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 [ پا چـ تشگزاب ]  | [ ] 

1 هلاقم :  دادعت   ، 101 شیف :  دادعت  یگنھرف -  مجاھت 

1393/06/13 ىربھر ناگربخ  سلجم  ىاضعا  اب  رادید  رد  تانایب 

دیاب ام  شخب  هس  نیا  رد  .تسا  گنھرف  ى  هلئسم ىکی  تسا ، داصتقا  ى  هلئـسم ىکی  تسا ، ىروانف  ملع و  ى  هلئـسم ىکی  دراد : شقن  رایـسب  روشک  تیوقت  رد  مھ  عوضوم  هس 

هتبلا مھ  تیعمج  ى  هلئسم .دننکب  راک  دنوشب و  لاعف  ىتسیاب  تمسق  هس  رھ  رد  ام ، نیذفنتم  نیرثؤم و  ام ، نیلوئسم  ام ، ىاھتلود  .دنا  ىدیلک رـصانع  اھنیا  مینک ؛ ىراذگ  هیامرس

لسن شیازفا  و  ىلم ؛ رادتقا  رد  دراد  ىدایز  ریثأت  تیعمج  ى  هلئسم تسا ، اجب  ًالماک  دندرک -  هیکت  نیا  ىور  مھ  نایاقآ  زا  ىـضعب  هک  دندرک  هراشا  هک  روط  نامھ تسا -  مھم  رایـسب 

.مدرم دـیاقع  اـھرواب و  حطـس  رد  صوصخب  تسا ؛ گـنھرف  ى  هلئـسم رت ، مھم اـھنیا  ى  همھ زا  هتبلا  .رادـتقا  داـجیا  رد  دراد  ریثأـت  ىلیخ  تیعمج ، ظاـحل  زا  روشک  ندوب  گرزب  ناوـج و 

تنرتنیا و هراوھام و  لیبق  زا  دوشیم ، راذگرثا  ىاھ  هناسر داجیا  فرـص  ىللملا  نیب نوگانوگ  ىاھ  هیامرـس زا  ىرایـسب  هک  دش  هراشا  .دننکیم  ىراذـگ  هیامرـس دـنراد  ردـقچ  دـینیب  ىم

ىمالـسا و ماظن  ذوفن  ى  هطیح زا  عقاورد  ار  اھنیا  دـنراذگب و  رثا  مدرم  ىاھرواب  مدرم و  دـیاقع  ىور  رب  هکنیا  ىارب  دـننکیم  فرـص  ار  ىدایز  ىاـھ  هیامرـس دـنراد  اـھنیا ؛ لاـثما  لـیابوم و 

، ام ىاملع  میـشاب ؛ هتـشاد  ىعانقا  ىنییبت و  ىاھحرط  اـھرواب  هب  تبـسن  فلتخم ، حوطـس  رد  میناوتب  اـم  هک  تسا  نیا  مھ  نآ  رھزداـپ  هتبلا  هک  دـننک ؛ جراـخ  ىمالـسا  ىاھـشزرا 

املع میقتـسم  طابترا  هتبلا  هک  دننک  قیمعت  دننک و  تیبثت  مدرم  نھذ  رد  ار  اھرواب  نیا  دنناوتب  دیاب  ام  ىامیـسوادص  ام ، ناگدنیوگ  ام ، ىتاغیلبت  ىاھنامزاس  ام ، ىگنھرف  ىاھنامزاس 

املع و میقتسم  طابترا  ىاج  دناوتیمن  تسا ، ریگارف  ى  هناسر کی  هک  امیـسوادص  ىتح  ىزیچ ؛ چیھ  دریگیمن ، ار  نیا  ىاج  ىزیچ  چیھ  تسا ؛ ىلیدب  ىب رـصنع  لماع و  کی  مدرم ، اب 

.دریگب مدرم  اب  ار  ىنید  نیرکفتم 

1393/05/01 نایوجشناد رادید  رد  تانایب 

ام ى ٧٠  هھد رد   » هکنیا .تسا  هعماج  گنھرف  ىداصتقا و  تیریدـم  ىاھ  هویـش نیب  طابترا  منک ، دـیکأت  نآ  ىور  مھاوخیم  تسا و  ىتسرد  ى  هتکن دوب و  تاـنایب  رد  هک  ىرگید  ى  هتکن

ى هلئـسم کی  ناونع  هب گنھرف  هب  هاگن  نکل  مینکیمن ؛ در  ار  نیا  ام  تسا ؛ ىتسرد  فرح  نیا  دوب » ىداصتقا  مجاھت  ْمجاـھت  هک  ىلاـحرد میدرک  حرطم  ار  ىگنھرف  مجاـھت  ى  هلئـسم

تشاد و تیمھا  هچنآ  اما  دشیم ؛ مھ  ىداصتقا  تیریدم  ىاھ  هویش هب  ىیاھضارتعا  تقو  نامھ .دشاب  حوطس  ى  همھ رد  همھ  هجوت  دروم  ىتسیاب  ًامتح  ىتایح ، ى  هلئسم لیـصا و 

سکع هک  نانچمھ دراذـگیم ، گنھرف  ىور  رب  ىتاریثأت  ىداصتقا  تیریدـم  ى  هویـش هک  میراد  لوبق  اـم  هتبلا  .تسا  ىگنھرف  ىاـھ  ىریگ تھج هب  هاـگن  تسا ، تیمھا  زئاـح  مھ  زورما 

.تسا قداص  مھ  هیضق 

1393/01/01 یوضر رھطم  مرح  رد  تانایب 

نامیا زا  تسا  ترابع  گنھرف ، ی  هنیمز رد  نانمـشد  ّکرحت  جامآ  فدھ و  .دراد  گنھرف  هک  یدایز  ریثأت  نیمھ  رطاخ  هب ارچ ؟ .تسا  اج  همھ  زا  رتشیب  گنھرف  یور  رب  نانمـشد  زکرمت 

میھاوخیمن .دنشاب  رایشھ  دیاب  دنشاب ، ساّسح  دیاب  تسا ؛ کانرطخ  رایسب  یگنھرف  یاھ  هنخر دنـشاب ؛ یگنھرف  ی  هنخر بقارم  دیاب  یگنھرف ، نالوئـسم  .مدرم  یاھرواب  مدرم و 

اھنیا اھ ، یراک طلغ اھ ، یراک مک یگنھرف ، ریغ  نالوئسم  یگنھرف ، نالوئسم  فلتخم ، نالوئسم  میرـّصقم ؛ مھ  ام  دوخ  هن ، تسا ؛ ناگناگیب  راک  یگنھرف  یاھ  بیـسآ ی  همھ مییوگب 

یاھ هاگتسد بالقنا ، ّلوا  یاھزور  زا  زورما و  .مینک  شومارف  میناوتیمن  یگنھرف  لئاسم  ی  هنیمز رد  مھ  ار  نمشد  روضح  اّما  میزادنا ؛ یمن نمـشد  ندرگ  هب  ار  همھ  ام  هتـشاد ؛ ریثأت 

، دنداد رارق  مجاھت  دروم  ار  مدرم  نامیا  تسا ؟ یگنھرف  ِراک  نیا  .دـننک  داقتعا  یب بالقنا  نیا  یاھ  هیاپ هب  تبـسن  ار  مدرم  هکنیا  یارب  دـنا  هتـشاذگ ار  دوخ  ناوت  و شوت ی  همھ تاغیلبت ،

.دریگب هدیدن  ناسنا  دوشیمن  ار  نیا  دنھدیم ؛ رارق  مجاھت  دروم  ار  مدرم  یبلق  یاھرواب 

بالقنا یاھراعـش  زا  هک  یدازآ ــ  اب  نیا  ایآ  دنـشاب ؟ ساّسح  ردقچ  دنـشاب ، ساّسح  روشک  نیلوئـسم  دییوگیم  امـش  بخ  دـنیوگب : هک  دوشب  حرطم  تسا  نکمم  اجنیا  یلاؤس  کی 

یزاساھر زا  ریغ  یدازآ  تسا ؛ یراگنلو  زا  ریغ  یدازآ  درادـن ؛ یتافانم  چـیھ  یدازآ  اـب  ریخن ، هک  تسا  نیا  باوج  درادـن ؟ یتاـفانم  تسا ــ  یمالـسا  یروھمج  یاـھ  هیاـپ وزج  تسا و 

یارب هک  روشک  رد  دنتـسھ  یناسک  هچنانچ  رگا  .درادـن  ینعم  یدازآ  هطباض ، نودـب  تسا ؛ هطباـض  یاراد  شدوخ  تسا ــ  یھلا  گرزب  تمعن  هک  یدازآ ــ  .تسا  اـھ  هطباـض ی  همھ

ندب و ی  هدننک مومـسم ّداوم  ی  ّهیقب نیئورھ و  رگا  هک  نانچمھ  .تسا  یدازآ  نیا  هکنیا  ناونع  هب درک  اشامت  ار  نیا  دوشیمن  دننکیم ، شالت  دنراد  ندز  ناناوج  نامیا  ی  هشیر هب  هشیت 

زا ی  هدافتسا اب  نایب ، زا  ی  هدافتسا اب  رنھ ، زا  ی  هدافتسا اب  یناسک  مینیبب  هکنیا  .تسشن  توافت  یب دوشیمن  دنک ، عیزوت  نآ  نیا و  نیب  دھاوخب  یسک  ار  اھ  هداوناخ ی  هدننک تخبدب

مینک اشامت  مینیشنب  ام  دننک ، داجیا  هنخر  مدرم  یبالقنا  یمالـسا و  گنھرف  رد  دنھدب ، رارق  مجاھت  دروم  ار  مدرم  نامیا  دننزب ، ار  مدرم  هار  لوپ ، زا  ی  هدافتـسا اب  نوگانوگ ، یاھرازبا 

! تسین ایند  یاج  چیھ  رد  یدازآ  روج  نیا  تسا ، یدازآ  هک  مییوگب  و 

1392/09/19 یگنھرف بالقنا  یلاع  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

یلیخ مییوگیم ، ام  طقف ]  ] هن هك  دندید  شاوی  شاوی  دعب  یمجاھت ؟ هچ  دنتفگ  دندش ؛ ركنم  ار  مجاھت  لصا  اھ  یـضعب میدرك ؛ حرطم  ار  یگنھرف  مجاھت  ثحب  نیا  زا  لبق  لاس  دنچ  ام 

ام هب  اكیرمآ  دنیوگیم  مھ  اھ  ییاپورا دوخ  هك  دندید  دـعب  دـندرك ؛ یگنھرف  مجاھت  ام  هب  اھ  یبرغ دـنیوگیم  دـننكیم و  حرطم  ار  یگنھرف  مجاھت  ی  هلئـسم مھ  یبرغریغ  یاھروشك  زا 

رارق ریثأت  تحت  ار  ام  گنھرف  دـنراد  دـنا و  هدرك ام  هب  یا  یگنھرف مجاھت  هچ  ییاكیرمآ  یاھباتك  ییاكیرمآ ، یاـھملیف  دـنتفگ ]  ] هك دـیا  هدـناوخ دـیا ، هدـید دـبال  هدرك ! یگنھرف  مجاـھت 

هك نم  الاح  اھدص -  .تسا  یّتیعقاو  كی  یگنھرف  مجاھت  تفرگ ! رارق  دندركیمن  لوبق  هك  یناسك  زا  یلیخ  لوبق  دروم  مھ  ام  فرح  نیا  نارگید ، لوبق  تكرب  هب  هرخالاب  دعب  .دـنھدیم 

رد بوتكم  یتنرتنیا ، یریوصت ، یتوص ، ی  هناسر اھدص -  میوگیم  منك ، طایتحا  دھاوخیم  ملد  یرامآ  یاھ  هنیمز رد  هدرخ  كی نوچ  هدنب  الاح  اھتنم  اھرازھ ؛ تفگ  دوشیم  اھدص ، میوگیم 

دراد یراك  كی  روشك  نالف  نویزیولت  ای  روشك  نالف  یویدار  دینك  ضرف  هك  تسھ  تقو  كی .دننكیم  ار  ناشدوخ  راك  دنراد  هكنیا  هن  ناریا ! فدـھ  اب  ناریا ! فدـھ  اب  دـننكیم  راك  دـنراد  ایند 

دصر ار  ام  لئاسم  دننكیم ؛ قیبطت  یناریا  رصنع  ای  نابز  یسراف ی  هدافتسا تقو  اب  ار  نآ  دنزاسیم ؛] همانرب   ] یسراف نابز  اب  تسا ؛ اجنیا  فدھ  ًالصا  تسین ، نیا  دنكیم ؛ شدوخ  یارب 

.دننكیمن مھ  راكنا  دنیوگیم ، مھ  ناشدوخ  .تسا  اجنیا  فدھ  هك  تسا  حضاو  ًالماك  ینعی  دننكیم ؛ ّهیھت  ناشدوخ  ی  هناسر یارب  اوتحم  تاعوضوم و  لئاسم ، نآ  قبط  رب  دننكیم و 

1392/09/19 یگنھرف بالقنا  یلاع  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

زا یتنرتنیا  یاھیزاب  نیا  .دـننك  یراذـگرثا  كدوك -  ّیتح  ناوجون ، ناوج ، ام -  ّتلم  راتفر  یوررب  اـم و  ّتلم  نھذ  یوررب  دـنھاوخیم  دراد ؛ دوجو  هك  تسا  یتقیقح  كـی  یگنھرف  مجاـھت 

اب مدروخ  صرح  باّذج  راد و  ینعم ِیلخاد  یزاب  بابسا دیلوت  ی  ّهیضق رس  ردقچ  نم  هك  تسا  نیمھ  ی  هلمج زا  دوشیم  روشك  دراو  هك  ییاھ  یزاب بابـسا نیا  تسا ؛ نیمھ  ی  هلمج

هك دـینك  لابند  مھ  ار  میمـصت  نامھ  هللاءاش  نا الاح  دـش ، هتفرگ  هنیمز  نیا  رد  یمیمـصت  كی  اجنیا  ًارھاظ  هللادـمحب  ّهتبلا  دـننكب ؛ لابند  ار  راـك  نیا  هك  راـك  نیا  نیلوئـسم  زا  یـضعب 

ینعی ار -  لباقم  فرط  ّتیـساّسح  مھ  ّلوا  دوب ؛ مھ  بوخ  دـندرك ؛ تسرد  یبوخ  یاھكـسورع  لوئـسم ، لاّعف و  یاـھ  هاگتـسد زا  یكی  رد  دـندمآ  اـم  ناتـسود  بخ ، .دوشب  ییارجا 

تسا نیا  امش  راك  لاكشا  هك  متفگ  اھنیا  هب  نم  .تفرگن  یلو  دندرك ؛ تسرد  ار  اھكسورع ]  ] نیا اھنیا ، دننام  یبراب و  لباقم  رد  دندمآ  اھنیا  هك  تخیگنارب  ار -  اھ  یجراخ ار ، نیفلاخم 

 - تسا اھنیا  مییوگیم  هك  یگنھرف  تسویپ  دینیبب ، دسانـش -  یمن ًالـصا  ام  ی  هّچب ار  امـش  كسورع  نیا  رازاب ، رد  دیدروآ  ار  یرتخد  كی  ار ، یرـسپ  كی  مان ، نالف  هب  دـیدمآ  امـش  هك 

هك دعب  هدید ، اجنآ  ار  ملیف  نیا  دـنا ، هدرك تسرد  ملیف  تسیب  هد  .دسانـشیم  ام  ی  هّچب ار  نمتب  دسانـشیم ، ام  ی  هّچب ار  یتوبكنع  درم  هك  یلاح  رد  طقف ، تسا  كسورع  كی  بخ ،

[. تسا  ] یگنھرف تسویپ  نیا  دسانـش ؛ یم ار  كسورع  دیرخب ؛ نم  یارب  ار  نیا  دیوگیم  شردام  ردپ و  هب  تسھ ، هزاغم  رد  دركیم ، راك  تشاد  ملیف  رد  هك  یكـسورع  نامھ  دـنیبیم 

یفّرعم هك  دعب  اھ ؛ هّچب شیپ  دوشب  یفّرعم  كسورع  نیا  هكنیا  یارب  دـیدركیم  تسرد  كدوك  ملیف  تسیب  هد  كسورع ، تخاس  رانك  رد  دـیتخاس ، هك  ار  كسورع  نیا  یتسیاب  امش 

مجاھت نیا  لاحرھ  هب .درك  تسیاب  ار  ییاھّتقد  نینچ  كی  ینعی  .دش  تسكـشرو  و  دوشیم ؛ تسكـشرو  درادـن و  رازاب  دـشن ، یفّرعم  یتقو  یلو ] ، ] دـنرخیم ناشدوخ  تقو  نآ دـش ،
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.تسا یّتیعقاو  كی  لكش  نیا  هب  یگنھرف 

یناوارف یاھ  هاگشزومآ هدرك ، ادیپ  جاور  یلیخ  رتمك -  یلیخ  یلیخ  رگید  یاھنابز  الاح  یسیلگنا ، نابز  صوصخلاب  یـسیلگنا -  نابز  شزومآ  نالا  دینادیم ، بخ  .نابز  شزومآ  یاھباتك 

ی هدننك لقتنم هدش ، نیودت  یسیلگنا  نابز  شزومآ  یاھباتك  نیا  یبوخ  دیدج و  یاھ  هویـش اب  مھ  یلیخ  هك  شزومآ  یاھباتك  ی  همھ تسھ ؛ شزومآ  زكارم  بخ ، .دنروآ  یم دوجو  هب

نابز نآ  تسا  نكمم  ّیتح  دریگیمن ؛ دای  نابز  طقف  دـناوخیم ، ار  نیا  هك ]  ] ام ناوج  ام و  ناوجون  نیا  ام ، ی  هّچب نیا  بخ  .تسا  یـسیلگنا  یگدـنز  كبـس  تسا ، یبرغ  یگدـنز  كـبس 

نیا دور ؛ یمن نیب  زا  نیا  دـیآ ؛ یم دوجو  هب وا  دوجو  رد  یبرغ  یگدـنز  كبـس  زا  باتك  نیا  ندـناوخ  رثا  رب  هك  تسا ]  ] یعابطنا ریثأت و  نآ  دراذـگیم  رثا  وا  رد  رتشیب  هچنآ  اّما  دورب ، شدای 

.دننكیم دنراد  ار  اھراك 

1392/09/19 یگنھرف بالقنا  یلاع  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

نیا هك  تسا  ادیپ  دوشیم ؛ جیار  دراد  ایند  رد  یشور  كی  یركف ، كی  یزیچ ، كی  دینك  ضرف  .میسانشب  دیاب  دورو  زا  لبق  ّیتح  دورو ، ّلوا  رد  ار  هدیدپ  یمجاھت ، لئاسم  اب  دروخرب  رد  ام 

یانعم .تسیچ  نیا  اب  هنامیكح  دروخرب  هك  دیشاب  ركف  هب  دیایب ، هكنآ  زا  لبق  دیـشك -  راصح  دوشیمن  تسا ، طابترا  لاّصتا و  یایند  تسا ، تاطابترا  یایند  ایند  بخ  دمآ -  دھاوخ  اجنیا 

یا هدـیدپ یھاگ  مینك ، حالـصا  میناوتیم  هك  تسا  یا  هدـیدپ یھاگ  مینك ، لوبق  میناوتیم  ار  نآ  اـم  هك  تسا  یا  هدـیدپ كـی  یھاـگ  هن ، مینك ؛ در  ار  نآ  اـم  هك  تسین  نیا  هشیمھ  نیا 

راچد امش  دعب  هك  دراد  ار  تالاكـشا  نیا  نداتفا ، جالع  ركف  هب  رید  ندیمھف ، رید  ندیبنج ، رید  .دنك  فرطرب  ار  نآ  لكـشم  لیذ ، نآ  هك  مینك  فیرعت  شیارب  یلیذ  كی  میناوتیم  هك  تسا 

 - تسین ّیكش  دنك ؛ عافد  دیاب  ناسنا  تسھ ، مجاھت  یتقو  ّهتبلا  میشاب -  هتشاد  یعافد  عضوم  طقف  هك  میوگیمن  نم  سپ  .دیوشب  هجاوم  اھنآ  اب  دیناوتیمن  هك  دیوشیم  یتالكشم 

لاعفنا راك ، نیرتدـب  مجاھم ، گنھرف  لباقم  رد  لاحرھ  هب .میـشاب  هتـشاد  دـیاب  حیحـص  تكرح  عضوم  یمجاھت ، عضوم  یتابثا ، عضوم  اّما  تسین ؛ یعاـفد  عضوم  طـقف  نم  ی  هیـصوت

نیا لباقم  رد  ام  بخ ، یلیخ  مییوگب  هك  تسا  نیا  رثكاّدـح  دـنكب ؛ لـعفنم  ار  اـم  دـیابن  مجاـھم  گـنھرف  .تسا  لاـعفنا  راـك ، نیرتراـب  تراـسخ تسا ؛ لاـعفنا  راـك ، نیرت  تشز تسا ؛

.درك زیھرپ  نآ  زا  یتسیاب  هك  تسا  ییاطخ  نمشد ، مجاھت  نتفریذپ  ندش و  لعفنم  .میوشیمن  مھ  لعفنم  اّما  میھدب ، ماجنا  یتكرح  كی  میناوتیمن 

1392/04/30 ماظن نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

تسا یتیعقاو  كی  نیا  .ینوریب  یاھمجاھت  ی  هیحان زا  مھ  روشك ، لخاد  یاھ  یروتاتكید یلخاد و  دادبتسا  ی  هیحان زا  مھ  میدروخ ؛ یتخس  یاھ  هبرـض ریخا  نرق  هس  ود  لوط  رد  ام 

تموكح قیرط  زا  یجراـخ  ذوفن  نیلوا  هك  تسا  لاـس  هدزاود  تسیود و  ینعی  تسا ؛ یدـالیم  لاس ١٨٠٠  زا  ام  روشك  رد  هناگیب  یاھتلود  ذوفن  دورو و  خـیرات  .میدروخ  هبرـض  اـم  هك 

اب ی  هھجاوم رد  اھتلود  نآ  فعـض  .دمآ  شیپ  هك  یتاعبت  و  دننادیم -  دـندرك ، هظحالم  هك  یناسك  ار  شخیرات  الاح  هك  ناریا -  دـمآ  یـسیلگنا  ِمكلم  ناج  داتفا ؛ قافتا  دـنھ  ِیـسیلگنا 

كی مھ  نیا  میتشاد ؛ یئاھتمیزھ  میدـش ، فعـض  راچد  ام  هتفر  هتفر  روط  نیمھ  دـش و  روشك  لاعفنا  بجوم  یبرغ ، یاھتموكح  یبرغ و  تسایـس  یبرغ و  گـنھرف  مجاـھت  ذوفن و 

، دندرك ادیپ  یسایس  ذوفن  مھ  دندز ؛ ام  هب  یتخـس  یاھ  هبرـض .میریگب  هدیدن  ار  هرود  نیا  میناوتیمن  روشك  ینونك  تیعـضو  تخانـش  روشك و  لئاسم  دروآرب  رد  ام  .تسا  یتیعقاو 

.دندرك تراغ  ار  ام  عبانم  مھ  دندرك ، ادیپ  یگنھرف  ذوفن  مھ 

1392/02/10 شرورپ شزومآ و  ماظن  رد  لوحت  داجیا  یلک  یاھ  تسایس غالبا 

 ... روشک شرورپ  شزومآ و  ماظن  رد  لوحت  داجیا  یلک  یاھ  تسایس 

: ... رد هژیوب  یمالسا  تیبرتو  میلعت  هفسلف  رب  ینتبم  شرورپ  تیبرت و  هب  مامتھا  - 5

هلباقم یتسود و  نطو  یلم ، یگتـسبمھ  تدحو و  میکحت  یارب  یریذـپ  هعماج  هب  مامتھا  نازومآ و  شناد  یعامتجا  یـسایس و  ینید ، شنیب  دـشر  ینالقع و  تیبرت  ءاقترا  - 5 - 3

.یلم عفانم  ینید و  یرالاس  مدرم  یدازآ ، لالقتسا ، تشادساپ  یگنھرف و  مجاھت  اب  هنادنمشوھ 

1391/07/23 یلامش ناسارخ  ناتسا  ناناوج  رادید  رد  تانایب 

یعارتخا و یتعنص و  هب  رھاظب  هک  یئاھروشک  نآ  ّیتح  هدرواین ؛ راب  هب  هعجاف  ررض و  زج  دندرک ، لمع  دنتسناد و  اور  ناشدوخ  یارب  ار  دیلقت  نیا  هک  یئاھروشک  یارب  برغ  زا  دیلقت 

، دندش دراو  اھ  یبرغ اجرھ  .تساھگنھرف  ی  هدـننکدوبان گنھرف  برغ ، گنھرف  .تسا  مجاھم  گنھرف  کی  برغ ، گنھرف  هک  تسا  نیا  تلع  .دـندوب  دـلقم  اما  دندیـسر ، مھ  یتورث 

.دنداد رییغت  ار  اھنآ  طخ  دنداد ، رییغت  ار  اھنآ  نابز  دنداد ، رییغت  ار  اھتلم  خیرات  دنتـسناوت ، هک  یئاجنآ  ات  دندرب ؛ نیب  زا  ار  یعامتجا  ِیـساسا  یاھناینب  دـندرک ، دوبان  ار  یموب  یاھگنھرف 

نابز نرق  دنچ  یـسراف  نابز  دنھ ، ی  هراق هبـش رد  .دـندرب  نیب  زا  ار  نآ  تشاد ، دوجو  یبیقر  نابز  رگا  یـسیلگنا ؛ هب  دـندرک  لیدـبت  ار  یموب  مدرم  نابز  دـندش ، دراو  اھ  سیلگنا اج  رھ 

دندمآ اھ  سیلگنا .تفرگیم  ماجنا  یسراف  نابز  اب  هتسجرب ، یاھتیصخش  هدمع ، سرادم  ناروشناد ، مدرم ، یتلود ، یتموکح ، یاھ  هاگتسد تابتاکم  تاجتـشون ، مامت  دوب ؛ یمـسر 

اما تسا ؛ بیرغ  یـسراف  نابز  اجنآ  رد  زورما  هدوب ، یـسراف  نابز  یاھنوناک  زا  یکی  هک  دنھ  ی  هراق هبـش .دندرک  جئار  ار  یـسیلگنا  نابز  دندرک ، عونمم  دـنھ  رد  روز  اب  ار  یـسراف  نابز 

ی همھ رد  .هدش  لیمحت  نیا  دننزب -  فرح  یسیلگنا  دیاب  تسا -  یسیلگنا  اب  ناشناگبخن  بلاغ  ندز  فرح  تسا ، یسیلگنا  اب  یتلود  تابتاکم  تسا ؛ یناوید  نابز  یـسیلگنا ، نابز 

هک یسراف  نابز  .میدرکن  لیمحت  اج  چیھ  رب  ار  یـسراف  نابز  ام  .تسا  هدش  لیمحت  تسا ؛ هداتفا  قافتا  نیا  دنتـشاد ، روضح  اجنآ  رد  رامعتـسا  نارود  رد  اھ  سیلگنا هک  یئاھروشک 

زا لبق  ِریخا  نامز  نیمھ  ات  یرجھ  متشھ  متفھ و  نرق  زا  .دنتفگ  رعش  یسراف  نابز  هب  ناشدوخ  یدنھ ، یاھتیصخش  دش ؛ لابقتـسا  اھ  یدنھ دوخ  ی  هلیـسو هب  دوب ، جئار  دنھ  رد 

لابقا .رگید  یارعـش  زا  یرایـسب  و  تسا -  یلھد  لھا  هک  یولھد -  لدیب  یولھد ، ورـسخریما  لثم  دنتفگیم ؛ رعـش  یـسراف  هب  هک  دندوب  دنھ  رد  یدایز  یارعـش  اھ ، سیلگنا ندـمآ 

؛ میدرکن جئار  ار  یـسراف  نابز  دندرک ، جـئار  دـنھ  رد  ار  یـسیلگنا  هک  اھ  سیلگنا لثم  ام  .تسا  یرگید  نابز  رھ  هب  رعـش  زا  رت  فورعم وا  یـسراف  رعـش  اما  تسا ، روھال  لھا  یروھال 

یارب دـننزن ؛ فرح  یـسراف  دـیاب  هک  دـندرک  روبجم  ار  مدرم  دـندمآ  اھ  سیلگنا اما  دـش ؛ جـئار  یعیبط  روط  هب  اھنیا  ناملاع و  نافراع و  نارعاش و  دـمآو  تفر اب  مدرم ، لیم  اـب  یـسراف 

.دندرک نیعم  تازاجم  نتشون ، یسراف  ندز و  فرح  یسراف 

1391/07/22 نیارفسا مدرم  عامتجا  رد  تانایب 

دننادب دنشاب و  نئمطم  اما  دتفین ؛ قافتا  تفرشیپ  نیا  ات  دننک  تسرد  عدار  عنام و  هدارااب ، گرزب و  تلم  نیا  لباقم  رد  دنھاوخیم  ناشدوخ  لایخ  هب  دننکیم ؛ یزیر  همانرب ام  نانمـشد 

رد یفلتخم  یاھرادمتـسایس  .دروخ  دنھاوخ  تسکـش  دوخ  یاھدیک  اھرکم و  اھ و  هئطوت ی  همھ رد  ام  نانمـشد  مھ  هدنیآ  رد  میدرک ، هبرجت  زورما  ات  بالقنا  لوا  زور  زا  هک  نانچمھ 

بالقنا یمالـسا و  تکرح  هب  تبـسن  ضغبرپ  هنیکرپ و  لد  کی  اب  دـندمآ ، هک  مادـکرھ  رگید -  یاـھروشک  یخرب  رد  سیلگنا ، رد  اـکیرمآ ، رد  دـنتفر -  دـندمآ و  اـم  ضراـعم  یاـھروشک 

هب ار  ناریا  تلم  یمالـسا و  یروھمج  هکنیا  لایخ  هب  دنداد ؛ ماجنا  دنتـشاد ، شالت  ناوت و  رد  هچرھ  دندرک ؛ یزیر  همانرب دندرک ، یحارط  دـندمآ ؛ یمالـسا  یروھمج  ماظن  یمالـسا و 

زا رت  خسار میمصت  رت و  یوق ی  هدارا اب  تسا و  رضاح  هنحص  رد  هللادمحب  یدنلبرس  یزارفارـس و  اب  ناریا  تلم  اما  دش ؛ شومارف  مھ  ناشمان  ّیتح  یـضعب  دنتفر ، اھنآ  .دنروایبرد  وناز 

.دنا هدرک ینابیتشپ  نآ  زا  دنا و  هتساوخ ار  ماظن  نیا  هک  تسا  یگرزب  تلم  نیا  یمالسا و  یروھمج  ماظن  ی  هدنیآ ّتوق  ی  هدنھد ناشن نیا  .دھدیم  همادا  ار  دوخ  هار  لوا ، زور 

رورغم دیابن  .دراد  یگرزب  تارطخ  نمـشد ، رکم  دیک و  زا  ندرک  تلفغ ندشرورغم و  دوخ  هب  هک  منک  ضرع  دیاب  مھ  ار  نیا  اھ ، هسامح نیا  رکذ  رانک  رد  نم  .میوشن  رورغم  دیاب  ام  هتبلا 

کی دوشیم ؛ دراو  فلتخم  یاھھار  زا  نمشد  .درک  تلفغ  نمشد  زا  دیابن  .دیراگنین  فیعض  مھ  ار  نمشد  اما  دیـشاب ، یوق  میوگیم  منکیم ، هیـصوت  هشیمھ  نیلوئـسم  هب  هدنب  .دش 

یاھھار زا  نمـشد  .تسا  یگنھرف  یوتان  یگنھرف و  مجاھت  تبحـص  زور  کی  تسا ، مرن  گـنج  تبحـص  زور  کـی  تسا ، یماـظن  ضرعت  تبحـص  زور  کـی  تسا ، میرحت  تبحـص  زور 

.دوب رایشھ  دیاب  دوشیم ؛ دراو  یفلتخم 

1391/06/02 تلود تأیھ  یاضعا  یروھمج و  سیئر رادید  رد  تانایب 

زا هک  یئاھراک  رت ، یناینب یاھراک  رت ، قیمع یاھراک  هب  .درک  ءافتکا  دیابن  یحطـس  یاھراک  هب  منکب : ضرع  هلمج  کی  نم  .دـنھدب  یـشرازگ  نایاقآ  دـشن  تصرف  گنھرف  ی  هنیمز رد 

دیاب دوش و  لابند  دـیاب  اھنامھ  مداد ؛ روھمج  سیئر یاقآ  هب  ار  مزال  ِقیمع  یاھراک  نآ  زا  یا  هخـسن یتقو  کی  نم  .دـینک  هجوت  دریگیم ، تئـشن  دوشیم و  رداص  راک  اـھھد  ناـش  یکی

هک یگنھرف  روشک و  یمومع  گنھرف  ام  رگا  .تسا  کانرطخ  مجاھم  گنھرف  .مینکن  کمک  مجاھم » گنھرف   » هب اـم  هک  دوش  تبقارم  تدـشب  دـیاب  گـنھرف  باـب  رد  .دـشیم  لاـبند 

میمـصت امـش  مھ  هچرھ  دش ؛ دھاوخ  لکـشم  یلیخ  راک  میرادب ، ظوفحم  نمـشد  بیـسآ  زا  میناوتن  دنکیم ، تیادھ  یفدـھ  کی  تمـس  هب  ار  نوگانوگ  یاھرـشق  مدرم و  ناگبخن و 
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.دش دھاوخ  سکعنم  یرگید  روج  دننکیم و  شبارخ  دنیآ  یم اھنیا  دیریگب ،

1390/05/16 ناریا یمالسا  یروھمج  ماظن  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

هب تبـسن  یتالابم  یب روشک ، یا  هناسر یاضف  رد  نمـشد  ذوفن  زا  تلفغ  نمـشد ، ندوب  نیمک  رد  زا  تلفغ  نمـشد ، یگنھرف  مجاھت  زا  تلفغ  راـثیا ، یداـھج و  ی  هیحور زا  تلفغ 

.تسام فعض  طاقن  اھنیا  تسام ، ناھانگ  اھنیا  لاملا ؛ تیب ظفح 

1390/03/23 بالقنا ربھر  اب  یگنھرف  بالقنا  یلاع  یاروش  یاضعا  رادید 

تیادھ یدربھار و  یراذگتسایس  هفیظو  یلصا ، هاگرارق  کی  نوچمھ  یگنھرف  بالقنا  یلاع  یاروش  یمالسا ، ماظن  دضرب  رابکتسا  هھبج  ِگنھرف  ریگارف  هدیچیپ و  مجاھت  هصرع  رد 

.دراد هدھعرب  ار  ییارجا  یاھ  شخب یگنھرف و  راذگریثأت  زکارم  اھ و  هاگتسد

1390/03/23 بالقنا ربھر  اب  یگنھرف  بالقنا  یلاع  یاروش  یاضعا  رادید 

تقد ایند  یگنھرف  ینونک  طیارش  هب  رگا  هکیلاح  رد  دوش  یم هدافتـسا  یگنھرف  لئاسم  یارب  یماظن  حالطـصا  کی  ارچ  هک  دوب  هدمآ  دوجوب  ماھبا  ای  لاؤس و  یخرب  یارب  نامز  نآ  رد 

.تسا نایرج  رد  گنھرف  هصرع  رد  هدیچیپ  میظع و  مجاھت  کی  هک  دوش  یم هدھاشم  دوش 

1390/03/23 بالقنا ربھر  اب  یگنھرف  بالقنا  یلاع  یاروش  یاضعا  رادید 

هطلـس ماظن  لباقم  رد  یمالـسا  ماظن  اریز  تسا  یمالـسا  یروھمج  ماظن  فدھ ، نیرت  مھم مجاھت  نیا  رد  اما  تسا  ایند  یاھروشک  همھ  رابکتـسا ، هھبج  ِیگنھرف  مجاھت  هرتسگ 

.دراد زین  ار  تفرشیپ  هلباقم و  ییاناوت  تسا و  قداص  دوخ  یگداتسیا  نیا  رد  هک  هدرک  تابثا  هداتسیا و 

1390/03/23 بالقنا ربھر  اب  یگنھرف  بالقنا  یلاع  یاروش  یاضعا  رادید 

یاھرواب دـیاقع و  یعامتجا ، یدرف و  یاھراتفر  یقالخا ، یاھ  هصرع رد  یمالـسا  بالقنا  یگنھرف  یاھ  تلاسر قیمعت  شرتسگ و  رابکتـسا ، هھبج  یگنھرف  مجاـھت  اـب  هلباـقم  هار 

.تسا یسایس  لئاسم  ینید و 

1389/11/15 یبرع هبطخ  همجرت  نارھت +  هعمج  زامن  یاھ  هبطخ

.دش هتخانش  رطخ  کی  ناونع  هب  یگنھرف  مجاھت  بالقنا ، زا  دعب  اما  میدوب ؛ ضحم  دلقم  ام  یگنھرف ، یاھ  هنیمز رد  بالقنا ، زا  لبق 

1388/02/22 ناتسدرک نارگراثیا  ادھش و  یاھ  هداوناخ رادید  رد  تانایب 

؛ دش دنھاوخ  بوکرـس  دننادیم  دننک ؛ یماظن  مجاھت  تلم  نیا  هب  دننکیمن  تئرج  هدرب ، الاب  رایـسب  ار  دوخ  نانمـشد  یریذـپرطخ  هک  هدیـسر  رادـتقا  زا  یا  هبتر نآ  هب  ناریا  تلم  زورما 

ی هناوتـشپ هک  دوشیم  هجوتم  یطاقن  نآ  هب  نمـشد  .تسین  یماظن  مجاھت  طقف  مجاھت  اما  تسا ؛ نیئاپ  رایـسب  یماظن  مجاھت  رطخ  نیارباـنب  .تسا  مواـقم  تلم  نیا  هک  دـننادیم 

زا مجاھت  نیا  دھدیم ؛ رارق  فدـھ  ار  ام  نانز  نادرم و  تماقتـسا  ربص و  ی  هیحور نمـشد  .دـھدیم  رارق  فدـھ  ار  ینید  قیمع  نامیا  یلم و  تدـحو  نمـشد  .تسام  یلم  تماقتـسا 

.تسا رتکانرطخ  یماظن  مجاھت 

.دـینیب یمن ناتمـشچ  لباقم  رد  ار  نمـشد  امـش  مرن ، مجاھت  یگنھرف ، مجاھت  یونعم ، مجاـھت  رد  اـما  دـینیب ؛ یم ار  ناتنمـشد  دیـسانشیم ، ار  ناـتفرط  امـش  یماـظن  مجاـھت  رد 

یرکف و یاھزرم  لماک  یرایشوھ  اب  منکیم  شھاوخ  اھناوج  زا  صوصخب  نازیزع ، امش  ی  همھ زا  نادیھـش و  یاھ  هداوناخ زا  صوصخب  ناریا  تلم  ی  همھ زا  نم  .تسا  مزال  یرایـشوھ 

میراد هفیظو  همھ  .تسا  مھم  نیا  دـنک ؛ هنخر  راچد  ار  اھنآ  دـتفیب و  مدرم  ینامیا  یداقتعا و  یرکف و  یاـھ  هیاـپ ناـج  هب  یا  هناـیروم لـثم  نمـشد  دـیراذگن  .دـینک  تسارح  ار  یحور 

.مینک ظفح  ار  نامدوخ  یحور  یاھزرم  ینامیا و  یاھزرم 

1387/11/28 یقرش ناجیابرذآ  مدرم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

زا .دزادنیب  یرابکتـسا  دض  رثا  تیـصاخ و  زا  ار  یمالـسا  بالقنا  هک  تسا  نیا  ددصرد  دوخ  ناوت  ی  همھ اب  هک  دـنکیم  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  دوشیمن  ار  یمالـسا  یروھمج  ماظن  هک  دندیـسر  هجیتن  نیا  هب  .دنتـسناوتن  دنتخادنا ، یمالـسا  یروھمج  ماظن  بالقنا و  ناج  هب  ار  ینورد  یاھ  هسوسو دندرک ، زیھجت 

کی تقو  کی  .تسین  اھنیا  ثحب  تلود و  نیلوئسم و  ثحب  .دنا  هتشاد هگن  ار  ماظن  نیا  نمؤم  ناسنا  اھنویلیم  تسا ؛ نمؤم  مدرم  ی  هدرکرپس یاھ  هنیـس نآ ، یماح  نآ ، عفادم  نوچ 

هب مدرم ، یاھلد  هب  یکتم  تسا ، مدرم  یاھنامیا  هب  یکتم  ماظن  کی  تقو  کی  .درادن  یرطخ  رابکتـسا  یارب  ماظن  نآ  دنماظن ؛ کی  ی  هقزترم هدـع  کی  تسا و  رفن  دـنچ  هب  مئاق  ماظن 

رایسب شیامن  کی  نیا  مدرم ، امـش  لاسما  نمھب  نیمھ 22  اھ ، یئامیپھار نیمھ  .تسا  هدـیمھف  رابکتـسا  ار  نیا  .داد  ناکت  دوشیمن  ار  ماـظن  نیا  تسا ، مدرم  قیمع  یناـبیتشپ 

اب نیلوئـسم  زا  یـسک  تسا -  هدـش  شیپ  زا  رت  هدـنز هناتخبـشوخ  هک  بـالقنا  یاھراعـش  فلتخم ، یاـھ  هنحـص رد  اـھناوج  روـضح  یملع ، یاھتفرـشیپ  .دوـب  تمظعرپ  هوکـشاب و 

ماظن هک  دھدیم  ناشن  انعمرپ -  زغمرپ و  ربتعم و  یساسا  نوناق  نیا  هب  مالسا ، هب  یدازآ ، هب  لالقتسا ، هب  دننکیم  راختفا  دوشیمن ؛ هجاوم  بالقنا  یاھراعـش  هب  تبـسن  یگدنمرش 

هک یگنھرف  نوخیبش  نیا  متفگ ، لبق  لاس  دنچ  هدنب  هک  یگنھرف  مجاھت  نیا  .دننک  مک  دنناوتیم  هچ  رھ  ماظن  یاوتحم  زا  دیاب  هک  دنا  هدیـسر هجیتن  نیا  هب  اھنآ  .داد  ناکت  دوشیمن  ار 

، دوخ یاوتحم  زا  ار  بالقنا  تسا ؛ دصق  نیا  اب  تسا ؛ تین  نیا  هب  دنیب ، یم یفلتخم  یاھشخب  رد  ار  نآ  ناسنا  مھ  زورما  درکیم و  هدھاشم  ار  نآ  مئالع  فلتخم  یاھـشخب  رد  ناسنا 

ی هیـضق نامھ  لثم  مھ  نیا  .دبلطیم  ار  مدرم  یرایـشوھ  هک  تسا  یـساسح  طاقن  نامھ  زا  نیا ، .دـننک  ادـج  دـننک و  یھت  دوخ  یبالقنا  حور  زا  دوخ ، ینید  یمالـسا و  نومـضم  زا 

ی همھ رد  دیتسب ؛ راک  هب  ار  ناتدوخ  مھف  نیا  مھ ، لمع  ی  هلحرم رد  دـیدیمھف ، ار  نیا  اھ  یزیربت امـش  دـندیمھفن ، ار  نمھب  هن  تسیب و  تیمھا  اھ  یلیخ .تسا  نمھب  هن  تسیب و 

یروھمج ماظن  بالقنا و  تاکرب  زا  یکی  مھ  نیا  دوخ  .دنرایـشوھ  الماک  تلم  دـننکیم ؛ کرد  زورما  هناتخبـشوخ  و  دـنک ؛ کرد  ام  تلم  دـیاب  ار  ثداوح  تیمھا  .تسا  روج  نیمھ  عطاقم 

.دندرک ادیپ  لیلحت  تردق  دنا ، هدش رادیب  مدرم  .تسا  هدوب  یمالسا 

1387/07/10 رطف دیعس  دیع  زامن  یاھ  هبطخ

داحآ ی  همھ مالـسا ، ناھج  ی  همھ رد  دـیاب  ار  هتکن  نیا  .تسا  هجاوم  مالـسا  نانمـشد  ی  هبناج همھ یتاغیلبت  یگنھرف و  یـسایس و  مجاھت  اـب  مالـسا  یاـیند  زورما  هک  تسا  نیا 

هن نیا  تسا و  هبناج  همھ ناناملسم  تاسدقم  مالسا و  هیلع  مجاھت  زورما  .دننکن  تلفغ  یـسایس  ی  هتـسجرب دارفا  نید ، یاملع  نارکفنـشور ، صوصخب  ناگبخن ، صوصخب  مدرم ،

تامجاھت یناور ، یاھگنج  عاونا  هب  اذل  دنکیم ؛ فعـض  ساسحا  یمالـسا  میظع  تکرح  لباقم  رد  نمـشد  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  تسا ، هدـش  یوق  نمـشد  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب 

یارب رگید  راب  نم  .دـنک  ظفح  ار  دوخ  تدـحو  مالـسا  یایند  هک  تسا  نیا  هار  .دوشیم  لسوتم  رگیدـکی  هیلع  تاغیلبت  رگیدـکی و  زا  ناملـسم  یاھروشک  اـھتلم و  ندـناسرت  نوگاـنوگ ،

یکرتشم نانمشد  تسد  ی  هچیزاب ادابم  دینک ، ظفح  ار  ناتدوخ  داحتا  منکیم : ضرع  ملاع  فانکا  رد  ناملـسم  ناردارب  ی  همھ هب  باطخ  ناریا  تلم  نابز  زا  راب ، نیمرازھ  راب ، نیمدص 

هن دنتـسھ ، هعیـش  تسود  هن  اھنآ  .دنزادنیب  فالتخا  امـش  نیب  دنھاوخیم  رگید ، نوگانوگ  نیوانع  هب  ینـس ، هعیـش و  بھذـم  ناونع  هب  مجع ، برع و  تیموق  ناونع  هب  هک  دـیوشب 

اجنیا .دنناسرتب  رگیدمھ  زا  ار  اھروشک  دنزادنیب ؛ مھ  ناج  هب  ار  اھنیا  هک  تسا  نیمھ  ناشیاھ  هار زا  یکی  دننکب ، فیعضت  ار  مالسا  هکنیا  یارب  .دنمالسا  نمـشد  اھنآ  ینـس ؛ تسود 

تلم .میردارب  مھ  اب  همھ  ام  .دنناسرتب  اھبیرف  اھغورد و  عاونا  اب  یمالسا  یروھمج  زا  یمالـسا ، ماظن  زا  ار  اھتلود  اھروشک و  دننک  یعـس  تسا ، هدش  هتـشارفارب  مالـسا  ملع  هک 

یایند فرـش  ار ، دوخ  فرـش  دنادیم ؛ مالـسا  یایند  ی  همھ هب  قلعتم  ار  نیا  دوریم و  شیپ  تعرـس  اب  راگدرورپ  قیفوت  هب  درادـیمرب و  مدـق  یمالـسا  یلاعت  تفرـشیپ و  هار  رد  ناریا 

.دروآ یم باسح  هب  یمالسا  تما  تفرشیپ  ار ، دوخ  تفرشیپ  مالسا ؛

1387/04/04 ( مالّسلا مھیلع  ) تیب لھا ناحادم  رادید  رد  تانایب 

زیزع ناحادم  هک  یئاھتبسانم  یرادازع و  تاسلج  رد  مھ  هسلج ، نیا  رد  مھ  هک  منیب  یم نم  هناتخبشوخ  زورما  هتبلا  .تساھنھذ  تیادھ  تسین ؛ تاساسحا  کیرحت  طقف  هلئسم 
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ندرک و نایب  ندورـس و  ندـناوخ و  لھا  هک  یئاھناوج  امـش  .تسا  یمیظع  تیفرظ  یلیخ  تیفرظ ، نکیل  هدـش ، ادـیپ  اھلاس  نیا  رد  یبوخ  تاھجوت  دـمحلا   دـنناوخیم ، دـنیآ  یم

یگنھرف و یـسایس و  مجاھت  نوگانوگ  یاھنافوط  شکاشک  رد  ام  ی  هعماج اھناوج و  ام ، تلم  ردقچ  دـینیبب  دـینک ، هاگن  یمالـسا  ی  هعماج زورما  زاین  هب  دـیتسھ ، ندرک  ارجا  همانرب 

رھ دـنھد ؛ ماجنا  دـیاب  همھ  ار  نیا  .دراد  جایتحا  نشور  هار  ندـیمھف  هدـنیآ ، هب  نانیمطا  زا  بلابل  لد  هب  دـیما ، زا  راشرـس  ی  هیحور هب  ون ، هاگن  هب  تاغیلبت ، تاـنیقلت و  ماـسقا  عاونا و 

، دنھد ماجنا  یبوخ  یاھراک  دنناوتیم  یحادم  یاھتوسکشیپ  دیتاسا و  یاھ  هعومجم لاح ، رھ  هب  .دیشاب  هتشاد  هنیمز  نیا  رد  یرفاو  مھـس  دیناوتیم  امـش  .یوحن و  کی  هب  یـسک 

.دنھد ماجنا  هللاءاش  نا میراودیما 

1385/08/18 نانمس نایھاگشناد  رادید  رد  تانایب 

؟ تسیچ روشک  کی  تفرـشیپ  .دینکب  دیاب  اھامـش  هک  تسا  ییاھراک  نآ  زا  یکی  نیا ، .یرظن  ثحب  میراد ؟ مزال  هچ  مینک ، ادیپ  ار  تفرـشیپ  تسرد  ی  هخـسن میناوتب  ام  هکنیا  یارب 

ار اھنیا  هن ، تاـیعقاو ؛ جراـخ و  هب  هجوت  نودـب  کـیروئت  ثحاـبم  مینکب ؛ ینھذ  ثحاـبم  لـطعم  ار  ناـمدوخ  روط  نیمھ میتفیب و  زاـب  ینھذ و  یاـھثحب  رد  هک  تسین  نیا  مدوصقم  هتبلا 

نم زا  رگا  .تسا  لبق  لاس  هدزیـس  هدزاود ، تبحـص  نیا  .دریگ  یم ماجنا  یگنھرف  مجاھت  دراد  میتفگ  یزور  کی  ام  یگنھرف  مجاھت  باب  رد  هکنیا  لثم  .تسا  طـلغ  نیا  مھاوخ ، یمن

ناشن ینارنخـس  نیدنچ  رد  .مھدـب  ناشن  ار  دراوم  متـسناوت  یم منیب ، یم ار  یگنھرف  مجاھت  مراد  هنأک  مدوخ  مشچ  اب  هک  نم  مھدـب ، ناشن  ار  یگنھرف  مجاھت  هک  دنتـساوخ  یم

یاھزوسلد قارع ، یلیمحت  گنج  لوا  رد  .مداتفا  ردـص  ینب دای  هب  هدـنب  درادـن ! دوجو  یزیچ  نینچ  اقآ ، هن  دـنتفگ : و  یگنھرف ! مجاھت  راـکنا  هب  دـندرک  عورـش  اھیـضعب  اـما  مداد ؛ مھ 

اھیقارع دنیوگ  یم دیراد ؟ ربخ  هچ  امـش  روھمج ! سیئر  میتفگ : یم ردص  ینب  هب  ام  .دـندرک  زواجت  ذوفن و  ام  زرم  هب  دـندرک ؛ هلمح  ام  کاخ  هب  اھیقارع  دـنتفگ  یم دـندمآ و  یم یلحم 

نآ زونھ  هک  تفر -  نارلھد  هب  مھ  دعب  .دندرک  یم مھتم  ار  اھنآ  دنز ! یم ار  اھفرح  نیا  دنک ، اپ  تسد و  تاناکما  شدوخ  هکنیا  یارب  هاپـس  نیا  دنیوگ ؛ یم غورد  تفگ  یم دـندرک ؛ هلمح 

هب نارلھد  دعب  تعاس  ود  دمآ و  نوریب  نارلھد  زا  دنیاجک !؟ اھیقارع  دنا ؛ هدـمآ اھیقارع  دـنیوگ  یم منارلھد ؛ رد  نالا  نم  تفگ : درک ؛ هبحاصم  داتـسیا و  دـندوب -  هتفرگن  ار  نارلھد  تقو 

؛ دوبن خیـش  اما  دوب ، هاش  هتبلا  هک  قاحـساوبا -  خیـش  هاش  ظفاح ، رـصاعم  هاشداپ.درک  راکنا  نتـشاذگ  مھ  یور  مشچ  اب  ار  تایعقاو  هک  دوش  یمن .دش  فرـصت  اھیقارع  ی  هلیـسو

دوب هدمآ  نیدلازرابم  ریما  یتقو  هتشاد ، هقالع  یلیخ  وا  هب  هک  دوش  یم هدیمھف  ظفاح  یاھرعـش  زا  هک  دوب  هفایق  شوخ  نارذگـشوخ  ناوج  کی  تسا -  قاحـساوبا  خیـش  شمـسا 

شریزو تشادن ، ربخ  دوب ، شدوخ  شون  شیع و  رد  قرغ  هک  زاریـش  تخبدب  مکاح  نیا  درک ، یم زاریـش  هب  ی  هلمح ی  هدامآ ار  شدوخ  تشاد  دوب و  هدز  ودرا  زاریـش  یاھنابایب  فارطا 

دیتسین لیام  ترـضح  یلعا  بانج  تفگ : الثم  دیـشیدنا و  یریبدت  زور  کی  شریزو  .دییوگ  یم دوخیب  اھامـش  تفگ  یم دنتفگ ، یم یزیچ  رگا  .دـیوگب  یزیچ  وا  هب  درک  یمن تئرج  مھ 

تـشپ یالاب  .میورب  ارچ ؛ تفگ : دوب ، یمدآ  نینچ  هک  مھ  نآ  مینکب ؟ یا  هدافتـسا نابایب  ی  هزبس نیا  زا  مینکب و  یھاگن  ار  نابایب  نیا  میورب و  ماب  تشپ  یالاب  راـھب ، لـصف  نیا  رد  هک 

هناھب و نیا  هب  .دروایب  رد  ار  ناترابرد  ی  همھ امـش و  ردـپ  هدـمآ  تسا ؛ ینامرک  نیدـلازرابم  یودرا  تفگ : تسیچ ؟ اھنیا  تفگ : .دـنا  هدز ودرا  نابایب  رد  دـید  درک و  هاگن  تفر ، رـصق  ماب 

هب تسھ ، یگنھرف  مجاھت  دندرک  لوبق  هک  دعب  .تسین  یگنھرف  مجاھت  دنتفگ  دنراذگ ؛ یم مھ  یور  ار  ناشمـشچ  دنا ؛ یروط نیا یـضعب  .داد  ناشن  وا  هب  ار  نمـشد  دوجو  ریبدـت ،

راک هچ  اھنیا  هب  ام  دوش »؟ یمن لماش  ار  ییاھزیچ  هچ  دوش و  یم لماش  ار  ییاھزیچ  هچ  یگنھرف  « ،»؟ هچ ینعی  گنھرف  « ،»؟ هچ ینعی  مجاـھت  ! » دـنتفر ینھذ  یاـھثحب  لاـبند 

امنیس نیا  اب  هک  دننک  شراداو  ات  دوب -  یریگ  هشوگ مدآ  هک  رھش -  ملاع  شیپ  دنتفر  یا  هدع کی  دندوب ؛ هدرک  تسرد  امنیـس  کی  یرھـش ، کی  رد  هک  اھمیدق  دننک  یم لقن  میراد !؟

! تسامن یـس ای  تسامن  یـس ای  تسامن  یـس نیا  مینیبب  الاح  تفگ : درک ، یرکف  کی  ملاع  .دینکب  یمادقا  کی  امـش  دنا ، هتخاس امنیـس  رھـش  نیا  رد  اقآ ! دنتفگ : .دـنک  تفلاخم 

لاح رھ  هب  اما  میوشب ؛ قرغ  اھنآ  رد  میورب  هک  متـسین  یروط  نیا  یرظن  یاھثحب  رادفرط  هدنب  دننک ! ادیپ  ار  امنیـس  ظفل  طبـض  هک  ندرک  یرظن  ثحب  دندرک  انب  تسا !؟ تسرد  مادک 

.تسیچ هب  تفرشیپ  هک  دوش  مولعم  ات  دریگب  ماجنا  یرظن  یاھثحب  دیاب 

1385/08/17 نانمس ناتسا  نویناحور  رادید  رد  تانایب 

؛ دراد دوجو  ام  ناوجون  ناوج و  رکف  تمس  هب  تاعالطا  ورھار  هلیسو و  اھدص  تسا ؛ یدج  یلیخ  یطابترا  دیدج  یاھیروانف  اھرازبا و  زا  هدافتـسا  اب  یگنھرف  مجاھت  زورما  نم ! نازیزع 

لباقم رد  دیاب  .دنزیر  یم اھنآ  رد  ار  نوگانوگ  یاھ  هھبش راکفا و  هوبنا ، تروص  هب  روط  نیمھ دننک و  یم هدافتـسا  دنراد  اھنیا  لاثما  یا و  هنایار ییویدار و  ینویزیولت و  یاھ  هویـش عاونا  زا 

موجھ وا  هب  هک  ار  هچنآ  دیـسانشب ؛ دیاب  ار  وا  رکف  دیـسانشب ؛ دیاب  ار  ناوج  .دـیآ  یمن ناوج  هک  هتبلا  مینک ؛ افتکا  نامدوخ  یمیدـق  یاھـشور  نامھ  هب  دوش  یمن زورما  .داتـسیا  اھنیا 

ناونع ریز  اھنیا  ی  همھ هک  ندرک ، راک  ندرک و  هعلاطم  ندناوخ ، سرد  .دھاوخ  یم ییالم  همھ  اھنیا  .درک  ناوت  یمن جالع  هک  دیسانشن  ار  یرامیب  بورکیم و  ات  .دیـسانشب  دیاب  هدروآ ،

.دوش یم هصالخ  ینید  یاھتراھم 

1385/03/29 یمالسا یروھمج  ماظن  نارازگراک  نالوئسم و  رادید  رد  تانایب 

برغ اھییاکیرما ، هن  دنراد -  یزیر  همانرب مھدزون  نرق  زا  هنایم  رواخ  یور  اھنیا  .دیشاب  هتشادن  یدیدرت  چیھ  نیا  رد  تساکیرما ؛ ی  هیحان زا  ام ، ِیلیمحت  ینوریب  شلاچ  نیرتمھم  زورما 

و تارمعتـسم ؛ ی  هقطنم دنھ ، سونایقا  تسا و  رگرامعتـسا  یاھتلود  رارقتـسا  لحم  هنارتیدم ، یایرد.تسا  دـنھ  سونایقا  هنارتیدـم و  یایرد  نیب  لصاف  ی  هقطنم هنایمرواخ  نوچ  - 

زا تظافح  یارب  مھدزون ، نرق  رد  شذوفن  ناریا و  یور  سیلگنا  یاھراشف  .دنـشاب  توافت  یب نآ  هب  تبـسن  دنتـسناوت  یمن هک  هتفرگ ، رارق  ساسح  ی  هقطنم ود  نیا  نیب  هنایم  رواـخ 

، دعب .تساج  نیمھ زا  مھ  لیئارـسا  شیادیپ  .دراد  میمعت  هنایم  رواخ  ی  همھ هب  تبـسن  نیا  و  میدش ؛ دنھ  ینابرق  زور  نآ  ام  تفرگ و  ماجنا  دوب -  ایناتیرب  تلود  ِوزج  زور  نآ  هک  دنھ - 

.درک دیدشت  ار  عوضوم  اھنیا ، ی  همھ هک  یوروش ، شیادیپ  ی  هلئسم لوا و  گنج  زا  دعب  ینامثع  تافرصتم  میسقت  ی  هلئسم تفن ، ی  هلئـسم دش : ادیپ  مھ  یرگید  نوگانوگ  لماوع 

کیژتارتـسا یدربـھار و  ی  هقطنم تفن و  نآ  رد  هک  ساـسح  ی  هقطنم نیا  رد  ـالاح  .دـنراد  یزیر  هماـنرب هناـیم  رواـخ  ی  هقطنم یور  اـکیرما -  برغ -  راوخ  ثاریم رخآ  رد  مھ  دـعب  برغ ،

دنلب رـس  اکیرما ، ی  هنازواجتم تسایـس  هناملاظ و  ینابم  اب  تیدـض  اب  شدوخ و  لوصا  اب  یمالـسا ،» یروھمج   » مان هب  یتلود  ناھگان  تسھ ، زیچ  همھ  یـسایس و  ییاـیفارغج و 

شراک هچ  هدمآرد ، اکیرما  جل  دیداد ، لیکشت  ار  یمالـسا  یروھمج  دیدروآرد ؛ امـش  دندروآرد ؛ تلم  ار  اکیرما  جل  دیروآ ؟ یم رد  ار  اکیرما  جل  ارچ  امـش  دنیوگ : یم اھیـضعب  .تسا  هدرک 

میرحت یلیمحت و  گنج  .دـننکب  یراک  دنتـسناوتن  اما  دـندرک ؛ عورـش  یداصتقا -  میرحت  یلیمحت و  گنج  تخـس -  یزادـنارب  ی  هئطوت اـب  لوا ، ی  هلاـس هد  ی  هرود نآ  رد  اـھنآ  مینک ؟

ناریا تلم  یارب  دوخ ، لد  رد  دـنتخادنا ، هار  ناریا  تلم  رـس  یور  اـھنآ  هک  یا  هریت یاـھربا  نیا  .دـش  تصرف  کـی  یمالـسا  یروھمج  ناریا و  تلم  یارب  یوحن  هب  مادـک  رھ  یداـصتقا ،

ار مرن  یزادنارب  دعب ، ی  هرود رد  .دروآ  ام  یارب  ار  تاکرب  نیا  ی  همھ تخادنا و  دوخ  هب  یاکتا  رکف  هب  ار  ام  یداصتقا ، میرحت  درک ؛ راوتـسا  ممـصم و  ار  ام  گنج ، .تشاد  یعفان  یاھناراب 

لوصا راعـش  اب  لوصا و  هب  یکتم  تلود  کی  الاح  هک  دـش  نیا  هجیتن  یدامتم ، یاھلاس  زا  دـعب  دیـسرن و  ییاج  هب  مھ  نآ  هک  یگنھرف -  نوخیبش  یگنھرف و  مجاھت  دـندرک -  لابند 

.مینک نوصم  ار  نامدوخ  دـیاب  ام  هک  تسا ، هار  رد  رگید  یاھ  هئطوت مھ  نیا  زا  دـعب  .دـنکب  دنتـساوخ ، یم اھنآ  هک  یراک  نآ  هتـسناوتن  یگنھرف  مجاـھت  تسادـیپ  هک  دـیآ ، یم راـکرس 

، زاب مشچ  اب  دور ؛ یمن شیپ  یراک  دتفیب ، هار  ددنبب و  ار  مشچ  ناسنا  رگا  هک  منک  یم دیکأت  .دـیآ  یم دوجو  هب  ملع  لقع و  یریگراک  هب  اب  نامیا ، اب  داحتا ، اب  تینوصم  نیا  زا  یـشخب 

.دش دھاوخ  حتف  یرگید  زا  سپ  یکی  اھ  هلق دش ؛ دھاوخ  لح  یرگید  زا  سپ  یکی  تالکشم  ی  همھ .تفر  شیپ  دیاب  اھتصرف  ی  همھ زا  هدافتسا  اب  هملک و  داحتا  اب  عمج ، ساوح  اب 

1384/04/07 ییاضق هاگتسد  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

هشیمھ .ملاع  ی  هدنز تادوجوم  یارب  تسا  یعیبط  تکرح  کی  نیا  تسا ؛ هار  رد  ییاھنازخ  .دوشب  ضوع  راب  گرب و  هک  درادن  یعنام  چیھ  تسا ؛ هدنز  لوصا  نیا  تسا ، هدنز  بالقنا 

، اھبیرخت ی  همھ تاغیلبت ، ی  همھ مغر  یلع بالقنا  هللادـمحب  .تسا  روج  نیا زورما  و  دـشاب ؛ هتـشاد  دوجو  مھ  شیور  شزیر ، راـنک  رد  هک  تسا  نیا  مھم  دراد ؛ دوجو  شیور  شزیر و 

؛ تسا تفرشیپ  لوغشم  طاشناب و  هدنز ، بالقنا  نیا  هدرک ؛ تفرشیپ  یگنھرف -  مجاھت  یداصتقا ، راشف  یسایس ، مجاھت  فانکا -  فارطا و  زا  یاھمجاھت  ی  همھ اھ ، هبرـض ی  همھ

مھ زورما  .تسھ  مھ  روج  نیمھ و  دـنک ؛ لیمحت  اھنآ  هب  نیگنـس  تیعقاو  اب  ار  شدوخ  تقیقح  هک  نیا رگم  دـننک ؛ یمن کرد  ار  تقیقح  دـنمھف و  یمن نیبرھاظ  دارفا  زا  یلیخ  اـھتنم 

نیا تمظع  ینویلیم و  یـس  روضح  نیا  تمظع  تلم و  نیا  تمظع  ناریا ، تلم  نارگ  هئطوت نانمـشد و  ناریا ، تلم  ناـفلاخم  هک  نیا مغر  یلع هک  دـینیب  یم دـینک و  یم هاـگن  اـمش 

، دوخ طاشن  اب  دوخ ، روضح  اب  دوخ ، تکرح  اب  تلم  نیا  هک  تسا  نیا  هیضق  تیعقاو  اما  دننک ؛ فارتعا  دنتـسین  رـضاح  نابز  رد  زونھ  دندش ، ریقحت  ناشدوخ  لد  رد  دندید و  ار  تاباختنا 

.تسا یھلا  تمحر  بجوم  اوقت  هک  تساوقت ، ی  همادا شطرش  اھتنم  دوب ؛ دھاوخ  روج  نیمھ مھ  نیا  زا  دعب  دیشک ، نالطب  طخ  اھ  هئطوت ی  همھ یور  رب 

1384/02/15 نامرک ناتسا  یماظن  یاھ  ناگی کرتشم  مسارم  رد  تانایب 
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راچد دـنوشب ، قالخا  داسف  راچد  دـنوشب ، دایتعا  راچد  اـھنآ  هک  نیا زا  دـندنم و  هقـالع دوخ  نادـنزرف  هب  ناـناوج و  هب  مدرم  .تسا  یقـالخا  تینما  یگنھرف و  تینما  رگید ، شخب  کـی 

.یگنھرف تینما  دنک ؟ یم فرطرب  یزیچ  هچ  دنک ؟ یم فرطرب  یـسک  هچ  ار  هغدغد  ینارگن و  نیا  دننارگن ؛ دزادـنیب ، رود  یگدـنز  تسرد  ریـسم  زا  ار  اھنآ  هک  دـنوشب  ییاھ  هسوسو

.دننک یم نیمأت  فک ، رب  ناج  نمؤم ، یاھورین  جیسب ، یاھورین  یمیظع ، شخب  رد  مھ  ار  یگنھرف  تینما 

اب مادـک  رھ  دوخ ؛ یاج  رد  یماظتنا  یورین  دوخ ، یاج  رد  جیـسب  دوخ ، یاج  رد  هاپـس  دوخ ، یاج  رد  شترا  .تسا  یلاع  یقطنم و  بیکرت  کی  اـم  روشک  رد  حلـسم  یاـھورین  بیکرت 

یرھش و مجاھت  هچ  یگنھرف ، مجاھت  هچ  دشاب -  هتشاد  مجاھت  دصق  نمشد  هک  یتقو  نآ  .روشک و  تینما  زا  تسا  ترابع  اھنیا  ی  همھ لوصحم  دنراک و  لوغشم  صخـشم  فیاظو 

.تسا تزع  یدنلبرس و  ی  هیام تسا ؛ راختفا  ی  هیام تلم  نیا  یارب  اھورین  نیا  روضح  اھزرم -  نوریب  زا  مجاھت  هچ  یدنورھش ،

1383/09/11 امیس ادص و  نامزاس  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

.دش هراشا  هک  نمشد ، یشزرا  یگنھرف و  مجاھت  برخم  ریثأت  زا  هعماج  نھذ  هب  نداد  تینوصم  مراھچ ،

1383/09/11 امیس ادص و  نامزاس  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

هتبلا .تسا  یگنھرف  مجاھت  جوا  مجاھت ، نیا  زورما  .تسام  روشک  هب  یقالخا  یگنھرف و  یغیلبت ، یربخ ، مجاھت  تساھنآ ، راک  روتـسد  رد  زورما  هک  یمھم  رایـسب  یاـھراک  زا  یکی 

یگنھرف و یغیلبت و  یاھ  هنیمز رد  یناھج  رابکتسا  یاھفدھ  زا  یرایسب  .میتسھ  اھنآ  فدھ  جامآ  ام  اھتنم  دننک ؛ یم یگنھرف  راک  دنراد  اھنیا  اج  همھ رد  تسین ؛ ام  روشک  صوصخم 

.مینک زھجم  ار  دوخ  اھنیا  لباقم  رد  دیاب  ام  تسام ؛ هب  هجوتم  یی  هناسر

1383/04/17 نادمھ ناتسا  یاھ  هاگشناد دیتاسا  نایوجشناد و  رادید  رد  تانایب 

.هتفاین هعسوت هدنام و  بقع ینعی  تسا ؛ زیمآ  فراعت ریبعت  کی  هعسوت » لاح  رد  « ؟ دریگب رارق  هتفاین -  هعـسوت ینعی  هعـسوت -  لاح  رد  حالطـصا  هب یاھروشک  فیدر  رد  دیاب  ناریا  ارچ 

ام زا  لاس  تسیود  یملع  ظاحل  زا  اھنآ  .تسین  رتمک  هک  دینیب  یم تسا ؟ رتمک  دنزاتشیپ ، ملع  یایند  رد  لاس  تسیود  زورما  هک  یناسک  زا  ام  یرکف  تردق  دادعتسا و  نھذ و  رگم 

هک یـساسحا  نیمھ  .تسا  یولھپ  نادناخ  هانگ  دندرک ؛ تموکح  روشک  نیا  رب  هک  تسا  یدیلپ  یاھ  نادناخ هانگ  تسا ؛ یروتاتکید  ماظن  هانگ  تسا ؛ ناھاشداپ  هانگ  نیا  دـنرتولج ؛

دندوب ییاھتردق  نامھ  یاھ  هدناشن تسد روشک ، نیا  یاسؤر  نوچ  دندرک ؟ هفخ  ارچ  .دندرک  هفخ  دندیبوک و  ار  نآ  زور  کی  دوب ، یم مکاح  روشک  نیا  رد  دیاب  میراد و  امش  نم و  زورما 

هناخ لیاسو  دناوت  یمن دزد  دشاب ، رادیب  هناخ  بحاص  رگا  .دنھدب  تسد  زا  ار  یناجم  تفم و  تورث  عبنم  نیا  دنتساوخ  یمن دنک ؛ دشر  تکرح و  روط  نیا روشک  نیا  دنتساوخ  یمن هک 

رگم دشاب ، هتـشاد  مھ  تردق  دشاب و  زاب  شیاپ  تسد و  دشاب ، رادیب  رگا  الاو  دندنبب ؛ ار  شیاپ  تسد و  دیاب  ای  دننک ، باوخ  ار  هناخ  بحاص دیاب  ای  .دربب  دـنک و  عمج  وا  مشچ  یولج  ار 

یناسک دندمآ  دنکن ، دوخ  یعیبط  تورث  یدوجوم و  ندش  کلام  هار  رد  یتکرح  دشاب و  هتسب  شیاپ  تسد و  دشاب ، باوخ  یناریا  دنتـساوخ  یم هک  یناسک  دھد ؟ یم هزاجا  دزد  هب 

رد ار  تکلمم  نیا  اھنیا  لاس  دنچو  هاجنپ .تشاذگ  تکلمم  نیا  رب  اکیرما  سیلگنا و  نایم  یداحتا  ار  اضردـمحم  دنتـشاذگ ؛ اھ  یـسیلگنا ار  ناخاضر  .دنتـشاذگ  تکلمم  نیا  سأر  رد  ار 

مجاـھت میوگ  یم هک  نم  .دنتـشاد  هگن  بقع  ار  اـم  زین  یگنھرف  ظاـحل  زا  هکلب  یتینما ، یـسایس و  ظاـحل  زا  طـقف  هن  .دنتـشاذگ  قوعم  لـطعم و  یناـھج  یاھتـصرف  نیرت  ناـشخرد

یگنھرف مجاھت  ی  هلأسم .مفلاخم  اج  نیا ات  دنلب  یوم  اب  هدنب  دننک  یم لایخ  .دنک  دـنلب  اج  نیا ات  ار  شیاھوم  یرـسپ  الثم  هک  تسا  نیا  نم  دارم  دـننک  یم لایخ  یی  هدـع یگنھرف ،

رواب یناریا و  زغم  هب  یدامتم  یاھلاس  لوط  رد  اھنیا  هک  تسا  نیا  رتگرزب  یگنھرف  مجاھت  اما  تسا ؛ یگنھرف  مجاھت  یاھ  هخاش زا  یکی  مھ  داسف  یرابودنب و  یب هتبلا  .تسین  نیا 

یضایر رد  کیزیف و  رد  یعیبط ، مولع  رد  یناسنا ، مولع  رد  رگا  امش  نالا  .مینک  رواب  ار  نامدوخ  دنراذگ  یمن .یـشاب  اپورا  برغ و  ور  هلابند دیاب  یناوت ؛ یمن وت  هک  دندرک  قیرزت  یناریا 

ی هیرظن اب  فلاخم  داصتقا ، رد  امش  فرح  دنیوگ  یم دنتـسیا و  یم یی  هدع دشاب ، ایند  ی  هدش هتـشون  جیار و  تایرظن  فالخرب  هچنانچ  دیـشاب ، هتـشاد  یملع  ی  هیرظن کی  هریغ  و 

نالف تارظن  هب  اھنیا  دنراد ، داقتعا  یھلا  یحو  ادخ و  مالک  نآرق و  هب  تبسن  نینمؤم  هک  یروط  نآ ینعی  .تسا  ینالف  ی  هیرظن اب  فلاخم  یسانش ، ناور رد  امش  فرح  تسا ؛ ینالف 

هاجنپ تایرظن  نامھ  اھنیا  اما  دـیآ ؛ یم یدـیدج  تایرظن  شیاج  دوش و  یم خوسنم  هنھک و  تایرظن  نآ  هک  تساج  نیا بلاج  دـنراد ! داقتعا  رتشیب  ای  هزادـنا  نامھ  ییاـپورا  دنمـشناد 

باتک اھھد  هدش و  خوسنم  هنھک و  یعامتجا  یـسایس و  یاھ  هنیمز رد  رپوپ  تایرظن  هک  تسا  لاس  اھھد  دنریگ ! یم تسد  رد  نید  کی  سدـقم و  نتم  کی  ناونع  هب  ار  شیپ  لاس 

تایرظن هک  تسا  یدامتم  یاھلاس  رپوپ ! تایرظن  جیورت  هب  دندرک  عورـش  یفـسلف ، مھف  یاعدا  اب  هک  دندش  ادیپ  ییاھمدآ  ریخا  یاھلاس  رد  اما  دـنا ؛ هتـشون اپورا  رد  وا  تایرظن  هیلع 

هاگن یمیدق  ی  هنھک تایرظن  نآ  هب  دننکب ، یداصتقا  یحارط  دنھاوخ  یم یتقو  زونھ  یی  هدع اما  تسا ؛ هدمآ  رازاب  هب  یدیدج  یاھفرح  هدـش و  خوسنم  ایند  یداصتقا  زکارم  رب  مکاح 

ی هنیـس رد  سدقم  باتک  کی  لثم  دنا ، هدرک سیردت  اھنآ  یارب  هک  ار  یجراخ  نتم  نامھ  دنربخ ؛ یب دیدج  تالوحت  زا  هک  نیا مود  دندلقم ، هک  نیا یکی  دـنراد : بیع  ود  اھنیا  دـننک ! یم

! دننک یم هعجارم  نارگید  هب  هفسلف  مھف  یارب  اما  تسا ، هفسلف  دھم  ام  روشک  .دنھد  یم ام  یاھناوج  هب  زورما  دنا و  هتشاد هگن  دوخ 
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نامشناد و نامبادآ ، نامنابز ، دوب ؛ هتخیمآ  مالـسا  اب  لوا  زا  ام  تیلم  هتبلا  .دننک  لمحت  دندوبن  رـضاح  ار  تیلم  یاھ  هصخاش زا  مادک  چیھ  دندروآ ، راک  یور  ار  یولھپ  میژر  هک  یناسک 

اراد یگدنز  یلومعم  یاھشناد  رانک  رد  ار  نید  شناد  هک  دنتسھ  یناسک  ام  راگدنام  روآ و  مان هتسجرب و  نادنمشناد  هک  دینیب  یم خیرات  رد  .دندوب  هتخیمآ  مالـسا  اب  نامنادنمـشناد 

.دوب ینید  ی  هعماج هعماج ، هن ، دنتـشاد ؛ ار  تیـصوصخ  نیا  ینید  ی  هسردم بالط  هک  تسین  انعم  نآ  هب  نیا  هتبلا  .تسا  هدمآرب  نید  ی  هعومجم زا  اھـشناد  ی  همھ ینعی  دـندوب ؛

ارھق دندرک ، یم هزرابم  نآ  یاھ  هصخاش یلم و  تیوھ  اب  یتقو  .تسا  هتفرگ  همشچرس  نید  زا  اھنآ  زا  یرایسب  تسا و  هتخیمآ  نید  اب  ام  یاھتنـس  ام و  راتفر  ام ، شناد  ام ، گنھرف 

ام هک  دننک  لوبق  دندشن  رـضاح  اھنیا  .دـندرک  یم تفلاخم  تدـشب  مھ  نامیا  اب  اعبط  تسا ، یناسنا  یاھـشزرا  ی  همھ ی  هناوتـشپ نامیا  نید و  نوچ  دوب و  شوزج  نید  اب  ی  هزرابم

رگید یاھروشک  زا  یلیخ  هک  یلاح رد  میسانش ، یمن ار  نام  یموب یلحم و  سابل  میرادن و  یموب  سابل  هقباس ، لاس  رازھ  دنچ  اب  اھ  یناریا ام  .میـشاب  هتـشاد  یلحم  سابل  یتح 

اپ کون  ات  رـس  قرف  زا  دیاب  یناریا  تفگ  یم هک  تسا  یی  هیـصوت نامھ  هب  لمع  نیا ، .دنتـشاذگن  اھنآ  نوچ  میرادـن ؛ ام  اما  تسین ؛ مھ  تفرـشیپ  عنام  یموب ، سابل  هتبلا  .دـنراد  ایند 

.تسا نیا  یگنھرف  مجاھت  یگنھرف ، مجاھت  میوگ  یم هشیمھ  نم  هک  نیا .اجک  ات  یگتخابدوخ  دینیبب  دوش ! یگنرف 

، 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 
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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 
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رد گنھرف  رگا  .دـنک  یناھج  یوربآ  یاراد  روآون و  روانف ، ملاـع ، اـناوت ، زیزع ، هتفرـشیپ ، ار  تلم  نآ  دـناوت  یم هک  تسا  تلم  کـی  گـنھرف  .تساـھتلم  تیوھ  یلـصا  ی  هیاـم گـنھرف 

هاگیاج زا  ار  روشک  نآ  تسناوت  دـھاوخن  دـننک ، قیرزت  روشک  نآ  هب  نارگید  هک  ییاھتفرـشیپ  یتح  داد ، تسد  زا  ار  شدوخ  یگنھرف  تیوھ  روشک  کی  دـش و  طاطحنا  راـچد  یروشک 

مھدـجھ نرق  رخاوا  زا  ًابیرقت  رامعتـسا  نارود  مدرک -  یم هاگن  هک  رامعتـسا  نارود  ثداوح  هب  نم  .دـنک  ظفح  ار  تلم  نآ  عفاـنم  دـنک و  رادروخرب  تیرـشب  ی  هعومجم رد  یی  هتـسیاش

رد اـیند  ِیـسایس  یماـظن و  طلـسم  یاھتردـق  روضح  ینعی  رامعتـسا  تکرح  .درک  ادـیپ  همادا  مھ  متـسیب  نرق  طـساوا  اـت  دیـسر و  جوا  هب  مھدزوـن  نرق  رد  دـش ، عورـش  یدـالیم 

یارب یی  هیامرـس روشک  نآ  یونعم  یدام و  ِیدوجوم  زا  عقاو  رد  دننک و  نیمأت  اھاج  نآ زا  ار  ناشدوخ  عفانم  دننک و  ادیپ  روضح  اھنآ  رد  روز  زا  هدافتـسا  اب  دنتـسناوت  یم هک  ییاھروشک 

هک دنا  هدرک ادـیپ  ار  ییاناوت  نیا  رگا  دـنا ، هدـش دراو  اھنیا  هک  اجرھ  مدـید  یم دوش -  یم قالطا  مھ  زورما  دنتـشاذگ و  رامعتـسا  ار  شمـسا  اھنآ  هک  یزیچ  نامھ  دـنزاسب ، ناشدوخ 

، ندوب لاسنھک  رطاخ  هب یموب  یلم و  گنھرف  ییاج  رد  رگا  هدش و  مکحتسم  اج  نآ رد  ناشتردق  یاھ  هیاپ دننک ، فیعضت  دنھد و  رارق  ریثأت  تحت  دننک و  لحمـضم  ار  تلم  نآ  گنھرف 

نآ هک  دندش  راچان  دننک و  نیمأت  ار  ناشدوخ  عفانم  اج  نآ زا  یدایز  تدم  دنا  هتـسناوتن اھرگلاغـشا  اھرگرامعتـسا و  هتفرن ، نیب  زا  هدـشن و  لحمـضم  ندوب  هتـسجرب  ندوب و  راد  هشیر

ییاـھاشگروشک نآ  .تسا  قداـص  میناوـخ -  یم خـیرات  رد  اـم  هک  مھ -  خـیرات  ی  هتـشذگ یاـھنارود  یاـھییاشگروشک  اـھییاشگناھج و  ی  همھ دروـم  رد  نـیا  .دـننک  اـھر  ار  هـقطنم 

ار روشک  نآ  گنھرف  دنشاب  هتسناوت  هک  دننک ، لامعا  اھنیمزرس  نآ  رد  ار  ناشدوخ  ی  هطلس دصاقم و  دننامب و  رادیاپ  روز  اب  ریشمش ، اب  ی  هدش هدوشگ  یاھنیمزرس  رد  دنا  هتسناوت

نیتال و یاکیرما  اقیرفآ ، هک  دینک  هظحالم  نالا  امـش  .دنرب  یم نیب  زا  لکب  ار  روشک  کی  نابز  هک  نیا لثم  دننک ؛ یم نک  هشیر ار  گنھرف  کی  یھاگ  الاح  .دـنریگب  رایتخا  رد  تشم و  رد 

کی هتبلا  دندرب ؛ نیب  زا  ار  گنھرف  یاھ  هناشن زا  یرایسب  یموب و  یاھنابز  دندرک ؛ ضوع  ار  اھنابز  دندمآ و  اج  نآ اھ  لویناپسا اھ و  یلاغترپ .دنرادن  ًالصا  یموب  نابز  اھروشک ، زا  یرایسب 

.تسا تلم  کی  تیوھ  تلم و  کی  تایح  تارقف  نوتس  گنھرف  .دنتسناوتن  مھ  ییاھاج 

، 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 فرِص  هب  دوب و  بولطم  ندوب ، یجراخ  فرـِص  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 

1383/01/02 یوضر رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

ادص و لثم  تسین ، تلود  هعومجمریز  هچنآ  هچ  تسا ، تلود  هب  طوبرم  هچنآ  هچ  روشک -  یگنھرف  یاھ  هاگتسد دیاب  .دشاب  هتـشاد  دوجو  هملک  حیحـص  یانعم  هب  دیاب  ییوگخـساپ 

طاـقن هب  ندیـشخب  تیمومع  یبـالقنا و  یمالـسا و  گـنھرف  ندرک  روراـب  ـالتعا و  یارب  ار  یریبادـت  هچ  نانمـشد  یگنھرف  ی  هدرتـسگ مجاـھت  لـباقم  رد  هک  دـننک  نشور  اـمیس - 

مورحم تاقبط  زا  تیمورحم  رقف و  ندرک  فرطرب  یتاقبط ، فاکش  ندرک  رپ  روشک ، داصتقا  ندرک  روراب  یارب  هک  دننک  نایب  مھ  یداصتقا  یاھ  هاگتـسد .دنا  هتـسب راک  هب نآ  ی  هتـسجرب

یاھ هزوح اھ و  هاگشناد رد  نآ  ناریدم  هک  روشک -  یملع  یاھ  هاگتسد .دنا  هداد ماجنا  یـشالت  هچ  نآ ، عیـسو  قطانم  ی  همھ رد  یدابآ  لباق  تکربرپ و  روشک  نیا  ندرک  دابآ  روشک و 

ار یگرزب  راک  شالت و  هچ  میدرک -  هبلاطم  ار  لئاسم  نیا  هزوح  هاگـشناد و  زا  ام  هک  راکفا -  براـضت  یملع و  یـشیدنادازآ  ملع ، دـیلوت  یارب  هک  دـننک  صخـشم  دـنروشک -  ی  هیملع

روشک ی  هییاضق ی  هوق .دـنھد  حیـضوت  مھ  روشک  یزرواشک  هاگتـسد  یتعنـص و  یاھ  هاگتـسد .دـنھد  ماجنا  یتسیاب  ار  یرگید  یاھراک  هچ  دـنا و  هتفر شیپ  ردـقچ  دـنا ؛ هداد ماجنا 

هداد ماجنا  ار  ییاھراک  اھشالت و  هچ  دنربب ، هانپ  نآ  هب  دننادب و  دوخ  یاوأم  أجلم و  ار  هییاضق  ی  هوق اتقیقح  روشک  نامولظم  هک  نیا یارب  نامولظم و  قح  قاقحا  یارب  هک  دھد  حیـضوت 

یارب هک  دننراذگب  ار  ینیناوق  ات  هداد  ماجنا  ار  ییاھـشالت  هچ  یراذگنوناق  رما  رد  هک  دنک  صخـشم  دراد ، هدھعرب  ار  تراظن  یراذگنوناق و  ی  هدمع ی  هفیظو ود  هک  هننقم  ی  هوق .تسا 

.تسا هدناسر  ماجنا  هب  ار  یشالت  هچ  اھنآ  لمع  تحص  زا  تبقارم  اھ و  هاگتسد رب  تراظن  رما  رد  هک  دنک  صخشم  هوق  نیا  نینچمھ  تسا ؛ مزال  روشک  یقیقح  حالصا  لیھست 

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

برغ تاغیلبت  لباقم  رد  هک  دوب  نیمھ  دمآ ، یمالسا  یاھتلم  صوصخب  قرشم و  یاھتلم  رس  رب  رامعتسا  نارود  لاس  تسیود  نیا  رد  میقتـسمریغ  میقتـسم و  هک  ییالب  نیرتگرزب 

دندش روبجم  دننک و  لمحت  دنتسناوتن  دندرک ، اھنآ  هب  گنھرف  قیرط  زا  یبرغ  رابکتسا  نارادمدرس  هک  ار  نیگمھس  رایسب  نینوخ و  مجاھت  نیا  .دندرک  ینیشن  بقع دندش و  بوعرم 

یرگیچوھ و هب  دندرک  عورـش  درک ، تفلاخم  نآ  اب  سکرھ  هک  دندرک  باترپ  ار  یرکف  اھییاپورا  اھیبرغ و  یگدنز ، یاھ  هنیمز ی  همھ رد  .دنربب  الاب  ار  ناشیاھتـسد  دننک و  ینیـشن  بقع

هتبلا .تشادـن  یرگید  زایتما  چـیھ  دوب ؛ ییاپورا  گنھرف  هک  دوب  نیا  تشاد  هک  یزایتما  اھنت  گنھرف  نیا  .دـننک  مکاح  ار  ناشدوخ  گنھرف  ات  دـندروآ  راشف  ندرک ؛ تناـھا  هرخـسم و 

دـصرددص میرادن و  یتفلاخم  نیا  اب  ام  .دـنیامن  لیمکت  نارگید  زا  سرد  هبرجت و  نتفرگ  اب  ار  دوخ  گنھرف  دـننک و  هدافتـسا  رگیدـکی  زا  دـنناوت  یم هک  دـنراد  یگنھرف  اھتلم  زا  مادـکرھ 

.دوبن نیا  دمآ ، شیپ  ایند  رد  هچنآ  اما  میقفاوم ؛

، 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  هدام 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 ،
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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

1382/04/07 ییاضق هاگتسد  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

، نانمشد زورما  دینک  یم هظحالم  .دمآ  دھاوخ  دوجو  هب  مھ  یگنھرف  تینما  یقالخا و  تینما  یداصتقا ، تینما  یعامتجا ، تینما  یـسایس ، تینما  دمآ ، دوجو  هب  ییاضق  تینما  رگا 

یمالسا یروھمج  ساسا  اب  هک  ینانمـشد .دننک  یم هدھاشم  دننیب و  یم همھ  مشچ ، ولج  حضاو و  روط  هب هک  تسا  یزیچ  نیا  دنا ؛ هداد رارق  فدھ  ار  ام  یندم  یعامتجا و  تینما 

نآ یور  نمشد  تسا  لاس  دنچ  هک  یگنھرف  یقالخا و  تینما  رب  هوالع  .دنزادنیب  رطخ  هب  ار  روشک  تینما  هک  دنا  هدرک ادیپ  نیا  رد  ار  دوخ  تفلاخم  لامعا  هار  نیرتھب  زورما  دنفلاخم ،

ماظن نالک  یسایس  تکرح  رد  نمشد  هک  یسایس  تینما  رب  هوالع  و  میا -  هدش روآدای  ار  نمـشد  یگنھرف  مجاھت  نالوؤسم ، هب  رادشھ  ناونع  هب  ررکم  هک  دنک -  یم راک  تدش  اب 

.دربب نیب  زا  ار  مدرم  یندم  یعامتجا و  تینما  تسا  ددصرد  زورما  دیامن ، داجیا  یتالالتخا  دھاوخ  یم

1382/02/22 یتشھب دیھش  هاگشناد  نایوجشناد  خساپ  شسرپ و  هسلج  رد  تانایب 

هب مادکرھ  دنک ، یم فلتخم  یاھرشق  رد  تلیضف  قالخا و  داقتعا ، نداد  رارق  فدھ  یارب  نمشد  هک  ییاھیزیر  همانرب اھیحارط و  هکلب  تسین ؛ طیـسب  ی  هلأسم کی  یگنھرف  مجاھت 

نیمھ هاگـشناد ، طیحم  رد  نم  رظن  هب  .تشون  اج  همھ  یارب  دـحاو  ی  هخـسن کی  دوش  یمن تسا و  عونتم  زین  اھنآ  اب  هلباـقم  اـعبط  تسا و  یگنھرف  یاـھرازبا  لـیاسو و  اـب  یوحن 

منھذ رد  نم  هک  روط  نآ .دریگ  یم ماجنا  اھھاگـشناد  رد  یبوخ  یاھراک  نالا  .دـننک  یم راک  بوخ  دـش -  هدـناوخ  هدـنب  هب  باطخ  اھنآ  مان  هب  مھ  یا  همان هک  ییاھلکـشت  اھ -  هعومجم

هدـنب زا  دـیابن  امـش  الـصا  اھ  هنیمز نیا  زا  یلیخ  رد  هک  منک  ضرع  مھ  ار  نیا  .دریگ  یم ماجنا  ناـناوج  دوخ  فرط  زا  یگنھرف  بوخ  رایـسب  یاـھراک  اھھاگـشناد  زا  یـضعب  رد  تسھ ،

؛ درک دوش  یم بوخ  یگنھرف  یاھ  هنیمز رد  تدھاجم  شالت و  یلیخ  .دینکب  دیاب  راک  هچ دینیبب  دـیدرگب  دـیتسھ ؛ وجـشناد  رکف و  اب  دـیناوج ، ناتدوخ  امـش  .مینک  راک  هچ هک  دیـسرپب 

.تسا رضم  مھ  یھاگ  تسین ؛ دیفم  یگنھرف  یحطس  راک  .دشاب  قیمع  دیشاب  بظاوم  هتبلا 

عماوج زا  یرایسب  رد  تسا و  تّایناسفن  تاوھش و  هب  مدرم  نداد  هجوت  نانز و  صوصخب  ناناوج و  ندرک  دساف  یگنھرف و  مجاھت  نمشد ، مجاھت  یاھ  هبنج زا  یکی  هک  نیا هب  هّجوت  اب 

نایوجشناد و صوصخب  مدرم ، ی  هفیظو اھھاگشناد ، رد  ّیتح  هعماج و  رد  باجح  ینونک  نارحب  هب  هّجوت  اب  زین  و  دنا ، هدرک حالس  علخ  ار  مدرم  قیرط  نیا  زا  ادتبا  نانمـشد  یمالـسا ،

؟ تسیچ یمالسا  یاھّلکشت  هب  دروم  نیا  رد  امش  ی  هیصوت مکح و  لح ، هار  تسیچ و  اھھاگشناد  رد  هعماج و  رد  یمالسا  یاھّلکشت 

دییوگ یم امش  هک  تسین  مھ  روط  نیا میوگب  مھاوخ  یم دنا ، هتشون ار  همان  نیا  هک  یرھاوخ  ای  ردارب  هب  .تسا  بجاو  مزال و  نیا  دینک و  تیاعر  ار  باجح  تسا : مولعم  هدنب  ی  هیـصوت

ار نانز  نادرم و  عضو  ًاصوصخم  ات  مور  یم نابایخ  هب  یھاگ  نم  هن ، دنراد ؛ باجح  همھ  هک  هداتفا  ینارھاوخ  هب  امش  مشچ  دنیوگب  یضعب  تسا  نکمم  .دنا  هدش باجح  یب ام  یاھنز 

.متـسین ربخ  اب  اھرانک  هشوگ و  ی  همھ زا  مھ  نم  دراد ؛ دوجو  یتالاکـشا  ارچ ، هتبلا  .دـیآ  یمن نم  رظن  هب  دـننک ، یم ریوصت  یـضعب  هک  روط  نآ .مارح  هن  لالح و  هاـگن  اـب  هتبلا  منیبب ؛

.تسا رکنم  زا  یھن  نآ  هار  دشاب ، هتشاد  دوجو  یعضو  نینچ  اجرھ 

1382/02/22 یتشھب دیھش  هاگشناد  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

هچ دراد و  رس  رد  هچ  نمشد  هک  نیا نتسنادن  .دیشاب  هتشاد  هجوت  هلأسم  نیا  هب  تسام ؛ یعافد  ناوت  زا  یشخب  مینادب ، نامدوخ  دروم  رد  ار  نمـشد  یلک  حرط  میناوتب  ام  هک  نیا

تروص هب جـیردتب و  راھچوداتفھ  هسوداتفھ و  یاھلاس  زا  .مینادـب  الماک  ار  نیا  دـیاب  ام  دـنک ؛ مورحم  عاـفد  دروخرب و  ناـکما  زا  ار  اـم  تسا  نکمم  هک  تسا  یتلفغ  دـنکب ، دـھاوخ  یم

هیـضق شخب  نیا  زا  یـشان  میدرک ، حرطم  هک  یا  یگنھرف مجاھت  ثحب  .مدرک  ساسحا  ار  هزرابم  نیا  عورـش  اھتقو  نامھ  هدنب  .دـش  عورـش  یقالخا  یداقتعا -  ی  هزرابم نوزفازور ،

.دش زاغآ  یگنھرف  یاھرازبا  اب  یگنھرف و  لئاسم  ی  هنیمز رد  مجاھت  کی  اتقیقح  هریغ ، یداصتقا و  یسایس و  یلمع  تاکرح  رانک  رد  .دوب 

1381/11/15 امیس ادص و  نامزاس  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

یارب هک  یھاگیاج  تیعقوم و  نیا  اب  فادھا و  نیا  اب  یروشک  نینچ  ایند ، دوجوم  یداصتقا  یماظن و  یـسایس و  یگنھرف و  یایفارغج  نیا  اب  ینونک و  عضو  رد  هک  دـینیبب  امـش  لاح 

فادـھا زا  یکی  ام  هک  نیا رد  دـبایب  هار  نھذ  هب  دـیابن  یا  هھبـش چـیھ  ینعی  میـشاب ؛ مجاھت  دروم  ام  هک  تسا  یعیبط  .دراد  یعـضوم  هچ  یا  هناسر گنج  نیا  رد  هدرک ، باختنا  دوخ 

راک دینیبب  امـش  مینکب ؟ دـیاب  راک  هچ  .میھد  ماجنا  ار  نامفیاظو  میھاوخ  یم رباربان ، هتبلا  گرزب و  گنج  نیا  رد  مجاھت  نیا  لباقم  رد  ام  الاح  .میتسھ  یا  هناسر مجاھت  یلوا  یلـصا و 

.تسا نیا  زا  یشان  امش ، زا  ام  یعقوترپ  تسا ! ساسح  نیگنس و  ردقچ  ام 

1381/11/08 ملق نمجنا  یاضعا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

کچوک یاھلکـشت  نیا  ی  همھ رد  نالا  .دـنا  هدرک دـنلب  لوبق و  اھنیا  هناتخبـشوخ  دـندرک ، شنارابگنـس  یا  هدـع میدرک و  دـنلب  شیپ  لاـس  دـنچ  اـم  هک  ار  یگنھرف  مجاـھت  ولباـت  نیا 

روشورب هوزج ، همانشیامن ، باتک ، نیا  دینک ؛ راک  هچ  دیھاوخ  یم امش  دیسرپ  یم اھ  هچب زا  .تسا  یگنھرف  مجاھت  اب  هزرابم  نآ  دراد و  دوجو  یدحاو  تھج  هدشن ، اصحا  هتخانشان و 

.دیریگن مک  تسد  ار  نیا  تسا و  کرابم  یلیخ  راک  نیا  .مینک  هزرابم  یگنھرف  مجاھت  اب  میھاوخ  یم دنیوگ  یم دیدرک ؟ تسرد  هچ  یارب  ار  نمجنا  نیا  دـیتشون و  هچ  یارب  ار  رعـش  و 

باسح لکـش  هب  دینک و  شنیزگ  ییاسانـش و  ار  اھنآ  دیورب و  ةضفلاو .» بھذلا  نداعمک  نداعم  سانلا  : » دینک یم ادـیپ  ار  الط  ساملا و  یاھندـعم  نآ  امـش  هک  تساھنیمھ  نیب  رد 

ی هنیطنرق کی  زا  ینعی  دـینک ؛ دراو  هغدـغد  یب تحار و  ار  اھنیا  ات  دـینک  نوگانوگ  یاـھیتیگ  اـھنودرگ و  اـھزیلھد و  یاراد  ار  هعومجم  دـیناوت  یم هتبلا  .دـییامن  هعومجم  دراو  یا  هدـش

.دینکب دیاب  اھراک  نیا  زا  .دینک  هعومجم  لصا  دراو  دعب  دینارذگب و  یراکشآان 

1380/10/19 مق مدرم  رادید  رد  تانایب 

حیرص و یضعب  .دندیمھفن  ار  نیا  یا  هدع هنافسأتم  اما  دنک ؛ یم هلمح  ام  هب  یگنھرف  یاھ  هنزور زا  نمشد  متفگ  مدرک و  تبحص  یگنھرف  مجاھت  هب  عجار  زور  کی  نم  شیپ ، اھلاس 

مجاھت هک  دـنمھف  یم مک  مک مھفرید  یاھمدآ  لاس ، دـنچ  تشذـگ  زا  دـعب  زورما  یمجاـھت !؟ هچ  مجاـھت ، مادـک  دـنک !؟ یم هلمح  یزیچ  هچ  هب  ینـالف  دـنتفگ  هدرپ  رد  مھ  یـضعب 

هک ییاھطیحم  ی  همھ رد  دـننیب  یم دـننک ! یم ینارگن  زاربا  دـیآ و  یم ناشمـشچ  هب  الاح  هداد ، رارق  فدـھ  ار  ناناوج  نامیا  هک  نمـشد  یگنھرف  تـالمح  جوم  هچ ! ینعی  یگنھرف 

، دھاوخ یم لالقتـسا  تلم  نیا  هک  نیا رد  یا  هدـع یتح  دـنادرگرب ؛ ماما  نید و  بالقنا و  هب  ار  اھنآ  ی  هدـیقع دراذـگب و  اج  هب  دوخ  زا  ییاپاج  دـھاوخ  یم نمـشد  دـنراد ، روضح  ناناوج 

رگا .دـنک  یم هلمح  اجک  زا  نمـشد  دـننادب  اـت  دـنراد  مزـال  ار  یھاـگآدوخ  نیا  روشک  نـالوؤسم  .یگنھرف  مجاـھت  ینعی  نمـشد ؛ تساوخ  ناـمھ  تسرد  ینعی  دـننک ! یم هشدـخ 

.دمآ دھاوخ  تلم  نیا  راک  هب  اھنآ  ینمادکاپ  اوقت و  تعاجش و  هاگ  نآ .دوب  دنھاوخ  رادیب  دندیمھف ،

1380/07/04 حلسم یاھورین  یادھش  یاھ  هداوناخ رادید  رد  تانایب 

کی رگنس  نیرتمھم  .دربب  نیب  زا  ار  اھرگنس  دنک و  ینکش  تمواقم عقاو  رد  دزادنیب ؛ رابتعا  تیثیح و  زا  ام  مدرم  نایم  رد  ار  تمواقم  دنک  یم یعـس  دوخ  یگنھرف  مجاھت  رد  نمـشد 

.دنربب نیب  زا  دنزیرب و  ورف  اھلد  رد  ار  رگنس  نیا  دیھد  هزاجا  دیابن  .تسوا  قشع  هزیگنا و  نامیا و  ناسنا ،

1380/06/15 ناگربخ سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

نمـشد تالمح  جامآ  دراوم  زا  یکی  نیا ، .تسا  یمالـسا  تموکح  ی  هیرظن هطقن ، کی  .دنک  ادیپ  ینـشور  هب ار  هطقن  دنچ  دناوت  یم دـنک ، یم لئاسم  هب  ناسنا  هک  یحـضاو  هاگن  رد 

converted by Web2PDFConvert.com



نیا .دوش  یم یرظن  یرکف و  مجاھت  تسا ، ماظن  ی  هصخاش تمالع و  هک  یمالـسا  ماظن  ی  هتـسجرب یاھـشخب  زا  یخرب  هب  ای  یـساسا و  نوناق  هب  ای  مالـسا ، ینابم  هب  ای  .تسا 

نمؤم رگا  تساھنآ ؛ نامیا  اب  مھ  مدرم  تردق  .تسا  مدرم  تردـق  هب  یمالـسا  ماظن  ی  هیکت دـندرک -  هراشا  نایاقآ  هک  روط  نامھ نوچ -  .تسین  رت  تیمھا مک یلمع  مجاھت  زا  مجاھت 

هتفرگ فدھ  ار  مدرم  خسار  داقتعا  نامیا و  هک  یزیچ  نیاربانب  .تفر  دھاوخ  نیب  زا  رورم  هب  عافد  نیا  ینابیتشپ و  نیا  دـش ، تسـس  نامیا  ی  هیاپ رگا  اما  درک ؛ دـنھاوخ  عافد  دنـشاب ،

ام باتع  باطخ و  .مینک  یمن رانکرب  تیلوؤسم  نیا  زا  ار  تلود  ام  هتبلا  .تسا  مزال  هنیمز  نیا  رد  یملع  تکرح  کی  .تسا  یرظن  راکیپ  راـک ، نیا  جـالع  .تفرگ  مک  تسد دـیابن  تسا ،

ار اھتیلوؤسم  نیرتمھم  زا  یکی  تلود  هرخالاب  .تسا  هدوب  تھج  نیمھ  رطاخ  هب  دنراد ، هدھع  رب  ار  یمسر  تاغیلبت  هک  ییاھھاگتـسد  داشرا و  ترازو  هب  زورما  ات  اھلاس  نیا  لوط  رد 

نکیل دنلوؤسم ؛ دنا ، هتـسباو یمالـسا  ماظن  هب  هک  یرنھ  یاھھاگتـسد  ی  همھ هک  نیاامک دراد ؛ هدھع  رب  ار  تیلوؤسم  نیا  زا  یمھم  شخب  امیـس  ادص و  هک  نیاامک دراد ؛ هدھع  رب 

نیا رد  دـیاب  هیملع  یاھ  هزوح تسا و  هیملع  یاھ  هزوح راک  رکف ، نیودـت  نییبت و  دـیلوت و  هرخالاب  .تفرگ  هیملع  یاھ  هزوح املع و  یاھتیلوؤسم  یفان  دـیابن  ار  یتلود  یاـھتیلوؤسم 

.دنوش نادیم  دراو  هنیمز 

٨٠1380/05/11 لاس  یروھمج  تسایر ذیفنت  مسارم  رد  تانایب 

رد یدج  روط  هب نمشد  هک  یلئاسم  زا  یکی  .ما  هدرک ضرع  ار  نیا  البق  مرتحم -  روھمج  سیئر  هب  هلمج  زا  ناتـسود -  هب  نم  .تسا  روشک  یمومع  گنھرف  هب  هجوت  مود ، ی  هلأسم

یصخشم فدھ  تمس  هب  دوخ  تکرح  رد  ار  ناسنا  کی  هک  ییاھھاگ  هیکت تادیقت و  اھیدنبیاپ و  ینعی  یلمع ، یداقتعا و  یرگیحابا  .تسا  یرگیحابا  ی  هلأسم دنک ، یم غیلبت  روشک 

هب اھنآ  داقتعا  دنریگب و  ار  مدرم  نامیا  هک  تسا  نیا  مالسا  نانمشد  یاھتسایس  زا  یکی  .دیریگب  یدج  دیاب  ار  نیا  .ندرک  گنل  نادرگرس و  ار  وا  نتفرگ و  وا  زا  دنک ، یم ممصم  مزاع و 

دوب هدش  یتایلمع  ییارجا و  روشک ، نانمشد  یاھراتفر  رد  تاغیلبت  نیا  هک  یلیاوا  نامھ  زا  هدنب  .دنا  هدرک عورش  ناشتاغیلبت  رد  ار  نیا  هک  تسا  یلاس  دنچ  .دننک  بلـس  ار  بالقنا 

؛ دـنربب لاؤس  ریز  ار  بالقنا  رابتعا  لصا  دـنھاوخ  یم اھنیا  متفگ  مداد و  رادـشھ  یگنھرف  نـالوؤسم  هب  صوصخب  همھ ، هب  مدـش و  هتکن  نیا  هجوتم  شیپ -  لاـس  هدزاـی  هد ، دودـح  - 

رد رابکتـسا  ریذپانریخـست  رھاظلا  یلع ژد  کی  لباقم  رد  مھ  نآ  نامیا ، تکرب  هب  یلاخ و  تسد  اب  تلم  کی  هک  یبالقنا  تسام ؛ نامز  رد  یرـشب  خـیرات  تاراختفا  زا  یکی  هک  یبالقنا 

ناشیمالسا تیوھ  هب  راودیما و  ناشمالـسا  هب  ار  ناملـسم  یاھتلم  هک  یبالقنا  یمالـسا ؛ یاھـشزرا  هار  رد  یبالقنا  ادخ ؛ مان  هب  یبالقنا  دش ؛ قفوم  درک و  اپ  رب  ار  نآ  هقطنم  نیا 

نیرتگرزب رب  دناوت  یم دـھد -  ناشن  دوخ  زا  یا  هدارا مزع و  هک  یتقو  تلم -  کی  هک  دـندرک  ساسحا  اھنآ  دیـشخب و  یروابدوخ  ار  اھتلم  ناھج  طاقن  ی  همھ رد  هک  یبالقنا  درک ؛ مرگلد 

تروص هب  هک  دوب  یراک  نیا  .دنریگب  هدیدن  دوب ، بالقنا  نیا  رد  هک  ار  یا  یناسنا تمارک  تلیـضف و  شزرا و  تیونعم ، یدازآ ، مایپ  دنتـساوخ  یم نانمـشد  .دیآ  قئاف  دوش و  زوریپ  عناوم 

.دننک یم مھ  زونھ  دندرک و  غیلبت  ار  اھنامھ  مھ  لخاد  رد  وداپ  تروص  هب  لفاغ ، هدع  کی  هنافـسأتم -  هتبلا -  .دندرک  لابند  ار  نآ  یتاغیلبت ، قرط  ماسقا  عاونا و  اب  هدـش و  یزیر  همانرب

نامیا و نودب  رگم  .تسا  یلاخ  ناشتـشپ  دننک  ساسحا  مدرم  دوش و  هتفرگ  اھنآ  زا  تسا -  مدرم  خسار  مزع  هدارا و  هاگ  هیکت عقاو  رد  هک  یرکف -  ی  هناوتـشپ هک  تسا  نآ  یارب  نیا 

هک تسا  یرگیحابا  نامھ  مجاھت ، نیا  رھظم  .دنریگب  یدج  ار  یگنھرف  لئاسم  دیاب  همھ  داد ؟ همادا  ار  هار  نآ  دوش  یم هتـشاذگ ، مدق  نآ  رد  ناسنا  هک  یھار  هب  رواب  نودـب  داقتعا و 

روشک نالوؤسم  ی  همھ هک  تسا  ییاھزیچ  اھنیا  .دوش  یم داجیا  اھداسف  ماسقا  عاونا و  جـیورت  قیوشت و  هعماج و  رد  قالخا  فالخ  یاھنایرج  قیوشت  تاداقتعا ، رد  هشدـخ  هار  زا 

.تسین یگنھرف  نالوؤسم  صوصخم  طقف  دننک و  هجوت  رایسب  نآ  هب  دیاب 

1380/02/28 نارھت ی  هعمج زامن  یاھ  هبطخ رد  تانایب 

.تسا یسایس  رادتقا  زا  یا  هشوگ نیا  .دشاب  روشک  نالوؤسم  تامیمصت  تلود و  نابیتشپ  تلم ، هک  تسا  نیا  یسایس  رادتقا 

.دوش عفد  یحیحص  لکش  هب  یگنھرف  مجاھت  دشابن و  ریذپرثا  دشاب و  راذگرثا  روشک  ِگنھرف  یگنھرف ، ظاحل  زا  ینعی  تسا ؛ روط  نیمھ مھ  یگنھرف  رادتقا 

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 

1380/01/01 یوضر رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

زا یـضعب  دنتفر و  یطلغ  هار  اھنیا  .دنتـسھ  ام  نیب  رد  دندرک ، هابتـشا  ناشدوخ  هک  یناسک  اما  دـش ؛ دـھاوخن  هدـشن و  نمـشد  یتاغیلبت  راشف  میلـست  ام ، زیزع  تلم  نتم  هتبلا 

تاغیلبت و رد  اھنآ  .دننک  هجوت  مدرم  یاھزاین  هب  دنـشاب و  اھ  هنھرباپ افعـض و  رکف  رد  نالوؤسم  دیاب  هک  دنداد  دای  ام  تلم  هب  ماما  .دندناشک  طلغ  هار  هب  ناشدوخ  اب  مھ  ار  اھ  هعومجم

هچ هب  ملاع  نایوگروز  ناردلق و  دننیبب  دننک ؛ زیھرپ  نآ  زا  دیآ ، یم شدب  یزیچ  هچ  زا  اکیرما  دننیبب  دنداد ؛ رارق  کالم  ار  یرابکتسا  یاھتردق  تساوخ  هب  هجوت  دوخ ، یگنھرف  مجاھت  رد 

دایرف هچرھ  هک  دـنداد  دای  ام  هب  ماما  .درک  یم یلجت  ام  راوگرزب  ماما  راتفگ  رد  هک  تسا  یمالـسا  یروھمج  میلاعت  لباقم  ی  هطقن نیا  .دـننک  تکرح  نآ  فرط  هب  دـنراد ، لـیامت  یزیچ 

تامیلعت رد  همان و  تیصو رد  ماما  دنشکب ! دایرف  رگیدمھ  رس  رب  هک  دنھد  یم دای  مھ  نارگید  هب  دندیشک ؛ اھیدوخ  رس  رب  ار  دوخ  یاھدایرف  یا  هدع اما  دیـشکب ؛ اکیرما  رـس  رب  دیراد ،

مدرم عفانم  اب  مالـسا و  نیا  ماظن و  نیا  بالقنا و  نیا  اب  هک  یناسک  ات  دیـشاب  بقارم  .دیـشاب  رذـحرب  اھیذوفن  اھمرحمان و  اھ و  هبیرغ زا  هک  دـندرک  یم رارکت  دوخ  تکرباب  تایح  نارود 

، نشور طخ  نآ  تھج و  نآ  لباقم  رد  اھنیا  .دندرک  حرطم  ماما  لوا  ار ، اھمرحمان  اھلھاان و  اھ و  هبیرغ ی  هلأسم .دـننکن  ذوفن  روشک  یریگ  میمـصت ناکرا  رد  دـنرادن ، یبوخ  ی  هنایم چـیھ 

رھ رد  دینک ، زاب  ار  هناگیب  یاھویدار  نیا  زا  مادک  رھ  امش  رگا  .دننک  یم حرطم  تسار  پچ و  نوگانوگ و  یاھمان  اب  ار  اھنیا  .دینک  زیھرپ  دیشاب و  رذحرب  اھیدوخ  زا  ناتسود و  زا  دنیوگ  یم

نیا یمومع  حلاصم  هب  نارادافو  نانمؤم و  بالقنا و  هب  نادنم  هقالع ناریا و  تلم  هک  یتاریبعت  دننک ؛ یم حرطم  ار  ارگون  راک و  هظفاحم حانج  مسا  راب  دنچ  لقادح  ناشیاھ ، همانرب زا  کی 

دیدحالـص لیم و  تساوخ و  قبط  دننک  یم یعـس  یا  هدع اما  نابزمھ ؛ دـحتم و  تلم  هچراپکی ، ناریا  دـنتفگ  یم ماما  .دـنک  یم میـسقت  یفلتخم  یاھ  هھبج هب  ار  روشک  نیا  تلم و 

مدرم یگچراپکی  دننک و  جیار  مدرم  نایم  رد  ار -  نآ  لاثما  بزح و  لیبق  زا  یظافلا  اب  یزاب  مدرم و  ندرک  هتسد  هتـسد  بھاذم و  اھتیموق و  ار -  یمومعریغ  تاھج  تلم ، نیا  نانمـشد 

.دننک یگدنکارپ  قاقشنا و  راچد  یلکش  رھ  هب  دھد ، روبع  اھنافوت  یالبال  زا  ار  یمالسا  ناریا  دناوت  یم هک  ار  یتدحو  نآ  و 

1379/12/22 ریبکریما یتعنص  هاگشناد  نایوجشناد  خساپ  شسرپ و  هسلج  رد  تانایب 

تیعقاو کی  هک  یلاح  رد  تسیچ ؛ یگنھرف  مجاھت  دنتفگ  دـندرک و  یدـنت  دروخرب  هیـضق  نیا  اب  اھیلیخ  اما  مدرک ؛ حرطم  ار  یگنھرف  مجاھت  ی  هلأسم شیپ ، لاس  تشھ  تفھ ، نم 

ادیپ یگداداو  تلاح  اھنیا  لباقم  رد  رگا  ریدم  کی  .دننک  لیمحت  فلتخم  یاھروشک  رب  ار  ناشدوخ  یگنھرف  یاھفرع  دننک  یم یعس  اھیبرغ  .تسا  کانرطخ  ساسح و  مھم ، رایـسب 

.دناشک یم فارحنا  هب  ار  یگنھرف  یاھھاگتـسد  هک  تسا  یلماوع  نیرترـضم  نیرترثؤم و  نیرتمھم و  زا  یکی  ناریدم ، یگداداو  .دیآ  یم شیپ  هدمآ ، شیپ  هک  ییاھزیچ  نیمھ  درک ،

دیلوت باتک  دزاسب و  ملیف  اھناسنا  یلمع  یگنھرف و  یرکف و  دشر  تھج  رد  دیاب  هک  یھاگتسد  نآ  .دوش  یم مولعم  نوریب  رد  شا  هجیتن دش ، فرحنم  یگنھرف  هاگتـسد  هک  یتقو 

کی رب  لمح  دـیابن  ار  نیا  .دریگ  یم رارق  نم  باـتع  دروم  اـتعیبط  دراد ، یراـک  مک اـھ  هنیمز نیا  رد  هک  منیب  یم یتقو  دزادـنیب ، راـک  هب  تھج  نیا  رد  ار  یگنھرف  یاـھرازبا  ماـمت  دـنک و 

دنا هتشون اج  نیا نامردارب  ای  رھاوخ  نیا  هک  تسا  یزیچ  نیمھ  درک ؛ یسایس  یریگتھج 

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

طـسو یگنھرف ، مجاھت  هک  یلاح  رد  یگنھرف ؟! مجاھت  دـییوگ  یم ارچ  دـنتفگ  دـندش و  هدرزآ  نآ  زا  تدـش  هب ناسک  یـضعب  میدرک ، حرطم  ام  هک  یا  یگنھرف مجاھت  ی  هلأـسم نیا 

؛ تسین یحطس  یرھاظ و  یاھ  هدیدپ زا  یخرب  صوصخم  یگنھرف ، مجاھت  نیا  دننک ! ادیپ  رانک  هشوگ و  رد  ار  نآ  دندرک  یعـس  ناسک  یـضعب  تسا ، ندیبلط  زرابم  لوغـشم  نادیم 

اـھرواب و ی  همھ دـھاوخ  یم یـسایس  تردـق  یمتا و  بمب  ییایمیـش ، یبورکیم و  حالـس  وـتو ، قـح  تفن ، هب  هیکت  اـب  اـیند  رد  یگنھرف  ی  هعوـمجم کـی  هک  تـسا  نـیا  هلأـسم 
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هک مھ  رکف  .دوش  یم راچد  یا  همجرت ی  هقئاذ رکفت و  هب  یھاـگ  روشک  کـی  هک  تسا  نیا  .دـنک  لـیمحت  اـھنآ  هب  ار  رگید  یاـھروشک  اـھتلم و  یارب  شدوخ  دنـسپ  دروم  یاـھبوچراچ 

جراخ نادیم  زا  هدش و  یلامتـسد  هدش ، خسن  مود ، تسد  یاھ  هدروآرف لوا ؛ تسد  یاھ  هدروآرف هن  هتبلا  .دریگ  یم ار  نارگید  یرکف  یاھ  هدروآرف دنک و  یم رکف  یا  همجرت دـنک ، یم

رھ زا  تلم  کی  یارب  نیا  .دنراذگ  یم نایم  رد  تلم  نآ  اب  ون  رکف  ناونع  هب  دننک و  یم قیرزت  تلم  نآ  هب  یتاغیلبت  هار  زا  دنناد و  یم مزال  تلم  کی  روشک و  کی  یارب  اھنآ  هک  ار  یا  هدـش

.تسا رت  تخس رتگرزب و  یتبیصم 

1379/11/27 یربھر ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

عورش روشک  لخاد  رد  هک  دوب  ییون  یاھـشور  میدرک -  هیکت  نآ  یور  رب  لاس  دنچ  نیا  رد  ام  هک  دوب -  دیدج  هک  هچنآ  تسین ؛ یدیدج  زیچ  یگنھرف  مجاھت  نیا  یگنرف و  تاغیلبت  نیا 

هیلع ردقچ  دندرک ؛ ار  اھراک  ماسقا  عاونا و  .دوب  رت  ییاج همھ رتریگ و  همھ رتعیرس و  یداصتقا  یسایس و  مجاھت  زا  بالقنا ، هیلع  یگنھرف  مجاھت  ایند  رد  .دراد  همادا  مھ  زونھ  دش و 

 - دنا هدناشک مھ  تنرتنیا  هنایار و  هب  ار  نآ  زورما  هک  دنتخاس -  ملیف  هتشاد ، شقن  بالقنا  نیا  ندمآ  دیدپ  رد  دندرک  یم رکف  هک  یعیش ، ینابم  یمالـسا و  ینابم  بالقنا و  مالـسا و 

دشاب و لداع  راگزیھرپ و  یاھناسنا  تسد  رد  روشک  رد  یـسایس  تردق  دیاب  هک  نیا ینعی  ار -  ون  نخـس  نیا  ولج  هک  نیا یارب  دنداد ؛ ماجنا  دنتـسناوت ، یم هک  ار  ییاھراک  ی  همھ و 

عافتنا تردق ، زا  هک  ار  یھاگتـسد  رھ  دھد و  یم ناکت  ایند  رد  ار  یتردق  بحاص  رھ  هک  تسا  یزیچ  ون  نخـس  نیا  .دنریگب  دشاب -  تلادـع  یراگزیھرپ و  یـسایس ، رادـتقا  نیا  طرش 

.دنفلاخم رکف  نیا  اب  ایند  یاج  همھ  اذل  .دنک  یم تشحو  راچد  درب ، یم یدام 

1379/11/27 یربھر ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

فدـھ هک  دراد  دوجو  تنرتـنیا  رد  یعرف  تیاـس  نارازھ  یلـصا و  تیاـس  اھدـص  زورما  هک  متفگ  یم اـھناوج  عـمج  رد  زورید  نم  .دـنک  یم هدافتـسا  اھـشور  ی  همھ زا  نمـشد  زورما 

یاھـشور زا  یبـیرخت و  یاھـشور  زا  تسین ؛ یلالدتـسا  مجاـھت  مھ  مجاـھت  .دـنھد  رارق  مجاـھت  دروـم  ار  یعیـش  تارکفت  صوـصخب  یمالـسا و  تارکفت  هک  تسا  نیا  ناـش  هدـمع

رثکادح میراد ، رایتخا  رد  هک  هچنآ  زا  دیاب  .درک  هدافتسا  لیاسو  نیا  زا  یتسیاب  تسین ؛ لکشم  مھ  شیاھخساپ  دراد ؛ خساپ  اھنیا  ی  همھ .دننک  یم هدافتـسا  هریغ  هناسانـشناور و 

نیا تسام ؛ یاھفعض  نیا  .مینک  یمن هدافتسا  دیاش ، دیاب و  هک  نانچ  نام ، یمومع میظع  ربانم  زا  یرایسب  زا  هن  نامتاعوبطم و  زا  هن  نامیامیس ، ادص و  زا  هن  ام  .مینکب  ار  هدافتـسا 

.تسا نکمم  نیا  و  درک ؛ دایز  ار  توق  طاقن  مک و  ار  فعض  طاقن  زور  هبزور دیاب  .مینک  مک  یتسیاب  ار  اھفعض 

1379/04/19 ناریا یمالسا  یروھمج  ماظن  نارازگراک  نالوئسم و  رادید  رد  تانایب 

ملیف و همانزور ، دراکالپ ، ولبات ، ی  هلیـسو هب اتدـمع  هک  دوب  یا  هناسر حرط  کـی  لوا  ی  هجرد رد  .دوبن  یماـظن  حرط  کـی  مییوگ -  یم هک  یریبعت  رھ  هب  یبرغ -  اـی  ییاـکیرما  حرط  نیا 

 - ار یگنھرف  مجاھت  ی  هلأسم نم ! نازیزع  .دوب  یگنھرف  یاھرازبا  اھ و  هناسر ریثأت  هب  طوبرم  نآ  دصرد  تصـش  هاجنپ ، دودح  هک  دنیب  یم دنک ، هبـساحم  یـسک  رگا  .دش  ارجا  هریغ 

یداصتقا یـسایس و  لماع  مود ، ی  هجرد رد  یغیلبت ، یا و  هناسر لماع  زا  دعب  .تسین  یخوش  یگنھرف ، نوخیبش  .دـیریگب  یدـج  مدرک -  حرطم  شیپ  لاس  تشھ  تفھ ، نم  هک 

.دوبن چیھ  یماظن  لماع  .دوب 

؛ دوب دروخرب  شوخ رکفنشور و  .دوب  یمیدق  ریپ  یاھلکریبد  لابق  رد  ناوج  رصنع  کی  دمآ ، راک  رس  یاھلاس 64 و 65 -  دودح  لاس 1985 -  رد  یتقو  فچابروگ  دوب ؟ هچ  حرط  نیا  اما  و 

تـسونسالگ و  تسا ؛ یداصتقا  تاحالـصا  یزاسزاب و  اکیرتسورپ ، یـسراف  ریبعت  .دوب  مود  ی  هجرد رد  تسونـسالگ  لوا و  ی  هجرد رد  اکیرتسورپ  راعـش  درک ، حرطم  وا  هک  یراـعش 

یھد و تھج قیوشت و  ریـسفت و  لیلحت و  فرح و  زا  یراوآ  اھ ، هناسر ی  هلیـسو هب  لوا ، لاس  ود  یکی ، رد  .اھنیا  لاثما  نایب و  یدازآ  یعامتجا ، لـئاسم  ی  هنیمز رد  تاحالـصا  ینعی 

رد ینعی  دوب ؛ مھ  درس  گنج  نارود  نامھ  رد  نیا  دش ! یفرعم  لاس  درم  ناونع  هب  فچابروگ  ییاکیرما ، زکارم  طسوت  هک  دیسر  ییاج  هب راک  تخیر و  ورف  فچابروگ  رـس  رب  داھنـشیپ 

هیلع دندرک و  یم راکنا  ار  نآ  تدـش  هب تشاد ، دوجو  یوروش  رد  مھ  یبوخ  یاھتیعقاو  رگا  فچابروگ ، زا  لبق  دـندز ! یم ریت  اب  یوروش  رد  ار  یتیقفوم  رھ  حبـش  اھییاکیرما  هک  ینارود 

نم داد ! بیرف  ار  فچابروگ  گرزب ، قوشم  کی  ناونع  هب برغ ، زاب  شوغآ  نیا  دـنتفرگ ! شیپ  ار  یعـضو  نینچ  فچابروگ  هب  تبـسن  ناـھگان  اـما  .دـنتخادنا  یم هار  یتاـغیلبت  مجاـھت  نآ 

ار نیا  یاھ  هناشن نم  دندرک -  یم اعدا  ایند  رد  ناسک  یـضعب  هک  نانچ  نآ دندوب -  هدروآ  راک  رـس  ار  وا  ایـس  یاھھاگتـسد  ای  اھیبرغ  هک  دوب  یـسک  فچابروگ  هک  منک  اعدا  مناوت  یمن

ار فچابروگ  اھیبرغ ، مارتحا  قیوشت و  لیجبت و  لیلجت و  نادـنخ ، ی  هرھچ زاب ، ی  هرھچ زاب ، شوغآ  تسا ، ملـسم  هک  هچنآ  اما  مرادـن ؛ هدرپ  تشپ  زا  مھ  یربخ  هتبلا  منیب و  یمن اعقاو 

نآ رد  ار  یگدروخ  بیرف  نیا  یاھ  هناشن ناسنا  هک  هتـشون  مود -  بـالقنا  اـکیرتسورپ -  ماـن  هب  یباـتک  فچاـبروگ  .دروخ  بیرف  اـما  درک ؛ داـمتعا  اـھییاکیرما  اـھیبرغ و  هب  وا  .داد  بیرف 

.دنک یم هدھاشم 

1379/03/31 لّوالا عیبر مھدفھ  تبسانم  هب  ماظن  نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

مرکا یبن  تیصخش  هب  تبـسن  ملاع  فانکا  رد  ار  یموش  دیلپ و  یگنھرف  یتاعوبطم و  مجاھت  کی  ناسنا  ریخا ، لاس  دنچ  رد  .دندرک  عورـش  زاب  اریخا  یلو  دوب ؛ هدش  هلـصاف  اھتدم 

مرکا یبن  سدقم  دوجو  روحم  درگرب  دنناوت  یم ناناملسم  هک  تسا  هدش  هجوت  هطقن  نیا  هب  نوچ  دشاب ؛ هدش  باسح  دناوت  یم راک  نیا  .دنک  یم هدھاشم  ملسو  هلآو هیلع هللا یلص

.دنھد یم رارق  هشقانم  دروم  ار  زکرم  نآ  اذل  .دنوش  عمج  وا  هب  قشع  تبحم و  داقتعا و  و 

1379/02/23 نارھت هعمجزامن  یاھ  هبطخ رد  تانایب 

ود رھ  زا  .تسا  ذوفن  رطخ  نآ  تسیچ ؟ نآ  .دراد  دوجو  مھ  نیا  زا  رتگرزب  رطخ  اما  .دنوش  رطخ  راچد  دـننک و  تلفغ  ناشدوخ  فرط ، ود  حانج و  ود  هک  نیا زا  دـش  ترابع  رطخ ، کی  سپ 

اب یتح  دـنک ؛ یم تفلاخم  یلوحت  هنوگرھ  اـب  دـیآ و  یم ییارگ  شزرا ناونع  هب  فرط  نآ  زا  دـنک : یم ذوفن  فرط  ود  رھ  زا  نمـشد  کـی  یھاـگ  .دـننک  ذوفن  یدارفا  تسا  نکمم  فرط 

اب هک  دـنیایب  یناسک  تفرـشیپ ، لوحت و  رییغت و  ناونع  هب  تسا ؛ هیـضق  فرط  نیا  رتکانرطخ ، نیا  زا  .دـنادرگرب  ار  یبالقنا  تکرح  دـھاوخ  یم دـنک و  یم تفلاـخم  مھ  هتفر  یاـھھار 

ضیعبت عفر  لصا  اب  دـنا ؛ نتخود هسیک  لابند  دـنا ؛ یبرغ یرالاس  هیامرـس نامھ  راچد  دـنفلاخم ؛ یعامتجا  تلادـع  لصا  اب  مدرم و  نیدـت  لصا  اب  مالـسا و  لصا  اب  اھـشزرا و  ساسا 

اھنیا .دننک  یرادنادیم  دنوش و  نادیم  دراو  دنیایب  حالـصا ، مان  هب  تفرـشیپ ، مان  هب  رییغت ، مان  هب  لوحت ، مان  هب  اھنیا  دـنرواین ! نابز  هب  ولو  دـنفلاخم ، مھ  نید  مان  اب  دـنفلاخم ؛ یتاقبط 

رد تورث  لام و  داصتقا و  نوچ  تسا ؛ کانرطخ  هتبلا  دننک ، ذوفن  هعماج  یداصتقا  ی  هندـب رد  هبیرغ  هناگیب و  یاھمدآ  هنوگ  نیا رگا  .دـننک  ذوفن  هعماج  یداصتقا  ی  هندـب رد  تسا  نکمم 

ریـس طخ  مدرم ، یاھرواب  مدرم ، نامیا  مدرم ، نھذ  دـننک ؛ ذوفن  یگنھرف  زکارم  رد  دـنیایب  هک  تسا  نیا  رتکانرطخ  نآ  زا  اما  .دـشاب  نیما  یاھناسنا  تسد  دـیاب  تسا و  مھم  هعماـج 

.دنریگب  رایتخا  رد  دننک و  هضبق  ار  مدرم  حیحص 

1378/08/12 نایوجشناد نازومآ و  شناد زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

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

نادـنچ اھنآ  زا  یـضعب  یارب  مھ  مالـسا  تاروتـسد  .تسا  نیگنـس  رابنایز و  تلم ، کی  یارب  ردـقچ  روشک ، کی  رد  یرابکتـسا  تردـق  کی  روضح  هک  دـنمھفب  تسرد  دـھد  یمن هزاجا 

لد اما  دنھد ؛ یم همادا  ار  مالـسا  نانمـشد  تاغیلبت  دننک ، یم تاغیلبت  دننک ، یم تیلاعف  هتبلا  .دنتـسھ  مھ  زورما  دندوب ؛ کچوک  تیلقا  کی  هشیمھ  اھنیا  .درادن  یـشزرا  تیمھا و 

میلست هک  تسا  نیا  تناھا  نیرتگرزب  تلم ، کی  یارب  هک  دننک  یم کرد  دنتسھ ، اج  رھ  ناوج -  فلتخم  یاھرـشق  ریاس  نازومآ و  شناد نایوجـشناد ، ناناوج -  صوصخب  مدرم ، نتم 

تشگزاب ینعی  درادن ؛ یرابکتسا  ی  هشقن زج  یا  هشقن چیھ  ناریا  یارب  اکیرما  زورما  هک  تسا  نشور  شیارب  انعم  نیا  دشاب ، لیلحت  لھا  هک  سکرھ  .دشاب  هناگیب  یرابکتسا  تردق 

نانمـشد فرط  زا  ییاھـشالت  هتبلا  .تسا  ناریا  تلم  یدادبتـسا  دـض  یریگتھج  نآ  نیا ، .دتـسیا  یم هشقن  نیا  لـباقم  رد  ناریا  تلم  هک  تسا  موـلعم  بـالقنا ! زا  لـبق  تیعـضو  هب 

لباقم رد  شمرن  زور  هب  تسا -  رابکتسا  لباقم  رد  تمواقم  زور  هک  ار -  نابآ  هدزیس  زور  دننک  یم یعس  یتح  یضعب  دننک ؛ یم هطـسفس  دننز ، یم فرح  دننک ، یم تاغیلبت  تسھ :

.تسا تلفغ  یحول و  هداس یور  زا  اھراک  نیا  دبال  تنایخ ، دـیوگب  دـھاوخ  یمن ناسنا  نوچ  اھتنم  تسا ؛ تنایخ  مییوگب  میراچان  تسا ، یحول  هداس  مییوگن  رگا  دـننک ! لیدـبت  اکیرما 
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هدیشوپ ناھنپ و  هک  تسین  یزیچ  نیا  تسایند و  رب  طلست  شفدھ  اکیرما  یرابکتسا  تردق  زورما  .دیسانشب  ار  نمشد  فادھا  دیاب  دیشاب ؛ رادیب  رایشوھ و  یلیخ  دیاب  ناناوج  امش 

ییاھروشک هتبلا  .تسا  یزادـنا  تسد فرـصت و  ی  هلأسم هلأسم ، .دـنراد  هلگ  اکیرما  لوپ  ی  هنایوج هلخادـم  ذوفن  زا  تلاخد و  زا  یگنھرف و  مجاھت  زا  ییاپورا  یاـھتلود  یتح  .دـشاب 

زا دـنک ؛ یم تاغیلبت  دـنک ، یم ینابز  برچ دـنک ، یم عیمطت  دـنک ، یم دـیدھت  مھ  لباقم  فرط  نآ  .تسا  هداتـسیا  ناریا  تلم  اما  دنتـسیاب ؛ دـننک و  تمواقم  دـنناوت  یمن هک  دنتـسھ 

یارب ار  بالقنا  زا  لبق  روآ  مرـش عضو  نآ  دناوتب  دنک و  نھپ  ار  شطاسب  هرابود  دوش و  ناریا  روشک  دراو  اددجم  دیاشگب و  یھار  هک  نیا ات  دنک ، یم لابند  ار  فدـھ  کی  مھ  اھنیا  ی  همھ

.داتسیا دھاوخ  مامت  تردق  اب  یرابکتسا ، یاھعمط  نیا  لباقم  رد  ناریا  تلم  دیدرت  نودب  اما  دیامن ؛ رارکت  ناریا  تلم 

1378/03/25 یمالسا سلاجملا  نیب سنارفنک  هب  مایپ 

اـھ و یتشک زا  رتذـفان  رتدـب و  لاذـتبا ، لـماح  یریوصت  یتوص ، جاوما  .تسا  برغ  یگنھرف  مجاـھت  دـنک  یم دـیدھت  ار  ناـناوج  صوصخب  یمالـسا ، عماوج  تمالـس  هک  یرگید  یـالب 

غیلبت تسا  ناناملسم  تراسا  تلذ و  بجوم  هک  ار  ییارگ  برغ بذاک ، یاھشزرا  جیورت  اب  .دننک و  یم یزاس  هنیمز مالسا ، یناھج  نانمشد  ددجم  هطلس  یارب  یگنج ، یاھامیپاوھ 

یداقتعا ینابم  تیوقت  یمالسا و  لیصا  یاھـشزرا  ینغ و  گنھرف  جیورت  بسانم  یاھھار  یوجتـسج  رد  دیاب  زادنارب ، نامناخ  مجاھت  نیا  اب  هلباقم  رب  هوالع  سالجا  نیا  .دنیامن  یم

ءزج یدام  هدروخ  تسکـش بتاکم  زا  هتـسخ  تیونعم و  هنـشت  یتعنـص  عماوج  هژیوب  ناملـسمریغ  یایند  هب  مالـسا  شخب  تایح مایپ  ندـیناسر  هوالع  هب  .دـشاب  یمالـسا  یاھتلم 

للم دشر  هب  ور  یونعم و  یاھزاین  هب  نداد  خساپ  زا  یراد  هیامرـس هدش و  ناھج  یـسایس  خیرات  هزوم  ءزج  مسیـسکرام  .دشاب  دناوت  یم یمالـسا  یللملا  نیب یاھـسالجا  فیاظو 

.درادن ار  ام  رصع  ناسنا  یحور  یاھزاین  هب  ییوگ  خساپ یارب  مالسا  تیفرظ  یرکف ، بتکم  نیئآ و  چیھ  تسا و  نوزفازور  اھنآ  نیب  رد  تیونعم  هب  شیارگ  تسا و  زجاع  یبرغ 

1378/03/05 امیس ادص و  نامزاس  تسایر  هب  یناجیرال  یلع  رتکد  یاقآ  ددجم  باصتنا 

هچ دوش  یم شخپ  نآ  زا  هک  ییاھ  همانرب تسا و  روشک  رسارس  رد  اھرشق  ی  همھ یارب  یمومع  یی  هسردم هک  یناسرربخ -  ای  یمرگرس  یارب  افرص  یی  هلیسو هن  امیـس  ادص و 

ریطخ و رایـسب  ور  نیا  زا  یرـسارس  ی  هناسر نیا  ناگدننادرگ  ی  هفیظو .دراذـگ  یم یاج  رب  دوخ  نابطاخم  شنیب  گنھرف و  راتفر و  رکف و  هیحور و  رد  قیمع  یراثآ  یفنم ، هچ  تبثم و 

اـھملیف و یرنھ و  یاـھ  هماـنرب شخپ  .دراذـگ  یم یاـج  رب  یناربج  یب راـثآ  هاـگ  نآ ، رد  اـھیزیر  هماـنرب اـھیریگ و  میمـصت هب  یھجوت  یب روما و  شدرگ  زا  تلفغ  یکدـنا  .تسا  نیگنس 

یسایس یبالقنا و  یاھ  هنحص رد  روضح  نواعت و  تبحم و  طابـضنا و  دھعت و  یرادنید و  دوش و  یم نومنھر  تسرد  ی  هشیدنا ملاس و  راتفر  هب  ار  ناکدوک  ناناوج و  هک  ییاھـشرازگ 

یرکف و مجاـھت  جاوما  ربارب  رد  ار  روشک  تسا و  راگدـنام  یی  هنـسح ناـشخرد و  یراـک  دروآ ، یم دـیدپ  ناـنآ  رد  ار  شیوخ  مدرم  نھیم و  گـنھرف و  هب  قـشع  و  دزوـمآ ، یم ناـنآ  هب  ار 

.دنک یم همیب  یتاغیلبت  یگنھرف و 

1378/02/30 موس ی  هلاسجنپ ی  همانرب یلک  یاھ  تسایس غالبا 

.هناگیب یگنھرف  مجاھت  اب  ی  هلباقم و  یمالسا ، بالقنا  یاھشزرا  یلمع  یرکف و  میکحت  و  ینآرق ، ینید و  تریصب  تفرعم و  هب  ندیشخب  قمع ءالتعا و 

1378/01/23 نویناحور زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

انشآ یمالسا  قالخا  تلیضف و  هب  ار  اھنآ  دیھد ؛ میلعت  اھنآ  هب  ار  هتـساریپ  حیحـص و  نید  دینک ؛ قیوشت  نید  نتفرگارف  هب  ار  مدرم  دینک ؛ نشور  ار  مدرم  نھذ  دینک ؛ تیادھ  ار  مدرم 

؛ دراد یمھم  مھـس  راذنا  دینک -  راذنا  دیناسرتب ؛ یھلا  خزود  زا  ادـخ ، رھق  زا  ادـخ ، باذـع  زا  دـینک ؛ هظعوم  ار  مدرم  دـیروآ ؛ دوجو  هب  اھنآ  رد  ار  یقالخا  تلیـضف  نابز ، لمع و  اب  دـینک ؛

یـساسا لئاسم  اب  مالـسا و  ناھج  یـساسا  لئاسم  اب  ار  اھنآ  دـیھد ؛ تراشب  ار  نیلماع  نیـصلخم و  نیحلاـص و  نینمؤم و  دـیھد ؛ هدژم  یھلا  تمحر  هب  ار  اـھنآ  دوشن -  شومارف 

تکرح دمآ ؛ دھاوخ  دوجو  هب  یھاگآ  دش ؛ دھاوخ  نشور  اھلد  دینک ، نشور  اجرھ  رد  ار  لعـشم  نیا  نازیزع  امـش  زا  کی  رھ  هک  ینازورف  لعـشم  نآ  دوش  یم نیا  .دینک  انـشآ  روشک 

هک دنراذگن  دنھاوخ  یم .منارگن  تدش  هب نیا  زا  تسا ؛ نیمھ  نمشد  ی  هنادرمان نوخیبش  یگنھرف و  مجاھت  نیا  هیلع  هبرح  نیرترثؤم  .دش  دھاوخ  قیمع  نامیا  دمآ ؛ دھاوخ  دوجو  هب

ار ناشدوخ  راک  هاگراک -  طیحم  رد  رھش ، طیحم  رد  اتـسور ، طیحم  رد  رازاب ، طیحم  رد  هاگـشناد ، طیحم  رد  فلتخم -  یاھطیحم  رد  رکفـشوخ ، هاگآ و  عاجـش ، نمؤم ، ناوج ، نویناحور 

یف ةـسفانم  نکی  مل  : » دریگ ماجنا  صالخا  اب  همھ  زا  رتالاب  تقد و  اب  ناقتا و  اب  هک  تسامـش  هللا  لیبس یف تدـھاجم  راک و  نیمھ  اـھنآ ، راـک  لـباقم  ی  هطقن تسرد  .دـنھد  ماـجنا 

«. ماطحلا لوضف  نم  ء  یش سامتلا  ناطلس و ال 

1377/12/28 جح میظع  ی  هرگنک هب  مایپ 

یرطخ ار  نیا  ناریا ، رد  یمالسا  ماظن  نالوؤسم  تسھ و  هراومھ  زین  ینورد  نمشد  نآ  ندروآرب  رس  رطخ  تسا ، لاعف  یمالسا  یروھمج  مالسا و  اب  هلباقم  رد  ینوریب  نمـشد  ات 

انامھ میناوخیمارف ، نآ  ربارب  رد  تدھاجم  هب  ار  ناناوج  همھ  زا  شیب  دوخ و  رایشوھ  مدرم  هتسویپ  میمان و  یم نمشد  یگنھرف  مجاھت  ار  نآ  ام  هچنآ  .دنرامشیم  یدج  گرزب و  هوقلاب 

.تسا ینورد  نمشد  نیمھ  نتخیگنارب  یارب  یتینما  یسایس و  یربخ و  یغیلبت و  یاھرازبا  ی  همھ زا  هدافتسا  اب  ام  نانمشد  ی  هبناج همھ  ششوک 

1377/11/13 ( ناناوج یمالسا و  بالقنا  زور   ) رجف هھد  زا  زور  نیمود  رد  ناناوج  اب  خساپ  شسرپ و  هسلج  رد  تانایب 

زا یکی  میوگب  تسا  رتھب  .دشاب  هتشاد  یـششک  نینچ  کی  یقیـسوم  هک  متـسین  دقتعم  نیا  هب  نم  هن ؛ تسا ، یگنھرف  مجاھت  اب  هلباقم  هار  نیرتھب  یقیـسوم  مییوگب  ام  هک  نیا

.تسا یگنھرف  مجاھت  اب  هزرابم  یاھھار 

1377/06/12 سّردم تیبرت  هاگشناد  رد  تانایب 

.دشاب ناتدای  امـش  زا  یـضعب  دیاش  دندز ؛ فرح  شا  هرابرد اھیـضعب  دـش و  زیگنارب  ثحب هک  مدرک  حرطم  ار  یگنھرف » مجاھت   » ثحب نیا ، زا  لبق  لاس  تفھ  شـش ، تقو ، کی  هدـنب 

تیامح دوب و  قفاوم  مدوب ، هدرک  زاربا  هدـنب  هک  یرظن  نآ  اب  رفن  کی  .دـندوب  اج  نآ رفن  راھچ  هس ، هک  دـنداد  لیکـشت  هراب  نیارد یدرگ  زیم  یمالـسا  یروھمج  نویزیولت  رد  تقو  ناـمھ 

.دوش یمن یسک  ضرعتم  یسک  هک  دینیب  یم نیاربانب  تسا »! لطاب  اھنیا  تسا ، تالایخ  اھنیا  اقآ ! هن   » هک دندرک  یم در  ار  نآ  یلک  هب مھ  رگید  رفن  دنچ  درک ؛ یم

1377/02/22 نارھت هاگشناد  خساپ  شسرپ و  هسلج  رد  تانایب 

مدع ناملـسم و  دیتاسا  زا  تیامح  یارب  ماظن  ناملـسم ، دیتاسا  هب  راشف  درط و  یملع و  تأیھ  یاضعا  زا  یـضعب  راصحنا  دادبتـسا و  اھھاگـشناد و  رد  یگنھرف  مجاھت  هب  هّجوت  اب 

؟ دنک یم ینیب  شیپ ار  یدیھمت  هچ  نانآ ، جارخا 

مرادن ربخ  نم  نوچ  تسامـش -  لوق  لقن  تسین -  قیدصت  لیلد  نم ، ندناوخ  .منک  یمن قیدصت  مدـناوخ ، نم  دـیا و  هتـشون مزیزع  رھاوخ  ای  ردارب  امـش  هک  ار  یبلاطم  نیا  نم  هتبلا 

یلو تسین ؛ یبوخ  زیچ  نیا  تسا ؛ یدب  زیچ  نیا  دشاب ، گنت  ناملسم  داتـسا  رب  اضف  یھاگـشناد ، طیحم  کی  رد  هک  دشاب  نینچ  ًاعقاو  رگا  هتبلا  .دشاب  هتـشاد  دوجو  یزیچ  نینچ 

.دشابن هنوگ  نیا میراودیما  .دشاب  هنوگ  نیا هک  مناد  یم دیعب  نم 

1377/02/07 ناناوج زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

؟ ددرگ یمن هدافتسا  یگنھرف  مجاھت  ربارب  رد  یوق  رازبا  کی  ناونع  هب  شزرو  زا  دوش و  یمن هدھاشم  ینالک  یاھتسایس  شزرو ، رد  ارچ 

: دراد دوجو  شزرو  هب  نتخادرپ  رد  گرزب  دوبمک  ود  .تسا  هدشن  راک  شزرو  یور  .تسا  تسرد  ًالماک  دییوگ ، یم شزرو  رما  رد  راک  یاھدوبمک  دروم  رد  امش  هک  یبلاطم 

مادـک .دراد  یدادعتـسا  دراد ، ییاضتقا  یناریا  ی  هعماج هرخالاب  .درک  یراذـگ  هیامرـس نآ  یارب  دـیاب  هک  یـشزرو  شنیزگ  دروم  رد  یـساسا  یریگ  میمـصت نـالک و  یزیر  هماـنرب ّلوا ،

نم .مدرک  تبحـص  ّلصفم  روشک  شزرو  نالوؤسم  ناراکـشزرو و  اب  شیپ ، لاـس  ود  یکی ، نم  صوصخ ، نیمھ  رد  یا ؟ یریگیپ هیحور و  هچ  اـب  و  دریگ ؟ رارق  هّجوت  دروم  دـیاب  اھـشزرو 

گنج رد  هک  داتفا  دھاوخ  یقاّفتا  نامھ  ایند  ِیشزرو  یاھنادیم  رد  کشالب  مییامن ، ریبدت  میـشیدنیب و  تسرد  مینک و  یراذگ  هیامرـس شخب  نیا  رد  ام  رگا  هک  تسا  نیا  رب  ما  هدیقع

نیمھ دندیرفآ ! یراختفا  هچ  دندرک و  هچ  گنج  رد  هک  دیدید  .داتفا  قاّفتا  دندوب -  عطقنم  ًابیرقت  ایند  نردـم  تازیھجت  ی  همھ زا  هک  ام -  یماظن  یاھنامزاس  اھیجیـسب و  ی  هلیـسو هب 
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ًاعقاو رگید ، ناردارب  زا  یـضعب  ناتردارب و  امـش و  دوخ  یتشُک ، رد  ًالثم  ای  .دننیرفآ  یم راختفا  ّبترم  ناردارب  نیا  تسا و  هداتفا  قاّفتا  نیمھ  نالولعم ، نازابناج و  لابیلاو  ِشزرو  رد  نالا 

زا یضعب  رد  ای  یراوس ، بسا  رد  ای  لابیلاو ، رد  ای  لابتوف ، رد  ام  هک  درادن  یلیلد  چیھ  .میـشاب  هنوگ  نیا میناوت  یم یـشزرو  نیدایم  ی  همھ رد  ام  .دیداد  روشک  هب  ار  یگرزب  تاراختفا 

یلعف ِناماسبان  تیعضو  نیا  هک  نیا ّتلع  .میورب  ایند  ی  هتسجرب ناراکشزرو  فاصم  هب  میناوتن  انش ، رد  ای  یمزر ، یدارفنا  یاھشزرو  رد  ای  ناگوچ -  لثم  نامدوخ -  یّتنس  یاھشزرو 

تسا لاکشا  کی  نیا  .تسا  هدشن  یزیر  همانرب کینکت ، زا  هدافتسا  تفرشیپ و  تیبرت و  یور  رب  هک  تسا  نآ  دراد ، دوجو 

ِیعیبط هک  یزیچ  نیا  ایح و  تمالـس و  تباجن و  تّفع و  تلاح  نیا  .تسا  هدـش  هتـسخ  دـیآ ؛ یمن شـشوخ  یرگ  هزرھ یراگنلو و  یرابودـنب و  یب نیا  زا  ایند  اھیلیخ ، روصت  فـالخرب 

؛ دش دھاوخ  شزرو  یگنھرف  یونعم -  یاضف  نیا ، .مینک  مکاح  رگید  یاھطیحم  رد  شزرو و  طیحم  رد  دیاب  مھ  ام  ار  نیا  .تسا  هدرک  هیصوت  ار  نیمھ  مھ  مالسا  تسھ ، مھ  اھیناریا 

.تسا تسرد  ًالماک  میوش و  یدوخ  گنھرف  هب  کّسمتم  یتسیاب  یگنھرف ، مجاھت  فاصم  هب  نتفر  یارب  دییوگ  یم امش  هک  دش  دھاوخ  یزیچ  نامھ 

ییاکیرما فورعم  ی  هدنـسیون کی  ی  هلیـسو هب  یا  هلاقمرـس ییاکیرما ، تّالجم  زا  یکی  رد  دـیع -  زا  لـبق  ًاریخا -  نیمھ  .مشاـب  هتفگ  مھ  ینارنخـس  کـی  رد  دـیاش  ار  نیا  مرظن  هب 

یداصتقا یماظن و  یاھھار  زا  میناوت  یمن ام  یغای -  ًالثم  دـنک ؛ یم یتشز  ریبعت  هتبلا  وا  هک  ناریا -  لثم  ییاـھروشک  اـب  هلباـقم  یارب  هک  دوب  نیا  شا  هصـالخ هک  دوب  هدـش  هتـشون 

، هحفص نامھ  طسو  رد  میوش ؟ دراو  دیاب  هنوگچ  دیوگ  یم .دنک  یم مھ  حیرصت  .میوش  دراو  دیاب  یگنھرف  یاھھار  زا  تسا ؛ هدروخ  تسکش  هدش و  هبرجت  یاھھار  اھنیا  مینک ؛ لمع 

یا هّدع هنافّـسأتم  تسا ! نیا  هار  دـیوگ ؛ یم مھ  تسار  .مییآ  قئاف  اھنآ  رب  میناوتب  ات  مینک ، جـیورت  یتسیاب  ار  اھنیا  هتفگ  قیرط ! نیا  زا  هتفگ  هدیـشک و  ار  نز  کی  نایرع  ًالماک  سکع 

هب دنھد و  ماجنا  بالقنا  نیا  روشک و  نیا  هب  ار  تنایخ  نیا  میھد  یمن هزاجا  ام  .تسناوت  دنھاوخن  میراذگ و  یمن یھلا  ی  هّوق لوح و  هب  هتبلا  دننک ! یم راک  هچ  روشک  رد  دـنمھف  یمن

.دننادرگرب روشک  نیا  یزور  هیس یتخبدب و  زور  نآ  هب  ار  مدرم  دنھاوخ  یم تسھ ؛ ناشرس  رد  اھسوھ  نیا  اما  .دنربب  نایاپ 

1376/10/12 هعمجزامن یاھ  هبطخ رد  تانایب 

رد مھ  .دـنک  یم باسح  تاغیلبت  یور  رب  هک  دـنک  یمن مھ  هابتـشا  رابکتـسا ، هاگتـسد  انعم  کی  هب  تسین ! مھ  طلغ  نیا  هتبلا  دـنک و  یم باسح  یلیخ  تاـغیلبت ، یور  رب  رابکتـسا 

ی هھبج رد  یتقو  مھ  و  دراد -  یلیالد  یراذگمان  نیا  هک  مینک -  یم رابکتسا »  » هب ریبعت  ار  لباقم  ی  هھبج مینک ، یم ثحب  یـسایس  ی  هنیمز رد  یتقو  ام  هک  یـسایس ، یاھ  هنیمز

رـس رب  نم  ثحب  العف  دراد -  ار  شدوخ  لیالد  زاـب  مھ  یراذـگمان  نیا  هک  مییوگ -  یم مجاـھت » گـنھرف   » اـی یبرغ » گـنھرف   » ار لـباقم  ی  هھبج مینک ، یم ثحب  یگنھرف  ی  هزراـبم

.تسا یمالسا  یروھمج  ماظن  اب  رابکتسا  ی  هھجاوم

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

رد .مبای  یم رترثؤم  همھ  زا  ار ، رابکتـسا  ی  هھبج مجاھت  نم  ینونک ، عضو  ینوریب  لماوع  یـسررب  رد  .میراذـگب  ثرا  هب  رتزیمآراـختفا  نیا  زا  یثاریم  ناگدـنیآ ، یارب  اـم  دـییایب  ناردارب !

، رـشب عون  هب  زیمآ  ضیعبت  شرگن  زا  ماھلا  اب  دوخ و  یداصتقا  یملع و  یماظن و  یـسایس و  یاھییاناوت  رب  هیکت  اب  هک  دوش  یم هتفگ  یتردـق  ی  هعومجم نآ  هب  رابکتـسا  ام ، گـنھرف 

تورث هب  تلاخد و  اھنآ  راک  رد  دراذگ ؛ یم رامثتـسا  راشف و  ریز  دوخ  دوس  هب  زیمآ ، ریقحت  هناردـلق و  یا  هرطیـس اب  ار  اھروشک -  اھتلود و  اھتلم و  ینعی  یناسنا -  گرزب  یاھ  هعومجم

رامعتسا سپس  نھک و  رامعتسا  ار  نآ  زراب  یاھلاثم  .دراد  یم اور  تناھا  نانآ ، یاھتنس  اھگنھرف و  هب  دزرو و  یم متـس  اھتلم  هب  دیوگ و  یم روز  اھتلود  هب  دنک ؛ یم یزادنا  تسد  اھنآ 

هب ار  نآ  خـلت  معط  هداھن و  ام  یاھتلم  مشچ  ربارب  رد  اھنآ ، ناثراو  زورید و  نارگرامعتـسا  یوس  زا  یماظن ، یتح  یتاغیلبت و  یداصتقا و  یـسایس و  ی  هبناـج همھ  مجاـھت  اریخا  ون و 

.مینک یمن تمـالم  ار  نمـشد  اـم  .دـنا  هدرب هرھب  دوخ  یموب  یلم و  لاـصخ  یخرب  زا  یژولونکت و  ملع و  تفرـشیپ  زا  رثؤـم ، مجاـھت  نیا  رد  یبرغ  یاھتردـق  .تسا  هدـناشچ  ناـشیا 

نامیا و دوخ ، ی  هبناج همھ  مجاـھت  رد  برغ  .دـنتخاس  مھارف  ار  شیوخ  لاوز  نمـشد و  یزوریپ  ی  هنیمز یھاوخ ، دوخ  یبلط و  تحار  ینیب و  هتوک  اـب  هک  دـنتمالم  راوازـس  یناـسک 

نآ راچد  دوخ  هک  ار -  قالخا  نید و  رد  یتالابم  یب یرگیحابا و  گنھرف  دندرک ، یم زاین  ساسحا  نادب  همھ  هک  دوخ  شناد  عاتم  ی  هیاس رد  داد و  رارق  فدـھ  زین  ار  ام  یمالـسا  لاصخ 

، مالـسا یایند  .درک  دھاوخ  وحم  درب و  دھاوخ  ورف  دوخ  رد  ار  برغ  ینونک  ندـمت  تسین ، رود  نادـنچ  هک  یزور  یقالخا ، رازنجل  نیا  کش  یب .درک  رداص  ام  عماوج  هب  هنارـصم  تسا - 

طلست رتدب  همھ  زا  یقالخا و  فعض  یملع و  یگدنام  بقع لھج و  رقف و  .تسا  راب  تبیصم یعضو  رد  هتشذگ ، یاھلسن  ینورد  لماوع  ی  هفاضا هب  هنامـصخ ، مجاھت  نآ  رثا  رب  زورما 

زاقفق نیوگزرھ ، ینسوب و  ریمشک ، قارع ، نانبل ، ناتسناغفا ، لئاسم  نیطسلف و  ی  هلأسم لیبق  زا  یگرزب  یاھیراتفرگ  وس و  کی  زا  نآ ، رب  شنانمـشد  یـسایس  اضعب  یگنھرف و 

.تسا هداد  رارق  مالسا  ناھج  ناربھر  یسایس و  یاھتیصخش  اھتموکح و  ربارب  رد  ار  یناسنا  یھلا و  یاھتیلوؤسم  زا  یدنلب  تسرھف  رگید ، یوس  زا  نآ  ریغ  و 

1376/02/17 ادھش یاھ  هداوناخ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نیا ی  همھ رد  .داد  دـھاوخ  ناشن  تسا و  هداد  ناشن  یبوخ  عضاوم  ناریا  تلم  هللادـمحب  یروھمج ، تسایر  تاـباختنا  لـئاسم  ی  هنیمز رد  یجراـخ ، تسایـس  لـئاسم  ی  هنیمز رد 

.دتـسیاب دیاب  تسا و  هداتـسیا  مکحم  مھ  ناریا  تلم  .دوش  ناریا  تلم  یگنھرف  ینھذ  یانعم  دراو  دنک و  زاب  اپ  یاج  دوخ  یارب  دـشوک  یم نمـشد  یگنھرف ، ای  یـسایس  یایاضق 

نیا تسا ، رتکیدزن  برغ  هب  درف  نیا  دنیوگ  یم .دننک  یم لیلحت  دننز ، یم فرح  دننک ، یم رظن  راھظا  یروھمج  تسایر  یاھادیدناک  هب  تبـسن  نانمـشد  هک  تسا  هدش  هدـید  یتح 

یمالـسا لوصا  رب  اھنادیم ، نیا  ی  همھ رد  ناریا  تلم  .دننک  تلاخد  روما  ی  همھ رد  دنھاوخ  یم نانمـشد  ینعی  دنک ! یم عافد  رتمک  صخـش  نآ  دنک ، یم عافد  رتشیب  مالـسا  زا  درف 

یلخاد لئاسم  رد  دـنھاوخ  یم هک  تسا  ییاھتلود  یرابکتـسا  ی  هیحور رابکتـسا و  لباقم  رد  یگداتـسیا  لوصا ، نیا  ی  هلمج زا  .دـنادب  دـیاب  ایند  ی  همھ ار  نیا  .درـشف  دـھاوخ  یاپ 

رد یـشمرن  ی  هناشن نیرتمک  یروھمج ، تسایر  یاھدزمان  زا  یـسک  رگا  .دـنک  تقد  دـیاب  درک و  دـھاوخ  هاگن  تقد  اب  ام  تلم  یلو  دـنیامن ؛ تلاخد  دـننک و  زاب  ییاپ  یاج  ام  روشک 

یأر اعطق  یـسک  نینچ  هب  ام  تلم  هک  دـننادب  دـیاب  ایند  ی  همھ دـھد ، ناشن  ناگناگیب  یـسایس  یگنھرف و  یاھزواجت  لباقم  رد  ، یبرغ یاھتلود  یاھتلاخد  لباقم  رد  اکیرما ، لباقم 

ناریا تلم  رب  ار  دوخ  ی  هدارا دنھاوخ  یم هک  یناسک  هماکدوخ و  عقوترپ و  زواجتم و  یاھتلود  یاھیبلط  نوزفا اکیرما و  لباقم  رد  دننادب  هک  دنھد  یم یأر  یـسک  هب  مدرم  .داد  دـھاوخن 

ادـیپ شیارگ  رتشیب  دـننک ، هظحالم  وا  زا  ار  عضاوم  نیا  رتشیب  هک  یـسک  هب  مدرم  .درک  دـھاوخ  یگداتـسیا  هناـگیب  گـنھرف  مجاـھت  لـباقم  رد  زین  داتـسیا و  دـھاوخ  دـننک ، لـیمحت 

یراک اھنآ  هب  ام  .دننک  رکف  مدرم  نتم  سکع  دنشاب و  یـصوصخم  قیالـس  یاراد  هک  دنـشاب  مھ  مدآ  رفن  راھچ  یا ، هشوگ رد  تسا  نکمم  .مییوگ  یم ار  مدرم  نتم  ام  هتبلا  .دننک  یم

هدرک هرادا  ار  یلیمحت  گنج  لاس  تشھ  هدرک و  تمواقم  لاس  هدـجھ  هدرک ، بالقنا  نآ  رطاخ  هب  هک  تسا  یعـضاوم  نامھ  ناریا ، تلم  عضاوم  .تسا  نیا  ناریا ، تلم  نتم  .میرادـن 

راوگرزب ماما  رھطم  حور  ی  هیکاز ی  هیعدا هادفانحاورا و  مظعالا  هللا یلو ترـضح  صاخ  تاھجوت  یھلا و  تالـضفت  زا  نم  .تسناد  دنھاوخ  دـننادب و  ایند  مدرم  ی  همھ دـیاب  ار  نیا  .تسا 

هب ناریا  تلم  هللاءاش  نا درب و  دـنھاوخ  شیپ  ار  نامھ  تساھنآ ، یایند  نید و  حالـص  هب  هک  ار  هچنآ  هللاءاش  نا مدرم  مھ  هبرجت  نیا  رد  درک و  دـھاوخ  کمک  راگدرورپ  هک  مراد  ناـنیمطا 

.دوب دھاوخ  یقرت  تفرشیپ و  زا  یرگید  نارود  دھاش  راگدرورپ ، فطل 

1375/10/19 مق مدرم  رادید  رد  تانایب 

ادـخ و اب  نتفگ  نخـس  ماگنھ  تاجانم و  اعد و  ماگنھ  لام  تساھبـش ، همین هب  طوبرم  هک  میراد  صلاخ  بان و  تادابع  میراد ؛ یـسایس  تادابع  یعامتجا و  تادابع  یدرف ، تادابع  ام 

ذوفن لباقم  رد  ریذپان و  للخ ار  اھنآ  دـنک ؛ یم مکحتـسم  ار  ناناوج  نیا  دـنک ؛ یم مکحم  هدـیدبآ  دالوپ  لثم  ار  امـش  اھنیا ، زا  مادـک  رھ  .تسا  هجرد  کی  اھنیا  زا  مادـک  رھ  .تسا  عرـضت 

.دنک یم ریذپان  بیسآ یگنھرف ، مجاھت  لباقم  رد  داسف و  لماوع  ذوفن  نمشد ، ذوفن  ناطیش ،

1375/09/24 نارادساپ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یمالـسا یروھمج  اب  هضراعم  کچوک  شخب  اھتلود ، یگنھرف  یـسایس و  ی  هضراعم هتبلا  .تسا  هنوگ  نیا  مھ  فلتخم  یاھدیدھت  نوگانوگ و  یاھراک  رد  یداصتقا و  ی  هرـصاحم رد 

.دھاوخ یم ینیسح  حور  اھنیا  لباقم  رد  یگداتـسیا  .تسا  تدم  دنلب  قیمع و  ی  هضراعم کی  هک  تسا  یمالـسا  یروھمج  ماظن  اب  برغ  یگنھرف  ی  هضراعم رتمھم ، شخب  .تسا 

ار مالـسلا  هیلع  یلع  نب نیـسح راک  دننک ، یم یگداتـسیا  یـسایس  یداھج و  راک  رد  رابکتـسا ، ی  هھبج رد  ام  نانمـشد  یاھینیرفآ  هئطوت  مجاھت و  لباقم  رد  زورما  هک  یناسک  نآ 
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تساج نیا مالسلا ، هیلع  یلع  نب نیسح تکرح  تمظع  سپ  .دننک  یم

1375/09/14 یگنھرف بالقنا  یلاع  یاروش یاضعا  باصتنا 

ناشن طخ و  زین  صاخـشا  نیرتروابرید  یتح  زورما  .تسا  رتساـسح  رت و  نیگنـس روشک  نـالوؤسم  فئاـظو  یمومع ، گـنھرف  ینعی  یگنھرف ، لـئاسم  رت  هدرتسگ رگید و  شخب  رد 

.دننک یم هدھاشم  حوضو  هب  یگنھرف ، مجاھت  یارجام  رپ  ی  هنحص رد  ار  یمالسا  یروھمج  یمالسا و  بالقنا  ی  هدروخدنگوس نانمشد 

تسا و هتفرگ  رارق  نانمشد  نیگآرھز  یاھریت  جامآ  نانآ ، کرابم  اشگھار و  یاھرواب  رتشیب  و  مدرم ، یلم  لیـصا  گنھرف  هکلب  یمالـسا ، یاھـشزرا  طقف  هن  کانرطخ ، مجاھت  نیا  رد 

زا ناشنارودزم  ناراد و  هیامرس نازاب و  تسایـس نانآ ، رـس  تشپ  نادنمرنھ و  ناگدنیوگ و  نارگـشھوژپ و  ناگدنـسیون و  زا  یھوبنا  یراتـشون و  یریوصت و  یراتفگ و  ی  هناسر اھدص 

.دنا هتفرگ فدھ  ار  نآ  عاجش  روآ و  مان  ناوج  لسن  هژیو  هب  نآ و  زارفارس  تلم  یمالسا و  ناریا  رابکتسا ، ی  هھبج ی  هشوگ راھچ 

بالقنا یلاع  یاروش  هژیو  هب  دـناوخ و  یم ارف  رت  هدرتسگ یـشالت  رتشیب و  یماـمتھا  رترب و  یریبدـت  هب  ار  روشک  یگنھرف  نـالوؤسم  هدـنھد ، رادـشھ  مھم و  قیاـقح  نیا  ی  همھ

.دزیگن یم رب  یرامگ  تمھ  یروآون و  کرحت و  هب  تسا ، یلصا  یزکرم و  داتس  مکح  رد  یگنھرف ، تیعبت  یملع و  یگدنام  بقع یداوس و  یب اب  یلم ، داھج  رد  هک  ار  یگنھرف 

1375/02/26 ناّغلبم نویناحور و  رادید  رد  تانایب 

ی هعومجم دییامرفب -  ضرف  الثم -  .دشاب  نآ  رد  مھ  یبوخ  یلیخ  تاھج  تسا  نکمم  هک  دوش  یم هضرع  رشب  رب  یبتکم  ای  یا و  هدیقع یندمت ، یگنھرف ، تقو  کی  دینک : هظحالم 

دننک و تورث  دیلوت  دننک ، یگدنزاس  دننک ، راکتبا  دننک ، راک  دوش ؛ افوکـش  ناشیاھدادعتـسا  دتفیب ؛ راک  هب  رـشب  دارفا  ینورد  یاھورین  هک  ددرگ  بجوم  هدـش ، هضرع  بتکم  تارکفت 

هک یمدرم  نیمھ  دوش  بجوم  هک  دشاب ، هتـشاد  دوخ  نورد  رد  مھ  یبیع  بتکم ، نیمھ  اما  .دشاب  هدش  هضرع  بتکم  رد  تسا  نکمم  مھ  تایـصوصخ  نیا  .دـننک  یزاسون  ار  ایند 

یراد و هیامرـس گنھرف  برغ و  رکفت  شحـضاو ، لاثم  .ددرگ  یم رتشیب  مھ  عفانم  نیا  زا  اھنایز ، نآ  یھاگ  هک  دننک  لمحت  یتخـس  یاھنایز  دنرب ، یم بتکم  نیا  لبق  زا  ار  اھ  هرھب نیا 

میھاوخ یمن برغ ،» گنھرف   » مییوگ یم هک  ام  .دـینک  هقادـم  یلیخ  تاکن ، نیا  رد  تسا  مزال  دـیتسھ ، یناحور  ینید و  غلبم  هک  امـش  .تسا  برغ  رد  جـیار  یلاربیل  یدرف و  یدازآ 

.منز یم فرح  یبرغ  گنھرف  مجاھت  برغ و  هب  عجار  ررکم  هدـنب  هک  دـیا  هدـید امـش  .تسا  یبارخ  یتشز و  یدـب و  تمت ، یات  اـت  هللا  مسب یاـب  زا  شا  همھ گـنھرف ، نیا  هک  مییوگب 

لوا زا  یبرغ ، کلامم  نادنورھـش  دوب ، هنوگ  نیا  رگا  .تسا  یدب  یبارخ و  بارخ و  شا  همھ تمت ، یات  ات  هللا  مسب یاب  زا  برغ  گنھرف  هک  تسین  نیا  افرـص  هدنب ، یاھتبحـص  یانعم 

.درک بذج  دوخ  هب  ار  عماوج  تفرگ و  ار  مدرم  مشچ  تبثم ، طاقن  نآ  هک  دراد  یتبثم  طاقن  روکذم ، گنھرف  نیاربانب ، .دندرک  یمن لمحت  الصا  دنتفریذپ و  یمن ار  نآ 

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

یـصوصخ و ی  هسلج نیا  رد  مھاوخب  رگا  نم  هن »؟ اـی  دـیتسھ  یـضار  ناریا  تاـعوبطم  ینونک  عضو  زا  امـش   » هک تسا -  لاؤس  لـباق  مھ  سک  همھ  زا  و  دوـش -  یم لاؤـس  اـم  زا 

، نیا .تسین  روشک  نیا  رد  تاعوبطم  خـیرات  اـب  بساـنتم  روشک ، تاـعوبطم  تیفیک  نوچ  ارچ ؟ .متـسین » یـضار  هن ؛  » هک تسا  نیا  مباوج  منک ، ضرع  یبلطم  امـش  هب  یناـمدوخ 

یدایز قباوس  ایند  رد  هچرگا  هک  تسا  یا  هدیدپ تقو  کی  .مینک  هاگن  هدیدپ  نآ  خیرات  هب  دیاب  مینک ، یم تواضق  مییوگ و  یم نخس  هک  یا  هدیدپ رھ  ی  هرابرد ام  .تسا  یمھم  ی  هتکن

.تسا هدش  دراو  قیالان  یاھمدآ  ی  هلیـسو هب  ای  هدش  دراو  فیعـض  هک  تسا  یا  هدیدپ تقو  کی  .تشاد  راظتنا  دایز  دوش  یمن بوخ ؛ .تسا  هدـش  نیمزرـس  نیا  دراو  هزات  اما  دراد ،

؛ تسا یتادراو  تاعوبطم ، هتبلا  .تسا  لیبق  نیا  زا  تاعوبطم  هک  تسا ، هدش  دراو  مھ  بوخ  دراد و  یدایز  ی  هقباس هک  تسا  یا  هدـیدپ تقو  کی  اما  .تشاد  عقوت  یلیخ  دوش  یمن

زا هک  مدرک  یلـصفم  ثحب  یگنھرف - » مجاھت   » لباقم ی  هطقن یگنھرف - » یطاعت   » ی هرابرد نم  تقو  کی  .میتفرگ  اـھنآ  زا  اـم  هک  تسا  برغ  گـنھرف  تبثم  یاھـشخب  وزج  ینعی 

مھ هاش  نیدـلا  رـصان  نارود  رخاوا  زا  .دنتـشاد  یراگن  همانزور ی  هفرح رد  یدایز  ی  هقباس اـھیبرغ  .میتفرگ  برغ  زا  ار  تاـعوبطم  اـم  بوخ ؛ .تسا  تاـعوبطم  نیمھ  یکی  شقیداـصم ،

.درک ادیپ  شیازفا  جیردتب  هاش  نیدلارفظم  دھع  زا  ینعی  دوب ؛ هطورشم  نارود  رد  تاعوبطم ، راک  جوا  .درک  زاغآ  ار  شتیلاعف  دش و  ناریا  دراو  تاعوبطم 

1375/02/04 جح میظع  ی  هرگنک هب  مایپ 

یطئارش رد  ار  دوخ  دوخ ، تسد  هب  برع  ناھج  زورما  .درک  راکنا  ای  نامتک  دوشب  هک  دنتسین  یتایعقاو  یمالسا ، یاھروشک  راب  تبیصم  ی  هقرفت و  ناملسم ، یاھتلود  ینونک  فعض 

بـصاغ تلود  تیاـنج  یناـبرق  هک  ناـنبل  تلم  زا  دراذـگب و  شیاھنیمزرـس  بصاـغ  نمـشد  اـب  گـنج  نادـیم  رد  یاـپ  زور  کـی  یارب  یتح  تسین  رداـق  هنافـسأتم  هک  تسا  هداد  رارق 

، هدـش هتـشابنا  اھروشک  نیا  یاھرابنا  رد  یبرغ  تاجناخراک  زا  یی  هناـسفا یاـھتمیق  اـب  ییاوھ  عاـفد  ییاوھ و  گـنج  یاـھرازبا  هک  یلاـح  رد  زورما  .دـنک  عاـفد  تسا  تسینویھص 

ی هفاضاب خلت  قئاقح  نیا  .دندنبب  ار  نآ  هار  دنناوت  یمن اھتلود  نیا  زا  کیچیھ  دننک و  یم ناریو  نانآ  رس  رب  ار  برع  مدرم  ی  هناشاک هناخ و  هنادازآ  راوخنوخ  یاھتسینویھص  یاھامیپاوھ 

ی هدنھد رادشھ  ناوارف و  بئاصم  دوش و  یم اھروشک  نآ  لماک  یگنھرف  ریخـست  یارب  هک  یعنام  نودب  موجھ  و  اھروشک ؛ نیا  زا  یرایـسب  رد  یرابکتـسا  یاھتردق  یـسایس  ذوفن 

رد فیرـش و  ی  هبعک درگ  رد  کنیا  هک  نآ ی  هتـشادرب هنومن  ی  هعومجم یمالـسا و  یاھتلم  اھروشک و  هک  دھد  صیخـشت  ات  تسا  یفاک  یملاس  لقع  کاپ و  نادجو  رھ  یارب  رگید ،

ام و نخس  تسا  نیا  .دنرادرب  هرھب  نآ  زا  هک  تسا  متح  دندنمزاین و  نآ  ی  هتشابنا یاھ  هریخذ هب  جح و  حور  ینعم و  هب  هشیمھ  زا  شیب  دنراد ، روضح  یحو  نیمزرس  کربتم  فقاوم 

.یمالسا شخبتاجن  رئاعش  رگید  ی  هرابرد جح و  ی  هرابرد ام  ی  هیعاد تسا  نیا 

1374/06/29 هاپس ناھدنامرف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نادیم رد  .تسامـش  رایتخا  رد  هدیزگرب  هورگ  کی  تاناکما  مامت  تعیبط و  سیماون  مامت  ادخ ، تردق  مامت  دینک ؛ یم ظفح  ناتدوخ  یارب  ار  حلاص  لمع  اوقت و  نامیا و  امـش  هک  یمادام 

رھ رد  و  تسا -  دعبتـسم  رایـسب  هتبلا  هک  یماظن -  تکرح  کی  زاب  نادیم  رد  مدرم ، تایقلخ  نادیم  رد  یگنھرف ، مجاھت  هزرابم و  نادیم  رد  یتاغیلبت ، ی  هئطوت نادیم  رد  یگدـنزاس ،

نآ درادن ؛ ار  هتـشذگ  گرب  زاس و  نآ  رگید  نمـشد  زورما  هتبلا  هک  دوش -  دراو  یماظن  گرب  زاس و  نامھ  اب  یتاغیلبت و  رازبا  عونت و  تردق و  مجح و  ی  همھ اب  نمـشد  رگا  رگید  نادـیم 

دوس هب  همھ  هک  تسا  هتـسویپ  عوقو  هب  ملاع  حطـس  رد  ییایفارغج  یـسایس و  ناوارف  تارییغت  هوالع  هب  تسین ؛ زورما  رگید  هک  تشاد  دوجو  ضرع  لوط و  نآ  اـب  قرـش  کولب  زور 

.دنکب تسناوت  دھاوخن  یطلغ  چیھ  نامیا ، هفطاع و  زا  ناشوج  یاھ  هداوناخ نمؤم و  ناناوج  نیمھ  تلم و  لباقم  رد  تسا -  نیملسم  مالسا و 

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 

.داد خر  یگنھرف  لیمحت  یعون  هکلب  تفرگن ؛ ماجنا  برغ  اب  طابترا  رد  دوب ، یگنھرف  لماکت  یطاعت و  یقلت ،

لیمحت قیرزت و  ار  یزیچ  روز ، هب شوھیب ، لفاغ و  تسم و  ناسنا  کی  هب  سکع ، هب یھاگ  دریذپ و  یم دـنک و  یم شنیزگ  ار  یزیچ  دوخ ، رایتخا  هب  لقاع ، دنمـشوھ و  یناسنا  یھاگ 

تاینھذ گنھرف و  دبلاک  رد  ار  یزیچ  دشاب ، راک  رد  یحیحـص  شنیزگ  هک  نیا نودب  دندمآ و  ینعی  دندرک ؛ یگنھرف  لیمحت  ام ، روشک  رد  .دنتـسین  ناسکی  ود ، نیا  املـسم  .دننک  یم

.دندرک قیرزت  مدرم  نیا 

1374/01/03 یوضر رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

اھندمت اھگنھرف و  ی  همھ رد  .تسا  هنوگ  نیا  هیضق  یمالسا ، گنھرف  فراعم و  باب  رد  بوخ ؛ .تسا  روط  نیا مالـسلا  مھیلع همئا  میلاعت  راتفر و  .تسا  دب  ربکت  اما  تسا ، بوخ  تزع 

زیچ نالف  اب  ارچ  امـش  اقآ ! دـیوگب : رگید  تلم  کی  هب  درادـن  قح  یـسک  .دـنک  یم باختنا  ار  یزیچ  دوخ ، زاین  بسح  رب  یتلم  رھ  .تسا  دـیابن »  » ییاھزیچ و  دـیاب »  » ییاـھزیچ مھ ،

اضرف ارچ -  امش  اقآ ! دنیوگب : هک  تسا  طلغ  نیا  دنز ، یم فرح  رگید  تلم  کی  اب  یتلم  هک  اج  نآ اما  .تسادج  یداقتعا  ثحب  تسادج ؛ یملع  ثحب  دیفلاخم ؟ زیچ  نالف  اب  ای  دیقفاوم 

هنافـسأتم ایند ، رد  زورما  .دریگ  یم لکـش  اھزاین  قبطرب  الومعم  هک  دراد  یدیابن  دیاب و  صاخ و  یگنھرف  تداع و  یتلم ، رھ  بوخ ؛ دـینک ؟ یمن لمع  ام  لثم  ندروخ ، اذـغ  تلاح  رد  - 
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امش  » هک دنھد  یم رارق  تناھا  دروم  ار  ایند  یاھتلم  ی  همھ ملاع -  یرابکتسا  یاھتردق  نیمھ  ینعی  ایند -  یلام  یماظن و  نادنمتردق  نارادمدرس و  هک  دراد  دوجو  تشز  تداع  نیا 

.تسا هیضق  نیمھ  هب  طوبرم  شا  هدمع شخب  کی  ما ، هدرک هیکت  نآ  رب  اھراب  هدنب  هک  یگنھرف  مجاھت  ی  هلأسم دینک »!؟ یمن راتفر  یگدنز و  ام  لثم  ارچ 

هک مینک  یمن یضارتعا  امش  هب  ام  .دشاب  ناتدوخ  لام  امش  گنھرف   » دنیوگب اھنآ  هب  رگید  یاھتلم  هک  نیا هب  دنتسین  عناق  .تسا  ناشدوخ  لام  تسردان ، ای  تسرد  اھیبرغ ، گنھرف 

عماجم رد  یدرف  رگا  .دنـشوپب » سابل  دننک و  راتفر  ام  لثم  دیاب  رگید  یاھتلم  : » دـنیوگ یم .دـیراد » یتایقلخ  نینچ  دـینک و  یم راتفر  دیـشوپ ، یم سابل  دـینک ، یم یگدـنز  هنوگ  نیا

ار نیا  امـش  ارچ  اـقآ ؛  » .تسا دورطم  وا  راـک  یبرغ ، گـنھرف  اـھنآ و  نارادمدرـس  اـھیبرغ و  رظن  زا  دـشاب ، هتـسبن  شندرگ  هـب  ار  زیچ  نـالف  اـضرف  دـنک ، تکرـش  یمـسر  یناـھج و 

، دیـشوپ یم سابل  هنوگ  نآ دیتساوخ ، هنوگ  نآ دیدیدنـسپ ، هنوگ  نآ امـش  هک  روط  نامھ دیدنب »؟ یم ارچ  امـش  : » دـنک یم لاؤس  اھنآ  زا  الباقتم ، رگید ، تلم  کی  بوخ ؛ دـیدنب »؟ یمن

شیپ ار  تسرداـن  تسرد و  باـسح  میھاوخب  رگا  .دراد  یموسر  دـیاقع و  تاداـع ، بادآ ، گـنھرف ، یتسرداـن -  یتسرد و  زا  غراـف  شدوخ -  یارب  مھ  یتـلم  رھ  دـیراد ؛ دـم  هنوگ  نآ

زا رظن  عطق  اب  لاحرھ ، هب .تسا  نقتم  تسرد و  یمالسا -  یاھتلم  گنھرف  ینعی  دریگ -  یم همشچرس  یھلا  یحو  زا  هک  یگنھرف  یمالسا و  گنھرف  هک  تسا  یھیدب  میـشکب ،

دیوگب اھتلم  هب  درادن  قح  یتردق  چیھ  .دنک  باختنا  شدوخ  ار  شتاداع  بادآ و  دیاقع ، گنھرف ، دتـسیاب و  دوخ  یاپ  یور  دـیاب  یتلم  رھ  تسا ، تسردان  مادـک  تسرد و  مادـک  هک  نیا

.تسا طلغ  نیا  دینک »؟ یمن راتفر  هنوگ  نآ دینک ، یم راتفر  هنوگ  نیا ارچ  امش  »

1373/10/15 نارادساپ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رد نمـشد  تاغیلبت  هک  دینیب  یم رگا  دوش ؛ یم لابند  نمـشد  فرط  زا  تدش  هب روشک  نیا  رد  یگنھرف  ماع  لتق  ای  یگنھرف  نوخیبش  ای  یگنھرف  مجاھت  ی  هلأسم هک  دینیب  یم رگا 

یروھمج لخاد  رد  ار  نینمؤم -  ناناوج و  صوصخب  تلم -  نھذ  دـننک  یم شالت  مئاد  هک  دـینیب  یم رگا  تسا و  زکرمتم  رگید  یاھاج  زا  شیب  یمالـسا  یروھمج  یور  ایند  یاج  همھ 

ندش دساف  لباق  یناسنا ، رھ  : » دنیوگ یم .تسا  ریذپ  بیـسآ ناسنا ، هک  دنا  هدـیمھف هبرجت  رثا  رب  نمـشد ، یاھداھن  نمـشد و  .تسا  ببـس  نیمھ  هب  دـننک ، فرـصت  یمالـسا 

رگید ار  اوـقت  یاـنعم  ینعی  ار ؛ نیا  اـھنآ  .درک  دـساف  ناوـت  یمن ار  نیقتم  نیقتملا .» ـالا  : » انثتـسا کـی  اـب  دـنیوگ ؛ یم تسار  هتبلا  .درک » شدـساف  ناوـت  یم دـشاب ، سک  رھ  .تسا 

رود ار  اھشزرا  ی  همھ هک  یروط  درب ؛ ار  ناشیاھلد  دروآ و  رد  هژر  هب  اھنآ  مشچ  ولج  رد  عورـشمان  قرط  زا  ار  ایند  یاھییابیز  ناوت  یم درک و  دساف  ناوت  یم ار  اھناسنا  هلب ؛ .دنمھف  یمن

ظفح رد  دنک ، یم رثا  مھ  تسایـس  رد  دنک ، یم رثا  مھ  ایند  رد  دنک ، یم رثا  مھ  تمایق  رد  اوقت  نیقتملا .» الا  : » دشابن اوقت  رگا  اما  .دـننک  ینابرق  یدام  یاھ  هولج لباقم  رد  دـنزیرب و 

.دیدید دیدرک و  سمل  کرد و  امش ، دوخ  ار  نیا  .دنک و  یم رثا  مھ  گنج  رد  دنک ، یم رثا  مھ  ماظن 

1373/02/25 جح میظع  هرگنک  هب  مایپ 

هب یمالسا و  دض  یاھتردق  راکتبا  اب  ابلاغ  هک  یمالسا  عماوج  نایم  رد  یرابودنب  یب ینامیا و  یب ملظ و  داسف و  جیورت  نمشد و  یگنھرف  مجاھت  ی  هلیسو هب  ناناملسم  نید  زورما 

ینمـشد راشف و  یمالـسا و  یاھروشک  روما  رب  رابکتـسا  نوزفا  زور  ی  هطلـس ی  هلیـسو هب  نانآ  یایند  و  تسا ، رطخ  رد  دریگ  یم ماجنا  نآ  ریغ  نانآ و  یاھ  هناسر تاغیلبت و  کـمک 

هب هبناج  همھ  مجاھت  نیا  رادولج  هتبلا  .دنک و  هجوتم  ناملـسم  یاھتلم  رادـتقا  لالقتـسا و  مالـسا و  یعقاو  تیمکاح  یوس  هب  ار  راکفا  دـھاوخب  هک  یھورگ  ای  تلود  رھ  رب  فعاضم 

مالـسا و رب  هک  یبئاـصم  رـس  تشپ  رد  ار  مالـسا  دـض  تلود  نآ  ی  هدارا اـی  تسد  دـناوت  یم یقیقد  مشچ  رھ  .تسا  اـکیرما  ی  هدـحتم تـالایا  تلود  ینعی  گرزب  ناطیـش  مالـسا ،

.دوش یم دراو  نیملسم 

1372/11/24 امیسوادص نامزاس  سیئر  تمس  هب  یناجیرال  یلع  رتکد  یاقآ  باصتنا 

رپ ینالوط  یھار  راوتـسا و  گنھامھ و  تلم  تلود و  هدرب و  رـس  هب  یزوریپ  ساسحا  یدنلبرـس و  اب  ار  بالقنا  ی  هدـنخرف درگلاـس  نیمھدزناـپ  ناریا  تلم  یھلا  لـضف  هب  هک  نونکا 

ار یلم  ی  هعسوت دشر و  یداصتقا و  تفرشیپ  ی  هدمع عناوم  زیمآ ، راکتبا  میظع و  یتدھاجم  اب  رازگتمدخ  تلود  دنا و  هداھنرـس تشپ  ار  اھیراوشد  زین  اھقیفوت و  زا  نوحـشم  ارجام و 

ادص و یتاغیلبت  هاگتسد  هک  تسا  نآ  دنمزاین  روشک  ماع  طیارش  دنک ، یم یط  بالقنا  طئارش  اب  بسانتم  یباتـش  اب  ار  یمومع  هافر  یگدنزاس و  یوس  هب  هار  هتـشاد و  رب  نایم  زا 

دـشر و یگدـنزاس و  ی  هدنباتـش ریـس  اب  ماگمھ  وسکی  زا  ار  هعماج  یگنھرف  یاضف  دریگ و  شیپ  رد  روشک  ی  هبناـج همھ  یاھتفرـشیپ  اـب  بساـنتم  نیون و  یتسایـس  زین  اـمیس 

نادیم شا  یدایا رابکتـسا و  یگنھرف  یتاغیلبت و  مجاھت  اب  هلباقم  یاضتقا  هب  زین  دنک و  زیھجت  مالـسا  یـساسا  ینابم  بالقنا و  لوصا  اب  ناوخمھ  رگید  یوس  زا  یمومع و  هعـسوت 

صوصخ هب  هناگ  هس یاوق  روشک و  نالوؤسم  ی  هناراکادـف شالت  عیزوت  ی  هھبج رد  مھ  یمالـسا و  بالقنا  زیگنا  روش  لوصا  میرکت  قیمعت و  نییبت و  ی  هھبج رد  مھ  ار  اھ  هناسر راکیپ 

.دیارایب هنارایشوھ  گرزب و  یداھج  اب  هنادنمدرخ  هتفرشیپ و  نیون و  یاھشور  اب  سانشن  یگتسخ  شوکتخس و  ی  هیرجم ی  هوق

1372/11/24 امیسوادص نامزاس  سیئر  تمس  هب  یناجیرال  یلع  رتکد  یاقآ  باصتنا 

یعامتجا و یملع و  یاھ  همانرب اھـشرازگ  رد  هک  ربخ  رد  اھنت  هن  مھم  لـصا  نیا  .دـشاب  رابکتـسا  یربخ  یگنھرف و  یتاـغیلبت و  مجاـھت  اـب  هلباـقم  یلک  تھج  اـھ  هماـنرب ی  همھ رد 

ددرگ نشور  نانکراک  ی  همھ یارب  یتسرد  هب  هتکن  نیا  .دوش  تیاعر  دیاب  راد  هلابند ای  هکی  یاھناتساد  شیامن و  دننام  هدننک  مرگرس  یرنھ و  یاھ  همانرب رد  صوصخ  هب  یـسایس و 

هنارایـشوھ و هتـساوخان  یراذـگ  رثا  نیا  زا  دراذـگ و  یم رثا  مدرم  لمع  نھذ و  رب  یورایور  یوگتفگ  زا  شیب  هدـننک  مرگرـس  یاھ  همانرب اھـشیامن و  هار  زا  هناگیب  مجاـھم  گـنھرف  هک 

.دوش یریگولج  هنادنمدرخ 

1372/08/30 نایجیسب زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

، اھروشک یـضعب  رد  رگا  لاح  .دنرادن  یتسرد  نامیا  نید و  روشک ، نالف  مدرم  هک  تفگ  دوش  یمن .دنناملـسم  مھ  یمالـسا  یاھروشک  ریاس  مدرم  دینک : هاگن  رگید  یاھروشک  هب 

نامیا یمالسا ، یاھروشک  بلاغ  رد  مدرم ، نامیا  اما  .تسا  رگید  فرح  کی  نیا  دنشاب ، هتـشاد  ینید  ریغ  تاداع  یخرب  دنـشاب و  نامیا  یتسـس  راچد  مدرم  لماوع ، یـضعب  رثا  رب 

ی هقالع مدرم  زونھ  دینیب  یم مھ  زاب  دندرک ، راک  نید  هیلع  لاس  داتـشھ  دودح  اھنآ  رد  هک  یزکرم ، یایـسآ  یاھروشک  نیمھ  رد  .درک  ادیپ  ار  نیا  دھاوش  دوش  یم تسا و  یقیمع 

لباقم رد  مدرم ، نامھ  اما  .دوش  یم ماجنا  تسرد  دـھاوخ  یم نانآ  زا  ار  اـھنآ  نید  دـنا  هدـیمھف هک  ار  ییاـھزیچ  ینعی  مدرم  ی  هزور مدرم ، زاـمن  اـھروشک ، زا  یلیخ  رد  .دـنراد  ینید 

چیھ نانمشد ، یماظن  مجاھت  لباقم  رد  دیآ  شیپ  یزور  رگا  ایند و  یرابکتسا  یاھیناپمک  یداصتقا  مجاھت  لباقم  رد  نانمشد ، یسایس  مجاھت  لباقم  رد  نانمشد ، یگنھرف  مجاھت 

تسینویھص زواجتم  میژر  اب  هک  تیعمجرپ  یاھروشک  نیمھ  زا  یضعب  دنتسھ و  هنایم  رواخ  ی  هقطنم رد  هک  یتیعمجرپ  گرزب و  یاھروشک  ارچ  ارچ ؟ .دیآ  یمن رب  ناشتسد  زا  یراک 

.دننک جالع  ار  یناطرس  ی  هدغ نیا  دنناوت  یمن دنا ، هیاسمھ

1372/05/12 یروھمج تسایر مکح  ذیفنت  مسارم  رد  تانایب 

مجاـھت لاـمیاپ  شا  یلم گـنھرف  داد  هزاـجا  یتـلم  رگا  هک  دـنقفتم  نیا  رب  اـیند ، ی  هدـنز یاـھتلم  ی  همھ .تسین  اـم  صوـصخم  رگید  نیا  مـنک : ضرع  مـھ  یگنھرف  یاـھ  هـنیمز رد 

یـسایس و یداـصتقا و  ی  هبلغ دـناوت  یم هک  تسا  یگنھرف  ی  هبلغ .تسا  بلاـغ  شگنھرف  هک  تسا  یتلم  بلاـغ ، تلم  .تسا  هتفر  تسد  زا  تلم  نآ  دوش ، هناـگیب  یاـھگنھرف 

.دروایب لابند  هب  دوخ  اب  مھ  ار  زیچ  همھ  یماظن و  یتینما و 

1372/02/15 ناملعم نارگراک و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

اـھداشرا و زا  هک  دوب  ینمـشد  درک ، یراـج  ار  وا  نوخ  تخادـنا و  نیمز  رب  ار  یرھطم  هک  ینمـشد  نآ  ینعی  دوش ؛ لـئان  تداھـش  فرـش  هب  یرھطم  هک  دـش  بجوم  هزراـبم  ناـمھ 

مالسا داتسیا و  قرـش  برغ و  گنھرف  مجاھت  لباقم  رد  داتـسیا ، قافن  لباقم  رد  داتـسیا ، طاقتلا  لباقم  رد  یرھطم  دیھـش  نوچ  .دید  یم همدص  داد ، یم مدرم  هب  وا  هک  ییاھیھاگآ 

زا رتکچوک  یرھطم و  هیبش  هک  مھ  ار  یـسک  رھ  دیـسر ، یم ناشتـسد  رگا  .دنتخادنا  نیمز  رب  ار  وا  دندوب ، فلاخم  اھزیچ  نیا  اب  هک  یناسک اذل  درک ، جیورت  ار  یتھاقف  مالـسا  بان و 

.داد دھاوخن  مھ  زگرھ  هللاءاش ، نا دادن و  ار  تصرف  نیا  اھنآ  هب  لاعتم  یادخ  اما  دنتخادنا ؛ یم نیمز  رب  دوب ، یرھطم  هار  رد  یرھطم و 

1372/02/15 ناملعم نارگراک و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 
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اھلالقتـسا عاونا  ی  همھ زا  یگنھرف ، لالقتـسا  یارب  هزراـبم  .دراد  لد  نوخ  رایـسب  تسا و  تخـس  رایـسب  نیا ، .تسا  یگنھرف » لالقتـسا  ، » تسا رت  تخـس همھ  زا  هک  یموـس 

ار هنحـص  ینعی  دـنمھف ؛ یمن یـضعب  .تسا  تسار  هک  دـناد  یم ادـخ  تسا و  تسار  اـعدا  نیا  .دـننز  یم یگنھرف » نوخیبـش   » نانمـشد متفگ  تـقو  کـی  نـم  .تـسا  رت  تـخس

! تسھ مھ  ینوخیبش  هچ  و  تسا ، نوخیبش  هک  دمھف  یم دنک و  یم راک  هچ نمشد  هک  تسا  تفتلم  دنیب ، یم ار  هنحص  هک  یسک  .دننیب  یمن

1372/02/15 ناملعم نارگراک و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

؛ تسین بوخ  هزرابم   » هک دنک  دراو  روط  نیا تلم  نھذ  رد  دنک و  ام  روشک  دراو  ار  شیاھفرح  دوش و  ام  روشک  دراو  شیاھویدار  اب  دوش ؛ ام  روشک  دراو  یربخ  جاوما  اب  نمـشد  رگا  لاح 

نانمشد هیلع  یا  هزرابم ناریا ، تکلمم  رد  مھ  زاب  ایآ  دیا » هدرک ررض  دینک ، هزرابم  دیشکب و  تمحز  هچ  رھ  درادن ؛ یرمث  نمشد  لباقم  رد  یگداتـسیا  درادن ؛ یا  هدیاف مالـسا  زا  عافد 

، دنناوخ یم مھ  نآرق  هک  دنتسھ  اھتلم  یلیخ  .دننک  یمن هزرابم  مالسا  نانمشد  اکیرما و  اب  هک  دنتسھ  ایند  رد  ناناملـسم  زا  یلیخ  هن ! هک  تسا  مولعم  دوب !؟ دھاوخ  یقاب  مالـسا 

هب یداقتعا  هک  یتلم  هب  ار  ام  تلم  دناوتب  نمـشد  رگا  دننک ! یم مھ  یتسود  اھنآ  اب  چـیھ ، هک  دـننک  یمن هزرابم  مالـسا  نمـشد  اب  اما  دـننک ، یم مھ  تدابع  دـنناوخ ، یم مھ  زامن 

زا رت  بجاو یا  هزرابم یگنھرف ، ی  هزرابم هک  تساج  نیا .تسا  هدش زوریپ  دنک ، لیدبت  درادن ، یدام  یناوھـش و  یاھ  هولج هب  تبـسن  یدـھز  درادـن ، یزوریپ  هب  یدـیما  درادـن ، هزرابم 

.دوش یم بجاو 

1372/02/15 ناملعم نارگراک و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

مدرم .تسا  هدرکن  تیاـعر  تسرد  ار  شباـجح  ناـبایخ  رد  رفن  کـی  هک  تسا  نیا ناـم  هلأـسم طـقف  مینک ، یم هلمح  برغ  یگنھرف  مجاـھت  هب  اـم  یتقو  هک  دـنا  هدرک لاـیخ  یا  هدـع

همـشچرس ناناوج  عماجم  زا  تساھ و  هناخ لخاد  هک  تسا  نآ  هیـضق  لصا  .تسا  یعرف  نیا ، .تسین  اھنیا  ی  هلأسم .لـیلق  یدارفا  ـالا  دـننک ؛ یم تیاـعر  ار  ناـشباجح  هللادـمحب 

نادیم رد  دنتفر  دنتخادنا ؛ رود  ار  تذل  یتحار و  دنتخادنا ، رود  ار  تاوھش  ام  ناناوج  .تساج  نآ رطخ  تسا ، ناھنپ  هک  نآ تسین ، راکـشآ  هک  نآ .دننک  یم راک  اج  نآ نانمـشد  دریگ و  یم

مرگرس تاوھش  تاذل و  هب  ار  ام  ناناوج  هک  تسا  نیا  نمشد  ماقتنا  تسیچ ؟ شماقتنا  .دریگ  یم ار  شماقتنا  ام  ناناوج  زا  نمشد  لاح  .دنروآرد  وناز  هب  ار  نمشد  دنتسناوت  هزرابم و 

هک دنھد  یم نآ  نیا و  هب  یناجم  ار  توھـش  جیھم  یاھملیف  دننک و  یم تسرد  وئدیو  .دننک  یم رـشتنم  ناناوج  نیب  یناجم  دننک و  یم پاچ  لذتبم  سکع  دننک ، یم جرخ  لوپ  .دـنک 

، رگید یاھروشک  رد  ار  اھنآ  دنناوت  یم .دننک  یمن یراذگ  هیامرس لوپ ، یارب  دننک ، یم یراذگ  هیامرـس هک  ییاھنآ  اما  دنروآ ؛ یم تسد  مھ  لوپ  قیرط ، نیا  زا  هدع  کی هتبلا ، .دننک  هاگن 

.دننک دوبان  عیاض و  ار  ناوج  لسن  دنھاوخ  یم اج  نیا .دنروآ  تسد  هب لوپ  دننک و  شخپ  هنادازآ 

1372/02/15 ناملعم نارگراک و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

مینیب یم ام  هک  هچنآ  بسح  هب  شدوخ  هک  ییاقآ  نآ  .دزاس  دیماان  هزرابم  زا  دیامن و  فرـصنم  مالـسا  هار  زا  دـنک ؛ ضوع  ار  مدرم  نھذ  هک  تسا  نیا  نمـشد  یگنھرف  مجاھت  فدـھ 

، ناریا تلم  هلمج  زا  ملاع و  یاھناملسم   » هک دننک  یم مھ  پاچ  و  دنسیون ، یم دنا !» هدش هرخالا  ایندلا و  رسخ  ناریا  تلم   » هک دسیون  یم دراد  یم رب  تسا ، هرخالا  ایندلا و  رـسخ 

تاجن یگتـسباو  تلذ  زا  ار  دوخ  تسناوت  هک  ناریا  تلم  تسا !؟ ندوب  هرخالا  ایندلا و  رـسخ  نیا ، تسا ! نیا  شدوصقم  دندیگنج ؛ اکیرما  اب  نوچ  ارچ ؟ .دندش » هرخالا  ایندـلا و  رـسخ 

ایند رد  یدنلبرس  تماھـش و  تعاجـش و  روط  نیا دھد و  تاجن  اکیرما  اب  طابترا  یولھپ و  دساف  ی  هدناشن تسد  سوحنم  میژر  اب  لاصتا  طابترا و  گنن  تلذ و  زا  ار  دوخ  تسناوت  دھد ؛

، ادـخ هار  قشاع  نید و  ی  هتخابلد درم  نز و  نیا  ام ، نمؤم  یاھ  هداوناخ نیا  ام ، ناناوج  نیا  تسا !؟ هرخالا  ایندـلا و  رـسخ  دـھن ، ماگ  یگدازآ  ی  هداـج رد  دراذـگب و  شیاـمن  هب  دوخ  زا 

؛ تبکن یایند  ناشایند ، .ترخآ  هن  دـنراد ، ایند  هن  .تسا  هرخالا  ایندـلا و  رـسخ  اتقیقح  دـیوگ ، یم ار  نیا  هک  یـسک  دـنا ! هرخالا ایندـلا و  رـسخ  ناشدوخ  دـنا !؟ هرخالا ایندـلا و  رـسخ 

یارب دننک ؛ لزلزتم  ار  مدرم  هک  نیا یارب  دننک ؟ یم شخپ  هچ  یارب  .دـننک  یم مھ  شخپ  دـننز و  یم ار  اھفرح  نیا  مدرم  هب  تبـسن  .تسا  یھلا  باذـع  رھق و  کشالب ، مھ  ناشترخآ 

ررـض هب  یگنھرف  لالقتـسا  تسوا ؛ ررـض  هب  یـسایس  لالقتـسا  تسوا ، ررـض  هب  یداصتقا  لالقتـسا  هک  ینمـشد  نامھ  راک  تسیک ؟ راک  نیا ، .دننک  ضوع  ار  مدرم  نامیا  هک  نیا

.تسوا

ینمشد مالسا  اب  دندب و  مالسا  اب  اھنیا  تسین ؛ مھ  ام  صوصخم  .دنھد  یم ماجنا  نانمشد  هک  تسا ، ناریا  تلم  اب  هزرابم  نیا ، .تسا  یگنھرف  مجاھت  نیا ، .دننمشد  لماوع  اھنیا 

.دننک یم

راک رـس و  روشک  یگنھرف  روما  اب  هک  یناسک ی  همھ نینچمھ  دـنراد و  رارق  هریاد  زکرم  رد  اھنیا  هک  زومآ  شناد یگنھرف و  ملعم و  ی  هفیظو میوگ  یم نم  تسیچ ؟ ام  ی  هفیظو لاـح 

.تسا ینالوط  ی  هزرابم داھج و  کی  دنراد ،

1371/09/20 یگنھرف بالقنا  یلاع  یاروش  رد  تیوضع  هب  ینیمخ  دمحا  دیس  جاح  مالسالا  تجح باصتنا 

ی همادا زین  نمـشد و  یگنھرف  مجاھت  اب  هلباقم  یارب  هتفای  نامزاس  تکرح  تیادـھ  صوصخ  هب  مود و  ی  هلاس جـنپ  ی  همانرب نیودـت  ی  هناتـسآ رد  یگنھرف  لئاسم  یراذگتـسایس 

مازلا ار  سفن  هزات  یاھورین  اب  نآ  تیوقت  دزاس و  یم رت  ساسح ار  یلاع  یاروش  نیا  شقن  ناش و  هک  تسا  ییاـھزیچ  هلمج  زا  قیقحت  زکارم  اھھاگـشناد و  یفیک  یمک و  ندرتسگ 

، دیشاب یم هصرع  نیا  رد  ینشور  قباوس  یاراد  گنھرف و  ی  هصرع رد  یلوصا  یاھشالت  هب  دنم  هقالع دقتعم و  یگنھرف و  یرصنع  دوخ  هللادمحب  هک  ار  یلاع  بانج ورنیا  زا  .دنک  یم

، هتـسناد دوخ  بولطم  نیرت  یلـصا نیرتزیزع و  ار  یگنھرف  لوحت  بـالقنا و  گـنھرف  هک  تسا  نآ  مرتـحم  ءاـضعا  رگید  یلاـع و  باـنج زا  راـظتنا  .منک  یم بوصنم  اروش  نآ  تیوـضع  هب 

.مراتساوخ لاعتم  دنوادخ  زا  ار  یگمھ  قیفوت  .دیھد  ماجنا  صخاش  نیا  اب  ار  یلاع  یاروش  نآ  یاھیریگ  میمصت ی  همھ

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

یگنھرف و یرنھ و  تاسّـسؤم  شرورپ و  شزومآ و  امیـس و  ادـص و  تاـعوبطم و  زا  روشک ، یگنھرف  فلتخم  یاھـشخب  ناـنکراک  نیلوؤـسم و  .تسا  یگنھرف  هسلج  کـی  هسلج ،

ِیراج ِّداح  هلأسم  نیمھ  لئاسم ، نیا  همھ  زا  یلوا  و  روشک ، یگنھرف  لئاسم  هنیمز  رد  هاتوک  ثحب  کی  یارب  ار  تصرف  نیا  نم  .دیراد  روضح  اج  نیا رد  یمالـسا ، یروھمج  یغیلبت 

.مرامش یم منتغم  نمشد ، یوس  زا  هتفای  نامزاس  ون و  هبون مجاھت  نمشد و  ِیگنھرف  هھبج  داجیا  ینعی  زورما -  ات  گنج  زا  دعب  زا  ریخا -  لاس  راھچ  هس ، رد  ام  ماظن 

رد هلمج  زا  اھ ، هنیمز همھ  رد  هک  نیا زا  تسین  زاین  یب یتلم  چـیھ  .تسا  مزال  یگنھرف  لدابت  .تسا  توافتم  یگنھرف » لدابت » اب یگنھرف ،» مجاھت  » هک مینک  ضرع  ار  هتکن  نیا  ًـالّوا 

، ناشیاھدمآ تفر و  رد  اھتلم  .تسا  هدوب  نیمھ  زین  خـیرات  هشیمھ  .دزومایب  رگید  یاھتلم  زا  دوش -  یم هداد  گنھرف  مان  اھنآ  هب  هک  یلئاسم  هعومجم  نآ  یگنھرف -  لئاسم  هنیمز 

ّیتح تسا ؛ هدوب  مھ  اب  اھتلم  یاھلدابت  نیرتمھم  نیا ، .دنا  هتفرگارف رگیدکی  زا  ار  نید  ار و  فراعم  ار ، نابز  ار ، ترـشاعم  بادآ  ار ، ندیـشوپ  سابل  ار ، ملع  ار ، تّایقلُخ  ار ، یگدـنز  بادآ 

ار مالسا  هک  یلماع  نیرتشیب  ایسآ ، قرـش  رد  ًالثم  تسا ! هدیماجنا  روشک  کی  بھذم  رییغت  هب  یگنھرف ، لدابت  نیا  هک  تسا  هداتفا  قاّفتا  رایـسب  .الاک  یداصتقا و  لدابت  زا  رتمھم 

راّجت و .دوب  ناریا  تلم  داحآ  دـمآ  تفر و  هکلب  دوبن ؛ نیّغلبم  توعد  درُب ، هّراق -  هبـشزا  یمھم  یاھتمـسق  هب  یتح  یزلام و  روشک  هب  یزنودـنا ، روشک  هب  هلمج  زا  اـھروشک -  نیا  هب 

 - یزنودنا ینعی  تسایسآ -  رد  یمالسا  تلم  نیرتگرزب  دیاش  زورما  هک  یگرزب  تلم  دینیب  یم امـش  هک  تساھدمآ  تفر و  نیا  هیاس  رد  دندمآ و  دنتفر ، دنداتفا ، هار  یناریا  ناحّایس 

یلیخ نامز ، لوط  رد  مھ ، ام  تلم  دوخ  .درب  اھدـمآو  تفر  نیمھ  ار  مالـسا  گنج ! ریـشمش و  هن  دـندرب و  اھنآ  یارب  ینید  نیّغلبم  هن  راب ، ّلوا  ار  مالـسا  نیا  .تسا  هدـش  ناملـسم 

.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  رگید  یاھتلم  زا  اھزیچ 

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 
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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 یـسانش تقو  هیحور  دندماین  دندرک ، عورـش  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  دـننک  یعـس  تاقیقحت ، تاغیلبت و  اب  دـننک و  رـشتنم  ام  تلم  رد  ار ، یملع  یواکجنک  سـّسجت و  ای  ار ، لئاسم  رد  ندرک  رطخ  تعاجـش و  هیحور  ار ،

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

، اھ هنیمز همھ  رد  اھنارود و  همھ  رد  .تسھ  هشیمھ  اطخ  هدرک ؛ یمن ّفلخت  اطخ و  یسک  هک  نیا هن  .تسا  هدوب  یمالـسا  نارود  مامت  رد  نیا  درم و  نز و  هب  طوبرم  یاھتیاعر  ینعی 

! هعماج فرع  دوشب  یزیچ  هک  تسا  نیا  زا  ریغ  اطخ  اما  تسھ ؛ اطخ  .دننک  یم اطخ  رشب  دارفا 

اھمناخ و هدازکلم  اھ و  هدازھاش ناھاشداپ و  فارـشا و  صوصخم  اھراک  نیا  .دوب  یرب  اھزیچ ، نیا  برط و  شیع و  سلاـجم  ریگارف و  یاھیـشّایع  یگزرھ و  زا  هک  دوب  یتلم  اـم ، تلم 

خیرات نیا ، .دوب  هار  هبور هشیمھ  خـیرات  همھ  لاس و  نارود  زورو و  بش  تّدـم  لوط  رد  ناشیاھ  هناخیم اھییاپورا ، .دـننامب  رادـیب  حبـص  اـت  بش  دـننک و  یـشّایع  هک  دوب ، اـھنیا  لاـثما 

.دندرک دنتسناوت ، هک  اج  نآ ات  دننکب و  ام  روشک  دراو  دنتساوخ  ار  نیا  .دنیبب  دناوخب و  دورب  دھاوخ ، یم سکرھ  .تساپورا 

! دھاوخ یم هچ  نمـشد  هک  تسا  مولعم  .دھاوخ  یم شدوخ  هک  دنک  یم تلم  نیا  دراو  دـھد و  یم تلم  نیا  هب  ار  دوخ  گنھرف  زا  یا  هطقن نآ  ددرگ  یم نمـشد  یگنھرف ، مجاھت  رد 

، 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 

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

ّتوق و ماگنھ  رد  یگنھرف  لدابت  .تسا  دـب  یاھزیچ  زا  یگنھرف  مجاھت  تسا ؛ بوخ  یاھزیچ  زا  یگنھرف  لدابت  .دـنک  نک  هشیر ار  یدوخ  گنھرف  ات  دریگ  یم ماـجنا  یگنھرف  مجاـھت 

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

ار ناتسوپھایس  ناتسوپخرس و  دندش ! دراو  ناش  یحیسم  یریشبت  یاھتأیھ  یحیسم و  یاھنویسیم  دنوش ، دراو  ناشیاھقّازق  نازابرـس و  نارادمتـسایس و  هک  نآ زا  لبق  دنوش ،

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

هب هک  یـشاندزد  لثم  اھنآ ، هتبلا  دـندمآ ! اج  نیا هب  مدرم  ندرک  یحیـسم  دـصق  هب  دـنداتفا و  هار  اپورا  زا  شیـشک  ردـقچ  دـینیبب  دـینک ! هاگن  راجاق  نارود  رخاوا  هب  ام ، ناریا  نیمھ  رد 

نیب نارگتراغ  اھیناپمک و  ناراد و  هیامرـس هک  تفگ  دوش  یمن .دوب  نیا  ناشدـصق  اما  دـندشن ؛ ّقفوم  اھنآ  .دـنورب  اـجک  هب  دـیاب  ّتیحیـسم  جـیورت  یارب  دـندیمھفن  دـنز ، یم نادـھاک 

نآ هک  تسا  نیا  ّلوا  راک  دراد ، دوجو  دوخ -  ّتیثیح  عفادم  عفادم -  ِیلم  گنھرف  کی  هک  ییاھطیحم  رد  تسیک !؟ حیسم  دنسانش  یم هچ  اھنآ  دنحیسم ! ترـضح  هب  دقتعم  یللملا ،

.دزیرب شیاھراوید  دیاش  دنزادنا ؛ یم بآ  هعلق  نیا  یاپ  هک  تسا  نیا  ّلوا  راک  دننک ، هلمح  مکحتـسم  هعلق  کی  هب  دنھاوخب  زابرـس  هّدـع  کی  رگا  هک  نیا لثم  .دـنریگب  اھنآ  زا  ار  گنھرف 

: دـیوگ یم ناتـسلگ ، رد  ناتـساد ، نآ  رد  هک  یدعـس  لوق  هب  .دـننک  یم باوخ  ار  نایگعلق  هک  نیا ای  .تسا  راک  نیّلوا  نیا ، .دـننک  یم تسـس  دـنناوتب ، روطرھ  ار ، هعلق  نیا  یاـھراوید 

نورد زا  دشاب -  باوخ  هک  یدوخ -  ِنمشد  نیا  هک  نآ زا  دعب  .درب  ناشباوخ  دش و  مرگ  ناشیاھمـشچ  .دوب  ناشنمـشد  نیّلوا  باوخ ، دوب »! باوخ  تخات ، اھنآ  رب  هک  ینمـشد  نیلوا  »

.دننک یم لمع  هنوگ  نیا یگنھرف ، مجاھت  رد  درُب ! تشادرب و  تساوخ ، هچ  رھ  تسب و  ار  اھنیا  یاھتسد  دمآ  نمشد  دش ، سمل  ناشیاھتسد  تسب و  ار  اھنآ  یاھمشچ  ناشدوخ 

نارکفنـشور دوب : هدـش  یناوارف  یاھراک  .دوب  هدـش  مھارف  نآ ، تامّدـقم  وا ، زا  لبق  هتبلا  .دـش  عورـش  ناـخاضر  نارود  زا  ًاصّخـشم  دـش ؟ عورـش  تقو  هچ  زا  یگنھرف ، مجاـھت  نیا 

همھ نم  هن ؟ ای  دـنا  هدـناوخ تسرد  ار  لاس  تسیود  هاجنپودـص ، نیا  هچخیرات  یبالقنا ، لسن  ام و  لسن  ناـناوج  اـیآ  مناد  یمن .دـندوب  هدـش  هتـشاک  اـم  روشک  لـخاد  رد  هتـسباو ،

زا ریخا -  لاس  تسیود  هاجنپودـص ، نیا  هچخیرات  .میتسھ  یمیظع  تکرح  نینچ  لوغـشم  ناریا  رد  زورما  ینارود ، هچ  زا  دـعبام  دـنادن  زورما ، یبالقنا  ناوج  هک  تسا  نیا  ما  هغدـغد

.تسا هتشذگ  روشک  نیا  رب  یثداوح  هچ  دینیبب  دیناوخب و  ار  فرط -  نیا  هب  سور  ناریا و  یاھگنج  نارود  زا  فرط ؛ نیا  هب  راجاق  طساوا  نارود 

ینامدرم دنا ؛ هدوب ینارکفنشور  اھنارود ، اھرصع و  همھ  رد  هشیمھ و  .میتشادن  رکفنـشور  ناریا  رد  مییوگب  دوش  یمن .تسا  هتـسباو  ِیرکفنـشور  نایرج  داجیا  ثداوح ، نیا  زا  یکی 

ار شدوخ  ّطلـست  هاگیاپ  ناریا ، رد  تساوخ  هک  یزور  ملع ، یروآنف و  هب  ِّطلـسم  ِبرغ  اما  .دـندرک  یم تکرح  دندیـشیدنا و  یم ساسا  نیمھ  رب  دـندید و  یم ار  دوخ  نامز  زا  رتولج  هک 

.دش ّدلوتم  رامیب  هک  تسا  راجاق  نارود  ِیرکفنشور  نیا  اھ ، هداز  یقت ات  اھنیا ، لاثما  اھناخمکلم و  ازریم  زا  .دش  دراو  یرکفنشور  هار  زا  دنک ، مکحتسم 

 - زور نآ  هیسور  هب  هتسباو  یضعب  .دندوب  هتـسباو  هیقب ، .دندش  مگ  دندوب ، یـصلاخ  ملاس و  یاھمدآ  هک  مھ  یرفن  دنچ  .دش  ّدلوتم  هتـسباو  رامیب و  هنافـسأتم  ناریا ، یرکفنـشور 

گنھرف عفن  هب  هک  یـسک  .تشادن  یدرُب  نکل  دوب ؛ هدش  ناریا  لخاد  رد  اھراک  نیا  .دندوب  اھنیا  لاثما ناخ و  مکلمازریم لثم برغ -  اپورا و  هب  هتـسباو  ای  هدازدـنوخآ -  یلعحتفازریم لثم

زورما عضو  رد  اھراک  نیا  دینیبب  امش  .دوب  ناخاضر  تشادرب ، ار  مدق  نیرتگرزب  زور  نآ  رد  سیلگنا ، هلیسو  هب  رامعتسا  عفن  هب  و  ناریارب -  برغ  هطلس  عفن  هب تقیقحرد ، ینعی  یبرغ - 

یاھـسابل اھتلم  دـیدرگب ، هک  ملاع  طاقن  یـصقا  رد  ای  دـیربب  فیرـشت  هک  دـنھ  هب  امـش  ًالثم  دـنک ! ضوع  ار  روشک  کی  یلم  ساـبل  هراـبکی  دـیایب و  یھاـشداپ  هک  تساوسر ، ردـقچ 

، سابل نیا  اب  نوچ  ارچ ؟ تسا ! نغدـق  سابل  نیا  دـنتفگ : هرابکی  دـندمآ و  اـھنیا  اـما  .دـننک  یمن مھ  یگتـسکشرس  ساـسحا  دـننک ؛ یم مھ  راـختفا  ساـسحا  دـنراد ؛ ار  ناـشدوخ 

.دنتفای شرورپ  طیحم  نیمھ  رد  گنھرف و  نیمھ  اب  دوش -  یم سیردت  اپورا  رد  زونھ  ناشراثآ  زورما  هک  یناریا  نادنمشناد  نامنادنمشناد -  نیرتگرزب  ام  بجع ! دش ! مِلاع  دوش  یمن

هک دوش  یمن رداچ  اب  : » دنتفگ .دنتـشادرب  ار  نانز  رداچ  .دندرک  ضوع  ار  تلم  کی  سابل  .دندرک  حرطم  ار  یا  هرخـسم قطنم  نینچ  تسا !؟ یفرح هچ  نیا  دراد ؟ یریثأت  هچ  سابل  رگم 

رگم دندرک ؟ تکرـش  یعامتجا  تیلاّعف  رد  نانز  ردـقچ  ام ، روشک  رد  رداچ ، نتـشادرب  اب  منک : یم لاؤس  نم  .دـنک » تکرـش  یعامتجا  تیلاّعف  رد  دوش و  دنمـشناد  ملاع و  نز ، کی 

هداد تصرف  مھ  نانز  هب  دـش ؛ یمن هداد  تصرف  مھ  نادرم  هب  دـننک !؟ تکرـش  یعامتجا  یاھتیلاّعف  رد  ناخاضر ، رـسپ  ناخاضر و  نارود  رد  ام ، ناـنز  هک  نیا یارب  دـش  هداد  یتصرف 

، دندناشک هزرابم  یاھنادیم  هب  ناشدوخ  لابند  هب  ار  روشک  نیا  نادرم  دندرک و  دنلب  دوخ  یاناوت  تسد  ود  ابار  روشک  دندش و  یعامتجا  تیلاّعف  دراو  ناریا  نانز  هک  زور  نآ  .دـش  یمن 

هنوگچ شلد  درم ، نیا  هک تسا  نیا  هدـمع  درم !؟ کیای  نز  کی  تیلاّعف  زا  دوش  عنام  هک  نیا رد  دراد  یریثأت  هچ  سابل  دراد !؟ یا  یفنم ریثأت  هچ  رداچ  .دـندمآ  اھنادـیم  هب  رداچ  نامھ  اب 

ِناداـن ِردـلق  ِدرم  نیا  تسا ؟ هدـش  هتـشاذگ  وا  رد  یملع ، اـی  یعاـمتجا  ّتیلاـعف  یارب  یا  هزیگنا هچ  تسا ؛ هنوـگچ  شا  هیحور تسا ؛ ردـقچ  شناـمیا  تسا ؛ هنوـگچ  شرکف  تـسا ؛

همھ هک  درک  ییاـھراک  درک ! عونمم  ار  نید  درک ؛ ضوع  ار  اھّتنـس  زا  یرایـسب  درک ؛ ضوـع  ار  روـشک  نیا  ساـبل  ناـھگان  .تفرگ  رارق  نمـشد  راـیتخا  رد  دـمآ و  ناـخاضر -  داوـس -  یب
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.دش لیدبت  نارگرامعتسا -  ینعی  برغ -  بوبحم  هرھچ  هب  وا  .یردلق  اب  مھ  نآ  تسا ؛ هتفرگ  ماجنا  اھیولھپ  نارود  رد  دیا و  هدینش

نارود رد  مجاھت  نیاو  دـش  عورـش  اج  نآ زا  مجاھت  .دوب  نارادمتـسایس  نامھ  ِراک  نیا ، .دـنعّالطا  یب اھفرح  نیا  همھ  زا  برغ ، یمومع  راکفا  .تشادـن  برغ  مدرم  داحآ  هب  یطبر  نیا ،

ار اھنیا  همھ  تسین  شلاجم  الاح  هک  تفای  یرتکانرطخ  یاھلکش  مجاھت ، نیا  اھیولھپ ، تموکح  رخآ  لاس  یس  تسیب ؛ نارود  رد  ینعی  .درک  ادیپ  ینوگانوگ  یاھلکش  یولھپ ، ِدیدج 

.منک ضرع 

تّدـم فرظ  رد  ام  مدرم  هک  دـیدید  ناھگان  امـش  بالقنا ، ِّلوا  ِنارود  رد  .درک  فّقوتم  ار  مجاھت  تخادـنا و  بقع  ار  وا  دروخ ؛ مجاھم  هنیـس  هب  یتشم  لـثم  دـمآ ، هک  یمالـسا  بـالقنا 

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

هب دـندوب ، هدرک  تداع  ینیـشنرھش  هب  هک  اھیلیخ  تفر ؛ شالت  لابند  داتفا ، راک  تیلاّعف و  رکف  هب  ناوج  تساھنیا -  یمالـسا  گنھرف  تساھنیا ؛ گنھرف  دـش -  داـیز  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  هّجوت  کی  شیارگ و  کی  دوب و  هدـش  فّقوتم  یفنم  ِتّایقالخا  رذـب  ندیـشاپ  یارب  نمـشد  زور  هبزور ِشالت  هک  تسا  ینامز  نامھ  هب  طوبرم  نیا ، .دوب  بـالقنا  ِّلوا  لاـس  ود 

یور هک  دـنک  یم ادـیپ  ینامز  نآ  قمع ، .دوبن  قیمع  هتبلا  .دـش  هدـنز  نانآ  رد  دوب ، اـم  مدرم  هریمخ  رد  هک  یمالـسا  تـاّیقلُخ  بادآ و  قـالخا و  گـنھرف و  نآ  ًادّدـجم  .دوب  هدـمآ  شیپ 

یاھراتفگ یغیلبت و  یاھرازبا  هلیـسو  هب  گنج  نارود  طساوا  رد  مجاھت ، .دـش  هتفرگرـس  زا  رورم ، هب  جـیردتب و  مجاھت ، نآ  دـماین و  شیپ  تصرف  نیا  .دوش  راک  یلاس  دـنچ  عوضوم ،

زا دعب  .دش  مامت  گنج  ات  دوب ، عنام  گنج ، ترارح  زاب  اّما  .دوب  ّرثؤم  شا  یراذگریثأت رد  مھ  مدرم  ام  دوخ  یحور  ینھذ و  یاھبوسر  اھ و  نیـشن هت نآ  دش و  عورـش  هناشیدنا  جک طلغ و 

زا طلغ  یلبق ، هبساحم  .درب  نیب  زا  دوش  یمن یماظن  مجاھت  اب  ار  یمالسا  یروھمج  هک  دیمھف  هبساحم  کی  اب  نمشد  .دش  راک  لوغـشم  یّدج  لکـش  هب  دیدج ، هھبج  نیا  گنج ،

رگم دشاب ، هَّللا  یلع ّلکوتم  سفن و  هب  یّکتم  روبص ، عناق ، تلم  کی  تلم  نآ  رگا  دننک ، یداصتقا  هرـصاحم  ار  یتلم  یتقو  .دوش  یمن مھ یداصتقا  هرـصاحم  اب  دندید  .دوب  هدمآرد  بآ 

.تسین ام  صوصخم  .دـنا  هدرک هبرجت  رگید  یاھتلم  مھ  میدرک و  هبرجت  هتـشذگرد -  یخیراـت -  یاھھاگرذـگ  رد  اـم  مھ  ار ، نیا  دروخ ! یمن تسکـش  زگرھ  دروخ !؟ دـھاوخ  تسکش 

لوغشم نمشد  اب  ولج  رد  یماظن ، هورگ  کی  یتقو  هک  تسا  روط  نیا  مینک ، هیبشت  میھاوخب  رگا  .دننک  نارابمب  ار  ام  هبقع  دیاب  دندیمھف  .دوش  یمن مھ  یداصتقا  هرصاحم  اب  دندید 

نیا تسا ، ملاس  ات  هبقع  .دیآ  یم بقع  زا  نارای  ردام و  ردپ و  زا  هناتـسود  همان  دـیآ ، یم بقع  زا  تاموزلم  دـیآ ، یم  بقع  زا  سفن  هزات  یورین  دـیآ ، یم بقع  زا  شیاذـغ  تسا ، گنج 

زا دنکن » درد  امـش  تسد   » همان تفر ؛ نیبزا  سفن  هزات  یورین  تفر ، نیبزا  تاموزلم  تفر ، نیب  زا  اذغ  درک ؛ نارابمبار  اھ  هبقع دمآ  نمـشد  رگا  .دگنجب  دناوت  یم مّدقم ، ّطخ  رد  یورین 

.تفر دھاوخ  نیب  زا  یلو  دـنک ؛ یم شالت  زور  ود  تشاد !؟ دـھاوخ  هزرابم  تردـق  روطچ  دـنک ، یم هزرابم  ولج  رد  هک  یـسک  تفر ؛ نیب  زا  وگ  « ابحرم  » و یھز »  » ِردام ردـپ و  تفر ، نیب 

ینعی .مالسا  هب  هقالع  نامیا و  ادخ ، هب  ّلکوت  یمالـسا ، قالخا  زا  دوب  ترابع  ام  هبقع  هقطنم  .ام  گنھرف »  » زا دوب  ترابع  یناھج ، رابکتـسا  یردلق  اب  ناریا  تلم  هزرابم  رد  ام ، هبقع 

اھنآ هناخ  هب  ینعی  ما -  هدید کیدزنزا  ار  ییاھ  هداوناخ هدنب  .تسا  یـضار  نیا  هب  و  مداد ، مالـسا  هار  رد  ار  اھنیا  نم  دـیوگ  یم دـنا و  هدـش دیھـش  شرـسپ  راھچ  هک  یردام  نآ  هقالع 

رھ دنتشاد و  رـسپ  هس  هک  یا  هداوناخ .دندش  دیھـش  ود  رھ  دنتـشاد ، رـسپ  ود  هک  یا  هداوناخ .ما -  هدید کیدزن  زا  مدوخ  تسین ؛ تیاور  .ما  هدرک تبحـص  ناردام  ناردپاب و  ما و  هتفر

اب دراد ، مھ  یرتناشوج  فطاوع  هک  ردام ، تقو ، نآ  دنوش .  هناوید  ّهصغ  زا  دیاب  ردام  ردـپ و  نیا  تسا !؟ لّمحت  لباق  رگم  تبیـصم ، نیا  تسا !؟ یخوش  رگم  نیا  .دـندش  دیھـش  هس 

! بجع .میرادن » یفرح  و  میداد ، مالسا  هار  رد  ار  اھنیاام  : » دیوگ یم تردق  لامک 

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 

.تسا نیا  مالسا ، رثا  .میا  هدینش اھ  هداوناخ ادھش و  ناردام  ناردپزا و  میا و  هدید ادھش  یاھ  همانتیصو

هواپ فرط  هب  مدرم  هدش و  بالقنا  ّلوا  یاھزور  لثم  مدید  .متـشاد  یراک  مدمآ و  اھنابایخ  هب  هدنب  شرھظزادعب  .تساھناوج » امـش  کمک  جاتحم  مالـسا  زورما  : » دومرف ماما  زور  کی 

ماما یارب  مدرم  دوب و  مالسا  نامرف  ماما ، نامرف  دیسر -  یم مدرم  شوگ  هب  ماما  نامرف  مالسا و  مسا  هک  تقو  رھ  .دش  رارکت  گنج  رخآ  ات  اھراب  هنحـص ، نیا  ارجام و  نیا  .دنتکرح  رد 

ار همھ  ار ، لابتوف  نادیم  ار ، بسک  راک و  ار ، رازاب  ار ، هاگشناد  ار ، هد  ار ، رھش  ناناوج  .دیآ  یم رد  شورخ  شوج و  هب  تلم ، نیا  دیدید  یم ناھگان  دندوب -  لئاق  تیمھا  مالسا  رطاخ  هب 

درک لیلحت  اراھنیا  نمشد  دید ، ار  اھنیا  نمـشد  .دوبن  روک  هک  نمـشد  تسین ! یخوش  نیا  دنراذگب ! گرم  رطخ  ضرعم  ردار  ناشناج  هک  نیا یارب  هچ ؟ یارب  .دنور  یم دننک و  یم اھر 

دیاب ار  هبقع  نآ  سپ ، .دروآرد  وناز  هب  دوش  یمن هچ ، هچ و  ای  یماظن و  هرـصاحم  اب  یداصتقا و  هرـصاحم  اـب  ار  تلم  نیا  تسھ ، هبقع  نآ  اـت  دـیمھف  .دراد  یا  هبقع تلم  نیا  دـیمھف  و 

عورـش .درب و  نیب  زا  دـیاب  ار  اھنیا  ار ؛ وا  تداھـش  داھج و  نآرق و  هب  داقتعا  ار ، وا  یربھر  هب  داقتعا  ار ، وا  نید  هب  داقتعا  ار ، وا  راثیا  ار ، وا  نامیا  ار ، وا  قالخا  ار ، وا  گنھرف  درک ؛ ناراـبمب 

.درک

شوماخ هروک  نآ  یتقو  .دوبن  راکھدب  اھفرح  نیا  هب ششوگ  درک و  یم بذج  دوخ  هب  درک ؛ یم لوغشم  دوخ  هب  ار  ناوج  گنج ، هتخادگ  هروک  نوچ  .دوب  بسانم  مھ  طیحم  گنج ، زا  دعب 

.دنتفرگ راک  هب ار  یدّدعتم  یاھرازبا  دندرک و  یزیر  همانرب هب  عورش  عیسو  روط  هب  دمآ و  شیپ  یبسانم  طیحم  دش ،

روشک رد  ار  یبالقنا  گنھرف  رنھ و  بدا و  نایرج  هک  دوب  نیا  اھراک  زا  یکی  تشاد ! تیمھا  اھنیا  یارب  هیـضق  نیا  ردقچ  ممھف  یم منک ، یم هاگن  نمـشد  یاھرازبا  ّعونت  هب  یتقو  نم 

رادتقا یاراد  دنمرنھ و  بیدا و  یگنھرف و  رـصنع  هدع  کی  هک  تسا  نیا  یکی  هدرک ، بالقنا  هک  یّمھم  یاھراک  هلمج  زا  .دوب  ناشیاھراک  زا  یکی  نیا  .دنناشکب  اوزنا  هب  دننک و  ریقحت 

هب یمکحم  ِسیون  یـسراف ِقیقد  ِنز  ملق ناگدنـسیون  دندمآ ؛ دوجو  هب  یدایز  ناسیون  ناتـساد دـندمآ ؛ دوجو  هب  یدایز  یارعـش  .دنتـسین  مھ  مک  هَّللادـمحب  هدرک و  تیبرت  یگنھرف 

هتـسناوت ام ، یخیرات  یگنھرف و  رمع  نارود  رد  لاس  هدزیـس  مادک  دینیبب  دینک  هاگن  امـش  .تسا  هتـشذگ  لاس  هدزیـس  نونک ، ات  بالقنا  ِّلوا  زا  .دنتـسھ  هَّللادـمحب  دـندمآ و  دوجو 

هک یا  هعومجم نیا  رد  دـنوشب ، کی  هجرد  تیـصخش  هک  یناسک اّما  دـنراد ؛ هلـصاف  زونھ  دـنوشب ، کی  هجرد  تیـصخش  ات  اـھنیا  هتبلا  دروآ ؟ دوجو  هب  کـی  هجرد  یاھتیـصخش  تسا 

، گرزب نادـنمرنھ  گرزب ، ناگدنـسیون  گرزب ، یاھمدآ  ًاتقیقح  .دوب  هدـش  میقع  نورَتِس و  یھاشداپ ، نارود  رخاوا  یاھدادبتـسا  نارود  رد  ام ، نھیم  ِردام  .دـندایز  هدروآ ، دـیدپ  بالقنا 

، بوخ نانادرگراک  بوخ ، ناسیون  همانـشیامن  بوخ ، نارگامنیـس  ام ، ناوج  یاھ  هچب نایم  رد  مینیب  یم زورما  نکل  .دندرک  یمن ادیپ  شرورپ  یرنھ ، یاھ  هتـشر زا  یـضعب  رد  صوصخب 

.درک دازآ  ار  اھورین  نیا  هک  تسا  بالقنا  .دندایز  بوخ ، ناسیون  ناتساد بوخ و  یارعش 

زکرم کی  رد  ًالثم  روشک -  یمـسر  هاگتـسد  کـی  رد  دـنیبب  هک  نیا دّرجم  هب  .تسا  هبرجت  یب ناوج ، .دـنک  یوزنم  ار  نمؤم  یاـھ  هعومجم نیا  هک  دـش  نیا  نمـشد ، یاـھراک  زا  یکی 

حالطـصا هب ِتّالجم  رد  هک  دنیبب  یتقو  ًالثم  ای  .دنک  یم دنُک  ار  وا  دراذگ و  یم رثا  شتکرح  رد  دـندرک ؛ ریقحت  ار  وا  دـندرک ، ییانتعا  یب وا  هب  دـندرک ، مخا  وا  هب  رفن  ود  روشک -  یگنھرف 

.دھد یم تسد  زا  ار  شا  هیحور دوش و  یم بآ  شلد  ناوج  نیا  دننک ، یم فیرعت  دننک ، یم هتـسج  رب  دننک ، یم گرزب  ار ، طخ  شور و  نیا  اب  فلاخم  یاھ  هرھچ روشک ، یرنھ  یبدا و 

ار نیا  ام  اقآ ؛ هن  : » دنیوگ یم وا  هب  ییانتعا  یب اب  اما  دھد ؛ همادا  ار  شراک  دناوتب  هک  دننک  یراک  دننک و  هدافتـسا  وا  زا  دـنناوت  یم هک  درب  یم یزکارم  هب  ار  شرثا  زاسملیف ، کی  یتقو 

دروم درادـن  یمالـسا  هیام  نوچ  اّما  تسا  رتمک  وا  راک  زا  یرنھ  یاھ  هیام ظاحل  زا  هک  ییاھراک  ماسقا  عاونا و  دـنیبب  لاح  ناـمھ  رد  دـعب  و  میرادـن ،» لوبق  ار  شروط  نیا  .میرادـن  لوبق 

فّـسأت اھراب  .تسا  هتخادـگ  هتخوس و  یبالقنا ، نمؤم و  ناناوج  نیا  یارب  مبلق  ناـج ، قاـمعا  زا  اـھراب  نم  .دـش  دـھاوخ  دـیماان  یوزنم و  دوخ ، یدوخ  هب  ناوج  نیا  تساـھنآ ؛ لوبق 
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زا یرایـسب  رد  .تسین  رتمک  دنا ، هدش فورعم  دـنمرنھ  ناونع  هب  ییاھاج  رد  هک  یناسک نآزا  ناشزیچ  چـیھ  اھنیا  دوش ؟! ییانتعا  یب یبوخ ، نیا  هب  ناناوج  هب  دـیابارچ  هک  ما  هدروخ

رد یزیمآ  تثابخ هدارا  هب  دـسر  یم هتـشر  ِرـس  دـنیب  یم دـنک ، یم شواک  یتسرد  هب  ار  بلطم  ناسنا  هک  یتقو .دوش  یم ییانتعا  یب اھنیا  هب  اـما  .دـنرتھب  مھ  یلیخ  اـھنآ  زا  روما ،

نیا اذل ، .دـنربخ  یب دریگ ، یم ماجنا  طسوتم  حوطـس  رد  هک  ییاھراک  زا  الاب ، حوطـس  رد  اّما  دنتـسھ ؛ یبوخ  نامدرم  یگنھرف ، نیلوؤسم  .دنتـسین  هّجوتم  مھ  نیلوؤسم  یا ! هطقن

.دننک یم دیماان  ار ، اھنایرج  نیا  ناناوج و  هعومجم  نیا  ناوج ،

نیا دراد  یم تسود  ناسنا  .تسا  شوماخ  یاھدرد  نآ  زا  منک و  یم ساسحا  ًاعقاو  ار ، نیا  نم  تسا -  نیا  دـندز ، راک  هب یناھج  عماـجم  رد  نانمـشد  هک  یرگید  یاھـشور  هلمج  زا 

ییانتعا یب دروم  دشاب ، نآ  رد  یبالقنا  تّایحور  نیمھ  زا  ناشن  هک  یراک  دوش ، یم حرطم  ناریا  یرنھ  یاھ  هدروآرف راثآ و  ای  ملیف  یتقو  هک  دـنمھفب -  حوضو  هب  مدرم ، همھ  ار  اھزیچ 

یاروش دـیدید  دـننک ! یم هچ  یناھج  عماجم  دـیا  هدـید امـش  .تسین  روط  نیا هیـضق ، نطاب  اّما  تسا ؛ یـسایسریغ  عمجم  کی  رھاظ ، هب  ًالثم و  یناـھج ، عمجم  نیا  دریگ ! یم رارق 

دنداد و شرازگ  ناشدوخ  اھییاکیرما  .درک  هچ  درک -  طقاس  ار  نآ  اکیرما  هک  ام -  یامیپاوھ  هیـضق  رد  وئاکیا ،»  » نامزاس دیدید  دـندرک ! هچ  نیوگزرھ  ینـسوب  اب  للم ، نامزاس  تینما و 

هناضرغم ار  شرازگ  نیا  وئاکیا   » میتفگ یم ام  زور  نآ  رگا  .تسا  یللملا  نیب  فرط  یب نامزاس  کی  ًالثم  وئاکیا » ، » بوخ دـش !» هیھت  اـکیرما  شترا  یراـکمھ  اـب  وئاـکیا  شرازگ   » دـنتفگ

!« دراد راک  هچ  امـش  اکیرما و  هب  .تسا  فرط  یب نامزاس  کی  وئاـکیا  دـیا ! هدروآ رد  ار  شروش  رگید  مھ  امـش  .دـیتسھ  نیبدـب  یلیخ  امـش  : » دـنتفگ یم هّدـع  کـی  تسا ،» هتـشون 

نتخادنا رد  اکیرما  هک ، نیا هصالخ  تسا و  هدرک  میظنت  اکیرما  شترا  ار ، وئاکیا »  » نامزاس شرازگ  هک  دنتفگ  دندرک و  فارتعا  اھییاکیرما  دوخ  هتـشذگ ، لاس  راھچ  هس ، الاح  دییامرفب !

.دنا هنوگ نیا یناھج ، عماجم  تسین ! رّصقم  یناریا ، سابریا 

هتفرگ ناقفخ  ار  للملا  نیب وفع  الاح  .درادن  نالف -  نالف و  اب  یتیّدض  ًالثم ، یا -  یسایس هزیگنا  چیھ  مھ ، رھّاظلا  یلع .تسا  للملا » نیب وفع   » شمـسا اھنامزاس ، نیا  زا  رگید  یکی 

کی ثیبخ و  ِسوساج  کی  اـم  یتقو  اـّما  تسین ؛ ناشیادـیپ  ًالـصا  اـھنیا  دـنزیر ، یم نیمز  یور  نازخ  گرب  لـثم  دنـشک و  یم ار  ناملـسم  رازھ  نیدـنچ  نیوگزرھ  ینـسوب  رد  تسا !

هک دراذگ  یم شرـس  یور  ار  ایند  للملا ، نیب وفع  دوش ، یم رداص  شیارب  تسا -  تلم  نیا  هب  وا  تایانج  زا  رتکچوک  رتمک و  رایـسب  هک  مادعا -  مکح  میریگ و  یم ار  سنجدـب  ِنیچربخ 

!؟ دنا یسایس ریغ  اھنیا  دنفرط !؟ یب اھنیا  دندرک ! نانچ  نینچ و  ناریا ، رد 

مھ یور  ار  شمـشچ  دناوت  یم یـسک  روطچ  .دـنراد  رگید  دراوم  ام و  کدوک  هژیو  یاھراک  اب  ام ، یاھ  همانـشیامن اب  ام ، یاھملیف  اب  یناھج ، ِیرنھ  عماجم  نیا  ار ، هیـضق  نیمھ  نیع 

ام میرادن !؟ یبالقنا  رعـش  ام  میرادن !؟ یبالقنا  ملیف  ام  درادن !؟ دوجو  یبالقنا  رثا  دروم  کی  دنداد ، هزیاج  اھنیا  هک  یدراوم  نیا  همھ  رد  ارچ  دنا !؟» یـسایسریغ اھنیا   » دیوگب دراذگب و 

ار لبون  هزیاج  دوشب ، ناشیور  رگا  مھد  یم لامتحا  هدنب  درادن !؟ یرنھ  شزرا  مادک  چیھ  دـندرک ، تسرد  ام  ناناوج  هک  یبالقنا  یاھ  هدروآرف همھ  نیا  میرادـن !؟ یبالقنا  همانـشیامن 

یگنھرف مجاھت  نیا ، دننک ! یوزنم  ار  یبالقنا  رـصانع  هک  نیا یارب  دننک ؛ گرزب  ایند  رد  ار  اھنآ  هک  نیا یارب  دنھدب ؛ یبالقناّدـض  یمالـساّدض و  رـصانع  نیمھ  زا  یکی  هب  دنرـضاح  مھ 

!؟ تسین

یاھیدـنبیاپ زا  ار  نمؤم  ناناوج  دـننک  یعـس  هک  تسا  هدوب  نیا  یگنھرف ، مجاھت  یاھھار  زا  یکی  .تسا  ییادـص  رـس و  یب  مارآ و  ِمادـقا  یگنھرف ، راک  ِدوخ  لـثم  یگنھرف ، مجاـھت 

هب ملاع ، رد  ار  ناناوج  ینعی  .دـندرک  هتـشذگ  یاھنرق  رد  سلدـنا ، رد  هک  ار  یراک  نامھ  .دـننک  فرـصنم  دراد ، یم هگن  ار  نّدـمت  کی  هک  تسا  یلماوع  نامھ  هک  نامیا ، هب  هنابـّصعتم 

هک دننیب  یم ار  ینانز  دننک و  یم هاگن  نابایخ  رد  یتقو  یا  هّدـع ما : هتفگ اھراب  نم  .دریگ  یم ماجنا  مھ  الاح  راک ، نیا  .دـندرک  لوغـشم  اھزیچ  نیا  یراسگیم و  ینارتوھـش و  داسف و 

یسک دینیب ! یمن نابایخ  هچوک و  رد  امش  هک  تسا  نآ  یلـصا  دب  ِراک  .تسین  نیا  یلـصا ، دب  ِراک  اما  .تسا  یدب  ِراک  نیا  هلب ؛ .دوش  یم نوخ  ناشلد  تسا ، روجان  یردق  ناشباجح 

داقتعا نامیا و  نتخیرورف  یادص  دیآ »! یمرد نم  لھد  یادـص  ادرف  : » تفگ دـیآ »؟ یمن رد  تلھد  یادـص  ارچ  : » تفگ .منز » یم لھد  : » تفگ ینک »؟ یمراک هچ  : » تفگ یـسک  هب 

ام هتفر  هھبج  ناوج  تسین ! جالع  لباق  رگید  هک  دیآ  یمرد یتقو  نآ  هتساوخن ، یادخ  دیشابن -  رادیب  یگنھرف  رصانع  تلم و  امش  رگا  نمشد -  یکریزریز  یناھنپ و  مجاھت  زا  یشان 

سلجم دنچ  هب  ار  وا  دعب  دندرک و  کیرحت  ار  وا  توھـش  دندرک ؛ راداو  حیقو  ِیـسنج  یاھملیف  یاشامت  هب  ار  وا  دعب  دنتـشاذگ و  شرایتخا  رد  وئدیو  کی  ّلوا  رگا  دندرک ؛ هرـصاحم  رگا  ار 

.دنک یمار راک  نیا  نمشد  الاح  .دننک و  یم دساف  یناوج ، یورین  جوا  رد  ار  ناوج  دشاب ، هتشاد  دوجو  یتالیکشت  یتقو  دش !؟ دھاوخ  هچ  دندناشک ،

هچ ار  اھراک  نیا  .میونـشن  اھربخ  هنوگ  نیا زا  ام ، هک  تسین  یبش  زور و  .دـنھد  یم اـم  هبار  یناـنچنآ  یاـھربخ  .مراد  ربخ  روشک  فلتخم  یاھرھـش  زا  .مراد  ربخ  اھناتـسرھش  زا  نم 

.دنرب یم روط  نیمھ ار  وا  جیردتب  اّما  دنک ؛ یم هیرگ  ناوج  نامھ  یتح  راک ، لیاوا  رد  .دھد  یم تسد  زا  ار  شدوخ  نامیا  دوش و  یم ینارتوھش  راچد  ناوج ، نمـشد ! دنک ؟ یم یـسک 

هب روجان  یاھـسکع  رّدخم و  داوم  هک  دـننک  یم ادـیپ  ار  یدارفا  .دـننک  یم دـساف  روط  نیمھ ار ، ام  ییامنھار  سرادـم  یاھ  هچب یتح  ار ، ام  یاھیناتـسریبد  ار ، ام  یاھیا  هسردـم هچب 

دوب و ساّسح  دنا ، هدرپس وا  تسد  هب  هک  یناوجون  رازھ  ای  دصـشش  ای  دصناپ  ندش  دساف  هب  تبـسن  یا ، هسردم ریدم  رگا  منک : لاؤس  امـش  زا  مھاوخ  یم نم  .دـنرب  یم هسردـم 

؟ یدرک لمع  یدازآ  فالخربامـش  اقآ ، : » مییوگب مییوگب ؟ هچ  هسردم  ریدم  نیا  هب  دیابام  دناچیپ ، هدروآ ، نیئورھ  هسردم  نآ  لخاد  هتفرگ و  رارق  نمـشد  هلیـسو  هک  ار  یـسک  شوگ 

نم دنا ؛ هدرپس نم  تسد  ار  ناوج  اترازھ   » دـیوگ یم هک  هسردـم  کی  ریدـم  هب  هک  تسا  تسرد  نیا  تسا ؟ تسرد  فرح  نیا  یتسھ »!؟ یدازآّدـض  امـش  تسا ؟ یـشور  هچ  نیا 

رد ورب  وت  دشِکن ! شدوخ  تساوخن ، سک  رھ  دننک ! باختنا  ناشدوخ  یھدب  هزاجا  دـیاب  امـش  ریخن ! : » دـنیوگب مھدـب » ناشردـپ  ناردام و  لیوحت  ینیئورھ  ار  اھنیا  ادرف  مھاوخ  یمن 

یدازآ اـم  روـطچ  .دـھد » یمن یدازآ  تسا و  یماـظن مارم ، نیا   » هک دـننک  یم مھّتم  ار  یمالـسا  ماـظن  .تسا  یگنھرف  مجاـھت  زا  یـشخب  کـی  نـیا ، نزب »! فرح  نـیئورھ  تّارـضم 

یاھتسایس ًاحیرـص ، ًانلع و  روشک ، یمـسر  یاھ  همانزور تسا ؟ تلود  لام  شا  همھ اھنیا  دیراد ؟ غارـس  تاعوبطم  همانزور و  ّهلجم و  همھ  نیا  روشک ، مادک  رد  امـش  میھد !؟ یمن

رـصتخم یـسک  رگا  هک  دنـسر  یم پاچ  هب  یتّالجم  ناریا  رد  نونکا  .دھد  یم باوج  دنک و  یم شوگ  یراوگرزب  لامکاب  مھ  تلود  .دـننک  یم داقتنا  نآ  زا  دـنرب و  یم لاؤس  ریز  ار  تلود 

نیصلخم و دنتسھ ؛ یناسک  هچ  یھاشنھاش  ِنانز  ملق  دنتسھ ؛ یناسک  هچ  یھاشنھاش  ِنادنمرنھ  دنادب  دشاب و  هتشاد  هتشذگ  نامز  زا  روشک  یگنھرف  رصانع  اب  یا  ییانشآ

اھاجک زا  تّالجم  نیا  هک  دـناد  یم دنتـسھ ؛ یناسک  هچ  ناتـسود  ییاکیرما  دنتـسھ ؛ یناسک  هچ  نانمـشد  نیبوعرم  دنتـسھ ؛ یناسک  هچ  یھاشنھاش  یاھھاگتـسد  نارکاـچ 

هک نیا زا  ام  .میرادن  ناشراک  هب  مھ  یراک  دنوش ؛ یم پاچ  اھنیا  .تسین  ربخ  یب مھ  هاگتسد  متـسین ؛ ربخ  یب مھ  هدنب  .میتسین  ربخ  یب مھ  ام  .تسھ  سدح  لباق  دیآ ! یم شلوپ 

.میسیون یم مھام  میرادن ! یا  همھاو دسیونب ، فرح  هملک  راھچ  یا  ّهلجم

اقآ نیا  هب  هک  تسا  نیا  مھ  شلیلد  .تسا  موـلظم  تاـعوبطم ، یدازآ  هنیمز  رد  ناریا ، رد  هاگتـسد ، .تسین  رگید  یاـھروشک  رد  تـسھ ، ناریا  رد  هـک  یرادـقم  نآ  تاـعوبطم ، یدازآ 

ام هب  دنھد ؛ یمن یدازآ  ام  هب   » هک هدرک  رارکت  دنب ، عیجرت لثم  ّررکم ، اھداقتنا ، نیا  رد  هاگتسد و  هب  داقتنا  زا  هدرک  رپ  ار ، یا  همانزور ار ، یا  ّهلجم تسا  هدمآ  تقو  نآ  هدش ؛ هداد  یدازآ 

همانزور نالف  ارچ  دیتشون ؟ ار  بلطم  نالف  ارچ  امش   » هک دنا  هدرک غاد  خیس  ار  یسک  هچ  روشک ، نیا  رد  زورما  دیا !؟ هتشون ار  اھنیا  روطچ  امش  تسین ، یدازآ  رگا  دنھد »! یمن یدازآ 

، دوش بکترم  هدرک  ّنیعم  مرج  ناونع  هب  نوناق  هک  ار  یمرج  سک  رھ  .تسا  مرجم  مرجم ، دشاب -  دھاوخ ، یم سکرھ  دشاب -  یتاعوبطم  مرجم  یسک  رگا  هلب ؛ دیدرک »؟ رشتنم  ار 

رد نکل  .تسا  یرگید  ثحب  نیا ، .تسا  هدـش  سکعنم  نآ  رد  مرج  نآ  هک  تسا  یا  همانزور لیطعت  هدـش ، ینیب  شیپ نوناـق  رد  مھ  هک  اـھتازاجم  زا  یکی  .دـش  دـھاوخ  تازاـجم  هتبلا 

هب هتـسباو  یگنھرف  نایرج  ِنانزملق  هک  تسا  نیا  نمـشد  ّعقوت  دنبوک ! یم تسین ،» یدازآ   » هک نیا ناونع  هب  ار  نیا  دـشاب ، ساّسح  هاگتـسد  هک  نیمھ  .تسھ  یدازآ  ندز ، فرح 

.تسین یدازآ  : » دنیوگ یم دـنداد ، باوج  رگا  تسا ! نیا  ناشعّقوت  دـنھدن ! باوج  اھنآ  هب  یمالـسا ، نایرج  حانج و  ماظن و  رادـفرط  ِنانزملق  دنـسیونب و  دـنھاوخ  یم هچرھ  رابکتـسا ،
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نایرج اب  میالم  نایرج  رد  ضرغ ، نودب  هک  دنتسھ  اھیلیخ  .دنروخ  یم بیرف  هک  دنحول  هداس هدع  کی  .دروآ  یم دوجو  هب  نمشد  هک  تسا  ییاضف  نآ  نیا ، دیدرک »! بوعرم  ار  ام  امش 

.دننک یم هچ  دنیوگ و  یم هچ  هک  دنمھفب  هک  نیا نودب  دنریگ ؛ یم رارق  نمشد 

ضرع زیزع  نارھاوخ  ناردارب و  امـش  هب  مناوتب  ار  بلطم  کی  رگا  مدرک : رکف  مدوخ  اب  منک ، تبحـص  مدـمآ  یم هک  زورما  .مریگب  هجیتن  مھاوخ  یمار هلمج  کـی  اـھفرح ، نیا  همھ  زا  نم 

نم فرح  .دیرادب  یمارگ  دنتـسھ ، هک  اجرھ  ار ، یدوخ  ِنمؤم  رـصانع  .دنتـسیاب  دنناوت  یم یدوخ  ِنمؤم  ِرـصانع  مجاھت ، لباقم  رد  هک  تسا  نیا  بلطم  نآ  .ما  هدز ار  مدوخ  فرح  منک ،

، روشک یگنھرف  یاھھاگنب  تاسّـسؤم و  هیقبات  یمالـسا ، تاـغیلبت  ناـمزاس  اـت  یمالـساداشرا ، ترازو  اـت  شرورپ  شزومآ و  ترازو  زا  روشک ، یگنھرف  نیلوؤسم  هب  نم  .تسا  نیا 

ار یزیچ  نینچ  یـسک  هچ  .هن  نوریب ؛ شدـیراذگب  دـیریگب  ار  شتـسد  تسین ، یبـالقنا  ناوج  یـسک ، رگا  هک  تسین  نیا  نم  روـظنم  .دـینک  هیکت  یدوـخ  رـصانع  هب  منک : یم ضرع 

نم .دنک  راک  دنک ، راک  تلم  نیا  یارب  دـھاوخ  یم هک  سکرھ  .دـیھدب  نادـیم  همھ  هب  .دـیھدب  نادـیم  .تسین  نیا  هک  بالقنا  قطنم  تسین ؛ نیا  هک  مالـسا  قطنم  ًالـصا  دـیوگ ؟ یم

.دیھدن ار  یدوخ  رصانع  ِندش  یوزنم  هزاجا  میوگ  یم

هب تسا ؛ رتدنم  هقالع دوخ  تلم  هب  تسا ؛ رتدنم  هقالع دوخ  نیمزرس  هب  همھ  زا  هک  یسک  دتسیا ؟ یم شلباقم  رد  یـسک  هچ  .دنک  یماظن  هلمح  یروشک  هب  ینمـشد  یزور  رگا 

دنتفر یناسک  هچ  گنج ، نارود  رد  هک  دیدید  امـش  .دنک  یم عافد  دور  یم یـسک  نینچ  .تسا  رتدـّھعتم  دـنک و  یم یرتشیب  تیلوؤسم  ساسحا  تسا ؛ رت  هقالع یب یویند  فراخز 

.راکادف درف  کی  روشک و  تشونرس  هب  دنم  هقالع نھیم ، تشونرـس  هب  دنم  هقالع ِیبالقنا  ِنمؤم  رـصنع  ینعی  نیمھ ؛ ینعی  جیـسب  .درکرپ  جیـسب  ار ، ام  نادیم  هدمع  .دندرک  عافد 

.دروآرد وناز  هب  ار  نمشد  یراکادف ، اب  نادیم و  طسو  تفر 

ارچ .دنک  عافد  یمالسا  گنھرف  ماظن و  زا  دیآ  یمن دپت ، یم اھزور  نآ  دای  هب  شلدو  تسا  یھاشنھاش  هاگتسد  هب  هتـسباو  هک  یرـصنع  نآ  .تسا  روط  نیمھ زین  یگنھرف  هنیمز  رد 

مالسا و دپتب و  مالـسا  یاوھ  رد  شلد  هک  دتـسیا  یم نمـشد  مجاھت  لباقم  رد  دنک و  یم عافد  تلم  نیا  ّتیدوجوم  ّتیثیح و  یمالـسا و  گنھرف  زا  یـسک  میـشاب !؟ لفاغ  دیاب  ام 

تـسود نھیم  دنک ، قیوشتو  ددنـسپب  ناریا  یارب  ار  اکیرما  هطلـس  هک  یـسک  .دنرادن  لوبق  مھ  ار  ناریا  دنرادن ؛ مھ  یتسود  نھیم  دـنرادن ، نید  هک  یا  هّدـع .درادـب  تسود  ار  ناریا 

رد هک  یناسک  هب  اج ، نیا زا  تسیچ ؟ ناشراک  یانعم  دندز ، فک  دـمآ ، راکرـس  رب  ییاکیرما  تاباختنا  اب  هئوگاراکین  رد  هک  یمناخ  نآ  یارب  اھییاکیرما  تلاخد  یارب  هک  یناسک  .تسین 

گنھرف زا  نمـشد ، مجاھت  لباقم  رد  دنیآ  یم ناشنیگآرھز  ملق  نیا  اب  اھنیا  دنرادن !؟ اکیرما  ورگ  رد  لد  اھنیا  دنتفگ ! ابحرم »  » و یھز » ، » دندش اھییاکیرما  لیمحت  میلـست  هئوگاراکین 

هک دھاوخ  یم ادخ  زا  نیا ، .دـنک  یم راک  نمـشد  یارب  نیا ، تسا ! نمـشد  مجنپ  ِنوتـس  نیا ، هک  تسا  مولعم  دـننک ! یمن هک  تسا  مولعم  دـننک !؟ عافد  یناریا  یمالـسا و  یلم و 

هک تسا  مولعم  درک ؟ دھاوخ  شالت  درک ؟ دھاوخ  راک  یمالـسا  ماظن  یارب  نیا ، .ددرگرب  اھتفلک  ندرگ  رابکتـسا و  اکیرما و  هب  هتـسباو  ماظن  هک  دھاوخ  یم ادخ  زا  دـندرگرب ! اھییاکیرما 

نیا بظاوم  دیاب  دـیتسھ ، روما  لوؤسم  اھ  همانزور رد  هک  امـش  .دیـشاب  بلطم  نیا  بظاوم  دـیاب  دـیتسھ  روما  لوؤسم  امیـس  وادـص  رد  هک  امـش  .تسا  ینـشور  تقیقح  نیا ، هن !

نیا بقارم  دیاب  دیتسھ ، روما  لوؤسم  نوگانوگ  یگنھرف  تاسّسؤم  رد  ای  یلاع و  شزومآ ردای  شررورپو ، شزومآ ردای  داشرا ، ترازو  رد  ای  تاغیلبت  نامزاس  رد  هک  امش  .دیـشاب  بلطم 

.دیشاب انعم  نیا  بقارم  .دنلوؤسم  همھ  .هتیعر » نع  لوؤسم  مکلکو  عار  مکلک   » .تسین سیئر  لوؤسم ، زا  مروظنم  .دنلوؤسم  همھ  هتبلا  .دیشاب  هیضق 

مجاھت لباقم  رد  یگداتـسیا  تمواقم و  تدـھاجم و  هب  جاـیتحا  دوش ، ظـفح  شا  یلم گـنھرف  یبـالقنا و  یمالـسا و  یناـسنا و  یقیقح و  ناـیک  شّتیثیح و  هک  نیا یارب  تلم ، نیا 

ادیپ التعا  دشر و  روشک  نیا  رنھ  دیھاوخ  یم رگا  میوگ : یم نم  .تسا  نیمھ  طقف  مفرح  نم  .دـننکب  دـنناوت  یم اھیدوخ  ار  نیا  .دراد  نمـشد  فعـض  طاقن  هب  ندرک  مجاھت  نمـشد و 

رکف شیپ  زا  دزاس ، یم ار  ملیف  یتقو  هک  یا  هدـننک هیھت  ای  نادرگراک  نآ  ّالا  .دـنک و  عافد  روشک  نیا  زا  بـالقنا و  زا  مالـسا و  زا  دـناوت  یم وا  .دـینک  هیکت  نمؤم  ِناوج  دـنمرنھ  هب  دـنک ،

نامھ اب  ملیف و  صاخ  نابزاب  دنک ! یمن عافد  بالقنا  مالـسا و  زا  هک  مھدرارق » فدـھ  ار  ماظن  نیا  یداقتعا  یاھ  هیاپ زا  یکی  ات  دـناجنگ ، مھاوخ  ملیف  نیا  رد  ار  هتکن  نیا   » هک دـنک  یم

نیا هک  ّلوا  زا  دنک ! هلمح  بالقنا  هب  هک  نیا یارب  دزاس  یم ملیف  .دنکن  کمک  بالقنا  هب  هک  نیا هب  دنک  یمن افتکا  ینعی  .دھد  یم ماجنا  ار  شدوخ  راک  دراد ، ناکما  ملیف  رد  هک  یلکش 

هلاقم نیا  هک  یّلوا  زا  .درادن » ییاراک  یمالسا ، ماظن  نیا  : » دیوگب دربب و  لاؤس  ریز  ار  یمالسا  ماظن  ییاراک  هک  تسا  نیا  شفدھ  دسیون ، یم ار  ناتـساد  نیا  ای  دزاس ، یم ار  ملیف 

لاحرد ای  تسا  روشک  نیا  حلاصم  هب  تمدخ  لاحرد  نیا ، .درادن  هرادا  ناوت  درادن ؛ ییاراک  تلود  نیا  دھد  ناشن  هک  تسا  نیا  شفدھ  دنک ، یم دیلوت  ار  یرنھ  رثا  نیا  ای  دـسیون  یم ار 

یکی یکی دننک ، یم تنایخ  ای  دننک  یمن تمدـخ  میا  هدرک لایخ  هک  ار  یناسک  میا  هتفرگن میمـصت  هتبلا  ام  درک ! هیکت  دوش  یمن هک  تسا  مولعم  درک !؟ هیکت  دوش  یم نیا  هب  تنایخ ؟

نمؤم یاـھورین  هب  یگنھرف ، یاـھطیحم  رد  هک  تسا  نیا  مروظنم  .دریگ  ماـجنا  دـیاب  هک  دراد  دوجو  یگنھرف  هنیمز  رد  روشک  نیا  رد  اـھراک  یلیخ  زونھ  .هن  مینک ؛ یفرعم  نوناـق  هب 

.دنتسھ یگنھرف  مجاھت  لباقم  رد  یّدس  اھنیا  .دوش  هیکت 
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هکلب یگنھرف  مجاھت  کی  دنک ، یم یگنھرف  ظاحل  زا  نمـشد  هک  یراک  .دریگب  ام  زا  ار  ام  یاھناوج  دـنک  یم یعـس  اشحف -  داسف و  گنھرف  طلغ -  گنھرف  ی  هعاشا هار  زا  نمـشد 

؟ دنک عافد  اھتلیضف  نیا  زا  دناوت  یم یـسک  هچ  .دنک  یم ام  اب  ار  راک  نیا  نمـشد  زورما  .تسا  یگنھرف » ماع  لتق   » کی و  یگنھرف » تراغ   » کی یگنھرف » نوخیبش   » کی تفگ  دیاب 

اھتلیضف زا  دناوت  یمن هک  تسا  راتفرگ  هدولآ و  شدوخ  هک  یسک  .دنک  عافد  اھتلیضف  زا  دتسیاب و  دناوت  یم هتـسبن و  یـصخش  عفانم  هب  لد  هتـسبن ، ایند  هب  لد  هک  ینمؤم  ناوج  نآ 

فورعم و هب  رما  همھ  : » متفگ شیپ  یدنچ  اذل.دنک ، عافد  دناوت  یم یمالسا  یاھشزرا  لیاضف و  زا  مالـسا ، زا  بالقنا ، زا  ناوج ، نیا  .دنک  عافد  دناوت  یم صالخااب  ناوج  نیا  دنک ! عافد 

.تسھ مھ  امش  یسایس  یبالقنا و  تیلوؤسم  زورما  .تسامش  یعرش  تیلوؤسم  نیا.تسا ، بجاو  نیا ، .دینک  رکنم  زا  یھن  منک : یم ضرع  مھ  نآلا  .دننک » رکنم  زا  یھن 

1370/10/25 شرورپ شزومآ و  ترازو  نالوئسم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ندرک داقتعا  یب دوصقم  هب  یگنھرف ، مجاھت  نوچ  مراد ؛ لوبق  ار  نیا  هدنب  تسا و  قح  نیا  دیتسھ ، مجاھت  نیا  مدقم  طخ  رد  امش  دنتفگ  دندروآ و  مسا  یگنھرف » مجاھت   » زا هک  نیا

هب ار  یرابکتـسا  یاھتردق  ورملق  دسرت و  یم نآ  زا  رابکتـسا  زورما  هک  یلاعف  رکفت  نآ  یبالقنا و  لوصا  هب  ندرک  داقتعا  یب مھ  نید ، هب  ندرک  داقتعا  یب مھ  دریگ ؛ یم ماجنا  ون  لسن 

.دزادنا  یم رطخ 

هدـنیآ نوچ  اما  هدـشن ، بترتم  نآ  رب  یجراخ  رثا  هنوگ  چـیھ زونھ  هک  لیم ، زا  یکاح  تکرح  کـی  لـباقم  رد  یتقو  ةربعل .» کـلذ  یف  نا  « ؛ تسا یتربع  هبرجت و  اـم  یارب  هثداـح ، نیا 

زا اھنیا  ردق  هچ تسا -  یمالسا  یروھمج  ماظن  نامھ  هک  روشک -  کی  رد  هتفای  رولبت  مالـسا  کی  اب  دینیبب  امـش  دننک ، یم تموصخ  ییارآ و  فص نینچ  نیا  تسا ، دوھـشم  ناشیارب 

اھ هنیمز ی  همھ رد  مھ  نالا  میا ؛ هدوب هیضق  نیا  ریگرد  ام  الاح ، ات  بالقنا  لوا  زا  .دننک  هدافتسا  قرط  عاونا  زا  نآ ، ندرک  دوبان  یارب  هک  دنتسھ  هدامآ  ردق  هچ و  دننمـشد ، دوجو  قامعا 

نیمھ شریبادـت  نیرتمھم  زا  یکی  زیھجت ، نیا  و  مینک ، زیھجت  ار  نامدوخ  دـیاب  اج  همھ .میتسھ  ریگرد  المع  یـسایس -  ی  هنیمز ای  یگنھرف ، ی  هنیمز ای  یداصتقا ، ی  هنیمز زا  معا  - 

.میروایب راب  یمالسا  ار  موب  زرم و  نیا  ناکدوک  ناناوجون و  ناناوج و  ام  هک  تسا 

رب یگنھرف ، یاھانب  بلغا  لثم  ار  شرورپ  شزومآ و  راک ، لوا  اج  نیا رد  .راک  زاـغآ  زا  یحیحـص  ی  هسدـنھ اـب  هن  نکیل  تسا ؛ یمیدـق  یاـنب  کـی  شرورپ  شزومآ و  اـم ، روشک  رد  هتبلا 

باسح هب  ار  نآ  دینکب و  لمحت  ار  تالکشم  نیا  دراد ؛ یدایز  تالکشم  نیاربانب  دیروایب ؛ دوجو  هب ار  حیحص  یانبم  نیا  هک  دینک  یم تدھاجم  دیراد  امـش  دنتـشاذگن ؛ یحیحـص  یانبم 

هتـشاد هجوت  هتکن  نیا  هب  یتسیاب  دنتـسھ -  اجرھ  روشک -  رـسارس  ناملعم  مھ  و  تسا ، یداھج  ناتلمع  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  امـش  مھ  ار ، نیا  .دـیراذگب  ادـخ  هار  رد  داـھج 

دوخ ی  هبـساحم رد  راک و  رد  مھ  تلود  هک  دنچ  رھ  دینک ؛ لمحت  ار  اھنآ  دـیاب  هک  دراد ، مھ  ییاھیتخـس  تسادـخ ؛ هار  رد  تدـھاجم  کی  یداھج و  لمع  کی  اعقاو  امـش  راک  .دنـشاب 

.دشاب هتشاد  امش  تالکشم  ندرک  مک  رد  یعس  یتسیاب 

1370/09/20 یگنھرف بالقنا  یلاع  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 
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راکنا دیابن  ار  یگنھرف » مجاھت   » .میربب نیب  زا  ار  مجاھت  لصا  میناوت  یمن ام  نآ ، راکنا  اب  تسا ؛ ینشور  تیعقاو  میا ، هدرک دیکأت  نآ  یور  اھراب  ام  هک  یگنھرف » مجاھت   » ی هلأسم نیا 

هدرب شباوخ  لباقم  رگنس  رد  مھ  تنمشد  هک  تسین  نیا  شیانعم  درب ، تباوخ  رگنس  رد  امش  رگا  هنع ؛» منی  مل  مان  نم  (، » هیلع هللا تاولص  ) نینمؤملاریما لوق  هب  .دراد  دوجو  درک ؛

دیدـھت رد  ام  یمالـسا  یلم و  گنھرف  لصا  هک  نیاامک تسا ؛ دـیدھت  رد  یگنھرف  بالقنا  هک  میـشاب  هتـشاد  هجوت  دـیاب  ام  .ینک  رادـیب  ار  تدوخ  نک  یعـس  هدرب ؛ تباوخ  وت  .تسا 

.تسا نانمشد 

هک ییاھ  همجرت رد  دنـسیون ، یم هک  ییاھباتک  رد  ام ، یعمج  یاھ  هناسر رد  یتح  هاگـشناد ، نوریب  رد  هاگـشناد ، رد  .مینک  راـکنا  تسا ، حـضاو  نشور و  هک  ار  یزیچ  یتسیاـبن  اـم 

 - دیتسھ یگنھرف  یرصانع  هک  نایاقآ -  امش  اتدعاق  ار  شربخ  دراد و  دوجو  ایند  رد  هک  ام  هب  طابترا  یب رھاظلا  یلع یگنھرف  یاھ  همانرب رد  دنیارس ، یم هک  ییاھرعش  رد  دننک ، یم

.دراد دوجو  تسا و  هدش  تسرد  بالقنا  هیلع  کانرطخ  رایسب  یگنھرف  یماظن  شیارآ  کی  اج  همھ دیونش ، یم

، تسور هبور هدولآ  باوخ نمـشد  کی  اب  ناسنا  هک  یتقو اما  دوب ؛ مالـسا  هیلع  یگنھرف  مجاھت  مھ  لبق  لاس  دص  زا  هلب ، .تسا  هدوب  لبق  لاس  دص  زا  الثم  هک  تسین  یزیچ  نآ  نیا ،

الـصا دوب ؛ تسم  هدـشریدخت و  هکلب  هدولآ ، باوخ مالـسا ، ملاع  زور  نآ  .دوش  یم رگید  عون  یماظن  شیارآ  تسور ، هبور رادـیب  نمـشد  کی  اب  یتقو  تسا ؛ عون  کـی  شیماـظن  شیارآ 

رادیب زورما  برغ ، یایند  نمشد  تسا ؛ رادیب  مالسا  نالا  اما  تفر ؛ یم دش  یم مامت  درک ؛ یم قیرزت  یزیچ  درک و  یم ورف  شگر  رد  نزوس  کی  دز ، یم یی  هبرض وا  هب  نمشد  یھاگ 

اھنیا دراد ؛ بوخ  ناوج  همھ  نیا  دراد ؛ یبالقنا  ی  هریخذ همھ  نیا  دراد ؛ شدوخ  اب  ار  ماما  لـثم  یتیـصخش  زا  یندـشن  ماـمت ی  هرطاـخ کـی  تسا ؛ نادـیم  رد  یناـمرھق  لـثم  تسا ؛

؛ میـسانشب ار  نمـشد  دیدج  شیارآ  دیاب  ام  .دریگ  یمن دوخ  هب  ار  شیپ  لاس  هاجنپ  ای  لاس  دص  یماظن  شیارآ  تسژ و  نآ  ام ، ینونک  عضو  لباقم  رد  نمـشد  زورما  .تسین  یخوش 

، یدـیباوخ وت  رگا  و  دـشاب ؛ رادـیب  دـیاب  گنج  درم  هنع ؛» منی  مل  ماـن  نم  قرـالا و  برحلا  اـخا  نا   » .تسا هنع » منی  مل  ماـن  نم   » ناـمھ میا ؛ هتفر نیب  زا  میدـیباوخ ، میتخانـشن و  رگا 

.دشاب رادیب  تسا  نکمم  وا  دشاب ؛ هدیباوخ  لباقم  رگنس  رد  وت  نمشد  امتح  هک  تسین  نیا  شا  همزال

1370/07/02 ناھیک هسسؤم  رد  هیقف  یلو  هدنیامن  باصتنا 

یاھ هویش اھروحم و  زا  اتدمع  یبالقنا ، یاھتلم  رب  دوخ  یداحلا  یسایس و  ی  هرطیس شرتسگ  یارب  برغ  رابکتـسا  مزیـسکرام ، لماک  تسکـش  زا  سپ  صوصخب  رـضاح و  لاح  رد 

نیا ربارب  رد  هحماسم  یتوافت و  یب .دریگ  رارق  یمومع  یاھ  هناسر یاھ  همانرب ردص  رد  دـیاب  فلتخم ، داعبا  رد  برغ  یگنھرف  مجاھت  اب  هتـسیاش  ی  هضراعم .دریگ  یم هرھب  یگنھرف 

.تشاد دھاوخ  رب  رد  یریذپان  ناربج یاھنایز  دریگ ، یم تروص  یلخاد  ی  هتخابدوخ دورطم و  رصانع  ملق  اب  هاگ  هک  یگنھرف ، مجاھت 

1369/06/07 نازابناج نافعضتسم و  داینب  نالوئسم  ناگدازآ و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

.تسادخ هب  دامتعا  ادخ و  هب  لکوت  ادخ و  دای  دـحوم ، زرابم و  گرزب و  تلم  کی  هاگ  هیکت اھنت  هک  میـشاب  هتـشاد  دای  هب  دـیاب  مدرم -  داحآ  هچ  نالوؤسم و  هچ  ام -  ی  همھ ار  هتکن  نیا 

یگنج لـیمحت  اـب  هرـصاحم ، نآ  اـب  نمـشد ، همھ  نیا اـب  تشاد ؛ یم ار  اـم  طیارـش  ی  همھ دوـب و  اـم  یاـج  هب  یرگید  تلم  رگا  .دـناسر  اـج  نیا هب  درک و  زوریپ  درب ، شیپ  ار  اـم  نـیا ،

، هلاسھددـنچ داسف  ی  هقباس اب  یماظن و  مجاھت  یلوپ ، مجاھت  یلام ، مجاھت  یگنھرف ، مجاھت  یتاغیلبت ، مجاھت  اب  جراخ ، لخاد و  زا  فلتخم  ییاھیراتفرگ  داـجیا  اـب  هلاـس ، تشھ

دـمآ و یم رد  وناز  هب  هار  ی  همین رد  دیـسر و  یمن اج  نیا هب  دروآ و  یمن تقاط  تلم  نآ  انیقی  ادـخ ، یاھنم  نامیا و  یاھنم  اـھتنم  دـندوب ، هدرک  لـیمحت  وا  رب  هک  یی  هلاسدـصدنچ هکلب 

.دزارفیب مینک ، یم راختفا  میا و  هتشارفارب ملاع  ماب  رب  زورما  هک  ام  لثم  ار  یزوریپ  مچرپ  تسناوت  یمن

1369/02/12 نارگراک ناملعم و  رادید  رد  تانایب 

یاھ هزوح هب  ناگتسباو  هچ  اھھاگشناد ، هب  ناگتسباو  هچ  دنتسھ ، هچرھ  دنتسھ ، هکرھ  هعماج -  یگنھرف  رصانع  هک  منک  یم ضرع  زیزع ، نایگنھرف  ناملعم و  روضح  تبسانم  هب 

ناونع هب هن  منک ، یم ضرع  ار  نیا  یگنھرف ، مدآ  کی  ناونع  هب نم  .تسا  هتـشاذگ  یگنھرف  مجاھت  یور  ار  دوخ  تمھ  نیرتشیب  نمـشد ، زورما  هک  دننادب  دیاب  نارگید -  هچ  هیملع و 

.یسایس مدآ  کی 

1369/02/12 نارگراک ناملعم و  رادید  رد  تانایب 

کی دشاب و  هتـشاد  ینھذ  ی  هطاحا دمھفب ، ار  اھربخ  دنک ، ادیپ  طلـست  دربن  رازراک و  ی  هنحـص نیا  رب  دناوتب  سک  رھ  .تسا  نایرج  رد  یـسایس  یگنھرف و  یرکف و  رازراک  کی  نالا ،

لد و نید و  یاھیگنھرف  اھدزم و  هب ملق دنتسین  مھ  مک  .دروآ  یم دراو  ار  دوخ  راشف  نیرتشیب  یگنھرف ، قرط  زا  نمشد  نالا  هک  دش  دھاوخ  ملـسم  شیارب  دزادنیب ، هنحـص  هب  هاگن 

مھ رعش  دنرادرب ، مھ  ملق  یرابکتـسا ، دصاقم  یارب  هک  روشک -  لخاد  رد  یکوتو  کت هچ  روشک و  جراخ  رد  ارثکا  ابلاغ و  هچ  رابکتـسا -  داسف  طاسب  یاپ  ی  هتـسشن هتخاب و  نادجو 

.دننک یم دنراد  دننکب و  مھ  راک  دنیوگب ،

نـالوؤسم اـت  مییوگ ، یم ار  نیا  .تسا  ملق  وا ، گـنفت  .داد  باوج  دوش  یمن گـنفت  اـب  ار  یگنھرف  موجھ  یگنھرف و  راـک  .داد  خـساپ  دوش  یم لـثم  هب  ی  هلباـقم اـب  ار  یگنھرف  دربن 

نوریب رد  هک  یناسک  ات  ناتزومآ و  شناد ات  ناتسردم ، هبلط و  یناحور و  وجشناد و  ملعم و  زا  معا  زیزع -  نایگنھرف  امـش  یحطـس و  رھ  رد  یگنھرف  روما  نارازگراک  روشک و  گنھرف 

.داد دیھاوخ  ماجنا  یراک  هچ  درک و  دیھاوخ  عافد  هنوگچ  هک  دینادب  دییامش و  هیضق  نیا  زابرس  زورما ، هک  دینک  ساسحا  دنراک -  لوغشم  روشک  یشزومآ  ماظن  نیا 

ار شمشچ  نمشد ، تیعضو  نتسناد  نودب  یناب و  هدید ییاسانـش و  نودب  هک  یفرط  رھ  مھ ، یماظن  گنج  رد  .تخانـش  ار  هنحـص  درک و  زاب  دیاب  ار  اھمـشچ  یماظن ، گنج  لثم 

زا دیربن ، نامرف  دناد ، یم هک  نآ زا  ای  دنک ، یم راک  نمشد  هک  دینادن  رگا  .تسا  روط  نیمھ مھ ، یگنھرف  گنج  رد  .دروخ  دھاوخ  تسکـش  دورب ، ولج  دزادنیب و  نییاپ  ار  شرـس  ددنبب ،

.تسا تسکش  شرس  تشپ  دھدن ، ماجنا  تسرد  ار  یھدنامزاس  رونام و  دنکن و  هدافتسا  امش  یورین  زا  وا  ای  دیریگن ، روتسد  یگنھرف  ی  هدنامرف

1368/12/04 (ص) مرکا لوسر تثعب  زورلاس  رد  ناھج  روشک  لھچ  نایراق  رادید  رد  تانایب 

نآ رد  هک  تسا  راوگرزب  سدقم و  دوجو  نیمھ  دریگ ، یم رارق  نمـشد  زیمآ  تثابخ ی  هئطوت دروم  هک  ییاھتمـسق  زا  یکی  مالـسا ، هب  یگنھرف  مجاھت  هئطوت و  رد  هک  دـینیب  یم امش 

تسا رظان  اھاجک  هب  ناملسم ، تلم  فطاوع  دیاقع و  ی  هعومجم رد  نمشد  ی  هئطوت هک  داد  ناشن  تفرگ و  رارق  مجاھت  دروم  یناطیش  باتک 

1368/09/07 بّالط ناگدنیامن  عمجم  رادید  رد  تانایب 

زیچ .تسا  مالـسا  هیلع  بالقنا و  زا  رتعیـسو  مجاھت ، نیا  .درادـن  بالقنا  اب  یمیقتـسم  طابترا  هک  تسھ  مالـسا  هیلع  یمیظع  یگنھرف  مجاـھت  زورما  هک  تسا  نیا  مراـھچ  بلطم 

.تسا هدـش  رازراک  دراو  دراد -  ذوفن  ریازجلا  مدرم  ی  هدوت رد  هک  یمالـسا  یتح  و  مالـسا -  هیلع  یـسایس ، یعامتجا و  یگنھرف و  داعبا  مامت  اب  هک  تسا  یی  هداـعلا قوف بیجع و 

دسرب هچ  تسا ؛ مجاھت  دروم  مھ  مدرم  ی  هناماوع داقتعا  یانعم  هب  یاھمالسا  یتح  الاو  تسا ؛ هنوگدھف  یرامعتسا و  یاھھاگتسد  هب  هتسباو  مالـسا  نآ  دراد و  انثتـسا  کی  طقف 

.تسا نشور  شعضو  رگید  هک  ناریا -  مالسا  اھنآ  ریبعت  هب  و  یبالقنا -  بان و  مالسا  هب 
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ریز یاھـشتآ  زا  ناشن  هک  تسا  ییاھ  هقرج اھنیا  روشک -  نیا  رد  هبجحم  نارتخد  اب  هزرابم  هسنارف و  رد  باـجح  لـثم  دیونـش -  یم امـش  هک  ییاـھزیچ  .دراد  دوجو  یبیجع  مجاـھت 

زا الـصا  اھنیا  هن ، دشاب ؛ یی  هبجحم میھاوخ  یمن ام  هک  دیوگب  یکییال  الثم  تلود  کی  هک  تسین  نیا  طقف  هیـضق  .دـھد  یم ربخ  هدرپ  تشپ  رد  یمیظع  راک  زا  دـشاب و  یم رتسکاخ 

.تسا هدوب  روط  نیا زین  قباس  زا  درادن ؛ مھ  یگزات  عوضوم  نیا  هتبلا ، .دنا  هدرک رطخ  ساسحا  تدش  هب  مالسا 
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رد دننک و  یم تسرد  ییاھ  هدنورپ نوگانوگ ، بھاذم  تایحور و  اھ و  هشیدنا اھتلم و  ی  هرابرد دـننک و  یم یـسررب  دننیـشن  یم هک  دـنراد  رکفتم  سانـشراک و  مالـسا  هب  عجار  اھنیا ،

هک نیا .دـنھد  یم ماجنا  دـیدج  یتاقیقحت  یاھراک  دـننک و  یم حرطم  هبترم  ود  ار  هدـش  ویـشرآ  یاـھ  هدـنورپ نآ  ماـمت  دوخ ، یـسایس  یـسوساج و  یگنھرف و  یتاـقیقحت و  زکارم 

اھرانیمس ایند ، یاھاج  زا  یرایسب  رد  .تسا  تھج  نیمھ  رد  انعم و  نیمھ  هب  دوش ، یم رازگرب  ناریا » رد  عیشت  مالسا و  تخانش   » ناونع تحت  یرانیمس  لیئارسا ، رد  میونش  یم

.ددرگ یم حرطم  مالسا  هب  یرگنزاب  یارب  ینوگانوگ  یاھزت  دوش و  یم لیکشت  رابکتسا  یراد و  هیامرس برغ و  یایند  طسوت  یی  یتاقیقحت تاسلج  و 
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تیلوت سابع  هدنسیون :  یگنھرف  عافد  تیریدم 

1368/09/07 بّالط ناگدنیامن  عمجم  رادید  رد  تانایب 

گنج مھ  گنج  .دـگنجب  ام  اب  ات  هداتفا  هار  یلیـس  لثم  تسا ، هارمھ  اھ  هناوتـشپ ماسقا  عاونا و  لوپ و  تعنـص و  تسایـس و  اب  هک  یگنھرف  میظع  یدـنب  هھبج کی  رـضاح ، لاح  رد 

نودـب سوسحمان و  ییایمیـش  بمب  کی  لثم  .میا  هدـش راتفرگ  مییایب ، دوخ  هب  ات  هک  تسا  یی  هنوگ هب مھ  شراثآ  .درادـن  یریثأت  چـیھ  اج  نآ رد  مھ  یمومع  جیـسب  .تسین  یماظن 

اھتروص و دـننیبب  تعاس  تشھ  تفھ ، زا  سپ  یلو  داتفا ؛ اج  نآ رد  بمب  نیا  هک  دـمھفن  یدـحا  هک  دـتفیب  ییایمیـش  بمب  کی  یی  هطوحم رد  دـینک  ضرف  .دـنک  یم لمع  ادـصورس 

.تسا هدز  لوات  همھ  یاھتسد 

ار نآ  مھ  یرادـقم  نالا  .دـید  دـیھاوخ  ار  یگنھرف  یغیلبت و  مجاھت  نیا  یاھ  هناشن ناھگان  ام ، یاھھاگـشناد  هیملع و  یاھ  هزوح اھ و  هھبج اـھنابایخ و  لـخاد  اـھ و  هسردـم رد  نـالا 

.دـنک یم مھارف  ار  یمجاھت  نینچ  ی  هنیمز دـیآ و  یم روشک  لخاد  وئدـیو  تروص  هب  دوش و  یم دـیلوت  ملیف  کی  دوش ، یم پاچ  باتک  کی  .دـش  دـھاوخ  رتشیب  مھ  ادـعب  دـینیب و  یم

شا همکد یـال  ار  نآ  دـناوت  یم یدرف  رھ  دوش و  یم طبـض  ملیفورکیم  تروـص  هب  ییوئدـیو  ملیف  تسیب  نآ ، رد  هک  هدـش  عارتـخا  یکچوـک  لـیاسو  تفگ : یم ناـیاقآ  زا  یکی  بشید 

! دنک عیزوت  اھناوج  نیب  دروایب و  روشک  لخاد  هب  دنک و  یفخم 

1368/09/07 بّالط ناگدنیامن  عمجم  رادید  رد  تانایب 

ار تلود  یـسایس  یاـھینابیتشپ  تاـناکما و  هجدوب و  لوپ و  مجاـھت ، نیا  اـب  هلباـقم  هک  تسین  یکـش  هتبلا ، .میتسھ  اـم  بـالقنا و  مالـسا و  یداـعبا ، نینچ  اـب  مجاـھت  نیا  فدـھ 

اھنیا هزوح ؟ رد  ای  تسا  تلود  رد  مھ  نآ  ایآ  دش ؟ دھاوخ  دیلوت  اجک  رکف  نآ  .دوشب  شخپ  یرکف  هک  تسا  یعیبط  دوشب ؟ هچ  هک  دنکب  ینابیتشپ  دـھدب و  لوپ  تلود  اما  دـھاوخ ؛ یم

.دور یم هزوح  زا  هک  تسا  یتاراظتنا 

1368/07/24 یمالسا تدحو  سنارفنک  رد  هدننک  تکرش نانامھیم  رادید  رد  تانایب 

بالقنا و دنتسناوتن  یسایس  یماظن و  ی  هھبج رد  دش و  هجاوم  مالسا  یونعم  دشر  اب  یمالسا ، بالقنا  تکرب  هب  یناھج  رابکتـسا  یتقو  هک  دیدرک  هظحالم  رخاوا  نیمھ  رد  امش 

هب ات  دندرک  راداو  ار  ناشدوخ  رودزم  دننزب ، تسد  یگنھرف  مجاھت  هب  دنتساوخ  دنھدب و  تسکـش  دنبوکب و  تسا -  یلمع  مالـسا  رادومن  رھظم و  زورما  هک  ار -  یمالـسا  یروھمج 

عطاق لمعلا  سکع خـساپ و  اب  هتبلا  هک  دـسیونب  ار  یناطیـش  باـتک  نآ  ملاـع ، روز  رز و  نیطایـش  روتـسد  هب  یتفـص ، ناطیـش  دـنکب و  تناـھا  مظعم  یبن  مرکا و  لوسر  تیـصخش 

.دندرک مکح  وا  مادعا  تفص و  ناطیش  نآ  نوخ  ندوب  ردھ  هب  هک  دندش  هجاوم  ام  دیقف  ناشلا و  میظع ربھر  راوگرزب و  ماما  نانآ ، مدقم  رد  ملاع و  نیملسم 
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