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 [ پا چـ تشگزاب ]  | [ ] 

0 هلاقم :  دادعت   ، 33 شیف :  دادعت  تفن -  نودب  داصتقا 

1393/07/30 ناوج ناگبخن  یلم  شیامھ  نیمتشھ  رد  ناگدننک  تکرش رادید  رد  تانایب 

هن هبخن ، تسا ، مکاح  روشک  نآ  رد  هدروآ  داب  تورث  تسا و  ىنیمزریز  عبانم  هب  ىّکتم  هک  ىداصتقا  ىروشک و  رد  تفگ : نـالا  اـجنیا  ناـمزیزع  ىرّاتـس  ىاـقآ  ار  ىتسرد  رایـسب  فرح 

مادـم نوریب ، میـشکب  نیمز  ِریز  زا  ار  نامدوخ  ىخیرات  ى  هریخذ تورث  نیا  ام  هک  دـش  رارق  ىتقو  .دوشیم  ساسحا  هبخن  هب  جاـیتحا  ًالـصا  هن  دوشیم ، بذـج  هن  دوشیم ، ىیاـسانش 

هرادا میھاوخب  ار  روشک  دـننکیم -  جرخ  دـیایب  ناشتـسد  روجرھ  دـننادیمن ، ار  لوپ  ردـق  هک  اھراد  لوپ هّچب لثم  مییوگب ؛ ىروج  نیا ّىلم - » ِىراد  لوپ هّچب  » تلاح هب  مینک ، ىـشورف  ماخ

نآ تسد  دتفا  ىم روشک  تشونرـس  هک  دوشیم  نیمھ  مھ  هجیتن  .دـنک  افیا  شقن  دـناوتیم  هبخن  هن  دوشیم ، جایتحا  ساسحا  هبخن  هب  هن  دوشیم ، ىیاسانـش  هبخن  هن  اجنآ  مینک ،

دینیب ٢٠ ىم امش  ناھگان  دنک ؛ ادیپ  ّلزنت  تفن  تمیق  زور  کی  هک  تسا  نیا  اھنآ  تسایـس  تسا : روج  نیا زورما  .دنا  ىنیمزریز عبانم  تفن و  ىایند  ِنالک  ناراذگ  تسایـس هک  ىناسک 

تـسد درپسب  ار  شدوخ  داصتقا  هک  ىروشک  .تسا  ىناھج  ىاھتـسایس  اھنیا  دنـشورفب ؛ رـالد  دیاب ٨۵  الاح  دـنتخورفیم ، رالد  ًالثم ١٠۵  زورید  اـت  درک ؛ ادـیپ  ّلزنت  تفن  تمیق  رـالد 

اب ناشیا ، تسرد  ریبعت  هب  دوشب ؛ هرادا  ىنورد  ىورین  اب  دـیاب  روشک  .تسا  مولعم  روشک  نآ  ى  هدـنیآ لاح  وا ، حـلاصم  ى  هدودـحم زا  جراخ  ِنازیر  همانرب ناـحّارط و  ناراذـگ و  تساـیس

تـشونرس هک  دوب  دھاوخن  رداق  ایند  رد  ىتردق  چـیھ  دـش ، نیا  رگا  دوشب ؛ هرادا  دـیاب  اھنیا  اب  ام ، ناناوج  شوھ  ام ، ىناسنا  ىورین  ام ، ىنورد  ىاھدادعتـسا  ىنعی  نیمز  ىور  ریاخذ 

ىمزال راک  راک ، نیا  .تفر  قیقحت  ملع و  لابند  دـیاب  نیارباـنب  .دـھدب  رارق  شدوخ  ى(۵ ) هبعلم دریگب و  تسد  رد  دـنکیم ، ادـیپ  طابترا  روشک  داصتقا  هب  هچنآ  رھ  اـی  ار  روشک  ىداـصتقا 

.تسا

1392/12/20 یتمواقم داصتقا  یاھ  تسایس نییبت  هسلج  رد  تانایب 

گرزب تمعن  نیا  .تسا  تفن  هب  یگتسباو  نیمھ  ام  یداصتقا  یاھبیسآ  نیرت  تخس زا  یکی  تسا ؛ تفن  هب  یگتسباو  شھاک  یتمواقم ،] یاھتسایس  یاھ  هفلؤم زا   ] متفھ ی  هتکن

تفن زا  مییوگیمن  ام  .مینکب  یـساسا  رکف  کی  ام  دیاب  دش ؛ یعامتجا  یـسایس و  یاھ  یگتخیرورف یداصتقا و  یاھ  یگتخیرورف ی  هیام لاس  اھ  هد لوط  رد  ام  روشک  یارب  یدادادخ 

راک کی  .هدش  هدید  اھتـسایس  نیا  رد  هک  تشاذگ ؛ رایتخا  رد  هدروآرف  تروص  هب ناوتیم  ار  تفن  تسا ؛ ماخ  تفن  شورف  زا  یلقادـح  ی  هدافتـسا رب  ام  ی  هیکت هکلب ] ، ] دوشن هدافتـسا 

.دوشب یتایلمع  دنب  نیا  دیاب  ًادج  میتخادرپ و  نیا  هب  اھتسایس  نیا  هدزیس  دنب  رد  ام  هک  دراد  مزال  یدنلب  تمھ  نیا  تسا ؛ نیا  دریگب  ماجنا  دیاب  هک  یمھم  یساسا و 

1392/12/20 یتمواقم داصتقا  یاھ  تسایس نییبت  هسلج  رد  تانایب 

ِیعمج ِیداصتقا  تکرح  کی  اب  زج  اھنیا  هک  اپرید -  تالکشم  نمزم ، تالکشم  میراد -  هک  تسا  یتالکشم  یتمواقم ،] داصتقا  یاھتسایس  ی  هیھت لماوع  اھ و  هزیگنا زا   ] مود ی  هتکن

هک تسا  یتداـع  تیوـلوا ؛ نودـب  تادراو  مھ  نآ  تسا -  تادراو  هب  تداـع  اـھنآ  زا  یکی  میدرک ، ضرع  هک  تسا  تفن  هـب  یگتـسباو  اـھنآ  زا  یکی  دوـشب ؛ فرطرب  درادـن  ناـکما  مـھم ،

، ام یداصتقا  یاھراتخاس  زا  یخرب  ندوب  بویعم  یراکیب ، نمزم ، مروت  تسا -  یجراخ  دـیلوت  هب  نامھاگن  میراذـگب ؛ راـنک  میتسناوتن  مھ  ار  تداـع  نیا  میتسھ و  نآ  راـچد  هنافـسأتم 

تالکشم اھنیا  یرو ؛ هرھب رد  لاکشا  دیلوت ، ی  هلئسم رد  لاکـشا  فرـصم ، یوگلا  رد  لاکـشا  ام -  یکرمگ  تاماظن  ام ، یکناب  تاماظن  ام ، یلوپ  تاماظن  ام -  یلام  تاماظن  رد  لاکـشا 

ماجنا یتمواقم  داصتقا  لیبق  زا  یتکرح  یراک و  هک  دزیگنا  یمرب ار  یتمھ  اب  لوئـسم  رھ  ار و  یزوسلد  ناسنا  رھ  هک  ییاھزیچ  زا  یکی  .درک  هلباقم  اھنیا  اب  دیاب  تسا ، روشک  دوجوم 

.دش دھاوخن  رسیم  درک -  مھاوخ  ضرع  دراد و  هک  یتامازلا  اب  رمتسم -  هنازوسلد و  یعمج و  یداھج و  تکرح  کی  اب  زج  اھنیا  .تسا  تالکشم  نیمھ  دوجو  دھدب ،

1392/11/30 « یتمواقم داصتقا   » یلک یاھ  تسایس غالبا 

، یداھج یدركیور  اب  یتمواقم  داصتقا  یلك  یاھ  تسایـس هلاس ، تسیب زادنا  مشچ دنـس  فادھا  هب  یبایتسد  یداصتقا و  تمواقم  یاھ  صخاش دوبھب  ایوپ و  دـشر  نیمأت  فدـھ  اب 

: ددرگ یم غالبا  ارگ  نورب ورشیپ و  از ، نورد دلوم ، زاس ، تصرف  ریذپ ، فاطعنا 

...

.تفن هب  هجدوب  یگتسباو  عطق  ات  زاگ  تفن و  تارداص  زا  لصاح  عبانم  زا  یلم  هعسوت  قودنص  مھس  هنالاس  شیازفا  - ١٨

1392/06/14 یربھر ناگربخ  سلجم  یاضعا  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

ی هرود زا  دـعب  زا  تفن  هب  ار  نام  هیكت ام  هك  تسا  نیا  زا  یـشان  تسیچ ؟ زا  یـشان  نیا  میوشیم ، لكـشم  راچد  ام  دـنروآ ، یم راشف  ام  ِتفن  یور  یتقو  دـینك ، هظحالم  امـش  زورما 

.دشیمن مامت  تخس  ام  یارب  ردق  نیا تفن  یور  رب  راشف  میدركیم ، مك  تفن  هب  ار  نام  هیكت ام  رگا  مینك ، مك  میتسناوتن  زورما ، ات  گنج  نایاپ  گنج و 

1392/06/06 تلود تأیھ  یاضعا  روھمج و  سیئر رادید  رد  تانایب 

تـسا یزیچ  نآ  نیا  مھ  داصتقا  ی  هنیمز رد  .دوشن  فّقوتم  دیاب  نیا  دنـششوج ؛ لاح  رد  فلتخم ، یاھـشخب  رد  ام  یاھھاگـشناد  ام ، یروانف  یملع -  یاھكراپ  ام ، یتاقیقحت  زكارم 

شورف زا  داصتقا  ی  هنیمز رد  ًاعطق  درك -  مھاوخ  هراشا  الاح  هك  مینك -  یداصتقا  ار  ملع  میربب و  شیپ  ار  یملع  راـك  میتسناوت  اـم  رگا  ینعی  درك ؛ دـھاوخ  یـساسا  كـمك  اـم  هب  هك 

.دوب دھاوخ  رت  هفرص رپ  رایسب  ام  یارب  اھنیا ، دننام  میراد و  هك  ییاھ  یشورف ماخ زا  تفن و 

كی ار ، یرـصنع  كی  درك ، یا  ینارنخـس كی  راّضح  زا  یكی  رادـید -  ود  نیا  زا  یكی  رد  اھوجـشناد ؛ ای  دـندوب ، هاگـشناد  دـیتاسا  هك  تسین  مداـی  ـالاح  ناـضمر -  هاـم  ِرادـید  رد  لاـسما 

دینك ضرف  ًالثم  دمآرد  زا  رتشیب  ما -  هدرك تشاددای  ّهتبلا  میوگب ؛ مناوتیمن  هنافّسأتم ، هدنامن  مدای  نوچ  نم  الاح  هك  ربارب -  نیدنچ  روشك  یارب  نآ  دمآرد  هك  درك  یفرعم  ار  یلوصحم 

نینچ میناوتیم  درادن ، یدیلوت  تالكـشم  مھ  ام  یارب  دراد ، مھ  دـنم  هقالع دراد ، ایند  رد  مھ  یرتشم  هك  مینكب  راك  لوصحم  نآ  یور  هچنانچ  رگا  هك  تسا  ام  زاگ  ای  تسا  ام  تفن  هك 

.تسا ملع  یور  ی  هیكت ام ، یداصتقا  تالضعم  یداصتقا و  تالكشم  ّلح  یاھدیلك  زا  یكی  ًاعقاو  ینعی  میشاب ؛ هتشاد  ییاھدمآرد 

1392/01/01 یوضر رھطم  مرح  رد  تانایب 

، هلب .هتشاذگ  رثا  اھمیرحت  هک  درک  فارتعا  ینالف  هک  دنتفگ  دندرک و  یلاحـشوخ  راھظا  اھ  یئاکیرمآ هک  متفگ ــ  نیا  زا  لبق  هام  دـنچ  مھ  رگید  راب  کی  ار  نیا  میوگب ــ  ار  نیا  نم  هتبلا 

هک تسا  لاکـشا  نیا  راچد  ام  داصتقا  .تسا  ام  دوخ  رد  یـساسا  لاکـشا  کی  مھ  نیا  تشاذـگ ؛ رثا  هرخـالاب  اـھمیرحت  .دـننکب  دـننک ، یلاحـشوخ  دـنھاوخیم  دوبن ؛ رثا  یب اـھمیرحت 

رد هک  یتلود  هب  لبق  لاس  هدجھ  هدفھ  نم  .دنناجنگب  ار  نیا  ناشدوخ  ِیـساسا  یاھ  همانرب رد  ام  یاھتلود  مینک ؛ ادج  تفن  زا  ار  نامدوخ  داصتقا  دـیاب  ام  .تسا  تفن  هب  ی  هتـسباو

رگم هک  دندز  راکنا  دنخبل  تارکونکت "  " ناشدوخ لوق  هب  ِنایاقآ  .میدـنبب  ار  تفن  یاھھاچ  ِرد  میناوتب  میدرک ، هدارا  تقو  رھ  ام  هک  دـینک  یراک  متفگ  نالوئسم  هب  دوب و  راک  رـس  نامز  نآ 

نآ یور  نانمـشد  دشاب ، هتـسباو  لصتم و  صاخ  ی  هطقن کی  هب  روشک  کی  یداصتقا  ی  همانرب یتقو  .درک  یزیر  همانرب دیاب  درک ، مادقا  دـیاب  درک ، لابند  دـیاب  دوشیم ؛ هلب ، دوشیم !؟

.دننکیم ادیپ  زکرمت  صاخ  ی  هطقن

1391/05/03 ماظن نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

لصا یاھتسایس  نیا  .تسا  یتمواقم  داصتقا  تامازلا  وزج  داصتقا ، ندرک  یمدرم  .دراد  یتامازلا  یتمواقم  داصتقا  هتبلا  .تسا  مھم  یتمواقم  داصتقا  تسا ؛ مھم  داصتقا  ی  هلئسم

؛ درک دنمناوت  دیاب  ار  یـصوصخ  شخب  .دوشب  دیاب  یرتشیب  یاھـشالت  هتفرگ و  ماجنا  یئاھراک  هتبلا  .دریگب  ماجنا  دیاب  راک  نیا  و  دروایب ؛ دوجو  هب  لوحت  کی  دناوتیم  دش ، مالعا  هک   ۴۴

 - هیئاضق ی  هوق هننقم و  ی  هوق لثم  دننک -  کمک  دـنناوتیم  هک  یئاھ  هاگتـسد روشک و  یتلود  یاھ  هاگتـسد روشک ، یکناب  متـسیس  مھ  دـنوشب ، قیوشت  یداصتقا  تیلاعف  هب  مھ 

رگا ام  .تسام  ی  هلاس دـص  موش  ثاریم  یگتـسباو ، نیا  .تسا  یتمواقم  داصتقا  تامازلا  زا  رگید  یکی  تفن  هب  یگتـسباو  شھاک  .دـنوش  داصتقا  نادـیم  دراو  مدرم  هک  دـننک  کمک 
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ی هنیمز رد  ار  مھم  تکرح  نیرتـگرزب  مینک ، نیزگیاـج  یرگید  یازدـمآرد  ِیداـصتقا  یاـھتیلاعف  اـب  ار  تفن  مینک  شـالت  مینک و  هدافتـسا  دراد ، دوجو  زورما  هک  تصرف  نیمھ  زا  میناوتب 

ألخ نیا  دناوتیم  هک  دراد  دوجو  روشک  رد  ینوگانوگ  یاھتیفرظ  .دنک  رپ  یدایز  نازیم  ات  ار  ألخ  نیا  دناوتیم  هک  تسا  یئاھراک  ی  هلمج زا  ناینب  شناد عیانص  زورما  .میا  هداد ماجنا  داصتقا 

.مینک مک  ار  نامدوخ  یگتسباو  تسا ، نکمم  هچرھ  هک  نیا  تمس  هب  میورب  میرامگب ؛ نیا  رب  ار  تمھ  .دنک  رپ  ار 

1390/05/26 روشک یداصتقا  یاھ  شخب نالاعف  رادید  رد  تانایب 

هب ام  یگتـسباو  روشک ، یمومع  تایلب  هکلب  ام ، داصتقا  طقف  هن  و  ام ، داصتقا  تایلب  نیرتگرزب  زا  یکی  .مینک  زاین  یب ًاعقاو  تفن  دـمآرد  زا  ار  نامدوخ  میناوتب  میـسرب و  اجنیا  هب  دـیاب  ام 

.تسا تفن  دمآرد 

، یـسایس یایاضق  رطاخ  هب  یزور  کی  رگا  هک  میـسرب  یئاـج  هب  دـیاب  اـم  دـندرکن -  لابقتـسا  چـیھ  فرح  نیا  زا  یتلود  نیلوئـسم  تقو  نآ  هتبلا  متفگ -  نیا  زا  لـبق  لاـس  دـنچ  نم 

تردـق هچ  راک  نیا  دـینیبب  امـش  .میناوتب  مینک ، فقوتم  هام  کی  ای  زور  هدزناپ  تدـم  یارب  ًالثم  ار  نامدوخ  تارداص  هک  میدرک  هدارا  ایند ، رد  یداصتقا  تائاضتقا  ای  یـسایس ، تاـئاضتقا 

هب ایند  رد  یا  هثداح هچ  دینیبب  .منکیمن  رداص  تفن  زور  تسیب  ات  زورما  زا  نم  اقآ  دـیوگب  درک ، هدارا  رگا  تقو  کی  هک  دروآ  یم دوجو  هب  تفن  ی  هدـننک دـیلوت  روشک  کی  یارب  ار  یمیظع 

ناریا و تلم  ار  ناوت  نیا  دوش ، هدـیرب  تفن  تارداص  تفن و  دـمآرد  زا  روشک  داصتقا  یزور  کی  رگا  .میراد  جایتحا  دـمآرد  نیا  هب  نوچ  مینکب ، ار  راک  نیا  میناوتیمن  ام  زورما  .دـیآ  یم دوجو 

.دوشب تیامح  تارداص  زا  دیاب  دھاوخیم ؛ تیامح  نیا  بخ ، .میسرب  اجنیا  هب  دیاب  ام  .تسا  هداعلا  قوف ایند  رد  شا  یراذگریثأت هک  دروآ ؛ دھاوخ  تسد  هب  ناریا  رد  یمالسا  ماظن 

٩٠1390/01/01 لاس  زاغآ  رد  یوضر  رھطم  مرح  رد  تانایب 

، فرط نیا  هب  شیپ  لاس  اھ  هد زا  هنافـسأتم  اـم  روشک  ی  هجدوب .تسا  یتفنریغ  تارداـص  شیازفا  دادـیم ، ناـشن  داـصتقا  ی  هنیمز رد  ار  فعاـضم  تمھ  زاـب  هک  یئاـھراک  ی  هلمج زا 

هرادا ار  روشک  نآ  لوپ  زا  دنشورفب ، دننک ، جارختسا  ار  تفن  .تسا  هدش  تداع  ام  روشک  رد  شور  نیا  دننکیم ؛ در  زوسلد  یاھنادداصتقا  ی  همھ ار  شور  نیا  .تسا  تفن  هب  ی  هتسباو

کی دوب ، مزال  رگا  ّیتح  هک  مینک  هرادا  یروج  ار  روشک  میناوتب  اـم  یزور  کـی  هک  تسا  نیا  نم  یاـھوزرآ  زا  یکی  هک  متفگ  ار  نیا  شیپ  اـھلاس  نم  .تسا  یطلغ  ی  هویـش نیا  دـننک ؛

تارداـص شیازفا  .تسا  یلکـشم  رایـسب  راـک  تسین ، مھ  یناـسآ  راـک  هتبلا  .تسا  هدـماین  شیپ  زورما  اـت  هک  تسا  یزیچ  نیا  .دوـش  هرادا  روـشک  مینکن و  رداـص  مھ  تـفن  هرطق 

.دش هتشادرب  هار  نیا  رد  یدنلب  ماگ  لاس 89  .دریگیم  ماجنا  دراد  راک  نیا  و  میوش ؛ کیدزن  فدھ  نیا  هب  ام  هک  دوشیم  بجوم  یتفنریغ 

1388/09/15 ریدغ دیع  تبسانم  هب  مدرم  رادید  رد  تانایب 

راک هب  یتفن  هک  یئادرف  دوب ؛ دـھاوخ  رید  ادرف  دـنکن ، لاـبند  ار  نآ  ناریا  تلم  زورما  رگا  هک  یـشناد  تسا ؛ زاـین  دروم  شناد  تسا ، نآ  لاـبند  هب  ناریا  هک  هچنآ  یا  هتـسھ ی  هیـضق رد 

ار نیا  اھنآ  دـننک ؛ کـمک  وا  هب  نارگید  هک  رظتنم  دنیـشنب  دـشاب ؛ یلاـخ  شتـسد  ناریا  تلم  دـنک و  تکرح  یا  هتـسھ یورین  ساـسا  رب  اـیند  یداـصتقا  یاـھخرچ  ی  همھ دـشابن و 

، رگید لاس  یـس  رگید ، لاس  تسیب  هک  مینکیم  راـک  تسا ، مھم  اـم  یارب  هک  یا  هتـسھ شناد  یارب  زورما  اـم  .ما  هتفگ اـھراب  نم  تسا ؛ نیا  اـم  یا  هتـسھ ی  هلئـسم .دـنھاوخیم 

اھنآ هب  دوشیم و  جارختـسا  تفن  ام  نیمز  زا  تسام ، لام  تفن  هک  زورما  اھیبرغ  .دـشابن  زارد  اھیبرغ  فرط  هب  شتـسد  زور  نآ  ناریا ، گرزب  تلم  هدـنیآ ، لسن  ام ، ناناوج  اـم ، نادـنزرف 

یاـھروشک یارب  شدوس  زا  یبرغ  یاـھتلود  یارب  شدوس  دـیآ ، یم نوریب  هقطنم  نیا  یاـھ  هاـچ زا  هک  یتفن  نیا  زورما  دـنیوگیم - ! روز  اـم  هب  تفن  نیمھ  یارب  دـنراد  دوشیم ، هداد 

دینیبب امـش  میریگب ، اھنآ  دوخ  زا  ار  یا  هتـسھ یژرنا  میھاوخب  ام  هک  ادرف  دننکیم ، یئوگروز  تسام ، تسد  تسام ، رایتخا  رد  تسام ، لام  تفن  هک  یزورما  تسا - ! رتشیب  زیخ  تفن

نامدوخ یارب  ار  نّکمت  نیا  ار ، یئاناد  نیا  ار ، یروانف  نیا  ار ، ملع  نیا  یتسیاب  ام  هک  دنکیم  رارـصا  زورما  اذل  .دنکیم  ار  زور  نآ  ِرکف  یمالـسا  یروھمج  ماظن  .دـیآ  یم اھتلم  رـس  رب  هچ 

اھنیا دنمتا ، بمب  لابند  اھنیا  هک  دننکیم  هارمگ  ار  یمومع  راکفا  دـننزیم ، تمھت  و  دـینک ؟ بسک  ار  نیا  امـش  دـیھاوخیم  ارچ  هک  ایند  رد  دـنزادنا  یم هار  لاجنج  تقو  نآ  .مینک  بسک 

.دننالف

1387/10/21 هعسوت مجنپ  همانرب  یلک  یاھ  تسایس غالبا 

همانساسا بیوصت  اب  یلم  هعسوت  قودنص  داجیا  و  یداصتقا » هدنیاز  یاھ  هیامرس عبانم و   » هب یمومع  هجدوب  نیمأت  عبنم  زا  نآ ، زا  لصاح  یاھدمآرد  زاگ و  تفن و  هب  هاگن  رییغت  22 ـ

اب نادب  هتـسباو  یتسد  نییاپ  یتامدـخ و  یتعنـص و  هریجنز  رد  زاگ  تفن و  یبسن  تیزم  زا  هدافتـسا  یارب  یزیر  همانرب  مجنپ و  همانرب  لوا  لاس  رد  یمالـسا  یاروش  سلجم  رد  نآ 

: تیاعر

.یلم هعسوت  قودنص  هب  یتفن  یاھ  هدروآرف زاگ و  تفن و  تارداص  زا  لصاح  عبانم  زا  دصرد  لقادح 20  هنالاس  زیراو  22 ـ 1 ـ

رد اب  روشک  جراخ  لخاد و  رد  یراذگ  هیامرس  هعسوت  دیلوت و  فدھ  اب  یتلودریغ  یمومع  ینواعت و  یـصوصخ ، یاھ  شخب هب  یلم  هعـسوت  قودنـص  عبانم  زا  تالیھـست  هئارا  22 ـ 2 ـ

.یداصتقا بسانم  یھدزاب  یتباقر و  طیارش  نتفرگ  رظن 

.همانرب نایاپ  ات  زاگ  تفن و  یاھدمآرد  هب  تلود  یراج  یاھ  هنیزھ یگتسباو  عطق  22 ـ 3 ـ

1387/06/05 یھاگشناد ناوج  ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

ماظن زا  دوخ و  یاھ  شزرا زا  دوخ ، روشک  زا  دوخ ، تلم  زا  دناوتب  ات  دنک  ادیپ  تسد  رادتقا  تردق و  نیا  هب  دیاب  یمالسا  یروھمج  ماظن  امـش و  روشک  .تسا  تورث  تردق و  ی  هیام ملع 

تورث هب  نیا  رانک  رد  و  تسا ؛ نارگید  ییوگروز  زا  یریگولج  یارب  تسین ، نارگید  هب  ییوگروز  یارب  رادـتقا  تسا ؛ نیا  شا  هدـیاف تردـق  هک  دـشخبب  تینوصم  دـنک و  یناـبیتشپ  دوخ 

یا هلیـسو ملع  تلم ، کی  یارب  .دروایب  تسد  هب  ار  ملع  دـیاب  دـنک ، فرطرب  تسا  روشک  نیا  رد  یدادبتـسا  تموکح  اھ  لاس ثاریم  هک  ار  ینوگانوگ  تالکـشم  دـناوتب  ات  دراد  جاـیتحا 

هار زا  ار  روشک  دـمآرد  میناوتب  ام  هک  یزور  نآ  ...میرواـیب  تسد  هب دـیاب  هار  نیمھ  زا  مھ  ار  لوپ  دراد ؛ مزـال  لوپ  تورث و  اـھ  نیا هتبلا  .یلم  تورث  یلم و  رادـتقا  هب  ندیـسر  یارب  تسا 

تفن .تسا  تفن  زا  روشک  ی  هجدوب رتشیب  .میروخ  یم نامریاخذ  زا  میراد  ام  زورما  .تسا  یبوخ  زور  اـم  یارب  زور  نآ  مینک ، بملپ  ار  تفن  یاـھ  هاـچ ِرد  میرواـیب و  تسد  هب ناـم  شناد

شناد تفرـشیپ  هب  تورث  نآ  ِدوخ  تقو  نآ  .دنک  دیلوت  تورث  دوخ  شناد  زا  دناوتب  تلم  نیا  هک  دسرب  یزور  دیاب  .یراچان  یور  زا  مینک ؛ یم هیلخت  میراد  ار  نام  هنیجنگ .تسام  ی  هریخذ

.دشاب یھلا  یونعم و  تسرد و  یاھ  یریگتھج دیاب  اھ ، یریگ تھج هتبلا  .دیآ  یم دوجو  هب یئازفا  مھ ًامئاد  ...درک  دھاوخ  کمک 

1387/06/05 یھاگشناد ناوج  ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

لباق دـنکیم ، هدافتـسا  اھنآ  زا  رـشب  زورما  هک  یا  هرھب ربارب  اھنویلیم  اسب  یا  تسام ، رایتخا  رد  هک  یداوم  نیا  تساـم ، راـیتخا  رد  هک  ینیمز  نیا  تساـم ، راـیتخا  رد  هک  یئاـیند  نیا 

ار اھنیا  شزرا  ام  تسام و  رایتخا  رد  هک  یئاھزیچ  نیمھ  زا  تسھ و  نیمز  ریز  رد  هک  یداوم  نیمھ  زا  اوھ ، نیمھ  زا  داوم ، نیمھ  زا  کاـخ ، نیمھ  زا  بآ ، نیمھ  زا  .دـشاب  یرادرب  هرھب

یردق هب  دیایب و  تسد  هب  رـشب  یارب  تفن  زا  یئاھ  یدنم هرھب هدنیآ ، رد  تسا  نکمم  مینازوسیم ؛ ار  تفن  زورما  ام  .دربب  یناوارف  یلیخ  یاھ  هرھب هدنیآ  رد  رـشب  اسب  یا  مینادـیمن ،

شزرااب داوم  ِتفایزاب  امـش  ی  هلابز زا  زورما  دینیبب ، امـش  .دننک  هدافتـسا  رگید  یاھیژرنا  زا  نآ  یاج  هب  دنازوسب ؛ ار  تفن  ی  هرطق کی  دشابن  رـضاح  یلقاع  چـیھ  هک  دوشب  دنمـشزرا 

هچ هب  دـیمھف ؟ ار  اھنآ  دوشیم  هلیـسو  هچ  هب  دوشب ؛ هدافتـسا  اھنآ  زا  تسا  نکمم  هک  تسھ  اھزیچ  زا  یلیخ  .تسا  کچوک  یلیخ  لاثم  کی  نیا  تسا ؛ هلابز  هلاـبز  بخ ، .دـننکیم 

دیوگب دھاوخیمن  نیـّصلاب ،» ول  ملعلا و  اوبلطا  : » دـیامرفیم ربمغیپ  هک  ینیا  .ملع  ی  هلیـسو هب  درک ؟ هدافتـسا  اھنآ  زا  درب و  هار  درب و  یپ  تعیبط  یوت  هَد  یاھھار  هب  دوشیم  هلیـسو 

؛ دیریگب دای  یرـشب -  ی  هجنپرـس ناوارف  یاھیئاناوت  یروانف و  ینعی  دوشیم  بترتم  ملع  رب  هک  هچنآ  ملع و  یـشناد ؛ رھ  ار -  شناد  دیورب  دیریگب ؛ دای  نیچ  زا  ار  هقف  ای  هفـسلف  دیورب 

هنیمز نیا  رد  هک  دـشاب  یـسک  هبخن  ناناوج  امـش  نیب  رد  هک  مدرکیمن  مھ  روصت  هدـنب  ینعی  دوب ؛ یھیدـب  لئاسم  هب  نتخادرپ  یرادـقم  کی  نیا  بخ ، .تسا  یمزال  یاھزیچ  اـھنیا 

.دیوگیم هچ  مالسا  الاح  هک  دنک  روصت  دشاب و  هتشاد  یدیدرت  کش و 

1386/09/08 روشک هیملع  یاھ  هزوح نارگشھوژپ  ناّغلبم و  الضف و  دیتاسا و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رکف دراد  ایند  .دـنامن  یقاب  تفن  مھ  ایند  عبانم  رد  دـیاش  درادـن ، تفن  هک  یروشک  .تفن  نودـب  ِیژرنا  یژرنا ، دـشاب ؛ هتـشادن  تفن  ام  روشک  هک  مینکیم  ار  یزور  رکف  میراد  زورما  اـم 

ام دوـشیم ، ماـمت  تفن  هک  یزور  نآ  مینکن ، رگا  .مینک  نیمأـت  زورما  ار ، هدـنیآ  نآ  هکنیا  یارب  میا  هداتـسیا دـینکیم ، هظحـالم  هک  یئاھرـسدرد  نیا  اـب  مـھ  اـم  .دـنکیم  ار  زور  نآ  یژرنا 
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.دوب میھاوخ  لوئسم  ام  .دوب  دھاوخ  زور  نآ  ام  لمع  نیا  ءوس  رثا  اما  میتسین ،

1385/11/28 یقرش ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

رکف و هتوک یاھ  مدآ نیمھ  منک  یم ضرع  .ندرک  کمک  اھنیا  هب  دندرک  عورـش  مھ  هدـع  کی  دـنزادنیب ، مدرم  مشچ  زا  ام  روشک  رد  ار  یا  هتـسھ ی  هلئـسم دـندرک  یعـس  نانمـشد 

همھ نیا  اب  دایز ، تمحز  نیا  اـب  داـیز ، جرخ  نیا  اـب  مینک !؟ راـک  هچ  میھاوخ  یم ار  یا  هتـسھ یژرنا  دـنیوگ : یم اـھزرم ، یوس  نآ  هب  ی  هدادـلد ناـش  یـضعب مھ  ًاـنایحا  رگن ، یحطس

؛ تسا روشک  ی  هدنیآ روشک و  یاھادرف  ی  هلئسم تسین ؛ ام  روشک  ِزورما  ی  هلئسم طقف  یا ، هتسھ ی  هلئـسم هک  دندیمھف  دندوب ، رادیب  ام  مدرم  .دشن  میلـست  تلم  اما  .رـسدرد 

نیا هجیتن  دوش ؟ یم هچ  هجیتن  .دننک  هبلاطم  ار  قح  نیا  ات  نادیم  یوت  دنیآ  یمن امش  لثم  اما  تساھتلم ، اھروشک و  زا  یلیخ  ّملسم  قح  نیا  .تسا  روشک  تشونرـس  ی  هلئـسم

الاح .دنـشاب  هتـشاد  تسد  رد  ار  ایند  یژرنا  ِتشونرـس  تسناوت  دنھاوخ  یرود  نادنچ  هن ی  هدنیآ رد  دنروایب ، تسد  هب  ار  یا  هتـسھ یژرنا  دنا  هتـسناوت هک  یناسک  نآ  هک  دوش  یم

انب دوب و  نارگید  تسد  رد  تسھ ، سراف  جیلخ  ی  هقطنم نیا  یاھروشک  ام و  روشک  رایتخا  رد  هک  تسا -  زاگ  تفن و  ام  ینونک  یژرنا  ًالعف  تفن -  نیمھ  رگا  یلو  دنرادن ، ار  تفن  اھنآ 

اھنآ .لیمحت  رازھ  اب  دـنتخورف ؛ یم ام  هب  میـشورف ، یم ار  هکـشب  کی  اھنآ  هب  زورما  ام  هک  یتمیق  زا  رتنارگ  ار  شا  یرطب رھ  یا ، هکـشب هن  هک  ما  هتفگ اھراب  نم  دـنھدب ، ام  هب  اھنآ  دوب 

، دننک یژرنا  ِدیلوت  ناشدوخ  دنناوت  یم هک  ییاھتلم  .دشاب  اھنآ  تسد  رد  یژرنا  رایتخا  دوش -  یم مامت  دنام ، یمن دـبا  ات  هک  تفن  ایند -  رد  تشادـن  دوجو  یتفن  هک  ادرف  دـنھاوخ  یم

رایسب یاھاج  هب  تسا ، یدج  مھ  ناشمیمـصت  دنتفر و  هیـضق  نیا  لابند  هناھاگآ  ام  نالوؤسم  هناتخبـشوخ  .داتـسیا  دیمھف ، ار  نیا  ام  تلم  .دننیا  لابند  دنھاوخ ، یم ار  نیا  دننکن ؛

.دیسر دنھاوخ  مھ  یرتھب  یاھاج  هب  هَّللاءاش  نا دنا ؛ هدیسر یبوخ 

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

یلـصا و یانبم  کی  ناونع  هب  لاغتـشا  دوشب ؛ هزرابم  هناّدجم  داسف  قاچاق و  اب  دوشب ؛ جیورت  یلخاد  دیلوت  دوشب ؛ ینیرفآراک  دوشب ؛ تیامح  یراذـگ  هیامرـس زا  هک  میراد  جایتحا  ام 

، مینکب شـضوع  ادرف  مییوگب ، یزیچ  کی  زورما  هک  یا  یداـصتقا تاررقم  دوشب -  ماـجنا  یداـصتقا  تاررقم  اھتـسایس و  ماجـسنا  تیفافـش و  تاـبث و  دوشب ؛ لاـبند  مھم  فدـھ  کـی 

.دشاب فافـش  دناوخب و  مھ  اب  دشاب و  مجـسنم  دیاب  مھ  دننک ، یزیر  همانرب نآ  یور  دـنناوتب  مدرم  هک  دنـشاب  هتـشاد  تابث  مھ  دـیاب  ام  نیناوق  یداصتقا و  تاررقم  درادـن -  یا  هدـیاف

اھتیلاعف زا  لماک  یناسر  عالطا و  تسام -  یاھیراک  مک ِوزج  میا و  هدرکن ام  هک  تسا  ییاھراک  ِوزج  هک  تسا -  روشک  یداصتقا  قنور  یارب  فیاظو  نیرتمھم  زا  یکی  یناھج ، یبایرازاب 

اب دـناوتب  روشک  هک  نئمطم  یزرا  ریاخذ  ی  هلئـسم دـنامب ؛ رود  رظن  زا  دـیابن  روشک  یـساسا  یدربھار  یاھ  همانرب هتبلا  .میـشاب  هتـشاد  رظن  رد  ار  اـھنیا  یتسیاـب  اـم  اـھ ؛ هماـنرب و 

هدنیآ لاس  دنچ  رد  ام  هک  تسا  یلیاسم  ِوزج  روشک ، رد  یژرنا  بآ و  لاقتنا  دیلوت و  یدربھار  یاھ  همانرب یراذگ ؛ هیامرس دیلوت و  عبانم  نیمأت  دنک ؛ هلباقم  یزرا  یداصتقا و  یاھکوش 

.تسا  روشک  یداصتقا  قنور  ی  هلوقم نامھ  ِوزج  اھنیا  دوشب ؛ لابند  تیدج  اب  یتسیاب  اھنیا  دش ؛ دھاوخ  سوسحم  اھنآ  هب  نامزاین  تدشب 

تمھ مینک و  لابند  تیدـج  اب  دـیاب  ار  اـھزیچ  نیا  اـم  .تسا  یمزـال  یاـھزیچ  ...و -  یاـھگناش  وکا ، دریگ ؛ یم ماـجنا  نـالا  هک  ییاـھراک  نیمھ  یا -  هقطنم یاـھیراکمھ  هب  نتخادرپ 

قیرط زا  ام  هک  یدرایلیم  تصـش  هاجنپ ، نیا  تساھـسانشراک -  زا  ماقرا  رامآ و  متـسین ؛ دراو  مدوخ  نم  دنیوگ -  یم اھـسانشراک  .مینک  هنیھب  ی  هدافتـسا دیاب  مھ  تفن  زا  .میرامگب 

، میروآ یم تسد  هب  تفن  قیرط  زا  هک  ار  دـمآرد  نیا  ام  .تسا  مھم  یلیخ  نیا  دـیآ ؛ یم تسد  هب  تراجت  هلماعم و  تارداص و  رالد  درایلیم  دـصھن  اـب  میروآ ، یم تسد  هب  تفن  شورف 

؛ تسین زورید  زورما و  ِراک  نیا ، هتبلا  مینک ؛ یم عیاض  ار  تفن  نیا  ام  .دریگب  ماجنا  حیحـص  ی  هبـساحم اب  اھنیا  تسیاـب  درادـن ؛ ینعم  نیا ، مینک ؛ یم یگدـنز  ی  هرمزور لـیاسم  فرص 

زور نآ  نالوئسم  هب  شیپ  لاس  هدزاود  هد ، نم  .درک  ضوع  ار  نآ  دوش  یمن مھ  هبش  کی  تسا و  هدش  هتشاذگ  شور  نیا  یور  روشک  تفرشیپ  داصتقا و  یانب  هک  تسا  لاس  اھھد 

؛ منک مک  ردـق  نالف  ار  مدـیلوت  زورما  مناد  یم تحلـصم  نم  هک  دـنک  مالعا  شدوخ  رایتخا  اب  دـشاب  رداق  روشک  هک  دـنک ، یم تیاضر  ساسحا  تفن  ی  هیـضق رد  ناسنا  یزور  نآ  متفگ 

 - منک فرـصم  تخوس  ریغ  یاھراک  رد  ار  تفن  منک و  مک  ردـق  نیا  ار  متفن  تارداـص  مھاوخ  یم زورما  مدـنبب ؛ مھاوخ  یم روشک  تحلـصم  قبط  ار  روشک  هاـچ  دادـعت  نـالف  رـس  زورما 

هب میـشاب و  لاحـشوخ  میناوت  یم ام  زور  نآ  دور -  یم شیپ  دنک و  یم فشک  ار  تفن  تخوس  زا  رتھب  یاھ  هدافتـسا هَّللاءاشام  یلا ایند  تسا و  تفن  زا  ی  هدافتـسا نیرتدـب  تخوس ،

.میشاب دونشخ  تفن 

1385/01/01 یوضر رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

هکنیا یارب  ارچ ؟ .دیشاب  هتشادن  ار  یا  هتسھ یروانف  امـش  دیوگ  یم ناریا  تلم  هب  هک  تسا  نیا  نمـشد  فرح  ی  هصالخ .منکب  ضرع  هلمج  کی  نم  یا  هتـسھ ی  هلئـسم ی  هرابرد

هجوت دیاب  مدرم  .درک  ییوگروز  امش  هب  رت  تحار ناوتب  ات  دینامب ، فیعض  ات  دیـشاب  هتـشادن  ار  یروانف  نیا  امـش  دنک ؛ یم دنمورین  فلتخم  یاھ  هصرع رد  ار  امـش  یا ، هتـسھ یروانف 

یارب یعطق  مربم و  زاین  کی  هدنیآ ، ِرود  نادنچ  هن  یاھلاس  لوط  رد  یا ، هتسھ تخوس  دیلوت  ییاناوت  یا و  هتسھ یژرنا  تسا ، نیا  هلئـسم  .تسیچ  نمـشد  فرح  قامعا  هک  دننک 

هک یزور  نآ  دنوش ، یم تیلاعف  راک و  رازاب  دراو  اھناوج  نیا  هک  یزور  نآ  دـعب ، لاس  دـنچ  دـنکن ، لیـصحت  ار  یا  هتـسھ یروانف  دوخ  روشک  یارب  زورما  ناریا  تلم  رگا  .تسا  ناریا  تلم 

لثم .دنک  زارد  نانمشد  ًانایحا  ناگناگیب و  فرط  هب  ار  شتسد  تسا  روبجم  دوخ  یاھزاین  نیرت  یـساسا زا  یکی  رد  تلم  زور ، نآ  تسا ؛ رتشیب  الاح  زا  رفن  اھنویلیم  ناریا  تلم  تیعمج 

ات دوش ، فرـصم  دوش ، یم فرـصم  زورما  هک  روط  نیا رگا  دـنام ؛ یمن یقاب  هک  دـبا  ات  تفن  .تسا  ریذـپاندیدجت  یندـش و  مامت  عبنم  کـی  تفن  میـشاب ؛ هتـشادن  تفن  اـم  زورما  هکنیا 

یژرنا رت ، نانیمطا لباق  رتمھم و  همھ  زا  هک  تسا  هتفر  نیزگیاج  یاھ  یژرنا غارـس  هب  تفن  یاج  هب  اـیند  .دـش  دـھاوخ  ماـمت  ناریا  تلم  تفن  رگید  لاـس  جـنپو  تسیب لاـس ، تسیب 

هب ار  ناریا  تلم  تفرشیپ  هک  تسا  زارد  یناسک  تمس  هب  شتسد  هناخراک ، کی  یزادنا  هار یارب  دشاب ، هتشادن  یا  هتسھ یژرنا  رگید  لاس  تسیب  ام  روشک  رگا  .تسا  یا  هتـسھ

.دنھدب تلم  نیا  هب  دنراد ، رایتخا  رد  هک  هچنآ  زا  یرصتخم  کی  ات  دنریگ  یم ار  تلم  تزع  وربآ و  .دندنسپ  یمن یتمیق  چیھ 

لباقم رد  دـیاب  شا  هکـشب رھ  یارب  ام  دوب ، اکیرما  اپورا و  رایتخا  رد  تسام ، راـیتخا  رد  زورما  هک  یتفن  نیا  رگا  متفگ ، مدرم  میظع  تیعمج  روضح  رد  دھـشم  نیمھ  رد  یتقو  کـی  نم 

یارب دوخ و  یزرواشک  یتعنـص و  زاین  یارب  ناریا  تلم  هدنیآ  لاس  تسیب  لاس ، هدزناپ  دـنھاوخ  یم اھنیا  دـنداد !؟ یم رگم  دـنھدب ؛ ام  هب  تفن  هکـشب  کی  ات  میدرک  یم هدجـس  اھنآ 

راک هب  مھ  یکـشزپ  فراصم  نامرد و  یارب  یا  هتـسھ یژرنا  دنیوگ  یم الاح  .تسا  نیا  یا  هتـسھ یژرنا  تیمھا  اھنآ ؛ ی  هناخ ِرد  دورب  دشاب ؛ اھنآ  جاتحم  دوخ ، روشک  رد  تایح  نایرج 

ار نیا  ام  ناراکردـنا  تسد نیلوئـسم و  زورما  رگا  .تسام  روشک  یارب  یلـصا  یـساسا و  زاین  کی  نیا  لوا  ی  هجرد رد  .تسا  مدـنچ  ی  هجرد اھنیا  اـما  تسا ؛ مھ  اـھنیا  هلب ، دور ؛ یم

یـشورفنارگ وا  هب  دراد ، یزیچ  هب  جایتحا  تلم  کی  یتقو  .دروآ  تسد  هب  دوش  یمن مھ  زور  نآ  .دننک  تنعل  ار  اھنیا  تشاد  دنھاوخ  قح  مدرم  ی  همھ دعب  لاس  تسیب  دننکن ، نیمأت 

تـسد هب  مھ  ناتدوخ  هک  ار  یا  یروانف نیا  امـش  هک  تسا  نیا  دیوگ ، یم ام  هب  اکیرما  هک  یزیچ  نآ  .دـننک  یم ییانتعا  یب وا  هب  دـننک و  یم ریقحت  ار  وا  دـنھد ، یمن وا  هب  دـننک ، یم

طیارش و رھ  اب  ام  ات  ام  غارس  دییایب  هاگورین  نیا  تخوس  یارب  دعب  دیزاسب ، هاگورین  امـش  ینعی  هچ ؟ ینعی  .میھد  یم یا  هتـسھ تخوس  امـش  هب  ام  رانک ، دیراذگب  ار  نیا  دیا ، هدروآ

یارب ام  طیارش  نیا  رد  رگا  دینک  ضرف  امش  .دھدب  تفن  ام  هب  دھاوخب  دشاب ، اکیرما  رایتخا  رد  تفن  زورما  هک  دنام  یم نیا  لثم  .میھدب  امـش  هب  ار  نآ  تساوخ ، ناملد  هک  یتمیق  رھ 

هکنیا دـندرک ! یم ریقحت  ردـقچ  ار  ناریا  تلم  دـندرک ! یم یراتفر  هچ  ام  اب  میریگب ، اھییاکیرما  زا  ار  نآ  میتساوخ  یم میتشاد و  لیئوزاگ  ای  تفن  هب  جایتحا  روشک  لـخاد  رد  یژرنا  دـیلوت 

ار نیا  رگا  هک  تسا  نیا  یانعم  هب  نیا  تسام ، تلم  ملسم  قح  یا  هتسھ یزاس  ینغ ناکما  تخوس و  ی  هخرچ یا ، هتسھ یروانف  رت  تسرد ریبعت  هب  ای  یا  هتـسھ یژرنا  میوگ  یم

.تفر دھاوخن  فرح  نیا  راب  ریز  ام  تلم  .دنک  زارد  شدوخ  نیفلاخم  نانمشد و  یوس  هب  ییادگ  تسد  تلم  نیا  ادرف  مینکن ، نیمأت  تلم  نیا  یارب  زورما 

اکیرما روھمج  سیئر  ًاریخا  نیمھ  دراد ؟ یا  هتـسھ یژرنا  ارچ  دراد ، تفن  هک  اکیرما  درادن ؛ تفن  اکیرما  رگم  دینک ؛ راک  هچ  دـیھاوخ  یم یمتا  یژرنا  دـیراد ، تفن  امـش  دـنیوگ  یم ام  هب 

ام تلم  هب  تقو  نآ  یا ، هتـسھ دیلوت  یارب  یراذگ  هیامرـس تمـس  هب  دنور  یم دنراد  هتفرـشیپ  یایند  ی  همھ .مینک  یرتشیب  یراذـگ  هیامرـس یا  هتـسھ دـیلوت  یارب  دـیاب  ام  تفگ ،

مھاوخن روز  فرح  نیا  راب  ریز  یتمیق  چیھ  هب  هدنب  .درک  دنھاوخن  لوبق  روشک  نیلوئسم  دینادب  ناریا  تلم  امش  میا و  هدرکن لوبق  ام  ار  روز  فرح  نیا  دیشاب ! هتـشادن  امـش  دنیوگ  یم

.تفر
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1384/05/28 هعمجزامن یاھ  هبطخ رد  تانایب 

رد میناوتب  رگا  میا ، هدوب قفوم  مھ  لماک  روط  هب  هَّللادمحب  میا و  هدمآ نالا  ات  هک  ار  یھار  یی ، هتـسھ ی  هلأسم رد  .تسا  یداصتقا  یملع و  ی  هلأسم یی ، هتـسھ ی  هلأسم ام  یارب 

زا نیا  دـنا ؛ هدرک تباث  ار  ناشدوخ  ِیملع  ییاناوت  دادعتـسا و  تراھم و  نادـیم ، نیا  رد  یناریا  ناناوج  .تسا  روشک  یارب  یملع  تفرـشیپ  کی  نیا  میناسرب ، رخآ  هب  میورب و  شیپ  نآ 

مامت ریذپاندیدجت و  عبانم  ینعی  یلیسف -  یاھتخوس  تفن و  نیمھ  زا  امش  دنیوگ  یم اھنآ  .تسا  هفرص  هب  نورقم  مھ  یداصتقا  ظاحل  زا  .تسا  شزرااب  ام  یارب  یلیخ  یملع  ظاحل 

هن دیوگب  یـسک  دینک ؛ هرادا  نآ  زا  ار  نات  یگدنز دیـشورفب و  دینک و  دیلوت  هویم  ای  دیراکب  یزبس  ناتدوخ  ی  هچغاب رد  دیھاوخب  امـش  هک  تسا  نیا  لثم  نیا  .دینک  هدافتـسا  یندش - 

یاھلـسن یارب  نامریذـپاندیدجت  عبانم  میھاوخ  یم ام  .روخب  شورفب و  تیاپ -  ریز  شرف  نآ  یخیرات ، نیگن  نآ  یمیدـق ، یاھراگدای  نآ  تسھ -  تا  هناخ رد  هک  ییایـشا  ورب  امـش  اقآ ،

ام .میرخب  اـکیرما  لـماوع  زا  اـی  اـکیرما  زا  ار  دوخ  تفن  میـشاب  روبجم  دـشاب ؛ هتـشادن  تفن  روشک  نیا  رگید ، لاـس  جـنپو  تسیب رگید ، لاـس  تسیب  هک  دـشابن  روـط  نیا .دـنامب  رگید 

هاگورین دـیھاوخ  یم رگا  .دوش  مامت  ات  دـینک  فرـصم  ار  ناتتفن  نامھ  دیـشاب ؛ هتـشادن  هن ، دـنیوگ  یم اھنآ  .تسا  یی  هتـسھ یژرنا  نآ ، میـشاب و  هتـشاد  تفن  نیزگیاج  میھاوخ  یم

ی هجرد رد  زاب  مھ  هیضق  نیا  مرجم  .دراذگ  یم نایم  رد  ام  اب  دراد  برغ  یایند  زا  یشخب  زورما  هک  تسا  یروز  ِفرح  نیا  .دیرخب  ام  زا  دیاب  ار  شتخوس  دیشاب ، هتشاد  مھ  یی  هتسھ

.تساکیرما لوا 

1383/11/10 تشدکاپ مدرم  رادید  رد  تانایب 

؛ تسا یلم  عفانم  ِیریگیپ  لقع و  ریبدت و  قطنم  ام ، قطنم  .میا  هدرک تکرح  هداد -  میلعت  ام  هب  ار  نیا  مالسا  هک  ییالقع -  هار  وریپ  قطنم و  اب  یللملا ، نیب یاھ  نادیم ی  همھ رد  ام 

، تارکاذـم نیا  رد  .دـننک  یم لاـبند  ار  نآ  روـشک  نـالوؤسم  تسا ، تلم  تحلـصم  هچنآ  .تسا  هنوـگ  نیمھ مھ  اـھ  ییاـپورا اـب  یی  هتـسھ تارکاذـم  رد  تسا ؛ روـط  نـیا اـج  هـمھ رد 

یلو دنوشب ؛ هرکاذم  نادیم  دراو  یعقاو  یدج و  روط  هب دنتسھ -  ییاپورا  روشک  دنچ  هک  مھ -  لباقم  فرط  اھتنم  دنتسھ ؛ یدج  یمالـسا  یروھمج  تلود  یناریا و  ناگدننک  هرکاذم

ناریا تلم  هک  تسا  لکـشم  یناھج  رابکتـسا  یارب  نیا  .دـنا  هلأسم لح  لابند  ًاتقیقح  هک  دـنا  هدادـن ناشن  ییاپورا  روشک  دـنچ  نیا  زورما  ات  .تسا  هدوبن  روط  نیا هنافـسأتم  زورما  ات 

، دشاب تفن  هب  ی  هتسباو هشیمھ  روشک  یژرنا  دنھاوخ  یم اھنیا  .یی  هتسھ یژرنا  لثم  درادرب ؛ یروانف  ملع و  هار  رد  ار  یگرزب  ماگ  دوخ  یتاذ  یاھ  ییاناوت هدارا و  اب  دشاب  هتـسناوت 

.دنک یمن لوبق  ار  نیا  ناریا  تلم  دنراد ؛ هگن ناشدوخ  تشم  رد  هشیمھ  یئرمان  یاھ  نامسیر اب  ار  اھتلم  دنھاوخ  یم .تسا  یناھج  یاھتردق  یاھتسایس  ریثأت  تحت مھ  تفن  هک 

1383/04/01 یھاگشناد داھج  نالوئسم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

دصرد و دون  مویناروا  نآ ، .تسا  مویناروا  ی  هدام رد  دـنراد ، هک  یکارتشا  طقف  اج  نیا .تسا  یرگید  ی  هلوقم میتسھ ، شلابند  ام  هک  یرادـقم  نآ  یی و  هتـسھ یروانف  ی  هلأسم اما  و 

راھچ ات  هس  ی  هدش ینغ مویناروا  .میراد  رھـشوب  رد  ام  زورما  هک  یمتا ، هاگورین  تخوس  یارب  دصرد  راھچ  هس و  نیب  مویناروا  نیا ، و  دراد ، جایتحا  ار  یزاس  حالـس ی  هدـیچیپ تعنص 

ای دنشاب -  هتشاد  زاین  مویناروا  هب  رگا  اھروشک  ی  همھ درادن ؛ یلاکشا  چیھ  تسا و  دازآ  همھ  یارب  یللملا  نیب تاررقم  قبط  هک  تسا  یزیچ  نیا  اجک ! دصرد  دون  یالاب  اجک و  دصرد 

تاررقم ظاحل  زا  میدرک و  لوبق  مھ  ام  دـنا ، هدرک لوبق  همھ  هک  دراد  دوجو  مھ  MPT یللملا نیب ی  هدھاعم .دننک  دیلوت  دصرد  راھچ  هس ، ات  ار  نآ  دنناوت  یم دنـشاب -  هتـشادن  مھ  زاین 

ِرد میورب  دیاب  شتخوس  یارب  ام  دـش ، هتخاس  رھـشوب  یی  هتـسھ روتکار  هک  ادرف  هک  تسا  نیا  شیانعم  میـشاب ، هتـشادن  ار  یروانف  نیا  ام  رگا  .درادـن  یلاکـشا  چـیھ  مھ  یناھج 

ام هب  دنتـساوخن  هبناجود -  طباور  ای  یللملا و  نیب لـئاسم  یـسایس ، لـیلد  هب  یلیلد -  رھ  هب  زور  کـی  رگا  .دـیھدب  تخوس  اـم  هب  مییوگب  مینزب و  ار  روشک  نآ  روشک و  نیا  ی  هناـخ

اب ار  یگتـسباو  ینعی  .دشاب  اھنآ  تسد  یراخب  تفن  دیـشاب ، هتـشاد  ار  یراخب  امـش  دنھاوخ  یم اھنآ  .دنھاوخ  یم ار  نیا  اھنآ  میرادن ؛ هاگورین  رگید  ام  هک  نیا ینعی  دنھدب ، تخوس 

.رتمک هن  دننک ، رتشیب  یی  هتسھ روتکار  داجیا 

قرب دناوت  یم هدروآ و  دوجو  هب ار  یی  هتـسھ هاگورین  ناریا  هک  دننیب  یم دـنراد  اھنیا  هک  تسا  نیا  هدرک ، هچاپتـسد  ار  اھنیا  هدروآ و  دوجو  هب ار  ناریا  هیلع  اھییاکیرما  لاجنج  زورما  هچنآ 

ام دوب و  اھنآ  رایتخا  رد  تفن  رگا  هک  متفگ  تقو  کی  نم  .تساـھنیا  ینارگن  ی  هطقن نیلوا  نیا ، .دـنک  یم دـیلوت  لـخاد  رد  شدوخ  مھ  ار  نآ  کاروخ  تخوس و  دـنک و  دـیلوت  یی  هتـسھ

رد و  رالد -  جنپو  یس ای  یس  تسیب ، دینک  ضرف  ًالثم  ار  تفن  ی  هکشب کی  هک  دوبن  روط  نیا .دنتخورف  یم ام  هب  ناشردام  ردپ و  تمیق  هب  ار  تفن  یرطب  کی  میتشاد ، تفن  هب  ِجایتحا 
اھنیا .لباقان  لوپ  کی  هب  دـننک  یم لیدـبت  ار  ناشدوخ  یندـشندیدجت  ی  هیامرـس تفن ، یاراد  یاھروشک  هک  دـینیب  یم یلو  .دنـشورفب  میـشورف ، یم میراد  نالا  ام  هک  تفم -  عقاو 

.میشاب اھنآ  جاتحم  شتخوس  یارب  میراد ، مھ  یمتا  هاگورین  ام  رگا  هک  دننک  یراک  ینعی  دنروایب ؛ دوجو  هب یمتا  تخوس  ی  هلأسم رد  ار  هلداعم  نیمھ  دنھاوخ  یم

1383/04/01 یھاگشناد داھج  نالوئسم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ایند ی  هتفرـشیپ یاھروشک  زورما  .تسا  ناریا  تلم  زاین  نیا  هن ، دـننک ؛ یم شلابند  ارچ  راک و  نیا  دراد  یموزل  هچ  هک  دـننکارپب  روط  نیا دـننکن  یعـس  دوخیب  اـھفاب  هواـی اـھوگ و  هواـی

هب ِلیدبت  لباق  مھ  یندـش و  مامت  مھ  و  تسازدود ، ی  هیامرـس مھ  هک  تفن  زا  هن  دـننک ، یم دـیلوت  یی  هتـسھ یاھھاگورین  زا  ار  ناشدوخ  قرب  یژرنا  زا  یمھم  مھـس  ای  نیرتشیب 

یزاین هچ  یی  هتـسھ یژرنا  هب  رگید  دیراد ، تفن  هک  امـش  دنیوگ  یم دننک ، مورحم  تبھوم  نیا  زا  ار  تفن  یاراد  یاھتلم  دـنھاوخ  یم هک  اھنآ  .تخوس  زا  رتدنمـشزرا  رایـسب  یاھزیچ 

، دش یلاخ  هک  ناتتسد  دعب  دینک ، فرصم  ار  تفن  دنیوگ  یم اھنآ  تسامش ؟ هب  زاین  اھتلم  تشونرس  مینک ! زارد  ًامتح  امـش  فرط  هب  تسد  دعب  مینک ، مامت  ار  تفن  دیاب  رگم  دیراد ؟

هار نیا  هب  دـیاب  تسام ؛ روشک  زاین  نیا  میورب ؛ قرب  دـیلوت  یارب  یی  هتـسھ یژرنا  تمـس  هب  دـیاب  ام  دـنک و  لوبق  ار  نیا  دـھاوخ  یمن ام  تلم  .ام  ی  هناخ ِرد  دـییایب  دـیوش ؛ ام  جاتحم 

یلم ی  هفیظو راک  نیا  لابند  ِنتفر  نیاربانب  .دـنزادنا  یم بقع  ار  تلم  نیا  رگید  ِنرق  کی  تقو  نآ  دـش و  دـھاوخ  فعاضم  مھ  زاـب  هتـشذگ  نرق  ود  یکی  یاھیگدـنام  بقع ّـالاو  میورب ،

راک میـشابن و  هتـسباو  میھاوخ  یم یتقو  .تسا  زاین  نامھ  زاب  یگتـسباو و  نامھ  زاب  مینکن ، یموب  رگا  مینک و  یموب  ار  هیـضق  یتسیاب  میور ، یم راـک  نیا  لاـبند  هک  یتقو  .تسا 

تنایخ تلم  نیا  هب  دنراد  هک  دنتسین  تفتلم  دنمھف و  یمن دننز ، یم فرح  رکف  نیا  هیلع  هدیمھفن  هک  ییاھنآ  .درک  تمواقم  اھراشف  لباقم  رد  دیاب  .تسھ  راشف  هتبلا  دشاب ، یموب 

دھاوخ یم ناشلد  اھنآ  هک  تسا  مولعم  هلب ، مینک ! شلو  میراد ؟ یجایتحا  هچ  دراد ؟ یموزل  هچ  دنروآ : یم نابز  رب  دننک و  یم نایب  دـھاوخ ، یم اکیرما  هک  ار  یزیچ  نامھ  دـننک و  یم

نوچ دنرادن ؛ ییابا  هک  اھنآ  دنریمب ، یگنسرگ  زا  تلم  رگا  میتشادن ، مھ  یتقو  .میشاب  هتشاد  لوپ  هک  یطرـش  هب  میریگب ؛ اھنآ  زا  مھ  ار  نامرـضاح  یاذغ  مینکن و  دیلوت  زیچ  چیھ  ام 

هب ار  ام  هک  هچ  رھ  هباشم ، یاھ  یروانف یروانف و  نیا  لابند  هک  تسا  نیا  زورما  ام  یلم  ی  هفیظو .دـنرادن  یکاب  چـیھ  مھ  نویلیم  نویلیم  رازھرازھ و  ندرم  زا  دنـشُک و  یم رازھرازھ 

زا دـنناسرب و  تزع  هب  ار  تلم  دـنناوتب  اـت  تساـھنآ  ی  هفیظو دـنناوت ، یم هک  یناـسک  یارب  تسا و  بجاو  اـم  تلم  یارب  نآ  ندرک  لاـبند  زورما  میورب و  دـنک ، کـیدزن  ملع  ی  هـلق جوا 

.دننک اھر  یگتسباو 

1382/08/11 ماظن نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

هکلب میرادن ، یتفلاخم  ناریا  رد  زیمآ  حلـص یمتا  یژرنا  اب  اھنت  هن  ام  هک  دوب  نیا  دنتفگ ، نارگید  اھییاپورا و  زا  یـضعب  ار  نآ  دـش و  حرطم  یناھج  تارکاذـم  نیا  رد  هک  یلئاسم  زا  یکی 

مھ ار  شتخوس  دنزاسب و  ام  یارب  دنھاوخب  اھیبرغ  هک  یھاگورین  نآ  اریز  تسین ؛ لوبق  لباق  عوضوم  نیا  ام  رظن  زا  .میھد  یم مھ  ار  شکاروخ  میزاس و  یم هاگورین  ناشیارب  نامدوخ 

اھییاپورا تسد  رد  تسا ، هقطنم  نیا  یاھروشک  تسد  هک  یتفن  نیا  رگا  متفگ  تفن  هب  عجار  تقو  کی  نم  تسا ! یناریا  ناریا و  نداد  ناگورگ  هب  نآ  دروخ ؛ یمن ناریا  درد  هب  دنھدب ،

هب ار  هکـشب  اھنویلیم  الاح  دنتفرگ ! یم ار  امـش  ِناج  شناکتـسا  رھ  یارب  دنـشورفب ، دننک ، یم دـیلوت  تفن  زورما  هک  ییاھروشک  ریاس  مدرم  ناریا و  مدرم  امـش  هب  اھنآ  دوب  انب  دوب و 

ار فرح  نالف  ارچ  دنھد : یم طرـش  نارازھ  هب  ار  نآ  دنھدب ، ار  ام  هاگورین  ِتخوس  دـنھاوخب  اھیبرغ  رگا  .تسا  ندادـن  لثم  دـنھد ، یم نآ  تباب  هک  یلوپ  دـنرخ و  یم سخَب  نمث تمیق 

تاّررقم ظاـحل  زا  هک  مینک ، یم دـیلوت  ناـمدوخ  ار  هاـگورین  ِتخوس  اـم  .دور  یمن اـھفرح  نیا  راـب  ریز  یمالـسا  یروھمج  میھد ! یمن دـیتفگن ؟ ار  فرح  نـالف  ارچ  میھد ؛ یمن دـیتفگ ؟

.تسا روشک  یروانف  ماع و  حطس  رد  راذگرثا  ساّسح و  هدیچیپ ، مھم ، رایسب  دنیآرف  الاب و  ِیروانف  یاراد  تخوس  هیھت  هتبلا  .تسا  زاجم  مھ  یللملا  نیب

1381/02/11 ناملعم نارگراک و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

اھنت یتلود  هک  تسین  مھ  یـشیامن  هلأسم  کی  هتبلا  .درک  دروخرب  یحطـس  دوش  یمن هلأسم  نیا  اب  .تسا  یـساسا  هلأسم  کی  میتفگ ، اـم  هک  تفن  هھاـمکی  عطق  هلأـسم  نیا 

.دنریگب میمصت  همھ  دیاب  تسا و  یعقاو  یّدج و  هلأسم  کی  نیا  .دنک  یمن ای  دنک  یم عطق  یروط  هچ  تسین  مولعم  منک ؛ یم عطق  ار  دوخ  تفن  نم  دیوگب  دتسیاب و 
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.تساھنآ دوس  هب  تسین ؛ اھتلم  ررـض  هب  تفن  عطق  .تسا  هبـساحم  رد  یاطخ  نیا  تسین ؛ روط  نیا  هک  یلاح  رد  تسا ؛ هدننک  عطق  یاھروشک  ررـض  هب  تفن  عطق  هک  دنتفگ  دندمآ 

شھاک رالد  هدزناش  رالد ، هدزناپ  هب  زور  دنچ  زا  دعب  اما  دسر ؛ یم رالد  جنپ  تسیب و  رالد ، راھچ  تسیب و  هب  تمیق  حابـص  دنچ  تفن ، تمیق  تاناسون  رد  دـینیب  یم امـش  نالا  نیمھ 

یاھتلم رد  یریگ  میمـصت تردـق  نیا  تفن ، ِهام  کی  عطق  اب  .تسا  نارگید  تسد  رد  راـیتخا  نوچ  دـننیب ؛ یم ررـض  همھ  نیا  اـھتلم  اـھتمیق  ندـمآ  نییاـپ  نتفر و  ـالاب  زا  .دـنک  یم ادـیپ 

، دنتسھ یّکتم  هزینرس  هب  طقف  هک  ینایوگروز  ِتساوخ  هیلع  یللملا و  نیب ِیروتاتکید  هیلع  دنناوت  یم هک  دنھد  یم ناشن  یمالسا  یاھتلود  اھتلم و  .دش  دھاوخ  راکـشآ  یمالـسا 

عضاوم ناشعـضاوم ، دنداتـسیا ؛ هناعاجـش  نانبل  تلود  هیروس و  تلود  .دندرک  ذاّختا  یبوخ  عضاوم  اھتلود  زا  یـضعب  هتبلا  .تسا  ریذپان  بانتجا نیا  دننکب ؛ ار  راک  نیا  دیاب  .دننک  مادقا 

نیا یور  هدنیآ  رد  خیرات  .دنھد  تیمھا  دوخ  یخیرات  هفیظو  نیا  هب  دیاب  تفن  هدننک  دیلوت  هدننک و  رداص  یاھتلود  یمالسا و  یاھتلود  همھ  یبرع ، یاھتلود  همھ  نکیل  تسا ؛ یبوخ 

اھنآ ینمادکاپ  یزوسلد و  تقادص و  هب  تبـسن  دوخ و  یاھتلود  هب  تبـسن  ساسا  نیا  رب  اھتلم  زورما  .دننک  یم تواضق  اھتلم  مھ  زورما  درک ؛ دھاوخ  تواضق  هدننک  نییعت  یاھمادـقا 

.دننک یم یریگ  میمصت

1378/02/15 ناملعم نارگراک و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ندـمآ نییاپ  هک  دوش  هداد  یبیترت  روشک  یداصتقا  عضو  رد  میھاوخ  یم زورما  .میتسھ  تفن  هب  یگتـسباو  زا  روشک  ندـش  اھر  لابند  میتسھ ؛ یداصتقا  لالقتـسا  لاـبند  زورما  اـم 

تـسا نیا  زا  ریغ  مینک ، زاین  یب تفن  زا  ار  نامدوخ  میھاوخب  ام  رگا  تسا ؟ نکمم  هنوگچ  اھراک  نیا  .دراذگب  ریثأت  همھ  نیا  ام  روشک  رد  دناوتن  تفن ، ی  هکـشب کی  تمیق  زا  رادقم  نالف 

.تسا لوغـشم  اھراک  نیا  رد  ّهللا  دـمحب  تلود  هتبلا  دوشب ؟ یا  هژیو مامتھا  نارگراک ، شزومآ  ی  هلأسم هب  اھھاگراک و  ی  هلأـسم هب  یرگراـک ، ی  هعماـج هب  راـک ، طـیحم  هب  دـیاب  هک 

مھ تلود ، مھ  سلجم ، مھ  .تسا  نیا  روـشک  یاـھراک  نیرت  یـساسا زا  یکی  هک  مـنک  ضرع  مھاوـخ  یم اـما  دـنھد ؛ یم ماـجنا  یـشزرااب  یاـھراک  تـلود ، رد  اـم  ناردارب  ًاـتقیقح 

یساسا و ی  هلأسم کی  مشچ  هب  دننکن ؛ هاگن  دوش ، یم ادیپ  ییانگنت  کی  دنوش و  یم هجاوم  نآ  اب  یھاگ  هک  یعوضوم  مشچ  هب  رگراک  راک و  ی  هلأسم هب  دیاب  نوگانوگ ، نالوئسم 

بالقنا هب  دندوبن و  یرایشوھ  نامدرم  ام ، یرگراک  میظع  لیخ  نیا  رگا  .دنتسھ  نمشد  یاھ  هئطوت هّجوتم  دنرایـشوھ و  دننمؤم ، دنبیجن ، هتبلا  ام  نارگراک  .دننک  هاگن  روشک  یقیقح 

نیا بیجن ، رشق  نیا  ام  نارگراک  .دنیوق  اھ  نیا اما  دننک ، یم شالت  مھ  نآلا  .دندیرفآ  یم هعجاف  یرگراک  یاھطیحم  رد  ام  نانمشد  زورما  دنتشادن ، هقالع  ناشماظن  تلود و  نید و  و 

ی هعـسوت .دوش  تیوقت  دنک و  ادیپ  همادا  دوش ، یم هک  ییاھ  شالت نیا  دیاب  .دنور  یمن اھ  نآ یاھ  هئطوت راب  ریز  دنھّجوتم و  رایـشوھ و  ّهللا  دـمحب  شکتمحز  رـشق  نیا  نمؤم ، رـشق 

.تسوا نابیتشپ  ماظن  هک  دنادب  دیاب  دنک ، یم راک  نیا  فرص  ار  شدوخ  هک  یناسنا  نیا  .تسین  ریذپ  ناکما راک ، هب  هاگن  راک و  لئاسم  تیوقت  نودب  یداصتقا ،

1378/01/19 تلود یداھنشیپ  دراوم  هب  یگدیسر  یارب  ماظن  تحلصم  صیخشت  عمجم  سیئر  هب  مایپ 

.تفن هب  داصتقا  ءاکتا  شھاک  روظنم  هب  یتفن  ریغ  تارداص  رتشیب  هچرھ  شرتسگ   ـ

1378/01/01 یوضر رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

.میراد ام  هک  تسا  ییالاک  تفن ، .دـننک  مک  تفن ، هب  ار  روشک  یداصتقا  یگتـسباو  دـیاب  دـنناوت ، یم هک  ییاجنآ  ات  ما  هدرک دـیکأت  صوصخب  فرط ، نیا  هب  شیپ  لاس  راھچ  هس  زا  نم 

یداصتقا تسا  یعیبط  تسا ! ناگناگیب  تسد  هب  تسین ، میشاب  ام  هک  شنابحاص  تسد  هب  الاک  نیا  تشونرس  زورما  اھتنم  دوش ؛ هدافتسا  مھ  نیا  زا  دیاب  تسا و  دنمشزرا  هتبلا 

هب ناھگان  مھ  زور  کی  رالد ، تسیب  رالد و  هدـجھ  یا  هکـشب دوش  یم زور  کی  دراد ؛ مھ  ار  تالکـشم  نیمھ  تسا ، نارگید  تسد  رد  نآ  یراذـگ  تمیق هک  تسا  ییالاک  ی  هیاپ رب  هک 

، دراد دوجو  هک  یمیظع  ناوارف و  عبانم  زا  روشک ، لخاد  رد  میناوت  یم ام  .مینک  فرـصم  روط  نیا ار  الاک  نیا  هکنیا  هب  میرادـن  یجایتحا  ام  دـنک ! یم ّلزنت  رالد  تشھ  رالد و  مین  تفھ و 

داصتقا ی  هسدـنھ یانب  تیفیک  منک : ضرع  امـش  هب  مھ  ار  نیا  نم  اھتنم  دـنا ؛ هیـضق نیا  لابند  هک  تسا  لاس  دـنچ  هتبلا  .تسا  لئاسم  نیا  رکف  رد  زورما  تلود ، مینک و  هدافتـسا 

، دوبن مھ  دـیلوت  یگدـنزاس و  تصرف  هک  گنج  نارود  رد  صوصخب  .تسا  هدوب  یراوشد  راک  زورما ، اـت  نآ  نداد  رییغت  هک  هدوب  یطلغ  ّتیفیک  یولھپ ، ی  هتـسباو میژر  نارود  زا  روشک ،

روشک نیا  تشونرـس  هب  نادنم  هقالع رازگتمدخ و  تلود  روشک ، نیلوئـسم  .تفای  همادا  روط  نامھ لقاال  ای  دش ، دیدشت  زور  هب  زور  درک ؛ ادیپ  همادا  تفن ، هب  یگتـسباو  شور  نامھ 

، تلم نیا  دننک  یم لایخ  هک  دنا  هدید ایند  رد  اھ  نآ هب  ناگتسباو  یتفن و  یاھیناپمک  هک  تسا  یشوخ  باوخ  نیا  .درک  دنھاوخ  ضوع  ّهللا  ءاش  نإ  دننک و  ضوع  ار  شور  نیا  دنناوت  یم

.دراد هناردارب  یاضف  هب  زاین  اھمیمصت  نیا  هتبلا  نم ! نازیزع  تشاد ! دھاوخ  هاگن  هتسباو  ار  شدوخ  هشیمھ 

1377/10/04 هعمجزامن یاھ  هبطخ رد  تانایب 

تشونرس اما  رگید  یاھاج  رد  مھ  یرادقم  ام ، دوخ  ی  هقطنم نیمھ  رد  ًاتدمع  تسا  ّقلعتم  یصاخ  یاھتلم  هب  تفن  ینعی  تسا  دنب  نآ  هب  شناج  ایند  زورما  هک  یدنمشزرا  ی  هدام

الاب یکدنا  ار  تمیق  هک  دنک  یم اضتقا  یوحن  هب  اھ  نآ یاھتـسایس  زور  کی  دنراد ! ار  شقن  نیرتمک  نآ  رد  یلـصا  نابحاص  تسا و  نارگید  تسد  شفرـصم ، یراذگ و  تمیق هدام ، نیا 

، دننک یداصتقا  یانگنت  راچد  ار  روشک  دنچ  هک  دنک  یم اضتقا  اھتسایس  تقو  کی .دنرب  یم الاب  ار  تمیق  یرادقم  اذل  درخب ؛ ار  اھ  نآ یاھسنج  دورب  دوش و  راد  لوپ تلود  نالف  ات  دنربب ،

.دننکب لکشم  نیا  یارب  یساسا  رکف  کی  دیاب  ام  تلم  تلود و  دوش ! یم کمک  اھ  نآ هب  مھ  کپوا »  » لخاد زا  دیآ ؛ یم نییاپ  تفن  تمیق  اذل  دیایب ؛ نییاپ  دیاب  تفن  تمیق  سپ 

یوزرآ نیا  هتبلا  .میـشورفن  تفن  تّدـم  کـی  میھاوـخ  یم هک  مینک  مـالعا  اـیند  هب  میدـنبب و  ار  ناـمتفن  یاـھھاچ  ِرد  یزور  کـی  منک  یم وزرآ  هک  متفگ  نیا  زا  لـبق  لاـس  هس  ود ، نم 

تمیق هک  یتقو نآ  صوصخب  روشک  نیا  رد  تفن  یاھھاچ  ندش  ادیپ  ِّلوا  زا  هک  ار  یناسک  تنعل  ادخ  .تسین  مھ  ناسآ  تسا و  لکـشم  رایـسب  نآ  هب  یـسرتسد  تسا ؛ یتسدرود 

.درک ادیپ  همادا  شیبو  مک عضو  نامھ  دّدعتم ، یاھیراتفرگ  رطاخ  هب مھ  بالقنا  زا  دـعب  هک  دنتـشاذگ ، تفن  دـمآرد  یور  رب  روشک  نیا  رد  ار  راک  یانب  ساسا و  دـش  نارگ  یرادـقم  تفن 

تیعضو ًالعف  .تسا  یتخس  ِراک  اما  دندرک ، مھ  ییاھ  شالت دننک ؛ مک  ار  تفن  هب  یگتـسباو  هک  دندوب  ددصرد  یلبق  یاھتلود  مھ  یلعف ، تلود  نیا  مھ  ام  یاھتلود  هک  تساھلاس 

.تسا مک  تلود  دمآرد  هک  تسا  نیا 

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

بوخ مھ  یلیخ  دننک ؛ یم دنا و  هدرک ار  راک  نیا  .دیاین  دراو  روشک  یـساسا  لئاسم  رب  یا  هبرـض هنوگ  چـیھ هک  دـننک  یم میظنت  یروط  ار  روشک  ی  همانرب تلود ، یداصتقا  نیلوئـسم 

زا تسا  رالد  هدزاود  دودـح  یا  هکـشب رھ  زورما  هک  تفن  تمیق  هدـنب ، یروھمج  تسایر  نامز  رد  .میدـنارذگ  یبوخ  هب  یلو  دوب ، رتمک  مھ  نیا  زا  گـنج  نارود  رد  تفن ، تمیق  .تسا 

ناشدوخ رـس  تشپ  ار  مدرم  دنـشاب و  ّطلـسم  ناشدوخ  راک  رب  نیلوئـسم  یتقو  میدنارذگ ! دیـسر و  رالد  مین  تفھ و  هب  رالد ، تشھ  هب  تسا  هدیـسر  رالد  هدزاود  هب  رالد  هدـجھ 

ییوج هفرـص ی  هلأسم نیا ، رانک  رد  .تسین  یفاک  نیا  سپ  دوب  یمیظع  یلیخ  جرخ  مھ  گنج  جرخ  هک  میتشاد  مھ  ار  گـنج  زور ، نآ  اـم  .دـنھد  ماـجنا  دـنناوت  یم دنـشاب ، هتـشاد 

.تسا حرطم 

تلود تورث  ناریا و  تلم  تورث  تفن ، میروخ ! یم یداصتقا  ی  هبرض مھ  تفن  تھج  زا  میروخ ؛ یم یداصتقا  ی  هبرـض فرط  دنچ  زا  ام  دوش ! یم دایز  فارـسا  ام ، روشک  رد  نم ! نازیزع 

! دریگ یم تایلام  اھ  نآ زا  تلود  نآ  دنرخ و  یم ار  ام  تفن  نآ ، یتفن  یاھیناپمک  هک  تسا  یتلود  دـمآرد  زا  رتمک  تفن ، ی  هدـننکدیلوت تلود  دـمآرد  اما  تسا  تلم  ی  هدـنیامن هک  تسا 

زا تلود  دنرب ، یم اجنآ  هب  دنرخ و  یم سراف  جیلخ  زا  ار  تفن  هک  یتعنص  روشک  نالف  ناراد  هناخراک راّجت و  ینعی  دتفا ! یم قاّفتا  دریگ و  یم ماجنا  ایند  رد  یگرزب  ملظ  هچ  دینیبب  امش 

هدـننکدیلوت و تلود  هک  تسا  یتـمیق  نآ  زا  رتـشیب  دریگ ، یم تـفن  نـیا  رطاـخ  هـب وا  هـک  یتاـیلام  نآ  دـننک  یم دراو  دـنرخ و  یم اـھ  نآ هـک  یتـفن  رطاـخ  هـب  دریگ  یم تاـیلام  اـھ  نآ

کی نیا  .دـننک  یم هک  تسا  یذوفن  لامعا  دـننک ؛ یم یتعنـص  یاھروشک  هک  تسا  یملظ  نیا  تسین !؟ ملظ  نیا  اـیآ  دریگ ! یم شدوخ  ِتفن  شورف  رطاـخ  هب  تفن ، ی  هدـننکرداص

! ررض

.تسین یناسآ  راک  هتبلا  .دندرک  لابقتسا  ًافاصنا  مھ  اھ  نآ متشاذگ ؛ نایم  رد  روشک  نیلوئـسم  اب  ار  تفن » یاھنم  داصتقا   » رب هیکت  راعـش  لبق  لاس  هس  ود ، لبق  لاس  دنچ  زا  هدنب 
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تادراو و یارب  روشک ، نوگانوگ  یاھراک  یارب  روشک ، روما  ی  هرادا یارب  ام  هک  دریگ ، ماجنا  جـیردتب  رورم و  هب  دـیاب  دریگ ؛ یمن ماجنا  لاس ، جـنپ  لاس و  ود  لاس و  کی  لوط  رد  راک  نیا 

.تسا طلغ  نیا  مینک ! دراو  کشخ  ریش  ای  مدنگ ، میشورفب و  تسام ، ی  هریخذ هک  ار  تفن  میشابن  روبجم  روشک ، یراج  ی  هجدوب شرورپ و  شزومآ و  یارب  روشک ، تامدخ 

راک اما  دنناوتب ؛ دیاش  هک  دننک  یم دندرک و  لابند  ار  هیضق  نیا  ًاّدج  یلعف  تلود  رد  هچ  و  لبق ، تلود  رد  هچ  مھ  نیلوئـسم  میا ؛ هتفگ نیلوئـسم  هب  ار  بلطم  نیا  هک  تسا  لاس  دنچ 

راک اھھد  زا  یکی  دننادب  تسا ، هدرک  هچ  روشک  نیا  اب  هتشذگ  میژر  دنناد  یمن هک  یناناوج  نآ  .تسا  هدش  هتـشاذگ  یولھپ  میژر  نامز  رد  هک  تسا  یجک  تشخ  نیا  .تسا  راوشد 

تارداـص اـب  دـیاب  دـناوتب ، رگا  تلم  نیا  درک ! نوگرگد  داد و  رییغت  ار  نآ  دوش  یمن مھ  یناـسآ  هب  هک  دـندرک  تفن  هب  یّکتم  ار  روشک  نیا  داـصتقا  تسا ! نیا  دـندرک ، هک  یزیمآ  تناـیخ

.دنک هرادا  ار  روشک  نیا  تامدخ  یزرواشک و  یتعنص ، تادیلوت  تسھ ، روشک  نیا  رد  هک  ینوگانوگ  نداعم  تارداص  هویم ، تارداص  نوگانوگ 

تردق ی  هلیسو هب  ًایناث  .دوش  یم هدافتـسا  روشک  یـساسا  یاھ  هیامرـس رگید  راگدنام و  یاھانبریز  تخاس  یارب  نآ  زا  ًالّوا  .دنام  یم تسا و  تلم  نیا  یگـشیمھ  ی  هریخذ تفن ،

رارق ریثأت  تحت  ار  ایند  ی  همھ مشورفن ! هام  شـش  ار  متفن  مھاوخ  یم نم  هک  دـنک  نالعا  تقو  کی .دـنک  تردـق  زاربا  یللملا ، نیب تسایـس  ی  هنحـص رد  دـناوت  یم ناریا  تلم  تفن ،

ناریا تلم  فرط ، نیا  زا  سپ  .دریگ  یم ماجنا  نامز  لوط  رد  نیا  منک ! دایز  ردق  نیا  ای  منک ، مک  ردق  نیا  مھاوخ  یم دـیوگب  ای  .دـھد  یم رارق  ریثأت  تحت  ار  اھتـسایس  ی  همھ دـھد ؛ یم

درآ هک  یتـقو دوش ، یم دراو  مدـنگ  نیا  هک  یتـقو دـعب  دـننک ! یم دراو  مدـنگ  دـنھد و  یم روشک  زاـین  رطاـخ  هب  ار  تفن  لوـپ  نیمھ  روـشک ، نیلوئـسم  مھ  فرط  نآ  زا  دـنک ، یم ررض 

! مینیب یمن ررض  یا  ّیدام ی  هعیاض چیھ  زا  مینیب  یم ررض  نان  تاعیاض  زا  هک  یرادقم  نآ  ام  زورما  دوش ! یم عیاض  اجنآ  دراذگ ، یم امش  نم و  ی  هرفـس هب  اپ  دوش و  یم نان  دوش ، یم

اھ یتلود ار  بلطم  نیا  تسام ! یتادراو  مدنگ  تمیق  زا  یمیظع  شخب  لداعم  دـیآ  یمن چـیھ  مھ  ام  رظن  هب  هک  دوش  یم جراخ  امـش  نم و  ی  هناخ زا  هک  یکـشخ  نان  نیمھ  ینعی 

! دنیوگ یم امش  نم و  یانما  دنیوگ ؛ یم نیلوئسم 

1375/10/28 نارھت ی  هعمج زامن  یاھ  هبطخ رد  تانایب 

یور ردـق  نیا  ام  هکنیا  .دنـشاب  رکف  هب  دـیاب  اھتلود  دـیآ - شیپ  یزور  نانچ  تسھ  مھ  نکمم  هک  دوش - مامت  هناـیمرواخ  ی  هقطنم تفن  زور  کـی  رگا  هک  مدرک  یم ضرع  تقو  کـی نم 

هلمج زا  اھروشک - زا  یـضعب  زورما  .تسا  رطاخ  نیمھ  هب  میربب ، رگید  یاھدمآرد  هب  تفن  زا  ار  روشک  دمآرد  تسا ، نکمم  هچرھ  هک  میراد  رارـصا  مینک و  یم هیکت  تفن  نودـب  داصتقا 

جارختـسا اب  هقطنم ، نیا  ناگدننکرداص  تفن  تفم ! عقاو  رد  ینعی  دنرخ ، یم ار  تفن  هک  یتمیق  نیا  هب  نوچ  دننک ، یم دراو  تفن  دـننک ؛ یمن جارختـسا  ار  ناشدوخ  تفن  اکیرما - دوخ 

هب اکیرما ، تفن  یاھھاچ  هتبلا  .تشاد  دـھاوخ  تفن  زونھ  اھ  نآ یاھھاچ  یلو  دوش ؛ یم مامت  لاـس  دـنچ  تشذـگ  زا  دـعب  سخَب ، نمَث  نیا  هب  رتشیب  هچرھ  نتخورف  رتشیب و  هچرھ 

هتـشادن تفن  ّهللاب  ُذایعلا  ام  لثم  یروشک  دنـشاب و  هتـشاد  تفن  اھ  نآ هک  یزور  نآ  .تسھ  تفن  لاحرھ  هب یلو  تسا - یطّـسوتم  یاھھاچ  تسین - اـم  تفن  یاـھھاچ  روفو  تکرب 

! تفرگ دنھاوخ  لوپ  ام  زا  تفن  ی  هکشب کی  تمیق  ربارب  هد  دنھدب ، ام  هب  هک  یتفن  ی  هشیش رھ  تباب  اھ  نآ دیاین - شیپ  یزور  نینچ  مراودیما  هک  درخب - تفن  اھ  نآ زا  دھاوخب  دشاب و 

تمیق هکنیا  یارب  دنھد ، یمن هنـسرگ  یاھتلم  هب  دـنزیر و  یم ایرد  رد  ار  ناشمدـنگ  یلو  دـنریم ، یم یگنـسرگ  زا  اھتلم  ناشمـشچ ، ِولج  هک  یناسک  دـنھد ؟ یم تفن  ام  هب  اھ  نآ

!؟ داد دنھاوخ  تفن  یسک  هب  دیاین ، نییاپ  مدنگ 

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

ار هلئسم  نیا  .دوش  ادج  تفن  زا  ناریا  تلم  داصتقا  دیاب  هک  تسا  نیا  نآ  و  مراد - ار  ینارگن  نیا  هک  تساھلاس  تسین ؛ مھ  زورما  هب  طوبرم  هک  مراد - یرـصتخم  ینارگن  کی  نم  هتبلا 

هتـسباو ناریا ، تلود  تلم و  هک  مینک  یراک  دیاب  ام  .تسا  هداد  ماجنا  مھ  ییاھراک  تسا و  یزیر  همانرب لاح  رد  دنک و  یزیر  همانرب شیارب  هک  میا  هدرک غالبا  رازگتمدـخ  تلود  هب  ًاریخا 

رد تفن  تقیقح ، رد  .تسا  هتـسباو  ناربکتـسم  ناراوخ و  ناھج گرزب و  نارگتراغ  اھیناپمک و  یللملا ، نیب یاھتـسایس  هب  تفن  اـیند  رد  زورما  هنافّـساتم ، نوچ  .دنـشابن  دوخ  تفن  هب 

تسد رد  شتسایس  اما  تسام ؛ لام  تفن  دننک ! یم ْرود  دراو  ای  جراخ  رود  زا  ار  یکی  دننک ، یم رود  دایز  ای  مک  ار  دیلوت  دنروآ ، یم نییاپ  ار  شتمیق  دنھاوخب ، هاگرھ  .تساھ  نآ تشم 

.تسا  رسدرد  ی  هیام یا  هیامرس نینچ  تسا ! نارگید 

لھچ ای  لاس  کی  ات  رگید ، هام  شـش  ات  زورما  زا  هک  دیامن  مالعا  ایند  هب  یزور  دناوتب  هک  دنک  یراک  دیاب  اما  .دنکب  مھ  دیاب  دـنک و  یم تفن  زا  ار  هدافتـسا  رثکا  ّدـح  زورما  ام  تلود  هتبلا 

یعیبط عبانم  تورث ، ام  .دشاب  هتشادن  جایتحا  تفن  هب  دیاب  .دریگب  میمـصت  دناوتب  دیاب  تلود  .منکن  رداص  تفن  هرطق  کی  مھاوخ  یم .مدنبب  ار  تفن  یاھھاچ  ِرد  میھاوخ  یم رگید ، زور 

مھ دـیاب  .تسا  یلمع  زورما  ّهللا  دـمحب  یلو  دوبن ، یلمع  اھراک  نیا  گنج ، رطاخ  هب  یزور  .تسا  دایز  یلیخ  روشک ، لـخاد  رد  تورث  دـیلوت  تاـناکما  .میراد  داـیز  یلخاد  تادـیلوت  و 

تسا نکمم  .تسا  ماجنا  لاح  رد  راک ، تامّدقم  دوش و  عورش  راک  نیا  هک  میا  هدرک غالبا  مالعا و  ًاریخا  مھ  ام  .دنکب  مھ  دیاب  دنک ، یم ار  راک  نیا  مھ  تلود  .دنھد  ماجنا  دریگ و  ماجنا 

هب هتبلا  .درک  دھاوخ  ادـیپ  شھاک  روشک  نیا  تالکـشم  زا  یرایـسب  دوش ، نینچ  راگدرورپ ، لضف  هب  رگا  .دـھدب  هجیتن  لاس  جـنپ  ای  لاس  هس  لاس ، ود  لاس ، کی  تدـم  رد  حرط  نیا 

شالت تسا ، تلم  نیا  نایم  رد  زورما  هک  یتدحو  نیمھ  اب  تشپ ، رد  تشپ  دـنراد ، رادـیب  لد  ایوگ و  نابز  لاّعف ، ملق  رکف و  اناوت ، یوزاب  هک  یناسک  ی  همھ تلم ؛ ی  همھ هکنیا  طرش 

.دنوش میسقت  مدرم  دنراذگن  دننک و 

1373/02/13 ناملعم نارگراک و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یتفن ریغ  تالوصحم  اھالاک و  ساسارب  ار  دوخ  داصتقا  میدـنبب و  ار  تفن  یاـھھاچ  ِرد  اـم  هک  تسا  نیا  دـشابن - قّقحت  لـباق  اـھیدوز  نیا  هب  تسا  نکمم  هتبلا  هک  نم - یعقاو  یوزرآ 

میژر نارود  رد  ناریا  نانمـشد  اریز  .دـشابن  یلمع  اـھیدوز  نیا  هب  اـھلاس و  نیا  رد  تسا  نکمم  راـک  نیا  هتبلا  .درادـن  تفن  ماـن  هب  ییـالاک  روشک ، نیا  مینک  ضرف  ینعی  .میھن  داـینب 

نیا دیاب  یزور  اما  .درک  ار  یراک  نینچ  یناسآ  نیا  هب  دوشن  هک  دنا  هدومن هتـسباو  تفن  هب  ار  ام  روشک  تلم و  نانچ  دنا و  هدرک یراک  بارخ روصت  ّدح  زا  شیب  یولھپ ، دـساف  هتـسباو و 

هدافتـسا اـھروشک  یلم  تورث  زا  تثاـبخ  لاـمک  اـب  هک  دـھدب  یناـسک  تسد  هب  یناـّجم  تفم و  ار  دوخ  یاـھ  هیامرـس هکنیا  نودـب  ناریا  تلم  هک  تسا  یزور  زور ، نآ  دوـشب و  راـک 

.دتسیاب شدوخ  یاپ  یور  یتاذ ، تاناکما  رب  هیکت  اب  دننک ، یم

، تفن هکنیا  یاج  هب  یللملا ، نیب رگتراغ  نادزد  اب  ناش  یتسدـمھ تفن و  ی  هدـننکدیلوت یاـھروشک  زا  یـضعب  تناـیخ  رطاـخ  هب  زورما  .تسین  ریذـپ  ناـکما راـک  نیا  زورما  هنافـسأتم 

! دراد رارق  ناگدننک  فرـصم تسد  رد  یا  هلیـسو ناونع  هب  سکع  هب  دشاب ، یداصتقا  یـسایس و  ی  هدافتـسا ای  دوس  بسک  یارب  نآ  ی  هدننکدیلوت یاھروشک  تسد  رد  یا  هلیـسو

دھاوخ تعنـص  تکرح و  ترارح و  رون و  دقاف  اج  همھ  دنھدن  ایند  هب  ار  نآ  زورما  رگا  هک  تسا  یـسنج  تفن ، هک  یلاح  رد  دشاب ! هدروخ  شرـس  یوت  هک  تسا  یـسنج  لثم  تسرد 

.تسا هزادنا  نیا  ات  ام  ِتفن  تیمھا  .داتسیا  دھاوخ  تکرح  زا  نیشام  نیا  دشابن ، تفن  رگا  .تسا  راوتسا  نیشام  رب  شا  هیاپ زورما ، یتعنص  نّدمت  .دش 

ناشتسد هک  ییاھتلود  نامھ  ینعی  .تساراد  ار  ناھج  تفن  زا  یا  هدمع شخب  هقطنم  نیا  .تسایند  زیخ  تفن قطانم  رگید  هقطنم و  نیا  ّلک  تفن  روظنم  میوگ ، یم هک  ام  ِتفن  هتبلا 

ًادیدش هک  تسا  یناگدننک  فرصم تسد  رد  یرازبا  ی  هلزنم هب یدنمشزرا  نیا  هب  ِسنج  زورما  .دنبحاص  ار  تفن  زا  یا  هدمع شخب  هنافسأتم  تسا ، یکی  یللملا  نیب رگتراغ  نادزد  اب 

اب زین ، هتسباو  یاھروشک  نئاخ  نارادمتـسایس  زا  یا  هّدع هراومھ  هنافـسأتم  دنا و  هدرک ارجا  یحّارط و  زورما ، هب  ات  شیپ  لاس  اھھد  زا  ار  یتسایـس  نینچ  اھ  نآ .دنراد  جایتحا  نآ  هب 

دوش و لمع  دراو  دوخ  تریغ  شالت و  ی  همھ اب  یناریا - ّملعم  یناریا و  ی  هدننکدیلوت یناریا ، ناوج  یناریا ، رگراک  زا  معا  ناریا - تلم  رگا  یتیعـضو  نینچ  رد  .دـننک  یم یراکمھ  اھ  نآ

زورما و هب  یگرزب  تمدخ  هچ  دـینیبب  دـشابن ، نییاپ  ِتمیق  نیا  اب  مھ  نآ  دوخ ، تفن  شورف  جاتحم  یفرـصم ، یاھزاین  تادراو و  تارداص و  رطاخ  هب  هک  دزاسب  یا  هنوگ هب  ار  روشک  نیا 

! دوب دھاوخ  روشک  نیا  ی  هدنیآ

1373/01/01 یوضر رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

هیشاح یاھروشک  .میراد  تفن  زورما  ام  : » متفگ مدرک و  حرطم  یلاؤس  هتکن و  دنتسھ ، تفن  لاّعف  هدننک  دیلوت  رگید  یاھروشک  رد  هک  ینّویسایس  زا  یـضعب  هب  باطخ  تقو  کی  ن 
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تمیق زا  رتمک  ربارب  نیدنچ  یا  هکشب هب  نازرا و  یاھتمیق  هب  ار  تمیقنارگ  ِتفن  نیا  .دننک  یم دیلوت  تفن  مھ ، ییایسآ  یاھروشک  یضعب  ییاقیرفا و  یاھروشک  یضعب  ، سراف جیلخ 

رثکادح تفن ، نیا  زا  دنور و  یم نیربکتـسم  هاگ  نآ .دنـشورف  یم نییاپ  تمیق  اب  ار  نآ  رابجالاب  دنراد ، جایتحا  تفن  ِشورف  ِلوپ  هب  نوچ  مھ  اھروشک  نیا  .دـنرخ  یم اھنیا  زا  نآ ، یقیقح 

اکیرما رایتخا  رد  تفن  هریغ ، هریغ و  تیوک و  تاراما ، یزنودنا ، ناریا ، ناتسبرع ، یاھروشک  یاج  هب  دینک  ضرف  الاح  : » متفگ .دوب  نیا  مدرک  حرطم  هک  یلاؤس  .دننک » یم ار  هدافتـسا 

امـش رگا  دـنھدب !؟ اـم  هب  تفن  هرطق  کـی  یتح  دـندوب  رـضاح  ادـخ ، هب  ار  امـش  .میرخب  تفن  اـھنآ  زا  میتساوخ  یم اـم  دوب و  ییاـپورا  رگید  یاـھروشک  یـضعب  اـیلاتیا و  سیلگنا و  و 

، تفن نامھ  زورما  دنداد ! یم امش  هب  ار  نآ  تساوخ ، یم ناشلد  هک  یتمیق  رھ  هب  مھ  دعب  دنتـشاذگ و  یم طورـش  طرـش و  هنوگ  دص  دیریگب ، اھنآ  زا  تفن  هکـشب  کی  دیتساوخ  یم

تراغ عقاو  رد  دـنرخ و  یم نکمم  تمیق  نیرتمک  هب  تساھنآ ، تسد  رد  ناشتـسد  هک  تفن ، هدـننک  دـیلوت  یاھتلود  زا  یـضعب  تنایخ  زا  هدافتـسا  اب  ار ، تمیق  یذ عیام  نامھ  ینعی 

هناخراک و تسام ؛ تفن  زا  ناشتکرح  تسام ؛ تفن  زا  ناشیامرگ  تسام ؛ تفن  زا  ناش  ییانـشور .دنراد  یم اپ  رب  ار  ینونک  یتعنـص  ّتیندم  ساسا  همھ  نآ ، زا  دنرب و  یم دننک و  یم

!« تسام تفن  زا  مھ  ناشتاعونصم 

converted by Web2PDFConvert.com


