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 [ پا چـ تشگزاب ]  | [ ] 

0 هلاقم :  دادعت   ، 13 شیف :  دادعت  یگنھرف -  لدابت 

1385/02/26 فلتخم یاھروشک  یا  هناسر نازاس  همانرب ناریدم و  رادید  رد  تانایب 

رثؤم ناسنا  یگدنز  تیعضو  دوبھب  رد  دنناوت  یم اھ  هناسر .دنتـسھ  هدننک  نییعت  دننک و  یم ءاقلا  ار  اھناسنا  یگنھرف  تیوھ  تقیقح  رد  راتفر و  گنھرف ، رکف ، ایند  رد  اھ  هناسر زورما 

؛ دننک رت  تخبـشوخ ار  اھناسنا  دنناوت  یم دنـشاب و  رثؤم  اھناسنا  نایم  رد  تیونعم  قالخا و  یاقترا  رد  دنناوت  یم دنـشاب ؛ رثؤم  یناھج  تینما  حلـص و  شرتسگ  رد  دنناوت  یم دنـشاب ؛

یناسنا تیوھ  زا  ار  ییاھ  تلم دنناوت  یم دننک ؛ جیار  مدرم  نایم  رد  ار  رضم  یاھراتفر  بادآ و  تاداع و  دنناوت  یم دنشاب ؛ زوس  نامناخ یاھگنج  نتخورفارب  ی  هلیـسو دنناوت  یم ًالباقتم 

تیریدـم و یللملا  نیب حطـس  رد  رگا  .تسا  دایز  یلیخ  ناش  شقن زورما  اھ  هناسر .دـننک  هدـنز  اھناسنا  رد  ار  ضیعبت  ساسحا  دـنناوت  یم دـننک و  یھت  ناش  یلم تیوھ  ناشدوخ و 

ناش تیریدم یزاس و  همانرب اھ  هناسر رگا  .درب  دنھاوخ  دوس  اھتلم  دشاب ، یناسنا  یعقاو  میھافم  رب  ی  هیکت یربارب و  تلیـضف ، قالخا ، یاھرایعم  ساسا  رب  یا  هناسر یزاس  همانرب

یوگتفگ زاس  هنیمز دنناوت  یم اھ  هناسر .درک  دھاوخ  نایز  رـشب  ًانیقی  دشاب ، بلطراصحنا  هاوخ و  تیمامت نادـنمتردق  یللملا ، نیب نادـنمتورث  یداصتقا ، یاھ  یناپمک عفانم  ساسا  رب 

میھافم یلالدتـسا ، یقالخا و  تروص  هب  دـنناوت  یم اھ  هناسر .تسا  ریگارف  یمومع و  یاھ  هناسر تازایتما  نیرت  گرزب زا  یکی  نیا  .دنـشاب  اھتلم  نیب  ی  هبناجدـنچ هبناـجود و  دازآ و 

رگا .دنھد  ءاقترا  ار  مدرم  تفرعم  یھاگآ و  حطس  دنناوت  یم .تسا  یدنمشزرا  رایسب  ی  هلئسم نیا  دننک ؛ یگنھرف  یقالخا و  یونعم و  دتسوداد  دننک و  لدابت  رگیدکی  نایم  ار  اھتلم 

ار رگیدکی  دزن  رد  مرتحم  میھافم  دننک و  شوگ  ار  رگیدکی  فرح  هملک ، یقیقح  یانعم  هب  اھتلم  دشابن ، هفرط  کی ی  هداج کی  یا ، هناسر ی  هداج دنوش ، هرادا  هنالداع  ایند  رد  اھ  هناسر

.درک دھاوخ  کمک  اھتلم  یکیدزن  هب  نیا  دنسانشب ،

1383/02/28 امیس ادص و  نامزاس  زا  دیدزاب  زا  سپ  تانایب 

، دھد یم روتسد  ام  هب  مالسا  .بجاو  هکلب  حابم ، تسا  یزیچ  نیا ، تسا ؛ رگید  یاھگنھرف  زا  ینیزگ  هدبز اھیگتـسجرب و  نتفرگ  زا  ریغ  تسا ؛ یگنھرف  لدابت  زا  ریغ  یگنھرف  مجاھت 

رد لوادـتم  فورعم  تـالمج  نیا  .مینک  هدافتـسا  نآ  زا  میریگب و  ارف  ار  نآ  مینیب ، یم اـجک  رھ  رد  هک  ار  یـشزرااب  اـبیز و  بوخ ، زیچ  رھ  هک  دـھاوخ  یم اـم  زا  لقتـسم  روط  هب مھ  لـقع 

، دیوگ یم دراد  یسک  هچ  ار  تفرعم  شناد و  زیمآ ، تمکح نخس  بوخ ، فرح  نکن  هاگن  لاق ؛» نم  یلا  رظنت  لاق و ال  ام  یلا  رظنا   » ای نیصلاب » ولو  ملعلا  اوبلطا   » هک ام  مدرم  یاھنابز 

یگنھرف مجاھت  زا  ریغ  نیا ، تسا و  مزال  زیچ  کی  یگنھرف ، ینیزگ  هدبز یگنھرف و  لدابت  یگنھرف ، ذخا  تسا و  یگنھرف  نتفرگ  نتفرگ ، نیا  ریگبارف ، ار  نآ  تسا ، بوخ  نخـس  رگا 

دنک و یم باختنا  ار  یمزال  ی  هدام ای  وراد  عون  کی  اذغ ، عون  کی  شا  یگدنز ترورض  اھتـشا و  زاین و  قبط  رب  دوخ و  لیم  اب  ناسنا  کی  هک  تسھ  تقو  کی  هک  ما  هتفگ اھراب  نم  .تسا 

هب وا  هن  تسا و  مزال  وا  یارب  هن  هک  ار  یا  هدام دنناباوخ و  یم ار  رفن  کی  هک  تسھ  تقو  کی  اما  تسا ؛ یبوخ  یلیخ  زیچ  هک  تسا ، شنیزگ  نیا ، دنک ؛ یم شدوخ  مسج  لخاد  ار  نآ 

تلم اب  هک  یراک  نامھ  تسا ؛ یگنھرف  مجاھت  نیا ، تسا ؛ نئمطمان  نیا ، دـننک ؛ یم قیرزت  وا  هب  ای  دـنزیر ، یم شقلح  رد  روز  هب تسا ، دـیفم  شیارب  هن  دراد و  ییاھتـشا  لـیم و  نآ 

یاھتیـصخش زا  اما  تسین ؛ یعقوت  چیھ  دنتـسب ، یم ار  ناش  نھد یلام  یاھدادرارق  اب  هک  ییاھنآ  زا  دندوب ، هتـسباو  هک  ینارادمتـسایس  زا  .دندرک  یدامتم  یاھلاس  لوط  رد  ناریا 

تلم نیا  یگنھرف  تیوھ  یارب  دنرادن ، مھ  یمالسا  نامیا  دنرادن و  لوبق  مھ  ار  مالسا  ولو  دنتسھ ، یی  هدیقع رھ  یاراد  رگا  هک  دوب  عقوت  راظتنا و  نیا  نارود  نآ  رد  یگنھرف  یملع و 

یروانف ملع و  نادیم  رد  ام  نیمھ ، رطاخ  هب  .دنتخادنا  بقع  ار  ام  دـندش و  هریخ  بوذـجم و  دنتـسب و  ار  اھمـشچ  دـندرک و  زاب  ار  اھ  هزاورد دـندشن ؛ لئاق  یجرا  اما  دـنوش ؛ لئاق  جرا 

یلخاد فرص  هب  دوب و  بولطم  ندوب ، یجراخ  فرـص  هب  ییالاک  رھ  اعقاو  هدرک -  قرف  یلیخ  تسین و  روط  نآ هناتخبـشوخ  الاح  هک  نم -  یناوج  ی  هرود فرع  رد  هک  نیا .میدنام  بقع 

دوبن روصت  لباق  الصا  شناد  یاھزرم  نتسکش  اھتسب و  نب ندرک  زاب  یقیقحت و  یملع و  راک  یخاتسگ  تأرج و  مھ  روشک  لخاد  رد  دوب و  اھنامز  نآ  یمومع  گنھرف  بولطمان ، ندوب 

دیلوت نامدوخ  میزاسب ، نامدوخ  ام  هک  نیا .دندرک  یمن رکف  دننک ، راک  روشک  زا  جراخ  یاھطیحم  رد  هک  نیا زج  یھار  چیھ  هب  دندید ، یم یدادعتـسا  نینچ  ناشدوخ  رد  هک  یناسک  و 

زا یـضعب  دـیاش  هک  مراد  غارـس  ار  یناوارف  یلیخ  ینیع  یاھ  هنومن هتفرگ ، رارق  مرایتخا  رد  هک  ینوگانوگ  یاھـشرازگ  تاعالطا و  زا  هدـنب  .دوبن  روصتم  الـصا  راـکتبا ، ناـمدوخ  مینک و 

ضوع بالقنا  ار  گنھرف  نیا  .تسھ  نوگانوگ  یاھنادـیم  رد  ندـش  دراو  تعاجـش  ییاکتادوخ و  یریلد و  تلاح  نیا  هناتخبـشوخ  زورما  هن ، زورما  اما  .دـینادب  ار  دراوم  نیا  مھ  اـھامش 

.دوب قادصم  کی  لاثم و  کی  نیا  .تسا  نیا  گنھرف  ی  هلوقم .درک 

1382/09/26 نیوزق نایوجشناد  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

، دشک یم ناتلیم  هک  ار  هچنآ  دیور و  یم یـشورف  یزبس اذغ و  ای  هویم  طاسب  ِرـس  رب  امـش  هک  تسا  نیا  لثم  یگنھرف  لماعت  هک  تسا  نیا  رد  یگنھرف  لماعت  مجاھت و  ِنیب  توافت 

دیتسناد دوخ  بسانم  دیدیدنسپ و  دیدید و  هچنآ  هک  تسا  نیمھ  مھ  گنھرف  ملاع  رد  .دیروخ  یم دینک و  یم باختنا  تسا ، دعاسم  ناتجازم  اب  ددنسپ و  یم ناتماک  امش و  مشچ 

رد .دنداد  دای  ام  هب  شیپ  ِلاس  دـصراھچ  رازھ و  ار  نیا  نیـصلاب ؛» ولو  ملعلا  اوبلطا   » .دادـن مھ  یلاکـشا  چـیھ  دـیریگ ؛ یم رگید  تلم  هعومجم و  زا  دـیدرکن ، هدـھاشم  یداریا  نآ  رد  و 

ای تسا  دیفم  امـش  یارب  دیناد  یمن تسیچ و  دیناد  یمن هک  ار  یا  هّدام دنریگ و  یم ار  ناتیاپ  تسد و  دنناباوخ ، یم ار  امـش  هکلب  نک ، باختنا  دـنیوگ  یمن امـش  هب  یگنھرف  مجاھت 

لایخ ام  هک  داد  رارق  یروط  ار  هیـضق  ِتروص  دننک ؛ یم قیرزت  ام  هب  دنا و  هتفرگ ار  نامیاپ  تسد و  هک  مینک  سح  ام  تشاذـگن  برغ  یایند  هتبلا  .دـننک  یم قیرزت  امـش  هب  لوپمآ  اب  هن ،

دراو ناشلوبق  دروم  جیار و  گنھرف  هب  یا  هشدخ کدـنا  رگا  هک  دنتـسھ  یناسک  نامھ  اھنیا  تقو  نآ  .دـندرک  لیمحت  ام  رب  میدرک ؛ یمن باختنا  هک  یلاح رد  مینک ، یم باختنا  میدرک 

هک تسا  نیا  دنا ! هتخادنا هار  ییادص  رـس و  هچ  ناملـسم  ِراد  یرـسور رتخد  راھچ  هس  یارب  دنناد ، یم یدازآ  دـھم  ار  نآ  هک  هسنارف  رد  دـینیبب  امـش  .دـنزادنا  یم هار  لاجنج  دوش ،

زیزع ناناوج  امش  هب  نم  ِیگشیمھ  ی  هیصوت نیا  .دروآ  یم دوجو  هب ار  یتخـس  رایـسب  تشونرـس  تلم ، کی  یارب  یا  همجرت ی  هشیدنا .مینک  لیلحت  دیاب  مینک ؛ رکف  دیاب  مییوگ  یم

.تسا

1380/02/12 تشر یّالصم  رد  نایگنھرف  ناناوج و  رادید  رد  تانایب 

کی هک  تسھ  تقو  کی  .تسا  تبثم  رما  کی  یگنھرف ، لدابت  اما  تسا ؛ یفنم  رما  کی  یگنھرف ، مجاـھت  .تسیچ  یگنھرف  لداـبت  یگنھرف و  مجاـھت  قرف  هک  متفگ  تقو  کـی  نم 

اب دنک و  یم ادـیپ  دـمآ ، شریگ  هک  ییاج  رھ  زا  دروخ -  یم شدرد  هب  هک  یزیچ  نآ  ار -  بسانم  یوراد  اذـغ و  ددرگ و  یم دـنک ، فرطرب  شدوخ  ندـب  رد  ار  یدوبمک  هک  نیا یارب  ناسنا 

هک ار  یزیچ  دننک و  یم نامتسم  ای  دننک ، یم نامشوھیب  ای  دنریگ ، یم ار  ام  یاپ  تسد و  مینک ؛ یمن باختنا  ام  هن ، هک  تسھ  مھ  تقو  کی  .دزیر  یم شدبلاک  لخاد  ار  نآ  دوخ  لیم 

اب نمـشد  ات  دزادنیب  تخل  ار  شدوخ  دـیابن  ناریا  تلم  میوگ  یم نم  درادـن !؟ قرف  مھ  اب  اھنیا  ایآ  .دـننک  یم قیرزت  ام  ندـب  رد  میراد -  مزال  ام  هک  یزیچ  نآ  هن  دـنھاوخ -  یم ناشدوخ 

.دنک قیرزت  ناریا  تلم  مسج  هب  شگنھرف  مود  تسد  یاھ  هلافت زا  دھاوخ ، یم شدوخ  هک  ار  هچنآ  اھ ، هویش نیرتنردم 

1376/09/18 یمالسا یاھروشک  نارس  سالجا  نیمتشھ  زاغآ  رد  تانایب 

نامزاس نیا  .دـنراد  نآ  هب  ار  زاین  تیاھن  رگید  یخرب  هک  دـنرادروخرب ، یـشزرا  اب  یگنھرف  یتعنـص و  یملع و  یاھییاناوت  یدـیلوت و  یعیبط و  تاناکما  زا  ام  یاھروشک  زا  یخرب  زورما 

.دشاب هتشاد  یدج  یتلاخد  تاناکما ، نیا  ی  هنالداع یقطنم و  لدابت  رد  دناوت  یم

1375/02/13 روشک تاعوبطم  نالوئسم  ناریدم و  رادید  رد  تانایب 

برغ زا  ار  تاعوبطم  ام  بوخ ؛ .تسا  تاعوبطم  نیمھ  یکی  شقیداصم ، زا  هک  مدرک  یلـصفم  ثحب  یگنھرف - » مجاھت   » لباقم ی  هطقن یگنھرف - » یطاعت   » ی هرابرد نم  تقو  کـی 

نارود رد  تاعوبطم ، راک  جوا  .درک  زاغآ  ار  شتیلاعف  دش و  ناریا  دراو  تاعوبطم  مھ  هاش  نیدلا  رصان  نارود  رخاوا  زا  .دنتـشاد  یراگن  همانزور ی  هفرح رد  یدایز  ی  هقباس اھیبرغ  .میتفرگ 

.درک ادیپ  شیازفا  جیردتب  هاش  نیدلارفظم  دھع  زا  ینعی  دوب ؛ هطورشم 
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1375/02/12 بالقنا ربھر  اب  ناملعم  نارگراک و  زا  یعمج  رادید 

کی هک  تسھ  تقو  کی  .تسا  تبثم  رما  کی  یگنھرف ، لدابت  اما  تسا ؛ یفنم  رما  کی  یگنھرف ، مجاـھت  .تسیچ  یگنھرف  لداـبت  یگنھرف و  مجاـھت  قرف  هک  متفگ  تقو  کـی  نم 

اب دنک و  یم ادـیپ  دـمآ ، شریگ  هک  ییاج  رھ  زا  دروخ -  یم شدرد  هب  هک  یزیچ  نآ  ار -  بسانم  یوراد  اذـغ و  ددرگ و  یم دـنک ، فرطرب  شدوخ  ندـب  رد  ار  یدوبمک  هک  نیا یارب  ناسنا 

هک ار  یزیچ  دننک و  یم نامتسم  ای  دننک ، یم نامشوھیب  ای  دنریگ ، یم ار  ام  یاپ  تسد و  مینک ؛ یمن باختنا  ام  هن ، هک  تسھ  مھ  تقو  کی  .دزیر  یم شدبلاک  لخاد  ار  نآ  دوخ  لیم 

اب نمـشد  ات  دزادنیب  تخل  ار  شدوخ  دـیابن  ناریا  تلم  میوگ  یم نم  درادـن !؟ قرف  مھ  اب  اھنیا  ایآ  .دـننک  یم قیرزت  ام  ندـب  رد  میراد -  مزال  ام  هک  یزیچ  نآ  هن  دـنھاوخ -  یم ناشدوخ 

.دنک قیرزت  ناریا  تلم  مسج  هب  شگنھرف  مود  تسد  یاھ  هلافت زا  دھاوخ ، یم شدوخ  هک  ار  هچنآ  اھ ، هویش نیرتنردم 

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

ددرگ و یم دـنک ، فرطرب  شدوخ  ندـب  رد  ار  یدوبمک  هک  نیا یارب  ناسنا  کی  هک  تسھ  تقو  کی  .تسا  تبثم  رما  کی  یگنھرف ، لدابت  اـما  تسا ؛ یفنم  رما  کـی  یگنھرف ، مجاـھت 

ام هن ، هک  تسھ  مھ  تقو  کی  .دزیر  یم شدـبلاک  لخاد  ار  نآ  دوخ  لیم  اب  دـنک و  یم ادـیپ  دـمآ ، شریگ  هک  ییاج  رھ  زا  دروخ -  یم شدرد  هب  هک  یزیچ  نآ  ار -  بسانم  یوراد  اذـغ و 

ام ندـب  رد  میراد -  مزال  ام  هک  یزیچ  نآ  هن  دـنھاوخ -  یم ناشدوخ  هک  ار  یزیچ  دـننک و  یم نامتـسم  ای  دـننک ، یم نامـشوھیب  ای  دـنریگ ، یم ار  ام  یاپ  تسد و  مینک ؛ یمن باـختنا 

یاھ هلافت زا  دـھاوخ ، یم شدوخ  هک  ار  هچنآ  اھ ، هویـش نیرتنردـم  اب  نمـشد  ات  دزادـنیب  تخل  ار  شدوخ  دـیابن  ناریا  تلم  میوگ  یم نم  درادـن !؟ قرف  مھ  اب  اھنیا  ایآ  .دـننک  یم قیرزت 

.دنک قیرزت  ناریا  تلم  مسج  هب  شگنھرف  مود  تسد 

1374/04/19 اھ ناتسا یمومع  گنھرف  یاھاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

ار یزیچ  دیابن  گنھرف  کی  هک  تسین  انعم  نآ  هب  مینک ، یم یراشفاپ  نآ  رب  حرطم و  ار  یگنھرف  مجاھت  ثحب  هک  یتقو .دـنراد  لدابت  اھگنھرف  هک  میا  هدرک ضرع  اھراب  مھ  ار  نیا  هتبلا 

، لدابت اعقاو  هک  هچنآ  تفرگ ، تدـش  هجوت  نیا  هک  یولھپ  سوحنم  نارود  رد  هژیو  هب  دـش و  هجوت  برغ  گنھرف  هب  هک  راجاق  رخاوا  ناریا  رد  هنافـسأتم  .دـیازفیب  دوخ  هب  دوخ ، جراـخ  زا 

شنیزگ ار  یزیچ  دوخ ، رایتخا  هب  لـقاع ، دنمـشوھ و  یناـسنا  یھاـگ.داد  خر  یگنھرف  لـیمحت  یعون  هکلب  تفرگن ؛ ماـجنا  برغ  اـب  طاـبترا  رد  دوب ، یگنھرف  لـماکت  یطاـعت و  یقلت ،

لیمحت ام ، روشک  رد  .دنتـسین  ناسکی  ود ، نیا  املـسم  .دـننک  یم لیمحت  قیرزت و  ار  یزیچ  روز ، هب شوھیب ، لفاغ و  تسم و  ناسنا  کی  هب  سکع ، هب یھاگ  دریذـپ و  یم دـنک و  یم

.دندرک قیرزت  مدرم  نیا  تاینھذ  گنھرف و  دبلاک  رد  ار  یزیچ  دشاب ، راک  رد  یحیحص  شنیزگ  هک  نیا نودب  دندمآ و  ینعی  دندرک ؛ یگنھرف 

1372/03/14 هعمجزامن یاھ  هبطخ رد  تانایب 

، برغ گنھرف  .میفلاخم  ناملسم ، یاھتلم  رب  برغ  گنھرف  لیمحت  اب  ام  هک  تسا  نیا  دنک ، یم نیگمشخ  یمالسا  یروھمج  هب  تبسن  ار  یرابکتسا  نمـشد  هک  یلئاسم  رگید  زا 

رد دیاب  ناملسم ، للم  رگید  ای  ناریا ، تلم  لثم  یتلم  مییوگ  یم ام  .میتسھ  اھگنھرف  لدابت  هب  دقتعم  ام  .دراد  مھ  یفنم  طاقن  تبثم ، طاقن  زا  یرادروخرب  نیع  رد  هک  تسا  یگنھرف 

درط دیاب  تسین  دیفم  مزال و  ناشیارب  هک  مھ  ار  هچنآ  اھگنھرف ، نیا  زا  .دننک  هدافتـسا  نآ  زا  بذج و  تسا ، روخبدرد  هب دیفم و  ناشیارب  هک  ار  هچنآ  دننک و  هاگن  ملاع  یاھگنھرف  نایم 

یبرغ گنھرف  تایـصوصخ  وزج  هک  ار  یرابودنب  یب داسف و  قرط ، ماسقا  عاونا و  اب  دنراد  رارـصا  اکیرما ، ماظن  صوصخب  یرابکتـسا و  یاھماظن  نارادمدرـس  یبرغ ، یاھتلود  اما  .دننک 

ام .میفلاخم  تسا ، هقباس  هب  قوبسم  رصاعم ، خیرات  رد  تسین و  مھ  زورما  صتخم  هک  اھشور ، نیا  اب  ام  .دننک  لیمحت  قیرزت و  یمالسا  یاھروشک  ناملـسم و  یاھتلم  هب  تسا ،

، تسا تسرد  قطنم  میلس و  لقع  فالخ  رب  تیناسنا و  حلاصم  عماوج و  عفانم  نانآ و  نایز  هب  دصرددص  دیدرک و  باختنا  نانز  ی  هرابرد ناتدوخ  هک  ار  یـشور  نآ  امـش  ارچ  مییوگ  یم

هک تسا  یدراوم  هلمج  زا  نیا  .میفلاخم و  نیا  اب  ام  .دـینک  یم هدافتـسا  نوگانوگ  قرط  یتاغیلبت و  لـیاسو  زا  روظنم ، نیا  یارب  امـش  دـینک !؟ لـیمحت  رگید  یاـھتلم  هب  دـیھاوخ  یم

.دنک یم نیگمشخ  ار  یرابکتسا  نارادمدرس 

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

 - یگنھرف لئاسم  ی  هنیمز رد  هلمج  زا  اھ ، هنیمز ی  همھ رد  هک  نیا زا  تسین  زاین  یب یتلم  چیھ  .تسا  مزال  یگنھرف  لدابت  .تسا  توافتم  یگنھرف » لدابت   » اب یگنھرف ،» مجاھت  »

تایقلخ ار ، یگدنز  بادآ  ناشیاھدمآ ، تفر و  رد  اھتلم  .تسا  هدوب  نیمھ  زین  خیرات  ی  هشیمھ .دزومایب  رگید  یاھتلم  زا  دوش -  یم هداد  گنھرف  مان  اھنآ  هب  هک  یلئاسم  هعومجم  نآ 

یداصتقا لدابت  زا  رتمھم  یتح  تسا ؛ هدوب  مھ  اب  اھتلم  یاھلدابت  نیرتمھم  نیا ، .دنا  هتفرگ ارف  رگیدکی  زا  ار  نید  ار و  فراعم  ار ، نابز  ار ، ترشاعم  بادآ  ار ، ندیـشوپ  سابل  ار ، ملع  ار ،

هلمج زا  اھروشک -  نیا  هب  ار  مالسا  هک  یلماع  نیرتشیب  ایسآ ، قرش  رد  الثم  تسا ! هدیماجنا  روشک  کی  بھذم  رییغت  هب  یگنھرف ، لدابت  نیا  هک  تسا  هداتفا  قافتا  رایسب  .الاک  و 

، دنداتفا هار  یناریا  ناحایس  راجت و  .دوب  ناریا  تلم  داحآ  دمآ  تفر و  هکلب  دوبن ؛ نیغلبم  توعد  درب ، هراق -  هبـش  زا  یمھم  یاھتمـسق  هب  یتح  یزلام و  روشک  هب  یزنودنا ، روشک  هب 

.تسا هدش  ناملـسم  یزنودنا -  ینعی  تسایـسآ -  رد  یمالـسا  تلم  نیرتگرزب  دیاش  زورما  هک  یگرزب  تلم  دینیب  یم امـش  هک  تساھدمآ  تفر و  نیا  ی  هیاس رد  دندمآ و  دـنتفر ،

رگید یاھتلم  زا  اھزیچ  یلیخ  نامز ، لوط  رد  مھ ، ام  تلم  دوخ  .درب  اھدـمآ  تفر و  نیمھ  ار  مالـسا  گنج ! ریـشمش و  هن  دـندرب و  اـھنآ  یارب  ینید  نیغلبم  هن  راـب ، لوا  ار  مالـسا  نیا 

.تسا بوخ  تسا و  یگنھرف  لدابت  نیا ، .تسا  ملاع  رساترس  رد  یگنھرف  تایح  فراعم و  ندنام  هزاتورت  یارب  یرورض  دنور  کی  نیا ، و  تسا ، هتخومآ 

نینچ .درب  یم موجھ  ّتلم  نآ  یگنھرف  یاھناینب  هب  تلم ، کی  ندرکریسا  یارب  دوخ و  یـسایس  دصاقم  یارب  یداصتقا -  ای  یـسایس  هعومجم -  کی  هک  تسا  نیا  یگنھرف  مجاھت 

لدابت رد  .تسا  مجاھت  شمـسا  نیا ، .یلم  یاھرواب  گنھرف و  اباھنآ  ندرک  نیزگیاج  دـصق  هب  اـّما  روز ؛ هباـما  دـنک ؛ یم تلم  نآ  روشک و  نآ  دراو  ار  یا  هزاـت یاـھزیچ  مھ  یا  هعومجم

یتلم نآ  یگنھرف ، لدابت  رد  .تسا  نآ  ندرب  نیبزا  یلم و  گنھرف  ندرک  نک  هشیر فدھ ، یگنھرف ، مجاھت  رد  اما  .تسا  نآ  ندرک  لماک  یلم و  گنھرف  ندرکروراب  فدـھ ، یگنھرف ،

ناریا تلم  دینک ، ضرف  .دریگ  یم میلعت  اھنآ  زا  ار  شناد  دـییامرفب ، ضرف  .دریگ  یم ار  هقالع  دروم  بوخ و  نیـشنلد و  عوبطم و  یاھزیچ  ددرگ  یم دریگ ، یم یزیچ  رگید  یاھتلم  زا  هک 

یمدرم اھنآ  هک  دنیب  یم دور و  یم ایـسآ  قرـش  یاصقا  هب  .تسا  بوخ  یلیخ  دریگب ، دای  اھنآ  زا  ار  نیا  رگا  .دنندرک  رطخ  یـشوکتخس و  لھا  یمدرم  اھنآ  دـنیب  یم دور و  یم اپورا  هب 

یاراد سانـش ، تقو  روشک ، نآ  مدرم  دـنیب  یم دور و  یم روشک  نالف  هب  .تسا  بوخ  یلیخ  دریگب ، دای  اھنآ  زا  ار  نیا  رگا  .راک  قاتـشم  راک ، هب  دـنم  هقالع راک ، نادـجو  یاراد  دنتـسھ 

.تس یبوخ یاھزیچ  اھنیا  دریگب ، دای  رگا  .دنمارتحا  ِّسح  بدا و 
ّ
ِسح  یاراد  ّتبحم ، یاراد  طابضنا ، مظن و 

هک یناسنا  لثم  تسرد  .دریگ  یم میلعت  نارگید  زا  دـنک ، یم لماک  ار  وا  گنھرف  هک  ار  ییاھزیچ  تسرد و  طاـقن  ددرگ  یم هدـنریگارف ، تلم  .تسا  نینچ  هیـضق  یگنھرف ، لداـبت  رد 

دروم تلم  هب  هک  ییاھزیچ  یگنھرف ، مجاھت  رد  .دورب  نیب  زا  شـصقن  دوش و  ملاس  اـت  دـنک ، یم فرـصم  ار  بساـنم  یاذـغ  اود و  .ددرگ  یم یبساـنم  یاذـغ  لاـبند  تسا و  فیعض 

ناش یسانش تقو ی  هیحور دندماین  دندرک ، عورش  ام  روشک  رد  ار  یگنھرف  مجاھت  یتقو  اھییاپورا ، دییامرفب  ضرف  .تسا  دب  یاھزیچ  هکلب  تسین ، بوخ  یاھزیچ  دنھد ، یم مجاھت 

نادجو یاراد  یتلم  ناریا ، تلم  دننک  یعس  تاقیقحت ، تاغیلبت و  اب  دننک و  رـشتنم  ام  تلم  رد  ار ، یملع  یواکجنک  سـسجت و  ای  ار ، لئاسم  رد  ندرک  رطخ  تعاجـش و  ی  هیحور ار ،

؛ یـسنج تالابم  یاراد  دوب  یتلم  لاس ، نارازھ  لوط  رد  ام ، تلم  .دندرک  یم ام  روشک  دراو  ار  یـسنج  یرگ  یلاباال هلأسم  دننک ! یمن هک  ار  اھراک  نیا  .دوش  یملع  نادجو  ای  یراک 

ی همھ رد  اـھنارود و  ی  همھ رد  .تسھ  هشیمھ  اـطخ  هدرک ؛ یمن فلخت  اـطخ و  یـسک  هک  نیا هن  .تسا  هدوب  یمالـسا  نارود  ماـمت  رد  نیا  درم و  نز و  هب  طوـبرم  یاـھتیاعر  ینعی 
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! هعماج فرع  دوشب  یزیچ  هک  تسا  نیا  زا  ریغ  اطخ  اما  تسھ ؛ اطخ  .دننک  یم اطخ  رشب  دارفا  اھ ، هنیمز

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

، یگنھرف مجاھت  رد  دـنک ؛ فرـصم  هک  درخ  یم بسانم  یاود  اذـغ و  رازاب ، هچوک و  رد  هک  دوش  یمدآ  هب  هیبشت  دریگ ، یم یزیچ  هناگیب  گنھرف  زا  هک  یتلم  یگنھرف ، لداـبت  رد  رگا 

تـسا مولعم  دنک و  یم قیرزت  وا  هب  یلوپمآ  نمـشد ، تقو  نآ  .مینک  هیبشت  دـنکب ، دـناوت  یمن یراک  شدوخ  هداتفا و  هک  یرامیب  هب  دـیاب  تسا ، هتفرگ  رارق  مجاھت  تحت  هک  ار  یتلم 

.تسا یگنھرف  مجاھت  نیا ، .دینک  ناتندب  دراو  باختنا و  لیم  اب  ار  نآ  دیورب و  امش  دوخ  هک  ینامرد  وراد و  نآ  اب  دراد  قرف  نیا ، تسیچ ! دنک ، قیرزت  نمشد  هک  یلوپمآ 

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

مجاھت اما  .مینک  لماک  ار  یدوخ  گنھرف  ینعی  میوش ؛ لماک  ات  میھد  یم ماجنا  یگنھرف  لدابت  .تسا  نمـشد  باختنا  هب  یگنھرف  مجاھت  اـما  تساـم ؛ باـختنا  هب  یگنھرف  لداـبت 

راگزور توق و  ماگنھ  رد  یگنھرف  لدابت  .تسا  دـب  یاھزیچ  زا  یگنھرف  مجاھت  تسا ؛ بوخ  یاھزیچ  زا  یگنھرف  لدابت  .دـنک  نک  هشیر ار  یدوخ  گـنھرف  اـت  دریگ  یم ماـجنا  یگنھرف 

، دنوش دراو  دنتساوخ  اج  رھ  نیتال ، یاکیرما  اقیرفآ و  ایسآ و  رد  نارگرامعتسا ، هک  دیدید  اذل  .تسا  تلم  کی  فعض  نارود  رد  یگنھرف  مجاھت  یلو  دریگ ؛ یم ماجنا  تلم  کی  ییاناوت 

لوا ار  ناتسوپھایس  ناتـسوپخرس و  دندش ! دراو  ناش  یحیـسم  یریـشبت  یاھتأیھ  یحیـسم و  یاھنویـسیم  دنوش ، دراو  ناشیاھقازق  نازابرـس و  نارادمتـسایس و  هک  نآ زا  لبق 

! دندروآ رد  ار  ناشردپ  دندرک و  ناش  هراوآ ناش ، هناشاک هناخ و  زا  مھ  دعب  .دنتخادنا  ناشندرگ  هب  رامعتسا  بانط  دعب  دندرک ، یحیسم 
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