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 [ پا چـ تشگزاب ]  | [ ] 

0 هلاقم :  دادعت   ، 105 شیف :  دادعت  یداصتقا -  هرصاحم 

1393/03/14 ینیمخ ماما  ترضح  تلحر  زورلاس  نیمجنپ  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

ىا هدیدپ کی  ىمالسا  ىروھمج  هک  تسا  نیا  زا  ىـشان  دراد ، دوجو  ىنید  ىرالاس  مدرم ى  هدیدپ ى  هرابرد مالـسا -  ىایند  رد  صوصخب  ایند -  رد  زورما ، ناوج  لسن  رد  هک  ىواکجنک 

مھ دنداد ، ناشن  ىماظن  شنکاو  مھ  دوب : هجاوم  ایند  طلـسم  ىاھتردـق  ى  هنامـصخ نشخ و  شنکاو  اب  لاس ، تدـم ٣۵  نیا  مامت  رد  و  تشذـگ ، نآ  تدالو  زاغآ  زا  لاس  هک ٣۵  دوب 

ىسایس شنکاو  مھ ]  - ] تسا هدش  دیدشت  زورما  ات  زور  هبزور دش و  زاغآ  اھمیرحت  بالقنا  لوا  زا  هک  دنداد -  ناشن  ىداصتقا  ى  هنامصخ شنکاو  مھ  دنداد ، ناشن  ىتاغیلبت  شنکاو 

ِىماظن ِمجاھم  هب  تسا ، هدرک  ىماظن  شالت  تسا ؛ هدرک  هدمآرب ، شتـسد  زا  ىراک  رھ  هک  تسا  لاس  ىمالـسا ٣۵  ىروھمج  لباقم  رد  ىبرغ ، تردقرپ  ى  هھبج نیا  دنداد ؛ ناشن 

ى هرـصاحم ىمیرحت و  شالت  تسا ، هدرب  راـک  هب نآ  هیلع  مجحرپ  تاـغیلبت  تسا ، هدرک  تیاـمح  ىمالـسا  ىروھمج  هیلع  ىا  هطقن رھ  رد  ار  نانمـشد  تسا ، هدرک  کـمک  روشک  هب 

نیب زا  مھ  هظحالم ، ىب نشخ و  تفلاخم  همھ  نیا همجھ و  همھ  نیا رباربرد  ىمالسا ، ىروھمج  ْلباقم  رد  اما  تسا ، هدرب  راک  هب هقباس  نودب  نکمم و  ى  هجرد ىلعا  رد  ار  ىداصتقا 

.دھدیم لیکشت  ار  ىواکجنک  نیا  تیھام  هک  تسا  ىزیچ  نآ  نیا  درک ؛ تفرشیپ  روشک  مھ  زور  هبزور دادن ، جاب  برغ  هب  مھ  دشن ، ىراک  هظفاحم راچد  مھ  تفرن ،

1392/10/19 مق مدرم  رادید  رد  تانایب 

ّتلم دننكیم ؛ دنراد  ار  هابتشا  نیمھ  مھ  نالا  دندوب ، هابتشا  نیا  راچد  هشیمھ  دنتخانشن ، دنتخانش و  دب  ار  ناریا  ّتلم  هشیمھ  ّهتبلا  هك  ام -  نانمشد  دینكیم  هظحالم  امـش  زورما 

، اقآ هن  هدش ؛ میلـست  هدرب و  الاب  اھنآ  لباقم  رد  ار  شیاھتـسد  ّتلم  یداصتقا ، ی  هرـصاحم میرحت و  راشف  رطاخ  هب هك  دـننكیم  لایخ  دنـسانشیمن -  ار  ام  روشك  دنـسانشیمن ، ار  ام 

نشور ِحضاو  ی  هنومن كی  .تسا  هدشن  میلست  ّتلم  نیا  مھ ،]  ] نیا زا  رت  تخس یطیارش  رد  .تسین  دربب  الاب  میلست  تمالع  هب  ار  شیاھتسد  هك  یّتلم  ّتلم ، نیا  .دینكیم  هابتشا 

نیا دـنكب و  راك  ّتلم  روشك و  هیلع  هك  دـننك  كمك  یمرجم  كی  هب  یناھج  گرزب  یاھتردـق  ی  همھ لاس ! تشھ  تسا ؟ یخوش  تسا ؛ یلیمحت  گنج  لاس  تشھ  راـكنا  لـباقریغ 

ندروآ عطاق ، میمـصت  خـسار ، مزع  نیمھ  مھ  اجنآ  دوب ، نینِمؤُملا » ُرـَصن  انَیلَع  اًّقح  َناك  َو   » مھ اجنآ  تسا ؟ یمك  زیچ  نیا  تسا ؟ یكچوك  راك  نیا  دـیایب ؛ قئاـف  اـھنآ  ی  همھ رب  ّتلم 

.درك زاب  یكی  یكی  ار  اھ  هرگ لمع ، ی  هنحص لمع و  نادیم  هب  هدادادخ  ِیدوجوم 

1391/05/03 ماظن نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

نیا لوط  رد  ناریا  تلم  .تسین  رتمک  بـالقنا  لـصا  دوخ  تیمھا  زا  تفگ  دوشب  دـیاش  هک  دراد  یتیمھا  تمظع و  بـالقنا  یرادـساپ  بـالقنا و  ظـفح  رد  ناریا  تلم  تیفرظ  یئاـناوت و 

هک امش  .دینک  هاگن  تسا ، هداتفا  قافتا  هقطنم  رد  ریخا  مین  لاس و  کی  نیا  رد  هک  یئاھبالقنا  نیا  هب  امش  .دنک  ظفح  الاب  تیفیک  اب  ار  میظع  درواتسد  نیا  تسناوت  لاس  هسو  یس

تلود یتسینویھص ، میژر  صخشم  روط  هب  نیربکتـسم ، نانمـشد ، .دنکیمن  ای  دنکیم  تکرح  تسرد  تھج  رد  اھبالقنا  نیا  هک  دینک  تواضق  دیناوتیم  دینکیم ، هاگن  یعومجم  روط  هب 

.دنتسھ یگرزب  یاھشلاچ  هچ  راچد  اھنیا  دینیبب  امش  .دننک  فرحنم  ار  اھنآ  دنوش و  راوس  اھبالقنا  نیا  رب  هکنیا  یارب  دننکیم  یئاھشالت  دنراد  یبرغ ، یاھتلود  اکیرمآ ،

لیر زا  تسا ؛ هدرک  ظفح  ار  شدوخ  هار  اھنامرآ  تمـس  هب  تسرد  تھج  رد  بالقنا  نیا  هک  تسا  هتفرگ  ماجنا  ام  روشک  رد  یگرزب  راـک  هچ  دـمھفیم  ناـسنا  اھـشلاچ  نیا  هب  هجوت  اـب 

هک یئاھدیدھت  لوا ، زور  زا  .هتـشاد  یا  هدنیازف دنور  مھ  اھدیدھت  اھـشلاچ و  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  .تسا  هداد  همادا  ولج  هب  ار  دوخ  تکرح  تسا و  هداتفین  نوریب  اھنامرآ  اھـشزرا و 

اھدیدھت میدمآ ، رتولج  هچرھ  .دوب  هرصاحم  مھ  دوب ، میرحت  مھ  دوب ، گنج  مھ  دوب ، یموق  یاھـشروش  مھ  دوب ، رورت  مھ  هدش ؛ رت  هدیچیپ ًامئاد  هدوب ، هجاوم  اھنآ  اب  روشک  بالقنا و 

روشک نیا  بالقنا و  نیا  هک  تسا  یئاھدیدھت  ماسقا  عاونا و  همھ  لاس 88 ،  یاھارجام  لاس 78 ، ریت  یاھارجام  .دندرک  یرادمدرس  ماظن ، نیفلاخم  نانمشد و  دندرک ؛ رت  هدیچیپ ار 

ار اھنآ  هک  میراد  زاین  هشیمھ  زورما و  ام  هک  تسا  یئاھزیچ  اـھنیا  .دوریم  شیپ  دراد  شدوخ  هار  رد  ماکحتـسا  اـب  درک و  روبع  اـھنیا  ی  همھ زا  تلم  نیا  .دوب  هجاوم  اـھنآ  اـب  تلم  نیا  و 

.تخس یاھ  هندرگ دنت و  یاھچیپ  زا  نتشذگ  راوشد ، یاھھار  ندومیپ  رد  درک  دھاوخ  کمک  ار  ام  میھدب ؛ رارق  رظن  دروم 

1391/05/03 ماظن نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

.تشاد دـھاوخ  لاـبند  هب  ار  هبـساحم  رد  یاـطخ  تساـطخ ؛ بجوم  مھ  نیا  مینیبن ؛ ار  اـھتیعقاو  زا  یرگید  شخب  مینیبـب ، ار  اـھتیعقاو  زا  یـشخب  اـم  هک  تسا  نیا  رگید  شزغل  کـی 

.تسناد دید و  مھ  اب  دیاب  ار  اھتیعقاو 

یوس هب  ار  ام  مشچ  دناوتیم  تسا ، یلخدم  کی  نکیل  درک ؛ میھاوخ  نایب  اجنیا  رد  ار  روشک  یاھتیعقاو  ی  همھ هک  میتسین  یعدـم  .میوگیم  ار  اھتیعقاو  نیا  زا  یدادـعت  کی  نم  الاح 

، مراد مدوخ  شیپ  هلئـسم  نیا  رد  هدـنب  هک  یتواضق  اب  اھتیعقاو ، نیا  ی  هظحالم میرادـن ؟ هچ  میراد ؟ هچ  میراد ؟ رارق  اجک  میتسھ ؟ یعـضو  هچ  رد  ام  .دـنک  زاـب  نوگاـنوگ  یاـھتیعقاو 

نیا .تسا  هدوشگ  ِهار  کی  دنلب ، یاھنامرآ  یوس  هب  ناریا  تلم  هار  هک  مینکیم  ساسحا  مینکیم ؛ هظحالم  ار  اھنیا  میراذـگیم ، مھ  رانک  ار  اھتیعقاو  ام  یتقو  .تسا  شخبدـیما  رایـسب 

ناشدوخ .دھدب  ناشن  تسب  نب ار  هار  هک  تسا  نیا  ام  نمشد  یمالـسا و  بالقنا  یمالـسا و  ماظن  فلاخم  ی  هھبج فدھ  .درادن  دوجو  تسب  نب تسا ، زاب  هار  اما  دراد ؛ شلاچ  هار ،

ناـشدوخ تابـساحم  رد  یمالـسا  یروـھمج  نالوئـسم  اـت  مینکب ، ار  میرحت  نیا  مینکب ، ار  هرـصاحم  نیا  مینک ، دراو  ار  اـھراشف  نیا  مینکب ، ار  اـھراک  نیا  یتسیاـب  اـم  دـنیوگیم  مـھ 

هک یھار  میدومیپ و  هک  یھار  ِیتسرد  هب  ار  ام  هکلب  مینکن ، رظندیدجت  نام  هتشذگ تابـساحم  رد  ام  دوشیم  بجوم  طقف  هن  اھتیعقاو  ی  هظحالم منکیم ؛ ضرع  نم  .دننک  رظندیدجت 

.دنکیم رت  نئمطم هتشاذگ ، ام  یولج  بالقنا 

1391/05/03 ماظن نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

، دنرادن ناشدوخ  زا  یتیدوجوم  اھنآ  اما  دنفلاخم ؛ ام  اب  مھ  اھنآ  هک  دنراد ، ناشرس  تشپ  مھ  رکشل  یھایس کی  اھنیا  .میا  هجاوم یرابکتـسا  تردق  دنچ  تلود و  دنچ  یئامزآروز  اب  ام 

ناوـنع هب  ـالاح  نکیل  دـنیآ ؛ یمن باـسح  هب  یللملا  نیب یناـھج و  تـالداعم  رد  دنرفـص ؛ دوـش ، هتـشادرب  ناشرـس  یور  زا  اـکیرمآ  لـثم  یتردـق  تیاـمح  تسد  رگا  .دـنرادن  یناوـت 

لوا زا  نیا  تسام ، لباقم  رد  نیا  تسا ، یتیعقاو  کی  نیا  .دـننکیم  تکرح  دـنراد  ایند  مسینویھـص  ی  هکبـش یتسینویھـص و  میژر  رـس  تشپ  اکیرمآ و  رـس  تشپ  رکـشل ، یھاـیس

ار تیعقاو  نیا  دننکیم  یعس  .تساھ  هاگشزغل نامھ  وزج  نیا  دنتـسدمھ ؛ همھ  مھ  تیعقاو  نیا  ِیئامنگرزب  رد  هتبلا  .هدرک  ادیپ  مھ  شیازفا  هدشن و  مھ  مک  هتفرگ ؛ لکـش  بالقنا 

یتینما یسایس ، یاھ  یئاناوت یداصتقا ، یاھ  یئاناوت تسھ ، میرحت  تسھ ، راشف  ام  لباقم  رد  هک  میراد  لوبق  ار  نیا  ام  .دنھدب  ناشن  رت  خلت رت و  تخس رتدیدش و  رتگرزب و  هچرھ 

.تسا تیعقاو  کی  نیا  دراد ؛ دوجو  تکرح  نیا  رس  تشپ  یا  هناسر صوصخب  اھنیا و  لاثما  و 

غورد نیا  و  تسا ؛ رشب  قوقح  ی  هلئـسم ای  یا  هتـسھ ی  هلئـسم ًالثم  رطاخ  هب  یئامزآروز  نیا  دوشیم  دومناو  هک  تسا  نیا  دوش ، هدید  دیاب  تیعقاو  نیا  رانک  رد  هک  یرگید  تیعقاو 

قوقح لابند  تسا ، رـشب  قوقح  لابند  اکیرمآ  دـنک  رواب  هک  تسین  یـسک  اـیند  رد  زورما  تسا ؛ تیعقاو  نیا  میئوگب  اـم  هکنیا  هن  .تساـھتیعقاو  زا  یکی  اـعدا ، نیا  ندوب  غورد  .تسا 

دنچ نیمھ  ی  هدنورپ یتسینویھـص ، میژر  ی  هدـنورپ اکیرمآ ، ی  هدـنورپ .تسایند  یاھروشک  رد  یـسارکومد  یارجا  لابند  شک  کدوک شک و  لسن ِیتسینویھـص  میژر  ای  تساھتلم ؛

لاس تصـش  .تسا  یھایـس  رایـسب  ی  هدـنورپ اھناسنا ، قوقح  اھتلم و  قوقح  زا  یرادـفرط  رـشب و  قوقح  ی  هلئـسم ظاحل  زا  دـنراد ، رارق  یمالـسا  یروھمج  لباقم  رد  هک  تردـق 

دنناوتیم دـندرک ، ار  اھراک  نیا  هک  یئاھنیا  تسین ؟ یناھج  حلـص  ضقن  یتسینویھـص ، بصاغ  تلود  هب  یمتا  حالـس  نداد  تسین ؟ رـشب  قوقح  ضقن  نیطـسلف ، رد  یـشک  لـسن

ناتسناغفا و وماناتناوگ و  بیرغوبا و  رد  هک  هچنآ  لیبق  زا  یئاھراک  تسین ؟ رـشب  قوقح  ضقن  مادص ، لثم  یـسک  هب  یئایمیـش  حالـس  نداد  دنـشاب ؟ یناھج  حلـص  زا  عافد  یعدم 

؟ دراذـگیم یقاب  رـشب  قوقح  زا  عافد  یاعدا  یارب  یئاج  تسا ، هداتفا  قافتا  سیلگنا  ی  هلیـسو هب  اھ ، یبرغ ی  هلیـسو هب  اـھ ، یئاـکیرمآ ی  هلیـسو هب  اـیند  زا  یرگید  طاـقن  قارع و 

یا هتـسھ حالـس  یارب  یمالـسا  یروھمج  اب  ی  هلباقم دـنیوگیم  هک  مھ  نیا  تسا ؛ غورد  تسا ، رـشب  قوقح  یارب  یمالـسا  یروھمج  اب  ام  ی  هلباقم دـنیوگیم  اھنیا  هکنیا  نیارباـنب 
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یا هتـسھ حالـس  لابند  یمالـسا  یروھمج  دننادیم  اھنآ  هک  دش  نشور  ام  یارب  یللملا  نیب تالدابم  تارکاذـم و  رد  دـعب  میدرکیم ، نایب  سدـح  اب  لوا  ام  ار  نیا  تسا ؛ غورد  تسا ،

نیا اھمیرحت ، نیا  اھراشف ، نیا  هکنیا  یاعدا  سپ  .دننکیم  حرطم  ار  یا  هتـسھ حالـس  ی  هلئـسم لاح  نیع  رد  تسا ؛ نیمھ  مھ  تیعقاو  و  دـنراد ، لوبق  دـندرک و  رواب  ار  نیا  تسین ؛

.تسا تیعقاو  کی  مھ  ندوب  غورد  نیا  تسا ؛ غورد  کی  تسا ، یا  هتسھ ناوت  ی  هلئسم یا و  هتسھ حالس  ی  هلئسم رطاخ  هب  اھتموصخ  اھ و  ینمشد نیا  اھ ، هرصاحم

1391/04/07 هیئاضق ی  هوق نالوئسم  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

راـچد ناـشدوخ  دـنا ، هرـصاحم ناـشدوخ  .دـنک  یداـصتقا  ی  هرـصاحم ار  یمالـسا  یروھمج  دوخ  لاـیخ  هب  دـناوتب  هکنیا  یارب  تسا  هدرک  زکرمتم  ار  دوخ  یورین  ی  همھ اـکیرمآ  زورما 

.میراد زیچ  همھ  ّهللادمحب  ام  .دنکیم  قرف  ام  عضو  اب  اھنآ  عضو  .تسین  لح  لباق  اھنآ  تالکشم  مھ  اتقیقح  دنلح ؛ لباق  ریغ  یساسا و  تالکشم  راچد  اکیرمآ  اپورا و  زورما  .دنلکـشم 

تیذا .تسا  یبوخ  رایـسب  تاناکما  روشک ، تاناکما  .میرادـن  یناھج  یراکھدـب  میراد ، یناسنا  عبانم  میراد ، یلاـم  عباـنم  میراد ، بوخ  ِمدرم  میراد ، یلخاد  تورث  میراد ، تاـناکما  اـم 

ی هئطوت نیا  هک  تسا  نیا  مھ  ام  نیلوئسم  شالت  .دھدب  شھاک  تاناکما  نیا  هب  ار  یمالسا  یروھمج  یسرتسد  دناوتب  هک  تسا  نیا  یارب  دنکیم ، نمـشد  هک  یـشالت  نمـشد ،

.دریگیم ماجنا  دراد  مھ  یبوخ  شالت  دنوشیم ، مھ  قفوم  ّهللاءاش  نا دننک ؛ یثنخ  ار  نمشد 

هب تسد  نمشد ، زکرمت  نیا  اب  ی  هلباقم یارب  روشک  رد  لوئسم  یاھ  هاگتسد ی  همھ هک  تسا  نیا  تسا ، یعطق  هضیرف و  مزال ، ام  روشک  یارب  هک  هچنآ  یطئارـش ، نینچ  کی  رد 

همھ .تسا  ماظن  ررـض  هب  تسا ، روشک  ررـض  هب  رگیدکی ، زا  هناگ  هس یاوق  یئارگاو  رگیدکی ، زا  اھورین  یئارگاو  هنوگرھ  .دننک  زکرمت  قح  ی  هطقن رب  اجنیا  رد  اھنیا  دـنھدب ؛ مھ  تسد 

زیزع و تلم  زا  عافد  تسا ؛ مالـسا  زا  عافد  ی  هھبج هھبج ، نآ  دنراد ؛ رارق  هھبج  کی  رد  همھ  هیئاضق ، ی  هوق سلجم ، تلود ، .دننک  کمک  مھ  هب  دیاب  همھ  دننک ، یراکمھ  مھ  اب  دـیاب 

ام ی  هتـسجرب فادـھا  زورما  .داد  تیوھ  یمالـسا  تما  هب  هکلب  داد ، تیوھ  اـم  مدرم  اـم و  تلم  هب  هک  تسا ، بـالقنا  تیوھ  زا  عاـفد  تسا ؛ روشک  لالقتـسا  زا  عاـفد  تسا ؛ فیرش 

.دریگب ماجنا  یراکمھ  دیاب  اذل  .تساھنیا 

1390/10/19 ید زورلاس ١٩  تبسانم  هب  مق  مدرم  رادید  رد  تانایب 

رگ هبساحمدب یاھ  هایسور نیا  .دنتسناوتن  اما  دنزادنیب ؛ اپ  زا  ار  اھنآ  اھناملسم ، یداصتقا  ی  هرصاحم بلاط و  یبا بعِش  اب  هک  دیـسر  ناشرظن  هب  نانمـشد  مالـسا ، ردص  رد  زور  کی 

ام تلم  هک  میتسھ  یطئارش  رد  ام  .میربیخ  ردب و  طئارش  رد  ام  میتسین ؛ بلاط  یبا بعِش  طئارـش  رد  زورما  ام  .تسین  روجنیا  .میبلاط  یبا بعـِش  طئارـش  رد  زورما  ام  دننکیم  لایخ 

یداصتقا ی  هرصاحم زا  ار  ام  مدرم  زورما  .تسا  هدرک  ادیپ  تسد  یزارفارس  اب  یزوریپ ، لحارم  زا  یرایسب  هب  تسا ؛ هدش  کیدزن  اھنآ  هب  تسا ؛ هدید  مشچ  هب  ار  یزوریپ  یاھ  هناشن

لق « ؟ دننک داجیا  لالتخا  نیلوئـسم  ی  هدارا رد  دنھاوخیم  زورما  تسا ؟ نکمم  یزیچ  نینچ  رگم  دننک ؟ نوریب  هنحـص  زا  ار  مدرم  دنھاوخیم  اھدنفرت  نیا  اب  اھفرح ، نیا  اب  دـنناسرتیم ؟

تـسا یھار  نیا  تسا ، هدش  زاب  تدھاجم  اب  هک  تسا  یھار  نیا  تسا ، هدش  باختنا  تریـصب  اب  هک  تسا  یھار  نیا  ینعّبتا ؛» نم  انا و  ةریـصب  یلع  یلا هللا  اوعدا  یلیبس  هذـھ 

یاھ هلق هب  مھ  زورما  ات  یلو  میوریم ؛ شیپ  هللاءاش  نا میوشیمن ، فقوتم  اـم  .میدرک  ادـیپ  تسد  مھ  یئاـھ  هلق هب  میتفر ، هار  نیا  زا  اـم  .تسا  هدـش  راومھ  اـھنیرتزیزع  نوخ  اـب  هک 

فعـض و اجک ، ناشزور  نآ  ِتورب  داب و  هنمیھ و  یمالـسا ، یروھمج  نانمـشد  اجک ؟ لبق  لاس  یـس  لاس و  تسیب  اجک ، زورما  یمالـسا ، یروھمج  .میا  هدرک ادیپ  تسد  یرایـسب 

 - تسا ترخآ  ایند و  تداعـس  هار  تسا ، نید  هار  تسادـخ ، هار  هک  مالـسا -  هار  ی  همادا رد  ریخن ، .دـنکیم  قیوشت  ار  ناریا  تلم  هک  تسا  یئاھ  هناشن اھنیا  اجک ؟ ناشزورما  راسکنا 

.دوب دنھاوخ  میظع  تکرح  نیا  تباث  یاپ  هدنیآ ، رد  زورما و  مھ  مدرم  دنام ؛ دھاوخ  مکحتسم  نانچمھ  نیلوئسم  ی  هدارا

1390/08/11 نایوجشناد نازومآ و  شناد رادید  رد  تانایب 

دـصق هب  دریگن ؛ لکـش  یئاھ  هئطوت ای  یا  هئطوت ناریا  هیلع  مسینویھـص ، اکیرمآ و  یربھر  هب  رابکتـسا  یوس  زا  هک  تسا  هدوبن  یلاس  چـیھ  لاس ، ود  یـس و  نیا  رد  زیزع ! یاھناوج 

تمھ هب  هرود ، رھ  رد  و  ام ، زیزع  مدرم  تمھ  هب  یھلا ، ی  هوق لوح و  هب  یھلا ، لـضف  هب  .یمالـسا و  یروھمج  ماـظن  بـالقنا و  نداد  تسکـش  دـصق  هب  ناریا ، تلم  نداد  تسکش 

تسرد هاگن  .تسا  نیا  تسرد ، لیلحت  .دوب  دھاوخ  روج  نیمھ  مھ  نیا  زا  دعب  .دروخ  تسکـش  اکیرمآ  دش و  زوریپ  اھ  هئطوت نیا  ی  همھ رد  یمالـسا  ناریا  ام ، زیزع  ناناوج  یورـشیپ 

تمحر تکرب و  اب  هللاءاش  نا لاعتم  یادخ  هک  ینالوط -  رمع  نیا  یارب  .دیراد  رمع  ناتدوخ  یور  شیپ  لاس ، داتفھ  لاس ، تصش  لاس ، هاجنپ  هللاءاش  نا اھامش  .تسا  نیا  هدنیآ ، هب 

؛ دینک تکرح  تماقتـسا  اب  فدھ ، نیا  لابند  دینک و  باختنا  تسرد  ار  فدھ  دیریگب ، میمـصت  تسا : نیا  یزیر  همانرب ی  هیاپ .دینک  یزیر  همانرب دیاب  دنک -  تیانع  امـش  هب  دوخ  ِلضف  و 

رد قالخا ، ی  هنیمز رد  یعامتجا ، ی  هنیمز رد  یداصتقا ، ی  هنیمز رد  یملع ، ی  هنیمز رد  امش  یاھفدھ  .تشاد  دھاوخن  یگداتـسیا  یارای  امـش  لباقم  رد  یتردق  چیھ  تروص  نیا  رد 

تکرح دیریگب ، یعطق  میمصت  دیھدب ، صیخشت  تسرد  .تسا  نیمھ  طقف  هار  .تسامش  گرزب  یاھوزرآ  اھنیا  تسا ؛ ناھج  رد  یمالسا  یرادیب  یمالسا و  رکفت  شرتسگ  ی  هنیمز

هب روبجم  دشاب ، ایند  رد  هک  یتردـق  مجح  رھ  اب  دـشاب ، هچ  رھ  دـشاب ، هک  رھ  امـش  نانمـشد  .دیـسر  دـیھاوخ  هجیتن  هب  دـینک ؛ دامتعا  هیکت و  لاعتم  یادـخ  هب  دـیتفیب ، هار  دـینک ،

زورما ات  رگید  یاھ  هئطوت ی  همھ رد  یداصتقا و  ی  هرـصاحم ی  هیـضق رد  یلیمحت ، گنج  یایاضق  رد  نابآ ، ی 13  هیضق رد  بالقنا ، ی  هیضق رد  هک  نانچمھ  دش ؛ دھاوخ  ینیـشن  بقع

.هدوب یروجنیا 

1389/12/01 یمالسا تدحو  سنارفنک  رد  ناگدننک  تکرش رادید  رد  تانایب 

ام اب  میتشاد ، وا  هب  هک  ینظ  نسح نامھ  قبط  لاعتم  یادخ  لاس ، دنچ  یس و  نیا  لوط  رد  .تسا  هدرک  لمع  نامنظ  نسح قبط  ام  اب  لاعتم  یادخ  و  میراد ، ادخ  هب  نظ  نسح ام 

نیمھ رد  .میتشاذگ  اپ  ریز  ار  هرصاحم  ام  .تسین  هدوبن و  یکچوک  زیچ  یداصتقا  ی  هرصاحم .میدمآ  نوریب  زوریپ  تالکـشم  نیا  ی  همھ زا  .میتشاد  یناوارف  تالکـشم  ام  .هدرک  لمع 

یلیخ ی  هنومن کی  نیا  .میشورفیمن  نیزنب  امـش  هب  دنتفگ  نیزنب ؛ ی  هدننکدراو اما  تفن ، ی  هدننکدیلوت میتسھ  یروشک  کی  ام  .میـشورفیمن  امـش  هب  نیزنب  هک  دنتفگ  ام  هب  رخاوا 

ام رب  لاس  تشھ  .میدرک  زاین  یب نیزنب  تادراو  زا  ار  دوخ  لاس  کی  زا  رتمک  فرظ  رد  ام  دـندرک و  شالت  ادـخ  هب  دـیما  اب  ام  یاھورین  .تسھ  لیبق  نیا  زا  هنومن  اھدـص  تسا ؛ یکچوک 

نیا رب  میتسناوت  هَّللدمحلا  ام  .دندرک  تیامح  عافد و  وا  زا  مھ  اھورین  ی  همھ اب  دنداد و  رارق  نیـسح  مادص  لثم  یثیبخ  رایـسب  ِدب  ِدونع  ِنمـشد  لباقم  رد  ار  ام  .دندرک  لیمحت  گنج 

.میئایب قئاف  هثداح 

1389/03/03 ع)  ) نیسح ماما  هاگشناد  ناگتخومآ  شناد عمج  رد  تانایب 

یاھتلم هک  تسا  یمایپ  یمالسا  ماظن  مایپ  .تسا  مایپ  یاراد  ِماظن  کی  تسین ؛ ایند  یاھ  یروھمج ریغ  اھ و  یروھمج اھتلود و  ی  هیقب لثم  یروھمج  کی  یمالسا ، یروھمج  ماظن 

، نآ سأر  رد  یئاھ ، مدآ اب  مھ  نآ  تسا ؛ یئایفارغج  ی  هدودـحم کی  رکف  رد  طقف  هک  یـسایس  ماظن  هنوگرھ  اب  یتلود ، کی  اب  یروشک ، کـی  اـب  دـنک  یم قرف  دـننآ ؛ ی  هنـشت ناـھج 

بلط هطلس رگ و  هلخادم یاھتردق  دنمک  زا  اھتلم  تاجن  ی  هلئسم تسا ؛ تیناسنا  ی  هلئسم تساھشزرا ؛ ی  هلئسم هلئـسم ، اجنیا  .یرـشب  نوگانوگ  تاوھـش  هب  ی  هدولآ هتخیمآ و 

یضعب لد  دوب  نکمم  دوب ، یئورایور  نیا  لوا  زور  زورما  رگا  .هداد  رارق  ناریا  تلم  لباقم  رد  ار  ملاع  ناراوخ  ناھج هک  تسا  مایپ  نیمھ  .دراد  مایپ  تیرشب  یارب  ام  یمالسا  ماظن  .تسا 

یاھدیدھت یداصتقا ، ی  هرـصاحم یـسایس ، ی  هلمح یماظن ، ی  هلمح دراد : دوجو  فلتخم  یاھلکـش  هب  یئورایور  نیا  هک  تسا  لاس  کی  یـس و  .تسین  لوا  زور  زورما  اما  دزرلب ؛

روراب و لاھن  نیا  .تسا  هدـش  رتزارفارـس  زور  هب  زور  مکحتـسم  یانب  نیا  .تسا  هداتـسیا  ناریا  تلم  اما  دـنتفر ، دـندمآ و  بلط  تردـق یاھروشک  رد  نوگاـنوگ  نارادمدرـس  .نوگاـنوگ 

زور نآ  زیزع ، ِیمالسا  ناریا  نانمشد  یمالسا و  یاھشزرا  تیونعم و  نانمشد  رگا  .تسا  هدش  رتراد  هشیر زور  هب  زور  هدامآ ، دعتسم و  نیمزرس  نیا  رد  هبیط  ی  هرجش نیا  یئادخ ،

لبق و لاس  یس  تابساحم  اب  ار  زورما  تابـساحم  دنـسانش ، یمن ار  ناریا  تلم  دنـسانش ، یمن ار  هار  اھ  نآ .دننک  یم شالت  دنراد  یدیمون  اب  دنرادن ؛ یدیما  زورما  دنتـشاد ، یدیما 

زورما اذل  دنا ؛ هدش رادیب  مھ  اھتلم  تسا ، هدـش  ضوع  ایند  .تسا  طلغ  هسیاقم  نیا  دـننک ؛ یم هسیاقم  اھ  تردـقربا بیقر  یب ی  هطلـس نارود  لبق و  لاس  هاجنپ  لبق و  لاس  لھچ 

امش هب  مھ  اھتلود  زا  یلیخ  .دیتسھ  اھتلم  یاھلد  نیرفآدیما  نارادساپ - هاپـس  زیزع  یاھناوج  دیتسھ - تلم  نیا  ناناوج  ناگتـسجرب  ناگدبز و  هک  یناناوج  امـش  ناریا و  تلم  امش 

هک یونعم  تردق  نیا  سفن  یگداتسیا ، نیا  سفن  اھمایپ ، نیا  سفن  اما  تسین ، اھروشک  رد  ی  هلخادم لھا  یمالسا  یروھمج  دنناد  یم هکنیااب  .دننک  یم هاگن  امـش  هب  دنراد ، دیما 

ی هراق رد  ّیتح  اکیرمآ ، ی  هراق رد  اقیرفآ ، ی  هراق رد  ایـسآ ، ی  هراق رد  زورما  .دنک  یم راداو  یگداتـسیا  هب  ار  اھ  نآ دـنک ، یم مرگلد  ار  اھ  نآ دـھد ، یم ناشن  ار  دوخ  اھ  هصرع ی  همھ رد 

.دننک یم نیسحت  ار  امش  دنا و  هتخود مشچ  امش  هب  هک  دنتسین  یمک  یاھتلم  اپورا ،

1387/11/28 یقرش ناجیابرذآ  مدرم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 
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زا .دزادنیب  یرابکتسا  دض  رثا  تیـصاخ و  زا  ار  یمالـسا  بالقنا  هک  تسا  نیا  ددصرد  دوخ  ناوت  ی  همھ اب  هک  دنک  یم هظحالم  ار  یا  هدرتسگ ی  هھبج کی  دوخ  لباقم  رد  ام  تلم  زورما 

زا ار  یمالـسا  یروھمج  هک  دـندرک  ار  ناشدوخ  شالت  ی  همھ دریگب ؛ اپ  تسا ، بالقنا  دولوم  هک  یمالـسا  یروھمج  دراذـگن  هک  دوب  نیا  شا  یعـس هھبج  نامھ  بالقنا ، یزوریپ  لوا 

ار تلم  نیا  نانمـشد  دندرک ، لیمحت  تلم  نیا  رب  لاس  تشھ  ار  یلیمحت  گنج  دندرک ، یداصتقا  ی  هرـصاحم دندرک ، یـسایس  مادقا  .دنتـسناوتن  هتبلا  و  دنک ، دشر  دـنراذگن  ناینب 

؛ درک طقاس  دوش  یمن ار  یمالسا  یروھمج  ماظن  هک  دندیسر  هجیتن  نیا  هب  .دنتـسناوتن  دنتخادنا ، یمالـسا  یروھمج  ماظن  بالقنا و  ناج  هب  ار  ینورد  یاھ  هسوسو دندرک ، زیھجت 

.دنا هتشاد هگن  ار  ماظن  نیا  نمؤم  ناسنا  اھنویلیم  تسا ؛ نمؤم  مدرم  ی  هدرکرپس یاھ  هنیس نآ ، یماح  نآ ، عفادم  نوچ 

1387/09/24 تعنص ملع و  هاگشناد  رد  نایوجشناد  دیتاسا و  رادید  رد  تانایب 

، شا یماظن تلاخد  شا ، یـسایس تلاخد  اکیرمآ - تلاخد  ذوفن و  اما  هنایم ، عون  زا  هچ  پچ ، عون  زا  هچ  دندوب ؛ مھ  یلاس  دـنچ  دـندمآ ، راک  رـس  هک  یئاھ  بالقنا روطچ  هک  میدـید  ام 

ناشراک هک  دینیبب  و  دوب - پچ  یتسیلایسوس و  یاھتموکح  ی  هدمع زکرم  کی  هک  یقرش - یاپورا  هب  دینک  هاگن  زورما  امش  .درب  نیب  زا  درک ؛ دوبان  ار  اھ  نیا شا - یداصتقا ی  هرصاحم

چیھ نیاربانب ، دننک ! یم ادیپ  روضح  اجنآ  اھ  یئاکیرمآ دوش و  یم هتـشاذگ  یقرـش  یاپورا  ِقباس  ِپچ  یاھروشک  نامھ  رد  اکیرمآ  یکـشوم  یماظن و  یاھ  هاگیاپ هک  هدیـسر  اجنآ  هب 

.دنک تمواقم  اکیرمآ  راشف  ذوفن و  لباقم  رد  تسناوت  یمن یمالسا  یروھمج  زج  یماظن 

1387/09/17 جح میظع  هرگنک  هب  مایپ 

قارع و تسینویھـص ؛ راوخنوخ  ربکتـسم و  میژر  رب  یمالـسا  تمواقم  بزح هللا و  یخیرات  یزوریپ  نانبل و  ناملـسم ، ینیطـسلف و  تلود  ماـیق  یمالـسا و  ی  هضاـفتنا نیطـسلف و 

یماکان تسکش و  نآ ؛ ی  هدناشن تسد میژر  تسینومک و  نارگلاغشا  راب  تفخ تمیزھ  ناتسناغفا و  مادص ؛ روتاتکید  دحلم و  میژر  یاھ  هناریو رب  یمدرم  ناملـسم و  تلود  لیکـشت 

ای رتشیب  رد  یھاوخ  مالـسا جوم  ندش  ریگارف  تسینویھـص ؛ بصاغ  میژر  نورد  رد  ریذپان  جالع یگتفـشآ  یراتفرگ و  هنایمرواخ ؛ رب  هرطیـس  یارب  اکیرما  یرابکتـسا  یاھحرط  ی  همھ

تـسکش یداـصتقا ؛ ی  هرـصاحم میرحت و  مغر  هب  یمالـسا  ناریا  رد  یرواـنف  یملع و  روآ  تفگـش تفرـشیپ  نارکف ؛ نشور ناـناوج و  ناـیم  رد  هژیو  هب هقطنم و  یاـھروشک  ی  هـمھ

یزوریپ و راکشآ  یاھ  هناشن همھ  همھ و  یبرغ ؛ یاھروشک  رتشیب  رد  ناملسم  یاھ  تیلقا رد  صخشت  تیوھ و  ساسحا  یداصتقا ؛ یـسایس و  ی  هصرع رد  اکیرما  رد  نازورفا  گنج

.تسا یرجھ  مھدزناپ  نرق  ینعی  نرق  نیا  رد  نانمشد  اب  یدروامھ  رد  مالسا  یورشیپ 

1387/05/09 ص)  ) مظعا لوسر  ترضح  ثعبم  تبسانم  هب  ماظن  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

مـشچ تسا ، هدـش  تلم  نیا  هب  هک  یملظ  همھ  نیا  رب  هک  رـشب  قوـقح  نایعدـم  یدازآ ، نایعدـم  نآ  رب  داـب  مرـش  .تسا  موـلظم  تسوا ؛ اـب  قـح  تسا ؛ قـحم  نیطـسلف  تلم 

دندوب هناگیب  تیلقا  کی  اھ  ینیطـسلف رگا  فصنم  ناسنا  کی  ایند  یاجک  رد  منک ؛ یم بجعت  نم  .دنـشک  یمن مھ  تلاجخ  دننک ؛ یم رـشب  قوقح  زا  یراد  فرط یاعدا  زاب  دندنب ، یم

تبسن ار  ملظ  همھ  نیا  دندوب - هدمآ  نیطسلف  هب  هک  دندوب  ینیرجاھم  دندوب ؛ یتیلقا  ناشدوخ  نیمزرس  رد  اھ  ینیطسلف دینک  ضرف  روشک ، نابحاص  میئوگ  یمن ناشروشک - یوت 

ناشقازرا یولج  دننک ، نارابمب  ار  ناشیاھ  هناخ دننک ، دیدھت  ار  اھ  نیا مئاد  دنربب ، نادنز  ار  ناشنادرم  دنـشکب ، ار  ناشیاھناوج  دـننک ، بارخ  ار  ناشیاھ  هناخ درک ؟ یم لمحت  اھ  نیا هب 

هب دھعتم  ام  دیوگ  یم دتسیا  یم و  دشک ، یمن مھ  تلاجخ  شوب  یاقآ  تقو  نآ  .دننزب  مھ  هب  ار  اھ  نآ یگدنز  ی  همھ دننک ، بارخ  ار  ناشتاغاب  دننک ، یداصتقا  ی  هرـصاحم دنریگب ، ار 

!؟ یدازآ زا  یراد  فرط تسا  نیا  امش ! رب  داب  مرش  تسا !؟ یدازآ  نیا  میتسھ ! یدازآ 

1387/02/16 نورزاک مدرم  رادید  رد  تانایب 

اجنیا رد  هک  یمیمص  تیعمج  امش  هقطنم و  نیا  نورزاک و  زیزع  مدرم  امش  هب  نم  .دننک  هچ  تلم  نیا  اب  دنناد  یمن تلم ؛ نیا  تکرح  لباقم  رد  دنا  هدنامرد ناریا  تلم  نانمشد  زورما 

ی هناملاظ یداصتقا  تردق  نارادمدرس  ی  هعومجم نآ  ینعی  اکیرمآ  تموکح  طقف  هن  یناھج - رابکتـسا  ی  هکبـش ینعی  یمالـسا ، یروھمج  ماظن  نمـشد  منک : ضرع  دیا  هدش عمج 

ی هکبـش اـب  هک  رگید  یاـھروشک  زا  یـضعب  رد  اـکیرمآ و  دوـخ  رد  دـنا ، هدـش فورعم  یـسارکومد  ماـن  هب  هک  یئاـھروشک  نـیمھ  رد  دـنرب ؛ یم دـنروآ و  یم ار  اـھتلود  هـک  اـیند  زورما 

یرادیب یمالسا و  تضھن  ربارب  رد  ار  ناشدوخ  عفانم  دنطابترا ، رد  یناھج  ربکتسم  ِتردقرپ  ذوفنرپ و  ی  هکبش نیا  اب  هک  یئاھتلود  .دنتسھ  اھ  نیا دنراد ، راوتـسا  دنویپ  یتسینویھص 

تسا و هدرک  هدافتسا  تلم  نیا  اب  ی  هھجاوم یارب  نکمم  لئاسو  ی  همھ زا  نمشد  نیا  .دنیاھ  نآ نمشد ، .دننیب  یم دیدھت  رد  ار  عورـشمان  عفانم  نیا  دننیب ؛ یم رطخ  رد  یمالـسا 

هدیاف و باسح  رد  دوس ، نایز و  باسح  رد  هک  تسا  هدوب  نیا  رطاخ  هب  دندرکن ، یراک  رھ  .دندرکن  هک  دننکب  دنتـسناوت  یم راک  هچ  لاس  یـس  نیا  رد  دـینیبب  امـش  .تسا  هدـنام  رد 

راک نیا  رگا  تسا  رضم  ناشیارب  دنا  هدید دنا ، هدرک هبساحم  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  دندرکن ، یراک  رگا  .دراد  یرتشیب  ررض  ناشیارب  درادن ، هدیاف  دنا  هدید دندرک ، هبـساحم  یتقو  ررض 

، دنا هتخادنا هار  لخاد  رد  یماظن  یاتدوک  دنا ، هدرک یماظن  ی  هلمح دنا ، هدرک یداصتقا  ی  هرصاحم دنا ؛ هداد ماجنا  هدوبن ، رـضم  ناشیارب  دنتـسناوت و  هک  یراک  رھ  ّالا  .دنھد و  ماجنا  ار 

اب ّیتح  دـنا ، هداد ماجنا  بالقنا  هیلع  اھ  نآ سَفن  اب  اھ ، نآ نابز  اب  تاغیلبت  دـنا ، هدرک هارمھ  ناشدوخ  اب  دـنا ، هدرک ادـیپ  راـنک  هشوگ و  ار  یـسّفنلا  فیعـض دارفا  روشک  تیعمج  نیب  رد 

.دنا هتخاس تکلمم  نیا  رد  اھتسینومک 

1387/02/15 ینسمم دابآرون  ناتسرھش  ریاشع  مدرم و  رادید  رد  تانایب 

صوصخب نوچ  ارچ ؟ .تسا  یداصتقا  تیلاعف  یاضف  شرتسگ  رب  هیکت  ی  هلئـسم نیمھ  مدرک ، نایب  روشک  نیلوئـسم  ناریا و  تلم  هب  باطخ  لاسما  لوا  رد  هدنب  هک  هچنآ  ی  هلمج زا 

یارب نکمم  یاھھار  ی  همھ زا  لاس - یـس  بیرق  یدامتم - یاھلاس  نیا  لوط  رد  یمالـسا ، بالقنا  نمـشد  نم ! نازیزع  .دـنک  یم هیکت  تسا و  هدرک  هیکت  هطقن  نیا  یور  نمـشد 

روـط هب  هک  یدوـلآرھز  تاـغیلبت  زا  هلاـس ، تشھ گـنج  لـیمحت  زا  یماـظن ، یاـتدوک  زا  یـسایس ، ی  هئطوـت زا  هدـش ؛ لـمع  دراو  هدـمآ و  شیپ  ناریا  تلم  ی  هدارا مزع و  نتـسکش 

هکلب هک  دنا  هدیسر هجیتن  نیا  هب  دنا ؛ هدرک ار  اھراک  ی  همھ .دوش  یم شخپ  یمالسا  یروھمج  ماظن  ناریا و  تلم  هیلع  یرابکتسا  یتسینویھـص و  یاھوگدنلب  زا  لصتم - زور - هنابش

نایرج ام  روشک  رد  فلتخم  یاھلکـش  هب  یداصتقا ، ی  هرـصاحم یداصتقا و  میرحت  بالقنا  لوا  زا  درادـن ؛ مھ  یگزات  نیا  .دـننک  راتفرگ  یداصتقا  ی  هئطوت کـی  رد  ار  ناریا  تلم  دـنناوتب 

تلم هتشذگ ، لاس  یس  نیا  لوط  رد  هک  یروط  نامھ  .دتسیا  یم ام  تلم  مھزاب  دنھدب ، همادا  ار  نیمھ  دنھاوخ  یم اھ  نآ لاح  نیع  رد  داتسیا ؛ تلم  دندروآ ، راشف  تسا ؛ هتـشاد 

رابکتـسا نارادمتـسایس  تین  ءوس  یلددب و  مغر  یلع مھ  زورما  تشادرب ، تھج  همھ  زا  روشک  تفرـشیپ  هار  رد  ار  یدنلب  یاھماگ  دـمآ و  قئاف  یداصتقا  ی  هرـصاحم ی  هئطوت رب  ام 

.داتسیا دھاوخ  هئطوت - نیا  صوصخب  و  یا - هئطوت رھ  لباقم  رد  ام  تلم  یناھج ،

لالقتـسا هار  رد  .داد  تاجن  یـسایس  یگتـسباو  زا  ار  ام  بالقنا ، .دـنھدب  تاـجن  یداـصتقا  یگتـسباو  زا  ار  روشک  دـنھدب و  مھ  تسد  هب  تسد  اـم  تلم  هک  تسا  نیا  مھ  راـک  ِهار 

میرحت و هب  دـیدھت  رگید  هک  دـنکب  یراک  یداصتقا  ظاحل  زا  دـناوتب  روشک  ات  دـبلط  یم ار  فلتخم  یاھرـشق  زا  ناریا  تلم  ی  همھ تمھ  اما  تسا ؛ هدـش  یدایز  یاھراک  مھ  یداـصتقا 

یاھ هیامرـس روشک  نیا  .دـنھدب  مھ  تسد  هب  تسد  دـیاب  همھ  تسین ؛ ینـسمم  مدرم  هب  باطخ  طقف  تسا ، تلم  ی  همھ هب  باطخ  نیا  .دـنکن  ادـیپ  انعم  یداـصتقا  ی  هرـصاحم

ی همانرب کی  تدم  رد  تسناوت  میھاوخ  ام  تیدج ، راکتشپ و  اب  نیتم و  تسرد و  یزیر  همانرب اب  مزال ، ِیراذگ  هیامرـس اب  .دراد  مھ  یناوارف  یدام  یاھ  هیامرـس دراد ؛ یناوارف  یناسنا 

ماجنا دـیاب  تسام ، یلم  ی  هفیظو نیا  .دـشاب  هتـشادن  یکاب  چـیھ  یداصتقا ، ی  هرـصاحم یداصتقا و  میرحت  زا  ایند  یداصتقا  ی  هصرع رد  روشک  رگید  هک  مینکب  یراـک  یـصخشم ،

.میراد مھ  یناوارف  تاناکما  عیسو و  نیمزرس  .دشاب  هتشاد  شقن  دناوت  یم یسکرھ  .میھدب 

1387/02/11 زاریش مدرم  رادید  رد  تانایب 

مخ درک و  تخادرپ  ار  نآ  ناریا  تلم  دوب ؛ ناریا  تلم  یبلط  تزع یبلط و  یدازآ یبلط و  لالقتـسا ی  هنیزھ نیا  دوب ؛ یلیمحت  گـنج  لاـس  تشھ  درک  تخادرپ  ناریا  تلم  هک  یا  هنیزھ

نیا رد  تصـش  ی  هھد روک  مسیرورت  ناینابرق  .دوب  یلم  راختفا  یلم و  تردـق  تلم و  لالقتـسا  هب  نتفای  تسد  ی  هنیزھ نیا  نوچ  درک ، لمحت  ار  گـنج  لاـس  تشھ  .درواـین  وربا  هب 

تلم هک  دوب  ییاھ  هنیزھ دـنا ، هدرک لیمحت  ام  تلم  رب  هک  یداصتقا  ی  هرـصاحم یداصتقا و  یاھمیرحت  زورما  ات  بالقنا  لوا  زا  .درک  تخادرپ  ناریا  تلم  هک  دوب  یرگید  ی  هنیزھ روشک ،

هرـصاحم مینک و  یم میرحت  ار  ناریا  تلم  ام  هک  دـننک  یم دـیدھت  بترم  یرابکتـسا  یاھتردـق  هک  تسا  لاـس  ود  منک ، یم تبحـص  امـش  اـب  نم  هک  ـالاح  نیمھ  .درک  تخادرپ  ناریا 
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.دنا هدرکن ار  راک  نیا  الاح  ات  راگنا  مینک ! یم

دناوتب دیاش  ات  دروآ  یم راشف  دراد  دوخ ، یتاغیلبت  یاھ  هکبش ی  همھ اب  دوخ و  یداصتقا  یلام و  تردق  ی  همھ اب  دوخ ، یسایس  ناوت  ی  همھ اب  یرامعتـسا  یراد و  هیامرـس هاگودرا 

قح زا  شتزع ، قح  زا  ار  ناریا  تلم  دنھاوخ  یم هکلب  تسا - ناریا  تلم  قوقح  زا  یکی  یا  هتـسھ قح  یا - هتـسھ قح  زا  طقف  هن  دنکب ؛ میلـست  ینیـشن و  بقع هب  راداو  ار  ناریا  تلم 

هداـتفا و یرواـّنف  تفرـشیپ  یملع و  تفرـشیپ  ی  هداـج رد  زورما  ناریا  تلم  .دـننک  ینیـشن  بقع هب  راداو  شیملع ، تفرـشیپ  قح  زا  شیریگ و  میمـصت تردـق  قـح  زا  شلالقتـسا ،

هب تسا و  هتفرگ  رارق  ایند  ساسح  ی  هطقن نیا  رد  هک  ناریا - تلم  دنھاوخ  یمن دنا و  هدش هچاپتـسد  اھ  نیا .دنک  ناربج  اھتوغاط ، نارود  رد  ار  دوخ  یگداتفا  بقع نرق  ود  دـھاوخ  یم

.تسا هداتسیا  ناریا  تلم  اما  .دنروآ  یم راشف  اذل  دنک ؛ ادیپ  تسد  تاقیفوت  نیا  هب  هدش - هتخانش  مالسا  راد  مچرپ ناونع 

یداصتقا ی  هرـصاحم رت  فیعـض یھاگ  رتدیدش و  یھاگ  ار  ناریا  تلم  هک  یلاس  یـس  نیا  رد  بخ ، مینک ! یم یداصتقا  ی  هرـصاحم مینک و  یم میرحت  ار  امـش  هک  دننک  یم دـیدھت 

نیرت هداس میتشاد ؛ یماظن  یاھرازبا  هب  جایتحا  ام  هک  دوب  یزور  کی  .میدرک  هدافتسا  نامدوخ  تفرشیپ  عفن  هب  میرحت  زا  ام  ادبا ! درک ؟ ررض  ناریا  تلم  درک ؟ ررض  یـسک  هچ  دیدرک ،

، زورید ناگدـننک  میرحت نامھ  هک  هدروآ  تسد  هب  ییاھ  یئاناوت ناریا  تلم  زورما  مینک ؛ هدافتـسا  میرحت  نیا  زا  میتسناوت  ام  میرحت ! دـنتفگ : یم دـنتخورف و  یمن ام  هب  ار  یماظن  رازبا 

دیدھت نیا  زا  ام  دزن ؛ ررـض  ام  هب  میرحت  نیا  .دوب  امـش  میرحت  رثا  رب  نیا  بخ ، دننز ! یم اپ  تسد و  دنراد  دوش ، یم لیدـبت  هقطنم  یماظن  لوا  تردـق  هب  دراد  ناریا  تلم  هکنیا  زا  زورما 

ی هرـصاحم رھ  یمیرحت و  رھ  لـباقم  رد  یھلا  ی  هوـق لوـح و  هب  ناریا  تلم  .میـسرت  یمن برغ  میرحت  زا  اـم  .تسا  روـج  نیمھ مھ  زورما  .میرواـیب  دوـجو  هب  تـصرف  کـی  میتـسناوت 

.درک دھاوخ  ربارب  دنچ  فعاضم و  ار  وا  تفرشیپ  هک  داد  دھاوخ  ناشن  دوخ  زا  یشالت  نانچ  نآ یا  یداصتقا

1384/10/19 ید هدزون  مایق  زورلاس  رد  مق  مدرم  رادید  رد  تانایب 

امـش تلم ! یا  هک : تسا  نیا  شا  همھ تاغیلبت  نیا  یانعم  هک  دـننک ، رجفنم  مدرم  ینھذ  طیحم  رد  ار  یتاغیلبت  یاـھ  بمب دـنا  هدرک یعـس  نانمـشد  اـھ ، لاـس نیا  لوط  ماـمت  رد 

رھ هک  ما - هدرک هراشا  اھراب  نم  دـنراد - یلماوع  مھ  لخاد  رد  اھ  نآ هتبلا  .یربب  الاب  ار  تیاھ  تسد یروبجم  یوشب ؛ میلـست  یروبجم  یناریا ! ناوج  یناوت ؛ یمن یناریا ! دـیناوت ؛ یمن

ندرک و شخپ  اجنیا  رد  ار  نمـشد  فادـھا  دـننک  یم انب  ناشدوخ ، رودزم  ریقح و  یاھ  ملق اب  دـنتفا و  یم راک  هب  لماوع  نیا  دـننک ، قیرزت  لخاد  رد  ار  یرکف  کی  هک  دـنراد  جایتحا  تقو 

ارچ .دنک  یم قیوشت  نامدوخ » هب  دامتعا   » هب ار  ام  زیچ  همھ  دنک ؛ یم قیوشت  دیما »  » هب ار  ام  زیچ  همھ  ریخن ، .دـنکن  ریثأت  دـیاب  مھزاب  تسا ، هدرکن  یریثأت  نآلا  ات  اما  ندرک ؛ جـیورت 

لوط رد  یداصتقا  ی  هرصاحم اب  هک  ییام  میـشکب ، الاب  میراد و  هگن  ار  نامدوخ  میتسناوت  قباس - یوروش  اکیرما و  تردقربا  تردقربا - ود  راشف  رد  زور  کی  هک  ییام  میـشابن ؟ راودیما 

اھ فاکش اھألخ و  نیا  زا  یشخب  میناسرب و  ملع  یروانف و  زا  هبتر  نیا  هب  ار  نامدوخ  میتسناوت  هتـشاد - دوجو  یداصتقا  ی  هرـصاحم یوحن  هب  ینامز  رھ  هک  یدامتم - یاھ  لاس نیا 

راودیما هک  دنک  یم راداو  ار  ام  دنک ؛ یم ءالما  ام  هب  ار  دامتعا  دـیما و  ام ، تشذگرـس  خـیرات و  میـشاب ؟ هتـشادن  دامتعا  نامتلم  هب  ارچ  میـشابن ؟ راودـیما  نامدوخ  هب  ارچ  مینک ، رُپ  ار 

.میتسناوت میناوت ؛ یم ام  میراودیما ؛ هلب ، .میشاب 

لامعا ار  میرحت  نیا  دنا ، هتسناوت اجرھ  هتشذگ ، یاھ  لاس لوط  رد  هک  دنتـسھ  یناسک  دننک ، یم یداصتقا  میرحت  هب  دیدھت  دننز ؛ یم یداصتقا  ی  هرـصاحم زا  مد  زورما  هک  ییاھنیا 

میرحت دنھد ! یمن ام  هب  دندوب ، هتفرگ  ربارب  دنچ  دیاش  مھ  ار  اھ  نآ لوپ  هدش و  یرادیرخ  توغاط  میژر  نامز  زا  هک  ار  یلیاسو  زونھ  ییاپورا ، یاھ  تلود زا  یضعب  نآلا  نیمھ  .دنا  هدرک

نیا لقتـسم ، تلم  کی  یارب  .دندرک  زاب  هار  نورد  زا  تسا ، هتـسب  فرط  نیا  زا  هار  دندید  یتقو  ام  یاھ  ناوج .دـندادن  ام  هب  ار  مزال  تاعطق  اھرازبا و  مھ  یدراوم  رد  اھ  نآ رتالاب ؟ نیا  زا 

هنیـس هب  تسد  نارگید  ی  هناخ ِرد  تشپ  میتساوخ  یم رگا  ّالا  و  دزاسب ؛ شدوخ  تسد  هب  ار  دوخ  نامرد  دنک ؛ شواک  دوخ  نورد  رد  دـنک ؛ هعجارم  شدوخ  نورد  هب  هک  تسا  تسرد 

.دوب قباس  عضو  نامھ  میتشادـن و  یلقتـسم  یگدـنز  دـندوب - هداد  تداع  شور  نیا  هب  ار  تلم  نیا  روشک و  نیا  توغاط ، میژر  نارود  رد  یدامتم  یاھ  لاس هک  ناـنچمھ  میتسیاـب -

نیا اب  .تسا  روط  نیمھ مھ  الاح  میدرک ؛ ادـیپ  کرحت  میدـمآ و  دوخ  هب  میرحت ، رثا  رب  ام  .دوب  ناشیا  اب  قح  رتھب ! دـنتفگ  دـندرک و  یتقوشوخ  راـھظا  ماـما  دـندرک ، میرحت  ار  اـم  یتقو 

؟ دراد یی  هدیاف دیدھت ، نیا  دننک ؛ یم دیدھت  ار  ناریا  تلم  اھ ، فرح

1384/06/31 تمواقم رنھ  تایبدا و  رتفد  نایوگ  هرطاخ تداھش و  داھج و  ناتوسکشیپ  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ی هرود نیمھ  رد  ام  یداصتقا ! ی  هرـصاحم یداصتقا و  میرحت  هب  دـننک  یم دـیدھت  ار  ام  .میا  هتفر نامـسآ  هب  نیمز  زا  ام  لاس - جـنپ  راھچ  تسیب و  نیا  نآلا - ات  گـنج  عورـش  ناـمز  زا 

نآ ایند  ی  همھ رد  هک  دنزاسب  ار  ییاھ  حالس دنتسناوت  ام  یاھناوج  یداصتقا  ی  هرصاحم یاھ  هرود نیرت  تخس رد  .میدروآ  تسد  هب ار  تاناکما  همھ  نیا هک  هدوب  یداصتقا  ی  هرـصاحم

ناشیور اھرد  ی  همھ دنتخاس ؟ یطیارش  هچ  رد  ام  یاھناوج  ار  وات »  » کنات دض  کشوم  نیمھ  .تشادن  سک  چیھ اکیرما  ی  هدرکزیزع ِتلود  ود  یکی  اھ و  ییاکیرما زا  ریغ  ار  اھ  حالس

یگرزب یاھراک  دنراد  ام  یاھناوج  متفگ  یم یدامتم  یاھلاس  زا  هدنب  دنک ، یم زورب  دراد  دینک  یم هظحالم  امش  زورما  هک  یی  یملع یاھ  تفرـشیپ نیمھ  .دنتخاس  اما  دوب ، هتـسب 

ّالا و  هدش ؛ صخاش  هتسجرب و  نآ ، یور  ایند  تیـساسح  رطاخ  هب شا  یی هتـسھ یژرنا  عوضوم  هتبلا  .دنک  یم زورب  دراد  فلتخم  یاھ  شخب رد  یرگید  زا  سپ  یکی  نآلا  هک  دننک ، یم

طیارـش رد  همھ  اھ  نیا .درادـن  یعافد  یماظن و  ی  هبنج اھتنم  تسین ؛ راک  نیا  زا  رتمک  شتیمھا  ًاعقاو  هتفرگ ، ماـجنا  نوگاـنوگ  یاـھ  شخب رد  هک  یرگید  یاـھراک  راـک ، نیا  فیدر  رد 

نکیل دنتـشاد ، مھ  یداصتقا  ی  هطبار ام  اب  ّیتح  هک  ییاـھتلود  یریگ  تخـس یباسحدـب و  طیارـش  رد  هدوب ، یداـصتقا  یـسایس و  راـشف  طیارـش  رد  هدوب ، یداـصتقا  ی  هرـصاحم

دیاـب اـم  یاـھناوج  ار  تیفرظ  نیا  .دـناوت  یم هک  تسا  تلم  کـی  یارب  یگرزب  یلیخ  تیفرظ  نیا ، .میتـسناوت  اـم  یلو  هدوـب ؛ دـندرک ، یم یباسحدـب  یکـشخ و  نخاـن یـسنجدب و 

.دنسانشب

1383/10/29 جح میظع  هرگنک  هب  مایپ 

مزینویھص و سوپاتخا  و  دیماجنا ، ناتسناغفا  قارع و  لاغـشا  هب  نیطـسلف  سدق و  لاغـشا  .تسا  یماظن  کنیا  یتاغیلبت و  یداصتقا و  یملع و  ی  هرـصاحم رد  مالـسا  ناھج  زورما 

یا هزات ناج  زورما  هک  ار  یرادیب  تضھن  دننارورپ و  یم رس  رد  هشقن  هئطوت و  مالسا ، یایند  ی  همھ اقیرفآ و  لامش  هنایمرواخ و  ی  همھ یارب  نونکا  اکیرمآ ، زیگنا  ترفن حیقو و  رابکتسا 

.دنا هتخاس شیوخ  ماقتنا  هنیک و  فدھ  تسا ، هدیمد  یمالسا  تما  رکیپ  رد 

1383/08/15 هعمجزامن یاھ  هبطخ رد  تانایب 

کرد ار  نیا  تسا ؛ دیدھت  کی  اھ  نآ ی  هنابلط تردق دصاقم  یارب  یمالـسا  یروھمج  ماظن  هک  دـندیمھف  یم زور  نآ  رد  ایند  طلـسم  یاھتردـق  دـمآ ؛ دوجو  هب  یمالـسا  یروھمج  ماظن 

مالسا یایند  رد  تسا ؛ یا  هزات فرح  ون و  فرح  یمالـسا  یروھمج  هک  دوب  نیا  رطاخ  هب هکلب  دوبن ، ناریا  روشک  ِدوخ  رطاخ  هب دیدھت  نیا  اما  دندرک ؛ تفلاخم  وا  اب  لوا  زا  اذل  دندرک ، یم

؛ دنتسناد یم ار  لئاسم  نیا  اھ  نآ .دنک  یم لزلزتم  ار  اھ  نآ ینابم  زا  یلیخ  تسا و  باذج  یاھ  هدیا وزج  یمالـسا ، یروھمج  ِوُن  یاھ  هدیا فرح و  للملا ، نیب تسایـس  ی  هصرع رد  و 

تـسد هب یروانف  ملع و  هار  زا  مھ  تورث  دنز و  یم ار  لوا  فرح  یروانف  ملع و  هک  ییایند  رد  نوچ  تسین ؛ ندـنام  رب  رداق  یمالـسا  یروھمج  هک  دـنداد  یم الـست  ناشدوخ  هب  نکیل 

بآ و نآ  هب  هک  یلاھن  یتخرد و  لثم  دیکشخ ؛ دھاوخ  دوخ  ِیدوخ  هب  دسرب ، نآ  هب  دنتشاذگن  دش ؛ مھ  هرـصاحم  تشادن و  ییاناوت  یروانف  یملع و  ظاحل  زا  یروشک  یتقو  دیآ ، یم

بـالقنا لـیاوا  رد  اذـل  دـندرک ؛ یم لاـیخ  روط  نیا یمالـسا  یروھمج  هراـبرد  اـھ  نآ .دور  یم نیب  زا  شدوخ  دـینک ؛ عطق  ار  نآ  هک  تسین  یجاـیتحا  دکـشخ و  یم جـیردتب  یھدـن ؛ اوھ 

هدـعو ناشدوخ  هب  بترم  تسا ! یندـشدوبان  ینتفر و  یمالـسا  یروھمج  رگید ، لاس  جـنپ  ات  دـنتفگ  یم یھاگ  رگید و  لاس  کی  ات  دـنتفگ  یم یھاـگ  رگید ، هاـم  ود  اـت  دـنتفگ  یم

رد ام  لباقم  فرط  زا  مھ  دندرک ، لیمحت  ار  گنج  مھ  دندرک ، کیژولونکت  یروانف و  ی  هرـصاحم مھ  دندرک ، یملع  ی  هرـصاحم مھ  دـندرک ، یداصتقا  ی  هرـصاحم مھ  اھ  نآ .دـنداد  یم

زا دعب  هک  دننیب  یم الاح  اما  دنربب ؛ نیب  زا  ار  نآ  یمالـسا و  یروھمج  رـس  یور  دـننک  راوآ  ار  تالکـشم  نیا  دـنناوتب  هکلب  هک  دـندرک  شکمک  دـندرک و  تیامح  دنتـسناوت  هچرھ  گنج ،

یملع ی  هنیمز رد  نیب و  شوخ هدنیآ  هب  تسا و  راودیما  یکتم و  دوخ  هب  هداتسیا و  شدوخ  یاپ  یور  هدمآ ؛ نوریب  هدیشک و  دق  اھراوآ  ریز  زا  یمالـسا  یروھمج  لاس ، جنپ  تسیب و 

ایند رد  ار  لوا  یاھ  هبتر ساسح ، مھم و  رایـسب  یاھ  هنیمز زا  یـضعب  رد  هک  دنناد  یم دنمھف و  یم اھ  نآ ار  تایعقاو  نیا  تسا ؛ یتایعقاو  اھ  نیا تسا ؛ هدرک  تفرـشیپ  مھ  یروانف  و 
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.تسا هدروآ  تسد  هب

1383/07/22 شترا یرسفا  یاھ  هاگشناد نایوجشناد  کرتشم  مسارم  رد  تانایب 

ماـکان راـب  نیمدـنچ  یارب  رگید و  راـب  ار  نمـشد  دـندنب و  یم نمـشد  ی  هطلـس رب  ار  هار  طیارـش ، ی  همھ رد  روـشک ، نیا  رد  نمؤـم  روـیغ و  درم  نز و  نیا  گرزب و  تلم  نـیا  ناـناوج ،

لیبس یف  دھاجم  ینعی  نمؤم - ِیماظن  لمع ، رد  دینکن ؛ افتکا  ظفل  هب  .دینک  راختفا  دـیلابب و  دوخ  ِیرگیماظن  هب  تسا و  راختفا  ی  هیام یماظن ، نینچ  کی  رد  یرگیماظن  .دـنراذگ  یم

هب دینک و  زھجم  انشآ و  ار  دوخ  تسا ، هتفای  تسد  نآ  هب  ملاع  راطقا  ی  همھ رد  رشب  نھذ  هک  ییاھتفرشیپ  هبرجت و  نف و  شناد و  اب  .تسا  ندوب  هدامآ  دھاجم ، طرش  .دیـشاب  هللا -

اب جیـسب ، هاپـس و  شترا و  نیمھ  ییاوھ و  یورین  نیمھ  زور ، نآ  رد  .دینکب  ار  هدافتـسا  ِرثکا  دح  سدقم  عافد  نارود  یاھ  هبرجت زا  دینک و  هدیچیپ  ار  ناتیاھ  نھذ دیزومایب ؛ زین  نارگید 

ی همھ نآ ، رخؤم  فوفص  اما  دندوب ؛ مادص  یثعب  نایماظن  شمدقم  فوفص  هچرگا  هک  دنتسیاب  یا  هھبج لباقم  رد  دنتـسناوت  یمومع  میرحت  اب  یداصتقا و  ی  هرـصاحم اب  مک ، تاناکما 

ام یعیـسو ، ی  هھبج نینچ  لباقم  رد  .تفرگ  یم ماجنا  اھ  نآ یوس  زا  یتیریدـم  یھدـنامزاس و  یتاـعالطا و  یملع و  ینف و  یناـبیتشپ  دـندوب و  برغ  قرـش و  ِیماـظن  یاھتردـق 

نمشد رب  نامحلسم  یاھورین  فلتخم  یاھ  هتـسر دمآراک  رـصانع  نام و  عاجـش یاھ  ینف نانابلخ و  نام ، شترا نامھاپـس ، نامجیـسب ، تمھ  هب  نامیاھ ، ناوج تمھ  هب  میتسناوت 

.دیرامشب منتغم  ار  شترا  رد  ِروضح  .دیوش  انشآ  نآ  اب  دیریگب و  سرد  هبرجت  نیا  زا  .میوش  زوریپ 

1383/04/16 نادمھ ناتسا  نایجیسب  رادید  رد  تانایب 

اما دوبن ؛ یندشن  زیچ  کی  ایند  دوجوم  یسایس  قطنم  ظاحل  زا  بالقنا  نیا  یدوبان  هب  نانمشد  عمط  اھزور  نآ  تسین ؛ لبق  لاس  تسیب  ناتساد  یمالسا ، یروھمج  ناتساد  زورما 

میظع ی  هدیدپ نیا  هب  تبسن  ام  نانمـشد  زورما  هک  تسا  لیلد  نیمھ  هب  .تسا  هداد  گرب  خاش و  هدرک و  گرزب  هنت  تسا ؛ هدناود  هشیر  لاھن  نیا  نوچ  ارچ ؟ تسا ؛ یندشن  زورما 

یپ رآ  دندرک و  لیمحت  ام  رب  ار  گنج  هک  هن  هاجنپ و  لاس  رد  یمالسا  یروھمج  ماظن  درک  یم لایخ  یـسک  هچ  .تسا  رتشیب  ناشظیغ  دنرت و  ینابـصع دنک ، یم دشر  زور  هب  زور  هک 

ی همھ رد  نآلا  ِباھش 3  کشوم  مسا  تسا ؛ هدننک  هریخ اھ  نآ یارب  هک  دشاب  هدرک  ییاھتفرـشیپ  تاحیلـست ، ی  هلوقم رد  زورما  دنک ، دیلوت  تسناوت  یمن تشادن و  ندز  یارب  یج 

قلعتم لصتم و  هک  ماظن ، نیا  ی  هبخن دنمـشناد و  ناناوج  ی  هعومجم هک  تسا  نانچ  نآ شتفرـشیپ  مولع  ی  هنیمز رد  .دوش  یم رارکت  بترم  ایند  یاھ  یرازگربخ اھ و  سکلت اـھربخ و 

یریگتسد ییامنھار و  کمک و  زا  ی  هدافتسا نودب  دوخ  نارقا  ی  همھ فالخرب  هک  هدیسر  ییاج  هب  یروانف  ی  هنیمز رد  .دنوش  یم دمآرس  یناھج  یاھنومزآ  بلغا  رد  دنماظن ، نیا  هب 

هعماج ی  هنحـص هب  لاس  جنپ  تسیب و  زا  دعب  یتقو  اھ  نآ .دنازرل  یم ار  زواجتم  یاھتردق  نت  اھتفرـشیپ  نیا  دنک ؛ دیلوت  شدوخ  ار  یی  هتـسھ یزاس  ینغ یروانف و  دـناوت  یم نارگید 

اھ نیا زا  مادکرھ  دننیب ، یم امش  رد  ار  ولج  هب  تکرح  لیم  یناوج و  طاشن  افص و  صولخ ، یمالسا ، نامیا  و  اھامش - لثم  صالخااب - روشرُپ و  ِنمؤم  ِناوج  رـشق  نیا  دننک و  یم هاگن 

یداصتقا ی  هرـصاحم هب  دـیدھت  درادـن ؛ یی  هدـیاف دـننک ، یم یماظن  ی  هلمح هب  دـیدھت  میظع ؟ ی  هدـیدپ نیا  لـباقم  رد  دـننکب  هچ  .دور  یمورف اـھ  نآ بلق  هب  مشچ و  هب  یریت  لـثم 

هک یلئاسم  تمـس  هب  ار  لاعف  ِناوج  رـشق  روشک  لخاد  رد  دننک  یم یعـس  دشخب ؛ یمن رثا  دـننک ، یم لمع  یدایز  دودـح  ات  ار  یداصتقا  ی  هرـصاحم درادـن ؛ یی  هدـیاف دـننک ، یم

.دنوش یم هجاوم  اھدروخرب  اب  دنناشکب ، تساھراک  ی  هدننک لالخا

1382/11/15 مدرم فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

سلجم و تلود و  بحاص  تلم ، دندید  یم هک  دوب  نیمھ  درک ، ظفح  یللملا  نیب ناھاوخ  هدایز ی  هنایـشحو مجاھت  لباقم  رد  ار  ام  تلم  روشک و  لاس  جـنپ  تسیب و  نیا  رد  هک  یزیچ 

بوسحم ام  روشک  یارب  یرگنـس  لثم  روضح ، نیا  .تسا  هدـناسرت  ار  یناھج  ردـتقم  زواجتم و  یاھتلود  هشیمھ  هک  هدوب  یلم  روضح  ی  هناوتـشپ زورما  ات  .تسا  نالوئـسم  بحاص 

کی دینادب  دوب ، یمن نادیم  هنحص و  طسو  رد  مدرم  امـش  ناشوج  یاھ  هدارا یمدرم و  روضح  یرالاس و  مدرم تاباختنا و  ام  روشک  رد  رگا  .تسا  یّمھم  یلیخ  زیچ  نیا  تسا ؛ هدش 

.دیدوب امش  یلصا ، رگنس  نآ  دننک ؛ یگداتسیا  دنتسناوت  یمن اھتلود  مھ  یداصتقا  یاھ  هرصاحم یسایس و  یاھمجاھت  زا  یکی  ِلباقم  رد  دروآ ؛ یمن ماود  بالقنا  نیا  مھ  لاس 

1381/11/28 یقرش ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

.دیراد هگن  هدامآ  لاح  رد  هشیمھ  هیحور  ظاحل  زا  یقالخا و  یملع و  ظاحل  زا  ار  ناتدوخ  دیاب  .تسامش  ِتبون  .تسامش  لام  روشک  نیا  نم ! نازیزع  منک : یم ضرع  ناناوج  امـش  هب 

روشک نیا  دندرک  شالت  یرگید  میظع  تیعمج  .دروآ  دوجو  هب  ار  بالقنا  نیا  درک  شالت  لسن  کی  .دننک  شالت  تدھاجم و  یپرد  یپ اھلسن  دیاب  روشک ، کی  یدنلبرس  یارب  هک  دینادب 

لـسن هب  نم  و  تسا ، یرگید  نارود  مھ  زورما  .دـندرک  ظفح  اھزیچ  ی  هیقب رد  یداصتقا و  ی  هرـصاحم رد  گنج ، رد  دـش ، یم دراو  تلم  نیا  رب  بـالقنا  نیا  رثا  رب  هک  ییاـھراشف  زا  ار 

.دنک افیا  راوشد  یاھناحتما  ی  همھ رد  ار  دوخ  یخیرات  شقن  تسناوت  دھاوخ  زورما  ِناوج  لسن  هک  مدقتعم  دوجو  ی  همھ اب  نم  .مراد  دامتعا  نامروشک  زورما  ِناوج 

1381/10/04 یراتس دیھش  ییاوھ  هاگشناد  رد  تانایب 

، سّدـقم عافد  عطاقم  رد  ناریا  تلم  .تسا  ریظن  مک هک  دروایب  دوجو  هب  دوخ  یارب  یمارتحا  شزرا و  یناـھج ، ی  هعماـج ّتینھذ  رد  تسا  هتـسناوت  عطاـقم  نیا  رد  نونک  اـت  ناریا  تلم 

گرزب و تسا  یتلم  هک  دـننک  فارتعا  رارقا و  مھ  شنانمـشد  هک  دروآ  دوجو  هب  دوخ  یارب  ار  یتیعـضو  تسناوت  عماـج  روط  هب یتاـغیلبت ، یـسایس و  راـشف  یداـصتقا و  ی  هرـصاحم

.یدنلبرس تزع و  ی  هتسیاش دادعتسارُپ و  دنمتردق و 

1381/05/05 هعمجزامن یاھداتس  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

اب هلباقم  یارب  اھ  نیا هک  یھار  .تسا  روط  نیمھ مھ  ام  روشک  لخاد  رد  .دننک  یم تاغیلبت  دشاب ، هتشاد  لباقت  اھ  نآ عورشمان  عفانم  یبلط و  هطلس اب  هک  یزیچ  رھ  هیلع  نانمشد 

یماظن ی  هلخادـم روشک  نیا  رد  رگا  هک  دـنناد  یم اھ  نیا .تسا  تاغیلبت  نیمھ  دـنا ، هداد صیخـشت  دـنا و  هتفرگ شیپ  رد  ام  زیزع  روشک  ماظن و  نیا  نأّشلا و  میظع گرزب و  تلم  نیا 

ام هیلع  تسا  لاس  هس  تسیب و  ًابیرقت  هک  مھ  یداصتقا  یاھـشالت  یداصتقا و  ی  هرـصاحم هک  دـنناد  یم .دـنوش  نامیـشپ  هک  دز  دـھاوخ  ناشنھد  یوت  ناـنچ  نآ تلم  نیا  دـننک ،

؛ دـننک شالت  دـنوش و  راداو  ّکرحت  هب  رتشیب  روشک ، لخاد  ِدادعتـسارُپ  صالخااب و  نمؤم و  یاھورین  هک  دوش  یم بجوم  یداصتقا  ی  هرـصاحم .درادـن  ینادـنچ  رثا  دـننک ، یم لامعا 

ار یزیچ  دنتفر و  یگنج  یاھرازبا  تخاس  لابند  ام  رّکفتم  یاھزغم  ناناوج و  تشاد ، جایتحا  یگنج  یاھرازبا  هب  ام  تلم  دندرک و  هرـصاحم  ار  ام  هک  یلیمحت  گنج  نارود  رد  هکنیاامک 

یعس دوش و  یم هّجوتم  دوخ  نورد  دوخ و  هب  رتشیب  تلم  نآ  دننک ، هرصاحم  ار  یتلم  یتقو  .تسا  روط  نیمھ مھ  رگید  ِنوگانوگ  یاھشخب  رد  .دندرک  دیلوت  دنتشاد ، مزال  زور  نآ  هک 

نیمأت دنھاوخ ، یم اھ  نآ هک  یزیچ  نآ  نکیل  دننز ؛ یم همطل  تلم  هب  هتبلا  .درادن  ینانچ  نآ ی  هدیاف مھ  یداصتقا  ی  هرـصاحم سپ  .دیامن  هدافتـسا  دوخ  ینورد  دادعتـسا  زا  دـنک  یم

.دوش یمن

1380/10/19 مق مدرم  رادید  رد  تانایب 

دوخ زا  ار  یناطیـش  یمّنھج و  ی  هطلـس نیا  تسناوت  تلم  کی  یروشک  رد  رگا  .دننک  یم هچ  اھروشک  اھتلم و  ایند و  رب  ّطلـست  یارب  یرابکتـسا  یاھتردق  هک  دـینیب  یم زورما  امش 

؛ دربب نیب  زا  ار  متـس  ملظ و  طاسب  تلم  نآ  هک  دـنوش  یم عنام  دـنناوتب ، هک  ییاجنآ  ات  .دنتـسھ  یناھج  زکارم  نیمھ  وا  ِنمـشد  نیّلوا  دـنک ، ماـیق  لدـع  قح و  ی  هماـقا یارب  رود و 

فرـصنم هار  نیا  زا  ار  ناریا  تلم  دندرک  یعـس  اوق  ی  همھ اب  یناھج ، زکارم  نیمھ  مدرم ، تکرح  لباقم  رد  و  دـنراد - دای  هب  دنتـسھ ، دـندوب و  هک  یناسک  بالقنا - نارود  رد  هکنیاامک 

همادا ار  دوخ  ی  هنابـصاغ ی  هطلـس دـنا و  هدیـسر دوخ  دوصقم  هب  دـننک ، فرـصنم  ار  مدرم  دنتـسناوت  رگا  .اھ  هسوسو اب  هچ  تاغیلبت و  اب  هچ  کنات ، پوت و  اب  هچ  حالـس ، اب  هچ  دـننک ؛

.دوش یم ضوع  یرامعتسا  یرابکتسا و  زکارم  ِینمشد  لکش  هاگ  نآ دننیچرب ، یروشک  زا  ار  توغاط  ِمتس  ملظ و  طاسب  دنتسناوت  مدرم  دندیـسرن و  دوصقم  هب  رگا  اما  داد ؛ دنھاوخ 

ار اھتفلاخم  اھینمشد و  اھینکشراک و  فلتخم  عاونا  .دنک  ادیپ  تسد  تسا - روشک  رد  اوقت  تلادع و  رارقتسا  هک  دوخ - نامرآ  فدھ و  هب  تلم  نیا  دنراذگن  هک  دوش  یم نیا  اھ  نآ تّمھ 

تاغیلبت دندرک ، یداصتقا  ی  هرـصاحم دندرک ، یتاغیلبت  ی  هلمح دندرک ، نارابمب  دندرک ، لیمحت  ار  گنج  .دیا  هدوب دھاش  لاس  هس  تسیب و  نیا  رد  مھ  ار  نیا  هک  دـنروآ ، یم دوجو  هب 

اھفدھ و هب  یوق - ی  هناوتـشپ نیا  ناریا - تلم  ینابیتشپ  هب  یمالـسا  ماظن  دنراذگن  تسیچ ؟ فدـھ  نآ  .فدـھ  کی  یارب  همھ  دـنتخادنا ؛ هار  هب  بالقنا  نیا  هیلع  یناھج  ِیرـسارس 

ی هطلـس دیدجت  ِّلوا  هاگ  نآ دنوش ، هتـسخ  هار  ی  همادا زا  نالوئـسم  تلم و  یتقو  .دنیآ  هوتـس  هب  نالوئـسم  دوش و  هتـسخ  تلم  هک  دـننک  یراک  .دـنک  ادـیپ  تسد  دوخ  یاھ  نامرآ

.دندوب هدرب  نیب  زا  هدز و  مھ  هب  ار  نآ  مدرم  هک  دنادرگرب  یلکش  نامھ  هب  ار  عضو  دنک و  عورش  هرابود  ار  دوخ  یمّنھج  ی  هطلس ددرگرب ، .دیدرک  نوریب  ار  وا  هک  تسا  ینمشد 

converted by Web2PDFConvert.com



1380/08/20 لگدیب نارآ و  ناشاک و  مدرم  رادید  رد  تانایب 

نیا .دنکن  ادیپ  قّقحت  یمالـسا  یروھمج  ماظن  ساسا  رب  یگدـنزاس  نیا  ینعی  دـتفین ؛ قاّفتا  راک  نیا  هک  تسا  نیا  یمالـسا  یروھمج  نانمـشد  شالت  ی  همھ دـینادب  نم ! نازیزع 

هب دیآ ، یم شیپ  ام  روشک  یارب  نانمـشد  یوس  زا  هک  یرگید  لئاسم  ی  هیقب تفن و  ی  هیـضق رد  نوگانوگ  یاھینکـشراک  نیا  .تسا  نیا  یارب  دیونـش ، یم هک  یداصتقا  ی  هرـصاحم

ات دسرب ، هعسوت  ّیقرت و  تفرـشیپ و  نارمع و  ینادابآ و  زا  دوخ  رظن  دروم  ی  هطقن هب  ماظن  نیا  وترپ  رد  ناریا  روشک  یمالـسا و  یروھمج  ماظن  دنراذگن  دنھاوخ  یم .تسا  نیا  رطاخ 

.دنکن ادیپ  جاور  ایند  رد  مالسا  یسایس  ی  هیرظن دوشن و  وگلا  رگید  یاھروشک  یارب 

1380/08/12 ناھفصا ناتسا  ناناوج  رادید  رد  تانایب 

هنیگ روھمج  سیئر  وا  .تسا  هروتوکس  دمحا  منک ، یمن شومارف  ار  وا  نم  هک  ییاھّتیـصخش  زا  یکی  .دنتفر  یم دندمآ و  یم ناریا  هب  یدّدعتم  یاھّتیـصخش  یلیمحت ، گنج  هرود  رد 

یلیخ امش  دیاب  ار  اھنیا  .تسا  فیعض  ام  ناناوج  یسایس  یخیرات ، تاعلاطم  هنافسأتم  .دوب  اقیرفآ  هّراق  رد  مرتحم  رایسب  هتسجرب و  یاھّتیصخش  زا  یکی  اقیرفآ و  برغ  رد  یرکانوک 

 - یدایز یاھ  هئطوت وا  هیلع  دعب  هک  دـمآ  راک  رـس  رب  همورکن  ماوق  مان  هب  یا  هتـسجرب رایـسب  ِییاقیرفآ  تیـصخش  دـش و  بالقنا  اقیرفآ  برغ  رد  انغ  روشک  رد  .دـینادب  دـینک و  هعلاطم 

روشک نیا  رد  یبرغ  ِیتسار  ِتسد  یاتدوک  کی  وا  بایغ  رد  دوب ، هتفر  جراخ  هب  همورکن  ماوق  هک  ییاھرفـس  زا  یکی  رد  .تفرگ  تروص  ییاکیرماریغ -  ییاـکیرما و  یبرغ و  یاـھ  هئطوت

نینچ .شاب  نم  روشک  روھمج  سیئر  وت  ایب و  نم  روشک  هب  تفگ  درک و  توعد  همورکن  ماوق  زا  هروتوکـس  دـمحا  عقوم  ناـمھ  .دـیاین  شروشک  هب  دـش  روبجم  رگید  وا  هک  دـنتخادنا  هار 

یـسایس لاجر  زا  مدوب ، لاّعف  یلمع  ییارجا و  روط  هب  یجراـخ  تسایـس  رد  هدـنب  هک  یا  هرود نآ  یروھمج و  تساـیر  ناـمز  رد  .دروآ  شدوخ  روشک  هب  ار  همورکن  ماوق  یتیـصخش ،

لخاد یـصوصخ -  یاھرادـید  رد  وا  .دـیایب  ناریا  هب  گنج  یرگیجنایم  یارب  ات  دـندوب  هدروآ  راـشف  هتبلا  .دـمآ  ناریا  هب  هبترم  هس  ًاـبیرقت  وا  .مدـید  وا  ّتوق  هب  ار  یتیـصخش  رتمک  اـیند ،

هلمح امـش  هب  هک  درادـن  یبجعت  نیاربانب  مدرک ؛ یم بّجعت  نم  دـش ، یمن یماظن  هلمح  امـش  هب  بالقنا  زا  دـعب  رگا  تفگ  یم .دز  یم یبوخ  یاھفرح  اھدـمآ -  تفر و  رد  لیبموتا و 

هلمح .دوب  روط  نیمھ تفگ ، یم مھ  تسار  .قارع  روشک  راک  هن  تسا ، یللملا  نیب راک  هدش و  یحّارط  شیپ  زا  هتفای ، نامزاس امش ، هیلع  قارع  هلمح  هک  درک  یم حیرـصت  .دنا  هدرک

یعیبط اھینمشد  نیا  .دننک  یم ّتیذا  دنروآ و  یم راشف  ّبترم  لاس  ودو  تسیب نیا  .دشن  اما  دندرک ، یداصتقا  هرصاحم  .دشن  اما  دوش ، یم مامت  ایاضق  ناشلایخ  هب  دندرک ، یماظن 

.تسین ندش  میلست  اھینمشد  نیا  اب  هلباقم  هار  .تسا 

1380/08/08 ناھفصا مدرم  رادید  رد  تانایب 

ی هرـصاحم یلیمحت و  گـنج  ی  هبرجت روشک ، نالوئـسم  ناریدـم و  زورما  اـما  میتخانـش ؛ یمن ار  ناـمماظن  زا  عاـفد  روشک و  هب  طوبرم  مھم  لـئاسم  زا  یرایـسب  بـالقنا ، ِّلوا  رد  اـم 

ی هلمح ناتـسناغفا ، زا  یوروش  یاھورین  ینیـشن  بقع .تسام  یاھ  هبرجت اھ  نیا .دنا  هتـشاذگ رـس  تشپ  ار  رگذوفن  بلط و  هطلـس یاھتلود  زا  یخرب  ینادرگور  اکیرما و  یداصتقا 

و ناـشدرکلمع ، رد  روـشک  ناریدـم  نالوئـسم و  هک  تسا  ییاھـسرد  اـھ و  هبرجت قارع ، میژر  هب  یناـھج  ی  هلمح هب  قارع  مـیژر  زا  یناـھج  عاـفد  قرو  نتـشگرب  تیوـک ، هـب  قارع 

.دننک یم هدافتسا  اھ  نآ زا  ناشیاھتواضق ، رد  مدرم  داحآ  هعماج و  نادنمشوھ 

1379/12/09 ریبکریما یتعنص  هاگشناد  دیتاسا  نایوجشناد و  عمج  رد  تانایب 

هب دراد ، یم تسود  ار  نایوجـشناد  ی  هعومجم تسامـش و  ّتیثیح  هب  دنم  هقالع هتـسب و  لد هک  یـسک  ناونع  هب  رـضاح و  عمج  ی  هعومجم ردارب  امـش و  رازگتمدـخ  ناونع  هب  نم 

دوخ هیلع  مدرم ، عفانم  هیلع  یدازآ  راعـش  اب  دنھاوخ  یم هک  یناسک  لباقم  رد  هک  دنراد  میمـصت  هن  دنراد و  قح  هن  نیا  زا  دـعب  نآ  نالوئـسم  یمالـسا و  یروھمج  منک : ضرع  امش 

یزیچ ام  تسا ! یبیجع  زیچ  مینک ! ینوناق  یزادنارب  میھاوخ  یم ام  دنتفگ  دنتسشن و  ناشدوخ  ِلفاحم  رد  .دننک  تاشامم  دننک ، تکرح  مادقا و  تلم  نیا  تشونرـس  هیلع  یدازآ و 

صوصخم نیا  .تسا  مولعم  مالسا  رد  مھ  براحم  مکح  .تسا  هبراحم  هب  عورـش  دریگ ، تروص  یزادنارب  دصق  هب  هک  یـشالت  تکرح و  رھ  .میـسانش  یمن ینوناق  یزادنارب  مسا  هب 

رکف روط  نیمھ زین  نارگید  اما  میـشاب ؛ رکف  هب  رتشیب  دـیاب  میا ، هدـش یتاـغیلبت  یداـصتقا و  ی  هرـصاحم اـیند  رد  هنوگ  نیا میراد و  دـناعم  نمـشد و  همھ  نیا  هک  اـم  تسین ؛ مھ  اـم 

.دننک یم

1379/10/07 یمالسا یاھروشک  یارفس  ماظن و  نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

راشف و هجنکش و  دروم  هنوگ  نیا شدوخ  ی  هناخ رد  ار  نیطسلف  تلم  حوضو  نیا  اب  تسناوت  یمن نمـشد  میدرک ، یم هیکت  مالـسا  تیونعم  هب  رگا  میتشاد و  یم تدحو  زورما  ام  رگا 

لمح ی  هرظنم هک  تسیک  .دریگ  یم وا  زا  ار  مارآ  تحار و  دنک و  یم نوخ  دـشاب  هتـشادن  مھ  ّنیدـت  دایز  ول  ار و  یدـنمتریغ  ناسنا  رھ  لد  نیطـسلف  یایاضق  .دـھد  رارق  رازآ  بیقعت و 

ّقلعتم هک  ییاھرھـش  اھنابایخ و  اھ و  هچوک اھ و  هناخ رد  ار  مدرم  ی  هرـصاحم هک  تسیک  دباوخب ؟ تحار  دناوتب  دنیبب و  تسا ، هدش  هتـشک  هک  ار  یا  هلاسود یکی  ِکدوک  ساسحارُپ 

ار بوصغم  نیمزرـس  قطانم  ی  هیقب هّزغ و  لیلخلا و  سّدقملا و  تیب مدرم  زورما  دوشن ؟ ّرثأتم  دـنیبب و  تسا ، نفد  نآ  رد  تساھنرق  اھ  نآ دادـجا  ناوختـسا  هک  ینیمز  تساھ و  نآ هب 

ی هرصاحم ار  اھ  نآ دنھد و  یم یگنسرگ  اھ  نآ هب  دنناشن ؛ یم ناشنادنزرف  غاد  هب  ار  ناردام  ناردپ و  ناشدوخ  ی  هناخ رد  دنـشُک ؛ یم ناشدوخ  ی  هناخ رد  ار  اھ  نآ دنا ؛ هدرک سوبحم 

تدحو مھاب  هیـضق  نیا  رد  هک  تسا  نیا  ناملـسم  یاھتلود  اھتلم و  ام  ِضیارف  نیرت  بجاو مھ  زورما  دوب ؟ نکمم  یزیچ  نینچ  رگم  دوب ، دحّتم  یمالـسا  تّما  رگا  .دـننک  یم یداصتقا 

.مینک ادیپ  هملک 

1379/08/24 کارا مدرم  گرزب  عامتجا  رد  تانایب 

راک هب  رگید  کلامم  یاھتکرـش  یراجت  میرحت  یارب  یداـصتقا و  ی  هرـصاحم یارب  ار  دوخ  شـالت  ی  همھ ناریا  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  هیلع  اـکیرما  میژر  هک  تسا  لاـس  دـنچ  نـآلا 

دنچ نونکا  اما  دننک ؛ هارمھ  ناشدوخ  اب  ار  ییایـسآ  یاھروشک  یـضعب  ای  اپورا  دنناوتب  هکنیا  یارب  دـندرک  ادـیپ  یقیفوت  یتدـم  لیاوا  دـنک ! یمن شوگ  وا  فرح  هب  یـسک  اما  درب ؛ یم

! درادن یگنر  ییاکیرما  یانح  نیا  رگید  هک  تسا  لاس 

1379/02/14 ناملعم نارگراک و  رادید  رد  تانایب 

.نارگراک ِدوخ  دنداتـسیا ؟ اھ  نیا لباقم  رد  یناسک  هچ  .دوش  هجاوم  یرگراک  یاھباصتعا  اب  یمالـسا  یروھمج  هک  دـش  شالت  یعـس و  رایـسب  هک  دـیناد  یم امـش  زا  یـضعب  ًانیقی 

ناـسنا مھ  زورما  .تسا  روـط  نیمھ مھ  زورما  .دراد  تمیق  رجا و  رایـسب  ادـخ  شیپ  اـھ  نیا .ناـملعم  دوـخ  داتـسیا ؟ ناـشلباقم  رد  یـسک  هچ  دـننک ؛ لـیطعت  ار  سرادـم  دنتـساوخ 

یوحن هب دنناوتب  دیاش  دننک ، یم هتفای  نامزاس  ِشالت  زکارم  زا  یضعب  ای  دننک ، یم یعس  یا  هّدع هناھب ، نالف  نوناق ، نالف  هلئـسم ، نالف  تبـسانم  هب  هک  دونـش  یم ار  ییاھ  همزمز

ار یتخس  هار  نیا  هک  تسا  نیا  اھ  نآ یعس  .دننک  یمن لابند  ار  رگراک  قوقح  اھ  نآ .دنھاوخ  یم ار  نیا  اھ  نآ دیآ ؟ یم روشک  رـس  رب  هچ  دیناد  یم دننک ! جلف  ار  روشک  یرگراک  ی  هندب

، یناھج رابکتـسا  یاھتثابخ  یداصتقا ، یاھ  هرـصاحم مکارتم  ی  هئطوت همھ  نیا  لباقم  رد  ادـخ  هب  لـّکوت  اـب  ناـنک و  شـالت نازیر و  قرع دـنراد و  شیپ  رد  نالوئـسم  تلود و  زورما  هک 

یداصتقا قنور  هعماج  رد  رگا  .دوش  جلف  ات  دننک  کفنم  راک  زا  ار  یرگراک  ی  هندب دنامب و  یقاب  روشک  رد  راک  دنراذگن  هنوگچ ؟ .دننک  فّقوتم  دـنور ، یم شیپ  اھیـشارت  عنام اھینکـشراک ،

یاھرشق صوصخب  مورحم و  فعضتسم و  یاھرـشق  نیمھ  مھزاب  دید ، دنھاوخ  ار  همدص  نیرتشیب  ّلوا  ی  هجرد رد  هک  یناسک  هلمج  زا  دشابن ، تورث  دیلوت  راک و  دیلوت  رگا  دشابن ،

.دھاوخ یم ار  نیا  نمشد  .دنتسھ  یرگراک 

1378/12/11 مدرم فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

لاوما اب  ی  هطبار رد  تسام ؛ دوخ  یاھندرک  لمعدـب  ًانایحا  اھ و  یلبنت اھیھاتوک و  اھتلفغ و  زا  ّلوا ، تسا : زیچ  ود  زا  اھیراتفرگ  ی  هشیر .میرادـن  یراـتفرگ  مک  ناـمروشک  لـخاد  رد  اـم 

هدافتساءوس اھ  هنیمز اھ و  هیام نیمھ  زا  هک  دنتسھ  ینانمـشد  مود ، ی  هشیر .فلتخم  یاھ  هاگتـسد رد  مدرم  هب  ییوگخـساپ  اب  ی  هطبار رد  ییارگ ، لّمجت اب  ی  هطبار رد  یمومع ،

ناگرزب و رگا  دننمؤم ؛ هچراپکی و  مدرم ، .دننک  یم یداصتقا  ی  هرـصاحم دـنزادنا ؛ یم یگتـسدود  دـننک ؛ یم فالتخا  داجیا  دـننک ؛ یم دـیدھت  دـنریگ ؛ یم گنت  مدرم  نیا  رب  دـننک ؛ یم

اھر ار  تافالتخا  نیا  .دسر  یمن رمث  هب  روشک  نیا  تلم و  نیا  هیلع  یـشالت  چیھ  رگید  تروص ، نیا  رد  .دـنک  یمن تأرج  نمـشد  دنـشاب ، تسد  کی  هچراپکی و  مھ  روشک  نالوئـسم 

ِرس لابند  مھ  ناشدوخ  دننک و  هیجوت  ناشیارب  ار  هابتشا  نآ  یتسیابن  دننک ، یم یھابتشا  رگا  اھ  نآ .دنناشکب  تسار  هار  میقتسم و  قیرط  هب  ار  اھرت  کچوک یتسیاب  ناگرزب  .دننک 

ملق و تسد و  مشچ و  نھذ و  دننیـشنب و  هک  تسا  نیا  ناشّمھ  مھ  اھیـضعب  .تساھزیچ  نیمھ  تافالتخا ، نیا  ی  هجیتن .دـنناشکب  هابتـشا  هب  ار  اھ  نآ ًانایحا  ای  دـنتفیب ، هار  اـھ  نآ
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.دننک اھر  دیاب  ار  اھراک  نیا  دنزادنیب ! مھ  ناج  هب  ار  هتسد  ود  یحانج ، یھورگ و  یبزح و  ّیطخ و  لئاسم  مسا  هب  دنزورفیب و  یفالتخا  شتآ  هکنیا  یارب  دننک ، فرصم  نابز 

1378/11/13 مدرم فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

تلم رب  هک  ییاھجنر  تسا و  فرط  کی  زا  ناریا  تلم  یاھ  یگدنـشخرد تاراختفا و  لاس  تسیب  زورما ، ات  دـش ، عورـش  لاس 1357  رجف  هھد  اب  هک  یلاـس  تسیب  نیا  نم ! نازیزع 

یغیلبت و یـسایس و  هرـصاحم  یداصتقا و  هرـصاحم  هلاس و  تشھ گـنج  اـھ ، نآ زا  یکی  هک  دـش  لـیمحت  اـم  تلم  رب  هک  ییاـھجنر  نیا  .تسا  رگید  فرط  زا  دـندرک ، لـیمحت  ناریا 

مکاح یبرغ  یاـھروشک  زا  یلیخ  رب  هک  یگرزب  ناراد  هیامرـس یناـھج و  ِبلط  تردـق  لـفاحم  رابکتـسا و  دوب ؟ هچ  یارب  دوب  زورما  اـت  لاـس  تسیب  نیا  لوط  رد  نوگاـنوگ  یاـھراشف 

هب نابز  لمع و  رد  ناریا  تلم  هک  دوب  نیا  زا  ترابع  اھینمشد ، نیا  یلصا  لماع  هک  منک  یم ضرع  امش  هب  نم  .تسا  یّمھم  لاؤس  نیا  دنھاوخ ؟ یم هچ  ناریا  تلم  ناج  زا  دنتسھ ،

.تسا هدرک  لّمحت  یدامتم  یاھلاس  ار  ناگناگیب  ّطلست  جنر  تلم ، نیا  نوچ  دشابن ؛ ناگناگیب  هطلس  راب  ریز  دھاوخ  یم هک  تفگ  داد و  ناشن  همھ 

1378/03/14 هعمجزامن یاھ  هبطخ رد  تانایب 

، نارود نیا  رد  .دوب  هدش  هدید  ًالبق  هک  هچنآ  زا  دوب  رتمیظع  رت و  مھم بتارم  هب  نم  رظن  هب  دـش ، هدـھاشم  ماما  یدوجو  داعبا  زا  یمالـسا ، ماظن  لیکـشت  زا  دـعب  ی  هرود رد  هک  هچنآ 

.فراع دھاز و  کی  ی  هرھچ هرھچ ، کی  تسا ؛ رادمامز  ربھر و  ی  هرھچ هرھچ ، کی  تموکح ، نارود  رد  دوش : یم هدھاشم  هرھچ  ود  دعُب و  ود  رد  زاتمم  هتـسجرب و  تیـصخش  نیا  ماما 

ادیپ رگید  دناوت  یمن ناسنا  ّملس  هلآ و  هیلع و  ّیلص هللا  متاخ  ربمایپ  لثم  یربمایپ  رد  زج  نامیلـس ، دواد و  لثم  رد  زج  ناربمایپ ، رد  زج  هک  تسا  ییاھراک  نآ  زا  مھاب ، ود  نیا  بیکرت 

هب ماما  .تسا  نیا  ینآرق  یمالـسا و  تیبرت  .میدید  میدوب و  شدھاش  کیدزن  زا  هک  مھ  ام  هدرک ؛ سمل  ار  اھ  نآ یدامتم  یاھلاس  لوط  رد  ناریا  تلم  هک  تسا  یقیاقح  اھ  نیا .دنک 

کی ی  هرھچ رد  .دوب  نآ  یالعا  رھظم  وا  دوخ  هک  روط  نامھ دیدنـسپ ؛ یم تساوخ و  یم لیبق  نیا  زا  ییاھ  ناـسنا تیبرت  یارب  ار  یمالـسا  ماـظن  درک ؛ یم توعد  ار  همھ  یزیچ  نینچ 

ی هثداح چیھ  .دندش  یم بوسحم  یتیمھا  مک زیچ  وا  لباقم  رد  نیگمھـس  جاوما  .دوب  لدایرد  راکتبا و  اب  ریبدـتاب ، تماھـشاب ، رایـشوھ ، یدرم  راوگرزب  ِماما  ربھر ، رادـمامز و  مکاح و 

هک دمآ  شیپ  راوگرزب  نآ  ِیربھر  ی  هلاس هد نامز  رد  هک  یتخـس  خلت و  ثداوح  ی  همھ رد  .دنک  راداو  هثداح  نآ  لباقم  رد  عوضخ  هب  ار  وا  دھد و  تسکـش  ار  وا  دـناوتب  هک  دوبن  ینیگنس 

، یداصتقا ی  هرـصاحم نآ  بیرغ ، بیجع و  یاھرورت  نآ  اتدوک ، یاھ  هئطوت نآ  اکیرما ، ی  هلمح نآ  گنج ، نآ  ثداوح  نیا  زا  مادک  چیھ .دوب  رتگرزب  اھ  نآ ی  همھ زا  ماما  دوب  مھ  دایز  یلیخ 

، ثداوح نیا  ی  همھ زا  وا  دـنک  تسکـش  فعـض و  ساسحا  راچد  ار  گرزب  درم  نیا  تسناوت  یمن دـندرک  یم فلتخم  یاھلکـش  اب  نانمـشد  هک  یبیرغ  بیجع و  میظع و  یاـھراک  نآ 

تبحـص یرـصتخم  هراـب  نیا  رد  مود  ی  هبطخ رد  نم  هک  تشاد  داـقتعا  مدرم  یأر  هب  رظن و  هب  وا  .تشاد  داـقتعا  مدرم  ِءارآ  هب  ًاـتقیقح  دوب ؛ مدرم  هب  دـقتعم  وا  .دوـب  رتـگرزب  رت و  یوـق

.تشاد یم تسود  ار  اھ  نآ دیزرو و  یم قشع  مدرم  هب  تشاد ؛ هقالع  بلق  میمص  زا  مدرم  هب  درک  مھاوخ 

1378/03/14 هعمجزامن یاھ  هبطخ رد  تانایب 

ّلوا .یتلود  یاھ  هاگتـسد یحور  نابیتشپ  دوب ؛ لماک  نابیتشپ  ماما  دمآ ؛ شیپ  یداصتقا  ی  هرـصاحم ی  هلأسم .دـش  رھاظ  ّحلـسم  یاھورین  ی  هدـنامرف شقن  رد  دـمآ ؛ شیپ  گنج  . 

داینب لثم  یگدـنزاس ، داھج  لثم  یتاسّـسؤم  .تفرگ  ماجنا  یدایز  یاھراک  داد و  یناوارف  تاروتـسد  ماما  نامورحم ، نافعـضتسم و  زا  تیامح  یارب  نوگانوگ و  یاھراک  یارب  بالقنا ،

رد تیمکاح و  رد  ماما  یارب  هک  یلئاسم  .دـش  لیکـشت  مدرم  هب  یناسر  کمک یارب  دادرخ ، هدزناپ  داینب  لثم  نازاـبناج و  نافعـضتسم و  داـینب  لـثم  دادـما ، ی  هتیمک لـثم  نکـسم ،

میمـصت دـناوت  یم دـیایب ، شیپ  گنج  رگا  هک  یناسنا  دوب ؛ هدارااب  ناسنا  کی  ردـتقم و  ناسنا  کی  عضوم  رد  ماـما  ندوب  ربھر  مکاـح و  دـعُب  نیا ، .دوب  اـھ  نیا دوب ، حرطم  روشک  ی  هرادا

.دنک یریگ  میمصت دناوت  یم نانمشد ، اب  هھجاوم  یارب  روشک و  کی  ی  هرادا یارب  .دریگب  میمصت  دناوت  یم دشاب ، مھ  حلص  رگا  دریگب ؛

1378/03/14 هعمجزامن یاھ  هبطخ رد  تانایب 

، یدامتم یاھلاس  ی  هتفر امغی  هب  ی  هرفس نیا  زا  ار  ناراوخ  ناھج درادن !؟ نمـشد  یمالـسا  ماظن  روطچ  درادن ! دوجو  ینمـشد  چیھ  دنک  یم غیلبت  هک  تسا  نیا  نمـشد  راک  نیّلوا 

، ماـظن هیلع  نمـشد  تیوـقت  رد  دـنناوت  یم هک  یراـک  رھ  یداـصتقا  ی  هرـصاحم رد  تاـغیلبت ، رد  دـننک  یم ینمـشد  هک  مینیب  یم دننمـشد ، هک  تسا  موـلعم  تـسا ؛ هدرک  مورحم 

! دنیوگ یم مھ  حیرص  دننک ؛ یم

1377/09/23 نویناحور زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هک دیآ  دوجو  هب  یا  هدنز یوگلا  مالسا  یایند  رد  میراذگب  دیابن  دنتفگ  دنتسشن و  مھ  رود  یسنارفنک  هسلج و  رد  اکیرما  ِتسینویھص  ریغ  تسینویھـص و  نارظن  بحاص شیپ ، یدنچ 

؛ تسا یّمھم  رطخ  ناشیارب  تسا ، راثیا  داھج و  روشک  نامیا و  روشک  نامز و  ماما  سّدقم  کرابم و  روشک  یمالسا و  یروھمج  هک  وگلا  نیا  دوش ! قشمرس  رگید  ِناناملـسم  یارب 

، دـننک یم هک  ییاھراک  نآ  ی  هلمج زا  تسا ؛ یتاـغیلبت  یاـھراشف  دـننک ، یم هک  ییاـھراک  نآ  ی  هلمج زا  هک  دـننک  داـجیا  لـالتخا  روشک  نیا  راـک  رد  دـننک  یم یعـس  فارطا  زا  اذـل 

.دنا هتخادنا هار  هب  روشک  نیا  رد  ًاریخا  هک  تسا  ییاھینماان  نیمھ  دننک ، یم هک  ییاھراک  نآ  ی  هلمج زا  تسا ؛ یداصتقا  ی  هرصاحم

1377/07/05 ادھش یاھ  هداوناخ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تقو کی رگا  هک  انعم  نیا  هب  هکلب  هن ، دنوش ؛ هتشک  دنورب و  مدرم  دنھاوخب  شا  همھ هکنیا  هن  .تسا  هدش  لح  شیارب  ادخ  هار  رد  تداھـش  ی  هلأسم تسا ، تداھـش  لھا  هک  یتلم 

یانعم نیا  .دننک  یناشف  ناج دنـشاب  رـضاح  تلم  نیا  رد  یا  هّدع دننک ، یناشف  ناج دنورب و  یا  هّدع هک  تشاد  جایتحا  تلم ، نآ  عفانم  ّتزع و  روشک و  نآ  خیرات  روشک و  دـش و  مزال 

یارب دوخ ، ناناوج  یارب  دشاب  هتـسناوت  هک  یتلم  دشاب ، رورپدیھـش  هک  یتلم  دشاب ، هنوگ  نیا هک  یتلم  .تسا  هدش  لح  ناشیارب  تداھـش  تسا ؛ تداھـش »  » یانعم ِندـش  لح 

راب رابکتـسا  هب  ایآ  دوش !؟ یم نادـنمتردق  میلـست  ایآ  دریگ !؟ یم هوشر  ایآ  دریگ !؟ یم رارق  دـیدھت  ریثأت  تحت  ایآ  دـنک ، لح  ار  ادـخ  هار  رد  ندـش  هتـشک  ی  هیـضق دوخ ، ناـنز  نادرم و 

رـضاح مادک  چیھ شفلتخم ، تاقبط  داحآ  شنیلوئـسم و  شتلم ، شتلود ، .تسامـش  نازیزع  نیمھ  نوخ  تکرب  هب  امـش  ِروشک  تمظع  ّتزع و  دینک ؛ هاگن  زورما  اذل  ً.ادبا  دھد !؟ یم

زا تسا  لاس  تسیب  هکنیاامک  دش ؛ دھاوخ  هتسخ  وا  .دروایب  دروآ ؛ یم راشف  یناھج  رابکتسا  الاح  .دنا  هداتسیا هوک  لثم  دوش و  دراو  تلم  نیا  یمالسا  ّتزع  هب  یا  هشدخ دنتسین 

یاھفرح دننزب ، تمھت  دـننک و  ّبرخم  تاغیلبت  دـننک ، یداصتقا  ی  هرـصاحم دـنزادنیب ، هار  ار  یگنج  دـننک ، کیرحت  ار  یا  هیاسمھ دراد : همادا  رابکتـسا  یاھراشف  لاح  هبات بالقنا  ّلوا 

! دنریگب ار  تلم  یاھرواب  دنیامن و  داجیا  فالتخا  تلم  نیب  دننک  یعس  دنیوگب و  نوگانوگ 

1377/01/12 جح میظع  ی  هرگنک هب  مایپ 

، درک تیامح  یولھپ  یمدرم  دـض  دـساف و  میژر  زا  درک ، تنایخ  افج و  یناریا  ناریا و  هب  داھن ، مدـق  ناریا  یـسایس  ی  هنحـص رد  شیپ  نرق  مین  رد  هک  ییاھلاس  نیلوا  زا  اـکیرما  میژر 

تفن راب  تراسخ تالماعم  قیرط  زا  ار  تلم  نیا  زا  یمیظع  تورث  درک ، تراغ  ار  یلم  عبانم  لیمحت و  ام  تلم  رب  ار  دوخ  ی  هدارا دروآ ، راک  رس  رب  ار  بآمرکون  فیعض و  هتسباو و  یاھتلود 

یاھتلم زا  یرایـسب  ناریا و  تلم  نایم  فالتخا  بجوم  داد ، شزومآ  ار  نآ  نارگ  هجنکـش هاش و  یتینما  ّدض  هاگتـسد  تفرگ ، دوخ  ی  هضبق رد  ار  ناریا  ّحلـسم  یاھورین  دوبر ، حالـس ، و 

! درک ییامنھار  ار  نآ  یراکمھ و  نوگانوگ ، عطاقم  رد  یمالسا  تضھن  بوکرس  رد  هاش  میژر  اب  درک ، جیورت  ناریا  رد  ار  اشحف  داسف و  دش ، بارعا  هلمج  زا  ناملسم ،

اھینمـشد و عاونا  یمالـسا ، یروھمج  لیکـشت  یاـھزور  نیتـسخن  زا  دیـسر ، یزوریپ  هب  یمالـسا  بـالقنا  ناـیغط ، رفک و  تملظ و  ی  هھبج نآ  ی  هعوـمجم مغر  یلع هکنآ  زا  سپ  و 

لماک یداصتقا  ی  هرـصاحم یارب  تیلاعف  ات  هلاس ، تشھ گنج  رد  قارع  میژر  هب  لاعف  کمک  زا  تسب ! راک  هب  نآ ، یبالقنا  تلم  ناریا و  دـض  رب  ار  اھ  هئطوت اـھ و  مجاـھت اھینکـشراک و 

فالتخا داجیا  یارب  رفاو  یعـس  و  یا ، هقطنم تافالتخا  رد  یرایب  شتآ ات  دوخ ، هب  طوبرم  یغیلبت  یاھ  هاگتـسد ی  همھ رد  یمیاد  تاغیلبت  ات  یرارف ، نئاخ و  رـصانع  هب  کـمک  اـت  ناریا ،

ناریا و نایم  یداصتقا  یاھدادرارق  داقعنا  زا  یریگولج  یارب  دیدش  تیلاّعف  ات  ایـس ، نامزاس  ناریگبدزم  ی  هلیـسو هب  یتسیرورت  یزادنارب و  یاھـشالت  ات  شناگیاسمھ ، ناریا و  نایم 

! نکمم یاھ  هنیمز ی  همھ اھ و  هھبج ی  همھ رد  رگید  زیمآدیدھت  هنایذوم و  تکرح  اھھد  ات  ناھج ، نوگانوگ  یاھروشک 

1377/01/01 یوضر رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

زین یرابکتـسا  یاھتردق  ی  همھ رگا  دـنز و  یم ار  دوخ  فرح  دتـسیا و  یم یرابکتـسا  یاھتردـق  ِتساوخ  لباقم  رد  هک  تسا  یتلم  نآ  ناریا ، تلم  هک  داد  ناشن  ایند  هب  دـمآ و  بالقنا 
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هچ دـنھاوخن ؛ هچ  دـنھاوخب ، اھتـسینویھص  هچ  دـنھاوخن ؛ هچ  دـنھاوخب ، اـھییاکیرمآ  هچ  زورما ، دـننک ! لـیمحت  وا  رب  ار  دوخ  ی  هدارا دـنناوت  یمن یا  هنیمز چـیھ  رد  دـنوش ، تسدـمھ 

دریگ و یم میمصت  دشیدنا ، یم شدوخ  هک  عاجش  سرتن و  هدارااب ، مّمصم ، یوق ، یتلم  تسا : هدش  هتخانـش روط  نیا  ایند  رد  ناریا  تلم  دنھاوخن ، ای  دنھاوخب ، تلم  نیا  نانمـشد 

اج نالف نک ، تراجت  اج  نالف ای  نک و  رارقرب  هطبار  روشک ، نالف  اب  ای  نک ، عطق  روشک  نالف  اب  ار  تا  هطبار ناریا ، تلم  یا  ناریا ، تلود  یا  دـیوگب : دـناوت  یمن سک  چـیھ دـنک ! یم باختنا 

.تسا ناریا  تلم  یوربآ  زورما  نیا  .دھدب  روتسد  ام  هب  دناوت  یمن سک  چیھ نکن !

هاگداد ی  هیـضق نیمھ  رد  .دـش  هدـیمھف  یـساملپید  یـسایس و  نوگانوگ  یایاضق  رد  یداصتقا و  ی  هرـصاحم اب  هلباقم  رد  بـالقنا ، ِلـصا  رد  .دـش  هدـیمھف  بلطم  نیا  گـنج ، رد 

ی هیضق ِرـس  ات  دندش  تسدمھ  مھاب  اپورا  ی  همھ .دور  یمن ییاج  هک  هیـضق  ِتقیقح  اما  میدنارذگ ؛ میدرک و  رازگرب  توکـس  اب  هناراوگرزب ، ار  هیـضق  ام  دش ! هدیمھف  مھ  سونوکیم 

ًادعب دیاب  ناملآ ، ریفس  یلو  دنیایب ؛ دنیایب ، دنھاوخ  یمرگید یارفـس  رگا  دنتفر ، ارفـس  تسا و  هدرک  راتفر  هنوگ  نیا ناملآ  هیـضق ، نیا  رد  نوچ   » مدوب هتفگ  هدنب  هک  سونوکیم  هاگداد 

.دنداتسیا ناریا  تلم  تلود و  .دنیایب  مھاب  رگید  رفن  کی  اب  هدش  رگا  ناملآ ، ریفس  هک  دنربب ، نیب  زا  ار  فرح  نیا  ددرگرب » اھ  نآ اب  درادن  قح  .دیایب 

1376/11/28 ناگزمرھ ناتسا  مدرم  رادید  رد  تانایب 

اھ هچب دننک ؛ یم یگدنز  طیارش  نیرت  تخس رد  قارع  مدرم  قارع ، هب  تبسن  اکیرما  یداصتقا  ی  هرصاحم رثا  رب  هک  تسا  لاس  دنچ  نآلا  رگیدکی ، اب  تلود  ود  باسح  هیوست رطاخ  هب 

زا یـضعب  اکیرما و  یداصتقا  ی  هرـصاحم رطاخ  هب  هک  تسا  لاس  دـنچ  نـآلا  قارع ، تلم  لـثم  یدـنمتورث  ًاتبـسن  ّهفرم و  تلم  .دـنرادن  راـک  ناردـپ  دـنرادن ، ناـن  نارداـم  دـنرادن ، ریش 

ردـقچ دـنوش ؛ یم جالعلا  بعـص یاھرامیب  راچد  هک  یناکدوک  ردـقچ  دـننک ؛ یم یگدـنز  راشف  رد  اھ  هداوناخ ردـقچ  تسا ! هدـش  لیدـبت  بش  نان  جاتحم  تلم  کی  هب  شنانامیپمھ ،

نیا تسا !؟ راگزاس  رـشب  قوقح  زا  یراد  فرط یاّعدا  اب  اھ  نیا تسا !؟ یناسنا  اھ  نیا .دـنھدب  دـنناوت  یمن دـننک ، یم هیرگ  یگنـسرگ  زا  هک  ار  ناشیاھ  هچب باوج  هک  ییاھ  هداوناـخ

هک یا  هلمح نیا  اب  قارع  تلم  دـننک ! هلمح  قارع  هب  دـنھاوخ  یم هک  دـننک  یم مالعا  رگید  راب  قارع ، هب  یماظن  مجاـھت  هبترم  ود  لـقا  دـح  زا  دـعب  هک  تسا  مک  هلاسدـنچ  تبیـصم 

.تسا ییاکیرما  ناگدنریگ  میمصت ندرگ  هب  مدرم  نوخ  دش و  دھاوخ  عقاو  مولظم  ًانیقی  دیآ ، شیپ  تسا  نکمم 

1376/10/26 هعمجزامن یاھ  هبطخ رد  تانایب 

تلود عبات  ناشیـسایس  عضاوم  دنراد ، رارق  اکیرما  تلود  میلـست  ذوفن و  تحت  ینعی  دـنوش ؛ یم بوسحم  اکیرما  تلود  ناتـسود  زا  ناشیاھ  تلود هک  دنتـسھ  اھروشک  زا  یرایـسب 

هک ییاھتلود  نیا  .دـینک  روط  نآ ار  سم  دـینک ، هنوگ  نیا ار  تفن  دـینکن ، هلماعم  ار  اج  نالف دـینک ، هلماعم  ار  اج  نالف دـینک ، هطبار  عطق  اج  نالف اب  دنتـسھ ؛ اکیرما  عبات  ًّالک  تساکیرما و 

نآ هب  تبـسن  مھ  اکیرما  دنک ؛ یمن ییانتعا  چیھ  اکیرما  هب  هک  تسھ  ناریا  یمالـسا  یروھمج  مان  هب  یتلود  هک  دیآ  یم دوجو  هب  ناشیارب  رکف  نیا  جیردتب  دنتـسھ ، اکیرما  میلـست 

؟ تسیچ میسرت ، یم ردق  نیا اکیرما  زا  ام  هکنیا  ّتلع  سپ ، .دنزب  یّدج  بیسآ  چیھ  دناوت  یمن تلود 

هدش یّدج  تمحز  بجوم  اکیرما  هاگتسد  یارب  دراد و  دوجو  یموس  ناھج  ناشدوخ  حالطصا  هب  ِیمالسا  ریغ  یمالسا و  یاھروشک  نالوئسم  زا  یرایسب  نھذ  رد  زورما  لاؤس  نیا 

راک چیھ  دناوت  یمن اکیرما  دنک و  یمن اکیرما  هب  مھ  ییانتعا  چیھ  تسھ ، یمالـسا  یروھمج  هک  یمالـسا ، یروھمج  دوجو  رطاخ  هب  میلـست ، تیعبت و  تلاح  زا  ندش  جراخ  تسا ؛

یـساسا راک  دوش ؛ یم خوسنم  دوخ  یدوخ هب هام  دـنچ  زا  دـعب  مھ  نوناق  دـننارذگ ، یم ییوتاماد »  » نوناق ًالثم  دـننک ؛ یم تروھو  تراھ تاقوا  یھاگ  ارچ ؛ .دـھد  ماجنا  نآ  اب  یّمھم 

؟ میدش اکیرما  ریسا  میدرک و  ّلطعم  یدوخیب  ار  نامدوخ  ام  ارچ  سپ ، .دننکب  دنناوت  یمن

روط نیا اھ  نآ هب  هک  دـنک  یراک  دـیاب  تسا ؛ باوج  کی  یپ  رد  اکیرما  .دـنک  ادـیپ  خوسر  وا  وریپ  عبات و  یاھتلود  ی  هعبت رد  ناتـسود و  رد  رکف  نیا  هک  تسا  کانرطخ  یلیخ  اـکیرما  یارب 

دومن روبجم  درک و  هتسخ  مھ  ار  یمالسا  یروھمج  هرخألاب  میداد ، جرخ  هب  یمالسا  یروھمج  هیلع  ام  هک  ییاھراشف  نیمھ  یداصتقا و  ی  هرـصاحم نیا  دیدید ، : » هک دوش  میھفت 

روط نیا ریخن ؛ : » هک دنک  میھفت  دنتـسھ ، شعبات  وریپ و  هک  ییاھتلود  هب  ار  نیا  دیآ .»! نییاپ  راچان  هب تشاد ، هک  یا  هتـشارفارب ندرگ  نآ  زا  هاگیاپ و  نآ  زا  دـنزب و  وناز  دـیایب و  مھ  وا  هک 

«! دیایب دش  روبجم  هرخالاب  مھ  یمالسا  یروھمج  .دنامب  ناما  رد  بیسآ  زا  دناوت  یم دشابن ، ام  اب  هک  یسک  دینک  لایخ  امش  هک  تسین  مھ 

1376/10/26 هعمجزامن یاھ  هبطخ رد  تانایب 

، ناریا اب  اکیرما  یاھراتفر  زا  مادکرھ  ًالّوا  .تسا  هدرک  هابتـشا  تفر ، دھاوخ  نیب  زا  و ...  وتاماد »  » نوناق یداصتقا و  ی  هرـصاحم میدرک ، هرکاذـم  اکیرما  اب  ام  رگا  دـنک  لایخ  هک  یـسک  .

هک تسا  یّلوا  راـب  رگم  دـننک ؟ یم دـیدھت  هک  تسا  یّلوا  راـب  رگم  دـننک ؟ یم راـتفر  اـم  اـب  روط  نیا اـھ  نیا هک  تسا  یّلوا  راـب  رگم  .تسا  هدـش  تسکـش  هب  موکحم  یتّدـم  زا  دـعب 

؟ دیدنبن ار  دادرارق  نالف  ای  دینکن ، ار  هلماعم  نالف  ناریا  اب  امـش  هک  دنیوگ  یم روشک  نآ  روشک و  نیا  هب  دـنتفا و  یم هار  اھ  نیا هک  تسا  یّلوا  راب  رگم  دـننک ؟ یم یداصتقا  ی  هرـصاحم

دنچ نیا  رد  ام  یاھتلود  هک  یا  هتـسجرب یاھراک  ی  همھ میا ؛ هدروآ تسد  هب  هک  ییاھتفرـشیپ  ی  همھ لاس ، هدزون  هدجھ ، نیا  رد  ام  .دـنا  هدرک روط  نیا هشیمھ  تسین ؛ هک  ّلوا  راب 

!؟ تساکیرما تساوخ  هب  رگم  .تسا  هتساوخ  یمن اکیرما  هک  هدوب  یلاح  نامھ  رد  دنا ، هدرک لاس 

1376/10/26 هعمجزامن یاھ  هبطخ رد  تانایب 

زا یرایـسب  .هن  دش ؛ دھاوخن  هتفگ  یمالـسا  یروھمج  هب  مھ  لگ  زا  رت  کزان فرح  یکدنا  اکیرما ، یوس  زا  رگید  دش ، هرکاذم  ای  دـش ، رارقرب  هطبار  اکیرما  اب  رگا  الاح  هک  دـینکن  لایخ  .

ی هبرـض دـشاب ، مزال  هک  ییاجرھ  اکیرما  لاح  نیعرد تسا ؛ هناّبدؤم  یمیمـص و  بوخ و  یناھج  حطـس  رد  رھّاظلا  یلع ناـشطباور  مھ  یلیخ  دـنراد ، مھ  هطبار  اـکیرما  اـب  اـھروشک 

! دنک یم میرحت  دنک ، یم یداصتقا  ی  هرصاحم دنز ؛ یم ار  شدوخ 

1376/09/05 نایجیسب زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تسینویھص و ِگرزب  ناراد  یناپمک یناھج ، رابکتسا  اکیرما ، ینعی  .دوب  یگبرجت  یب یور  زا  نمـشد  ی  هئطوت هتـشذگ ، رد  .تشاد  زورما  اب  توافت  کی  هتـشذگ  رد  نمـشد ، ی  هئطوت

هار یماظن و  ی  هلمح هب  کیرحت  ًالثم  .دوب  اشفا  لباق  همھ ، یارب  هک  دـندرک  یم هدافتـسا  یرت  هداس یاھـشور  زا  دـننک ، هزرابم  ناریا  بالقنا  تلم و  اب  دنتـساوخ  یم هک  اھ  نآ لاـثما 

زا سبط و  یارحـص  هب  اھ  ییاکیرمآ ی  هلمح لثم  ای  .دندرک  یم هلباقم  دنتـساخ و  یم اپ  هب  مدرم  دـش ؛ یم نشور  هئطوت  .دنتخانـش  یم ار  نیا  همھ ، اما  دوب ؛ هئطوت  گنج ، نتخادـنا 

اھ و هئطوت نیا  اب  ار  یمالسا  بالقنا  ناریا و  تلم  دوش  یمن هک  دندیمھف  رورم  هب  .دوب  راکشآ  ییاھراک  هریغ  یغیلبت و  تالمح  یداصتقا ، ی  هرـصاحم دنداد  ماجنا  هک  هچنآ  لیبق ، نیا 

یتسیاب مھ  ناریا  تلم  دننک ، یم رت  هدیچیپ ار  اھـشور  اھ  نآ هک  یتبـسن  نامھ  هب  .دـننک  رت  هدـیچیپ ار  ناشدوخ  یاھـشور  هک  تسا  هدـش  بجوم  هبرجت ، نیا  .داد  تسکـش  اھراک 

یرورـض ادابم  زور  یارب  مھ  یمزر  یگدامآ  هتبلا  .تسین  یماظن  ِگنج  ثحب  زورما  نوچ  یگنج ؛ یگدامآ  هن  .دننک  رتشیب  ار  ناشیگدامآ  یتسیاب  ناناوج  .دـنک  رتشیب  ار  شیرایـشوھ 

طابترا رگیدـکی ، اب  اھورین  طابترا  لاّصتا و  تدـحو ، ظفح  یـسایس و  یگدامآ  یحور ، یگدامآ  یرکف ، یگدامآ  ینعی  یونعم ؛ یگداـمآ  تسا ، مزـال  همھ  یارب  هک  یزیچ  نآ  اـما  تسا ؛

سابل اب  هشیمھ  .دـناشک  یم بالقنا  اب  هلباقم  هب  ار  دوخ  یفلتخم  یاھلکـش  اـب  نمـشد  .تسا  یـسابل  رھ  رد  نمـشد  ی  هرھچ نتخانـش  تلود و  تلم و  هناتـسود  مکحتـسم و 

.دیآ یمن ولج  هناگیب ، ِتلود  نالف  هب  هتسباو  ِیماظن 

1376/08/14 نایوجشناد نازومآ و  شناد زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نارـسفا روضح  اب  ّیتح  هک  دوب  گنج  یایاضق  بلغا  رد  قارع  هب  کـمک  اـکیرما ، یاـھ  هئطوت زا  یکی  .دوب  هلاـس  تشھ گـنج  یزادـنا  هار هب  قارع  قیوشت  اـکیرما ، یاـھ  هئطوت زا  یکی 

ور مک  مک اھ  نیا دنـسیون ، یم هک  یتارطاخ  رد  دوش ، یم رـشتنم  هک  یدانـسا  رد  .دوش  یم راکـشآ  جیردتب  اھ  نیا .دـش  یم ماجنا  قارع  روشک  رد  لئاسم  زا  یا  هلحرم رد  ییاکیرما 

یکی .تسا  هدش  رارکت  هیضق  نیا  راب  دنچ  .دوب  اھتقو  نآ  تصـش و  هن و  هاجنپ و  یاھلاس  رد  تلود  ندرک  طقاس  یارب  یداصتقا  راشف  هرـصاحم و  اکیرما ، یاھتنایخ  زا  یکی  .دوش  یم

، هتـسناوت روطرھ  دننکب ، یتفرـشیپ  دنتـساوخ  ییاجرھ  رد  یمالـسا  یروھمج  ماظن  ناریا و  تلم  هک  تسا  هدرک  هاگن  تّدـم  نیا  مامت  رد  هک  هدوب  نیا  ناریا  اب  اکیرما  یاھینمـشد  زا 

ییاھ هئطوت قاّفتا  هب  بیرق  رثکا  تسا ، هتشاد  روشک  نیا  هب  لاعتم  یادخ  هک  یفطل  راگدرورپ و  قیفوت  هب  هک  میوگب  امـش  هب  نم  اج  نیمھ .دریگب  ار  هیـضق  نیا  ِولج  تسا  هتـساوخ 
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.دش تسکش  هب  نورقم  همھ  مشچ  لباقم  راکشآ و  لکش  هب  درک ، یحّارط  تلم  نیا  هیلع  اکیرما  هک 

1376/05/12 یروھمج تسایر مکح  ذیفنت  مسارم  رد  تانایب 

هداد ماجنا  یمالـسا  یروھمج  ییادـخ  یمدرم و  ماظن  نیا  هچنآ  اـب  هسیاـقم  لـباق  نآ ، ّتیفیک  هن  و  تسا ، هتفرگ  ماـجنا  تکلمم  نیا  رد  یمالـسا  یروھمج  زا  لـبق  هچنآ  ّتیمک  هن 

یردارب و ّتیونعم ، نامیا ، دراد ؛ ار  مدرم  کمک  ینابیتشپ و  فطاوع ، ارآ ، یمدرم ، میظع  ی  هناوتـشپ هک  یماظن  تسا ؛ نیا  شیانعم  نامیا ، ّتیونعم و  اب  طبترم  ماـظن  .تسین  تسا ،

نوگاـنوگ یاـھ  هرـصاحم نیا  اـب  دـش ؛ تلم  نیا  اـب  هک  یتفلاـخم  هئطوت و  همھ  نیا  مغر  یلع .نیا  دوش  یم شا  هجیتـن نآ ، .دراد  مھ  ار  بیغ  هب  ناـمیا  ادـخ و  هب  لاـّکتا  یگنھاـمھ ،

تاھج زا  یدابآ و  نارمع و  ظاحل  زا  ار  روشک  هنوگ  نیا دنا  هتسناوت اھتلود  دنک و  تیامح  ار  شیاھ  تلود یرگید ، زا  سپ  یکی  تسا  هتسناوت  تلم  نیا  یتاغیلبت ، یداصتقا و  یـسایس ،

نیا .دوب  دنھاوخ  دنتـسھ و  رادروخرب  نآ  زا  همھ  ام ، یاھتلود  ّهللا ، دمحب  دراد و  ام  روشک  هک  تسا  ییاھـشزرا  نآ  اھ  نیا .دـنربب  شیپ  یلم ، رادـتقا  یللملا و  نیب یوربآ  یـسایس و 

.تشاد دھاوخ  تسا و  هتشاد  ماظن  نیا  ینابیتشپ  رد  ًامئاد  لاعتم  یادخ  مدرک  ضرع  هک  تسا  یتردق  تسد  نامھ  یھلا و  گرزب  ِمعن  رھظم 

1376/03/14 ( هر ) ینیمخ ماما  ترضح  لاحترا  درگلاس  رد  تانایب 

ِیریذـپریثأت عضوم  رد  دـننک و و  یگتخابدوخ  لاعفنا و  راچد  ار  اھ  نآ هک  تسا  نیا  دـنک ، یم دـیدھت  ار  تاـعامتجا  ناگدـننادرگ  ناربھر و  نالوئـسم و  یدراوم ، نینچ  رد  هک  یمود  تفآ 

صوصخب ام  زیزع  مدرم  هک  مراد  رارصا  نم  دریگ و  رارق  هّجوت  دروم  دیاب  هک  یزیچ  نآ  .داتسیا  هوک  لثم  مھ  مود  تفآ  نیا  لباقم  رد  راوگرزب ، ماما  .دنھد  رارق  نارگید  ی  هدارا زا  هتساوخان 

نادیم رد  دنناوت  یمن یتقو  یمالـسا ، یروھمج  ِماظن  نانمـشد  هک  تسا  نیا  دننک ، هّجوت  نآ  هب  یمالـسا  یروھمج  سّدقم  ماظن  فلتخم  یاھـشخب  نالوئـسم  نینچمھ  ناناوج و 

؛ دننزب یتینما  یاھ  هبرـض دنناوت  یمن دننک ؛ تسرد  یلخاد  راجفنا  دنناوت  یمن دننزب ؛ یماظن  ی  هبرـض نآ  هب  دنناوت  یمن ینعی  دنھد ؛ ماجنا  ماظن  نیا  اب  یّرثؤم  راک  یورایور ، ی  هزرابم

هب ار  یبالقنا  یمالسا و  ماظن  هک  تسا  نیا  نآ ، دنام و  یم یقاب  ناشیارب  هار  کی  دنوش  یم سویأم  اھ  نیا ی  همھ زا  یتقو  دنروآرد  وناز  هب  ار  نآ  یداصتقا ، ی  هرـصاحم اب  دنناوت  یمن

هئطخت ار  دوخ  عضاوم  فرح و  ددرگرب ؛ بالقنا  لئاسم  ی  هنیمز رد  دوخ  یاھ  هتفگ زا  هک  دـننک  راداو  ار  نآ  رت ، نشور رت و  هداس ترابع  هب  ای  دـنھد ، قوس  دوخ  ِلوصا  فـالخرب  یعـضاوم 

هتـشابنا راشف  زا  نانچ  نآ ار  وج  .یگنھرف  یاھراشف  یـسایس ، یاھراشف  یتاغیلبت ، یاھراشف  هار  زا  دـنھد ؟ یم ماـجنا  یھار  هچ  زا  ار  نیا  دـیامن ! ضقاـنت  راـچد  ار  شدوخ  دـنک و 

.دننک تمواقم  دنناوت  یمن راشف  نیا  لباقم  رد  سّفنلا ، فیعض یاھناسنا  هک  دننک  یم

1376/03/14 ( هر ) ینیمخ ماما  ترضح  لاحترا  درگلاس  رد  تانایب 

اب فلتخم ، یاھ  هاگدید اب  ملاع ، فلتخم  یاھاج  زا  تسین ، نارگلاغـشا  رد  تلم  کی  یلـصا  رـصانع  زا  یرـصنع  چیھ  .تسا  یگتخاس  تلم  کی  رگلاغـشا ، ِتسینویھـص  ِینونک  تلم 

تلم کی  ناونع  هب  ار  اھ  نآ یلو  دنا ، هدوب ادج  مھ  زا  اھنرق  دنراد ! طابترا  لاّصتا و  لیئارـسا  ینب  داژن  هب  هکنیا  تھج  زا  ًافرـص  دنا ؛ هدـمآ نوگانوگ  دـیاقع  اب  فلتخم و  یعامتجا  ئـشانم 

، ّلوا زور  .دنشاب  رابکتسا  یارب  یھاگیاپ  مالـسا  ناھج  بلق  هنایمرواخ و  بلق  ینعی  ناھج  زا  ساّسح  ی  هطقن نیا  رد  دنناوتب  هکنیا  یارب  نیغورد ؛ یعّنـصت و  تلم  کی  .دنا  هدرک یّقلت 

.دنک یم نیمأت  ار  دوخ  یرابکتسا  فادھا  درب و  یم نآ  زا  ار  هدافتسا  رثکا  دح  اکیرما  میژر  مھ  زورما  دندروآ ؛ دوجو  هب  ار  اھ  نآ اھ  یسیلگنا

تشپ یاھوگتفگ  باب  دنا و  هدرک یـسایس  یاھماظن  اھّتیـصخش و  اھتلود و  یور  رب  یـسایس  یتاغیلبت و  یاھراشف  داجیا  هب  عورـش  دنا ، هدروآ دوجو  هب  ار  هنیمز  نیا  هک  ییاھنامھ 

نامھ .دنریگب  دنناوت  یمن هک  اھتلم  زا  ّالا  و  دنریگب ؛ اھتلود  نابز  زا  جیردتب  ار  ناناملسم  یمومع  راعش  نیا  هک  دنا  هدرک یراک  دنا و  هدوشگ زاب  ار  اھنتفرگ  هوشر  اھ و  نداد هوشر  هدرپ و 

اب یداصتقا  طابترا  داجیا  یارب  زورما  دـندوب ، هداد  رارق  یداصتقا  ی  هرـصاحم هطبار و  عطق  دروم  بصاغ ، تلود  ناونع  هب  ار  تسینویھـص  تلود  لبق ، لاس  تسیب  ای  هدزناپ  هک  یناسک 

هب اھ  نیا رب  یردق  هب  هریغ ، یداصتقا و  لئاسم  ظاحل  زا  هچ  تاغیلبت و  ظاحل  زا  هچ  رابکتـسا ، زکرمتم  یاھ  هاگتـسد نوگانوگ  راشف  .تسا  لاعفنا  نامھ  نیا ، دـنراذگ ! یم هقباسم  وا ،

.تسا یسایس  لئاسم  ی  هنیمز رد  لاعفنا  یگتخابدوخ و  نیا ، .دننک  یم ینیشن  بقع و  دننک ، ینیشن  بقع دنراچان  دننک  یم ساسحا  هک  دیآ ، یم دراو  یلاوتم  روط 

1376/01/01 یوضر رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

زا هن  یرگ ، هئطوت هار  زا  هن  .تفای  دھاوخ  هرطیس  ایند  رب  تسا  رگید  یوس  زا  یعامتجا  تلادع  وس و  کی زا  لالدتسا  قطنم و  میدرک  ضرع  هک  دوخ  ینورد  لماوع  ی  هیاس رد  مالـسا 

یارجا هار  زا  قطنم و  هار  زا  هکلب  دـننک ؛ یم مھ  الاح  نیمھ  یمالـسا  یروھمج  نانمـشد  دـنا و  هدرک هشیمھ  رگید  یاھاج  رد  ادـخ  نانمـشد  هک  ییاـھراک  هار  زا  هن  ریـشمش ، هار 

مالـسا لباقم  رد  ار  نمـشد  دـیک  لاعتم ، یادـخ  هکنیا  .دـننک  دـیدھت  دـنھاوخ  یم هچرھ  مھھاوفاب ؛» ّهللا  رون  اوئفطیل  نودـیری   » هک تسا  نیا  مھ  یلبق  ی  هیآ .هیآ  کی  نیا ، .تلادـع 

ی هئطوت ینعی  .یداصتقا  ی  هرصاحم ینعی  .یمالـسا  یروھمج  هیلع  اجکی  نمـشد ، ی  هئطوت ی  همھ ینعی  نیا ، .تسین  ربمایپ  راگزور  رد  شیرق  راّفک  دیک  طقف  درامـش ، یم فیعض 

یروھمج هیلع  یمالـسا و  یروھمج  ّدـض  یاھتردـق  رگید  اب  رگ  هسوسو یاھتـسینویھص  نتـسشن  زور  بش و  ینعی  .یـسایس  یاـھراشف  ینعی  .اـج  همھ  رد  هدرتسگ  یتاـغیلبت 

؛ تلم نیا  یگتـسبمھ  تدحو و  لباقم  رد  ادخ ؛ هار  مالـسا و  هب  تلم  نیا  یدنبیاپ  لباقم  رد  هک  دیوگ  یم نآرق  دوش و  یم لماش  ار  اھ  نیا ی  همھ .ندرک  شالت  زور  بش و  یمالـسا 

نیا ی  همھ اھتردق ، نیا  ی  همھ تلم ، نیا  یرایشوھ  تمکح و  ربص و  تماقتسا و  لباقم  رد  تسا ؛ هتشاداو  تکرح  هب  نآرق  ادخ و  هار  هب  ّلوا  زور  زا  ار  تلم  نیا  هک  یقشع  لباقم  رد 

.تسا تسکش  هب  موکحم  اجکی  اھینمشد ، نیا  ی  همھ اھیتسدمھ و  اھیرگ و  هعدخ نیا  ی  همھ اھ ، هئطوت

1375/11/12 نارھت هعمج  زامن  یاھ  هبطخ رد  تانایب 

ِراکردـنا تسد نیلوئـسم  تشپ  هنحـص و  رد  رـضاح  مھ و  تسد  رد  تسد  دـحّتم ، هچراپکی ، ِتلم  رطاخ  هب  .تسا  هدوب  امـش  داـّحتا  رطاـخ  هب  امـش  نانمـشد  یماـکان  نم ! نازیزع 

ات دننک  یم دننکب ، دنناوتب  هک  یتکرح  رھ  .دنک  ادج  بالقنا  زا  ار  بالقنا  رکشل  هک  تسا  نیا  یارب  نمشد  ی  هدمع راشف  .دننکب  یراک  دنتـسناوتن  هک  تسا  هدوب  روشک  گرزب  یاھراک 

دیاش هکنیا  یارب  دننک ، یم یداصتقا  هرـصاحم  .دننک  ادـج  بالقنا  زا  درـسلد و  ار  مدرم  هکنیا  ات  دـننک  یم تاغیلبت  .دـننک  ادـج  بالقنا  زا  ار  تلم - ینعی  بالقنا - رکـشل  دـنناوتب  دـیاش 

.دننک ادج  بالقنا  زا  درسلد و  ار  مدرم  دننک و  ینارحب  بارخ و  ار  روشک  یداصتقا  عضو  دنناوتب 

1375/10/19 مق مدرم  رادید  رد  تانایب 

.دش اکیرما - زور و  نآ  یوروش  ملاع - کی  ی  هجرد نادنمتردق  یوس  زا  یا  هبناج همھ ی  هدـش باسح ی  هئطوت کی  اب  هزرابم  راکردـنا  تسد دوخ ، تدالو  ّلوا  یاھلاس  لوط  رد  ماظن  نیا 

هریغ یماظن و  یاھ  هعومجم دندوب و  ایند  رد  هک  ییاھتردق  رگید  تسا و  هدنام  شدوخ  یارب  رـسدرد  لکـشم و  رازھ  اب  یکی  نیا  تفر و  نیب  زا  دش و  یـشالتم  یوروش  ّهللا  دـمحب 

، متفگ هک  ییاھنیا  زا  یکیرھ  تسا !؟ یخوش  رگم  .دـنک  ماکان  ار  اـھ  نآ دتـسیاب و  اـھ  نیا ی  همھ لـباقم  رد  تسناوت  بـالقنا  نیا  تلم و  نیا  .درک  هولج  یلیمحت  گـنج  تروص  هب  هک 

گنج نآ  ینالوط و  گنج  نآ  یماظن ، یاھ  هلباقم نآ  یداصتقا ، ی  هرـصاحم نآ  دروآرد ! وناز  هب  ار  تلم  کی  دربب و  نیب  زا  دـنک ؛ ریمخ  درُخ و  ار  یتموکح  میژر  کی  ماظن و  کـی  دـناوت  یم

زا تلم  نیا  دندوب ، هتفرگ  ار  هچرھ  .دنرادھگن  دننک و  فرـصت  ار  روشک  نیا  کاخ  زا  بجو  کی  دنتـسناوتن  اما  دنداد ، شک  مھ  لاس  تشھ  ار  گنج  .دنتـسناوتن  مھزاب  میظع ! یتاغیلبت 

.دیشک نوریب  ناشگنچ 

1375/09/24 نارادساپ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

بیـسآ راچد  نآ ، ریغ  هچبلح و  یاـیاضق  رد  قارع ، یثعب  میژر  ی  هلیـسو هب  هک  یرفن  نارازھ  یارب  .دنتـسین  لـئاق  شزرا  هّرذ  کـی نیطـسلف ، مدرم  ی  هتخیر قحاـن  هب  یاـھنوخ  یارب 

مھاوخ یمن نم  هک  شریاظن - هابشا و  اکیرمآ و  تلود  نیا  .دنتـسین  لئاق  شزرا  ًالـصا  رـشب ، یارب  ایند و  رد  نوگانوگ  یاھینیرفآ  هعجاف یارب  .دندشن  لئاق  یتیمھا  دندش ، ییایمیش 

ناسنا قوقح  تیاعر  مدع  هب  ار  یمالسا  یروھمج  دنیآ و  یم دنتـسھ - کیدزن  ای  رود  وا  هب  یرادقم  مھ  نارگید  تساکیرمآ ؛ همھ  زا  رتدب  .مروایب  ار  اھتلود  صاخـشا و  مسا  هناد  هناد 

رھ دـننک و  یم حرطم  للم  نامزاس  یمومع  عمجم  تینما و  یاروش  .دـننک  یم همانعطق  دنـسیون و  یم اھ  هماـنزور دـنیوگب ؛ اـھوید  ار  طـقف  هک  تسین  مھ  روط  نیا  دـننک ! یم مھّتم 

! دنھد یم ماجنا  ندرک ، دیدھت  نداد و  لوپ  لیبق  زا  دنناوتب  یمادقا 

، اھتلود یگنھرف  یـسایس و  ی  هضراعم هتبلا  .تسا  هنوگ  نیا مھ  فلتخم  یاھدـیدھت  نوگانوگ و  یاھراک  رد  یداصتقا و  ی  هرـصاحم رد  فلتخم ، یایاضق  رد  .تسا  ملق  کی نیا  ـالاح 
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.تسا تّدـم  دـنلب  قیمع و  ی  هضراـعم کـی  هک  تسا  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  اـب  برغ  یگنھرف  ی  هضراـعم رت ، مھم شخب  .تسا  یمالـسا  یروـھمج  اـب  هضراـعم  کـچوک  شخب 

یـسایس یداھج و  راک  رد  رابکتـسا ، ی  هھبج رد  ام  نانمـشد  یاھینیرفآ  هئطوت  مجاـھت و  لـباقم  رد  زورما  هک  یناـسک  نآ  .دـھاوخ  یم ینیـسح  حور  اـھ  نیا لـباقم  رد  یگداتـسیا 

.تساجنیا مالّسلا ، هیلع یلع  نب  نیسح  تکرح  تمظع  سپ  .دننک  یم ار  مالّسلا  هیلع یلع  نب  نیسح  راک  دننک ، یم یگداتسیا 

1375/08/09 نازومآ شناد نایوجشناد و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

حلص یوگتفگ  ار  شمسا  ناشدوخ  هک  یا  هنانئاخ شزاس  دنور  هب  ار  یمالسا  یروھمج  تلود  هک  دندرک  یعس  دوخ ، یاھ  هویـش ماسقا  عاونا و  اب  هنایمرواخ ، ی  هیـضق رد  اھییاکیرمآ 

.تسا ّقح  فالخرب  نوچ  تسا ؛ تسکش  هب  تموکحم  دنور ، نیا  هک  میتفگ  ّلوا  زور  زا  ام  .درکن  لوبق  داتسیا و  تردق  ّتوق و  اب  یمالسا  ناریا  یلو  دننک ؛ کیدزن  قحلم و  دنتـشاذگ ،

، یتلم هیلع  اھییاکیرمآ  رگا  ناھج ، حطـس  رد  ییاجرھ  هکنیا  ینعی  رابکتـسا ، اب  هزرابم  .دوب  تسرد  ام  فرح  هک  دـننک  یم قیدـصت  اـیند  ی  همھ زورما  .دـش  مھ  روط  نیمھ هک  دـیدید 

.میا هدرک مھ  لاح  هبات درک و  میھاوخ  یثنخ  المرب و  ار  هلیح  نآ  ام  دندنبب ، راک  هب  یدنفرت  هلیح و  میتسھ ، دنبیاپ  نآ  هب  ام  هک  یتقیقح  هیلع  یمالسا و  لوصا  زا  یلصا  هیلع 

رد .تسا  هدروخ  تسکـش  هھبج  نیدـنچ  رد  اکیرما  هک  دـید  دـیھاوخ  دـینک ، هاگن  زورما  امـش  .تسا  ریذـپ  بیـسآ مھ  رایـسب  ًاـقافتا  تسین ؛ ریذـپان  تسکـش اـکیرما  هزراـبم ، نیا  رد 

شالت یرگید  روط  قارع ، رد  .دنتـسناوتن  یلو  دـنروایب ؛ هتـسباو  تلود  کی  دـننک و  رانکرب  ناشدوخ  دوس  هب  دوب ، ینوناق  تلود  رھّاظلا  یلع هک  ار  یتلود  ات  دـندش ، دراو  ناتـسناغفا 

رد .دنتسناوتن  یلو  دندرک ؛ شالت  ناریا ، اب  اپورا  ندرک  فرط  رد  یناھج و  یسایس  لئاسم  رد  .دنتسناوتن  یلو  دندرک ؛ یعیسو  رایسب  شالت  هنایمرواخ ، رد  .دنتـسناوتن  یلو  دندرک ؛

رکف اھ  نآ دوخ  لثم  هک  ییاھتلم  هدع  کی  زج  یلو  دننک ؛ کیرحت  ام  هیلع  ار  اھتلم  یمومع  راکفا  دندرک  یعس  .دتسناوتن  یلو  دندرک ؛ شالت  یمالسا  یروھمج  ِیداصتقا  ی  هرصاحم

.دنتسناوتن اھروشک  ی  هیقب رد  دنتیلقا ، رد  دننک و  یم

ناجیھ هب  مدرم  ام  لحار  ِراوگرزب  ماما  ینعی  ماظن - نیا  ِیندـشن  مامت ی  هروطـسا نآ  مان  هب  یمالـسا و  یروھمج  مان  هب  اپورا - رد  ّیتح  اقیرفآ و  رد  ایـسآ ، رد  ناـھج - حطـس  رد  زورما 

ماجنا ار  ناشیاھـشالت  ی  همھ روشک ، لخاد  رد  .تسا  ریذپ  بیـسآ دشاب ؛ ریذـپان  بیـسآ اکیرما ، هک  تسین  روط  نیا  سپ ، .دـنھد  یم مھ  راعـش  دـنناوتب ، هک  ییاج  نآ  رد  دـنیآ و  یم

دـنیامن و جـیورت  دـننک و  لایخ  یـضعب  هک  تسا  یطلغ  ِفرح  نیا  سپ ، .دنتـسناوتن  یلو  دـنربب ؛ لاؤس  ریز  مدرم ، یمومع  راـکفا  رظن  زا  ار  ماـظن  نیا  تاسّدـقم  دـنناوتب  هکلب  دـنداد ،

، یمالـسا یروھمج  هک  دـشاب  لاس  هدزناپ  دـیاب  ـالاح  میدوب ، هدیـشک  تمحز  دوخ  یب رگا  .میـشک  یمن تمحز  دوخ  یب هن ؛ دیـشک ! یم تمحز  دوخ  یب ارچ  هک  دـنیوگب  دنـسیونب و 

.تسا روانت  تخرد  کی  زورما  دوب ، لاھن  کی  زور  نآ  رد  رگا  یمالسا ، یروھمج  ّهللا  دمحب  زورما  هک  دینیب  یم دشاب ! هدیسوپ  مھ  شنفک  دشاب و  هدش  کاخ  مھ  شیاھناوختسا 

، راک نیا  .دننک  جراخ  نادیم  زا  دنربب و  نیب  زا  ار  وا  دنھاوخ  یم هک  تسا  یـسک  هیلع  یزاسوج  دنـشاب  هتـشاد  هّجوت  هتکن  نیا  هب  زیزع ، ناناوج  هک  رابکتـسا - یاھـشالت  زا  رگید  یکی 

یناھج و لئاسم  رد  دنھاوخ  یم هک  یناسک  ام و  نارکف  نشور ناناوج و  هک  تسا  مزال  ًاعقاو  .تسا  هتفرگ  ماجنا  یھجو  ّدشا  هب  لاس ، هدفھ  نیا  لوط  رد  یمالسا ، یروھمج  هیلع 

.دننک هّجوت  هتکن  نیا  هب  دیاب  دننک ، ادیپ  ینیب  نشور  ناش ، هقالع دروم  یسایس و 

اب هک  تسا  یمالسا  یروھمج  تلود  لثم  یتلود  هتبلا ، .دنراد  یتسایس  دندنـسپن ، ار  نآ  ایند ، زا  هشوگ  رھ  رد  هک  یتلود  رھ  هب  تبـسن  هکلب  ناریا ، هب  تبـسن  طقف  هن  اھییاکیرمآ ،

یاھردلق ی  همھ .تسین  اھییاکیرمآ  صوصخم  مھ ، تسایـس  نیا  .دندنـسپ  یمن ار  شیریگ  عضوم کی  وا و  یاھتکرح  زا  یتکرح  طقف  هک  تسھ  مھ  یتلود  .دـنفلاخم  شدوجو  لصا 

.دنا هدرک ذاّختا  ار  فیرش  ریغ  عضوم  نیا  اھییاکیرمآ  ام ، یارب  زورما  اھتنم  دنراد ؛ ار  تسایس  نیا  نردم ، یروانف  رصع  رد  تاطابترا و  دیدج  نارود  رد  ایند ،

وا هیلع  ایند ، رد  ینعی  .دنیامن  زجاع  ار  تلود  نآ  ناشدوخ ، لایخ  هب  هک  دـننکب  ار  راک  نیا  یردـق  هب  دـنروایب و  ار  اھراشف  عاونا  تلود ، نآ  یور  فرط ، کی  زا  هک  تسا  نیا  تسایـس  نآ 

فراعم و اھـشور و  مولع و  ی  هنیمز رد  دـننک و  یداصتقا  ی  هرـصاحم راچد  ار  وا  یداصتقا ، ی  هنحـص رد  دـننادرگرب ؛ ماظن  نآ  تلود و  نآ  زا  ار  مدرم  روشک ، نآ  لـخاد  رد  دـننک ؛ تاـغیلبت 

.دنرادبزاب اھتفرشیپ  زا  ار  وا  دیدج ، عیانص 

1375/08/06 شترا ینیمز  یورین  یرسفا  هاگشناد  رد  تانایب 

مادک دننکب !؟ دنناوت  یم هچ  یھلا  ّریغتیال  ّتنس  نیا  لباقم  رد  یمالسا ، یروھمج  نانمشد  مالسا و  نانمشد  ناریا ، نانمـشد  دنکب !؟ دناوت  یم هچ  تیعـضو  نیا  لباقم  رد  نمـشد 

هک تسا  یفاک  درادزاب !؟ لماکت  ّکرحت و  تفرشیپ ، زا  ار ، یا  هتفای دوخ  هار  ِتلم  تسا  رداق  یداصتقا ، ی  هرـصاحم مادک  یـسایس و  گنج  مادک  یتاغیلبت ، گنج  مادک  یماظن ، گنج 

تلم رواب  لاس ، هدفھ  نیا  نوگانوگ  یاھیراوشد  یلیمحت و  گنج  یراوشد  .دنراد  رواب  هک  دـنا  هداد ناشن  ناریا ، تلم  .میـشاب و  هتـشاد  رواب  ناج  قامعا  نادـند و  نُب  زا  ار  دوخ  هار  ام 

هک دیشاب  هدامآ  مھ  امش  .دننک  هدامآ  زورما ، یدنلبرس  ّتزع و  زا  رترادروخرب  بتارم  هب  ییادرف  یارب  ار  ناشدوخ  موبوزرم ، نیا  زیزع  ناناوج  .تسا  هداد  ناشن  ایند  ی  همھ هب  ار  ناریا 

.دینک هدامآ  زور  نآ  یارب  ار  ناتدوخ  .دینک  لمع  ناتدوخ  ریطخ  گرزب و  فیاظو  هب  یا ، هعماج اضف و  نانچ  ناریا و  نانچ  رد 

1375/03/14 ( هر ) ینیمخ ماما  دقرم  نارئاز  عامتجا  رد  تانایب 

مغر یلع زورما ، ات  تسا ، هتـشذگ  بـالقنا  ّلوا  زا  هک  لاـس  هدـفھ  نیا  لوط  رد  امـش  ناریا ! گرزب  تلم  منک : ضرع  زیزع  تلم  امـش  هب  مھاوخ  یم .میراوگرزب  ِماـما  ِهار  ِوُر  هلاـبند اـم 

هدفھ نیا  یط  روشک ، نیا  فلتخم  یاھـشخب  رد  اناوت  ناوزاب  رازگتمدخ و  یاھتـسد  هک  دنک  راکنا  دناوت  یمن سک  چیھ .دیا  هدرک تفرـشیپ  زور  هب  زور  نمـشد ، یاھراشف  اھدـیدھت و 

یط رد  روشک ، نیا  رد  .دوب  ضیعبت  همھ  نآ  اب  تیمورحم و  همھ  نآ  اب  یناماسبان ، همھ  نآ  اب  یھاـش ، متـس نارود  رد  هک  تسین  یناریا  روشک ، نیا  .دـندرب  شیپ  ار  تکلمم  لاـس ،

.ّلوا ی  هتکن نیا ، .دوب  هتفرگن  ماجنا  دساف ، ِدیلپ  ِمیژر  نآ  ِرمع  ی  همھ رد  هک  تسا  هتفرگ  ماجنا  یتمدخ  شالت و  راک و  بالقنا ، لاس  هدفھ  نیا 

روط هب  هریغ - یداصتقا و  یـسایس و  لئاسم  رد  اکیرما  یاھنامیپمھ  اکیرما و  ینعی  ام - نانمـشد  هک  تسا  هتفرگ  ماجنا  یلاـح  رد  اھتفرـشیپ  نیا  ی  همھ هک  تسا  نیا  مود  ی  هتکن

هتـسب روشک ، نیا  رد  یگدنزاس  هار  : » دنتفگ مئاد  .دیریم » یم یگنـسرگ  زا  : » دنتفگ هتـسویپ  .دیوش » یم یداصتقا  ی  هرـصاحم : » دـنتفگ ام  هب  مادـم  .دـندرک  دـیدھت  ار  ام  موادـم 

.تسا هتفرگ  ماجنا  اھ  نآ یاھراشف  اھینمشد و  اھدیدھت ، مغر  یلع تسا ، هتفرگ  ماجنا  هک  یتفرشیپ  همھ  نیا  ّهللا ، دمحب  .رگید  دیدھت  اھھد  و  .دش » دھاوخ 

1375/03/03 تیالو گرزب  رونام  رد  هدننک  تکرش یاھورین  عمج  رد  تانایب 

ار دوخ  عضاوم  دـنک ، ظفح  ار  نآ  تسا  هتـسناوت  ادـخ  کمک  هب  هدروآ و  تسد  هب  دوخ  تلم  تّمھ  تردـق و  اب  ار  نآ  هک  یلالقتـسا  ساسا  رب  راـگدرورپ - لـضف  هب  یمالـسا - یروھمج 

یروھمج لالقتـسا  ِرـس  رب  دھاوخ  یم اکیرما  یرابکتـسا  تردق  زورما  .تسا  روشک  تلم و  نیا  یارب  یھلا  تبھوم  نیرتگرزب  یمالـسا ، یروھمج  لالقتـسا  .دیامن  یم مالعا  ًاحیرص 

هدروآ تسد  هب  هزرابم  اب  ار  دوخ  لالقتـسا  یمالـسا ، یروھمج  دنک ! یم دـیدھت  مھ  یداصتقا  ی  هرـصاحم میرحت و  هب  ار  یمالـسا  یروھمج  نیا ، رب  فاضم  .دـنک  هلماعم  یمالـسا ،

اب شروشک ، رد  ار  هناگیب  ّطلـست  ِراب  تمائـش  راثآ  یمالـسا - یروھمج  رارقتـسا  زا  لبق  دوخ - ی  هتـشذگ لاس  دـص  خـیرات  رد  تلم  نیا  .درک  دـھاوخ  ظفح  ار  نآ  مھ  هزرابم  اـب  تسا و 

هب قـّلعتم  ار  نآ  دـندرک و  یم دنتـساوخ  یم یراـک  رھ  ناـگناگیب  روـشک ، نیا  رد  یزور  .تسا  دنمـشزرا  یلیخ  ناریا  تلم  یارب  لالقتـسا  نیا  اذـل  .تـسا  هدرک  سمل  دوـجو  ی  هـمھ

یور دنتـسناد و  یم دوخ  ِنآ  زا  اھییاکیرمآ  دینک ، یم هدھاشم  روشک  رد  امـش  هک  ار  یقطانم  اھنابایب و  اھنیمز ، ی  همھ رود - نادـنج  هن یا  هتـشذگ رد  یزور - .دنتـسناد  یم ناشدوخ 

.دنشاب لئاق  یمارتحا  نیرتمک  ناریا - تلم  ینعی  اھ - نآ نابحاص  یارب  هکنآ  یب دنربب ؛ هدافتسا  ات  دندرک  یم یراذگ  هیامرس اھ  نآ

یداصتقا ی  هرصاحم میرحت و  .درک  دھاوخ  ظفح  ار  لالقتسا  نیا  مھ  هزرابم  اب  دنک و  عطق  ار  نانمشد  تسد  تسناوت  هزرابم  اب  ناریا  تلم  .دمآ  دوجو  هب  هزرابم  اب  یمالـسا  یروھمج 

.دراذگ یمن یرثا  چیھ  ام  مدرم  یگدنز  رب  دزاس و  یمن شّحوتم  ار  یمالـسا  یروھمج  ماظن  دنک ؛ یمن لزلزتم  ار  ناریا  تلم  یرگید ، میژر  رھ  اکیرما و  ی  هدـحّتم تالایا  میژر  یوس  زا 

ناریا تلم  هب  تبـسن  مھ  میرحت  نیا  ربارب  هس  ود ، رگا  دنناسرتب !؟ اھدیدھت  نیا  اب  ار  یتلم  نینچ  دـنناوت  یم هنوگچ  .تسا  سفن  هب  یّکتم  لقتـسم و  هدـنز ، رادـیب ، یتلم  ام ، تلم 
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زا شیب  ار  دوخ  دنک و  یم شالت  زور  هب  زور  دزاس ، یم دتـسیا ، یم .تسا  دنمتردق  دمآراک و  عاجـش ، یتلم  ناریا ، تلم  .دھد  یمن تسد  زا  ار  دوخ  لالقتـسا  تلم ، نیا  دوش ، لامعا 

.تسین ریذپدیدھت  تلم  نیا  .دزاس  یم نارگید  زا  ینغتسم  شیپ 

1375/02/12 روشک ناملعم  نارگراک و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

اپاترـس ی  هلاقم دنا  هتـسشن دنا و  هتفرگ لوپ  هک  یرودزم  مدآ  هّدـع  کی  ار  هناگیب  یاھویدار  هک  تسا  مولعم  .مینک  یمن شوگ  هناگیب  یاھویدار  تواضق  هب  نامدوخ ، عضو  ی  هراب رد  ام 

هتفر یتسھ ، نالف  ردپ  وت  دیوگ  یم هک  یسک  رگم  دنک ؟ یم ار  عقاو  تاعارم  شحف ، نیا  نداد  رد  رگم  دھد ، یم شحف  یسک  هب  هک  یسک  .دننک  یم هیذغت  دنا ، هدرک میظنت  شحف 

ایند تایعقاو  زورما ، .میریگ  یم تایعقاو  زا  ار  تواضق  ام  .درادن  یشزرا  هک  دنھد  یم شحف  مانشد و  یمالـسا ، یروھمج  هیلع  رگید ! دھدب  شحف  تسانب  ًالثم  تسا ؟ هدید  ار  وا  ردپ 

لماع نیا  ریثأت  دوش ، رتھب  شھاگشیامزآ  هناخراک و  هسردم و  هاگشناد و  هبرجت و  راک و  ملع و  دورب و  رتشیپ  عاجـش  تلم  نیا  لقتـسم و  یمالـسا و  روشک  نیا  هچرھ  تسا و  نیا 

یراذگریثأت اھتلم  یور  یملع ، ّینف و  یتعنص و  دشر  قیرط  زا  دناوتن  یمالسا  یروھمج  دنھاوخ  یم دننک ، یم یداصتقا  ی  هرصاحم هک  ییاھ  نآ .دش  دھاوخ  رتشیب  اھتلم  رد  یناور 

.میا هتفر رتشیپ  رتولج و  ام  مھ ، زور  هب  زور  دنناوت و  یمن ّهللا  دمحب  .دنک 

1375/01/04 یوضر مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

نارگن ًاعقاو  دیوگ ، یم رـشب  قوقح  زا  اکیرما  یتقو  هک  دینک  لایخ  دـیاب  ارچ  دـیروخب ؟ ار  تاغیلبت  بیرف  امـش  ارچ  متفگ : یم دـندرک ، یم فعـض  ساسحا  هک  یناسک  هب  هشیمھ  نم 

داتشھ نشور ، زور  رد  هک  دنتسھ  یناسک  اھ  نآ .دنرشب  قوقح  ناگدننک  ضقن نیرتگرزب  ناشدوخ  اھ  نآ .دننازوس  یمن لد  رشب  یارب  اھ  نآ تسا ؟ ناریا  رد  رـشب  قوقح  ندش  عیاض 

؟ دنسانش یم هچ  ار  رشب  قوقح  دنراد ؟ راک  هچ  رشب  قوقح  رشب و  هب  اھ  نآ .دماین  ناشوربا  هب  مخ  دندنازوس و  هناخ  کی  رد  هدنز ، هدنز  اکیرما ، یاھرھش  زا  یکی  رد  ار  مدآ  رفن 

!؟ دینک یمن ءاضما  ار  نیطـسلف  تلم  لتق  مکح  نارگید ، لثم  دییآ و  یمن رانک  لیئارـسا  اب  ارچ  امـش  دنیوگ  یم اھ  نآ .تسا  رگید  یاج  زا  ناشدرد  .تسا  رگید  یاج  رد  اھ  نآ ی  هلأسم

تاـغیلبت یداـصتقا و  ی  هرـصاحم اـکیرما و  یاـھراشف  هک  دـنیوگ  یم اـم  هب  دـننک و  یم فارتعا  اـھ  نآ دوخ  ـالاح  .متفگ  یم همھ  هب  ار  عوضوم  نیا  هشیمھ  نم  .تسا  نیا  ناـشفرح 

هنایمرواخ حلص  ارچ  امش  دنیوگ  یم .تسا  طوبرم  لیئارسا  ی  هیضق هب  همھ  همھ و  یمالسا ، یروھمج  هیلع  اکیرما  ییارجا  یراذگ و  نوناق هاگتسد  زا  یرصانع  ِزیمآ  تلاذر هنامصخ و 

نیا هیضق  دنھاوخ ! یم ام  زا  ار  اھینیطسلف  لتق  مکح  اھ  نآ دینک ؟ ءاضما  ار  شزاس  نیا  دییآ  یمن ارچ  تسا ؟ شیمو  گرگ شزاس  تسین و  حلص  نیا  دییوگ  یم ارچ  دیرادن ؟ لوبق  ار 

1374/11/20 هعمجزامن یاھ  هبطخ رد  تانایب 

ًالبق هک  متفر  یرگید  روشک  هب  نارود ، نامھ  رد  زاب  هدـنب ، .دراد  امـش  بالقنا  هک  ییاسآزجعم  ِییآراک  ییاناوت و  دـیدروآ و  دوجو  هب  امـش  هک  یبالقنا  اـب  تسا  هلـصاف  ردـقچ  دـینیبب 

هک تفر  یم رامـش  هب  هقطنم  نآ  فورعم  یاھتیـصخش  زا  یکی  مھ  روشک  نآ  روھمج  سیئر .تشذگ  یم ناشبالقنا  زا  لاس  هُن  تشھ ، ًارھاظ  مھ  اجنآ  .دوب  اھ  یلاغترپ ی  هرمعتـسم

ًالصا اھ  هزاغم رد  دنتفگ  دندمآ و  دندوب ، هتشگ  ار  اھنابایخ  هک  ام  تئیھ  یاضعا  دعب ، .تسا  یلاخ  اھ  هزاغم هک  دیـسر  مرظن  هب  اھنابایخ ، زا  روبع  لاح  رد  .تسا  هتفر  ایند  زا  نونکا  هتبلا 

رد هتبلا ، .دـندرک  یم یگدـنز  ترـسع  تیاـھن  رد  مدرم  زونھ  بـالقنا ، زا  لاـس  هُن  تشھ ، تشذـگ  اـب  .دراد  دوجو  ینپوک  مک و  رادـقم  هب  مھ  نآ  سنج ، ملق  دـنچ  تسین ! یـسنج 

- اقآ نآ  مدید  نم  دنداد ، ینامھم  ام  یارب  هک  مھ  بش  کی  .دندوب  هدرک  گنت  اھ  نآ رب  ار  هصرع  اھبالقنا ، رگید  لثم  دندروآ و  یم موجھ  اھ  نآ هب  ینانمشد  دندوب ؛ یداصتقا  ی  هرصاحم

یمّاکح نامھ  تشاد ؛ شدوخ  زا  لبق  مّاکح  راتفر  لثم  یراتفر  بالقنا ، روشک و  تلم و  نآ  اب  دوب - سنج  زا  یلاخ  شتختیاپ  یاھ  هزاغم دـندرب و  یم رـس  هب  یگنـسرگ  رد  شمدرم  هک 

یارب ییایربک ! تلاح  نامھ  رتخبت و  نامھ  راتفر ، نامھ  تسا ؛ هدرک  یم تموکح  اجنآ  رد  هک  دوب  یلاغترپ  رادرـس  نامھ  راتفر  ی  هدننک یعادت وا  راتفر  .دوب  هدرک  بالقنا  ناشھیلع  هک 

یگداس افـص و  رھظم  شا  یگدنز هک  تشاد  رارق  راوگرزب  ماما  مھ  ام  زا  رتالاب  .دوب  یگبلط  یگدـنز  مھ  ام  یگدـنز  مدوب ، هبلط  کی  .مدوب  روھمج  سیئر هدـنب  زور  نآ  .دوب  روآ  بّجعت ام 

رگید یاھ  بالقنا هکنیا ، ضرغ  .دـنھدب  وا  هار  رد  ار  ناشیاھناج  یتح  دـندوب  رـضاح  دنتـشاد و  یم تسود  ًاعقاو  ار  ماما  هقالع ، قشع و  نآ  اـب  مھ  تلم  .درک  یم یگدـنز  روط  نآ دوب و 

نیب زا  نمـشد و  ندرک  دوبان  ندیـسر و  تردق  هب  ِّتیفیک  ظاحل  زا  مھ  اھـشور ، ظاحل  زا  مھ  اھفدـھ ، اھراعـش و  ظاحل  زا  مھ  تسا ؛ هدوب  ییانثتـسا  ًاعقاو  ام  بالقنا  .دـنا  هدوب روط  نیا

؛ تسا هداعلا  قوف فلتخم  تاھج  زا  ًافاصنا  بالقنا ، نیا  .تسا  هداد  ناشن  دوخ  زا  هک  یگدنزاس  تردق  ّتوق و  هار و  رارمتسا  رظن  زا  مھ  یلبق و  دساف  میژر  ندرب 

1374/11/20 هعمجزامن یاھ  هبطخ رد  تانایب 

تسرد دوخ  یارب  لکشم  همھ  نیا  میھدب ، هتشک  میشکب ، تمحز  ام  دراد ! یا  هدیاف هچ  بوخ ؛ : » دنیوگ یم دوش و  یم هبرجت  ملاع  ناناملـسم  یارب  دننکب ، یراک  نینچ  دنناوتب  رگا 

لایخ هب  نمـشد ، رـس  زا  رطخ  .دوش  یم هبرجت  کی  نیا  .دش » مامت  تفر ، نیب  زا  یمالـسا  یروھمج  .میوش  ناریا  لثم  لاس ، هدزناپ  لاس ، هد  لاس ، جنپ  زا  دعب  مھ  شرخآ  مینک و 

ذاـیعلا یمالـسا - یروھمج  ندرب  نیب  زا  ینعی  ریبعت ؛ یب یاـیؤر  یندـشن و  ِراـک  نیا  رگا  .میراد  فرح  مھ  صوصخ  نیا  رد  اـم  هتبلا  .تساـھ  نآ لـیلحت  نیا  .ددرگ  یم فرطرب  شدوخ ،

ماظن نیا  دنناوتب  هکلب  دننک  یم شالت  لیلد  نیا  هب  .دش  دھاوخ  لح  ناشلکشم  دننک  یم لایخ  اھ  نآ دنچرھ  دنام ؛ دھاوخ  یقاب  لحنیال  رابکتسا  لکـشم  زاب  دریگ ، ماجنا  یزور  ّهللاب -

؛ دنا هدرک ریگ  لاحرھ  هب .دوش  یمن دندید  اما  دننکب ؛ کانرطخ  یاھراک  دنتفرگ  میمصت  مھ  راب  نیدنچ  نونک  ات  .دنربب  نیب  زا  دننک و  لحمضم  دیدھت ، گنج و  یداصتقا ، ی  هرصاحم اب  ار 

! دننک هچ  یمالسا  یروھمج  اب  هک  دنا  هدنام

1374/10/05 نارادساپ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رد .درک  لّمحت  یریپ ، نارود  رد  ار  تاـمحز  ماـمت  ناـشیا  دوب ، بساـنم  زور  نآ  تیعقوم  نوچ  درک و  هزراـبم  هب  عورـش  یدرم ، ریپ  نارود  ناـمھ  زا  هک  دوب  شلاـس  هس  تصـش و  ماـما 

یوروش و اکیرما و  دـیدھت  .درک  تیادـھ  دـیدوب ، شدـھاش  امـش  هک  یمیظع  یایاضق  اب  ار  نآ  یگلاسدون ، ات  تفرگ و  هدـھع  هب  ار  تمظعاب  بالقنا  نیا  یربھر  مھ  یگلاسداتـشھ 

چیھ فصاوعلا .» هکرحت  ال  : » دادـن ناکت  ار  راوتـسا  هوک  نیا  هاگ  چـیھ یـسایس و ...  یتاغیلبت و  یداصتقا و  ی  هرـصاحم سبط و  هب  هلمح  هلاس و  تشھ گـنج  تردـقربا و  ود  داـّحتا 

.دش زوریپ  اذل  دھد و  ناکت  ار  وا  تسناوتن  ینافوت 

دنداد و لیکـشت  ار  یدحّتم  فوفـص  دنداتـسیا و  درم  نیا  رـس  تشپ  دنتـشاد ، هزرابم  ِلد  هک  یناسک  تلم و  هک  تسام  بالقنا  ناتـساد  نآ ، تسا و  هدـش  لمع  راب  کی هبرجت ، نیا 

نیا ی  همھ .تسا  یمالسا  بالقنا  بولغم  نمشد ، زورما  .تسام  ِبولغم  نمشد  زورما ، دش و  بولغم  نمشد  هرخالاب  ات  دنداتسیا  دندمآ و  یپرد  یپ زین  اھناسنا  نیرت  فیعض ّیتح 

مھ هب  اکیرما  یاسؤر  هکنیا  .تسا  بالقنا  نیا  زا  اھ  نآ سرت  تسکـش و  ی  هناشن دنروآ ؛ یم رد  دوخ  زا  هک  یا  هنادـنم تردـق یاھادا  یتاغیلبت و  یاھلاجنج  اھادـص و  رـس و  اھرـشت و 

نآ تسکـش  ساسحا  ی  هناشن دننک ، یریگ  میمـصت میمـصت  دنھدب و  حرط  دـننزب و  فرح  یمالـسا  ماظن  یمالـسا و  یروھمج  هیلع  ات  دـنا  هتـشاذگ هقباسم  دوخ  نیب  دـنا و  هداتفا

ی هظحل ات  دنک  یم هاگن  ّتقد  اب  نمـشد ، .تسا  لاح  هب  ات  ّلوا  زا  هلاس ، هدـفھ میظع  ی  هنحـص نیا  رد  ناریا  تلم  یزوریپ  یگداتـسیا و  رگنایب  تسا و  یمالـسا  بالقنا  زا  تردـقربا 

تسین و هلمح  دوش ، یم حرطم  اـھزور  نیا  رد  هک  یدراوم  هتبلا ، .دـیامن  هلمح  هناـمحر  یب هظحل ، ناـمھ  رد  دـنک و  وجتـسج  ّسرفت و  تلم ، نیا  بـالقنا و  نیا  ی  هرھچ رد  ار  فـعض 

لیمحت ایـسآ ، گرزب  یاـھروشک  اـپورا و  هـک  تـسین  ییاـیند  نآ  اـیند ، زورما  دـنا !؟ هدرکن لاـح  هـب  اـت  رگم  دـننک ؛ یم یداـصتقا  ی  هرـصاحم دـنیوگ  یم .درادـن  مـھ  یتـیمھا  شزرا و 

ناربھر رگا  مھ  کچوک  یاھتلم  .دراد  یتیعقوم  هاگیاج و  دوخ ، یارب  یتلم  رھ  هک  تسا  ییاـیند  زورما ، .دـنک  لوبق  ار  اـکیرما  قالخادـب  خاتـسگ و  بلط و  هداـیز وررپ و  نارادمتـسایس 

هب یسک  هچ  دننک ! فیلکت  نییعت  ییاپورا  یاھتکرش  اھتلود و  یارب  دنیایب  اھییاکیرمآ  هکنیا  هب  دسر  هچ  دننک ؛ لوبق  لیمحت  گرزب ، یاھتلم  زا  دنتسین  رـضاح  دنـشاب ، هتـشاد  یبوخ 

؟ دریذپ یم ار  اھ  نآ یاھلیمحت  یسک  هچ  دنک ؟ یم انتعا  اھ  نیا

1374/06/08 تلود تٔایھ  یاضعا  روھمج و  سیئر رادید  رد  تانایب 

ی همیرک تلود  یمالـسا و  یروھمج  ماظن  زا  یبوخ  یاھتیّقفوم  دھاش  مدرم  .دـش  زاغآ  ام  روشک  یمومع  ّوج  ظاحل  زا  یبوخ  رایـسب  طیارـش  رد  تلود  ی  هتفھ هناتخبـشوخ  لاسما 

ظاحل هب  دندش و  ریگرد  ام  روشک  تلم و  بالقنا و  اب  ارجام  هس  رد  اکیرما  صّخـشم  روط  هب  گرزب و  یاھتردق  هتفھ ، نیا  هب  کیدزن  ِمایا  نیمھ  رد  زین  یـسایس  تھج  زا  .دـنرازگتمدخ 
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روشک اب  ام  دادرارق  ًاتیاھن  روشک و  یداصتقا  رصح  یارب  شالت  ی  هلأسم سپس  هیسور و  اب  ناریا  یا  هتسھ دادرارق  ی  هیـضق ّلوا  دندروخ : تسکـش  مھ  ارجام  هس  رھ  رد  یـسایس 

ی هیعاد اب  اکیرما  تلود  دروآ و  شیپ  لاعتم  یادـخ  ار  هیـضق  هس  رھ  .دـش  ینیـشن  بقع هب  روبجم  ًالمع  یلو  دـمآ ؛ نادـیم  هب  ام  هیلع  ناوت  ماـمت  اـب  اـکیرما  هک  دوب  یبونج  یاـقیرفآ 

رھ رد  یلو  دش ؛ هنیس  هب  هنیس  یمالسا  یروھمج  ماظن  اب  تخادنا و  هار  هب  یمالـسا  یروھمج  هیلع  ایند  رد  ار  یلاجنج  دوخ ، یـسایس  یتاغیلبت و  ناوارف  تاناکما  اب  یتردقربا و 

ّتیدوجوم تردق و  درادن و  اّکتا  نارگید  هب  تسا و  یقیقح  ماکحتسا  رادتقا و  یاراد  یماظن  یتقو  هک  دش  حضاو  ًالمع  ارجام  هس  نیا  رد  .دیسرن  دوخ  رظن  دروم  ی  هجیتن هب  دروم  هس 

هک تسوا  دوش ، هجاوم  رگید  یاھروشک  اـب  قحاـن  هب  یروشک  یتقو  یناـھج  ّمھم  یاـیاضق  رد  .دـسر  یم ّتیقفوم  هب  دروآ ، یمن تسد  هب  دوخ  دوجو  زا  جراـخ  زا  ار  شّتیعورـشم  و 

ار اھّتیقفوم  نیا  .دسارھ  یمن رابکتـسا  یاھ  هئطوت زا  دھد و  یم همادا  ار  شدوخ  هار  راک و  تردق ، اب  ّهللا  دمحب  یمالـسا  یروھمج  تلود  زورما  دـنک و  ینیـشن  بقع دوش  یم روبجم 

.دناسر یم ار  یھلا  فطل  نیا  دوب و  درواتسد  کی  همھ  یارب  ّتیقفوم  نیا  هیحور ، تیوقت  ظاحل  زا  نیاربانب  .دننک  یم هدھاشم  ایند  رد  مھ  ام  ناتسود  دننیب و  یم مدرم 

1374/03/25 اروشاع رونام  رد  رضاح  یاھ  ناگی رادید  رد  تانایب 

فصن کی  رد  اھ  نآ ی  همھ دشابن ، اھیگدامآ  نیا  رگا  دشابن ؛ یماظن  تظفاحم  رگا  اما  .میراد  یـسایس  یملع و  تظفاحم  میراد ، یداصتقا  تظفاحم  میراد ، یگنھرف  تظفاحم  هتبلا 

یراظتنا هچ  نمشد  زا  امش  تسا ؛ نمشد  تسد  رد  زیچ  همھ  ملق و  قوب و  .تسا » رگیماظن  یمالـسا ، یروھمج   » هک دننک  یم لاجنج  ام  هیلع  .دنتـسھ  نتفر  ردھ  هب  لباق  زور ،

تمھت هک  تسا  مولعم  دنیوگ ! یم دب  هک  تسا  مولعم  دنک !؟ فیرعت  شیاتـس و  یمالـسا  یروھمج  یمالـسا و  تّما  راوگرزب و  ماما  مالـسا و  زا  هک  دـیراد  راظتنا  نمـشد  زا  دـیراد !؟

.میشاب هتشادن  یگدامآ  ام  هک  دوش  بجوم  دیابن  نیا  دننز ! یم مھ  یرگیماظن  تمھت  دننز ؛ یم

یداصتقا و ی  هرـصاحم دیدھت  یمتا ، دـیدھت  یماظن ، دـیدھت  هک  دـنادب  ایند  .میتسین  مھ  میلـست  لھا  اما  میتسین ؛ یتلادـع  یب داجیا  ملظ و  داسف ، مجاھت ، لھا  ام  هک  دـنادب  ایند 

.تسادخ هب  یّکتم  ناریا  تلم  نوچ  دنک ؛ یمن رثا  ناریا  تلم  رد  ندش ، تسدمھ  دیدھت 

1374/03/14 ( هر ) ینیمخ ماما  ترضح  لاحترا  درگلاس  رد  تانایب 

رتدابآ و زور  هب  زور  ار ، دوخ  یاھھاگـشناد  درب ؛ شیپ  ار  دوخ  گنھرف  داد ؛ ناشن  ار  دوخ  دـشر  داد ؛ همادا  ار  روشک  یزاسزاب  یزاـسدابآ و  درک ؛ ظـفح  ار  دوخ  ّتزع  تدـحو و  ناریا ، تلم 

هب اذل  دننیب ؛ یم ار  عضو  نیا  دـننک ، یم هاگن  دنتـسین ! هک  روک  اھتلم  .دـش  رتشیب  زور  هب  زور  روشک ، یاھتفرـشیپ  .داد  شرتسگ  روشک  رد  زور  هب  زور  ار  تفرعم  ملع و  درک ؛ رتغولش 

رگا دریگارف ؛ ار  مالسا  یایند  یمالسا  یرادیب  دورب و  شیپ  مھزاب  مالـسا  دیھاوخ  یم رگا  .دوش  یم رتشیب  زور  هب  زور  مالـسا ، هب  تشگزاب  یمالـسا و  یرادیب  .دنروآ  یم ور  مالـسا 

مرتحم هشیمھ  دیا ، هدرمـش مرتحم  زورما  ات  هک  ار  یلوصا  نیمھ  دیاب  ناریا ، تلم  امـش  دنبایب ، ار  یگدنز  حیحـص  هار  دننک و  ور  تیونعم  هب  ناملـسم  ریغ  یاھتلم  ّیتح  دیھاوخ  یم

.دیھد همادا  دنم ، هقالع زوسلد و  نادرمتلود  اب  ار  ناتیراکمھ  روشک ، یزاسزاب  نتخاس و  رد  .دینک  ظفح  ار  نات  یردارب تدحو و  .دیرامشب 

یدایز ِینکارپ  نجل ینکارپرھز و  تاغیلبت ، نمـشد ، .دـننک  یم لابند  ار  روشک  نیا  یاھراک  دـنراد و  رارق  روما  سأر  رد  زورما  یبوخ  ناـمدرم  .دنلوغـشم  روشک  نیلوئـسم  ّهللا  دـمحب 

اما .تسا  نمشد  نمـشد ، .دنک  هئطوت  یتینما و  مجاھت  ای  دنک ، غورد  تاغیلبت  ای  دنک ، یداصتقا  ی  هرـصاحم دیاب  ای  نمـشد  .تسین  یراظتنا  ینمـشد  زا  ریغ  نمـشد ، زا  .دنک  یم

ار تردـق  نآ  تلم  کی  هب  نیملـسم ، مالـسا و  تکرب  هب  هک  تسا  رادروخرب  ملاـع  راـگدرورپ  تردـق  زا  .دراد  هطبار  گرزب  یادـخ  اـب  .تسا  یّکتم  دـقتعم و  گرزب  یادـخ  هب  ناریا ، تلم 

.تسا هدیشخب 

1373/10/15 نارادساپ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نیا بطاخم  تسامـش !؟ زا  رت  یدوخ رتدنم و  هقالع رتزوسلد ، یمالـسا ، ِماظن  بالقنا و  نیا  هب  تبـسن  یـسک  هچ  میراذـگب ؟ نایم  رد  یناسک  هچ  اب  ام  ار  بالقنا  یـساسا  لئاسم 

و یماظتنا ، یورین  یجیسب و  یشترا و  زا  معا  یماظن ؛ یاھـسابل  رگید - یاھـسابل  رد  هچ  امـش و  سابل  رد  هچ  بالقنا ، زوسلد  ًاتقیقح  ِداھن  کاپ  ِصلخم  ِنمؤم  ناناوج  امـش  نایب ،

یبورکیم نیا  تسا ؛ عاجترا  بورکیم  نیمھ  بالقنا ، نورد  رد  بالقنا  گرزب  نمـشد  نایاقآ ! هک : منک  ضرع  ار  نیا  مھاوخ  یم نم  .دیتسھ  یناحور - ریغ  یناحور و  ّیداع و  یاھـسابل 

نانمـشد و رگید  زور و  نآ  ِقرـش  کولب  اـکیرما و  ّلوا ، زور  زا  .تسا  ریگاو  مھ  شا  یراـمیب و  دروآ ، یم یراـمیب  دـنک ، یم ذوفن  دوش ، یم ریثکت  دـنک ، یم دـشر  یبـالقنا  عماوج  رد  هک 

دندیلام هرا  دندز ، فلک  هچرھ  اما  .دننک  نک  هشیر  ار  لاھن  نیا  تسناوت  دنھاوخ  هریغ ، یداصتقا و  ی  هرـصاحم هیاسمھ ، کیرحت  یماظن ، تلاخد  اب  هک  دـندرک  رکف  هقطنم ، نیعجترم 

یف اھعرف  تباث و  اھلصا  هّبیط  ٍةرجشک  ةّبیط  ةملک  ًالثم  برض هللا  فیک  رت  مل  أ   » ی هفیرش ی  هیآ قادصم  ًاعقاو  .دش  رتراد  هشیر رتروانت و  زور  هب  زور  لاھن ، نیا  دندرک ، رگید  یاھراک  و 

.دوب نامسآ  رد  اھ  هخاش مکحم و  اھ  هشیر .دش  ءامّسلا »

1373/06/04 ماظن نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

، یسایس یاھراشف  یتاغیلبت ، ی  هرصاحم یلومعم - یاھرازبا  نیمھ  اب  یتلود  رھ  لثم  مھ  ار  یمالسا  یروھمج  ناوت  یم هک  دننک  یم لایخ  رگا  دنھابتشا  رد  یرابکتسا  یاھتردق 

مدرم و یارب  یھلا  ی  هفیظو کی  ی  هلأسم نید ، هب  یدـنبیاپ  ی  هلأسم .تسا  نایم  رد  داقتعا  ی  هلأسم اجنیا  .تساطخ  نیا  هن ؛ .دروآرد  وناز  هب  اھ - نیا لاثما  یداـصتقا و  ی  هرـصاحم

هک ردـق  رھ  بالقنا  ِّلوا  زا  نیارباـنب ، .تسا  روط  نیمھ زین  اـیند  رگید  ناناملـسم  ی  هفیظو هک  ناـنچمھ  دـننک ؛ عاـفد  دراد  تسد  رد  ار  مالـسا  مچرپ  هک  یتلود  تموکح و  نیا  زا  هکنیا 

یلاعت ناوضر هللا  ام  راوگرزب  ماما  نخس  هراومھ  .دندرک  یھدنامزاس  یمالسا  یروھمج  هیلع  ار  یماظن  یداصتقا و  یسایس ، نوگانوگ  یاھیریگرد  اھتموصخ و  اھتفلاخم ، دنتسناوت 

یروھمج اب  زورما  هک  یناسک  .دننک  هّجوت  نآ  هب  ملاع  ناناملـسم  ی  همھ دـیاب  هک  تسا  یا  هتکن نیا  .تسا  نآرق  مالـسا و  اب  تقیقح  رد  هک  ام  اب  هن  اھینمـشد  نیا  هک  دوب  نیا  هیلع 

.دنا هداد ناشن  هدرک و  ینلع  مالـسا  اب  ار  دوخ  ینمـشد  هک  دنتـسھ  یناسک  دنراد ، یریگرد  یداصتقا  نوگانوگ  یاھـشالت  اب  یـسایس و  دروخرب  رد  تاغیلبت ، نادـیم  رد  یمالـسا 

ناشن ار  دوخ  نطاب  ات  درک  راداو  ار  اھ  نآ یمالسا  تکرح  تفرشیپ  اما  دنداد ؛ یمن ناشن  نادنچ  مالـسا  اب  ار  دوخ  ینمـشد  هتـشذگ  رد  هتبلا  .تسین  هدیـشوپ  دارفا ، نیا  یاھـشالت 

هتبلا .تساھینمـشد  نیا  زا  یا  هنومن دـمآ ، شیپ  نیتناژرآ  ی  هیـضق رـس  رب  تساکیرما - تلود  یریجنز  ِگس  مکح  رد  هک  لیئارـسا - اکیرما و  ی  هلیـسو هب  هک  یریخا  ی  هثداح .دـنھد 

.درادن تیمھا  یگزات و  تاغیلبت ، هنوگ  نیا ام  یارب 

1373/03/17 جوسای مدرم  رادید  رد  تانایب 

راک دنک ، یم یداصتقا  ی  هرصاحم دنک ، یم تاغیلبت  ینعی  دنزب - هبرـض  یمالـسا  یروھمج  هب  یوحن ، هب  دناوتب  دیاش  ات  تسا  شالت  لوغـشم  تاھج  ی  همھ زا  نمـشد  هچرگا  زورما 

لـضف هب  و  دننیبب ، ار  مالـسا  تیمکاح  دنناوت  یمن هک  یناسک  مشچ  یروک  هب  وا و  تساوخ  مغر  یلع اما  دھد ؛ یم ماجنا  ام  هیلع  دیآرب ، شتـسد  زا  یراک  رھ  و  دنک - یم یـسایس 

ار ام  روانھپ  میظع و  روشک  رـساترس  ماما ، بالقنا و  هار  ی  همادا رب  یّدـج  میمـصت  مزع و  هدـنیآ و  هب  دـیما  یمالـسا و  یروھمج  هب  تدارا  قوش و  روش و  نامیا و  ی  هیحور راگدرورپ ،

.تسا هتفرگارف 

نآرق مالـسا و  هب  دوجو  ی  همھ اب  ناریا  تلم  اما  دنک ؛ تشپ  مالـسا  هب  ناریا  مدرم  دھاوخ  یم نمـشد  .تسا  راودـیما  ناریا  تلم  اما  دـنوش ؛ دـیماان  ناریا  مدرم  دـھاوخ  یم نمـشد 

نمشد .تسا  نوزفازور  روشک ، ِزوسلد  ِنیلوئسم  مدرم و  نایم  یفطاع  ی  هطبار هقلع و  اما  دنک ؛ داجیا  فاکش  هلصاف و  نیلوئسم  تلم و  نایم  دھاوخ  یم نمشد  .تسا  کّسمتم 

نامز و ماما  روشک  نیا  .تسام و  روشک  عضو  نیا.دوش  یم رتشیب  ام  ِمدرم  نایم  رد  زور  هب  زور  شالت ، راک و  ی  هیحور ّهللا  دـمحب  اـما  دـننک ؛ تشپ  شـالت  راـک و  هب  مدرم  دـھاوخ  یم

.راوگرزب نآ  تاھّجوت  رگم  تسین ، نیا  .تسا و  هادف  انحاورأ  رصع  ّیلو هجوت  دروم 

1373/03/14 ( هر ) ینیمخ ماما  ترضح  لاحترا  درگلاس  رد  تانایب 

لیمحت و نآ  رب  ار  گنج  لاـس  تشھ  هک  یروشک  نیا  تلود و  نیا  تلم و  نیا  زورما  .دـننک  یم قیدـصت  ار  عوضوم  نیا  دـننک ، هاـگن  مھ  ار  روشک  ینونک  عضو  فاـصنااب ، نامـشچ  رگا 

هب لخاد  زا  درکن و  وا  هب  یکمک  چیھ  یتلود  چیھ  دنتفرگزاب ؛ وا  زا  ار  تاناکما  دندرک ؛ شا  یداصتقا ی  هرصاحم دندرک ؛ دوبان  ار  شیاھھار  دندرک ؛ بارخ  ار  شیاھ  هناخراک دندرک ؛ ّطلـسم 

نیـسحت هب  مھ  نارظان  هک  دـنک  یم لابند  نانچ  ار  ییانبریز  یاھراک  صوصخب  یزاسزاب و  یاھ  همانرب دـندروآ ، دراو  نآ  رب  ار  اھراشف  عاونا  مھ  یتاغیلبت  یـسایس و  یاھراک  هلیـسو 

رگا دوبن ؛ نمشد  ی  هدش کیرحت نئاخ و  یاھتـسد  رگا  دوبن ؛ نمـشد  راشف  رگا  .دننک  یم نیـسحت  ار  همانرب  نایرجم  مھ  همانرب و  مھ  دننیب ، یم دنیآ و  یم هک  یناسک  .دنزادرپ  یم
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، تسھ روشک  رد  یداصتقا  ظاحل  زا  زورما  هک  یتالکشم  زا  یرایـسب  دوب و  نیا  زا  رتھب  بتارم  هب  ام  عضو  دوبن ، ام  یاھزرم  تشپ  رد  نمـشد  یـسایس  یداصتقا و  یتاغیلبت و  روضح 

.تشادن دوجو 

1372/10/06 مدرم فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

بارخ داصتقا  عضو  اقآ ، : » دـنیوگ یم .دـننک  سویأم  دـسرب ، ّهلق  هب  ات  دور  یم هک  ار ، ناریا  تلم  دـننک  یم یعـس  هتـشذگ  زا  رتشیب  زورما  ایند و  یاھ  یچتاـغیلبت تسا  لاـس  هدزناـپ 

یاھفرح هدنب  .هناکریز  رایـسب  یتاغیلبت  یاھـشور  اب  مھ  نآ  دـنناوخ ؛ یم ار  اھزیچ  نیا  مدرم  شوگ  رد  مئاد  دـنتحاران »! مدرم  اقآ ، دراذـگ ! یمن اکیرما  اقآ ، دراذـگ ! یمن ایند  اقآ ، تسا !

.دنیوگ یم هچ  اھ  نیا منیب  یم نم  .دنروآ  یم میارب  دننک و  یم طبـض  ای  دنـسیون  یم مھ  تاقوا  یرایـسب  مھد و  یم شوگ  ًامیقتـسم  یھاگ  ار  ناشیاھفرح  .مھد  یم شوگ  ار  اھ  نیا

فرح هچرھ  لخاد ، رد  یـضعب  هنافّـسأتم  دننک ! رواب  مدرم  دـنھاوخ  یم ار  ّملـسم  غورد  کی  دـننک ! رواب  ار  فرح  نیا  مدرم  هک  دـنا  هدرک باختنا  ار  یتاملک  دـنا و  هتـسشن هک  منیب  یم

! دننک سویأم  ار  مدرم  هک  تسا  نیا  یارب  دندز ، مھ  فرح  هملک  کی رگا  ای  دننک ، یم توکس  ای  .تسا  مدرم  ندرک  سویأم  یارب  دننز  یم

هب دیناوت  یمن : » دییوگ یم تسا  هتفر  نونک  ات  مھ  ار  هار  شخب  نیرتراوشد  دورب و  ار  راوشد  یاھھار  دناوت  یم هک  عاجش ، دنمتردق و  تلم  نیا  هب  ارچ  دینک !؟ یم سویأم  ار  مدرم  ارچ 

گنج هار  دنتفر : ار  اھ  هار ی  همھ .تسناوتن  و  دھد ؛ تسکـش  ار  تلم  امـش  دناوتب  هکلب  تفر ، نمـشد  ار  اھ  هار ی  همھ ارچ !؟ دیـسرب !؟» یمالـسا  هنالداع  ماظن  هعماج و  تموکح و 

دننز یم ییاھفرح  .درکن  رواب  یسک  دز  دنھاوخ  هتبلا  مھ ، نیا  زا  دعب  دندز  اھتمھت  ردقچ  .نیلوئسم  هب  ندز  تمھت  هار  یـشاّحف ، هار  تاغیلبت ، هار  یداصتقا ، ی  هرـصاحم هار  یماظن ،

.دننک سویأم  ار  مدرم  ات  دننک  یم اّعدا  ار  یبلطم  و  نیغورد ، دھاوش  اب 

1372/02/08 جح نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

فرح شا  همھ اھ  نیا .مینک  یم یداصتقا  ی  هرـصاحم ار  اھبرـص  میتسرف ، یم هقوذآ  مینازوس ؛ یم لد  ام  دـییوگ  یم امـش  .دـنراشف  ریز  هک  تسا  لاس  کی  زا  رتشیب  ینـسوب  مدرم 

یاھ هلومحم یتسیاب  تخوس ، یم ناناملـسم  یارب  ناشلد  دـنتفگ و  یم تسار  اھ  نیا رگا  تسا ! ندز  فرح  ندرک و  لمع  هناقفانم  اھ  نیا تسا ؛ غورد  یاـّعدا  اـھ  نیا تسا ؛ تفم 

یزوسلد هب  جایتحا  دـنرادن ؛ للم  نامزاس  یاذـغ  ناوراک  هب  جایتحا  دـنرادن ؛ یـسک  یاذـغ  ناـن و  هب  جاـیتحا  ناناملـسم  نآ  .دـنداد  یم ناناملـسم  نآ  تسد  هب  دـندرب  یم ار  حـالس 

نابّاصق و زا  ینابیتشپ  هب  ییاپورا ، یاھروشک  زا  یـضعب  اکیرما و  نیمھ  ار  یا  هعجاف هچ  دـینیب  یم .دـندرک  یم عاـفد  ناـشدوخ  زا  دنتـشاد ، حالـس  رگا  .دـنرادن  نآ  نیا و  ی  هناـغورد

؟! دنھد یم ماجنا  تاورک ، برص و  نارگمتس 

1371/05/21 یگنھرف نارازگراک  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تدم فرظ  رد  ام  مدرم  هک  دـیدید  ناھگان  امـش  بالقنا ، لوا  نارود  رد  .درک  فقوتم  ار  مجاھت  تخادـنا و  بقع  ار  وا  دروخ ؛ مجاھم  ی  هنیـس هب  یتشم  لثم  دـمآ ، هک  یمالـسا  بالقنا 

مک فارـسا  دش ؛ دایز  نید  هب  شیارگ  دـش ؛ دایز  یراکمھ  دـش ؛ مک  عمط  زآ و  دـش ؛ دایز  مدرم  نیب  رد  تشذـگ  دـندرک : ساسحا  ناشدوخ  تایقلخ  رد  یـساسا  تارییغت  یھاتوک ،

هب دـندوب ، هدرک  تداع  ینیـشنرھش  هب  هک  اھ  یلیخ تفر ؛ شالت  لابند  داتفا ، راک  تیلاعف و  رکف  هب  ناوج  تساھ  نیا یمالـسا  گنھرف  تساھ ؛ نیا گنھرف  دـش  دایز  تعاـنق  دـش ؛

یکی هب  طوبرم  نیا ، .دش  مک  دوب  هدرک  ادیپ  دشر  مدرم  یداصتقا  یگدنز  رد  یزرھ  هایگ  تروص  هب  هک  ییاھراک  هبـش  .مینک ؛» دیلوت  راذگب  .مینک  راک  راذگب  : » دنتفگ دـنتفر ؛ اھاتـسور 

مالـسا هب  هجوت  کی  شیارگ و  کی  دوب و  هدـش  فقوتم  یفنم  تایقالخا  رذـب  ندیـشاپ  یارب  نمـشد  زور  هب  زور  شالت  هک  تسا  ینامز  نامھ  هب  طوبرم  نیا ، .دوب  بالقنا  لوا  لاس  ود 

یور هک  دـنک  یم ادـیپ  ینامز  نآ  قمع ، .دوبن  قیمع  هتبلا  .دـش  هدـنز  نانآ  رد  دوب ، ام  مدرم  ی  هریمخ رد  هک  یمالـسا  تایقلخ  بادآ و  قالخا و  گـنھرف و  نآ  ًاددـجم  .دوب  هدـمآ  شیپ 

یاھراتفگ یغیلبت و  یاھرازبا  ی  هلیـسو هب  گنج  نارود  طساوا  رد  مجاھت ، .دش  هتفرگرـس  زا  رورم ، هب  جیردتب و  مجاھت ، نآ  دماین و  شیپ  تصرف  نیا  .دوش  راک  یلاس  دـنچ  عوضوم ،

زا دعب  .دش  مامت  گنج  ات  دوب ، عنام  گنج ، ترارح  زاب  اما  .دوب  رثؤم  شا  یراذگریثأت رد  مھ  مدرم  ام  دوخ  یحور  ینھذ و  یاھ  بوسر اھ و  نیشن هت نآ  دش و  عورش  هناشیدنا  جک طلغ و 

، یلبق ی  هبساحم .درب  نیب  زا  دوش  یمن یماظن  مجاھت  اب  ار  یمالـسا  یروھمج  هک  دیمھف  هبـساحم  کی  اب  نمـشد  .دش  راک  لوغـشم  یدج  لکـش  هب  دیدج ، ی  هھبج نیا  گنج ،

یلع هللا لکوتم  سفن و  هب  یکتم  روبص ، عناق ، تلم  کی  تلم  نآ  رگا  دننک ، یداصتقا  ی  هرصاحم ار  یتلم  یتقو  .دوش  یمن مھ  یداصتقا  ی  هرـصاحم اب  دندید  .دوب  هدمآرد  بآ  زا  طلغ 

ام صوصخم  .دنا  هدرک هبرجت  رگید  یاھتلم  مھ  میدرک و  هبرجت  هتـشذگ  رد  یخیرات  یاھھاگرذـگ  رد  ام  مھ  ار ، نیا  دروخ ! یمن تسکـش  زگرھ  دروخ !؟ دـھاوخ  تسکـش  رگم  دـشاب ،

.دننک نارابمب  ار  ام  ی  هبقع دیاب  دندیمھف  .دوش  یمن مھ  یداصتقا  ی  هرصاحم اب  دندید  .تسین 

تاموزلم دیآ ، یم  بقع  زا  سفن  هزات  یورین  دیآ ، یم بقع  زا  شیاذغ  تسا ، گنج  لوغشم  نمشد  اب  ولج  رد  یماظن ، هورگ  کی  یتقو  هک  تسا  روط  نیا  مینک ، هیبشت  میھاوخب  رگا 

زا اذغ  درک ؛ نارابمبار  اھ  هبقع دمآ  نمـشد  رگا  .دگنجب  دناوت  یم مّدقم ، ّطخ  رد  یورین  نیا  تسا ، ملاس  ات  هبقع  .دیآ  یم بقع  زا  نارای  ردام و  ردپ و  زا  هناتـسود  همان  دیآ ، یم بقع  زا 

هزرابم ولج  رد  هک  یـسک  تفر ؛ نیب  زا  وگ  « ابحرم  » و یھز »  » ِردام ردـپ و  تفر ، نیب  زا  دـنکن » درد  امـش  تسد   » همان تفر ؛ نیبزا  سفن  هزات  یورین  تفر ، نیبزا  تاـموزلم  تفر ، نیب 

.ام گنھرف »  » زا دوب  ترابع  یناھج ، رابکتـسا  یردلق  اب  ناریا  تلم  هزرابم  رد  ام ، هبقع  .تفر  دھاوخ  نیب  زا  یلو  دنک ؛ یم شالت  زور  ود  تشاد !؟ دھاوخ  هزرابم  تردق  روطچ  دـنک ، یم

مالسا هار  رد  ار  اھنیا  نم  دیوگ  یم دنا و  هدش دیھش  شرسپ  راھچ  هک  یردام  نآ  هقالع  ینعی  .مالسا  هب  هقالع  نامیا و  ادخ ، هب  ّلکوت  یمالسا ، قالخا  زا  دوب  ترابع  ام  هبقع  هقطنم 

 - .ما هدـید کـیدزن  زا  مدوخ  تسین ؛ تیاور  .ما  هدرک تبحـص  نارداـم  ناردـپاب و  ما و  هتفر اـھنآ  هناـخ  هب  ینعی  ما -  هدـید کـیدزنزا  ار  ییاـھ  هداوناـخ هدـنب  .تسا  یـضار  نیا  هب  و  مداد ،

!؟ تسا لّمحت  لباق  رگم  تبیصم ، نیا  تسا !؟ یخوش  رگم  نیا  .دندش  دیھش  هس  رھ  دنتـشاد و  رـسپ  هس  هک  یا  هداوناخ .دندش  دیھـش  ود  رھ  دنتـشاد ، رـسپ  ود  هک  یا  هداوناخ

! بجع .میرادن » یفرح  و  میداد ، مالسا  هار  رد  ار  اھنیاام  : » دیوگ یم تردق  لامک  اب  دراد ، مھ  یرتناشوج  فطاوع  هک  ردام ، تقو ، نآ  دنوش .  هناوید  ّهصغ  زا  دیاب  ردام  ردپ و  نیا 

ورب تسا ؛ تلاس  هدـفھ  تسا ، تلاس  هدزناش  زونھ  وت   » دـنیوگ یم دوخ  ناوج  هب  یردام  ردـپ و  .دـیمھف  نمـشد  ار  نیا  تسا ! نیا  ادـخ  هب  نامیا  ریثأـت  تسا ! نیا  مالـساریثأت  سپ 

رد اـم  هک  تسا  یتراـبع  نیا ، .منک » ادا  مالـسا  یارب  دـیابار  مدوخ  مھـس  نم  هن ! : » دـیوگ یم ناوج  .دـش ؛» دیھـش  تفر و  تردارب  .ربب  ار  تتّذـل  نکبار ؛ تیزاـب  ورب  ناوخبار ؛ تسرد 

زا دعب  .تساھناوج » امش  کمک  جاتحم  مالسا  زورما  : » دومرف ماما  زور  کی  .تسا  نیا  مالسا ، رثا  .میا  هدینش اھ  هداوناخ ادھـش و  ناردام  ناردپزا و  میا و  هدید ادھـش  یاھ  همانتیـصو

تقو رھ  .دش  رارکت  گنج  رخآ  ات  اھراب  هنحـص ، نیا  ارجام و  نیا  .دنتکرح  رد  هواپ  فرط  هب  مدرم  هدش و  بالقنا  لوا  یاھزور  لثم  مدید  .متـشاد  یراک  مدمآ و  اھنابایخ  هب  هدنب  شرھظ 

شوج و هب  تلم ، نیا  دیدید  یم ناھگان  دندوب  لئاق  تیمھا  مالسا  رطاخ  هب  ماما  یارب  مدرم  دوب و  مالسا  نامرف  ماما ، نامرف  دیسر  یم مدرم  شوگ  هب  ماما  نامرف  مالـسا و  مسا  هک 

رطخ ضرعم  رد  ار  ناشناج  هکنیا  یارب  هچ ؟ یارب  .دنور  یم دـننک و  یم اھر  ار  همھ  ار ، لابتوف  نادـیم  ار ، بسک  راک و  ار ، رازاب  ار ، هاگـشناد  ار ، هد  ار ، رھـش  ناناوج  .دـیآ  یم رد  شورخ 

ار تلم  نیا  تسھ ، هبقع  نآ  ات  دیمھف  .دراد  یا  هبقع تلم  نیا  دیمھف  درک و  لیلحت  ار  اھ  نیا نمشد  دید ، ار  اھ  نیا نمشد  .دوبن  روک  هک  نمشد  تسین ! یخوش  نیا  دنراذگب ! گرم 

هب داقتعا  ار ، وا  راثیا  ار ، وا  نامیا  ار ، وا  قالخا  ار ، وا  گنھرف  درک ؛ نارابمب  دیاب  ار  هبقع  نآ  سپ ، .دروآرد  وناز  هب  دوش  یمن هچ ، هچ و  ای  یماظن و  ی  هرصاحم اب  یداصتقا و  ی  هرصاحم اب 

.درک عورش  .درب و  نیب  زا  دیاب  ار  اھ  نیا ار ؛ وا  تداھش  داھج و  نآرق و  هب  داقتعا  ار ، وا  یربھر  هب  داقتعا  ار ، وا  نید 

1371/03/30 ماظن نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

هدش انب  یبلط  هدایز رب  تسا ؛ هدش  انب  ییوگروز  رب  اھ ، تردـقربا یگدـنز  .دـننک  لمحت  ار  یزیچ  نینچ  دنتـسین  رـضاح  اھ  تردـقربا دـھاوخ و  یم ار  نیا  ام ، یمالـسا  ی  هعماج زورما 

؛ دـننک یم تاغیلبت  .دـنا  یـضاران دونـشخان و  یمالـسا ، یروھمج  زا  دـینیب  یم اذـل  .تسا  هدـش  انب  دوخ ، عفن  هب  اـھ  نآ ندرک  مورحم  اـھتلم و  یگدـنز  یاـھطیحم  فرـصت  رب  تسا ؛

رد ار  یمالسا  یروھمج  دننک  یم یعس  دنراد ، تردق  ناوت و  رد  هک  هچرھ  اب  دننک و  یم یداصتقا  ی  هرصاحم دننک ؛ یم دراو  یسایس  یاھراشف  دنروآ ؛ یم دراو  یتاغیلبت  یاھراشف 

.دیتسھ ناریا  تلم  امش  نآ ، یدانم  هک  یمالسا  تلادع  نآ  زا  سرت  تسا ؛ تلادع  زا  سرت  رطاخ  هب  نیا ، .دنھد  رارق  دوخ  تابرض  تامطل و  ریز  رد  اوزنا و 
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1371/01/15 یوضر رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

یارب ارچ ؟ .تسا  یمالـسا  یروھمج  هجوتم  شا ، یلـصا زکرم  روحم و  رد  هزرابم ، نیا  اما  تسا ؛ مالـسا  اب  اھ  نآ ی  هزرابم هیـضق ، لصا  .دنوش  عنام  دیاش  ات  دـنتفر  اجنآ  هب  اھییاکیرمآ 

.دننک سویأم  ار  اھ  نآ دنھاوخ  یم .دنوش  یم سویأم  دننک و  یم ار  ناشدوخ  راک  باسح  ناملـسم ، للم  رگید  دننک ، جراخ  هنحـص  زا  ار  یمالـسا  یروھمج  دنناوتب  رگا  دنناد  یم هکنیا 

.دندرک و  دننک ؛ لیمحت  ار  گنج  هک  دوب  نیا  شیاھھار  زا  یکی  .دننک  یم لمع  دنناوتب ، ار  مادکرھ  هک  دراد  ییاھھار  دننک ؟ جراخ  هنحص  زا  ار  یمالـسا  یروھمج  دنھاوخ  یم هنوگچ  اما 

یروھمج هیلع  یمکحم ، لاح  نیعرد فیرظ و و  رایسب  یداصتقا  ی  هرصاحم مھ  زورما  هک  نانچ .دندرک  یدامتم  یاھلاس  هک  دننک ؛ یداصتقا  ی  هرصاحم هک  دوب  نیا  شیاھھار  زا  یکی 

« یرابکتسا ییاکیرما  یتسینویھص   » یتاغیلبت ی  هکبش هب  هتسباو  یاھویدار  زا  ییویدار  رھ  امش ، .دننک  یتاغیلبت  ی  هرصاحم هک  تسا  نیا  شیاھھار  زا  یکی  .دراد  دوجو  یمالـسا 

هک ییاھزور  نیمھ  رد  دینک  یم هظحالم  امش  هکنیا  .فیرظ  حیرص و  ریغ  یضعب  حیرص و  یضعب  .دنک  یم هزرابم  یمالـسا  یروھمج  یمالـسا و  بالقنا  اب  یقیرط  هب  دینک ، زاب  هک  ار 

دنناد یم .تسا  ندز  هبرـض  دصق  هب  ًاقیقد  دننز  یم هک  ییاھفرح  تسا ؟ یدصق  هچ  هب  دنراذگ ، یم ریـسفت  تاباختنا  یور  اھویدار  ایند ، فارطا  زا  تسام ، روشک  رد  تاباختنا  باتو  بت

ملاس و ی  هدـنیامن داتفھ  تسیود و  اب  یمدرم  سلجم  کی  یوق ، سلجم  کی  هک  دـنناد  یم .تسا  یمالـسا  یروھمج  ماظن  ی  هدـننک مکحم تیبثت و  مدرم ، روضح  اـب  تاـباختنا  هک 

رابکتسا اکیرما و  رگا  .دننک  فیعض  ار  سلجم  نیا  دنھاوخ  یم .دوش  یم رداص  یـسلجم  نینچ  زا  مدرم ، عفن  هب  یمدرم و  نیناوق  هک  دنناد  یم .تسا  هناوتـشپ  ماظن  نیا  یارب  حلاص ،

راک نیا  هک  دننک  یم جرخ  دنشاب  هتـشاد  هچرھ  دننک ؛ مک  هدنھد  یأر نویلیم  کی  دننک ، مک  هدنھد  یأر نویلیم  هس  دننک ، مک  هدنھد  یأر نویلیم  جنپ  هک  دننک  یراک  دنناوت  یم دننادب 

نشور و یـسارکومد  هچ  دـننک ، نیعم  ار  ناشدوخ  ناگدـنیامن  دـنورب و  یأر  یاھقودنـص  یاپ  روشک ، فانکا  مامت  زا  ناـسنا  اـھنویلیم  هکنیا  .تسا  مھم  ناـشیارب  نوچ  دوش ؛ ماـجنا 

.دوش یم لطاب  ناشتاغیلبت  دریگ ، ماجنا  راک  نیا  رگا  هک  دنناد  یم دھد ! یم ناشن  ار  یملاس 

1371/01/07 هعمجزامن یاھ  هبطخ رد  تانایب 

.دننک ساسحا  ار  یراودیما  نیا  مدرم  دنھاوخ  یمن اھ  نآ .تسا  هدننکراودیما  و  تسین ، نینچ  هک  یلاح  رد  دننک ؛ یم دومناو  هدننکدیماان  ار  ام  یداصتقا  عاضوا  ناشتایرشن ، رد  اھ  نآ

اکیرما زورما  .تساھ  نیا ام ، اب  رابکتـسا  یاھینمـشد  .دنزادنیب  هلـصاف  نارازگتمدـخ ، نیلوئـسم و  تلود و  هاگتـسد و  اھ و  نآ نایم  دـننک و  هدرم  لد ار  مدرم  هک  تسا  نیا  ناشدـصق 

هک دناد  یم اکیرما  .دـید  نایز  شدوخ  درک و  ینابیتشپ  ار  مادـص  میژر  یدامتم ، یاھلاس  هک  نانچ دـننک ؛ یم ررـض  شدوخ  دـھد ، رارق  یماظن  مجاھت  دروم  ار  روشک  نیا  رگا  دـناد  یم

.تسا رگید  یاھھار  زا  دنزب ، دھاوخ  یم هک  یا  هبرض اذل  .دمھف  یم یبوخ  هب  ار  نیا  .دش  دھاوخ  مامت  شررـض  هب  تلم ، نیا  یمالـسا و  یروھمج  هیلع  یماظن  مجاھت  هنوگرھ  زورما 

میخو و روشک ، عضو  هک  دنک  یم تاغیلبت  .دنک  یم مھ  ءوس  تاغیلبت  دنک و  یم دتـسوداد  تراجت و  رما  رد  ینکـشراک  دـنک ، یم رگید  یاھتثابخ  دـنک ، یم یداصتقا  ی  هرـصاحم هتبلا 

دـنتفر و اکیرما  اپورا و  هب  تسا ، زیگنا  محرت ناشلاح  ًاعقاو  هک  تسد ، هب  ملق  ی  هراچیب رودزم  یاھ  مدآ هدـع  کی  تسین ! یدازآ  تکلمم ، رد  درک و  دوش  یمن یراک  رگید  تسا ؛ بارخ 

تـسا نیا  تقیقح  .تساھ  نیا زا  ریغ  تایعقاو ، اما  دننک ؛ یم ناونع  یمالـسا  یروھمج  هیلع  ییاھفرح  روشک ، جراخ  تایرـشن  رد  اھ  نآ .دندش  نمـشد  هناگیب و  یاھتلود  راوخ  هریج

.دروآ یم تسد  هب  ینوزفازور  یاھ  هبرجت هاگتسد ، نینچمھ ، .دوش  یم نوزفا  زور  ناوت  یاراد  هدیسر و  دشر  هب  تلم  .تسا  هدرک  دشر  روشک  نیا  رد  مالسا  ّهللا ، دمحب  هک 

1370/11/30 مق مدرم  رادید  رد  تانایب 

امش دیا ؛ هدش هدیدبآ  ثداوح  ی  هروک رد  هک  ییامش  دیا ؛ هدینارذگ رس  زا  ار  هئطوت  همھ  نیا  هک  ییامـش  عاجـش ؛ مواقم و  تلم  امـش  هک  دیوگ  یم ام  هب  یھلا  یاھ  هدعو مھ  زورما 

هک نانچمھ  نآرق ، ادخ و  هب  نمؤم  ِمدرم  ِمیظع  ِینویلیم  یاھتیعمج  نیا  روشک ، رساترس  رد  نمؤم  یاھلد  امش  رورپ ، هدنمزر رورپدیھش و  یاھ  هداوناخ امش  ادھـش ، ناردام  ناردپ و 

نیا زا  ار  درگلو  یاھگـس  اھگرگ و  تسد  دـیا و  هدیـشک نوریب  ناراوخ  ناھج تسد  زا  ار  ناتروشک  هک  نانچ  مھ دـیا ، هدرب شیپ  زورما  ات  ّهللا  دـمحب  ار  ناتراک  هک  نانچمھ  دـیا ، هداتـسیا

ی هرصاحم دیا و  هتشاذگ رس  تشپ  ار  یلیمحت  گنج  هک  نانچمھ  تسا  ناتدوخ  ی  هرادا راکتبا و  هب  هتـسباو  ناتدوخ و  رایتخا  رد  ناتدوخ و  هب  قلعتم  روشک  هک  دیا  هدرک هاتوک  روشک 

یاھنادیم رد  یگداتـسیا  نامیا و  داحتا و  نیمھ  رگا  دیا ، هتـشذگ گرزب  یاھرطخ  زا  دیا و  هدرک لمحت  ار  تالکـشم  نیا  ّهللا  دمحب  زورما  ات  هک  نانچمھ  دیا ، هدروآرد وناز  هب  ار  یداصتقا 

دھاوخ هدروآرب  مھ  امش  رگید  یاھفدھ  ی  همھ راگدرورپ  لضف  هب  دیھدب ، همادا  ار  راوخ  ناھج ِطلسم  ِرابکتسا  زا  ِندیسرتن  نیمھ  نأّشلا و  میظع ماما  طخ  هب  یرادافو  نیمھ  بالقنا و 

هچرگا درک ؛ دـھاوخ  لمع  کشالب  یھلا  ی  هدـعو تسا و  یھلا  ی  هدـعو نیا  تسا ؛ یناـھج  رابکتـسا  ی  هرکیپ ندـش  هدیـشاپ  مھ  زا  ندـش و  دوباـن  اھفدـھ ، نیا  زا  یکی  هک  دـش ؛

ام هب  یمالـسا  یاھ  شزومآ جرف ، راظتنا  نایرج  رد  هک  تسا  یدیما  نامھ  نیا  و  دھد ؛ یم دیما  ام  هب  هک  تسا  یزادنا  مشچ نامھ  نیا  دـنھاوخن ؛ دندنـسپن و  ار  نآ  ایند  رد  یرایـسب 

.تسا تکرح  نتفر و  هار  لاح  رد  هک  تسا  یتلم  نآ  لباقم  رد  یرگید ، زا  سپ  یکی  نشور ، یاھقفا  ّهللا  ءاش  نإ  .تسا  هداد  دای 

1370/11/19 شترا ییاوھ  یورین  ناھدنامرف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

دندرک ساسحا  ناھگان  یمالسا ، یاھتلم  صوصخب  ملاع و  یاھتلم  اریز  ارچ ؟ .دش  یناھج  داعبا  یاراد  درک و  ادیپ  یرت  عیسو رایسب  داعبا  هیضق  یمالـسا ، یروھمج  لیکـشت  زا  دعب 

مامت رب  هک  تسا  یرابکتسا  تردق  یاھتب  تسد  رد  ندش  راچد  دوخ و  لصا  زا  نداتفا  رود  درد  نآ ، دراد و  دوجو  ناملسم  درایلیم  کی  ی  هعومجم ناریا و  تلم  نایم  یکرتشم  درد  هک 

.دنک یم هابت  ار  اھ  نآ یگدنز  دراذگ و  یم رثا  دراد  اھتلم  نیا  یگدنز  نوئش 

اب ینمشد  صخـشم  روط  هب مالـسا و  اب  ینمـشد  هک  دش  بجوم  نیا  .دروآ  تسد  هب  ناریا  رد  یمالـسا  بالقنا  یزوریپ  زا  دعب  یعیـسو  روط  هب ار  یھاگآ  نیا  یمالـسا ، گرزب  تما 

لکشم اھ  نآ یارب  ردق  نیا هک  ار  یمالسا  ماظن  نیا  هک  دنریگب  میمصت  دریگب و  رارق  برغ  قرش و  تردقربا  ود  یناھج و  رابکتسا  یساسا  یاھ  همانرب وزج  زور  نآ  یمالسا ، یروھمج 

یداصتقا ی  هرصاحم اھینمشد ، نیا  ی  هلمج زا  دوب ؛ گنج  لیمحت  اھینمشد ، نیا  ی  هلمج زا  دش ؛ عورش  اھینمشد  .دنزادنیب  اھتلم  یور  رب  ریثأت  تردق  ییاراک و  زا  دوب  هدروآ  دوجو  هب 

یمالسا یروھمج  هیلع  نوگانوگ  تاغیلبت  اھینمشد ، نیا  ی  هلمج زا  دوب ؛ تلم  فلتخم  یاھرشق  فوفص  لخاد  رد  هنامصخ  یتینما و  دض  یاھـشالت  اھینمـشد ، نیا  ی  هلمج زا  دوب ؛

اھ هئطوت نیا  ی  هنودرگ زور  کـی  لاـس ، هدزیـس  نیا  لوط  رد  .دوب  روشک  نیا  نالوئـسم  تلم و  نیا  روشک و  نیا  هب  غورد  یاھتبـسن  اھینمـشد ، نیا  ی  هلمج زا  دوـب ؛ تلم  نیا  هیلع  و 

.تشاد دھاوخ  همادا  اھتدم  ات  مھ  اھدعب  ًاتدعاق  هتشاد و  همادا  مھ  زورما  ات  دراد ؛ همادا  هدرک و  روھظ  یلکش  هب  زور  رھ  تسا و  هدشن  فقوتم 

1370/10/19 مق مدرم  رادید  رد  تانایب 

هب یکتم  مھ  راوگرزب  ماما  .دـندرک  مدرم  دـش ، هچرھ  دـندرک و  هچرھ  .تسا  سدـقم  ماظن  نیا  بالقنا و  نیا  ندوب  یمدرم  ی  هلأسم تسا ، تیمھا  زیاح  رایـسب  هک  مھ  مود  ی  هتکن

یاھیبلطزرابم اھدیدھت و  اب  ناش  هلباقم ِیحور  یونعم و  ناوت  ناشتأرج ، ناشتردق ، دنتـسھ  دـنا و  هدوب هک  ینارازگتمدـخ  روشک  نالوئـسم  .دوب  مدرم  ی  هنمؤم سوفن  داحآ و  نیمھ 

رگا .تسا  یھلا  یاسآ  هزجعم یاھتمعن  نامھ  زا  یکی  مدرم ، اب  نالوئسم  تموکح و  تلود ، ماظن ، لاصتا  .تسا  تلم  نیمھ  ینابیتشپ  هناوتشپ و  هب  یناطیش ، یاھتردق  رابکتسا و 

دنام یم توھبم  ًاعقاو  دنک ، یم هدھاشم  مدرم  داحآ  رد  هک  یراثیا  ی  هیام نیا  زا  ناسنا  هک  دوبن  لوقعلاریحم  ریظن و  یب یاھیراکادـف  نیا  اھروش و  نیا  اھـصالخا و  نیا  دـندوبن و  مدرم 

و دنام ؛ یمن یقاب  تمواقم  ناوت  مھ  نمشد  یداصتقا  ی  هرصاحم لباقم  رد  دوبن ، یزوریپ  مھ  تسایـس  یاھنادیم  رد  دیـسر ، یمن یزوریپ  هب  مھ  گنج  دش ، یمن زوریپ  مھ  بالقنا 

؟ دننک لمحت  ملاع  رد  هتشارفارب  روط  نیا ار  یمالسا  مچرپ  کی  تموکح و  کی  دنرضاح  نیطایش  هک  دینک  یم روصت  امش  ّالا 

، دوش یم دنلب  مالـسا  زا  ییادص  دوش  یم ادیپ  اجنآ  رد  یمالـسا  یاھ  هناشن یمالـسا و  شیارگ  هک  ییاھروشک  زا  یـضعب  ای  نادوس  ای  رئازجلا  نیمھ  لثم  ایند  ی  هطقن کی  رد  رگا 

لمحت دنناوت  یمن دـنچیپ و  یم دوخ  هب  ظیغ  زا  روطچ  دـنھد و  یم زورُب  دوخ  زا  ییاھراشف  هچ  ییاھ ، یزاب تسایـس هچ  یتاغیلبت ، هچ  دـننک ؛ یم هچ  یتاغیلبت  یاھ  هاگتـسد دـینیبب 

لمحت دنناوت  یمن دندرک ؛ هچ  یمالسا  یروھمج  یمالسا و  بالقنا  لباقم  رد  ملاع ، رـساترس  رد  یناطیـش  یاھتـسد  یناطیـش و  یاھوزاب  لاس ، هدزیـس  نیا  رد  هک  دیدید  دننکب !

.تسا هنحص  رد  مدرم  روضح  مدرم و  اب  طابترا  لاصتا و  دنویپ و  نیمھ  دننک ، یلمع  ار  ناشموش  دصاقم  دنا  هتسناوتن هک  تسا  هدرک  ماکان  زورما  ات  ار  اھ  نآ هچنآ  .دننک 

هب هک  اجنآ  ات  ایند ، یزیر  همانرب یسایس و  یتاغیلبت و  یاھ  هاگتسد مامت  هک  تسا  نیا  نآ  و  دنک ، یم هدھاشم  ار  یحـضاو  زیچ  دنک ، زاب  تسرد  ار  دوخ  شوگ  مشچ و  زورما  سکرھ 
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ناشنالوئـسم زا  ناشتلود و  زا  ناشماظن ، زا  ناشبالقنا ، زا  ار  تلم  نیا  دنناوتب  دیاش  دننک ، یم یعـس  دـنراد  دوش ، یم طوبرم  اکیرما  گرزب  ناطیـش  هب  صوصخب  یناھج و  رابکتـسا 

مدرم و نیب  دـنناوتب  دـیاش  ات  دـنھدب ، ناشن  رود  زا  یچوپ  نیغورد و  یاھ  هولج دـننزب ، ییاھتمھت  دـننکب ، دراو  ییاھراشف  دـنناوخب ، سأی  یاھ  هیآ دـننکب ، غورد  تاـغیلبت  .دـننک  ادـج 

.دنزادنیب ییادج  تساھ  نیمھ بالقنا ، رولبت  هک  تلود  ماظن و  نالوئسم و 

راـشف فلتخم  قرط  زا  ریخن ، دـنا ؛ هتـشادرب یلکب  ار  نآ  یمالـسا  یروھمج  نوماریپ  زا  هک  دوشب  ناـمگ  دـیابن  دراد ، دوـجو  زوـنھ  مھ  زورما  هک  یداـصتقا  ی  هرـصاحم راـشف و  نیمھ 

رایسب هدرتسگ و  عیسو و  ینکشراک  تاغیلبت و  زورما  هک  نیمھ  دنروآ ، یم دراو  ار  اھراشف  نیا  هک  نیمھ  .تسا  هدیچیپ  مھ  یلیخ  تسھ ؛ یداصتقا  ی  هرـصاحم تسھ ، یداصتقا 

ادـج یمالـسا  یروھمج  زا  تسا ، هدرک  تباث  ار  شدوخ  تقایل  هک  یتلم  نیا  دـنناوتب  دـیاش  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب دراد ، دوجو  ایند  حطـس  رد  یمالـسا  یروھمج  هیلع  یزیمآ  تثاـبخ

.دننک

1370/10/12 رھشوب ناتسا  نالوئسم  ناریدم و  رادید  رد  تانایب 

هک یروشک  اریز  تسا ؛ هدوبن  ریصقت  یور  زا  نیا  هک  دوشب  مھ  لوبق  هنافصنم  دیاب  اما  میا ؛ هدیسرن اھ  نآ هب  زونھ  هدوب ، قطانم  نیا  قح  زاین و  هک  یرادقم  نآ  هک  مینک  فارتعا  دیاب  ام 

تشھ ام  دننک ! یم عمج  ار  گنج  یاھزیر  هدرخ لاس  هد  دنراد ، گنج  هک  لاس  کی  اھروشک  .تسا  هدش  گنج  فرـص  شینارمع  یاھییاناوت  زا  یـشخب  هتـشاد ، گنج  لاس  تشھ 

دیاب .تشاد  دوجو  قباس  زا  هک  مھ  ییانبریز  یاھدوبمک  دش ؛ یم ام  اب  ییاھ  تثابخ میدوب ؛ هدش  یداصتقا  ی  هرصاحم ام  گنج ، رانک  رد  .یگنج  روط  نآ مھ  نآ  میتشاد ؛ گنج  لاس 

دنراد مئاد  دـننک ؛ یم دـنراد  راـک  هچ  ارزو  زین  ناـملاعف و  زیزع و  روھمج  سیئر هک  منیب  یم مدـھاش و  نم  .دریگ  یم ماـجنا  ینارمع  یاـھراک  دراد  یلومعم  قوف  روط  هب نـآلا  هک  تفگ 

.دنناسرب رمث  هب  ار  اھراک  دنناوتب  هکنیا  یارب  دننک ، یم شالت 

1370/10/11 رھشوب ناتسا  مدرم  رادید  رد  تانایب 

نیا اب  ناریا ، دادعتـسارُپ  دابآ و  روانھپ و  روشک  ارچ  دنناگناگیب !؟ ادخ و  نانمـشد  نامرف  هب  شوگ  ناشدوخ  اھ  نآ هک  دنک  یگدنز  تحار  یناسک  تموکح  ریز  رد  دـناوت  یم یتلم  هنوگچ 

، راجاق یولھپ و  یاھ  هلـسلس نیگنن  ِیھاشداپ  لوط  رد  ینیمزریز ، عبانم  همھ  نیا  اـب  راـھم ، لـباق  بآ  همھ  نیا  اـب  نیمز ، همھ  نیا  اـب  دادعتـسا ، همھ  نیا  اـب  یعیبط ، عباـنم  همھ 

، یناسنا تاناکما  یعیبط و  تاناکما  یزرواشک ، تاناکما  ظاحل  زا  امش ، رھشوب  ناتسا  نیمھ  دندیدن ؟ شیاسآ  یشوخ و  یور  تلم  دنارذگ و  یناریو  تنکـسم و  رقف و  رد  ار  یراگزور 

تموکح ینالوط  نایلاس  لوط  رد  هک  دینیب  یم دینک و  یم هدھاشم  ار  ناتدوخ  رھـش  ناتـسا و  یگدنز  دیتسھ و  دھاش  امـش  اما  تسام ؛ روشک  دادعتـسااب  رایـسب  قطانم  زا  یکی 

جایتحا مودخ  نمؤم و  مدرم  نیا  هک  ار  هچنآ  دشن ؛ هتـشِک  اھنیمز  نیا  دشن ؛ هتفرگ  راک  هب  عبانم  نیا  دـشن ؛ یگدیـسر  ناتـسا  نیا  هب  اھراجاق ، تموکح  نارود  رد  نآ  زا  لبق  و  یولھپ ،

یراک ادـخ  اب  هک  دـشاب  یناسک  تموکح  ریز  رد  هک  یتقو نآ  یرـشب ، ی  هعماج کی  یگدـنز  .دـشن  هتـشاذگ  اھ  نآ رایتخا  رد  دوب ، یرادرب  هرھب لباق  دادادـخ  ِتعیبط  دوخ  زا  دنتـشاد و 

.دش دھاوخن  نیا  زا  رتھب  دنرادن ، یراک  مھ  مدرم  اب  سپ  دنرادن ،

، میتشاد یداصتقا  ی  هرـصاحم میتشاد ، تالکـشم  همھ  نیا  میتشاد ، گنج  ام  ار  نآ  زا  لاس  تشھ  هکنیااب  لاس  هدزیـس  کیدزن  ینعی  زورما  ات  بالقنا  زا  دعب  هاتوک  تدم  نیمھ  رد 

، تسا هتفرگ  ماجنا  مھ  زورما  هچنآ  هک  یلاح  رد  دوب ؛ هدشن  ماجنا  یولھپ  میژر  تموکح  لاس  دـنچ  هاجنپ و  لوط  ی  همھ رد  تسا ، هدـش  ناتـسا  نیا  رد  لاس  دـنچ  نیا  رد  هک  یراک 

.تسا مک  رایسب  دریگب ، ماجنا  دیاب  هچنآ  هب  تبسن 

1370/07/05 هعمجزامن یاھ  هبطخ رد  تانایب 

ربمایپ دوخ ، نامز  یناملظ  یایند  لباقم  رد  .دوب  توعد  نیا  هار  رد  داھج  و  تقیقح ، قح و  هب  توعد  ادخ ، ربمایپ  مھم  راک  .دوب  داھج  توعد و  ی  هنحـص ربمایپ ، یگدـنز  زا  لوا  ی  هنحص

اب ناشکندرگ ، شیرق و  دیدانـص  برع ، ربکتم  نارـس  شلباقم  رد  دندوب و  هدرک  هطاحا  ار  وا  نیملـسم  زا  یکچوک  عمج  ای  دوب ، اھنت  هکم  رد  هک  یزور  نآ  هچ  .دشن  شیوشت  راچد  مرکا 

، درک نییبت  درک ، رارکت  تفگ ، ار  دوخ  قح  نخـس  درکن ؛ تشحو  دندوب ، هدربن  یبیـصن  تفرعم  زا  هک  یمدرم  ی  هماع ای  و  دندوب ، هتفرگ  رارق  دـنمتردق  یاھتـسد  اب  نشخ و  یاھقالخا 

عـضوم رد  دوخ  داد و  لیکـشت  یمالـسا  تموکح  هک  یتقو نآ  هچ  و  دنک ؛ ناملـسم  ار  یریثک  عمج  تسناوت  ات  دـیرخ ، ناج  هب  ار  اھجنر  اھیتخـس و  درک ، لمحت  ار  اھتناھا  درک ، نشور 

زاجح و یاھنابایب  رد  هک  ییاھ  یـشحو برع  حلـسم  یاھھورگ  هچ  دندوب ؛ ربمایپ  لباقم  رد  ینوگانوگ  ناضراعم  نانمـشد و  مھ  زور  نآ  .تفرگ  تسد  هب  ار  تردق  تموکح ، نیا  سیئر 

ناریا و ینعی  ملاع ؛ زور  نآ  تردـقربا  ود  زور  نآ  یایند  گرزب  ناھاشداپ  هچ  دـندرک و  یم تمواقم  اھ  نآ درک و  یم حالـصا  ار  اھ  نآ دـیاب  مالـسا  توعد  دـندوب و  هدـنکارپ  اج  همھ  همامی ،

هنیدم مدرم  هک  دیسر  ییاج  هب  راک  داتفا و  یداصتقا  ی  هرصاحم رد  دیـشک ، اھیتخـس  درک ، اھ  یـشکرکشل تفگ ، اھنخـس  درک ، اھ  هلداجم تشون ، اھ  همان ربمایپ  هک  مور  یروتارپما 

یضعب دندش ، یم لزلزتم  یضعب  دندش ، یم نارگن  مدرم  زا  یـضعب  .درک  هطاحا  ار  ربمایپ  فرط  همھ  زا  ناوارف  یاھدیدھت  .دندرک  یمن ادیپ  ندروخ  یارب  نان  زور ، هس  زور و  ود  یھاگ 

ار یمالـسا  ی  هعماج تردق ، اب  دشن و  یتسـس  راچد  هظحل  کی داھج ، توعد و  ی  هنحـص نیا  رد  ربمایپ  اما  دندرک ؛ یم قیوشت  شزاس  تمیالم و  هب  ار  ربمایپ  یـضعب  دـندز ، یم قن 

لیدبت ایند  لوا  تردق  هب  تسناوت  دعب  یاھلاس  رد  توعد ، دربن و  یاھنادـیم  رد  ربمایپ  یگداتـسیا  تکرب  هب  هک  دوب  هعماج  ماظن و  نامھ  و  دـناسر ؛ تردـق  تزع و  جوا  هب  ات  درب ، شیپ 

.دوش

1370/06/25 روشک رسارس  ی  هعمج ی  همئا رادید  رد  تانایب 

ام زورما  .تسا  هیضق  رگید  فرط  نآ  مھ  نیا  .تسا  شیپ  زا  شیب  هتفرگ ، تسد  هب  ار  نآ  مچرپ  دنک و  یم جیورت  ار  بتکم  نیا  تقیقح و  نیا  هک  یماظن  اب  مالسا و  اب  اھینمـشد  زورما 

هب دشاب ؛ هتشذگ  یاھ  هبرجت تروص  هب  یماظن و  ی  هلمح تروص  هب  اھینمشد  نیا  هک  تسا  دیعب  هتبلا  .میشاب  رابکتسا  فرط  زا  یی  هدیچیپ قیمع و  رایسب  یاھینمـشد  رظتنم  دیاب 

.تسا یسایس  نوزفازور  یاھراشف  اھ ، هار زا  یکی  .تسا  یداصتقا  ی  هرصاحم ندرک  گنت  اھ ، هار زا  یکی  .درک  دنھاوخ  باختنا  راک  نیا  یارب  ار  یرگید  یاھھار  دایز  لامتحا 

1370/05/30 ناتسرل ناتسا  یادھش  یاھ  هداوناخ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هئطوت ام ، یداصتقا  ی  هرـصاحم نیمھ  .دـننک  یم تسرد  هئطوت  مھ  ام  تلم  هیلع  دـننک ؛ یم یحارط  مالـسا  تما  هیلع  یگرزب  یاھ  هئطوت دـنراد  زورما  هک  منک  ضرع  امـش  هب  نم 

همھ دـننک ، یم هک  ییاھ  ینکارپ غورد .تسا  هئطوت  دـننک ، التبم  ار  ام  ناناوج  ات  دـننک ، یم قیرزت  ام  ی  هعماج هب  هک  ییاشحف  داسف و  .تسا  هئطوت  دـننک ، یم هک  یتاغیلبت  .تسا 

تلم هک  دنلفاغ  اما  دننک ؛ اپ  هب  یرامعتسا  یانب  یھاش ، متـس نارود  لثم  اجنیا  رد  زاب  و  دنزیربورف ، ار  مکحم  یاھ  هیاپ نیا  دننکرب ، نب  خیب و  زا  ار  انب  نیا  ات  تسا  هئطوت  .تسا  هئطوت 

.دنرایشوھ ادھش  یاھ  هداوناخ و  تسا ، رایشوھ  هدش و  رادیب  ام 

1370/05/30 دابآ مرخ مدرم  رادید  رد  تانایب 

مدرم نیب  رگا  .دـنکب  لمع  دوخ  روشک  ی  هنحـص رد  یللملا و  نیب ی  هنحـص رد  شیوخ  فیاظو  هب  ام  نأّشلا  میظع تلم  گرزب و  روشک  دـنراذگن  هک  تسا  مالـسا  نانمـشد  فدـھ  نیا 

.تسا نیمھ  یارب  دـننک ، یم تاغیلبت  ملاع  حطـس  رد  اـم  تلم  هیلع  رگا  .تسا  نیمھ  یارب  دـنھد ، یم همادا  ار  یداـصتقا  ی  هرـصاحم رگا  .تسا  نیمھ  یارب  دـنزادنا ، یم فـالتخا 

دوخ نانمـشد  رب  لبق ، لحارم  لثم  مھ  هلحرم  نیا  رد  ناریا  تلم  اھ ، نآ مشچ  یروک  هب  اما  دنک ؛ ادـیپ  تسد  قیفوت  هب  یگدـنزاس  ی  هلحرم رد  بالقنا  نیا  هک  دـنراذگب  دـنھاوخ  یمن

.دش دھاوخ  زوریپ 

1370/05/23 ماظن نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

اھنیا اما  تفر ، دمآ و  گنج  لاس  تشھ  اھـساسحا ، یب اھدرد و  یب نیا  زا  هعماج ، ناھفرم  نیا  زا  نارادلوپ ، نیا  زا  یلیخ  دینکب ؛ هظحالم  ار  اھتبـسن  دـندوب ؟ یناسک  هچ  اھ  هھبج رد 

تحار دنتفر و  یم رگید  یاج  کی هب  دندش و  یم ناشنیـشام  راوس  دوب ، یمجاھت  دروم  رھـش  نآ  مھ  زور  راھچ  رگا  شمارآ ! نامھ  یتحار و  نامھ  اذـغ ، نامھ  دـندرکن ؛ سح  ار  گنج 

هک سک  نآ  هن ، .دننک  ناشُکدوخ  اھنآ  هب  تمدخ  یارب  دـیاب  اھھاگتـسد  تلود و  هک  دنتـسین  یمدرم  نآ  اھنیا  تشذـگ ! هچ  تکلمم  نیا  رـس  رب  هک  دـندیمھفن  دـندرک ؛ یم تحارتسا 
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هجوت دروم  دیاب  وا  لوا  ی  هجرد رد  هدرک ، ساسحا  لاس  هدزاود  هد ، نیا  رد  دوجو  ی  همھ اب  ار  تالکـشم  ریاس  ینارگ و  یقرب و  مک یبآ و  مک یداصتقا و  ی  هرـصاحم نارابمب و  گنج و 

اھر ار  هصاخ  شاب ، هتـشاد ار  هماع  هک  دـندومرف  رتشا  کلام  هب  ناشیخیرات  نامرف  نآ  رد  هیلع ) هَّللا مالـس ) نینمؤملاریما هک  یی  هماع نامھ  اـھنیا ؛ ینعی  مییوگ ، یم هک  مدرم  .دـشاب 

رارق وت  یالب  رپس  ار  ناشدوخ  دنیادز ، یم تلد  زا  ار  وت  مغ  دـننک ، یم میـسقت  وت  اب  ار  اھیتخـس  دنتـسھ ، وت  اب  تالکـشم  رد  دنتـسھ ، وت  اب  گنج  رد  هک  ییاھنامھ  ینعی  هماع ، .نک 

مک یی  هرذ هک  نیا درجم  هب  دنھاوخ ؛ یم ار  وت  دسرب ، اھنآ  هب  یریخ  هک  یتقو  ات  .دـنوش  یمن عناق  مھ  تقو  چـیھ هک  یھاوخرُپ  ِروخرُپ  ِیوررُپ  یاھبلط  تیفاع هن  دـنقداص ؛ دـنھد و  یم

.دننادرگ یمرب ار  ناشیور  دوش ،

1370/04/13 فانصا زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

دروم راد و  هقباس یبالقنا و  ییاھ  هرھچ امش  نالوئسم  میراد و  داقتعا  یمالسا  یاھنمجنا  نیا  هب  ام  دیتسھ و  فانصا  یمالسا  یاھنمجنا  یاضعا  هک  یزیزع  ناردارب  امـش  هب  نم 

رایسب راجت  هبسک و  فانصا و  زا  یضعب  بالقنا ، زا  دعب  یاھلاس  رد  ًالک  گنج و  یاھلاس  رد  هک  منک  ضرع  ار  بلطم  نیا  مھاوخ  یم دنتـسھ ، دنا و  هدوب ام  دامتعا  دروم  ماما و  دامتعا 

.دوب شرایتخا  رد  هنومن  هناھب و  ناوارف ، روفو و  روط  هب دنکب ، زاب  ییوگدب  هب  نابز  یرازاب ، هبسک و  هب  تبسن  تشاد  دصق  یسک  رگا  هک  دندرک  یراک  .دندرک  لمع  دب 

رطاخ هب  نایماظن  نادنمراک و  نارگراک و  ریگب ، قوقح یاھرـشق  مدرم  هک  یلاح  رد  .دندرک  ادـیپ  تسد  نالک  یاھتورث  هب  دنتـشاذگ و  اپ  ریز  ار  نیناوق  دـندرک ، اھ  هدافتـساءوس یـضعب 

ّیتح اھ  نآ زا  یعمج  هکلب  دندرکن ؛ میھس  مدرم  نیا  اب  ار  ناشدوخ  راشف ، لمحت  رد  نانآ  دندرک ، یم لمحت  ار  ییاھراشف  یداصتقا ، ی  هرصاحم گنج و  زا  یشان  یداصتقا  تالکشم 

.تسین یمالسا  یروھمج  ناملسم  فانصا  یبالقنا  یمالسا و  ی  هرھچ بسانم  نیا ، دندرک ! دایز  ار  راشف  نیا 

1369/08/13 یناھج رابکتسا  اب  هزرابم  یلم  زور  تبسانم  هب  مایپ 

یاھ هدـعو ققحت  اب  زور  هب  زور  تخومآ و  دوخ  میکح  ربھر  گرزب و  بـالقنا  زا  ار  یگدـنز  گرزب  یاھـسرد  نیب ، قح مشچ  شوین و  قح شوگ  اـب  ناریا  تلم  هک  مییوگ  یم رکـش  ار  ادـخ 

ِیماـظن ی  هھبج رب  یزوریپ  ار ، ییاـکیرما  یاـھ  هئطوـت اھدـنفرت و  رب  یزوریپ  ار ، یھاـش  ی  هتـسباو مـیژر  رب  یزوریپ  اـم ، تـلم  .دـش  رت  قـیمع هار  نـیا  تیناـقح  هـب  شناـمیا  یھلا ،

ناـمھ تسد  هب  هک  ار  یتالکـشم  زا  یرایـسب  رب  یزوریپ  ار و  یناـھج  یتاـغیلبت  یـسایس و  ی  هـھبج رب  یزوریپ  ار ، یداـصتقا  ی  هرـصاحم رب  یزوریپ  ار ، برغ  قرـش و  ی  هدرک شیپ

لالقتسا و ظفح  مالسا و  هب  کسمت  تکرب  هب  اھیزوریپ ، نیا  ی  همھ .دیشچ  ار  نآ  نیریـش  معط  درک و  سح  دوجو  ی  همھ اب  یرگید  زا  سپ  یکی  دوب ، هدش  مھارف  شیارب  نانمـشد 

.دمآ تسد  هب  شلیدب  یب هناگی و  ربھر  رس  تشپ  تلم  ی  هچراپکی شالت  ادخ و  هب  لکوت  ناگناگیب و  زا  ءانغتسا 

1369/08/02 ناگدازآ ادھش و  یاھ  هداوناخ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هب روشک ، تسدرود  یاھـشخب  هب  اھ ، ییاتـسور هب  اھاتـسور ، هب  هتفرگ ، ماجنا  مولظم  یاھرـشق  نامورحم و  هب  تمدـخ  روشک ، نیا  رد  هتـشذگ  لاس  هدزاود  هد ، رد  هک  یردـق  نآ

هتفرگ ماجنا  ناگتـشذگ  ِتموکح  ِیدامتم  یاھلاس  لوط  رد  هک  تسا  یدادـعت  مجح و  نآ  ربارب  دـنچ  یداصتقا ، ی  هرـصاحم دوجو  اب  گنج ، دوجو  اب  هدـیافرُپ ، اما  قربو  قرز یب یاھراک 

نامھ دـیاب  یدـعب ، یاھیزوریپ  ندروآ  تسد  هب  یارب  تلم ، نیا  .تسا  نامیور  شیپ  یدایز  لئاسم  میراد و  شیپ  رد  یدایز  یاھراک  زونھ  هک  دـینادب  اما  میتفر ؛ شیپ  یلیخ  اـم  .تسا 

.میراد راک  یلیخ  ام  زونھ  .دنک  ظفح  تردق  لامک  اب  هدروآ ، شیپ  هدرک و  زوریپ  ار  وا  اجنیا  ات  هک  ار  یلماوع 

1369/03/14 ( هر ) ینیمخ ماما  ترضح  لاحترا  درگلاس  نیلوا  مسارم  رد  ینارنخس 

دینک و تکرح  ناشیا  یاپ  هباپ ماما و  رس  تشپ  دیتسناوت  هک  دیدوب  یناسک  امش  .دیداد  یبوخ  ناحتما  ناتردق ، یلاع راوگرزب و  ماما  تایح  نارود  رد  امش  ناریا ! گرزب  عاجـش و  تلم 

لوا زا  .دنک  هتسخ  ار  امش  تسناوتن  دننک ، هتسخ  ار  امش  هک  دوب  نیا  ناشدصق  دندرک و  لیمحت  ناریا  تلم  امش  رب  نانمشد  هک  ییاھیتخس  .دیدشن  هتـسخ  امـش  .دیورب  ولج  هب 

یداصتقا و ی  هرـصاحم زا  امـش  اما  دننک ؛ هتـسخ  ار  ناریا  تلم  دنناوتب  دـیاش  ات  دـننک ، یراک  هک  تسھ  مھ  زونھ  دوب و  نیا  شنانامیپمھ  اکیرما و  یعطق  تسایـس  بالقنا ، یزوریپ 

یادخ .دیا  هتسیاش تلم  قداص و  نمؤم و  هاگآ و  هک  دیداد  ناشن  دیدشن و  هتسخ  دمآ ، یم نوریب  یناھج  رابکتسا  نایوگنخـس  یوگ  هوای ناھد  زا  هک  ییاھ  مانـشد یلیمحت و  گنج 

.دوب ناتتایصوصخ  نیمھ  رطاخ  هب درک ، باختنا  یرگّیدام  ی  هطلس نارود  رد  مالسا  تیونعم و  راونا  لاعتشا  هاگیاپ  نیلوا  یارب  ار  ناریا  تلم  امش  هک  لاعتم 

1369/02/07 ماظن نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

ما هتفگ ار  هتکن  نیا  ناتـسود ، هب  اھراب  .دنھد  یم همادا  ار  دوخ  یراکمھ  دننک و  یم تکرح  دنیادخ  تمعن  ًاتقیقح  هک  روشک  نیا  قیال  ناریدـم  نالوئـسم و  تلود و  رـس  تشپ  مدرم ،

رس تشپ  دنناد ؛ یم هک  دننادب ، ردق  مدرم  .منک  یم رکـش  ار  ادخ  دوجو ، ی  همھ اب  لد و  قامعا  زا  میراد ، ینالوئـسم  نینچ  یروھمج و  سیئر نینچ  هک  دیآ  یم مدای  تقو  رھ  نم  هک 

نیا مامت  .دنکب  یراک  تسناوت  دھاوخن  مھ ، شبانذا  اکیرما و  نوگانوگ  یاھتثابخ  یداصتقا و  ی  هرـصاحم کش ، نودـب  .دنتـسیاب  مکحم  دـننک ؛ یم هک  دـننک ، یراکمھ  ناشنالوئـسم 

مھ نیمھ  یارب  .تسین  نیا  رد  یدـیدرت  چـیھ  دوش ؛ یم لح  دـنراد ، ناشدوخ  رـس  تشپ  ار  مدرم  هک  ینمؤم  نالوئـسم  تیافک  تقایل و  تشگنارـس  اب  دراد ، دوجو  هک  یتالکـشم 

، تلم امـش  یلومعم  لاور  رد  دنـشاب و  مھفرید  جـیگ و  شوھ و  یب هک  مھ  ییاھ  نآ .دـننیب  یم دـنناد و  یم ار  ناریا  تلم  تبالـص  ینعی  قیاقح  نیا  جراخ ، رد  ام  نانمـشد  هک  تسا 

.دنمھف یم دیآ ، یم شیپ  هک  یسدق  زور  لثم  رد  دنمھفن ، ار  ناتتردق 

1368/11/12 یمالسا ی  هشیدنا سنارفنک  رد  هدننک  تکرش یجراخ  نانامھیم  مدرم و  فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

طقف هن  یگنھرف ، یتاغیلبت و  یداصتقا و  ی  هرصاحم اب  دنھدب و  تسکش  ار  ناریا  رد  یمالسا  بالقنا  یمالسا و  یروھمج  دنتـسناوتن  طقف  هن  دنتخادنا ، هار  هب  هک  ار  یلیمحت  گنج 

تیندم و بلق  رد  اپورا و  رد  زورما  دینیبب  .دنریگب  ملاع  رسارس  رد  ار  بالقنا  نیا  تقیقح  رون  ندش  عطاس  یولج  دنتسناوتن  ّیتح  هکلب  دننزب ، هبرـض  ماظن  بالقنا و  نیا  هب  دنتـسناوتن 

ِموکحم زین  هدـنیآ  تسا و  نیمھ  تقیقح  .تسا  هدروآ  دوجو  هب  یطاشن  روش و  هچ  یمالـسا  توعد  دـنک ، یم هزرابم  مالـسا  اب  دـناد و  یم دوخ  مصخ  ار  مالـسا  هک  یبرغ  گـنھرف 

.تسا هداد  هدعو  ام  هب  مالسا  دنا و  هداد ربخ  ماظع  یایبنا  هک  دشاب  یم یتقیقح  نامھ 

1368/09/21 یگنھرف بالقنا  یلاع  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

ینوگانوگ یاھزیچ  هب  دـناشکب ، میلعت  غارـس  هب  ار  مدآ  رفن  کی  هک  یا  هزیگنا قوش و  نآ  .دنتـسھ  ناوارف  تالکـشم  راچد  سرادـم - رد  هچ  اھھاگـشناد و  رد  هچ  دـیتاسا - ناـملعم و 

تیمھا نآ  هب  ردق  نیا مالسا  رد  هک  یزیچ  نیمھ  داتسا - یارب  نتشاذگ  تمرح  .دراد  ریثأت  یونعم  تامارتحا  زین  ّیدام و  لئاسم  .تسا  گنل  اھ  نآ زا  یـضعب  ًافاصنا  هک  تسا  هتـسباو 

نآ میراد و  مک  داتسا  ام  مھ ، ّتیمک  رظن  زا  هکنیا  رب  هوالع  تسا ؛ هدروآ  دوجو  هب  ار  یصیاقن  اھ  نیا ی  همھ دراد ؟ دوجو  هزادنا  هچ  ات  دنکب - مارتحا  ار  داتسا  دیاب  درگاش  هک  هدش  هداد 

.میـشاب هتـشاد  مک  داتـسا  دصرد  لھچ اھھاگـشناد  رد  دیاش  ما ، هدید نم  هک  یرامآ  قبط  .دشاب  رتشیب  یرادقم  میراد ، جایتحا  هک  ینازیم  نآ  ِمین  زا  ًالثم  دیاش  میراد ، هک  یدادـعت 

.دراد دوجو  صیاقن  نیا  .تسا  لیبق  نیمھ  زا  مھ  اھھاگشناد  سرادم و  یشزومآ  یاضف  عضو 

راتفرگ هتشذگ ، لاس  دنچ  نیا  رد  ام  .دنناد  یم همھ  ار  نیا  تسام ؛ تیعضو  زا  یشان  اھ ، نیا زا  یرایسب  .داد  تبسن  ناگدننکریبدت  ناریدم و  ای  صاخشا  هب  ار  صیاقن  ناوت  یمن هتبلا 

زورما هک  یزیچ  نکیل  تساھ ؛ نیا زا  یـشان  صقاون ، نیا  ی  هدـمع هک  تسا  یعیبط  .میدوب  اھ  نیا لاـثما  نمـشد و  یداـصتقا  نوگاـنوگ  یاـھراشف  هرـصاحم و  اـھدوبمک و  گـنج و 

.دنکب فرطرب  یرگید  زا  سپ  یکی  ار  صقاون  نیا  هک  درامگب  تمھ  روشک  یگنھرف  هاگتسد  هک  تسا  نیا  داد ، رارق  رظن  دروم  ار  نآ  ناوت  یم

1368/08/03 مدرم فلتخم  راشقا  هعمج و  ی  همئا رادید  رد  تانایب 

هتـشاد لکـشم  دوخ ، یدوخ هب ام  هک  تسین  روط  نیا .تسا  هدمآ  دوجو  هب  لکـشم  روشک  رد  وا  تسد  اب  هدرک و  لیمحت  ام  رب  نمـشد  هک  تسا  یتالکـشم  تالکـشم ، زا  یرایـسب 

ار تالکشم  رگید ، یاھراک  زا  یرایـسب  اب  گنج و  لیمحت  راشف و  یداصتقا و  ی  هرـصاحم اب  دنتـسھ - لخاد  رد  ًانایحا  هک  یریقح  نانمـشد  هن  اھزرم - نیا  زا  جراخ  نانمـشد  .میـشاب 

دـنک و رکف  اھھرگ  تالکـشم و  کت  کت هب  دـخرچب و  شدوخ  رود  اـھزرم  لـخاد  رد  هک  تسین  یفاـک  دـنکب ، فرطرب  ار  دوخ  تالکـشم  دـھاوخب  ناریا  تلم  رگا  .دـننک  یم یھدـنامزاس 

قیرط هویـش و  نیرتھب  دیریگب و  رارق  نمـشد  لباقم  رد  دیاب  مھ  یناھج  ی  هھبج رد  .دنک  یثنخ  مھ  نوریب  رد  ار  نمـشد  ی  هئطوت دیاب  یم .دنک  زاب  ار  اھ  نآ دیاب  هنوگچ  هک  دـشیدنیب 

.دراد تاغیلبت  هنوگ  نیا زا  نمشد  هتبلا ، .مینک  عطق  فرط  نیا  زا  ار  هطبار  نیا  دیابن  ام  سپ ، .تساھتلم  یمومع  راکفا  زا  ترابع  نآ ،

1368/07/12 نامورحم نافعضتسم و  زا  هدننک  تیامح یتامدخ و  یاھ  نامزاس اھداھن و  نالوئسم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 
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رگا .تسا  یقح  ماظن  دنزرو  یم قشع  ماظن  نآ  ی  هدننکداجیا هب  دوجو ، ی  همھ اب  دعب  دـنروآ و  یم دوجو  هب  ار  نآ  دـنھد و  یم مھ  تسد  هب  تسد  ناشدوخ  مدرم ، داحآ  هک  یماظن 

نکیل دنزرو !! یمن قشع  ماما  هب  مدرم  تسین ، روط  نیا  ریخن ، دنیوگب : هک  دندوب  ینایوگ  هوای تقو  نآ  رد  میتفگ ، یم هیلع ) ّهللا  ناوضر   ) ماما ترـضح  نامز  رد  ار  مدرم  قشع  زاربا  نیا 

قـشع گرزب  درم  نآ  هب  مدرم  داحآ  تاظحل ، نیا  مامت  رد  درک و  یگدـنز  مدرم  ام  ناـیم  رد  ماـما  هاـم ، دـنچ  لاـس و  هد  .داد  ناـشن  ار  اـھتیعقاو  میظع ، ثداوح  نآ  راوگرزب و  نیا  تلحر 

.دندرک ضرف  یھلا  ی  هضیرف دنتسناد و  ناشدوخ  نید  ار  نآ  تفگ ، هچرھ  دندیزرو و 

، لاس هد  نیا  رد  دیناد  یم امش  هک  یلاح  رد  دناشک ؛ یم تیادھ  قح و  هار  هب  ار  اھ  نآ نوچ  مدرم و  رب  هن  تسا ، مدرم  یارب  نوچ  دنھاوخ ؛ یم ار  وا  مدرم  تسا و  قح  یماظن ، نینچ 

زا لولعم و  ناـناوج  ردـق  هچ  دـنداد ، دیھـش  مدرم  ردـق  هچ  .دـش  لـیمحت  دـمآ و  دراو  مدرم  رب  یی  هلاـس تشھ گـنج  لاـس ، هد  نیمھ  رد  .دـمآ  دراو  تلم  نیا  رب  ثداوح  نیرت  تخس

ِقاشع نیرتقـشاع  لاح ، نیعرد .تشذگ  تخـس  مدرم  افعـض و  رب  تشیعم  عضو  ظاحل  زا  یناھج ، نانمـشد  ِیداصتقا  ی  هرـصاحم راشف و  رثا  رب  ردق  هچ  دـندش ، مورحم  یتمالس 

.دشاب یم هار  یتسرد  زا  یشان  مھ  اھراشف  تسا و  تسرد  هار  هک  دنتسناد  یم نوچ  ارچ ؟ .دندوب  افعض  نامھ  بالقنا ، ماما و 

1368/06/30 یلیمحت گنج  درگلاس  نیمھن  تبسانم  هب  مایپ 

یاھ هھبج رد  نمشد  رب  ام  ناگدنمزر  گرزب  تاحوتف  نمشد و  رب  مالسا  یاھورین  تابرض  نیرت  نیگنس دھاش  ایند  یمالسا ، یروھمج  یوس  زا  نآ  یمسر  لوبق  ات  همانعطق  رودص  زا 

زکرمت سراـف و  جـیلخ  رد  اـم  تاسیـسأت  هب  هلمح  یداـصتقا ، رـصح  .دوب  رگید  یوس  زا  یمالـسا  ناریا  هیلع  قارع  میژر  ناـیماح  یوس  زا  هبناـج  همھ یاـھراشف  ییوـس و  زا  گـنج 

، دنامن یقاب  نکمم  راشف  چـیھ  ًابیرقت  هک  یروط  هب  دوب ؛ اھراشف  نیا  زا  یـشخب  اھ ، نآ هب  زواجت  ّیتح  ییاوھ و  یبآ و  یاھزرم  فارطا  رد  وتان  اکیرما و  یماظن  یاھورین  ی  هقباس یب

یربرفاسم و یامیپاوھ  اھرھش و  هب  هلمح  تیانج  ییایمیش و  عیسو  یاھ  نارابمب اھدیدھت ، .دش  هنحص  دراو  میقتـسم  روط  هب ًابیرقت  اکیرما  میژر  دش و  دراو  ناریا  تلم  رب  هکنآ  رگم 

نیا یضتقم ، عقوم  رد  دراد  اج  تسا و  نارود  نیا  ثداوح  زا  یـشخب  دراد ، یتیانج  رھ  هب  ندیزای  تسد  یارب  یگدامآ  قارع  زا  تیامح  رد  رابکتـسا  هکنیا  تابثا  یماظن و  ریغ  یتشک 

.ددرگ المرب  هتفاکش و  ناریا  تلم  یارب  هدنھدرادشھ  قیاقح 

1368/06/22 مدرم فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

عفانم تسین ! مھم  اھ  نآ یارب  دشاب ، هچرھ  اھتلم  عفانم  .دنیامن  رامثتـسا  دننک و  ادیپ  یروضح  دنـشاب و  هتـشاد  یتسد  ایند  یاج  همھ  رد  دنھاوخ  یم دنبلط و  هعـسوت  اھییاکیرمآ 

.دنریگب ماقتنا  دنیآ  یمرب ددـصرد  تسا و  رـضم  ناشیارب  یمالـسا  تکرح  دوش  یم مولعم  تسا ، هنوگ  نیا یتقو  رگید ! یاھتلم  عفانم  نتفر  نیب  زا  اب  ول  و  دـتفیب ؛ رطخ  هب  دـیابن  اھ  نآ

دیامن و ادیپ  ار  یماخ  مدآ  لقع و  یب تلود  کی  هک  تسا  نیمھ  اکیرما  ماقتنا  .دراد  هتنچ  رد  هک  تسا  یداصتقا  ی  هرصاحم یماظن و  یسایس و  یاھیریگ  تخس نیمھ  اکیرما  ماقتنا 

هچرگ دزادنیب ؛ یھاچ  نینچ  رد  ار  شدوخ  هک  تسین  لقع  یب ردـق  نآ سک  چـیھ دـش و  دـھاوخن  رارکت  رگید  امـش ، یاھیراکادـف  رثا  رب  عوضوم  نیا  هتبلا ، .دـنک  ام  اب  گنج  هب  راداو  ار  وا 

میھاوخ همدص  میدوب ، باوخ  ام  رگا  تسا و  رادیب  ام  هیلع  نمشد ، .تسا  مالـسا  روتـسد  تلم ، یگدامآ  یرادیب و  .تسنادن  یفتنم  یلکب  ار  رطخ  هاگ  چیھ دوب و  رادیب  دیاب  هشیمھ 

.دروخ

1368/04/23 ( هر ) ینیمخ ماما  لاحترا  زور  نیملھچ  رد  ناریا  فیرش  تلم  هب  مایپ 

تلم قیفوت  هک  دنناد  یم زین  اھ  نآ .دننیگمشخ  نآ  هب  تبسن  ناسارھ و  نآ  زا  نانمـشد  تسا ، قاتـشم  دوخ  ی  هعماج روشک و  نتخادرپ  نتخاس و  هب  ناریا  تلم  هک  هزادنا  نامھ  هب 

عماطم رب  ندیـشک  نالطب  طخ  یاـنعم  هب  نیا  و  دـش ، دـھاوخ  گرزب  تلم  نیا  هار  ندومیپ  هب  اـھتلم  رگید  قوشم  یونعم ، ّیداـم و  تاریخ  زا  رادروخرب  داـبآ و  یا  هعماـج یاـنب  رد  ناریا 

، یلیمحت گنج  .دوش  یم زاغآ  یمالـسا  یروھمج  اب  هلباقم  رد  رابکتـسا  یاھ  هئطوت یارجامرُپ  ینالوط و  ناتـساد  هک  تساجنیا  .تسا  یناھج  یاھتردـق  یرابکتـسا  یرامعتـسا و 

نیقفانم و  یطارفا ، تسار  ات  یطارفا  پچ  زا  بالقنا - دض  زا  تیامح  مسینویھـص ، عاجترا و  رابکتـسا و  هب  هتـسباو  یناھج  یاھ  هناسر رد  یمیاد  ینکارپ  غورد یداصتقا ، ی  هرـصاحم

.دنرادزاب نشور  ی  هدنیآ نآ  هب  ندیسر  زا  ار  ام  یبالقنا  تلم  هک  دوب  نیا  رطاخ  هب  همھ  نآ - لاثما  هایسور و 

1368/04/22 ( هر ) ینیمخ ماما  نیعبرا  مسارم  یجراخ  نانامھیم  رادید  رد  تانایب 

هبرـض ام  هب  تسناوت  دـنھاوخ  ملاع ، حطـس  رد  تمھت  ینکارپ و  هعیاش یتاغیلبت و  یداصتقا و  ی  هرـصاحم ام و  رب  هلاس  تشھ گنج  لیمحت  اب  دـننک  یم روصت  یرابکتـسا  یاھتلود 

یاھ نوعرف تردق  یاھتخت  یمالـسا ، یرادیب  نیگمھـس  جاوما  درذگب ، هک  زور  رھ  و  تسا ، هدروآرد  هزرل  هب  ار  اھ  نآ تردق  یاھتخت  ناناملـسم ، یرادـیب  مالـسا و  هکنآ  زا  لفاغ  دـننز ؛

ماما راگدنام  یاھسرد  اھتیادھ و  اھیربھر و  زا  هک  یدنمـشزرا  ی  هریخذ اب  ادخ و  هب  لاکتا  اب  ناریا  تلم  هک  دننادب  ملاع  رـسارس  رد  ام  ناملـسم  ناردارب  .دنازرل  دھاوخ  رتشیب  ار  ملاع 

یزوریپ زا  دـعب  نارود  ی  همھ زا  زورما  تسا ، هدروآ  تسد  هب  بـالقنا  یزوریپ  زا  دـعب  مین  لاـس و  هد  لوط  رد  هک  یتـمیق  یذ ی  هبرجت اـب  دراد و  راـیتخا  رد  دوـخ  دـیقف  نأـّشلا و  میظع

.تسا رت  تأرجاب یناھج ، ی  هطلس رابکتسا و  یاھ  هاگتسد لباقم  رد  رت و  برجم رت و  هدامآ رتطاشناب و  بالقنا ،

1368/04/14 جح میظع  هرگنک  هب  مایپ 

ِینمشد هچرگا  .تسا  یمالسا  دیاقع  میھافم و  مالسا و  اب  گرزب ، ناطیش  صوصخب  ناطیش و  ی  هھبج راو  هناوید هنازوت و  هنیک ِینمـشد  مالـسا ، ناھج  مھم  لئاسم  زا  یکی  زورما 

راتـشک و لواپچ و  تراغ و  هاگنالوج  ار  یمالـسا  یاھروشک  هک  ریخا  یاھ  هدس رد  نارگرامعتـسا  دراد و  هقباس  رامعتـسا  شیادـیپ  زاغآ  زا  مالـسا ، اب  هبناج  همھ هدـش و  یزیر همانرب

ی همانرب دنداد و  رارق  دیدش  یگنھرف  یـسایس و  تالمح  جامآ  ار  نآ  هتـسیرگن و  دوخ  یاھیزیگنا  هنتف ربارب  رد  یمکحتـسم  دس  عنام و  مشچ  هب  مالـسا  هب  دندوب ، هدرک  دوخ  زواجت 

، یمالسا بالقنا  ناشفشتآ  هک  یماگنھ  زا  نکیل  و  دنتـشاذگ ، ارجا  هب  اشحف  لاذتبا و  داسف و  جیورت  اب  هلمج  زا  دوخ و  یناطیـش  یاھرکم  اب  ار  مالـسا  نآرق و  زا  نیملـسم  ییادج 

هب هدروخ ، مخز گرگ  نوچمھ  یرابکتسا  یاھتردق  داد ، دیون  ار  ناھج  رد  مالسا  ی  هرابود تایح  دینابات و  ناھج  ناناملسم  لد  رب  ار  دیما  غورف  دیشک و  شتآ  هب  ار  نانآ  یاھدیما  نمرخ 

- دش دھاوخ  ققحم  نانآ  تحیضف  تسکش و  رد  یھلا  یاھتنـس  متح  روط  هب  و  دوبن ، راظتنا  زا  رود  هتبلا  هک  دندز ، تسد  مالـسا  هیلع  راو  هناوید همیـسارس و  هبناج و  همھ یموجھ 

دنشاب و انشآ  اھ  هئطوت نیا  لابق  رد  دوخ  فیاظو  هب  مالسا ، هب  نینمؤم  هکنآ  طرش  هب  ةعراق ؛» اوعنـص  امب  مھبیـصت  اورفک  نیّذلا  لازی  و ال  : » تسا هدومرف  نآرق  هک  نانچ ّهللا - ءاش  نإ 

.دنزرون تلفغ  نآ  ماجنا  زا 

نآ یناھج  تکرح  گنھاشیپ  مالـسا و  یارقلا  ما هک  دوب ، یمالـسا  یروھمج  دش ، یحارط  مالـسا  هیلع  هتـشذگ  لاس  هد  رد  هک  ییاھ  هئطوت ی  همھ یلـصا  جامآ  هک  تسا  یھیدب 

یلیمحت گـنج  .دـندش  اریذـپ  دوب ، هدـش  یریگ  فدـھ نآ  یبـالقنا  میظع  یورین  مالـسا و  تمـس  هب  عقاو  رد  هک  ار  یتابرـض  عاونا  ناریا  تلم  لاـس  هد  نیا  رد  و  دوش ، یم بوسحم 

نآ اب  ینمـشد  مالـسا و  رب  راشف  ی  هزیگنا اب  تقیقح  رد  یمالـسا ، یروھمج  هیلع  یداصتقا  یتاغیلبت و  یـسایس و  رامـش  یب تالمح  عاونا  یداصتقا و  ی  هرـصاحم هلاـس ، تشھ

ی هناعبـس ماقتنا  زیمآ و  نونج مشخ  دروم  اھلاس  مالـسا - هب  لمع  ادـخ و  هب  نامیا  ینعی  میتشاد - دوخ  اب  هک  یی  هناد کی زیزع  رھوگ  رطاخ  هب  هک  مینک  یم راختفا  ام  تفرگ و  ماـجنا 

« دیمحلا زیزعلا  ّهللاب  اونمؤی  نا  ّالا  مھنم  اومقن  ام  ، » یرآ .میدش  الب  رپس  هتفرگ و  رارق  یناھج  یاھتردق 

1368/04/04 مدرم فلتخم  راشقا  تعیب  مسارم  رد  تانایب 

طایتحا اب  روبعلا ، بعص یناتـسھوک و  ی  هداج کی  یاھ  مخو چیپ نایم  رد  ناسنا  یھاگ  .مینک  یم تشحو  مینک ، هاگن  میا ، هدرک یط  هک  ار  یکانرطخ  یاھھار  میدرگرب و  بقع  هب  رگا 

نیا ام  ی  هتـشذگ لاس  هد  .تسا  هدرک  روبع  یکانرطخ  یاھاج  هچ  زا  هک  دنیب  یم بجعت  اب  دنک و  یم هاگن  ار  دوخ  رـس  تشپ  دیـسر ، هوک  ی  هلق هب  هک  دعب  دراد ؛ یمرب مدـق  تقد  و 

، یلخاد یاھ  هئطوت ام ، هیلع  عاجترا  اکیرما و  اپورا و  یماظن  یاـھورین  یناـبت  یمالـسا ، یروھمج  هیلع  گرزب  یاھتردـق  یتسدـمھ  یداـصتقا ، ی  هرـصاحم گـنج ، .دراد  ار  تیعـضو 

.میا هتشاذگ رس  تشپ  تمالس  اب  ار  اھ  نآ ام  هک  دنا  هدوب یروبعلا  بعص یاھریسم  مدرم ، مالسا و  هب  ناداقتعا  یب اھارگ و  یلم اھلاربیل و  ذوفن  اتدوک ، یحارط  نمشد ، یاھ  یذوفن

1362/09/04 نافعضتسم جیسب  لیکشت  زورلاس  نیمراھچ  تبسانم  هب مایپ 
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