عیاقو  رانک  رد  ییهلصاف  نینچ  زا  هک  یناسک  یهمھ  میدیدیم و  ار  ایاضق  کیدزن  زا  ام 

نآ تانایب  یلو  دـش ؛ دـھاوخن  رـسیم  میدوب ، وا  هب  کیدزن  ماما و  رـصع  رد  هک  ام  یارب  اھیدوز  نیا  هب  هک  دراد ، مزال  لمات  ربدـت و  یردـق  الاو ، گرزب و  ناسنا  نآ  نوگانوگ  داـعبا 

. تسام رایتخا  سرتسد و  رد  هک  تسا  یزیچ  سرد  و  تسا ، سرد  ام  یارب  راوگرزب 

هلمج دـنچ  رد  دوشیمن  ار  اھـسرد  نیا  دـنایامنب . ام  رب  ار  هار  دـنک و  انـشآ  ناشلامیظع  لحار  نآ  تیـصخش  داـعبا  اـب  ار  اـم  تسناوت  دـھاوخ  راوگرزب ، نآ  یاھـسرد  رد  ربدـت 

. دشاب ام  یاشگھار  دومنھر  ناونع  هب  دناوتیم  اھسرد  نآ  زا  یکی  ثداوح ، زا  ییهثداح  رھ  رد  نامز و  زا  یشخب  رھ  رد  درک . هصالخ 

زا تسا  تراـبع  ناـمزیزع  ماـما  گرزب  سرد  تسا ، هدـمآ  دوـجو  هب  ملاـع  ناـھذا  رد  ناریا  تلم  میظع  تیعقوـم  اـم و  روـشک  یارب  ناـھج  رد  زورما  هک  یطیارـش  هب  هجوـت  اـب 

زا مھ  نیا  تسا ؛ رتکیدزن  مھ  هب  بالقنا  یهلاسهد  نارود  تاقوا  بلاغ  زا  ناریا  تلم  یاھلد  زورما  دـمآ . شیپ  ام  یارب  یھلا  یهدارا  هب  هک  یماجـسنا  تدـحو و  زا  ینادردـق 

. دوب نامراوگرزب  ماما  یتوکلم  حور  تاکرب 
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ربھر میظع  تیـصخش  مینک . رورم  ار  راوگرزب  ماما  نآ  یاھـسرد  هک  تسا  نیا  میدوب ، هر ) ) ینیمخماما نارای  نیلوا  میدق و  نادیرم  هک  ناریا  تلم  ام  یهفیظو  نیرتگرزب  زورما 

نآ لماک  تخانـش  اـب  اـم  یهمھ  هتبلا  تسا . هدـش  راکـشآ  وا  یاـھدومنھر  تاـنایب و  اھـسرد و  رد  داد ، رارق  ریثاـت  تحت  ار  اـیند  یهمھ  هک  یناـشخرد  رھوج  بـالقنا و  ریبک 

هدشهتخانـش ام  یارب  الاو  گرزب و  ناسنا  یتوکلم و  حور  نآ  تیـصخشزا  یرایـسب  داعبا  زونھ  هک  تفگ  دـیاب  قارغا  هغلابم و  نودـب  میراد و  هلـصاف  یلیخ  میظع  تیـصخش 

. تسین

لیلحت تیصخش و  نآ  یدنبعمج  دنرادن . یدنبعمج  تردق  یناسآ  هب  دنریگیم ، رارق  عیاقو  رانک  رد  ییهلصاف  نینچ  زا  هک  یناسک  یهمھ  میدیدیم و  ار  ایاضق  کیدزن  زا  ام 

نآ تانایب  یلو  دـش ؛ دـھاوخن  رـسیم  میدوب ، وا  هب  کیدزن  ماما و  رـصع  رد  هک  ام  یارب  اھیدوز  نیا  هب  هک  دراد ، مزال  لمات  ربدـت و  یردـق  الاو ، گرزب و  ناسنا  نآ  نوگانوگ  داـعبا 

. تسام رایتخا  سرتسد و  رد  هک  تسا  یزیچ  سرد  و  تسا ، سرد  ام  یارب  راوگرزب 

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

رد فرژ  یلوحت  ناریا ، رد  یمالسا  بالقنا  یزوریپ  تسا . یلصا  طاقن  زا  رگید  یکی  یللملانیب ، تابسانم  رد  ناریا  تلم  یمالـسا و  یروھمج  یبالقنا  تمارک  تزع و  ظفح 

هک ار  یتھبا  داد و  تخـس  یتسکـش  ناھج ، فیعـض  یاھتلود  اب  ناشهطبار  رد  ار  اـیند  زور  نآ  تردـقربا  ود  یهنمیھ  هکنیا  لوا  : دروآ دوجو  هب  رظن  ود  زا  یللملانیب  تاـطابترا 

. درک فیعضت  تدشهب  دندوب ، هدروآ  تسد  هب  اھتلود  اھتلم و  مشچ  رد  رورمهب 

ناھج رد  جیردتب  قیمع ، تاریثات  نیا  هچرگ  درک . قیرزت  نانآ  هب  ار  هدناشنتسد  یاھتلود  اب  هلباقم  رد  یخاتسگ  تارج و  دیشخب و  تعاجـش  یمرگلد و  اھتلم  هب  هکنآ  مود 

« ينیمخ ماما  رصع   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 4هاگياپ  هحفص 1 
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بالقنا نیا  یزوریپ  اب  هک  دنداد  صیخشت  زاغآ  نامھ  زا  نیبزیت ، یاھمشچ  یهمھ  اما  تسا ، هدرک  نوگرگد  ار  ملاع  یسایس  یهرھچ  لاس ، هدزای  زا  سپ  زورما  دش و  رھاظ 

سفن هب  دامتعا  تارج و  یرادیب و  زا  تسا  ترابع  نآ ، یگژیو  دیمان و  ینیمخ » ماما  رـصع   » دـیاب ار  رـصع  نیا  تسا . هدـمآ  دـیدپ  ملاع  تابـسانم  رد  یدـیدج  رـصع  میظع ،

. یھلا یونعم و  یاھشزرا  ندروآرب  رس  اھناسنا و  یعقاو  تردق  لاھن  یگدنلاب  هناملاظ و  تردق  یاھتب  نتسکش  اھتردقربا و  ییوگروز  ربارب  رد  اھتلم 

ود زا  یکی  تفای و  ققحت  راوگرزب  ماما  یاھینیبشیپ  تسینومک ، یدادبتـسا  یاـھتموکح  دـض  رب  یمدرم  یاـھمایق  قرـش و  کولب  یـشالت  مسیـسکرام و  نفد  اـب  هک  زورما 

زا ملاع ، طاقن  زا  یرایسب  رد  یمدرم  یاھتمواقم  یریگجوا  اب  ییوس  زا  مھ  رگید  تردقربا  هدیدرگ و  لیدبت  مود  یهجرد  تردق  هب  فذح و  ملاع  تسایس  یهنحص  زا  تردقربا 

یبتکم رکفت  تیونعم و  الخ  یرابودنبیب ، ینامیایب و  داسف و  نوزفازور  شرتسگ  اب  رگید ، یوس  زا  ایسآ و  قرش  طاقن  اصقا  ات  یلاغشا  نیطسلف  اقیرفآ و  لامـش  بونج و 

نایم رد  ار  شخبتدحو  یهدیقع  کی  الخ  نآ ، اب  دنتساوخیم  اکیرما  نارادمدرس  هراومھ  هک  مسینومک » اب  هزرابم   » یهتشر ندش  هتسسگ  ییاکیرما و  یهعماج  لخاد  رد 

، دـشیم ییاـپورا  یاـھروشک  رب  یتح  اـکیرما  تلود  ذوفن  بجوم  دوب ، مکاـح  اـکیرما  اـپورا و  طـباور  رب  هک  یتابـساحم  نتخیر  مھرب  رگید ، یوس  زا  زین  دـننک و  رپ  دوخ  تلم 

. دنیبیم لزلزتم  ناھج  رد  ار  دوخ  تیعقوم  دنکیم و  رطخ  ساسحا  تدشهب 

تزعاب عضوم  تبالـصاب و  یهرھچ  رد  یرییغت  نیرتکچوک  تسا  فظوم  یمالـسا  یروھمج  مولظم ، لیـصا و  یاـھتلم  یهیحور  تیوقت  لاعتـشا و  هب  ور  دـنور  نیا  ظـفح  یارب 

نخـس تیادـھ  تیاعر و  عضوم  زا  هتـساخاپب ، یاھتلم  اب  تیامح و  عضوم  زا  فیعـض ، یاھتلود  اب  تردـق و  عضوم  زا  ناردـلق ، اب  دـنکن ؛ داـجیا  یللملانیب  تابـسانم  رد  دوخ 

بصاغ و مسینویھص  زا  شتیامح  فیعض و  یاھروشک  هب  شمتس  رطاخ  هب  تنطیـش و  یرادغ و  زمر  رابکتـسا و  هنتف و  سار  یهباثم  هب  ار  اکیرما  تلود  دنک ؛ لمع  دیوگب و 

دولآریوزت و یهرھچ  یاشفا  یارب  ار  یتصرف  چـیھ  هتـسناد ، دورطم  روفنم و  موکحم و  ناریا ، تلم  اب  شرابتیانج  قیمع و  تموصخ  اـھتلم و  یدازآ  یرادـیب و  اـب  شینمـشد 

. دھدن تسد  زا  قیاقح  نیا  نایب  هریغ و  یدازآ و  نایعدم  نآ  ندرک  اوسر 

١٣۶٩/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیلوا  مسارم  رد  تانایب 

حطـس رد  هک  یناسک  یهمھ  هب  ملاع و  ناملـسم  یاھتلم  هب  ناریا و  تلم  هب  ادـخ ، حـلاص  دـبع  نیا  لـمع  ریثاـت  باـب  رد  ناـمبالقنا و  باـب  رد  ار  هتکن  کـی  ملیاـم  زورما  نم 

تکرح هزراـبم و  یگدـنز و  اـم  شنیب ، نیمھ  ساـسا  رب  تساـم . تکرح  یهدـعاق  اـنبم و  نیا ، میوگب . دناهدینـش ، اـم  گرزب  ینیمخ  ماـما  زا  اـم و  بـالقنا  زا  یماـن  ناـھج ،

ربھر رـس  تشپ  ام  تلم  هک  ییینالوط  تازرابم  اب  ملاع و  زا  یهطقن  نیا  رد  یمالـسا  ماظن  لیکـشت  اـب  ناریا و  رد  یمالـسا  بـالقنا  اـب  هک  تسا  نیا  هلمج  نآ  مینکیم .

دنھاوخب و هچ  ایند ، یدام  یاھتردق  دمآ . دوجو  هب  ملاع  رد  لبق ، نارود  اب  زیامتم  یتایصوصخ  اب  یدیدج  رـصع  داد ، ماجنا  مالـسا  بالقنا و  زا  تظافح  یارب  شناشلامیظع ،

یور زین  فیعـض و  یاھتلود  اھتلم و  یور  دـیدج ، رـصع  نیا  تاریثات  تسا و  هتفر  مھ  شیپ  هدـش و  زاغآ  ایند  رد  نارود  نیا  دـھاوخن ، هچ  دـھاوخب و  هچ  اـکیرما  دـنھاوخن ؛ هچ 

. تسا سوسحم  اھتردقربا  یوق و  یاھتلود 

. تسا هدوب  روطنیمھ  مھ  رـشب  خـیرات  یهتـشذگ  نارود  درادـب . رانکرب  رـصع  نآ  تاریثات  زا  ار  دوخ  دـناوتیمن  سکچـیھ  دوشیم ، زاغآ  رـشب  خـیرات  رد  یدـیدج  رـصع  یتقو 

هچرگا مینکب . مالعا  ار  نیا  میھاوخیم  ام  درادـب . رود  هدـش ، عورـش  ناھج  رد  یناسنا  یھلا و  مکحم  یاھهیاپ  اب  هک  ینارود  تاریثات  زا  ار  شدوخ  تسین  نکمم  سکچـیھ 

نارگلیلحت و هک  میرادـن  عقوت  اما  تسا ، هدـش  ضوع  ایند  یـسایس  یهشقن  یتح  دـنتفرگ ، رارق  دـیدج  رـصع  نیا  ریثاـت  تحت  نیمز ، حطـس  یاـھتلود  اـھتلم و  زا  یرایـسب 

نارود نیا  ریثات  تحت  اما  تسا ؛ هدش  زاغآ  یدیدج  نارود  هک  دننکیمن  فارتعا  اھنآ  تسا . هدش  زاغآ  رـصع  نیا  هک  دـننک  رارقا  ملاع  یـسایس  دـنمتردق و  ناگدـننکتواضق 

. دیمان ینیمخ » ماما  نارود   » دیاب ار  دیدج  نارود  نیا  رصع و  نیا  دننکیم . ساسحا  ار  نآ  دناهتفرگ و  رارق 

: تسا ریذپانکیکفت  نآ  زا  هک  تسھ  نارود  نیا  رد  تیصوصخ  دنچ 

یگدنز زا  یلکب  ار  تیونعم  نید و  هک  دوب  نیا  یناھج  یهطلـس  ماظن  تردـق و  تسایـس  هکنآ  زا  دـعب  تسا . یبھذـم  یاھرواب  داقتعا و  شرتسگ  اھتیـصوصخ ، نیا  زا  یکی 

لمع اھتسایس  نآ  سکعهب  تسرد  دیدج ، نارود  نیا  دیامن ، تیبرت  یھلا  یاھشزرا  هب  داقتعایب  نامیایب و  نیدیب و  یهعماج  کی  ار  یرـشب  یهعماج  دنک و  فذح  مدرم 

یگدـنز بھذـم  دـض  لاس  اھھد  هک  یعماوج  نایم  رد  ناھج و  حطـس  رد  هکلب  دنتـشگرب ، ینید  یاھرواب  هب  مدرم  یمالـسا ، یاھروشک  رد  ای  ناریا  رد  طقف  هن  تسا . هدرک 

. تسا هدرک  دشر  یونعم  شیارگ  یبھذم و  داقتعا  دندوب ، هدرک 

دھاوخ اھتلم  یارب  یرتشیب  یهبذاج  دشاب ، رشب  ترطف  اب  رتقبطنم  رتملاس و  رتصلاخ و  رتقیمع و  یتیونعم  اجرھ  هک  دوب  دھاوخ  بیترت  نیا  هب  تکرح ، نیا  یهدنیآ  هتبلا 

، یونعم داقتعا  زا  ندوب  یھت  ینامیایب و  ینیدیب و  زورما ، تشذگ . دشیم ، هداد  رارق  ازھتسا  دروم  دمآیم و  باسح  هب  شزرا  دض  تیونعم ، نید و  هک  یزور  نآ  تشاد .

درم نیا  هک  تسا  یدیدج  رـصع  یاھیگژیو  زا  یکی  نیا ، تفرگ . دھاوخ  ماجنا  مھ  رگید  یرایـسب  رد  هتفرگ و  ماجنا  راک  نیا  ملاع ، طاقن  زا  یرایـسب  رد  تسا . شزرا  دـض  کی 

. درک هجوتم  نآ  هب  ار  اھلد  دادرس و  ار  نآ  یهیعاد  درکیمن ، رواب  یسک  هکیلاحرد  تشارفارب و  ایند  رد  ار  نآ  مچرپ  گرزب ،

تسا هدش  زاغآ  ام  ماما  یهلیسوهب  هک  یدیدج  نارود  رد  تسا . مدرم  ینویلیم  یاھهدوت  رثوم  روضح  اھناسنا و  شزرا  هب  ندیشخب  انعم  دیدج ، رصع  نیا  رگید  تیـصوصخ 

ام هتــشذگ ، رد  دـننکیم . تیادـھ  ار  اـھنایرج  هـک  دنتــسھ  اـھنآ  دناهدنریگمیمــصت و  هدـننکنییعت و  لـصا و  مدرم ، یاـھهدوت  تـسین ، مـھ  ناریا  هـب  دودــحم  نآ  یهریاد  و 

، یللملانیب مود  گنج  زا  دعب  لاس  اھھد  هک  ییایند  رد  زورما ، دنکیم . قرف  عضو  زورما  اما  تسا ؛ هتفر  شیپ  هب  مدرم  تاساسحا  اب  هک  میراد  غارـس  ار  یدایز  یاھبالقنا 

زا یاهدارا  دـننزن و  یفرح  یناھج  یاھتردـق  یهدارا  لباقم  رد  دنـشاب و  اھنآ  یاھهتـساوخ  میلـست  هک  دـندوب  هداد  تداـع  ار  اـیند  مدرم  یهمھ  ملاـع ، رب  طلـسم  یاھتردـق 

تلم هک  دنیآیم  نادیم  هب  دننکیم و  تکرح  یکبـس  نامھ  اب  مدرم ، ینویلیم  یاھهدوت  یقرـش ، یاپورا  یاھروشک  رد  هک  دینیبیم  امـش  ناھگان  دـنھدن ، زورب  ناشدوخ 

رب نوخ  یزوریپ  زا  ترابع  دـیدج ، رـصع  نارود و  نیا  یناـسنا  یهصخـشم  رگید ، ریبعت  هب  دـندش . نادـیم  دراو  یھاشمتـس  میژر  اـب  یهضراـعم  هلباـقم و  رد  اـم ، ناملـسم 

رب ار  اضف  دندمآ و  نادیم  هب  ناشدوخ  ناج  مسج و  اب  طقف  حالس ، تازیھجت و  نودب  مدرم  داحآ  داتفا  قافتا  ناریا  رد  هک  نانچمھ  دیدج  نارود  نیا  رد  ینعی  تسا ؛ ریـشمش 

هدـش مولعم  ایند  رد  زورما  حالـس ، نودـب  ول  و  مدرم ، یاھهدوت  روضح  تردـق  تسا . ییهدشهتخانـش  شور  اـیند  رد  زورما  شور ، نیا  دـندرک . گـنت  ملاـظ  بصاـغ و  تموکح 

. تسا

ادیپ شرتسگ  ایند  رد  جوم  نیا  هچرھ  داد . همادا  ار  تموکح  دوشیمن  مدرم ، ینویلیم  یاھهدوت  تساوخ  مغریلع  ایند ، یاج  چیھ  رد  نیا ، زا  دـعب  هک  دـننادب  دـیاب  اھتردـق 

روشک رد  تلم ، نیا  نامیا  یھاگآ و  تکرب  هب  ام ، راوگرزب  ماما  هک  دوب  یتکرح  نآ  نیا ، دش . دھاوخ  رتتخس  یرشب ، ریغ  هناملاظ و  ینوناق و  ریغ  یاھهطلـس  رب  راک  دنکب ،

تدش و مغریلع  دـننکیم و  مایق  نیطـسلف  مولظم  تلم  یلاغـشا ، یاھنیمزرـس  لخاد  اھلاس ، زا  دـعب  هک  دـینیبیم  امـش  اذـل  دـش . ایند  یارب  ییوگلا  داد و  ماجنا  ناریا 

. دنربیم شیپ  ار  راک  یتسینویھص ، ملاظ  بصاغ و  تلود  توطس 

؛ تسا گرزب  یاھتردق  ذوفن  فرصت و  هطلس و  زا  یدازآ  لصا  زا  ترابع  دندروآ ، دوجو  هب  ناھج  حطـس  رد  ام  بالقنا  راوگرزب و  ماما  هک  یدیدج  رـصع  رگید  تایـصوصخ  هلمج  زا 

، داتفا قافتا  ایند  رد  متـسیب  نرق  رد  هک  یگرزب  یاھبالقنا  یهمھ  رد  ابیرقت  دـش . هتخانـش  یبرغ » هن  یقرـش و  هن   » لصا ناونع  هب  ام ، بالقنا  رد  هک  یزیچ  ناـمھ  ینعی 

یتقو

لـصو رگید  تردـق  کی  هب  ار  ناشدوخ  دـندربیم ، شیپ  یرـصتخم  تردـق ، کی  هطلـس و  کی  هیلع  ار  هزراـبم  دـندرکیم و  زاـغآ  ار  ناـشدوخ  راـک  زراـبم ، یاـھھورگ  اـی  اـھتلم 

هب ناریا  تلم  هک  دوب  یھار  دـنکن ، اکتا  دامتعا و  تردـق  چـیھ  سکچـیھ و  هب  ملاظ ، تردـق  کی  اب  هلباقم  رد  ادـخ ، هب  لکوت  اب  دوخ و  هب  یاکتا  اب  تلم ، کی  هکنیا  دـندرکیم .

. دنکیم ادیپ  یدایز  ناورھر  جیردتب  هار  نیا  ایند ، رد  زورما  دندرک و  زاغآ  راوگرزب  ماما  یربھر 

اش هللا نا  درک ، زاغآ  مدرم  داحآ  هب  شدامتعا  اب  یونعم و  یاھـشزرا  هب  تبـسن  میظعت  میرکت و  ادـخ و  هب  لاکتا  یگداتـسیا و  ماـیق و  اـب  ار  نآ  اـم  ماـما  هک  دـیدج  نارود  نیا 

رس تشپ  ام ، تلم  تسا . راوگرزب  نآ  تاکرب  زا  نیا ، درک . دھاوخ  کیدزن  ار  یناھج  یدام  گرزب  یاھتردق  لاوز  نارود  داد و  دھاوخ  تاجن  یناھج  یاھهطلس  رـش  زا  ار  اھتلم 

رب یدھاش  ایند ، یاھتلم  یارب  دوخ ، تمواقم  اب  درک و  مکحتـسم  ار  نآ  یاھهیاپ  تشاذگ و  دیدج  نارود  نیا  رد  مدـق  هک  دوب  یتلم  نیلوا  دوخ ، ییانثتـسا  تمظعاب و  ربھر 

. دش اھاعدا  نیا  قدص 

بالقنا کی  رد  راب  نیلوا  هدـش ، رارکت  بالقنا  اـب  نایانـشآ  اـم و  تلم  یاـھلیلحت  رد  مھ  اـھراب  هک  تایـصوصخ  نیا  تشاد . دوخ  هب  صوصخم  یتایـصوصخ  اـم ، گرزب  بـالقنا 

« ينیمخ ماما  رصع   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 4هاگياپ  هحفص 2 
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یاھزیچ یعامتجا و  تلادع  لالقتـسا و  یدازآ و  لثم  ملاع  یـسایس  میھافم  رد  رظن  دیدجت  یمالـسا ، تموکح  داجیا  یریگفدھ  مالـسا ، هب  یهیکت  دشیم : هدـھاشم 

. دشاب هدش  انب  یمالسا  یاھشزرا  یهیاپ  رب  هک  یاهعماج  ایند و  تمس  هب  تکرح  رگید و 

ناسارخ  / ١٣۶٩/٠٣/١۵ مدرم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

، ریخن هک  دندرک  تابثا  مھ  مدرم  یهمھ  میدز ، فرح  میداد ، هیمالعا  میتفگ ، مھ  ام  دـنکیم . طلغ  نمـشد  دـش ! مامت  ماما  نارود  ماما ، نتفر  اب  هک  دـنکیم  غیلبت  نمـشد 

لخاد رد  نادان  تسود  هدـع  کی  ادابم  دـیوگیم . هک  تسا  نمـشد  نیا  اما  دـش ؛ تباث  نیا  دـش . دـھاوخن  دـشن و  مامت  ناشیا  یرھاـظ  ینامـسج و  نتفر  اـب  ماـما ، نارود 

نارود هک  دنھدب  رس  نویش  دزاسیمن و  بالقنا  ماما و  طخ  اب  نیا  دنیامن  لایخ  هک  دننک  ناشن  ییهشوگ  رد  ار  یزیچ  ناشدوخ  صقان  لقع  هب  یزوسلد ، ناونع  هب  روشک ،

. دیشاب بظاوم  دش ؛ دھاوخ  داش  نمشد  دوشب ، رداص  یسک  نابز  زا  هراشا  اب  ول  ینخس و  نینچ  رگا  دش . مامت  ماما 

١٣٧٠/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمود  مسارم  رد  تانایب 

تسود و دنروخن ؛ ار  نمـشد  یاھیرگهلیح  تاغیلبت و  اھدنفرت و  بیرف  هک  تسا  نیا  دنـشاب ، هتـشاد  دای  هب  زرابم  ناملـسم و  یاھتلم  دیاب  هک  یمھم  رایـسب  رگید و  یهتکن 

مالسا نارود  نارود ، نیا  هک  میدقتعم  ام  دیسر . دھاوخ  یزوریپ  هب  یمالسا  یاھتکرح  نیا  دشاب ، روطنیا  رگا  دننک . مھتم  شتاراھظا  رد  ار  نمشد  دنـسانشب و  ار  نمـشد 

نیا ام  ناوج  یاھلـسن  اش هللا  نا  تسا و  ینیمخ  ماما  نارود  نارود ، نیا  مدرک ، ضرع  هتـشذگ  لاـس  هک  یروطناـمھ  و  تسا ، یونعم  یھلا و  یاھـشزرا  یهبلغ  نارود  و 

. دید دنھاوخ  ار  هدنیآ 

شترا  / ٠١/٣٠/١٣٩۶ نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

بیرق تدم  نیا  مامت  رد  دنزادنایم ؛ راک  هب  ار  ناشفلتخم  یاھهاگتـسد  دننکیم ، ینمـشد  دننکیم ، رکف  دـننکیم ، ریبدـت  هکنیا  رد  تسین ؛ یدـیدرت  چـیھ  اھنیا  ینمـشد  رد 

هظحالم مدآ  نالف  زا  دـنفلاخم ، مدآ  نالف  اب  دـنقفاوم ، مدآ  نالف  اب  مییوگب  هکنیا  دـناهدرک . ار  اھینمـشد  نیا  هدوب ، راـک  رـس  یتلود  رھ  هدوب ؛ اھینمـشد  نیا  لاـس ، لـھچ 

. تسھ مھ  زورما  اـت  دوب ، اھینمـشد  نیمھ  مدرک ، ادـیپ  یتیلوئـسم  هدـنب  هک  ماـما  تلحر  زا  دـعب  دوـب ، اھینمـشد  نیمھ  هیلعهللاناوـضر )  ) ماـما ناـمز  ریخن . دـننکیم ،

هتسناوت ار  اھینمشد  نیا  یولج  هک  یزیچ  نآ  هدوب . اھینمـشد  نیا  لاوحا  نیا  یهمھ  رد  و  دنتفر ، دندمآ ، فلتخم  یاھهقیلـس  اب  فلتخم ، یاھقاذم  اب  فلتخم  یاھتلود 

؛ هدوب اھنیا  دننام  ییاپورا و  یاھروشک  یـضعب  اکیرمآ و  لاثما  اکیرمآ و  یهناتردقربا  رـشت  زا  ناریا  تلم  یریذپانریثات  ناریا ، تلم  یگداتـسیا  ناریا ، تلم  رادتقا  دریگب ، تسا 

شترا هک  تسا  امـش  یهدھع  هب  شمھم  شخب  کی  دنک - ادیپ  همادا  رادتقا  نیا  هیحور ، نیا  تلاح ، نیا  دیاب  هک   - دنک ادیپ  همادا  دـش  انب  رگا  نیا  و  دـنک ؛ ادـیپ  همادا  دـیاب  نیا 

رایـسب شخب  تسا ، اھنیا  دننام  شزومآ و  گنھرف و  هب  طوبرم  رـصانع  هب  طوبرم  یاهدمع  شخب  تسا ، نویداصتقا  هب  طوبرم  یاهدمع  شخب  دـیتسھ ، یمالـسا  یروھمج 

؛ دنھدب مھ  تسد  هب  تسد  دیاب  همھ  دنتسھ . روشک  رد  اھنیا  دننام  یملع و  تفرـشیپ  ملع و  تاقیقحت و  یملع و  یاھراک  یدصتم  هک  یناسک  هب  تسا  طوبرم  یمھم 

. هدرک کمک  زورما  ات  هکنانچمھ  درک ، دھاوخ  کمک  مھ  لاعتم  یادخ 

١٣٩۶/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  ترضح  تلحر  زورلاس  نیمتشھ  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

رد یهدـننکنییعت  یهھد  تسا ؛ مولظم  یهھد  کی  یهھد ۶٠ ، زیزع ! نارھاوخ  ناردارب و  راوگرزب . ماما  تکرباـب  تاـیح  یهھد  بـالقنا و  یزوریپ  لوا  یهھد  ینعی  یهھد ۶٠ 

یهھد ۶٠ مجاھت ؛ دروم  اھوگدنلب  نابحاص  اھوگدـنلب و  زا  یخرب  یهلیـسوهب  اریخا  هتخانـشان و  لاحنیعرد  ساسح و  مھم و  هداعلاقوف  یهھد  یناریا ، ناریا و  تشونرس 

. تسا گرزب  یاھیزوریپ  یهھد  گرزب و  یاھنومزآ  یهھد  یهھد ۶٠ ، دنھدیم . رارق  مجاھت  دروم  ار 

هب اـھتسیرورت  یهلیـسوهب  فلتخم  یاھرـشق  زا  نیلوئـسم ، زا  مدرم ، داـحآ  زا  رفن  نارازھ  لاـس ، دـنچ  لوط  رد  تسا . روشک  رد  مسیرورت  نیرتنشخ  یهھد  یهھد ۶٠ ،

ات نکل ] ، ] منکیمن نیعم  ددع  نم  هتبلا  دندوب . هدننکنییعت  بالقنا  رد  هک  یگرزب  یاھتیصخش  ات  یسایس  لاعف  ات  وجشناد  ناوج  ات  یلومعم  بساک  زا  دندیسر ؛ تداھش 

یرھطم و دیھش  لثم  ییاھتیصخش  اھنیا  نایم  رد  هک  دندش ، ادف  یهھد ۶٠  مسیرورت  نیا  رد  دنمشزرا  تیصخشاب  فرـشاب  ناسنا  رازھ  هدفھ  دناهتفگ ؛ مھ  رازھ  هدفھ 

اھروشک تشونرـس  یهدـننکنییعت  دـنناوتیم  دـیآیم و  دوجو  هب  یروشک  کـی  رد  رتمک  ناـمز ، لوط  رد  اـھنیا  لاـثما  هک  ییاـھمدآ  نیا  ینعی  دـنراد ؛ روضح  یتـشھب  دـیھش 

. دنشاب

؛ دـش ناریا  تلم  رب  یلیمحت  گنج  کی  فرـص  راوگرزب ، ماما  کرابم  تایح  یهھد  بالقنا و  لوا  یهھد  نیا  زا  لاـس  تشھ  ینعی  تسا . یلیمحت  گـنج  یهھد  یهھد ۶٠ ،

، ام یداصتقا  زکارم  هیلع  روشک ، هیلع  یپردیپ ، یاھمیرحت  دندرک ؛ میرحت  ار  زیچهمھ  تسا ؛ اھمیرحت  نیرتتخـس  یهھد  یهھد ۶٠  تسا ! راوشد  نیا  ردقچ  دینیبب  امش 

هکنیا یارب  دـنداد ، حالـس  دـنداد ، لوپ  دـندرک ، کیرحت  ار  ییاھهورگ  روشک  فارطا  زا  تسا ؛ یبلطهیزجت  اب  یهزرابم  یهھد  تسا . گرزب  تاراـختفا  یهھد  و  اـم ؛ تلود  هیلع 

. داتفا قافتا  روشک  رد  هک  تسا  یگرزب  ثداوح  نینچ  کی  یهھد  یهھد ۶٠ ، دننک . یبلطهیزجت  دنزادنیب و  یمالسا  یروھمج  ماظن  ناج  هب  ار  اھنیا 

هک یناسک  هب  منکیم  هیصوت  نم  تسا . یمھم  یهلئـسم  یلیخ  نیا  دندش . زوریپ  اھنیا  یهمھ  رب  هک  دنداتـسیا  مکحم  نانچنآ  ام  یاھناوج  ناریا و  تلم  یهھد ۶٠ ، رد  و 

نیقفانم و اـھتسیرورت و  دـش ؛ عقاو  مولظم  ناریا  تلم  یهھد ۶٠ ، رد  دوشن ! ضوع  دالج  دیھـش و  یاج  دـننکیم ، تواـضق  یهھد ۶٠  هب  عجار  دـنلمات و  لھا  دـنرکف ، لھا 

اما تفرگ ، رارق  عافد  عضوم  رد  ناریا  تلم  دـندرک ؛ یدـب  دـندرک ، افج  ناریا  تلم  هب  دـندیمدیم ، اھنآ  رد  امئاد  دـندوب و  هدروآ  دوجو  هب  ار  اھنآ  هک  ییاھتردـق  اھنآ و  یاـھنابیتشپ 

، روابادخ بلق  نآ  اب  ینارون ، یهرھچ  نآ  اب  راوگرزب  ماما  دنداتسیا ، ام  یاھناوج  یهھد ۶٠ . یهرابرد ]  ] نیا درک . یثنخ  ار  اھنآ  یاھهئطوت  نآ  هللادمحب  دش و  زوریپ  درک و  عافد 

. دمآ قئاف  تالکشم  نیا  یهمھ  رب  داتسیا و  خسار  مزع  نآ  اب 
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