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 [ پا چـ تشگزاب ]  | [ ] 

0 هلاقم :  دادعت   ، 303 شیف :  دادعت  ناریا -  یملع  تفرشیپ 

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

اراد دنتـسھ و  ىّمھم  ىاھّتیلوئـسم  ناگبخن ، داـینب  ىملع و  تنواـعم  بخ ، .روشک  ىاـھ  هاگتـسد ى  همھ ى  هدـھعرب تسا  ىّتیلوئـسم  ىنعی  تسا ؛ همھ  راـک  ىملع ، تفرـشیپ 

روشک رد  هک  ىنوگانوگ  ىاھ  هاگتـسد مولع ، ترازو  شرورپو ، شزومآ روشک -  نوگانوگ  ىاھ  هاگتـسد ى  همھ هکلب  روشک  ىاھ  هاگـشناد ى  همھ نکل  دـنراد  ىمزال  ىاـھراک  دنتـسھ ،

.دننک افیا  شقن  دنناوتیم  مادکرھ  دنتسھ - 
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هک دننکیم  ضارتعا  ام  هب  دنراد ؛ ّتیـساّسح  نمـشد  ى  هملک ىور  اھ  ىـضعب الاح  .روشک  ىملع  تکرح  ندرک  فّقوتم  ىارب  ام  نانمـشد  ى  هھبج رد  دراد  دوجو  ىیاھ  هزیگنا ًّانئمطم 

، هدش هتفگ  ّررکم  سیلبا ؛»  » ناونع ناطیـش ،»  » ناونع هدش  رارکت  ردقچ  نآرق  ِرخآ  ات  ّلوا  دینیب  ىم دینک ، هظحالم  ار ]  ] نآرق امـش  هک  ىلاحرد نمـشد ؛ نمـشد ، دییوگیم  مادـم  ارچ 

نامدوخ و بویع  زا  هک  تسین  نیا  شیانعم  مینکیم ، هیکت  مادم  نمشد  ىور  ام  هکنیا  تسین ؛ بیع  هک  نمـشد  ِنتـسناد  نمـشد .درک  تلفغ  دیابن  هک  نمـشد  زا  .هدش  رارکت  ّررکم 

ام بلط  تحار ِسْفن  تسا ، ام  دوخ  نمـشد  تسا ، ام  ىنورد  نمـشد  رتدـب ، اھنمـشد  ى  همھ زا  کیَبنَج ؛ َنیَب  ىتَّلا  َکُسَفن  َکِّوُدـَع  ىدـَعا  هن ، میلفاغ ؛ ناـمدوخ  ىنورد  تالکـشم 

ىاطخ ىنوریب ، نمـشد  زا  تلفغ  اّما  ظوفحم ؛ دوخ  ىاج  هب  اـھنیا  تسا -  مولعم  هکنیا  تسا - ]  ] ناـمروما دربشیپ  رد  اـم  ریبدـت  مدـع  تسا ، اـم  ىیاـسآ  نت تسا ، اـم  ىلبنت  تسا ،

، دشابن روج  نآ دشاب ، روج  نیا نمـشد  اب  نامدروخرب  دییوگیم  امـش  هکنیا ]  ] الاح دید -  تخانـش ، ار  نمـشد  دـیاب  بخ ، .درک  دـھاوخ  تراسخ  راچد  ار  ام  هک  تسا  ىمیظع  ىدربھار 

ار نیا  ىتقو  بخ ، .تسا  روشک  رد  ىملع  تکرح  ندرک  فّقوتم  نمشد ، ّمھم  ىاھ  هشقن زا  ىکی  .داد  صیخشت  دیاب  ار  وا  ى  هشقن دیمھف ، دیاب  ار  وا  ِىنمـشد  تسا -  ىرگید  ثحب 

؛ دریگیم ماجنا  ىا  ىنمـشد کی  لباقم  رد  هک  ىـشالت  زا  تسا  ترابع  داھج  نوچ  .دنکیم  ادیپ  انعم  میدرک ، ضرع  ام  هک  ىداھج  ّتیریدم  نآ  اجنیا  هاگـشناد ؛ هب  میدرگیمرب  میدیمھف ،

ّتیریدـم ىانعم  تقو  نآ .تسا  داھج  نیا  دریگیم ؛ تروص  لـباقم  فرط  ىوس  زا  هنامـصخ  شلاـچ  کـی  ربارب  رد  هک  ىـشالت  نآ  زا  تسا  تراـبع  داـھج  .تسین  داـھج  ىـشالت  روج  رھ 

شلاچ نیا  لباقم  رد  هک  هنامـصخ ، شلاچ  کی  اب  تسا  هجاوم  روشک  ىملع  تفرـشیپ  روشک و  ىملع  تضھن  روشک و  ىملع  تکرح  هک  دینکب  هّجوت  هک  تسا  نیا  اجنیا  رد  ىداھج 

هچ ترازو ، ّتیریدم  هچ  هاگشناد ، ّتیریدم  هچ  هاگتسد ؛ ّتیریدم  ىداھج و  تکرح  دش  نیا  دیتسیاب ؛ دیاب  دیتسھ ، وجشناد  هک  امش  دیداتسا ، هک  امش  دیریدم ، هک  امش  هنامـصخ 

.میتشاد هاگـشناد  رد  ىبولطمان  ىاھ  هنومن ىنارود ، کی  رد  هتـشذگ ، رد  ّهتبلا  ام  .ىداھج  ّتیریدـم  دـش  دـھاوخ  میظع ، ى  هصرع نیا  نوگاـنوگ  ىاھـشخب  زا  ىـشخب  رھ  تیّریدـم 

هک میتـشاد  ىیاـھمدآ  اـھزغم ؛ رارف  اـھزغم ، رارف  دـنیوگیم  ّررکم  هکنیا  روشک ! کرت  هب  دـندرکیم  قـیوشت  ار  هبخن  ىاـھناوج  هک  میتـشاد  روـشک  ربـتعم  هاگـشناد  کـی  رد  ار  ىناـسک 

میدنارذگ ار و  نیا  میدید  ىنارود  کی  رد  و  میتشاد ؛ ار  نیا  ىنارود  کی  رد  دنورب ؛ دننک و  کرت  ار  روشک  هکنیا  هب  دندرکیم  قیوشت  دندرکیم ، ادیپ  دندرکیم ، وجتسج  ار  هبخن  ىوجشناد 

اّما هّجوم ، ناشدوخ  رظن  زا  ىلیالد  اب  تسا  نکمم  ّهتبلا ] [ ؛ دـندرکیم ىـشارت  عناـم ىملع  تفرـشیپ  ىملع و  تکرح  لـباقم  رد  هک  دـندوب  ىناـسک  ترازو  لـخاد  رد  هک  ار  نارود  نیا 

هاگشناد دنھدیمن ؛ ّتیّمھا  نآ  هب  دنراگنا ؛ ىم چیھ  هب  ار  ىملع  تفرشیپ  هک  دریگن  رارق  ىناسک  رایتخا  رد  هاگشناد  دوشب ؛ رارکت  دیابن  اھنیا  .دوب  ىـشارت  عنام هک  دوب  نیمھ  ّتیعقاو 

ام ىلصا  ضرع  نیا  .دننکیم  کرد  روشک  نیا  تشونرس  ىارب  ّتلم و  نیا  تشونرس  ىارب  ار  هلئسم  نیا  ّتیّمھا  دنروشک ؛ ىملع  تفرـشیپ  قشاع  هک  دریگب  رارق  ىناسک  رایتخا  رد 

نیا دیراذگن  هدرک ، عورش  ار  ىتکرح  هاگشناد  دیتسھ ؛ دیتاسا  امـش  دوخ  مھ  دنتـسھ ، اھ  هاگـشناد نیلوئـسم  مھ  دنتـسھ ، ىتلود  نیلوئـسم  مھ  هلئـسم ، نیا  بطاخم  تسا ؛

نآ هب  ات  میراد  شیپ  رد  هار  ىلیخ  زونھ  ام  تسین -  اجنیا  رد  مالک  لیـصفت  ىاج  الاح  مدرک -  ضرع  .دوشب  فعاـضم  دـیاب  دـنک و  ادـیپ  همادا  تسیاـب  تکرح  نیا  دوشب ؛ فّقوتم  تکرح 

.درک تدھاجم  دیاب  ىلیخ  درک ؛ شالت  دیاب  ىلیخ  تسا ؛ رظن  دروم  ىملع  ظاحل  زا  هک  میسرب  ىا  هطقن
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اھمیرحت ى  هلئـسم زورما  هک  مھ -  اھمیرحت  هک  دنا -  هدرک اھرظن  بحاص اھ و  سانـشراک هک  تسا  ىراک  زا  ىـشان  داقتعا  نیا  ىنعی  تسا -  نیا  هدنب  داقتعا  مھ  تّدـم  هاتوک ظاحل  زا 

تّدمدنلب ىنالوط و  ى  هدنیآ نآ  زا  رظن  عطق  اب  مینک -  هاگن  هک  مھ  تّدم  نایم تّدم و  هاتوک هاگن  اب  .دوشیم  رثا  ىب ملع  تفرـشیپ  اب  تسا -  حرطم  اھنھذ  رد  هک  تسا  ىلئاسم  زا  ىکی 

هب طوبرم  هک  ىلمع  ىاھراشف  زا  ریغ  ّىلم ، ىوربآ  ىور  ندروآ  راشف  ىارب  میرحت  زا  ّتلم -  ریقحت  ىارب  ام  نانمـشد  تسد  رد  تسا  ىرازبا  زورما  هک  اھمیرحت  دـھاوخیم  روشک  رگا  - 

 - تسا نیا  رطاخ  هب دینکن ، هیکت  ىلیخ  اھمیرحت  ى  هلئـسم ىور  هک  میدرکیم  رارکت  مادـم  لاس  دـنچ  نیا  رد  هتـشذگ ، زا  ام  هکنیا  دـننکیم ؛ ریقحت  دـننکیم و  هدافتـسا  تسا  ىگدـنز 

رثا ىب اھمیرحت  دیدینش -  اھ  هنیمز نیا  رد  ار  مرتحم  نایاقآ  تاحیـضوت  هک  ىزرواشک -  تعنـص و  ملع و  نداد  دنویپ  و  ملع ، هب  هّجوت  و  روشک ، لئاسم  هب  ىملع  هاگن  اب  دوش ،] رثا  ىب ]

هک تسا  ىتمواقم  داصتقا  نیمھ  ى  هلوقم رد  اھراک  نیرت  ىساسا زا  ىکی  ناینب  شناد ىاھتکرش  مینک ؛ راک  میناوتیم  تسا و  زاب  نامیارب  راک  نادیم  اھ  هنیمز نیا  رد  ام  .دش و  دھاوخ 

.تسا هتفرگ  رارق  روشک  لئاسم  فارطا  ى  همھ قیدصت  دییأت و  دروم  تسا و  هدش  ثحب  نآ  ى  هرابرد هدش و  حرطم 

مـسا هب  هک  دشابن  روج  نیا دوشب ؛ ىزاسدرادناتـسا  ناینب  شناد تکرـش  و  دوشب ] ّنیعم   ] اھ هصّخـشم اھ و  هصخاش ىنعی  دوشب ، ّتقد  ناینب  شناد ىاھتکرـش  صیخـشت  رد  ّهتبلا 

، هملک ىعقاو  ىانعم  هب  .دـنربب  شیپ  اـجنیا ]  ] رد اـھنیا -  دـننام  ىلّـالد و  تسا -  لومعم  رگید  ىاـھ  هصرع زا  ىخرب  رد  هک  ار  ىیاـھراک  نیمھ  دـنیایب و  ىناـسک  ناـینب  شناد تکرش 

.داد رارق  ىساسا  ىاھروحم  زا  ىکی  دیاب  ار  نیا  دشاب ؛]  ] ناینب شناد ِتکرش 
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ىور زا  ًاعقاو  ىنعی  مینادـیمن ؛ تحلـصم  ار  نیا  ام  دـننکیم ! دـیدرت  روشک  ىملع  تفرـشیپ  ى  هلئـسم لصا  رد  دـنراد ، نوبیرت  دـنراد و  ندز  فرح  ىارب  ىھاگیاج  هک  ىناسک  زا  ىخرب 

روشک نیلوئسم  ىارب  ىماظن » روت   » کی متفگ  هدنب  دوبن ؛ عقاو  قباطم  بخ  هک  دوب  هداد  ىرظن  کی  ىماظن  لئاسم  ى  هرابرد روشک  نیلوئـسم  زا  ىکی  ىتقو  کی  .تسا  ىعّالطا  ىب

لئاسم دروم  رد  الاح  .دورب  الاب  روشک  ىماظن  ِىدوجوم  هب  تبـسن  ناشتامولعم  دننیبب ، ار  ىتّایعقاو  ار ، ىقیاقح  دننک ، شدرگ  ىماظن  ىاھطیحم  رد  ىا  هدرخ کی  دنیایب  دیھدب ؛ رارق 

نایاقآ زا  ىکی  دندرک ؛ نایب  ناتسود  ار  اھـشخب  زا  ىـضعب  الاح  .فلتخم  ىاھـشخب  رد  نیلوئـسم  ىارب  میراذگب  ىملع » روت   » کی دـیاب  تسا ؛ روج  نیمھ اـیوگ  هنافّـسأتم  مھ  ىملع 

، دنتسھ هاچ  راّفح  هک  ىناسک  نآ  .دننکیم  لابند  دنراد  هن ، مینکیم ؛ لو  ار  نآ  دسریم ، هک  من  هب  مینکیم ، رفح  ىھاچ  دندومرف  تسین -  ىروّانفونان  طقف  ّهتبلا  دندومرف -  ار  ىروّانفونان 

شناد ىاھزرم  ایند و  زور  مولع  زا  ام  تسا ؛ ایند  ىاھ  ىکشزپ نیرت  هتفرشیپ ى  هلمج زا  روشک ، ىکـشزپ  نالا  ًالثم ] ، ] بخ .دندیـسر  مھ  ىبوخ  ىاھاج  هب  دننکیم ، لابند  دنراد  ًاعقاو 

، لیبق نیا  زا  ىگرزب  ىاھراک  و  ىداینب ، ىاھلّولس  شناد  ىا ، هتسھ شناد  نیمھ  روج ؛ نیمھ مھ  رگید  ىاھ  هنیمز رد  .میکیدزن  ىلیخ  میرادن ؛ ىگدنام  بقع نادنچ  ىکـشزپ ، رد  ایند 

میدرک ضرع  هک  روط  نیمھ دنریگب و  سامت  دننک ، هعلاطم  دنورب  بخ  دننکب ؛ دیدرت  تسین  بوخ  دنرادن ، عّالطا  هک  ىناسک  .میا  هتشاد ىبوخ  ىلیخ  ىاھتفرـشیپ  ام  هک  تسا  ناوارف 

طبر ىذ ىتلود  نالوئسم  زا  و  طوبرم ، ىاھ  هناخترازو نالوئسم  زا  منکیم  شھاوخ  نم  .میدرک  ضرع  هک  دوب  نیا  ام  ىلصا  بلطم  .دنسرب  ىیاھاج  کی  هب  دنراذگب و  ىملع  شدرگ  کی 

چیھ ًاعقاو  هلئـسم  نیا  هب  تبـسن  ىنعی  دـنریگب ؛ ىّدـج  ار  روشک  رد  ىروّانف  اب  ملع  طابترا  ىملع و  تفرـشیپ  ى  هلئـسم دنتـسھ ، تعنـص  هاگـشناد و  ملع و  لئاسم  اب  طـبترم  هک 

اھشھوژپ و رد  اّما ] ، ] دوخ ىاج  هب تاقیقحت  راک  .تسا  ام  لئاسم  نیرت  ىروف نیرت و  ىساسا نیرت ، ىلصا زا  ىکی  تسا ؛ ام  ىساسا  ى  هلئـسم هلئـسم ، نیا  .دریگن  تروص  ىھاتوک 

.دریگب تروص  ىھاتوک  ىتسیابن  چیھ  ام  رظن  هب  دریگب ، ماجنا  تسا  مزال  هنیمز  نیا  رد  هچنآ 
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دشاب روشک  ىاھزاین  هب  رظان  روشک ، ىملع  ّتیلاّعف  هک  تسا  نیا  ىملع  ىاھّتیلاّعف  رد  ىـساسا  ى  هتکن کی  تسا ؛ هدش  عورـش  تکرح  هللادمحب  ىملع  ّتیلاّعف  ىملع و  راک  رد 
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ایند رد  ىملع  راک  ِىرتشم  ىنعی  دراد ، ىرتشم  زورما  ام  روشک  ى  هدـش هیامن ِىملع  تالاقم  دـندرک ، هراشا  ناتـسود  هک  روط  نامھ .تسین  هدـش  نیمأت زورما  لماک  روط  هب نیا  هک 

ىارب تسا ، ىبوخ  زیچ  تسا ، راـختفا  ى  هیاـم دوشب ، هداد  عاـجرا  نآ  هب  و  دوشب ، عقاو  عجرم  دـینک و  ّهیھت  ىا  هلاـقم امـش  هکنیا ] ، ] هلب .تسین  ىفاـک  نیا  بخ ، ىلو  تسا ؛ ناوارف 

ىاھزاین هب  دـشاب  رظان  دـینکیم ، راک  ىملع  لئاسم  ى  هنیمز رد  امـش  هچنآ  هک  تسا  نیا  رت  مھم نیا  زا  اّما  تسا ؛ روشک  ىملع  تفرـشیپ  ى  هناشن تسا و  بوخ  ىلیخ  مھ  روشک 

نارظن بحاص ار  ىبلاطم  روشک ، نوگانوگ  لئاسم  هب  طوبرم  نارحب ، ّتیریدـم  هب  طوبرم  ىزرواشک ، هب  طوبرم  تعنـص ، هب  طوبرم  لـئاسم  دروم  رد  دـیدرک ، هظحـالم  زورما  بخ ، .روشک 

ّهیھت اھزاین  نیا  نیمأت  ىارب  ىملع ، ى  هلاقم ىملع ، شھوژپ  ىملع ، قیقحت  دـناوتیم  بخ  دـندرک ؛ حرطم  دراد  دوجو  هک  ار  ىیاھفعـض  اھدوبمک و  دـنتفگ ، ار  ىیاـھزاین  دـندرک ، زاربا 

.دشاب اھزاین  نیا  عفر  هب  رظان  دوشب و 

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

مغر ىلع تموکح  نآ  ىلو ] ، ] دـننک شالت  لاس   ٣۵ ىتموکح ، کی  هیلع  ىروشک ، کی  هیلع  دـنھدب  مھ  تسد  هب تسد ایند ، ىداصتقا  ىـسایس و  ىماظن و  ِکی  ى  هجرد ىاھتردـق 

ىاقب تیلباق  ار و  دوخ  رادتقا  ىمالـسا  ىروھمج  فلتخم ، ىاھ  هصرع رد  .دـنکن  مھ  انتعا  اھنآ  هب  دـھدن ، مھ  جاب  اھنآ  هب  دوشب ، رت  ىوق زور  هبزور هکلب  دورن ، نیب  زا  طقف  هن  اھنآ ، شالت 

ىنید مولع  ى  هبلط رازھ  نیدنچ  وجشناد ، نویلیم  دنچ  ىاراد  روشک  نیا  رد  بالقنا  ِموس  مود و  لسن  دننیب ] ىم ، ] دننکیم هاگن  ىمالـسا  ىروھمج  هب  ىتقو  زورما  .داد  ناشن  ار  دوخ 

، دنا هدش هتخانش  روآ و  مان ىللملا  نیب ى  هصرع رد  اھنآ  زا  ىضعب  هک  ىرکف  ىملع و  ى  هبخن نارازھ  هزوح ، هاگشناد و  داتـسا  رازھ  هد  دنچ  ققحم ، رگـشھوژپ و  رازھ  نیدنچ  لضاف ،

، اھمیرحت نیا  ى  همھ دوجو  اب  ىروانف ، ملع و  نادیم  رد  ىمالـسا  ىروھمج  .تسا  نیا  زورما  ام  ى  هعماج تیعقاو  ىداصتقا ؛ ىدیلوت و  ىگنھرف و  ىـسایس و  ى  هبخن لاعف و  نارازھ 

باتش دریگیم ، رارق  ایند  لوا  روشک  هد  وزج  دیدپون  ىاھشناد  زا  ىرایـسب  رد  دنکیم ، دیلوت  ىا  هتـسھ ىژرنا  دنادرگیمرب ، دتـسرفیم و  اضف  هب  هدنز  دوجوم  دتـسرفیم ، اضف  هب  هراوھام 

اب دنکیم ، رداص  فلتخم  ىاھروشک  هب  ىنف  ىملع و  تامدخ  دوشیم ، مالعا  ایند  طسوتم  ربارب  هدزیس  ایند  رد  راک  نیا  لوئسم  زکارم  ىوس  زا  ىمالـسا  ىروھمج  رد  ملع  تفرـشیپ 

هنت کـی ملاـع  ناـیوگروز  تیاـمح  دروـم  بصاـغ و  میژر  لـباقم  رد  دـنزیم ، ار  لوا  فرح  هقطنم  ىاھتـسایس  رد  دـنکیم ، هرادا  ار  ىنوـیلیم  روشک ٧۵  کی  هقباـس  ىب ىاـھمیرحت  دوجو 

و ىنمـشد ، همھ  نیا اب  تسا  ىا  هدـیدپ هچ  هدـیدپ  نیا  تسیچ ، دوجوم  نیا  هک  دـتفا  ىم ىواکجنک  هب  ىھاگآ  ناسنا  رھ  دـنکیم ؛ عاـفد  مولظم  زا  دزاـسیمن و  ملاـظ  اـب  دتـسیا ، ىم

.اھنیا دننام  ىروانف و  ىملع و  لئاسم  ىاھ  هنیمز رد  الاح  نیا  .تسا  نیا  ىواکجنک  نیا  تیھام  اقب ؛ تایح و  ىاھ  هناشن ىتاذ و  ىاھ  ىیاناوت همھ  نیا

1393/03/04 ىمالسا ىاروش  سلجم  ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

.درک دیھاوخ  نیودت  هللاءاش  نا مشش  ى  همانرب نیا  رد  ار  روشک  لاس  جنپ  ىارب  ىلمع  هار  ى  هشقن امش  دش ؛ دھاوخ  نیودت  روشک  لاس  جنپ  ىاھتـسایس  ىنعی  مشـش  ى  همانرب

؛ تسا گنھرف  ى  هلئسم ىکی  .دنک  ادیپ  ّىلجت  دیاب  همانرب  نآ  رد  ىتمواقم  داصتقا  ىور  هیکت  هک  تسا  داصتقا  ىکی  دراد : دوجو  دشاب -  عماج  دیاب  همانرب  ّهتبلا  ىلـصا -  ى  هطقن هس 

دنُک دیابن  ًاقلطم  تکرح  نیا  هدمآ ؛ دوجو  هب روشک  رد  ىبوخ  تکرح  لاس  هدزاود  هد  نیا  رد  اھلاس ، نیا  رد  هللادمحب  تسا ؛ هدـش  زاغآ  بوخ  روشک  رد  ىملع  تکرح  ملع ؛ ّموس  و  ... 

ملع و ى  هلئسم دیآ ؛ ىم تسد  هب ملع  تکرب  هب  ّىلم  تورث  زا  ىھّجوت  لباق  شخب  ّىلم و  ّتزع  زا  ىّمھم  شخب  ّىلم و  تاراختفا  زا  ىلیخ  .دریگب  باتش  تعرس و  دیاب  هکلب  دوشب ،

.دریگب رارق  هّجوت  دروم  همانرب  رد  دیاب  هللاءاش  نا مھ  نیا  تسا ؛ مھم  ىلیخ  روشک  ىارب  شناد ، ى  هتخانشان ىاھ  نیمزرس فشک  ىملع و  نوگانوگ  ىاھشخب  رد  تفرشیپ  قیقحت و 

1393/02/31 مالسلا هیلع نیسح  ماما  یرادساپ  تیبرت  ىرسفا و  هاگشناد  رد  تانایب 

هداتسیا ریذپ  هطلس رگ و  هطلس هب  ایند  میسقت  ِدب  تداع  لباقم  رد  تسا ؛ هداتـسیا  هطلـس  ماظن  لباقم  رد  ىمالـسا  ىروھمج  ماظن  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب ام  نانمـشد  ِىنمـشد 

ىروھمج ماظن  دـنھاوخیم  اھنآ  .تسا  رگید  زیچ  کی  هناھب ، زور  کی  تسا ؛ رـشب  قوقح  هناھب ، زور  کی  تسا ؛ ىا  هتـسھ ى  هلئـسم هناھب ، زورما  .تسا  هناـھب  اـھزیچ  ى  هیقب تسا ؛

فلتخم ىاھنادیم  رد  ار  دوخ  ىیاناوت  ناریا  تلم  .داتفا  دھاوخن  قافتا  نیا  هتبلا  دننک ؛ فرصنم  ملاع  نایوگروز  اھریگب و  جاب اھ و  تفلک ندرگ اھردلق و  لباقم  رد  ىگداتسیا  زا  ار  ىمالسا 

ىللملا نیب ذوفن  دوشیم  مھ  درک ، ادیپ  ىعامتجا  تفرشیپ  دوشیم  مھ  درک ، ادیپ  ىملع  تفرشیپ  دوشیم  مھ  اکیرمآ ، هب  ى  هیکت نودب  هک  هدرک  تابثا  ناریا  تلم  تسا : هدرک  تابثا 

.دنتحاران نیا  زا  اھنآ  هدرک و  تابثا  ىمالسا  ىروھمج  ار  نیا  .درک  ادیپ  تیرشب  ىایند  رد  ىسایس  تزع  دوشیم  مھ  درک ، ادیپ 

1393/01/01 یوضر رھطم  مرح  رد  تانایب 

نیا نآ  یانعم  اّما  دھدیم ؛ رارق  ملع  روحم  رب  ار  داصتقا  دنکیم ، هیکت  یملع  یاھتفرشیپ  هب  دنکیم ، هدافتسا  یملع  یاھتفرـشیپ  زا  ینعی  تسا  ناینب  شناد داصتقا  یتمواقم ، داصتقا 

، تعنـص نابحاص  یاھ  هبرجت اھتراھم ـ  اھ و  هبرجت ریخن ، یتمواقم ؛ داـصتقا  رد  دـننک  اـفیا  شقن  دـنناوتیم  نادنمـشناد  طـقف  تسا و  نادنمـشناد  هب  رـصحنم  داـصتقا  نیا  هک  تسین 

هک تسین  نیا  نآ  یانعم  روحم ، شناد دوشیم  هتفگ  هکنیا  .دـنک  افیا  شقن  داصتقا  نیا  رد  دـناوتیم  دراذـگب و  رثا  دـناوتیم  دـنتراھم ـ  هبرجت و  یاراد  هک  ینارگراک  یاـھتراھم  اـھ و  هبرجت

هب مھ  یّمھم  رایـسب  شقن  ریخن ، دـننکن ؛ افیا  شقن  اھنیا  دـنا ، هداد ماجنا  هبرجت  ساسا  رب  ار  یگرزب  یاھراک  یدامتم  یاھلاس  لوط  رد  هک  زرواـشک  اـی  رگتعنـص  ی  هبرجت اـب  رـصانع 

.تسا اھنیا  ی  هدھع

1393/01/01 یوضر رھطم  مرح  رد  تانایب 

نیا تسا ؛ اطخ  نیا  دینک ؛ هدافتـسا  اھّتیفرظ  نیا  زا  دیناوتیمن  تسھ  میرحت  نوچ ]  ] اّما دینک ، هدافتـسا  بوخ  دیتسناوتیم  اھّتیفرظ  نیا  زا  دوبن  میرحت  رگا  دیوگب  یـسک  تسا  نکمم 

لاثم کی  تسا ؛ ملع  دیلوت  نآ ، لاثم  کی  مینک ؛ ادیپ  تسد  الاب  هتسجرب و  رایسب  یاھ  هطقن هب  میا  هتسناوت میرحت  نیع  رد  مھ  رگید  لئاسم  زا  یرایسب  رد  ام  .تسین  تسرد  فرح ،

دنمـشناد یور  هب  ایند  زوِرب  مھم  یملع  زکارم  یاھرد  مھ  نالا  زور ، هتفرـشیپ و  یاھـشناد  دروم  رد  .میتسھ  میرحت  مھ  نالا  میدوب ، میرحت  ام  اھنیا  رد  تسا ؛ یروانف  تعنـص و  نآ ،

یعافد عیانـص  رد  میدرک ، تفرـشیپ  یداینب  یاھلّولـس  رد  میدرک ، تفرـشیپ  یا  هتـسھ رد  میدرک ، تفرـشیپ  ونان  رد  ام  لاـح ، نیعرد اـّما  تسا ، هتـسب  یناریا  یوجـشناد  یناریا و 

نوگانوگ یاھ  هصرع اھ و  هنحص رس  نیا  رد  هک  ام  مینک !؟ تفرشیپ  میناوتن  داصتقا  رد  ارچ  میدرک ؛ تفرـشیپ  نمـشد ، مشچ  یروک  هب  کشوم ، داپھپ و  عیانـص  رد  میدرک ، تفرـشیپ 

دشابن نمـشد  تسد  هب  ناممـشچ  .مینک  افوکـش  ار  داصتقا  میناوتیم  میھدب ، مھ  تسد  هب  تسد  مینک و  مزج  ار  ناممزع  رگا  مھ  داصتقا  رد  میدروآ ، تسد  هب  ّتیقفّوم  همھ  نیا 

.مینکب میناوتیم  راک  هچ نامدوخ  مینیبب  مینک  هاگن  کرد ! هب  دنکیم ؛ تقفاوم  ار  هطقن  نالف  یِک  درادیمرب ، ار  میرحت  نیا  یِک  هک 

1392/11/19 شترا ییاوھ  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

ّیلم رادتقا  داد  دنھاوخ  ناشن  ار و  دوخ  ماكحتسا  دز  دنھاوخ  دایرف  دنیآ و  یم ماكحتسااب  اھرھش  ی  همھ رد  مھ  زاب  ناریا  ّتلم  هك ] دید [  دیھاوخ  نمھب  ّمود  تسیب و  زور  هَّللاءاش  نا

ّیلم رادـتقا  نداد  ناـشن  وا  ّتینما  هار  دـنادب  هك  تسا  نیا  مھم  دـنادیم ؛ ار  نیا  هَّللادـمحب  ناریا  ّتلم  و  تسا ؛ یگداتـسیا  وا  ّتیّقفوم  زار  هك  دـنادب  ناریا  ّتلم  هك  تسا  نیا  مھم  .ار 

تاباختنا رد  نمھب ، ّمودو  تسیب تارھاظت  نیمھ  لاثما  رد  اھـشیارگ ، رد  میظع ، تاعامتجا  رد  ار  رادتقا  نیا  مدرم  هك  دراد  یرھاظم  ّیلم  رادـتقا  .دـنھدب  ناشن  ار  ّیلم  رادـتقا  تسا ؛

نآ .تسا  نیا  مھم  دننكیم ؛ یمالـسا  یروھمج  ماظن  اب  هك  ییاھ  یھارمھ رد ] و [  دـنھدیم ؛ ناشن  یملع  یاھتفرـشیپ  رد  دـنھدیم ؛ ناشن  ار  روضح  نیا  دـنھدیم ، ناشن  نوگانوگ ،

[. دنكب یراك  دناوتیمن [  رگید  نمشد  دندیشك ، نمشد  خر  هب  ار  ّیلم  رادتقا  مدرم  هك  یتقو  تسا ؛ ّیلم  رادتقا  نداد  ناشن  دنكیم ، ظفح  ار  روشك  ّتینما  هك  یزیچ 

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

رد داصتقا ، ی  هنیمز رد  هك  یساسا  تكرح  كی  هك  تسا  نیا  نآ  یانعم  تسا ؛ نیمھ  نآ  یانعم  دشاب ، هتشاد  یگنھرف  تسویپ  مھم  نوگانوگ  لئاسم  یداصتقا و  لئاسم  میتفگ  ام 

.میشاب نآ  یگنھرف  مزاول  تفتلم  میھدب ، ماجنا  میھاوخیم  ملع  تفرشیپ  دیلوت ، یروّانف ، ی  هنیمز رد  یگدنزاس ، ی  هنیمز رد  تسایس ، ی  هنیمز

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

كی .دندرك  راكنا  ار  نیا  ّیتح  یـضعب  دـندركن ؛ رواب  ار  نیا  یـضعب  تسا ؛ ّتیعقاو  كی  ریخا  لاس  هدزاود  هد  نیا  رد  ام  یملع  تفرـشیپ  نیا  ًالّوا  .ملع  ی  هلئـسم نیا  تسا  مھم  یلیخ 

یا و هتسھ ی  ّهیضق نیا  هك  یلئاوا  نامھ  مروایب -  مسا  مھاوخیمن  میوگیم ؛ ار  یسك  هچ  نم  هك  دنراد  هّجوت  دنتسھ ، هسلج  رد  هك  یناتـسود  زا  یـضعب  الاح  هك  یزیزع -  صخش 

ی هلئـسم منكیم  نامگ  مھ  ار ، نیا  مھ  دـینكن -  رواب  تسا ، غورد  اـھفرح  نیا  اـقآ ، هك  تشون  نم  هب  یا  هماـن كـی  رد  دـشیم ، هتفگ  ّرركم  دوب و  هدـش  باـب  اـھفرح  نیا  ژویفیرتناـس و 

ّتیعقاو اھنیا  دـینكن ، رواب  ار  اھنیا  فرح ] ، ] دـنھدیم شرازگ  امـش  هب  دـنیآ  یم هك  ییاھنیا  تسھ -  ام  یاھذـغاك  نیب  وا  ی  همان تسین ، مدای  تسرد  نالا  الاح  ار ؛ یداـینب  یاـھلّولس 
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ام ّهتبلا  دركیمن ؛ رواب  اّما  ار ، صخـش  نآ  مراد  تسود  مھ  هدنب  تسا ، نم  دامتعا  دروم  لوبق و  دروم  مدآ  تسا ، یدنمـشناد  مدآ  مھ  صخـش  نیا  دوخ  تسا ! عقاو  فالخ  اھنیا  درادن ،

، دنتـشاد روضح  نآ  رد  مھ  هسلج  نیا  ناتـسود  زا  یـضعب  هك  دوب  یا  هسلج كی  اجنیا  لبق  یدنچ  لاس ، نیدنچ زا  دعب  .دـش  دـییأت  رواب  نیا  مھ  زور  هبزور دـمحلا  میدوب و  هدرك  رواب 

ّهیضق فرط  نیا  زا  تیاكش  درك  عورش  دوشیمن و  لابقتسا  دنھدیم  ماجنا  دنراد  اھناوج  نیا  هك  ییاھتفرشیپ  نیا  زا  ام  یاھ  هاگشناد رد  هك  تفگ  درك و  ور  نم  هب  زیزع  صخـش  نامھ 

هن .تسا  غورد  اھتفرـشیپ  نیا  هك  دوب  هتفگ  نم  هب  شیپ  اھلاس  ناشیا  هك  یفرح  نآ  زا  دمآ  مدای  نم  .دوشیمن  لابقتـسا  دـنھدیم و  ماجنا  یدایز  یاھراك  دـنراد  ام  یاھناوج  الاح  هك 

رد .دـنتفگ  ام  نیفلاخم  دـنتفگ ، نارگید  ار  نیا  تسا ؛ تسار  میا ، هتـشاد ملع ]  ] تفرـشیپ تعرـس  یناھج ، دـشر  طّسوتم  ِربارب  هدزیـس  ام  هكنیا  تسا ؛ تسار  اھتفرـشیپ  نیا  اـقآ ،

تشادھب و مرتحم  ریزو  یلاع و  شزومآ  مرتحم  ریزو  هب  نم  ی  هیـصوت .دنتفر  شیپ  دندرك و  راك  دنھدب و  ماجنا  دنتـسناوت  هللادمحب  ار  یگرزب  یاھراك  ام  یاھناوج  فلتخم ، یاھـشخب 

.دینك تفرشیپ  دینك و  عیرست  دیھدب و  هعسوت  دیناوتیم  هچرھ  ار  نیا  .دوشب  دنُك  تكرح  ی  هخرچ نیا  دیراذگن  هك  تسا  نیا  صوصخب  نامرد ،

1392/07/17 ناوج ناگبخن  یلم  شیامھ  نیمتفھ  رد  ناگدننک  تکرش رادید  رد  تانایب 

رھ رد  دنرادن ، روضح  هسلج  نیا  رد  الاح  یلیلد  رھ  هب  دنتـسھ و  روشك  رـساترس  رد  هللادـمحب  هك  یرامـش  یب ناگبخن  هچ  دـیراد ، روضح  اجنیا  هك  امـش  هچ  زیزع ، ناگبخن  اھامش 

هك یرگید  شخب  رھ  و  تمالس ، هب  طوبرم  مولع  یكشزپ و  مولع  هچ  هیاپ ، مولع  هچ  ّینف ، مولع  هچ  یناسنا ، مولع  هچ  دینكیم -  راك  دینكیم و  قیقحت  دینكیم و  لیصحت  هك  یا  هتشر

اب رگا  هللاءاش  نا دینكیم و  یحّارط  ار  زیزع  ناریا  ی  هدنیآ ناتروشك و  ی  هدنیآ دیراد  هك  دیتسھ  امـش  دیروشك ؛ ی  هدنیآ تفرـشیپ  ناسدنھم  عقاو  رد  نات  همھ دـیتسھ -  راك  لوغـشم 

هك تسا  نیا  منكب  ضرع  امش  هب  مناوتیم  نم  هك  یا  هتكن .تخاس  دیھاوخ  اھامـش  ار  هدنیآ  ِناریا  دناسر و  دیھاوخ  هجیتن  هب  دینكب ، لابند  ار  نیا  ریگیپ  ِلمع  الاو و  تّمھ  مزج و  ِمزع 

، اھ یراوشد زا  رذگ  هك  تسا  هدیسر  هجیتن  نیا  هب  روشك  هاگتسد  رّكفتم  زغم  ی  هعومجم تسا ؛ ماظن  یارب  یداینب  تسایس  كی  الاب " باتش  اب  یملع  تفرشیپ   " تسایـس دینادب :

هد دودح  زا  تسا ، یداینب  تسایـس  كی  نیا  تسا ؛ یملع  تفرـشیپ  یكی ، دـشاب ، هتـشاد  زاین  همّدـقم  نكر و  هس  ود  هب  رگا  یمالـسا ، ناریا  رد  اھ  هاگـشزغل اھ و  هاگرطخ زا  روبع 

دـندرك و شالت  دـندرك ، راك  اھ  هنیمز نیا  رد  اھ ، هبخن اـھناوج و  دوخ  طـبر ، یذ رـصانع  نوگاـنوگ ، نالوئـسم  فلتخم ، یاـھتلود  دوشیم ؛ لاـبند  دراد  تسایـس  نیا  شیپ  لاـس  هدزاود 

یورین ًاعطق  منكیم : ضرع  الاح  مھ  امـش  هب  ما ، هتفگ مھ  نیلوئـسم  هب  ما ، هتفگ اھناوج  هب  ار  نیا  اھراب  نم  .دوشیم  راودـیما  دـنكیم ، هاگن  ناسنا  هك  ار  راـك  لوصحم  زورما  هللادـمحب 

ًالبق ام  ار  نیا  .تسھ  امش  رد  ییاناوت  نیا  دنناسرب ؛ ار  ناشّتلم  ناشروشك و  هبناج ، همھ تفرشیپ  یاھ  ّهلق هب  دنرداق  ام ، روشك  ناگبخن  ام ، روشك  یناسنا  یورین  ام ، روشك  ناوج 

هتشاد دوجو  نآ  تخاسریز  هك  روشك  رد  یروّانف  یملع و  راك  رھ  زورما  ما : هتفگ اھراب  نم  .دش  هبرجت  مھ  ام  دوخ  یارب  جیردتب  میتفگیم ، نارگید -  یاھ  هبرجت ساسارب  نارگید و  زا  - 

، نآ دـیلوت  نآ ، داجیا  هب  رداـق  یناریا  ی  هبخن یناریا و  دادعتـسا  مییوگب  اـم  هك  درادـن  دوجو  یزیچ  چـیھ  دـیآ ؛ یم رب  یناریا  ی  هبخن و  یناریا ، ناوج  یناریا ، ی  هدـننك ِتسد  زا  دـشاب ،

تفرشیپ .تسا  یحطس  نینچ  كی  ام  روشك  دادعتسا  حطس  عضو و  .درك  داجیا  ار  تخاسریز  نآ  دیاب  هك  دشاب  هتـشادن  دوجو  روشك  رد  نآ  تخاسریز  هكنیا  رگم  دشابن ؛ نآ  تخاس 

مھارف ملع  تفرشیپ  اب  زج  یعقاو  تفرشیپ  .تسا  نیا  تسا ، نیا  یلصا  تسایـس  یلـصا و  نامتفگ  میتفگ  هكنیا  ِّتلع  تسین ؛ ریذپ  ناكما ملع  تفرـشیپ  اب  زج  مھ  روشك  یعقاو 

.دش دھاوخن 

1392/07/17 ناوج ناگبخن  یلم  شیامھ  نیمتفھ  رد  ناگدننک  تکرش رادید  رد  تانایب 

باتـش ینعی  تسا ، بوخ  رایـسب  مھ  ام  دـشر  باتـش  تسا ، بوخ  ام  دـشر  ِقلطم  ددـع  .تسا  بوخ  یلیخ  یناھج  ساـیقم  رد  هقطنم و  ساـیقم  رد  زورما  اـم  ِیملع  دـشر  ّهتبلا 

فدھ هب  ّیتح  ای  میدیسر  فدھ  هب  ام  هك  تسین  نیا  یانعم  هب  یملع  دشر  باتـش  دوجو  .دنامب  ظوفحم  دیاب  باتـش  نیا  ینعی  تسین ؛ كالم  نیا  نكل  تسا ؛ الاب  یلیخ  تفرـشیپ 

.میدوب بقع  یلیخ  ام  نوچ  میا ؛ هدش كیدزن 

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

هاگن اب  لماك ، ی  هشیدنا اب  ینورد  تیوقت  .مینك  تیوقت  دیاب  ار  نامدوخ  نورد ، زا  .تسا  راك  ساسا  نیا  میھدـب ؛ ّتیّمھا  ماظن  ینورد  تخاس  تیوقت  هب  دـیاب  هك  تسا  نیا  نامداقتعا 

.تسا نكمم  ام  رظن  هب  هك  تسا  ییاھراك  اھنیا  یداصتقا ؛ تسرد  ّتیریدم  تخاس و  ی  هلیسو هب هچ  یملع ، تفرشیپ  ی  هلیسو هب هچ  نكمم ؛ تسا  یزیچ  هنادنمدرخ  هنالقاع و 

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

ِّلوا ّتیولوا  ود  وزج  نیا  مدرك  ضرع  .دنكب  مامتھا  نآ  هب  دیاب  تلود  صوصخب  دوشب ، دنك  ًاقلطم  دراد ، دوجو  زورما  هك  یباتـشرپ  تكرح  میراذـگن  ًالّوا  ملع ، ی  هنیمز رد  میناوتب  دـیاب  ام 

؛ دنتسھ نامرد  تشادھب مولع و  ترازو  ود  ملع ، تفرشیپ  یارب  كی  ی  هجرد لوئسم  ّهتبلا  .دوشب  راك  دیاب  ملع  تفرشیپ  ی  هلئـسم یور  هژیو  روط  هب ینعی  تسا ؛ روشك  یاھ  همانرب

.دننكب كمك  دیاب  دننكب و  كمك  هنیمز  نیا  رد  دنناوتیم  ناش  همھ اھنیا  یتامدخ ، ّیتح  یاھترازو  یزرواشك ، ترازو  یتعنص ، یاھترازو  نكل 

1392/05/15 اھ هاگشناد دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

نیا تسا ؛ هدمآ  تسد  هب  ینئمطم  زكارم  زا  تسا و  یبیرقت  یاھرامآ  اھنیا  .هدش  ربارب  هدزناش  لاس ، هدزاود  نیا  زا  لبق  هب  تبـسن  روشك  یملع  دشر  لاس ، هدزاود  دودـح  نیا  رد 

ربارب هدزیـس  ناریا  رد  ملع  تفرـشیپ  دشر  هك  دننك  رظنراھظا  ایند  ربتعم  یملع  یناسر  عالطا یاھھاگیاپ  هك  هدـش  بجوم  شرتسگ  هب  ور  ِیملع  تكرح  نیمھ  .تسا  مھم  یلیخ 

یاھرامآ وزج  نیا  .هدـش  یداع  نامیارب  مینكیم ، راركت  دایز  میونـشیم ، دایز  نوچ  ام  تسا ؛ یمھم  تاـكن  یلیخ  اـھنیا  میـشاب ، هتـشاد  رظن  رد  ار  اـھتیعقاو  نیا  .تسا  اـیند  طـسوتم 

اب دننكیم ؛ دنراد  ار  تواضق  نیا  هك  دنیایند  یمـسر  یناسر  عالطا یاھھاگیاپ  نیا  هن ، تسین ؛ تسرد  رامآ  نیا  ریخن ، دیوگب  مھ  رفن  كی  دھدب ، یرامآ  یرفن  كی  الاح  هك  تسین  یلخاد 

هكنیاامك دننكیم ؛ راكنا  دنناوتب ، رگا  دـنرادرب ؛ تسد  اھھاگیاپ  روجنیا  لاثما  یملع و  زكارم  رد  تلاخد  زا  یناھج  طلـسم  یاھتـسایس  هك  منكیمن  رواب  نم  ینعی  .دنتـسین  بوخ  مھ  ام 

مھ همھ  رایتخا  رد  هدش و  رـشتنم  ایند  رد  هك  دنیوگیم -  یملع  یناسر  عالطا یاھھاگیاپ  نیمھ  .دـنھدیم  ام  هب  ار  رامآ  نیا  لاح  نیعرد اما  دـننكیم ؛ راكنا  ار  ام  یاھتفرـشیپ  زا  یلیخ 

ینعی .تسا  یمھم  زیچ  یلیخ  نیا  تشاد ؛ دھاوخ  ار  ایند  یملع  مراھچ  ی  هبتر ناریا  رگید ، لاس  جـنپ  ینعی  لاس ٢٠١٨ ، رد  دنك ، ادیپ  همادا  ناریا  رد  تفرـشیپ  نیمھ  رگا  تسھ - 

اعدا مھاوخیمن  نم  هتبلا  .تسا  یمھم  زیچ  یلیخ  نیا  دوب ؛ دـھاوخ  ناریا  مراھچ ، روشك  دـندرك -  ركذ  هك  تسا  یروشك  هس  نآ  سیلگنا ؛ نیچ و  اكیرمآ و  رگید -  روشك  هس  زا  دـعب 

ِیمومع تكرح  كی  تسا ؛ كبـس  نیا  هب  نالا  روشك  یاھھاگـشناد  تكرح  شور و  نكیل  هن ، دنك ؛ دای  دنگوس  شیور  دناوتیم  ناسنا  هك  تسا  یئاھرامآ  دصرددص  اھرامآ  نیا  هك  منك 

.تفرشیپ هب  ور 

مھ اھنیا  زا  رتروآ  تفگـش اھرامآ  مینك ، هسیاقم  دوب -  توغاط  نارود  بـالقنا و  زا  لـبق  ثاریم  هك  هچنآ  ینعی  بـالقنا -  لوا  نارود  اـب  ار  روشك  زورما  ِیھاگـشناد  تیعـضو  رگا  اـم  بخ ،

زور نآ  .ربارب  جنپ  تسیب و  دودح  ینعی  تسھ ؛ روشك  رد  وجـشناد  رازھ  دص  راھچ  نویلیم و  راھچ  زورما  میتشاد ؛ وجـشناد  رازھ  داتفھ  دص و  دـش ، زوریپ  بالقنا  هك  یزور  نآ  .تسھ 

زكارم رد  هچ  اھھاگـشناد ، رد  هچ  میراد ؛ یھاگـشناد  ملعم  رازھ  تصـش  دودح  رد  زورما  دوب ، اھنیا  لاثما  ملعم و  رایـشناد و  رایداتـسا و  داتـسا و  رازھ  جنپ  دودـح  شود  رب  میلعت  راب 

اھامش ار  اھنیا  زا  یضعب  منك ؛ نایب  درادـن  یموزل  رگید  هك  ما  هدرك تشاددای  یئاھزیچ  اجنیا  نم  هتبلا  .تسا  یا  هدـنزرا یاھتفرـشیپ  اھنیا  تسا ، یمھم  لئاسم  اـھنیا  .یـشھوژپ 

اھنآ هب  ایند  رد  دوشیم و  رـشتنم  یناریا  نیققحم  فرط  زا  هك  یا  یملع تـالاقم  ینعی  دانتـسارپ -  یملع  تـالاقم  .دوش  حرطم  تسین  مزـال  مھ  اـھ  یـضعب دـیا ، هدینـش دـینادیم و 

تدھاجم سپ  .تسا  یمھم  ی  هدیدپ یلیخ  نیا  اما  منك ؛ هیكت  نآ  یور  مھاوخیمن  نم  الاح  هك  دنا ، هداد نم  هب  زیر  روط  هب  ار  شرامآ  تسا ؛ شیازفا  هب  ور  زور  هبزور دوشیم -  دانتـسا 

.هداتفا قافتا  روشك  رد  یملع 

؟ نامیاج رـس  مینیـشنب  میـشكب ، یتحار  سفن  كی  مینكیم ، هدـھاشم  روشك  رد  فلتخم  یاھ  هنیمز رد  ار  یملع  یاھتفرـشیپ  نیا  ام  هك  الاح  ایآ  تسا : حرطم  اجنیا  رد  یلاؤس  كـی 

ی همھ اب  میتسھ ؛ نمزم  یاھ  یگدنام بقع راچد  یگدنز  زاین  دروم  یاھـشناد  زا  یرایـسب  رد  زونھ  میبقع ، ملع  مدقم  طخ  زا  زونھ  ام  .هن  تسا ؛ یفنم  خـساپ  هك  تسا  ادـیپ  بخ ،

تكرح تعرس  اب  دنراد  دوشیمن ؛ هك  فقوتم  ایند  رد  ملع  ناوراك  یھگناو  .مینك  راك  دیاب  میتسھ ، یگدنام  بقع راچد  نوچ  سپ  .میا  هتشاد اھشناد  زا  یشخب  رد  هك  یتفرـشیپ  نیا 

روشك و یاھھاگـشناد  هب  ام  فرح  نیلوا  اذـل  .دراد  مزال  تدـھاجم  دراد ، مزال  شالت  شا  همھ اھنیا  میورب ؛ ولج  دـیاب  هكلب  مینك ، ظفح  ار  نام  یلعف هاـگیاج  دـیاب  طـقف  هن  اـم  .دـننكیم 

هب دشر  زا  ار  روشك  هاگـشناد  دـناوتن  یعنام  چـیھ  دوش ؛ فقوتم  روشك  یملع  تكرح  دـیراذگن  دـتفیب ، رْود  زا  تكرح  نیا  دـیراذگن  هك  تسا  نیا  روشك  ناگبخن  روشك و  نادنمـشناد 
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.درادب زاب  یملع  تفرشیپ  تمس 

نكیل تسا -  لـئاق  یتاذ  شزرا  ملع  یارب  مالـسا  تسا ؛ یمھم  ی  هطقن كـی  شدوخ  نیا  هتبلا  هك  تسین -  ملع  هب  یناـمرآ  مارتحا  تھج  هب  طـقف  مینكیم ، هیكت  ملع  یور  اـم  هكنیا 

تلم كی  هب  هك  یلـصا  لماع  .تردق  هب  دراد  جایتحا  دنك ، یگدنز  تمارك  اب  دنك ، یگدنز  زیزع  دنك ، یگدنز  تحار  هكنیا  یارب  تلم  كی  .تسا  تردـق  ملع  یتاذ ، شزرا  نیا  رب  ی  هوالع

نایناھج مشچ  رد  تلم  كی  یارب  یلم  تمارك  وربآ و  دناوتیم  مھ  دنك ، داجیا  یـسایس  رادتقا  دناوتیم  مھ  دنك ، داجیا  یداصتقا  رادتقا  دناوتیم  مھ  ملع ، .تسا  ملع  دشخبیم ، رادـتقا 

نیا یتاذ ، شزرا  یتاذ و  تمارك  رب  هوالع  ملع  سپ  .تسا  تمارك  اـب  ًاـعبط  اـھناسنا  یللملا و  نیب ی  هعماـج مشچ  رد  ملع ، ی  هدـننك دـیلوت  اـناد ، ملاـع ، تلم  كـی  .درواـیب  دوجو  هب 

.دوشن دْنك  فقوتم و  هجو  چیھ هب دراد ، دوجو  هك  یباتش  نیا  دراد ، دوجو  هك  یتكرح  نیا  دیاب  نیاربانب  .دراد  مھ  ار  نیرفآرادتقا  ِمھم  رایسب  یاھشزرا 

تـسرد تسا و  یھجوت  لباق  تاكن  دـندرك ؛ نایب  ار  یبوخ  تاكن  ایند  رد  یـسایس  یاھ  یدـنب هھبج ی  هنیمز رد  ناتـسود  .مینك  رواب  دـیاب  ار  نیا  دراد ؛ دوجو  نیا  رانك  رد  مھ  هتكن  كـی 

نیا ایآ  .دراد  دوجو  ایند  یاھتردق  نایم  رد  یمالـسا  یروھمج  ماظن  لباقم  رد  یدونع  نمـشد  ی  هھبج كی  هك  تسا  نیا  دشاب ، رظن  رد  دیاب  هك  یزیچ  اما  میراد ؛ داقتعا  مھ  ام  تسا ،

روشك دنچ  هب  طوبرم  نیا  ًادبا ؛ تسا ؟ یبرغ  یاھروشك  رثكا  رب  لمتشم  ایآ  ًادبا ؛ تسا ؟ ایند  یاھروشك  رثكا  رب  لمتشم  یمالـسا ، یروھمج  اب  ینمـشد  رد  جوجل  دونع و  ی  هھبج

ینكشراك نیمھ  اھ ، ینكشراك زا  یكی  دننكیم ؛ ینكشراك  دنفلاخم و  یمالـسا  یروھمج  ماظن  رادتقا  اب  یمالـسا و  یروھمج  ماظن  اب  یـصاخ  لئالد  رطاخ  هب  هك  تسا  یدنمتردق 

دیشاب هتشاد  هجوت  اما  ما ؛ هدرك مھ  قیوشت  مراد ، نیا  هب  داقتعا  مھ  هدنب  یھاگشناد ؛» یساملپید  «، » یملع یساملپید   » دنتفگ ناتـسود  زا  یـضعب  .تسا  یملع  ی  هنیمز رد 

لابند ار  ناشدوخ  فادھا  دننكیم و  یزیر  همانرب یملع » یـساملپید   » ی هطقن نیمھ  یور  رب  .دـننكیم  یزیر  همانرب هتكن  نیا  یور  دراد ، هجوت  صوصخب  هتكن  نیا  یور  لباقم  فرط  هك 

میرحت ی  هنیمز رد  زورما  هك  یئاھراك  نیا  زا  یشخب  .دنتسین  یضار  مھ  ام  یملع  تفرشیپ  زا  .میتسھ  قفاوم  ًالماك  ام  دریگب ، ماجنا  راك  تریصب ، اب  یھاگآ ، اب  هجوت ، اب  رگا  .دننكیم 

نیا نیاربانب ، .تسا  ازنورد  رادتقا  كی  یملع ، رادتقا  هك  دنك ؛ ادیپ  تسد  ازنورد  رادتقا  نیا  هب  یناریا  ی  هعماج دـنھاوخیمن  هك  تسا  نیمھ  هب  طوبرم  دـینكیم ، هدـھاشم  اھنیا  لاثما  و 

.دنك ادیپ  همادا  دیاب  تفرشیپ 

تفرـشیپ نامتفگ   » و یملع » تفرـشیپ  ملع و  نامتفگ   » هك تسا  نیا  دـشاب ، حرطم  مرتحم  دـیتاسا  اھمناخ و  نایاقآ و  نھذ  رد  مراد  رارـصا  هدـنب  ساـسا  نیا  رب  هك  یا  هتكن بخ ،

یزیچ چیھ  .دوش  تیوقت  ظفح و  دیاب  اما  دراد ، دوجو  زورما  هتبلا  هك  دوش ؛ ظفح  دیاب  هاگشناد  رد  روشك -  تفرشیپ  رد  هاگـشناد  ندش  میھـس  یارب  هزیگنا  ینعی  روشك - » یمومع 

هك روشك ، یاھزاین  تمدخ  رد  یملع  یاھتفرشیپ  نتفرگ  رارق  رب  رارصا  دشاب ؛ هتشاد  دوجو  هاگشناد  رد  یملع  یروآون  رب  رارصا  دیاب  .دنك  تمحازم  هاگـشناد  رد  نامتفگ  نیا  اب  دیابن 

یملع راك  هك  دوش  هجوت  دیاب  ًامتح  یدام -  یلام و  یاھتیفرظ  مھ  یناسنا ، یاھتیفرظ  مھ  تسا -  دودحم  اھتیفرظ  هرخالاب  .تسا  نیا  یـساسا  یاھرایعم  اھ و  یریگتھج زا  یكی 

.تسا ام  ی  هبرجت كی  مھ  نیا  .دنك  رپ  ار  اھألخ  نیا  دھد ، خساپ  اھزاین  نیا  هب  دناوتیم  هاگشناد  هك  میراد  ینوگانوگ  یاھزاین  ام  .دشاب  روشك  زاین  تھج  رد  ام 

1392/05/15 اھ هاگشناد دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

یریگ هلابند یاضف  اضف ، دـنكن ؛ تكرح  چوپ  لئاسم  تمـس  هب  هاگـشناد  یاضف  هك  اھھاگـشناد -  رد  نیذـفنتم  نیرثؤم و  مھ  ناریدـم ، مھ  ناداتـسا ، مھ  دـننك -  تبقارم  همھ  دـیاب 

ینانمـشد مھ  اجنیا  هتبلا  .دشاب  مكاح  نانچمھ  اھھاگـشناد  رب  روشك  یمومع  تفرـشیپ  نامتفگ  یملع و  تفرـشیپ  نامتفگ  ملع و  نامتفگ  دـشاب ؛ یـساسا  یلـصا و  لئاسم 

راختفا هاگشناد  كی  یارب  نیا  .درك  زیھرپ  دیاب  نیا  زا  دنك ؛ ادیپ  شیارگ  یسایس  یاھلاجنج  یسایس و  لئاسم  تمـس  هب  اھھاگـشناد  رد  یفنـص  لئاسم  ّیتح  دنلیام  هك  دنتـسھ 

ملع اجنآ  رد  هك  دشاب  یئاضف  كی  دیاب  هاگشناد  یاضف  .دوش  عقاو  یسایس  یاھنایرج  ریثأت  تحت  ًانایحا  تیمھا و  مك كچوك و  لئاسم  عاعشلا  تحت نآ  یـساسا  لئاسم  هك  تسین 

.دشاب هتشاد  ار  شدوخ  بسانم  تسیز  دناوتب  مِلاع  و 

یمالسا بالقنا  تكرب  هب  تسا ، هداتفا  قافتا  روشك  یملع  طیحم  رد  زورما  ات  هك  یتاقیفوت  نیا  یملع و  تفرشیپ  نیا  هك  دنراد  هجوت  ناتـسود  ی  همھ تسا ؛ مولعم  مھ  نیا  هتبلا 

ی هلئـسم رد  هلمج  زا  مومع و  روط  هب  ار  روشك  عاضوا  تسناوتیمن  ینید  داقتعا  بالقنا و  ی  هدـنربشیپ لاعف و  لماع  رگا  .تسا  بالقنا  تكرب  هب  تسا ، مالـسا  تكرب  هب  نیا  تسا ؛

ار اھتفرشیپ  نیا  ملع  ی  هنیمز رد  دناوتب  دنا -  هتخود نآ  هب  عمط  مشچ  اھنآ  هك  ناریا -  لثم  یروشك  كی  دادیمن  هزاجا  رگ  هطلس یاھتردق  ذوفن  عاعـش  ًانیقی  دھد ، رارق  ریثأت  تحت  ملع 

.دنراد ذوفن  طلست و  اھنآ  هك  یئاھاجنآ  دنراذگیمن ؛ مھ  رگید  یاھاج  هكنیاامك  دنتشاذگیمن ؛ دروآ ؛ تسد  هب  ار  سفن  هبدامتعا یروابدوخ و  نیا  دنكب و 

1392/05/15 اھ هاگشناد دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

زونھ اھ  یلیخ یارب  روشك  كی  یلم  نابز  تیمھا  زیزع ! نارھاوخ  ناردارب و  تسا  مھم  یلیخ  نابز  .دوش  هدافتـسا  یـسراف  نابز  ذوفن  شرتسگ و  یارب  روشك  رد  یملع  تفرـشیپ  زا 

یزاس هژاو یسراف  دیسیونب ، یسراف  .دوش  رتشیب  زور  هبزور ناھج  حطـس  رد  یـسراف  نابز  ِیگنھرف  ذوفن  دیاب  .دنك  ادیپ  شرتسگ  دیاب  یـسراف  نابز  .تسین  هتخانـش  هتـسناد و 

یراختفا نیا  .دنریگب  دای  ار  یـسراف  نابز  دنورب  دنوش  راچان  دننكیم ، هدافتـسا  ام  روشك  یملع  یاھتفرـشیپ  زا  هك  یناسك  نآ  هدنیآ ، رد  هك  مینك  یراك  .دینك  داجیا  حالطـصا  دینك و 

نیا اب  دنناوتیم  اھـشناد  مولع و  نیرت  فیرظ نیرت و  قیقد هك  دراد  شیاجنگ  تیفرظ و  ردـقنیا  یـسراف  نابز  .تسا  یجراخ  نابز  نالف  ام  روشك  یملع  نابز  ًامتح  میئوگب  ام  هك  تسین 

اھنیا ناملآ -  لثم  هسنارف ، لثم  اھنآ -  یملع  نابز  هب  دوش  لیدبت  یـسیلگنا  نابز  دنتـشاذگن  مھ  یئاپورا  یاھروشك  زا  یـضعب  هكنیاامك  .میراد  یتیفرظرپ  نابز  ام  .دـنوش  نایب  نابز 

زا یكی  .دیھد  جرخ  هب تیمح  هك  نیا  هب  دراد  جایتحا  ًاعقاو  تسا ؛ یمھم  رایسب  ی  هلئسم نابز ، ی  هلئـسم .دندرك  ظفح  ناشیاھھاگـشناد  رد  یملع  نابز  ناونع  هب  ار  ناشدوخ  نابز 

؛ هداتفین قافتا  راك  نیا  اھروشك ، زا  یلیخ  تلفغ  اب  هنافسأتم  .تسا  ایند  رد  ناش  یلم نابز  شرتسگ  یور  رب  هیكت  دنھدیم ، ماجنا  ایند  رد  رایـشوھ  هاگآ و  یاھتلود  هك  یئاھمامتھا 

نابز تسد و  رد  غیرد  یب هناگیب  یاھ  هژاو هكنیا  زا  بالقنا ، زا  شیپ  زا  هدنب  .دنا  هداد رارق  عاعشلا  تحت ای  هدرب  نیب  زا  یلكب  ار  اھتلم  زا  یرایـسب  ِیلـصا  یاھنابز  ار ، یموب  یاھنابز  ّیتح 

؛ مدربیم جـنر  هشیمھ  تسنادـیم -  یراختفا  كی  ار  نیا  دـنك ، نایب  یگنرف  ریبعت  كی  اب  ار  یبلطم  كـی  هچناـنچ  رگا  یـسك  هنأـك  دـندركیم -  راـختفا  اـھنآ  هب  تفریم و  راـك  هب  اـم  مدرم 

كی هك  دـننكیم  راختفا  هنأك  یا  هدـع كی  تفرن ! نیب  زا  هنافـسأتم  یكی  نیا  تفر ؛ نیب  زا  بالقنا  اب  بـالقنا ، زا  شیپ  طـلغ  یاھتنـس  زا  یلیخ  تسا ! یقاـب  نیا  مھ  زورما  اـت  هنافـسأتم 

الاح دعب  دننك ؛ هدافتـسا  یبرغ  تاریبعت  زا  دنرادیم  تسود  دراد ، دوجو  ناونع  نآ  یارب  یـسراف  لداعم  ی  هژاو هك  یلاح  رد  دننك ؛ نایب  یگنرف  ی  هژاو كی  اب  ار  یناونع  كی  ار ، یتقیقح 

درادن یموزل  الاح  رگید  هك  مراد ، نھذ  رد  یئاھ  هنومن نم  .تسا  روآ  جـنر ًاعقاو  هك  هدیـسر ، مھ  هناماوع  حوطـس  نیئاپ و  حوطـس  رد  یا  هدرتسگ یاھ  هنماد هب  رگید  نیا  شاوی  شاوی 

.منك ضرع  ار  اھنآ 

هتشاد هجوت  مینادیم ، روشك  یمومع  تفرشیپ  مزال  طرـش  ار  یملع  تفرـشیپ  میتسھ و  تفرـشیپ  لابند  رگا  ام  هك  تسا  نیا  دشاب -  رخآ  ی  هتكن دیاش  هك  مھ -  رگید  ی  هتكن كی 

ار تفرشیپ  ام  .تسا  یمالسا  یناریا -  تفرشیپ  یوگلا  ندرك  لابند  یمالسا ، یروھمج  ماظن  یعطق  راك  روتسد  .تسین  یبرغ  یوگلا  اب  تفرشیپ  تفرشیپ ، زا  ام  دارم  هك  میشاب 

زا ار  رقف  تسناوتن  یبرغ  ی  هتفرـشیپ یاھروشك  تفرـشیپ  .درادن  زورما  ِهاگآ  ناسنا  یارب  یا  هبذاج چیھ  یبرغ  تفرـشیپ  میھاوخیمن ؛ تفر ، شیپ  درك و  لابند  برغ  هك  یلكـش  هب 

تراغ رامعتسا و  ملظ و  ی  هیاپ رب  تفرـشیپ  نآ  ًالوا  .دنك  رقتـسم  ار  یناسنا  قالخا  تسناوتن  دنك ، رقتـسم  هعماج  رد  ار  تلادع  تسناوتن  دربب ، نیب  زا  ار  ضیعبت  تسناوتن  دربب ، نیب 

.دش انب  رگید  یاھروشك 

1392/05/06 نایوجشناد رادید  رد  تانایب 

اب تسا ، هدمآ  تسد  هب  هللادمحب  زورما  ات  هك  ار  یئاھتفرشیپ  یملع ، ی  هصرع رد  میتسناوت  ام  هچنانچ  رگا  .تسا  یملع  زاین  روشك ، كی  ی  هجرد یساسا و  یاھزاین  زا  یكی  زورما 

، یللملا نیب لئاسم  ی  هنیمز رد  مھ  یعامتجا ، تالكـشم  ی  هنیمز رد  مھ  یـسایس ، تالكـشم  ی  هنیمز رد  مھ  یداصتقا ، تالكـشم  ی  هنیمز رد  مھ  مینك ، لاـبند  تعرـس  نیمھ 

مھ نیا  زا  دعب  نكیل  هدش ؛ راك  یلیخ  هنیمز  نیا  رد  هتشذگ ، لاس  هدزای  لاس ، هد  دودح  نیا  رد  .تسا  یمھم  رایـسب  ی  هلئـسم ملع  .دش  دھاوخ  یگرزب  یاھ  یئاشگ هرگ ًانئمطم 

.دریگب ماجنا  یداھج  ِیملع  راك  دشاب ؛ یداھج  دیاب  روشك  رد  هاگشناد و  رد  یملع  راك  هك  تسا  نیا  ما  هدیقع نم  .دوش  فعاضم  راك  دوش ؛ راك  دیاب 

1392/04/30 ماظن نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

ینعی مینیب ؛ یمن رگید  یاھروشك  رد  تدم  نیا  فرظ  رد  ام  ار  رییغت  رادـقم  نیا  هك  تسا  هدرك  رییغت  یردـق  هب  زورما  ات  لاس ١٣۵٧ -  زا  ینعی  بـالقنا -  یزوریپ  عطقم  زا  ناریا  روشك 

ات .تسا  هدوب  یرتشیب  ی  هلـصاف میدیـسر ، زورما  ام  هك  یا  هطقن نیا  هب  ندیـسر  ات  ناشتكرح  ی  هلـصاف یملع ، یتعنـص و  یندـمت و  ی  هتفرـشیپ یاھروشك  .مرادـن  غارـس  هدـنب 
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كی هك  میا -  هدرك تفرشیپ  یملع  یاھ  هنیمز رد  مھ  ام ، .تسا  هدشن  هدید  ای  تسا  هدش  هدید  رتمك  تفرشیپ  رادقم  نیا  ایند  رد  هك  دسریم  مرظن  هب  مراد ، عالطا  هدنب  هك  یئاجنآ 

تواضق نیا  هن ، مینزب ؛ ار  فرح  نیا  یلخاد  نالوئسم  ناونع  هب  هكنیا  هن  تسا ؛ اھنیا  زا  شیب  یلیخ  ام  یملع  یاھتفرشیپ  هتبلا  و  دندرك ، هراشا  زورما  روھمج  سیئر  یاقآ  ار  یـشخب 

.میا هدرك تفرشیپ  یسایس  ی  هنیمز رد  مھ  تسا -  ایند  یملع  زكارم 

1392/04/30 ماظن نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

یور .دـننك  هجوت  دـیاب  تفرـشیپ  یارب  یلـصا  ی  هطقن ود  نیا  هب  دـنراد ، هدـھع  هب  روشك  رد  ار  یـساسا  روما  ی  هرادا هك  یناـسك  روشك ، ناراذگتـسایس  روـشك ، نـالك  نالوئـسم 

.دـنراد هجوت  همھ  تسا ؛ یمومع  ًاتبـسن  هناتخبـشوخ  داـصتقا  هب  هجوت  .دوش  هیكت  دـیاب  مھ  روشك  یملع  تفرـشیپ  ی  هلئـسم یور  دوـش ، هیكت  دـیاب  روـشك  داـصتقا  ی  هلئـسم

راك هتبلا  .دریگب  ماجنا  نیلوئـسم  تمھ  اب  مھ  یداصتقا  ی  هسامح تفرگ ، ماجنا  یـسایس  ی  هسامح هك  ناـنچمھ  میراودـیما  .هدوب  لاـسما  راعـش  وزج  مھ  یداـصتقا  ی  هساـمح

تكرح هتـشذگ ، لاس  هد  نیا  رد  .منكیم  هیكت  نم  مھ  ملع  ی  هلئـسم یور  .دوش  زاغآ  تكرح  دیاب  نكیل  تسین ؛ لاس  كی  هام و  ود  هام و  كی  راك  تسین ؛ یتدـم  هاتوك راك  یداصتقا ،

، میسرب بولطم  حطس  نآ  هب  میھاوخب  ام  رگا  .دوشن  دنك  دیاب  تفرشیپ  تعرس  نیا  اما  تسا ؛ هدوب  بوخ  رایسب  تفرشیپ ، تعرس  یملع و  تفرشیپ  هدوب ؛ بوخ  یلیخ  ام  یملع 

.مینك ظفح  نانچمھ  ار  تفرشیپ  تعرس  نیا  دیاب  میسرب ، یناھج  شناد  مدقم  طوطخ  هب  میھاوخب  رگا 

1392/03/14 ینیمخ ماما  ترضح  تلحر  زورلاس  نیمراھچ  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

، دنیوگیم ام  ی  هرابرد نارگید  زورما  .میتشادـن  روشك  رد  یملع  راختفا  چـیھ  بالقنا  زا  لبق  ام  .یملع  ی  هتفرـشیپ روشك  كی  هب  دـش  لیدـبت  یملع ، ظاحل  زا  ام  ی  هدـنام بقع روشك 

ینیب شیپ یملع  شجنـس  زكارم  تسا ؟ یمك  زیچ  نیا  .تسا  ایند  طسوتم  ِربارب  هدزای  یملع ، تفرـشیپ  باتـش  دشر و  هك  دننكیم  تواضق  ناریا  ی  هرابرد یناھج  شجنـس  زكارم 

، تشادـن یراـختفا  چـیھ  یملع  ظاـحل  زا  هك  یروشك  نآ  تسا ؟ یكچوك  زیچ  نیا  .دریگیم  رارق  اـیند  یملع  مراـھچ  ی  هبتر رد  ناریا  لاس ٢٠١٧ -  ات  رگید -  لاس  دـنچ  ات  هك  دـننكیم 

.نیا هب  دش  لیدبت 

1392/03/14 ینیمخ ماما  ترضح  تلحر  زورلاس  نیمراھچ  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

یئامن هایـس یانعم  هب  داقتنا  نكیل  دـننك ، داقتنا  دـننزب ؛ فرح  هنافـصنم  هك  منكیم  تحیـصن  دـننك ، بلج  ناـشدوخ  تمـس  هب  ار  مدرم  نیا  ناـنیمطا  دـنھاوخیم  هك  یناردارب  هب  نم 

زور بش و  دنا و  هدـمآ راك  رـس  اھنآ  دوخ  لثم  یناسك  تسا و  هتفرگ  ماجنا  یلبق  یاھتلود  رد  هچ  تلود ، نیا  رد  هچ  هك  دـشابن  یا  هتـسجرب رایـسب  یاھراك  راكنا  یانعم  هب  دـشابن ؛

ام روشك  رد  زورما  .دیوگب  مھ  ار  فعـض  صقن و  دیوگب ، ار  تبثم  راك  ناسنا  هك  تسا  نیا  داقتنا  تسین ؛ تبثم  تاھج  راكنا  یانعم  هب  داقتنا  .دنا  هداد ماجنا  ار  اھراك  نآ  دـنا و  هدرك شالت 

نارازھ اھتلود ، فلتخم  یاھتیلوئـسم  ی  هرود رد  ینالوط ، یاھلاس  رد  .تسا  هتفرگ  ماجنا  هتـسجرب  ِراك  نارازھ  دـنك ؛ عورـش  رفـص  زا  هك  درادـن  جاـیتحا  دـیایب ، راـك  رـس  یـسك  رگا 

رد مھم  رایسب  روما  تسا ، هدرك  تفرشیپ  یئانبریز  یاھراك  تسا ، هدرك  تفرـشیپ  تعنـص  تسا ، هدرك  تفرـشیپ  ملع  تسا ؛ هدمآ  دوجو  هب  روشك  نیا  یارب  یـساسا  تخاسریز 

.دشاب دعب  هب  اجنیا  زا  دیاب  دننكیم ، یراك  رھ  دنھدب ؛ تسد  زا  دیابن  ار  اھنیا  تسا ؛ هدش  ارجا  یزیر و  همانرب فلتخم  یاھ  هنیمز

1392/02/18 نایگنھرف زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یگنھرف یداصتقا و  یـسایس و  ی  هطلـس ناگناگیب و  تلاخد  اـب  دـش  هارمھ  قاـنتخا  نیا  مھ  دـعب  هك  قاـنتخا ــ  ینـالوط  نارود  لوط  رد  دراد ، هك  یدادعتـسا  ی  همھ اـب  تلم  نیا 

رد ار  تصرف  نیا  بالقنا  .میدش  یتفرعم  یگنھرف و  نوگانوگ  یاھتفآ  راچد  میدنام ، بقع  داصتقا  زا  میدنام ، بقع  یگدنزاس  زا  میدنام ، بقع  ملع  ی  هداج زا  دـنام ؛ بقع  ناگناگیب ــ 

، درك یتفرشیپ  هچ  داد ، ناشن  دوخ  زا  یتراھم  هچ  ناریا  تلم  بالقنا ، ی  هتـشذگ ی  هھد هس  لوط  رد  هك  دینیب  یم و  دنك ؛ ناربج  ار  یگدنام  بقع نیا  هك  تشاذگ  ناریا  تلم  لباقم 

یاھتفرشیپ شا  هنومن كی  تسین ؛ لاس  یس  اب  بسانتم  هھد ، هس  نیا  رد  ناریا  تلم  یاھتفرشیپ  .ملاع  رـساترس  رد  ناگدننیب  ی  همھ هب  درك  هئارا  دوخ  دوجو  رد  یدادعتـسا  هچ 

یخوش نیا  تسا ؛ یناھج  طسوتم  ربارب  هدزیـس  ام  یملع  تفرـشیپ  تعرـس  .دـندرك  مھ  فارتعا  هك  دـننك ؛ فارتعا  اھنآ  هب  هك  دـنرادن  یا  هراـچ یناـھج  عماـجم  هك  تسا  یملع 

، مینكیم تكرح  میراد  یناھج  تعرـس  طسوتم  ِربارب  هد  زا  شیب  هكنیا  اب  میدوب ! بقع  ردقچ  ام  دینیبب  .میبقع  یملع  ظاحل  زا  زونھ  ام  تفرـشیپ ، تعرـس  نیا  اب  لاح  نیع  رد  تسا ؟

رد دنكیمن ؛ مھ  فارتعا  دنك ، فارتعا  دیابن  نمـشد  هك  تسھ  مھ  یئاھـشخب  كی  دننكیم ؛ فارتعا  نمـشد  هك  تسا  یـشخب  نیا  .درك  ظفح  دیاب  ار  تعرـس  نیا  سپ  .میبقع  زونھ 

روج نیمھ  یمومع  تریـصب  یھاـگآ و  ی  هنیمز رد  تسا ، روج  نیمھ  روشك  ِیگدـنزاس  ی  هنیمز رد  تسا ، روج  نیمھ  یعاـمتجا  ی  هنیمز رد  تسا ، روـج  نیمھ  یـسایس  ی  هنیمز

یوربآ یلم و  رادـتقا  صوصخرد  .راك  نیا  تفرـشیپ  هب  دـننك  قیوشت  ار  ام  تلم  اداـبم  هك  دـنیوگب ، دـننادیمن  تحلـصم  ناـشتاراھظا  رد  ناـشتاغیلبت ، رد  اـم  نانمـشد  ار  اـھنیا  تسا ؛

اھتفرشیپ نیا  دیاب  تسا ؛ مك  نانچمھ  اھتفرشیپ  نیا  لاح  نیع  رد  اما  .تسا  بالقنا  تكرب  هب  اھتفرشیپ  نیا  .دوش  هظحالم  تبسن  نیمھ  اب  دیاب  تفرشیپ  تعرس  مھ  یللملا  نیب

.دنك ادیپ  شیازفا 

، دنك ظفح  یتفرعم ــ  یگنھرف و  ی  هنیمز رد  هچ  یعامتجا ، ی  هنیمز رد  هچ  یسایس ، ی  هنیمز رد  هچ  یملع ، ی  هنیمز رد  هچ  ار ــ  تفرشیپ  باتش  تعرـس و  نیمھ  ناریا  تلم  رگا 

.تسا ناریا  تلم  ی  هتسیاش هك  یزیچ  نآ  تفرگ ؛ دھاوخ  رارق  دوخ  ی  هتسیاش هاگیاج  رد  هك  دیشك  دھاوخن  لوط  یدایز  نامز  كشالب 

1392/02/16 تاباختنا یرازگرب  ناراکردنا  تسد  رادید  رد  تانایب 

یحارط دـنراد  شیپ  یتدـم  زا  دـندرك -  راك  یمالـسا  یروھمج  هیلع  دنتـسناوت ، تقو  رھ  هك  نمـشد -  ی  هدـش هتخانـش  یمـسر و  یاھ  هناسر مھ  هعفد  نیا  هك  میراد  عالطا  اـم 

اھفرح نیا  زا  رت  عیسو یلیخ  ناش  یزیر همانرب اھتنم  دنا ، هدرك مھ  عورش  دننك ؛ درـس  تاباختنا  هب  تبـسن  ار  مدرم  لد  هكنیا  یارب  دننكیم ، یزاس  همانرب دننكیم ، یزیر  همانرب دننكیم ،

روضح رگا  .دننكیم  شالت  اذل  دنـشابن ؛ هنحـص  رد  مدرم  دنھاوخیم  دنوشن ؛ میھـس  روشك  تیریدم  روشك و  ی  هرادا رد  مدرم  دنھاوخیم  دـنیاین ؛ قودنـص  یاپ  مدرم  دـنھاوخیم  تسا ؛

هك تسا  مدرم  روضح  .دشخبیم  تینوصم  ام  زیزع  روشك  هب  یمالـسا و  ماظن  هب  هك  تسا  مدرم  روضح  .دـننك  ربارب  نیدـنچ  ار  ناشدوخ  مجاھت  دـنناوتیم  یتحارب  اھنآ  دـشابن ، مدرم 

اھلاس نیا  لوط  رد  هك  نانچمھ  دنكیم -  تفرـشیپ  ام  تیریدم  یاھراكوزاس  دنكیم ، تفرـشیپ  ام  تریـصب  دنكیم ، تفرـشیپ  ام  ملع  دنكیم : تیوقت  ام  نورد  رد  ار  ّتوق  تردق و  لماوع 

.دننك قنور  یب ار  تاباختنا  دننكیم  یعس  اذل  دشابن ، اھ  هزیگنا نیا  دنھاوخیم  تسا ؛ مدرم  یاھ  هزیگنا رطاخ  هب  تسا ، مدرم  روضح  رطاخ  هب  نیا  تسا -  هدرك  تفرشیپ 

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 

: هب هجوت  اب  یسرد  یشزومآ و  یزیر  همانرب  ماظن  رد  لوحت  داجیا  - 4

یاھتفرـشیپ اب  یوتحم  قابطنا  روشک و  یاھزاین  اب  بسانتم  یمالـسا و  تیبرت  میلعت و  هفـسلف  رب  ینتبم  یلم  سرد  همانرب  نیودت  تیبرت و  میلعت و  یاوتحم  نتخاس  دمآزور  - 1-4

.یناریا - یمالسا تیوھ  گنھرف و  تیوقت  هب  مامتھا  یروانف و  یملع و 

1392/01/01 یوضر رھطم  مرح  رد  تانایب 

ای دننکن ، تکرش  همھ  دوش ؛ رازگرب  کبـس  تسـس و  سالجا  نیا  هک  دننک  یراک  میتشاد ، نارھت  رد  ار  اھدھعتمریغ  سالجا  نوچ  ام  هک  دوب  نیا  اھنیا  یعـس  یللملا  نیب لئاسم  رد 

، دـندرک تکرـش  نارھت  رد  اھروشک  نارـس  .دنتـسھ  اھدـھعتمریغ  شنج  وضع  ناھج  یاھتلم  ثلث  ود  .داتفا  قاـفتا  دنتـساوخیم ، اـھنآ  هک  هچنآ  سکع  تسرد  .دـننکن  لاـعف  تکرش 

ساسحا ناریا  تلم  لباقم  رد  همھ  .دندرک  یتفگش  راھظا  روشک  یداصتقا  یروّانف و  یملع و  یاھتفرشیپ  زا  همھ  دندرک ، نیسحت  ار  ناریا  همھ  .دندرک  تکرش  هیاپدنلب  نالوئـسم 

هک هچنآ  لباقم  ی  هطقن تسرد  .دندرک  قیدصت  همھ  ار  نیا  دنتـشگرب ، هک  مھ  ناشیاھروشک  هب  دنتفگ ؛ مھ  ناشیاھ  هبحاصم رد  دنتفگ ، مھ  ام  هب  ار  نیا  دندرک ؛ نیـسحت  دیجمت و 

.دنراذگب ریثأت  دنتسناوتن  داتفا ؛ قافتا  دنتساوخیم ، ناریا  تلم  نانمشد 

1392/01/01 یوضر رھطم  مرح  رد  تانایب 

هک یناسنا  یارب  نکرُپ و  مشچ ًاتقیقح  هک  دش  یئاھراک  یروّانف  ملع و  ی  هنیمز رد  .تسا  لاس 91  لوط  رد  یملع  گرزب  یاھتفرشیپ  ملق ، کی  لاس 91 ] یاھتفرشیپ  اب  هطبار  رد  ]

converted by Web2PDFConvert.com



ی هراوھام ام  نادنمشناد  ام ، زیزع  ناناوج  دنریگب ، تخـس  ناریا  تلم  رب  دنتـساوخ  هک  یلاس  نیمھ  ینعی  .تسا  هدننک  لاحـشوخ هدننکدنـسرخ و  تسا ، روشک  ی  هدنیآ هب  دقتعم 

کی دراد  اج  هک  تسا  یردق  هب  اھنیا  زا  مادک  رھ  تیمھا  .دش  هتخاس  هتفرشیپ  قوف  ی  هدنگنج دنداتـسرف ؛ اضف  هب  هدنز  دوجوم  اب  ار  ماگـشیپ  رگـشواک  دنداتـسرف ؛ اضف  هب  ار  دیھان 

یلماک ِیناسرربخ  دوشیمن و  غیلبت  تسرد  تسا ، مکارتم  نوچ  اھراک  .دننک  تسرد  هراونشج  دنزاسب ، دورس  شیارب  دنک ، یدنسرخ  یلاحشوخ و  راھظا  اھنیا  زا  کی  رھ  یارب  تلم 

راکنا لوا  هک  دوب  روآ  بجعت یللملا  نیب  نارظان  ایند و  نادنمـشناد  یارب  هیـضق  نیا  ردـقنآ  تشگرب ، ملاـس  دـش و  هداتـسرف  اـضف  هب  هدـنز  دوجوم  نیا  هک  یتقو  .دریگیمن  ماـجنا  مھ 

.دننک لوبق  هک  دندش  روبجم  دندرک ، هدھاشم  ار  تیعقاو  یتسرد و  یاھ  هناشن قیاقح و  تسین و  یا  هراچ دندید  هک  دعب  یلو  دندرک ؛

یـصصخت یاھراک  .میدـش  لوا  هقطنم  رد  یرواـّنف  تسیز ی  هنیمز رد  .تسا  مدرم  تمالـس  هب  طوبرم  هک  تفرگ  ماـجنا  یگرزب  یاـھراک  یکـشزپ  یـسدنھم  تمالـس و  ی  هزوح رد 

زا یگدـنز و  زا  ار  وا  هکنیا  یارب  دـنتفرگ ، تخـس  ناریا  تلم  رب  هک  تسا  یلاس  نامھ  نیا  .دـش  دـیلوت  ساسا  نیا  رب  یئوراد  ددـعتم  مالقا  تفرگ و  ماـجنا  هنیمز  نیا  رد  یا  هتـسجرب

ادـیپ هقطنم  رد  ار  لوا  ی  هبتر تسا ــ  تعنـص  یروّانف و  ی  هنیمز رد  بـالقنا  کـی  هک  یرواـّنفونان ــ  ی  هزوح رد  لاـس ، نیمھ  رد  .دـننک  مورحم  یرـشب  دادعتـسا  یاـھ  هدروآرف ی  همھ

تفرـشیپ تعرـس  رد  یملع ، تالاقم  راشتنا  رد  یملع ، دیلوت  ملع و  یاھدروکر  رد  .میدوب  هقطنم  رد  ملع  دیلوت  لوا  ماقم  مھم ، ِیملع  ی  هزوح نیدـنچ  رد  لاس ، نیمھ  رد  .میدرک 

دشر دصرد  کی  یس و  هتشذگ  لاس  هب  تبسن  روشک  نایوجشناد ، ی  هناروّانف ِیملع  تاقباسم  رد  .میدوب  تفرشیپ  دھاش  ناھج ، لک  ِیملع  تادیلوت  رد  روشک  مھـس  رد  یملع ،

روشک رد  نایوجـشناد  بالقنا ، لوا  ربارب  جنپ  تسیب و  .میراد  وجـشناد  لاسما  ام  بالقنا ، لوا  ربارب  جنپ  تسیب و  هک  درک  ادیپ  شیازفا  یردق  هب  وجـشناد  دادعت  لاس 91 ، رد  .تشاد 

یژرنا رد  یئوراد ، ناھایگ  رد  ون ، یاھ  یژرنا رد  یداینب ، یاھلولس  رد  تسیز ، طیحم  ی  هزوح رد  بآ ، ی  هزوح رد  .تسا  ناریا  تلم  میظع  یاھتفرشیپ  اھنیا  .دنتسھ  لیصحت  لوغـشم 

ار ناریا  تلم  ات  دندرک  جیسب  ار  دوخ  شالت  ی  همھ ناریا  تلم  نانمشد  هک  تسا  یلاس  نآ  هب  طوبرم  همھ  اھنیا  .دنک  ادیپ  تسد  یگرزب  یاھتفرـشیپ  هب  تسناوت  روشک  یا ، هتـسھ

.دنزادنیب راک  زا 

1392/01/01 یوضر رھطم  مرح  رد  تانایب 

تمالـس تسا ، مھم  روشک  تینما  تسین ؛ داصتقا  ی  هلئـسم مھ  هلئـسم  اھنت  اما  ما ، هدرک هیکت  نآ  یور  رب  یپ  رد یپ لاس  دـنچ  نیا  رد  هدـنب  هک  تسا  یمھم  ی  هلئـسم داـصتقا 

ــ  دـش دـھاوخ  ناسآ  یدـعب  یاھراک  ی  همھ دـنک ، تفرـشیپ  ملع  روشک  رد  هچنانچ  رگا  هک  تسا ــ  راک  یانبریز  راک و  ساـسا  تسا و  مھم  یملع  یاھتفرـشیپ  تسا ، مھم  مدرم 

لالقتسا ی  هناوتشپ روشک  کی  تلم و  کی  یا  هقطنم رادتقا  ذوفن و  تسا ، مھم  تلم  کی  نتشادن  بابرا  تلم و  کی  ندوبن  تسدریز  تسا ، مھم  روشک  یارب  یلم  تزع  لالقتـسا و 

.تسا مھم  تسا و  روشک  تینما  و 

1391/12/21 کیپملاراپ کیپملا و  ناروآ  لادم رادید  رد  تانایب 

 - دراد یملع  دعاوق  هک  یئاھنآ  یشزرو -  یاھ  هنیمز رد  .ما  هتفگ مھ  اھراب  تسا ، نم  یاھفرح  وزج  نیا  تسا ؛ تسرد  ًالماک  دندرک ؛ تبحـص  شزرو  ندرک  یملع  هب  عجار  ناتـسود 

هک نیا  دوشیم ، راک  نآ  یور  هدرک و  فشک  شزرو  نالف  ی  هنیمز رد  ایند  زورما  دـینک  ضرف  هک  یزیچ  کی  .دـنھد  ماـجنا  یملع  تاـقیقحت  رب  ی  هدـنیازفا یاـھراک  دـننک ؛ یملع  قمعت 

ناریا رد  اھراک  نیا  بخ ، .دنک  خسن  ار  اھنآ  ّیتح  ای  دھدب ، ءالتعا  ار  اھنآ  هک  دز ، دوشیم  اھنآ  یور  رب  اھنآ و  ساسا  رب  یئاھفرح  رگید -  یملع  یاھراک  زا  یلیخ  لثم  تسین -  رخآ  فرح 

ام نانمـشد  رطاخ  هب  زگرھ  هک  میداد  ماجنا  ار  یئاھراک  .تسا  هدوب  اھناوج  نیمھ  ی  هلیـسو هب  مینکیم ، تفرـشیپ  میراد  همھ  نیا  یملع ، راوشد  یاھ  هنیمز رد  هک  ام  .دریگب  ماجنا 

.دیھد ماجنا  مھ  ار  نیا  بخ ، .دھد  ماجنا  دناوتب  یناریا  هک  درکیمن  روطخ  مھ 

نالف هب  دھدب  وا  دعب  دـصرد ؛ هب 20  دنک  لیدـبت  وا  ات  دـیھدب  روشک  نالف  هب  ار  ناتدـصرد  مویناروا 5/3  دیئایب  دـیاب  دـنتفگ  ام  هب  دـشیم ، مامت  تشاد  نارھت  یتاقیقحت  روتکآر  تخوس 

تخوس میتساوخیم  ام  هچنانچ  رگا  .تشذگیمن  مھ  ًاعطق  هک  درذگب ، ناخ  نیدنچ  زا  ینعی  لخاد ! دیایب  تخوس  نیا  ایند ، نایاقآ  ی  هزاجا اب  دعب  تخوس ؛ هب  دنک  لیدـبت  وا  هک  روشک ،

رگا متفگ  نم  یتقو  کی  .دـندادیمن  ام  هب  ار  نآ  زا  یا  هرذ دـندرکیمن ، ریقحت  لیلذ و  ار  ناریا  تلم  ات  میرخب ، اھنیا  زا  میراد ، اجنیا  رد  هک  یتاقیقحت  یاـھروتکآر  نیمھ  یارب  ار  یا  هتـسھ

رکف اھنیا  بخ ، .دـنا  یروجنیا اھنآ  .دـنتخورفیم  ام  هب  فازگ  یاھتمیق  اب  ار  شا  یرطب یرطب  میرخب ، نیزنب  ای  تفن  اھنآ  زا  ام  دوب  انب  دوب و  اھ  یئاپورا لام  میراد ، زورما  ام  هک  یتفن  نیمھ 

تخوس 20 دندرک و  یتاقیقحت  راک  دندمآ  ام  یاھناوج  اما  .دندرک  تسرد  ار  عناوم  نیا  اذـل  تفر ؛ میھاوخ  راب  ریز  دـش و  میھاوخ  روبجم  دـصرد  تخوس 20  دیرخ  یارب  ام  هک  دـندرکیم 

اھنآ الاح  .دنتشاذگ  راک  دندرک و  تسرد  ام  یاھناوج  اما  مینک ؛ تسرد  تخوس  ی  هلیم تخوس و  ی  هحفص میناوتیمن  ام  هک  دندرکیم  لایخ  اھنآ  دعب  .دندرک  تسرد  ناشدوخ  ار  دصرد 

! ناریا تلم  ی  هدش ماجنا  لمع  لباقم  رد  دنا  هدنام

ایند رد  شزرو  دروم  رد  زورما  هک  یدعاوق  دوش ؟ ماجنا  یگرزب  یاھراک  هک  دراد  یلاکـشا  هچ  مھ  یـشزرو  ی  هنیمز رد  دریگیم ؛ ماجنا  دراد  یگرزب  نیا  هب  یگدـیچیپ و  نیا  هب  یاھراک 

حالصا نآ  زا  یئاھـشخب  کی  دوش ، هدوزفا  اھنیا  رب  دریگب ، رارق  یملع  ی  هقادم دروم  یعمج ، هتـسد یاھـشزرو  هچ  و  یرادرب ، هنزو یتشک و  لثم  یدارفنا  یاھـشزرو  هچ  دراد ؛ دوجو 

.دیربب ولج  یملع  ظاحل  زا  ار  شزرو  .دوش 

1391/12/17 بالقنا ربھر  اب  ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید 

یمالـسا و ماـظن  یللملا  نیب یـسایس و  ذوفن  یرواـنف ، یملع و  یاـھ  تفرـشیپ روشك ، رد  ینید  ناـمتفگ  طلـست  مالـسا ، یاـیند  رد  ناریا  تلم  یركف  تیزكرم  ینونك و  تمظع 

.دوب روصت  لباق  ریغ  نآ  یزوریپ  یادتبا  رد  ای  یمالسا و  بالقنا  زا  لبق  هك  تسا  یفرگش  یاھدرواتسد  روشك ، رد  روحم  تلادع ییانبریز  تامادقا 

1391/11/28 ناجیابرذآ مدرم  رادید  رد  تانایب 

یس و مھ  ناریا  تلم  دنتـسھ ؟ اجک  اھنآ  دندوب ؛ اکیرمآ  ربنامرف  عیطم و  رکون و  ناشاھتلود  دندوب ، اکیرمآ  تشم  رد  لاس  دنچ  یـس و  دنتـسھ و  ام  ی  هقطنم نیمھ  رد  یئاھروشک 

یوربآ یگنھرف ، تفرـشیپ  یداصتقا ، تفرـشیپ  یملع ، تفرـشیپ  ظاحل  زا  ام  تلم  اکیرمآ ، راشف  لاس  یـس  لباقم  رد  تساجک ؟ ناریا  تلم  هداتـسیا ؛ اکیرمآ  لباقم  رد  لاـس  دـنچ 

ناحتما ام  میدرک ، هبرجت  ام  .نالوئـسم  هن  مدرم ، هن  دـندیدیمن ؛ مھ  ار  شباوخ  راجاق  یولھپ و  یاھمیژر  نارود  رد  هک  تسا  هدیـسر  یئاـج  هب  یـسایس ، رادـتقا  ذوفن و  یللملا ، نیب

.میدرک

1391/11/19 ناریا یمالسا  یروھمج  شترا  یئاوھ  یورین  نانکراک  زا  یعمج  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

تلم دراد ؛ اھنآ  یارب  یددعتم  نئارق  نظ  ءوس  نیا  دنراد و  نظ  ءوس  اکیرمآ  هب  اھتلم  تسا ؛ هدـش  هتخانـش  هقطنم  رد  ناریا ، رد  طقف  هن  اکیرمآ  ی  هرھچ .تسا  رادـیب  ناریا  تلم  زورما 

، دـننک رارق  رب  روشک  نیا  رد  ًاددـجم  ار  اکیرمآ  ی  هطلـس دـنھاوخب  یناـسک  رگا  زورما  .تسا  رادـیب  تلم  تسیچ ؛ اـھنآ  دوصقم  هک  دـمھفیم  تسا ، هدـناوخ  ار  اـکیرمآ  تسد  مھ  ناریا 

نیا فالخ  رب  مھاوخب  رگا  مھ  هدـنب  تفرگ ؛ دـھاوخ  ار  اھنیا  نابیرگ  تلم  اکیرمآ ، تیاضر  رطاخ  یارب  دـننک  رظن  فرـص لقتـسم  تکرح  زا  یملع ، تفرـشیپ  زا  یلم ، عفاـنم  زا  دـنھاوخب 

؛ دـننک تیاعر  ار  یلم  لالقتـسا  دـننک ؛ تیاعر  ار  یلم  عفاـنم  دـنفظوم  نیلوئـسم  ی  همھ .تسا  مولعم  درک ؛ دـھاوخ  ضارتعا  تلم  منک ، تکرح  یمومع  تساوخ  یمومع و  تکرح 

.دننک ظفح  ار  ناریا  تلم  یوربآ 

1391/10/27 بالقنا ربھر  اب  حلسم  یاھورین  تاعالطا  تظافح  نانکراک  نالوئسم و  رادید 

، ردـتقم مرتحم ، ماظن  كی  نونكا  لاس ، تشذگ 34  زا  دعب  نمـشد ، یاھ  یحارط اھراشف و  ی  همھ مغر  هب هك  تسا  یمالـسا  یروھمج  ماظن  یھلا ، ی  هدعو ققحت  ینیع  قادـصم 

.تسا یملع  گرزب  یاھ  تفرشیپ یاراد  سانش و  هظحل سانش و  نمشد میھف ، گرزب ، یتلم  یاراد  یناھج ، یا و  هقطنم لئاسم  رد  راذگرثا 

1391/09/21 یمالسا یرادیب  مالسا و  ناھج  یاھ  هاگشناد دیتاسا  یناھج  سالجا  رد  ناگدننک  تکرش رادید  رد  تانایب 

ایند یاھروشک  رب  دنتـسناوت  ملع  تکرب  هب  اکیرمآ  برغ و  متفگ  .دـننک  تفرـشیپ  یروانف  ملع و  ظاحل  زا  یمالـسا  یاھروشک  دـیاب  .تساھناوج  یملع  تیبرت  رگید ، ی  هلئـسم کـی 

رثؤم مھ  ملع  اما  دندروآ ، تسد  هب  تسایـس  تثابخ و  یرگبیرف و  اب  مھ  ار  تورث  زا  یرادقم  هتبلا  .دندروآ  تسد  هب  ملع  اب  مھ  ار  تورث  دوب ؛ ملع  ناشاھرازبا  زا  یکی  دنوش ؛ طلـسم 

دیھاوخ ادیپ  یوق  ی  هجنپ دیدرک ، ادیپ  هک  ملع  .دینک  ادیپ  ملع  دیاب  هیلع .» لیـص  هدـجی  مل  نم  لاص و  هدـجو  نم  ناطلـس  ملعلا  : » دومرف هک  تسا  یتیاور  .درک  ادـیپ  ملع  دـیاب  .دوب 

ار راک  نیا  ناریا  رد  ام  تسا ؛ نکمم  راک  نیا  دینک ؛ قیوشت  ملع  هب  ار  ناتاھناوج  .دنناچیپیم  ار  امـش  تسد  دنتـسھ ، یوق  ی  هجنپ یاراد  هک  یناسک  دیـشاب ، هتـشادن  ملع  رگا  .درک 
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، تعیرـش تکرب  هب  مالـسا ، تکرب  هب  بالقنا ، تکرب  هب  زورما  .دـشیمن  بلج  ام  فرط  هب  یھاگن  چـیھ  هک  میتشاد ، رارق  ایند  یملع  ِرخآ  ِرخآ  یاـھفیدر  رد  بـالقنا  زا  لـبق  اـم  .میدرک 

یزکارم نآ  دوخ  .تسا  نیا  زا  لبق  هام  دنچ  لام  نیا  .تسایند  مھدزناش  ی  هبتر رد  یملع  ظاحل  زا  زورما  ناریا  هک  دش  رـشتنم  ایند  رد  دـنتفگ و  دـننکیم ، یبایزرا  ایند  رد  هک  یناسک 

اھنآ دیـسر ؛ دھاوخ  یمقر  کت ی  هبتر هب  ناریا  رگید -  لاس  هدزاود  لاس ، هد  ات  ًالثم  یلاس ؛ هچ  ات  دندرک  نیعم  رگید -  لاس  دنچ  ات  دنتفگ  دـندرک و  ینیب  شیپ دـندرک ، ار  نایب  نیا  هک 

اما تسایند ، باتش  طسوتم  ربارب  نیدنچ  ام  باتش  .میبقع  یلیخ  زونھ  ایند  زا  ام  هتبلا  .تسا  یدایز  باتش  ناریا ، رد  یملع  باتش  هک  تسا  رطاخ  نیا  هب  نیا  .ایند  رد  مراھچ  دنتفگ 

، میراد یبوخ  یاھناوج  .دندادعتـسا  یاراد  یمالـسا  یاھروشک  .دنک  ادیپ  همادا  دیاب  مالـسا  یایند  رد  تکرح  نیا  .دیـسر  میھاوخ  ولج  هب  میورب ، شیپ  باتـش  نیا  اب  رگا  .میبقع  زاب 

هک میشاب  هتشادن  راظتنا  عقوت و  ارچ  دوشن ؟ روجنیا  زورما  ارچ  هدوب ؛ اھناملسم  ام  تسد  ایند  ملع  خیرات ، زا  یشخب  رد  زور  کی  .دنتسھ  یبوخ  یاھدادعتسا  دیراد ؛ یبوخ  یاھناوج 

شالت مینک ، تمھ  تسا ؛ ینکمم  ی  هدـنیآ نیا  دـننک ؟ هعجارم  یمالـسا  یاھروشک  هب  یملع  لئاسم  یارب  همھ  هک  ایند ، یملع  عجرم  دوشب  مالـسا  یایند  رگید  لاس  یـس  اـت 

.دشاب هتشاد  یرتشیب  باتش  تعرس و  دناوتیم  هک  درک  تابثا  ینید  ماظن  .دیآ  یم شیپ  بالقنا  تکرب  هب  مالسا و  تکرب  هب  شا  همھ اھنیا  .مینک 

1391/08/23 یدربھار یاھ  هشیدنا تسشن  نیمراھچ  رد  تانایب 

.مینک جراخ  ناممشچ  یولج  زا  مینک و  شومارف  میھاوخیمن  ام  ار  اھفدھ  نیا  هک  دراد ، هدمع  فدھ  دنچ  یدربھار  یاھ  هشیدنا یاھتـسشن  تاسلج  یرازگرب  زا  یمالـسا  یروھمج 

میراد هک  تسا  یمراھچ  نیا  الاح  هک  دراد ، دوجو  یـساسا  تالوقم  زا  یلیخ  .یزرو  هشیدـنا هشیدـنا ، رکف ، هب  دراد  یدـیدش  زاـین  یئاـنبریز ، تـالوقم  رد  روشک  هک  تسا  نیا  یکی 

نایھاگـشناد زا  یعمج  اب  هک  هینیـسح  نیا  رد  ناضمر  هام  رادید  کی  رد  هدنب  .میزادنیب  راک  هب  ار  رکف  مینک و  یزرو  هشیدـنا اھنآ  رد  هک  نیا  هب  میراد  جایتحا  مینیب  یم و  مینکیم ، حرطم 

دنچ نیا  هک  امش  هک  دوب  هدرک  باطخ  نم  هب  هک  هسلج ، نامھ  ِلبق  لاس  نانارنخس  راضح و  زا  یکی  نخس  هب  مدرک  هراشا  اجنآ  تسین -  مدای  نایوجشناد ؛ ای  دیتاسا ، ای  الاح  دوب - 

مھ اجنیا  ام  بخ ، .تسا  یمھم  فرح  رایسب  مدید  مدرک ، رکف  نم  .دینک  هیکت  مھ  رکف  یور  دینکیم ، هیکت  یملع  یئافوکش  یملع و  تفرـشیپ  ملع و  ی  هلئـسم یور  ردقنیا  هلاس 

، میراد ار  شا  یـضعب دراد ؛ یتاـناکما  دراد ، یئاـھ  هنیمز دراد ، یطئارـش  هلئـسم  نیا  هتبلا  .اـھ  هشیدـنا ندرک  لاـعف  یزرو ، هشیدـنا یارب  رکف ، یارب  مینکب  یرکف  مـیورب  هـک  میتـفگ 

.تسا نایرج  رد  ناشورخ  ی  هناخدور لثم  هدنامن ؛ اج  کی  بادرم  دننام  هک  ام  لثم  یتلم  تسا ؛ تلم  کی  یساسا  یاھشلاچ  وزج  نیا  .مینک  بسک  میناوتیم  میرادن ، ار  شا  یـضعب

نینچ کی  ام  .دوشیمن  فقوتم  تفرـشیپ  اما  تسھ ، عنام  اب  ندـش  هجاوم  ندروخ و  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  دروخ و  دز و  .میوریم  شیپ  میراد  مینایرج ، لاح  رد  اـم  رگید ؛ میروجنیا  اـم 

تاسلج نیا  یاھفدـھ  زا  یکی  یئانبریز ، تالوقم  رد  صوصخب  هشیدـنا ، رکف و  هب  روشک  دـیدش  زاین  نیاربانب  .مینک  رکف  هلئـسم  نیا  هب  هک  نیا  هب  میراد  جایتحا  سپ  میتسھ ؛ یتلم 

.تسا

1391/08/10 نایوجشناد نازومآ و  شناد رادید  رد  تانایب 

یملع تفرشیپ  اھنآ  لکشم  ی  هدمع دنیوگیم ؛ غورد  نکیل  یا ، هتسھ تفرـشیپ  دنیوگیم  اھنآ  هتبلا  ناریا -  یملع  تفرـشیپ  رطاخ  هب  اقیرفآ ، لامـش  ثداوح  رطاخ  هب  نمـشد  زورما 

ساسحا نمـشد  .تسا  ینابـصع  تحاران و  هدـش ، ادـیپ  هک  یمالـسا  یرادـیب  نیا  رطاخ  هب  تسا ، هتـشاذگ  رگید  یاـھتلم  یور  رب  ناریا  تلم  هک  یریثأـت  رطاـخ  هب  تساـھامش - 

نکیل میدرک ؛ نانچ  نینچ و  ام  هلب ، هک  تسا ؛ زوریپ  تسژ  دـنریگیم ، اکیرمآ  ناـنزتلود  نادرمتلود و  هک  یتسژ  هتبلا  .تسا  تحاراـن  اذـل  دـنکیم ؛ یماـکان  ساـسحا  دـنکیم ، تسکش 

نیا رد  یریگرد ، نیا  رد  اکیرمآ  تلود  هک  دـنمھفیم  تسا ؛ ربخ  هچ  هیـضق  هک  دـننادیم  مھ  ایند  یتاعوبطم  لفاحم  یـسایس و  لفاحم  دـننادیم ، مھ  نارگید  دـننادیم ، مھ  ناـشدوخ 

.دنتحاران بخ ، هدروخ ؛ تسکش  ثداوح ، نیا  رد  نالک ، ی  هزرابم

1391/07/25 یلامش ناسارخ  ناتسا  نالوئسم  ناگبخن و  رادید  رد  تانایب 

ناتـسود و هک  یئاھتیلوئـسم  نیمھ  لثم  دـشاب -  یمـسر  یاھ  هعومجم رد  یرازگتمدـخ  هچ  الاح  تسا ؛ تبھوم  کی  تسا ؛ یھلا  تمعن  کی  مدرم ، داحآ  یارب  یرازگتمدـخ  سفن 

میـسقت و هب  تمدخ  مدرم ، یملع  تفرـشیپ  هب  تمدخ  مدرم ، گنھرف  هب  تمدخ  مدرم ، نید  هب  تمدخ  لثم  دشابن ؛ یمـسر  یاھبلاق  رد  هچ  و  دنراد -  ناتـسا  رد  ناریدم  ناردارب و 

.درک یرازگرکش  دیاب  ار  تمعن  نیا  تسا ؛ تمعن  کی  یرازگتمدخ ، قیفوت  سفن  نیاربانب  .دشاب  هک  یلکش  رھ  هب  نوگانوگ ، جئاوح  ندروآرب  مدرم ، نیب  قازرا  تسرد  عیزوت 

1391/07/25 یلامش ناسارخ  ناتسا  نالوئسم  ناگبخن و  رادید  رد  تانایب 

ماکحتـسا تسا ؛ رت  هتفرـشیپ رایـسب  مدرم ، ی  هیحور یعامتجا ، هاگیاج  یتعنـص ، هاگیاج  یملع ، هاگیاج  ظاحل  زا  شیپ ، لاس  تسیب  اب  شیپ ، لاس  هد  اـب  هسیاـقم  رد  روشک  زورما 

اھ و هئطوت اھدنفرت و  ی  همھ رب  نیا  هک  دراد  دوجو  روشک  نیا  رد  یقیقح  ِی  هدـنزاس ِینورد  یورین  کی  هک  تسا  نیا  ِلیلد  نیا  تسیچ ؟ ِلیلد  نیا  بخ ، .تسا  رتشیب  رایـسب  ماظن ،

رگا .میربب  نیب  زا  ار  یئاناوت  نیا  نامدوخ ، تسد  هب  میناوتیم  ام  .میراد  یئاناوت  ام  سپ  تسا ، رپ  ام  تسد  سپ  .تسا  یحضاو  رما  نیا  دنکیم ؛ ادیپ  هبلغ  نمشد  یاھ  یشارت لکشم

تـسد هب  ام  میھد ، هولج  رات  هریت و  دنتـسھ -  ام  یاھدـیما  هک  نامدوخ -  ناناوج  رظن  هب  ار  قفا  رگا  مینک ، عیاـض  ار  اھتـصرف  رگا  مینک ، مک  ار  اھدـیما  رگا  مینک ، فیعـضت  ار  اـھ  هیحور

.دنراد یرتشیب  تیلوئسم  یتلود ، نوگانوگ  یاھشخب  نالوئسم  ناریدم ، اھتنم  دنلوئسم ؛ همھ  .تسام  تسد  نیا  مینکب ؛ ار  راک  نیا  دیابن  .میا  هدرک فیعضت  ار  نامدوخ  نامدوخ ،

1391/07/20 یلامش ناسارخ  یاھ  هاگشناد دیتاسا  ناملعم و  رادید  رد  تانایب 

، دوب یبوخ  رایسب  تاکن  دندرک -  نایب  یبلاطم  شرورپ  شزومآ و  زا  هک  یناتسود  مھ  دنتفگ ، نخس  هاگـشناد  زا  هک  یناتـسود  مھ  دندرک -  نایب  ناتـسود  هک  یبلاطم  نیب  رد  بخ ،

دوبن و نیا  طقف  یمالـسا  یروھمج  ماظن  یمالـسا و  بالقنا  ی  هلئـسم .میھد  قنور  نامروشک  رد  ار  شرورپ  ار و  شزومآ  طاسب  هک  میتسھ  نآ  دـنمزاین  ًاتقیقح  ام  .دوب  یقیقد  تاکن 

؛ یـسایس تفرـشیپ  یماظن و  تفرـشیپ  یملع و  تفرـشیپ  یدام و  تفرـشیپ  ظاحل  زا  دریگ ، رارق  اھنآ  اب  ی  هقباسم رد  رگید و  یاـھروشک  دادـِع  رد  یروشک  کـی  ـالاح  هک  تسین 

نورد رد  .تسا  یناسنا  نوردنا  رد  لوحت  کی  تسا ؛ تروریص  کی  ی  هلئسم مالسا ، رد  تموکح  لیکشت  مالـسا و  ی  هلئـسم .دنتـسھ  نآ  لابند  اھروشک  نارـس  ًالومعم  هک  یروطنآ 

دادعتسا یلاعت و  یقرت و  ّولع و  دادعتـسا  ینعی  نیلفاس .» لفـسا  هانددر  ّمث  .میوقت  نسحا  یف  ناسنالا  انقلخ  دقل  « ؛ تیعبـس رـصانع  مھ  دراد ، دوجو  یگتـشرف  رـصانع  مھ  ام ،

.دراد دوجو  ناسنا  دارفا  ام  رد  تیاھن  یب تفگ  دوشب  دیاش  ًابیرقت  طوقس ، لزنت و 

1391/07/20 یلامش ناسارخ  یاھ  هاگشناد دیتاسا  ناملعم و  رادید  رد  تانایب 

کی زا  هاگـشناد ، سالک  رـس  رد  داتـسا  نالف  ای  سالک ، رـس  ملعم  نالف  هک  دسریم  شرازگ  نم  هب  یھاگ  منیب ، یم نم  .مینک  تیوقت  نامناکدوک  رد  ناماھناوج ، رد  دیاب  ار  یروابدوخ 

الاـح هک  یملع -  نوگاـنوگ  یاـھ  هنیمز رد  یژولونکتوناـن ، ی  هنیمز رد  یداـینب ، یاھلولـس  ی  هنیمز رد  دـینک  ضرف  .هداـتفا  قاـفتا  نـیا  هدرک ؛ دـیدرت  راـھظا  ّملـسم  ِیملع  تفرـشیپ 

، تسا مشچ  یولج  تسین ، دـیدرت  لـباق  تسا ، یقیقح  ِقاـفتا  کـی  نیا  هداـتفا ؛ یقاـفتا  کـی  تسا -  داـیز  یلیخ  فلتخم  یاھـشخب  رد  روشک  یملع  یاھتفرـشیپ  هناتخبـشوخ 

مینک ضرف  رگا  میراد ؟ یا  هزیگنا هچ  ام  تسین ! مولعم  تسین ؛ یروجنیا  اقآ ، هن  ندرک : هشدخ  هب  دنکیم  عورـش  ناتـسریبد ، سالک  ای  هاگـشناد  سالک  رد  اقآ  نیا  اما  تسا ؛ سوملم 

دوش نشور  نامدوخ  یارب  مینک ؛ قیقحت  میورب  بخ ، مینک ؟ ءاقلا  نامبطاخم  ناوج  هب  ار  نآ  میراد  یا  یعاد هچ  هدرک ، ادـیپ  ققحت  تفرـشیپ  نیا  هک  نیا  رد  میراد  دـیدرت  مھ  اـم  دوخ 

.تسا یلصا  یاھراک  زا  یکی  ندروآ ، دوجو  هب  ندرک و  قیرزت  ار  یروابدوخ  نیا  .هدشن  ای  هدش  هک 

1391/07/12 ناوج ناگبخن  یلم  شیامھ  نیمشش  رد  ناگدننک  تکرش رادید  رد  تانایب 

 - تسا یباتـشرپ  تکرح  کی  روشک ، رد  یملع  تکرح  .تسا  هداتفااج  هدـش و  تیبثت  هللادـمحب  رگید  نیا  تسا ؛ ملع  تفرـشیپ  تھج  رد  روشک  رد  ینامتفگ  یاـضف  هناتخبـشوخ 

ار اـم  دـھدیم ، تسد  اـم  هب  تیعـضو  نیا  زا  تیعقوم و  نیا  زا  هک  یتیاـضر  ساـسحا  هک  تسا  نیا  زا  نم  ینارگن  یلو  دـھدیم -  ناـشن  ار  نیا  مھ  یناـھج  یاـھرامآ  هک  روـط  نیمھ 

یتسس و تثابخ و  رطاخ  هب  ام  دینیبب ، .تسا  هار  کی  زاغآ  رد  روشک  مھ  دیھار ، کی  زاغآ  رد  امـش  مھ  نم ! نازیزع  هک  لوا ، فرح  نآ  هب  مدرگیمرب  .دنک  مک  ار  ام  تمھ  دنک ، لایخ  یب

.میدرک تلفغ  ام  .میبقع  ام  نرق ، هس  تفگ  دوشب  دـیاش  ًابیرقت  .میبقع  ناھج  یملع  ی  هلفاق زا  میتشاد ، ریخا  یاھنارود  لوط  رد  هک  ینوگاـنوگ  یاـھتموکح  یگتـسباو  دادبتـسا و 

؛ دندش لفاغ  ایند  لاوحا  عاضوا و  زا  دندش ؛ مدرم  هب  تبـسن  رابکتـسا  ربکت و  یـصخش و  یاھزاین  هب  یگدیـسر  شون و  شیع و  رد  قرغ  روشک  نارادمامز  روشک ، یـسایس  ناربھر 

هکنآ زا  دـعب  میدوب ، نارگید  زا  رتولج  ام  هتـشذگ  یاھنرق  رد  هک  هقباسم  نادـیم  نیا  رد  .میدرک  ررـض  یملع  تفرـشیپ  ظاحل  زا  رترابتراسخ ، مھ  میدرک ، ررـض  یـسایس  ظاـحل  زا  مھ 
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نوچ اھنآ  .دش  دایز  یھ  ام  ی  هلصاف اذل  دنداتفا ؛ ولج  ام  زا  دننک ، ادیپ  تسد  یریسلا  عیرس ی  هیلقن ی  هلیسو کی  هب  دنتسناوت  یئاھتلم  دندرکیم ، تکرح  روج  کی  ًابیرقت  ایند  ی  همھ

هب رثکادـح  ای  میدوب ، فقوتم  هک  اـم  تسا -  لـیثمت  کـی  نیا  دـش -  رتشیب  هلـصاف  اذـل  دـندرک ؛ ادـیپ  تسد  یرتریـسلا  عیرـس ی  هیلقن ی  هلیـسو هب  اـم  زا  رتولج  دـندوب ، اـم  زا  رتولج 

، دـمآ یمالـسا  بالقنا  .دـش  رتشیب  درکیم ، فشک  ار  یدـیدج  یاھنادـیم  زور  هبزور هک  یئایند  اب  ام  ی  هلـصاف میدرکیم ، ءافتکا  نارگید  یاھ  هتخاس نارگید و  یاھراک  یاـھ  هدنامـسپ

رد یملع  طسوتم  فراعتم و  باتش  ربارب  هدزیس  ربارب ، هدزای  ربارب ، هد  میراد ، زورما  ام  هک  یباتـش  .دندمآ  نادیم  هب  اھدادعتـسا  تخیگنارب ، ام  رد  ار  اھتمھ  درک ، رادیب  ار  اھام  ی  همھ

یـسدح روط  نیمھ  میوگیمن ؛ قیقد  ی  هبـساحم یور  لاس ، تسیب  میوگیم  هک  نم  الاح  لاس -  تسیب  ًالثم  هچنانچ  رگا  .تسا  دایز  هلـصاف  اـما  تسا ، بوخ  یلیخ  نیا  .تساـیند 

خیرات بسانتم  تسا ؛ ناریا  تلم  بسانتم  هک  یا  هطقن نآ  هب  دیـسر  میھاوخ  میھد ، همادا  ار  ناھج  یملع  تفرـشیپ  هب  تبـسن  ربارب  هدزاود  ار ، ربارب  هد  ِباتـش  نیمھ  ام  میوگیم - 

نآ یزاسزاب  یبایزاب و  داتفا ، رْود  زا  تکرح  رگا  .دـتفیب  رْود  زا  تکرح  نیا  میراذـگب  دـیابن  نیارباـنب  .تساـم  تیمھا  بساـنتم  و  تساـم ، یملع  ثیراوم  تساـم ، ی  هتـشذگ تساـم ،

هار کی  زاغآ  رد  روشک  مھ  دیمھم ، ینالوط و  هار  کی  زاغآ  رد  امـش  مھ  هک  دینک  ساسحا  .دـننک  دایز  ار  دوخ  یاھتمھ  دـیاب  اھناوج  .تساھناوج  امـش  ِراک  نیا  .دوب و  دـھاوخ  رتراوشد 

.تسا مھم  ینالوط و 

رامعتسا رابکتسا و  ملظ و  هب  یکتم  ندش و  هلحرم  کی  دراو  رتدوز  رطاخ  هب  اھتفرـشیپ  نآ  ادبا -  دیوش -  برغ  یاھتفرـشیپ  بوعرم  امـش  هک  منکیمن  هیـصوت  هجو  چیھ  هب  نم  هتبلا 

ی هرود کی  رد  اھ  یدـنھ دوخ  هک  دندیـشکیمن -  ـالاب  ار  شیاـھتورث  دـندرکیمن ، بصغ  دـندرکیمن ، رامعتـسا  ار  ایـسآ  دـنمتورث  ی  هقطنم نآ  ار ، همرب  ار ، دـنھ  اـھ  یـسیلگنا رگا  .تسا 

.مینکب ار  راک  نیا  میھاوخیمن  ام  دندرک ؛ هبرف  ار  ناشدوخ  دندیکم و  نارگید  زا  ولاز  لثم  اھنیا  .دنسرب  اجنیا  هب  دنتسناوتیمن  ًاّملسم  دندرک -  میـسرت  ار  عضو  نیا  بوخ  یلیخ  یخیرات ،

هک لوا ، ی  هتکن نیا  نیاربانب ، .تفر  میھاوخ  شیپ  هللاءاش  نا و  دوشیم ، میدقتعم  و  مینکیم ، تیوقت  ار  یـشوج  نورد یئاز و  نورد ام  .میتسین  نارگید  ندیکم  لابند  هب  هجو  چیھ  هب  ام 

.دتفیب رْود  زا  تکرح  دیراذگن 

1391/06/28 نانآ یاھ  هداوناخ روشک و  لامش  ی  هقطنم حلسم  یاھورین  رادید  رد  تانایب 

لبق لاس  جـنپ  تسیب و  لاس ، راھچ  تسیب و  لاـس ، تسیب  ار  یئاـیرد  مولع  هاگـشناد  نیمھ  نم  .میدرک  تفرـشیپ  ملع  زا  ی  هتـساخرب یرواـنف  رد  میدرک ، تفرـشیپ  اـم  ملع  رد 

اھ هزیگنا دشر  .دنتـسین  هسیاقم  لباق  منیب ، یم مراد  مھ  ار  هاگـشناد  نیا  ِزورما  مدید ، مھ  ار  هاگـشناد  نیا  ِتقو  نآ  .مدرک  دیدزاب  اھراب  الاح ، ات  تقو  نآ  زا  هتبلا  .مدرک  دیدزاب  ما  هدمآ

رد هتبلا  .دنکیم  یتفگش  راچد  تسھ ، هاگآ  هک  ار  یمدآ  دنکیم ؛ قیمع  یدنسرخ  راچد  ًاعقاو  ار  ناسنا  هک  تسا  روآ  تفگـش ی  هدیدپ کی  دراد ، ار  یملع  تکرح  دشر  دوخ ، لابند  هک 

هب تسا و  هدـش  دـیلوت  تسا و  هدوبن  هک  یا  یملع زکارم  رد  تسا ، روج  نیمھ  روشک  یاـھ  هاگـشھوژپ رد  تسا ، روج  نیمھ  روشک  یاـھ  هاگـشناد رد  تسا ؛ روج  نیمھ  اـج  همھ 

یسک رھ  زا  ام  تسا و  مرتحم  ام  یارب  یلیخ  مھ  ناشدوجو  هک  ام  ی  هتـشذگ یاھلـسن  نادنمـشناد  .تسا  روج  نیمھ  ام  نادنمـشناد  دیما  تسا ، روط  نیمھ  تسا ، هدمآ  دوجو 

یاھتفرـشیپ ی  هیـضق نیمھ  ِرـس  ار  ناوج  لسن  ِیملع  یاھتفرـشیپ  دندوب ، یرگید  ی  هبترم کی  لام  نوچ  میلئاق ، شیارب  مارتحا  مینکیم و  ریدقت  هدیـشک  یتمحز  شناد  هار  رد  هک 

ار اھنیا  نم  هک  ام  ی  هتـسجرب نادنمـشناد  زا  رفن  دـنچ  دوب ، هدـش  لصاح  اھتفرـشیپ  نیا  یتقو  .ما  هتفگ مھ  رگید  راب  ود  راب  کی  دـیاش  ار  نیا  نم  دـندرکیمن ! رواـب  یا  هتـسھ تعنص 

نیا دنیوگیم ، هک  ینیا  دینکن ! رواب  اھدینکن ، رواب  اقآ  دنتفگ  دنتـشون ، همان  نم  هب  دنتـسھ ، یا  ّهینلا قداص یاھناسنا  تین ، ظاحل  زا  مھ  دنا ، هتـسجرب یملع  ظاحل  زا  مھ  متخانـشیم ،

رواب .دوب  ریخا  ی  هلاس نیدـنچ  ِدـیدج  ِیملع  تکرح  نیا  یاھرادولج  وزج  هک  ار  یداـینب  یاھلولـس  هب  طوبرم  یاھتفرـشیپ  نآ  مھ  ار ، یا  هتـسھ یاھتفرـشیپ  مھ  هدـشن ! دوشیمن ،

هک ام  ی  هتشذگ لسن  نآ  یارب  هک  تسا  یتکرح  یملع ، تکرح  ینعی  .هدش  عقاو  اھتفرشیپ  نیا  هلب ، هک  داد  ناشن  رتشیب  مھ  نامز  تشذگ  .دوب  دوب و  هداتفا  قافتا  اما  دندرکیمن ،

یاھ هنیمز رد  دـنراد  یئاھراک  ام  یاھناوج  نیا  منکیم  ضرع  امـش  هب  زورما  نم  .دوبن و  رواب  لباق  تسا ، مولعم  ام  یارب  ناـش  هناـقداص تین  یھاوخریخ و  مھ  ناشـشناد ، مھ  متفگ 

رگید شاوی  شاوی  الاح  هچرگا  دشابن ، رواب  لباق  مھ  ام  طسوتم  یاھلـسن  یـضعب  یارب  دیاش  زاب  هک  دـننکیم  یملع  یاھزاس  تخاس و  تافاشتکا و  یملع و  یاھتفرـشیپ  یملع و 

.دندرک رواب  ار  تفرشیپ  نیا  همھ 

نیا شیانعم  هتبلا  تسا ! ولج  ایند  طسوتم  یملع  دشر  هب  تبـسن  نوگانوگ ، یاھرامآ  رد  ربارب  هدزیـس  یھاگ  ربارب ، هدزای  یھاگ  ناریا  یملع  دـشر  هک  دـننکیم  مالعا  یناھج  زکارم 

هلب میھدب ، همادا  تعرـس  نیمھ  اب  دشر  نیا  هب  رگا  .تسا  عیرـس  نامدشر  تسا ، دایز  نام  یگدـنام بقع ام  هن ، میتسھ ؛ ایند  زکارم  ی  همھ زا  رتولج  یملع  ظاحل  زا  ام  هک  تسین 

میراد میھار ، طسو  نالا  هن ، زونھ  نالا  اما  یروانف ، شناد و  یاھـشخب  ی  همھ رد  میریگب  رارق  ایند  لوا  یاھ  هبتر رد  رگید  لاس  هدزناپ  رگید ، لاس  هد  هدـنیآ ، یاھلاس  رد  تسا  نکمم 

.یملع شخب  نیا ، .مینکیم  تکرح 

1391/05/03 ماظن نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

هدـیچیپ یاھـشناد  ی  هزوح رد  میتفر ؛ ولج  اـھ  هزوح ی  همھ رد  اـم  یداـمتم ، یاـھلاس  نیا  لوط  رد  .میدرک  تفرـشیپ  دـیدھت ، طئارـش  نیمھ  رد  اـم  هک  تسا  نیا  رگید  تیعقاو  کـی 

یشخب زورما  هک  هدرک ؛ یا  هتسجرب یاھتفرشیپ  روشک  هار ، بآ ، نکسم ، لقن ، لمح و  وراد ، ی  هنیمز رد  میدرک ؛ تفرشیپ  روشک  زاین  دروم  یاھ  یروانف ی  هزوح رد  میدرک ؛ تفرشیپ 

مھم و یاھـشناد  زا  یـضعب  ی  هزوح رد  .تسا  هتفر  ولج  بترم  اـھلاس  نیا  لوط  رد  روشک  اـھراشف ، نیا  ی  همھ دوجو  اـب  .دیدینـش  امـش  دـنتفگ و  روـھمج  سیئر  یاـقآ  ار  اـھرامآ  زا 

یتیعقاو کی  نیا  تسا ؛ مالـسا  یایند  رد  یزاسوگلا  اھنیا  بخ ، .هدرک  ادـیپ  هبتر  روشک  یا -  هتـسھ تعنـص  رد  یداینب ، یاھلولـس  رد  وناـن ، رد  رزیل ، رد  درف -  هبرـصحنم یراـصحنا و 

ِنوگانوگ یاھراک  دیدھت و  میرحتریغ و  میرحت و  لیبق  زا  تسا -  هتشاد  دوجو  هک  یئاھدیدھت  نیا  ی  همھ اب  یمالـسا  یروھمج  ماظن  .میتفر  شیپ  مئاد  ام  میدنامن ، فقوتم  ام  .تسا 

ی همھ مشچ  یولج  هک  تسا  یتاسوسحم  مھ  نیا  تسین ؛ لیلحت  مھ  نیا  تسا ؛ تیعقاو  کی  مھ  نیا  .تسا  هتـشاد  ار  اھتفرـشیپ  نیا  هریغ -  یـسایس و  یتینما و  ی  هدـیچیپ

.دینادیم ار  اھنیا  مدرم  داحآ  زا  رتھب  مھ  مرتحم  نیلوئسم  امش  .تسام 

1391/05/03 ماظن نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

زاب میشاب ؛ هتشاد  ژویفیرتناس  ات  هک ۵  دندش  عناق  اھنیا  دوشیمن ! دنتفگ  اھنآ  میشاب ؛ هتشاد  روشک  رد  ژویفیرتناس  ام ٢۵  دنھدب  هزاجا  هک  دندوب  عناق  ام  نیلوئسم  هک  دوب  یزور  کی 

نآ ام  رگا  میراد ! ژویفیرتناس  رازھ  هدزاـی  دیدینـش ، ار  شرازگ  زورما  دوشیمن ! دـنتفگ  مھ  زاـب  میـشاب ؛ هتـشاد  ژویفیرتناـس  اـت  هک ٣  دـندش  عناق  ام  نیلوئـسم  دوشیمن ! دـنتفگ  مھ 

نیا هدرک -  ادیپ  دوجو  روشک  رد  ریخا  لاس  دنچ  رد  هک  مھ  یملع  طاشن  نیا  هب  دوبن ، یربخ  چیھ  هک  یا  هتسھ تفرـشیپ  زا  زورما  میدادیم ، همادا  ار  اھفاطعنا  نآ  ار ، اھ  ینیـشن بقع

یا هناھب کی  دوب  نکمم  اھنآ  زا  کی  رھ  هب  تبـسن  ًالوا  نوچ  دروخیم ؛ همطل  ًاعطق  فلتخم -  یاھـشخب  رد  نوگانوگ  یاھتفرـشیپ  تاعارتخا ، تاراـکتبا ، نیا  اـھناوج ، نیا  یملع ، تکرح 

.تسا رگید  تیعقاو  کی  مھ  نیا  .تسا  روشک  کی  تفرشیپ  دامن  یا ، هتسھ تعنص  یا و  هتسھ تکرح  ًایناث  دنروایب ؛

1391/04/04 میرک نآرق  یللملا  نیب تاقباسم  رد  ناگدننک  تکرش رادید  رد  تانایب 

رتشیب نآ  ؤلألت  زور  هبزور دش ، رت  هدرتسگ زور  هبزور رون  نیا  اما  دندرب ، راک  هب  ار  ناشناوت  ی  همھ اھنآ  لاس  هس  یس و  .دننک  شوماخ  روشک  نیا  رد  ار  رون  نیا  دندرک  یعـس  لوا  زور  زا 

طسوتم ِربارب  هدزای  ناریا ، تلم  یملع  تفرشیپ  تعرس  زورما  .درک  تفرشیپ  زور  هبزور تلم  نیا  هکلب  دنشکب ، نیئاپ  روشک  نیا  رد  ار  مالسا  تیمکاح  مچرپ  دنتـسناوتن  طقف  هن  دش ؛

رد یـسایس ، یاھ  هنیمز رد  نوگانوگ ـ  یاھ  هنیمز رد  فلتخم و  داعبا  رد  زورما  .دنھدیم  عالطا  دننکیم و  مالعا  دـنراد  یللملا  نیب ِیملع  زکارم  هک  تسا  یئاھرامآ  قبط  نیا  تسایند ؛

.تسا تفرشیپ  لاح  رد  تعرسب  ام  روشک  یگدنزاس ـ  تفرشیپ  ءاِنب و  ی  هنیمز رد  یملع ، یاھ  هنیمز

1391/03/14 ( هر ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  مسارم  رد  تانایب 

اب هکلب  نتـسبدوخ ، هب اب  هن  رورغ ، اب  هن  رخافت ، اب  هن  تزع ، حور  یایحا  تسا ؛ تلم  ینورد  تخاس  یور  رب  یلـصا  ی  هیکت دـینیب  یم دـینکیم ، هظحالم  ار  ماـما  یبـالقنا  تاـیبدا  یتقو 

دوکر لماوع  اب  دیاب  تلم  .تسا  راد  همادا ِراک  کی  تسا ، رمتسم  ِراک  کی  نیا  تسین ؛ یعطقم  ِراک  کی  نیا  هک  تسا  نیا  مینک ، هجوت  نآ  هب  دیاب  ام  هک  هچنآ  .ینورد  تخاس  ماکحتسا 

تادیھمت لماوع ، نیا  زا  یضعب  تسام ؛ دوخ  نورد  رد  لماوع  نیا  زا  یضعب  .دنکیم  فقوتم  ار  ورـشیپ  تلم  کی  ار ، ورـشیپ  ناسنا  کی  هک  دراد  دوجو  یلماوع  .دنک  هلباقم  یئاتـسیا  و 

.دوشن فقوتم  ناـمتکرح  دـیاب  میوشن ، بـالقنا  زا  لـبق  ِیخزود  تیعـضو  ناـمھ  راـچد  میوشن ، درگبقع  راـچد  میوشن ، تلذ  راـچد  میوشن ، دوکر  راـچد  میھاوـخب  رگا  .تسا  نمـشد 

لاح رد  مئاد  یتسیاب  مکحتسم ، تخاس  نیا  ینورد ، ماکحتـسا  نیا  یلم ، تزع  نیا  .مینک  تفرـشیپ  مئاد  دیاب  .میوشیم  ور  هبور تفرـشیپ »  » مان هب  یموھفم  کی  اب  هک  تساجنیا 
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رد تفرـشیپ  طقف  تفرـشیپ ، .تسا  تفرـشیپ  لد  رد  مھ  تلادع  .تسا  هدش  یراذگمان  تلادـع » تفرـشیپ و  ی  هھد  » هب هھد  نیا  .دـناسرب  تفرـشیپ  هب  ار  ام  دـشاب و  نتفر  ولج 

موـھفم رد  همھ  اـھنیا  تسھ ؛ مھ  یوـنعم  یقـالخا و  یـالتعا  تسھ ، مھ  تلادـع  تسھ ، مھ  یدازآ  شنورد  هک  تسا ؛ ناـسنا  یدوـجو  داـعبا  ی  همھ رد  تسین ؛ یداـم  رھاـظم 

هداج نیا  رد  دـیاب  هک  داد  رارق  یا  هداج رد  ار  ام  دوخ ، تکرح  نآ  اب  ماما  .دراد  دوجو  مھ  یملع  تفرـشیپ  یگدـنز ، رھاظم  تفرـشیپ  یدام ، تفرـشیپ  نآ ، رد  هتبلا  .تسھ  تفرـشیپ 

نارفک ار  تمعن  نیا  رگا  تسا ، هتفرگ  رارق  تفرـشیپ  ی  هداج رد  تسا و  هدش  رادروخرب  تزع  تقیقح  زا  هک  یتلم  .دناسریم  درگبقع  هب  ار  ام  هداج ، نیا  رد  فقوت  هنوگرھ  .میورب  شیپ 

، دش دھاوخ  خزود  هرابود  ایند  رارقلا ؛» سئب  اھنولصی و  مّنھج  .راوبلا  راد  مھموق  اّولحا  ارفک و  ّهللا  تمعن  اولّدب  نیّذلا  یلا  رت  مل  أ  : » هک دوشیم  هفیرش  ی  هیآ نیا  قادصم  تقو  نآ  دنک ،

.دش دھاوخ  نکفا  هیاس اھنآ  رس  رب  تلذ  نارود  ِیھایس  یتخس و  نامھ  هرابود  دنورن ، شیپ  دننکن و  یگداتسیا  رگا  اھتلم  .دش  دھاوخ  خلت  هرابود  یگدنز 

٩١1391/01/01 لاس  زاغآ  رد  یوضر  مرح  رد  تانایب 

تلم کی  یداصتقا  رادـتقا  یاھ  هیاپ زا  یکی  یروانف  ملع و  .تسا  یرواـنف  ملع و  ی  هصرع تسا ، هتفرگ  ماـجنا  تلم  نیا  تمھ  اـب  لاس 90  رد  هک  رگید  یداـصتقا  مھم  ی  هصرع کـی 

رطاخ هب  .دوشیم  یوق  شتسد  مھ  دوشیم ، دنموربآ  مھ  دسریم ، یسایس  یانغتسا  هب  مھ  دسریم ، تورث  هب  مھ  هتفرشیپ ، یروانف  هتفرشیپ ، شناد  نتـشاد  اب  تلم  کی  .تسا 

تفایرد رمتسم  روط  هب  ًابیرقت  ار  یتوافتم  یاھشرازگ  فلتخم ، یاھلاناک  فلتخم ، یاھ  هار زا  .مساسح  هلئسم  نیا  هب  تبسن  نم  یروانف ، ملع و  تفرـشیپ  ی  هلئـسم ندوب  یدیلک 

.تسا هدیسر  مدرم  عالطا  هب  نونکات  هک  تسا  یزیچ  نآ  زا  رتشیب  رایسب  روشک  یاھتفرشیپ  حطس  هک  منک  ضرع  هناعطاق  امش  هب  مناوتیم  منکیم و 

هک لاس 90  رد  .دریگیم  ماجنا  دراد  ناریا  رد  زورما  ناھج ، یملع  دـشر  نیرت  عیرـس تسین -  ام  دوخ  یملع  زکارم  هب  طوبرم  شرازگ  نیا  اـیند -  ربتعم  یملع  زکارم  شرازگ  ساـسا  رب 

ینعی لبق ، لاس  هب  تبـسن  ناریا  تلم  دـش -  مامت  لاس  نیا  شیپ  هام  هس  هک  لاس 2011 -  رد  هک  تسا  نیا  ربتعم  یملع  زکارم  شرازگ  یدـالیم ، لاس 2011  اب  دوب  ربارب  ًاـبیرقت 

ناریا تلم  طوقس  یور  رب  ناریا  تلم  نانمشد  هک  یطئارش  رد  تسیچ ؟ اھنیا  یانعم  .تسا  هتشاد  شیازفا  دصرد  تسیب  شا  یملع تفرشیپ  یملع و  دشر  یدالیم ، لاس 2010 

.تسا هدرک  لمع  یروجنیا  ناریا  تلم  میتفرگ ، رظن  رد  ناریا  تلم  یارب  ار  هدننک  جلف یاھمیرحت  ام  دنتفگیم  دندرکیم و  یدنبطرش 

یناسک شرازگ  نیا  .تسا  مھدفھ  ی  هبتر رد  ناھج  لک  رد  و  یملع ، حطس  لوا  ی  هبتر رد  ناریا  هقطنم ، رد  هک  تسایند -  ربتعم  یملع  زکارم  شرازگ  زاب  مھ  نیا  دنھدیم -  شرازگ 

رد میدرک ، تفرشیپ  یروانفونان  رد  میدرک ، تفرشیپ  یروانف  تسیز رد  ام  لاس 90  .دننکیم  فارتعا  روجنیا  ار  نیا  دننکیمن ؛ عانتما  دنھدب ، ام  هیلع  فالخ  شرازگ  دنناوتب  رگا  هک  تسا 

تسیب یزاس  ینغ نیا  .تسا  لاس 90  لوصحم  دصرد  تسیب  یزاس  ینغ هک  میدرک ، تفرـشیپ  یا  هتـسھ تعنـص  رد  دش -  باترپ  دـیون  ی  هراوھام هک  میدرک -  تفرـشیپ  اضفاوھ 

مویناروا تساھورادویدار ، لام  هک  نارھت  یھاگـشیامزآ  ِیمتا  زکرم  یارب  دیابیم  ام  .دنتـشاذگ  طرـش  نآ  دیلوت  یارب  نارگید  اھ و  یئاکیرمآ لاس 89  رد  هک  تسا  یزیچ  نامھ  دـصرد ،

جراخ دیا ، هدرک دیلوت  هک  ار  یمویناروا  دیاب  دـنتفگ  دنتـشاذگ و  طرـش  راک  نیا  یارب  اھنآ  .دوب  هدـش  مامت  نامدـصرد  تسیب  تخوس  نوچ  میدرکیم ؛ هیھت  دـصرد  تسیب  ی  هدـش ینغ

.میدرک لوبق  ام  .دیایب  دوجو  هب  قفاوت  دروم  یزیچ  دنریگب ؛ ار  هنایم  دـننک ، تبحـص  ام  اب  هک  دـندرک  هطـساو  ار  هیکرت  تلود  لیزرب و  تلود  اھ  یئاکیرمآ .میدرکن  لوبق  ام  اما  دـیتسرفب ؛

، دش ءاضما  همانقفاوت  نیا  هک  دعب  .دندرک  ءاضما  ار  یا  هتـشون کی  دندرک و  تبحـص  دندرک ، ثحب  دنتـسشن  ام  روھمج  سیئر  اب  دـندمآ و  اجنیا  هب  لیزرب  نیلوئـسم  هیکرت ، نیلوئـسم 

، دندرک اھ  یئاکیرمآ هک  یا  یلوقدب رطاخ  هب  .دنریگب  جاب  دننک ، یئوگروز  دنریگب ، یدایز  زایتما  دنتـساوخیم  دوشب ؛ ءاضما  دادرارق  نیا  دنتـساوخیمن  اھنآ  ناشلوق ! ریز  دندز  اھ  یئاکیرمآ

.تسا نیا  دصرد  تسیب  نیا  یارجام  .دندش  هدنمرش  ام  شیپ  هیکرت  تلود  لیزرب و  تلود 

نارھت یا  هتسھ تیاس  یارب  اھنیا  ار  دصرد  تسیب  ی  هدش ینغ مویناروا  لاس 90  رد  .مینکیم  تسرد  نامدوخ  دنتفگ  ام  ناناوج  اھ ، یشارت عنام همھ  نیا تالکشم ، همھ  نیا دوجو  اب 

اھناتــسرامیب و زاـین  یارب  ینعی  تساـھورادویدار -  صوـصخم  نارھت  یا  هتــسھ زکرم  دـننادیم  هـکنیا  اـب  ریحتم ! دـندنام  اـم  نانمــشد  دـندرک ؛ مـالعا  اـیند  هـب  ار  نآ  دـندرک و  دـیلوت 

ام ناناوج  .دندرکیم  یریگجاب  دنتـشاذگیم ، طرـش  دنتخورفیمن ، دندادیمن ، لاح  نیعرد دنراد -  جایتحا  اھورادویدار  نیا  هب  رامیب  نارازھ  تسا و  روشک  رـساترس  رد  ام  یاھ  هاگـشیامزآ

دیلوت یلخاد  تخوس  اب  نارھت  زکرم  نیمھ  رد  نالا  اـھورادویدار  ماـسقا  عاونا و  دـندمآرب و  هدـھع  زا  اـما  دوب ، مھ  یتخـس  راـک  دوب ، مھ  یا  هدـیچیپ راـک  .دـندرک  هیھت  ار  نآ  ناـشدوخ 

.تسا لاس 90  لام  نیا  .دوشیم 

هک یتقو  نآ  ًالامجا ، .دوشیم  ینـالوط  مھدـب ، حرـش  مھ  ار  نآ  مھاوخب  نم  رگا  هک  دـنداد ؛ ماـجنا  روشک  رد  ار  تخوس  ی  هحفـص دـیلوت  یا ، هتـسھ تعنـص  نیمھ  رد  لاس 90 ، رد 

، دنک تسرد  تخوس  ی  هحفص هسنارف  هسنارف ، هب  دھدب  وا  دنک ؛ دصرد  هیسور 20  دیھدب ، هیـسور  هب  ار  دصرد  مین  هس و  مویناروا  دنتفگیم  دوب ، لخاد  دیلوت  مویناروا  لدابت  تبحص 

ناشن دنداد ، شرازگ  دندرک ، تسرد  دندرک ، تمھ  مینکیم ؛ تسرد  ار  تخوس  ی  هحفص نیا  نامدوخ  ام  دنتفگ  ام  ناناوج  ام ، نادنمـشناد  متـسر ! ناخ  تفھ  ینعی  امـش ؛ هب  دھدب 

.تسا لاس 90  لام  نیا  .دنداد 

« یداصتقا داھج  لاس   » یاھدرواتسد زا  یـشخب  اھنیا  .تسا  لاس 90  هب  طوبرم  همھ  اھنیا  ناینب ؛ شناد تامدـخ  الاک و  تارداص  شیازفا  بیکرتون ، یاـھوراد  یربارب  شـش  شیازفا 

یداصتقا داھج  .تسا  روشک  یارب  یداصتقا  میقتـسم  ریثأت  یاراد  اما  تسا ، روشک  یملع  رادـتقا  ی  هدـنھد ناشن  تسا ، یرواـنف  تفرـشیپ  تسا ، یملع  تفرـشیپ  اـھنیا  .تسا 

.نیا ینعی 

یاھدیدزاب زا  یضعب  رد  ار  نآ  رئاظن  هک  دنکیم  هدھاشم  ار  یئاھزیچ  اجنآ  رد  ناسنا  .تفن  تعنص  هاگشھوژپ  زا  متشاد  یدیدزاب  هتـشذگ -  ی  هتفھ نیمھ  رد  لاس 90 -  نایاپ  رد  نم 

نیا مھ  باوخ  رد  ام  تلم  یزور  کی  هک  مھم  یاھ  هدیدپ نیا  .تسا  هدعاق  تسین ؛ ءانثتسا  اھنیا  هک  دسریم  هجیتن  نیا  هب  دنیب و  یم روشک  یملع  نوگانوگ  یاھ  هاگشھوژپ رد  رگید ،

.تسا هدمآرد  هدعاق  لکش  هب  هدرک و  ادیپ  ققحت  دیدیمن ، ار  اھتفرشیپ 

١٣٩١1391/01/01 لاس  زاغآ  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

کی لاس 90  یارب  راعش  یریگتھج و  نیا  مان و  نیا  هک  دنتسنادیم  ناھاگآ  نادنمـشوھ و  هچرگا  .دوب  یداصتقا  داھج  لاس  لاس 90 ، دش ، مالعا  هتشذگ  لاس  ِلوا  هک  یروط  نامھ 

تبسن یداصتقا  ی  هصرع رد  ار  ناشدوخ  ی  هنامصخ تکرح  لاس ، لئاوا  زا  ام  نانمشد  .داد  ناشن  درک و  تابثا  ار  نیمھ  مھ  لاس  نیا  رد  نانمشد  یاھشالت  دعب  اما  تسا ، مزال  رما 

دودح ات  اھنآ  ی  هھجاوم دننک و  هلباقم  اھمیرحت  نیا  اب  دنتسناوت  یا  هنادنمشوھ یاھریبدت  اب  فلتخم ، یاھ  هاگتـسد مدرم ، داحآ  نیلوئـسم ، ناریا ، تلم  اما  دندرک ؛ زاغآ  ناریا  تلم  هب 

زا یخرب  ینارنخـس ، تصرف  رد  هَّللاءاـش  نا نم  هک  دوـب ؛ یملع  گرزب  یاـھتیلاعف  لاـس  لاس 90 ، .دـنک  دـنُک  ار  نمـشد  ی  هبرح دـنک و  یثنخ  ار  اـھمیرحت  نیا  رثا  تسناوت  یداـیز 

هب ناریا  تلم  هک  دوب  یلاس  و  طاشن ، رپ  دوب  یلاس  و  شلاچ ، رپ  دوب  یلاـس  لاس 90  .داد  مھاوخ  حرش  نامزیزع  تلم  یارب  ار  نوگانوگ  یاھشالت  یداصتقا و  یملع و  یاھتفرـشیپ 

.دنک هبلغ  دوجوم  یاھشلاچ  رب  تسناوت  یھلا  لضف 

تـسناوت دـھاوخ  لاس  نیا  رد  دوخ  یدنمـشوھ  اب  دوخ ، شالت  اب  دوخ ، تیلاعف  اب  ناریا  تلم  زاب  راـگدرورپ ، رب  لـکوت  اـب  ادـخ و  دـیما  هب  هک  میراد  شیپ  رد  ار  یرگید  لاـس  لاـسما  اـم 

نیمھ رد  مھم  شلاچ  ی  هصرع هک  میسریم  هجیتن  نیا  هب  هاگآ ، علطم و  دارفا  اب  ی  هرواشم اھـشرازگ و  قبط  رب  نم ، صیخـشت  هب  .دروایب  ناغمرا  هب  دوخ  یارب  ار  یدایز  یاھتفرـشیپ 

روضح یداصتقا ، تدـھاجم  .دـشاب  یندـش  مامت هک  تسین  یزیچ  یداصتقا  داـھج  .تسا  یداـصتقا  ی  هصرع دوشیم -  عورـش  تعاـس  نیا  زا  زورما و  لاـس ، نیا  هک  یراـج -  لاـس 

.تسا ترورض  کی  ناریا  تلم  یارب  یداصتقا ، یاھ  هصرع رد  هنوگداھج 

1390/12/03 یا هتسھ نادنمشناد  رادید  رد  تانایب 

یلیخ ِزیچ  نیا  داد ؛ روشک  نیا  هب  تلم و  نیا  هب  ار  یلم  تزع  ساـسحا  هک  تسا  نیا  شدـعب  کـی  دراد ؛ یفلتخم  داـعبا  یلیخ  اھامـش  راـک  هتبلا  .منکب  ضرع  هلمج  کـی  طـقف  نم 

.دـننک شومارف  ار  ناشدوخ  شزرا  هک  دـننکیم  لوبق  ار  نارگید  یرکون  ناگیار  هب یتقو  نآ  دـنھدب ؛ تسد  زا  ار  ناشدوخ  سفن  تزع  هک  دـنوشیم  راتفرگ  یتقو  نآ  اـھتلم  .تسا  یمھم 

لامیاپ نامز  لوط  رد  هک  دراد  یتزع  دنک  ساسحا  هک  رگید -  یاھروشک  یضعب  اقیرفآ و  لامـش  یاھتلم  نیمھ  لثم  دزیخیم -  اپ  هب  یتقو  نآ  مولظم  تلم  کی  .تسا  نیا  سفن  تزع 

سفن تزع  ام  روشک  هب  ام ، تلم  هب  بالقنا  .تسا  نیا  سفن  تزع  .هداتفا  قافتا  نیا  دینکیم ؛ هدھاشم  دیراد  هک  دناشنب ؛ ار  وا  دناوتیمن  یئورین  چیھ  دزیخیمرب و  رگید  تقو  نآ  هدش ؛

؛ دیورب شیپ  دیناوتیمن  دینک ؛ هرادا  ار  ناتدوخ  دیناوتیمن  اما  دیدرک ، بالقنا  هلب ، دیناوتیمن ؛ اھامـش  دـنیوگب  دـننزب ، تلم  نیا  ی  هیحور رکف و  رـس  یوت  دـندرک  یعـس  اھراب  اھراب و  .داد 
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 - یا هتـسھ ی  هلئـسم اھامـش -  راک  نیا  و  دـناوتیم ؛ هک  تسا  تلم  نیا  هب  گرزب  تراشب  کی  گرزب و  تکرح  کـی  یا ، یملع تفرـشیپ  رھ  .دـینک  تکرح  اـیند  یاـپ  هب  اـپ  دـیناوتیمن 

.تسامش راک  تیمھا  داعبا  زا  یکی  نیا  .دھدب  سفن  تزع  تلم  نیا  هب  تسناوت 

1390/11/26 ناجیابرذآ مدرم  رادید  رد  تانایب 

ملع رد  دندرکیم ، هفخ  ام  یاھناوج  رد  ار  ام  دادعتـسا  دندربیم ، ار  ام  تفن  دندروخیم ، ار  ام  قح  دندرکیم ، ریقحت  ار  ام  .میدوب  هدـش  لیلذ میدوب ، هدـشریقحت  یھاشداپ  میژر  نارود  رد 

تلم .دندرک  ریجنز  دنب و  رد  ار  ناریا  تلم  میدنام ؛ بقع  ناھج  یاھتلم  یور  رب  یراذـگریثأت  رد  میدـنام ، بقع  یللملا  نیب یزرو  تسایـس رد  میدـنام ، بقع  یروانف  رد  میدـنام ، بقع 

.دراد تاکرب  تلم  دوخ  یارب  نیا  هتبلا  یناھج ؛ رابکتـسا  اب  ی  هزرابم یناھج ، ملظ  اـب  ی  هزراـبم زا  تسا  تراـبع  دراد ، هیعاد  ناریا  تلم  زورما  هک  ار  هچنآ  .درک  ضوع  ار  هار  درک ، تکرح 

شیپ مھ  شا  یعامتجا لئاسم  دوریم ، شیپ  مھ  شداصتقا  دوریم ، شیپ  مھ  شملع  دـنکیمن ، همھاو  نمـشد  یوھاـیھرپ  ی  هنمیھرپ ی  هکبـش زا  دتـسیا ، یم تلم  کـی  هک  یتقو 

، میدادـیم رـس  اجنیا  رد  هنامولظم  زور  کی  ام  هک  یئاھراعـش  .دریگیم  ارف  ار  ایند  شراعـش ، شنید ، شرکف ، دراذـگیم ؛ رثا  مھ  رگید  یاھتلم  یور  رب  دوشیم ؛ هاگآ  مھ  شناوج  دوریم ،

دھاوخ ادیپ  همادا  ماکحتـسا  نیا  .دنک  مکحتـسم  ار  شدوخ  دناوتیم  دشاب و  راذگرثا  دناوتیم  تلم  کی  .هدش  مالـسا  یایند  رد  یئاج  همھ ًابیرقت  یاھراعـش  زورما  دوب ، اھنت  ناریا  تلم 

لثم ار  روشک  اھتماقتـسا ، نیا  اـھتمھ ، نیا  ناـناوج ، نیا  تلم ، نیا  .مینکیم  تفرـشیپ  یگدـنزاس  رد  مینکیم ، تفرـشیپ  داـصتقا  رد  مینکیم ، تفرـشیپ  ملع  رد  هَّللاءاـش  نا اـم  .درک 

هار هَّللا ، طارص  میقتسم ، طارص  حیحص ، طخ  هک  تسا  نیمھ  مینکب  لابند  تسا  مزال  ام  هک  هچنآ  .مالـسا  یایند  یارب  دش  دھاوخ  یئوگلا  هَّللاءاش  نا تخاس و  دھاوخ  لگ  ی  هتـسد

.مینک لمع  نامفئاظو  هب  میشاب ، رادیب  میشاب ، رایشوھ  مینک ؛ لابند  ار  تعیرش  هار  تناید ، هار  مالسا ، هار  ادخ ،

1390/11/14 یبرع هبطخ  همجرت  نارھت +  هعمج  زامن  یاھ  هبطخ

روشک کی  ی  هبناج همھ تفرشیپ  ی  هیاپ ملع ، .تسا  مھم  یلیخ  اھتفرشیپ  نیا  .دیریگن  مک  تسد ار  یملع  تفرـشیپ  نیا  نم ! نازیزع  .تسا  یملع  تفرـشیپ  رگید ، ّتوق  ی  هطقن

نیا .دـنک  ادـیپ  تسد  دوـخ  دـصاقم  ی  همھ هب  دـناوتیم  دـشاب ، هتـشاد  ار  رادـتقا  نیا  سک  رھ  .تسا  رادـتقا  ملع ، ناطلـس ؛» ملعلا  : » مدـناوخ یتـقو  کـی  نم  ار  ثیدـح  نیا  .تسا 

تفرـشیپ کی  ناونع  هب  ام  یارب  ملع  اما  تفگ ، میھاوخن  روز  زگرھ  ام  هتبلا  .دـنیوگب  روز  ایند  ی  همھ هب  دنتـسناوت  دـندرک ، ادـیپ  تسد  نآ  هب  هک  یملع  تکرب  هب  یناھج  ناربکتـسم 

.تسا مزال  ًامتح 

رد مھ  روشک ، رد  مھ  دنراد -  هجوت  همھ  تسا و  هدش  فورعم  ًافداصت  یا  هتسھ یروانف  الاح  .تسا  یروآ  تریح یاھتفرشیپ  لاس ، دنچ  یس و  تدم  نیا  رد  ام  یملع  یاھتفرشیپ 

ینتفاین تسد مھم و  رایـسب  یاھ  هتـشر زئاح  ام  روشک  زورما  هناتخبـشوخ  تسھ -  یکـشزپ  مولع  تسھ ، اضفاوھ  مولع  تسھ ، یا  هتـسھ یروانف  تسین ؛ نیا  طقف  نکیل  ایند - 

هک یداینب  یاھلولس  تسھ ؛ تسایند ، یون  یاھشناد  دیدج و  مولع  زا  هک  یروانفونان  تسھ ، یروانف  تسیز دریگیم -  ماجنا  روشک  نیا  رد  یکشزپ  گرزب  یاھراک  تسا و  یکشزپ 

تسرھف نیا  و  تسھ ؛ ناطرس  دض  یاھوراد  مھم و  یاھورادویدار  ون ، یاھ  یژرنا یروانف  اھ ، هنایارربا تخاس  یزاس ، هیبش تسھ ؛ تسا ، ملع  ی  هصرع رد  اھراک  نیرتگرزب  زا  یکی 

.دراد همادا 

قافتا ناریا  رد  اھلاس ، نیا  رد  اـیند  ی  همھ رد  یملع  دـشر  نیرت  عیرـس دـنیوگیم  اـھنآ  .تساـیند  ربتعم  یملع  زکارم  ِیھاوگ  نیا  تسین ؛ یناوخزجر  منکیم ، ضرع  نم  هک  یئاـھنیا 

، دنا هداد ایند  ربتعم  یملع  زکارم  هک  یـشرازگ  قبط  .تسا  هداتفا  قافتا  ناریا  رد  ایند  ی  همھ رد  یملع  دـشر  نیرت  عیرـس دـیوگیم  هک  تسا  لاس 2011  شرازگ  نیا  .تسا  هداـتفا 

زا ناریا  دنتفگ  هتـشذگ  ِیدالیم  لاس  نیمھ  .تسا  یقاب  لاس  هدراھچ  زونھ  میتفرگ ؛ رظن  رد  لاس 1404  یارب  ار  یملع  لوا  ی  هبتر نیا  اـم  .تسا  ناریا  هقطنم ، لوا  یملع  ی  هبتر

تفرـشیپ ام ، ّتوق  طاقن  زا  یکی  سپ  .تسا  مھم  یلیخ  اھنیا  تسا ؛ مھدـفھ  اـم  روشک  یملع  ی  هبتر اـیند  حطـس  رد  .مھدـفھ  اـیند  رد  تسا ، لوا  هقطنم  رد  یملع  ی  هبتر ظاـحل 

.تسا یملع 

1390/11/14 یبرع هبطخ  همجرت  نارھت +  هعمج  زامن  یاھ  هبطخ

نیا تسا ؛ هداتفا  قافتا  میرحت  طئارش  رد  ینف  یعامتجا و  یملع و  یاھتفرشیپ  نیا  ی  همھ دنـشاب  هتـشاد  هجوت  ناریا  تلم  هک  منکب  ضرع  ّتوق  طاقن  ی  همادا رد  ار  هلمج  نیا  نم 

نیا .میدرک  تفرـشیپ  روجنیا  ام  دنتخورفن و  ام  هب  ار  ام  زاین  دروم  تالوصحم  دندرک ، دودسم  ار  اھ  هار دنتـسب ، ام  یور  رب  ار  یروانف  یاھ  هزاورد ار ، ملع  یاھ  هزاورد .تسا  مھم  یلیخ 

.دنکیم ادیپ  شیازفا  اھدیما  هک  تسا  نیا  تسا ؛ هداتفا  میرحت  طئارش  رد  اھقافتا 

1390/11/14 یبرع هبطخ  همجرت  نارھت +  هعمج  زامن  یاھ  هبطخ

.تسا یگدنام  بقع نیا  میا ؛ هدرکن ادیپ  یـسفن  یقالخا و  ی  هیکزت یقالخا و  تفرـشیپ  یملع ، یاھتفرـشیپ  تازاوم  هب  ملع ، تازاوم  هب  ام  هک  تسا  نیا  ام  یاھفعـض  زا  رگید  یکی 

تفرشیپ تسایس  رد  میدرک ، تفرـشیپ  ملع  رد  .میدرکیم  تفرـشیپ  دیاب  اما  تسین -  یکـش  چیھ  نیا  رد  تسا -  رتھب  بتارم  بتارمب و  بالقنا ، زا  لبق  اب  ی  هسیاقم رد  زورما  هتبلا 

 - تمکح باتک و  میلعت  مھ  نآ  میلعت ؛ رب  تسا  مدقم  هیکزت  تسا ، راگدرورپ  نابز  زا  میلعت  هیکزت و  اج  رھ  نآرق  رد  .میدرکیم  تفرشیپ  مھ  سفن  ی  هیکزت رد  تیونعم و  رد  دیاب  میدرک ؛

.میدرک تلفغ  یسفن  یقالخا و  ی  هیکزت زا  ام  نیاربانب  .تسا  مدقم  میلعت  میھاربا ، ترضح  نابز  زا  اج  کی  طقف  ةمکحلا » باتکلا و  مھّملعی  مھّیکزی و  »

1390/10/29 نشور یدمحا  یفطصم  دیھش  هداوناخ  رادید  رد  تانایب 

هتسب ندمت  ملع و  هار  رگید  دندش ، مالسا  هب  دھعتم  دبعتم و  هک  مدرم  دش ، مکاح  یروشک  کی  رب  مالسا  یتقو  هک  هدوب  نیا  هدش ، هک  یدیدش  یاھنارابمب  زا  یکی  بالقنا ، لوا  زا 

ار نیا  هک  مینکب  یراک  میتسناوتیمن  اـم  ی 60  هھد یاھلاس  .میتشادـن  تمھت  نیا  در  یارب  یھار  ام  هک  مھ  راک  لئاوا  بخ ، .دـندزیم  ام  هب  لوا  زا  هک  هدوب  یئاـھتمھت  وزج  نیا  دـش ؛

تیلاعف یا ، هعماج نینچ  کی  رد  اما  تسا ؛ بوخ  ناشنامیا  هلب ، تفگ  درک ؛ لوبق  ایند  بخ ، .دوب  نامیا  دوب ، تدـھاجم  دـندادیم ، جرخ  هب  ام  یاـھناوج  هک  یرنھ  اـجنآ  .میھدـب  ناـشن 

هب ناشیا  زا  لبق  هک  یئادھـش  نآ  هچ  دیھـش ، نیا  هچ  ام -  نادنمـشناد  نیا  .دـندرک  لطاب  ار  نیا  اھناوج  نیا  .درادـن  ناـکما  یگدـنز  تفرـشیپ  ندـمت و  یملع و  تفرـشیپ  یملع و 

رترب دادعتـسا  و  ار ، ناشدوخ  ی  هدنورـشیپ تیوھ  دندروآ و  نادـیم  هب  ون  فرح  اھاجنآ  رد  دـندرک و  فرـصت  ار  یملع  یاھ  هصرع هک  یئاھناوج  .دـندرک  لطاب  ار  نیا  دندیـسر -  تداھش 

رد ام  ریخن ، دیوگب  نابز  هب  دناوتیم  ماظن  کی  ای  روشک  کی  رگم  .دندرک  تسرد  وربآ  یمالـسا  یروھمج  ماظن  یارب  دنداد ، ناشن  ار  ناشدوخ  یالاب  یاھتیفرظ  اھتیلباق و  و  ار ، ناشدوخ 

هک دنھدب  ناشن  دنروایب و  هصرع  هب  دنروایب ، نادیم  هب  دیاب  .دنکیمن  عناق  ار  یسک  نیا ، درادن ؛ هدیاف  .میتفگیم  ار  اھفرح  نیا  میدرکیم و  ینارنخس  بخ ، مینکیم ؟ تفرـشیپ  مھ  ملع 

.دندرک ار  راک  نیا  امش  یاھناوج  نیا  .دوب  دھاوخ  هنوگچ  یملع  تفرشیپ  نیا 

1390/07/26 هاشنامرک ناگدیزگرب  ناگبخن و  رادید  رد  تانایب 

یاھتیعقوم هب  تبـسن  دـیاب  ار  ام  هک  یئاھزیچ  زا  یکی  .ناـمدوخ  هب  هکلب  ناـگناگیب ، هب  هن  تساـم ؛ تلم  روشک و  یتاذ  دادعتـسا  نداد  ناـشن  تسا ، مھم  هک  مھ  رگید  ی  هتکن کـی 

نارگید نماد  هب  دیاب  دنک ، دیلقت  نارگید  زا  دیاب  دزومایب ، نارگید  زا  دیاب  تسا ؛ دمآراکان  یناریا  هک  دوب  هدش  تاغیلبت  لاس  اھ  هد لوط  رد  هک  تسا  نیا  دـنک ، رایـشوھ  تدـشب  نامدوخ 

.دـنزاسب ار  اھزیچ  نیا  دوشیمن  بخ ، هک  اجنیا  دـنتفگیم  دـشیم ، یزیچ  کی  تبحـص  ات  .دوب  جـئار  یاـھزیچ  وزج  نیا  اـم  یاـھ  یناوجون یناوج و  نارود  رد  .دوش  ثبـشتم  لـسوتم و 

نیـسدنھم و یجراخ و  تکرـش  نیدـنچ  دـیاب  دـنزاسب ، دـس  کی  دنتـساوخیم  رگا  دـمآ ؛ یم یجراخ  سدـنھم  دـیاب  دـنزاسب ، لپ  ینابایخ  کـی  یور  رب  رھـش  کـی  یوت  دنتـساوخیم 

رکف نیا  بالقنا ، لئاوا  ات  ّیتح  .دشیمن  روصت  ًالصا  تخاسیم ؛ ار  اھ  هاگتـسد ی  هیقب یکی  تخاسیم ، ار  نیبروت  یکی  تخاسیم ، ار  دس  ی  هراوید یکی  دندمآ ؛ یم یجراخ  نیـصصختم 

 - نم شیپ  دندمآ  دیھدب ؛ ماجنا  ار  راک  نیا  میتفگیم  شنیلوئسم  هب  دوب -  هدنام  هراک  همین بالقنا  زا  لبق  زا  دنزاسب -  یئاج  کی  ار  یزاگ  هاگورین  کی  دوب  انب  منکیمن ؛ شومارف  نم  .دوب 

، فلتخم یاھلکش  رد  ار  اھ  هاگورین نیرت  هتفرشیپ ام ، ناناوج  ام ، روشک  نیـسدنھم  زورما  بخ ، .دمآ  یمن ناشرواب  اھنآ  .درادن  ناکما  ًالـصا  اقآ  دنتفگ  مدوب -  روھمج  سیئر  تقو  نآ  نم 

.دوبن هدش  هتخانش  اھدادعتسا  نیا  .میزاسب  یا  هتسھ هاگورین  میناوتیم  زورما  ام  .دنزاسیم  دنراد  شدوخ  ِفلتخم  عاونا  رد 

روشک دراو  یبرغ  یروانف  تفرـشیپ  یبرغ و  ندمت  یاھرادومن  یبرغ ، شور  یبرغ ، گنھرف  جیردتب  هک  شیپ  لاس  هاجنپ  دص و  دودح  زا  .دـش  راک  هیـضق  نیا  یور  یدامتم  یاھلاس 

ام ی  هتـشذگ ثاریم  ام ، خیرات  هک  دندرک  شومارف  .دیآ  یمنرب یراک  یناریا  زا  هک  دـش  مولعم  روجنیا  لمع  رد  مھ  دـش ، دـیکأت  دـش و  هتفگ  مھ  داتفا ؛ اج  هلئـسم  نیا  جـیردتب  دـش ،

مرج هب  ار  فشاک  دشیم ، یملع  فشک  کی  دمآ ، یم دوجو  هب  یملع  تفرشیپ  کی  رگا  اجنآ  هک  یزور  نآ  دوبن ، یربخ  برغ  یایند  رد  هک  یزور  نآ  .تسا  یملع  تاراختفا  زا  راشرس 
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نیا .هدوب  یمالـسا  یاھروشک  ورـشیپ  ام  روشک  زور  نآ  تسھ -  اھفرح  هنیمز  نیا  رد  هک  دوب -  مکاح  اپورا  ی  هقطنم رب  قلطم  ِیملع  یکیراـت  هک  یزور  نآ  دـندزیم ، شتآ  یرگوداـج 

رد هقف ، رد  یعرش ، مولع  رد  ّیتح  یلقع ، مولع  رد  هفسلف ، رد  یملع ؛ نوگانوگ  یاھتفرـشیپ  رد  دوب  یمالـسا  یاھروشک  یناشیپ  ناریا  اما  تسا ، مالـسا  یایند  لام  اھتفرـشیپ 

ات تقو  نآ  یناریا ؛ یاھقف  یناریا ، نیثدحم  یناریا ، ناگدنـسیون  تساھ ؛ یناریا لام  هعیـش -  ثیدح  هچ  تنـس ، لھا  ثیدـح  هچ  اھ -  هرود نآ  رد  ثیدـح  یاھباتک  نیرتشیب  .ثیدـح 

رترب دادعتسا  کی  دوجو  ی  هدنھد ناشن نیا  تسام ؛ ی  هتشذگ نیا  بخ ، .مولع  ی  هیقب رد  یسانش و  هراتس رد  یسدنھم ، رد  یزاسوراد ، رد  یکـشزپ ، رد  یعیبط ، مولع  هب  دسرب 

یروجنیا هک  میھدـب  ناشن  میھاوخیم  زورما  .میدرک  شومارف  میدرکیم ؟ شومارف  ار  نیا  دـیاب  ارچ  ام  .تسا  ملاع  یاـیفارغج  زا  ی  هقطنم نیا  رد  راشرـس  ِیدادعتـسا  ی  هریخذ کـی  و 

.تسین

یللملا نیب ِیرـشب  دادعتـسا  طسوتم  زا  یناریا  دادعتـسا  میتفگیم  هک  دمآ ، یم رظن  هب  یراعـش  مھ  لئاوا  دیاش  ما ، هدرک رارکت  ار  هیـضق  نیا  ما ، هتفگ هدـنب  اھراب  نابز  رد  هتبلا  بخ ،

.دوشیم هداد  ناشن  شاوی  شاوی  دراد  دمحلا  بخ ، اما  تسا ؛ راعش  نیا  دندرکیم  رکف  اھ  یضعب .میتشاد  عالطا  ام  ار  نیا  تسا ؛ رتالاب 

لعفلاب هک  یئاجنآ  ام  هک  تسا  تسرد  .تسا  یللملا  نیب یاھرامآ  نیا  تسا ؛ یتیعقاو  کی  نیا  ما -  هتفگ ار  نیا  اھراب  مھ  هدنب  هک  دندرک -  هراشا  هک  یملع  تفرـشیپ  دشر  نیمھ 

؛ هتـشاد یرایـسب  تعرـس  ولج ، تمـس  هب  نامتکرح  .تسام  یمیدـق  یگدـنام  بقع رطاخ  هب  نیا  اما  یلزانم ؛ یلحارم و  هب  تسایند ، لعفلاب  زا  رت  بقع میدیـسر ، یملع  ظاحل  زا 

تسکش و میھاوخ  ار  یزرم  طوطخ  نیا  دیسر و  میھاوخ  ملع  یزرم  طوطخ  هب  ًاّملـسم  میھدب ، شیازفا  هکلب  مینک ، ظفح  ار  تعرـس  نیمھ  رگا  .ملاع  طسوتم  تعرـس  ربارب  نیدنچ 

ون و ی  هتکن ون ، فرح  دنکیم ؛ تبحـص  دیآ  یم ناوج  اجنیا  زورما  .تسا  نیمھ  شرواب  یاھ  هار زا  یکی  دـنک ؛ رواب  ار  نیا  دـیاب  ام  روشک  ناوج  .داتفا  دـھاوخ  قافتا  نیا  تفر ؛ میھاوخ  ولج 

ون یاھ  هتکن ون ، بلاطم  دننزیم ؛ فرح  دنیآ  یم اھ  هتشر ی  هیقب رد  یطاطخ ، رد  رنھ ، رد  ملع ، رد  گرزب  هتسجرب و  ناداتسا  .دھدیم  هئارا  اجنیا  رد  بوخ  ی  هیحور اب  ار  دیدج  داھنـشیپ 

.دنک رواب  ام  روشک  ناوج  ات  دوشب  سکعنم  دیاب  اھنیا  .دنیوگیم 

رد زورما  .دریگب  رارق  ناسنا  یلاعت  تمدـخ  رد  دـیاب  یملع  یرکف و  ینھذ و  یاھ  هنیمز نیا  رد  هعماج  کی  یاھ  یگتـسجرب هک  تسا  نیا  منک ، ضرع  دـیاب  نم  هک  مھ  یرگید  ی  هتکن

نیا .تسا  دوویلاھ  ایند ، یامنیـس  ی  هلق .تسامنیـس  رنھ ، ی  هنومن کی  بخ ، .اھزیچ  ی  هیقب هن  رنھ و  هن  تسا ، ناسنا  یلاعت  تمدخ  رد  ملع  هن  ایند  رد  زورما  تسین ؛ روجنیا  ایند 

ینعی رفص ! ریز  یغلابم  رفـص ، تفگ  دوشیمن  تسا ؛ هیـضق  سکع  دننکیم ؟ کمک  ناسنا  هب  یـشخبدیما  هب  ناسنا ، تیونعم  هب  یرـشب ، قالخا  هب  ردقچ  ایند  یرنھ  یاھ  هاگتـسد

یراد هیامرـس تمدـخ  رد  ملع  .روج  نیمھ  مھ  ملع  تسین ؛ ناسنا  یلاعت  تمدـخ  رد  رنھ  ایند ، رد  زورما  .دـننکیم  بیرخت  ار  یرـشب  یلاعت  ار ، یرکف  یاھناینب  ار ، یقالخا  یاـھناینب 

اھنیا ار  اھناسنا  دنزادنا ، یم هار  اھنیا  ار  اھگنج  تساھنیا ؛ لام  یداصتقا  گرزب  یاھ  یناپمک هک  تسا  یناسک  تمدخ  رد  زورما  یرـشب  شناد  .تسا  نازودـنا  تورث تمدـخ  رد  تسا ،

تسا یئامیپاوھ  نامھ  هتفر ، ناتسناغفا  هب  هک  یملع  .تسین  ناتـسناغفا  مورحم  مدرم  تمدخ  رد  ملع  .تساھنیا  تمدخ  رد  ملع  دننکیم ؛ اھنیا  ار  یعمج  یاھراتـشک  دنـشُکیم ،

رد ملع  .تسا  یروجنیا  ملع  قطانم ، نیا  رد  .دروآرد  زور  نآ  هب  ار  هچبلح  هک  دوب  یئایمیـش  یاھرازبا  دمآ ، قارع  هب  زور  نآ  هک  یملع  .دـنکیم  ناشنارابمب  دوریم ، ناشرـس  یالاب  هک 

یرازبا کی  هدـش  ملع  اما  دـنک ؛ ادـیپ  تفرـشیپ  ملع  هک  هدـش  بجوم  تورث  نآ  دوخ  هدرب ؛ الاب  ار  یتیلقا  کی  ار ، یعمج  کی  ِتورث  هلب ، .تسا  روط  نیمھ  مھ  یبرغ  یاھروشک  دوخ 

.مینادرگرب ار  نیا  دیاب  ام  .تاعامتجا  یگتفر  بقع تاعامتجا و  لداعت  مدع  ضیعبت و  یارب 

1390/07/25 هواپ مدرم  عامتجا  رد  تانایب 

لئاسم یعامتجا و  لئاسم  شناد و  فلتخم  یاھنادـیم  رد  روضح  اب  یملع ، تفرـشیپ  اـب  تینـالقع ، اـب  مینکیم  هارمھ  یمالـسا ، یاـھنامرآ  مالـسا و  هب  ار  دوخ  یدـنبیاپ  اـم  یتقو 

دوس هب  مھ  ناریا ، تلم  دوس  هب  مھ  هک  تسا  یزیچ  نامھ  نیا  دننکیم ؛ هدافتـسا  یرادرب و  هرھب تلم  نیا  ی  هبرجت زا  دـننکیم ، هاگن  تقو  نآ  اھتلم  .وگلا  کی  دوشیم  نیا  یـسایس ،

.دوب دھاوخ  دنمدوس  هدنیآ  رد  یمالسا ، دحتم  تما  یمالسا ، گرزب  تما  لیکشت  یارب  هَّللاءاش  نا مھ  و  هقطنم ، یاھتلم 

نانمشد یمالسا ، ماظن  نانمشد  .تسا  هدیسر  مھ  ام  نانمشد  رطاخ  هب  ًانیع  هک  تسا  یرکف  مینکیم ، یراج  نابز  رب  مینکیم و  ام  هک  یرکف  نیا  .دراد  ینانمشد  شور ، نیا  هتبلا 

اب دوخ ، یاھتفرـشیپ  اب  ناریا  تلم  رگا  هک  دـنا  هدرک ار  رکف  نیا  مھ  اـھنآ  دنتـسھ ، هدافتـساءوس  تلاـخد و  زواـجت و  یرگتراـغ و  لاـبند  هب  هک  هقطنم  نیا  یاـھتلم  نانمـشد  مالـسا ،

نیا دنھاوخیم  اذل  درک ؛ دنھاوخ  تیعبت  وا  زا  رگید  یاھتلم  دنک ، هولج  یصخاش  کی  ناونع  هب  دناوتب  دوخ ، یساملپید  یوق  روضح  اب  دوخ ، یروانف  تفرشیپ  اب  دوخ ، یملع  تفرـشیپ 

.دنتسھ ینکفا  هقرفت ددصرد  نیاربانب  دوشن ؛

1390/07/24 هاشنامرک نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

، تسا یمالسا  تلود  لیکشت  دعب  تسا ، یمالـسا  ماظن  لیکـشت  دعب  تسا ، یمالـسا  بالقنا  لوا ، ی  هقلح .هدش  ثحب  میتفگ ، ار  نیا  اھ  شیپ دراد ؛ دوجو  یقطنم  ی  هریجنز کی 

لوا ی  هقلح هک  یمالسا -  بالقنا  زا  روظنم  .تسا  طبترم  مھ  هب  هک  تسا  یرمتسم  ی  هریجنز کی  نیا  تسا ؛ یمالـسا  تما  لیکـشت  دعب  تسا ، یمالـسا  ی  هعماج لیکـشت  دعب 

هک یبالقنا  شبنج  یبالقنا و  تکرح  نامھ  ینعی  یمالـسا ، بالقنا  زا  ام  روظنم  اجنیا  .دوشیم  لحارم  نیا  ی  همھ لـماش  بـالقنا  اـنعم  کـی  هب  ّـالاو  تسا ؛ یبـالقنا  تکرح  تسا - 

زا اجنیا  رد  نم  روظنم  .تسا  یمالـسا  ماظن  دعب ، ی  هقلح .دنکیم  هدامآ  دیدج  ماظن  داجیا  یارب  ار  هنیمز  دنکیم و  نوگنرـس  ار  دساف  هتـسباو و  ماظن  ار ، یمیدق  ماظن  ار ، عجترم  ماظن 

: دندرک باختنا  ام  مدرم  ام ، دروم  رد  .دننکیم  باختنا  ار  نآ  دنتسھ -  مدرم  هک  بالقنا -  نابحاص  تلم و  روشک ، هک  دراد ، یـصخشم  فیرعت  هک  یلک  تیوھ  نآ  ینعی  یمالـسا ، ماظن 

.میدرک روبع  مھ  هقلح  نیا  زا  ام  .تسا  هارمھ  یمالسا  یاھشزرا  اب  تسا و  هدش  هتفرگ  مالـسا  زا  یرالاس  مدرم نآ ، رد  هک  یماظن  ینعی  یمالـسا  یروھمج  .یمالـسا  یروھمج 

روشک و ی  هرادا یاھناینب  اھداھن و  دـش ؛ تسرد  یـساسا  نوناـق  کـی  دـمآ ، دوجو  هب  یمالـسا  ماـظن  نییعت  ی  هرود رد  هک  هچنآ  ساـسا  رب  هک  تسا  نیا  یمالـسا  تلود  زا  روظنم 

یتیریدم یاھ  هاگتـسد عومجم  ینعی  تسین ؛ هیرجم  ی  هوق طقف  تلود ، زا  روظنم  اجنیا  رد  .تسا  یمالـسا  تلود  یتیریدـم ، یاھداھن  ی  هعومجم نیا  .دـش  نیعم  روشک  تیریدـم 

.تسا یـساسا  مھم و  رایـسب  شخب  نآ  نیا ، هک  تسا ؛ یمالـسا  ی  هعماج نآ ، زا  دعب  شخب  .روشک  ی  هدننک هرادا  نوگانوگ  تاماظن  دنراد ؛ هدھعرب  ار  روشک  کی  ی  هرادا هک  روشک 

یا هعماج ینعی  هچ ؟ ینعی  یمالسا  ی  هعماج .دشخبب  ققحت  ار  یمالسا  ی  هعماج هک  تسا  نیا  یمالسا  تلود  نیا  دھعت  تیلوئسم و  دش ، لیکـشت  یمالـسا  تلود  هکنآ  زا  دعب 

، دازآ ی  هعماج تلادع ، زا  رادروخرب  لداع ، ی  هعماج .دـنک  ادـیپ  ققحت  تسا ، هدرک  میـسرت  رـشب  یارب  مالـسا  هک  یگرزب  یاھوزرآ  یمالـسا ، فادـھا  یمالـسا ، یاھنامرآ  نآ ، رد  هک 

زا رادروخرب  یا  هعماج یلم ، یانغتـسا  یلم و  تزع  یاراد  یا  هعماج دـنریثأت ، یاراد  دنـشقن ، یاراد  دوخ  تفرـشیپ  رد  دوخ ، ی  هدـنیآ رد  روشک ، ی  هرادا رد  نآ ، رد  مدرم  هک  یا  هعماـج

نودب نوکس ، نودب  یا  هعماج هرخالاب  و  یـسایس -  تفرـشیپ  یداصتقا ، تفرـشیپ  یملع ، تفرـشیپ  هبناج -  همھ یاھتفرـشیپ  یاراد  یا  هعماج یگنـسرگ ، رقف و  زا  یاربم  هافر و 

ادیپ ققحت  هعماج  نیا  هک  میتسھ  نیا  لابند  ام  یلو  هدرکن ، ادیپ  ققحت  هعماج  نیا  هتبلا  .میتسھ  شلابند  ام  هک  تسا  یا  هعماج نآ  نیا  مئاد ؛ یورشیپ  لاح  رد  فقوت و  نودب  دوکر ،

.ام ی  هنایم ِمھم  یلصا و  فدھ  دش  نیا  سپ  .دنک 

1390/07/22 هاشنامرک ناتسا  نایجیسب  رادید  رد  تانایب 

روشک و نیلوئـسم  ی  همھ هاپـس و  جیـسب و  ماظن و  ّمغ  ّمھ و  بالقنا ، لوا  .دوبن  یملع  یاھتفرـشیپ  نیا  زور  نآ  .میتشادـن  زور  نآ  هک  میراد  یلئاسم  اھ  هنیمز ی  همھ رد  اـم  زورما 

رد روشک ، برغ  نیمھ  رد  .دوش  هدـنکرب  دورب و  نیب  زا  دـنراذگن  دوب ، هدـیئور  تکلمم  نیا  نیمزرـس  زا  هزاـت  هک  یلاـھن  نیا  دـننک ؛ ظـفح  ار  دـیدج  تیدوـجوم  نیا  هک  دوـب  نیا  بـالقنا 

، مالـسا نانمـشد  بـالقنا ، نانمـشد  نیربکتـسم ، نوگاـنوگ ، قطاـنم  رد  روشک ، یبرغ  بونج  ی  هقطنم رد  روشک ، یقرـش  لامـش  ی  هقطنم رد  روـشک ، یقرـش  بوـنج  ی  هقطنم

نم هک  دـندرکیم ؛ ادـف  ار  ناشدوخ  ناج  دـنداتفا و  یم نادـیم  یوت  یجیـسب  شوجدوخ  ی  هیحور اب  هتخابلد ، نمؤم و  ناناوج  زور  نآ  .دـندوب  هتخادـنا  هار  هب  ار  یثداوح  ناریا  نانمـشد 

شوجدوخ یاھتکرح  نیا  دیدیم  ناسنا  بالقنا ، زا  دعب  هام  کی  هک  زوریرپ ؛ تبحص  رد  مھ  مدرک ، هراشا  ار  یـضعب  ادھـش  یاھ  هداوناخ اب  رادید  رد  زورید  مھ  ار ، شا  هاشنامرک یاھلاثم 

.تسا راکتبا  اب  مأوت  سفن و  هب  دامتعا  زا  قشع ، زا  نامیا ، زا  ی  هتساخرب تکرح  جیسب ، .تسا  نیا  جیسب  .دننکیم  تکرح  دنراد  هاشنامرک  نیمھ  زا  اھناوج ، نیا  یمدرم ،

1390/07/22 هاشنامرک ناتسا  نایجیسب  رادید  رد  تانایب 

رب ار  جیسب  مان  ام  هک  یا  هقطنم نیاربانب  .روج  نیمھ  مھ  یقیقحت  یملع و  تفرشیپ  ی  هنیمز رد  روج ، نیمھ  مھ  یدیلوت  یاھتیلاعف  ی  هنیمز رد  روج ، نیمھ  مھ  داصتقا  ی  هنیمز رد 
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ی هیحور یاراد  دنناوتیم  روشک  یاھـشخب  ی  همھ تسین ؛ یماظن  ی  هقطنم طقف  تسین ، دودحم  ی  هقطنم کی  میھدـیم ، شرتسگ  نآ  رد  ار  یجیـسب  ی  هیحور مینکیم و  قالطا  نآ 

لماش جیسب  موھفم  یجیسب ؛ یھدنامزاس  یجیسب ، تیریدم  یجیسب ، یزرو  تسایس یجیسب ، یـساملپید  یجیـسب ، یزودنا  تورث یجیـسب ، یزومآ  ملع .دنـشاب  یجیـسب 

.صالخا راکتبا و  یروآون و  زا  تسا  ترابع  مھ  شیانعم  دوشیم ؛ اھ  هنیمز نیا  ی  همھ لاح 

1390/07/13 یملع ناگدیزگرب  ناگبخن و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

دناوتیم هک  یزیچ  .دنکیم  دشر  روشک  نآ  تشاد ، دوجو  یروشک  کی  رد  شدوخ -  بسح  هب  یراکادف  هار -  نیا  رد  یراکادـف  ی  هدامآ روشک ، تشونرـس  هب  دـنم  هقالع ِدنمـشناد  رگا 

نامروشک رد  زورما  هک  یا  یملع یاھتفرشیپ  .دنکیم  تفرشیپ  روشک  دوب ، نامیا  نیا  رگا  .تسا  نامیا  زیچ ، همھ  زا  رتھب  دروایب ، دوجو  هب  ار  تفرشیپ  نیا  دروایب ، دوجو  هب  ار  ورین  نیا 

ی هدافتـسا زا  یملع ، لدابت  زا  ام  نوچ  ارچ ؟ .تسا  رتشیب  بتارمب  ایند  رد  یملع  فراعتم  یاھتفرـشیپ  زا  شا  یتاذ تمیق  شزرا و  میتسین -  عناق  اھنآ  هب  ًامتح  هتبلا  هک  دراد -  دوجو 

 - دش ادیپ  یا  « یرایرھش دیھش  ، » دندش ادیپ  یا  هتسجرب یاھتیصخش  لاح  نیع  رد  دوب ؛ هتسب  ام  یور  هب  اھرد  میدوب ، راشف  ریز  ام  .میدوب  مورحم  نارگید  یملع  کمک  زا  یملع ،

زا مھ  یا  هدافتسا چیھ  دندرک ؛ یا  هتـسجرب یاھراک  اھنیا  هک  دندش  ادیپ  فلتخم  یاھ  هتـشر رد  رفن  اھدص  اھ و  هد دنتـسھ -  هَّللدمحلا  دندوب و  ام  نیب  رد  وا  لثم  رفن  اھ  هد هتبلا  هک 

.مینکب مھ  دیاب  دندرک ؛ هدافتسا  ًامتح  برغ  یاھدرواتسد  زا  هتبلا  .دندرکن  یبرغ  دیتاسا  زا  برغ و  یاھ  هاگشھوژپ اھ و  هاگشناد

1390/06/17 یربھر ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

حطس رد  ای  یلخاد  ی  هرادا حطس  رد  یئاھ  یماکان مینکن ؛ ادیپ  تسد  فادھا  نیا  هب  ام  هک  تسا  هدش  بجوم  لوصا  هب  ام  یدنبیاپ  هک  دنتفیب  رکف  نیا  هب  تسا  نکمم  یا  هدع بخ ،

تازاوم هب  ار  فدـھ  ود  رھ  ام  هکنیا  زا  تسا  ترابع  تسرد ، هن ، .درک  دروخرب  هنارایـشوھ  دـیاب  شلاچ  نیا  اب  تسا ؛ یمھم  شلاچ  نیا  .دـنک  لکـشم  راچد  ار  ام  یللملا ، نیب لـئاسم 

نآ هب  نتفای  تسد  رگید ، فرط  زا  و  فرط ، کی  زا  ماظن  تیوھ  ظفح  عقاو  رد  ماظن و  ینابم  لوصا و  ظفح  ینعی  تسا ؛ راگزاس  رگیدکی  اب  فدھ  ود  نیا  هک  مینادـب  مینک و  لابند  رگیدـکی 

لیبق نیا  زا  تلادع و  رارقتـسا  لثم  یونعم  فادھا  هچ  و  اھنیا ، لاثما  یندمت و  یتشیعم و  یملع و  یدام و  یاھتفرـشیپ  یدام و  فادـھا  هچ  تسا ؛ هدرک  فیرعت  ماظن  هک  یفادـھا 

شیپ اھفدھ  نآ  هب  ندیـسر  رد  یتالکـشم  هکنیا  رطاخ  هب  ینعی  .میـشاب  دنباپ  لوصا  نیا  هب  هکنیا  رگم  میـسرب ، فادھا  نآ  هب  میناوتیمن  ام  .تسا و  راگزاس  اھنیا  مینادب  دـیاب  .اھزیچ 

مھ اھفدـھ  نآ  هب  تفر ، دـھاوخ  نیب  زا  هک  ماظن  تیوھ  ّیتح  میتشادرب ، تسد  لوصا  زا  ام  رگا  هک  مینادـب  و  مینکن ؛ ادـیپ  یلقادـح  ِتعاـنق  تلاـح  میرادـنرب ، تسد  لوصا  زا  دـیآ ، یم

.درکن کمک  اھنآ  هب  هجو  چیھ  هب  اھنآ  یاھلزانت  اما  دوب ؛ یلطاب  لوصا  اھنآ ، لوصا  هتبلا  .میدید  ار  شرئاظن  نوگانوگ ، یاھبالقنا  نیمھ  رد  ام  .میسریمن 

ی هلمج زا  بالقنا ، لوا  یاـھلاس  نآ  تسھ  مداـی  نم  .دـناسریمن  هجیتن  هب  ار  اـم  نیا  بـالقنا ،» ندـمآ  لـقع  رـس  رب   » میئوگب مینک و  حرطم  ار  تینـالقع  ی  هلئـسم میئاـیب  اـم  هکنیا 

فرص یلصا  یاھ  هیاپ ینابم و  لوصا و  زا  دنھدب و  رارق  هناھب  هلیـسو ، کی  ناونع  هب  ار  تینالقع  ینعی  میروایب ! لقع  رـس  ار  بالقنا  ام  یتسیاب  هک  دوب  نیا  دشیم ، هدز  هک  یئاھفرح 

راک نیا  هتبلا  .درک  لاماپ  ار  لوصا  یتسیاـبن  نوصرخی .» ّـالا  مھ  نا  ّّنظلا و  ّـالا  نوعّبتی  نا  هَّللا  لـیبس نع  کّولـضی  ضرـالا  یف  نم  رثکا  عطت  نا  و   » .دریگب ماـجنا  دـیابن  نیا  دـننک ؛ رظن 

نیا دیاب  یعوضوم ، ِیعطق  لصا  کی  ناونع  هب  .دیآ  یم شیپ  یئاھدیدرت  ناگدبز  ناگبخن و  یارب  نوگانوگ ، دراوم  رد  یھاگ  دراد و  یئاھ  یتخـس دراد ، یئاھ  یگدـیچیپ تسا ؛ یمھم 

.تسا لصا  یمالسا ، ماظن  یلصا  طوطخ  ظفح  لوصا و  هب  یدنبیاپ  هک  تفرگ  ّملسم  ار 

ظاحل زا  یملع ، تفرـشیپ  ظاحل  زا  ام  روشک  زورما  .دیـسر  مھ  اھتفرـشیپ  هب  درک ، ظفح  ار  لوصا  دوشیم  هک  میدـید  میدرک ، ناحتما  ام  .تشگ  اھتفرـشیپ  لابند  دـیاب  نیا ، ساسا  رب 

لباق بالقنا  لئاوا  اب  هریغ -  یداصتقا و  یاھداھن  فلتخم -  یاھداھن  رد  نوگانوگ  یاھ  مسر هار و  ندرک  ادـیپ  ظاحل  زا  یـسایس ، یاھ  یگتخپ اھ و  یھاگآ ظاحل  زا  یرواـنف ، تفرـشیپ 

لوصا زا  .مینک  هبوت  نآ  زا  دـیاب  میـشاب ، هتـشاذگ  هاـتوک  لوصا  زا  یئاـج  رگا  .میدرک  ظـفح  مھ  ار  لوصا  لاـح  نیع  رد  میرت ؛ هتفرـشیپ یلیخ  میتـفر ، ولج  یلیخ  اـم  تسین ؛ هسیاـقم 

.هتکن کی  نیا  .مینک  ظفح  ار  لوصا  ینابم و  نیا  ام  هک  تسا  نیمھ  هب  ی  هتسب مھ  یھلا  ترصن  مینادب  دیاب  نینچمھ  .تشاذگ  مک  یتسیابن 

1390/06/06 تلود تئیھ  یاضعا  یروھمج و  سیئر رادید  رد  تانایب 

هب لالدتسا  اب  ار  نیا  نم  درادن ؛ دوجو  تاراختفا  نیا  ام  ِیخیرات  یاھ  هرود زا  یرگید  ی  هرود چیھ  رد  دراد ، یمالـسا  ی  هرود ِناریا  هک  یتاراختفا  .دوش  هیکت  مالـسا  زا  دعب  ِناریا  یور  ای 

یاھ هرود لام  شا  همھ نوگانوگ ، یاھ  هنیمز رد  روشک  یملع  میظع  یاھتفرـشیپ  روشک ، یماظن  گرزب  یاـھ  یزوریپ روشک ، شرتسگ  .تسا  تاـبثا  لـباق  نیا  منکیم و  ضرع  اـمش 

حرطم اھ  هتفگ ناونع  هب  یئاھزیچ  کی  هتبلا  .تسا  مک  تسا ، صقان  اھنآ  یمالـسا ، ی  هرود هب  تبـسن  اـما  ارچ ، درادـن ؛ اـھزیچ  نیا  زا  مالـسا  زا  لـبق  هکنیا  هن  .تسا  مالـسا  زا  دـعب 

نـشور تسا ؛ تابثا  لباق  هدش ، عقاو  یمالـسا  ی  هرود رد  هک  هچنآ  اما  .تسین  تابثا  لباق  اھنیا  دنک ؛ تابثا  ار  اھنآ  دناوتب  یـسک  دـشاب و  دنتـسم  هک  تسین  یئاھزیچ  اما  دوشیم ،

یشخب رد  طسو ، نیا  رد  ّیتح  و  هیوفص ، ی  هرود رد  اھدعب  اھ ، یقوجلس ی  هرود رد  اھ ، یملید ی  هرود رد  ناریا  یگنھرف  یملع و  یماظن و  تفرشیپ  دینیبب  دینک  هاگن  امش  .تسا 

یاھراک هچ  .دـندش  یدـنھ  دـنتفر ، هک  دـنھ  هب  هکنیاامک  دـنتفرگ ؛ رارق  ناریا  گنھرف  ریثأت  تحت  دـندش و  یناریا  دـندمآ ، هک  ناریا  هب  اھلوغم  .تسا  هنوگچ  لوغم  تیمکاـح  ی  هرود زا 

مھ تسا ، رت  نودم مھ  یمالسا ، نارود  ناریا  بخ ، دنک ، تیامح  یرگ  یناریا ناریا و  زا  دھاوخیم  یـسک  رگا  .هتفرگ  ماجنا  هرود  نیا  رد  یرنھ  یگنھرف و  یملع و  میظع  هتـسجرب و 

؛ تسا مشچ  یولج  شا  یملع یاـھ  هناـشن تسا ، مشچ  یولج  شا  یراـمعم تسا ، مشچ  یوـلج  شباـتک  تسا ؛ مشچ  یوـلج  مھ  تسا ، رت  لوـبق لـباق  مھ  تسا ، رتدنتـسم 

.تسا نشور  هدش و  نیودت شخیرات 

1390/06/02 اھ هاگشناد دیتاسا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

مھ یئارجا  یلمع و  یاھتفرشیپ  یملع ، یاھتفرشیپ  نیا  لابند  هب  هک  روشک ؛ یملع  یاھتفرشیپ  زا  تسا  ترابع  ناریا  تلم  ینونک  یگداتسیا  ِیلـصا  یاھنوتـس  ناکرا و  زا  یکی 

رتشیب ار  یگداتسیا  نیا  تمظع  دننکیم ، هاگن  نوریب  زا  هک  یناسک  نآ  .میراد  رارق  هیضق  یوت  ام  .تسا  هوکشاب  ی  هثداح کی  ایند  رد  ناریا ، تلم  یگداتسیا  .هدوب  یرایـسب  دراوم  رد 

.دننکیم ساسحا 

تلم نیا  لباقم  رد  ار  یعیـسو  ی  هھبج کی  زورما  ایند ، لوا  فیدر  یتینما  یماظن و  یاھتردـق  ایند ، کی  ی  هجرد یملع  یاھتردـق  ایند ، لوا  یداصتقا  یاھتردـق  دـینک ؛ هظحالم  امش 

رورت ار  ام  دنمـشناد  دننکیم ، یـسایس  دیدھت  دننکیم ، یعامتجا  دیدھت  دننکیم ، یتینما  دیدھت  .دننکیم  دنراد  دیآ ، یمرب ناشتـسد  زا  مھ  یراک  رھ  تسین ؟ روجنیا  .دـنداد  لیکـشت 

اما دننکیم ؛ ینیرفآ  بوشآ یزیگنا و  هنتف دسرب ، ناشتسد  اج  رھ  ات  لخاد  رد  دننکیم ، یماظن  کرحت  هب  دیدھت  مئاد  دننکیم ، دراو  ناوارف  یسایس  یاھراشف  دننکیم ، میرحت  دننکیم ،

ترابع هلب »  » نآ .دھدیمن  ار  هلب »  » نآ دنریگب ، وا  زا  دنھاوخیم  روز  هب هک  ار  یا  « هلب  » نآ هداتـسیا ؛ اھنیا  ی  همھ لباقم  رد  تماقتـسا  تردق و  لامک  اب  یمالـسا  یروھمج  ناریا و  تلم 

»ی هن ، » تسین ملع  هب  »ی  هن ، » هن نیا  میئوگیم ، هن »  » یناھج ی  هطلس ماظن  لباقم  رد  هک  ام  .دنکیمن  ار  راک  نیا  هطلـس -  ماظن  یناھج -  طلـسم  تردق  لباقم  رد  میظعت  زا  تسا 

؛ تساھتلم ندیشک  زیمھم  ریز  هب  دابعتسا و  یھاوخ و  هدایز یبلط و  هطلس هب  هن » « ؛ تسین یرشب  مکارتم  یاھ  هبرجت هب  »ی  هن ، » تسین تفرـشیپ  هب  »ی  هن ، » تسین ندمت  هب 

.تسا یھوکشاب  یگداتسیا  یلیخ  ناریا ، تلم  یگداتسیا  اوماقتسا .» ّمث  هَّللا  اّنبر  اولاق  نیّذلا  ّنا  « ؛ میداتسیا مھ  شیاپ  میتفگ ، ام  ار  هن »  » نیا

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

ی هلوقم رد  یکی  هدرک ؟ تفرشیپ  یزیچ  هچ  رد  .هدرک  تفرشیپ  روشک  میرحت ، طئارش  نیرت  تخـس رد  .تسا  نیا  روشک  توق  مھم  طاقن  زا  یکی  .میرحت  طئارـش  رد  تفرـشیپ  موس :

رد میدرک ، تفرـشیپ  یتسیز  یروانف  ی  هنیمز رد  میدرک ، تفرـشیپ  یا  هتـسھ ی  هنیمز رد  ام  .دـندرک  هراشا  هلئـسم  نیا  هب  ناشـشرازگ  رد  روھمج  سیئر  یاقآ  هک  یرواـنف ، ملع و 

مھم رایـسب  ی  هلئـسم رد  میدرک ، تفرـشیپ  اھ  هنایارربا تخاس  رد  میدرک ، تفرـشیپ  اضفاوھ  عیانـص  رد  میدرک ، تفرـشیپ  ون  یاھ  یژرنا یرواـنف  رد  میدرک ، تفرـشیپ  وناـن  یرواـنف 

یالاب حطس  یاھشناد  وزج  همھ  اھنیا  روج ؛ نیمھ  ناطرس  دض  یاھورادونان  رد  روج ، نیمھ  اھورادویدار  رد  روج ، نیمھ  یزاس  هیبش ی  هلئسم میدرک ، تفرـشیپ  یداینب  یاھلولس 

رتشیب ایند  رد  روشک  ات  هد  روشک ، ات  جنپ  ار  اھنیا  زا  یـضعب  هک  تسایند ، یالاب  حطـس  کی  ی  هجرد یاھـشناد  وزج  رگید ، دراوم  زا  یـضعب  متفگ و  نم  هک  یدروم  دنچ  نیا  .تسایند 

.تسا هتسب  ام  یور  ایند  یوس  همھ  زا  شناد  لاقتنا  یاھرد  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  میدرک ؛ تفرشیپ  اھنیا  رد  ام  دنرادن ؛

ی هلئسم هب  نیچ  .تسا  ءانثتسا  کی  یا  هتسھ ی  هلئسم رد  ناریا  دیوگیم  .هدش  رشتنم  هزور  هس  ود  نیمھ  هک  دندرک  لقن  یئاکیرمآ  ی  همانزور کی  زا  هک  مدناوخیم  ار  یا  هلاقم نم 

مھ هک  دوب  یطئارـش  رد  نیا  .سک  چیھ  زا  دـسیونیم : هلاقم  نآ  تفرگ ؟ یک  زا  ناریا  تفرگ ؛ یک  زا  دیـسر ، دـنھ  تفرگ ؛ یک  زا  دیـسر ، ناتـسکاپ  تفرگ ؛ یک  زا  دیـسر ، یا  هتـسھ
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رد ام  یاھناوج  ام ، نادنمشناد  .دنداتسرف  ام  تالیکشت  لخاد  هک  یا  هنایار سوریو  نیمھ  لثم  دندرکیم ؛ هزرابم  وا  اب  مھ  و  دندادیمن ، وا  هب  یا  هتـسھ تفرـشیپ  تاناکما  دوب و  میرحت 

.دنیوگیم دنراد  ام  نانمشد  هک  تسا  یئاھزیچ  اھنیا  .دنکیم  هراشا  ام  یا  هتسھ نادنمشناد  رورت  هب  ّیتح  وا  .دندرک  یثنخ  ار  نمشد  ی  هشقن دنتفر و  شیپ  دنداتـسیا ، اھنیا  لباقم 

.تسا یروانف  ملع و  رد  تفرشیپ  نیا  بخ ، .تسا  هدش  جرد  تسپ  نتگنشاو  ی  همانزور رد  هلاقم  نیا 

.اھنیا لاثما  نامیس و  دالوف ، یتعنص ، مھم  یاھ  هدروآرف دیلوت  تاجناخراک ، ولیس ، دس ، هارگرزب ، هداج ، رد  دیدینـش -  هک  یئاھرامآ  نیمھ  روشک -  یاھتخاسریز  داجیا  رد  تفرـشیپ 

.تسا تفرشیپ  نوگانوگ ، عیانص  رد  یسدنھم  ینف و  یاھ  یدنمناوت روشک ، رد  ناوارف  یاھتخاسریز  داجیا 

عالطا مھ  هدـنب  دـنتفگ ، تسرد  ناشیا  .تسا  رتشیب  شیپ  لاس  تسیب  زا  شیپ ، لاس  هد  زا  ناشـسفن  هب  دامتعا  ام  یاھناوج  صوصخب  زورما  .یلم  سفن  هب  داـمتعا  رد  تفرـشیپ 

یاـھناوج هب  اـم  هک  تسین  یزیچ  چـیھ  ینعی  .دـنھد  ماـجنا  ار  نآ  دنتـسھ  هداـمآ  اـم  یاـھناوج  دـشاب ، دوـجوم  روـشک  رد  نآ  تخاـسریز  هک  یراـک  رھ  یملع ، یاـھ  هنیمز رد  مراد ؛

یا هدرتسگ ینارمع  یاھراک  .میراد  یعضو  نینچ  کی  هللادمحب  ام  .دشاب  دوجوم  شتخاسریز  هکنیا  رب  طورشم  دنناوتن ؛ یکدنا  زا  دعب  اھنیا  دینک و  لابند  ار  نیا  میئوگب  نامدنمـشناد 

.میتشاد یدایز  یلیخ  یاھتفرشیپ  اھ  هنیمز نیا  رد  .تسا  تفرشیپ  اھنیا  هتفرگ ؛ ماجنا  روشک  رد 

1390/03/14 ( هر ) ینیمخ ماما  درگلاس  نیمود  تسیب و  رد  تانایب 

نرق 19 لوا  زا  ینعی  روشک -  نیا  رد  اھ  یبرغ دورو  طلـست و  زاغآ  زا  یدامتم ، یاھلاس  لوط  رد  .دوب  تلم  رد  یئاکتادوخ  سفن و  هب  دامتعا  حور  قیرزت  ماما ، تینالقع  رگید  رھظم  کـی 

هب دـندرکیم ، ریقحت  ار  ناریا  تلم  دـندزیم ؛ ناریا  تلم  رـس  یوت  نوگانوگ ، یاھلیلحت  اب  ناشدوخ ، ِنارایتسد  لماوع و  ی  هلیـسو هب  ًامئاد  دـش -  زاب  ناریا  هب  اھ  یبرغ یاپ  هک  یدـالیم 

ررکم وا ، زا  لبق  یولھپ و  میژر  نارادمدرس  .درادن  ار  نداتـسیا  دوخ  یاپ  یور  ندرک و  راک  یئاناوت  درادن ، یملع  تفرـشیپ  یملع و  مادقا  ی  هضرُع دناوتیمن ، هک  دندناروابیم  ناریا  تلم 

ماما .درادن  یئاناوت  ناریا  تلم  دوشب ؛ اھ  یبرغ ی  هلیـسو هب  دیاب  دوشب ، دـیاب  یگرزب  راک  رگا  تسا ، روصتم  یتفرـشیپ  رگا  هک  دـندرکیم  دومناو  روجنیا  .دـندرکیم  ریقحت  ار  ناریا  تلم 

ماـسقا عاونا و  رد  یتعنـص ، ی  هنیمز رد  یملع ، ی  هنیمز رد  اـم  یاھتفرـشیپ  .دـش  ناریا  تلم  لوحت  ی  هطقن نیا  و  درک ، قیرزت  ار  سفن  هب  داـمتعا  حور  یتـلم  نینچ  کـی  هب  راوـگرزب 

یئاناوت ساسحا  ام  یناریا  ّغلبم  ام ، یناریا  رادمتـسایس  ام ، یناریا  دنمـشناد  ام ، یناریا  رگتعنـص  ام ، یناریا  ناوج  زورما  .تسا  سفن  هب  دامتعا  نیمھ  لولعم  یگدـنز ، یاھ  هصرع

.دوب راوگرزب  ماما  تینالقع  مھم  رھاظم  زا  یکی  نیا ، .داد  رارق  تلم  نیا  ناج  قامعا  رد  راوگرزب  ماما  ار  میناوتیم » ام   » راعش نیا  .دنکیم 

تلم باختنا  اب  یساسا ، نوناق  ناگدننک  نیودت نآ  .دننک  نیودت  ار  یـساسا  نوناق  هک  درک  رومأم  تاباختنا  قیرط  زا  ار  تلم  ناگربخ  ماما  .دوب  یـساسا  نوناق  نیودت  رگید ، رھظم  کی 

تفرعم اب  دوخ ، یئاسانش  اب  ار  یناگربخ  تلم  .دش  هتشاذگ  تلم  ی  هدھع هب  دنسیونب ؛ یـساسا  نوناق  هک  دراذگب  ار  یـصاخ  عمج  کی  ماما  هک  دوبن  روجنیا  .دنداد  ماجنا  ار  راک  نیا 

.دش لیکشت  روشک  رد  یساسا  نوناق  مودنارفر  داد و  رارق  مدرم  ءارآ  ضرعم  رد  ًاددجم  ار  یـساسا  نوناق  نیمھ  ماما  دعب  .دندرک  نیودت  ار  یـساسا  نوناق  اھنآ  دندرک و  باختنا  دوخ 

زا مھ  یعامتجا ، تیلاعف  ظاحل  زا  مھ  یـسایس ، ظاحل  زا  مھ  یقوقح ، ظاحل  زا  مھ  .درک  مکحتـسم  روجنیا  ماما  ار  ماظن  یاھ  هیاپ دـینیبب ، .تسا  ماما  تینالقع  رھاـظم  زا  یکی  نیا ،

.داھن انب  ار  یمالسا  میظع  ندمت  دوشیم  هدعاق  نیا  ساسا  رب  هک  دروآ  دوجو  هب  ار  یمکحتسم  مکحم و  ی  هدعاق کی  ماما  یملع ، یاھتفرشیپ  ظاحل 

1390/03/14 ( هر ) ینیمخ ماما  درگلاس  نیمود  تسیب و  رد  تانایب 

روضح اب  هک  یتینما  تکرب  هب  دنداد ، ناشن  ناشدوخ  زا  روشک  نالوئسم  هب  مدرم  هک  یدامتعا  تکرب  هب  .تسا  هدیشخب  مھ  ار  شدوخ  تارمث  مدرم  میظع  تکرح  نیا  هناتخبـشوخ 

هک دریگب ، ماجنا  روشک  رد  یمیظع  یئانبریز  یاھراک  دنھد ؛ ماجنا  یگرزب  یاھراک  دنھدب و  شرتسگ  ار  یناسر  تمدخ دنا  هتسناوت نیلوئسم  تسا ، رارقرب  روشک  رساترس  رد  مدرم 

رد ار  شتارمث  هَّللاءاـش  نا دـننیب و  یم ار  نیا  دـنراد  مدرم  دریگیم ؛ ماـجنا  یرگید  زا  سپ  یکی  دراد  زورما  هک  تسا  یئاـنبریز  یاـھراک  نیمھ  یروشک ، رھ  تفرـشیپ  یارب  مزـال  طرش 

نانمـشد یتاغیلبت  یاھ  هئطوت دوشیم ، یثنخ  نانمـشد  یتینما  یاھ  هئطوت تسا ، هدـمآ  دوجو  هب  مدرم  روضح  اب  هک  یتینما  نیمھ  تکرب  هب  .دـید  دـنھاوخ  تدـمدنلب  تدـم و  هاتوک

تابساحم قبط  ام -  یاھرامآ  هن  یللملا -  نیب یاھرامآ  قبط  زورما  .تسا  یلاع  حطـس  رد  روشک  یروانف  یملع و  تفرـشیپ  هک  تسا  مدرم  روضح  نیمھ  تکرب  هب  .دوشیم  یثنخ 

، دـنیوگیم ام  نیفلاخم  ار  نیا  .تسین  یمک  زیچ  نیا  تسایند ؛ طسوتم  ِربارب  هدزاود  ای  ربارب  هدزای  اـم ، روشک  یملع  تفرـشیپ  تعرـس  دـننکیم ، مھ  یمـسر  مـالعا  هک  یللملا  نیب

 - ایند لوا  یاھفیدر  رد  هک  دنا  هدرک یتفرشیپ  نانچنآ  روشک  یروانف  یملع و  لوا  ی  هجرد مھم  ی  هتشر هد  زا  شیب  رد  امش  دنمشناد  ناناوج  زورما  .دننکیم  مالعا  ار  نآ  ام  نانمـشد 

، دـنک ادـیپ  همادا  هچرھ  یمومع  تیلوئـسم  ساسحا  نیا  لباقتم ، دامتعا  نیا  روضح ، نیا  .تسا  مدرم  روضح  تکرب  هب  اـھنیا  دـنا ؛ هتفرگ رارق  اـیند -  مھد  زا  رتمک  یاـھفیدر  رد  ینعی 

.تسا نیا  ماما ، طخ  .درک  دھاوخ  ادیپ  یرتشیب  تفرشیپ  روشک 

1390/01/01 « یداصتقا داھج  لاس   / » لاس 1390 زاغآ  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

یاھـشالت تامحز و  زا  یـشان  تسا ، هتفرگ  یرتشیب  باتـش  مھ  زور  هب زور هک  تکرح  نیا  هتبلا  .تسا  هدرک  زاغآ  ار  یبوخ  تکرح  یلاعت  تفرـشیپ و  ی  هداج رد  هللادـمحب  ام  روشک 

یئاھرامآ قبط  ملع ، دیلوت  ی  هصرع رد  ًالثم  .تسا  هدرک  ادیپ  یرتشیب  باتش  تسا ، هتـشذگ  هچرھ  تکرح  نیا  هناتخبـشوخ  اما  تسا ؛ یدامتم  نایلاس  لوط  رد  تلم  نالوئـسم و 

دـصرد کی  ام  هک  یلاح  رد  تسا ؛ دصرد  هدزای  زا  شیب  ایند  رد  ملع  دـیلوت  یملع و  تفرـشیپ  رد  ام  روشک  تکراشم  دـننکیم ، مالعا  یللملا  نیب زکارم  یناھج و  صـصختم  زکارم  هک 

یاھ هصرع رد  روشک  تفرشیپ  نیاربانب  .تسا  هتشاد  تفرـشیپ  دصرد  شـش  زا  رتمک  تسا ، هتـشاد  ار  بیـصن  نیرتشیب  هقطنم  نیا  رد  ام  زا  دعب  هک  یروشک  میتسھ و  ایند  مدرم 

.دنک ادیپ  همادا  یتسیاب  هللاءاش  نا تمھ ، تیدج و  اب  هارمھ  دولآ و  باتش تکرح  نیا  .تسا  هدوب  بوخ  یلیخ  هللادمحب  فلتخم 

1389/12/19 یربھر ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

اب دـعب  دوخ ، شیادـیپ  اب  ًالوا  دـش ؛ وگلا  اھناملـسم  یارب  یمالـسا  بالقنا  .دوب  یمالـسا  بالقنا  یزاس  نامتفگ یزاسوگلا و  دوب ، رثؤم  ثداوح  نیا  رد  کـشالب  هک  یئاـھزیچ  زا  یکی 

رد ماظن  نیا  یراگدنام  دعب  و  دشخبب ، ققحت  دناشنب و  یسرک  هب  ار  نآ  دنک و  هئارا  لماک  ِیساسا  نوناق  کی  اب  ار  یماظن  کی  تسناوت  هک  یمالـسا  یروھمج  ماظن  قفوم  لیکـشت 

اب ی  هسیاقم لباق  هشیر ، قمع و  ظاحل  زا  زورما  یمالسا  یروھمج  ماظن  هک  ماظن -  نیا  رتشیب  هچرھ  تیوقت  ماکحتـسا و  دعب  و  دننزب ، هبرـض  وا  هب  دنناوتن  هک  لاس  ود  یـس و  لوط 

یعامتجا یاھتفرشیپ  یتعنص ، یروانف و  تفرشیپ  یملع ، تفرشیپ  هک  ماظن ، نیا  رد  نوگانوگ  یاھتفرـشیپ  دعب  و  تسین -  شیپ  لاس  یـس  شیپ و  لاس  تسیب  شیپ ، لاس  هد 

هب ار  روشک  یدراوم  رد  تسا ، هدـش  روشک  نیا  رد  هک  یئاھنارمع  .تسا  نوگانوگ  یاـھتیلاعف  روشک و  رد  یملع  میظع  تکرح  ون ، راـکفا  ندـمآ  دـیدپ  راـکفا ، ندـش  هتخپ  نوگاـنوگ ،

، دـننیب یم ار  اھنیا  تسا ؛ یـسوسحم  یاھزیچ  ناملـسم  یاھتلم  یارب  اـھنیا  .تسا  هداـتفا  قاـفتا  هک  تسا  یثداوح  همھ  اـھنیا  .تسا  هدروآرد  اـیند  دودـعم  روشک  دـنچ  ی  هجرد

هب ار  ینامتفگ  کی  یزاسوگلا  نیا  .وگلا  دوشیم  نیا  دش ؛ رت  هتفرـشیپ مھ  زور  هبزور دش ، رت  یوق زور  هبزور دنام ، یقاب  ماظن  نیا  درک ، تسرد  ماظن  دمآ ، بالقنا  نیا  .دننکیم  هدھاشم 

ساسحا تسین ؛ لبق  لاس  یس  اب  ی  هسیاقم لباق  یمالـسا ، تیوھ  ساسحا  ایند ، یاھتلم  نیب  رد  زورما  .تسا  یمالـسا  تزع  یمالـسا و  تیوھ  نامتفگ  نآ ، هک  دروآ  یم دوجو 

.تسا هداتفا  قافتا  نیا ، .تسین  هتشذگ  اب  ی  هسیاقم لباق  زورما  تزع ، نیا  ی  هبلاطم یمالسا و  تزع 

1389/11/27 یقرش ناجیابرذآ  مدرم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

مـشچ لباقم  رد  وگلا  کی  دنراذگن  هک  دوب  نیمھ  یلـصا  تلع  تفگ  دوشب  دیاش  دش ، دراو  یمالـسا  یروھمج  رب  یمالـسا ، ناریا  رب  لاس  هس  یـس و  نیا  لوط  رد  هک  یئاھراشف 

، دنکیم قیوشت  دش ، وگلا  یتکرح  کی  دش ، وگلا  یتلم  کی  یتقو  .تسا  ناسآ  اھتکرح  وگلا ، دوجو  اب  تسا ؛ راوشد  اھتکرح  وگلا ، نودب  نوچ  دـیایب ؛ دوجو  هب  هقطنم  ناملـسم  مدرم 

.دوشن نیا  دنتساوخیم  .دروآ  یمرد تکرح  هب  ار  اھدادعتسا 

رورت ار  دنمشناد  .دناریم  بقع  هب  یداصتقا  ظاحل  زا  ار  تلم  مالسا  دنیوگب  دننک ، هاگن  نارگید  ات  دننک ، فیعض  یداصتقا  ظاحل  زا  ار  روشک  ناشدوخ  لایخ  هب  هکنیا  یارب  دننکیم ، میرحت 

ناشن ایند  هب  دریگب و  تسد  یور  تسا ، بالقنا  مالـسا و  تکرب  هب  هک  ار  شدوخ  ِیملع  ی  هتفرـشیپ میظع و  تکرح  دـناوتن  ناریا  تلم  ات  دـننک ، فقوتم  ار  یملع  تکرح  ات  دـننکیم 

اب نکیل  دننادرگرب ؛ ار  ایند  یمومع  راکفا  هکنیا  یارب  دننکیم ، مھتم  اھزیچ  لیبق  نیا  زا  رـشب و  قوقح  اب  تیدـض  هب  قانتخا ، هب  دـننزیم  تمھت  .دـھدب  ناشن  یمالـسا  تما  هب  دـھدب ،

.دشخردیم دراد  دیشخرد و  بالقنا  اھتثابخ ، نیا  تاغیلبت ، نیا  اھشالت ، نیا  ی  همھ دوجو 
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1389/08/12 نابآ هناتسآ ١٣  رد  نازومآ  شناد رادید  رد  تانایب 

هن میدرک ، یملع  تفرـشیپ  هن  هرود  نآ  رد  .تشادـنرب  تفرـشیپ  تمـس  هب  مدـق  کی ّیتح  درک - روشک  نیا  زا  اکیرما  هک  یتراغ  همھ  نیا  اـب  دوب - اـکیرما  ی  هطلـس ِریز  هک  اـم  روشک 

ی هدننک فرصم طقف  هن  .میدوب  ییاکیرمآ  ریغ  ییاکیرما و  تاعونصم  رازاب  ی  هدننک فرصم هتسباو و  دصرددص  روشک  کی  .میداد  ماجنا  یتعنص  راک  کی  هن  میدرک و  یداصتقا  تفرـشیپ 

رد ییاکیرما و  یاھتسایس  ِقلط  کلِم  ناریا ، لثم  دنمتورث  ی  هقطنم کی  میدوب ! مھ  هریغ  یگنھرف و  یزرواشک و  تالوصحم  ی  هدننک فرصم هکلب  یتعنص ، یاھ  هدروآرف تاعونـصم و 

.دننک یم دندرک و  یم هرادا  اھنامھ  تقیقح  رد  مھ  ار  اکیرما  تلود  هک  دوب  ییاھیناپمک  رایتخا 

1389/08/02 مق ناتسا  نایجیسب  رادید  رد  تانایب 

- زورما ات  بالقنا  لوا  ینعی  تسا - زورما  ناریا و  تلم  ِشیپ  لاس  یس  نیب  ی  هلصاف هک  یرادقم  نامھ  .تسا  رتھب  بتارمب  زورما  زا  یمالسا  تما  ناریا و  تلم  یادرف  هک  دینکن  کش 

رتشیب مھ  نیا  زا  زورما ، اب  هدنیآ  یاھلاس  ِتفرشیپ  نیب  ی  هلصاف دینادب  تسا ؛ هدرک  تفرشیپ  ردقچ  هریغ  یعامتجا و  یملع و  یسایس و  یاھ  هصرع ی  همھ رد  ناریا  تلم  دینیبب 

یھلا و تیادھ  میقتـسم  طارـص  تسرد و  طخ  رب  هَّللاءاش  نا تسا و  یریذـپان  فقوت  تکرح  اھ  هصرع ی  همھ رد  ناریا  تلم  تکرح  .درک  دـھاوخ  تفرـشیپ  زور  هبزور تلم  .دوب  دـھاوخ 

ار ناملـسم  یاھتلم  هَّللاءاش  نا تشاذگ و  دھاوخ  رثا  یمالـسا  تما  رب  مالـسا و  یایند  رب  نیا  و  تسا ؛ ینـشور  ی  هدنیآ ناریا ، تلم  ی  هدنیآ .تفر  دـھاوخ  شیپ  ینآرق  یمالـسا و 

.درک دھاوخ  رترادیب  زور  هبزور

1389/07/28 مق نازابناج  ادھش و  یاھ  هداوناخ رادید  رد  تانایب 

نیمأت ار  ناریا  تلم  تردق  هک  تسا  نیا  دننک ؛ رتراد  هشیر زور  هبزور دوخ  رد  ار  نیا  دننادب ؛ ردق  دیاب  ار  نامیا  نیا  اھ  هداوناخ مھ  مدرم ، داحآ  مھ  نیلوئسم ، مھ  هک  تسا  نیا  نم  ضرع 

زا دعب  یاھلاس  رد  دینادب  .دریگب  رارق  ام  یعامتجا  یاھتفرشیپ  ام ، یـسایس  یاھتفرـشیپ  ام ، ینف  یاھتفرـشیپ  ام ، یملع  یاھتفرـشیپ  ی  هناوتـشپ دناوتیم  هک  تسا  نیا  دنکیم ؛

نمشد دندرک ؛ رارکت  دنتفگ ، دنتشون ، .دنربب  نیب  زا  ام  تلم  رد  ار  نامیا  نیا  ار ، ساسحا  نیا  هک  دندرک  عمج  ار  ناشدوخ  شالت  ی  همھ یناسک  هیلع ) یلاعت  ناوضر هللا   ) ماما تلحر 

.تسناوت دنھاوخن  زگرھ  مھ  نیا  زا  دعب  دنتسناوتن ، هتبلا  .دربب  نیب  زا  ار  نامیا  نیا  هکنیا  یارب  دش  زکرمتم 

1389/07/27 مق مدرم  گرزب  عامتجا  رد  تانایب 

یراک نیمھ  تسا ؛ روشک  یملع  عماج  ی  هشقن تھج  رد  تکرح  ملع و  تفرشیپ  ی  هلئـسم دریگب ، رارق  هجوت  دروم  یتسیاب  ام  زورما  مزال  یاھراک  تسرھف  یارب  هک  یدعب  ی  هتکن

.دوش رت  هدنباتـش تکرح ، نیا  هَّللاءاش  نا .درک  شالت  رتشیب  یتسیاب  .تسا  هتفرگ  ماجنا  یبوخ  یاھتفرـشیپ  تسا ، هدرک  ادیپ  یرتھب  تکرح  هَّللادمحب  تسا  لاس  شـش  جنپ  هک 

.درک میھاوخ  تبحص  هیملع  ی  هزوح وضع  نارھاوخ  ناردارب و  ناتسود و  اب  هَّللاءاش  نا هراب  نیا  رد  هک  دریگب ؛ ماجنا  هیملع  یاھ  هزوح لخاد  رد  یرگید  ی  هدنباتش تکرح  تسا  مزال 

1389/07/14 ناوج ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

.میا هدرك یراذـگ  هیامرـس اھراك  نیرت  تیولوااب زا  یكی  رد  ًاـمتح  مینك ، یراذـگ  هیامرـس یرورپ  هبخن یرواـنف و  ملع و  ی  هلئـسم یور  رب  هچناـنچ  رگا  هك  تسا  نیا  نم  خـسار  داـقتعا 

كی ملع  یدربھار ، هاگن  كی  اب  نیاربانب  .دنك  ادیپ  یونعم  یدام و  رادتقا  هك  داد  دـھاوخ  ار  ناكما  نیا  تصرف و  نیا  تلم  روشك و  هب  یروانف ، تفرـشیپ  نآ ، لابند  هب  یملع و  تفرـشیپ 

.دراد یتیمھا  نینچ 

1389/07/14 ناوج ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

رت و عیـسو تاعالطا  مراد ، یرتشیب  یاھرامآ  نم  هتبلا  دینادیم ؛ مھ  دیاش  دینادب -  ار  نیا  امـش  .تسا  سوسحم  هتـشذگ  لاس  نیدـنچ  لوط  رد  تیقفوم ، باتـش و  ریـسم ، نیا  رد 

هاگـشناد و یوت  رانك ، هشوگ  یـضعب  هتبلا  .هتفرگ  ماجنا  یگرزب  یاھراك  هداد و  ماجنا  هنیمز  نیا  رد  یمیظع  تكرح  كی  روشك  ریخا ، لاـس  هد  تشھ  تفھ  رد  هك  مراد -  یرت  یئزج

رد .تسا  هدوب  یقفوم  تكرح  ًافاصنا  تكرح ، .لفاغ  زا  رتدب  مھ  یضعب  دنلفاغ ، اھنیا  زا  یضعب  .دنیوگیم  غورد  دنیوگیم ، دوخیب  اما  دننكیم ؛ یفاب  یفنم ینیرفآ و  سأی هاگشناد ، نوریب 

رظن دروم  هك  یتكرح  نیا  یارب  دراد  دوجو  یبوخ  دادعتـسا  هك  دنداد  ناشن  یملع  ناریدـم  اھ ، هاگـشناد یملع ، ی  هعومجم ناناوج ، تلم ، .هتفرگ  ماجنا  یگرزب  یاھراك  اھلاس  نیا 

.میا هدرك تفرشیپ  ام  نیاربانب  .تسام 

 - ینعی 1404 نیعم ، دعوم  زا  لبق  ام  روشك  هك  تسا  نیا  یناریا  ریغ  یناریا و  ناسانـشراك  زا  یھجوت  لباق  دادعت  رظن  .میورب  شیپ  رت  هناراودـیما ام  هك  دـنكیم  ءاضتقا  تفرـشیپ  نیا 

.یمالـسا یاھروشك  نایم  رد  یملع  لوا  ی  هبتر ینعی  دیـسر ؛ دھاوخ  هدش ، هداد  هدعو  زادنا  مشچ رد  هك  یزیچ  نآ  هب  تسا -  هلاس  تسیب  زادـنا  مشچ ی  همانرب ی  هرود نایاپ  هك 

اب تیمیمص و  اب  تیدج ، اب  ار  تكرح  مینك و  ءاكتا  نامدوخ  یورین  هب  میھدن ، تسد  زا  ار  اھ  هظحل میشاب ، راودیما  سپ  .دراد  دوجو  هك  تسا  یباتش  رطاخ  هب  نیا  تسا ؛ نیا  اھدروآرب 

.هتكن كی  نیا  .میھد  همادا  مزال  طئارش 

ی هلئـسم رد  یملع  تفرـشیپ  هب  .دـنكیم  راـختفا  دـشاب ، عـلطم  هك  روـشك  دارفا  زا  یدرف  رھ  مھ  نم و  مھ  دوـشیم ، دراد  هك  یا  یملع یاـھراك  نیا  زا  هك  تسا  نیا  مود  ی  هـتكن

راختفا همھ  هتفرگ ، ماجنا  هنیمز  نیا  رد  هك  یمیظع  یاھراك  و  دش -  هتفگ  هك  یداینب -  یاھلولس  ی  هنیمز رد  تیمھا  زئاح  رایـسب  یاھتفرـشیپ  هب  مینكیم ؛ راختفا  همھ  یا ، هتـسھ

نكیل تسا ؛ یگرزب  یاھزیچ  تسین ، یكچوك  یاھزیچ  اھنیا  مینكیم ؛ راختفا  همھ  هتفرگ و  تروص  یبوخ  یاھتفرـشیپ  كلذریغ  یتسیز و  یرواـنف  شخب  رد  وناـن ، شخب  رد  مینكیم ؛

لاح نیع  رد  میا ، هدش دراو  هزات  اھ  هتـشر نیا  زا  یـضعب  رد  هكنیا  اب  .تسا  هدرك  یلماك  بولطم و  تفرـشیپ  كی  یملع ، ظاحل  زا  روشك  دیوگب  ام  هب  دناوتب  هك  تسین  یئاھزیچ  اھنیا 

.تسین یفاك  نیا  نكیل  میراد ؛ ار  شناد  نیا  ای  اھ  یروانف نیا  هك  میتسھ  ایند  لوا  روشك  هد  وزج 

لماك ِیملع  ی  هخرچ كی  دوجو  هتفر ، الاب  هك  دھد  ناشن  ام  هب  زیگناراختفا  هتـسیاش و  روط  هب  ار  روشك  یملع  هاگیاج  عقوم و  دـناوتیم  تسا و  مزال  روشك  رد  هچنآ  تسا ؟ مزال  یچ 

.تسا

1389/07/14 ناوج ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

هك دنتسھ  اھ  یلیخ .دوش  مھارف  روشك  رد  یروانف ، یملع و  یاھتكرش  زا  تسا  ترابع  هك  اھتكرش  زا  یا  هزات عون  سیسأت  ناكما  هك  مدرك -  تشاددای  اجنیا  نم  دندرك -  داھنشیپ 

نیا دارفا ؛ هب  كمك  هب  دـنامن  رـصحنم  دـننكیم ، یروانف  یملع و  یاھتفرـشیپ  هب  نالوئـسم  تلود و  هك  یكمك  نیا  .دـننك  یملع  تاقیقحت  دـننك ، یملع  راك  یعمج  هتـسد دـنلیام 

اھتكرـش نیا  هب  هژیو  روط  هب  هكلب  دـنوشن ؛ هابتـشا  دریگیم ، قلعت  اھنآ  هب  یكناب  فراعتم  تالیھـست  تایلام و  هك  یراجت  یاھتكرـش  اب  اھنیا  هتبلا  .دـنریگب  رارق  تیامح  دروم  اھتكرش 

.دربب راك  هب  یا  هنادنمشوھ تیریدم  كی  هنیمز  نیا  رد  دیاب  تلود  .تسا  یمھم  مزال و  راك  راك ، نیا  منكیم  ركف  .دوش  كمك 

1389/06/25 یربھر ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

یاھ هنیمز رد  یملع ، یاھ  هنیمز رد  ًاتقیقح  .دینادیم  مھ  اھامش  دوخ  دنتفگ و  نارگید  میتفگ و  دنتفگ و  اھراب  هک  ار  یملع  یاھتفرشیپ  الاح  .تسا  روشک  تفرشیپ  رگید  ی  هتکن کی 

هک ار  نیا  ی  هنحص تشپ  دش ، حاتتفا  زیچ  نالف  دش و  راک  نالف  هک  دننکیم  روبع  نآ  زا  یناسآ  هب نویزیولت  یوت  هک  یئاھزیچ  نیا  زا  یضعب  .هدش  یروآ  تفگـش یاھتفرـشیپ  یروانف ،

زیچ نالف  ًالثم  هک  نیا  هب  هدیـسر  الاح  هک  تسا  هدیباوخ  هدیدپ  نیا  رـس  تشپ  یئاناوت  یلیخ  یملع ، قمع  یلیخ  شالت ، یلیخ  تسا ؛ یمھم  یاھراک  یلیخ  دنکیم ، هاگن  ناسنا 

یملع و یاھتفرـشیپ  نیا  زا  هک  هچنآ  نکل  تسا ؛ ّملـسم  الاح  هکنیا  .یملع  یروانف و  یتعنـص و  نوگانوگ  یاھ  هنیمز رد  هدش ؛ دیلوت  ای  هدش  عارتخا  یئیـش  نالف  ای  هدـمآ  دوجو  هب 

.هدش رادیب  هیحور  نیا  دننکب ، ار  راک  نیا  دیاب  هک  یناسک  رد  هدش ؛ رادیب  تلم  رد  هک  یئاناوت  ساسحا  تابث و  ی  هیحور زا  تسا  ترابع  تسا ، رتالاب  نم  رظن  هب  یروانف 

1389/06/14 اھ هاگشناد دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

الاح نم  .میراد  مزال  یملع  داھج  کی  اـم  .یبرجت  مولع  طـقف  هن  تسا ؛ ملع  ماـع  یاـنعم  مروظنم  ملع ، منکیم  ضرع  هک  اـجنیا  هتبلا  .تسا  یملع  داـھج  کـی  دـنمزاین  روشک  زورما 

یدنب عمج نم  رظن  هب  هک  هچنآ  اما  درک ؛ مھاوخ  ضرع  ناتـسود  تانایب  لیذ  رد  دشاب ، یرظن  هطقن کی  رگا  دـندرک و  نایب  نارھاوخ  ناردارب و  هک  یبلاطم  زا  یـضعب  هب  تخادرپ  مھاوخ 

روشک هک  تسا  نیا  دیـسر - اجک  هب  منیبب  منک  هاگن  یـسپاولد  ساوسو و  تقد و  اب  مھ  منک ، لابند  مھ  میوگب ، مھ  ار ، نآ  هک  منادیم  دھعتم  ار  دوخ  هدنب  هک  تسا - لئاسم  ی  همھ

.یملع داھج  هب  دراد  زاین 
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مصخ کی  لباقم  رد  تسا ، نمشد  کی  لباقم  رد  هک  یـشالت  نآ  زا  تسا  ترابع  داھج  یمالـسا ، موھفم  رد  .تسین  شالت  طقف  داھج  یانعم  .دراد  یـصاخ  یانعم  کی  داھج  دینیبب ،

ام زورما  .تسا  ضراعم  کی  اب  ی  هھجاوم تسا ؛ نمشد  کی  اب  ی  هھجاوم یماظن ، نادیم  رد  داھج  ناطیش ، لباقم  رد  تدھاجم  سفن ، اب  تدھاجم  .تسین  داھج  یـشالت  رھ  .تسا 

رد ار  اھ  هضراعم نیا  دـیاب  دوشیم ، یئاھ  هضراعم دراد  میرادرب ؛ ار  عناوم  نیا  دـیاب  دراد ، دوجو  یعناوم  مینک  ساسحا  مینکب ؛ روشک  رد  یـشالت  روجنیا  هک  میراد  زاـین  ملع  ی  هنیمز رد 

نیا لباقم  رد  دیاب  دراد ، دوجو  تسا - یملع  ی  هتفرـشیپ یاھروشک  هک  دنتـسھ - نآ  نابحاص  هک  یناسک  یوس  زا  یئاھتـّسخ  یملع ، تاناکما  ی  هضرع ی  هنیمز رد  مینکـشب ؛ مھ 

بـسح رب  هک  یناسک  نآ  .تسا  یملع  تّسخ  ِتیاھن  رد  یملع ، تواخـس  هب  رھاظت  مغر  یلع ایند  زورما  .میھدـب  ناـشن  نورد  زا  ِناروف  یگدنـشوج و  تزع و  ناـمدوخ  زا  اھتـّسخ 

یاـھروشک نیمھ  هک  دـننزب - ولج  رـشب  ی  همھ زا  دـنوشب و  راوس  ار  تفرـشیپ  روـتوم  دـنوشب و  کـلام  بحاـص و  ار  یملع  تفرـشیپ  یا  هھرب کـی  رد  دنتـسناوت  ینوگاـنوگ  لـماوع 

نیا ی  هرئاد دنھاوخیمن  اھنیا  دنبلطراصحنا ؛ دنرگراصحنا ، اھنیا  دوب - ام  تسد  مھ  زور  کی  هداتفا ؛ اھنیا  تسد  فرط  نیا  هب  سناسنر  ی  هرود زا  ًابیرقت  هک  دنتسھ ، یبرغ  ی  هتفرـشیپ

ملع .دمآ  دیدپ  ملع  زا  رامعتسا  .تسایس  یارب  دش  یا  هلیـسو اھنآ  تسد  رد  شناد  نیا  هکنآ  زا  دعب  صوصخب  دنفلاخم ؛ اھتلم  یئاناد  اب  دنک ؛ ادیپ  هعـسوت  رادتقا  نیا  ی  هرئاد شناد ،

رازبا اب  اھنیا  اجک ؟ یزنودنا  اجک ، ایناتیرب  .دندرکیم  ار  ناشدوخ  یگدنز  دنتـشاد  اھتلم  ّالاو  دمآ ؛ دوجو  هب  رامعتـسا  ایند ، فارطا  دنداتفا  هار  اذل  دـنک ؛ ردـتقم  دـنک ، یوق  ار  اھنآ  تسناوت 

دیابن نارگید  رایتخا  رد  ار  ملع  نیا  دش ، ملع  هب  یکتم  یـسایس  تردق  یللملا و  نیب تردق  دش و  هدیئاز  ملع  زا  رامعتـسا  هک  یتقو  بوخ ، .دـندش  بحاص  ار  قطانم  نآ  دـنتفر  ملع 

.دندرک لمع  روج  نیمھ  زورما  ات  .دوشیم و  دیدھت  تردق  نیا  ّالاو  دنراذگب ؛

تلم تسا - مھارف  وا  یارب  یلکش  کی  هب  مھ  اھ  هنیمز نیا  هناتخبشوخ  دنک ، هدافتسا  دوخ  دادعتسا  زا  دتـسیاب ، دوخ  یاپ  یور  هک  دریگیم  یمیمـصت  دنکیم و  هدارا  یتلم  کی  الاح 

ی هنیشیپ نآ  هن  نوچ  دنتسناوتیمن ؛ دنتسیاب ، ناشدوخ  یاپ  یور  ملع  ی  هلئسم رد  دنتفرگیم  میمـصت  اھنآ  هچنانچ  رگا  هک  دنـشاب  رگید  یاھتلم  زا  یـضعب  دیاش  تسا - یروجنیا  ام 

یا یرادیب تفرگ ، ماجنا  مھ  یمیظع  تکرح  دش ، مھ  بالقنا  .دراد  ار  اھنیا  هَّللادمحب  ام  روشک  .دنتشاد  ار  ناشدوخ  یتاذ  یا و  هقطنم یموب و  دادعتـسا  نآ  هن  دنتـشاد ، ار  یخیرات 

زاغآ رد  تکرح  نیا  هک  مینک  فارتعا  مینک و  لوبق  دیاب  ام  .هتشاد  مھ  یناوارف  یاھتفرشیپ  بوخ ، هک  دش ، عورش  یمھم  تکرح  کی  دمآ ، دوجو  هب  یا  یئاناوت ساسحا  دمآ ، دوجو  هب 

.میھار لوا  ام  .تسا  دوخ 

لاس یس  مینک  ساسحا  هک  مدنـسپ  یم ار  هیحور  نیا  ار ، رکف  نیا  اما  مرادن ؛ یزیر  همانرب لاس  دصیـس  هب  یداقتعا  نم  هتبلا  .هلاس  دصیـس  یزیر  همانرب هب  دندرک  هراشا  ناتـسود 

هب دیاب  ساسحا  نیا  میرادرب ؛ ار  یرتدنلب  یاھمدق  میناوتیم  مینادب  دیاب  میلوا ، یاھمدق  مینادب  دـیاب  .رگید  لاس  دصیـس  دوشیم  میرادرب ، میھاوخب  مدـق  هد  میلوا ؛ مدـق  ام  هتـشذگ ،

یاـھزرم هب  نتخادرپ  نیا  ملع ، دـیلوت  نیا  یملع ، یروآون  نیا  یملع ، میظع  تکرح  نیا  هکنیااـمک  دـیآ ؛ یم دوجو  هب  ًاـمتح  ساـسحا  نیا  هک  تسا  نیا  مداـقتعا  نم  .دـیایب و  دوجو 

ار رتدنلب  یاھمدق  میناوتیم  نیاربانب  .دینکیم  هدھاشم  دیراد  ار  شتارمث  امـش  زورما  دش ؛ یریگلابند  دش ، هتفگ  دش ، حرطم  بوخ ، دـشاب ؛ یندـش  هک  دیـسریمن  نامرکف  هب  شناد ،

.میھد ماجنا  ار  یگرزب  یاھراک  میناوتیم  میرادرب ،

1389/05/31 ناضمر هام  زور  نیمھدزای  رد  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

هدش هدیمان  تلادع  تفرـشیپ و  ی  هھد هھد ، نیا  بوخ ، .تسا  بوخ  مھ  تلادع  دنور  .تسا  یبولطم  بوخ و  دـنور  فلتخم ، یاھ  هنیمز رد  روشک ، رد  تفرـشیپ  دـنور  هناتخبـشوخ 

یاھراک کی  بوخ ، .تسا  رظن  دروم  اھنیا  ی  همھ تسا ؛ یقالخا  تفرشیپ  تسا ، یسایس  تفرشیپ  تسا ، یروانف  تفرشیپ  تسا ، یملع  تفرشیپ  میتفگ ، هک  تفرـشیپ  .تسا 

ینعی دوشیم ؛ ریگ  همھ دراد  رکفت  نیا  هک  تسا  نیا  لقادح  مھ  تلادـع  دروم  رد  .دوشیم  مھارف  دراد  اھـشھج  گرزب و  یاھراک  یارب  یئاھتخاسریز  لقاال  دریگیم ؛ ماجنا  دراد  یبوخ 

نیا دوب - مھ  ناتسود  یاھتبحص  یوت  هک  درک - دراو  ءارجا  طیحم  رد  درک ، یئارجا  ار  اھوزرآ  نیا  دیاب  درک ، یئارجا  ار  تلادع  دیاب  تفر ، تلادع  لابند  دیاب  هکنیا  هب  دنوشیم  دقتعم  همھ 

مھ اھتمھ  تسالاب ، اھوزرآ  تسالاب ؛ یلیخ  تمھ  وزرآ و  هن ، میتسھ ؛ عناق  تلادع  ی  هنیمز رد  تفرشیپ  رادقم  نیا  هب  ام  هک  تسین  نیا  شیانعم  نیا  هتبلا  .تسا  تفرـشیپ  شدوخ 

ماظن .تسا  ّتوق  فرط  هب  ام  ینحنم  تسا ، فعض  فرط  هب  ناش  ینحنم ام  نانمشد  .مینکیم  تفرشیپ  میراد  میوریم ، ولج  میراد  ام  هک  منک  ضرع  امـش  هب  مھاوخیم  اما  تسالاب ؛

رد .تسا  رت  فیعـض رایـسب  شیپ ، لاس  تسیب  زا  شیپ و  لاس  هد  زا  زورما  تساکیرمآ - ی  هدـحتم تالایا  میژر  شرھظم  هک  اـیند - رد  ملاـظ  زواـجتم و  ِیراد  هیامرـس ماـظن  یتوغاـط ،

.تسا رت  هدامآ رایسب  رت و  هتفرشیپ رایسب  رت و  یوق رایسب  شیپ ، لاس  تسیب  زا  شیپ ، لاس  هد  زا  زورما  یمالسا ، یروھمج  ماظن  یمالسا و  رکفت  لباقم ، ی  هطقن

1389/04/02 اھ هاگشناد یملع  تأیھ  یجیسب  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

هک هدش  یئاھ  تفرـشیپ یملع  نوگانوگ  یاھ  هتـشر اضف و  اوھ - یاھثحب  یا ، هتـسھ یاھثحب  یژولونکتویب ، یژولونکتونان ، رد  هلب  .میدرکن  یراک  زونھ  ام  .تسا  لوا  مدق  رد  هزات  نیا 

دیلوت یملع و  تفرـشیپ  تعرـس  هک  مراد ، ار  رامآ  نیا  مھ  هدنب  دنتفگ و  ناتـسود  زا  یکی  .تسین  یزیچ  روشک  کی  یملع  تکرح  رایعم  سایقم و  رد  اھ  نیا اما  تسا ؛ گرزب  مھم و 

زا یـضعب  رد  تسا ؛ شطـسوتم  هدزای ، نیا  هتبلا  .تسا  هدرک  رکذ  شتایئزج  اب  اداناک - رد  رقتـسم  یبرغ - یتاقیقحت  زکرم  کی  ار  نیا  .تسایند  طسوتم  ِربارب  هدزای  اـم  روشک  رد  ملع 

هدزناپ لاس  هد  نیا  لوط  رد  ام  یملع  تفرشیپ  تعرس  ینعی  .ربارب  هدزای  دوش  یم شطسوتم  تسا ؛ رتمک  مھ  اھاج  یضعب  رد  تسایند ؛ دشر  تعرس  ِربارب  جنپ  یس و  اھتمسق 

.تسا نآ  زا  رتمک  یلیخ  نیا  میتسھ ؛ شلابند  میراد و  عقوت  ام  هک  تسین  یزیچ  نآ  نیا  نکل  .تسا  یمھم  زیچ  یلیخ  نیا  هتـشاد ؛ ایند  هک  تسا  یتعرـس  ِربارب  هدزاـی  ریخا  لاـس 

.تسا مزال  هاگشناد  رد  نیا  میسرب ؛ رظن  دروم  زارت  هب  ام  ات  دشاب  هتشاد  همادا  تدش  نیمھ  اب  یتسیاب  تعرس  نیا 

اجب روضح  نیا  مئاد ، روضح  نیا  دنک ؛ راک  هچ  تسیاب  هاگشناد  رد  دناد  یم یجیسب  داتسا  سپ  بخ  .میراد  مزال  ار  نیا  تسا ؛ مزال  نارمچ  دیھش  زارت  رد  ِناسنا  شرورپ  هاگـشناد  رد 

رایسب شقن  یـشزومآ  یاھطیحم  رد  داتـسا  شقن  .دراد  شقن  یلیخ  داتـسا  .دش و  هتفگ  هک  تساھانعم  نیا  هب  یجیـسب  داتـسا  یارب  هنادھاجم  هناصلخم و  روضح  نیا  ماگنھب ، و 

، درگاش یور  داتـسا  ریثأت  .تسا  هدـننک  تیبرت داتـسا ، دـشاب ؛ یبرم  دـناوت  یم داتـسا  شور  داتـسا و  شنم  هکلب  تسین ؛ شناد  ی  هدـنزومآ طقف  داتـسا  .تسا  یمھم  هتـسجرب و 

کی ار ، سالک  کی  دـناوت  یم داتـسا  یھاگ  .تسا  رتشیب  یلیخ  هک  یـضعب  زا  تسا ؛ رتشیب  ملعتم  یدام  یونعم و  یملع و  تفرـشیپ  رد  رثؤم  لـماوع  ی  هیقب ریثأـت  زا  رھـاّظلا  یلع

اجکی یھاگ  امش  هن ، دنک ؛ سیردت  ار  فراعم  ای  ینید  مولع  ی  هتـشر ًامتح  تسین  مھ  مزال  .نیدتم  یاھناسنا  هب  دنک  لیدبت  اجب  ی  هلمج کی  اب  ار  زومآ  شناد ای  وجـشناد  ی  هعومجم

نآرق ی  هیآ کی  زا  بوخ  ی  هدافتـسا کی  ای  دـینک ، یراج  ناتنابز  رب  هملک  کی دـیناوت  یم یناسنا - ریغ  یناـسنا و  مولع  یرگید - سرد  رھ  رد  اـی  یـضایر ، سرد  رد  اـی  کـیزیف ، سرد  رد 

.تسا یروج  نیا داتسا  .نمؤم  ناسنا  کی  هب  دنک  یم لیدبت  ار  وا  دنام و  یم ناوج  نیا  لد  رد  هک  دینکب  یھلا  عنص  راگدرورپ و  تردق  هب  هراشا  تشگنا  کی  ای  دینکب ،

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

یارب هاپس و  دوس  هب  تسا - هدروآ  دوجو  هب  نارادساپ  هاپس  هک  دنتسھ  یدنمشزرا  رایسب  یاھ  هاگیاپ زکارم و  اھ ، هاگشناد نیا  یود  رھ  هک  عماج - هاگشناد  زا  هاگشناد  نیا  کاکفنا 

.یرادساپ تیبرت  یرسفا و  هاگشناد  رد  مھ  عماج ، هاگشناد  رد  مھ  دوش ؛ لابند  تیدج  اب  شخب  ود  رھ  رد  دیاب  راک  نیا  تسھ و  هدوب و  مزال  هاپس  یلمع  ینف و  یملع و  تفرشیپ 

.دننک لابند  ار  دوخ  فئاظو  دننک ، لابند  ار  دوخ  یاھشزرا  یمادکرھ  .دنعمج  هَّللا  دمحب  بوخ ، ناناوج  بوخ ، ناریدم  بوخ ، دیتاسا 

1389/02/08 روشک رسارس  هنومن  نارگراک  رادید  رد  تانایب 

اب روشک  دنیب ؛ یم همدص  مھ  دیلوت  دشابن ، ملع  رگا  .تسا  دیلوت  رصنع  رصنع ، کی  تسا ؛ ملع  رصنع  رصنع ، کی  تسا : رصنع  ود  رب  فقوتم  لوا ، ی  هجرد رد  روشک  یدام  تفرـشیپ 

تیغاوط تموکح  نارود  رد  ام  راک  بیع  .دنز  یم اجرد  روشک  زاب  دنکن ، ادیپ  شیازفا  لماکت و  لوحت و  دیلوت  شناد ، داینب  رب  ملع و  نیا  ساسا  رب  اما  دـشاب ، ملع  رگا  .دور  یم شیپ  ملع 

هک ایسآ  ی  هراق تفر ؛ شیپ  دش ، تعنص  نادیم  دراو  یتقو  ایند  اذل  .میتشاد  هدنبایدشر  هدنورشیپ و  ملع و  ی  هیاپ رب  یکتم  دیلوت  هن  دوبن ، ملع  نوچ  و  میتشاد ، ملع  هن  هک  دوب  نیا 

نامتلم و  میھاوخ ، یم هک  مینک - ناربج  میھاوخ  یم رگا  .میدنام  بقع  نوگانوگ ، طئارش  تیغاوط و  نیا  تموکح  رثا  رب  ام  یلو  تفر ؛ شیپ  دوب ، هدش  تعنـص  نادیم  دراو  اپورا  زا  رترید 

دنچ .دوش  یریگیپ  نردم  ون و  یاھلکش  اب  قیقحت ، زکارم  رد  ملع ، زکارم  رد  دیاب  میھدب ؛ تیمھا  دیلوت  ملع و  هب  دیاب  تسا - هتفر  مھ  شیپ  یدایز  نازیم  هب  تسا و  هدرک  مھ  تکرح 

زونھ دریگب ، تعرس  مھزاب  دیاب  هتبلا  تسا ؛ هدمآرد  تکرح  هب  روشک  رد  ملع  دیلوت  یملع و  تفرـشیپ  یاھخرچ  هَّلل  دمحلا  منک و  یم هیکت  ملع  ی  هلئـسم یور  نم  هک  تسا  لاس 

.میھار لوا 
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1389/01/09 یزاسوردوخ تعنص  یاھ  یدنمناوت زا  دیدزاب  رد  تانایب 

رکف دـنراد  بترم  .تسا  روحم  شناد وردوـخ  تعنـص  هلمج  زا  اـیند  عیانـص  ی  همھ زورما  .یرواـنف  ی  هعـسوت قـیقحت و  تسا ؛ قـیقحت  ی  هلئـسم تسا ، مھم  هک  یرگید  ی  هتکن کـی 

اب زج  یملع ، تفرـشیپ  اب  زج  نیا  .دنروایب  رد  بآ  زا  رت  نازرا رت ، فرـصم مک رتابیز ، رت ، بیع یب رت ، لماک ار  نیا  هکنیا  یارب  دننک ، یم شھوژپ  دننک ، یم قیقحت  دـننک ، یم راک  دـننک ، یم

یور رب  تعنص ، رب  فرشم  یتلود  ناریدم  یتعنص و  ناریدم  یتعنص و  تاجناخراک  فلتخم ، یاھ  هاگتسد .تشاذگ  زاب  یتسیاب  ار  قیقحت  باب  .تسین  نکمم  قیقحت ، تقد و  لمأت و 

اب نیا  .دروخن  نیمز  هتفرشیپ  یابقر  اب  تباقر  رد  دنک ؛ ظفح  ار  شدوخ  یتباقر ، تخس  طیارش  رد  دناوتب  تعنص  هکنیا  هب  دنک  یم کمک  نیا  .دننکب  شالت  یلیخ  دیاب  قیقحت  ی  هلئسم

.تسا ریذپ  ناکما قیقحت 
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دوخ ِیدام  یگدنز  رد  رـشب  هک  دوش  یم بجوم  لاعتم  یادخ  هب  نامیا  .دنک  یم نیمأت  مھ  ار  یدام  تداعـس  هکلب  دنک ، یم نیمأت  ار  یونعم  تداعـس  طقف  هن  لاعتم  یادـخ  هب  نامیا 

؛» مھلجرا تحت  نم  مھقوف و  نم  اولکأل  مّھبر  نم  مھیلا  لزنا  ام  لیجنالا و  ةارّوتلا و  اوماقا  مّھنا  ول  و   » .دروایب تسد  هب  تسا ، دـنمزاین  نآ  هب  ناسنا  هک  ار  یئاھزیچ  نآ  ی  همھ دـناوتب 

زا .دشاب  هدشن  نیمأت  هک  دـنامن  یقاب  اھ  نآ یارب  یزاین  چـیھ  هک  دنـسر  یم یدـح  نآ  هب  هافر  ظاحل  زا  اھناسنا  دوشب ، لمع  هعماج  رد  یمالـسا  میلاعت  رگا  دوشب ، نید  ی  هماقا رگا 

عّبتا نم  هَّللا  هب  یدـھی  .نیبم  باتک  رون و  هَّللا  نم  مکءاج  دـق  : » نآرق ی  هتفگ هب  .تسا  هتـسجرب  نامیا  شقن  زاب  شمارآ ، تینما و  ساسحا  ناـسنا ، یناور  یونعم و  شیاـسآ  ظاـحل 

؛ دناسر یم یناور  شمارآ  هب  ار  رـشب  هک  تسا  یھار  نیا  دـھد ؛ یم میلعت  ناسنا  هب  نآرق  ار  یناور  تینما  یاھ  هار ار ، شمارآ  یاھ  هار ار ، تمالـس  یاھ  هار مالـّسلا ؛» لبـس  هناوضر 

اما تسھ ؛ عماوج  تسد  رد  نالک  یاـھتورث  تسھ ، یملع  یرواـنف و  تفرـشیپ  تسھ ، یداـم  تفرـشیپ  .تسا  باـھتلا  لاـح  رد  نآ ، نادـقف  رد  اـیند  زورما  هک  یزیچ  ناـمھ  ینعی 

میرک نآرق  زا  ی  هدافتـسا اب  یـساسا  بلطم  کی  نیا  .نامیا  زا  تسا  ترابع  هک  تسا ، ناسنا  یگدنز  رد  یـساسا  رـصنع  نیا  دوبمک  رطاخ  هب  نیا  .تسین  شمارآ  تسین ، شیاسآ 

یارب ناشروشک و  یارب  ار  یدنمتداعـس  یادرف  دـنھاوخ  یم هک  ولج  هب  ور  یاھلـسن  ی  همھ نامیاھ ، ناوج ی  همھ ناـمداحآ ، ی  همھ امـش ، نم و  یمالـسا ، یروھمج  رد  هک  تسا 

رد هکلب  لد ، رد  طقف  هن  درک ؛ نیمأت  ار  نامیا  نیا  دـیاب  هک  تسا ، نامیا  یمالـسا  ماظن  رد  راک  ساسا  .دنـشاب  هتـشاد  هجوت  نیا  هب  دـیاب  دـننک ، نیمأت  ناشنادـنزرف  یارب  ناشدوخ و 

مالعا هک  تسا  یا  هھد زا  لاس  نیمود  ینعی  تسا ؛ هدش  لیکـشت  یمالـسا  یروھمج  ماظن  هک  تسا  یلاس  نیمود  یـس و  لاسما.اھمادـقا  ی  همھ رد  اھ و  یزیر همانرب رد  لمع ،

ام و زیزع  تلم  نالک  فدھ  هلحرم ، نیا  رد  .تسا  زاین  کی  تسا ؛ یـساسا  بلطم  کی  تسا ؛ یروحم  راعـش  کی  تلادع ، تفرـشیپ و  راعـش  .تسا  تلادع  تفرـشیپ و  ی  هھد دش 

یارب ایند  رد  هک  هچنآ  لمع و  ملع و  ظاحل  زا  ینعی  تفرشیپ ، .دندنمزاین  نآ  هب  اھناسنا  هک  تسا  یا  هتـساوخ ود  تلادع »  » و تفرـشیپ »  » .دشاب تلادع  تفرـشیپ و  دیاب  نالوئـسم 

یاھ هتـساوخ وزج  هتـساوخ ، ود  رھ  .دشابن  ملظ  دشابن ، یتلادع  یب دشاب ، هتـشادن  دوجو  ضیعبت  اھناسنا  نایم  ینعی  مھ  تلادع  .دسرب  بولطم  جـئاتن  هب  تسا ، مزال  هعماج  کی 

ار اھراعـش  نیا  .تلادع  تفرـشیپ و  تسا : هدوب  اھناسنا  یلـصا  ی  هتـساوخ هتـساوخ ، ود  نیا  تسا ، هتـشاد  دوجو  رـشب  خـیرات  ات  هک  تسا ، تیرـشب  نیرید  یلـصا و  یـساسا و 

نیا هب  ندیسر  تھج  رد  لمع  یارب  بسانم  ماگنھ  ار  مراھچ  ی  هھد نیا  یمالـسا ، یروھمج  ماظن  رد  ام  .درک  لمع  اھراعـش  نیا  هب  دوش  یم یِک  هک  تسا  نیا  مھم  داد ؛ دوش  یم

ادیپ هَّللا  دمحب  ام  مدرم  هک  یتریصب  یھاگآ و  اب  تسھ ، ام  ی  هعماج رد  هک  یدشر  اب  مھ  ار  تلادع  دروآ ؛ تسد  هب  هملک  یقیقح  یانعم  هب  دوش  یم ار  تفرشیپ  .میتفای  راعـش  ود 

ام ی  هعماج رد  دناوت  یم دشاب ، تلادع  یپ  رد  یلوئسم  رگا  دنھد ، یم صیخشت  ام  یاھناوج  زورما  ار  نمشد  تسود و  دنا ، هداد صیخـشت  ار  فادھا  دنا ، هتخانـش ار  عناوم  دنا ، هدرک

هک یمادقا  رھ  .میریگ  یم رظن  رد  تلادع  تفرشیپ و  ی  هھد ار ، هھد  نیا  نیاربانب  .تسا  تدمدنلب  ِراک  تسین ، تدم  هاتوک ِراک  نیا  هتبلا  .دنک  مھارف  ار  لماک  تلادع  رارقتسا  تامدقم 

.دشاب تلادع  تھج  رد  مھ  دشاب ، هعماج  تفرشیپ  تھج  رد  مھ  دشاب ؛ ظوحلم  نآ  رد  رصنع  ود  نیا  دیاب  دوش ، یم هک  یا  یزیر همانرب رھ  دوش ، یم

تکرح کـی  یناـینب ، میظع و  تکرح  کـی  یارب  هنیمز  .تسا  هدرک  تفرـشیپ  اـھ  هنیمز ی  همھ رد  روشک  تلم و  لاـس ، یـس  نیا  رد  نم ! نازیزع  .دراد  یداـیز  یاـھ  یگداـمآ روـشک 

یاھ تخاسریز ی  هنیمز رد  .میا  هدرک یدایز  یاھتفرـشیپ  یداـصتقا  یاـھ  تخاـسریز ی  هنیمز رد  مھ  اـم  .تسا  مھارف  درک ، هظحـالم  دوشب  مدرم  یگدـنز  رد  ار  نآ  رثا  هک  سوسحم 

رد دینک ؛ یم هظحالم  .تسا  هدش  زاغآ  نونکات  لبق  یدنچ  زا  یباتـشرپ  دـنور  کی  یروانف ، یملع و  تفرـشیپ  ی  هنیمز رد  .تسا  هتفرگ  ماجنا  یگرزب  یاھراک  یتالـصاوم  یطابترا و 

راکتبا یروانف و  قیقحت و  شناد و  ی  هلحرم زا  هک  یروشک  کی  یارب  هک  دننک  یم ادیپ  تسد  یلحارم  کی  هب  ام  ناگبخن  ناگتسجرب و  ام ، نایھاگـشناد  ام ، ناناوج  یملع ، یاھ  هنیمز

.تسا یبیجع  یاھزیچ  رایسب  تسا ، هتشاد  هلصاف  تسا و  هدوب  رود  رایسب  یملع 

یاھـشخب رد  .تسین  مک  دـھد ، یم رارق  اـیند  لوا  روشک  تشھ  فیدر  رد  اـی  دـھد ، یم رارق  اـیند  لوا  روشک  هد  فیدر  رد  ار  ناریا  هک  یئاـھزیچ  امـش  روـشک  رد  زورما  زیزع ! ناـناوج 

طاـشنرپ قوشرپ و  روشرپ و  ناـناوج  نیمھ  مھ  ًاتدـمع  هک  روشک - نادنمـشناد  دـینیب  یم امـش  نوگاـنوگ ، مولع  یئاـضف ، مولع  وناـن ، مولع  یتـسیز ، مولع  یاھـشخب  رد  فلتخم ،

تفرـشیپ نیا  ینعی  تسایند ؛ لوا  روشک  هد  وزج  ناریا  هلوقم ، نیا  رد  تسایند ؛ روشک  تشھ  وزج  ناریا  هلوقم ، نیا  رد  دنیوگب  هک  دنناسرب  اجنیا  هب  ار  روشک  دنا  هتـسناوت دنتـسھ -

.روشک یارب  تسا  یمھم  هاگیاج  کی  نیا  تسا ، یمیظع 
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اھ نآ لابند  دـیاب  ام  دـنورب ، شیپ  دـیاب  اھ  یئاکیرمآ اھ ، یئاپورا اھ ، یگنرف دـناوت ؛ یمن یناریا  هک  تشاد  دوجو  ساـسحا  نیا  دوب ، حـضاو  هعماـج  رد  هک  یروط  نآ اـم ، یناوج  نارود  رد 

ام تلم  یارب  نیا  مینک ، حتف  یگدنز  مھم  یاھورملق  زا  ار  یورملق  کی  مینک ، عورـش  ار  یتکرح  کی  مینک ، زاب  ار  یھار  کی  میناوت  یم مھ  ام  هکنیا  .میریگب  دای  اھ  نآ زا  مینک و  تکرح 

ضرع .دـناوت  یمن هک  دـنک  ساسحا  دوشب و  حرطم  شیارب  هک  تسین  مھم  یاـھ  هلوقم زا  یا  هلوقم چـیھ  یناریا ، ناوج  .تسا  هدـش  سکعب  تسرد  زورما  .دوب  یندرکنرواـب  رما  کـی 

، دوش یم حرطم  دنتـسھ - نامروشک  یاھناوج  مھ  ًاتدـمع  هک  ام - شھوژپ  قیقحت و  لھا  عماجم  یارب  هک  هچنآ  یـسایس ، لئاسم  رد  ینف ، لـئاسم  رد  یملع ، لـئاسم  رد  مدرک ؛

عماجم رد  سفن  هب  دامتعا  نیا  .تسا  یمھم  رایـسب  زیچ  سفن ، هب  دامتعا  نیا  .دـناوت  یم هک  دـنک  یم ساـسحا  یناریا  ناوج  دوش ، یم حرطم  هک  ینوگاـنوگ  یاھتفرـشیپ  اـھراک و 

هک دـنک  ساسحا  ینعی  دـسرب ؛ یلم  سفن  هب  دامتعا  هب  تلم  دـیاب  هک  مدرک  حرطم  نیا  زا  لـبق  لاـس  دـنچ  رد  نم  هک  یزیچ  نآ  یلم ؛ سفن  هب  داـمتعا  زا  دراد  یا  هناوتـشپ یملع 

.تسا تفرشیپ  یاھ  هنیمز اھ  نیا .میتسین  زجاع  ام  یراک  چیھ  رد  .داد  ماجنا  تکرح  اب  تساوخ ، اب  هدارا ، اب  دوش  یم ار  گرزب  یاھراک  ی  همھ
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ی همھ رب  .تسا  ریدقت  بجوم  تسا ؛ یـشزرااب  یاھـشالت  دوخ ، دح  رد  اھـشالت  نیا  .دنداد  ماجنا  ار  یگرزب  هدنزرا و  یاھـشالت  مھ  نیلوئـسم  دیـشخرد ؛ شوخ  تلم  لاس 88  رد 

رد .دننک  ینادردق  تفرگ ، ماجنا  فلتخم  یاھ  هصرع رد  روشک  تفرـشیپ  ینادابآ و  نارمع و  یارب  هک  یـششوک  راک و  تامحز و  نیا  زا  اھـشالت ، نیا  زا  هک  تسا  ضرف  فصنم  نارظان 

ی همھ هب  دنوادخ  .دنا  هداد ماجنا  ار  یگرزب  یاھراک  روشک  نیلوئسم  فلتخم ، یاھـشخب  رد  یجراخ ، تسایـس  رد  یعامتجا ، یاھتیلاعف  رد  یتعنـص ، ی  هصرع رد  یملع ، ی  هصرع

.دیامرفب تمحرم  تفرشیپ  قیفوت  دنک و  تیانع  رجا  اھ  نآ
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رد هچنآ  مھ  دندرک ، نایب  یناسنا  مولع  لئاسم  ی  هراب رد  هچنآ  مھ  دوب ؛ دیفم  ًاتقیقح  نم  یارب  همھ  دندرک ، نایاقآ  هک  یتانایب  صوصخب  تسا و  ینیریش  بولطم و  ی  هسلج رایسب 

ام دنروایب  دندرک ، رکذ  هک  یا  همانرب نآ  ًامتح  هک  دندرک - نایب  یزرواشک  لئاسم  ی  هراب رد  هچنآ  مھ  دندرک ، نایب  دش ، رکذ  هک  یئاھ  یراک هزیر مولع و  یا  هتشر نایم یاھـشناد  ی  هراب

دـیفم و رایـسب  یاھـشرازگ  دـنداد ، هاگـشناد  مرتـحم  سیئر  ربـھر ، رتـکد  یاـقآ  هک  مھ  یئاھـشرازگ  .دـش  هتفگ  تاـقیقحت  ملع و  ی  هراـب رد  هچنآ  مھ  و  مینک - هدافتـسا  مینیبـب و 

یروھمج ی  هلاس یـس مھـس  هک  دنناد  یمن ام  یمومع  راکفا  زورما  ًاعقاو  .دریگب  رارق  مھ  یمومع  راکفا  رایتخا  رد  اھتفرـشیپ  نیا  شرازگ  هک  تسا  بوخ  ردـقچ  .دوب  یا  هدـننک مرگلد

نیفلاخم هک  یطاقن  زا  یکی  مھ  بالقنا  لوا  زا  .تسا  ردقچ  تاعارتخا  رد  یملع و  تالاقم  رد  یملع ، راک  تیفیک  رد  اھ ، هاگشناد شرتسگ  تیمک  رد  قیقحت ، رد  شناد ، رد  یمالسا 

، تسا ملع  ی  هیاپ رب  تقیقح  رد  بالقنا  هک  یلاح  رد  .تسا  فلاخم  ملع  اب  بالقنا  هک  دوب  نیا  دنتسارآ ، نوگانوگ  یاھ  هیاریپ اب  ار  غورد  نیا  دندرک و  غیلبت  یھ  بالقنا  نیا  نانمـشد  و 

.دوش رشتنم  رامآ  نیا  هک  تسا  بوخ  نیاربانب  .درک  میھاوخ  ضرع  یرصتخم  الاح  هک 
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زا نوگانوگ  یاھـشرازگ  نوچ  منادـب ؛ مھ  رتشیب  رادـقم  کی  نم  دـیاش  ار  اھتفرـشیپ  .هتفرگ  ماجنا  یدـیدج  یاھراک  هتفرگ ، ماجنا  تاعارتخا  یرادـقم  الاح  هک  دـش ؛ تاعارتخا  تبحص 

دوش یم اھعمج  نیا  رد  طقف  هک  تسا  یبلاطم  اھ  نیا الاح  .تسین  هدننک  یضار ملع  تفرـشیپ  رادقم  نیا  متـسین و  یـضار  هدنب  ًاتقیقح  اما  دسر ؛ یم یلیخ  ام  هب  فلتخم  یاھاج 

.هدش یمن مھ  نیا  زا  رتشیب  و  دشابن ، رـصقم  مھ  سک  چیھ تسا  نکمم  هن ، میدرکن ؛ میتسناوت و  یم ام  هکنیا  هن  میتسین ، یـضار  تفرـشیپ  رادـقم  نیا  زا  میئوگ  یم یتقو  .تفگ 

یدایز عقوت  نم  .میسرب  نآ  هب  دیاب  هک  ییاجنآ  ات  میراد  هلصاف  یلیخ  زونھ  ام  تسین ؛ هدننکدونـشخ  ًاعقاو  هدنب  یارب  تیعقاو  نیمھ  اما  دشاب ، نیمھ  مھ  بلطم  عقاو  تسا  نکمم 

؛ دشاب نیا  ام  فدھ  دیاب  نکیل  لوا - فیدر  میوگ  یمن الاح  میـسرب - ایند  یملع  لوا  یاھفیدر  هب  یتسیاب  لاس  تسیب  ای  لاس  هد  فرظ  رد  ًامتح  هک  منک  یمن ضرع  هدنب  .مرادـن  مھ 

یلیخ هب  دشاب ؛ رگید  یاھدـیلوت  لثم  شدـیلوت  هک  تسین  یلوصحم  کی  ملع  .تسا  نیا  شیانعم  ملع  دـیلوت  .دوشب  جراخ  ًاقلطم  یملع  تراسا  زا  روشک  لاس  هاجنپ  فرظ  رد  ول  و 

یارب ِنکمم  یاھشناد  .مینک  ادیپ  ار  یدیدج  یاھشناد  میسرب ، شناد  یافرژ  هب  میھدب ، طسب  شرتسگ و  ار  شناد  هک  میـسرب  اجنآ  هب  ام  هرخالاب  دیاب  یلو  تسا ؛ دنمزاین  تامدقم 

شیپ لاس  دص  ات  اھشناد  زا  یرایسب  هکنیاامک  دیـسر ؛ دھاوخ  اھ  نآ هب  رـشب  اھدعب  هک  دراد  دوجو  ًاعطق  اھـشناد  یرایـسب  میراد ؛ زورما  ام  هک  تسین  یئاھ  شناد نیمھ  طقف  رـشب 

دوجو هب  دعب  تشاد ؛ دوجو  اھ  هتـشر نآ  رد  یملع  تاقیقحت  هن  تشاد ، دوجو  ملع  هن  دوبن ؛ یربخ  اھ  نیا زا  شیپ ، لاس  دص  ات  دـندرک ، تبحـص  هک  یناسنا  مولع  نیا  زا  یلیخ  .دوبن 

نکمم هچرھ  اھ  هصرع نیا  رد  هک  میـسرب  یئاج  هب  دـیاب  ام  .تساھ  نیا زا  رتشیب  یلیخ  شتخانـش  تفرعم و  تیلباق  مَلاع  .تساھ  نیا زا  شیب  یلیخ  شعاستا  تیلباق  رـشب  .دـمآ 

ملع هب  یدام  یایند  هک  یھاگن  اب  ملع ، هب  مالسا - ینعی  نید - هاگن  توافت  .میھدب  رارق  ناسنا  تداعس  ی  هلیـسو ار  ملع  هتبلا  .میمھفب و  تسا ، نکمم  هچرھ  میورب ؛ شیپ  تسا ،

.رشب یمیدق  یاھوزرآ  تلادع و  رارقتسا  یارب  رشب ، یئافوکش  یارب  رشب ، دشر  یارب  رشب ، تداعس  یارب  میھاوخ  یم ار  ملع  ام  .تسا  نیمھ  رد  تسیرگن ، یم

1388/11/06 نمھب هسامح ۶  درگلاس  رد  ناردنزام  مدرم  رادید 

روضح تیلوئسم  ساسحا  دراد ، ریثأت  ناشفرح  نخس و  هک  یناسک  صوصخب  اھناوج ، صوصخب  نیلوئـسم ، ریغ  نیلوئـسم ، مدرم ، داحآ  هک  تسا  نیا  تسا ، مزال  ام  یارب  هک  هچنآ 

هار نابایخ  یوت  میئایب  میدنبب ، هحلسا  هک  تسین  نیا  شیانعم  تیلوئسم  .دنلوئسم  همھ  مرادن ؛ یتیلوئسم  نم  مرادن ، یفیلکت  نم  دیوگن  سک  چیھ  .دنھدن  تسد  زا  ار  هنحـص  رد 

همھ لوا : طرش  .روشک  تزع  و  مدرم ، قوقح  مالسا ، زا  ینعی  یمالسا ؛ یروھمج  ماظن  زا  بالقنا و  زا  عافد  تیلوئـسم  مینک ؛ تیلوئـسم  ساسحا  میتسھ ، هک  یراک  رھ  رد  میورب ؛

نیمھ شحضاو  ی  هنومن کی  الاح  دننکیم ؛ تباث  دندرک ، تباث  روشک  مدرم  ار  نیا  .میراد  ار  تیلوئسم  ساسحا  نیا  هک  منیب  یم نم  .میشاب و  هتشاد  ار  تیلوئسم  ساسحا  نیا  دیاب 

ناشن ار  ناشدوخ  طاـشن  یگدنزرـس و  یگداـمآ ، روضح ، مدرم  .تسا  شیپ  رد  رجف  ی  هھد تسا ، شیپ  رد  نمھب   22 تسھ ؛ مھ  یرگید  یاھ  هنومن دـندرک ؛ هراـشا  هک  دوب  ید   9

قوش و ندشن ، هتسخ  رمتسم ، راک  ریبدت ، ی  هجنپرـس اب  ار  تالکـشم  هک  دنراذگب  ار  ناشدوخ  شالت  ی  همھ دیاب  صوصخلاب ، روشک  نیلوئـسم  .داد  دنھاوخ  ناشن  مھ  زاب  دنا ، هداد

ملع داصتقا و  دربشیپ  تسا -  تالکـشم  زا  یئزج  اھنیا  تسین -  یتینما  یـسایس و  تالکـشم  طقف  روظنم  .دـننک  لح  فرطرب و  دـنوادخ  زا  نتـساوخ  کمک  ادـخ و  هب  لکوت  قوذ و 

راک و دننک ؛ راک  تلم  نیا  یارب  هک  دننادب  ناشدوخ  ی  هفیظو روشک  نالوئسم  ی  همھ هناگ و  هس یاوق  نالوئسم  .تسا  نیلوئسم  ی  هدھع رب  مھ  نوگانوگ  یعامتجا  لئاسم  روشک ،

شیپ میراد  ام  .دتفیب  رود  زا  تکرح  نیا  دیابن  دوشب ؛ فقوتم  تکرح  نیا  دنراذگن  ولج ؛ تمـس  هب  میراد  یبوخ  تکرح  کی  ام  .دننکن  تلفغ  هظحل  کی  ریبدت ؛ ریبدت و  ریبدـت و  راک ، راک و 

.میریگب مھ  ار  روک  طاقن  مینک ، رت  هبناج همھ رتشیب و  ار  تعرس  میھدب ، همادا  تفرشیپ  نیا  اب  روط  نیمھ  دیاب  میوریم ؛

1388/10/19 ید مایق ١٩  درگلاس  رد  مق  مدرم  رادید  رد  تانایب 

لئاسم دراد ، یللملا  نیب لئاسم  دراد ، یـسایس  لئاسم  دراد ، یملع  لـئاسم  دراد ، یداـصتقا  لـئاسم  روشک  تسین ؛ نارگـشاشتغا  هب  طوبرم  لـئاسم  طـقف  هک  روشک  لـئاسم 

نیا اب  دھاوخ  یم نمشد  .دنربب  ولج  ار  روشک  دیاب  دننک ؛ تیریدم  ار  روشک  دیاب  دنھدب ؛ ماجنا  ار  اھ  نیا دیاب  تسھ ؛ روشک  نالوئـسم  یور  شیپ  مھم  ی  هلئـسم اھدص  دراد ؛ یتینما 

تفرشیپ خرچ  دھاوخ  یم نمشد  دوشب ؛ فقوتم  یداصتقا  تفرشیپ  خرچ  ثداوح ، هنوگ  نیا اب  دھاوخ  یم نمشد  .درک  کمک  نمـشد  هب  دیابن  دتفیب ؛ راک  زا  روشک  یاھخرچ  ثداوح ،

یروھمج ی  هنادنمتردق یـسایس  روضح  دھاوخ  یم نمـشد  دوشب ؛ فقوتم  تسھ ، مھ  دشر  هب  ور  هدش و  زاغآ  یبوخ  یملع  تکرح  تسا و  هتـشادرب  رود  هَّللا  دـمحب  هک  یملع 

نیاربانب .درک  کمک  نمـشد  هب  دیابن  یروج ؛ نیا لئاسم  نیا  اب  دنک  بارخ  دنک ، شودخم  تسا ، رت  هولجرپ رتزراب و  رایـسب  هتـشذگ  زا  زورما  هک  ار  یللملا  نیب یاھ  هصرع رد  یمالـسا 

، دـنراد یتیلوئـسم  هک  یئاھ  هنیمز ی  همھ رد  یعامتجا ، یاھ  هنیمز رد  یـسایس ، یاـھ  هنیمز رد  یملع ، یاـھ  هنیمز رد  یداـصتقا ، یاـھ  هنیمز رد  ار  دوخ  یاـھراک  دـیاب  نالوئـسم 

ناشن هنحـص  رد  ار  ناشدوخ  روضح  هک  مھ  مدرم  .دـنک  ادـیپ  همادا  دـیاب  مھ  روشک  نیلوئـسم  تلود و  اب  یاھ  یراکمھ .دـنھدب  ماجنا  تقد  اـب  ّتوق و  اـب  تردـق ، اـب  دـنراد ، یا  هفیظو

.دنا هداد

1388/08/06 روشک یملع  ناگبخن  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

دننک یم لایخ  هک  ار  اھفرح  نیا  زا  یـضعب  هچرھ ، یور  مارتحا ، یور  هظحالم ، یور  اھ  یـضعب الاح  منیبب  هک  یھاگ  دنتـسھ ، اجنیا  هک  یھاگـشناد  یئوجـشناد ، ِتاسلج  یوت  هدنب 

رب یاھگرب  نآ  تسناوت  یم ناسنا  تقو  نآ ات  دش ، یم هتفگ  ات  دوب  لاجم  شاک  یا .موش  یمن تحاران  ًاقلطم  شنتفگ  زا  موش ؛ یم تحاران  شنتفگن  زا  دننز ؛ یمن دیآ ، یمن مشوخ  نم 

، روشک نیا  هب  تبـسن  هئطوت  دینک  لایخ  امـش  هک  تسین  روج  نیا .دش  دھاوخ  اھراک  نیا  هتبلا  هدـنیآ ، .دوشب  نشور  قئاقح  زا  یلیخ  ات  دـنک  زاب  ار ، فرح  باتک  ی  هتـشاذگ مھ  یور 

شدوخ دریگ ، یم رارق  تکرح  روحم  روشک  لخاد  رد  اـھ  هئطوت نآ  تھج  رد  هک  یـسک  نآ  تسا  نکمم  .دوش  یم هئطوت  دراد  فرط  همھ  زا  تسا ؛ تیعقاو  کـی  هن ، تسا ؛ مھوت  کـی 

.دمھفن ًالصا 

هک دنک  یمن ضوع  ار  تیعقاو  نیا  یلو ، .دنـصقر  یم یک  زاس  هب  دنراد  دنمھف  یمن میدرک ؛ هبرجت  ار  اھ  مدآ ام  .دـنرادن  ار  تواکذ  نیا  اھ  یـضعب .دـھاوخ  یم تواکذ  مھ  نیا  ِندـیمھف 

ی هعماج شا ، یملع ی  هعماج دوش ؛ یمن فیعض  دوش ، یمن تسـس  طقف  هن  ماظن  نیا  روشک ، نیا  لاح  نیع  رد  .دراد  دوجو  اھ  هئطوت نیا  .دننادن  ای  دننادب  دنمھفن ؛ ای  دنمھفب  اھ  نآ

تلاصا شیانعم  نیا  .تسا  تیناقح  شیانعم  نیا  تسیچ ؟ شیانعم  نیا  .دور  یم رتولج  یراکشآ  تروص  هب  شلبق  لاس  هد  زا  شزورما  دیشاب - اھناوج  امش  نیمھ  هک  شا - هتفرـشیپ

یفن ار  اھدوبمک  نم  .مینک  یم راک  لد  اب  داقتعا ، اب  ام  .تسا  نیا  ام  داقتعا  ةـّبیط ؛» ٍةرجـشک  ةـّبیط  ةـملک  الثم  هَّللا  برـض  فیک  رت  مل  أ   » .تسا ندوب  راد  هشیر شیانعم  نیا  .تسا 

روج نالف  اج  نالف ًالثم  هک  نک  مالعا  ایب  الاح  هک  تسین  دوش ، یم روصت  هک  یئاھزیچ  نیا  اھدوبمک ، عفر  هار  اھتنم  مناد ؛ یم ار  اھدوبمک  هدنب  نیدقتنم ، زا  یلیخ  زا  رتشیب  منک ؛ یمن

لح هب  یکمک  چـیھ  یظافل  یتاغیلبت و  ِیزاس  لاجنج فرح ، دوش ؛ یمن تسرد  فرح  اب  .دوش  یم تسرد  راـک  اـب  دوش ، یمن تسرد  مـالعا  اـب  اـھزیچ  یلیخ  هن ، تسا ؛ یروج  هچ 

.دیدید امش  هک  ینانچمھ  دنک ؛ یمن تالکشم 

1388/08/06 روشک یملع  ناگبخن  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یمالـسا یروھمج  هیلع  هک  یزورما  یاھ  هئطوت زا  یرایـسب  جامآ  .تسا  ملع  رادـتقا ، اب  هارمھ  ِتفرـشیپ  روشک ، کی  رادـتقا  یارب  یلـصا  روحم  نآ  ینعی  روشک ، کـی  تفرـشیپ  زمر 

تباصا دنا ، هتفرگ اھ  نآ هک  یفدھ  هب  نمشد ، یریگ  فدھ نآ  قبط  ریت  نیا  دیراذگن  .دیـشاب  هتـشاد  هجوت  ار  نیا  تسا ؛ یملع  طیحم  ملع و  نایوجـشناد  ملع و  لھا  ملع و  تسھ ،

، تسا ملع  ی  هیحان زا  شتورث  برغ  یایند  .تسا  شھوژپ  قیقحت و  ملع و  ی  هلئـسم رت ، مھم دـش ، هتفگ  هک  یئاھ  فرح نیا  ی  همھ زا  .دوشب  فقوتم  دـیراذگن  ار  یملع  راـک  .دـنک 

رگا زورما  .تسا  شناد  دروآ ، یم رادـتقا  هک  ینآ  .دروآ  یمن رادـتقا  هسفن  یف  لوپ  .دراد  هک  تسا  یملع  رطاـخ  هب  دـنک ، یم زورما  هک  یا  یئوـگروز تسا ، ملع  ی  هیحاـن زا  شرادـتقا 

ی هیحان زا  دـیآ ، یم تسد  هب  رگا  مھ  تورث  .دـنکب  تلاخد  ملاع  لئاسم  ی  همھ رد  دـنکب و  یئوگروز  روج  نیا ایند  رد  تسناوت  یمن تشاد ، یمن ار  شدوخ  ِیملع  ِیگتفرـشیپ  اکیرمآ 

، منک یم هیکت  دوجوم  ِیملع  یاھزرم  نتسکش  یروآون ، تفرشیپ ، شھوژپ ، قیقحت ، ملع ، ی  هلئـسم یور  تساھلاس  نم  هک  ینیا  .دیھدب  تیمھا  ار  ملع  .دیآ  یم تسد  هب  ملع 

.دروآ یم رادتقا  شناد  .تسین  ریذپ  ناکما روشک  رادتقا  شناد ، عاونا  نودب  .تسا  نیا  رطاخ  هب 

1388/07/02 یربھر ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

اھ نیا تسھ ؛ مھ  حضاو  دنھد ، یم ماجنا  هک  یراک  رد  ناشتاغیلبت و  رد  نیا  هک  دننک  یم لابند  دنراد  ار  طخ  دنچ  یمالسا ، یروھمج  ماظن  نانمشد  بالقنا ، نانمشد  ام ؛ نانمـشد 

: مینک یدنب  عمج ار  اھ  نیا نامدوخ  نھذ  رد  دیاب  تسین ؛ یناھنپ  هدیشوپ و  یاھزیچ 
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، تسا یـشخبدیما  زیچ  کی  مدرم ، یدصرد  جنپ  داتـشھ و  روضح  .دوب  تاباختنا  نیمھ  هلمج  زا  هک  دنھدب ، رارق  هشدخ  دروم  دننک ؛ شودخم  ار  دیما  یاھ  هناشن هک  تسا  نیا  یکی 

زج نیا  دننکب ، میدقت  ار  یعیـسو  ءارآ  نینچ  کی  بالقنا  نیا  ی  هدمآرب ماظن  هب  دـنیایب  روشک  مدرم  بالقنا ، کی  زا  دـعب  لاس  یـس  میدرک ، ضرع  هک  روطنامھ  تسا ؛ یمھم  زیچ  کی 

قافتا نیا  .تسا  هقباس  یب زیچ  کی  نیا  دـننکب ، باختنا  الاب  یأر  نیا  اب  ار  یروھمج  سیئر ای  .داتفا  قافتا  نیا  و  درادـن ؛ یرگید  یانعم  ماظن ، نیا  هب  نتـسب  لد  ماظن و  نیا  هب  داـمتعا 

، دیدرت ی  هیام هب  دننک  لیدبت  ار  دیما  ی  هیام نیا  فعـض ؛ ی  هطقن هب  دننک  لیدبت  ار  توق  ی  هطقن نیا  دش  یعـس  .تسا  یمھم  توق  ی  هطقن یلیخ  نیا  .دش  روشک  رد  راک  نیا  داتفا ؛

نیا لوط  رد  یمھم  یاھراک  تسا ؛ یمکحتسم  رایسب  یاھ  تخاسریز زورما  روشک ، یاھ  تخاسریز تسا ؛ ناوارف  دیما  یاھ  هیام روشک ، رد  .تسا  یا  هنامصخ راک  نیا  .سأی  ی  هیام

نادنمـشناد نارگید - هک  یروط  هب  تسا ؛ ریگمـشچ  زاون و  مشچ یلیخ  زورما  یملع ، یاھتفرـشیپ  .تسولج  هب  راو  شھج تکرح  کـی  ی  هداـمآ روـشک  زورما  هتفرگ و  ماـجنا  اـھلاس 

رواب هک  دندرک  فارتعا  یداینب ، یاھلولس  نیمھ  دروم  رد  .دیدید  نویزیولت  یوت  بشید  ار  شا  هنومن کی  هک  دننک ؛ یم فارتعا  دنرادن - یسایس  ی  هزیگنا هک  یئاھ  نآ رگید ، یاھروشک 

توافت لاسراپ  ات  لاسما  مدرک ؛ تکرـش  مھ  لاسما  مدرک ، تکرـش  یملع  سنارفنک  نیا  رد  مھ  لاسراپ  نم  دیوگ : یم .دشاب  هتـشاد  دوجو  تفرـشیپ  ّدح  نیا  ناریا  رد  دندرک  یمن

اھ نیا هک  میراد  لیبق  نیا  زا  هنومن  اھ  هد تسا ؛ شا  هنومن کی  نیا  هدش ! یدایز  تفرشیپ  هدمآ ، دوجو  هب  یدایز 

طسو رد  یا  هدرک لیصحت یژرنارپ و  ِناوج  لسن  تسام - رایتخا  رد  تسام ؛ رس  تشپ  هبرجت  لاس  یس  هلاس - یس ی  هبرجت ِدوخ  .تسا  دیما  یاھ  هیام تسا ؛ یملع  یاھتفرـشیپ 

ار شدوخ  روشک  دناوت  یم هک  دنک  یم ساسحا  مھ  دراد ، سفن  هب  دامتعا  مھ  تسا ، هدرک  لیصحت مھ  هک  یناوج  لسن  .تسا  توق  طاقن  دیما و  یاھ  هیام همھ  اھ  نیا تسا ؛ نادیم 

هک میدرک  مولعم  .تسا  یمھم  زیچ  یلیخ  تساجک ؛ یدام  یروشک و  یاھتفرشیپ  ظاحل  زا  ام  طخ  هک  هدرک  صخـشم  لاس 1404 ، ات  هک  میراد  زادنا  مشچ دنس  کی  ام  .دربب  شیپ 

دنـس هب  عجار  دننک ؛ لیدـبت  سأی  تابجوم  هب  ار  اھ  نیا دـنھاوخ  یم .تسا  توق  یاھ  هطقن اھ  نیا تسا ، دـیما  لماوع  اھ  نیا .مینکب  تکرح  دـیاب  یقیرط  هچ  زا  میـسرب و  دـیاب  اجک  هب 

ثحب تاباختنا  هب  عجار  درادـن ؛ یتیمھا  یلیخ  اھ  نیا دـنیوگ  یم دوشب ، ثحب  یملع  یاھتفرـشیپ  هب  عجار  هدـشن ؛ یھجوت  دنـس  نیا  هب  اقآ  دـنیوگ  یم دوشب ، تبحـص  زادـنا  مشچ

یاھ هلق نیا  تبثم ، طاقن  نیا  ی  همھ ینعی  یفرط ! کی رد  ناوج  ات  دنچ  فلخت  هب  دننک  یم هراشا  دوشب ، تبحص  اھناوج  هب  عجار  دنروآ ؛ یم شیپ  ار  اھ  هشدخ اھ و  هھبـش نیا  دوشب ،

- ار فعـض  طاقن  ای  دـننک  گرزب  دراد ، دوجو  ًامتح  هک  یکچوک  فعـض  طاقن  ًـالباقتم  .دـننک  گـنر  مک اھمـشچ  رد  دـننک  یم یعـس  ار  اـھ  نیا تسھ ، ازفادـیما  شا  همھ هک  یا  هتـسجرب

هب تبسن  ی  هنانیبدب یاھ  یقلت دننک ؛ یئامن  هایس دنھدب ؛ ناشن  ار  فعض  طاقن  نیا  تسھ ، هک  هچنآ  ِربارب  دنچ  دننک ؛ یئامن  گرزب دراد - دوجو  یفعـض  طاقن  کچوک ، مھ  میئوگ  یمن

.دنھدب شرتسگ  ار  ماظن 

1388/06/29 رطف دیعس  دیع  زامن  یاھ  هبطخ

یادـخ ای  دوش  دـنک  تکرح  نیا  دـنراذگن  ناگبخن  .تسا  هدـش  زاغآ  روشک  رد  یملع  تکرح  هک  تسا  یلاس  دـنچ  .تسا  ملع  هطقن ، نآ  میھدـب و  ماجنا  دـیاب  هک  یئاھراک  ناـیم  رد 

رد دناوتن  یتلم  رگا  .دینک  لابند  دیاب  ار  ملع  هار  .دنراد  تیلوئسم  همھ  وجشناد  داتسا و  .دنراد  ینیگنس  تیلوئـسم  دروم  نیا  رد  هاگـشناد  هزوح و  .دیورب  شیپ  دوش ؛ فقوتم  هدرکان 

هب نیا  دننک ، یم راکـشآ  ِملظ  ایند  رد  اورپ  یب هناھاگآ ، یناسک  دینیب  یم رگا.دنام  دھاوخ  هکرعم  سپ  شھالک  دنک ، تفرـشیپ  یملع  ِینکـشطخ  یملع و  تفرـشیپ  ملع و  نادـیم 

هدروآ دوجو  هب  ملاع  نوگانوگ  قطانم  رد  ایند و  رد  ذوفن  تسا ، هدروآ  دوجو  هب  یـسایس  تردـق  تسا ، هدروآ  دوجو  هب  تورث  اـھ  نآ یارب  هک  تسا  ملع  .تسھ  ناـشملع  ی  هناوتـشپ

.دوشب فقوتم  یملع  تکرح  دیراذگن  .تسا  ملع  تفرشیپ ، دیلک  .تسا 

1388/06/08 اھ هاگشناد دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

هربخ و هاگآ و  دارفا  مروآ و  یم تسد  هب  نم  اھـشرازگ  رد  هک  یروط  نآ  .تسا  یملع  عماج  ی  هشقن نتـشادن  ی  هدـنھد ناشن اـھ ، هاگـشناد رد  یملع  یلک  ی  هماـنرب هب  هاـگن  کـی 

ام یئاھاج  کی  .تسین  روشک  زاین  اب  قبطنم  حیحص و  هنالداع و  میسقت  کی  یملع ، نوگانوگ  یاھ  هتشر یزیر  همانرب رد  ناوت  میسقت  دنھد ، یم عالطا  ام  هب  لوئسم  یھاگـشناد و 

ام یا  هتشر رھ  رد  هک  تسا  تسرد  .تسا  یملع  عماج  ی  هشقن دوبن  زا  یشان  نیا  .تسا  طلغ  نیا  دوش ! یمن هدھاشم  یتکرح  ًالصا  یئاھاج  کی  میراد ، یریگمـشچ  یاھدشر 

رھ هب  نامتـسد  یئاجرھ  تسا ، هدـنام  بقع  رـشب  یملع  ناوراک  زا  تیغاوط ، تیمکاح  نارود  رد  لاس  اھ  هد یدامتم ، یاھلاس  هک  ام  روشک  یارب  تسا و  منتغم  مینکب ، تفرـشیپ 

رد ملع  دـنک و  ادـیپ  هملک  یعقاو  یاـنعم  هب  یملع  ی  هبتر روشک  میھاوخ  یم رگا  اـما  تسین ؛ یدـیدرت  نیا  رد  تسا ؛ منتغم  دـش ، دـنب  یملع  یاھتفرـشیپ  ملع و  تارمث  زا  یزیچ 

یاھزاین وزج  نیا  مینکب ؛ داـجیا  یا  هنـالداع یعقاو و  حیحـص و  لداـعت  نزاوت و  شھوژپ - رد  هچ  شزومآ ، رد  هچ  یملع - نوگاـنوگ  یاـھ  هتـشر رد  یتسیاـب  اـم  دوشب ، هنیداـھن  روشک 

ملع نآ  یلـصا  ی  هیاپ کی  دیدرت  نودب  هدش ، مالعا  تلادع  تفرـشیپ و  ی  هھد ناونع  هب  تسا - شلاس  نیلوا  لاسما  هک  یا  هھد ینعی  دش ، عورـش  هک  هدنیآ - ی  هھد هکنیا.تسام 

یملع ظاحل  زا  روشک  رد  هک  هدوب  یئاھ  تفرـشیپ یمرگ  تشپ هب  تفرـشیپ - ی  هھد ناونع  ناونع - نیا  مـالعا  لـصا  هکنیااـمک  .تسا  روشک  رد  ملع  قیمعت  ملع و  شرتسگ  تسا ؛

زا یـشخب  هک  میـشاب  هتـشاد  یملع  یاھ  هنیمز رد  عیرـس  تکرح  کی  ریگمـشچ ، تفرـشیپ  کی  هھد ، کی  فرظ  رد  میناوت  یم اـم  هک  هدـمآ  دوجو  هب  دـیما  نیا  ینعی  .هدـش  هدـید 

.تسا شھوژپ  هب  طوبرم  تسا ؛ قیقحت  هب  طوبرم  مھ  هدمع  شخب  نآ  قیقحت ، ملع و  باب  رد  .تسا  مھم  ملع  ی  هلئسم نیاربانب  .دنکب  ناربج  ار  ام  یاھ  یگدنام بقع

ینعی .دنک  ادیپ  ار  روشک  یاھزاین  هب  نتخادرپ  یوس  تمس و  ًایناث  دریگب ، رارق  مامتھا  دروم  ًالوا  شھوژپ  هک  تسا ، هدنب  دیکأت  دروم  دنتفگ ، اجنیا  رد  ناتسود  زا  یضعب  هک  ار  یا  هتکن

تفرـشیپ کالم  اـم  ما : هتفگ اـجنیا  دـیاش  مھ  ما ، هدرک ضرع  ناتـسود  نآ  هب  یگنھرف  بـالقنا  یلاـع  یاروش  رد  مھ  اـھراب  نم  .تساـم  زاـین  دروم  هک  مینکب  یئاھـشھوژپ  ًاـتقیقح 

ًاقیقد دوش ، یم مارتحا  سیون  هلاقم نآ  شیارب ، دوش ، یم قیوشت  دوش ، یم داھنـشیپ  هک  هچنآ  میناد  یمن ام  .میھدـب  رارق  دـیابن  یآ  .سا  .یآ  تالجم  رد  تالاقم  جرد  ار  ناـم  یملع

عماجم رد  ساکعنا  هتبلا  .مینک  یم قیقحت  یچ  ی  هراب رد  میـسیون ، یم هلاقم  یچ  ی  هراب رد  هک  مینک  صخـشم  دیاب  نامدوخ  ام  .دراد  جایتحا  نآ  هب  ام  روشک  هک  دـشاب  یزیچ  نامھ 

.میھدب رارق  نامدوخ  زاین  عبات  ار  شھوژپ  ام  هک  تسا  نیا  دوصقم  .درک  دھاوخ  ادیپ  مھ  ساکعنا  و  تسا ؛ یرورض  تسا ، مزال  یناھج 

یتلود یوجـشناد  ًالثم  مین  نویلیم و  هس  دودح  هک  روشک  یئوجـشناد  میظع  ی  هعومجم نیا  نیب  رد  دنداد ، شرازگ  ام  هب  هک  هچنآ  قبط  هک  منکب  ضرع  ار  نیا  نم  هنیمز  نیمھ  رد 

مولع ی  هنیمز رد  اـم  .دـنک  یم نارگن  ار  ناـسنا  تروص ، کـی  هب  نیا  دـنا ! یناـسنا مولع  نایوجـشناد  اـھ  نیا نویلیم  ود  دودـح  میراد ، روشک  یاـھ  هاگـشناد ی  هیقب رون و  ماـیپ  دازآ و  و 

دھاوخب دشاب و  یمالـسا  ینیب  ناھج هب  دقتعم  هک  یزربم  داتـسا  میراد ؟ ردقچ  رگم  یناسنا  مولع  یاھ  هنیمز رد  هدامآ  باتک  میراد ؟ ردـقچ  یمالـسا  تاقیقحت  یموب ، راک  یناسنا ،

ثحابم زا  یرایسب  .تسا  هدننک  نارگن نیا  میریگ ؟ یم اھ  هتشر نیا  یارب  وجـشناد  همھ  نیا  هک  میراد ، ردقچ  رگم  دھدب ، سرد  هریغ  ای  تیریدم  ای  یـسانش  ناور ای  یـسانش  هعماج

، تسا لاعتم  دـنوادخ  لابق  رد  ناسنا  تیلوئـسم  مدـع  تسا ، ناسنا  نتـشاگنا  ناویح  شیاـنبم  تسا ، یرگ  یداـم شیاـنبم  هک  دنتـسھ  یئاـھ  هفـسلف رب  ینتبم  یناـسنا ، مولع 

میلعت نامدوخ  ناوج  هب  میروایب  ار  نامھ  ام  ًانیع  دنتـشون ، دـنتفگ و  اھ  یبرغ هک  ار  هچنآ  مینک ، همجرت  ار  یناـسنا  مولع  نیا  بوخ ، .تسا  ناـھج  ناـسنا و  هب  یونعم  هاـگن  نتـشادن 

نیا .تسین  یبولطم  یلیخ  زیچ  نیا  مینک ؛ لقتنم  اھناوج  هب  یسرد  یاھبلاق  رد  ار  نامدوخ  یاھشزرا  یمالسا و  یھلا و  ینابم  هب  یداقتعا  یب دیدرت و  تیکاکش و  عقاو  رد  میھدب ،

یریگ میمـصت زکرم  رھ  رد  مھ  یگنھرف ، بالقنا  یلاع  یاروش  رد  مھ  مولع ، ترازو  لثم  یتلود  یاھ  هعومجم رد  مھ  دریگب ؛ رارق  هجوت  دروم  یتسیاب  هک  تسا  یئاھزیچ  ی  هلمج زا 

.هاگشناد هب  طوبرم  لئاسم  هب  عجار  الاح  نیا  .تسا  یمھم  رایسب  ی  هتکن لاح  رھ  هب  .اھ  هاگشناد نوریب  اھ و  هاگشناد دوخ  زا  معا  دراد ؛ دوجو  اجنیا  رد  هک 

شیازفا منکب ، ضرع  مھاوخ  یم هبرجت  هب  نم  .تسین  روـشک  زاـین  یوـگ  باوـج روـشک ، یگنھرف  یملع و  یاـھ  هاگتـسد ینوـنک  یاـھراکوزاس  دـنتفگ : اـجنیا  ناتـسود ، زا  یـضعب 

نوگانوگ و یاھ  همظنم مکارت  نیا  مینک ، داجیا  دینک  ضرف  یھاگـشناد  ناگربخ  ی  هعومجم کی  مینک ، تسرد  رگید  تالیکـشت  کی  ام  .دنک  یمن تالکـشم  لح  هب  یکمک  تالیکـشت 

ترازو دوخ  دیئامرفب  ضرف  .درک  دمآراک  دیاب  ار  دوجوم  یاھنامزاس  دوجوم ، یاھ  لکشت نیمھ  .تسین  زاسراک  ًاتقیقح  فادھا  نیا  هب  ندیسر  یارب  یرادا  یتلود و  نوگانوگ  یاھ  لکشت

یناسنا یاھورین  زا  ی  هدنرب هرھب رکف ، شوخ عاجش ، یبالقنا ، نمؤم ، دمآراک ، داوساب ، یاھ  مدآ دننک ، تقد  اھتنواعم  ی  هعومجمریز نالک  یاھتیریدم  رد  طبر ، یذ یاھتنواعم  رد  مولع 

زا دنناوتب  ات  دوشب  ناور  طابترا  نیا  هک  دننک  لیھـست  نانچ  نآ ناگبخن  اب  ار  ناشطابترا  عون  ما ، هدرک شرافـس  ًاررکم  نم  هک  یگنھرف  بالقنا  یلاع  یاروش  ای  .دنراذگب  اھاجنآ  ار  دـمآراک 

.درب شیپ  روشک  رد  ار  قیقحت  ملع و  ی  هیاپ ناوتب  ات  درک ، تیوقت  یتسیاب  ار  دوجوم  یاھ  هعومجم نیمھ  .دننک  هدافتسا  اھ  نآ تارظن 

ی هیاپ هس  ود  زا  یکی  تلادـع ، تفرـشیپ و  ی  هھد رد  ام  هک  تسا  نیا  مھ  مالک  ی  هصالخ هک  ملع ، تفرـشیپ  ملع و  هب  طوبرم  اھ و  هاگـشناد هب  طوبرم  لـئاسم  هب  عجار  ـالاح  هکنیا 

رد دیتاسا  روضح  .دنراد  تیلوئـسم  مھ  دیتاسا  دنراد ، تیلوئـسم  مھ  اھ  هاگـشناد .دـنراد  تیلوئـسم  هنیمز  نیا  رد  همھ  هک  تسا ؛ ملع  ی  هیاپ مینک ، لابند  دـیاب  هک  یمھم  رایـسب 
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.تسا مھم  یلیخ  اھوجشناد ، هب  یھد  تروشم هب  طوبرم  تاعاس  رد  سیردت ، هب  طوبرم  تاعاس  رد  اھ  هاگشناد

1388/06/04 یملع ناگبخن  نایوجشناد و  رادید  رد  تانایب 

ی هلیـسو هب  اھتلم  لباقم  رد  ماظن  یوربآ  زا  هک  یکتھ  نآ  دـش ، یمالـسا  ماظن  هب  هک  یملظ  نآ  دـش ، مدرم  هب  هک  یملظ  نآ  داتفا ، قافتا  تاباختنا  زا  دـعب  هک  ار  هچنآ  یا  هدـع کـی 

دادملق زورما  ات  تاباختنا  زا  دعب  نارود  یلـصا  ی  هیـضق ار  یوک  ی  هیـضق ای  ار ، کزیرھک  نادـنز  ار ، هثداح  نالف  ی  هلئـسم ًاضرف  دـنریگ ، یم هدـیدن  ار  همھ  اھ  نیا تفرگ ، ماجنا  یـضعب 

ِبوخ ِروشرپ  تاباختنا  کی  رد  یمیظع ، تکرح  کی  رد  مدرم  هک  تسا  نیا  یلصا  ی  هلئسم .تسا  یرگید  ی  هلئـسم یلـصا ، ی  هلئـسم .تسا  رگید  ملظ  کی  شدوخ  نیا  دننک ؛ یم

یپرد یپ روط  نیمھ  ریخا  لاس  ود  یکی  نیا  رد  هک  ار  ماظن  تاباختنا ، نیا  تسا ؟ یخوش  دصرد  جنپ  داتـشھ و  .دنتخیر  اھقودنـص  یوت  ار  الاب  یأر  نیا  دندرک و  ادـیپ  روضح  یریظن  مک

هدـھاشم ناـھگان  دـعب  دـھد ، یم رارق  وربآ  زاـیتما و  زا  یلاـع  ی  هلحرم کـی  رد  دوب ، هدرک  بسک  شدوخ  یارب  یللملا  نیب یتـینما و  یـسایس و  یملع و  یداـصتقا و  یاھتفرـشیپ 

.تسا نیا  یلصا  ی  هلئسم زیمآراختفا ! ی  هثداح نیا  ندرک  دوبان  یارب  دریگ  یم تروص  یتکرح  کی  مینک  یم

1388/03/03 ادھش یاھ  هداوناخ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یروھمج ماظن  دینیب  یم امش  زورما  هک  یتزع  نیا  .دشن  لطاب  عیاض و  ام  نادیھش  نوخ  .دوش  عیاض  لاماپ و  ام  نادیھـش  نوخ  تشاذگن  مالـسا  تکرب  هب  هک  مینک  یم رکـش  ار  ادخ 

ار یمالسا  یروھمج  ماظن  دننک ، یم نیسحت  ار  ناریا  تلم  مدرم ، یمومع  رشق  یمالـسا ، یاھروشک  ی  همھ رد  هکنیا  .تساھ  نوخ نیمھ  تکرب  هب  دنراد ، ناریا  تلم  یمالـسا و 

نیا تسھ ، روشک  نیا  یگدـنزاس  تمـس  هب  زورما  هک  یمیظع  تکرح  نیا  تسھ ، ام  روشک  رد  زورما  هک  یتینما  نیا  .تساھ  نوخ نیا  تکرب  هب  دـننک ، یم هاگن  تمظع  مشچ  هب 

.تسادھش نوخ  تکرب  هب  همھ  اھ  نیا رگشھوژپ ، ققحم و  وجشناد و  دنمشناد و  ملاع و  دادعت  شیازفا  نیا  یروانف ، یملع و  تفرشیپ  نیا  تسا ، هتفرگ  ماجنا  هک  یگرزب  یاھراک 

دشر دنک ، لوحتم  ار  روشک  نیا  ار ، تلم  نیا  تسناوت  ریسکا  لثم  ایمیک ، لثم  امـش  یادھـش  نوخ  .تسادھـش  نوخ  تکرب  هب  دراد ، ام  تلم  روشک و  زورما  هک  یمومع  یرادیب  نیا 

.تسامش دوخ  لام  امش و  یادھش  لام  شراختفا  دھدب و 

1388/02/27 ناتسدرک نایوجشناد  ناداتسا و  رادید  رد  تانایب 

هب شناد  یاھزرم  زا  روبع  موزل  ملع و  دیلوت  اھھاگشناد  رد  منیب  یم نم  هناتخبشوخ  .تسا  ملع  دیلوت  ی  هلئسم دنک ، یم ادیپ  طابترا  امش  هب  تدش  هب  هک  مھ  رگید  ی  هلئـسم کی 

قیقحت و شناد و  یاھ  هنیمز رد  نم  نازیزع  نیا  هک  یئاھداھنـشیپ  نیا  .دینک  یئارجا  دیاب  .تسا  شخبدیون  هدننکدنـسرخ و  نم  یارب  یلیخ  نیا  .هدش  لیدبت  یمومع  نامتفگ  کی 

.میبقع ام  .درک  لابند  دـیاب  ار  هار  نیا  .تسا  شزرااب  رایـسب  نیا  .تسا  ملع  دـیلوت  ی  هلئـسم نیمھ  تھج  رد  همھ  دـنتفگ ، هریغ  تاـطابترا و  یرورپ و  هبخن زکارم و  داـجیا  شھوژپ و 

شیپ یلیخ  دـیاب  ام  .تسین  یدایز  مھزاب  دـشاب  رتشیب  نام  تعرـس هچرھ  دراد ، ام  روشک  هک  هتـشذگ  یاھ  یگدـنام بقع هب  هجوت  اب  اما  تسا ؛ بوخ  اـم  تفرـشیپ  تعرـس  زورما 

.میشاب هتشاد  دیلوت  مولع  ی  همھ رد  دیاب  ام  میربب ؛ هرھب  ناوارف  ِباتش  زا  مینک ؛ هدافتسا  رب  نایم یاھھار  زا  میورب ؛

رگا یناگرزاب ، یداصتقا و  لئاسم  باب  رد  هک  ینانچمھ  .دشاب  هتـشاد  دوجو  نزاوت  لداعت و  نآ  رد  ینعی  دشاب ؛ تادراو  تارداص و  ی  هطبار دیاب  ملع  ی  هنیمز رد  اھروشک  نیب  ی  هطبار

لقا دح  اما  درادن ؛ یبیع  دینک ، دراو  ار  ملع  .دشاب  روج  نیمھ دیاب  مھ  ملع  ی  هنیمز رد  دنک ، یم نبغ  ساسحا  دوش و  یم یفنم  شزارت  دش ، شتارداص  زا  رتشیب  شتادراو  یروشک 

، دیریگب ار  ملع  .تسین  تفرـشیپ  نیا  دیـشاب ، نارگید  ملع  ناوخ  راوخ  هزیر ًامئاد  امـش  رگا  ّالا  .دشاب و  هفرطود  نایرج  دیاب  .دینک  رداص  رتشیب - ای  دـینک - یم دراو  هک  هزادـنا  نامھ  هب 

نرق ود  یکی  نیا  رد  هنافـسأتم  .دـشابن  یفنم  مھ  اـجنیا  رد  امـش  یناـگرزاب  زارت  دیـشاب  بظاوـم  .دـیھدب  نارگید  هب  دـینک و  دـیلوت  مھ  امـش  اـما  دـیریگبارف ؛ نارگید  زا  دـینک ، بلط 

.دنک ادیپ  همادا  رتشیب  هچرھ  تدش  تعرس و  اب  یتسیاب  اھراک  نیا  اما  هدش ؛ یبوخ  یاھراک  بالقنا  لوا  زا  .هدوب  یفنم  زارت  ام  زارت  ایند ، رد  ملع  یئافوکش 

1388/02/24 ناتسدرک ریاشع  نادمتعم  نارس و  رادید  رد  تانایب 

هک دوب  یزور  کی  .دنک  یم مربم  ملسم و  ام  یارب  ار  نیا  ام  ی  هبرجت میـشاب ؛ هتـشاد  نیقی  هدنیآ  هب  میـشاب و  راودیما  دیاب  ام  هک  دیوگ  یم ام  هب  اھ  هبرجت منازیزع ! تسا  دایز  ام  دیما 

هک نمؤم  ناناوج  یمالسا ، یاھروشک  نینمؤم  .دیزرل  یم ناشلد  ایند  رساترس  رد  مھ  ام  ناتـسود  .دننک  نک  هشیر تسناوت  دنھاوخ  ار  ماظن  نیا  هک  دندرک  یم لایخ  مھ  نانمـشد 

نامگ نیمھ  اب  یثعب - یقلفع و  مادص  مھ - ام  هلبا  ی  هیاسمھ ِنمـشد  نیا  .دش  دـھاوخ  هچ  ناوج  اپون و  ماظن  نیا  تبقاع  هک  دـیزرل  یم ناشلد  بالقنا ، نیا  هب  دـندوب  هتـسب  دـیما 

لوط رد  مھ  مادص  زا  رتگرزب  نانمـشد  .دیدید  امـش  ار  ناشتبقاع  هک  ینانچ  نآ اھ ؛ نآ هب  دز  ینھدوت  بالقنا  .درک  دـنھاوخ  مامت  ار  زیچ  همھ  هکنیا  لایخ  هب  دـش ؛ گنج  نیا  دراو  لطاب 

دندرک یم رکف  اھ  نآ .دمآ  رد  لطاب  اھنامگ  ی  همھ اما  دنتسب ؛ اھدیما  دندرک ، اھ  یئارـس هناسفا ناشدوخ  یارب  دندرک ، اھ  هئطوت دندرک ، اھرکف  دنتـسب ، اھدیما  یدامتم  یاھلاس  نیا 

رد مھ  دش ، رتراد  هشیر مھ  دنام ، مھ  نانمـشد  مشچ  یروک  هب  یمالـسا  بالقنا  .دربب  شیپ  ار  روشک  هک  تشاد  دـھاوخن  ار  نیا  ناوت  دـنامب ، رگا  ای  دـنام ، یمن ای  یمالـسا  بالقنا 

.درک هریخ  ار  همھ  مشچ  یسایس ، یعامتجا و  نوگانوگ  یاھتفرشیپ  یژولونکت و  ملع و 

1388/02/23 ناتسدرک ننست  عیشت و  بالط  نویناحور و  رادید  رد  تانایب 

لاس ود  دروآ ، راک  رس  یماظن  کی  تخادنا ، هار  یبالقنا  کی  .دناوت  یمن مالسا  دینیبب  دنتفگ  یم .دش  یم مامت  مالسا  ررض  هب  دننک ، نفد  ار  ماظن  نیا  دنتسناوت  یم لوا  یاھلاس  رگا 

یمالـسا ماظن  کی  هلب ، دنتفگ  یم .دوب  مالـسا  ررـض  هب  تشاد ، یمن تفرـشیپ  اما  دنام  یم یمالـسا  ماظن  رگا  .دـنک  رمع  تسناوتن  رتشیب  لاس  جـنپ  دـنک ؛ رمع  تسناوتن  رتشیب 

یملع تفرـشیپ  مھ  دـش ، راد  هشیر مھ  دـش ، راگدـنام  مھ  یمالـسا  بـالقنا  اـما  .یا  یژولونکت هن  یتفرـشیپ ، هن  یملع ، هن  خـیرات ؛ لـبق  اـم  نارود  هب  تسا  هدرب  ار  مدرم  هدـمآ ،

یلیخ ِفرح  نیا  تساـیند ، روشک  نیمتـشھ  یداـینب  یاھلولـس  رد  ناریا  دـنیوگ  یم هک  دیونـش  یم امـش  هکنیا  .داد  لـیوحت  ار  یا  هبخن هنازرف و  ناوج  لـسن  مھ  درک ، لوقعلاریحم 

یاھتفرـشیپ نیا  اب  بسانم  ًاقلطم  اھ  تخاسریز تفرگ ، لیوحت  ار  روشک  نیا  یمالـسا ، ماظن  یتقو  .دـندوب  هدرک  مورحم  ار  وا  تفرـشیپ  تاناکما  ی  همھ زا  هک  یناریا  تسا ؛ یگرزب 

نیا هک  تسا  یروشک  نیمھن  ای  نیمھد  درک - هریخ  ار  یمالسا  یروھمج  نانمشد  ابقر و  مشچ  هک  اضف - هب  هراوھام  نداتسرف  اب  یمالـسا  یروھمج  دنیوگ  یم یتقو  .دوبن  یملع 

نآ یک  دروآ ؟ دوجو  هب  روشک  رد  ار  یملع  تضھن  یک  درب ؟ شیپ  روج  نیا ار  ملع  یک  .یمالـسا  ماظن  ار ؟ نیا  درک  یک  ناریا !؟ .تسا  یگرزب  فرح  یلیخ  نیا  دـھد ، یم ماجنا  ار  راـک 

.تلم کی  دربشیپ  یارب  ار  شدوخ  یئاناوت  مھ  داد ، ناشن  ار  شدوخ  یراگدنام  مھ  یمالسا  ماظن  سپ  .یمالسا  ماظن  داد ؟ رارق  یروآون  راکتبا و  تمدخ  رد  ار  یناریا  یتاذ  شوھ 

1388/01/26 ع)  ) نیسح ماما  هاگشناد  یگتخومآ  شناد مسارم  رد  تانایب 

اب اھ و  نآ تسد  برـض  اب  ناریا  تلم  دـینیب  یم امـش  اھزور ، نآ  زا  لاس  هد  دـنچ  تشذـگ  زا  دـعب  زورما  هک  تسا  نیا  هجیتن  .دـندرک  ءافیا  ار  ناشدوخ  شقن  دـندرک و  نینچ  اھناوج  نآ 

یاھلاس صوصخب  گنج ، یاھزور  .هتفر  شیپ  هدرک و  حـتف  یرگید  زا  سپ  یکی  ار  اھ  هلق راوگرزب ، ماما  ی  هنوگربمایپ ًاتقیقح  یاھدومنھر  اب  تساھ ، نآ شالت  ی  هلاـبند هک  یئاھـشالت 

، یملع یاھتفرشیپ  زورما ؛ یاھتفرشیپ  اب  دینک  هسیاقم  جیسب ، هاپس و  ناناوج  نیمھ  نایم  رد  ار  یبرجت  رقف  نآ  یلام ، رقف  نآ  یتاحیلست ، رقف  نآ  دیروایب و  رظن  رد  ار  گنج  نیزاغآ 

.یبرجت یقیقحت و 

نیا .دیراذگ  یم مدق  یراختفارپ  تمظعاب و  رایـسب  هار  رد  دیزاس ؛ یم هدارا  هیحور و  ظاحل  زا  نینچمھ  هشیدـنا و  رکف و  ظاحل  زا  ار  دوخ  دـیریگ ، یمارف دـیزومآ ، یم هاگـشناد  رد  امش 

شیپ دینک و  ظفح  ار  نآ  و  تسھ ؛ هک  دیرامشب ، ادخ  گرزب  تمعن  ار  نیا  دینک ؛ راختفا  هاگشناد  نیا  یلیصحتلا  غراف هب  هاگـشناد و  نیا  رد  روضح  هب  .تسا  یئاج  نینچ  کی  هاگـشناد 

.دیورب

ناناوج تسا - زکرمتم  اھـشالت  نیا  ناناوج  یور  رب  مھ  رتشیب  هک  نانمـشد - یپرد  یپ شالت  مغر  یلع یھلا ، لضفت  فطل و  هب  زورما  .تسا و  دنمزاین  نمؤم  ناناوج  هب  امـش  روشک 

جنپ تسیب و  شیپ و  لاس  یـس  بالقنا - ردص  ِنمؤم  ناوج  زا  زورما  ِنمؤم  ناوج  تسا ؛ نمؤم  ناوج  ام ، ناوج  نمـشد ، مشچ  یروک  هب  .دنراد  یھلا  تیادـھ  ادـخ و  تمـس  هب  ور  ام 

هتـسجرب و لـسن  رھ  لـباقم  رد  دوـب ، اھدادعتـسا  زورب  یارب  یتـصرف  هک  یلیمحت  گـنج  ِمیظع  ی  هبرجت نآ  نازوـس ، ی  هروـک نآ  .تـسین  رت  بـقع دـشابن ، رتوـلج  رگا  شیپ - لاـس 

.درک دھاوخ  هزجعم  دریگب ، رارق  یدادعتسارپ 

ربکتسم ِگرزب  یاھتردق  نانمـشد ، .عافد  یارب  ِیگدامآ  روشک و  دوخ و  یگدنزاس  هیحور ، ظاحل  زا  تفرـشیپ  ی  هصرع رد  ملع ، ی  هصرع رد  دیتسھ ؛ یرگید  ی  هصرع رد  امـش  زورما 
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شیپ هب  ار  ناشراک  تھبا  نداد  ناشن  اب  دـننک ، یم یگدـنز  رـشت  اب  ًابلاغ  اھ  نیا دنتـسھ - تلیـضف  تیناسنا و  نانمـشد  ناریا ، تلم  نمـشد  طقف  هن  اھتلم ، نانمـشد  هک  یناـھج -

زا رتشیب  اھ ، نآ لد  رد  امـش  یونعم  تبیھ  .دیـسرتن  اھ  تردـقربا تبیھ  زا  .دـنرب  یم رد  نادـیم  زا  ار  اھ  نآ ناشدوخ  تبیھ  اب  دـننک ، یم لیمحت  اھتلم  رب  ار  ناشدوخ  تبیھ  دـنرب ؛ یم

نآ دینک ، یم هیکت  دوخ  ی  هناریدم هناربدـم و  باتک  باسح و  هب  دوخ ، ریبدـت  هب  دوخ ، شناد  هب  دوخ ، یاھ  یگدامآ هب  دوخ ، نامیا  هب  یتقو  امـش  .تساھتلم  لد  رد  اھ  نآ یدام  تبیھ 

امـش زا  اھتلم  ی  همھ لد  رد  یتھبا  نانچ  نآ دـینک ، یم ظفح  اھ  نآ اب  ار  ناتدوخ  نامیا  دـینک ، یم ءانتعا  اھ  نآ هب  دـیھن و  یم رجا  ار  بـالقنا  لد  زا  ی  هدـمآرب ِمیظع  یاھـشزرا  هک  یتقو

نالوئـسم و نیا  اـب  ممـصم ، نادرم  نیا  اـب  نمؤم ، ناـناوج  نیا  اـب  ناریا ، تلم  اـب  دـنناد  یم نانمـشد  زورما  .تسا  رتشیب  ربخ  یب یاـھتلم  لد  رد  اـھ  نآ تھبا  زا  هک  دوش  یم لـصاح 

.دنناد یم ار  نیا  .دنک  یمن همھاو  یتبیھ  چیھ  زا  یرشت ، چیھ  زا  یا ، هدنزرا یاھ  هیامرس نینچ  اب  ناریا  تلم  دننک ، یم راختفا  اھشزرا  هب  یدنبیاپ  هب  هک  ینادرمتلود 

1388/01/01 اضرلا یسوم  نب یلع ترضح  هاگراب  نارواجم  نارئاز و  رادید  رد  تانایب 

یاھناوج زورما  .دشاب  دقاف  روشک  رد  ار  زاین  دروم  یملع و  یاھ  تخاسریز هک  تسین  بالقنا  مود  ی  هھد ای  لوا  ی  هھد لثم  ام  روشک  زورما  .تسا  روشک  یاھ  تخاسریز رگید ، رصنع 

رد عیـسو  تفرـشیپ  کی  یارب  هک  یئاھزیچ  نآ  روشک  رد  زورما  اذـل  دـنھد ؛ ماجنا  گرزب  یاھراک  دـنناوت  یم دـنوش ، یم دراو  هک  یا  هتـشر رھ  رد  نادنمـشناد  اـم و  نیـصصختم  اـم و 

زا یللملا ، نیب مھم و  یاھ  هار ظاحل  زا  ام  .تسا  هدامآ  هَّللا  دمحب  تسا ، زاین  دروم  اھزاسو  تخاس ی  هنیمز رد  یملع ، تاقیقحت  ی  هنیمز رد  تالـصاوم ، ی  هنیمز رد  تاطابترا ، ی  هنیمز

مھ روطخ  یسک  رطاخ  هب  هک  دوب  یزور  کی  .میرادن  نارگید  هب  یجایتحا  اھدس ، تخاس  ظاحل  زا  یطابترا ، یاھ  هکبش میـساب ، میـس و  یب تاطابترا  ظاحل  زا  هاگدورف ، تخاس  ظاحل 

مـشچ اھزیچ  نیا  ی  همھ رد  دنزاسب ؛ دالوف  ی  هناخراک دنزاسب ، هاگدورف  دنزاسب ، هار  گرزب دنزاسب ، ولیـس  دنزاسب ، دس  دـنناوتب  یلخاد  نیـصصختم  یلخاد و  رـصانع  هک  درک  یمن

هدیچیپ یاھ  هناخراک ام  ناناوج  .میراد  یدایز  یئاناوت  تھج  نیا  زا  زورما  اما  میدوب ؛ ریقف  روشک  رد  تھج  نیا  زا  ام  دش ، عطق  ناشتـسد  ناگناگیب  هک  مھ  دعب  .دوب  ناگناگیب  هب  ام  تلم 

ملع تراجت  هک  یناسک  ناونع  هب  راشتسم و  ناونع  هب  مھ  رگید  یاھروشک  هب  دننک ، یم هدروآرب  ار  روشک  زاین  دنھد ، یم ماجنا  ار  یروانف  یملع و  ی  هدیچیپ یاھراک  دنزاس ، یم ار 

ار یج  .یپ  .رآ  ی  هلولگ ّیتح  ام  یاھناوج  یزور  کی  .تسین  یمک  تفرـشیپ  نیا  تسا ؛ هدرک  ادیپ  یـصخاش  تیعـضو  روشک  تھج ، نیا  رد  .دنناسر  یم کمک  دـننک ، یم یروانف  و 

.دنک یم هجوتم  ار  همھ  دنک ، یم بلج  دوخ  هب  ار  ناھج  نادنمشناد  مشچ  هک  دنتسرف  یم هراوھام  رگباترپ  کشوم  اھناوج  نامھ  زورما  دنتخانش ؛ یمن دننک و  باترپ  دنتـسناوت  یمن

هک دـندرک  تفرـشیپ  تعنـص  رد  ناـنچ  نآ ناـشدوخ  اـم  روشک  ناـناوج  زورما  میتشاد ؛ صـصختم  هب  جاـیتحا  میتشاد ، روشک  رد  هک  یئاـھ  هاـگورین زا  ی  هدافتـسا یارب  اـم  یزور  کـی 

رد تفرـشیپ  هب  زورما  دوب ؛ قلطم  رقف  راچد  روشک  یـسانش ، تسیز لئاسم  ی  هنیمز رد  یزور  کی  .دننک  یم دیلوت  دـنزاس و  یم ناشدوخ  ار  نوگانوگ  تاناکما  هاگورین و  هاگـشیالاپ ،

همھ اھ  نیا .دراد  دوجو  روشک  رد  تاناکما  نیا  زورما  .تسا  هدرک  ادیپ  تسد  تسا ، یمھم  زیچ  ایند  رد  رایسب  هک  یداینب  یاھلولـس  ی  هلئـسم نیمھ  هلمج  زا  یتسیز ، یاھـشناد 

رایـسب ی  هبرجت کی  ناریدـم ، ی  هبرجت مدرک - ضرع  هک  یروط  نامھ  اھ - نیا رب  ی  هوالع .دوش  یم ناسآ  اھ  تخاسریز نیا  ساـسارب  هدـنیآ  یاھتفرـشیپ  هک  تسا  یئاـھ  تخاـسریز

ندرک یشکرس  نیمھ  .دننک  یزیر  همانرب نآ  تفرشیپ  یارب  دنناوت  یم هک  تسا  یا  هنحص کی  لثم  روشک ، ناگبخن  ناریدم و  مشچ  لباقم  رد  زورما  روشک  .تسا  یعیـسو  قیمع و 

مـشچ اب  ندـید ، کیدزن  زا  ار  عاضوا  نتفرگ ، سامت  مدرم  اب  نتفر ، نوگاـنوگ  یاھرھـش  هب  اھناتـسا  رد  تسدرود ، یاھناتـسا  مورحم ، طاـقن  روشک ، نیا  راـنک  هشوگ و  هب  نیلوئـسم 

نإ دناوتب  روشک  هکنیا  یارب  تسا  شھج  کی  ی  هنیمز اھ  نیا تسا ؛ هدروآ  دوجو  هب  روشک  نالوئسم  ام و  نیرومأم  یارب  یردق  نارگ میظع و  ی  هبرجت کی  ندرک ، هدھاشم  ار  تالکشم 

یروھمج ماظن  یارب  ام و  روشک  یارب  دوش - یم زاـغآ  لاـسما  زا  هک  یلاـس  هد  ینعی  هدـنیآ - ی  هھد هک  دـنک  یم باـجیا  نیا  و  دـنک ؛ تکرح  تلادـع  تفرـشیپ و  قیرط  رد  هَّللا  ءاـش 

.دننک راک  شالت و  تمسق  نیا  رد  دیاب  همھ  هک  دشاب ؛ تلادع  تفرشیپ و  لاس  هد  یمالسا ،

13881388/01/01 لاس  زاغآ  تبسانم  هب  بالقنا  ربھر  یزورون  مایپ 

تفرـشیپ یناھج ، یاھمیرحت  مغر  یلع دنتـسناوت  اھ  نآ یاشوک  رحبتم و  نادنمـشناد  اھ ، نآ ناناوج  هک  دـندش  هاگآ  ناریا  تلم  دـش و  زاغآ  یا  هتـسھ شوخ  یاـھربخ  اـب  لاس 87 

رد طقف  هن  ناریا  تلم  یارب  نیا  دـننک ؛ تباث  نایناھج  ی  همھ هب  یمھم  ی  هلئـسم نینچ  کی  رد  ار  ناریا  تلم  یئاناوت  دـنناسرب و  تاـبثا  هب  روشک  یا  هتـسھ لـئاسم  رد  ار  ناـشدوخ 

متـشھ ی  هرود یارب  هَّللا  دـمحب  مھ  یمالـسا  یاروش  سلجم.دروآ  دوـجو  هب  ناـیناھج  یاھمـشچ  رد  ار  یدـیدج  راـبتعا  جرا و  رگید ، نوگاـنوگ  یاـھ  هنیمز رد  هکلب  یملع ، ی  هنیمز

.دشاب هتشاد  همادا  نانچمھ  یراکمھ  نیا  میراودیما  هک  دندرک ، مادقا  بیوصت و  ار  یبوخ  یاھراک  مرتحم  تلود  یراکمھ  اب  سلجم  نیا  لاس ، لوط  رد  دش و  لیکشت 

هاگورین یـشیامزآ  تقوم و  یزادـنا  هار لاسما  نایاپ  رد  یا ، هتـسھ ی  هنیمز نیمھ  رد  .تسا  هتفرگ  ماجنا  فلتخم  یاھ  هنیمز رد  مھ  یرگید  گرزب  یاـھراک  هَّللا  دـمحب  لاـس  لوط  رد 

تفرـشیپ هار  هک  درک  عناق  ار  ایند  ی  همھ هک  تسا  روشک  لخاد  رد  ام  دوخ  نادنمـشناد  تفرـشیپ  جـئاتن  زا  مھ  نیا  هتبلا  .تسا  یگرزب  مھم و  ربخ  مھ  نیا  هک  میتشاد ، ار  رھـشوب 

.تسب دوش  یمن ار  ناریا  تلم  یا  هتسھ

نیا زا  یا  هدـیزگرب دـھاش  کـیدزن  زا  نم  .تفرگ  دـھاوخ  ار  یلـصفم  ینـالوط و  تقو  اـھ  نآ شرامـش  هک  تسا  هتفرگ  ماـجنا  مھ  یرگید  گرزب  یاـھراک  یملع ، لـئاسم  ی  هنیمز رد 

رد مدوب و  یملع  یاھتفرشیپ 

ناشن ار  یفرگش  تفرشیپ  یملع  ی  هنیمز رد  دنا  هتسناوت ام  شالترپ  تمھرپ و  تلم  ام و  زیزع  ناناوج  .تسا  روآ  تفگش ًاتقیقح  هک  مدرک ، هدھاشم  کیدزن  زا  ار  اھ  نآ یھاگشیامن 

.درک یثنخ  دندرک ، یم غیلبت  فانکا  فارطا و  زا  هک  ار  بالقنا  هیلع  ی  هلاس یس تاغیلبت  روآ ، تفگش مھم و  یاھتفرشیپ  نیا  دنھدب و 

نیا دروم  رد  ناھج  دودـعم  رایـسب  یاھروشک  فیدر  رد  ار  روشک  هک  تسا  گرزب  راک  نیا  زا  لوا  مدـق  نیا ، .دوب  دـیما  ی  هراوھام باـترپ  یرواـنف ، یملع و  یاھتفرـشیپ  نیا  ی  هلمج زا 

یدودـحم یئاـناوت  ناریا ، تلم  تفرـشیپ  یئاـناوت  دـنک و  یم دـشر  نورد  زا  دـشوج و  یم نورد  زا  ناریا  تلم  هک  داد  ناـشن  درک و  ناریا  هجوتم  ار  ناـیناھج  مشچ  داد و  رارق  یرواـنف 

.تسین

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

زا .دزادنیب  یرابکتسا  دض  رثا  تیـصاخ و  زا  ار  یمالـسا  بالقنا  هک  تسا  نیا  ددصرد  دوخ  ناوت  ی  همھ اب  هک  دنک  یم هظحالم  ار  یا  هدرتسگ ی  هھبج کی  دوخ  لباقم  رد  ام  تلم  زورما 

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

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

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

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

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

رایسب شیامن  کی  نیا  مدرم ، امـش  ِلاسما  نمھب  نیمھ 22  اھ ، یئامیپ هار نیمھ  .تسا  هدـیمھف  رابکتـسا  ار  نیا  .داد  ناکت  دوش  یمن ار  ماظن  نیا  تسا ، مدرم  قیمع  ِیناـبیتشپ 

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

هک دھد  یم ناشن  انعمرپ - زغمرپ و  ربتعم و  یساسا  نوناق  نیا  هب  مالـسا ، هب  یدازآ ، هب  لالقتـسا ، هب  دننک  یم راختفا  دوش ؛ یمن هجاوم  بالقنا  یاھراعـش  هب  تبـسن  یگدنمرش 

نوخیبش نیا  متفگ ، لبق  لاس  دنچ  هدـنب  هک  یگنھرف  مجاھت  نیا  .دـننک  مک  دـنناوت  یم هچرھ  ماظن  یاوتحم  زا  دـیاب  هک  دـنا  هدیـسر هجیتن  نیا  هب  اھ  نآ .داد  ناکت  دوش  یمن ار  ماظن 

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

لثم مھ  نیا  .دبلط  یم 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  دوخ ، یاوتحم 

راک هب  ار  ناـتدوخ  مھف  نیا  مھ ، لـمع  ی  هلحرم رد  دـیدیمھف ، ار  نیا  اـھ  یزیربت امـش  دـندیمھفن ، ار  نمھب  هن  تسیب و  تیمھا  اـھ  یلیخ .تسا  نمھب  هن  تسیب و  ی  هیـضق ناـمھ 

بالقنا تاکرب  زا  یکی  مھ  نیا  دوخ  .دنرایشوھ  ًالماک  تلم  دننک ؛ یم کرد  زورما  هناتخبـشوخ  و  دنک ؛ کرد  ام  تلم  دیاب  ار  ثداوح  ِتیمھا  .تسا  روج  نیمھ عطاقم  ی  همھ رد  دیتسب ؛

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

1387/11/26 دنھ هراق  هبش  یمالسا  یاھ  نمجنا هیداحتا  هب  مایپ 
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اـھ و یرترب دـنا  هتــسناوت اـھ  نادـیم ی  هـمھ رد  تـلم  نـیا  ناـناوج  .دوـش  یم رتـشیب  شا  هدـنلاب هدـناوخ و  سرد  ِناوـج  لـسن  هـب  ناریا  تـلم  دـیما  دور ، یم شیپ  هـب  ناـمز  هـچرھ 

یاھ هسوسو اب  تسا ؛ هدوب  روشک  ناوج  یوزاـب  نتخادـنا  راـک  زا  هتـشذگ ، یاـھ  نارود رد  زارفارـس ، دازآ و  ناریا  ِنانمـشد  تسایـس  .دـنناسرب  تاـبثا  هب  ار  دوخ  یاـھ  یگدنـشخرد

کمک هب  تاطابترا  ی  هتفرشیپ یاھرازبا  هتفای و  همادا  زین  یمالسا  بالقنا  زا  سپ  نارود  رد  تسایس  نیا  .رگید  یاھدنفرت  یرایسب  اب  و  داسف ، یگدوھیب و  هب  ندناشک  اب  زاسدیمون ،

لاح و روشک و  یسایس  یعامتجا و  یملع ، یاھ  تفرشیپ .دنسرب  فدھ  هب  ناریا  نانمـشد  تسا  هتـشاذگن  بالقنا  ناناوج  یـسانش  تیلوئـسم تّمھ و  یلو  .تسا  هتفاتـش  نآ 

.تسا نآ  هب  ندیسر  ی  هتسیاش ناریا  تلم  هک  تسا  ینشور  یاھ  قفا رگشیامن  ناوج  لسن  نایم  رد  تّمھ  قوش و  یاوھ 

یروآون شھوژپ و  یریگارف و  .دینک  راومھ  ار  هدنیآ  هار  تسا ، ناناوج  شود  رب  هژیو  روطب  همھ و  شود  رب  زورما  هک  یتلاسر  ِتسرد  مھف  اب  میلع و  میکح و  یادـخ  هب  لکوت  اب  نازیزع !

نآ نتخاس  یارب  .تسا  امش  هب  قلعتم  هدنیآ  .دیریگب  رظن  رد  دوخ  یاھ  همانرب ی  همھ رد  زین  یسرد و  یاھ  هتـشر شنیزگ  رد  ار  ناتروشک  یادرف  زورما و  یاھزاین  و  دینادب ، هفیظو  ار 

.دیرب راک  هب  ار  ناتشالت  ی  همھ دیھاوخب و  کمک  دنوادخ  زا 

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

دھاوخ ام  روشک  هک  دـنتفگ  یم رگا  دـیایب - دوجو  هب  ام  مدرم  رد  عناوم  لباقم  رد  یریلد  ساسحا  نیا  دـیایب ؛ دوجو  هب  مدرم  رد  قوش  تکرح و  نیا  هکنیا  زا  لـبق  بـالقنا - زا  لـبق  ًاـنیقی 

رد راـھچ  هس و  ی  هجرد یاـھ  ناتـسرامیب یوـت  زورما  هک  یلوـمعم  یراـمیب  کـی  یارب  هـک  یزور  نآ  .درک  یمن رواـب  یـسک  دـسرب ، نوگاـنوگ  یاـھ  شناد زا  هـطقن  نـیا  هـب  تسناوـت 

لام تسین ، میدق  یلیخ  لام  نیا  دنشکب - ار  یدایز  تنم  دنھدب ، یدایز  یاھ  لوپ دنورب ، جراخ  یاھروشک  هب  دندوب  راچان  دارفا  دننک ، یم جالع  ار  نآ  یتحار  هب  ام  رود  یاھ  ناتسرھش

وا هب  ام  تلم  اما  دوب ؛ ینتفاین  تسد اھ  یلیخ رظن  هب  یزور  کی  ًانیقی  فلتخم ، یاھ  شخب رد  نوگانوگ و  یاھ  شناد رد  میراد  ام  زورما  هک  یعـضو  نیا  اب  تسا - بالقنا  زا  شیپ  نیمھ 

کی هک  مھ  ینیا  نیاربانب ، .تسا  لیبق  نیا  زا  یملع  یاھ  شخب رد  نوگانوگ  لئاسم  تسا ، لیبق  نیا  زا  یا  هتـسھ ی  هلئـسم نیمھ  .دـنتفای  تسد  وا  هب  ام  یاھ  ناوج تفای ، تسد 

دوش و یط  یتسیاب  تامدقم  نیا  هک  دراد ، یتامدقم  هتبلا  .تسا  ینکمم  زیچ  دـشاب ، یملع  عجرم  ایند  رد  دـناوتب  هک  دربب  شیپ  نانچ  نآ ار  شناد  ناوراک  ام  تلم  ام و  روشک  یزور 

ی هیھت تامدـقم ، زا  رگید  یکی  میناوت .» یم  » هک مینک  ساسحا  و  دـیاب ؛»  » هک مینک  ساسحا  هک  تسام  یھاگآدوخ  نیمھ  تامدـقم ، نیا  زا  یکی  .هدـش  مھ  عورـش  تامدـقم  نیا 

نیققحم و ناتسود و  نیمھ  .هتفرگ  ماجنا  هناتخبـشوخ  راک  نیا  .دشابن  یمگردرـس  راچد  فلتخم  مولع  بلط  ملع و  لیـصحت  ظاحل  زا  روشک  هک  تسا  روشک  عماج  یملع  ی  هشقن

رد دنلب  رایسب  ماگ  کی  نیا  تسا و  ندش  ییاھن  فرش  رد  هک  دننک ، مھارف  هیھت و  ار  یملع  عماج  ی  هشقن دنا  هتسناوت هاگـشناد ، نیا  زا  اھ و  هاگـشناد زا  ی  هتـساخرب ناگتـسجرب ،

نیا یـسدنھم  ماظن  داـجیا  هلمج : زا  دریگب ؛ ماـجنا  یتسیاـب  مھ  یرگید  یاـھراک  دـش ، مھارف  هیھت و  یملع  عماـج  ی  هشقن هکنآ  زا  دـعب  هتبلا  .تسا  روشک  رد  ملع  تفرـشیپ  هار 

یتاـقیقحت زکارم  دـیتاسا و  اـھ و  هاگـشناد نیمھ  زا  دـنترابع  هک  ینیما  ناراـکنامیپ  هـب  اـھ  هژورپ نـیا  ندرپـس  و  یملع ، ی  هژورپ اھدـص  هـب  یملع  عماـج  ی  هـشقن لیدـبت  هـشقن ،

، یملع تفرشیپ  ی  هنیمز رد  دندیسرپ  نایوجشناد  الاح  هک  ققحم - وجشناد ، داتسا ، ندرک  ریگرد  .ءارجا و  نسح  یملع ؛ تفرشیپ  نیا  رب  تراظن  ی  هکبش داجیا  دعب ، .اھ  هاگـشناد

رھ یتاقیقحت ، زکارم  زا  یزکرم  رھ  دـنک ؛ ءافیا  شقن  دـناوت  یم وجـشناد  کت  کت رھ  .دوش  هدـید  یملع  عماج  ی  هشقن یـسدنھم  حرط  نیا  رد  دـیاب  ًامتح  اھ  نیا تسیچ - اـم  فیلکت 

لابند یتسیاب  دیما  اب  مامت ، یریگیپ  اب  تدح ، اب  تدش ، اب  هلاسدنچ  راک  نیا  .تسا  هلاسدـنچ  راک  کی  نیاربانب  .دـنناوت  یم مھ  دـیتاسا  دـنک و  افیا  شقن  دـناوت  یم یـشزومآ  هاگراک 

یـسرتسد زا  رود  زیچ  ناریا  نادنمـشناد  ناریا و  یاھ  هاگـشناد نتفای  یملع  تیعجرم  دـینیبب  امـش  هک  دیـسر  دـھاوخ  یزور  ًانیقی  .دیـسر  دـھاوخ  یجیاتن  هب  هَّللا  ءاـش  نإ  دوش و 

.مرادن یدیدرت  نم  دید ؛ دیھاوخ  ار  نیا  ًانیقی  اھ  ناوج امش  .تسامش  هب  کیدزن  یلیخ  تسین ؛

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

هتشون یئوجشناد  شبنج  دنلب  قاط  یور  رب  هک  تسا  یئاھزیچ  نامھ  یئوجشناد  یاھ  لکشت یلصا  یاھفدھ  .دننکن  مگ  ار  ناشیاھفدھ  دنشاب  بظاوم  یئوجـشناد  یاھ  لکـشت

رب ندـمآ  بلاغ  یارب  ناریا  تلم  ِیناگمھ  راکیپ  هزرابم و  رد  تکرـش  روضح و  ملع ، تفرـشیپ  هب  کمک  یلم ، داحتا  هب  کمک  روشک ، تفرـشیپ  هب  کمک  رابکتـسا ، اـب  تیدـض  هدـش :

هک دشابن  روج  نیا ینعی  دننک ؛ ادج  دیابن  ار  ناشدوخ  مھ  یئوجـشناد  ی  هندب زا  اھ  لکـشت هتبلا  .دـننکن  شومارف  دـیاب  ار  نیا  تسا ؛ یلـصا  فدـھ  اھ  نیا اھ ؛ ینمـشد رب  اھ و  هئطوت

.مھد یم همتاخ  اج  نیمھ نم  دش ، مھ  ینالوط  هک  ار  یئوجشناد  لئاسم  باب  رد  ثحب  .دنشاب  کیدزن  اھوجشناد  هب  .دوشب  اھوجشناد  میسقت  بجوم  لکشت ،

1387/08/08 نابآ هدزیس  زورلاس  ی  هناتسآ رد  نایوجشناد  نازومآ و  شناد زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رد یملع و  یاھ  هصرع رد  سدـقم ، عافد  لثم  یماظن  ی  هصرع رد  فلتخم ؛ یاھ  هصرع رد  یبالقنا  ماظن  نوگانوگ  تاحوتف  یبالقنا ، ماظن  تفرـشیپ  یبالقنا ، یمالـسا و  ماظن  یاقب 

ربھر دوب و  رپ  ناشیاھلد  هک  ناملـسم  یاھتلم  هقطنم و  نیا  یاھتلم  مھ - رگید  یاـھتلم  تشاذـگ و  رثا  زور  هب  زور  رگید ، یاـھتلم  یور  یـسایس  یعاـمتجا و  نوگاـنوگ  یاـھ  هصرع

و هیلع ) یلاعت  هَّللا  ناوضر   ) ماما یربھر  یمالـسا ، یربھر  هب  یمالـسا ، ماظن  هب  اھتلم  اذل  .دوب  اھ  نآ لد  تیاکح  ّهنأک  هداتفا ، قافتا  یا  هثداح نینچ  ناریا  رد  دندید  یتقو  دنتـشادن -

اب اج - همھ  رد  مالسا ؛ یایند  قرش  ات  دیریگب ، مالـسا  یایند  برغ  زا  مالـسا - یایند  رد  اھتلم  مھ  زورما  .تسا  روج  نیمھ مھ  زورما  هک  دندش  هتخاب  لد یمالـسا  یروھمج  ماظن  هب 

اب تفلاـخم  یارب  اـکیرمآ  ی  هزیگنا نیا ، درک و  یم رت  قـیمع ار  اـھ  یئاـکیرمآ مخز  مھ  اـھ  نیا .دـننک  یم هاـگن  تکرح  نیا  ناریا و  تلم  هب  هطبغ ، تلاـح  اـب  نیـسحت ، باـجعا و  مشچ 

.تسا یمالسا  یروھمج 

1387/08/08 نابآ هدزیس  زورلاس  ی  هناتسآ رد  نایوجشناد  نازومآ و  شناد زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ای یسایس  ِیشھوژپ  رھاظ  هب یاھ  هاگتسد یتاغیلبت ، نوگانوگ  یاھ  هاگتسد یتاعوبطم ، یاھ  هاگتسد یرنھ ، یاھ  هاگتسد اکیرمآ - صوصخب  برغ و  یتاغیلبت  یاھ  هاگتسد ی  همھ

نایاپ .تسا  سکع  هیـضق  تسا ؛ ضحم  غورد  نیا ، دور ! یم شیپ  دوخ  هار  رد  اکیرمآ  تسا و  تسب  نب ناریا  تلم  یارب  هار  نیا  نایاپ  هک  دـننک  دومناو  روج  نیا دـننک  یم شالت  یملع -

دنتـسناوت یم یزور  نآ  دـنھدب ، تسکـش  ار  ناریا  تلم  دـنناوتب  اھ  نآ دوب  رارق  رگا  هک  تسا  نیا  شحـضاو  لیلد  .تساـکیرمآ  رگرابکتـسا  میژر  توغاـط و  میژر  یارب  تسب  نب هار ، نیا 

، دوب هدش  زوریپ  سدقم  عافد  لثم  یمیظع  رازراک  دربن و  کی  رد  هن  تشاد ، ار  اھ  هبرجت نیا  هن  تشاد ، ار  اھتفرـشیپ  نیا  هن  تشاد ، ناوج  همھ  نیا  هن  تلم  نیا  هک  دنھدب  تسکش 

زورما هن  دنداد ؛ یم تسکش  زور  نآ  و  دنھدب - تسکـش  ار  ناریا  تلم  دنناوتب  دوب  انب  رگا  دنتـسناوت - یم زور  نآ  دوب ؛ هداد  ناشن  ار  شدوخ  تردق  نوگانوگ  یـسایس  یاھ  هصرع رد  هن 

نآ ِربارب  نیدـنچ  نیدـنچ و  شا  یماـظن یاـھ  یئاـناوت تسا ، رت  هتفرـشیپ هتـشذگ  نآ  زا  بتارمب  شا  یملع تاـناکما  تسا ، رت  یوـق شتـسد  تسا ، رتـشیب  شا  هبرجت ناریا  تلم  هک 

جیردتب ینویلیم و  جنپ  لھچ و  ینویلیم و  لھچ  تیعمج  نیب  رد  ناریا  تلم  زور  نآ  .دراد  زور  نآ  زا  یرتشیب  یاھ  ناوج تسا و  هتشذگ  زا  رتشیب  اھتلم  نیب  رد  شذفان  نابز  تساھزور ،

زورما .دوب  زورما  زا  رتشیب  یلیخ  شیوربآ  ایند  رد  اکیرمآ  زور  نآ  .دـنتیرثکا  رد  اھ  ناوج ناریا ، تلم  ینویلیم  دـنچ  داتفھ و  تیعمج  رد  زورما  دـندوب ، تیلقا  رد  اھ  ناوج شا  ینویلیم هاجنپ 

، ناشمدرم زا  یلیخ  اکیرمآ و  روشک  دوخ  رد  نارظنبحاص  زا  یرایسب  .دننادرگور  اکیرمآ  زا  یبرغ  یاھتلم  زا  یرایسب  ّیتح  ناملسم ، یاھتلم  طقف  هن  زورما  .تسوربآ  یب ایند  رد  اکیرمآ 

.دنضرتعم روشک  نآ  رب  مکاح  میژر  هب  تبسن 

1387/07/07 نایوجشناد رادید  رد  تانایب 

هب دـناوت  یم بوخ ، یزیر  همانرب اب  یوزوح ، ی  هعومجم اب  هارمھ  یئوجـشناد ، ی  هعومجم هک  تسا  یعیـسو  یرکف  تاسلج  لیکـشت  مزال ، یاـھراک  زا  یکی  دـسر  یم مرظن  هب  نم 

ملع و لئاسم  یاھ  هنیمز رد  ام  هک  دشخبب  ار  یتارمث  نامھ  دناوت  یم حیحـص  تسرد و  ِرکف  ندـنکارپ  رکف و  شرتسگ  .دـننک  رکف  نوگانوگ  لئاسم  ی  هراب رد  دننیـشنب  ات  دروایب  دوجو 

.تسا نیا  اھراک  زا  یکی  .تسرد  یریگ  تھج حیحص و  تکرح  کی  اب  هشیدنا ، نادیم  هب  ون  فرح  ندروآ  یئافوکش ، ینعی  میراد ؛ عقوت  وجشناد  زا  مولع  تفرشیپ  یروانف و 

1387/07/07 نایوجشناد رادید  رد  تانایب 

ار نیا  .تسا  تلادـع » تفرـشیپ و  ، » دریگب رارق  هجوت  دروم  دـیاب  مینارذـگب - ار  یا  هلحرم هک  مینک  لابند  هکنیا  یارب  راعـش - فدـھ و  کی  ناونع  هب  هک  هچنآ  هھد ، نیا  رد  هک  میتفگ  ام 

یفن مھ  ار  یدام  تفرـشیپ  .یونعم  تفرـشیپ  یداـم و  تفرـشیپ  ینعی  تسا ؛ هبناـج  همھ ِتفرـشیپ  دوصقم ، مدرک ؛ ضرع  ار  تفرـشیپ  .تلادـع  تفرـشیپ و  میھدـب : رارق  راـعش 

تسا و مھم  ًالماک  اھ  نیا .میریگ  یمن مک  تسد  ًاقلطم  ار  یروانف  یملع و  یاھتفرـشیپ  ی  هلئـسم مدرم ، لاغتـشا  ی  هلئـسم مدرم ، تشیعم  ی  هلئـسم ًاقلطم  ینعی  .مینک  یمن
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رکف دـیاب  هکلب  مینک ، یمن مھ  افتکا  نیا  هب  شرانک ، رد  اما  .تسین  یدـیدرت  نیا  رد  دـشابن ؛ اھتمیق  مروت  ینارگ و  دـشابن ، یراکیب  دـشابن ، رقف  اھ  هنیمز نیا  رد  ات  دوش ، لاـبند  دـیاب 

.دنک ادیپ  شرتسگ  اھ  نیا رانک  رد  یمالسا  یالاو  یناسنا و  قالخا  ناشوج و  نوزفازور و  ی  هزیگنا قیمع ، داقتعا  نشور ،

لثم متفگ ؛ ار  شا  هنومن کـی  .تسا  هھاریب  هک  دـننک  یم داھنـشیپ  تفرـشیپ  یارب  ار  یئاـھ  هار اـھزیچ و  کـی  تاـقوا  یھاـگ  .دیـسرت  دـیاب  اـھ  هھاریب زا  مدرک ، ضرع  هک  روط  ناـمھ 

هک دوب  وگلا  کی  نآ  تسین - تقو  نوچ  تسین ؛ هسلج  نیا  رد  شلیصافت  یاج  الاح  هک  دوب - طوقس  تفرسپ و  شا  یـضعب فقوت و  شا  یـضعب ًاتقیقح  هک  یولھپ  ی  هرود یاھتفرـشیپ 

هایس موش و  ِلاس  تصش  هاجنپ  نآ  رد  هک  دوش  یم نیمھ  شا  هجیتن هک  ندرک  تکرح  اھ  نآ لابند  نداد و  رارق  کالم  رایعم و  ار  اھ  یبرغ ندرک ، شوخلد  رھاوظ  هب  دوب ؛ هھاریب  ًاعقاو 

.دش هدھاشم  یولھپ  نارود  رد 

، دوش یمن هدروآ  رھاوظ  زا  یمسا  مود ، ی  هنومن نیا  رد  .تشاد  هجوت  دیاب  دوشب ؛ ادیپ  مھ  ام  نامز  رد  تسا  نکمم  یھاگ  هک  تسا  یئاھ  هنومن اھ ، هھاریب نیا  زا  رگید  ی  هنومن کی 

ناراذگ و تسایـس رد  هقباسم  نیا  رد  تفرـشیپ  کرحت و  زا  ِیدـیمون  تلاح  کی  نکیل  دوش ؛ یمن یفن  دـش ، یم هدـید  لوا  لکـش  نآ  رد  هک  هچنآ  لثم  مھ  یمالـسا  یناریا و  تیوھ 

دنراذگ یم مھ  ار  شمـسا  تسا ، ینتفاین  تسد الاو و  ی  هطقن کی  هب  هاگن  کی  دـننک ، یم برغ  هب  هک  یھاگن  ینعی  .دوش  یم هدـھاشم  هعماج  نایوگنخـس  روما و  ناراد  هتـشررس

مولع رد  فلتخم  تایرظن  همھ  نیا  دـنا ؛ هدرک تفرـشیپ  همھ  نیا  نوگانوگ  یاھ  هنیمز رد  دـنیولج ، ردـق  نیا یملع  ظاحل  زا  اھ  نیا زورما  تسیچ ؛ هیـضق  عقاو  اـقآ  دـنیوگ  یم ینیب ! عقاو

؟ میـسرب اھ  نیا درگ  هب  میناوت  یم یِک  ام  دـنا ؛ هداد هئارا  یراکتبا  ون ، ی  هیرظن همھ  نیا  رکف ، همھ  نیا  رظن ، همھ  نیا  یـسایس ؛ لئاسم  یعامتجا ، لئاسم  یاھ  هنیمز رد  یناسنا ،

نیمھ لاح ، نابز  اب  ای  حیرص  همین ای  حیرـص  نابز  اب  هچ  هک  مدوب  هجاوم  لیبق  نیا  زا  یدارفا  اب  مدوخ  هدنب  لاس ، یـس  نیا  لوط  رد  اھراب  .دراد  دوجو  اھ  نآ رد  یا  هیحور نینچ  کی  ینعی 

ارچ مینزب ؛ ولج  اھ  نیا زا  هکنیا  هب  دسرب  هچ  میـسرب ، اھ  نیا درگ  هب  میناوت  یمن هک  ام  مینک ! تکرح  دیاب  اھ  نیا لابند  اما  مینک ، تفرـشیپ  دیاب  هتبلا  ام  اقآ   » هک دندرک  یم نایب  ار  انعم 

.تسا هھاریب  کی  مھ  نیا  ار .»؟ ناتدوخ  دیھد  یم تمحز  دوخیب 

تکرح ِور  هلابند هشیمھ  هک  دنتسھ  نیا  هب  موکحم  هلمج ، زا  ناملسم  یاھتلم  قرـش و  نوگانوگ  یاھتلم  و  هنومن - کی  ناونع  هب  ام  تلم  الاح  تلم - کی  هک  تسا  نیا  شیانعم  نیا 

یا هیحور نینچ  زگرھ  دـنتفیب ؛ ولج  اھ  نآ زا  هک  دـسرب  هچ  دـنریگب ، رارق  حطـس  نآ  رد  دـنناوتب  هک  دنـشاب  هتـشادن  دـیما  ناشدوخ  زا  تقو  چـیھ دنـشاب و  اھ  نآ ِیمئاد  درگاـش  برغ و 

جیورت یبھذم  ناگدنیوگ  زا  یـضعب  یوس  زا  یـسایس ، رکفتم  یوس  زا  هاگـشناد ، داتـسا  یوس  زا  هنافـسأتم  زورما  هک  تسا  کانرطخ  رایـسب  ی  هھاریب کی  نیا ، .دنـشاب  هتـشادن 

یخیرات تیعقاو  مادک  دنشاب ؟ ولج  دیاب  هشیمھ  هک  هدیرفآ  روج  نیا ار  اھناسنا  زا  هتـسد  کی  لاعتم  یادخ  رگم  ارچ ؟ .تسا  یرـشب  تدم  ینالوط ی  هبرجت دض  تسرد  نیا  دوش ؛ یم

یاطسو نورق  نارود  دندوبن ؟ نوگانوگ  لئاسم  ی  همھ رد  ایند  ی  هداتفا بقع یاھتلم  نیا ، زا  لبق  نرق  دنچ  رد  دنتسھ ، ولج  ایند  رد  زورما  هک  یئاھ  نیمھ رگم  دھد ؟ یم ناشن  ار  نیا 

نامھ .ناریا  یارب  هن  ناملسم ، یاھروشک  یارب  هن  اپورا ؛ یارب  تسا  تملظ  لھج و  نارود  تسا ، یکیرات  نارود  ما - هتفگ اھراب  نم  یطـسو - نورق  نارود  هتفر ؟ خیرات  دای  زا  رگم  اپورا 

تسا هفسلف  ملع و  تفرشیپ  تمظع و  نارود  یمالسا ، یاھروشک  رد  ام و  روشک  رد  نارود  نامھ  باوخ ، تملظ و  یربخ و  یب لھج و  نارود  دنتشاذگ  ار  شمسا  اھ  نآ هک  ینارود 

.یسایس رادتقا  یسایس و  تفرشیپ  و 

اھ هنیمز نیمھ  رد  دراد ، دوجو  تفرـشیپ  ناتروشک  رد  یملع  یاھ  هنیمز رد  هک  دینک  یم هدھاشم  امـش  زورما  هک  مھ  یئاھ  هنیمز نیمھ  رد  .تسا  یکانرطخ  هاگن  یلیخ  هاگن ، نیا 

نارگید زا  مھ  یئاھاج  کی  دیسر و  نارگید  حطس  هب  دش و  دراو  هزیگنا  اب  تمھ ، اب  یناریا ، ناوج  ناملسم ، ناوج  یلو  درادن ! هدیاف  اقآ  دنتفگ  یم دندمآ و  یم اھیضعب  صوصخلاب  مھ 

دیابن هنادـیمون  هاگن  ًاقلطم  .تسا  هھاریب  تارکفت  نآ  زا  یکی  رکفت  نیا  نیارباـنب ، .هتفر  مھ  رتولج  دـینک ، هظحـالم  رگا  هدرک  فرـص  هک  یناـمز  تبـسن  هب  ینعی  تفر ؛ مھ  رتولج  ّیتح 

.دش دنلب  ناذا  یادص  .دسرب  جئاتن  هب  دناوتب  ات  هفقو ، یب یزیر و  همانرب اب  مظن ، اب  ِشالت  دنک ؛ شالت  دیاب  ناسنا  هک : تسا  نیا  ناسنا  هب  ینآرق  هاگن  مالسا ، هاگن  نید ، هاگن  .تشاد 

1387/06/19 ماظن نالوئسم  هوق و  هس  یاسؤر  رادید  رد  تانایب 

ندوب یدادبتسا  دض  هب  ناتدوخ ، ندوب  یرابکتسا  دض  هب  ناتدوخ ، یناملسم  هب  دینک  یم زازتعا  دینک ، یم راختفا  دیتسھ ، یمالسا  یروھمج  لوئـسم  هک  امـش  دننیبب  مدرم  یتقو 

لئاسم رد  دیھاوخ  یم کمک  مدرم  زا  دـینک ، یم تبحم  مدرم  هب  دـینک ، یم ادـیپ  سنا  مدرم  اب  دـیتسھ ، مدرم  اب  مدرم ؛ یرازگتمدـخ  هب  دـینک  یم زازتعا  راختفا و  یفرط  زا  ناتدوخ و 

یاھراعـش بالقنا و  یاھراعـش  زا  میرادن  قح  ام  .تسا  نیا  نام  هفیظو ام  .دـیآ  یم ناشـشوخ  دـنراد ؛ یم تسود  ار  لوئـسم  نیا  مدرم  دـنوش ؛ یم دنـسرخ  مدرم  بوخ ، نوگانوگ ،

اب نمشد ، رظن  فالخرب  نمشد ، تساوخ  فالخرب  اھراعش  نیا  هب  یدنبیاپ  .درک  لوبق  ار  نیا  دیابن  هک  تسا  یا  یربص یب نیا  .تسا  یربص  یب کی  نیا ، مینک ؛ ینیشن  بقع مالـسا 

تفرشیپ رگید  سپ  دیتسھ ، یمالسا  رگا  هک  دننک  ءاقلا  روج  نیا دندرک  یم یعـس  هشیمھ  هک  درادن  مھ  یتافانم  چیھ  هملک ، یقیقح  یانعم  هب  تفرـشیپ  یوس  هب  روشک  تکرح 

هنافسأتم یھاگ  نم.هدوب  دایز  نامیاھ  تفرشیپ ام  .تسا  سکعب  تسرد  تسا ؛ سکعب  تسرد  ریخن ، تسین ؛ نکمم  یملع  تفرشیپ  یدام و  هافر  یالاب  لحارم  هب  نتفای  تسد  و 

، نیا تسا ؛ مدرم  هب  ندز  دگل  نیا ، .تسا  دب  نیا  دننکب ؛ ار  راک  نیا  دیابن  اھ  نیا .دور  یم لاؤس  ریز  تلم  نیا  راکشآ  یاھتیقفوم  تاراھظا ، تایرشن و  تاجتشون و  زا  یضعب  رد  منیب  یم

اھتفرـشیپ نیا  تیمھا  لیلد  و  دوشب ؟ ام  زورما  یملع  ِروآ  تفگـش یاھتفرـشیپ  رکنم  دناوت  یم یـسک  هچ  .غورد  طلغ و  روط  هب  تسا  مدرم  ندرک  سویأم  مدرم و  لد  وت  ندرک  یلاخ 

نیمھ رد  لبق  هام  کی  دودـح  تسا ؟ یمک  زیچ  نیا  .هداد  رارق  اھتفرـشیپ  نیا  ی  هدـنراد یاـھروشک  دودـعم  ِوزج  ار  اـم  ِروشک  دراوم ، زا  یرایـسب  رد  اھتفرـشیپ  نیا  هک  تسا  نیمھ 

، دندوب یتلود  یضعب  هک  اھحرط - زا  یضعب  یملع  نابحاص  .اجنیا  دندروآ  ار  یملع  یاھ  هزات زا  اتود  یکی  هاجنپ و  یملع ، ی  هزات اھدص  نیب  زا  دنداد و  لیکشت  یھاگشیامن  هینیسح 

هقباس یب ایند  رد  اھ  نیا زا  ات  هس  ای  اتود  دودـح  دـیاش  تسا ؛ هقباس  یب ایند  رد  یـضعب  تسا و  هقباس  یب روشک  رد  اھ  نیا زا  یـضعب  هک  دـنداد  شرازگ  یـصوصخ - شخب  یـضعب 

عوضوم ی  هراب رد  دـش  لیکـشت  اجنیا  یگرزب  ِیملع  ِعمجم  تسین - مدای  خـیرات  نم  تسرد  الاح  لاس - کی  زا  لبق  یکدـنا  ای  دوب  هتـشذگ  لاـس  دـنک !؟ راـکنا  مدآ  دـیاب  ار  نیا  .تسا 

، اـجنیا دـندوب  هدـمآ  اـیند  ی  هتفرـشیپ روـشک  نیدـنچ  زا  هک  درادـن - یتیـصوصخ  صاـخ  دروـم  نآ  ینعی  منکب ؛ رارکت  ار  نآ  تایـصوصخ  تاـیئزج و  مھاوـخ  یمن رگید  ـالاح  نم  یـصاخ -

نینچ کی  هب  ناریا  هک  میدرک  یمن رواب  میدوب ، هدـیدن  ام  رگا  دـنتفگ  یم اھ  نیا دـندرک ، شخپ  ار  اھ  نیا یاھ  هبحاصم یتقو  .دـندید  ار  اـم  یتاـقیقحت  یرواـنف و  یملع و  یاھتفرـشیپ 

، نیا .ما  هتفگ اھراب  نم  تسا ؛ هنومن  کی  یا ، هتسھ ِیروانف  ی  هلئسم نیا  تسین ؛ دروم  ود  دروم و  کی  لام  نیا  .دشاب  هدرک  ادیپ  تسد  هطقن  نیا  هب  دشاب ؛ هدرک  ادیپ  تسد  یئاج 

، مدرم یگدنز  ی  هعسوت یاھتفرشیپ  ینارمع ، ینادابآ و  یاھتفرشیپ  ظاحل  زا  .تسام  یملع  یاھتفرـشیپ  اھ  نیا هک  میراد ، یددعتم  دراوم  هنومن ، لیبق  نیا  زا  ام  .تسا  هنومن  کی 

لاؤس ریز  ار  اھزیچ  نیا  یزیچان ، ی  هناھب هب  دوخیب و  تاجتـشون ، زا  یـضعب  رد  هنافـسأتم  دـنیب  یم ناـسنا  هک  دریگب  رارق  دـناوت  یم راـکنا  دروم  یزیچ  هچ  یگدـنز ، حطـس  نتفر  ـالاب 

هک ام - راوگرزب  ماما  ِتلحر  زا  لاس  تسیب  هب  کیدزن  درذگ و  یم بالقنا  نیا  عورش  زا  هک  لاس  یس  دودح  زا  دعب  ام  .تسا و  یشزرااب  تکرح  ناریا ، تلم  میظع  ِتکرح  نیا  .دنرب  یم

.دـننک و یم رارکت  ار  اھراعـش  نآ  دنتـشاد و  هگن  دـندرک و  دـنلب  ناشدوخ  تسد  رـس  ناـنچمھ  ار  اھراعـش  نآ  مدرم  مینیب  یم درذـگ ، یم دوب - بـالقنا  نیا  یناـب  بـالقنا و  نیا  ملعم 

تلم هک  دنتـسھ  میظع  یاھ  هلق نآ  رگـشیاتس  ناشرعـش ، رد  ناشرنھ ، رد  ناشنایب ، رد  دندرک ، کرد  ار  گنج  ی  هرود هن  دندید ، ار  ماما  هن  دـندید ، ار  ماما  نارود  هن  هک  ام  یاھناوج 

؟ درک راکنا  دیاب  ار  اھ  نیا تسا ؟ یمک  زیچ  اھ  نیا .تسا  هدنارذگ  ار  اھ  نآ ناریا 

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

یعامتجا و یلم و  ی  هبناج همھ میظع  ی  هعـسوت شنوگانوگ ، یاھتراھم  شا ، هبرجت شا ، یروانف شملع ، تسین و  لبق  لاس  تسیب  ِناریا  تلم  اب  ی  هسیاقم لباق  ناریا  تلم  زورما 

تثعب سرد  نیا  .تسا  تماقتـسا  نیمھ  رثا  رب  نیا ، .تسین  شیپ  لاس  جـنپو  تسیب شیپ و  لاس  تسیب  اب  ی  هسیاقم لباق  هقطنم ، رد  شرادـتقا  ذوفن و  شا ، یروشک یداـصتقا و 

دیاب یمالسا  تما  زورما  .تسا  یمالسا  تما  تثعب  زورما  دوب ، مرکم  یبن  تثعب  زور  نآ  هک  مینادب  میوش ؛ انـشآ  ربمغیپ  خیرات  اب  میمھفب ؛ مینادب و  ام  کت  کت  یتسیاب  ار  نیا  تسا ؛

للملا نیب ماجـسنا  یلم و  ماجـسنا  رب  دنک ، هفاضا  دوخ  یاھیئاناوت  رب  دنک ، هفاضا  دوخ  ملع  رب  دنک ؛ مادقا  تکرح و  تریـصب  اب  هناھاگآ و  دـنادب ؛ ثوعبم  ار  دوخ  دـنکب ؛ تثعب  ساسحا 

نشور ام  یارب  مھ  قفا  .تسا و  یمالـسا  یروھمج  ماظن  مایپ  یمالـسا ، بالقنا  مایپ  ناریا ، تلم  مایپ  نیا  .تسا  مھم  یلیخ  هملک  دیحوت  ناشیا  نیب  .دنک و  هفاضا  دوخ  یمالـسا 

.ندرک درگبقع  هن  نداتسیا و  هن  تسا ؛ نتفر  هطقن ، نآ  هب  ندیسر  هار  هک  مینادیم  دیسر و  میھاوخ  اجک  هب  مینادیم  مینکیم ،  میراد  راک  هچ  مینادیم  یھلا  قیفوت  هب  .تسا 

1387/03/14 ( هر  ) ینیمخ ماما  ترضح  لاحترا  درگلاس  نیمھدزون  مسارم  رد  تانایب 

، دنا هدوب هشیمھ  خیرات  لوط  رد  هتبلا  یناھج  یوگروز  رگ و  هطلس یاھتردق  .تسا  ملاع  نایوگروز  اب  ی  هھجاوم ی  هلئسم ماما ، تانایب  رد  همان و  ّتیـصو رد  رگید  یـساسا  ی  هتکن کی 
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یزرو عمط زاربا  ناھج  ی  همھ هب  تبـسن  اھ  یئاکیرمآ دـینیب  یم اذـل  .تسا  هدـش  رت  ناسآ اھ  نآ یارب  یرگ  هطلـس نیا  نردـم ، یتاطابترا  تاناکما  اب  تعنـص و  ملع و  تفرـشیپ  اب  اـما 

لباقم رد  بوخ ، .دراد  حیجرت  اھتلم  عفانم  رب  دراد ؛ حیجرت  ایند  ی  همھ عفانم  رب  اھ  نآ عفانم  ایوگ  .دنوش  یم دراو  تسا ، هداتفا  رطخ  هب  اج  نالف رد  ام  عفانم  هک  هناھب  نیا  اب  دـننک و  یم

میلست .تسا  تمواقم  دروخرب ، کی  تسا ؛ میلست  دروخرب ، کی  دراد : دوجو  دروخرب  روج  ود  درک ؟ دروخرب  دیاب  روج  هچ  یسانشان  قح یونـشن و  فرح یتفلک و  ندرگ یئوگروز و  نیا 

رابکتـسا یاھ  یئوگروز لباقم  رد  فلتخم  عماوج  نارکف  نشور میلـست  ملاع ، نویـسایس  میلـست  اھتلم ، میلـست  .دـنک  یم قیوشت  یئوگروز  هب  ار  وگروز  ناھج ، ناـیوگروز  لـباقم  رد 

دھاوخ یم یتلم  کی  رگا  .تسا  تمواقم  نآ  دنام و  یمن یقاب  رتشیب  یقیقح  هار  کی  اھتلم  یارب  .تسا  رتشیب  یئوگروز  رد  اھ  نآ قوشم  تسا ؛ تفرشیپ  رد  اھ  نآ قوشم  یناھج ،

.دتسیاب مامت  تبالص  تردق و  اب  اکیرمآ  یئوگروز  لباقم  رد  دیاب  دنک ، مک  دوخ  رس  زا  ار  اکیرمآ - رش  زورما  و  نایوگروز - یئوگروز  رش 

1387/02/19 رال مدرم  رادید  رد  تانایب 

تلم کی  یارب  مالسا  تکرب  هب  تساھ ، نآ نتشاد  ِدنموزرآ  تلم  کی  هک  یتاکرب  تاریخ و  ی  همھ .تسا  مالـسا  هب  کسمت  تسا ، حرطم  ناریا  تلم  یارب  لوا  ی  هجرد رد  زورما  هچنآ 

یاھنادیم رد  ندوب  ورشیپ  میروایب ، تسد  هب  یملع  تفرشیپ  میروایب ، تسد  هب  یمومع  هافر  میروایب ، تسد  هب  لالقتـسا  میروایب ، تسد  هب  یدازآ  هکنیا  یارب  ام  .دوش  یم لصاح 

ی همھ مالـسا  .مالـسا  هب  کسمت  زا  تسا  ترابع  ام  زورما  ِدرف  هبرـصحنم هار  مینکب ، مھارف  ناریا - تلم  ناونع  هب  نامدوخ - یارب  ار  تزع  جوا  میرواـیب ، تسد  هب  ار  یرـشب  نوگاـنوگ 

.ناریا تلم  یارب  تسا  هار  نیرتگرزب  زورما  مالسا ، هب  کسمت  .دروآ  یم ناغمرا  هب  تلم  کی  یارب  دوخ ، نطب  رد  دوخ ، میلاعت  رد  ار  اھ  نیا

1387/02/16 نورزاک مدرم  رادید  رد  تانایب 

هصرع میسانشب ، ار  هنحص  رگا  سباّوللا .» هیلع  مجھت  هنامزب ال  ملاعلا  : » میـشاب رادیب  دیاب  .تسیچ  شا  هشقن ناریا  تلم  لباقم  رد  ی  هدنام ماکان  نمـشد  نیا  مینادب  دیاب  ام  زورما 

ناروآ و نابز تسا ؛ یرایـشوھ  تلم  ام ، تلم  هَّللا  دـمحب  .ناریا  تلم  دـنادب  ار  نیا  دـیاب  .دـش  میھاوخن  ریگلفاـغ  مینادـب ، ار  نمـشد  ی  هشقن میـسانشب ، ار  نمـشد  میـسانشب ، ار 

مھ ام  ِروشرپ  ناناوج  .دننک  یم یئامنھار  دننک ، یم داشرا  ار  مدرم  هک  دنتـسھ  هاگـشناد  یاملع  نایم  رد  نید ، یاملع  نایم  رد  مھ  یدایز  نارکف  نشور نالدـبحاص و  نایوگنخس و 

.دنا هدرک تفرـشیپ  راوشد  یاھ  یروانف یاھنادیم  رد  هبرجت ، یاھنادیم  رد  ملع ، یاھنادیم  رد  ام  ِیجیـسب  ناناوج  ام ، مدرم  نایم  رد  زورما  .دنا  هدرک ادیپ  دـشر  فلتخم  یاھ  هصرع رد 

.تسین لکشم  ام  تلم  یارب  هنحص  تخانش  نیاربانب  .تسا  یتلم  نینچ  کی  تلم ،

قاذـم نآ  اب  یـسایس ، قاذـم  نیا  نیب  ِفالتخا  .تسا  تافالتخا  ی  هلئـسم دـنک ، یم یراذـگ  هیامرـس نآ  یور  رب  ام  ِنمـشد  هک  یطاـقن  زا  یکی  زورما  منک ، یم ضرع  امـش  هب  نم 

ار نیا  مالسا  یایند  رد  هتبلا  .تسا  نیا  اھ  هار زا  یکی  بھذم ؛ نآ  اب  بھذم  نیا  نیب  فالتخا  هقیلس ؛ نآ  اب  هقیلس  نیا  نیب  فالتخا  ناتـسا ؛ نآ  اب  ناتـسا  نیا  نیب  فالتخا  یـسایس ؛

نآ مالـسا ، یایند  رد  هک  دنک  یم شرافـس  تسا - شیپ  هتفھ  دنچ  نیمھ  لام  ناشروشک - تلود  هب  سیلگنا  ناملراپ  مدناوخ  مدید و  یـشرازگ  کی  رد  ًاریخا  نیمھ  .دـننک  یم لابند 

نیب گنج  ینعی  فالتخا ؛ داجیا  ینعی  دـنک ؛ هیکت  اھ  نآ یور  رب  دـنک ، ادـیپ  دـنک ، وجتـسج  ار  اھ  نآ دـنرادن ، قفاوت  مھاب  اھ  نآ رد  یمالـسا  بھاذـم  یمالـسا و  یاھ  هقرف هک  یطاـقن 

.دننک یم لابند  دنراد  ار  نیا  میدرک ، ضرع  هک  روط  نامھ یرگید ، لکش  کی  هب  مھ  لخاد  رد  .یمالسا  بھاذم 

یاھناوج .یملع و  یروآون  لابند  ملع ، لابند  دـیورب  تسامـش ، لام  روشک  ی  هدـنیآ متفگ  نیا  زا  لبق  لاس  دـنچ  روشک  یاھناوج  هب  نم  .تسا  ناناوج  ندرک  مرگرـس  اھ ، هار زا  یکی 

هدزناپ لاس ، هد  هب  تبـسن  مینیب  یم مینک ، یم هاگن  هک  زورما  .دندرب  شیپ  ار  راک  دوخ ، تیدج  اب  دوخ ، روضح  اب  نادیم  نیا  رد  ام  برجم  دیتاسا  دـنداد ؛ تبثم  خـساپ  ام  ِیھاگـشناد 

یئاھزیچ هب  بعل ، وھل و  هب  ندرک  لوغشم  ندرک ، مرگرس  ار  ناوج  .دوب  دھاوخ  نیمھ  مھ  نیا  زا  دعب  تسا ، ریگمشچ  زاون و  مشچ رایـسب  روشک  یملع  تفرـشیپ  نیا ، زا  لبق  ِلاس 

.تسا بولطمان  اھ  نآ یارب  ام  ناوج  ِینماد  کاپ یئاسراپ و  اوقت و  ام ، ناوج  تناید  .تساھ  نآ یاھ  همانرب زا  یکی  دنک ، یم رود  ناریا  تلم  یبالقنا  یگدنز  یلصا  ریسم  زا  ار  وا  هک 

1387/02/14 زاریش یاھ  هاگشناد نایوجشناد  دیتاسا و  رادید  رد  تانایب 

یـضعب .یللملا  نیب ذوفن  یداـصتقا ، ناوت  یـسایس ، ناوت  یتاـغیلبت ، ناوت  تساـکیرمآ ؛ ناوت  ی  همھ نیا  .تسا  هداتـسیا  ناریا  تلم  لـباقم  رد  زورما  شدوخ  ناوـت  ی  همھ اـب  اـکیرمآ 

گرزب مئاد  ار  یمالسا  ماظن  هک  تسا  نیمھ  یارب  .دنشاب  هتـشاد  نمـشد  کی  ناشدوخ  نوریب  رد  هکنیا  هب  دنراد  جایتحا  یئاکیرمآ  یاھتلود  اکیرمآ  نورد  رد  هک  تسا  نیا  ناشروصت 

، ینورد تالکشم  هکنیا  یارب  هک  تسا  نیمھ  اکیرمآ  ناربھر  یاھتسایس  زا  یکی.تسا  تسرد  هتبلا  نیا  .دننک  یم یفرعم  گرزب  رطخ  کی  ناونع  هب  ار  یمالسا  یروھمج  دننک ؛ یم

هـشیمھ دـننک ، فرـصنم  لئاسم  نیا  زا  ار  مدرم  هکنیا  یارب  دـنراد ، اکیرمآ  مدرم  هک  یناوارف  یاھ  یراتفرگ دراد ، دوجو  هک  یبیجع  یاھ  یتاقبط فالتخا  دراد ، دوجو  هک  یئاـھ  ضیعبت

ًاتقیقح اکیرمآ ؛ رد  هطلـس  نارادمتـسایس  رکفت  رد  تسا  یناینب  ی  هلئـسم کی  ناریا  ندرک  گرزب  ی  هلئـسم اما  میراد ؛ عالطا  میا و  هدیمھف ار  نیا  .دنراد  مزال  نوریب  رد  ینمـشد  کی 

اھ نآ لباقم  رد  هک  یمچرپ  اھنت  .دندرک  تکاس  مھ  ار  اھتلم  دندرک ، عناق  ار  اھتلود  .تسایند  یاجنآ  اجنیا و  هب  یزادنا  تسد هطلس و  هب  یبلطزواجت و  هب  اھ  نآ ماوق  .تسا  روط  نیمھ

نودـب اھ ، نآ هارمھ  روشک ، نیلوئـسم  و  اھ ؛ نآ هارمھ  روھمج ، سیئر و  اھ ؛ نآ هارمھ  تلود ، مدرم و  داحآ  .یمالـسا  یروھمج  تساجک ؟ توافت  نودـب  ِتلم  تلود و  تسا ، هداتـسیا 

دودحم ار  شدوخ  شدوخ ، ِیلم  یاھراصح  نورد  هب  هک  یتردق  نآ  یارب  تسا  یگرزب  رطخ  نیا  دننک ؛ یم یفن  ار  یزادنا  تسد دننک ، یم یفن  ار  ضیعبت  دننک ، یم یفن  ار  ملظ  هیقت 

، بوخ .تسا  هدمآ  دوجو  هب  یرادـیب  نیا  هکنیاامک  الاح ؛ ات  هدوب  هکنیاامک  تسا ، هدـنھدرادشھ  تسا ، هدـننکرادیب  رگید  یاھتلم  یارب  تلم  نیا  مایق  تلم ، نیا  دایرف  نوچ  .دـنک  یمن

دیتسیاب و اھ  نیا ی  همھ لباقم  رد  دیناوت  یم نایوجشناد  امش  ناناوج ، امش  ناریا ، تلم  اھ  نیا ی  همھ اب  یلو  دنا ، هتشاذگ مھ  ار  ناششالت  ی  همھ .دننک  یم رطخ  ساسحا  اھ  نیا

، تسا رت  یوق نامیاھتیریدـم  تسا ، رتشیب  ناـم  هبرجت میرتولج ، یلیخ  لـبق  لاـس  یـس  زا  لـبق ، لاـس  تسیب  زا  زورما  اـم  .دراد  یطئارـش  اـما  دـینک ؛ ادـیپ  هبلغ  اـھ  نیا ی  همھ رب 

.تسا رتھب  یلیخ  اھزور  نآ  هب  تبسن  تفرشیپ  زا  ام  تاروصت  تسا ، رتشیب  زور  نآ  زا  بتارمب  نامیداصتقا  کرحت  تردق  تسا ، رتولج  بتارمب  ام  یملع  یاھ  یئاناوت

1387/02/13 سراف ناتسا  یادھش  یاھ  هداوناخ نارگراثیا و  نازابناج و  رادید  رد  تانایب 

.دـنا هدرک ضرف  همعط  ار  ناریا  نوچ  دـنبلط ؛ هطلـس نوچ  دـنبلطراصحنا ؛ نوچ  ارچ !؟ تسا ؟ زیمآدـیدھت  اـیند  رد  یتعاـمج  کـی  رظن  زا  روـشک ، کـی  تلم و  کـی  یملع  تفرـشیپ  ارچ 

یملع تفرـشیپ  یگدنـشخرد  دادعتـسا و  یناریا و  ناوج  یرادیب  ناریا ، تلم  یرادیب  .دـنعلبب  اجکی  شا ، هتـسجرب زاتمم و  یئایفارغج  تیعقوم  اب  رئاخذ و  اب  ار  روشک  نیا  دنتـساوخ 

یناریا ناوج  لایخ و  یب ناریا  تلم  رگا  هلب ، .دنک  یم ینابصع  ار  اھ  نآ امش ، ِرگید  یملع  یاھتفرشیپ  امش و  یا  هتسھ یژرنا  امش ، یروّانف  تفرـشیپ  اذل  .دراذگ  یمن یناریا ، ناوج 

اھ نآ دـنھاوخ ؛ یم ار  نیا  اھ  نآ .دـنوش  یم لاحـشوخ  اـھ  نآ دـنارذگب - ترـشع  شیع و  هب  روط  نیمھ دورن و  یروآون  لاـبند  دـیلوت و  لاـبند  راـک و  لاـبند  ملع و  لاـبند  دـشاب - رکف  یب

رارق روشک  یاھناتسا  اھرھش و  مدقم  طخ  رد  یتعنص  تفرشیپ  ظاحل  زا  امش ، ِزاریش  متفگ  نم  هک  تسھ - یملع  تفرشیپ  نآ  رد  هک  دشاب  یزکرم  کی  زاریش ، رھش  دنھاوخ  یمن

، ام ی  هیملع ی  هزوح ام ، هاگـشناد  هک  دنھاوخ  یمن اھ  نآ .دنھاوخ  یمن ار  نیا  اھ  نآ دـنا - هدرک ادـیپ  هزاوآ  ایند  رد  امـش  نانز  نادرم و  اھناوج و  یملع ، یاھ  هتـشر زا  یـضعب  رد  دراد و 

اھ نآ دنک ؛ ادیپ  هبلغ  مدرم  یگدنز  رب  اھ ، نیا ترشع و  تلفغ و  یناوھش و  یاھشزیمآ  رسپ و  رتخد و  طالتخا  دھاوخ  یم ناشلد  اھ  نآ .دشاب  قنوررپ  ام ، دیلوت  طیحم  ام و  هاگشیامزآ 

.تسا نیا  تاغیلبت  همھ  نیا  اھتسینویھص و  اکیرما و  تینابصع  تلع  دیدرک ؛ لمع  ار  نیا  سکع  امش  .دنھاوخ  یم ار  نیا 

1387/02/11 زاریش مدرم  رادید  رد  تانایب 

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

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

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

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

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

1387/01/01 یوضر رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

یاھتلم هب  طقف  دننک ، یم هاگن  نیـسحت  باجعا و  مشچ  اب  ناریا  تلم  امـش  هب  هک  ییاھتلم  زورما  .تسا  هتفرگ  هشیر  قمع ، رد  هدرتسگ و  حطـس ، رد  یمالـسا  بالقنا  مایپ  زورما 

converted by Web2PDFConvert.com



رصحنم ام  فارطا  نیمھ  هب  طقف  دنھد ، یم رارق  دوخ  تبحم  قشع و  دروم  ار  ام  یاسؤر  نالوئـسم و  یمالـسا و  یروھمج  ماظن  ناگرزب  هک  ییاھتلم  دنوش ؛ یمن رـصحنم  هیاسمھ 

رد .حطس  رد  شرتسگ  نیا  تسا ؛ هتفرگارف  ار  ایند  زا  یرایسب  قطانم  دوخ ، یاھشزرا  لوصا و  هب  تلم  نیا  یدنبیاپ  ناریا و  تلم  یگداتـسیا  یمالـسا و  بالقنا  ی  هزاوآ دنوش ؛ یمن

یتامدخ مجح  .دربب  شیپ  مدرم ، داحآ  هب  هوبنا  میظع و  تامدخ  ظاحل  زا  یعامتجا ، ظاحل  زا  یروانف ، ظاحل  زا  یملع ، ظاحل  زا  ار  روشک  تسا  هتـسناوت  یمالـسا  یروھمج  مھ  قمع 

یعامتجا و یداصتقا و  تکرح  رد  میظع  شزیخ  کی  تسین ؛ توغاط  نارود  رد  هباشم  یاھتدـم  اب  هسیاـقم  لـباق  دـنا ، هداد ماـجنا  لاـس  یـس  هن ، تسیب و  نیا  لوط  رد  اـھتلود  هک 

زا یرایـسب  رد  تشاد ، رارق  ایند  رخآ  یاھ  هدر رد  هک  یروشک  نیا  یملع ، یاھتفرـشیپ  رد  تسا ؛ دزنابز  زورما  ام  تلم  ام و  روشک  یلم  تزع  .تسا  هتفرگ  ماـجنا  ناریا  رد  یـسایس 

؛ تسا هدیسر  اھ  نآ هب  ای  تسا  هداتفا  ولج  یدراوم  رد  ناھج ، لوا  روشک  هد  ناھج ، روشک  هن  ناھج ، روشک  تشھ  زا  یمالـسا  یروھمج  دینیب  یم .تسا  لوا  یاھ  هدر رد  اھ  هتـشر

هدنیآ و  نشور ، مھ  قفا  .دنک  یط  لئاسم  زا  یـشخب  رد  تسا  هتـسناوت  شدادعتـسا ، اب  شناناوج و  تمھ  اب  ناریا  تلم  دنا ، هدرک یط  ینالوط  یاھلاس  لوط  رد  اھ  نآ هک  ار  یھار 

.تسا ناریا  تلم  تفرشیپ  نیا  تسا ؛ یشخبدیما  ی  هدنیآ ناریا  مدرم  مشچ  رد 

یاھدوبمک ام  تساجک ؛ ام  یاھدوبمک  مینیبب  دوخ و  یگدنز  ی  هصرع هب  مینک  هاگن  دیاب  ام  یمالسا ، یروھمج  مراھچ  ی  هھد یارب  میوشب ؛ مراھچ  ی  هھد دراو  میھاوخ  یم ام  بخ ،

ام .میا  هدـنام بقع  یدایز  یاھـشخب  رد  میتوغاط و  نارود  ی  هلاسدـص یاھیگدـنام  بقع ثراو  اـم  یداـیز  یاـھ  هنیمز رد  مدرک ؛ ضرع  ناریا  تلم  هب  زورما  ماـیپ ، رد  نم  .میراد  یداـیز 

.دننک یم تکرح  دنراد  مھ  اھ  نآ .دنا  هداتسیان هک  اھتلم  ی  هیقب مینک ؛ یم تکرح  ولج  تمس  هب  هک  ام  مینادب  دیاب  میـسرب ؛ تیرـشب  یولج  فوفـص  هب  میورب و  میھاوخ  یم میا  هتفگ

شیپ اھتلم  فراعتم  روط  هب  هک  یباتـش  نامھ  اب  تعرـس و  نامھ  اب  میھاوخب  رگا  الا  و  میـسرب ؛ مدـقم  فوفـص  هب  میناوتب  هک  مینکب  میظنت  یروج  ار  ناـمتکرح  عون  نامباتـش و  دـیاب 

.مینام یم بقع  لحارم  نیا  رد  زاب  میورب ، شیپ  دنور ، یم

، تسا تفرـشیپ  یکی  میروایب : تسدب  ًامتح  ار  ود  نیا  دـیاب  هک  دراد  دوجو  هدـمع  صخاش  ود  تسام - یور  شیپ  هک  یلاس  هد  نیا  یارب  مراھچ - ی  هھد یارب  مینک ، یم هاگن  یتقو 

ظاحل زا  هک  دنتـسھ  اھروشک  زا  یلیخ  .میھاوخ  یم تلادـع  اب  هارمھ  ار  تفرـشیپ  ام  مینک ؛ یمن رکف  تفرـشیپ  هب  طقف  ایند  یاھماظن  اـھروشک و  زا  یـضعب  لـثم  اـم  .تلادـع  یکی 

نیا مھم  ی  هلئسم اما  تسالاب ؛ مھ  یلیخ  اھ  نآ ی  هنارـس دمآرد  ًالثم  هک  مینک  یم هظحالم  مینک ، یم هاگن  هک  اھ  نآ یداصتقا  یاھـصخاش  اھرامآ و  هب  دنا و  هدرک تفرـشیپ  یملع 

نآ هب  رگید  یرابکتسا ، یاھ  هخسن زا  ی  هدرک تشونور یاھماظن  یھلا و  ریغ  یاھماظن  هک  تسا  یا  هتکن نآ  نیا  دوش ؛ یم میسقت  روج  هچ  تلم  نایم  رد  هنارس  دمآرد  نیا  هک  تسا 

، دسرب تفرشیپ  هب  یـسایس - ظاحل  زا  یروانف ، ظاحل  زا  یداصتقا ، ظاحل  زا  یملع ، ظاحل  زا  تاھج - ی  همھ زا  نامروشک  میھاوخ  یم ام  مینکن ؛ هجوت  میناوت  یمن ام  .دننک  یمن هجوت 

ِتفرـشیپ هن  تسا ، بولطم  تفرـشیپ  نودب  ِتلادع  هن  .تسا  مھم  نیا  دوشب ؛ هرادا  تلادـع  اب  هنالداع و  روشک  میھاوخ  یم تفرـشیپ ، رانک  رد  اما  دـننک ؛ ادـیپ  تسد  هافر  هب  مدرم 

اب هارمھ  تفرشیپ ، مینک ؛ یمن هبلاطم  زگرھ  مھ  ار  تلادع  نودب  تفرشیپ  .میھاوخ  یمن ار  نیا  رقف ؛ رد  یربارب  یگدنام ، بقع رد  یربارب  ینعی  تفرـشیپ  نودب  تلادع  .تلادع  نودب 

دیابن .شدوخ  ندرگ  هب  شا  یلبنت درک ، یلبنت  یـسک  رگا  دننک ؛ تفایرد  ربارب  یاھتـصرف  دنراد ، دادعتـسا  کرحت  یارب  هک  یناسک  نآ  دـیاب  .دوشب  مک  یتاقبط  لصاوف  دـیاب  .تلادـع 

، هن دننک ؛ هدافتسا  دنناوتب  تیاھن  یب روط  هب  روشک  تاناکما  زا  عبانم و  زا  اھیـضعب  اما  دشابن ، یداصتقا  شالت  ای  یملع  شالت  یارب  لاجم  روشک  ِقطانم  زا  یخرب  رد  هک  دشاب  روج  نیا

رد ِتفرـشیپ  دـنک ؛ تفرـشیپ  دـیاب  روشک  .دـشاب  نیا  دـیاب  نالوئـسم  ی  همھ زا  هیئاضق و  ی  هوق زا  یمالـسا ، یاروش  یپرد  یپ سلاجم  زا  اھتلود ، زا  تلم  ی  هبلاطم .تسا  نیا  رنھ 

، رگیدـکی هب  فـلتخم  یاھرـشق  یکیدزن  یلم و  داـحتا  رد  تفرـشیپ  یلم ، ی  هدارا مزع و  رد  تفرـشیپ  یرو ، هرھب شیازفا  رد  تفرـشیپ  تورث ، دـیلوت  رد  تفرـشیپ  اھـشخب : ی  هـمھ

ندـمآ دوجوب  رد  یعامتجا ، طابـضنا  رد  یمومع ، هافر  رد  یتاقبط ، ی  هلـصاف ندرک  مک  رد  تفرـشیپ  تیونعم ، رد  قـالخا و  رد  تفرـشیپ  یرواـنف ، ملع و  یاھدرواتـسد  رد  تفرـشیپ 

ی هلئـسم لبق  هام  دـنچ  نم  هک  یلم - سفن  هبدامتعا رد  تفرـشیپ  یـسایس ، دـشر  یھاگآ و  رد  تفرـشیپ  یقالخا ، تینما  رد  تفرـشیپ  مدرم ، ام  داـحآ  کـیاکی  رد  یراـک  نادـجو 

یاـھلاس لوط  رد  تلم  نیا  نانمـشد  هک  یزیچ  نآ  لـباقم  ی  هطقن تسرد  دـنناوت ؛ یم هک  دـننادب  دنـشاب و  هتـشاد  داـمتعا  دوخ  هب  دـیاب  تلم  مدرک ؛ مـالعا  ار  یلم  سفن  هبداـمتعا

رانک رد  تلادع و  ی  هیاس رد  دیاب  اھتفرشیپ  نیا  ی  همھ اما  تسا ؛ مزال  اھ  هنیمز نیا  ی  همھ رد  تفرـشیپ  دیناوت - یمن هک  دننک  تباث  دنیوگب و  دننک و  نیقلت  ام  هب  دنتـساوخ  یدامتم 

.دشاب تلادع  نیمأت 

ار یتاقبط  ی  هلصاف دیاب  راچان  دینک ، ادیپ  تسد  یداصتقا  تفرشیپ  هب  دیھاوخب  رگا  دوش ؛ یمن اقآ  دنیوگب : یداصتقا  یاھ  نیسیروئت حالطصا  هب  نارظنبحاص و  زا  یضعب  تسا  نکمم 

یا هخـسن کی  مھ  نیا  هن ، تسا ؛ یرـشب  درواتـسد  دح  نیرخآ  برغ ، یداصتقا  یاھ  هخـسن هک  مینک  لایخ  دیابن  یروآون .»  » مینک یم ضرع  ام  هک  تساجنیا  دیریذپب ! دـینک و  لوبق 

.دشاب نیا  دیاب  صخاش  دینک ؛ ادیپ  ار  ون  رکف  نآ  دیدرگب  دوش ؛ یم دراو  نادیم  هب  ییون  رکف  هزات و  رکف  دوش و  یم یط  هرود  نآ  دراد ؛ یا  هرود  تسا ،

13871387/01/01 لاس  لولح  تبسانم  هب  بالقنا  ربھر  یزورون  مایپ 

داحآ یوس  زا  یگرزب  یاھراک  نینچمھ  و  نوگانوگ - یاھـشخب  رـسارس  رد  نیلوئـسم  هچ  سلجم و  هچ  تلود ، هچ  روشک - نیلوئـسم  یوس  زا  یـشزرااب  یاھراک  لاس 86  لوط  رد 

یاھتفرـشیپ درب ؛ شیپ  هب  فلتخم  یاھ  هصرع فلتخم و  یاھنادیم  رد  ار  ناریا  تلم  تفرگ و  ماجنا  ناریا  تلم  یارب  رگـشواک ، ییوجـشناد و  یاھ  هعومجم یملع و  یاھنمجنا  تلم ،

ی هلحرم هب  طوبرم  هچنآ  هچ  نینقت و  ثحب  هب  طوبرم  هچنآ  هچ  اھ - نیا ی  همھ تفرگ ، ماجنا  روشک  ینادابآ  شخب  رد  هک  یمھم  یگدـنزاس  یاـھراک  ینارمع و  یاھتفرـشیپ  یملع ،

.دش ییافوکش  تفرشیپ و  ی  هیام ّهللا  ءاش  نإ  دوسرپ و  رایسب  ناریا  تلم  یارب  دوب - ارجا 

یارب تسا و  نیمھ  یگدـنز  هتبلا  .زیزع  یاھتیـصخش  نداد  تسد  زا  دروم  رد  هچ  نوگانوگ و  یاھ  همانرب رد  هچ  میتشاد : مھ  ییاھ  یماکان اھنادـقف و  تاعیاض و  لاـس  لوط  رد  هتبلا 

رظن رد  ًاصخـشم  ار  دوخ  فدـھ  دـناوتب  تلم  کی  نوگانوگ ، ثداوح  نیا  ی  هنایم رد  هک  تسا  نیا  مھم  تسا ؛ هتخیمآ  مھ  هب  هشیمھ  اھیخلت  اھینیریـش و  اھمغ ، اھیداش و  تلم ، کـی 

ار ام  ی  همھ داتفا و  قافتا  یـشارخ  لد ی  هحناـس رد  هک  دوب  ییوجـشناد  نازیزع  نادـقف  مھ  راـب  فسأـت ی  هثداـح نیرخآ  .درادرب  یدـنلب  یاـھماگ  فدـھ  نآ  یوسب  دـشاب و  هتـشاد 

.درک هدز  تبیصم

مامت ار  دوخ  یگلاس  یـس یمالـسا  یروھمج  سدقم  ماظن  لاس  نیا  رد  .تسا  یلاعتم  نشور و  رایـسب  ام  یاھدـیما  زادـنا و  مشچ دوش ، یم زاغآ  نونکا  هک  لاس 87  دروم  رد  اـما 

یلم و تزع  لالقتسا و  زا  عافد  رد  روشک ، زا  عافد  رد  دنداد : ماجنا  یشزرااب  رایسب  یاھشالت  نیلوئسم  ناریا و  تلم  هھد ، هس  نیا  رد  .دراذگ  یم رـس  تشپ  ار  هھد  هس  دنک و  یم

دنک و ناربج  ار  بالقنا  زا  شیپ  ی  هتشذگ ینالوط  یاھلاس  یاھیگدنام  بقع هک  دوب  نآ  رب  ناریا  تلم  یدامتم ، یاھلاس  نیا  لوط  رد  .یلمع  یملع و  یالتعا  تمس  هب  ِتفرـشیپ  رد 

.دوب دھاوخ  یراگدنام  ّهللا  ءاش  نإ  هتسجرب و  یاھراک  ناریا  تلم  خیرات  رد  تسا ، هتفرگ  ماجنا  یدامتم  یاھلاس  نیا  لوط  رد  هچنآ  .دروآ  تسد  هب  هار  نیا  رد  مھ  یگرزب  یاھتیقفوم 

1386/10/15 دزی ناتسا  ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

رعـش ام  الاح  میوگب  هک  یکـشخ  یاھ  مدآ نآ  زا  هدـنب  .تسا  فرح  نیا  لومـشم  مھ  اھنادـیم  ی  همھ .دـینک  ءافیا  ار  یگبخن  اب  بسانتم  مھـس  دـیاب  تفرـشیپ  نیا  رد  ناگبخن  امش 

هک روشک  تفرـشیپ  رد  دراد  رارق  تیمھا  لوا  ی  هجرد رد  نم  رظن  هب  ملع  هکنیااب  .متـسین  میزادـنیب ، هار  ار  ملع  ًالعف  ـالاح  مینک ، راـک  هچ میھاوخ  یم رنھ  مینک ، راـک  هچ میھاوخ  یم

، یزرواـشک نوگاـنوگ ، یاھیگدـنزاس  تعنـص ، قوذ ، رنھ ، نید ، ملع ، مھاـب ؛ زیچ  همھ  مدـقتعم  لاـح  نیع  رد  ما ؛ هتفگ هریغ - دـیتاسا و  نارگید - وجـشناد و  یاـھناوج  هب  مھ  اـھراب 

.تفر دھاوخ  شیپ  یا  هوحن هب  مھ  یمادکرھ  دورب ؛ شیپ  مھاب  دیاب  تسا و  هعومجم  کی  همھ  اھ  نیا یجراخ ؛ طباور  تامدخ ،

1386/10/15 هوکربا مدرم  رادید  رد  تانایب 

مک تسا ، ناریا  تلم  هاگیاج  تسا و  ناریا  تلم  نأش  هک  هچنآ  هب  تبـسن  اھتفرـشیپ  نیا  اما  میدرک ، یدایز  یاھتفرـشیپ  زورما  ام  .دـش  هتـشاد  هگن  هدـنام  بقع قحان  هب روشک  نیا 

، میدرک زاب  مالسا  یور  هب  ار  نامـشوغآ  میا ؛ هدرک یبایزاب  ار  مالـسا  زورما  ام  .مالـسا  تکرب  هب  تسا  هتـشاد  رارق  یونعم  یدام و  رادتقا  ملع و  ی  هلق رد  یزور  کی  ناریا  تلم  .تسا 

رد مالسا  رکفت  مالسا ، یونعم  شیارگ  رکفت  مالـسا ، یعامتجا  رکفت  یمالـسا ، ِیـسایس  رکفت  زورما  .میدرک  هضرع  ایند  هب  هنامز  تفرـشیپ  اب  هنامز و  اب  بسانتم  هاگن  اب  ار  مالـسا 

نیا میوگب ؛ اجنیا  نم  ای  مینزب  ام  ار  فرح  نیا  هکنیا  هن  دوش ؛ حرطم  قشمرـس  کی  لثم  لمعلاروتـسد ، کی  لـثم  اـیند  رد  دـناوت  یم مھاـب ، هعماـج  دارفا  ینورد  یلخاد و  طـباور  دروم 

، دراد یزیزع  یادھـش  هوـکربا  دـیداد ؛ دیھـش  امـش  .هدرواـین  تسد  هب  مھ  ناـسآ  ناریا  تلم  ار  نیا  .دـننز  یم ار  فرح  نیمھ  اـیند  فاـصنااب  نادنمـشیدنا  زورما  هـک  تـسا  ینخس 

.سدـقم عافد  نارود  رد  روشک  یاھزرم  زا  عافد  یارب  و  بالقنا ؛ شـشوج  نارود  رد  بالقنا  نیا  زا  عافد  یارب  دنداتـسرف  ار  ناشدوخ  نادـنزرف  هک  دراد  یئاھردام  ردـپ  دراد ، یناراکادـف 
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.دنک زیزع  ار  ناریا  تلم  زورما  دراد و  هگن  دنلب  ار  مچرپ  نیا  دراد ، هگن  هدنز  ار  بالقنا  نیا  هتسناوت  هک  تسا  هدوب  اھ  نیا

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

رگا یئاتـسور  رھ  رد  دـیاش  نایاقآ  زا  یکی  لوق  هب  یا ، هشوگ رھ  رد  یا ، هسردـم رھ  رد  یا ، هناخ رھ  رد  زورما  .مینام  یمن یقاـب  ـألخ  رد  زورما  مینکب ، ار  زورما  رکف  هک  یتقو اـم  زور  نآ 

ینعی .یرتشیب  باتش  کی  اب  هتبلا  دینک ؛ سایق  نیمھ  هب  ار  هدنیآ  لاس  یس  دنامب ؟ بقع  دھاوخ  یم هیملع  ی  هزوح .مینک  یم هدھاشم  اجنآ  یزیچ  کی  تاعالطا  یروانف  زا  میورب ،

هک یلاس  یس  رد  تسام ؛ یور  شیپ  هک  یلاس  تسیب  رد  یروانف  ملع و  تفرشیپ  ملع و  باتـش  زا  دوب  دھاوخ  رتمک  بتارمب  ًانیقی  تشذگ ، هک  یلاس  تسیب  نیا  رد  ملع  باتش 

.تسام یور  شیپ 

1386/08/16 یماظتنا مولع  هاگشناد  نایوجشناد  یگتخومآ  شناد ی  هرود نیمھدفھ  رد  تانایب 

حطـس رد  هقطنم و  حطـس  رد  هدروآ - تسد  هب  اـم  تلم  بـالقنا ، عضاوم  تکرب  هب  هَّللا  دـمحب  هک  یلم  تزع  تاراـختفا و  یـسایس و  یملع و  نوگاـنوگ  یاھتفرـشیپ  تازاوـم  هب  اـم 

نمض دنک ، یم ادیپ  یتیقفوم  کی  هک  یـسک  نآ  .دزیگنا  یمرب ار  اھتداسح  وا ، تیقفوم  هک  تسا  یدرف  کی  لثم  تلم  کی  .میدنمزاین  هعماج  رد  یمومع  تینما  ساسحا  هب  یناھج -

تلم تفرشیپ  زا  تداسح ، ی  هلئـسم رب  ی  هوالع هک  دنتـسھ  یناھاوخدب  دنتـسھ ، یناسک  .تسا  روج  نیمھ مھ  تلم  .دشاب  اھتداسح  بقارم  دیاب  دیوگ ، یم رکـش  ار  ادخ  هکنیا 

، رصانع روج  نیا بوخ ، .تسین  راگزاس  یسایس - یملع و  یاھتفرشیپ  اھتلم - تفرشیپ  اب  دندرک ، فیرعت  هقطنم  نیا  رد  ناشدوخ  یارب  هک  یعفانم  هکنیا  رطاخ  یارب  دنتحاران ؛ ناریا 

شوھب یلیخ  دیاب  امـش  تسا ؛ تینما  ی  هلئـسم یتلم ، روشک و  رھ  یارب  بیـسآ  یاھ  هطقن ی  هلمج زا  .دننام و  یمن راکیب  نالددـب  ناھاوخدـب و  نیا  نادوسح ، نیا  نانمـشد ، نیا 

.دیورب شیپ  دیناوت  یم هدش ؛ راومھ  هدش ، هدیبوک  هَّللا  دمحب  اھ  هار .دیشاب 

1386/08/09 یجیسب نایوجشناد  نازومآ و  شناد رادید  رد  تانایب 

ینیب نشور یھاگآ و  ظاحل  زا  یمالسا ، یبالقنا و  یاھ  هزیگنا دشر  ظاحل  زا  یداصتقا ، ظاحل  زا  یملع ، ظاحل  زا  یـسایس ، ظاحل  زا  روشک  زورما  تیعـضو  دینادب  زیزع  یاھناوج  امش 

کی هک  تسام  یملع  یاھتفرـشیپ  تسا ، یریگ  هزادـنا لـباق  سوسحم و  تسا و  مشچ  ولج  هک  هچنآ  .میا  هتفر ولج  یلیخ  اـم  هدرک ؛ تواـفت  یلیخ  شیپ ، لاـس  تسیب  اـب  ناـناوج 

.دنفلاخم هتبلا  ام  نانمشد  تفرشیپ ، نیا  اب  .دراد  مھ  یرگید  ناوارف  یاھ  هنومن تسا و  یا  هتسھ ی  هلئسم نیمھ  شا  هنومن

اھ نآ هک  تسا  یتلم  تفرـشیپ  ی  هناشن نیا ، هکنیا  رطاـخ  یارب  ارچ ؟ ناریا ؛ یا  هتـسھ ی  هلئـسم تسا  هدـش  اـکیرما  لـثم  یروشک  یجراـخ  تسایـس  ی  هدـمع ی  هلئـسم زورما 

.دننادرگرب ار  طلـست  دنناوتب  ات  دنک ، ادیپ  سفن  هب  دامتعا  یحور و  تردق  دنھاوخ  یمن دنک ؛ ادیپ  یملع  تردق  دنھاوخ  یمن دنک ؛ ادیپ  تردق  دنھاوخ  یمن دنک ؛ تفرـشیپ  دنھاوخ  یمن

.دننک یم تفلاخم  تھج ، نیا  هب 

1386/07/09 اھ هاگشناد یاسؤر  دیتاسا و  رادید  رد  تانایب 

رادـید نیا  هک  میھاوخ  یم ینعی  تسھ ؛ ام  ی  هنایلاس ی  هسلج نیا  رد  ینیداـمن  ی  هبنج کـی  ما  هتفگ نیا - هیبش  تاـسلج  هتـشذگ و  یاـھلاس  رد  هسلج - نیا  رد  ررکم  نم  هچرگ 

عقوت تشادرب و  سکعب ، هکلب  دراد ؛ یشیامن  ی  هبنج هسلج  نیا  هک  درک  روصت  دیابن  چیھ  نکیل  دشاب ؛ روشک  نارگشھوژپ  ناققحم و  نایھاگشناد و  دیتاسا و  هب  ماظن  مارتحا  رھظم 

هک هچنآ  هب  دـنک  تیادـھ  میتـسھ - اـجنیا  هک  اـم  ِدوخ  نوگاـنوگ ، نالوئـسم  مرتـحم ، یارزو  ار - ماـظن  ناریگ  میمـصت ی  هعوـمجم دـناوتب  هسلج  نیا  رد  تاـعوضوم  حرط  هک  تسا  نیا 

اجنیا هک  یمرتحم  داتسا  هک  تسا  نیا  رب  ضرف  .تسا  تھج  نیا  زا  مونشب ،» ملیام   » میدرک ضرع  هک  نیا  .تسھ  هنیمز  نیا  رد  تفرـشیپ  یھاگـشناد و  یملع و  راک  ی  هتـسیاش

ار نیا  دننک ؛ یم حرطم  ار  نآ  اجنیا  هدیسر و  ناشنھذ  هب  یحرط  لباق  ی  هتکن کی  روشک  رد  هاگشناد  ملع و  ینونک  تیعضو  ی  هعومجم رد  دنا و  هدرک یسررب  دننک ، تبحص  تسانب 

.دش هتفگ  مھ  یبوخ  بلاطم  هتبلا  .میراد  عقوت  هسلج  نیا  زا  ام 

تزع ام ، تفرشیپ  نوچ  .میدش و  هتـشاد  هگن  بقع  میبقع ؛ نوچ  میھد ؟ یم جرخ  هب  شھوژپ  شناد و  هاگـشناد و  هب  طوبرم  لئاسم  ی  هنیمز رد  ار  شزیگنا  نیا  مامتھا و  نیا  ام  ارچ 

تدم هاتوک ندمت  کی  زا  دـیئامرفب  ضرف  هک  یروشک  نالف  اب  میراد  قرف  ام  .تسا  شتلع  نیا  .مینک  یدـج  راک  شخب  نیا  رد  هک  تسا  نیا  هب  هتـسباو  ام  ِیمالـسا  یلم و  تیوھ  ام ،

لاس دص  رد  یا  یئایفارغج تیوھ  نینچ  ًالـصا  دسر ؛ یمن لاس  دص  هب  روشک  کی  ناونع  هب  اھ  نیا تیدوجوم  ی  همھ هک  دنتـسھ  ام  ی  هقطنم رد  اھروشک  زا  یـضعب  .تسا  رادروخرب 

مھ ایند  رگید  یاھاج  رد  .دـنرادن  خـیرات  رد  یرکذ  لباق  ی  هقباس چـیھ  هک  دنتـسھ  اـم  ی  هقطنم نیمھ  رد  مھ  اـھتلم  زا  یـضعب  هتـشادن و  دوجو  ماـن  نیا  هب  اـنعم و  نیا  هب  هتـشذگ 

هقباس ام  میراد ؛ هشیر  خیرات ، رد  ام  تسا ؛ راد  هشیر روشک  کی  ام  تلم  روشک و  اما  .دنراد  دوجو  یئاھروشک  روج  نیا رگید  فلتخم  یاھاج  رد  اپورا و  رد  نیتال ، یاکیرما  رد  دنتـسھ ؛

مجنپ و یاھنرق  ات  مالـسا  زا  دـعب  ملع  دـشر  گنھآ  تخاون و  اب  هچنانچ  رگا  .میدـش  یم هیذـغت  دـیاب  میوشب و  هیذـغت  میناوت  یم مھ  نامدوخ  ی  هتـشذگ زا  میدـیئورن ؛ هزات  ام  میراد ؛

یـسررب یاج  بوخ ، میتفرن ؟ ارچ  میتفرن ؛ شیپ  تخاون  نآ  اب  گنھآ و  نآ  اب  .میدوب  هلق  رد  زورما  میتفر ، یم شیپ  ام  تخاون  نآ  اب  رگا  دـینک ، هاگن  روشک  نیا  هب  یرجھ  متفھ  مشش و 

تخاون نآ  اب  ام  هک : تسا  نیا  تیعقاو  هرخالاب  هتـشاذگ و  ریثأت  یجراخ  لماوع  ریخا  لاس  دصیـس  تسیود  یاھنارود  رد  دـعب  دوب ، هاتوک  اھتمھ  دـندوب ، بابان  اھتموکح  دراد ؛ لیلحت  و 

.میتفر مھ  ضیضح  فرط  هب  هکلب  میدرکن ، تکرح 

1386/06/23 نارھت ی  هعمج زامن  یاھ  هبطخ رد  تانایب 

یاھ هنیمز رد  .تسا  هدرک  هریخ  ار  اھمـشچ  دروایب ، دوجو  هب  ینورد  شـشوج  اب  دوخ و  تیقالخ  زا  هدافتـسا  اب  راکتبا ، اب  تردـق ، اب  تسا  هتـسناوت  یمالـسا  یروھمج  هک  یتاـناکما 

رد میرحت و  نارود  رد  همھ  اھ  نیا .تسا  یا  هتـسھ یژرنا  ی  هلأسم نیا  شا  هنومن کی  هک  تسا ، نشور  دراد و  دوخ  یاج  هک  مھ  نوگانوگ  یاھتفرـشیپ  یروانف و  یملع و  نوگاـنوگ 

.درک راداو  تکرح  هب  تشاداو و  رکف  هب  ار  ینورد  یاھورین  درک ؛ سکع  رثا  هکلب  درکن ، یرثا  طقف  هن  اھمیرحت  ینعی  .دمآ  ناریا  تلم  تسد  هب  راشف ، نارود 

1386/06/12 ناوج ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

نـالک و یاھتـسایس  رد  .دـننک  لاـبند  دـیاب  ار  تساوخ  نیا  دـننادب  هک  تسھ  نوگاـنوگ - یاھـشخب  نالوئـسم  یتـلود ، نالوئـسم  روشک - نالوئـسم  هب  ددـجم  رکذـت  مود ، فدـھ  و 

.تسا هدش  لصاح  هَّللا  ءاش  نإ  فدھ  ود  نیا  .دوش  هظحالم  دیایب و  باسح  هب  یمتح  یعطق و  ی  همانرب روشک ، یملع  دشر  تفرشیپ و  دیاب  یئارجا  یاھتسایس 

فعاضم ترورـض  کی  ام  روشک  یارب  یملع  تکرح  هک : تسا  نیا  تسین ، مھ  هزات  هک  هتکن  کی  .دیتفگ  ناتدوخ  امـش  ار  بوخ  یاھفرح  زا  یلیخ  منک ؛ یم نایب  ار  هتکن  دنچ  طقف  نم 

نوچ ارچ ؟ تسا ؛ دکؤم  فعاضم و  داد - مھاوخ  حیـضوت  ًارـصتخم  هک  تسا - تلم  کی  تینما  تردق و  تزع و  لماع  ملع ، نوچ  ارچ ؟ تسا ؛ زاین  .تسا  دکؤم  فعاضم و  زاین  کی  تسا ؛

مود ی  همین طساوا  زا  دوب - هدش  افوکش  هتفرگ و  جوا  ایند  یتعنص  تضھن  یملع و  تضھن  هک  راجاق  طساوا  نارود  زا  هدشن ؛ لمع  اھنامز  نیرتھب  زا  لاس  دص  لوط  رد  هفیظو ، نیا  هب 

تقو هک  رتشیب - ای  لاس  دص  ًابیرقت  زور - نآ  زا  .دوب  هدش  ایند  رامعتسا  لوغـشم  ملع ، رازبا  هب  یبایتسد  اب  برغ  دوب ؛ هداد  ناشن  ار  شدوخ  رامعتـسا  لکـش  رد  ملع  و  مھدزون - نرق 

، دادبتـسا تیمکاح  زا : دوب  ترابع  مھ  لیلد  هدـمع  .دـش  فقوتم  لیطعت و  نوگانوگ  لئالد  هب  روشک ، یملع  نداد  دـشر  ی  هفیظو گرزب ، ی  هفیظو نیا  دوب ، اـم  یرایـشوھ  یرادـیب و 

دکؤم و زاین  نیا  تسا و  زاین  کی  سپ ، .دشاب  فعاضم  دیاب  ام  شالت  اذل  .میتسھ  یگدـنام  بقع نیا  ثراو  ام  .نوبز  فیعـض و  هدـناشن ، تسد  نیطالـس  تیمکاح  اھتوغاط ، تیمکاح 

.تسا فعاضم 

1386/06/12 ناوج ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

یریگیپ دوخ  یاـج  رد  دـیاب  مولع  ی  همھ .تسین  یبرجت  مولع  مھ  طـقف  و  درک - مھاوخ  ضرع  ـالاح  مولع - ی  همھ هتبلا  تساـم ؛ روشک  لوا  زاـین  یریگارف ، یملع و  تفرـشیپ  ملع ،

یگدنزاس و رد  یلم و  تردق  داجیا  رد  دیناوت  یم دـیتسھ ، روشک  ناگبخن  میظع  نمرخ  زا  یتشم  هک  امـش  هک  تسا  نیا  لوا  ی  هتکن ی  هجیتن نیاربانب ، .دـناوت  یم ام  روشک  دوش و 

.دیشاب رثؤم  روشک  ی  هدنیآ

عمج رد  یتقو  کی نم  .دـیایب  دـیاب  تابـساحم  رد  نیا  .دراد  ار  طـسوتم  زا  رتـالاب  ِحطـس  کـی  اـھ ، هبخن ندوب  اراد  یرورپ و  هبخن دادعتـسا  ظاـحل  زا  اـم  روشک  هک  تسا  نیا  مود  ی  هتکن

داتفھ مھ  ام  روشک  تیعمج  تسایند ، یئایفارغج  دابآ  حطـس  مدـص  کی  ًابیرقت  ام  روشک  یئاـیفارغج  حطـس  متفگ  نیا - زا  شیپ  لاـس  دـنچ  هینیـسح - نیمھ  رد  روشک  نالوئـسم 
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زا شیب  ار  ینیمزریز  عبانم  نیرت  مھم ام  اما  مدـص ؛ کی دوش  یم ایند ، ِینیمزریز  عباـنم  زا  طـسوتم  روط  هب  اـم  قح  نیارباـنب ، .تسا  رـشب  تیعمج  مدـص  کـی  ًاـبیرقت  هک  تسا  نویلیم 

تسا مولعم  شعضو  هک  تفن ، .تسام  روشک  رد  ایند ، رئاخذ  ِدصرد  راھچ  دصرد ، ود  دصرد ، هس  همھ  رگید ؛ یاھیناک  زا  یرایسب  برس و  سم ، دالوف ، یلصا ، تازلف  میراد : مدص  کی

ی هنارـس نیگنایم  ِربارب  دنچ  دینیبب  .میتسھ  ایند  حطـس  رد  زاگ  ی  هدنراد نیمود  ام  زاگ ، .میتسھ  هنایمرواخ  سراف و  جیلخ  ِزیخ  تفن ی  هقطنم حطـس  رد  تفن  ی  هدـنراد نیمود  ام  و 

.تسا یعیبط  عبانم  یاراد  ام  روشک  ام و  تلم  رشب ، دارفا 

.دراد مدـص  کی زا  رتشیب  درادـن ، ار  ایند  ی  هبخن یناسنا  یاھورین  مدـص  کی ام  روشک  ینعی  .تسھ  مھ  یناـسنا  یورین  دروم  رد  تبـسن  ِشیازفا  نیمھ  میوگب  مھاوخ  یم ـالاح  نم 

رد میراودیما  هَّللا  ءاش  نإ  میا ؛ هدرکن هبـساحم  ار  نیا  .تسا  هدش  هبـساحم  میتفگ ، یعیبط  عبانم  دروم  رد  هک  یئاھدـصرد  نآ  .تسا  هدـشن  هبـساحم  نوچ  مھدـب ؛ رامآ  مناوت  یمن

.دنک یم دییأت  ار  نیمھ  همھ  میا ، هدینـش ام  ایند  یاھھاگـشناد  ی  هدرک یـسررب ِی  هدیدایند ِدارفا  زا  هک  یئاھزیچ  .دھد  یم ناشن  ار  نیا  نئارق  اما  .میـسرب  مھ  اھزیچ  نیا  هب  هدنیآ 

رتکد موحرم  .تسا  رگید  یاھروشک  ِربارب  هس  ربارب ، ود  تبسن ، هب  دنتسھ - اجنآ  اھیناریا  یتقو  یناریا - ناگبخن  دادعت  ایند ، یاھھاگشناد  نیرتھب  رد  هک  ما  هدینش ددعتم  دارفا  زا  نم 

نیرتـالاب و رد  و  هـتفرگ - رارق  وا  تداھـش  یراکادـف و  تدـھاجم و  یماـظن و  ی  هـبنج عاعــشلا  تـحت  وا  یملع  ی  هـبنج ـالاح  دوـب - یملع  هـبخن  کـی  شدوـخ  ًاـفاصنا  ًاـقح و  نارمچ 

یاھھاگشناد هاگشناد و  یاھشخب  بلغا  رد  اھیناریا  اما  دندوب ؛ رگید  یاھروشک  زا  یئاھ  هبخن زکرم ، نآ  رد  تفگ  یم نم  هب  وا  .دوب  هدناوخ  سرد  اکیرما  یاھھاگشناد  نیرت  هتفرـشیپ

یدحاو ریغ  ددعتم و  ناوارف و  یاھشرازگ  ما و  هدینش ار  نیا  ددعتم  دارفا  زا  نم  یلو  دوب ؛ لقان  کی  ناشیا  هتبلا  .دنتـشاد  یرتشیب  دومن  یگتـسجرب و  دوب و  رتشیب  ناشدادعت  رگید ،

.دوب میھاوخن  دوبمک  راچد  یناسنا  یورین  ظاحل  زا  هدنیآ  رد  ام  سپ  بوخ ، .مراد  هنیمز  نیا  رد 

1386/06/12 ناوج ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

ام دنا و  هتخاس نارگید  هک  ار  یروانف  نالف  ام  هک  دشاب  نیا  دیابن  تمھ  .ما  هتفگ ار  نیا  اھ  هبخن اھناوج و  عمج  رد  الاح  ات  راب  دنچ  نم  .دیریگب  دنلب  ار  ناتتمھ  هکنیا ، مھ  موس  تحیـصن 

تسین یزیچ  نآ  اما  تسین ؛ تیمھا  مک  تسھ ، یزیچ  هتبلا  .تسین  یزیچ  هکنیا  .میزاسب  اجنیا  نامدوخ  میناوت  یم دینک  ضرف  الاح  میدرک ، یم دراو  میدیرخ و  یم اھ  نآ زا  هشیمھ 

یاھناوج عمج  رد  نم  یتقو  کی .دشاب  ایند  ی  همھ رد  یروانف  یملع و  عجرم  دناوتب  یا ، هرود کی  رد  امـش  روشک  تلم و  هک  دیھدب  رارق  نیا  ار  فدـھ  امـش  .میتسھ  شلابند  ام  هک 

یملع یاھ  هدروارف نیرخآ  هب  دھاوخب  رگا  یدنمـشناد  رھ  دشاب - رگید  لاس  لھچ  ای  رگید  لاس  هاجنپ  تسا  نکمم  هرود  نیا  الاح  یا - هرود کی  رد  هک  دینک  یراک  امـش  متفگ : هبخن 

ار نابز  نالف  دیروبجم  ملع ، نالف  هب  یبایتسد  یارب  امش  زورما  هک  ینانچمھ  دریگب ؛ دای  دیا ، هتشون یسراف  نابز  هب  ار  ناترثا  امـش  هک  ار  یـسراف  نابز  دشاب  راچان  دنک ، ادیپ  تسد 

یاھباتک تسا ؛ هدوب  روج  نیا زور  کی  .دیناوت  یم و  دنک ؛ ادیپ  یعـضو  نینچ  کی  امـش  روشک  هدنیآ ، رد  هک  دینک  یراک  امـش  .دیناوخب  دینک و  ادـیپ  ار  عجرم  باتک  دـیناوتب  ات  دـیریگب  دای 

هک انیس  نبا  نوناق »  » باتک هک  دینادب  امش  تسین  دب  مھ  نیا  .دنمھفب  دنناوتب  هکنیا  یارب  دنتفرگ  یمارف ار  نابز  نآ  ای  دندرک ، یم همجرت  ناشدوخ  یاھنابز  هب  ار  یناریا  نادنمـشناد 

مجرتم کی  مدینـش  مھ  دـعب  مدرک ، رومأـم  ار  یدارفا  مدرک ؛ لاـبند  هدـنب  دـش ! همجرت  یـسراف  هب  نم - یروھمج  تساـیر  ناـمز  شیپ - لاـس  هدزناـپ  هد  نیمھ  تسا ، یکـشزپ  رد 

هب ار  باتک  انیس  نبا  دوب - هدش  هتشون  یبرع  نابز  هب  نوناق  تقو ، نآ  ات  .تسھ  شا  یـسراف ی  همجرت زورما  هک  هدرک  همجرت  یـسراف  هب  ار  نیا  درُک ، قوذ  شوخ  رایـسب  ِملق  شوخ

دندوب و هدرب  دنتـشاد ، مزال  ار  باتک  نیا  هک  اھ  نآ ینعی  هدش ! همجرت  هسنارف  نابز  هب  لبق  لاس  دـص  دـنچ  هک  یلاحرد دوب ؛ هدـشن  همجرت  یـسراف  هب  و  تسا - هتـشون  یبرع  نابز 

ناتتمھ .دیھدب  رارق  نیا  ار  ناتتمھ  .دیھدب  رارق  نیا  ار  ناتفدھ  .دنریگب  دای  ار  امش  نابز  ای  دننک  همجرت  ار  امش  باتک  دنروبجم  تسا ؛ نیا  یملع  تیعجرم  دینیبب ، .دندوب  هدرک  همجرت 

.میوگب ار  هتکن  نیرخآ  مراچان  هدش و  مامت  تقو  هک  مراد  مھ  یرگید  بلاطم  نم  هنیمز ، نیا  رد  هتبلا  هک  دیھدب ، رارق  ملع  یاھزرم  نتسکش  شناد و  ی  هنیمز رد  تفرشیپ  ار 

1386/06/04 تلود تأیھ  یاضعا  روھمج و  سیئر  رادید  رد  تانایب 

رد ار  قیقحت  ملع و  تیولوا  دوخ ، ماگنھ  رد  هک  یناسک  نآ  رب  ادخ  تنعل  .میراد  یگدنام  بقع هنیمز  نیا  رد  ام  .دیربب  ولج  ملع  ی  هلفاق رد  ار  ناتتلم  ناتروشک و  .دـینک  ملاع  ار  ناتدوخ 

یلکب بالقنا  دش ؛ بالقنا  الاح  .دنکب  ناربج  ار  یگدنام  بقع دناوتب  هک  دشن  هدید  روشک  نیا  رد  الاو  یاھتمھ  نآ  رگید  مھ  دـعب  دنتـشاد ؛ هگن  بقع  ار  روشک  دـندیمھفن و  روشک  نیا 

زا رھدـلادبا  ات  ًامئاد و  مینکب ، لابند  دـنتفر  نارگید  هک  ار  یطخ  نامھ  ًانیع  میھاوخب  رگا  هتبلا  .مینک  ناربج  ار  یگدـنام  بقع نیا  میناوت  یم ام  .درک  ضوع  ار  ریـسم  دـنادرگرب و  ار  قرو 

فـشک یملع ، یاھتفرـشیپ  نیا  ی  همھ .درک  فشک  دـیاب  ار  اـھ  نآ دراد ؛ یبـیرغ  بیجع و  یوتردوت  یاـھھار  یھلا  ِشنیرفآ  .دراد  دوجو  رب  ناـیم یاـھھار  .دـنام  میھاوـخ  بقع  اـھ  نآ

نیا مدقم  لزنم  نآ  رد  ار  ناتدوخ  ناھگان  تسناوت  دیھاوخ  دـیتفر ، شیپ  دـیدرک و  فشک  دـیدرک و  ادـیپ  ار  اھ  نآ امـش  رگا  هک  دراد  دوجو  رب  نایم یاھھار  ردـق  نیا .تسا  رب  نایم یاھھار 

اھتنم درک ؛ دنمـشناد  ملاع و  دیاب  ار  مدرم  دنارذگ و  دیاب  ار  یملع  تامدقم  .تسین  ریذپ  ناکما یملع ، تامدقم  نتـشاد  نودب  رب  نایم هار  ندرک  ادیپ  هتبلا  .دینک  ادیپ  دیبایب و  هقباسم 

.تسا مھم  یملع ، شھج  یملع و  تضھن  ی  هلأسم سپ  .تفرگ  یدج  دیاب  ار  قیقحت  راک 

1386/04/25 نایور ی  هدکشھوژپ زا  دیدزاب  رد  تانایب 

ی هنماد کـی  امـش ، ِیداـینب  یاھلولـس  نیا  هک  یروـط  نیمھ تسا ؛ نیمھ  شعقاو  تسا ،» یملع  تکرح  کـی  یداـینب  لولـس  نیا  : » ما هـتفگ نـم  هـک  دـنا  هدرک لـقن  نـم  لوـق  زا 

تفر و شیپ  داد و  رارق  قیقحت  عوضوم  ار  نآ  ناوت  یم دینیب  یم هک  دوش  یم زاب  یرگید  نادیم  کی  دیور ، یم شیپ  دینک ، یم قیقحت  امش  هچرھ  هک  دنراد - قیقحت  یارب  یندشن  مامت

ملع هب  دقتعم  نارگشھوژپ  ناققحم ، کیاکی  دراد و  تفرشیپ  تیلباق  زاب  دورب ، شیپ  دنک ، راک  هچرھ  امـش  ی  هعومجم نیا  تسا ؛ روج  نیمھ مھ  نایور  دیـسر - یرتدیدج  یاھزرم  هب 

.تسا یندشن  مامت اھ  نیا یئاناوت  ینعی  دنراد ؛ ار  مکح  نیمھ  دنتسھ - لیبق  نیا  زا  یرگید  ی  هعومجم رھ  ای  هعومجم  نیا  رد  هک  نامیااب - و 

1386/04/25 نایور ی  هدکشھوژپ زا  دیدزاب  رد  تانایب 

نیا رد  هک  دنشاب  هتشادن  ار  نیا  یئاناوت  اھناسنا  نآ  رد  هک  تسین  یروشک  چیھ  نکل  تسا ، فلتخم  هتبلا  اھدادعتسا  .دنراد  ار  یدنمـشناد  یھوژپ و  شناد یئاناوت  اھناسنا  ی  همھ

ناشن وا ، ی  هبرجت وا ، خیرات  وا ، ی  هقباس هک  یروشک  رگا  .دننک  افیا  نآ  رد  یـشقن  کی  دننک و  ادیپ  ناشدوخ  یارب  یھاگیاج  کی  دادعتـسالاب ، هوقلاب و  ملع  ِمیظع  عیـسو و  ی  هنماد

تفرشیپ رد  ملع ، ی  هعـسوت رد  ملع ، داجیا  رد  یتسیاب  نیا  تسا - لیبق  نیا  زا  ًاعطق  ام  روشک  هک  تسا - رتالاب  طسوتم  زا  تسا و  یئالاب  یئاناوت  وا ، دادعتـسا  یئاناوت  هک  دھد  یم

دھاوخ نیب  زا  یداصتقا  یعامتجا و  یـسایس و  یاھ  هنیمز ی  همھ رد  یتلادع  یب ضیعبت و  نیا  یگدنام ، بقع نیا  تقو  نآ دـنک ، افیا  ار  شقن  نیا  تسناوت  رگا  دـنک و  افیا  شقن  ملع 

کی دتـسیاب ؛ شدوخ  یاپ  یور  دنک ، هرادا  ار  شدوخ  دناوت  یم تقو  نآ .دـنراد  دوجو  زورما  هک  یئاھتردـق  لباقم  رد  رگید و  یاھروشک  لباقم  رد  ربارب  مھـس  یاراد  دـش  دـھاوخ  تفر و 

.تسین روج  نیا زورما  اما  دریگب ؛ یزیچ  کی  دھدب ، یزیچ 

1386/04/25 نایور ی  هدکشھوژپ زا  دیدزاب  رد  تانایب 

رد لوا  ماـگ  رد  وـل  نید و  زا  رود  نید و  زا  درجم  ملع  .دـننامأوت  نید  ملع و  هک  دـینکن  شوـمارف  ار  نیا  مینک ، یم راـک  ملع  تفرـشیپ  یارب  اـم  تقو  رھ  هک  تسا  نـیا  رب  مرارـصا  نـم  و 

.تسا رابنایز  هک  دینیب  یم دیراد  هکنیاامک  تسا ؛ رابنایز  تیرشب  یارب  تدمدنلب  رد  اما  دناسرب ، مھ  راختفا  زا  یا  هطقن کی  هب  ار  یروشک  کی  تدم  هاتوک

، تسا رامثتسا  ی  هلیـسو تسا ، یئوگروز  ی  هلیـسو ملع  تسا ؛ جئار  ایند  رد  زورما  هک  دوش  یم نیمھ  شا  هجیتن تسنادن ، نید  هب  دھعتم  ار  شدوخ  دش و  ادج  نید  زا  هک  یملع 

ندـمآ راـک  یور  ملع ، لوـصحم  تسا ؛ یئاذـک  ردـخم  داوـم  نیا  ملع ، لوـصحم  رگید ، فرط  زا  فرط ؛ کـی  زا  تسا  متا  بمب  ملع ، لوـصحم  تسا و  لـسن  ثرح و  بـیرخت  ی  هلیـسو

راک هب  درک و  لیـصحت  دیاب  ادـخ  هار  رد  ادـخ و  یارب  ار  ملع  .تسناد  هارمھ  نید  اب  دـیاب  ار  ملع  .ایند  یاھروشک  زا  یلیخ  رد  تسا  یناسنا  تاساسحا  ی  همھ زا  رود  ِنارادمتـسایس 

.اج همھ  رد  دشاب ؛ دیاب  ام  ی  هیلوا ِمیلاعت  وزج  نیا ، .تفرگ 

، ریخن دنک ؛ یمن تفرـشیپ  رگید  میدروآرد ، یراک  نمؤم میدرک و  هارمھ  نید  اب  میدرک و  سدقم  ار  ملع  رگا  دـنیوگن  .منکب  ضرع  امـش  هب  ار  نیا  تسا ؛ رتشیب  مھ  ملع  نیا  تاقیفوت  و 

اب یتقو  ملع  هک  تسا  نیا  ی  هدنھد ناشن هتفرگ - ماجنا  گرزب  راک  همھ  نیا  نمؤم  رصانع  ی  هلیسو هب  هک  امش - یاھراک  هعومجم  نیمھ  امش ، یھاگشناد  داھج  دوخ  نیمھ  نآلا 

.دوب دھاوخ  رتشیب  مھ  شتاقیفوت  دشاب ، هارمھ  نامیا 

1386/03/14 ( هر ) ینیمخ ماما  ترضح  لاحترا  درگلاس  نیمھدجیھ  مسارم  رد  تانایب 

، دنک تبث  دوخ  مان  هب  ار  یزوریپ  دروایب و  ماود  تسناوت  یلیمحت  گنج  لباقم  رد  هک  یزور  نآ  .دش  هجاوم  ایند  ی  همھ یروابان  اب  دروآ ، دوجو  هب  ام  راوگرزب  ماما  هک  یدـیدج  تیوھ  نیا 
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یاھمشچ رگید  راب  کی دنک ، تابثا  ار  دوخ  یاھیئاناوت  یملع ، رگید  لئاسم  یا و  هتـسھ ی  هلئـسم رد  دوخ  یملع  تفرـشیپ  اب  تسناوت  هک  یزور  نآ  درک ؛ بجعتم  ار  ایند  رگید  راب  کی

ات هک  هچنآ  .تسامـش  راظتنا  رد  یرامـش  یب یاھتیقفوم  ینالوط ، هار  نیا  رد  دـیراد و  شیپ  رد  یا  ینالوط هار  منک  یم ضرع  نم  .درک  دوخ  هب  ی  هریخ بجعتم و  ار  رظن  بحاـص دارفا 

بوسحم یزیچ  دروآ ، دـھاوخ  تسد  هب  هَّللا  ءاش  نإ  هدـنیآ  رد  یھاگآ ، ینیب و  نشور یگداتـسیا و  تکرب  هب  هک  هچنآ  لـباقم  رد  تسا ، هدروآ  تسد  هب  اـھتیقفوم  زا  ناریا  تلم  نونک 

ناریا تلم  زا  ار  یطلغ  شودخم و  ریوصت  دنک  یم یعس  نمشد ، یا  هناسر یربخ و  یروطارپما  هاگتسد  زورما.دوب  دھاوخ  رتھب  بتارمب  وا  ی  هتشذگ زا  ناریا  تلم  ی  هدنیآ .دوش  یمن

؛ دـش زوریپ  دوب ، هجاوم  نآ  اب  لاس  تشھ  تسیب و  نیا  رد  هک  یئاھـشلاچ  اھدـیدھت و  ی  همھ ربارب  رد  ناریا  تلم  تسا : نیا  یعقاو  ریوصت  اـما  دـنک ؛ سکعنم  یمالـسا  یروھمج  و 

شخب رد  مھ  تسناوت  دوخ  یدرمیاپ  ربص و  رثا  رب  ناریا  تلم  دـنک ؛ ظفح  ار  دوخ  یاھ  یریگ تھج دوخ و  لوصا  تسناوت  دـندروآ ، هک  ینوگانوگ  یاھراشف  ی  همھ لـباقم  رد  ناریا  تلم 

یاھ هبتر هب  ار  دوخ  ی  هبتر یللملا ، نیب تزع  ی  هھجو رد  مھ  روشک و  یـسایس  یعامتجا و  تیریدـم  یاھـشخب  رد  مھ  تسا ، یروانف  ملع و  یاھتفرـشیپ  هب  طوبرم  هچنآ  یملع و 

؛ دننک یم تزع  ساسحا  دننک ؛ یم تمظع  ساسحا  ناریا ، تلم  یگداتـسیا  زا  اھتلم  .دوشب  وگلا  هقطنم  ناملـسم  یاھتلم  یارب  تسناوت  ناریا  تلم  هرخالاب  دـناسرب و  الاب  رایـسب 

.تسا هدروآ  دوجو  هب  ناریا  تلم  تمھ  اب  گرزب و  درم  نیا  یدرمیاپ  اب  یمالسا  بالقنا  هک  تسا  یتیوھ  نآ  نیا ، .دنناد  یم ناشدوخ  تزع  ار  ناریا  تلم  تزع 

دراد و راظتنا  نالوئـسم  زا  هک  ار  یزیچ  نیلوا  دراد  قح  تلم  .دنھدب  ماجنا  دیاب  هک  دنراد  ینیگنـس  فئاظو  نادرمتلود  .میھدب  ماجنا  ار  فئاظو  نیا  دیاب  هک  میراد  ینیگنـس  فئاظو  ام 

کی یداصتقا  ی  هلئـسم متفگ : لاس  لوا  نم  .دـننک  شـالت  همھ  دـننک ؛ راـک  همھ  دـیاب  تسا ، راوشد  مھ  رایـسب  هک  تلادـع  نیمأـت  یارب  .دـشاب  تلادـع  ی  هظحـالم درب ، یم عقوت 

مھم رایسب  ام  تلم  یارب  هک  تسا  یموس  ی  هلئسم مھ  یملع  تفرشیپ  ی  هلئسم .تسا  رگید  مھم  ی  هلئسم کی  نمشد  یناور  گنج  ی  هلئسم .تسا  روشک  مھم  ی  هلئـسم

.تسا

1386/02/31 اھ هاگشناد ییوجشناد  جیسب  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

: زا تسترابع  نآ  مدرک و  هدـھاشم  مسجم  روط  هب یجیـسب  زیزع  ناناوج  امـش  تانایب  رد  مدرک ، یم شـالت  نآ  یارب  متـساوخ و  یم ادـخ  زا  متـشاد ، وزرآ  نم  هشیمھ  هک  یزیچ  نآ 

.یـسایس طـیحم  رد  یملع و  طـیحم  رد  ناوـج  روـضح  تـیمھا  جیـسب و  تـیمھا  ناـھج ، لـئاسم  روـشک و  لـئاسم  زا  یلاـعتم  کرد  کـی  نـشور ، فافــش و  تـینھذ  کـی  دوـجو 

، دـندرک تبحـص  هک  ینازیزع  تانایب  رد  دـننک ، تفرـشیپ  اھ  نآ رد  دـننک و  هجوت  اـھ  نآ هب  اـم ، ِیبـالقنا  نمؤم و  ِناوج  ی  هعماـج هک  مدرک  یم شـالت  هشیمھ  نم  هک  ییاـھرظن  هطقن

.دش یم رتشیب  ساسحا  نیا  رواب و  نیا  دندرک ، یم تبحص  مھ  یرتشیب  دادعت  رگا  منئمطم  .مدرک  هدھاشم  هلمجلا  یف

1386/02/31 اھ هاگشناد ییوجشناد  جیسب  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

یبتکم یتلود  هک  ار - تلود  هکنیا  یارب  یداصتقا ؛ ظاحل  زا  روشک  نتشاد  هگن  بقع  لوا : .دنک  یم لابند  ار  فدھ  هس  دوخ ، یاھ  هشقن قبط  نمشد  متفگ ؛ دھشم  رد  لاس  لوا  نم 

بقع مود : .دنامب  بقع  دیاب  نمـشد  یاھ  هشقن قبط  روظنم ، نیا  یارب  یداصتقا  عضو  اذل  دنھدب ؛ هولج  تیافک  یب قیالان و  دمآراکان و  تسا - یمالـسا  یاھـشزرا  راداوھ  رادافو و  و 

رد دنک و  تیوقت  ار  شا  هینب یملع  ظاحل  زا  هک  درادـن  نیا  زج  یا  هراچ ناریا  تلم  .درک  دـھاوخن  تفرـشیپ  یقرت و  ملع ، ِنابدرن  اب  زج  روشک ، ی  هدـنیآ هکنیا  یارب  یملع ؛ نتـشاد  هگن 

راعش تقو  نآ  هک  دراد ؛ دوجو  ناملسم - یاھ  تلم ناریا و  تلم  نیب  ای  ناریا - تلم  نیب  هک  یماجسنا  داحتا و  ندز  مھ  رب  موس : .تسا  هداد  ادخ  مھ  ار  شدادعتسا  دورب ؛ شیپ  ملع 

.میدرک حرطم  ار  یمالسا » ماجسنا  یلم و  داحتا  »

تسا هبناج  کی دنتفگ  ناتسود  یضعب  هک  میوگب - ار  شلومرف  اجنیا  رد  نم  تسین  مزال  .دیـشاب  لاعف  دیناوت  یم تمـسق  هس  نیا  ی  همھ رد  تلود ، یدمآراک  هب  کمک  ظاحل  زا  امش 

اب دنتلود ، وضع  هک  یئارزو  رگا  و  دشاب - هتشاد  دیاب  هک  دشاب - هتشاد  ار  مزال  یدمآراک  امش ، یھدنامزاس  رگا  دیتسھ ؛ جیسب  امـش  .دینک  ادیپ  ار  شلومرف  دیورب  تسا - هبناجود  ای 

نیا زا  روشک و  تلود و  زا  دوش  یم روطچ  دینیبب  .دینک  ادیپ  ار  شھار  دـیاب  دنیجیـسب - ناشدوخ  ینارکنل  یاقآ  مھ  یدـھاز ، یاقآ  مھ  نوچ  دـننک ؛ یم ًانیقی  هک  دـننک - یراکمھ  امش 

رد هچ  یداھج و  یاھراک  رد  هچ  یملع ، تاکرحت  اھتفرـشیپ و  رد  هچ  دینک ؛ هدافتـسا  روشک  نوگانوگ  یاھتفرـشیپ  رد  دادعتـسا ، یاراد  نادیم و  رد  رـضاح  نمؤم و  ناوج  ِمیظع  لیخ 

.یداصتقا یاھراک 
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زابرید زا  هک  یناتسا  رھش و  نیا  نادنمـشناد  ناملاع و  ی  هعومجم روضح  تھج  هب  ًالوا  .تسا  هدنب  یارب  تاسلج  نیرت  باذج نیرت و  نیریـش زا  یکی  یددعتم  تاھج  هب  هسلج ، نیا 

نیا رد  هک  ینازیزع  زا  یـضعب  اب  مراد - یھاگـشناد  ی  هعومجم نیا  اب  هدـنب  هک  یزیگنا  هرطاخ قباوس  رطاـخ  هب  ًاـیناث  تسا ؛ هدوب  فورعم  یرورپ  ققحم یرورپ و  ملاـع یرورپ و  ملع هب 

تاسلج هاگشناد ، نیا  یملع  عمج  زا  ییاھ  هعومجم اب  و  ینادنز ؛ مھ یدوھرف  رتکد  یاقآ  اب  هنامیمص ؛ رایـسب  یاھ  یراکمھ کیدزن و  یاھ  تقافر اھ و  یتسود دنراد ، روضح  هسلج 

ملع ی  هصرع رد  ام  ناناوج  منک  یم هدـھاشم  هک  تھج  نیا  زا  ًاثلاث  دـنک ؛ یم هدـنز  ار  یداـیز  یاـھ  هرطاـخ نم  یارب  میا - هتـشاد راوشد  یاـھ  نارود رد  ناـجیھرپ  یاھرادـید  ناوارف و 

قانتخا و نارود  نآ  رد  هک  یناناوج  نایوجـشناد و  زا  یلیخ  .دریگب  شود  رب  ار  راختفا  مچرپ  دـناوت  یم ناـناوج ، نآ  ِیداتـسا  تکرب  هب  اـم  هاگـشناد  زورما  هک  دـنا  هدرک ییاـھ  تفرـشیپ

رد ناش  یـضعب دنوش ؛ یم بوسحم  ملع  ی  هصرع ناروآون  وزج  ملع ، ناراد  مچرپ وزج  دیتاسا ، وزج  هَّللا  دمحب  زورما  دندناوخ ، یم سرد  ناوارف  تالکـشم  یالبال  رد  راشف ، یکیرات و 

.دنک یم زیزع  یمارگ و  ار  عامتجا  نیا  نم  یارب  هک  تسا  یرگید  شخب  مھ  نیا  .دنتسھ  رگید  یاھاج  نارھت و  رد  مھ  ناش  یضعب دنتسھ ، امش  عمج  نیمھ 
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اما دـھدب ، ماجنا  یـسودرف  هاگـشناد  ار  راک  نیا  هک  منک  یمن عقوت  هتبلا  .مدرک  حرطم  هتـشذگ  لاس  رد  ار  نیا  نم  هک  تسا  روشک  یملع  تکرح  ی  هشقن ی  هلأسم هلئـسم ، کـی 

.میراد جایتحا  یملع  یلک  ی  هشقن هب  روشک ، رد  ملع  تفرشیپ  یارب  ام  .دینک  رکف  نیا  یور  دوشب ؛ میھس  راک  نیا  رد  یسودرف  ِراد  هشیر ِراد  ناوختـسا هاگـشناد  هک  منک  یم عقوت 

دوش یم اھ ، نیا لاصتا  زا  اجک  رد  دـنوش ؟ یم لـصتم  مھ  هب  هدـنکارپ ، یملع  ءازجا  نیا  هنوگچ  میریگبارف ؟ میھاوخ  یم ار  یزیچ  هچ  مینک ؟ قیقحت  میھاوخ  یم یزیچ  هچ  ی  هراـب رد 

راد نامز راد و  تدم تسین ؛ یمئاد  ی  هشقن یملع ، ی  هشقن هتبلا  .تسین  ریذـپ  ناکما روشک  یارب  یملع ، ی  هشقن کی  اب  زج  اھ  نیا درب ؟ هرھب  روشک  تکرح  روشک و  ی  هدـنیآ یارب 

نیا رد  .تسا  مزال  یملع  ی  هشقن نیا  نکیل  دشاب ؛ یرگید  زیچ  دنک و  رییغت  یلکب  یملع  ی  هشقن رگید  لاس  هد  دشاب ، زیچ  کی  یملع  ی  هشقن هھرب  نیا  رد  تسا  نکمم  .تسا 

یاـملع نادنمـشناد و  نیب  رد  نیققحم و  نیب  رد  دـیتاسا و  نیب  رد  راـک  نیا  اـت  دـننک  کـمک  یـسودرف - هاگـشناد  هچ  یکـشزپ ، هاگـشناد  هچ  امـش - هاگـشناد  مراد  راـظتنا  هنیمز 

.تسا هلئسم  کی  مھ  نیا  .دوشب  یمومع  ی  هبلاطم کی  هب  لیدبت  ام ، یھاگشناد 
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ینارمع یداصتقا و  یاـھ  هنیمز رد  مھ  یللملا ، نیب ی  هنیمز رد  مھ  یـسایس ، ی  هنیمز رد  مھ  یعاـمتجا ، ی  هنیمز رد  مھ  یملع ، ی  هنیمز رد  مھ  اـم  نونک ، اـت  مھ  بـالقنا  زا  دـعب 

نآ تسا و  هچ  زورما  هک  دینک  هسیاقم  ات  دیرادن  مشچ  یولج  ار  هتشذگ  ی  هخسن دیتسھ ، امش  هک  ام  زورما  یوجـشناد  ام ، زورما  ناوج  .تسا  روآ  تھب میا ، هدرک هک  ییاھتفرـشیپ 

، دراد دوبمک  دینیب  یم دینک ، یم هاگن  دراد  قیقحت  یملع و  تفرشیپ  یملع و  کرحت  ی  هقباس لاس  تسیود  ًالثم  هک  یا  هتفرشیپ روشک  کی  اب  ار  ناتروشک  زورما  امش  .دوب  هچ  زور 

هباشم و یاھروشک  اب  دیاب  ار  روشک  درک ؛ هسیاقم  دوب ، هک  هچنآ  اب  دـیاب  ار  روشک  .تسین  یا  یملع ی  هسیاقم هسیاقم ، نیا  اما  هلب ؛ تسھ ، مھ  تسرد  .تسا  دوبمک  دـیئوگ  یم

ییاھراک اما  میبقع ؛ یلیخ  زونھ  تعرـس ، نیمھ  اب  هتبلا  .تسایند  ی  همھ رد  لوا  تاجرد  رد  ای  لوا  ی  هجرد رد  ناریا  یملع  دـشر  یناھج ، یاھرامآ  رد  زورما  .درک  هسیاقم  راوج  مھ

تیعمج هدش ؛ ربارب  ود  بالقنا  زا  دعب  زا  ناریا  روشک  تیعمج  .دینک  هاگن  ناتدوخ  یئوجشناد  طیحم  رد  امش  ار  شیاھ  هنومن الاح  .تسا  هدوب  تفرشیپ  اھ  هنیمز ی  همھ رد  هدش ، هک 

اما میدرک ؛ یم یئادگ  نارگید  زا  یتسیاب  ام  ار  هلیـسو  نیرت  هداس یزور  کی  .هدش  ربارب  هد  زا  شیب  دیاش  مھ  اھتفرـشیپ  اھ و  هتـشر اھھاگـشناد و  دادعت  هدش و  ربارب  هد  وجـشناد 

دنراد قیدصت  مھ  نارگید  ار  نیا  تسا ؛ روآ  تفگش تسا ؛ لوقعلاریحم  اھتفرشیپ  نیا  .دنک  تسرد  شدوخ  دناوت  یم ام  روشک  ار  اھ  یروانف نیرت  هدیچیپ زورما 
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عماـج ی  هشقن هک  دـشاب  نیا  دـیاب  ناـشاھراک  نیرتـگرزب  زا  یکی  هاگـشناد - هزوح و  مھ  اـم - روشک  ناـگبخن  ی  هعومجم اـم ، روشک  یھاگـشناد  ی  هعومجم میوگب  مھاوـخ  یم نم 
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ار ام  روشک  تفرشیپ  دناوت  یمن وا  دھدب ؛ تاجن  ار  روشک  دناوت  یمن وا  .دنرپسن  یبرغ  یاھ  یزاسلدم یبرغ و  یوگلا  هب  لد  دننک ؛ میظنت  مالسا  ینابم  ساسا  رب  ار  روشک  تفرشیپ 

یتایح لئاسم  هب  عجار  یللملا و  نیب تسایس  هب  عجار  تسایـس ، هب  عجار  داصتقا ، هب  عجار  دنتـسھ و  یقیقحت  یملع و  زکارم  رد  ای  یزیر  همانرب زکارم  رد  هک  یناسک  .دنک  میظنت 

قیبطت روشک  لئاسم  اب  ار  لوپ  یللملا  نیب قودنص  ای  یناھج  کناب  یاھلومرف  برغ ، یداصتقا  یاھلومرف  ار ؛ یبرغ  یاھلومرف  هک  دنـشابن  نیا  لابند  دننک ، یم رکف  راک و  روشک  رگید 

.مینک یم هدافتسا  دشاب ، یملع  ی  هبرجت یملع ، تفرشیپ  اجرھ  .میرادن  بصعت  ام  مینک ؛ یم هدافتسا  ناشملِع  زا  هتبلا  .تسین  ام  یارب  دیفم  یاھ  هیرظن اھ ، هیرظن نآ  هن ، دننک ؛

.میزیرب یتسیاب  نامدوخ  زاین  قبطرب  نامدوخ ، رکف  قبطرب  ار  هشقن  اما  مینک ؛ یم هدافتسا  حلاصم  زا 

تکرح لباقم  رد  ینعی  لالقتـسا  .میھدـب  ناشن  نامدوخ  زا  زیچ  همھ  رد  ار  لالقتـسا  نیا  یتسیاب  ام  .تسا  هدـش  ایند  ی  همھ رد  یندز  لثم  ی  هنومن کی  اـم  تلم  لالقتـسا  زورما 

ریز مینک ؛ لابند  ار  نآ  تسا ، قبطنم  ام  یاھ  نامرآ ام و  یاھفدـھ  اب  هک  هچنآ  تسام ، تحلـصم  هک  هچنآ  تساـم ، تعفنم  هک  هچنآ  .میریگن  دوخ  هب  لاـعفنا  تلاـح  ملاـع ، نادـنمتردق 

تسد ملاع ، برغ  قرش و  یا  هرود کی  .دنک  تمواقم  اھراشف  لباقم  رد  هک  دراد  ار  تردق  نیا  هک  هداد  ناشن  ام  تلم  .میریگن و  رارق  نمشد  یـسایس  راک  نمـشد و  تاغیلبت  راشف 

، یتاغیلبت یاھراشف  ریز  زورما ، ات  نآ  زا  دعب  .درک  لمحت  تردق  لامک  اب  تلم  یلو  دـنداد ، رارق  هلاس  تشھ تخـس  نیگنـس و  گنج  کی  راشف  ریز  ار  تلم  نیا  دـنداد و  مھ  تسد  هب 

یملع یاھتفرـشیپ  نیمھ  ام  میـشاب ؟ هتـشادن  یداصتقا  میرحت  ام  هک  تسا  هدوب  یِک  دننک ! یم دیدھت  یداصتقا  میرحت  هب  ار  ام  هزات  الاح  .میتشاد  رارق  یداصتقا  میرحت  راشف  ریز 

هب هک  دنتسھ  یا  هدع هنافـسأتم ، لخاد  رد  هتبلا  .دنمھف  یم دنناد ؛ یم مھ  اھ  یبرغ ار  نیا  .میدروآ  تسد  هب  یداصتقا  میرحت  یاوھ  لاح و  رد  ار  اھ  نیا ریغ  یا و  هتـسھ ی  هنیمز رد 

ات تسا ، هدروآ  دوجو  هب  روشک  رد  یملع  تفرشیپ  هک  مھ  ار  هچنآ  ّیتح  دننک ؛ لوبق  دنونشب و  دنتسین  رـضاح  هک  دنبرغ  ینابم  برغ و  رکفت  برغ و  فرح  ی  هتفیرف بوذجم و  یردق 

! دننک یمن لوبق  اھ  نیا دننکن ، قیدصت  نارگید 
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رب ار  نید  تیونعم و  ِتیمکاح  مچرپ  ناریا  تلم  .تسین  سدقم  عافد  نارود  زا  رتمک  میتشاد ، هک  یرگید  فیرظ  ناوارف  یاھشلاچ  ام و  رگید  یایاضق  هک  منک  ضرع  مھاوخ  یم نم  اما 

زا یدام ، یبرغ و  یاھروشک  نیمھ  رد  صوصخب  ًابیرقت ، ایند  طاـقن  همھ  رد  اـھناسنا  زورما  هک  تسا  تسرد  .تسا  مھم  یلیخ  نیا ، .هتفرگ  تسد  رد  هتـشارفارب و  یرـشب  یگدـنز 

تاذـل نیا  یدام و  رھاوظ  نیا  یارو  یزیچ  لابند  مگردرـس  اھناوج  دـنز و  یم رپ  دنـسانش - یمن ار  تیونعم  نآ  مھ  تسرد  هک  یتیونعم - کی  یارب  ناـشلد  دـنا ؛ هدـش هدز  لد تیداـم 

هب امش  هک  نیمھ  ینعی  نارگلواپچ ، نارگتراغ ، نیمھ  ینعی  ایند ؛ یداصتقا  یاھتیریدم  ملاع ، ی  هدننک هرادا یاھتردق  اما  دنتیونعم ؛ لابند  هدش ؛ یداع  اھ  نآ یارب  هک  دنتـسھ  یدام 

، تلم کی  ینعی  یمالـسا ؛ یروھمج  یئایند ، نینچ  کی  رد  .تسھ  مھ  عنام  اما  تسھ ؛ قوش  .دننک  ادیپ  هار  تیونعم  تمـس  هب  اھتلم  دنراذگ  یمن دیئوگ ، یم یناھج  رابکتـسا  نآ 

نم دـیوگ  یم هتفرگ ، تسد  رد  ار  تیونعم  مچرپ  دـنناد ، یم مھ  همھ  تسھ و  سرد  هک  یونعم  یدام و  یاھتورث  نیا  اب  ناوج ، همھ  نیا  اب  ساسح  ی  هطقن کی  رد  گرزب  روشک  کی 

کی نیا  .تسا  یندش  نیا ، هک  هدرک  تباث  و  مناسرب ؛ لالقتسا  هب  یملع و  تفرـشیپ  هب  تینما ، هب  هافر ، هب  یتخبـشوخ ، هب  تداعـس ، هب  تیونعم  هیاس  رد  ار  اھناسنا  مھاوخ  یم

.درب یم لاؤس  ریز  هرسکی  ار  اھ  نآ یاھشور  دنک ؛ یم لطاب  ار  اھ  نآ یاھ  هفسلف تسا و  یناھج  رابکتسا  هب  تبسن  گرزب  یبلطدروامھ 

ینکـشراک اذـل  .دوش  یم زاـب  تیونعم  تمـس  هب  نتفر  یارب  اـھتلم  هار  یولج  یمیظع  ی  هزاورد کـی  دـناسرب ، یقرت  ملع و  تفرـشیپ و  یاـھ  هلق هب  ار  شدوخ  دـناوتب  تلم  نیا  رگا 

اما دسرب ؛ دوصقم  نیا  هب  دناوتن  تلم  نیا  هکنیا  یارب  دننک ، یم هدافتـسا  یداصتقا  یـسایس و  یاھراشف  زا  دننک ؛ یم ریقحت  دننک ؛ یم ءوس  تاغیلبت  دننک ؛ یم تفلاخم  دـننک ؛ یم

.دھد یم ناشن  ار  شدوخ  ناوج  یورین  شقن  هک  تساجنیا  دھد ؛ یم همادا  ار  هار  تسا و  یخسار  مزع  تلم ، نیا  مزع  ام و  مزع 
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، زغم رکف ، درخ ، یورین  ینعی  دینک ؛ لیصحت  .شزرو  بیذھت ، لیصحت ، میوگ : یم اھناوج  هب  نم  متفگ  یرگید - عمج  کی  ای  دوب  امـش  عمج  رد  ًارھاظ  اھناوج - هب  شیپ  لاس  هس  ود  نم 

رتھب مھ  ناشسرد  ًالومعم  دنراد ، روضح  هک  یئاھ  ناتسریبد رد  یزومآ  شناد یمالسا  نمجنا  یاھ  هچب هک  تسا  نیا  مراد ، نم  هک  یشرازگ  هَّلل  دمحلا  .دوش  تیوقت  امـش  رد  ملع 

تیوقت ار  ناتدوخ  یملع  ظاحل  زا  .دشاب  روط  نیا دیاب  تسا ، یبوخ  زیچ  یلیخ  نیا ، دشابن - روج  نیا اج  همھ  تسا  نکمم  الاح  تسھ - ناشیاھ  یا هرود مھ اھ و  یـسالکمھ سرد  زا 

تفرشیپ تیندم و  خاک  للجم - خاک  نیا  میظع ، یانب  نیا  هک  دیشاب  ینوتـس  کی  دیھاوخ  یم امـش  هکنیا  یارب  دنک ، رثا  یرگید  رد  امـش  فرح  هکنیا  یارب  طقف  هن  دیربب ؛ شیپ  دینک ،

.دوش انب  دتسیاب و  اپِرس  رب  اھنوتس  نیا  یور  رب  ناریا - تلم 

1386/02/12 ناملعم رادید  رد  تانایب 

تمدـخ لوغـشم  یگنھرف  بالقنا  یلاع  یاروش  رد  متـشاد و  یروھمج  تسایر  تیلوئـسم  هدـنب  هک  ینامز  نامھ  زا  فرط ، نیا هب  شیپ  لاس  جـنپ  تسیب و  زا  اھلاس و  نیا  لوط  رد 

، یملع یگدنام  بقع ِفدـھ  هس  نمـشد ، هک  مدرک  ضرع  لاسما  لوا  نم  .دـندوب  نیملعم  ی  هعماج نمـشد ، یاھ  هئطوت یاھ  جامآ زا  یکی  مدوب ، تانایرج  دـھاش  کیدزن  زا  مدوب و 

راک هب  ار  یتینما  یاـھ  سیورـس یاھـسانشراک  نیرت  هدـیزرو دریگ و  یم رودزم  دـنک ؛ یم جرخ  رـالد  دـنک ؛ یم بیقعت  دـجب  ار  یلم  یگچراـپکی  نتـسکش  یداـصتقا و  یگدـنام  بقع

ظاحل زا  مینک ؛ فقوتم  تسا  دش  عورش  هک  ار  یتفرشیپ  یملع ، ظاحل  زا  میروخب ؛ تسکـش  مینامب و  بقع  یداصتقا  ظاحل  زا  ینعی  دریگب ؛ ماجنا  روشک  رد  راک  هس  نیا  ات  دزادنا  یم

یاھ جامآ زا  یکی  فدـھ ، هس  نیا  زا  شخب  ود  رد  .دـنک  یم لابند  ار  فدـھ  هس  نیا  دراد  نمـشد  .میتفیب  مھ  ناج  هب  مینکـشب و  دراد  دوجو  هک  ار  یتدـحو  نیا  مھ  یلم  یگچراـپکی 

مھ لبق  لاس  جنپ  تسیب و  لاس ، تسیب  نیمھ  زا  اما  تسا ؛ نمـشد  یاھتیلاعف  جوا  زورما  هتبلا  .یعامتجا  تدحو  شخب  رد  مھ  یملع ، تفرـشیپ  شخب  رد  مھ  دننیملعم ؛ مھم ،

منک یم ضرع  هک  نیا  .دـنا  هداتـسیا هوک  لثم  نیملعم  ی  هعماج هئطوت ، راـشف  هئطوت و  جوم  نیا  لـباقم  رد  .ما  هدوب شدـھاش  کـیدزن  زا  هدـنب  هک  تسا  هتـشاد  دوجو  اـھ  هئطوت نیا 

دوجو هب  مدرم  داحآ  نیب  یگرزب  یروخلد  فالتخا و  کی  نیملعم  قیرط  زا  دـندرک  شالت  دـندرک و  یعـس  یلیخ  .تسا  نیمھ  شگرزب  دـھاش  کـی  دـنا ، هزیکاـپ اـم  نیملعم  ی  هعماـج

.دنا هداتسیا نیملعم  مھزاب  دنناوت و  یمن مھزاب  دنتسناوتن ؛ اما  دنروایب ،
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هب نیقی  ادخ و  هب  لکوت  نید و  هب  کسمت  ینعی  دوخ ، یونعم  تردق  یملع و  تفرشیپ  یارب  دنک ؛ شالت  دوخ  لالقتـسا  یارب  دنک ؛ شالت  دوخ  تزع  یارب  دیاب  یمالـسا  یایند  زورما 

کرحت و نادیم  دراو  هدعو ، نیا  هب  دامتعا  اب  هرصنی .» نم  هَّللا  ّنرصنیل  و   » هک تسا  یھلا  زّجنم  ی  هدعو تسا ؛ یھلا  ی  هدعو نیا  ةزجنم .» کدابعل  کتادع   » .دنک و شالت  ادخ  کمک 

؛ تسا یـسایس  لمع  تسا ، یعامتجا  لمع  تسا ، یملع  لمع  تسا ، ینالقع  لمع  تسا ، یرکف  لمع  لمع ، نیا  تسین ؛ نتفرگ  تسد  گنفت  طقف  لمع ، نیا  .دـنوشب  لـمع 

، دنشاب یمالسا  تما  نارکیب  یایرد  هب  لصتم  رگا  یمالسا  یاھتلود  .یمالـسا  یاھتلود  مھ  دنوش ، یم عفتنم  اھتلم  مھ  نیا ، زا  .مالـسا  یایند  داحتا  هار  رد  همھ  ادخ و  یارب  همھ 

یمالسا تما  هب  مالسا ، یایند  هب  یمالسا  یاھتلود  رگا  اما  .دروآ  یمن تردق  اھ  نآ یارب  نیا ، ییاکیرما ؛ رادمتسایس  نالف  اکیرما و  ریفـس  هب  دنـشاب  یکتم  ات  دش ، دنھاوخ  رت  یوق

دعب دسرب ، وا  باسح  هب  دنک ؛ ادج  نارگید  زا  ار  وا  دھدب و  رارق  فدھ  ار  یمالسا  تلود  کی  دناوتب  رابکتسا  ارچ  دنوش ، کیدزن  مھ  هب  دنوش ؛ لصتم  ناشورخ  میظع و  یایرد  نیا  هب  و 

.دنناوت یم هک  دننادب  دنشاب و  مجسنم  دحتم و  یمالسا ، یاھتلود  .دننک  هجوت  هلئسم  نیا  هب  دیاب  همھ  رگید ؟ ِتلود  کی  غارس  دورب 
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هب هکنیا  درجمب  دـندروآ ، دوجو  هب  ام  تلم  یارب  ار  یعـضو  نینچ  ملاـظ  ناـھاشداپ  تیاـفک و  یب یاھتردـق  دـساف ، یاھتردـق  هتـسباو ، یاھتردـق  یداـمتم  یاـھلاس  هک  لاـح  نیعرد

.دروآ تسد  هب  یگرزب  یاھتفرـشیپ  دش ، یناھج  تاقباسم  یناھج و  یاھتباقر  نادـیم  دراو  ام  تلم  دـش و  زاب  ام  تلم  یارب  هداج  نیا  هب  دورو  ی  هزاورد یمالـسا  بالقنا  ی  هلیـسو

، یملع یاھ  هنیمز رد  .اھتلم  نایم  رد  تسا  هرھچ  کی  تسا ؛ هدش  هتخانش ناشن و  یاراد  ِتلم  کی  ناھج  رد  زورما  یسایس ، یاھ  هنیمز رد  مھ  یملع ، یاھ  هنیمز رد  مھ  ام ، تلم 

اب ام  لاس ، دنچ  تسیب و  نیا  رد  اما  درک ؛ ناربج  دوش  یمن لاس  یس  لاس و  تسیب  فرظ  رد  ار  هلاس  تسیود یاھ  یگدنام بقع هتبلا  .میتسھ  هتفرـشیپ  نامز  نیا  تبـسن  هب  ام 

ی هنیمز رد  یداینب ، یاھلولـس  ی  هنیمز رد  یا ، هتـسھ یژرنا  ی  هنیمز رد  ام  ناـناوج  دـینک ؛ هاـگن  امـش  زورما  .میا  هتفر ولج  یناـمز  تدـم  نیمھ  هب  تبـسن  یرتشیب  رایـسب  تعرس 

دنا هتسناوت زورما  ام  روشک  یملع  ناگتسجرب  .دنا  هتشاد تفرشیپ  دش - دنھاوخ  نامداش  دنوشب ، هاگآ  ینـشور  هب اھ  نآ زا  ام  تلم  رگا  هک  رگید - ی  هنیمز اھ  هد رد  یعاخن و  تاعیاض 

.دننک بلج  ار  نایناھج  نیسحت  دنشخردب و  ایند  رد 
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. یملع رادـتقا  تفرـشیپ و  اـب  هلباـقم  موـس ، و  یداـصتقا ؛ گـنج  مود ، یناور ؛ گـنج  لوا ، منک : یم هصـالخ  هلمج  هـس  رد  ار  ناریا  تـلم  هـیلع  یناـھج  رابکتـسا  یاـھ  هماـنرب نـم 

مدرم یارب  رتشیب  یـسایس  یاھ  تیـصخش اھ و  هناسر یتاغیلبت و  یاھ  هاگتـسد دـیاب  ار  اھ  نیا هتبلا  .دوش  یم هصالخ  هدـمع  ملق  هس  نیا  رد  ام  تلم  اب  رابکتـسا  یاـھ  ینمـشد

.منک یم ضرع  امش  هب  ار  بلاطم  زا  یا  هصالخ لصفرس و  ًالامجا  نم  .دنھدب  حیضوت 
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اب .تسا  زاب  ناریا  تلم  یداصتقا  کرحت  یارب  نادیم  منک  یم ضرع  نم  .دنھد  رارق  انگنت  رد  یداصتقا  لئاسم  ظاحل  زا  ار  ناریا  تلم  دـنھاوخ  یم .تسا  رگید  یکی  مھ  یداصتقا  گنج 

هک یدارفا  یارب  طقف  هن  تسا ؛ زاب  یداصتقا  راک  نادیم  دنک ، لابند  مھ  دیاب  دـشخبب و  ققحت  ار  اھ  نیا هک  تسا  نیا  لابند  هنادـجم  مھ  تلود  دـش و  غالبا  هک  لصا 44  یاھتسایس 

افوکـش ار  نامدوخ  داصتقا  میناوت  یم ام  .دشاب  یداصتقا  درکیور  دیاب  روشک  نالاعف  درکیور  تلود و  درکیور  دعب  لاس  ود  یکی  ات  دـیاش  لاس 86 و  .مدرم  داحآ  یارب  ّیتح  دـندنمتورث ،

هب میرحت  لاح  رد  ام  میا ؛ هدیسر یا  هتسھ یژرنا  هب  میرحت  لاح  رد  ام  دنا ؟ هدرکن میرحت  الاح  ات  رگم  .دنزب  یا  هبرض ام  هب  دناوت  یمن میرحت  .مینک  یم میرحت  هک  دننک  یم دیدھت  .مینک 

هک تھج  نیا  زا  دوش ؛ مامت  ام  عفن  هب  تسا  نکمم  ّیتح  یطئارش  رد  میرحت  .میا  هدیسر روشک  رد  عیسو  یاھ  یگدنزاس نیا  هب  میرحت  لاح  رد  ام  میا ؛ هدیسر یملع  یاھتفرـشیپ 

همھ لصا 44  یاھتـسایس  زا  .دشاب  یداصتقا  درکیور  دیاب  دعب ، لاس  ود  یکی  ّیتح  و  تسا ، نآ  لوا  زورما  هک  یلاس  رد  روشک  درکیور  .دنک  رتشیب  تیلاعف  شالت و  یارب  ار  ام  تمھ 

فونـص مدرم و  داحآ  .دراد  هار  اھ  نیا دنھد ، ماجنا  تکرـش  عامتجا و  اب  ار  یراذگ  هیامرـس دنناوت  یم هک  یدارفا  ّیتح  دنراد ، یراذگ  هیامرـس ییاناوت  هک  یناسک  .دننک  هدافتـسا  دـیاب 

- دوش یم لماش  ار  رفن  نویلیم  هد  ًابیرقت  هک  یتلادع  ماھس  رب  هوالع  .دنشاب  میھـس  دنوش و  کیرـش  رگیدکی  اب  هار  نیا  رد  دنناوت  یم دننک ؛ یراذگ  هیامرـس دنناوت  یم مدرم  فلتخم 

یاھتیلاعف رد  ار  مدرم  تکراشم  یاھ  هار دـیاب  یتلود  نیلوئـسم  .دراد  هار  دـننک ؛ هدافتـسا  اھتـسایس  نیا  زا  دـنناوت  یم مھ  مدرم  داحآ  ی  هیقب تسا - هعماج  نیئاپ  کھد  ود  لام  هک 

.دراد قرف  نارگید  تورث  تراغ  اب  تورث  دیلوت  .تسا  عنام  یب یمالـسا  رظن  زا  تورث  دیلوت  .تسا  هعماج  یارب  یمومع  تورث  دیلوت  یانعم  هب  اھتـسایس  نیا  .دـنیوگب  اھ  نآ هب  یداصتقا 

قیرط زا  اما  تسا ؛ عونمم  اھ  نیا دـسر ؛ یم یداـم  یاھدرواتـسد  هب  نوناـق  زا  یوریپ  نودـب  نوناـق و  یب یـسک  تقو  کـی دـنک ، یم یزارد  تسد یمومع  لاوما  هب  یـسک  تقو  کـی

، دینک دیلوت  تورث  دیوگ  یم ام  هب  مالسا  .دشابن  فارسا  شرانک  رد  اھتنم  دننک ، دیلوت  ار  تورث  .تسا  نسحتسم  بولطم و  مالسا ، رظن  زا  سدقم و  عراش  رظن  زا  تورث  دیلوت  ینوناق ،

هب هن  ار  لام  .دینکب  رگید  تورث  دـیلوت  یارب  یا  هلیـسو ار  نامھ  زاب  دـیروآ ، یم تسد  هب  تورث  دـیلوت  زا  هک  هچنآ  .تسین  مالـسا  لوبق  دروم  یطارفا  ییارگ  فرـصم .دـینکن  فارـسا  اما 

هب هجوت  اب  اما  دینک ؛ یگدنز  مزال  ریغ  یاھزیچ  رد  فرص  ار  نآ  لام ، فرصم  رد  یراگنلو  یجرخلو و  تروص  هب  هن  تسا - ندرک  زنک  شمـسا  مالـسا  رد  هک  دیروایب - رد  ازان  دکار و  تروص 

هک دوشب  یروـط  .تسا  نیا  لصا 44  یاھتسایس  لصا 44 و  حور  .دـنرب  یم دوس  نآ  زا  همھ  تسا ؛ روشک  مومع  تورث  مدرم ، داحآ  تورث  .دـینک  دـیلوت  ناتدوخ  یارب  ار  تورث  اـھ ، نیا

.تسا یمومع  هافر  هار  رد  دنلب  ماگ  کی  نیا  دننک ؛ ادیپ  یشیاشگ  دنناوتب  مدرم  دوش ؛ عونتم  فیعض ، تاقبط  صوصخب  مدرم ، داحآ  یدمآرد  عبانم 

اب یبرغ  یاھتلود  دـنیوگ  یم هریغ  یـسایس و  یاھوگتفگ  رد  اھ ، هتفگ رد  .تسا  یا  هتـسھ یژرنا  ی  هلئـسم نیمھ  شمھم  ی  هنومن کی  مھ  یملع  تفرـشیپ  اب  ی  هلباقم دروم  رد 

نیا دراو  نارگید  ی  هزاجا اب  ناریا  تلم  رگم  میتساوخ ؟ هزاجا  یسک  زا  یا  هتسھ تردق  ندروآ  تسد  هب  یارب  ام  رگم  .دنشابن  بخ  دنتسین ؛ قفاوم  ناریا  رد  یا  هتسھ تردق  ندوب  اراد 

لوا زور  عامتجا  رد  مھ  هتـشذگ  لاس  نم  .دشاب  هتـشاد  ار  یژرنا  نیا  تسا  لیام  تسا و  قفاوم  ناریا  تلم  .دیـشابن  قفاوم  بخ  میتسین ؟ قفاوم  ام  دنیوگب  هک  تسا  هدش  نادـیم 

یھاتوک یا  هتـسھ یژرنا  ندروآ  تسد  هب  رد  روشک  نیلوئـسم  رگا  زورما  .تسا  تدـمدنلب  زاین  کی  تسا ، ترورـض  کی  اـم  روشک  یارب  یا  هتـسھ یژرنا  هک  متفگ  اـجنیا  رد  نیدرورف 

نامھ دننیشن  یم یا  هدع .دراد  جایتحا  حالـس - یارب  هن  یگدنز - یارب  ییاناوت  نیا  یا و  هتـسھ یژرنا  هب  ناریا  روشک  ناریا و  تلم  .درک  دنھاوخ  هذخاؤم  ار  اھ  نآ دعب  یاھلـسن  دننک ،

ایآ درادن ؟ یلاکـشا  نیا  نتفرگ ، هدیدن  یلکب  ار  روشک  یاھادرف  زاین  نتخادـنا ، رطخ  هب  ار  روشک  ی  هدـنیآ دراد ؟ یموزل  هچ  دراد ؟ یموزل  هچ  اقآ ! هک : دـننک  یم رارکت  ار  نمـشد  فرح 

یارب دوخ ، قرب  یارب  ناریا  تلم  زور  نآ  .دـش  دـھاوخ  ماـمت  تفن  نیا  یزور  کـی  مینک ؛ فرـصم  میرادرب  ار  تفن  زورما  دـننک ؟ تناـیخ  هدـنیآ  یاھلـسن  هب  دـنراد  قح  روشک  نیلوئـسم 

زورما ِنیلوئـسم  یارب  نیا  دنھدب ؟ یژرنا  وا  هب  ات  رگید  یاھروشک  یوس  هب  دـنک  زارد  زاین  تسد  دوخ ، یگدـنز  تکرح  یارب  دوخ ، ییانـشور  یارب  دوخ ، یامرگ  یارب  دوخ ، ی  هناخراک

دیجمت زورما  تفرگ ، ماجنا  یناشاک  هَّللا  تیآ موحرم  قدصم و  رتکد  ی  هلیـسو هب  هک  ار  تفن  ندش  یلم  هک  ییاھنامھ  .دـننک  یم رارکت  ار  نمـشد  فرح  یا  هدـع تسا ؟ زیاج  روشک 

زور نآ  یناشاک  قدصم و  نیفلاخم  هک  دننز  یم ار  یفرح  نامھ  یا  هتسھ یژرنا  هب  تبسن  زورما  اھنامھ  تسا - رتگرزب  وا  زا  نیا  دوب ؛ کچوک  راک  نیا  هب  تبـسن  راک ، نآ  هک  دننک - یم

لباقم رد  ام  یاھتیلاعف  ی  همھ .دـندرکن  مھ  ینوناق  یب چـیھ  ام  روشک  نیلوئـسم  .میتفر  شیپ  نامدوخ  راـکتبا  اـب  میتفر ، شیپ  هار  نیا  رد  اـم  .تسین  لوبق  لـباق  اـھ  نیا .دـنتفگ  یم

یرازبا ی  هدافتـسا هلئـسم ، نیا  یارب  ناریا  تلم  یور  ندروآ  دراو  راشف  ندرک و  لاجنج  .دشاب  اھ  نآ رظن  ریز  هک  میرادـن  یفرح  ام  درادـن ؛ مھ  یداریا  تسا ، یا  هتـسھ سناژآ  مشچ 

و دننک ، یرازبا  ی  هدافتـسا تینما  یاروش  زا  دنھاوخب  دشاب  رارق  رگا  میوگب ؛ نم  ار  نیا  .دروآ  دھاوخ  راب  هب  نایز  ناریا  تلم  لباقم  یاھتردق  یارب  للم ، نامزاس  تینما  یاروش  زا  ندرک 

مھ اـم  دـننک ، ینوناـق  یب دـنھاوخب  اـھ  نآ رگا  میداد ؛ ماـجنا  یللملا  نیب نیناوق  قبطرب  میداد ، ماـجنا  هک  ار  هچنآ  زورما  اـت  اـم  دـنریگب ، هدـیدن  هار  نیا  زا  ار  ّملـسم  قح  نیا  دـنھاوخب 

اھ نآ هب  هک  ینانمشد  لباقم  رد  ناریا  نیلوئسم  ناریا و  تلم  دننادب  دیدرت  نودب  دننک ، راتفر  تنوشخ  روز و  لامعا  دیدھت و  اب  دنھاوخب  رگا  .درک  میھاوخ  مینک و  ینوناق  یب میناوت  یم

.درک دنھاوخ  هدافتسا  ندز  هبرض  یارب  دوخ  تیفرظ  ی  همھ زا  دننک ، ضرعت 

1385/12/01 ناگربخ سلجم  هرود  نیمراھچ  راک  هب  زاغآ  تبسانم  هب  مایپ 

، یقالخا تمالـس  یعامتجا ، تلادع  تسا و  مدرم  هب  یرادافو  تقادص و  و  ریبدت ، رد  تمکح  مزح و  مادـقا ، رد  تعاجـش  یعرـش ، فیلکت  هب  یدـنبیاپ  هار ، نیا  یلـصا  یاھ  صخاش

.تسا یمالسا  ماظن  نیا  یاھفدھ  نیرت  مھم ی  هلمج زا  یلم ، تورث  تردق و  یملع ، تفرشیپ 

1385/10/25 عیشت ننست و  لھا  یاملع  یشیدنا  مھ رد  ناگدننک  تکرش رادید  رد  تانایب 

زور هب  زور  لاس ، تفھ  تسیب و  نیا  رد  تیریدـم  توق  ظاحل  زا  یعامتجا ، ظاحل  زا  یتعنـص ، ظاحل  زا  یملع ، ظاحل  زا  ام  تسا ؛ تفرـشیپ  لاـح  رد  زور  هب  زور  مھ  یمالـسا  یروھمج 

.دنک یم راداو  لمعلا  سکع هب  دنک و  یم ینابصع  تحاران و  ار  نمشد  نیا ، .تسا  هدش  رت  مکحتسم زور  هب  زور  ناشدنویپ  ماظن ، اب  مدرم  .میا  هتفر رتولج 

1385/09/22 ناگربخ سلجم  تاباختنا  هناتسآ  رد  مدرم  فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

ی هنحـص رد  طقف  ناریا ، تلم  روضح  هک  مینک  لایخ  رگا  تساطخ  .تسا  زاتمم  هتـسجرب و  رایـسب  ی  هدـیدپ کی  روشک ، ی  هرادا فلتخم  یاـھ  هنحـص رد  ناریا  تلم  روضح  ی  هلئـسم

تسا و هدوـب  تـلم  یارب  ناـشخرد  عـطقم  کـی  لاـس ، تـفھ  تـسیب و  نـیا  لوـط  رد  هـشیمھ  یمالـسا  یروـھمج  ماـظن  رد  تاـباختنا  هـلب ، .تـسا  راد  ناـشن ناـیامن و  تاـباختنا 

.تساھ نیا زا  شیب  ناریا  تلم  روضح  راثآ  هرتسگ و  تاکرب ، قمع ، یلو  تسا ؛ هدش  بوسحم  دوخ  تشونرس  رد  مدرم  تلاخد  هب  ماظن  نیا  تلم و  نیا  داقتعا  قمع  ی  هدنھد ناشن

ناریا تلم  تزع  یللملا ، نیب ی  هنحص رد  نینچمھ  دوش و  یم هدھاشم  روشک  رد  هک  یا  یداصتقا یعامتجا و  ینف و  یملع و  نوگانوگ  یاھتفرشیپ  یلخاد و  ی  هنحص رد  رگا  زورما 

هدرک بلج  دوخ  هب  ار  رگـشواک  انیب و  یاھمـشچ  نارگلیلحت و  ی  همھ تسا و  یمھم  ی  هدیدپ کی  ناھج  حطـس  هقطنم و  رد  تلم  نیا  یاھتـسایس  ندش  صخاش  یگتـسجرب و  و 

.تسا نوگانوگ  یاھ  هنحص رد  مدرم  روضح  لوصحم  اھ  نیا ی  همھ تسا ،

- دنـشخب یم تینیع  مسجت و  هنحـص  رد  روط  نیا ار  یلم  تساوخ  کی  دننک و  یم حرطم  ار  نآ  یتبـسانم  رھ  هب  روشک و  ی  هطقن رھ  رد  ام  مدرم  هک  یا - هتـسھ یژرنا  راعـش  نیمھ 

- روشک زا  یا  هطقن رھ  رد  نز  درم و  فلتخم ، یاھرشق  ناوج ، ریپ و  مدرم - داحآ  هک  تسا  نیا  شیانعم  هنحص ، رد  مدرم  روضح  .تسا  هنحص  رد  مدرم  ی  هناھاگآ روضح  ی  هدنھد ناشن

نالوئسم ماظن و  روشک و  یدنبیاپ  دنروآ ؛ باسح  هب  ناشدوخ  یساسا  ی  هلئسم ار  ینف  یملع و  تفرشیپ  یملع و  لئاسم  دننادب ؛ ناشدوخ  لئاسم  ار  روشک  یـساسا  لئاسم 

توافت یب ینعی  هنحص  رد  مدرم  روضح  .تسا  هنحص  رد  مدرم  روضح  اھ  نیا دننک ؛ هبلاطم  حرطم و  اج  همھ  ناشدوخ  یقیقح  تساوخ  کی  ناونع  هب  ار  بالقنا  یساسا  یاھشزرا  هب 

.تسا هنحص  رد  روضح  یانعم  نیا  درذگ ؛ یم روشک  رد  هک  یثداوح  هب  تبسن  ندوبن  تبغر  یب ندرکن ؛ اھر  ار  روشک  تشونرس  ندوبن ؛

یاـپ نآ  رب  دروآ ، یم ناـبز  رب  ار  رکف  نآ  تسا ، رکف  هزیگنا و  یاراد  دوخ  روشک  نوگاـنوگ  لـئاسم  هب  تبـسن  شفلتخم - یاھرـشق  شکچوک ، گرزب و  شناوـج ، ریپ و  تلم - کـی  یتـقو 
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.تسا هدش  نیمضت  نآ  ی  هدنیآ تسا و  یا  هدنز تلم  تلم ، نیا  دنک ، یم عافد  نآ  زا  درشف و  یم

نیا دنتشاذگ ؛ یم رانک  دندروآ و  یم راک  یور  اھ  نآ عالطا  نودب  ار  روشک  یسایس  نالوئـسم  ناگناگیب ، هک  دوبن  نیا  رد  طقف  یمالـسا - بالقنا  یزوریپ  زا  لبق  ام - گرزب  تلم  لکـشم 

یوس هب  روشک  تکرح  تعرس  نازیم  یریگ  هزادنا رگید ، یاھروشک  اب  روشک  ی  هسیاقم روشک ، تفرشیپ  روشک ، تانایرج  زا  مدرم  هک  دوب  نیا  هلئسم  اما  دوب ، یگرزب  تبیـصم  هتبلا 

مھ هجیتن  .دـش  یمن بوسحم  مدرم  داحآ  ی  هلئـسم روشک  راک  دوب ؛ شدوخ  راک  لابند  دوب ؛ راک  لھا  شدوخ  یارب  دوب ، راک  لـھا  یـسک  رگا  .دـندوب  هناـگیب  ربخ و  یب یلکب  فادـھا ،

هک یدودعم - ی  هدع تسد  هب  روشک  هک  دیدید  یم و  تسھ ، ناتدای  هک  مھ  یضعب  دنونـش ؛ یم اھرتگرزب  زا  ای  دنناوخ  یم خیرات  رد  ای  مھ  اھناوج  دیدرک ؛ یم هظحالم  هک  دش  نامھ 

روشک و راک  هب  یراک  مدرم  نوچ  دوب ؛ هدش  لیدبت  نوگانوگ  یاھ  هنیمز رد  ی  هداتفا بقع تلم  کی  هب  تلم  .دـش  یم هرادا  هنوگچ  دـندوب - یللملا  نیب یاھتـسایس  ی  هچیزاب اھ  نآ دوخ 

رد دنراد  یناسک  هچ  تسا ، روشک  راظتنا  رد  یا  هدـنیآ هچ  تسا ، مکاح  روشک  رب  یتسایـس  هچ  درذـگ ، یم هچ  روشک  رد  هک  دنتـشادن  اھ  نآ زا  مھ  ربخ  دنتـشادن ؛ نآ  نالک  لئاسم 

یاھراک سأر  رد  هدع  کی  میدید : یم هک  دوب  نامھ  مھ  هجیتن  .درک  یمن ملع  تفرعم و  نادیم  دراو  ار  اھ  نآ مھ  یـسک  دنتـشادن و  یھجوت  اھ  نیا هب  مدرم  دـننک ؛ یم تلاخد  روشک 

ظفح رطاخ  هب  ناشدوخ و  یـصخش  یگدـنز  هب  اھ  نآ یگتـسب  لد .دنتـشادن  یگتـسب  لد چـیھ  نانآ  ترخآ  هب  هن  مدرم و  یایند  هب  هن  مدرم ، ناـمیا  هب  هن  هک  دـنتفرگ  یم رارق  روشک 

، روشک بحاص  دندش  مدرم  دنادرگرب ؛ ار  هحفـص  بالقنا  .دوب  بالقنا  زا  شیپ  رد  ام  تلم  یگدـنز  عضو  نیا  دـش ؛ یم رـصحنم  یجراخ  یاھبابرا  اب  تسب  دـنب و  هب  یـصخش ، یگدـنز 

هناشن کی  تاباختنا  هن ، دـنھاوخ ؛ یم تاباختنا  یارب  طقف  ار  مدرم  هک  دـنیوگن  یـضعب  .تسانعم  نیا  هب  هنحـص  رد  مدرم  روضح  .روشک  لئاسم  رد  ریگ  میمـصت روشک و  رایتخا  بحاص 

میتفر و شیپ  اجک  ات  میتفر و  شیپ  ردقچ  هکنیا  ی  هغدغد فادھا ، نیا  هب  یگتسب  لد اھفدھ ، ی  هبلاطم اھتـساوخ ، ی  هبلاطم .تسا  مدرم  روضح  عطاقم  زا  عطقم  کی  تاباختنا  .تسا 

امش زورما  .دنساسح  هنایمرواخ  لئاسم  هب  تبسن  مدرم  .دراد  تیمومع  ام  مدرم  نیب  رد  اھ  هغدغد نیا  زورما  درک ؛ میھاوخ  مرن  هجنپ  تسد و  هنوگچ  تالکشم  اب  درک ؛ میھاوخ  هچ 

، دیساسح لئاسم  نیا  هب  تبسن  ناتریپ  ناوج و  ناناملسم ، لئاسم  ی  هراب رد  نیطسلف و  مولظم  مدرم  ی  هلئسم ی  هراب رد  نانبل ، ی  هلئـسم ی  هراب رد  قارع ، ی  هلئـسم ی  هراب رد 

ام روشک  هب  یمالسا  بالقنا  هک  تسا  یگرزب  تمدخ  نیا  تسا و  هنحـص  رد  مدرم  روضح  تیـصاخ  نیا ، .تسا  مادقا  هزیگنا ، نیا  لابند  .دیراد  هزیگنا  دیراد و  ماھفتـسا  دیراد ، لاؤس 

هب فلتخم  نادیم  رد  بالقنا ، تدـم  لوط  رد  ناریا  تلم  هک  دـینیب  یم .تسا و  فلتخم  یاھنادـیم  رد  ندرک  تفرـشیپ  مھ  ندوب  هدـنز  ی  هناشن .تسا  هدـنز  تلم  کی  تلم ، نیا  درک و 

دوخ و یاسؤر  نییعت  رد  ّیتح  ناریا  تلم  دندرک و  یم یریگ  میمصت شیارب  دنتسشن و  یم مھ  رود  نارگید  مھ  ار  وا  دوخ  تشونرس  هک  یتلم  نامھ  .تسا  هدرک  تفرـشیپ  تعرس 

ناربکتـسم و فرح  نیا  .تسین  ام  فرح  رگید  هکنیا  .تسا  هدـننک  نییعت هقطنم  لئاسم  رد  وا  شقن  هک  تسا  هدیـسر  ییاج  هب  زورما  تلم ، نامھ  تشادـن ؛ یتلاخد  روشک  ناریدـم 

دیاب تسین ؛ ندش  لح  لباق  هنایمرواخ  ی  هقطنم مھم  لئاسم  ناریا ، تساوخ  روضح و  نودـب  دـننک  یم فارتعا  هک  تسا  یناھج  لئاسم  رد  یھن  رما و  نابحاص  ایند و  نارادـم  تردـق

رد دـنناوت  یمن مھ - یور  رب  یناھج - تردـق  یاھ  هاگتـسد ی  همھ دـنک ، یم یراشفاپ  یزیچ  کی  رب  تلم  هک  ییاجنآ  مھ  ًالمع  .تسناد  ار  ناریا  تلم  رظن  دـیاب  تساوخ ؛ ار  ناریا  رظن 

اما دشاب ؛ هتـشادن  ار  تفرـشیپ  یروانف و  نیا  دیاب  ناریا  هک  دندش  قفتم  نیا  رب  همھ  یا ، هتـسھ یژرنا  ی  هیـضق نیمھ  رد  .دنربب  شیپ  ار  ناشدوخ  فرح  ناریا  تلم  تساوخ  لباقم 

مھزاب تسین ؛ راک  نایاپ  نیا  هتبلا  و  دنا ؛ هدناسر راک  نیا  ی  هتفرشیپ رایـسب  لحارم  هب  ار  دوخ  هک  تسا  هدش  نیا  هجیتن  و  دندرک ؛ یراشفاپ  قح  نیا  ِندش  اراد  رب  هچراپکی  ناریا  تلم 

.تشاد دنھاوخ  یرتشیب  یاھتفرشیپ  ّهللا  ءاش  نإ 

1385/08/21 راسمرگ مدرم  رادید  رد  تانایب 

ناشروشک لئاسم  گرزب ، تلم  کی  اب  بسانتم  ی  هنادنمشوھ ِدروخرب  کی  اب  بولطم و  یگنھامھ  کی  رد  هعماج ، نوگانوگ  یاھرـشق  روشک و  فلتخم  یاھـشخب  مدرم  مدرم ، داحآ 

، یملع یاھتفرشیپ  هب  عجار  اج  همھ  رد  دیداد و  زورما  امش  هک  ییاھراعش  نیمھ  لثم  دننک ؛ یم یراج  نابز  رب  لماک  کرد  اب  ار  یلم  یاھ  نامرآ اھراعـش و  مدرم  .دننک  یم لابند  ار 

رد داسف  اب  ی  هزرابم ضیعبت و  عفر  یبلط و  تلادع ِنامتفگ  ّیتح  مھ  هتشذگ  زا  شیب  زورما  .دنھد و  یم راعش  یللملا  نیب حطس  رد  روشک  یسایس  یاھتیعقوم  یا و  هتـسھ یژرنا 

.تسا مکاح  رقتسم و  روشک 

1385/08/18 نانمس ناتسا  نارگراثیا  ادھش و  یاھ  هداوناخ رادید  رد  تانایب 

هدنز نیا  یسایس ، لالقتسا  نیا  یملع ، تفرشیپ  نیا  یلم ، تزع  نیا  تساھامـش : نازیزع  نیا  نوخ  هب  قلعتم  اھدرواتـسد  نیا  ی  همھ میتشادن - مھ  ار  اھدرواتـسد  نیا  رگا  ام 

ار یقرت  جرادم  زور  هب  زور  نیا  هار ، نیا  رد  یگداتـسیا  نیا  دیآ ، یمن تسد  هب  ناسآ  تلم  کی  یارب  هک  تسا  ییاھزیچ  اھ  نیا ی  همھ هک  ماما ، نانخـس  یبالقنا و  یاھ  نامرآ ندـنام 

اـھراگدای و نیا  زاـب  ندـش - لیدـبت  یللملا  نیب حطـس  رد  حرطم  تلم  کـی  هب  هدـش  شوـمارف  هدـنام و  بقع فیعـض و  تلم  کـی  زا  نتفر ، شیپ  ندرک و  یط  نوگاـنوگ  یاھـشخب  رد 

.یندرکراختفا دوب و  یندنام  خیرات  رد  دندیرفآ ، اھ  نیا هک  ییاھتمظع  اھتعاجش و  نیا  ادھش و  یاھنادناخ 

1385/07/04 نآرق یللملا  نیب تاقباسم  نیموس  تسیب و  رد  هدننک  تکرش  نایراق  رادید  رد  تانایب 

ام تقو  نآ  دـنھدب ، یاج  دوخ  رد  ار  نآرق  توالت  هب  قوش  جوم  اھ  هناخ ی  همھ دـنناوخب و  حیحـص  ار  نآرق  دـنناوتب  همھ  دوش ، یناـگمھ  اـم  ی  هعماـج رد  نآرق  توـالت  ّهللا  ءاـش  نإ  رگا 

؛ میتسھ یمالسا  ی  هعماج کی  یمالسا و  تموکح  کی  زورما  ام  .دش  دھاوخ  رتشیب  دوشب ، لیکـشت  روشک  نیا  رد  یعقاو  یانعم  هب  ِینآرق  یمالـسا و  ی  هعماج هکنیا  هب  نامدیما 

؛ تسا مالـسا  زا  لیلق  ِلقا  نآ  نیا ، مینک ، یم هدھاشم  نامنادرمتلود  رادرک  راتفگ و  رد  نامتموکح  لخاد  نامروشک و  لخاد  مالـسا  زا  ام  هک  یرادـقم  نآ  .تسا  لوا  یاھمدـق  نیا  اما 

هدش ّبترتم  لیلق  لقا  نیمھ  رب  هدش ، ّبترتم  یمالـسا  یروھمج  ماظن  رب  زورما  ات  هک  یتاکرب  ی  همھ .تسا  زاین  دروم  یمالـسا  ی  هعماج کی  یارب  هک  تسا  یزیچ  نآ  زا  رتمک  نیا 

زا ار  روز  فرح  دـنناوت  یم دـننک  ساـسحا  هک  دـندرک  ادـیپ  ار  یریلد  تئرج و  نیا  ناریا  تلم  رگا  دـنزیربورف ، دننکـشب و  روـشک  نیا  رد  ار  دادبتـسا  تب  دنتـسناوت  ناریا  تلم  رگا  .تسا 

شیپ ولج و  روط  نیمھ یـسدنھ  دعاصت  کی  اب  دنزات و  یم شیپ  هب  یملع  یاھ  هصرع یملع و  یاھنادیم  رد  ام  یاھناوج  دینیب  یم رگا  دـنورن ، نآ  راب  ریز  دـنریذپن و  ایند  رد  سک  چـیھ

ضرع هتبلا  هک  تسھ - ام  روشک  رد  تلادـع  یارجا  زا  ییاھ  هناـشن دـینیب  یم رگا  و  دوش - یم رت  هدرتسگ اـم  روشک  رد  یملع  تفرـشیپ  ی  هنماد زور  هب  زور  هناتخبـشوخ  دـنور - یم

، ام روشک  هعماج و  رد  دینیب  یم رگا  هصالخ  دینک و  یم هدھاشم  ار  اھ  نیا رگا  میراد - هلـصاف  زونھ  لماک  یانعم  هب  ِتلادع  یارجا  ات  تسھ ، تلادـع  یارجا  زا  ییاھ  هناشن طقف  مدرک 

، یمالـسا تفرعم  ی  هنماد میناوتب  ام  هچرھ  .میراد  نام  هعماـج رد  اـم  هک  تسا  یمالـسا  لـیلق  لـقا  نیمھ  تکرب  هب  نیا  تسا ، رکنم  یمالـسا ، رکنم  فورعم و  یمالـسا ، فورعم 

.دش دھاوخ  وگلا  مھ  رگید  یاھروشک  یارب  دش و  دھاوخ  رتشیب  رتشیب و  رتشیب و  اھدرواتسد  نیا  میھدب ، هعسوت  ار  یمالسا  مھف  یمالسا و  ی  هیحور

1385/06/25 ناوج ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

هسلج نیا  .ما  هتفگ ار  نیا  مھ  اھراب  نم  دراد ؛ یرتالاب  ِفدھ  کی  ام ، ی  هسلج نیا  نکیل  .کشالب  دوشب ، لح  دیاب  تالکشم  نیا  .تسین  تالکـشم  نیا  لح  هسلج ، نیا  زا  فدھ  ًالوا 

تفرـشیپ رد  ملع  تیمھا  هب  ًاثلاث ، ملع و  ی  هدـننک لیـصحت هب  ًایناث ، ملع ، هب  یمالـسا  یروھمج  ماظن  میرکت  ی  هدـنھد ناشن ًالوا ، هسلج  نیا  .تسا  نیدامن  ی  هسلج کـی  ًاتدـمع 

لثم تسا ؛ نیدامن  یور  هیکت  نیرتشیب  اما  دشاب ؛ هتـشاد  دوجو  نآ  رد  یتکرح  کی  مھ  دوخ  تیعقاو  رد  هک  درادن  نیا  اب  تافانم  چیھ  نیدامن  یاھراک  .تساھ  نیا دامن  تسا ؛ روشک 

.تسا نیدامن  ریثأت  نآ  تسا ، هجوت  دروم  هک  یریثأت  نیرتشیب  اما  تسا ؛ تکرح  کی  مھ  شدوخ  .دراد  نیدامن  ی  هبنج یمالـسا  رئاعـش  .تسا  یروط  نیا رئاعـش  یمالـسا ؛ رئاعش 

، دنا هدرک نیعم  یا  هلـصاف کی  اب  ار  هطقن  ود  .تسا  نیدامن  لامعا  اھ  نیا .تسا  لیبق  نیمھ  زا  جـح  لامعا  رتشیب  جـح ؛ رد  هورم  افـص و  رئاعـش هللا ؛» نم  ةورملا  افـّصلا و  ّنا  : » ًالثم

دامن .تسا  دامن  نیا  دریگب ؛ شدوخ  هب  ندیود  تلاح  دیاب  تکرح ، نیا  هطقن ، ود  نیا  زا  یـشخب  کی  رد  .دیـشاب  تکرح  رد  دینک و  یط  ًابترم  ار  هطقن  ود  نیا  نیب  یتسیاب  دـنیوگ  یم

رفن دوش ، یم مامت  ناتفاوط  تکرح  امـش  .تسا  یندـشن  مامت فاوط  تکرح  تسا ؛ یندـشن  مامت تکرح  کی  روحم ، کی  درگ  رب  فاوط ؛ ای  .تسا  ناملـسم  یارب  یمئاد  تکرح  کی 

ار سرد  نیا  .دراد  نیدامن  ی  هبنج ینعی  تسا ؛ ّهللا » رئاعش   » اھ نیا .دینک  یمن هدھاشم  مدرم  ی  هدننک تکرح ی  هریاد نیا  زا  یلاخ  تقو  چیھ ار  هبعک  امـش  .دنک  یم عورـش  یدعب 

ی هطقن کـی  روشک ، ی  هدـنیآ رد  نآ  ریثأـت  ملع و  دوخ  ملع و  لیـصحت  هک  دـشاب  مولعم  روشک ، نیا  رد  میھاوـخ  یم اـم  .تسا  نیا  نیداـمن  یاـھراک  .دـھد  یم یناـسنا  ی  هعماـج هب 

هبرـض هیحاـن  نیا  زا  اـم  .تسا  تلم  نیا  یارب  ناریا و  تلم  نھذ  رد  یا  هتـسجرب یـساسا و  ی  هطقن نیا  تـقیقح  رد  .تـسا  یمالـسا  یروـھمج  ماـظن  یارب  یـساسا  هتـسجرب و 

دراد و ار  طبترم  یاھفرظ  مکح  ایند  رد  هشیمھ  یملع  یاھتکرح  دمآ - دوجو  هب  ایند  رد  یا  یملع تکرح  کی  یزور  کی  .میا  هدروخ هبرـض  ملع  رد  یگدـنام  بقع ی  هیحان زا  میا ؛ هدروخ

دورب ملع ، رازبا  نتشاد  اب  مالسا  یایند  هکنیا  نودب  دوب ؛ مالسا  ایند  ملع  شیادیپ  زکرم  یزور  کی  دننک - یم هدافتسا  رگیدکی  ملع  زا  ام  ی  هعماج تلم و  .دنوش  یم لصو  رگیدمھ  هب 
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- ریخا ی  هھرب نیا  رد  اما  .دندش  دنم  هرھب دـندرک و  هدافتـسا  نآ  زا  همھ  دیـسر و  اج  همھ  هب  درک ، ادـیپ  شرتسگ  ملع  نیا  .دـنکب  رامعتـسا  ار  یرگید  ی  هطقن رھ  ای  اقیرفآ  اپورا ، ًالثم 

طلـست یارب  یرازبا  اھ  نآ تسد  رد  ملع  .دشن  یعیبط  یلومعم و  ی  هدافتـسا ملع  زا  داتفا - یبرغ  ییاپورا و  ی  هعومجم کی  تسد  هب  ملع  هک  فرط  نیا  هب  سناسنر  زا  دـعب  ینعی 

زا اھ  یبرغ دش و  هل  رامعتسا  ی  همکچ ریز  اپورا ، ایـسآ و  قطانم  بلغا  ینعی  قرـش ، لاس  دصیـس  تسیود ، .دمآ  شیپ  رامعتـسا  ی  هلئـسم جیردتب  و  اھروشک ، رب  ی  هطلـس دش ؛

گنھرف لیمحت  یارب  هک  نانچمھ  .دندرک  هدافتسا  ناشیاھتورث  تاناکما و  اھ و  نآ ی  هریـش نتفرگ  اھتلم و  ندرـشف  یارب  هک  یرامعتـسا ، یـسایس و  ی  هطلـس یارب  طقف  هن  ملع ،

هب دننکن و  ادیپ  یمھس  ًاقلطم  یملع  تفرشیپ  رد  اھ  نآ هک  دش  بجوم  گنھرف - لیمحت  ینعی  یرخآ - نیا  دندرک و  هدافتسا  مھ  یملع  ظاحل  زا  ی  هداتفا بقع یاھتلم  رب  ناشدوخ 

دیاب ار  یخیرات  یگداتفا  بقع نیا  ام  بوخ.تسا ، هدمآ  شیپ  هک  هدوب  یعضو  نیا  .دوش  هتشاذگ  اھ  نآ ِولج  مھ  یعناوم  هکلب  چیھ ، دنوش  یمن هک  قیوشت  و  دوشن ، هداد  هزاجا  اھ  نآ

تسا نآ  رطاخ  هب  نیا  تسا ، هدنام  بقع یسایس  ای  یگنھرف  ظاحل  زا  تسا ، بقع  یداصتقا  ظاحل  زا  مالسا  یایند  زورما  رگا  .میا  هدروخ یملع  یب زا  ار  هبرض  ام  ینعی  مینک ؛ ناربج 

.دنک یم هدافتسا  گنھرف  داصتقا و  تسایس ، یاھنادیم  رد  ی  هبلغ یارب  ملع  حالس  زا  .تسا  ملع  حالس  هب  زھجم  برغ ، یایند  ینعی  بیقر ، هک 

هدوب دمآراک  نونکات  هک  یروط  نآ دناوتن  دنتسین - روج  کی ناش  همھ الاح  نمشد ، ای  بیقر  ای  بیقر - دیدھت  ات  میوش  ملع  هب  حلـسم  میناوتب  دیاب  .میروآ  تسد  هب  ار  حالـس  نیا  دیاب  ام 

ملع هک  میناد  یم ار  نیا  هتبلا  .دروآ  تسد  هب  دیاب  ار  ملع  .تسا  یتایح  مھم و  رایسب  تلم و  دنلب  رایسب  یدربھار  فدھ  کی  نیا  .میشاب  هتـشاد  ار  نیا  دیاب  ام  .دشاب  دمآراک  تسا ،

فارحنا ی  هلیـسو دـش ، ملظ  ی  هلیـسو نآ  یارب  ملع  ینعی  داتفا ؛ نآ  رد  برغ  هک  میتفین  یا  هلاچ نامھ  هب  ام  ات  دوش  هارمھ  نامیا  قالخا و  اـب  دـیاب  ملع  .تسین  یفاـک  ییاـھنت  هب 

یارب ملع  هک  تسا  نیا  یساسا  ی  هطقن الاح  اما  ظوفحم ، دوخ  یاج  هب  نآ  .میوشن  نآ  راچد  دیاب  ام  .دش  هدننک  کالھ هدننک و  هارمگ یاھگنھرف  شرتسگ  ی  هلیـسو دش و  یقالخا 

.تسا یتایح  رما  کی  ام 

نیا زا  لیلجت  دامن  هسلج ، نیا  .مینک  لیلجت  دنا ، هداد ناشن  ناشدوخ  زا  یگتـسجرب  کی  یزومآ  ملع نادیم  رد  هک  یناسک  یزومآ و  ملع ملع ، زا  میتساوخ  هسلج  نیا  رد  ام  نیاربانب 

.تسا تیصوصخ  دنچ 

رد راذـگریثأت  رـصانع  نیرت  مھم زا  رـصنع  ود  هک  منیب  یم تسا - روط  نیمھ مھ  ام  دوخ  نامز  رد  هتـشذگ ، رد  طـقف  هن  منک - یم هعلاـطم  یردـق  کـی اـھتلم  خـیرات  تشونرـس و  رد  نم 

اھامـش هب  ار  تیـصوصخ  ود  نیا  زورما  مھاوخ  یم نم  .تسا  راکتـشپ » ریگیپ و  تخـس و  راک   » مھ یکی  و  یریذـپرطخ »  » یکی زا : تسا  تراـبع  اـھروشک ، یارب  یلم  یاھتفرـشیپ 

.منک هیصوت 

دروم ادابم  هک  مینکن  مادـقا  میـسرن ؛ ادابم  هک  مینکن  تکرح  میوشن ؛ قفوم  ادابم  هک  میوشن  دراو  تیقفوم ؛ مدـع  زا  سرت  هچ ؟ زا  سرت  .تسا  سرت  نآ ، لـباقم  ی  هطقن یریذـپرطخ ؛

دـب و تایـصوصخ  ام  هک  اھ - یبرغ بوخ  تایـصوصخ  زا  یکی  .تسا  یریذـپرطخ  لباقم  ی  هطقن شا  همھ اھ  نیا .دـنک  داجیا  تالکـشم  ام  یارب  ادابم  هک  مینکن  مادـقا  دریگن ؛ رارق  لوبق 

- دـنتفرگ راـب  لوا  ار  اـھییاپورا  گـنھرف  هک  اـھییاکیرمآ - اـھ  نآ عبت  هب  ار و  تبثم  تیـصوصخ  نیا  اـھ  یبرغ .تسا  یریذـپرطخ  مینک - یمن راـکنا  مینیب و  یم مھ  راـنک  رد  ار  ود  رھ  بوـخ ،

کی ناسنا ، تاروصت  تاقوا  یھاگ  .تسا  یدب  زیچ  یلیخ  نیا  دوشن ، دیاش  هکنیا  زا  سرت  دیـشاب ؛ هدامآ  دـیاب  اھناوج  امـش  .دـنک  قفوم  ار  هعماج  دـناوت  یم یریذـپرطخ  .دـنریذپرطخ 

ار قیقحت  نیا  رگا  میدـناوخ ، سرد  رگا  میدـش ، هاگـشناد  دراو  رگا  الاح  .تساھداریا  زا  یکی  نم ، رظن  هب  نیا  دـنک ؛ یم سویأم  ار  وا  یلکب  هک  دـنک  یم ریوصت  ناسنا  یارب  ار  یا  هدـنیآ

رـش : » دیوگ یم برع  رعاش  لوق  هب  دیوش ! دراو  دیاب  دننک ؟ یمن ایآ  دننک ؟ یم دـنب  ییاج  هب  ار  ام  تسد  ایآ  دوش ؟ یم لوبق  ایآ  میدـش ، شھوژپ  قیقحت و  ی  هتـشر دراو  رگا  میدرک ،

دراو .درک  انتعا  دـیابن  ادابن »  » نیا هب  بوخ  دوشن ؛ ادابن  .تسا  رت  تخـس الب  دوخ  زا  نیا  تسـالب ؛ ندـمآ  دورف  زا  سرت  تسـالب ، زا  سرت  رتدـب ، ـالب  زا  اـعقی ؛» نع  هنم  فوخ  رـشلا  نم 

لماع ندشن ، قفوم  لامتحا  زا  ندیـسرتن  یخاتـسگ و  تئرج و  نیا  دنک ، یم هدھاشم  یتیقفوم  ناسنا  هک  یونعم  یدام و  یاھنادیم  ی  همھ رد  .دوش  یم هک  دید  دیھاوخ  دـیوش ،

.درب یم شیپ  ار  ام  هک  تسا  یمھم  رایسب 

دوجو یلبنت  تلاح  نیا  رگا  .دنک  هسوسو  ار  امش  لکشم ، زا  رود  ِیگدنز  هب  نداد  نت  یبلط و  تحار یلبنت و  دیراذگن  .تسا  یلبنت  لباقم  ی  هطقن تخس » راک   » ی هلئـسم مھ  یکی 

یارب ار  اھیتخـس  دندرک ، مارح  ناشدوخ  رب  ار  باوخ  روطچ  دینیبب ، ار  گرزب  ناعرتخم  نافـشاک و  نیا  لاح  حرـش  .دـمآ  یمن دوجو  هب  یملع  مھم  تایفـشک  نیا  زا  مادـک  چـیھ تشاد ،

مھ تیاھن  رد  دراوم - بلغا  رد  تفگ  ناوتب  دیاش  دراوم - زا  یرایسب  رد  اھتیقفوم  نیا  هتبلا  .دندیـسر  یـساسا  ی  هطقن نآ  هب  ات  دنتفر  دنتخاس و  تالکـشم  اب  دندرک ، راومھ  ناشدوخ 

قمع ات  دنورب  دنتـساوخ  یم تسا ؛ هدوبن  اھزیچ  نیا  ناشفدھ  لوا  زا  اھ  نیا نکیل  .تسا  هتـشاد  مھ  ار  اھزیچ  نیا  لوپ و  ناونع و  یگدنز و  یدام و  ی  هدیاف هتـشاد ؛ هدیاف  ناشیارب 

.منک یم ضرع  یعطق  ی  هیصوت کی  ناونع  هب  ار  نیا  .دنسرب  اجنآ  هب  دنروآ و  تسد  هب  ار  راک  کی  هلئسم و  کی 

عطاق روط  هب  ار  نیا  .دوب  دـھاوخ  دـیفم  تیرـشب  یارب  هک  تسھ  قالخا  نید و  اب  ملع  دـش ) هراشا  هک  یا  هتکن نیمھ   ) هک تسا  نیا  منک ، یم ضرع  امـش  هب  هک  یرگید  ی  هتکن کی 

، میھاوخ یم تیرشب  ءاقترا  یارب  ار  شناد  ام  دنیوگ  یم هک  یناسک  نآ  .دوب  دھاوخن  دیفم  تیرـشب  لاح  هب  دریگب ، هلـصاف  نید  قالخا و  زا  رگا  دنک ، تفرـشیپ  مھ  هچرھ  ملع  دینادب ،

هب دـنا ، هدرک تفرـشیپ  یمیـش  ملع  رد  ًـالثم  هک  یناـسک  ـالاح  هک  منک  رارکت  ار  اـھ  نیا مھاوخ  یمن نم  دیدینـش ، همھ  هک  یحـضاو  یاـھلاثم  ـالاح  .دـننک  هجوت  هتکن  نیا  هب  دـیاب 

یاھلاثم الاح  اھ  نیا دندیسر ؛ اھتلم  زیمآ  هعجاف راتشک  یمتا و  بمب  هب  دندرک ، تفرـشیپ  یا  هتـسھ مولع  رد  هک  یناسک  دندیـسر ؛ یعمج  راتـشک  لیاسو  ییایمیـش و  یاھ  بمب

هب ًاتقیقح  روشک  نیا  مدرم  ایآ  دینیبب  دیریگب ، رظن  رد  دراد ، رارق  یملع  تفرشیپ  جوا  رد  ایند  رد  هک  ار  یملع  ظاحل  زا  ی  هتفرشیپ تلم  کی  .دینک  هاگن  اھتلم  رد  امـش  .تسا  یحـضاو 

زا رود  شمارآ و  اب  مدرم  دـننک ، یم اـعدا  هک  ناـنچ  نآ اـیآ  تسا ؟ هتفر  نیب  زا  یتلادـع  یب ضیعبت و  رقف و  روشک  نآ  رد  اـیآ  دراد ؟ دوجو  تلادـع  روشک  نآ  رد  اـیآ  دـنا ؟ هدیـسر تداـعس 

؟ تسامرفمکح یـشمارآ  دامتعا و  سح  کی  اھ ، هداوناخ یگدـنز  رب  ایآ  تسھ ! اجنآ  رد  مھ  تایعقاو  نیا  تسھ ، اجنآ  رد  ملع  هکنیااـب  دـننک ؟ یم یگدـنز  یدـعت  زواـجت و  تنوشخ و 

نآ رد  ینماان  نیرتشیب  زورما  .تسا  سکع  هب  تسرد  دـینیب  یم تسین ؟ اجنآ  رد  اھ  نیا تیانج و  رورت و  لـتق و  دـنوش ؟ یم تیبرت  بوخ  ِفطاوع  اـب  اـھردام  ردـپ و  شوغآ  رد  نادـنزرف 

.تساجنآ رد  یناور  یمارآان  نیرتشیب  .ایسآ  رد  هن  اپورا ، رد  هن  تسین ؛ اکیرما  ینماان  هب  ایند  رد  یروشک  چیھ  .اکیرما  ینعی  دراد ؛ ار  هبتر  نیرتالاب  یملع ، ظاحل  زا  هک  تسا  یروشک 

ریغ یاھرقف  ایلامیھ و  هوک  یدنلب  هب  ییاھتورث  .تساجنآ  رد  یتاقبط  ی  هلصاف ضیعبت و  نیرتشیب  .تساجنآ  رد  رگیدکی  هب  تبـسن  نادنورھـش  ی  هیحان زا  تنوشخ  لتق و  نیرتشیب 

، هدرکن رییغت  هنامز ، تارییغت  اب  الاح  ات  خـیرات  لوا  زا  هک  یرـشب  یاھ  نامرآ نیرت  مھم .تسا  نیا  اـھ  هلـصاف .تساـجنآ  رد  یعقاو - یاـنعم  هب  ِیگنـسرگ  زا  ندرم  ینعی  فیـصوت - لـباق 

ساسحا تسا ؛ نارگید » زا  ندـیدنرازآ  - » دـشابن یرازاک  تساجنآ  تشھب  تسا - نارگید » رانک  رد  ندرک  یگدـنز  ناسآ  « ؛ تسا تینما »  » و تلادـع »  » رـشب مھم  نامرآ  .تساھ  نیا

نیرت یـساسا اـھ  نیا تسا ؛ رداـم  ردـپ و  شوغآ  رد  ندوب  زا  تسا ؛ نادـنزرف  ندـید  زا  یگداوناـخ و  یگدـنز  زا  ندرب  تذـل  تسا ؛ هداوناـخ  رد  ندوب  تحار  تسا ؛ ناور  رد  ندرک  شمارآ 

ظاحل زا  هک  یا  هعماج نآ  رد  اھزیچ  نیا  .تسا  هتـساوخ  یم مھ  زورما  هتـساوخ و  یم مھ  زورید  هتـساوخ ؛ یم زورما  ات  لوا  زا  رـشب  هک  تسا  ییاھزیچ  اـھ  نیا تسا ؛ رـشب  یاـھزاین 

نیدتم رگا  مِلاع  .دوش  یم نیا  هجیتن  دنتفرن ، شیپ  شود  هب شود دنتفرن ، شیپ  هارمھ  قالخا  نامیا و  اب  ملع  هک  یتقو دـینیبب  سپ  .درادـن  دوجو  ًاقلطم  تسا ، نیرت  هتفرـشیپ یملع 

دودـح زا  یطخت  ملع و  یدـعت  ِولج  اما  .دـنک  یم مھ  کمک  ملع ، تفرـشیپ  هب  ّیتح  هکلب  دریگ ؛ یمن ار  ملع  تفرـشیپ  ِولج  نید  .دریگ  یم یقیقح  ی  هرھب هعماـج  وا  ملع  زا  دـشاب ،

.دریگ یم دوش ، راچد  نآ  هب  ملع  تسا  نکمم  هک  ار  تیناسنا 

1385/06/09 ناگربخ سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

ءاش نإ  تسوا ، ی  هدھع رب  هک  یفیاظو  رد  ار  ام  دنمشوھ  نمؤم و  یبالقنا ، گرزب ، تلم  دنک و  تیادھ  میقتسم  طارـص  تسار و  هار  هب  ار  ام  ی  همھ هک  میھاوخ  یم لاعتم  دنوادخ  زا 

نیا ّهللا  ءاش  نإ  دنک ، یم هدھاشم  ار  نآ  راثآ  ای  دنک  یم هدھاشم  هریغ  یداصتقا و  یسایس ، یروانف ، یملع ، ی  هنیمز رد  ناسنا  هک  ییاھتفرشیپ  نیا  درادب و  رت  قفوم رتاناوت و  ّهللا 

.دیامرفب نوزفازور  ار 

1385/06/06 تلود تأیھ  یاضعا  روھمج و  سیئر  رادید  رد  تانایب 

ةـضیرف ملعلا  بلط  : » هک دش  هتفگ  مالـسا  شیادیپ  زاغآ  رد  ینامز  هچ  دـینیبب  امـش  .تسا  یملع » تفرـشیپ  ملع و  هب  مامتھا   » یکی ییارگ ، لوصا مھم  یاھ  هصخاش ی  هلمج زا 

رارکت اھراب  نم  .دمآ  مھ  نیـصلاب » ول  ملعلا و  اوبلطا  « ؛ دمآ مھ  ملعلا  بلط  دـمآ ، اھزیچ  نیا  تاکز و  زامن و  هک  یتقو نامھ  ینعی  ةـنمؤم ؛» نمؤم و   » ای هملـسم » ملـسم و  ّلک  یلع 
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نابز ًالـصا  اما  دـشاب ؛ هتـشاد  یقح  فرح  ناسنا  هک  تسا  نیا  لثم  .دروایب  الاب  ار  شدوخ  یاھ  ناـمرآ تسناوت  دـھاوخن  ملع  نودـب  هعماـج ، هک  تسا  نیمھ  رطاـخ  هب  نیا  منک ، یم

رد هک  ار  یمیقتسم  طارص  ِنشور  ی  هداج نشور و  طخ  نآ  فادھا و  نآ  اھ ، نامرآ نآ  دیناوتب  امش  هک  دوش  یم بجوم  ملع  .تسا  یروط  نیا ملع  نتشادن  .دشاب  هتـشادن  ار  شنتفگ 

دـشر ی  هلیـسو هک  ملع - نیاربانب  .دوب  دھاوخن  ریذپ  ناکما نیا  دیـشاب ، هتـشادن  ملع  .دینک  تیادـھ  نآ  هب  تیرـشب ، زا  ار  یرتشیب  ناسک  دـینک و  حرطم  تسامـش ، رایتخا  تسد و 

.دیشاب هتشاد  مامتھا  نیا  هب  دیاب  تسا و  مزال  یاھزیچ  ِوزج  تسا - تیرشب  ماع  طیحم  رد  نتفرگ  جوا  یناسنا و  یرشب ، یلم ،

1385/05/31 ثعبم دیع  زورلاس  رد  یمالسا  یاھروشک  یارفس  ماظن و  نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

شناد اھ و  نآ زغم  هب  دزادرپ ؛ یم اھتلم  اھناسنا و  لد  هب  هک  یتموکح  نآ  ینعی  یمالـسا  تموکح  .تسا  دـنمزاین  هملک  یعقاو  یانعم  هب  یمالـسا  تموکح  هب  یمالـسا  تما  زورما 

.تسا یمالسا  تما  زاین  زورما  نیا ، .دزادرپ  یم اھ  نآ نایم  رد  حیحص  ِتسایس  ی  هرادا هب  دزادرپ ؛ یم اھ  نآ دنمتردق  یوزاب  تسد و  هب  دزادرپ ؛ یم اھ  نآ یملع  تفرشیپ  اھ و  نآ

1385/05/30 یمالسا تدحو  سنارفنک  شیامھ  رد  ناگدننک  تکرش  رادید  رد  تانایب 

مھ یـسایس  تفرـشیپ  مینک ؛ ادـیپ  میناوت  یم مھ  یملع  تفرـشیپ  ام  دـش ، ماـجنا  داـحتا  نیا  رگا  .تسا  داـحتا  ی  هلئـسم مالـسا ، یاـیند  ی  هلئـسم نیرت  مھم اـم  رظن  هب  زورما 

زا اھ  نآ .میتسین  متا  بمب  لابند  ام  هک  دنناد  یم اھ  نآ .دنراد  ناریا  رد  یا  هتـسھ یژرنا  هلئـسم  یور  رب  یراشف  هچ  مالـسا  یایند  نانمـشد  دـینیب  یم امـش  .مینک  ادـیپ  میناوت  یم

زا هک  هداد  ناشن  تسین ؛ اکیرما  یاھتسایس  میلست  هک  هداد  ناشن  هک  یا  یمالسا روشک  کی  .دنتحاران  یمالسا  روشک  کی  رد  یروانف  تفرـشیپ  زا  روشک ، نیا  رد  ملع  تفرـشیپ 

هتبلا .دننک  یم دراو  ار  راشف  نیا ، رطاخ  هب  اھ  نآ .دشابن  زھجم  یا - هتـسھ یژولونکت  ینعی  ایند - زورما  یژولونکت  نیرت  مھم تفرـشیپ  هب  دیاب  یمالـسا  روشک  نیا  .دسرت  یمن اکیرما 

نادیم و رد  ربص  ادخ و  هب  لکوت  نانمشد ، دیک  زا  یصالخ  هار  اھنت  هک  تسا  هدیمھف  هبرجت  اب  بالقنا ، زا  دعب  لاس  تفھ  تسیب و  لوط  رد  ناریا  تلم  .میا  هتفرگ ار  نامدوخ  میمصت  ام 

مھ ار  شراـثآ  هک  تفر ، میھاوخ  ماـمت  توق  اـب  ار  هار  نیمھ  مھ  همادا  رد  یھلا  ی  هوـق لوـح و  هب  میدیـشچ و  ار  نآ  نیریـش  تارمث  میا و  هتفر زورما  اـت  ار  هار  نیا  اـم  .تسا  تدـھاجم 

.مینیب یم

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

اھـشخب نیا  رد  هک  یقیال  ناریدم  ناناوج و  نیا  هب  لاعتم  یادخ  میراودیما  دراد و  دوجو  فلتخم  یاھـشخب  رد  اھتفرـشیپ  نیا  هک  تسا  یملع  یاھتفرـشیپ  نیمھ  تبثم ، طاقن  زا  زاب 

.دنھدب شیازفا  ار  مدرم  تزع  ساسحا  دنھدب و  رارق  مدرم  مشچ  لباقم  رد  دنناسرب و  ناشدوخ  بولطم  جیاتن  هب  ار  اھ  نیا ات  دنک  کمک  دنتیلاعف ، لوغشم 

لیاسو رد  هک  یبوخ  یاھیراذگ  هیامرس زورما  .تسا  هتشذگ  یاھتلود  شالت  لوصحم  ًاتدمع  هک  تسا ، روشک  رد  هعسوت  یاھ  تخاسریز یملع و  یاھ  تفرشیپ رگید ، تبثم  طاقن  زا 

.تسا سوسحم  دوھشم و  روشک  رد  بوخ ، یاھ  تخاسریز ییانبریز و  یاھراک  تسا و  هدش  نوگانوگ  یاھشخب  لقن و  لمح و  شخب  تارباخم ، شخب  دننام  نام  یتاطابترا

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

هار روشک  رد  ملع  دـیلوت  تضھن  دـیاب  ما : هدرک رارکت  نم  تسا  لاس  دـنچ  یملع .» داھج  - » تسا ییارگ  لوصا یناـبم  ِوزج  نیا  منک - یم هیکت  نم  .تسا  یملع  داـھج  مجنپ ، لـصا 

ملع و لاصتا  ملع و  دیلوت  ی  هلئسم نیمھ  اھ  نآ منیب  یم دنیوگ ، یم ار  یبلاطم  دننز و  یم فرح  اھ  نآ ًابلاغ  هک  موش  یم هجاوم  اھناوج  اھوجشناد و  اب  یتقو  ملاحشوخ ؛ نم  .دتفیب 

ی هعومجم نیب  رد  الاح  تسام و  یاھفرح  اھ  نیا ملاحشوخ و  یلیخ  میوگ  یم نم  .دننک  یم حرطم  ام  زا  عقوت  ناونع  هب  ار  یملع  تاراکتبا  تفرـشیپ و  زا  تلود  ینابیتشپ  و  تعنص ،

، دنا هتخاس دنا و  هدرک عارتخا  نارگید  هک  ار  ییامیپاوھ  دیناوت  یم امش  تسھ  تقو  کی دینیبب ! .میورب  گرزب  یاھراک  تمس  هب  دیاب  تسین ؛ یفاک  نیا  نکیل  هدش ؛ فرع  یھاگشناد 

رد یزیچ  کی  ناتدوخ  امـش  تسھ  تقو  کی اما  تسا ؛ هدـش  هتخاس  یامیپاوھ  ندـیرخ  زا  رتھب  نیا  تسا ؛ بوخ  یلیخ  نیا  دـیزاسب ، روشک  لـخاد  رد  نارگید  کـمک  نودـب  ناـتدوخ 

یروانف تیرـشب  یزور  کی  .دوش  یم دوش ؛ یمن دـنیوگن  .مییازفیب  رـشب  یملع  تورث  رب  دـیاب  ام  میراد ؛ مزـال  اـم  هک  هچنآ  تسا  نیا  دـینک ؛ یم دـیلوت  ناـتروشک  رد  اـمیپاوھ  حـطس 

ناوت یم تخانش و  ار  اھ  نآ ناوت  یم اما  دسانش ؛ یمن رشب  هک  دشاب  هتـشاد  دوجو  تسا  نکمم  رگید  نادیم  ات  دص  زورما  .تخانـش  دعب  تخانـش ، یمن ار  یژولونکتونان - اھ - نیرتزیر

زا ار  نیا  نم  تسین ؛ دایز  معقوت  نم  متفگ  هاگـشناد  لھا  اھناوج و  ی  هعومجم رد  زور  کـی  نم  .درک  مھارف  تمھ  اـب  دوش  یم مھ  ار  تامدـقم  نآ  اـما  دراد ؛ تامدـقم  هتبلا  .تفر  ولج 

کی زا  تسا  یدایز  عقوت  نیا  دیـشاب ؛ هتـشاد  رارق  ایند  یملع  یالاب  ی  هبتر رد  تسا - نرق  مین  لاس ، هاجنپ  رگید - لاس  هاجنپ  امـش  هک  منک  یم عقوت  روشک  یملع  ی  هعماج اـمش 

هار نیا  رد  دورو  زا  تسا ؛ ندـیزرون  تسخ  تسا ؛ ندرکن  تلفغ  تسا ؛ ندرکن  یلبنت  شطرـش  .مینک  راک  تخـس  دـیاب  نـآلا  زا  دـتفیب ، قاـفتا  نیا  میھاوخب  رگا  اـما  دادعتـسااب ؟ تلم 

، مدروآ مسا  هک  ییاھشخب  نیمھ  لثم  اھشخب - نآ  رد  تسین ؛ دایز  نام  هلـصاف ایند  اب  ام  اھـشخب  زا  یـضعب  رد  .تسا  یملع  ناگبخن  شرورپ  نداد و  نادیم  تسا و  ندرکن  تشحو 

؛ تسا تلود  فیاظو  ِوزج  نیا  نیاربانب ، .تسا  راک  کی  مھ  نیا  مینک ؛ فعاضم  ار  نامـشالت  میناوت  یم تسین - دایز  تکرح  یاھکون  نآ  ایند و  یاھتفرـشیپ  اب  نام  هلـصاف هناتخبـشوخ 

لیاوا ام  دوب  یزور  کی  .میرادن  مک  مھ  بوخ  داتسا  ام  ّهلل  دمحلا  .دریگب  رارق  اھ  نیا رایتخا  رد  تاناکما  هکنیا  طرش  هب  دنتسھ ، ندیمھف  راک و  ی  هنـشت اھناوج  نیا  .داد  نادیم  یتسیاب 

اوھ بآ و  نیمھ  رد  ی  هدـییور تلم و  نیا  دوخ  ناماد  ی  هتفای شرورپ نانآ  تیرثکا  زورما  تسا و  ناوارف  دـیتاسا  ّهللا  دـمحب  هن ، زورما  اما  میتشاد ؛ داتـسا  طـحق  روشک  نیا  رد  بـالقنا ،

.دنتسھ

1385/03/23 نویزیولت امنیس و  نانادرگراک  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یاھرواب رب  ی  هیکت رثا  رب  هک  میتسھ  یروشک  کـی  اـم  هک  تسا  نیا  نوگاـنوگ - یاـھ  ییاـمن گرزب مناد  یمن راعـش و  تاـغیلبت و  زا  جراـخ  تسھ - اـم  ی  هعماـج رد  زورما  هک  یتیعقاو 

تلم کی  اما  نیرت ، صخاش میوگ  یمن میا ؛ هدـش صخاش  تلم  کی  ایند  رد  دـش - رکنم  ناوت  یمن رگید  هک  ار  اھ  نیا میا ؛ هداد ناشن  تعاجـش  نادـیم - رد  تعاجـش  راـھظا  ناـمدوخ و 

، ایند یسایس  لفاحم  رد  اھتلود ، اھتلم و  نیب  رد  ایند ، رد  مینک ، یم هبساحم  یتقو  تسین ؛ هتـشذگ  میژر  ی  هرود ِناریا  نیا  دینیب ، یم دیراد  امـش  زورما  هک  یناریا  نیا  .میـصخاش 

یدج ار  نآ  دیاب  ریزگان  هک  یا  هعومجم ای  مارتحا  روخرد  ی  هعومجم کی  تموکح ، ی  هعومجم نیا  تلم و  نیا  ناریا ، نیا  ایند ، گرزب  یاھتردق  نیب  ی  هنزاوم رد  یللملا و  نیب تالماعت  رد 

قارغا یب ِریبعت  نیا  اـب  دـیاب  منکب ، هسیاـقم  مھاوخب  رگا  نم  ینعی  .میا  هتـشاد مھ  یداـیز  یاھتفرـشیپ  .تسا  نیا  اـم  روشک  عضو  زورما  .دوش  یم یقلت  درک ، مارتحا  ار  نآ  تفرگ و 

ادیپ داقتعا  نامدوخ  هب  ام  .تسا  هدوب  بالقنا  زا  لبق  هک  هچنآ  اب  میا ، هدروآ تسد  هب  روشک  کی  تلم و  کی  ناونع  هب  بالقنا  زا  دـعب  ام  هک  هچنآ  تسین  هسیاقم  لباق  ًاعقاو  هک ، میوگب 

یعامتجا لئاسم  ی  هنیمز رد  تعنص ، ی  هنیمز رد  ملع ، ی  هنیمز رد  میا ؛ هدناسر تیلعف  هب  یدایز  رایسب  نازیم  هب  ار  اھدادعتسا  نیا  میا و  هتخانش ار  نامدوخ  یاھدادعتسا  میا ، هدرک

دوخ هب  داقتعا  یب یللملا و  نیب یاھ  لماعت رد  ی  هدش فذح ی  هتـسباو ماظن  کی  ماظن ، هنوگود  نیب  دوش  یمن .میا  هدرک ادیپ  یدایز  یاھتفرـشیپ  یمومع ، یاھدرکراک  ی  هنیمز رد  و 

مدای مھ  نم  تسھ ، ناتدای  مھ  اھامـش  زا  یلیخ  الاح  رگید ! تسا  نیا  توغاط  ی  هرود دنتـسناد ؛ یم ناـشدوخ  لاـم  ار  تکلمم  روشک ، یاـسؤر  هک  ار - دوخ  مدرم  هب  نز  یرـسوت و 

تالیکـشت و کی  اب  راـبجا - یور  زا  رگم  دـندوبن ، لـئاق  ینأـش  مدرم  یارب  تسناد ؛ یم شدوخ  لاـم  ار  روشک  تموکح ، هاگتـسد  .میدرک  یگدـنز  سفنت و  هرود  نآ  رد  مھ  اـم  تسھ ؛

ی هفسلف مدرم و  رکون  رازگتمدخ و  ار  ناشدوخ  ًاعقاو  تسا ، نالوئـسم  یعقاو  ساسحا  نیا  مدرم - بحاص  تکلمم و  بحاص  هن  دناد ، یم مدرم  رکون  ار  روشک  نالوئـسم  هک  یماظن 

نالف ی  هناھام دمآرد  لوپ و  اب  ندرک  یریگ  هزادنا لیک و  لباق  لکش ، ود  نیا  نیب  لضافت  لکـش ، ود  نیا  نیب  لباقت  ًالـصا  .دینک  هسیاقم  دنناد - یم مدرم  یارب  راک  ار ، ناشدوخ  یدوجو 

دراو مھاوخ  یمن الاح  .دـھد  یم ام  هب  دـھاوخ و  یم ام  زا  مالـسا  هک  تسا  یزیچ  نامھ  نیا  تسا ؛ مدـع  دوجو و  ی  هلـصاف تسا ، مدـع  دوجو و  تواـفت  ینعی  تسین ؛ اـھ  نیا مدآ و 

؛ تسا یطیارش  نینچ  کی  رد  روشک ، نیا  بوخ.تسا ، یزاونلد  هوکـشاب و  رایـسب  ی  هلوقم دنک ، ثحب  رکف و  اھ  نآ هب  عجار  دھاوخب  ناسنا  رگا  موشب ، یمالـسا  یاھـشزرا  ی  هلوقم

یملع یاھتفرشیپ  یا و  هتسھ یروانف  ی  هنیمز رد  امش  الاح  هک  ییاھزیچ  نیا  ام  دنکب ؛ تکرح  دھاوخ  یم روشک  نیا  دورب ، شیپ  دھاوخ  یم روشک  نیا 

هب راک ، هب  قوش ، هب  دیما ، هب  میراد  جایتحا  ام  میراد ، دایز  هک  مھ  دادعتسا  ناوج و  ّهللا  دمحب  .هداتفا  قافتا  روشک  رد  هک  تسا  یزیچ  نآ  ِرایسب  زا  یـشخب  طقف  اھ  نیا دیونـش ، یم

هب نورد ، زا  ندیـشوج  هب  میراد ؛ جایتحا  اھ  نیا هب  ام  ناش - یگنھرف یرکف و  یاـھ  هماـن شخب هب  ناـشراتفر ، هب  ناـشگنھرف ، هب  ناـگناگیب - رب  ی  هیکت ندرک  مک  هب  سفن ، هب  داـمتعا 

ات دیوشب  نادیم  دراو  دیاب  امـش  ینعی  دراد ؛ جایتحا  هنحـص  رد  امـش  روضح  هب  دوش ، تیبرت  روط  نیا دـھاوخب  رگا  ناوج  نیا  .تسھ  ام  یگنھرف  ثاریم  رد  هک  ییاھ  هنیجنگ جارختـسا 

یدایز نازیم  هب  روشک ، نیا  تفرـشیپ  دیلک  زورما  میوگ  یم نم  .مناد  یم نیا  ار  امنیـس  نأش  نم  .تسامـش  تسد  دیلک  نآلا  میوگ  یم نم  .میوگ  یم ار  نیا  نم  دـتفیب ؛ قافتا  نیا 

روط نیمھ و  دـیروایب ؛ راب  دوخ  ِیلم  یمالـسا و  یاھـشزرا  هب  دـقتعم  دوخ و  هب  دـقتعم  قوشرُپ ، راودـیما ، هدنورـشیپ ، لـسن  کـی  ار  لـسن  نیا  دـیناوت  یم امـش  تسامـش ؛ تسد 
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.دیروایب راب  سدقم  عافد  بالقنا و  راختفا  ی  هدنرب لاؤس  ریز  هتشذگ و  تاراختفا  ی  هدنرب لاؤس  ریز  نامیشپ ، هدنمرش ، ار  لسن  نیا  دیناوت  یم

1385/03/14 ( هر ) ینیمخ ماما  ترضح  لاحترا  درگلاس  نیمھدفھ  مسارم  رد  تانایب 

ملع زا  هن  دـشابن ، شمارآ  روشک  رد  رگا  .تسا  روشک  حطـس  رد  شمارآ  یلم و  داحتا  تسا ، ملع  تلادـع و  نامیا و  نتفرگ  راک  هب  رتسب  هنیمز و  هک  هچنآ  اھ - نیا رب  ی  هوالع مراھچ -

.درک رقتسم  هعماج  رد  ار  تلادع  دوش  یم هن  و  نامیا ، زا  هن  درک ، یرادرب  هرھب دوش  یم

هب نامیا  هار و  هب  نامیا  مدرم ، هب  نامیا  ادخ ، هب  نامیا  دگنجب ؛ مدرم  نامیا  اب  دنک و  لزلزتم  ار  اھ  هیاپ نیا  دناوتب  هک  دـنھد  یم یـسک  هب  ار  هزیاج  نیرتگرزب  تلم ، نیا  نانمـشد  زورما 

لد رد  اھ  نامیا نیا  .راک  رخآ  ِیمتح  تیقفوم  هب  نامیا  هار و  نیا  هب  نامیا  مدرم ، هب  نامیا  ادـخ ، هب  نامیا  دوب : نامیا  راھچ  نیا  یاراد  ماـما  .دـنک  فیعـضت  مدرم  یاـھ  لد رد  ار  تیقفوم 

، دننک فیعـضت  مدرم  رد  ار  تیقفوم  هب  نامیا  هار ، نیا  هب  نامیا  مدرم ، هب  نامیا  ادخ ، هب  نامیا  هک  یناسک  نآ  .دـنک  یم راداو  نتفر ، شیپ  هب  ندیـشیدنا ، هب  تکرح ، هب  ار  اھ  نآ مدرم ،

، یقیقحت زکارم  اھ ، هاگشناد هک  یناسک  نآ  دنفلاخم ؛ روشک  یملع  تکرح  اب  هک  یناسک  نآ  نینچمھ  .دھد  یم دارفا  نیا  هب  ار  هزیاج  نیرتگرزب  نمشد ، .دنا  هدرک راک  نمشد  یارب 

هیلع هک  یناسک  نآ  .دھدب  دارفا  نیا  هب  تسا  رـضاح  ار  هزیاج  نیرتشیب  نمـشد ، .دـننک  یم راک  نمـشد  یارب  دـننک ، رود  شھوژپ  قیقحت و  زا  ملع و  زا  دـنھاوخ  یم ار  یملع  زکرم 

ار دوخ  همھ  دنناریا و  هب  رادافو  همھ  دنا ؛ یناریا همھ  ماوقا ، نیا  ار - یناریا  تدحو  دنھاوخ  یم ماوقا ، زا  تیامح  ناونع  هب  دننک ، یم شودخم  ار  یلم  تدحو  دننک ، یم راک  تلم  تینما 

.دننک یم راک  نمشد  یارب  دننک ، لزلزتم  دنرختفم - نآ  هب  دنناد و  یم یناریا 

عافد تلم  قح  زا  دنسانشب و  ار  نانمشد  یاھ  یریگ تھج دننادب ؛ مدرم  نایم  رد  ار  نمـشد  یدایا  دنـسانشب ؛ تسرد  ار  تلم  نانمـشد  هک  تسا  لوئـسم  یاھ  هاگتـسد ی  هفیظو

.تسا لوئسم  یاھ  هاگتسد ی  هفیظو نیا  دننک ؛ عافد  روشک  رد  یملع  تفرشیپ  یھوژپ و  شناد زا  دننک ؛ عافد  تلم  تینما  زا  دننک ؛

مھ مینک ؛ ظـفح  دـیاب  مھاـب  همھ  درک ، هدرتـسگ  نینچ  نیا ار  نآ  گرب  خاـش و  دیـشخب و  تکرب  لاـعتم  یادـخ  درک و  سرغ  راوـگرزب  ماـما  هک  ار  یا  هبیط ی  هرجـش نـیا  رخآ : ی  هـتکن

؛ تسا همھ  ی  هفیظو نیا ، .رگید  یاھرـشق  ی  همھ مھ  رگراک و  مھ  هاگـشناد ، لھا  مھ  هزوح ، لھا  مھ  یملع ، ناـگبخن  مھ  یـسایس ، ناـگبخن  مھ  مدرم ، داـحآ  مھ  نالوئـسم ،

هریاد نیا  زا  میناد ؛ یم هبیرغ  ار  یناسک  نآ  ام  .دنا  یمالـسا یروھمج  تما  همھ ، دننادب ؛ دوخ  زا  دیاب  ار  یمالـسا  یروھمج  ماظن  همھ ، دننادب ؛ دوخ  زا  دـیاب  ار  روشک  بالقنا و  همھ ،

یاراد شیارب  ناریا  لالقتـسا  هک  یـسک  نآ  تسا ؛ یدوخ »  » وا دراد ، لوبق  ار  ماما  ی  همان تیـصو ماـما و  هار  ماـما و  هک  یـسک  نآ  .دـننک  یم راـک  نمـشد  یارب  هک  میناد ، یم جراـخ 

هک دنتـسھ  یناسک  اھ  هبیرغ .تسا  یدوخ »  » وا دنک ، یم لابند  ار  تلم  نیا  یملع  تفرـشیپ  تلم و  نیا  تزع  هک  یـسک  نآ  تسا ؛ یدوخ » ، » تسا دـنبیاپ  نآ  هب  تسا و  تیمھا 

فادھا راکفا و  یوگدنلب  هک  تسا  یسک  نآ  هبیرغ  .دننک  یم مادقا  وا  عفن  هب  دننک و  یم راک  هتفرگ  نیمک  ِدزد  یارب  هناخ ، رد  هک  دنتسھ  یناسک  اھ  نآ دنیاکیرمآ ؛ ی  هطلس قاتـشم 

هک یسک  نآ  دنک ، یم ینمشد  تلم  نیا  نانمشد  اب  هک  یسک  نآ  دنز ، یم فرح  تلم  نیا  نابز  زا  هک  یسک  نآ  دیوگ ، یم ار  تلم  نخس  هک  یـسک  نآ  .تسا  تلم  نیا  نانمـشد 

تھج رد  تکرح  دننکـش و  یم ار  تدـحو  لـمع ، لوق و  رد  ًادـمع  هک  یناـسک  نآ  .تسا  یمالـسا  یروھمج  نازابرـس  وزج  دراد ، یمرب مدـق  یـشخب  رھ  رد  تلم  نیا  حـلاصم  هار  رد 

رس زا  اھ  یدوخ  » زا یضعب  دوش  یم هدید  یھاگ  .دننکن  تلفغ  دنشاب ؛ بقارم  اھ  یدوخ  » هتبلا .دننک  یم ییارآ  فص یمالسا  یروھمج  لباقم  رد  اھ  نیا دننک ، یم نمـشد  تساوخ 

.دنشاب شوھ  هب دیاب  دارفا  نیا  دننک ! یم ار  اھ  هبیرغ ِراک  یصخش ، یاھ  هنیک ریثأت  تحت  هنادرمناوجان - یضعب  تردن ، هب مھ  یھاگ  ینادان - تلفغ و 

1385/02/06 نارگراک رادید  رد  تانایب 

دھاوخ اجک  هب  روشک  نآ  یملع  یداصتقا و  تفرشیپ  عضو  تقو  نآ  دننک  هاگن  تسا ، تدابع  راک  هک  مشچ  نیا  اب  راک  هب  روشک  نآ  یمومع  ی  هعماج یروشک  کی  رد  رگا  دینیبب  امش 

ساسحا نیا  تشپ  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  تسین ؛ فازگ  نیا  مینک ، یم تبحم  تدارا و  ساسحا  یحطـس  رھ  رد  رگراک  هب  تبـسن  ام  رگا  اذـل  .تسا  مالـسا  قطنم  نیا  .دیـسر 

.دراد دوجو  یا  یمالسا ینغ  قیمع و  گنھرف  نینچ  کی  مارتحا ، تبحم و 

1385/02/06 نارگراک رادید  رد  تانایب 

تفرشیپ یروانف ، تفرشیپ  یملع ، تفرـشیپ  مینک ؛ یعـس  میناوت  یم هچرھ  نامروشک ، تفرـشیپ  نتخاس و  رد  ام  هک  تسا  نیمھ  نانمـشد ، رابکتـسا و  اب  ی  هزرابم هار  نیرتھب 

ی هزرابم نیرت  مھم نیا  دنیشن و  یم بقع  رتشیب  نمشد  مینک ، تفرـشیپ  ام  اھزیچ  نیا  رد  هک  هچرھ  یونعم ؛ یاھ  هزیگنا نامیا و  ی  هیاپ ندرک  مکحم  یلم و  یگتـسبمھ  یقالخا ،

.تسا ناریا  تلم 

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

ترابع مھ  ناشرازبا  .تسا  هدوب  ناشنھذ  رد  هشیمھ  ناریا ، تلم  هب  تبـسن  لاس  تفھ  تسیب و  لوط  رد  هک  تسا  یزیچ  نامھ  دـنھد ، یم زورب  دوخ  زا  اـھییاکیرمآ  زورما  هک  هچنآ 

راشف .تساھ  نیا امش  تلم  نانمشد  رازبا  دنناوتب ، رگا  اھتیبصع ؛ کیرحت  یگتسدود و  داجیا  مدرم ، ندرک  دیمون  مدرم ، ندرک  درـسلد  یناور ، گنج  تاغیلبت  باعرا ، دیدھت ، زا  تسا 

، ناشتیقفوم رد  مدرم  هکنیا  یارب  دنروآ ، دوجو  هب  تینما  مدع  ساسحا  مدرم  رد  هکنیا  یارب  دـننک ؛ تشرد  گرزب و  هتـسجرب ، ار  اھ  نیا تاغیلبت  اب  و  یـشیاسرف - یاھراشف  دـنروایب -

دنناوتب دیاش  دننک ؛ یگتـسدود  راچد  ار  نیلوئـسم  دـنناوتب  دـیاش  دـنروایب ، راشف  .تساھ  نیا نمـشد  راک  دـننک ؛ ادـیپ  هھبـش  کش و  دـیدرت و  ناش  نالوئـسم تیافک  ناش و  هدـنیآ

ام هک  دننک  یم دیدھت  .درادن  یرگید  رازبا  نمـشد  تساھ ؛ نیا نمـشد  رازبا  تساھ ؛ نیا نمـشد  راک  دننک ؛ لزلزت  راچد  ناشدوخ  گرزب  یاھ  یریگ میمـصت رد  ار  روشک  ناریگ  میمـصت

، ملع رد  میا و  هدرک ادیپ  یتفرشیپ  زورما  ام  رگا  تسا !؟ هدوبن  وگروز  یاھتردق  امش  میرحت  راچد  ناریا  تلم  الاح  ات  رگم  دیدرکن !؟ میرحت  الاح  ات  رگم  درک ؛ میھاوخ  میرحت  ار  ناریا  تلم 

ادـیپ یملع  تفرـشیپ  میا ؛ هدرک ادـیپ  یماظن  تفرـشیپ  اـم  .تسا  هدـمآ  شیپ  اـم  یارب  میرحت  طیارـش  نیمھ  رد  اـھ  نیا مینز ، یم ار  لوا  فرح  هقطنم  رد  عیانـص ، زا  یخرب  تعنص و 

ام .میا  هدرک ادیپ  تفرشیپ  ام  درک ، یمن روصت  ایند  هک  هدیچیپ  رایسب  عیانص  زا  یخرب  رد  تعنص ، ی  هنیمز رد  میا ؛ هدرک ادیپ  روآ  تفگـش یاھتفرـشیپ  یکـشزپ  یاھ  هنیمز رد  میا ؛ هدرک

ادیپ تسد  اھ  نآ هب  یسک  ناشدوخ ، کچوک  ی  هعومجم کی  زا  ریغ  دنھد  یمن هزاجا  زگرھ  اھ ، نآ ناگدنراد  هک  ار  ییاھشناد  مولع  میا ؛ هدرک ادیپ  تفرشیپ  یتسیز  مولع  ی  هنیمز رد 

، دنتفرگ یم ار  ام  لوپ  رگا  میدیـسر ؛ یمن اجنیا  هب  دیاش  دندرک ، یمن میرحت  رگا  .تسا  هدمآ  دوجو  هب  میرحت  طیارـش  رد  اھ  نیا ی  همھ .میا  هدرک ادیپ  تسد  اھـشناد  نیا  هب  ام  دـنک ؛

، مینک دیلوت  مھ  کنات  مینک ، دیلوت  مھ  امیپاوھ  زورما  مینک ؛ هدافتسا  نامناناوج  دادعتسا  راکتبا و  زا  هک  میداتفا  یمن رکف  هب  ام  دنداد ، یم ام  هب  ار  ناشدوخ  مدنچ  هتـسد  یاھحالس 

، دنتفرگ یم ار  ام  لوپ  دـنداد ، یم ام  هب  میتساوخ  یم هچرھ  دـندرک ، یم زاب  ار  اھرازاب  رگا  .میـشاب  رتولج  تادـیلوت  نیا  رد  هقطنم  یاھروشک  زا  یرایـسب  زا  مینک و  دـیلوت  مھ  کشوم 

!؟ دیناسرت یم میرحت  زا  ار  ام  .میدوب  هدیسرن  اھتفرشیپ  نیا  هب  ام  مھ  زورما  دنتخیر و  یم ناشبیج  یوت 

1384/10/29 ( مالّسلا هیلع  ) قداص ماما  هاگشناد  نایوجشناد  دیتاسا و  رادید  رد  تانایب 

رگا دینک  ضرف  دیایب ، نوریب  الاح  هک  دشاب  نیا  دیابن  طقف  شلآ  هدیا قداص ، ماما  هاگشناد  یجورخ  منکب ؛ ضرع  ار  نیا  مھاوخ  یم طقف  نم  امش ، ی  هدنیآ یاھ  تیلوئـسم هب  عجار  اما 

یاھ ناوج هک  مقفاوم  نم  هن ، مشاب ؛ فلاخم  نم  هکنیا  هن  دوشب ؛ یتلود  ِیترازو  هاگتـسد  نالف  دنمراک  دورب  ای  دوشب و  رادرـضحم  ای  دوشب  لیکو  دورب  هدناوخ  سرد  هتـشر ، نالف  رد 

ی هطقن نآ  لآ و  هدـیا تسین ؛ لآ  هدـیا قداص  ماما  هاگـشناد  یجورخ  یارب  نیا  اما  دنـشاب ؛ هتـشاد  روضح  هیرجم - ی  هوق هچ  یئاـضق و  هچ  روشک - ییارجا  تالیکـشت  ناـکرا  رد  بوخ 

یانب ملع و  تفرشیپ  یزومآ و  شناد یایند  رد  دیاب  دیروآ ؛ دوجو  هب  یتکرح  کی  ملع ، رد  دیاب  امش  .تسج  مدرک ، ضرع  هتعاس  مین نیا  رد  نآلا  ات  هک  یبلاطم  نامھ  زا  دیاب  ار  ینامرآ 

، یناـسنا موـلع  فـلتخم  یاـھ  هتـشر رد  اـم ، نمؤـم  ناملـسم و  نادنمـشناد  هک  دـینک  یراـک  .امـش  یلـصا  تلاـسر  نآ  تسا  نـیا  دـیروآ ؛ دوـجو  هـب  یکّرحت  کـی  روـشک ، یملع 

، تسھ ناتسرھش  ای  نارھت  رد  هک  یرگید  هاگشناد  نالف  اب  ی  هسیاقم رد  طقف  هن  قداص ، ماما  هاگشناد  هک  دینک  یراک  دنک ؛ هدافتسا  اھ  نیا تارظن  زا  ایند  هک  دنوش  ینارظن  بحاص

یرایـسب دارفا  یبرغ ، هارمگ  یایند  نیمھ  رد  یتح  ایند و  رد  زورما  .دوشب  ایند  یاھ  هاگـشناد یملع و  زکارم  تاقیقحت  عجرم  هاگـشناد  نیا  هکلب  دروآ ؛ تسد  هب  یرتولج  ی  هبتر کی 

نینچ کی  دـنا ؛ قح باسح و  فرح  لابند  هک  دنتـسین  مھ  مک  و  دـنا ، ناوارف دنتـسھ و  اھ  نیا نیب  رد  مھ  یھوژپ  شناد دنمـشناد و  یاـھ  ناـسنا دـنا ؛ تقیقح لاـبند  هب  هک  دنتـسھ 

یا هنایار هاگیاپ  نیا  رد  ار  امـش  یملع  رثا  دـناوتب  دـیاب  ددرگ ، یم یبلطم  کی  لابند  دراد  یتقو  رگید - یاھاج  اکیرما و  ییایـسآ ، ییاپورا ، یاھروشک  رد  ایند - ی  هطقن رھ  رد  یناسنا 

دناوتب رکف ، ّتین و  نیا  اب  دـیاب  قداص  ماما  هاگـشناد  یجورخ  .میھاوخ  یم قداص  ماما  هاگـشناد  زا  ام  ار  نیا  .دـیھد  یم ناشن  دـیراد  امـش  هک  ار  یا  هزات هار  رکف و  فرح و  دـنک ؛ ادـیپ 
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.دینک یوق  ار  هاگشناد  نیاربانب  .دوشب  هاگشناد  نیا  جرختم 

1384/10/13 یگنھرف بالقنا  یلاع  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

دینک ضرف  .دوش  هتساوخ  دتفیب و  راک  یراجم  رد  تسیاب  ینعی  دوش ؛ یتایلمع  یتسیاب  هدش ، حرطم  ای  هدش  هتفرگ  ملع  تفرـشیپ  ی  هنیمز رد  نونکات  هک  ییاھوزرآ  ای  تامیمـصت 

راک هچ هنیمز  نیا  رد  هام  هس  ای  ود  فرظ  امـش  هک  دییوگب  دعب  دینک و  نیعم  نامز  دوش ؛ لوئـسم  یدـھاز  رتکد  یاقآ  دـیاب  دـیراد ، راک  اھ  هاگـشناد اب  ملع  دـیلوت  ی  هنیمز رد  امـش  رگا 

ی هنیمز رد  .دنرادرب  دیاب  ناشیا  ای  دیرادرب ، دیاب  امش  ای  الاح  دیرادرب ؛ ار  یدعب  مدق  دیدنسپ ، یم رگا  دینک ؛ ضارتعا  دیدنسپ ، یمن امش  رگا  دنھدب و  اروش  هب  شرازگ  ناشیا  .دیا  هدرک

.دوش لمع  شور  نیمھ  هب  مھ  رگید  فلتخم  یاھ  هنیمز رد  شرورپ و  شزومآ و  ای  داشرا  ترازو 

1384/08/30 تسروا ی  هلق ناحتاف  رادید  رد  تانایب 

شزرو رد  هک  تسا  زورما  زارفارـس  روشک  نیمھ  ی  هدنھد ناشن و  تسامـش ؛ لام  نیا  تسامـش ؛ گنھرف  نیا  ءارھزلا ؛» ةمطاف  ای   » .دـیتفر تسروا  هلق  هب  ناتدوخ  گنھرف  اب  امش 

شخب نآ  تسا ، شا  یی هتـسھ یژرنا  نآ  دـنک ؛ یم تفرـشیپ  روـط  نآ مھ  ینف  یلمع و  یبرجت و  یاـھ  شخب رد  دـنک ؛ یم تفرـشیپ  روـط  نآ یملع  شخب  رد  دـنک ؛ یم ار  راـک  نـیا 

ناوارف یاھراک  یسایس و  یاھ  شخب رد  تسا و  شا  یداینب یاھ  لولس

نیا .تسا  هدنز  تلم  کی  ی  هدنھد ناشن نیا ، .دنک  یم راک  دراد  تسا ، دشر  لاح  رد  فرط  همھ  زا  دنز و  یم نآ  ضبن  هک  یمسج  لثم  تلم  نیا  .تسا  روط  نیمھ مھ  رگید  نوگانوگ 

.دیدروآ ار  مالس هللا )  ) ارھز ی  همطاف سدقم  مان  دیدروآ ، ار  ادخ  یایلوا  مان  دیدروآ ، ار  ادخ  مان  دیدرک : حرطم  اجنآ  رد  امش  هک  تسا  ییاھزیچ  نیمھ  شراعش  هدنز ، تلم 

1384/07/29 نارھت ی  هعمج زامن  یاھ  هبطخ رد  تانایب 

، گنھرفاب دادعتسااب ، تلم  کی  ناریا  تلم  هک  تسا  نیا  بلطم  .دنا  هتفگ تفگ ، دیاب  هک  ار  هچنآ  اھراب  مھ  نالوئسم  تسا ، یمولعم  فرح  ناریا  تلم  فرح  یی ، هتـسھ ی  هلأسم رد 

شدوخ یتلم  روج  نیا هن ، دنک ؛ ادیپ  تسد  یروانف  تفرـشیپ  نالف  ای  یملع  تفرـشیپ  نالف  هب  ات  دنھدب  هزاجا  هک  دـنک  یمن ربص  یتلم  روج  نیا تسا و  ناوج  طاشناب و  اناوت ، گرزب ،

نیا بالقنا  زا  لبق  ِریخا  لاس  دص  نیا  رد  هک  دننیب  یم نانمشد  ابقر ، اھ ، یجراخ مھ  رگا  .دھد  یم ناشن  ار  شدوخ  دنک و  یم روبع  دنکش و  یم مھ  ار  شناد  یاھزرم  دوش ، یم دراو 

نامھ ام  .تسا  هدوب  دادعتـسااب  تلم  کی  هشیمھ  ناریا  تلم  ّالا  و  دنکب ؛ ار  شدوخ  ی  هتـسیاش تکرح  ناریا  تلم  دنتـشاذگ  یمن اھ  تقو نآ  رد  هک  دننادب  دیاب  هدـماین ، شیپ  تلاح 

هب طوبرم  مولع  رد  ّیتح  ملع ، رد  هفسلف ، رد  نونف ؛ مولع و  ی  همھ رد  میدوب و  رتورشیپ  ءانثتسا ، نودب  ناملـسم ، یاھتلم  ی  همھ زا  یمالـسا ، نارود  ی  همھ رد  هک  میتسھ  یتلم 

نیا .دنا  هتشون اھ  یناریا هتـشر ، نامھ  رد  مھ  ار  اھباتک  نیرت  یوق نیرتھب و  ّیتح  دنا و  یناریا یبرع ، نابز  ملع  یاملع  اھ و  یوحن اھ و  ناد نابز نیرتگرزب  میدوب ؛ رتورـشیپ  یبرع  نابز 

دنامن مھ  رظتنم  اذل  دنام ؛ یمن رظتنم  تسا ؛ تلم  نامھ  نیا ، .تسا  هدوب  ورشیپ  نآ ، زا  رتولج  هنامز و  ردق  هب  یبرجت ، یاھ  شناد رد  نوگانوگ و  مولع  رد  هفـسلف ، رد  هشیمھ  تلم 

ار شیولج  میرادـن و  هچنآ  اما  یی ؛ هتـسھ یروانف  مھ  تسا ، یی  هتـسھ شناد  مھ  میراد ، ام  زورما  هک  هچنآ  .دـنک  ادـیپ  تسد  یی  هتـسھ شناد  هب  تسا  هتـسناوت  هلمج ، زا  الاح  و 

نیا یریگراک  هب ِزار  دیروآ ؛ یم تسد  هب  ار  یروانف  کی  وا  ساسا  رب  دینک ، یم بسک  امـش  ار  یملع  کی  ینعی  تسا ؛ یروانف  نیا  تازیھجت  لیکـشت  دنا ، هدرک داجیا  عنام  دـنا و  هتفرگ

، دـینکب لماک  ی  هدافتـسا نآ  زا  دـینک و  ریثکت  ار  نآ  دـیھاوخ  یم یتقو  یلو  دـینک ؛ یم دـیلوت  لقا  دـح  ّدـح  رد  مھ  ار  شا  هلیـسو دـینک و  یم فشک  لوصحم  نـالف  دـیلوت  رد  ار  شناد 

ام هک  ینیا  .درک  لـمع  دـیابن  یـشنیزگ  یللملا ، نیب تابـسانم  رد  هک  تسا  نیا  ناریا  تلم  فرح  .تسا  هداـتفا  قاـفتا  هک  تسا  یزیچ  نـیا ، دـنریگ ؛ یم ار  شیوـلج  دـنراذگ و  یمن

.تسین لوبق  لباق  ناریا  تلم  یارب  میرمشن ، زاجم  یھاو ، لیالد  هب  روشک ، نالف  یارب  میرمشب ، زاجم  روشک  نالف  یارب  ار  یی  هتسھ شناد  هب  ندیسر 

1384/07/24 ییوجشناد یاھ  لکشت ناگدنیامن  هدیزگرب و  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

هب هک  یّلوا  زور  هک  تسا  یماظن  نامھ  ما - هتفگ ار  نیا  نم  اھراب  تسا ؛ لاثم  کی  طقف  نیا  هتبلا  و  تسا - هدش  لح  یی  هتـسھ ی  هلأسم شیارب  زورما  هک  یمالـسا  یروھمج  ماظن 

اھناوج امش  زا  یکی  .دنک  تفرـشیپ  یملع  یاھ  هنیمز رد  دناوتب  روشک  نیا  هک  دوب  یـضار  ناشنت  یوم  کی  دندرک ، یم روصت  رگا  هن  دندرک و  یم روصت  هن  ملاع  ناربکتـسم  دمآ ، دوجو 

.تسا هتفرشیپ  یملع  ظاحل  زا  روشک  زورما  اما  میتشاد ؛ صصختم  لکشم  میتشاد ، کشزپ  لکشم  میتشاد ، داتسا  لکشم  اھ  هاگـشناد رد  ام  بالقنا  لیاوا  رد  هک  دندرک  نایب  نآلا 

.تسا مک  یلیخ  ام  ییاناوت  هب  تبسن  و  دمآ ، یم شیپ  دیاب  هچنآ  هب  تبسن  هدمآ ، شیپ  هک  یرادقم  .مینک  مک  ار  دوخ  تمھ  دیابن  ام  هتبلا 

1384/07/03 روشک رسارس  ناگبخن  نایوجشناد و  رادید  رد  تانایب 

اب یرتشیب  یاھزیچ  تسا ؛ روشک  رد  ام  یروانف  یتاقیقحت و  یملع و  یاـھ  تفرـشیپ زا  یکچوک  شخب  دـیتفگ ، اـم  یملع  یاـھ  تفرـشیپ زا  نازیزع  امـش  زا  یـضعب  هک  ار  یدراوم 

.تسا میناوت » یم ام   » دامن هسلج  نیا  .دراد  دوجو  تسا و  نایرج  رد  نآلا  درک و  دھاوخ  زورب  جیردتب  رت  هدرتسگ یاھ  هنماد

دنتسھ یدارفا  ام  ناناوج  نایم  رد  هک  دھد  یم ناشن  همھ  هب  نیا  .دیتسھ  ام  یاھناوج  ام و  روشک  شزرااب  ی  هتسد نیا  زا  ینیچلگ  امـش  اما  دیتسین ؛ اھامـش  طقف  روشک  ناگبخن 

نیا زا  دنتـسھ و  ناـشخرد  یاھدادعتـسا  اـھ  نیا دـنروایب و  ار  یا  هتـسجرب یاـھ  هـبتر روـشک  لـخاد  رد  یتاـقباسم  عیـسو  یاـھ  هـصرع رد  یناـھج و  تاـقباسم  رد  دـنناوت  یم هـک 

ی هلق ام و  نیب  هک  ار  یفرژ  ی  هرد درب و  دـھاوخ  شیپ  تخاس و  دـھاوخ  ار  شدوخ  ام  زیزع  روشک  ناریا و  تلم  اھ  نیا هب  ی  هیکت اب  میراد و  دایز  روشک  رد  اـم  ناـشخرد  یاھدادعتـسا 

.درک دھاوخ  رُپ  جیردتب  دندروآ ، دوجو  هب  ایند  رد  ملع 

شزرا تیمھا و  دوش  یمن دراد ؛ ییاج  نیرتیو  دراد ؛ ینأش  شیاـمن  هتبلا  .متـسین  قفاوم  هجو  چـیھ هب ینیرتیو  اھامـش - لوق  هب  یـشیامن و - راـک  اـب  نم  هک  تسا  نیا  مود  ی  هتکن

.تشاد دھاوخ  یپ  رد  ار  ترخآ  ایند و  نارسخ  نیا ، رد  ندش  رصحنم  اما  درک ؛ راکنا  ار  هاگشیامن  نیرتیو و  شیامن و 

کی یتقو  ام  هکنیا  ناگبخن ؛ هب  نتخادرپ  یروانف ، هب  نداد  تیمھا  قیقحت ، هب  نداد  تیمھا  ملع ، هب  نداد  تیمھا  ی  هلأسم دیدروآ - نابز  رب  زورما  امـش  هک  ییاھفرح  .میراک  لابند  ام 

اھ نیا تسا ؛ نم  یاھفرح  مدرک - تشاددای  ار  نآ  زا  یا  هصالخ نم  دـیتفگ و  امـش  هک  یناوارف  بلاطم  و  دوب ، دـھاوخ  روشک  هب  قلعتم  دورب ، مھ  ایند  یاـجرھ  میدرک ، مرگلد  ار  هبخن 

یوس زا  زور  کی  اھفرح  نیا  هک  دشاب  ناتدای  ای  دینادب  هکنیا  نودب  امش  منیب  یم منک ، یم هاگن  زورما  نم  .میوگ  یم مراد  نم  شیپ  لاس  هدزاود  شیپ ، لاس  هد  زا  هک  تسا  ییاھفرح 

مـشچ یروک  هب  میتساوخ و  یم اـم  هک  تسا  یزیچ  ناـمھ  نیا  تسا ؛ تفرـشیپ  نیا  تسامـش ؛ لد  فرح  دـینز و  یم ار  اـھفرح  نیا  دـیراد  ناـتدوخ  هدـش ، هتفگ  ماـظن  نالوئـسم 

.تسا هدش  دنتساوخ ، یمن هک  ینانمشد 

1384/07/03 روشک رسارس  ناگبخن  نایوجشناد و  رادید  رد  تانایب 

دـشاب ریزگان  دراد ، جایتحا  یملع  تفرـشیپ  کی  هب  سکرھ  هک  دشاب  ییاج  دیاب  امـش  روشک  رگید  لاس  هاجنپ  هک  دینکب  ار  نیا  رکف  امـش  متفگ  اھوجـشناد  تاسلج  زا  یکی  رد  نم 

زا یـضعب  اکیرما و  یروانف  تفرـشیپ  تکرب  هب  ًاتدمع  یـسیلگنا  نابز  زورما  هک  روط  نیمھ هک  دـنک  دـیلوت  یتاقیقحت  یملع و  رثا  ردـق  نآ امـش  روشک  ینعی  دریگب ؛ دای  یـسراف  نابز 

تمھ رگا  تسا و  یندش  نیا  دیریگب ؛ رارق  هلق  رد  دیناوتب  دیاب  امـش  .دینک  جـیار  ایند  رد  نات  یملع دـشر  عبت  هب  ار  یـسراف  نابز  دـیناوتب  امـش  هدـش ، جـیار  ایند  رد  رگید  یاھروشک 

.تسا یعطق  میرامگب ،

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

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

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

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

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

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

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

نکیل دنتـشاد ، مھ  یداصتقا  ی  هطبار ام  اب  ّیتح  هک  ییاـھتلود  یریگ  تخـس یباسحدـب و  طیارـش  رد  هدوب ، یداـصتقا  یـسایس و  راـشف  طیارـش  رد  هدوب ، یداـصتقا  ی  هرـصاحم
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دیاـب اـم  یاـھناوج  ار  تیفرظ  نیا  .دـناوت  یم هک  تسا  تلم  کـی  یارب  یگرزب  یلیخ  تیفرظ  نیا ، .میتـسناوت  اـم  یلو  هدوـب ؛ دـندرک ، یم یباسحدـب  یکـشخ و  نخاـن یـسنجدب و 

.دنسانشب

1384/06/17 یربھر ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

هک دـننک  یم ساـسحا  دـنا ؛ هداتـسیا ماـظن  نیا  یاـپ  مدرم  تسا ؛ یمدرم  ماـظن  نیا  هک  دـننک  یم ساـسحا  تسا ؛ یرگید  ریوصت  اـیند ، رد  یمالـسا  یروـھمج  ماـظن  ریوـصت  زورما 

راک یور  هک  یدـیدج  یاھلـسن  دـش و  هدرپس  یـشومارف  هب  بالقنا  ینابم  ماما و  ینابم  هک  دـندرک  یم روصت  .تسا  هدـنز  دـندرک ، یم غیلبت  اھ  نآ هچنآ  فالخرب  بـالقنا  یاـھراعش 

تفرشیپ رگا  یمالـسا  ماظن  هن ، هک  دش  نشور  دروخ و  مھ  هب  همھ  اھ  نیا اما  دنا ؛ هدرک رظن  دیدجت  مھ  ماظن  نیا  لاجر  نالوئـسم و  ّیتح  دنا و  هدش نادرگور  ینابم  نآ  زا  دنا ، هدمآ

هریخ هجوتم و  دوخ  هب  ار  همھ  مشچ  اھ  هنحـص ی  همھ رد  یروآ  تریح لکـش  هب  هھد  ود  نیا  لوط  رد  اھدادعتـسا  زورب  رگا  هتـشاد ، تفرـشیپ  یروانف  نادـیم  رد  رگا  هتـشاد ، یملع 

ماما و مان  بالقنا و  رگ  تیادھ تسد  هتفرگ و  تروص  یمالسا  ماظن  رکفت  رتسب  رد  اھ  نیا ی  همھ هتفرگ ، ماجنا  اھ  هنیمز ی  همھ رد  روشک  یزاسون  زاسو و  تخاس همھ  نیا رگا  هدرک ،

، دوب اـھ  نھذ رد  هک  یطلغ  روصت  دـندیمھف ؛ دـندرک و  سح  همھ  ار  نیا  هدروآ ؛ دوجو  هب  ار  ثداوح  نیا  یناـمیا  یاـھ  هزیگنا هدوب و  تاـکرح  نیا  ی  همھ یاوـشیپ  ماـما  هار  ماـما و  داـی 

هب ار  دروم  راھچ  طقف  نم  .تسا  همھ  شود  رب  یرت  نیگنس فیاظو  هک  تسا  نیا  هدنب  ساسحا  دیدج ، تیعضو  نیا  اب  زورما  .تفر  الاب  یمالسا  یروھمج  ماظن  رابتعا  دش و  حیحـصت 

.تسین دایز  تقو  نوچ  منک ؛ یم ضرع  هاتوک  هراشا و 

1384/06/02 جیسب تمواقم  یورین  فلتخم  یاھ  هدر هاگحبص  مسارم  رد  تانایب 

امش و دوجو  رد  امش ، ی  هدارا رد  امش ، نھذ  رد  امش ، لد  رد  لاعتم  یادخ  هک  یمیظع  یورین  هب  دیھدن ؛ تسد  زا  لاعتم  یادخ  هب  ار  ناتلکوت  دیراپـسب ؛ ادخ  هب  لد  دیـشاب ؛ ادخ  اب 

رظن هب  مارآ  یھاگ  تسا  نکمم  ناریا  تلم  سونایقا  .دـینک  اج  هباج ار  میظع  یاھھوک  دـیناوت  یم ورین  نیا  اب  دـینادب  دـیروایب و  نامیا  رواب و  تسا ، هداد  رارق  هعیدو  هب  امـش  مسج  رد 

ماجنا یگرزب  یاھراک  ام  یاھناوج  دزیخرب ، نافوط  هب  شا  ینامیا ینید و  قامعا  رب  ی  هیکت اب  میظع  سونایقا  نیا  رگا  .دروآ  دھاوخ  دوجو  هب  اھ  یمانوس دـش ، ینافوط  رگا  اما  دـسرب ؛

لئاسم نادیم  رد  تسھ ؛ یعامتجا  لئاسم  نادـیم  رد  تسھ ؛ ملع  نادـیم  رد  تسا - گنج  نادـیم  هب  طوبرم  هنومن  کی  تسین - گنج  نادـیم  رد  طقف  گرزب  یاھراک  نیا  .دـنھد  یم

زا همھ  اھ  هزجعم نیا  اھراک و  نیا  .تسھ  ینف  یملع و  یاھ  تفرـشیپ یروانف و  نادیم  رد  تسھ ؛ مدرم  نایم  رد  لئاضف  نیا  شرتسگ  یقالخا و  لئاضف  داجیا  رد  تسھ ؛ یگنھرف 

.دنا جیسب یازجا  عقاو  رد  ناریا  تلم  ی  همھ تسا و  جیـسب  شدامن  ناریا  تلم  .دیآ  یمرب درم  نز و  ریپ و  ناوج و  جیـسب  زا  دیآ ؛ یمرب ناریا  زیزع  تلم  امـش  زا  دیآ ؛ یمرب اھناوج  امش 

.تسا هدش  لیدبت  روانت  تخرد  نیا  هب  زورما  هک  درک ، یرایبآ  داد و  شرورپ  وا  ار  لاھن  نیا  درک و  یزیر  یپ وا  ار  عیفر  ناینب  نیا  هک  دنک  داش  ار  ام  لحار  گرزب و  ماما  حور  لاعتم  یادخ 

1384/05/28 هعمجزامن یاھ  هبطخ رد  تانایب 

رد میناوتب  رگا  میا ، هدوب قفوم  مھ  لماک  روط  هب  ّهللا  دمحب  میا و  هدمآ نآلا  ات  هک  ار  یھار  یی ، هتسھ 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 اھ  نآ .تسا  هفرص  هب  نورقم  مھ  یداصتقا  ظاحل  زا  .تسا  شزرااب  ام  یارب  یلیخ  یملع  ظاحل 

، اقآ هن  دیوگب  یسک  دینک ؛ هرادا  نآ  زا  ار  ناتیگدنز  دیشورفب و  دینک و  دیلوت  هویم  ای  دیراکب  یزبس  ناتدوخ  ی  هچغاب رد  دیھاوخب  امـش  هک  تسا  نیا  لثم  نیا  .دینک  هدافتـسا  یندش -

.روخب شورفب و  تیاپ - ریز  شرف  نآ  یخیرات ، نیگن  نآ  یمیدق ، یاھراگدای  نآ  تسھ - تا  هناخ رد  هک  ییایشا  ورب  امش 

1384/05/10 متشھ تلود  تأیھ  یاضعا  روھمج و  سیئر رادید  نیرخآ  رد  تانایب 

رد ام  کسفن .» نمف  ةئیـس  نم  کباصا  ام  نمف هللا و  ةنـسح  نم  کباصا  اـم  : » دـیامرف یم نآرق  .میھد  رارق  بطاـخم  ار  دوخ  لوا  ی  هجرد رد  اـھ  یماـکان رد  دـیاب  هشیمھ  اـم  هتبلا 

یارب ار  یھلا  رجا  مینک و  هارمھ  نیا  اب  ار  یھلا  رکـش  لاحرھ  هب یلو  میھد ؛ رارق  بطاخم  دیآ ، یم یقیفوت  یب یماکان و  نامرظن  هب  هک  ییاھزیچ  ی  همھ رد  ار  دوخ  دـیاب  لوا  ی  هجرد

نم هتـشذگ  یاھلاس  رد  .منک  یم رکـشت  امـش  زا  مدوب - امـش  یاھـشالت  دھاش  هک  یرادقم  نآ  مدوخ - مھـس  هب  نم  نیاربانب  .مینادب  ّملـسم  دریگ ، یم ماجنا  وا  رطاخ  هب هک  یراک 

رد امـش  .مینادب  یھلا  معن  زا  یگرزب  تمعن  ار  نآ  دیاب  ام  هک  تسا  یزیچ  نیا  مدوب ؛ اھ  هنیمز ی  همھ رد  نارھاوخ  ناردارب و  امـش  یمتاخ و  یاقآ  بانج  یدج  مجحرُپ و  شالت  دھاش 

ملع و ی  هنیمز رد  مھ  یزرواشک ، ی  هنیمز رد  مھ  تعنص ، ی  هنیمز رد  مھ  زورما ، .دیدیسر  مھ  یدایز  تاقیفوت  هب  ّهللا  دمحب  دیداد و  ماجنا  ار  یمکارتم  شالت  تخس و  راک  تدم  نیا 

دھاوخن هدودز  تلم  نیا  ی  هظفاح زا  دنام و  دھاوخ  تلم  نیا  روشک و  نیا  یارب  اھ  نیا میراد ؛ یدایز  ریگمشچ و  رایسب  یاھ  تفرـشیپ ام  تامدخ ، ِنوگانوگ  یاھ  هنیمز رد  مھ  یروانف ،

.دیتسھ میھس  اھشالت  نیا  شاداپ  رجا و  رد  ًانیقی  دیدوب ، سسؤم  ای  رثؤم  ای  میھس  اھراک  نیا  رد  هک  ینارھاوخ  ناردارب و  امش  ی  همھ .دش 

1384/03/14 ( هر ) ینیمخ ماما  ترضح  لاحترا  درگلاس  رد  تانایب 

بتکم نیا  ام و  تلم  روشک و  هب  لاس  جـنپ  تسیب و  نیا  لوط  رد  مھ  تالمح  نیرتشیب  .درذـگ  یم ناـمز  نآ  زا  لاـس  جـنپ  تسیب و  .درک  یراذـگ  ناـینب ار  یمالـسا  ماـظن  بتکم ، نیا 

یاھ یھاگآ یاقترا  ی  هنیمز رد  للملا ، نیب تسایـس  ی  هنیمز رد  نارمع ، ی  هنیمز رد  ملع ، ی  هنیمز رد  ام  تلم  .تسا  هدرک  تفرـشیپ  زور  هب  زور  ام  تلم  اما  تسا ؛ هدـش  یـسایس 

هتشاد یتفرشیپ  رگید ، یاھ  هنیمز زا  یرایسب  رد  و  یمدرم ، یاھدادعتسا  یایحا  یروانف و  تردق  ندروآ  تسد  هب ی  هنیمز رد  روشک ، میظع  یاھانبریز  تخاس  ی  هنیمز رد  نوگانوگ ،

هک ییاجنآ  رد  میا و  هتفر شیپ  زور  هب ماگنھب و  بالقنا ، یاھ  همانرب رد  هک  مینک  یمن اعدا  زگرھ  اـم  .تسا  مالـسا  تکرب  هب  نیا  هدرک ؛ یمن مھ  ار  نآ  روصت  ّیتح  هتـشذگ  رد  هک  تسا 

یاھتیقفوم مھ  زورما  .دش  دـھاوخ  رتشیب  اھتیقفوم  کش  نودـب  مینک ، راک  رتھب  رتشیب و  رگا  فلتخم  یاھ  هدر رد  نالوئـسم  ام  .تسام  ِیراک  مک نیا  اما  هن ، میتسھ ؛ میـشاب ، دـیاب 

ام .تسا  لوقعلاریحم  اـم  ناـناوج  یاھدادعتـسا  جارختـسا  یملع و  تفرـشیپ  تسا و  هداـمآ  روشک  یاـھانبریز  تسا ؛ یوـق  اـم  تلود  تسا ؛ یوـق  اـم  تلم  زورما  .میراد  یرایـسب 

، یراد نید مچرپ  مالـسا ، مچرپ  زورما  .مینک  یم تفرـشیپ  یھلا  ی  هوق لوح و  هب  راگدرورپ و  لضف  هب  درک و  دـھاوخ  ام  تلم  مھ  ار  راـک  نیا  و  میھد ؛ باتـش  ار  دوخ  تکرح  میناوت  یم

نیا هک  ار  هچنآ  دنھد و  ناشن  کچوک  ار  اھدرواتـسد  نیا  دننک  یم یعـس  دوخ  ِتاغیلبت  رد  اھ  نمـشد .تسام  تلم  تسد  رد  تسایـس  ی  هنیمز رد  یروآون  مچرپ  تعاجـش و  مچرپ 

.دنناوت یمن اما  دنزادنیب ؛ ملق  زا  هدروآ ، تسد  هب تلم 

1384/03/10 ( هر ) ینیمخ ماما  لاحترا  درگلاس  مسارم  یرازگرب  داتس  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

نادیم نیا  دراو  هناریلد  دیاب  مزال ؛ تراسج  تأرج و  اب  لماک و  نییبت  اب  تحارـص ، اب  مینک ؛ لابند  ماما  شور  نامھ  اب  دیاب  میا ، هدرک نییعت  بالقنا  نیا  فادـھا  ناونع  هب  زورما  هک  ار  هچنآ 

ملع تفرشیپ  هب  روشک و  یدابآ  هب  دھاوخب  رگا  تلم  نیا  .تسا  نیا  دنک ، یم ظفح  ار  ام  تیوھ  یدازآ و  لالقتسا و  دراد و  یم هگن  نانمـشد  لباقم  رد  ار  ام  هچنآ  مینادب  دیاب  ام  .دش 

؛ دنک لابند  ار  ماما  طخ  هک  تسا  نیا  شھار  دنک ، تفرـشیپ  لئاسم - رگید  یزرواشک و  ی  هلأسم تراجت ، ی  هلأسم ایند - یدام  نوگانوگ  یاھ  شلاچ ی  هلفاق رد  دھاوخب  رگا  دـسرب و 

.تساھدادعتسا نیا  ندرک  لعفلاب  اھناسنا و  ی  هنیس نورد  ِناھنپ  یاھ  هنیجنگ جارختسا  دوخ ، تیوھ  هب  تشگزاب  لالقتسا ، طخ  طخ ، نیا  نوچ 

1384/03/05 یجیسب نایوجشناد  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هکنیااب .تسا  هداد  ناشن  ار  قطنم  نآ  تحـص  مھ  هعماج  یاھ  تیعقاو .دنروآ  یم مک  ام  لباقم  رد  نارگید  میروآ ؛ یمن مک  سک  چیھ لباقم  رد  قطنم  ظاحل  زا  ام  .تسا  یوق  ام  قطنم 

نامھ اب  ام  اجرھ  لاح  نیعرد هدوب ؛ اھ  یضعب ِیلاح  یب یتمھ و  یب هدوب ، اھ  هاگتسد رد  بابان  یاھ  مدآ ذوفن  هدوب ، ینوریب  عناوم  گنج و  هدش ، یراک  بارخ یدامتم  یاھلاس  لوط  رد 

.هدمآ دوجو  هب  اھراک  رد  هک  تسا  ینوگانوگ  یاھ  شیاشگ یملع و  یتعنـص و  یاھ  تفرـشیپ نیمھ  شیاھ  هنومن میا ؛ هتفر شیپ  ًاعقاو  میا ، هتفر ولج  لیـصا  ِیبالقنا  تارکفت  لوصا و 

اھراک اجرھ  .ما  هدرک هدھاشم  هبرجت  هب  فلتخم  یاھاج  رد  هدنب  ار  نیا  دراد ؛ یا  هدننک نییعت ِتیلوئسم  اجنآ  رد  نمؤم  رصنع  کی  دید  تفر ، یتقو  ناسنا  دش ، یا  هتـسجرب ِراک  اجرھ 

رد نیاربانب  .دراد  دوجو  دوش ، یم اھ  نیا لاثما  یزاب و  قیفر ضیعبت و  داسف و  یبلط و  عفن هب  رجنم  هک  اھ  یا هشیر یب اھ و  ینامیا یب نیا  زا  نآ  رد  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب تسا ، گـنل 

.میا هدومزآ ار  رکف  نیا  ام  مھ  لمع  نادیم 

1384/03/03 ادھش یاھ  هداوناخ نارگراثیا و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 
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یملع و ظاحل  زا  ردقچ  تسا ؛ هدش  راک  تکلمم  نیا  رد  ردـقچ  .مینک  یم هدـھاشم  میراد  مھ  ار  تفرـشیپ  رادـقم  نآ  جـیاتن  میتفر و  شیپ  مھ  یردـق  میدـش و  هار  نیا  دراو  ام  هتبلا 

هدرک میھفت  وا  هب  هک  یتلم  .تسا  هتفر  الاب  نوگانوگ  یاھ  تیلاعف یروانف و  یملع ، فلتخم  یاھ  نادـیم رد  ناناوج  سفن  هب  دامتعا  ردـقچ  تسا ؛ هدرک  تفرـشیپ  روشک  نیا  یروانف 

هدیـسر و ییاناوت  ءانغتـسا و  ساسحا  هب  رـضاح  لاح  رد  دنک ، ییادگ  اھ  نآ زا  دنک و  اشامت  دنیـشنب و  دیاب  وا  دننکب و  نارگید  دـیاب  ار  زیچ  همھ  دـنکب و  دـناوت  یمن یراک  چـیھ  دـندوب 

.مینک تفرشیپ  دیاب  نیا  زا  شیب  یلیخ  میراد و  رارق  هار  لیاوا  رد  زونھ  اما  میا ؛ هدرک تفرشیپ  یلیخ  ام  .تسا  هدرک  میسرت  دوخ  لباقم  رد  ار  یدیدج  یاھ  قفا

1384/02/19 نامرک ناتسا  نایوجشناد  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

وجتسج برغ  یاھوگلا  زا  قلطم  دیلقت  رد  ار  نآ  هار  اما  دنھاوخ ، یم ار  اھ  نیا لاثما  یشیدنادازآ و  تباقر و  نادیم  ملع و  تفرشیپ  دشر و  هعـسوت و  هک  دنتـسھ  یناسک  هتـسد  کی 

تالایا روشک  اپورا و  لماش  یبرغ ؛ یاھروشک  زا  دـنترابع  هک  زورما ، یایند  رد  یتیلقا  ًالعف  دنتـسھ ؟ یناسک  هچ  ناورھر  دـنتفر .» ناورھر  هک  ور  نانچ  هر   » دـننک یم رکف  دـننک ؛ یم

.مزادرپ یم رتشیب  شخب  نیا  هب  مدرگ و  یمرب دعب  نم  .رگید  ی  هتفرشیپ یاھروشک  زا  یضعب  اکیرما و  ی  هدحتم

: رعاش نآ  لوق  هب  .دنیوج  یم شیوخ  رد  ار  شیوخ  هک  دنتسھ  یناسک  مھ  هدع  کی 

نک ادیوھ  ار  دوخ  رھوگ 

سب تسا و  نیا  لامک 

نک ادیپ  شیوخ  رد  ار  شیوخ 

سب تسا و  نیا  لامک 

لکـش هب  وگلا  نآ  هب  ندیـسر  یارب  تیافک  ردق  هب یناریا  رادیب  هاگآ و  ناوج  کی  ناریا و  تلم  رایتخا  رد  دوجوم  لمعلاروتـسد  تفرعم و  هشیدنا و  ی  هعومجم رد  هک  دننک  یم رکف  اھ  نیا

هک دراد  دوجو  یھاوخ  نامرآ ی  هلوقم هب  اھ  هاگن ماسقا  عاونا و  .ما  هدـش انـشآ  ما و  هتـشاد دروخرب  رایـسب  مھ  اھ  هعومجم نیا  اب  هدـنب  .دنتـسین  مک  مھ  اھ  نیا .دراد  دوجو  هار  لـماک 

.مدرک ضرع 

1384/02/18 ناجنسفر ناتسرھش  مدرم  رادید  رد  تانایب 

نیا .دـنھد  رارق  هجوت  دروم  هراومھ  ار  مورحم  تاقبط  دـننک و  تیاـعر  ار  تلادـع  دـنفظوم  اھرھـش - اـھ و  ناتـسا حطـس  رد  روشک ، حطـس  رد  فلتخم - یاـھ  هدر رد  روشک  نالوئـسم 

تفرـشیپ یلمع ، یملع و  تفرـشیپ  نآ ، رد  هک  یا  هعماج .تسین  روط  نیا هجو  چـیھ هب تسا ؛ فلاخم  هعماج  یدام  هافر  هعـسوت و  تفرـشیپ و  اب  مالـسا  مینک  لایخ  رگا  تساطخ 

تنس .تسا  تھج  نیمھ  زا  تیلاعف ، شالت و  لمع و  ملع و  هب  مالسا  قیوشت  .ددنـسپ  یم دوخ  ناوریپ  یارب  ار  نیا  مالـسا  دشاب ؛ هتـشاد  دوجو  مدرم  ِییایند  تفرـشیپ  یروانف و 

رد ندش  قرغ  اھتنم  دنک ؛ یم نیمأت  مھ  ار  مدرم  یدام  تایح  مالـسا  نیاربانب  .دید  دھاوخ  ار  نآ  ی  هجیتن دـیدرت  نودـب  دـنک ، راک  شالت و  یتلم  رھ  هک  تسا  هتفرگ  رارق  نیا  رب  یھلا 

یمالسا ماظن  نیا ، و  دریذپ ؛ یمن ددنسپ و  یمن ار  مدرم  فلتخم  یاھرشق  نیب  نتخادنا  هلصاف  و  هعماج ، تاقبط  نیب  فاکـش  داجیا  یونعم ، یاھ  شزرا ندرک  شومارف  یدام ، تایح 

.تسا هدرک  زاتمم  ار 

1384/02/18 ناجنسفر ناتسرھش  مدرم  رادید  رد  تانایب 

روصت یـضعب  .تسا  هدرک  راداو  زورما  ات  دنک و  یم راداو  ییارآ  فص هب  نآ  لباقم  رد  ار  یمالـسا  یروھمج  ِیناھج  رادـغ  نانمـشد  هک  تسا  یمالـسا  یروھمج  ماظن  ی  هبذاج نیمھ 

ماظن هب  تبـسن  هک  دنک  یم کیرحت  ار  اکیرما  اکیرما » رب  گرم   » راعـش دننک  یم لایخ  یـضعب  دننک ؛ ینمـشد  ام  اب  دنیایب  هک  میا  هدرک کیرحت  ار  دوخ  یناھج  نانمـشد  ام  دـننک  یم

؛ تسا تلادع  ی  هتشارفارب مچرپ  رطاخ  هب  یمالسا ، ماظن  اب  ایند  رد  یربکتسم  رھ  ییاکیرما و  ربکتسم  ماظن  ِینمشد  .تساطخ  نیا  دزروب ؛ ینمـشد  یمالـسا  ناریا  یمالـسا و 

یولج نیا ، هک  دناد  یم دنک ؛ یم تکرح  یلمع  یملع و  تفرشیپ  هعسوت و  دشر و  تمس  هب  دراد  یروشک  مالـسا  یالاو  میلاعت  اب  مالـسا و  مان  اب  دنیب  یم هک  تسا  نیا  رطاخ  هب 

ملع و نادیم  رد  هک  یروشک  رھ  اب  اھ  نآ .دـنفلاخم  دـنک ، ادـیپ  تسد  یملع  تفرـشیپ  هعـسوت و  هب  اھ  نآ تردـق  ورملق  زا  جراخ  هک  یروشک  رھ  اب  اھ  نآ .تفرگ  دـھاوخ  ار  اھ  نآ ذوفن 

عفانم تسا - ینغ  دـنمتورث و  ینیمزریز ، یداصتقا و  عبانم  یتایح و  عبانم  ظاحل  زا  هک  ملاـع - فلتخم  قطاـنم  رد  اـھ  نآ .دـنفلاخم  دـنک ، تکرح  اـھ  نآ اـب  تباـقر  تمـس  هب  هعـسوت ،

.دنریگب رایتخا  رد  ار  عبانم  نیا  دنناوتب  ناشدوخ  ِریوزت  رز و  روز و  تردق  اب  دننکفیب و  هجنپ  اھروشک  نیا  رب  هناربکتـسم  هناملاظ و  هک  دنتـسھ  نیا  یپ  رد  دـننک و  یم لابند  ار  ناشدوخ 

، دنھد لیکشت  ار  یماظن  ناشدوخ  ی  هدارا اب  اھتلم  نیا  دوش  هداد  هزاجا  هکنیا  هب  دسرب  هچ  دنتسین ؛ لئاق  تایح  قح  ملاع  زا  ی  هقطنم نیا  یاھروشک  روشک و  نیا  مدرم  یارب  اھ  نآ

اب رابکتسا  اکیرما و  ینمشد  .دنھد  جرخ  هب ییاھراکتبا  دننک و  یط  ار  یھار  دننک ، بیوصت  ار  ینیناوق  دنیارایب ، ار  یتلود  دننک ، باختنا  ار  یروھمج  سیئر دنروایب ، راک  رس  ار  یتموکح 

دنھاوخ یم اھ  نآ .تساھ  نآ ررـض  هب  مدرم ، سفن  هب  نانیمطا  و  لالقتـسا ، هب  مدرم  ی  هقالع مدرم ، ناـمیا  نوچ  تسا ؛ یمدرم  ی  هنادـنم تردـق تکرح  نیا  رطاـخ  هب یمالـسا  ناریا 

یروشک یتقو  .دـنراد  هگن  ناشدوخ  هب  ی  هتـسباو ار  هقطنم  نیا  یاھروشک  یـسایس  یداصتقا و  یگنھرف ، ظاـحل  زا  دـنھاوخ  یم اـھ  نآ .دـنراد  هگن  هتـسباو  هشیمھ  ار  اـم  روشک 

ییاضران .دـنوش  یم یـضاران  اھ  نیا ًاعبط  دـنک ، یم تکرح  دـناسر ، یم الاو  فادـھا  تمـس  هب  ار  وا  هک  یھار  رد  دوخ ، هب  دامتعا  اب  دراد و  سفن  هب  نانیمطا  یتقو  تسا ، لقتـسم 

رادـیب زورما  ناریا  تلم  .دراپـسب  اھ  نآ هب  هرـسکی  ار  دوخ  داصتقا  گنھرف و  ایند و  نید و  رایتخا  ناریا  تلم  هک  دـنوش  یم یـضار  یتقو  اھ  نآ .تسا  رطاخ  نیا  هب  ام  یناھج  نانمـشد 

.دور یمن ییاھ  یردلق اھ و  ییوگروز نینچ  راب  ریز  تسا و  هدش 

1384/02/18 ناجنسفر ناتسرھش  مدرم  رادید  رد  تانایب 

تلم نیا  رگا  .تسا  یعیبط  تلم  نیا  یارب  اھ  تفرـشیپ نیا  .مینیب  یم میناد و  یم یداصتقا  ی  هعـسوت تاقیقحت و  یروانف ، ملع ، ی  هنیمز رد  ار  روشک  نیا  یاھ  تفرـشیپ ام  ی  همھ

ناناوج و ات  دریگب  ماجنا  یعامتجا  تلادع  ی  هیاس رد  اھ  تفرشیپ نیا  اھ و  تکرح نیا  هک  تسا  نیا  درک ، شالت  نآ  یارب  هیکت و  نآ  یور  دیاب  هچنآ  .تسا  یعیبط  ریغ  دنکن ، تفرـشیپ 

.دننک هدافتسا  روشک  نیا  تاناکما  زا  دنناوتب  ناریا  نوگانوگ  یاھ  شخب مدرم  ی  همھ

1384/02/14 نامرک ناتسا  ناگبخن  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ماجنا لماک  روط  هب دریگب ، ماجنا  دـیاب  اھ  هنیمز نیا  رد  هک  ییاھراک  زا  یرایـسب  هک  میفرتعم  هک  ینانچمھ  .میفرتعم  ام  ار  نیا  میراد ؛ ینیگنـس  فیاظو  ماظن ، نالوئـسم  ناونع  هب  اـم 

- ام روشک  رد  هک  تسا  یتالوقم  زا  یملع ، ینھذ و  یرکف و  تیقالخ  رد  تفرـشیپ  تیونعم و  قیقحت و  ملع و  ی  هلوقم هب  هاگن  .تسا  هتفرگن  ماـجنا  یتسرد  یبوخ و  هب  اـی  هتفرگن ،

.داد ام  هب  بالقنا  هک  تسا  ییون  هاگن  لوصحم  اھ  نیا .درادن  یدایز  ی  هقباس ریخا - یاھ  هھد نیا  رد  لقاال 

1384/02/14 دنرز ناتسرھش  مدرم  رادید  رد  تانایب 

داسف و رد  قرغ  ولگ  ات  دساف و  تموکح  یتوغاط و  تردـق  تسناوت  دوخ  هب  هاگن  تکرب  هب  ناریا  تلم  هک  تسا  نیا  مینک ، ضرع  ناریا  تلم  هب  لحارم  ی  همھ رد  میراد  رارـصا  ام  هچنآ 

یرابکتسا یاھوگدنلب  فانکا  زا  ناریا  تلم  یمالسا و  یروھمج  ماظن  هیلع  مالسا  نانمـشد  یاھ  هدبرع هک  مھ  زورما  .دزاس  اپرب  یمدرم  تموکح  کی  دنک و  نوگنرـس  ار  یگتـسباو 

یگتسبمھ لاس  نیدامن ، راک  کی  ناونع  هب  لاسما  هک  داحتا - یگتـسبمھ و  ظفح  اب  خسار و  ی  هدارا مزع و  اب  یگداتـسیا ، اب  دوخ ، هب  دامتعا  اب  دناوت  یم ناریا  تلم  زاب  تسا ، دنلب 

، تیونعم نامیا و  ظاحل  زا  مھ  دـنک ؛ نیمأت  ار  ایند  ِیون  یاھ  یروانف مھ  دـسرب ؛ یملع  تفرـشیپ  هب  مھ  دـسرب ؛ یدام  هاـفر  تورث و  هب  مھ  دـش - مـالعا  یمومع  تکراـشم  یلم و 

.دشخبب قمع  دوخ  رد  ار  ینید  تفرعم  دنک و  نیمأت  شدوخ  یارب  ار  نامیا  دروایب ؛ دوجو  هب  دوخ  یارب  دراد ، رارق  نآ  ألخ  رد  برغ  یدام  یایند  هک  ار  یزیچ 

1384/02/12 نامرک ناتسا  یادھش  یاھ  هداوناخ نارگراثیا و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تبسن ام  تفرشیپ  منک ؛ ضرع  امش  هب  ار  نیا  .هدرک  یدایز  رایـسب  یاھ  تفرـشیپ ناریا  روشک  للملا ، نیب یاھ  تیلاعف یروانف و  یملع ، یـسایس ، یداصتقا ، یاھ  هصرع رد  زورما 

شالت و نوھرم  دوجو  ی  همھ اب  ناریا  تلم  .تساھ  تدـھاجم اھ و  عافد نآ  نوھرم  اھ  تفرـشیپ نیا  اما  میا ؛ هدرک تفرـشیپ  یلیخ  ام  .تسا  رتولج  رتشیب و  رایـسب  اـم  ِناـناسمھ  هب 

راوشد یگدنز  هک  ینارگراثیا  هچ  دندش ، زابناج  هک  ینارگراثیا  هچ  اھامـش - لثم  دنداد - دیھـش  هک  ینارگراثیا  هچ  دندش ، دیھـش  هک  ینارگراثیا  هچ  تسا ؛ نارگراثیا  نیا  تدـھاجم 

ی هظحل هظحل اھردام  ردپ و  دندش و  ریسا  رّارج  ِرابج  نمـشد  دنب  رد  هک  ییاھ  نآ هچ  اھ - نیا نارـسمھ  اھ ، نیا ناردام  اھ ، نیا ناردپ  دندرک - لمحت  ناشدوخ  نازیزع  یارب  ار  یزابناج 
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ناج دنتفریذپ و  ار  رطخ  دنتفر و  گنج  یاھ  هھبج هب  هک  ییاھ  نآ هچ  و  دندش ؛ دیھـش  اج  نامھ رد  دنتـشگنرب و  تراسا  زا  هک  ییاھ  نآ هچ  و  دندرک ، لمحت  لد  نوخ  اب  ار  تراسا  نارود 

.دنک ادیپ  همادا  مالسا  یایند  ناشروشک و  یارب  ناشتاکرب  دننامب و  هدنز  اھ  نیا تساوخ  لاعتم  یادخ  اما  دندرک ، فرـص  ار  ناشدوخ  یورین  ی  همھ دنتفرگ و  تسد  فک  ار  ناشدوخ 

هار نیا  هک  یطرش  هب  دنا ؛ هدنز دیھش  نارادرس ، نیا  .روط  نیمھ مھ  نایدمحا  رادرس  روط ؛ نیمھ مھ  یفوئر  رادرس  تسا - دیھـش  کی  مھ  وا  تسا - رگراثیا  مھ  ینامیلـس  رادرس 

.تسا همھ  یارب  طورش  طرش و  نیا  هتبلا  .دنھد  همادا  ار 
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نیا رد  نامرک  رگید  یاھرھش  یخرب  زا  هک  یناسک  نامرک و  مدرم  ِزیزع  عمج  امـش  هب  ار  روشک  لئاسم  ناتـسا و  نیا  هب  طوبرم  ِیـساسا  بلاطم  منک و  یم هدافتـسا  تصرف  نیا  زا 

.منک یم ضرع  دیا ، هدرک تکرش  میظع  عامتجا 

قیمع و ِیراد  نید یملع و  یاھ  تفرـشیپ یرامعم و  رنھ و  ملع و  ی  هشیر هک  یی  هنادواج یاھ  هرھچ ناتـسا  نیا  رد  .تسا  یخیراـت  تاراـختفا  زا  رادروخرب  ناتـسا  نیا  رھـش و  نیا 

نب دـمحم  مان  اب  شیپ  لاس  رازھ  زا  شیب  زا  ار  ناتـسا  نیا  رد  رنھ  ملع و  ی  هشیر تمدـق  .دنتـسھ  یرایـسب  یاھ  هرھچ ام  روشک  خـیرات  لوط  رد  دـنھد ، یم ناـشن  ار  خـسار  ناـمیا 

ناتسا و نیا  ِیخیرات  راختفارُپ  ی  هتشذگ رد  دندوب - دنمرنھ  رعاش و  هیقف ، ملاع ، مجنم ، نادیـضایر ، هک  یگرزب - ِیبدا  یرنھ و  یملع ، یاھ  تیـصخش وا  زا  دعب  و  یناھام ، یـسیع 

.درک هدھاشم  ناوت  یم رھش  نیا 
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لثم ام - روشک  هب  تبـسن  یرابکتـسا  یایند  تسایـس  زور  نآ  .دـش  یم هدیـشک  ریجنز  هب  بوکرـس و  اھدادعتـسا  دـش و  یم هتـشاد  هگن  بقع  ًادـمع  توغاـط  نارود  رد  اـم  روشک 

، نداعم تفن ، زا  دنتـساوخ  یم دندیدنـسپ ؛ یمن ار  روشک  تفرـشیپ  اذل  دنراد ؛ هگن  ناشدوخ  یارب  ار  یھدریـش  واگ  هک  دوب  نیا  اھروشک - هب  تبـسن  رابکتـسا  ی  هشیمھ تسایس 

؛ دندیبلط یم ار  دوخ  ناوخ  ِراوخ  هزیر هدننک و  فرصم اھ  نآ دوش ؛ اھ  نآ بیقر  دنک و  تفرشیپ  یملع  ظاحل  زا  یروشک  دننیبب  دنتسناوت  یمن .دننک  هدافتسا  روشک  فرـصم  رازاب  عبانم و 

.دوب اھ  همانرب اھ و  تسایس نامھ  مھ  اھ  همانرب اھ و  تسایس دوب ؛ اھ  نآ هب  ی  هتسباو مھ  تموکح 

ی هیھت رد  ملع ، رد  یروانف ، رد  دیلوت ، رد  تعنص ، رد  روشک  زورما  .درک  زاب  ار  تلم  هار  تشادرب و  ار  اھدنبودیق  نیا  داد ؛ تاجن  یگتسباو  زا  ار  روشک  یمالسا  ماظن  یمالسا و  بالقنا 

دراوم زا  یضعب  دصرد ، اھدص  دراوم  زا  یضعب  مینک ، یم هاگن  ار  اھ  صخاش اھرامآ و  یتقو  .تسین  هسیاقم  لباق  بالقنا  زا  لبق  اب  روشک ، ی  هدنیآ یانب  یارب  یساسا  یاھ  تخاسریز

.تسا هدش  ادیپ  تفرشیپ  یساسا  یاھ  صخاش رد  دصرد  اھرازھ  دراوم  زا  یضعب  و  دصرد ، رازھ 
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دیاب یلم  یاھرواب  یبالقنا و  نامیا  ینید ، رواب  .میونشب  مییوگب و  ینخس  طقف  یعامتجا  حالـص  زا  میناوت  یمن ام  .میونـشب  مییوگب و  یفرح  طقف  یعامتجا  تلادع  زا  میناوت  یمن ام 

قیوشت و ار  ایند  یاھ  ناملسم ات  تفرشیپ ، رادتقا و  ییاناوت و  زا  دوشب  ییوگلا  دیاب  دنک - یم تفرشیپ  مھ  یروانف  ملع و  تھج  رد  هک  دوخ - ِنمؤم  تلم  اب  ام  روشک  .دنک  ادیپ  قمع 

.تسا مھم  ام  یارب  تھج  نیا  هب  یخیرات  عطقم  نیا  .تسا  یتیعقوم  نینچ  هاگیاج و  نینچ  ناریا  تلم  ی  هتسیاش .دنک  دنلب  ار  مالسا  مان 
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یاھرھش زا  یشخب  زورما  .دنسرب  ییالاب  یاھ  هبتر هب  دنناوت  یم هدرک و  دازآ  ار  اھدادعتسا  هدرک ؛ انـشآ  ناشدوخ  قوقح  هب  هدرک ؛ رادیب  ار  مدرم  یمالـسا  ماظن  یمالـسا و  بالقنا 

یسک هچ  یتوغاط ، ماظن  ناقفخ  طیحم  رد  .دنراد  رارق  روشک  یالاب  رایسب  یاھ  هبتر وزج  یملع  تفرشیپ  ظاحل  زا  اھ و  هاگشناد رد  یلوبق  ظاحل  زا  دادعتـسا ، ظاحل  زا  امـش  ناتـسا 

زا دعب  تسا ؛ هداتفا  قافتا  نیا  زورما  دننک ؟ تفرشیپ  هنوگ  نیا دنشخردب و  ملع  یاھ  نادیم رد  روط  نیا دنناوتب  ناتـسا  نیا  ی  هداتفارود یاھرھـش  یاھ  هچب اھناوج و  هک  درک  یم روصت 

.دش دھاوخ  رتشیب  زور  هب  زور  راگدرورپ  لضف  هب  مھ  نیا 

1384/01/30 ناوج ناعرتخم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

، مینک تبحص  میراذگب و  نایم  رد  ناراکردنا  تسد نالوئسم و  اب  دیاب  ام  ار  داعبا  نیا  زا  یـضعب  .دراد  یفلتخم  داعبا  اھ  نآ تفرـشیپ  یملع و  یاھ  هصرع هب  اھناوج  دورو  یروآون و  هتبلا 

رد تکرح  هب  ار  اھ  نآ مھد ؛ یم یتارکذت  فلتخم  یاھـشخب  رد  روشک  نالوئـسم  هب  مزال  عقاوم  رد  ًامئاد  هدنب  .درادن  یی  هدیاف اجنیا  رد  شحرط  و  مینک ، یم ار  راک  نیا  هَّللا  ءاش  نإ  هک 

کی تسام ، زورما  ی  هسلج هب  طوبرم  هچنآ  .دنھد  ناشن  کرحت  رتشیب  مھم  رایـسب  ِراک  نیا  رد  اھ  نآ منک  یم یعـس  منک و  یم راداو  دـندرک ، نایب  ناشتانایب  رد  ناتـسود  هک  یتھج 

تیوھ نیا  تلم و  نیا  هب  هتـشذگ و  یدامتم  یاھلاس  .دیتسھ  یخیرات  راد  هشیر میظع و  تیوھ  کی  تلم و  کی  هب  قلعتم  اھناوج  امـش  هک  تسا  نیا  نآ  و  تسا ؛ هیـضق  نیا  زا  دعُب 

، تسھ اھامش  رد  زورما  هک  یدادعتـسا  ییاناوت و  .تسا  هدش  ملظ  ام  تلم  هب  ًاتقیقح  نامز ، لوط  رد  .میـشاب  هتـشاد  مشچ  ربارب  رد  ًامئاد  ام  ی  همھ دیاب  ار  نیا  هدش ؛ ملظ  یلم 

.دوش افوکش  دناوتب  ات  دراد  دیما  دامتعا و  حور  قیرزت  تخانـش و  قیوشت ، هب  جایتحا  یناسنا  دادعتـسا  اما  هتـشاد ؛ دوجو  ام  روشک  نانز  نادرم و  ناوج و  لسن  رد  اھ  هرود ی  همھ رد 

یـضعب .درک  دـیدرت  دـیابن  ًالـصا  عوضوم  نیا  رد  دـندوب ؛ اھ  تسایـس اھ و  تموکح هنیمز ، نیا  رد  مھ  یلـصا  رـصقم  .هدـش  لـمع  فلتخم  یاـھ  هرود رد  تسایـس  نیا  سکع  تسرد 

مولعم مھ  تلع  .دندرک  یم یریگولج  اھدادعتسا  زورب  زا  ینعی  دنتفر ؛ ار  هار  نیا  هتخانش  هتـسناد و  هک  یولھپ ، نارود  رد  نالوئـسم  بلغا  لثم  دننک ؛ یم راک  هچ  دنراد  دندیمھف  یم

صاخـشا اب  ًاعقاو  دـنھاوخب  هکنیا  هن  .دوبن  یعیبط  ِینمـشد  کی  یناریا ، دادعتـسااب  لسن  اب  اھ  نآ ینمـشد  .دـنامب  هتـسباو  دـیاب  یناریا  هک  دوب  نیا  اھ  نآ خـسار  ی  هدـیقع تسا ؛

.دوب هتساوخ  ار  نیا  اھ  نآ زا  یناھج  طلسم  رھاق و  یاھ  تسایس هن ، دننک ؛ ینمشد 
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ماجنا عورش  نیا  لاسما  هک  ار - زادنا  مشچ تمس  هب  هلاس  تسیب تکرح  تسناوت  دھاوخ  تیلوئسم  ساسحا  راک و  هب  قوش  یباداش و  طاشن و  یاراد  تیافک ، اب  یوق ، ناسنا  کی 

هب هزات  تکرح  کی  رد  دیدج و  ی  هرود کی  رد  روشک  ی  هدننکدراو عقاو  رد  تسا ؛ هدننک  عورـش دیزگ ، دھاوخرب  تاباختنا  رد  ناریا  تلم  هک  یریدـم  .دـنک  زاغآ  تردـق  توق و  اب  دریگ - یم

، دـنک راکنا  سکرھ  هدـش ؛ ماجنا  روشک  نیا  رد  یناوارف  یاھراک  زورما ، ات  گنج  زا  دـعب  زا  هتـشذگ ، یاھلاس  لوط  رد  .دراد  جایتحا  نآ  هب  ناریا  تلم  هک  تسا  ییاھزیچ  ناـمھ  تمس 

.تسا هدش  راک  اھ  هنیمز ی  همھ رد  نیاربانب  یروانف ؛ یملع و  یاھ  تفرشیپ ناوارف ، ینارمع  یاھراک  روشک ، یاھانبریز  تخاس  .تسا  هدرک  یفاصنا  یب
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مھ .تسا  یی  هتـسھ حالـس  نتخاـس  ِتـمھت  غورد  هـب یی و  هتـسھ یژرنا  ی  هلأـسم هـب  رظاـن  رتـشیب  دـننک ، یم یپرد  یپ اـکیرما  نادرمتلود  هـک  ییاـھ  لاـجنج اھدـیدھت و  زورما 

یارجام هک  دـنناد  یم یبوخب  اھ  نآ دوخ  .دـنا  هدز فرح  دوش ، دـیلوت  ناریا  ی  هلیـسو هب هک  یی  هتـسھ حالـس  رطخ  زا  اـھراب  اـھراب و  روشک  نیا  نادرمتلود  مھ  اـکیرما و  روھمج  سیئر

.دننارگن هتفرشیپ  دنمتردق و  ناریا  کی  نتفرگ  لکش  زا  هک  تسا  نیا  اھ  نآ ی  هلأسم تسین ؛ نیا  اھ  نآ ی  هلأسم .درادن  یتیعقاو  چیھ  تسا و  هناسفا  کی  یی  هتسھ حالـس  تخاس 

زا یکی  دراد و  ار  ایند  تفن  نیرتشیب  هک  ساسح  ی  هقطنم نیا  رد  دنھاوخ  یمن اھ  نآ .میتسین  یی  هتـسھ حالـس  لابند  ام  هک  دنناد  یم ّالا  و  دـنفلاخم ؛ ناریا  تلم  تفرـشیپ  اب  اھ  نآ

نردم یروانف  یملع و  تفرـشیپ  شناد و  زا  دـشاب و  هتفرـشیپ  دـنک ، یم یگدـنز  مالـسا  مچرپ  ریز  تسا و  لقتـسم  هک  یروشک  هنایمرواخ - ینعی  تسایند - قطانم  نیرت  ساسح

هاگورین امـش  دنیوگ  یم ام  هب  اذل  دنـشاب ؛ اھ  نآ جاتحم  هشیمھ  ناریا - تلم  هلمج  زا  هقطنم - نیا  یاھتلم  دـنھد  یم حـیجرت  اھ  یبرغ هک  تسا  نیا  هیـضق  تقیقح  .دـشاب  رادروخرب 

! دیرخب ام  زا  ار  هاگورین  نیا  تخوس  دییایب  اما  درادن ؛ یعنام  دیشاب ، هتشاد  مھ  یی  هتسھ
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.دنک مورحم  یروانف  یملع و  تفرـشیپ  کی  زا  ار  ناریا  تلم  هک  تسا  نیا  شفدھ  دوش ، یم هتفگ  یی  هتـسھ یژرنا  دروم  رد  اھ - ییاکیرما صوصخب  اھ - یبرغ تاغیلبت  رد  زورما  هچنآ 

یکـشزپ فراـصم  یاراد  مھ  تسا ، تسیزطیحم  تمالـس  مھ  تسا ، یرواـنف  مھ  تسا ، ملع  مھ  تسا ؛ ناریا  تلم  ّملـسم  قح  نیا  هلب ، میوـش ؟ مورحم  ارچ  تساـم ؛ قـح  نیا 

.دھد یمن تسد  زا  ار  نیا  ام  تلم  هک  تسا  یھیدب  و  تسا ، روشک  ناناوج  یارب  تفرشیپ  زادنا  مشچ دیما و  مھ  تسا ،
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یاھکـشوم رـس  دنک ؛ تسرد  یی  هتـسھ کھالک  دھاوخ  یم هکنیا  هب  دننک  یم مھتم  ار  ناریا  دننک ، ناھنپ  ار  دوخ  دـیلپ  فدـھ  هکنیا  یارب  ییاکیرما  قفانم  وگ و  غورد نارادمتـسایس 

یتلود اھنت  اھ  نآ .تساھ  ییاکیرمآ دوخ  راک  اھتلم  ندرک  دوبان  یارب  یمتا  بمب  دربراک  .مینک  یمن راتفر  یروط  نیا دوخ  ِنانمشد  اب  ام  دنک !؟ باترپ  اجک  دنک ! باترپ  دراذگب و  کیتسلاب 

رایتخا رد  ار  نآ  ناریا  اب  قارع  ی  هلاس تشھ گنج  رد  دندرب و  راک  هب  ار  نآ  دنتخاس و  ییایمیـش  حالـس  هک  دنتـسھ  اھ  یبرغ .دنا  هداد ماجنا  زورما  ات  ار  گرزب  تیانج  نیا  هک  دنتـسھ 

ملع زا  ام  .تسا  هدادن  ار  اھ  هزاجا نیا  ام  هب  مالـسا  .دندرک  کمک  تشپ  زا  مادص  هب  دـندرک و  توکـس  دـمآ ، شیپ  هار  نیا  زا  هک  یعیاجف  لباقم  رد  دنتـشاذگ و  اھ  یثعب اھ و  یمادـص

.تساھ ییاکیرمآ ی  هناھب نیا  مینک ؛ یم هدافتسا  تفرشیپ  یارب 
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دیایب و دوجو  هب  یکرحت  هک  میراد  عقوت  نکیل  دنک ؛ ادیپ  ققحت  یھاتوک  نامز  رد  ًامتح  میرادن  راظتنا  تسام ، رظن  دروم  هک  یجیاتن  دـصاقم و  .تسا  یلـسن  دـنچ  یاھراک  اھراک ، نیا 

راھچ تسیب و  رد  هک  مھ  یھار  نآ  اما  دـنک ؛ یم یط  تعاس  راھچ  تسیب و  فرظ  رد  ار  هار  کـی  دـنک ، یم یط  تعاـس  کـی  فرظ  رد  ار  هار  کـی  ناـسنا  .دوشب  تفرـشیپ  ساـسحا 

رد مھ  میراد ؛ عقوت  ار  تفرـشیپ  تکرح و  ساسحا  اھ  هنیمز ی  همھ رد  ام  .تسا  هتفر  شیپ  تعاس  کی  ردـق  هب هک  دـنک  ساسحا  لوا  تعاس  دـیاب  ناـسنا  دوش ، یط  دـیاب  تعاـس 

هک یی  یملع باجح  ندیرد  یملع و  قمع  ملع و  تفرشیپ  ی  هنیمز رد  مھ  یملع ، یاھ  هنیمز رد  مھ  یشزرا ، یاھ  هنیمز رد  مھ  یگنھرف ، یاھ  هنیمز رد  مھ  یداصتقا ، یاھ  هنیمز

، ریخا ی  هنیمز رد  هناتخبـشوخ  هک  دـننک ؛ ادـیپ  یـسرتسد  نتفر ، شیپ  شناد و  یاھزرم  نتـسکش  یملع و  ِیلـصا  طاقن  هب  ام  روشک  لـیبق  زا  ییاـھروشک  هکنیا  زا  دوش  یم عناـم 

تفرـشیپ اھ  هنیمز نیا  رد  میناوت  یم ام  بوخ ؛ ینف ، یملع و  راکتبا  تردـق  بوخ ؛ اھ ، ییاـناوت بوخ ؛ اھدادعتـسا ، .تسا  ییانثتـسا  یاـھروشک  وزج  ندوب ، بوخ  تھج  زا  اـم  روشک 

.تسا یی  هتسھ یژرنا  ی  هلأسم شا  هنومن کی  میا و  هدرک مھ  تفرشیپ  هک  مینک ،

1383/12/24 نازومآ شناد یمالسا  یاھ  نمجنا یاضعا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

، وا ی  هعماج دنک : هدھاشم  ار  تایصوصخ  نیا  دنک ، یم یگدنز  هک  یا  هعماج طیحم و  رد  هک  تسا  نیا  رتخد - هچ  رسپ ، هچ  اھامش - نینـس  رد  یناوج  رھ  یاھوزرآ  نیرت  مھم زا  یکی 

- ناناوج صوصخب  دارفا - ی  همھ یارب  ینـشور  قفا  دشاب و  رادروخرب  یناسنا  یقالخا  یناسنا و  ِیعامتجا  طباور  تلادع و  زا  دـشاب ؛ تیندـم  ملع و  ظاحل  زا  هتفرـشیپ  ی  هعماج کی 

هتفرگ ماجنا  رتدوز  لاس  یـس  ّیتح  ای  لاس و  هاجنپ  رگا  یمالـسا - بالقنا  ندروآ  دیدپ  ینعی  داد - ماجنا  شیپ  لاس  شـش  تسیب و  رد  ام  تلم  هک  یگرزب  راک  .دشاب  هتـشاد  دوجو 

ار یراک  نامھ  دوب  هتـسناوت  ناریا  تلم  رگا  تیطورـشم ، زا  دعب  یاھلاس  ای  دـمآ ، دوجو  هب  تیطورـشم  یتقو  .میتشاد  نامدوخ  ی  هناخ روشک و  رد  ار  ینامرآ  ی  هعماج نیا  زورما  دوب ،

کی مھ  تسا ، هتفرـشیپ  یتعنـص  یملع و  ظاحل  زا  مھ  هک  میـشاب  یا  هعماج دـھاش  میتسناوت  یم زورما  ام  دـش و  یم عورـش  ناـمز  نآ  زا  هار  درک ، یمالـسا  بـالقنا  رد  هک  دـنکب 

ی هنـشت ناریا  تلم  یتقو  یلو  تسا - مھم  یلیخ  اھناوج  یارب  نیا  هک  تسا - یونعم  نامیا  تیونعم و  ساسحا  زا  رادروخرب  ی  هعماـج کـی  مھ  تسا ، تلادـع  زا  رادروخرب  ی  هعماـج

یراکادف هب  رضاح  ای  تساوخ  یمن ناریا  تلم  هکنیا  هن  دراد ؛ یملع  قیقد و  ًالماک  ی  هبـساحم کی  دنتـشاذگن ، میوگ  یم هکنیا  .دریگب  تروص  لوحت  نیا  دنتـشاذگن  دوب ، یلوحت  نانچ 

ی همـشچرس هک  ناھاشداپ - تدمزارد  ِدادبتـسا  هیلع  روشک  نیا  رد  هک  یمیظع  تکرح  دندرک و  هدافتـسا  نآ  ناربھر  تلم و  یگبرجت  یب زا  تیطورـشم  ی  هرود رد  نکیل  ارچ ، دوبن ؛

دراو ناریا  تلم  .تسام  ریخا  خیرات  خلت  یاھارجام  زا  یکی  تیطورـشم  یارجام  .دندرک  مدھنم  چوپ و  ار  نآ  نورد  زا  دـندناشک و  هھاریب  هب  دوب ، هدـمآ  دوجو  هب  دوب - اھ  یتخبدـب ی  همھ

، نانمشد دنتـشادن ، یراک  ی  هبرجت نوچ  اما  دندرک ؛ یراکادف  بوخ  مھ  تلم  دندرک ؛ جیـسب  ار  مدرم  روشک  لخاد  زا  فجن و  زا  عجارم  گرزب و  یاملع  یناحور ، ناربھر  دندش ؛ نادیم 

.دنربب نیب  زا  دننک و  یثنخ  مدھنم و  نورد  زا  ار  تکرح  نیا  دنتسناوت  هناگیب  نارگ  هطلس اھ و  یذوفن

1383/12/24 نازومآ شناد یمالسا  یاھ  نمجنا یاضعا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

زا یـضعب  اـما  مقفاوـم ؛ یلیخ  اـھناوج  یداـش  حـیرفت و  یمرگرـس و  اـب  نم  هتبلا  .تساـھناوج  فیاـظو  وزج  لـطاب ، لـطاع و  یاـھ  یمرگرـس زا  ِزیھرپ  ینماد و  کاـپ ندـناوخ ، سرد 

راک نیا  مھ  رگید  یاھاج  یلیخ  رد  تسین ؛ ام  ی  هعماج صوصخم  نیا ، .دنک  یم ام  ی  هعماج دراو  ًادمع  ناناوج  ام و  ندرک  لفاغ  دصق  هب  نمشد  ار  فرحنم  یاھ  حیرفت اھ و  یمرگرس

هب هک  ییاھ  ید یـس ییاپورا ، یاھروشک  ّیتح  و  نیچ و -...  یزلام و  لثم  ییایـسآ - فلتخم  یاھروشک  رد  هک  میتشاد  یددـعتم  یاھربخ  هتـشذگ  لاس  ود  یکی  رد  .دـننک  یم ار 

هک ردخم - داوم  لثم  اھ  ید یـس نیا  اب  عقاو  رد  .دندرک  مدھنم  یروآ و  عمج دندوب ، هداد  صیخـشت  رـضم  هدـننک و  هارمگ اھناوج  یارب  اھ  نآ دوب و  هدـش  ناشروشک  دراو  قاچاق  تروص 

یھارمگ و لماع  اھ  نیا دنتـسھ ؛ ثیبخ  یاھ  تسینویھـص ًابلاغ  دننک ، یم قاچاق  ار  تالوصحم  نیا  هک  مھ  یناسک  .دـندرک  دروخرب  تسا - هانگ  اھناوج  یارب  نتـشگ ، اھ  نیا ربورود 

تفرـشیپ هب  ناریا  تلم  دنھاوخ  یمن .دنـسرت  یم ناریا  ی  هدنیآ زا  نوچ  ارچ ؟ .دنتـسھ  ناریا  رد  هژیو  روط  هب و  یمالـسا ، یاھروشک  رد  صوصخب  اھروشک ، زا  یلیخ  رد  اھناوج  داسف 

تلم هک  دھد  یم ناشن  رگید  یاھروشک  رد  یمالسا  یاھتکرح  هکنیاامک  دوش ؛ وگلا  یمالسا  یاھروشک  ی  هیقب یارب  هک  دسرب  یا  یعامتجا تفرشیپ  یندم و  تفرشیپ  یملع و 

رادروخرب ِیونعم  ی  هنالداع ی  هتفرشیپ ی  هعماج دینک و  حتف  ار  یقالخا  یناسنا و  یاھ  یتسیزمھ نامیا و  ملع و  یاھ  هلق دیناوتب  امـش  هک  یزور  اھتنم  هدش ؛ وگلا  مھ  نآلا  ات  ناریا 

.دیسرب اجنآ  هب  امش  دنراذگن  دنھاوخ  یم .دتفا  یم راک  زا  یلکب  نمشد  ی  هحلسا دینک ، هنیداھن  ار  بالقنا  یاھشزرا  دیروآ و  دوجو  هب  ار  انعم  هدام و  زا 

1383/12/05 ناسدنھم زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ار ام  ِیژولونکت  ردپ  یداصتقا  میرحت  دنیوگ  یم دنریگ و  یم رظن  رد  هعجاف  کی  ناونع  هب  ار  نیا  اھ  یـضعب .دشن  مامت  ام  ررـض  هب  ام ، اب  برغ  یایند  ِیبات  جک یلدـمھان و  رھق و  نیاربانب 

هدیـشک و شدوخ  تسد  هب  ناسنا  هک  ییاھ  هداج مھ  یھاگ  تسین ؛ بوخ  هتلافـسآ  ی  هداج هشیمھ  اما  دریگب ، ناسنا  یولج  زا  ار  هتلافـسآ  ی  هداج تسا  نکمم  هلب ، .دروآ  یمرد

هب ار  ام  دنا ، هدیـشک نارگید  هک  یی  هتلافـسآ ی  هداج .دنک  یم رب  نایم ار  هار  مھ  یھاگ  تسا ؛ رتدـیفم  یلیخ  ناسنا  تالـضع  ندرک  مکحم  یارب  دـنک ، یم یط  نآ  یور  ار  شریـسم 

نآ رد  ار  دوخ  طاطحنا  تلع  ام  .مینز  یم رُب  نایم هار  میشک و  یم رُب  نایم ی  هداج یھاگ  میشکب ، هداج  نامدوخ  میھاوخب  رگا  .دنتساوخ  یم هداج  نآ  یاھ  هدنـشِک هک  درب  یم ییاھاج 

هک تسا  نیا  یروانف  ملع و  یاھ  هنیمز رد  متفگ - هک  روط  نامھ یمالسا - یروھمج  ماظن  تامدخ  نیرتگرزب  زا  یکی  .میا  هدمآ نوریب  تیعـضو  نآ  زا  ام  زورما  .میناد  یم یگدش  نوسفا

ایند زورما  ِیروانف  یاھلدـم  رد  یزاـس و  هباـشم یزاـس ، هعطق ساـبتقا ، یاـھ  هنیمز رد  اـم  .میناوت  یم اـم  ًاـعقاو  دراد و  دوجو  رواـب  نیا  زورما  .میناوت  یم هک  دـناسر  رواـب  نیا  هب  ار  اـم 

، طاطحنا نارود  رد  هلـصاف  نیا  هتبلا  .میراد  هلـصاف  یلیخ  یناھج  شناد  اب  زونھ  ام  .تسین  یفاک  هجو  چـیھ هب اـھ  نیا هک  تسا  نیا  موس  ی  هتکن.میا هدرک یبوخ  یلیخ  یاھتفرـشیپ 

دای ار  نارگید  ملع  هک  تسین  نیا  شیانعم  ملع ، دیلوت  متفگ  نم  هکنیا  .میراد  هلـصاف  زونھ  اما  میورب ، شیپ  میا  هتـسناوت ام  .تسین  هزادنا  نآ  هب  هلـصاف  نیا  زورما  اما  دوب ؛ دایز  یلیخ 

.تسا یراوشد  ِراک  نیا  هتبلا  مینک ؛ حتف  ار  یدیدج  قافآ  مینک و  زاب  مینکـشب ، ار  شناد  ِزرم  ّطخ  ِ ام  هک  تسا  نیا  شیانعم  تسین - یکـش  نیا  رد  میریگب و  دای  دیاب  هک  ار  نآ  میریگب -

رد هتبلا  .مینک  حرطم  ایند  یاھرازاب  رد  ار  یناریا  دصرددص  عارتخا  میناوتب  دـیاب  ام  مییازفیب ؛ ایند  دوجوم  یاھ  یروانف رب  میناوتب  دـیاب  ام  مینک ؛ ادـیپ  تسد  یـشھج  یروانف  هب  دـیاب  ام 

فلتخم یاھ  شخب زا  ار  نوگانوگ  یاھرامآ  ام  هک  تساھلاس  .متـسھ  انـشآ  اـھراک  اـب  یداـیز  دودـح  اـت  نم  .تسین  یکـش  نیا  رد  میدـمآ ؛ بوخ  یلیخ  میا ، هدـمآ زورما  اـت  هک  یھار 

رازھ ِیعامتجا  ملاع  سانش و  هراتـس کشزپ و  هک  یا  هعماج .تسین  یفاک  یناریا  ی  هعماج یارب  اھ  تفرـشیپ نیا  اما  میا ؛ هدرک تفرـشیپ  یلیخ  مناد  یم میناوخ ؛ یم میریگ و  یم

انیس نبا  شیپ  لاس  رازھ  تاقیقحت  زا  تسا  نکمم  یکشزپ  یایند  هکنیااب  مھ  زورما  .تسا  مک  وا  یارب  اھ  تفرـشیپ نیا  تسا ، هدیـشخرد  ئلألتم و  ایند  رد  دعب  اھنرق  شلبق  لاس 

لیلجت نیسحت و  دنک ، یم هاگن  تاقیقحت  نیا  هب  یتقو  اما  دنک - هدافتـسا  ییاھ  هنیمز رد  اھ  نآ زا  دناوت  یم زورما  شناد  مھزاب  هک  تسا  نیا  ما  هدیقع هچرگا  درََبن - یدایز  ی  هدافتـسا

نیمھ .تسا  مک  ام  تلم  یارب  اھ  تفرشیپ نیا  اذل  تسا ؛ نیا  ام  نأش  .تسا  روط  نیمھ مھ  نارگید  یمزراوخ و  مایخ و  ریـصن و  هجاوخ  یزار و  یایرکز  نب  دمحم  تاقیقحت  .دنک  یم

یناریا و ریغ  ِراضح  یولج  روشک  نآ  روھمج  سیئر مروایب - مسا  مھاوخ  یمن نم  هک  دوب - هتفر  یمالـسا  حرطم  یاھروشک  زا  یکی  هب  ام  یـسایس  یاھ  هرھچ زا  یکی  لـبق ، زور  دـنچ 

هب مھ  مینک ؛ یم راختفا  ناریا  هب  اھناملـسم  ام  هک  دوب  هتفگ  دوش - فراعت  هعناصم و  رب  ِلـمح  هک  یـصوصخ  ی  هسلج رد  هن  دـندوب - ییاـپورا  یاـھروشک  زا  هک  روشک ، نآ  یموب  ریغ 

هب دـنا و  هداد دـشر  اھ  یناریا ار  یمالـسا  ندـمت  یمالـسا و  شناد  یمالـسا ، یاھ  تفرـشیپ نیا  دوب  هتفگ  .مالـسا  خـیرات  رد  ِناریا  هب  مھ  یمالـسا ، یروھمج  ماـظن  ناریا و  زورما 

نیا .تسا  ناریا  تلم  نأش  هک  میـسرب  ییاج  هب  یروانف  شناد و  ی  هنیمز رد  میھاوخ  یم ام  میراد ؛ نامدوخ  زا  ار  عقوت  نیا  ام  .دنا  هدرک یراذگ  هیاپ انعم  کی  هب  دنا و  هدناسر یگدـنلاب 

رارق مدـقم  طخ  رد  شناد ، رد  میناوتب  ام  رگا  هکنیا  رطاخ  هب تسا ؛ تیرـشب  ی  همھ هب  ماع  ِیناسنا  هاگن  کی  یتح  نیا  تسین ؛ یتسرپداژن  نیا  تسین ، یلم  زیمآرورغ  هاگن  کی  طـقف 

.تسھ مھ  رگید  یاھتلم  دوس  هب  تسام ، دوس  هب  هک  ام  شناد  میرادـن ؛ ار  اـھتلم  زا  ی  هناـیوجدوس یاـھ  هزیگنا میرادـن ؛ ار  برغ  ِییاـشگ  ناـھج یریگ و  ناـھج یاـھ  هزیگنا میریگب ،
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اھ حرط نیا  زا  یـضعب  میناوت  یم ام  دنتفگ  یم دنداد و  یم شرازگ  نم  هب  ناشیا  .دندوب  هدرک  حرطم  ار  ییاھ  همانرب اھ و  حرط ییاقیرفآ ، روشک  دنچ  هب  ریخا  رفـس  رد  ام  روھمج  سیئر

نیا .دـنھد  یم ماجنا  ییاقیرفآ  یاھروشک  یارب  دـنراد  تمیق  ِربارب  دـنچ  هب  اھ  نآ اما  دـنھد - یم ماجنا  اھ  ییاـپورا هچنآ  زا  رت  نردـم رتون و  لکـش  هب  یتح  میھد - ماـجنا  یناـسآ  هب  ار 

اب ام  مینک ؛ یمن لمع  یروط  نیا میـشاب ، رگا  ام  .دـنک  یم مامت  ناشیارب  ربارب  دـنچ  تمیق  اب  دـیآ  یم وا  دـندنبب و  دادرارق  ییاپورا  رجات  کی  اب  دـنروبجم  دـنرادن ؛ مھ  یی  هراچ اھروشک 

هتشاد یـشناد  رگا  ام  .میناد  یمن لالح  نامدوخ  یارب  ار  زواجت  یدعت و  یور و  هدایز زا  یـشان  دوس  هک  انعم  نیا  هب  هکلب  میریگب ، هدیدن  ار  یلم  دوس  هکنیا  هن  .مییآ  یم هار  اھروشک 

نیا اما  میدرک ؛ تساوخرد  ار  یماظن  راک  رد  زاین  دروم  ی  هلیـسو کی  اھ  نیا زا  زور  کی  اـم  هک  ییاـھروشک - دـیاش  هکلب  دراد - دوجو  یروشک  نـآلا  .میھد  یم نارگید  هب  ار  نآ  میـشاب ،

یاھلاس هب  طوبرم  هیـضق ، نیا  .دھدب  تشادن  هزاجا  اما  دوبن ، دب  ام  اب  روشک  نآ  هتبلا  .دنھدب  دنتـشادن  هزاجا  دندادن ! ام  هب  میدرک ، هچرھ  دوب ، یرگید  روشک  تخاس  هکنیااب  هلیـسو 

تـسد هب تسناوت  یمن وا  و  میا - هدروآ تسد  هب ام  دوخ  هک  ار  نآ  تخاس  یروانف  زورما  دـھدب ، اـم  هب  دوبن  رـضاح  ار  هدـش  هتخاـس  لوصحم  زور  نآ  هک  یروشک  .دوب  ی 60  هھد لیاوا 

، نیاربانب .تسا  مالسا  یایند  دوس  هب  لوا  هجرد  رد  هداتفا و  بقع یاھتلم  ایند و  دوس  هب  مینک ، تفرـشیپ  شناد  رد  تعنـص و  رد  رگا  ام  .میـشورف  یم هتبلا  میھد ؛ یم وا  هب  دروایب -

رورغ ام  هلب ، .مینکب  ار  راک  نیا  دـیاب  میتسھ ، یناریا  نوچ  ام  هک  تسین ، هناھاوخدوخ  ی  هناتـسرپداژن هاگن  کی  مینک ، زاب  مینکـشب و  ار  ملع  یاھزرم  مینک و  تفرـشیپ  دـیاب  اـم  هکنیا 

ام میتفریذـپ ؛ زاب  شوغآ  اب  ار  مالـسا  هک  میدوب  یناسک  ام  .مینک  یم یزارفارـس  تزع و  ساسحا  مینک و  یم هاگن  نامدوخ  ی  هتـشذگ هب  ام  .مینک  یمن راـکنا  ار  نیا  میراد ؛ مھ  یلم 

ار تیب  لھا  نامولظم  هک  میدوب  یناسک  ام  میدرک ؛ شالت  همھ  نیا مالسا  شرتسگ  هار  رد  هک  میدوب  یناسک  ام  میتخانـش ؛ رگید  یاھ  یلیخ زا  رتدوز  ار  تیب  لھا  هک  میدوب  یناسک 

.میتفریذپ دوخ  شوغآ  رد  دنتشادن ، ناما  هفوک - هکم و  هنیدم و  ینعی  دوخ - یاھ  هناخ رد  هک 

1383/11/10 تشدکاپ مدرم  رادید  رد  تانایب 

تقو عییـضت  اب  یـسایس و  یاھدنفرت  اب  هک  دـنادب  دـیاب  لباقم  فرط  اھتنم  مینک ؛ یم تیامح  اھ  نآ راک  زا  میراد و  دامتعا  دنتـسھ ، هرکاذـم  لوغـشم  ناریا  فرط  زا  هک  یناسک  هب  ام 

یارب راک  نیا  یریگیپ  .تسا  تسرد  مھ  ناش  هبساحم دندرک ، هبساحم  ام  نالوئـسم  .درادبزاب  یی  هتـسھ یژرنا  یروانف  هار  ندومیپ  یارب  دوخ  خسار  مزع  زا  ار  ناریا  تلم  دناوت  یمن

شیاپ دنا و  هدیمھف تسرد  نالوئسم  ار  نیا  تسا ؛ یلم  حلاصم  وزج  نیا  تسا ؛ مزال  دیفم و  یملع - تفرشیپ  مھ  یسایس ، تفرشیپ  مھ  یدام ، تفرشیپ  مھ  روشک - تفرـشیپ 

دیابن دننک ؛ مک  ناشدوخ  یور  ار  اھ  تسینویھـص اکیرما و  راشف  ریثأت  دیاب  دنـسرب ، یعقاو  مھافت  کی  هب  یمالـسا  ناریا  اب  هنیمز  نیا  رد  دنھاوخ  یم رگا  اھ  ییاپورا .دـنا  هداتـسیا مھ 

تلم کـی  لـثم  ناریا  تلم  اـب  دـنناوت  یمن هدرک - تباـث  ار  نیا  تسا - گـنھرفاب  گرزب و  تلم  کـی  ناریا ، تلم  .دـنوش  هجاوـم  ناریا  تلم  لـثم  ناریا ، تلم  اـب  .دـنریگب  رارق  ریثأـت  تـحت 

.دوشخب دھاوخن  اھ  نآ رب  ناریا  تلم  ار  ینیھوت  نینچ  دننک ؛ هلماعم  هرمعتسم  روشک  کی  هداتفا و  بقع

1383/10/19 مق مدرم  رادید  رد  تانایب 

نیا .دنک  یم افیا  هدنیآ  نیا  رد  ار  یدایز  رایـسب  شقن  یروانف ، ملع و  هب  نتفای  تسد  ندش و  ملاع  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب منک ، یم دیکأت  همھ  نیا ملع  تفرـشیپ  هب  عجار  هدنب  هکنیا 

ام روشک  رد  زورما  .دیـشچ  دیھاوخ  ار  اھ  یگداتـسیا نیا  ی  هرمث دید و  دیھاوخ  ّهللا  ءاش  نإ  ار  اھتلم  یقیقح  تکوش  تزع و  یاھزور  هک  دینادب  تساھناوج و  امـش  هب  قلعتم  هدنیآ ،

هزیگنا روعـش و  روش و  اب  ًاتقیقح  مدرم  هک  تاباختنا  یایاضق  نیمھ  رد  .دنراذگن  هک  دننک  یم شالت  هتبلا  تسھ ؛ روش  یھاگآ و  مھ  تسھ ، نامیا  مھ  تسھ ، داحتا  مھ  ّهللا  دمحب 

.تسادیپ ًالماک  یمدرم  روضح  دننک ، یم تکرش 

1383/10/02 (ع) یلع ماما  یرسفا  هاگشناد  رد  تانایب 

.یماظن تیبرت  یگدامآ و  مود ، فدھ  شناد و  لوا ، فدھ  دنراد : لاغتشا  لیصحت  راک و  هب  فدھ  ود  اب  روشک  یماظن  یاھ  هاگشناد ی  همھ رد  یرـسفا و  هاگـشناد  رد  ام  زیزع  ناناوج 

.دنـشاب شنیرفآ  لئاسم  ی  همھ هکلب  هعماج ، لئاسم  ی  همھ هب  تبـسن  تخانـش  تفرعماب و  هاگن  یاراد  هنازرف و  دنمـشناد و  ناـمدرم  دـیاب  ناریا  یمالـسا  یروھمج  رد  ناـیماظن 

کی ناسنا ، کی  هک  تسا  ییاناد  اب  .تساھ  ییاناد حطـس  ندرب  الاب  اھ و  شزومآ یریگارف  ناـناوج ، امـش  راـک  نیلوا  .تسا  گرزب  یاـھ  تیقفوم زاـس  هنیمز تیعقوم و  کـی  لیـصحت ،

تعاجـش و حور  شرورپ  یرگیماظن و  ی  هیحور مود ، فدـھ  .دوب  ینادان  تلفغ و  رثا  رب  دـمآ ، ایند  ی  هداتفا بقع یاھتلم  رـس  رب  هچنآ  .دروآ  یم تسد  هب ییاـناوت  روشک  کـی  هعماـج و 

یالاو یاھ  نامرآ هار  رد  هک  دنتسھ  یناسک  حلسم - یاھورین  ریاس  هچ  یھاپس و  هچ  یشترا و  هچ  نایماظن - .دشاب  هارمھ  هیحور  نیا  اب  دیاب  یماظن  نونف  یریگارف  .تسا  یروالد 

ینانمـشد دشاب ، دنلب  یاھ  نامرآ یپ  رد  هک  یتقو صوصخب  تلم ، کی  .دنا  یراکادـف یروالد و  نداد  ناشن  ی  هدامآ ناشتلم ، رادـتقا  روشک و  تفرـشیپ  هار  رد  ناش و  هعماج روشک و 

ی هلیسو هب نآ  یماظن  لکش  رد  تردق  نیا  .دشاب  دنمتردق  دیاب  دنامب ، زارفارس  دھاوخب  رگا  تلم  کی  .درک  دنھاوخن  بانتجا  تردق  لامعا  زا  نانمشد  نیا  کش  نودب  تشاد و  دھاوخ 

یالاو یاھ  نامرآ دش - هراشا  نآ  هب  زیزع  نایوجشناد  ی  هباطخ رد  هک  یمالسا - یروھمج  یاھ  نامرآ .دنتلم  کی  مکحتـسم  راصح  حلـسم  یاھورین  .دریگ  یم ماجنا  حلـسم  یاھورین 

لدع زا  تیامح  یناسنا ، تفرعم  یاھنادیم  ی  همھ رد  تفرشیپ  هعماج ، رادتقا  ناسنا ، هافر  ناسنا ، تفرشیپ  ناسنا ، یلاعت  یمالسا ، یروھمج  یاھ  نامرآ .تسا  یھلا  یناسنا و 

دنوادخ و هاگـشیپ  رد  مھ  دنادب ، مزتلم  دقتعم و  اھ  نآ هب  ار  دوخ  تلم  کی  یتقو  هک  تسا  ییاھ  نامرآ اھ  نیا .تسا  نابلط  هدایز نارگزواجت و  نایوگروز و  اب  هلباقم  ناھج و  رـسارس  رد 

دوخ یالاو  یاھ  نامرآ حرط  اب  یمالسا  یروھمج  ماظن  هک  تسا  لیلد  نیمھ  هب  .تفای  دھاوخ  ردق  جرا و  ناھج  رسارس  رد  تیناسنا  داحآ  ی  همھ هاگـشیپ  رد  مھ  و  یلعا ، توکلم  رد 

هک اجرھ  ناھج  رساترس  رد  زورما  .درک  ادیپ  ییالاو  رایسب  تیعقوم  اھتلم  مشچ  رد  دیسر - همھ  شوگ  هب  دش و  یراج  ناھج  یاج  همھ  رد  یراھب  میسن  لثم  هک  یناھج - طیحم  رد 

نارود رد  .دنـسانش  یم ردق  امـش  یارب  دـننک و  یم هاگن  یگرزب  تمظع و  مشچ  هب  ار  ناریا  تلم  ناھج ، یاھتلم  دـشاب ، هدرکن  دودـسم  ار  هار  نانمـشد  مجحرُپ  تاغیلبت  برخم  رثا 

، امـش بھذم  امـش ، نییآ  ناملـسم ، یاھتلم  زا  یرایـسب  دنداد ، ناشن  دوخ  زا  ار  یندشن  شومارف هناناج و  عافد  نآ  ناریا  تلم  حلـسم و  یاھورین  هک  هلاس ، تشھ ِیلیمحت  گنج 

یروھمج یاھ  نامرآ .تسا  تیعقاو  اھ  نیا دـنتفریذپ ؛ یغیلبت  چـیھ  نودـب  یرگزواجت ، ییوگروز و  لباقم  رد  یگداتـسیا  هناناج و  عافد  ناـمھ  تکرب  هب  ار  امـش  دـیاقع  امـش و  راـکفا 

اھتلم ی  همھ .دـنبلاط  ار  یناھج  بلط  تردـق ِنایوگروز  ی  هربمچ زا  ییاھر  یدازآ و  لالقتـسا و  اھتلم  ی  همھ .دراد  دوجو  اھتلم  ی  همھ ِناج  قمع  رد  هک  تسا  ییاھ  ناـمرآ یمالـسا 

؛ تسین یـسرتسد  لباق  ناسنا  یارب  هجو  چـیھ هب ینید  فیطل  حور  یونعم و  یاضف  کمک  اـب  زج  هک  دـنا ، شمارآ تینما و  زا  رادروخرب  هنادنمتداعـس و  یگدـنز  ملع و  هاـفر و  بلاـط 

اب هن  ار  یملع  تفرـشیپ  یعامتجا ، فاکـش  اب  هارمھ  هن  ار  هافر  یبلطزواجت ، یارب  هن  ار  رادـتقا  دوخ  ِتلم  یارب  ام  .تسا  یمالـسا  یروھمج  یالاو  یاھ  نامرآ رامـش  رد  همھ  اھ  نیا

اھ نیا میبلاط ؛ ناھج  یاھتلم  ی  همھ هب  هناردارب  هاگن  اب  هارمھ  ار  رادـتقا  و  یحور ، یناور و  تینما  اب  هارمھ  ار  یملع  تفرـشیپ  تلادـع ، اب  ار  هافر  هکلب  یونعم ؛ یاـھ  ناـمرآ زا  تلفغ 

تکرح اھ  نامرآ نیا  هار  رد  رگید ، یماظن  هاگـشناد  رھ  رد  و  تسا - نیزم  مالـّسلا ) هیلع  ) یلع ماما  کرابم  ماـن  هب  هک  هاگـشناد - نیا  رد  امـش  .تسا  یمالـسا  یروھمج  یاـھ  ناـمرآ

نیا تسا ؛ یمنتغم  زیزع و  رایسب  ِتصرف  نیا  تسا ؛ یگرزب  رایسب  ِتیعقوم  نیا  .دینک  یم هدامآ  هناروالد  هنادرم و  عافد  یارب  ار  دوخ  شیوخ ، زورما  ی  هناناوج شـشوک  اب  دینک و  یم

.دینادب ردق  ار 

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

ادخ تنعل  ملع . هب  دوش  یم یھتنم  همھ  دنیب  یم دنک ، یم هاگن  روشک  تفرـشیپ  یارب  فلتخم  یاھ  هار هب  یتقو  ناسنا  زورما  .تسا  یمھم  رایـسب  ی  هلوقم ملع  هک  مدرک  هراشا 

تفرـشیپ و  دروآ ، یم شدوخ  اب  مھ  ار  یروانف  تفرـشیپ  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  یملع  تفرـشیپ  یتقو  .دنتـشادزاب  یملع  تفرـشیپ  زا  ار  روشک  لاس  اھ  هد لوط  رد  هک  یناسک  رب 

زا ی  هتفرگ ماو یغورد و  یی و  هیراع ِیروانف  دـشاب ، مھ  یروانف  رگا  و  تسین ؛ زیچ  چـیھ دـشابن ، ملع  رگا  .دروآ  یم دوجو  هب  طاشن  هعماـج  رد  دـھد و  یم قنور  ار  روشک  مھ  یرواـنف 

رد هچ  فلتخم - یاھ  هنیمز رد  هشیدنا  هیرظن و  رکف و  ملع و  دیلوت  تضھن  رد  دناوت  یم هناسر  نم  رظن  هب  .دینایور  دیاب  ار  ملع  .دراد  دوجو  هک  یژاتنوم  یاھ  تعنـص لثم  تسا ؛ نارگید 

نماد دیفم  یقطنم و  یاھثحب  هب  دـینک ؛ لابند  هدـش  یزیر همانرب ار  هیرظن  رکف و  ملع و  دـیلوت  طخ  دـیناوت  یم امـش  .دـنک  افیا  شقن  هریغ - یناسنا و  ی  هنیمز رد  هچ  ینف و  ی  هنیمز

.دییامن حرطم  ار  بوخ  ِروآون  ِیملع  یاھ  هرھچ دینک و  ینویزیولت  ار  یروآون  یاھ  یسرک دینزب ؛

مسا و اب  یناوجون  زا  هچرگا  میدرک ؛ کرد  میدـید و  ار  ناشیا  ِیریپ  ام  .دوب  یبلاج  درمریپ  هن - ای  دـیدوب  انـشآ  ناشیا  اب  اھامـش  مناد  یمن ار - کـشریب  دـمحا  یاـقآ  دـنک  تمحر  ادـخ 

هلمج زا  .دوب  هدرک  تاـقالم  مھ  نم  اـب  ناـشیا  .دـمآ  یم مشوخ  یلیخ  وا  زا  نم  .دوب  شـالترُپ  کرحت و  رُپ  یگلاسدـنچ ، دون و  رد  درمریپ  .میدوـب  انـشآ  هسردـم  رد  ناـشیا  یاـھباتک 
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نیا .دینکب  اھناوج  هب  یا  هیـصوت تفگ  وا  هب  رگـشرازگ  درک و  هبحاصم  وا  اب  یتبـسانم  هب  نویزیولت  لبق  لاس  دنچ  هک  دوب  نیا  مدرب ، تذل  یلیخ  مدید و  درمریپ  نیا  زا  نم  هک  ییاھزیچ 

کشریب دمحا  یاقآ  زا  هیصوت ، هملک  ود  نیمھ  رطاخ  هب نم  فرط  زا  متفگ  .مدش  لاحـشوخ  یلیخ  نم  .نتخومآ  ملع  ندناوخ و  سرد  هب  درک  هیـصوت  ار  اھناوج  ناوج ، کی  لثم  درمریپ 

ًاقلطم ملع ، ی  هلوقم رد  امـش  نم  رظن  هب  .دراذـگب  ریثأت  ملاع  کی دـناوت  یم شفرح  هلمج  کی  اھناوج ، کرحت  یملع و  تفرـشیپ  ملع و  هب  دـقتعم  ِدرمریپ  کـی  دـینیبب  .دـینک  رکـشت 

.دینک لابند  ار  ملع  ی  هلأسم دیاب  هک  تسامش  مھم  یاھتیلوئسم  وزج  دیتسین ؛ فرط  یب

1383/08/15 هعمجزامن یاھ  هبطخ رد  تانایب 

؛ تسا دیدھت  کی  اھ  نآ ی  هنابلط تردق دصاقم  یارب  یمالسا  یروھمج  ماظن  هک  دندیمھف  یم زور  نآ  رد  ایند  طلـسم  یاھتردق  دمآ ؛ دوجو  هب  یمالـسا  یروھمج  ماظن  دینک ! هظحالم 

رد تسا ؛ یا  هزات فرح  ون و  فرح  یمالـسا  یروھمج  هک  دوب  نیا  رطاخ  هب هکلب  دوبن ، ناریا  روشک  ِدوخ  رطاخ  هب دیدھت  نیا  اما  دـندرک ؛ تفلاخم  وا  اب  لوا  زا  اذـل  دـندرک ، یم کرد  ار  نیا 

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

ملع و هار  زا  مھ  تورث  دـنز و  یم ار  لوا  فرح  یروانف  ملع و  هک  ییاـیند  رد  نوچ  تسین ؛ ندـنام  رب  رداـق  یمالـسا  یروھمج  هک  دـنداد  یم الـست  ناـشدوخ  هب  نکیل  دنتـسناد ؛ یم

یتخرد و لثم  دیکـشخ ؛ دھاوخ  دوخ  ِیدوخ  هب  دـسرب ، نآ  هب  دنتـشاذگن  دـش ؛ مھ  هرـصاحم  تشادـن و  ییاناوت  یروانف  یملع و  ظاحل  زا  یروشک  یتقو  دـیآ ، یم تسد  هب یروانف 

رد اذل  دندرک ؛ یم لایخ  روط  نیا یمالسا  یروھمج  هرابرد  اھ  نآ .دور  یم نیب  زا  شدوخ  دینک ؛ عطق  ار  نآ  هک  تسین  یجایتحا  دکـشخ و  یم جیردتب  یھدن ؛ اوھ  بآ و  نآ  هب  هک  یلاھن 

ناشدوخ هب  بترم  تسا ! یندشدوبان  ینتفر و  یمالـسا  یروھمج  رگید ، لاس  جنپ  ات  دنتفگ  یم یھاگ  رگید و  لاس  کی  ات  دنتفگ  یم یھاگ  رگید ، هام  ود  ات  دنتفگ  یم بالقنا  لیاوا 

ام لباقم  فرط  زا  مھ  دندرک ، لیمحت  ار  گنج  مھ  دندرک ، کیژولونکت  یروانف و  ی  هرصاحم مھ  دندرک ، یملع  ی  هرصاحم مھ  دندرک ، یداصتقا  ی  هرـصاحم مھ  اھ  نآ .دنداد  یم هدعو 

زا دعب  هک  دننیب  یم الاح  اما  دنربب ؛ نیب  زا  ار  نآ  یمالـسا و  یروھمج  رـس  یور  دننک  راوآ  ار  تالکـشم  نیا  دنناوتب  هکلب  هک  دندرک  شکمک  دندرک و  تیامح  دنتـسناوت  هچرھ  گنج ، رد 

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

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

.تسا هدروآ  تسد  هب

1383/08/06 ماظن نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

، مود یاھلاس  زا  دش - یگدنزاس  نوگانوگ  یاھنادیم  دراو  تفای و  ار  شدوخ  یمالسا  یروھمج  هک  یتقو زا  لاس ، ود  تسیب و  لوط  رد  .میا  هتشاد یبوخ  تفرـشیپ  اھلاس  نیا  رد  ام 

زور نآ  .مینک  رداص  مھ  ار  نامکشوم  میناوت  یم نآلا  اما  میدرک ؛ یم دراو  دیاب  مھ  ار  رادراخ  میـس هک  میتسھ  یروشک  نامھ  ام  .تسا  هدوب  بوخ  ام  تفرـشیپ  زورما - ات  بالقنا  موس 

.مینک یم هدھاشم  طاشنرُپ  ار  ناگدنور  عیسو و  ار  نادیم  زاب ، ار  هار  یملع ، یاھ  هنیمز بلغا  رد  زورما  اما  میدوب ؛ تسب  نب یاھ  هچوک یوت  اج  همھ  یملع ، نوگانوگ  یاھ  هنیمز رد  ام 

ماظن یاھتفرشیپ  مھ  رگید  یرایـسب  دندرک و  نایب  روھمج  سیئر یاقآ  زورما  اھرامآ  رد  ار  یـضعب  هک  هتـشاد  دوجو  مھ  یدایز  یاھتفرـشیپ  .تسا  هداتفا  هار  روشک  رد  یملع  تکرح 

رد ندماین  هاتوک  یمالسا و  یھلا و  یاھشزرا  هب  ندیـشخب  ققحت  رب  میمـصت  ادخ ، هب  ِلکوت  تیقفوم ، ی  هبرجت تفرـشیپ ، ی  هبرجت تسا ؛ ناریا  تلم  ی  هبرجت نیا  .تسا  یمالـسا 

تسام و یعطق  یمتح و  فیاظو  وزج  نیا  یمالسا ؛ ماظن  نوگانوگ  یاھـشخب  رد  فادھا  نیا  اھـشزرا و  نیا  ندرک  هدایپ  یارب  یزیر  همانرب و  تسین - ندمآ  هاتوک  یاج  هک  نادیم - نیا 

ی هوق مھ  .دننکب  یا  یـساسا راک  دـنرادرب و  یقفوم  یاھماگ  هنیمز  نیا  رد  دـنناوتب  هناگ  هس یاوق  روشک و  نالوئـسم  هک  دـشاب  هدومرف  ردـقم  لاعتم  یادـخ  ّهللا  ءاش  نإ  میراودـیما 

.درب الاب  ار  روشک  درکراک  اھ و  ییاناوت تیفرظ  درک و  شالت  راک و  دیاب  .تساھ  نآ ندرک  راک  ی  هنشت روشک  زورما  هک  دنشاب  هتشاد  هجوت  هیئاضق  ی  هوق مھ  هّننقم ، ی  هوق مھ  هیرجم ،

1383/07/15 یماظتنا مولع  هاگشناد  رد  تانایب 

ادیپ مدرم و  اب  طابترا  یملع ، یاھ  هویـش اب  ییانـشآ  یدنمـشوھ و  یھاگآ و  یھدنامزاس ، مظن و  فلتخم ؛ یاھ  هبنج رد  ار  یرایـسب  یاھتفرـشیپ  یماظتنا  یورین  ّهللا  دمحب  زورما 

یزیر همانرب یوق ، تیریدم  اب  نیا  دشاب و  هتشاد  دوجو  تینما  مظن و  مزع و  ی  هلوقم هب  تسرد  هاگن  یتقو  ًانیقی  تسا و  یدنـسرخ  ی  هیام هک  دھد  یم ناشن  دوخ  زا  اھتیولوا ، ندرک 

یزراب تروص  هب  ار  یلصا  یاھصخاش  نیا  یاھ  هناشن هناتخبشوخ  زورما  ام  .دوب  دھاوخ  نیریـش  تلم  یارب  زیمآراختفا و  ورین ، نیا  یارب  شا  هجیتن دوش ، هارمھ  هفقو  یب راک  یملع و 

همادا دوخ  نتفر  شیپ  ندرک و  لـماک  هب  میناوت  یم ناـنچمھ  هک  دـنک  یم راودـیما  ار  اـم  اھتفرـشیپ  یلو  میتسین ، عناـق  هزادـنا  نیا  هب  هتبلا  .مینک  یم هدـھاشم  یماـظتنا  یورین  رد 

.میھدب

یلمع یملع و  یاھ  هبنج ی  همھ رد  تفرشیپ  ی  هدامآ دادعتسارُپ ، رابرُپ ، یتلم  تسین ؛ نورتس  تلم  کی  هک  هداد  ناشن  فلتخم  یاھشخب  رد  ناریا  تلم  هک  مینک  یم رکش  ار  ادخ 

.تسا

1383/07/15 یماظتنا مولع  هاگشناد  رد  تانایب 

امـش راک  تسا : نیا  دـیدرک - نایب  ار  اـھ  نآ امـش  دوخ  میوگب ، امـش  هب  متـساوخ  یم هک  یبلاـطم  زا  یخرب  هک  یلاـحرد منک - ضرع  امـش  هب  هسلج  نیا  رد  مناد  یم بساـنم  هچنآ 

هفیظو نیئآ ، نیا  هب  ِنمؤم  ناملسم و  ناونع  هب  ام  .مالسا  ضیرحت  صیرحت و  دروم  رظن و  دروم  مالـسا و  بولطم  تسا  یراک  نیا  تسا ؛ یملع  تینالقع  یریگیپ  یملع و  تفرـشیپ 

لکـش نیا  هب  دیاب  هیـضق ، نیا  هب  هاگن  تسا ؛ هفیظو  نیا  مینک ؛ لابند  روشک  یعمج  یزیر  همانرب رد  مھ  نامدوخ و  یدرف  تکرح  رد  مھ  ار  یملع  جوا  هب  ندیـسر  یملع و  راک  میراد 

.دشاب

1383/07/15 یماظتنا مولع  هاگشناد  رد  تانایب 

رد هدرکن  ادخ  ندوب  هبخن  ادابم  .دینکن  شومارف  ار  نیا  دـیوش ؛ رت  عضاوتم دـیوش ، یم رت  هبخن رت و  ملاع هچرھ  هک  دـشاب  ناتدای  اما  دـیتسھ ؛ ام  مشچ  رون  دـیزیزع و  دـیا ؛ هبخن اھامش 

.دیشاب بقارم  لاحرھ  هب اما  دھد ؛ یمن ناشن  روج  نیا اھامش  ینارون  یاھ  هرھچ منیب ؛ یمن اھامش  رد  نم  هتبلا  درادن ؛ ییارگ  توخن اب  یی  همزالم ندوب  هبخن  دنک ؛ داجیا  توخن  امش 

، دیدرک ادیپ  یرتشیب  قیفوت  دیتفای و  تسد  یدیدج  قیقحت  هب  اجرھ  دش ، رتشیب  نات  یملع یاھتیقفوم  امـش  هچرھ  .دوش  ادـج  دـیاب  یلکب  ربکت  یاضف  اب  روشک  رد  یگبخن  یاضف 

.دنک رتشیب  ار  امش  دوجو  ی  هدیاف اھتفرشیپ و  موادت  دناوت  یم هک  تسا  نیا  دیوش ؛ رت  یکاخ هصالخ ، رت و  یمدرم رت ، عضاوتم

1383/06/31 یربھر ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

جیورت ی  هنیمز رد  اھشخب  ی  همھ رد  یدایز  راک  .دشاب  وگلا  دناوت  یم ًاتقیقح  هدش ، ماجنا  فلتخم  یاھشخب  رد  روشک  نیا  رد  هچنآ  میدرک و  تفرشیپ  یگدنزاس  یملع و  ظاحل  زا  ام 

رد و  هدوب ، مزال  یمومع  هافر  یارب  روشک و  ی  هرادا یارب  هک  یمیظع  یاھ  تخاسریز ی  هنیمز رد  اھدادعتسا ، ییافوکش  ی  هنیمز رد  ملع ، جیورت  شرتسگ و  دشر ، ی  هنیمز رد  نید ،

یبیجع یاھ  شیور امش  تسا ، مھ  قحب  دنراد و  ار  شا  هغدغد نایاقآ  هک  نآ ، یاھ  شزیر لابق  رد  یقالخا و  یگنھرف و  یاھ  هنیمز نیمھ  رد  .تسا  هدش  ماجنا  نوگانوگ ، یاھ  هنیمز

هب اھ ، هزوح رد  مھ  اھ ، هاگـشناد رد  مھ  دراد ؛ دوجو  روشک  رد  یی  هتفای شرتسگ روط  هب هک  یملع  شالت  لھا  لضاف و  ملاع و  ققحم و  ناوج  لسن  زورما  .دـینک  یم هدـھاشم  مھ  ار 

.دنیب یم ار  نیا  ایند  دوب ؛ نتفای  هشیر  لباق  شرتسگ و  لباق  تابثاب ، ماود ، لباق  دوجوم ، نیا  هک  تسا  نیا  ی  هدنھد ناشن نیا  .تسا  تایعقاو  قیاقح و  اھ  نیا دنا ؛ هدمآ دوجو 

1383/06/25 یمالسا هعسوت  کناب  سالجا  رد  ناگدننک  تکرش رادید  رد  تانایب 

ملع و تفرـشیپ  کش  نودـب  نکل  یمالـسا ، زارط  اب  قبطنم  لماکتم و  ناسنا  تخاس  زا  تسا  ترابع  مالـسا  یـالعا  فدـھ  دوب و  یقـالخا  یونعم و  تکرح  تضھن و  مالـسا  هچرگ 

؛ درک روھظ  ایند  طاقن  نیرت  هدنام بقع نیرتریقف و  زا  یکی  رد  مالسا  یمالسا ، ندمت  رد  هک  دینک  یم هظحالم  امـش  اذل  تسا ؛ یمالـسا  یاھفدھ  وزج  یداصتقا  یالتعا  تفرـشیپ و 

هک دوب  هتشذگن  ندمت  نیا  رمع  زا  نرق  ود  زا  شیب  زونھ  تفرگ و  رارق  مالسا  مچرپ  ریز  رد  زور  نآ  ندمتم  یایند  زا  دصرد  هاجنپ  زا  شیب  هک  دوب  هتشذگن  نآ  رمع  زا  لاس  هاجنپ  زونھ  اما 

دیوگ یمن ام  هب  مالسا  .مالسا  میلاعت  تکرب  هب  رگم  دوبن  نیا  دش ؛ یداصتقا  یندم و  یاھتفرشیپ  شناد و  عاونا  ملع و  ظاحل  زا  یرشب  ندمت  ی  هلق زور ، نآ  رد  یمالسا  گرزب  یایند 

هک میربب ، راک  هب  ار  مزال  ریبادـت  ی  همھ نآ ، تزع  یارب  یمالـسا و  تما  لالقتـسا  یارب  دـیاب  ام  .مینامب  لفاغ  یناسنا  ی  هعماج یگدـنز  نتم  زا  اما  مینک ، هظحالم  ار  تیونعم  اـم  هک 

یاھفدـھ وزج  کشالب  هک  تسا  ییاھراک  زا  مالـسا ، یایند  یداـصتقا  ی  هبنج یـالتعا  هعـسوت و  دـشر و  یارب  شـالت  نیارباـنب ، .تسا  داـصتقا  ی  هلأـسم اـھ ، نآ ِنیرت  مھم زا  یکی 
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.تسا یمالسا 

ماجنا هک  تسا  یبوخ  راک  نیا  دیھد ؛ هئارا  ایند  هب  یا  هزات یوگلا  دیا  هتـساوخ امـش  ینعی  تسا ؛ یمالـسا  ماکحا  تعیرـش و  ینابم  ی  هیاپ رب  یمالـسا  ی  هعـسوت کناب  نیا  ساسا 

یگرزب ی  هرتسگ نینچ  هک  ار  یمیظع  راک  مالسا ، یلام  یوگلا  ی  هیاپ رب  دیناوت  یم امـش  یتقو  .دوب  دھاوخ  یمالـسا  یوگلا  ِتیقفوم  نیا  دیوش ، قفوم  راک  نیا  رد  امـش  رگا  .هدش 

یارب ار  نآ  مینک و  یم تیامح  یمالـسا  للملا  نیب قودنـص  یلام و  زکرم  نیا  تفرـشیپ  زا  ام  اذل  تسا ؛ نآ  هب  ندیـشخب  تزع  مالـسا و  جـیورت  یعون  دوخ  نیا  دـیربب ، شیپ  هب  دراد 

تکرح نیا  رد  دھدن ، دوخ  داصتقا  هب  یناماس  رـس و  دراد ، هک  یناوارف  یاھتیفرظ  اب  مالـسا  یایند  رگا  هک  تسا  نیا  تسا  مھم  هچنآ  .میناد  یم دیفم  مالـسا  یارب  مالـسا و  یایند 

.دش دھاوخ  نارگید  ی  همعط کشالب  یناھج ، یداصتقا 

مالسا یایند  هب  قلعتم  ایند  تفن  ریاخذ  زا  یمین  هب  کیدزن  میتسھ ؛ تیعمج  درایلیم  کی  زا  شیب  ام  تسا : یناوارف  یاھتیفرظ  تاناکما و  یاراد  تسا و  یگرزب  یایند  مالسا  یایند 

عبانم زا  ریغ  ینیمزریز - ینغ  عبانم  تسا ؛ ناوارف  مالـسا  یایند  رد  دعتـسم  یناسنا  یورین  تسا ؛ مالـسا  یایند  هب  قلعتم  اـیند  زاـگ  ریاـخذ  دـصرد  جـنپ  تسیب و  دودـح  رد  تسا ؛

نیمز ی  هرک ی  هدننک نییعت یـساسا و  یاھ  هاربآ زا  یمھم  شخب  تسالاب ؛ هدننک و  نییعت ایند  عبانم  ّلک  هب  اھ  نآ زا  یـضعب  تبـسن  تسا و  ناوارف  عونتم و  مالـسا  یایند  رد  یژرنا -

، تعنـص رد  هک  دراد  ار  تیفرظ  نیا  مالـسا  یایند  .تساـم  یاـھتیفرظ  همھ  اـھ  نیا تساـیند ؛ یاـھرازاب  نیرتگرزب  زا  یکی  مالـسا  یاـیند  رازاـب  تسا ؛ مالـسا  یاـیند  هب  قلعتم  مھ 

.دنک افیا  شقن  ناھج  یمومع  ی  هعسوت دشر و  رد  ملع و  دیلوت  یزرواشک ،

دھاوخ ییاھتردق  ی  همعط دنکن ، هدافتـسا  هعومجم  کی  تروص  هب  اھتیفرظ  نیا  زا  دتفین و  دوخ  تاناکما  ندرک  گنھامھ  رکف  هب  تسا ، تاناکما  تمظع و  یاراد  هک  مالـسا  یایند  رگا 

یاھدادعتـسا زا  اھتیفرظ و  زا  میھاوخ  یم ام  میوش ؛ تردق  نآ  ای  تردق  نیا  ی  همعط مھـس و  میھاوخ  یمن ام  .دـننک  یم تباقر  رگیدـکی  اب  ایند  عفانم  میـسقت  رـس  رب  زورما  هک  دـش 

.مینکب ار  اھراک  نیا  میناوت  یم ام  و  دراد ؛ جایتحا  یروانف  یملع و  یاھتفرشیپ  زا  هدافتسا  کرحت و  هب  عطاق و  ی  هدارا مزع و  تمھ ، هب  نیا  هک  مینک ، هدافتسا  نامدوخ 

1383/05/25 هجراخ روما  ترازو  نالوئسم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ینونک تلود  زا  رت  یوق یتلود  رگا  دش ؛ یم نیا  زا  رتھب  دوب ، هدنب  زا  رتھب  یـسک  رگا  .هن  دش ؛ یمن نیا  زا  رتھب  منک  اعدا  مھاوخ  یمن .دراد  یھوبنا  مجح  روشک  لخاد  رد  ام  تاقیفوت 

ی هنیمز رد  ملع ، ی  هنیمز رد  نوگانوگ ؛ یاھ  هنیمز رد  ام  .تسا  تفرـشیپ  نیا  هداتفا ، قافتا  هک  هچنآ  ـالاح  اـما  دـش ؛ یم نیا  زا  رتھب  عضو  هک  تسین  یکـش  دوب ، یلبق  یاـھتلود  اـی 

هب ار  رکفت  نیا  نادند  نب  زا  هک  یناسک  زورما  میوگب  دیاب  یمالسا  گنھرف  قیمعت  ی  هنیمز رد  .میا  هتشاد تفرشیپ  ینید  یمالسا و  گنھرف  قیمعت  ی  هنیمز رد  یعامتجا و  لئاسم 

نیا رد  دوب ؛ رت  مکارتم رت و  هوبنا تاساسحا  زور  نآ  هتبلا  .دنتسھ  بالقنا  لوا  زا  شیب  دنتسھ ، نآ  هار  رد  ی  هزرابم هب  رضاح  دنا و  هتفریذپ دنا و  هدیمھف دنا و  هتخانـش یلالدتـسا  تروص 

یاھ نامیا زا  یـضعب  هک  داد  ناشن  یدـعب  ثداوح  .تسا  تاساسحا  رب  ینتبم  تسین و  قیمع  ناشیاھ  نامیا دـش  مولعم  دـعب  هک  دـندرک ، یم نامیا  راـھظا  یـضعب  .تسین  یکش 

زورما .تسین  انب  دوش ، بارخ  یمیسن  کی  اب  هک  ییانب  تسا ؛ هدوبن  ییانبم  قیمع و  داقتعا  رکف و  زا  یشان  زور ، نآ  رد  اھـشزرا  یـضعب  زا  عافد  رد  ی  هدمآرب یاھندرگ  گر  یرھاظ و 

نانمؤم و دادـعت  ناگبخن ، ی  هصرع رد  زورما  میریگب ، ناگبخن  ار  کالم  رگا  .دـنا  هدـیمھف دـنا و  هتخانـش دـنا ، هتفریذـپ ار  رکف  نیا  نادـند  نب  زا  هک  میراد  یدایز  نانز  نادرم و  اھناوج و  اـم 

یبوخ یاھتفرـشیپ  مھ  ایند  رد  یـساملپید  ِیـسایس  روضح  ی  هنیمز رد  میا و  هتـشاد راکـشآ  یاھتفرـشیپ  یماظن  لـئاسم  ی  هنیمز رد  .تسا  رتشیب  لوا  زور  زا  اـنبم  اـب  ِنادـقتعم 

هن منک و  قارغا  نامدوخ  عضو  رد  ملیام  هن  هدنب  .مینک  راک  دیاب  مینک ؛ فرطرب  ار  اھ  نیا دـیاب  هک  میراد  یـصقاون  هتبلا  .تسا  هدـش  بوخ  ام  ندز  فرح  ینز و  هناچ تردـق  میا و  هتـشاد

تکرح تکرب  هب  .میا  هدوب قفوم  مھ  نامدوخ  یاھزرم  زا  نوریب  ی  هنیمز رد  ام  .منک  راکنا  دوش ، یم تباث  یملع  تروص  هب  تسھ و  مشچ  یولج  هک  ار  یقیاقح  تاـیعقاو و  هک  ملیاـم 

.تسین راکنا  لباق  رگید  نیا  هک  دمآ ، دوجو  هب  یمالسا  یرادیب  مان  هب  یا  هدیدپ یمالسا  بالقنا 

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

تیوھ ِدوخ  هک  یلم - تیوھ  ی  هلوقم هب  دـش و  هداد  تیمھا  گنھرف  ی  هلوقم هب  هک  دوب - یگنھرف  ی  هدـش فیرعت فدـھ  کی  ساسارب  یبالقنا  هک  یمالـسا - بالقنا  یزوریپ  زا  دـعب 

هجو چیھ هب تاکرب  نیا  هک  دش  بترتم  راک  نیا  رب  یتاکرب  دش ، هدیزرو  مامتھا  تسا - تلم  کی  گنھرف  ی  هتسجرب روطـس  قیداصم و  وزج  نیا  دوخ  تسا و  گنھرف  روشک ، کی  یلم 

هناتخبـشوخ ام  روشک  رد  زورما  هک  یقیقحت - یملع و  ِون  یاـھ  هصرع رد  ندـش  دراو  ِتراـسج  نیا  یملع ، یاھتفرـشیپ  نیا  اـھیروآون ، نیا  .دـیایب  دوجو  هب  روشک  نیا  رد  دوبن  نکمم 

دایز مسا  تیلم  یلم و  تیوھ  زا  بالقنا  زا  لبق  .دروآ  دوجو  هب  بالقنا  ار  نیا  تسا ؛ هدش  ادـیپ  یلم  تیوھ  ءایحا  زا  هک  تسا  یـسفن  هب  دامتعا  نیمھ  رطاخ  هب  دوش - یم هدـھاشم 

دنتـساوخ و یم ناشدوخ  عفانم  یارب  ار  ناریا  هک  یناسک  نآ  نوچ  دوب ؛ حضاو  مھ  تلع  هتبلا  .دندرک  یمن تیوقت  ار  یلم  تیوھ  هملک ، یقیقح  یانعم  هب  هجو  چیھ هب  اما  دندروآ ؛ یم

هک یعفانم  هب  دنناوت  یمن اھ  نآ دوب و  دھاوخ  راگزاسان  اھ  نآ عفانم  اب  دوش ، هدـنز  روشک  نیا  رد  یلم  تیوھ  رگا  هک  دنتـسناد  یم دـندوب ، هدرک  فیرعت  ار  دوخ  عفانم  ام  زیزع  روشک  رد 

میتفر شیپ  اجنآ  ات  ناگناگیب  لباقم  رد  تیوھ  لالحمضا  یگتسباو و  رد  نامدوخ  روشک  رد  ام  .دش  فیعـضت  اجنیا  رد  نامز  نآ  رد  یلم  تیوھ  لیلد ، نیمھ  هب  .دنـسرب  دنا ، هتفرگ فدھ 

طاقن زا  یکی  روشک  کی  طخ  یسراف - طخ  رییغت  یارب  اما  دندرک ؛ راک  رتمک  نابز  رییغت  یور  هتبلا  دنداد ! ار  یسراف  طخ  نابز و  رییغت  داھنشیپ  دندیشکن و  تلاجخ  یا  هتسجرب دارفا  هک 

هک دندز  فرح  دندرک و  عافد  دنتشون ، بلطم  ًاحیرـص  ًانلع و  ام  روشک  رد  توغاط  ی  هرود تاعوبطم  اھ و  همانزور نیمھ  رد  تسا - روشک  رھ  یگنھرف  مھم  یاھـصخاش  زا  هتـسجرب و 

.دنتفر شیپ  دح  نیا  ات  اھ  نآ .عقاو  فالخ  زیمآ و  هطلاغم زیمآ و  هلداجم ًالماک  یاھلالدتسا  اب  مھ  نآ  میھدب ؛ رییغت  ار  یسراف  طخ  ام 

1382/11/24 هعمجزامن یاھ  هبطخ رد  تانایب 

نیا رایتخا  ی  همھ هماکدوخ  دبتـسم و  روتاتکید و  ناھاشداپ  میدوب ؛ دادبتـسا  راچد  ناریا  تلم  ام  هتـشذگ ، رد  ینالوط  نارود  کی  رد  .دوب  ام  خیرات  رد  ون  نارود  کی  ِعورـش  بالقنا  نیا 

درد و کـی  هدـیدپ  نیا  رب  یولھپ - نارود  ی  همھ اـت  راـجاق  نارود  رخاوا  زا  ینعی  ریخا - نارود  رد  .دنتـسناد  یم دوخ  ّتیعر  ار  مدرم  دوخ و  لاـم  ار  تکلمم  دنتـشاد ؛ تسد  رد  ار  تکلمم 

، یولھپ نارود  ی  همھ راجاق و  نارود  رخاوا  زا  اما  دندوبن ؛ هناگیب  یاھتردق  نامرف  هب  شوگ  هتـسباو و  دندوب ، روتاتکید  رگا  میدـق  ناھاشداپ  .دوب  یگتـسباو  نآ  دـش و  هفاضا  رگید  ضرم 

ام روشک  رد  یدایز  تاعبت  راثآ و  یگتسباو  یروتاتکید و  نیا  .هتشذگ  نارود  رد  ناریا  رب  مکاح  یسایس  ماظن  فعاضم  یرامیب  دش  نیا  هتـسباو ! مھ  دندوب و  روتاتکید  مھ  ناھاشداپ ،

تفرشیپ دشر و  عنام  داد و  نانمشد  ماک  هب  ار  ام  یعیبط  یاھتورث  عبانم و  تشادھگن ؛ هدنام  بقع ار  ام  روشک  هک  دوب  یگتـسباو  یروتاتکید و  نیمھ  .تسا  هتـشاد  ام  تلم  یور  و 

هب زاین  تسد  میدش و  نارگید - شناد  یاھ  هدنام سپ تیمھا و  مک  فیعـض و  طاقن  مھ  نآ  شناد - رگ  هزویرد میدوب ، ملع  راد  مچرپ ایند  رد  زور  کی  هک  ام  دش و  ام  تلم  یملع  یرکف و 

هب ام  تلم  نیاربانب  .دـندرک  عنم  دنتـساوخن - مھ  ًاـبلاغ  هک  دنتـساوخن - مھ  تقو  رھ  دنتـشاذگ ؛ اـم  تسد  فک  یمک  زیچ  دنتـساوخ ، تقو  رھ  مھ  اـھ  نآ میدرک ! زارد  نارگید  تمس 

.دندوب هدیشک  هتـشذگ  زا  رت  کانرطخ بتارم  هب ییاھ  هشقن مھ  هدنیآ  یارب  .تفر  مھ  ام  عبانم  رگید  تفن و  .دش  فیعـض  هداتفا و  بقع یتلم  یگتـسباو ، نآ  یروتاتکید و  نآ  تمائش 

رد هک  دنتشاد  یکانرطخ  رایـسب  یاھ  همانرب تلم  نیا  روشک و  نیا  ی  هدنیآ یارب  اھ  نیا هک  دنیب  یم حوضو  هب دنک ، یم هاگن  یولھپ  موش  تموکح  ریخا  نارود  دانـسا  هب  یتقو  ناسنا 

زا تسا  ترابع  هک  بالقنا  ِیلصا  تیصوصخ  راھچ  .دش  عورـش  ام  تلم  خیرات  رد  ییون  نارود  درک و  عطق  ار  دنور  نیا  دمآ  بالقنا  .تخادنا  یم بقع  ار  ام  رگید  لاس  دص  زاب  ارجا  تروص 

.درک یراذگ  هیاپ تکلمم  نیا  رد  بالقنا  اھینمشد ، اھتفلاخم و  ی  همھ مغر  یلع هک  تسا  یمکحتسم  یاھ  هیاپ تفرشیپ ، یروابدوخ و  یدازآ ، لالقتسا ،

روشک حلاصم  اھ  نآ رگا  دوش ؛ ماجنا  اھ  نآ لیم  قبطرب  دنتساوخ ، هچرھ  ناگناگیب  .دننک  لوبق  ار  هناگیب  یاھتردق  لیمحت  دنتسین  روبجم  رگید  ناریا  تلود  تلم و  هکنیا  ینعی  لالقتـسا 

رد هک  دوب  یعـضو  نیا  دـنزب ! شرـس  یوت  تلود  درک ، تفلاخم  مھ  تلم  رگا  دـنزن ؛ فرح  یـسک  دـندرک ، زواجت  ّضرعت و  روشک  یلم  عبانم  هب  رگا  دـنزن ؛ مد  تلود  دـندرک ، ینابرق  ار 

لئاسم رد  دناوت  یمن ایند  رد  یتردق  چیھ  زورما  .درک  لقتـسم  ار  تلود  روشک و  تلم و  دمآ  بالقنا  .میدرک  سمل  ار  نآ  دوخ  ِناج  مسج و  تشوگ و  تسوپ و  اب  ام  دوخ  یولھپ ، نارود 

ی هدننک تواضق رگاشامت و  تلم ، .دـنھد  یم ماجنا  دـنداد ، صیخـشت  تحلـصم  هک  ار  یراک  رھ  دـننک و  یم هاگن  روشک  نالوئـسم  .دـنک  یراک  هب  روبجم  ار  ام  ذوفن و  لامعا  ام  روشک 

.تسا تلم  تسد  رایتخا  دنک ؛ یم ضوع  ار  اھ  نآ دیدنسپن ، رگا  دتسیا ؛ یم نالوئسم  رس  تشپ  دیدنسپ ، ار  اھ  نآ رگا  تسا ؛ نالوئسم  یاھراک 

رگا دـھد ؛ یم همادا  ار  باختنا  نیا  دوب ، یـضار  اھ  نآ درکلمع  زا  رگا  .دـنک  یم باختنا  ار  روشک  نالوئـسم  نارگید - یلیمحت  نوناق  هن  و  دوخ - ِنوناـق  بوچراـچ  رد  اـم  تلم  ینعی  یدازآ 

؛ دراد دوجو  لماک  روط  هب نایب  یدازآ  رکف و  یدازآ  ام  روشک  رد  زورما  .تسام  روشک  رد  یدازآ  ی  هخاش نیرت  مھم نیا  .دـنک  یم باختنا  ار  نارگید  دراذـگ و  یم رانک  ار  اھ  نآ دوبن ، یـضار 
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دننک و یم تبحـص  اما  دنراد ؛ لوبق  ار  یربھر  هن  دنراد ، لوبق  ار  تلود  هن  دنراد ، لوبق  ار  ماظن  هن  هک  دنتـسھ  یناسک  .دـنیب  یم تلم  ِدوخ  دـنیوگب ؛ نیا  فالخرب  هناگیب  یاھویدار  الاح 

مھزاب اھ  نآ هتبلا  .تسین  هاگتـسد  ی  هذخاؤم دروم  تسا ، هدز  فرح  دوخ  ی  هدیقع قبط  هکنیا  رطاخ  هب سک  چیھ زورما  .درادن  یراک  اھ  نآ راک  هب  مھ  یـسک  دنیوگ ؛ یم ار  دوخ  تارظن 

رد یـشوخ  ی  هرطاخ اھ  نآ زا  دـنرادن و  تسود  ار  اھ  نآ مدرم  تسین ؛ یـسک  ریـصقت  نیا  .دـنھد  یمن شوگ  اھ  نآ فرح  هب  مدرم  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب ناش  یتیاضران دـنا و  یـضاران

.دراد دوجو  یدازآ  نیاربانب  .تسین  یسک  ریصقت  نیا  دنرادن ؛ نانیمطا  اھ  نآ هب  اذل  دنا ؛ هدید نآلا  ات  بالقنا  ّلوا  زا  ِکیدزن  ی  هتشذگ رد  ار  اھ  نآ ریاظن  هابشا و  مدرم  .تسین  ناشنھذ 

ماظن یمومع  یاضف  داد و  سرد  ام  هب  ماما  ار  نیا  دـناوت - یم هک  درک  رواـب  ینعی  تفاـی - تسد  یرواـبدوخ  هب  یمالـسا  ماـظن  یمالـسا و  بـالقنا  رثا  رب  تلم  نیا  .یرواـبدوخ  موس ،

کمک ام  هب  ملع  رد  یروابدوخ  نیا  .دناوت  یم هک  دراد  رواب  ام  ی  هدنزاس رگتعنـص و  ام ، رگـشھوژپ  ام ، داتـسا  ام ، یوجـشناد  ام ، ناوج  زورما  .دروآ  ناغمرا  هب  ام  یارب  ار  نیا  یمالـسا 

؛ تسا سب  رگید  میا و  هدیسر دصقم  هب  میا ، هدرک تفرـشیپ  ملع  نادیم  رد  نوچ  هک  دنکن  لایخ  سک  چیھ .میبقع  زونھ  اما  میا ؛ هدرک یدایز  یاھتفرـشیپ  ملع  نادیم  رد  زورما  ام  .درک 

ی همھ زا  ام  یملع  تفرشیپ  تبسن  بالقنا ، نارود  رد  رامآ ، قبط  .میا  هدمآ ولج  یلیخ  لاس  جنپ  تسیب و  نیا  رد  میا و  هدرک تفرشیپ  ام  یلو  دنا ؛ هتـشاد هگن  بقع  یلیخ  ار  ام  هن ،

کمک ام  هب  روشک  زا  عافد  رد  تسایـس و  ملع ، رد  یروابدوخ  .متفگ  مھ  اھ  نآ هب  ار  هتکن  نیا  دـندوب ، هدـمآ  نم  شیپ  هبخن  ناناوج  هک  لبق  زور  دـنچ  تسا ! هدوب  رتشیب  رتـالاب و  اـیند 

داقتعا و رواب و  شدوخ  هب  هلاس  جنپو تسیب ناوج  هک  دوب  نیمھ  .دوب  هدـش  لاماپ  روشک  نیا  دوب و  هدـمآرد  تلم  نیا  ِردـپ  میتشادـن ، یروابدوخ  رگا  هلاس  تشھ گنج  نارود  رد  .درک 

ماجنا گرزب  یاھراک  درک و  یم مادـقا  درک ، یم تکرح  درک ، یم هدامآ  تخادرپ ، یم تخاس ، یم تفر  یم دـندرپس ؛ یم هلاس  جـنپو تسیب ناوج  کـی  هب  ار  رکـشل  کـی  .تشاد  ءاـّکتا 

نارگن ار  ایند  ام  یملع  یاھتفرـشیپ  ییاھـشخب  رد  دـننک ؛ یم یملع  یاھتفرـشیپ  ام  ناناوج  دـننک ؛ یم یملع  راک  زورما  ام  یاھھاگـشناد  .دراد  دوجو  یروابدوخ  نیا  زورما  .داد  یم

یداصتقا تفرشیپ  یملع و  تفرشیپ  ات  روشک  کی  .دنا  هتفگ ًاحیرـص  ار  نیا  دنک ؛ تفرـشیپ  یملع  ظاحل  زا  ناریا  روشک  تلم و  دنھاوخ  یمن .تسا  بالقنا  تکرب  هب  نیا  تسا ؛ هدرک 

چیھ هک  اھ  یبرغ .دومن  تفرشیپ  یملع  ظاحل  زا  درک و  روجو  عمج ار  دوخ  دوب ، لاغشا  تحت  هطلـس و  تحت  هک  نپاژ  روشک  .دنیوگ  یم روز  وا  هب  نادنمتردق  هشیمھ  دشاب ، هتـشادن 

ای یـسایس  زکارم  زا  یـضعب  رد  .دـنریگب  یّدـج  ار  نآ  دـنروبجم  یملع  تفرـشیپ  رطاخ  هب دـننکب ، یھّجوت  ییاپورا  داژن  ریغ  هب  دـننکفیب و  یھاگن  قرـش  ی  هقطنم هب  دنتـسین  لـیام 

یملع تفرـشیپ  دوخ  زا  ناریا  تلم  میراذگب  میھاوخ  یمن دنا  هتفگ .امـش  ینعی  یمالـسا  نپاژ  دـیآ ! دوجو  هب  یمالـسا  نپاژ  کی  میھاوخ  یمن ام  دـنا  هتفگ اکیرما  ِیملع  یـسایس -

.دوب یمالسا  ماظن  بالقنا و  تاکرب  زا  مھ  نیا  دننیب ؛ یم ار  یروابدوخ  نیا  دننیب ؛ یم ار  ناریا  تلم  تکرح  اھ  نیا .دھد  ناشن 

1382/11/21 یملع ناگبخن  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

میھاوخ یمن ام  .تسا  هیضق  ّبل  نیا ، .دینک  راک  دیشاب و  هتشاد  هزیگنا  گنج  نادیم  رد  زابرس  کی  لثم  یتسیاب  تسام - مامتھا  دروم  هک  هنحص - نیا  رد  هک  دیتسھ  یناسک  امش 

زابرس کی  لثم  یتسیاب  ملع  دیلوت  تفرـشیپ و  شرورپ ، نادیم  رد  یملع  ی  هبخن اجنیا  رد  .تسین  گنج  نارود  یرابجا  ِیریگزابرـس  لثم  راک  نیا  مینک و  لیمحت  یـسک  هب  ار  یزیچ 

هبرجت ناـمروشک  رد  اـم  هک  تفرگ  دـھاوخ  یگرزب  یـساسا و  تالکـشم  ار  روـشک  تلم و  ی  همھ ی  هقی زور  کـی  نکیل  تفرگ ؛ دـھاوخن  ار  وا  ی  هقی یـسک  درکن ، مـھ  رگا  دـنک ؛ راـک 

اـھتلم و زا  یا  هعوـمجم راـصحنا  رد  میـسانش - یم ًـالماک  مینک  یم رکف  مھ  ار  یخیراـت  لـیلد  نآ  هک  یخیراـت - لـیلد  کـی  هب  ملع  رگا  هک  تسا  نیمھ  ّیلک  روـط  هب نم  فرح.میدرک 

ناشدوخ یاھتـسایس  لیمحت  یارب  یا  هلیـسو ار  نآ  دنـشورفب و  رگید  یاھتلم  هب  ار  ملع  دنوش و  لئاق  ضیعبت  دنرادھگن و  یراصحنا  ار  ملع  اھ  نیا دریگ و  رارق  ایند  مدرم  زا  یـشخب 

دیاب ملع  هک  تسا  نیمھ  مھ  مالسا  رظن  .دوش  عیزوت  هنالداع  تورث ، لثم  دیاب  ملع  .تسا  تیرـشب  هب  گرزب  ملظ  نیا ، دمآ - دوجو  هب  هطقن  نیمھ  زا  ًالـصا  رامعتـسا  هک  دنھد - رارق 

شیپ داصتقا  رد  یتقو  هک  تسا  یروانف  راصحنا  ِندـیبلط  نامھ  میھدـب ، رگید  یاھاج  ای  ایـسآ  مدرم  هب  یتسیابن  ار  یروانف  نیا  اـم  هکنیا  .دوش  عیزوت  اـھتلم  اـھروشک و  ی  همھ نیب 

شیپ ار  اھگنج  نیا  دیآ و  یم شیپ  یناھج  یاھ  یرگراصحنا دیآ ، یم شیپ  تسایـس  رد  یتقو  دننک ؛ یم ملظ  اھناسنا  هب  اھ  نآ دـیآ و  یم دوجو  هب  یداصتقا  میظع  یاھلتراک  دـیآ ، یم

رد روشک و  نایم  رد  هک  یا  ینغ میظع و  عبنم  هاچ و  نیا  زا  مینک  یعـس  نامدوخ  هک  تسا  نیا  هب  مھ  ام  تّمھ  هزرابم و  مینک و  هزرابم  ییارگراصحنا  نیا  اب  میھاوخ  یم اـم  .دروآ  یم

.دنک راک  هنیمز  نیا  رد  دناوت  یم رتشیب  دراد ، یرتشیب  دادعتـسا  هک  یتلم  دننکب و  دنناوت  یم اھتلم  ی  همھ ار  راک  نیا  .مییامن  هدافتـسا  یرادرب و  هرھب میراد ، نامدوخ  یناسنا  یورین 

.درک هزرابم  دراد ، دوجو  یرھق  روط  هب هک  یعناوم  عنام و  نیا  اب  دیاب  دننک ؛ یم داجیا  لکشم  عنام و  هتبلا 

.دیتسھ امش  یمالسا ، نپاژ  نآ  دیآ ! دوجو  هب  هقطنم  نیا  رد  یمالـسا  نپاژ  کی  تشاذگ  میھاوخن  ام  هک  هدش  هتفگ  ایند  ساّسح  ِیـسایس  لفاحم  زا  یخرب  رد  هک  ما  هدینـش نم 

نیمھ رد  نامز و  زا  یا  هھرُب رد  یقیقحت ، یملع و  دـشر  تعرـس  خرن  فورعم - ِجـیار  لوق  هب  ظاحل - زا  رامآ  بسحرب  ام  روشک  هکنیا  رطاخ  هب تسا ؛ هدـشن  هتفگ  مھ  دوخیب  فرح  نیا 

؛ میراد هلصاف  یلیخ  زونھ  ایند  یاھتفرـشیپ  اب  هک  تسا  نیا  ی  هدنھد ناشن تسام ، یدوجوم  قلطم و  ردق  رد  هک  هچنآ  هتبلا  .تسا  هتـشاد  ایند  رد  ار  دشر  خرن  نیرتالاب  هلاسدنچ ،

زورما هتبلا  .تسا  هداتفا  قاّفتا  ریخا  ِلاس  هدزناپ  هد ، نیمھ  رد  ام  روشک  رد  عوضوم  نیا  .مینک  مک  الاب  تعرس  اب  ار  هلصاف  نیا  میا  هتسناوت ام  هدوب و  رتدایز  رایسب  رایـسب  هلـصاف  اما 

.دراد توافت  یلیخ  هتشذگ  هب  تبسن  ام  یاھقلطمردق 

راک ی  همھ نآ ، ماجنا  اب  تسین و  کی  ی  هجرد مھم و  ِراک  ایند - رد  نآ  رشن  هلاقم و  دیلوت  راک - نیا  اما  متشاد ؛ عّالطا  ایند  ربتعم  تّالجم  رد  هدش  رشتنم  ِیملع  یاھ  هلاقم رامآ  زا  هدنب 

راک یلیخ  مھ  اھ  هنیمز نیمھ  رد  هتبلا  .تسا  هدش  لصاح  تفرشیپ  تفگ  دوشب  ات  دیآرد ، لمع  ی  هلحرم هب  دوش و  ییارجا  دیلوت و  هتخپ ، اجنیا  رد  رکف  نیا  دیاب  هکلب  هتفرگن ، تروص 

.میا هداتفا هار  هب  هدرک و  تکرح  ام  تسا و  هتفرگ  تروص  روشک  رد 

1382/10/14 نازرواشک زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

اھ نآ .دنا  هداد لیکشت  نمؤم  یاھ  هچب یبالقنا و  ناناوج  نیمھ  ار  اھشخب  نیا  یلصا  نوتس  هک  میا  هتشاد فلتخم  یاھـشخب  رد  یدایز  رایـسب  ِیـشھوژپ  یملع و  یاھتفرـشیپ  ام 

؛ دنک یم رتدابآ  مھ  ار  ناسنا  یایند  تیونعم ، هلب ؛ .دندرب  شیپ  ار  یملع  ّمھم  راک  تاقیقحت و  یاھ  هبقع اھ و  هندرگ زا  یرایسب  هیحور ، نامھ  ساسا  رب  دندش و  نادیم  دراو  هک  دندوب 

دھاوخ یم دوخ  یارب  ار  دوس  تسا ؛ ملاع  ثداوح  ی  همھ روحم  شدوخ  ییاھنت  هب  یناسنا  رھ  تسا ، مکاح  ّیدام  گنھرف  تسین و  یداھج  گنھرف  هک  ییاجنآ  .ملاس  یایند  اھتنم 

ناسنا دراد ، دوجو  یداھج  حور  تکرح و  هک  ییاجنآ  .دیآ  یم شیپ  اھینمـشد  اھ و  یتقادص یب اھ و  یقالخا یب اھـضراعت و  اذل  تسا ؛ نیا  وا  یارب  لصا  .دنک  یم عفد  دوخ  زا  ار  ررـض  و 

ار دوخ  یعقاو  قنور  هیحور  نیا  اب  مھ  ام  یرادماد  یزرواشک و  .درک  تیوقت  هعماج  رد  دیاب  ار  هیحور  نیا  .دنک  یم شومارف  ار  دوخ  دوش و  یم لح  نارگید  هب  تمدخ  نامرآ و  نامیا و  رد 

.درک دھاوخ  ادیپ 

1382/08/23 هعمجزامن یاھ  هبطخ رد  تانایب 

رد نانمـشد  .دنـشاب  هتـسناد  مھ  ار  نیا  تسا ؛ هتـسجرب  یملع ، یاھتفرـشیپ  رد  یّھللا  بزح راد و  نید نمؤم و  ناناوج  شقن  اـھ  هنیمز زا  یلیخ  رد  هک  مینک  ضرع  مھ  ار  هتکن  نیا 

دنزاتشیپ و اھنادیم  نیا  زا  یرایـسب  رد  ام  نمؤم  ناناوج  راد و  نید رـصانع  .تسین  روط  نیا هک  یلاحرد دنبقع ؛ اھنادیم  نیا  رد  راد  نید رـصانع  هک  دننک  دومناو  دنھاوخ  یم دوخ  تاغیلبت 

.تسا شزرااب  رایسب  اھ  نیا .دنا  هداد ماجنا  رکش  ی  هدجس رکذ و  هّجوت و  زا  یطیحم  رد  ار  اھ  نآ ام  ناناوج  دریگ ، یم تروص  هک  یگرزب  یاھراک  زا  یلیخ  .تسا  هتسجرب  اھ  نآ راک 

1382/08/23 هعمجزامن یاھ  هبطخ رد  تانایب 

ینید و ِطبـضنم  قالخا  هب  ییانتعا  یب یگزرھ و  هب  ندـناشک  یرگیحابا و  یرگیلاباال و  قیرزت  ینعی  دنـشاب ؛ دـنزادنیب ، هار  دـنھاوخ  یم هک  یا  یگنھرف نایرج  ِهّجوتم  ام  زیزع  ناناوج 

نیا اـکیرما  اـب  هزراـبم  زورما  .دنـشاب  دراوم  نیا  بقارم  دـیاب  دـنزادرپ  یم ناـناوج  لـئاسم  هب  هک  یناـسک  مھ  شرورپ و  شزومآ و  مھ  یملع ، نالوئـسم  مھ  ناـناوج ، مھ  .یمالـسا 

تفرـشیپ زا  دـنتحاران ؛ ام  مدرم  ِیملع  تفرـشیپ  زا  .دـنتحاران  میـشاب ، هتـشاد  یملع  تفرـشیپ  هکنیا  زا  مھ  اجنآ  .دـنک  یم قدـص  مھ  ملع  نادـیم  رد  اکیرما  اب  هزراـبم  .تساـھاج 

راک اکیرما  عفن  هب  دنک ، کمک  یملع  یگدنام  بقع هب  سکرھ  .دنتحاران  دوش ، زاب  مدرم  تالکشم  زا  یا  هرگ دنکب و  مدرم  هب  یتمدخ  دناوتب  تلود  هکنیا  زا  دنتحاران ؛ ام  مدرم  یداصتقا 

هدرک راک  اکیرما  تمدخ  رد  اکیرما و  یارب  هّننقم - ی  هّوق هچ  ّهیئاضق و  ی  هّوق هچ  هیرجم ، ی  هّوق هچ  دـھد - ماجنا  ار  مزال  تامدـخ  دـناوتن  تلود  هکنیا  هب  دـنک  کمک  سکرھ  .تسا  هدرک 

نامھ ًانیع  .تسا  ینز  تمھت ینکارپ و  هعیاش اھ  نآ یاھراک  زا  یکی  .تسا  هدرک  راک  اکیرما  عفن  هب  دـنک ، نایب  اھ  نوبیرت اـھ و  هماـنزور رد  ار  اـھییاکیرمآ  تارظن  اـھرکف و  سکرھ  .تسا 

تیوقت و ار  ماظن  هیلع  یناور  گنج  روشک و  لخاد  رد  ینز  تمھت یاـضف  سکرھ  .یناور  گـنج  کـی  تمھت و  کـی  هعیاـش ، کـی  زور  رھ  دـندرک ؛ یم نینمؤملا  ریما  ناـمز  رد  هک  یراـک 

رد تمواقم  زا  تسا  ترابع  اکیرما  اب  هزرابم  زورما  .دـشاب  اـکیرما  بجاوم  دزم و  یب رکون  هچ  دریگب ، لوپ  اـکیرما  زا  هچ  تسا ؛ هدرک  راـک  اـکیرما  یارب  تساـکیرما و  رودزم  دـنک ، دـیدشت 
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یفرح رذگدوز  ِساسحا  هزیگنا و  کی  رطاخ  هب دنـشاب  بظاوم  دنرادن ، یّتینءوس  ضرغ و  هک  ییاھ  مدآ .دشاب  عمج  ناشـساوح  همھ ، .یگنھرف  یـسایس و  ِیزاس  نایرج نیا  لباقم 

تلم نیا  هیلع  زاب و  ار  دوخ  یاپ  تسد و  ییاھھار  هچ  زا  دوش و  یم تیوقت  هنوگچ  نمـشد  دـننادب  .دوش  ماـمت  روشک  نیا  تلم و  نیا  هیلع  اـکیرما و  یاھتـساوخ  تھج  رد  هک  دـننزن 

.تسا رایشوھ  ام  تلم  ّهللا  دمحب  .دنک  یم مادقا 

1382/08/11 ماظن نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

هچنآ هک  دینادب  ار  نیا  .تسین  تسرد  مھ  نیا  هدماین ، تسد  هب یدایز  زیچ  هک  دـننک  یم غیلبت  ناسک  یـضعب  هکنیا  .میھدـب  تسد  زا  ار  یروانف  نیا  میرادـن  قح  یتمیق  چـیھ  هب  ام 

ام .دنراد  دروم  نیا  رد  یتسرد  ِیرواد  عّلطم ، دراو و  یاھ  ناسنا ناسانشراک و  .درک  یمن ساّسح  ردق  نیا ار  ام  نانمشد  دوبن ، دایز  رگا  .تسا  دایز  هتسجرب و  رایـسب  هدمآ ، تسد  هب

هتبلا هک  دـنناوتب - ام  نانمـشد  تسا ، یمالـسا  یروھمج  رایتخا  رد  هک  ار  ییاھ  هاگتـسد ی  همھ زورما  رگا  .تسا  نیا  مھم  تسا ؛ یموب  اـم  روشک  رد  هک  میا  هدیـسر یا  یرواـنف هب 

رگا هتبلا  .دننک  ادیپ  تسد  نآ  هب  دنا  هتسناوت ام  دوخ  دنمشوھ  ناصّصختم  میا و  هتفرگن ماو  هیراع و  یـسک  زا  ار  نآ  نوچ  دور ؛ یمن نیب  زا  یروانف  نیا  دنربب ، نیب  زا  تسناوت - دنھاوخن 

ام میرحت  اھ و  نآ مغر  یلع راک ، نیا  دنک و  ادیپ  تسد  یا  یروانف نینچ  هب  یمالـسا  یروھمج  هک  دنتـشاذگ  یمن مھ  رگید  لاس  دـص  ات  دوب ، یناھج  تردـق  زکارم  اھ و  یبرغ لیم  هب 

قح روشک  نیا  دارفا  زا  یدرف  چیھ  هن  یمتا و  یژرنا  نامزاس  هن  نالوئسم ، هن  تلود ، هن  ار  دنمـشزرا  شناد  نیا  تسا و  دنمـشزرا  هدمآ ، تسد  هب هچنآ  نیاربانب  .تسا  هتفرگ  ماجنا 

، دندش یمالـسا  یروھمج  نالوئـسم  اب  وگتفگ  نیا  ِدراو  هک  ییاھ  نآ رگا  هتبلا  .تفرگ  دھاوخن  هتفرگن و  تروص  مھ  یا  هلماعم ًاعطق  دنک ؛ هلماعم  نآ  یور  دـھدب و  تسد  زا  هک  درادـن 

ام کشالب  دروخ و  دنھاوخ  ینھدوت  یمالسا  یروھمج  زا  ًاعطق  تخیر و  دھاوخ  مھ  هب  زیچ  همھ  دننک ، یبلط  هدایز دنتفیب و  شلاچ  هب  هیضق  نیا  ِرس  یمالسا  یروھمج  اب  دنھاوخب 

یملع و ریگمـشچ  یاھتفرـشیپ  زا  نامزیزع  روشک  فلتخم  یاھـشخب  رد  ّهللا  دـمحب  هک  ار  هچنآ  یروانف و  نیا  اـم  .دوب  میھاوخن  یزاـیتما  چـیھ  نداد  هب  رـضاح  ًاـقلطم  هنیمز  نیا  رد 

- رفـص تفگ  دوش  یمن رفـص - ریز  زا  هک  تسا  نیا  شّتلع  .میراد  هلـصاف  یلیخ  ملع  یروانف و  مّدـقم  طوطخ  هب  ندیـسر  ات  زونھ  هتبلا  .مینک  ظـفح  دـیاب  میا ، هدروآ تسد  هب  یقیقحت 

هکلب میدرکن ، عورش  چیھ »  » ی هطقن زا  ام  نیاربانب ، .دشاب  هتشادن  مھ  ار  نآ  دیما  ّیتح  هکلب  یروانف ، یملع و  درواتسد  طقف  هن  هک  دندوب  هدرک  یراک  روشک  نیا  اب  .میا  هدرک عورش 

.تسا هدرک  تفرشیپ  زورما  ّهللا  دمحب  دش و  نادیم  دراو  اجنیا  زا  یمالسا  بالقنا  میدرک ! عورش  یدیمون » اب  هارمھ  ِچیھ   » زا

زا روشک  گرزب  هاگـشناد  یـس  تسیب ، رد  یقیقحت  یملع و  راک  حطـس  دنا ، هداد شرازگ  نم  هب  دراو  هربخ و  دارفا  هک  روط  نآ دنلاّعف و  ناناوج  ام ، یاھھاگـشناد  زا  یرایـسب  رد  نآلا 

یتاناکما اھ  نیا .تسا  بوخ  اھتفرشیپ  ّهللا  دمحب  .تسایند  ی  هتفرشیپ بوخ و  یاھھاگشناد  اب  ربارب  بوخ ، یاھداتسا  ِنتشاد  ناداتسا و  ِیریگیپ  شـشوک و  راک ، دادعتـسا ، ظاحل 

.دنتـشاذگ یمن رگید  فرط  زا  یجراخ  نارگرامثتـسا  فرط و  کی  زا  یلخاد  ناّدبتـسم  اھتنم  .تسا  روشک  نیا  هب  ّقلعتم  دـشاب ؛ هدروآ  ناغمرا  هب  روشک  نیا  یارب  یـسک  هک  تسین 

میلست و شریذپ  نودب  ریبدت و  اب  .دوب  یتسرد  راک  دندرک ، نالوئسم  هک  یراک  .درک  دھاوخ  زورب  رتشیب  جیردتب  اھشناد  نیا  دازآ ، مھ  تسا و  لقتـسم  مھ  روشک  ّهللا  دمحب  هک  لاح 

مامت راک  تسا و  هیـضق  ِزاغآ  نیا  هتبلا  .دوش  هتـسکش  دوب ، هدـش  یحّارط  یمالـسا  یروھمج  هیلع  اھتـسینویھص  اـھییاکیرمآ و  فرط  زا  هک  یا  هئطوت اـت  دـش  ماـجنا  روز  فرح  لوبق 

دننک و یھاوخ  نوزف تردق ، زکارم  ای  نانمـشد  دشاب  رارق  رگا  اما  درادن ؛ یداریا  چـیھ  دـنک ، ادـیپ  همادا  هدـش ، یحّارط  نونکات  هک  یلاور  نیمھ  هب  راک  نیا  ی  همادا رگا  .تسا  هدـشن 

.دش دھاوخن  هداد  مھ  یراک  نینچ  ی  هزاجا تسین و  تسرد  هجو  چیھ هب هک  میلست ، دوش  یم نیا  مینک ، ینیشن  بقع مھ  ام  دنیایب و  ولج  رگنس  هب  رگنس 

1382/08/08 اھ هاگشناد دیتاسا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ام هکنیا  رطاخ  هب هن  هتبلا  .ّرثأت  فّسأت و  اب  هارمھ  هنانیبدـب و  هاگن  هن  دـشاب ، هنانیب  شوخ هاگن  اھ ، هتـشر ی  همھ رد  روشک  تاقیقحت  یلاع و  شزومآ  لئاسم  هب  ام  هاگن  دـیاب  هکنیا  ّلوا 

رد شھوژپ  ملع و  یاضف  ندرک  مرگ  قیقحت و  یلاع و  شزومآ  ی  هنیمز رد  هک  رادـقم  رھ  ام  هک  تسا  یھیدـب  میـشاب - هتـشاد  هنیمز  نیا  رد  لـمع  تعرـس  تفرـشیپ و  یوزرآ  دـیابن 

ریخا یاھلاس  رد  هک  هچنآ  صوصخب  بـالقنا و  زا  دـعب  یاـھلاس  لوط  رد  هک  هچنآ  هب  دـیاب  اـم  هکنیا  رطاـخ  هب هکلب  میراد - شیپ  رد  یا  ینـالوط هار  زونھ  تسا و  مک  میورب ، شیپ  روشک 

- قوثو دروم  نالوئـسم  مدرک و  راسفتـسا  هدنب  هک  روط  نآ .دنا  هدرک یبوخ  تفرـشیپ  هنیمز  نیا  رد  نامیاھ  هاگـشناد میا و  هدرک ادیپ  یبوخ  باتـش  هک  مینادب  مینک و  هاگن  هدمآ ، شیپ 

هشوگ و زا  دامتعا  دروم  نایھاگشناد  هک  روط  نآ هتفر و  الاب  یلیخ  ریخا  لاس  دنچ  نیمھ  رد  یتاقیقحت  ی  هجدوب دنداد ، شرازگ  نم  هب  نالوئسم - زا  رگید  یضعب  روھمج و  سیئر یاقآ 

، نیا .تـسا  هدرک  ادـیپ  یبوـخ  هاـگیاج  هدـش و  داـیز  اھھاگـشناد  رد  شھوژپ  هـب  لـیم  یتاـقیقحت و  راـک  نادـیم و  ًـالمع  هـّللا  دـمحب  دـنھد ، یم عـّالطا  روـشک  یاھھاگـشناد  راـنک 

ّعقوت نیا  رگا  تسا و  دایز  روما  هنوگ  نیا تفرـشیپ  یارب  معّقوت  یلیخ  نم  تسین ؛ رتمک  امـش  زا  مراظتنا  نم  دـشاب ، راظتنا  ّعقوت و  ماقم  رد  رگا  دـیاش  .تسام  ِرْیـس  ی  هدـنھد ناشن

دیابن هاگن  میوگب  مھاوخ  یم هکلب  دینک - تکرح  ًامتح  شلابند  دیشاب و  هتشاد  ارچ ؛ دیشاب - هتشادن  راظتنا  ّعقوت و  نیا  زا  شیب  هک  منک  تحیصن  مھاوخ  یمن .میور  یمن شیپ  دشابن ،

نإ تفر و  میھاوخ  نیا  زا  رتولج  مھزاب  میتفر و  مھ  ولج  راگدرورپ  لضف  هب  میدش و  نادیم  دراو  ام  هاگن  نیمھ  اب  دشاب و  هنانیب  شوخ دیاب  هاگن  .دـشاب  فّسأت  اب  هارمھ  هنانیبدـب و  ِهاگن 

.دیوگ یم ام  هب  ار  نیا  تیعقاو  درک ؛ دھاوخ  ادیپ  ار  شدوخ  ی  هتسیاش دشر  فلتخم ، یاھ  هنیمز رد  تاقیقحت  ّهللا  ءاش 

، نیا .ما  هدرک حرطم  روشک  یملع  طیحم  رد  ار  یرازفا  مرن تضھن  ی  هلأسم هک  تسا  یلاس  دـنچ  دـندرک - هراشا  ناتـسود  زا  یـضعب  هک  روط  ناـمھ هدـنب - هک  تسا  نیا  مود  ی  هتکن

اجنآ زا  یرشب ، دوجوم  یاضف  رد  یملع  یاھیروآون  هک  ییاجنآ  هب  ندیسر  ینعی  دشاب ؛ ملع  دیلوت  ام  شزومآ  قیقحت و  ِفدھ  دیاب  میشاب ؛ عناق  یریگارف  هب  دیابن  ام  ینعی  هچ ؟ ینعی 

، دندروآ دوجو  هب  ار  هدیچیپ  یاھ  یروانف شناد ، ساسا  رب  دندرب و  شیپ  دنداد ، شرتسگ  دندرک ، دیلوت  ایند  رد  ار  شناد  هک  یناسک  هب  تبسن  دادعتـسا ، ظاحل  زا  ام  .دوش  یم عورش 

.درک فّقوت  دیابن  یریگارف  همجرت و  رد  میوگ  یم نم  هکلب  تسا ، مزال  مھ  نآ  هن ، مینک ؛ یفن  ار  یریگارف  همجرت و  ام  هک  تسین  نیا  یانعم  هب  ملع  دیلوت  هتبلا  .میرادن  دوبمک 

شخب کی  زا  رتدوز  ایند  زا  یـشخب  تسا - دایز  رایـسب  تسا ، نم  رظن  دروم  هک  یبلطم  رد  رامعتـسا  شقن  هک  رامعتـسا - ی  هلأسم یگنھرف و  یعامتجا ، یـسایس ، طیارـش  رثا  رب 

زور هب  زور  ار  هلیـسو  نیا  تفر و  وـلج  هب  درک و  هدافتـسا  هدنباتـش  ی  هلیـسو نیا  زا  شخب  نـیا  .درک  تـکرح  یملع  یاـھ  هـّلق تمـس  هـب  یا  هدنباتـش ی  هلیـسو کـمک  هـب  رگید و 

، ایند زا  شخب  نآ  نانکاس  .میناوارف  یاھتلاھج  هب  طاحم  یملع ، تفرـشیپ  ی  همھ اب  ام  هک  یلاحرد دیـسر ؛ ملع  یاھدرواتـسد  هب  نآ ، یربراک  ندرب  الاب  اب  درک و  رتاناوت  رت و  هدـنباتش

اھ نآ هب  دنا ، هدنام بقع  هک  ییاھروشک  هک  دنھدن  هزاجا  دنریگب و  ناشدوخ  رایتخا  رد  ار  ملع  هک  دش  نیا  ناش  ّیلک تسایـس  مھ  دـعب  دـندرک و  یروآ  تفگـش ِیملع  یاھتفرـشیپ 

، دـنک ادـیپ  زرد  ایند  طاقن  زا  یا  هطقن چـیھ  هب  یتسیابن  ًاقلطم  هک  دراد  دوجو  هتفرـشیپ  یاھ  یروانف زا  یخرب  یارب  هک  ییاھتیدودـحم  زا  امـش  ًامتح  دـننزب ! ولج  اھ  نآ زا  اـی  دنـسرب و 

.دیا هدینش یدایز  بلاطم 

یسایس ی  هدافتسا تفرشیپ ، نآ  زا  هک  دوب  شا  یملع تفرشیپ  نازیم  زا  یشان  رامعتسا ، رب  شا  ییاناوت مھ  تشاد و  شقن  ایند  زا  شخب  کی  ِیملع  تفرشیپ  رد  مھ  رامعتـسا ،

دنھ و رب  ّطلـست  دوش و  لیدبت  یرت  هتفرـشیپ یاھیتشک  هب  راخب  یتشک  هک  درک  کمک  دنھ  رامعتـسا  دومن و  هدافتـسا  دنھ  رامعتـسا  یارب  راخب  یتشک  زا  هک  سیلگنا  دـننام  .درک 

! ملع تمدخ  رد  رامعتسا  تفرگ و  رارق  رامعتسا  تمدخ  رد  دوب ، ناشدوخ  هب  روصحم  دودحم و  هک  یملع  بیترت ، نیا  هب  .دنک  رتشیب  زین  ار  رگید  طاقن 

رد هک  تسایند  یاھتلم  ی  همھ ی  هفیظو هکلب  تسین ، ام  ی  هفیظو طقف  نیا  .مینک  جراخ  ار  نامدوخ  دـنا ، هتفرگ رارق  نآ  رد  موس  ناـھج  یاـھروشک  هک  دوجوم  ی  هرـصاحم زا  دـیاب  اـم 

رھُم نیا  .مینکب  ار  راک  نیا  میناوت  یم ام  هک  تسا  نیا  تسا - هدش  دـییأت  نف  ناسانـشراک  ناگربخ و  رظن  اب  داقتعا  نیا  هک  مخـسار - داقتعا  نم  .دـندنام  بقع  ملع  ناوراک  زا  یا  هرود

نیمھ رد  هک  منک  یم ساسحا  نم  هتبلا  .مینک  کاپ  نامدوخ  نھذ  زا  یتسیاب  هدوب ، نانمـشد  یگنھرف  تسایـس  ی  هدمع یاھـشخب  زا  یکی  هک  ار  دـیناوت » یمن  » و میناوت » یمن »

لاّعف یلمع و  یاھراعش  ناونع  هب ملع  دیلوت  یرازفا و  مرن تضھن  زا  ییوجشناد ، لفاحم  رد  نایوجشناد  ناداتسا و  امش  منیب  یم نآلا  هک  ارچ  مینک ؛ تفرـشیپ  میناوت  یم مھ  هنیمز 

.تسا هدمآرد  هتساوخ  تساوخرد و  راعش ، تروص  هب  عوضوم  نیا  میا و  هداتفا رکف  نیا  هب  ام  هک  تسا  ّتیقفوم  یلیخ  نیا ، .دینک  یم دای 

1382/06/26 نازومآ شناد زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

کی ام  یایفارغج  .تسا  راختفارُپ  رابرُپ و  هوکـشرُپ و  ام  خـیرات  .تسایند  ی  هتـسجرب یاھروشک  زا  یکی  کش  نودـب  یعیبط  عبانم  یناسنا و  یخیرات ، ییایفارغج ، ظاحل  زا  اـم  روشک 

زا یکی  رگیدکی ، هب  اھیروانف  اھ و  هیامرس اھربخ ، اھروشک ، لاّصتا  رصع  رد  تاطابترا و  رصع  رد  هک  میا  هتفرگ رارق  ییایفارغج  ظاحل  زا  یا  هقطنم رد  ام  .تسا  ساّسح  رایـسب  یایفارغج 

نیرت هریخذرُپ زا  یکی  یعیبط  عبانم  ظاحل  زا  ام  روشک  هک  مداد  زیر  ِرامآ  ماظن ، نارازگراک  نالوئـسم و  رادـید  رد  نم  .دوش  یم بوسحم  نیمز  یور  رـسارس  رد  اھھاگیاج  نیرت  ساـّسح
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ار نیا  .تساھنیرت  دادعتـسااب  زا  یکی  اـم  روشک  مھ  یناـسنا  ظاـحل  زا  .تسا  مولعم  هک  یعیبط  عباـنم  رگید  یندـعم و  داوم  ساـّسح و  تّازلف  زاـگ و  تفن و  ظاـحل  زا  .تساـھروشک 

روشک دادعتسا  طّسوتم  .تسا  هدرک  راکشآ  ار  دوخ  ناشخرد - یاھدادعتـسا  ینعی  تقیقح - نیا  هدش ، زاب  ینادیم  تقو  رھ  .دھد  یم ناشن  مھ  ام  ِلاح  نامز  هداد ، ناشن  هتـشذگ 

زاین .دینک  هاگن  دش ، زاب  اھدادعتسا  زورب  یارب  نادیم  هک  ات 67 - یاھلاس 59  ینعی  سّدقم - عافد  لاس  تشھ  ی  هنحص هب  امـش  هنومن ، ناونع  هب  .تسا  رتالاب  یناھج  طّسوتم  زا  ام 

هن ینابیتشپ و  هن  تاّمھم ، هن  حالـس ، هن  دراذـگب - ام  رایتخا  رد  ار  نآ  دوبن  رـضاح  ایند  درک ، یم کمک  اـم  گـنج  هب  هک  یزیچ  رھ  .دوب  هتـسب  اـم  یور  هب  اـیند  یاـھرد  اـما  دوب ، ناوارف 

ی همھ رد  اھدادعتـسا  دـش  بجوم  زاین  نیا  .تشاد  زاین  تاناکما  نآ  هب  نیاربانب  دوب ؛ دوخ  ی  هناخ زا  اھزرم و  زا  دوخ ، کاخ  زا  دوخ ، ّتیوھ  زا  عافد  ریگرد  روشک  مھ  یفرط  زا  تاعّالطا -

رد دیونـش - یم ار  نآ  یاھ  هنومن زا  یخرب  امـش  زورما  هک  روشک - یملع  یاھتفرـشیپ  ی  هیاـپ .دـتفا  ناـیرج  هب  یماـظن - یگنج و  ی  هنیمز رد  مھ  یملع و  ی  هنیمز رد  مھ  اـھ - هنیمز

هیحور و نامھ  اب  هک  دنسّدقم  عافد  رصانع  نامھ  دنتسھ ، راک  لوغشم  روشک  یملع  ِساّسح  رایسب  یاھشخب  رد  هک  یناناوج  زا  یرایسب  زورما  .دش  هتـشاذگ  سّدقم  عافد  نارود 

ار نآ  اھتردق  هک  تسا  یناھج  یاھیروانف  نیرت  هنامرحم وزج  هک  تسا  یا  هتسھ داوم  ِیزاس  ینغ نیمھ  اھ  نآ زیمآ  تفگـش یاھراک  زا  هنومن  کی  زورما  دنا و  هدش راک  لوغـشم  هزیگنا 

ناربکتسم یاھلمعلا  سکع امش  هک  دنھد ، ماجنا  ار  گرزب  راک  نیا  دوخ  رھام  ِناتسد  شوھ و  دادعتـسا و  هب  هیکت  اب  دنتـسناوت  ام  ناناوج  اما  دنا ؛ هتـشاد هاگن  دوخ  رایتخا  رد  تسبرد 

.تسامش تاراختفا  ییاناوت و  دادعتسا و  لباقم  رد  لمعلا  سکع دراد ، دوجو  ایند  رد  زورما  هک  ییاھ  لاجنج .دینیب  یم ار  ملاع 

1382/05/15 ماظن نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

عون هاجنپ  زا  .دوش  هتخانـش  اھدـعب  هک  دـشاب  مھ  رتشیب  تسا  نکمم  هدـش ؛ هتخانـش  نآلا  ات  هک  دراد  دوجو  ناریا  رد  نآ  عون  هدزاود  ّیزلف ، یندـعم  ی  هّداـم عون  راـھچ  تسیب و  زا 

ام هک  تسا  یشزرااب  ِیعیبط  تاناکما  اھ  نیا .ّیزلف  ریغ  ّیزلف و  نداعم  ّعونت  ینعی  دراد ؛ دوجو  ناریا  رد  نآ  عون  شـش  یـس و  هدش ، هتخانـش  ایند  رد  هک  ّیزلف  ریغ  ِیندعم  ی  هّدام

ّمھم تیعقوم  .تسا  شزرااب  رایـسب  یاھتـصرف  زا  لامـش ، بونج و  رد  اـھایرد  .تسا  گرزب  تصرف  کـی  شدوخ  اـم  روشک  رد  فلتخم  یاـھاوھ  بآ و  یمیلقا و  ّعونت  .میراد  روشک  رد 

رگید تصرف  کی  ام ، دادعتـسااب  ناوج و  تیعمج  .تسا  شزرااب  یاھتیعقوم  زا  رگید ، یاھتیلاّعف  یرایـسب  یناگرزاب و  ظاـحل  زا  ملاـع ، برغ  قرـش و  لاـّصتا  رد  یطاـبترا  ییاـیفارغج و 

راک و ی  هنـشت ِناوج  همھ  نیا .تسا  هیامرـس  نیرتگرزب  نیا  هک  یلاحرد دـننک ؛ یمن دای  تمعن  کی  ناونع  هب ام  روشک  رد  ناوج  دارفا  ترثک  زا  اھیـضعب  هک  تسا  فّسأت  ی  هیاـم .تسا 

نیا رد  روتاتکید  مّاکح  دبتسم و  نیطالـس  رایتخا  رد  یدامتم  یاھنرق  مدرک ، هراشا  اھ  نآ زا  یکچوک  ی  هشوگ هب  نم  هک  یتاناکما  ی  همھ هتبلا  .تسا  یـشزرااب  رایـسب  زیچ  تیلاّعف ،

ناشدوخ لام  ار  روشک  اھ  نیا تسا - یولھپ  راجاق و  نارود  یاھشرازگ  تارطاخ و  تسام ، رایتخا  رد  رتشیب  هک  ینوتم  هتبلا  دینک - هاگن  ناھاشداپ  نیا  لاح  حرش  هب  امش  .دوب  روشک 

مّاکح ناھاشداپ و  نآ  ًاعبط  .دنتشادن  یشقن  مدرم  نیاربانب  .دننک  یا  یگدنز دنروخب و  یزیچ  دیاب  هرخالاب  دننک و  یم راک  اجنآ  رد  هّدع  کی  هک  یـصخش  کلم  کی  لثم  دنتـسناد ؛ یم

اھتفرشیپ بالقنا ، ی  هرود رد  اما  .درکن  هدافتسا  تاناکما  نیا  زا  ام  روشک  تشذگ و  روط  نیا یدامتم  یاھلاس  .دنداد  یمن یتیمھا  روشک  یملع  تفرشیپ  هب  روشک و  تشونرس  هب 

.تساھتیّقفوم زا  یا  هشوگ دوش ، یم هتفگ  هک  یبلاطم  هتبلا  .دندرک  نایب  تسرد  رایسب  دنتفگ ، روھمج  سیئر یاقآ  هچنآ  .تسا  ریگمشچ  هداعلا و  قوف

1382/05/08 زاوھا ناناوج  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

زا لبق  لسن  .تسا  تلم  نیا  یخیرات  تشونرس  ی  هدننک نییعت نارود  امش ، زا  لبق  لسن  یناوج  نارود  لثم  امش  یناوج  نارود  .دیزاسب  لمع  ملع و  اب  ار  ناتدوخ  دیناوت ، یم هچرھ 

یقاب اکیرما  هب  تبـسن  یتسدورف  ِّتلذ  یگتـسباو و  ِداسف  رد  قرغ  اـم  تلم  تخاـس ، یم دوخ  ی  هشیپ ار  یرگ  یلاـباال رگا  تسـشن و  یم هناـخ  رد  رگا  درک ، یم یلبنت  رگا  اـمش 

ام ناناوج  زا  نمـشد  .تسا  دیدج  لسن  تبون  مھ  زورما  .دومن  یا  هناناج عافد  یلم  تیـصخش  یلم و  ّتیوھ  زا  درک و  زوریپ  ار  گنج  درک ، زوریپ  ار  بالقنا  داتـسیا ، لسن  نآ  .دنام  یم

.دروآرد وناز  هب  ار  تلم  نیا  دناوت  یمن یکشوم  چیھ  یبمب و  چیھ  یحالـس ، چیھ  دتـسیاب ، هنحـص  رد  نامیا  نیمھ  اب  ام  ِنامیااب  ی  هدرتسگ ِناوج  لسن  رگا  هک  دناد  یم دسرت و  یم

.تسا یگرزب  داھج  مزر ، نیا  گنج و  نیا  .دینک  یم کیلش  نمـشد  تمـس  هب  هک  تسا  یا  هلولگ لثم  دیرادرب ، ناتدوخ  یقالخا  یلمع و  یملع و  یاقترا  یارب  امـش  هک  یماگ  رھ 

هلباقم روشک و  لالقتسا  ّتیوھ و  فرـش و  زا  عافد  یور  روشک  رـساترس  رد  ام - چولب  ام ، رُل  ام ، درُک  ام ، کرت  ام ، سراف  ام ، برع  ام - فلتخم  یاھّتیموق  ام ، نانز  ام ، نادرم  مھ  زور  نآ 

کـّسمتم یناریا ، یاھتیموق  ی  همھ رُل و  درُک ، چولب ، کرت ، سراف ، برع ، .تسا  نیمھ  مھ  زورما  .دندروآ  تسد  هب قیفوت  هار  نیا  رد  دندش و  زکرمتم  لخاد  رد  وا  یدایا  رابکتـسا و  اب 

مھ ییاھ  لاجنج .تسا  هدرک  تفرـشیپ  زورما  ات  هک  نانچمھ  دنک ؛ تفرـشیپ  دیاب  یملع  ظاحل  زا  ام  ناوج  لسن  .دنھد  همادا  ار  کرابم  هار  نیمھ  هملک ، تدـحو  اب  مالـسا و  لبح  هب 

.تسا زیگنا  بیرف یاھـششوپ  نامھ  زا  مھ  نیا  تساھ ؛ هناھب نامھ  زا  دـننک ، یم دـنلب  هریغ  یعمج و  راتـشک  حالـس  یارب  یمالـسا  یروھمج  هیلع  ایند  رد  ناشدوخ  لاـیخ  هب  هک 

هتـسباو اھتلم  دنھاوخ  یم اھ  نآ .دـھد  یم جـنر  درازآ و  یم ار  اھ  نآ الاب ، حطـس  یاھ  یروانف هب  روشک  نیا  دـمآراک  ِناوج  لسن  یبایتسد  هک  تسا  نیا  هلئـسم  تسین ؛ نیا  هلئـسم 

لباقم ِراک  .دنروآرد  اھتلم  رس  دنھاوخ ، یم یراک  رھ  دنناوتب  اھ  نآ ات  دنـشاب  لیلذ  فیعـض و  هشیمھ  اھتلم  دشاب ، زارد  اھ  نآ تمـس  هب  ناشتـسد  اھتلم  دننامب ، نییاپ  اھتلم  دننامب ،

ّطخ رد  شرتخد - هچ  شرـسپ ، هچ  تمـصع - تراھط و  اـب  خـسار و  مزع  هدارا و  اـب  هک  ار  یناوج  لـسن  اـھ  نآ.دـننک یوق  یناـمیا  یملع و  ظاـحل  زا  ار  دوخ  اـھتلم  هک  تسا  نیا  اـھ  نآ

دیاب ام  ناناوج  نمشد ، تساوخ  لباقم  رد  .دندنسپ  یم ار  نیا  دنھاوخ ؛ یم درگ  هزرھ ناوج  لسن  کی  اھ  نآ .دندنسپ  یمن دنک ، یم شالت  یمالسا  یایند  نید و  ّتیونعم و  میقتسم 

زا نالوئـسم  .تسا  یھلا  ی  هدارا مزع و  رھظم  ام ، نمؤم  تلم  مزع  .دـننک  صرق  ار  دوخ  لد  دـیاب  تلم ، نیا  هب  ِءاکتا  اب  ناوج و  لسن  نیا  هب  ِءاّکتا  اب  ًالّوا  اـم  نالوئـسم  .دـننک  تمواـقم 

ردـق مھ  ناناوج - صوصخب  تلم - داـحآ  .دـننک  هدافتـسا  بوخ  نیا  زا  تساـھ ؛ نآ راـیتخا  رد  یلم  میظع  رگنـس  نیا  .دـنوشن  نمـشد  یوھاـیھ  بوعرم  دنـسرتن و  یزیچ  زا  یـسک و 

تمواقم یورین  جیـسب  رد  ای  یگدـنزاس و  جیـسب  رد  ای  ار  ناشتغارف  تاـقوا  اـم  بوخ  ناـناوج  زا  یرایـسب  ناتـسبات ، لـصف  رد  نـآلا  .دـنروآ  یور  یزاـسدوخ  هب  دـننادب و  ار  ناـشدوخ 

هب ّمظنم ، بوخ و  یاھ  همانرب اب  یا  هّدـع .دـننک  یم راک  نارگید  یارب  دـنھد و  یم تمحز  ناشدوخ  نت  هب  یا  هّدـع .دـننک  یم کمک  نارگید  داوس  ملع و  ندرب  الاب  هب  اـی  دـننارذگ و  یم

یھاگشناد تالیطعت  ناتسبات ، رد  هک  یناناوج  زا  ما  هتشاد یدّدعتم  یاھشرازگ  نم  .درذگ  یم هنوگ  نیا نمؤم ، ناناوج  تغارف  .دنزادرپ  یم ناشدوخ  رکف  حطـس  یاقترا  یناوخباتک و 

نم دنا و  هدروآ نم  یارب  ار  اھتیلاّعف  نیا  یاھـسکع  .دنا  هتخاس لپ  هّداج و  هینیـسح ، هار ، هاگنامرد ، دجـسم ، ناییاتـسور  یارب  دنا و  هدنارذگ تسدرود  طاقن  رد  ار  دوخ  یناتـسریبد  ای 

یارب راک  ِنمـض  رد  ناشتحایـس  دننک ؛ یم نیمأت  هار  نیا  زا  مھ  ار  ناشتحایـس  ام  ناناوج  لیبس هللا .» یف  داھجلا  یتّما  ةحایـس  اّمنا  : » دومرف یتیاور  قبط  ربمغیپ  .ما  هدید ار  اھ  نآ

زورما ام  ناناوج  ّهللا  دمحب  هک  ار - یملع  تفرشیپ  خیرات و  نتسناد  یتفرعم و  یمالسا و  تالیـصحت  ینید و  یونعم و  تیبرت  .دینادب  ردق  ار  دوخ  ِیناوج  .دراد  شزرا  نیا  .تسا  مدرم 

، یملع ظاحل  زا  دیاب  نمشد  مغر  یلع امش  اما  دیزاسن ؛ دابآ  ار  دوخ  روشک  دینکن و  ّیقرت  امش  دھاوخ  یم نمـشد  دینادب  دیـشوکب و  اھ  هار نیا  رد  دینادب و  ردق  دنتـسھ - نآ  ّطخ  رد 

.دینک ّیقرت  یقالخا  ینامیا و  یتفرعم ، یمسج ،

1382/04/07 ییاضق هاگتسد  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

دـصرددص ی  ّهیئاـضق ی  هّوـق کـی  ِّیلک  حرط  دـندومرف ، مھ  ـالاح  متـشاد و  عـّالطا  نم  تسا ؛ هدـش  یبوـخ  یاـھراک  ّهللا  دـمحب  تسا و  ّمھم  نم  رظن  هب  مھ  نآ  هک  یرگید  ی  هتکن

راک .درک  یراذـگ  هیامرـس یلیخ  دـیاب  راـک  نیا  یور  تسا - هدـش  هیھت  هک  ّهیئاـضق  ی  هوق ِّیلک  حرط  تساـیند - دوجوم  یملع  ّینف و  یاھتفرـشیپ  رب  قبطنم  هنـالداع و  یمالـسا و 

مھ دننادب ، قوقح  مھ  دنـشاب ؛ رادروخرب  یدنمـشوھ  هبرجت و  ملع و  زا  دیاب  دنوش ، یم ّهیئاضق  ی  هّوق یارب  یحّارط  نادیم  دراو  هک  یناسک  .تسا  ضحم  ِیـصّصخت  راک  کی  یئاضق 

یتسرد هب ار  هعماج  یاھزاین  مھ  دننادب ، ار  نآ  فعـض  ّتوق و  طاقن  دنـشاب و  هتـشاد  دوجوم  عضو  زا  یتسرد  یبایزرا  مھ  دنـشاب ، انـشآ  ّهیئاضق  ی  هّوق اب  مھ  دـننادب ، یمالـسا  هقف 

نیا اھ ، نیا ساسا  رب  .دنـشاب  عّلطم  نآ  نالک  لئاسم  صوصخب  ّهیئاضق ، ی  هّوق لئاسم  ی  هراب رد  دنتـسھ ، هاگـشناد  هزوح و  رد  هک  ینوگانوگ  نارظن  بحاـص رظن  زا  مھ  دنـسانشب و 

یاھلاس ات  دریگ ، ماجنا  لماک  ِماکحتـسا  اب  یبوخ و  هب  راـک  نیا  راـگدرورپ  لـضف  هب  رگا  .تسا  ّهیئاـضق  ی  هّوق رد  راـک  نیرت  مھم نیا  .دوش  هتخیر  ّیلک  ی  هعومجم کـی  ناونع  هب  حرط 

رد ناصّصختم  نیرتھب  .درادرب  ار  یشخب  هچ  دنک و  حالـصا  ار  یـشخب  هچ  دنک ، میمرت  ار  یـشخب  هچ  دنک ، ثادحا  ار  یـشخب  هچ  دنکب ؛ راک  هچ  دیاب  دناد  یم ّهیئاضق  ی  هّوق یدامتم 

.دنھدب رظن  هلئسم  نیا  ی  هراب رد  دنشاب و  راک  نیا  سأر  رد  دیاب  اھ  هنیمز نیا 

1382/02/29 ماظن نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

هتشاد رذحرب  نآ  زا  ار  ام  مالسا  هک  میدرک  ییاھزیچ  مرگرـس  هدرک و  رود  مالـسا  زا  ار  دوخ  ام  .تسا  هتـشاد  ییاھفارحنا  اھـشلاچ و  یدامتم ، یاھنرق  لوط  رد  یمالـسا  گرزب  تّما 

یدامتم یاھنرق  لوط  رد  یمالسا  گرزب  تّما  هک  دش  نیا  هجیتن  .میدش  مرگرس  یتوغاط  یاھتردق  ی  هلیـسو هب  میدش ؛ یلخاد  یاھگنج  مرگرـس  ینالوط ، خیرات  نیا  لوط  رد  .دوب 
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یاھتورث لاعتم  یادخ  هکنیااب  .دناسرب  دوب ، هتفرگ  رظن  رد  هدرک و  ینیب  شیپ وا  یارب  زیزع  ِمالسا  مالسا و  ربمغیپ  هک  یتیاغ  فدھ و  هب  ار  دوخ  تسناوتن  مالسا ، ی  هیّلوا نورق  زا  دعب 

یاھـشخب وزج  تفرـشیپ ، یاھـصخاش  زا  یرایـسب  تعنـص و  ملع و  رد  اـما  دـشاب ، اـم  تفرـشیپ  ی  هلیـسو تسناوـت  یم هدرک و  هریخذ  یمالـسا  یاـھروشک  رد  ار  یداـیز  ّیداـم 

نم کباصا  ام  : » دوب هدروآ  شیپ  ام  یارب  ناناملـسم  ام  تلفغ  راتفر و  دـب و  ِلمع  هک  دوب  یزیچ  نیا  دوب ؛ هدرک  رّدـقم  ام  یارب  مالـسا  هک  دوبن  یزیچ  نیا  .میدـش  ملاع  ی  هداتفا بقع

.میدرک راچد  تیعضو  نیا  هب  ار  دوخ  نامز ، لوط  رد  نامیاھتلفغ  رثا  رب  هک  میدوب  ام  کسفن ؛» نمف  ةّئیس 

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

دنلب رد  یھاوختلادـع - شبنج  رگید ، یاھراعـش  .دـنک  یم داجیا  هنخر  هعماج  رد  داسف  نوچ  تسا ؛ هدوب  داسف  اب  هزرابم  تھج  رد  همھ  میا ، هداد لاس  هس  ود  نیا  رد  ام  هک  یراعش 

تباقر دوش  یمن ّعونتم  یایند  نیا  رد  ملع ، تفرـشیپ  نودب  .تسین  نکمم  ملع  تفرـشیپ  نودب  ملع ، دیلوت  شبنج  هتبلا  .تسا  هدوب  ملع  دـیلوت  شبنج  یرازفا و  مرن شبنج  تّدـم -

، دش حرطم  لبق  هام  دنچ  هک  یشیدنا  هدازآ شبنج  .دنک  یم نیگنس  رایسب  ار  دیتاسا  نایوجشناد و  اھھاگشناد و  ی  هفیظو نیا ، .تسا  مزال  ملع  تفرـشیپ  ًامتح  تفر ؛ شیپ  درک و 

اھ نآ یور  لاس  دنچ  نیا  رد  ام  هک  تسا  ییاھراعـش  زا  یلم ، لوپ  تیوقت  رب  رارـصا  و  تسا - هدـش  شالت  یلیخ  هنیمز  نیا  رد  ریخا  لاس  هس  ود  رد  هک  لاغتـشا - ی  هلأسم رب  رارـصا 

، دنکب دھاوخ  یم هچ  نمشد  دنیب  یم ناسنا  یتقو  .دیدرگ  زاغآ  اھ  نآ هب  طوبرم  یاھ  هاگتسد رد  یـصاخ  تکرح  یھلا  لضف  هب  دش و  زاب  یـصاخ  باسح  مادکرھ  یارب  میدرک و  هیکت 

هک مھ  ماظن  نالک  یاھتسایس  رد  .دوب  حرطم  اھفرح  نیا  زا  یرایـسب  ضیعبت ، داسف و  رقف و  یفن  بلاق  رد  نیا ، زا  لبق  لاس  هس  ود  رد  هتبلا  .دنک  راک  هچ لخاد  رد  دیاب  هک  دمھف  یم

هب طوبرم  هک  مود  ی  همانرب یاھتسایس  رد  مھ  موس و  ی  همانرب یاھتـسایس  رد  مھ  دنارذگب - ار  نیناوق  تاّررقم و  اھتـسایس  نآ  ساسا  رب  سلجم  دنک و  مالعا  تلود  هب  دیاب  یربھر 

، اھلـصفرس نیا  زا  یـضعب  تیمھا  هب  ناناوج  صوصخب  یمومع ، راکفا  ندرک  هّجوتم  ندرک و  جیـسب  نکیل  دـش ؛ ظاحل  ّیلک  ِبلاـطم  نیا  ی  همھ دوب - نیا  زا  لـبق  لاـس  تشھ  تفھ 

دروم هعماـج  یاھـشخب  زا  یـضعب  یوس  زا  دـش ، حرطم  یتـقو  اھراعـش  نیا  زا  یلیخ  هتبلا  .دوش  لاـبند  دریگ و  رارق  هّجوت  دروـم  ییاـھنت  هب  اـھ  نیا زا  مادـکرھ  هک  دـنک  یم باـجیا 

هب قوش  ییوجـشناد ، طیحم  رد  .تساھ  نآ ی  هقالع دروم  اھراعـش  نیا  هک  دـندرک  ساسحا  یناوج ، یاھطیحم  رد  ناـناوج  صوصخب  کاـپ ، یاھنادـجو  نکیل  تفرگ ؛ رارق  یھّجوت  یب

.تسا یملع  یاھطیحم  رد  یلصا  یاھقوش  اھ  نیا دراد ؛ دوجو  یدازآ  تلادع و  ملع ،

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

.تسا ماظن  یلخاد  تخاس  ماکحتـسا  دـنک ، ظفح  یزاس  نارحب رھ  ییوجارجام و  رھ  زواجت ، رھ  یبلطراـصحنا ، رھ  یبلط ، نوزفا رھ  لـباقم  رد  ار  امـش  روشک  دـناوت  یم هک  یلماـع 

ضرع هک  روط  نامھ .دوش  یم ماظن  فیعضت  بجوم  جیردتب  هک  ییاھ  هنخر ندش  هتفرگ  هدنیآ و  هب  ناناوج  دیما  ماظن ، نالوئسم  اب  مدرم  یاھرشق  داحآ و  نیب  طابترا  تسا  روط  نیمھ

ی هجدوب هب  دوخ  تبحـص  رد  یزیزع  یوجـشناد  هکنیا  .دـیریگب  یّدـج  ار  قیقحت  ملع و  ی  هلأسم هاگـشناد ، طیحم  رد  دـیاب  امـش  دریگ و  یم ماـجنا  داـیز  ِشـالت  اـب  اـھراک  نیا  مدرک ،

نیمھ ًاقاّفتا  میدوب ، هک  مھ  دیتاسا  ی  هسلج رد  .دنک  یم لاحشوخ  ارم  دندومن ، حرطم  نایوجـشناد  ِتساوخرد  هبلاطم و  ناونع  هب  ار  نآ  تسا و  مک  دنتفگ  دندرک و  هراشا  تاقیقحت 

نانمـشد ّیتح  زورما  .درب  شیپ  ار  روشک  دوش  یمن ملع  تفرـشیپ  نودـب  .دـشاب  ملع  تفرـشیپ  یملع و  راک  قیقحت ، لابند  ناوج ، هک  تسا  بوخ  یلیخ  نیا  .دـندرک  یم حرطم  ار 

تدـحو و .مینک  هدافتـسا  ملع  یتاذ  تفارـش  ملع و  زا  میریزگان  اھ  نآ شرتسگ  یناسنا و  لیاضف  یقیقح ، یاھـشزرا  الاو ، یاھ  نامرآ یارب  ام  .دـننک  یم هدافتـسا  ملع  زا  تیرـشب 

.دورب شیپ  دیاب  میا ، هدرک عورش  هک  یا  یساسا یاھراک  .دوش  ظفح  دیاب  طابترا 

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

تفرـشیپ و فرط  هب  تسا ، هدش  میظنت  اھزاین  قبط  هک  یـصّخشم  یاھفدھ  تیاغ و  اب  ملع  هک  تسا  نیا  دنک ، یم رتشیب  ار  ملع  شزرا  هک  یلماوع  هلمج  زا  تسا و  شزرااب  ملع 

، ملاع صخش  زا  هنیھب  ی  هدافتسا ملع ، ّدلوم  یاھ  هعومجم دناوت  یم تسا - تسرد  مھ  ًالماک  دندرک و  هراشا  نآ  هب  روپ » عیفر  » یاقآ هک  یرکف - هاگتـسد  نامھ  .دنک  ریـس  هعـسوت 

لابند ًامتح  دـیاب  تسا و  یمزال  یاھراک  اھ  نیا .دـیامن  هنیھب  ی  هدافتـسا اھ  نیا ی  همھ زا  دـنک و  میظنت  دزادرپب ، تیلاعف  هب  دـناوت  یم اجنآ  رد  ملاع  هک  ار  یزکرم  زاس و  ملاع سـالک 

.درک مھاوخ  ًامتح  هنیمز  نیا  رد  ار  نکمم  ششوک  یھلا  لضف  هب  مھ  نم  دوش ؛

هب باطخ  تسین ؛ صاخ  زکرم  کی  ای  صاخ  هاگـشناد  کی  ای  صاـخ  صخـش  کـی  هب  باـطخ  بلطم ، نیا  .دراد  دوجو  روشک  رد  یملع  ی  هعومجم زا  مھ  یتاراـظتنا  تاـعّقوت و  ًـالباقتم 

یور شیپ  اـھتیعقاو  مینک ؛ راـکنا  میناوت  یمن ار  نیا  میا - هداـتفا بقع  اـیند  ملع  ناوراـک  زا  یخیراـت  ِصّخـشم  لـیالد  هب  اـم  .تسا  قیقحت - ملع و  باحـصا  روشک - یملع  ی  هعومجم

یخیرات ملظ  نیا  .تسا  هتشاد  دوجو  ًالماک  ام  تلم  نایم  رد  ندرب ، رتارف  تسھ ، هچنآ  زا  ار  شناد  یاھزرم  ندرک و  ملع  دیلوت  ندش ، ملاع  ییاناوت  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  و  تسام -

، دـینک یم هدـھاشم  هعماج  رد  یـساسا  ی  هلأسم کی  ناونع  هب  ملع  ندـش  حرطم  هرخالاب  ملع و  هب  ی  هقالع ملع ، شرتسگ  تفرـشیپ و  زا  زورما  امـش  هچنآ  .تسا  هدـش  ام  هب 

لوط رد  .دـش  یمن بوسحم  روشک  لئاسم  زا  یکی  هملک ، یقیقح  یانعم  هب  ملع  اما  دـندوب ؛ املع  دوب ، هاگـشناد  .دوب  روجھم  ملع  بـالقنا ، زا  لـبق  .تسا  بـالقنا  زا  دـعب  هب  طوبرم 

.داتفا بقع  ملع  ناوراک  زا  ام  تلم  دوب و  روط  نیمھ یدامتم  یاھلاس 

ًاقاّفتا .تسا  دایز  هلـصاف  مینیب  یم میرگنب ، ّیداع  تابـساحم  هاگن و  اب  رگا  مینک ؟ راک  هچ دـیاب  .مینک  ناربج  یوحن  هب  ار  یخیرات  ریخأت  نیا  یگدـنام و  بقع نیا  میھاوخ  یم نونکا  اـم 

هک یھار  نامھ  تسا ؟ تسرد  نیا  ایآ  .میتسھ  نیا  هب  موکحم  ام  دوش ؛ رتدایز  هلصاف  زور  هب  زور  دیاب  سپ  تسامش ؛ ّکرحت  ی  هلیسو زا  رتریـّسلا  عیرـس مھ  اھ  نآ ّکرحت  ی  هلیـسو

ام اب  اھ  نآ ی  هلـصاف اما  تسا ؛ یا  هدش هدومیپ هار  .میورب  دیاب  مھ  ام  دنا ، هتفر هار  نیا  زا  اھ  نآ هرخالاب  مییوگ  یم .داد  همادا  دیاب  مینک  یم رکف  میھد و  یم همادا  مھ  ام  دنا ، هتفر اھ  نآ

ی هلـصاف نوچ  دـعب  .درک  دایز  نم  اب  ار  شا  هلـصاف تفای و  تسد  هخرچود  هب  وا  میتفر ؛ یم ام  متفگ : یھاگـشناد  ناتـسود  هب  اھ  هعومجم نیمھ  زا  یکی  رد  تقو  کی نم  .تسا  دایز 

ی هلیـسو هب  نونکا  وا  .تسا  هدـش  رتشیب  هلـصاف  زاب  بیترت  نیا  هب  ما ! هدیـسر هخرچود  هب  هزات  هدـنب  اما  درب ؛ هرھب  نآ  زا  درک و  ادـیپ  یـسرتسد  لیبموتا  هب  دومیپ ، یم دـیاب  یداـیز 

؟ مینک راک  هچ دیاب  ام  مزاسب ؟ مزوسب و  موش و  نیگمغ  تفرشیپ ، نیا  ترسح  رد  ای  منک و  اشامت  ار  شتکرح  رابغ  منیشنب  دیاب  هدنب  ایآ  تسا ؛ هدیسر  یرتریّسلا  عیرس

.تسا یا  هتفران یاھھار  رظن ، هب  هک  ییاھھار  زا  نتفر  ینعی  ملع  دیلوت  .تسا  هیضق  نیا  هب  رظان  منک - یم رارکت  اھھاگشناد  رد  ار  نآ  تسا  لاس  هس  ود  هدنب  هک  ملع - دیلوت  شبنج 

میظع و یایند  نیا  رد  .میـشاب  رکف  هب  هک  تسانعم  نیا  هب  هکلب  مینک ؛ ییانتعا  یب نارگید  یاھ  هبرجت هب  میورن و  دـنا ، هتفر نارگید  هک  ار  ییاھھار  ام  هک  تسین  انعم  نآ  هب  نیا  هتبلا 

بتارم هب دایز  نامگ  هب  تسا و  ناوارف  رایـسب  اھ  هتخانـشان .تسا  هتفاین  تسد  اھ  نآ هب  زونھ  زورما  ی  هتفرـشیپ شناد  هک  دراد  دوجو  یناوارف  یاـھ  هتخانـشان گرزب ، تعیبط  نیا  رد 

دش و هتفگ  هک  ار  یدادعتسا  نامھ  دیاب  .میـشاب  اھ  هتخانـشان فشک  لابند  هب  مینک و  رکف  مینک ، ّتقد  دیاب  .تسا  هتفای  تسد  اھ  نآ هب  نونکات  رـشب  هک  تسا  ییاھزیچ  زا  رتشیب 

اھھاگـشناد و رد  دیاب  تکرح  نیا  .میـشابن  کانمیب  ملع ، یداو  رد  یروآون  تعدب و  زا  مینک و  ادیپ  ار  رُب  نایم یاھھار  .میزادـنیب  راک  هب  دراد ، ار  نآ  یناریا  رکف  زغم و  مناد  یم مھ  هدـنب 

میشاب هتـشاد  ار  تأرج  نیا  دیاب  ام  .دیآرد  تروص  نیا  هب  دیاب  مولع  یاھ  هتـشر ی  همھ .دوش  یّقلت  تدابع  کی  سّدقم و  یرما  ماع ، یا  هزیگنا تروص  هب  ام  یتاقیقحت  یملع و  زکارم 

.مینک یروآون  میناوت  یم مینک  رکف  هک 

1381/09/07 نایوجشناد زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

فلتخم یاھ  هتشر رد  یجراخ  یلخاد و  یاھدایپملا  رد  تکرش  نابلطواد  هک  دینک  هظحالم  امش  .تسا  تفرشیپ  هب  ور  ام  یاھھاگشناد  رد  اھدادعتسا  ییافوکـش  یملع و  تکرح 

ییالاب مقر  نیا  دننک ؛ تکرش  یـضایر  دایپملا  رد  ات  دندوب  بلطواد  هتـشذگ  لاس  رد  رفن  رازھ  دص  منکن ، هابتـشا  رگا  هک  دش  هداد  یـشرازگ  هدنب  هب  .دنتـسھ  شیازفا  هب  ور  یملع 

یاھدایپملا رد  ام  هیاپ ، مولع  رد  ای  .دنراد  رارق  لآ  هدیا ِیلیـصحت  یـسرد و  تیعـضو  رد  رفن  رازھ  لھچ  ًّالقا  رفن ، رازھ  دص  نیا  زا  هک  دـنتفگ  دنتـسھ ، هربخ  انـشآ و  هک  یناسک  .تسا 

- میا هتشادن هتشر  نیا  زا  یا  هقباس چیھ  ام  ینعی  تسا ؛ یتادراو  دصرددص  ی  هتشر کی  هک  هنایار - ی  هتـشر رد  ّیتح  .میوش  یم بوسحم  ایند  ّلوا  روشک  هد  وزج  هشیمھ  یناھج 

لاس دـنچ  هدـنب  .دـندرک  یم راکنا  مھ  ار  دادعتـسا  نیمھ  هک  دراد  شقن  یریگ  لوصحم نیا  رد  یناریا  دادعتـسا  .مینک  بسک  یناھج  یاھدایپملا  رد  ار  الاب  یاھ  هبتر میا  هتـسناوت زین 

قباس رد  ّالا  و  تسا ؛ ّدعتـسم  یناریا  هک  دندقتعم  همھ  الاح  تسا ! هدش  گنھرف  هب  لیدـبت  هزات  لاس  همھ نیا  زا  سپ  نونکا  یناریا ؛» دادعتـسا  : » مشک یم دایرف  ّبترم  هک  تسا 

؛ تسین یفاک  اما  تسا ، لیخد  دادعتـسا  .دندرک  یم ءاقلا  اھنھذ  هب  هنوگ  نیا .درک » دیاب  دیما  عطق  یناریا  زا  دیآ ؛ یمنرب یراک  یناریا  زا  : » دـنتفگ یم دـندرک و  یم راکنا  مھ  ار  نیمھ 
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سأی ی  هیآ نامدوخ  یارب  شا  همھ میریگب و  هدیدن  ار  نیا  ارچ  تسا ؛ یبوخ  دنور  دنور ، نیا  داتسا و ....  ّتیریدم ، یوس  زا  مھ  وجشناد ،- راک - ی  هدننک یوس  زا  مھ  هدش ، مھ  شالت 

.هیضق یملع  ی  هبنج نیا ، میناوخب ؟

1381/08/22 اھ هاگشناد دیتاسا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ایند زا  یملع  ظاحل  زا  ام  منک : رارکت  مھاوخ  یم مھزاب  ما و  هتفگ نایھاگشناد  دیتاسا و  عمج  رد  اھراب  هک  تسا  یزیچ  نامھ  منک ، ضرع  مھاوخ  یم زیزع  نایھاگـشناد  هب  هدنب  هچنآ 

ار یا  هلـصاف نیا  میناوت  یم مینک ؛ هدافتـسا  رب  نایم یاھھار  زا  میناوت  یم ام  ارچ ، هک  تسا  نیا  هدنب  خسار  داقتعا  درادـن ؟ دوجو  مییامیپب ، ار  هلـصاف  نیا  هکنیا  یارب  یھار  ایآ  میبقع ؛

رت هتفرـشیپ زور  هب  زور  هک  ییاھرازبا  اب  دـنک و  یم تکرح  ولج  رد  دایز  ی  هلـصاف اب  هک  یـسک  نآ  نوچ  تسین - ندـش  رُپ  لـباق  زگرھ  هک  دـسر  یم رظن  هب  یحطـس  هاـگن  کـی  اـب  هک 

دوبمک دوش و  هدومیپ  هلـصاف  نیا  درک  ّروصت  ناوت  یم هک  مراد  خـسار  داـقتعا  هدـنب  .مینک  میمرت  دوش - یم رتشیب  شا  هلـصاف ّبترم  دـنک ، یم ادـیپ  مھ  تعرـس  شتکرح  دوش ، یم

.دوش میمرت  هدمآ ، دوجو  هب  هک  یمخز  فاکش و  و  ام - هباشم  یاھروشک  ام و  روشک  رد  یملع -

1381/07/03 یملع ناگبخن  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رایـسب هک  دـنھد  ماجنا  ییاھراک  تسا  نکمم  ناگبخن  ریغ  نوچ  دـشاب ؛ ناگبخن  ریغ  ِریقحت  هجو  چـیھ هب دـیابن  فدـھ  هتبلا  دـشاب ؟ هچ  دـیاب  ام  فدـھ  ناـگبخن ، یارب  یزیر  هماـنرب رد 

راوشد و یاھییالابرـس  زا  تسناوت  دـھاوخن  یناھج  تکرح  رد  یوق ، ِینھذ  یاھیدـنب  ناوختـسا ندوب  اراد  نودـب  هعماج  کی  اـما  .تسا  یھیدـب  نیا  دـشاب ؛ ـالاو  زاـتمم و  هتـسجرب و 

ظاحل زا  هک  دنتـسھ  هعماج  رد  ینادنمـشوھ  رگا  نیاربانب  .دراد  زاین  مھ  یرکف  زاتمم  ی  هطقن هب  دراد ، زاین  یرکف  ی  هندب هب  هک  نانچمھ  هعماج  نیاربانب ، .دـنک  روبع  تخـس  یاھچیپ 

هبخن ریغ  میھاوخب  ام  هکنیا  یاھنم  نیاربانب ، .دننک  کمک  دراد ، زاین  نآ  هب  هعماج  هک  یزیچ  رھ  تفرـشیپ  راک و  رنھ و  گنھرف و  ملع و  تفرـشیپ  هب  دنناوت  یم اھ  نیا دنا ، هبخن ینھذ 

نیع ضیعبت ، تاقوا  یھاگ  تسین ؛ هنالداع  ریغ  اج  همھ  ضیعبت  اما  تسا ؛ ضیعبت  کی  نیا  دیایب  رظن  هب  تسا  نکمم  .درک  زاب  یباسح  ناگبخن ، یارب  دـیاب  میھد ، رارق  لفاغت  دروم  ار 

.میھدب دشر  دنک ، دشر  دناوت  یم هک  یّدح  رد  ار  دنمشوھ  هبخن و  دیاب  ام  هکنیا  رطاخ  هب  تسا ؛ لدع  نیع  ناگبخن ، یارب  ندرک  زاب  باسح  نیا  .تسا  تلادع 

1381/03/14 ( هر ) ینیمخ ماما  ترضح  لاحترا  درگلاس  رد  تانایب 

یرگید لکـش  هب  نآ  زا  لـبق  یولھپ و  تموکح  یگماـکدوخ  یروتاـتکید و  دادبتـسا و  .تسا  هدوب  یّکتم  یجراـخ  ِرگ  هطلـس یاھتردـق  یناـبیتشپ  هب  هشیمھ  دادبتـسا  اـم  روشک  رد 

ار اکیرما  ذوفن  عفانم و  وا  .دوب  اکیرما  هب  یّکتم  دـعب  سیلگنا و  هب  یّکتم  ّلوا  اضر ، دـمحم  سیلگنا ؛ هب  یّکتم  ناخ ، اضر  .دوب  هناگیب  یاھتردـق  هب  اھ  نآ یاـّکتا  رطاـخ  هب  راـجاق ، تموکح 

هگن قانتخا  راشف  ریز  ار  تلم  نیا  لاس  هاجنپ  .دـندرک  یم تلم  نیا  روشک و  نیا  اب  دنتـساوخ ، یم یراک  رھ  دـندرک و  یم تیاـمح  وا  زا  مھ  اـھ  نآ درک ؛ یم نیمأـت  اـھ  نآ لـیم  قبطرب 

نیا تلم و  نیا  دندرک و  فّقوتم  دوب ، تفرشیپ  نیا  یارب  اھنارود  نیرت  هدامآ نیرتھب و  یناھج  ظاحل  زا  هک  ینارود  رد  ار  وا  یقالخا  یگنھرف و  یتعنص و  یملع و  تفرـشیپ  دنتـشاد و 

ناریا رد  ار  دوخ  لماک  روط  هب  یجراخ ، تردـق  نامھ  یاّکتا  هب  اھ  نآ .دوب  یجراخ  ناـبابرا  هب  نداد  تمدـخ  تورث و  ندرک  عمج  شون ، شیع و  اـھ  نآ تّمھ  .دنتـشاد  هگن  بقع  ار  روشک 

لوصا اذل  دمآ ؛ یمالـسا  تیادھ  مچرپ  اب  راوگرزب  ماما  .دوبن  یـسکرھ  راک  موش ، ترفن و  تنعل و  زا  راشرـس  رـضم و  جک و  یانب  نیا  ندرک  دوبان  اھ و  نیا ندنک  دـندوب و  هدرک  رقتـسم 

.تسا یمالسا  یرالاس  مدرم ماما ، یرالاس  مدرم تسا ؛ یمالسا  تلادع  ماما ، تلادع  تسا ؛ یمالسا  لوصا  ماما ،

1380/12/12 یوضر رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  رادید  رد  تانایب 

تاّینمت و هب  هداد ، رارق  تلم  نیا  روشک و  نیا  رھوج  رد  لاعتم  یادـخ  هک  ییاھییاناوت  اب  ناریا  زیزع  مدرم  دوش و  نیمأت  روشک  نیا  تداعـس  میھاوخب  رگا  یمالـسا  یروھمج  رد  زورما 

تـسایس تاوھـش ؛ لایما و  ضارغا و  هب  ی  هدولآان تسایـس  میریگب : وگلا  تموکح ، نآ  یور  زا  ار  دوخ  یایند  نید و  مینک و  لابند  ار  طخ  ناـمھ  دـیاب  دنـسرب ، دوخ  عورـشم  یاـھوزرآ 

دوـخ یارب  ار  اـیند  ی  همھ هک  یناـگناگیب  عفاـنم  یموـق و  یھورگ و  یـصخش و  عفاـنم  رب  تـلم  یموـمع  عفاـنم  نآ ، یھد  لکـش رد  هـک  یتسایـس  قـالخا ؛ نـید و  زا  هـتفرگ  ماـھلا

، تلیضف ّتیونعم ، یملع ، تفرشیپ  یلاعتم ، گنھرف  یناھج ، یوربآ  یلم ، رادتقا  ّتزع ، رانک  رد  مدرم ، تشیعم  یگدنز و  ایند و  نآ ، رد  هک  یتسایس  دنک ؛ ادیپ  حیجرت  دنھاوخ ، یم

ی هدیقع قبطرب  ناشوج و  ی  هفطاع تساوخ و  باختنا و  لیم و  اب  هک  دوش  یم نیمأت  ینارادمامز  نامکاح و  ی  هلیسو هب  نیا  میراد و  مزال  ار  نیا  زورما  ام  .دوش  نیمأت  قالخا  نید و 

، یھلا قیفوت  هب  هک  مینک - لابند  ار  هار  نیا  طخ و  نیا  یمالـسا  یروھمج  رد  ام  رگا  .لماک  ی  هنومن دوش  یم نیا  .دننک  یم لابند  ار  اھراک  دنا و  هتـسشن تیلوئـسم  دنـسم  رب  مدرم 

یـضار ادـخ  هاگ  نآ تسا - مدرم  ی  هقالع دروم  مھ  دـنا و  هدروآ تسد  هب  روشک  نالوئـسم  لاس ، هس  تسیب و  نیا  لوط  رد  ار  نآ  ی  هبرجت اھ و  هنومن مھ  تسا ؛ یلمع  مھ  راک ، نیا 

.دوش یم لابند  ماظن  رادتقا  دننک و  یم ادیپ  یرتشیب  دامتعا  مدرم  دوش ؛ یم

1380/06/28 روشک ناوجون  لاھنون و  نآرق  نایراق  ناظفاح و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یشزرااب رایـسب  زیچ  نیا  .دینک  یم مھارف  ناتدوخ  یارب  ار  ندرک  رکف  ندیـشیدنا و  یارب  رمعلا  مادام ی  هریخذ کی  هک  دینادب  ار  نیا  دیریگ ، یمارف ار  نآرق  هک  یناناوجون  ناناوج و  امش 

اما دیمھفب - ار  فراعم  زا  یکدنا  یحطـس و  یاھزیچ  طقف  دیمھفب - تسرد  دیناوتن  دینکن و  طابنتـسا  نآرق  تایآ  زا  ار  یقیمع  فراعم  یناعم و  یناوج ، نینـس  رد  تسا  نکمم  .تسا 

رایـسب تمعن  ناسنا ، نھذ  رد  نآرق  روضح  .دـینک  یم هدافتـسا  رتشیب  دراد ، رارق  امـش  نھذ  هظفاح و  رد  هک  نآرق  تایآ  زا  یملع ، تفرـشیپ  تامولعم و  حطـس  ِنتفر  الاب  تازاوم  هب 

تایآ هک  یـسک  نآ  اب  هن ، ای  دراد  دوجو  یا  هیآ هراب  نیا  رد  دنیبب  ات  دـنک  یم وجتـسج  ار  ینآرق  یاھتـسرھف  نآرق و  تایآ  اھراب  یبلطم ، یارب  هک  یـسک  نیب  تسا  قرف  .تسا  یگرزب 

لّمأت رکف و  نآ  یور  دـنک و  یم جارختـسا  طابنتـسا و  نآرق  زا  دراد ، زاین  نآ  هب  یمالـسا  فراعم  زا  یـشخب  رھ  رد  هک  ار  هچنآ  دـنک ، یم هاگن  تسوا و  مشچ  ِولج  لد و  نھذ و  رد  نآرق 

.تسا گرزب  رایسب  تمعن  کی  یناوج ، نارود  ات  یناوجون ، یکدوک و  نارود  رد  نآرق  اب  سنا  .درب  یم هدافتسا  نآ  زا  دنک و  یم

1380/03/14 ( هر ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  مسارم  رد  تانایب 

زا .نتشاذگن  لطعم  ندرک و  افوکش  ار  اھدادعتسا  ینعی  روشک ؛ یالتعا  هار  رد  مدرم  لمع  رکف و  زا  یرادرب  هرھب زا  تسا  ترابع  دنک - یم تکرح  مدرم  روحم  رب  زاب  هک  موس - ی  هصرع

دینک و رواب  ار  ناتدوخ  یورین  دیروایب ؛ نامیا  ناتدوخ  هب  هک  تفگ  یم دندوب ، دادعتـسا  یراد  هک  یناسک  روشک و  نارّکفتم  نایوجـشناد ، ناناوج ، هب  باطخ  ماما  هشیمھ  بالقنا ، لیاوا 

میدـید مھ  بالقنا  نارود  رد  ام  .دـنناوت  یمن ناریا  مدرم  هک  دـش  یم نیقلت  روشک ، نیا  رد  دادبتـسا  ینالوط  نارود  رد  هک  دوب  یمیلاـعت  لـباقم  رد  تسرد  نیا  .دـیناوت  یم هک  دـینادب 

اھ نآ یاھییاناوت  مدرم و  هب  دوب و  روشک  یاھزرم  نوریب  هب  اھ  نآ مشچ  هشیمھ  .دنتـشادن  رواب  مھ  انعم  نیا  هب  دنتـشادن ، رواب  دوخ  ِیقیقح  یانعم  هب  ار  مالـسا  هک  یناسک  ناـمھ 

یاھ هناشن زا  هچرھ  بالقنا  زا  دعب  امـش  و  دـننک ؛ ییاناوت  ساسحا  روشک ، نیا  ناوج  یاھدادعتـسا  هک  درک ، هنیداھن  ماظن  نیا  رد  ماما  مھ ، ار  هّجوت  نیا  رکف و  نیا  .دنتـشادن  داقتعا 

ناریا و تلم  ریقحت  یاـنعم  هب  هک  دوش - یم هدـھاشم  یگتـسباو  یاـھ  هناـشن هک  اـجرھ  .تسا  نیا  زا  یـشان  دـینک ، یم هدـھاشم  روـشک  رد  یتعنـص  یملع و  تفرـشیپ  ملع و 

.تسا رّکفت  نیا  لباقم  ی  هطقن زا  یشان  تسوا - یاھدادعتسا 

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

قاّفتا .دنراد  لاس  یس  زا  رتمک  هک  دنتسھ  یناسک  ام  روشک  تیعمج  زا  یمین  زا  شیب  زورما  .تسا  روآ  تفگـش ی  هدیدپ کی  روشک ، ّلک  اب  اھ  نآ ِیتیعمج  تبـسن  ناناوج و  ّتیمک 

رد یـسایس  ماظن  نیرت  لقتـسم ناھج و  دوجوم  بالقنا  نیرت  ناوج خـیرات و  یاھ  بـالقنا نیرتگرزب  زا  یکی  تساـھروشک ، نیرت  ناوج زا  هک  یروشک  تسا ، نیا  هداـتفا ، هک  یریظن  مک

ِیلام یاھیناپمک  اکیرما و  عبات  نآ  یـسایس  ماظن  هک  دـنک  یمن یگدـنز  یروشک  رد  ناوج  میظع  تیعمج  نیا  .تسا  یروآ  تفگـش نراقت  نراقت ، نیا  .دـنک  یم هبرجت  ار  اـیند  ی  همھ

لالقتسا هب  لیام  ناوج  .تسا  دنسپ  ناوج شا  یسایس ماظن  هک  دنک  یم یگدنز  یروشک  رد  هکلب  تسا ؛ تسایس  نالف  روشک و  نالف  عبات  ای  یتیلم  دنچ  یاھتکرش  ناھج و  گرزب 

سک چیھ لباقم  رد  هتفرگ ، الاب  ار  شرس  هک  تسا  یماظن  امش ، روشک  زورما  یسایس  ماظن  .دشاب  ور  هلابند ریـسا و  هک  تسین  لیام  دریگ و  یم الاب  ار  شرـس  ًاتعیبط  ناوج  .تسا 

هجاوم ناوج  ون و  بالقنا  کی  اب  ام  روشک  .تسا  هدادـن  هار  لد  هب  میب  یا  هظحل لاس  ود  تسیب و  نیا  لوط  رد  مھ  نوگاـنوگ  یاھدـیدھت  اـھییاکیرمآ و  رـشت  پوت و  زا  هدرکن و  مخ  ار  نآ 

یملع و ی  هبنج زا  هچ  ار - دوخ  روضح  دنک و  هاتوک  ار  نانمشد  نابز  دناوتب  ات  دراد  جایتحا  تفرشیپ  یزاسدوخ و  تھج  رد  حیحص  ِیزیر  همانرب اب  هارمھ  ِلمع  تعرس  کی  هب  اذل  تسا ؛

زا یمین  هک  یتیعمج  اما  تسا ؛ تالاحم  فیدر  رد  یزیچ  نینچ  لاس ، تصـش  هاجنپ ، یالاب  ی  هداتفاراکزا ناسنا  تشم  کی اب  .دـیامن  لیمحت  اـھ  نآ ی  همھ رب  یلمع - ی  هبنج زا  هچ 

.تسا نشور  ًالماک  هنیمز  نیا  رد  زادنا  مشچ قفا و  دوب و  دھاوخ  نکمم  نیا  دنوش ، یم نادیم  دراو  تعرس  اب  روط  نیمھ ناناوج  ی  هلفاق دنناوج و  نآ 
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1380/02/12 تشر یّالصم  رد  نایگنھرف  ناناوج و  رادید  رد  تانایب 

دنک و یم یگدنز  نآ  رد  هک  یروشک  دراد  یم تسود  یناوج  رھ  نم ! نازیزع  .دیھد  ماجنا  ار  نآ  دیناوت  یم هک  یتیلوئسم  دیراد ؛ ار  تیلوئسم  نیرتگرزب  ناناوج  امـش  دوخ  نم  رظن  هب 

یاھتفرـشیپ زا  دھاوخ  یم شلد  دشاب ؛ هتـشاد  ینّدمتم  ی  هعماج دھاوخ  یم شلد  دشاب ؛ اھ  یکین اھییابیز و  ی  همھ زا  رادروخرب  ردـتقم و  دنلبرـس ، زیزع ، هدـییور ، نآ  زا  هک  یکاخ 

ار نآ  تاـمحز  درک ، ادـیپ  دـیاب  ار  یعقاو  هار  .یلدـب  بذاـک و  هار  کـی  یعقاو ، هار  کـی  تسا : شیپ  رد  هار  ود  نیا ، یارب  .تسا  یناوج  رھ  یوزرآ  نیا  .دـشاب  رادروـخرب  یلمع  یملع و 

.تخادرپ دیاب  مھ  ار  شا  هنیزھ تفریذپ و 

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

رایـسب ام  هک  دـید  دـھاوخ  دـشاب ، انـشآ  روشک  نیا  ی  هتـشذگ اب  یـسک  رگا  متفگ ، هک  روط  نامھ .میا  هتفر شیپ  داـیز  اـم  تفگ  مھاوخ  میا ، هتفر شیپ  ردـقچ  هک  دیـسرپب  نم  زا  رگا 

تیونعم دش  یم یعـس  دوب ؛ مجاھت  دروم  تّدش  هب  روشک  نیا  رد  تیونعم  .دنیاھ  یریگ میمـصت روحم  مدرم  زورما  اما  دندمآ ، یمن باسح  هب  مدرم  روشک  نیا  رد  .میا  هدرک تفرـشیپ 

روـشک و یاـسؤر  هک  دـیا  هدینـش امـش  دـیاش  .دـندش  یم هدـناشک  داـسف  هب  ًادـمع  اـھناوج  اـھزور  نآ  .تسا  غورفرُپ  نشور و  مدرم  نیب  رد  تیوـنعم  غارچ  زورما  اـما  دوـش ؛ هـلازا 

تـسد هب  ار  یتخبدب  دایتعا و  داسف و  .دندرک  شخپ  دـندروآ و  روشک  نیا  هب  ار  نیئورھ  اھ  نآ راب  ّلوا  دـندوب ! روشک  نیا  رد  رّدـخم  داوم  یاھدـناب  یاکرـش  نیرت  مھم ناشیاھ ، هداوناخ

نآ اما  دننک  یم قیدصت  ار  وا  راک  مھ  ایند  ی  همھ هک  هداتـسیا  تالکـشم  نیا  لباقم  رد  ناوارف ، شالت  اب  دوجو و  ی  همھ اب  ماظن ، هک  دینیب  یم امـش  زورما  .دندرک  یم جیورت  ناشدوخ 

، دوب رود  یاھرھش  رد  هک  ییاھزیچ  ی  هیقب هب  ییاتـسور ، یناسر  قرب هب  ییاتـسور ، یاھ  هداج هب  اھاتـسور ، هب  .دوب  ّلوا  ی  هجرد رد  یـشیامن  یاھراک  روشک  نالوئـسم  یارب  زور 

روشک نیا  رد  وجـشناد  رازھ  هاجنپ  دص و  دودح  دـندوب  هتـسناوت  اھ  نآ لاس ، هاجنپ  لوط  رد  اما  میھدـب ؛ شرورپ  هدـبز  میھاوخ  یم ام  هک  دـندروآ  یم مسا  .دـش  یمن ییانتعا  ًاقلطم 

دودح اھزور  نآ  هک  ناتـسا  ی  همھ رد  منامگ  تسین  مدای  تسرد  نآلا  اما  متـسناد ، یم ار  شرامآ  ًاقیقد  زور  نآ  مدوب  دـیعبت  ناتـسچولب  ناتـسیس و  ناتـسا  رد  نم  .دنـشاب  هتـشاد 

ماـمت هک  دـینیب  یم امـش  زورما  دـندوب ! رفن  تسیب  ًـالثم  دوب ؛ مک  رایـسب  ناتـسا  نآ  یاـھ  هملپید دادـعت  دـندوب ! هیـسناسیل  رفن  هس  تشاد ، تیعمج  رفن  رازھ  دـصتفھ  دصـشش ،

.دنراد یناوارف  ِیملع  یاھتفرشیپ  ّعونتم و  یاھ  هتشر ناوارف و  نایوجشناد  دّدعتم و  یاھھاگشناد  اھرھش  زا  یرایسب  رد  ّیتح  .دنراد  هاگشناد  روشک  یاھرھش 

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

هک دننک  یم شالت  یناسک  .دوب  دھاوخ  یکیرات  یادرف  ام ، یادرف  مینکن ، شالت  تدھاجم و  یراذگ و  هیامرس ملع  یارب  رگا  زورما  .میراد  زاین  ملع  تفرـشیپ  هب  نامروشک  رد  زورما  ام 

نیا مھ  ّلوا  ی  هجرد رد  هک  لسن  نیا  یارب  یمتح  ضیارف  زا  یکی  روشک ، رد  زورما  .تسین  هدیدنسپ  راک ، نیا  .دنھد  رارق  ییانتعا  یب دروم  ای  دننک و  فّقوتم  ای  دنُک  ار  یملع  راک  دنور 

نامیعامتجا لئاسم  ّتیریدـم و  یتح  نامتعنـص ، نامداصتقا ، میـشاب ، هتـشادن  ملع  رگا  ام  .تسا  روشک  یملع  ی  هینب تیوقت  زا  ترابع  تساھ  یھاگـشناد امـش  شود  رب  هضیرف 

اھ و سونایقا ی  همھ دـنا و  هتفرگ تسد  رد  ار  ایند  ّیدام  یناسنا و  میظع  عبانم  راـیتخا  هک  یزومرم  یاھتـسد  نآ  دـننک ؛ یم ییادـخ  اـیند  رب  هک  یناـسک  زورما  .دـنام  دـھاوخ  بقع 

اب هلباقم  یارب  اذل  دنناشنب ! رتسکاخ  نیا  هب  ار  تیرشب  دنتـسناوت  هک  دوب  ملع  زاربا  اب  دننک ، یم تلاخد  دنھاوخ  یم اجرھ  تسا و  ناشمـشچ  ریز  ییایرد  ساّسح  یاھ  هگنت ی  همھ

ِیملع یاھفیرعت  ِیرگ  یمزج ی  هریجنز دـیق و  زا  دـیاب  وجـشناد  داتـسا و  .دیـشاب  هتـشاد  یروآون  تأرج  دـیاب  دـیورب ، شیپ  یملع  ظاحل  زا  دـیھاوخب  رگا  .تسا  مزال  ملع  اـھ ، نآ راـک 

.دنوش صالخ  اھ  نآ نتسناد  یمئاد  هدشءاقلا و 

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

: میوگب اھ  نیا هب  عجار  ار  هتکن  ود  نم  .دنتسھ  رگید  یاھھاگشناد  یضعب  هاگشناد و  نیا  رد  هک  تسا  یملع  ی  هتـسجرب نایوجـشناد  یدایپملا و  نایوجـشناد  هب  طوبرم  رخآ  ی  هتکن

نایوجشناد و نایم  رد  دنتـسین ؛ اھ  نآ مھ  طقف  یرکف ، ینھذ و  یاھ  هتـسجرب .دننک  مھارف  تاناکما  ناشیارب  دننادب و  ار  اھ  نیا ردق  دیاب  نالوئـسم  تلود و  هک  تسا  نیا  ّلوا  ی  هتکن

ار اھ  نیا ردق  دیاب  تلود  تسا  هدش  راکـشآ  ًالماک  یگتـسجرب  نیا  نوگانوگ ، یاھ  هقباسم اھ و  هبرجت اھناحتما و  رد  هک  دـنا  هنوگ نیا  هک  میراد  یدایز  دارفا  ناوج ، ریغ  ناوج و  دـیتاسا 

.دنوش رود  ناشدوخ  طیحم  زا  هک  دننکن  ساسحا  یزاین  ات  دنک  مھارف  ناش  یملع تفرشیپ  یارب  ار  لیاسو  دنادب و 

1379/09/06 مالّسلا هیلع یلع  ماما  یرسفا  هاگشناد  رد  یشودرس  یاطعا  مسارم  رد  تانایب 

نامزاس ناتدوخ ، روشرُپ  هناناوج و  روضح  اب  ناتدوخ ، یباداش  توارط و  توارطاب  ناتدوخ ، راکتبا  اب  هک  تسھ  قحب  راظتنا  نیا  دـیا ، هدـش شترا  دراو  هزات  هک  یزیزع  یاـھناوج  امـش  زا 

اھییاناوت و مھ  امش ، رد  یونعم  یدابم  هب  قشع  تدارا و  ّدبعت و  حور  مھ  امش ، نامیا  مھ  امش ، یگداتسیا  مھ  .دینک  لماک  رتشیب  هچرھ  ار  ناریا  یمالـسا  یروھمج  شترا  میظع 

اھ نیا .تسا  هدش  هداد  ناشن  اھدرکلمع  اھـشرازگ و  رد  مسارم ، نیا  رد  امـش  مظن  طابـضنا و  مھ  امـش ، یمزر  یماظن و  یاھیگدامآ  مھ  امـش ، یلیـصحت  یملع و  یاھتفرـشیپ 

ار شترا  نامزاس  دنوش و  یم نادیم  دراو  یھلا  یاھشزرا  مالسا و  یاھ  نامرآ هب  نمؤم  ًاقیمع  ّنیدتم و  هدرک ، لیصحت داوساب ، مّمصم ، نمؤم ، ناناوج  .تسا  یبوخ  رایسب  یاھتمالع 

هطقن نیا  هب  دوخ  ی  هناراکادف شالت  تدھاجم و  اب  امش  زا  لبق  لسن  هک  ار  تناما  نیا  دیناوتب  هک  تساھناوج  امـش  هب  راظتنا  دیما و  مشچ  .درک  دنھاوخ  رترابرُپ  رتراشرـس و  رت ، ینغ

.دیربب رتشیپ  رتولج و  دناسر 

1379/08/24 کارا مدرم  گرزب  عامتجا  رد  تانایب 

مارآ و طیحم  هب  دـنک ، تفرـشیپ  داوس  ملع و  حطـس  ای  یونعم  ظاحل  زا  هچ  یـسایس ، ظاحل  زا  هچ  یداصتقا ، ظاـحل  زا  هچ  تسا  بولطم  نآ  یارب  هک  یتمـس  هب  دـھاوخب  روشک  رگا 

یعس هک  یناسک  .دننک  یمن تمدخ  روشک  هب  دننک ، جّنشتم  ار  هعماج  یسایس  یاضف  دننک  یم یعس  هناگیب  یاھویدار  تاغیلبت  زا  یوریپ  هب  هک  یناسک  .دراد  جایتحا  جّنـشت  یب

هب مدرم ، هب  اھ  نآ دراد ، هلـصاف  ماظن  نیا  اب  اھگنـسرف  هک  دـننک  مھّتم  ییاھتمھت  هب  ار  روشک  نیا  یمالـسا  رالاس  مدرم ًالماک  ماظن  تقیقح ، زا  یراع  چوپ و  یاـھداقتنا  اـب  دـننک  یم

مدرم و داحآ  مھ  ناناوج ، مھ  همھ  نوگانوگ ، لئاسم  رد  هک  دسرب  دوخ  گرزب  یاھوزرآ  هب  تسناوت  دھاوخ  روشک  نیا  ینامز  .دننک  یمن یتمدخ  چیھ  ناوج  لسن  هب  روشک و  ی  هدنیآ

.دننک لمع  هنانمؤم  هنادنمدرخ و  هکنیا  زا  تسا  ترابع  تیصوصخ  ود  نآ  .دننک  لمع  تیصوصخ  ود  نیا  هب  نالوئسم  مھ 

1379/05/05 لیبدرا ناتسا  ناناوج  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

دییوگ یم دینک و  یم هاگن  طیسب  مسج  کی  تروص  هب  گنس  ی  هّرذ ای  کاخ  ی  هّرذ کی هب  امش  هک  یزور  نآ  .دش  دھاوخ  رت  مکحتسم ینید  نامیا  یاھ  هیاپ دنک ، تفرشیپ  ملع  هچرھ 

یسدنھم ار ، نآ  تکرح  ار ، نآ  مظن  دیدرک  هدھاشم  ار  مسج  نیا  رد  دوجوم  یمتا  رـصانع  تّارذ و  مامت  اھ و  لوکلوم مامت  هک  یتقو  نآ اما  دیراد ؛ نامیا  عون  کی  هدرک ، قلخ  ار  نیا  ادخ 

.دوب دھاوخ  یرگید  عون  امش  نامیا  تفرعم و  تسا ، نیا  قلاخ  ادخ  دیتفگ  ار و  نآ  صاوخ  ار ، نآ  تاریثأت  ار ، نآ  ی  هدیچیپ

دوجو رد  هدرـشف  یاھورین  هچرھ  دریگ ، رارق  ملع  ّتقد  ریز  رد  رتشیب  تّارذ ، اھارحـص و  اھایرد و  هچرھ  دوش ، هتخانـش  رتشیب  اھناشکھک  هچرھ  دـنک ، تفرـشیپ  رتشیب  ملع  هچرھ 

کی هب  یضعب  تسا  نکمم  .درک  دھاوخ  ادیپ  یرت  مکحتسم هاگیاپ  تسا ، هدیچیپ  میظع و  هاگتسد  نیا  ی  هدننک مھارف هدننیرفآ و  هک  ییادخ  هب  نامیا  دوش ، هتخانـش  رتشیب  ناسنا 

رد یگرزب  ی  هحفـص تروص  هب  دنک ، فرطرب  ار  ذغاک  نیا  یاھ  نیچ دنک ، زاب  ار  ذغاک  نیا  تسا  نکمم  یکی  اما  دننک ؛ هاگن  کچوک  ی  هدئاز کی  تروص  هب  هدـش  هلاچم  هدرـشف و  ذـغاک 

ی هلـسلس رد  دنک ؛ یم فشک  ملع  تسھ ، ناسنا  دودـحم  دوجو  رد  هک  ار  یمیظع  یاوق  زورما  .دـمھفب  ار  نآ  تاملک  دـناوخب و  هناد  هناد  تسھ ، نآ  رد  هک  ار  یطوطخ  دـعب  دـیایب ؛

زکرمت تردق  دنا و  هتخانـشن ار  ناسنا  یاوق  دنا ؛ هتخانـشن یتسرد  هب ار  ناسنا  زغم  زونھ  دننک  یم فارتعا  هک  زغم ؛ رد  اضعا و  یاپاترـس  یاھ  لوکلوم مامت  رد  دوجو ، تّارذ  رد  باصعا ،

.دوش یم رت  یوق شنامیا  دنک ، یم هاگن  ار  اھ  نیا ناسنا  یتقو  .دنا  هتسنادن دنا و  هتخانشن یتسرد  هب ار  ناسنا 

1379/05/03 لیبدرا ناتسا  مدرم  عمج  رد  تانایب 

هدرک ادیپ  دادتما  نیمزرـس  نیا  رد  نامز  لوط  رد  اوقت  ملع و  تفرـشیپ  ی  هلـسلس رانک  رد  مدرم ، نیا  یونعم  ّتوق  مدرم و  تعاجـش  تناید و  ی  هلـسلس هک  مینک  یم رکـش  ار  ادـخ 

اجرھ لوغم ، نایرکـشل  .دـنھد  تسکـش  هبترم  ود  ار  لوغم  نایرکـشل  دنتـسناوت  هک  دنتـسھ  ناریا  روـشک  رد  یمدرم  دودـعم  وزج  مھ  ّهیوفـص  نارود  زا  لـبق  زا  لـیبدرا  مدرم  .تسا 

تالیا فیاوط و  نیا  مھ  دعب  .دندرک  ینیـشن  بقع دندروخ و  تسکـش  مدرم  زا  هبترم  ود  لوغم ، نایرکـشل  لیبدرا ، رد  .دـندرک  یم ینیـشن  بقع هب  راداو  باعرا  اب  ار  مدرم  دـنتفر ، یم
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.دیآ دوجو  هب  ّهیوفص  نارود  رد  ردتقم  یعیش و  گرزب  ناریا  هک  دنھد  رارق  یعورش  ی  هطقن ار  اجنیا  دنتسناوت  نمؤم  مدرم  عاجش و 

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

روشک کی  ینعی  لیزرب  کی  هب  هیسور  دنتساوخ  یم اھ  نآ .دشن  مود  لیزرب  هب  لیدبت  دنتساوخ ، یم اھ  نآ هک  روط  نآ یوروش ، لالحنا  زا  دعب  هیسور  هک  میوگب  امش  هب  اج  نیمھ هتبلا 

لیزرب روضح  رظن و  یأر و  فرح و  ایند  یاجک  رد  زورما  دینیبب  امـش  .ایند  تسایـس  رد  یـشقن  هنوگ  چیھ نودب  قیمع و  رقف  یراتفرگ و  اما  الاب ، دـیلوت  دوش ؛ لیدـبت  ایند  موس  تسد 

دعب دنتسھ ؛ یمکحتسم  مدرم  یداژن  ظاحل  زا  دراد ؛ یا  یوق بوخ و  تلم  هیـسور  نوچ  ارچ ؟ دشن ؛ اما  دننک ، یروط  نیا ار  هیـسور  دنتـساوخ  یم دنک ؟ یم هّجوتم  دوخ  هب  ار  یـسک 

، دـنتخود ناشدوخ  دـندیرب و  ناشدوخ  دنتـسشن  هک  ایاضق  نیا  ناحّارط  .تسا  هّجوت  لباق  ناشتاناکما  ریاس  ناشتاقیقحت و  ناشنادنمـشناد ، ناـشمتا ، ناشتعنـص ، تفرـشیپ  مھ 

دھاوخ زورما  ی  هیـسور لثم  یروشک  دوش ، راچد  یوروش  تشونرـس  هب  رگا  ناریا  یمالـسا  یروھمج  هک  دننک  یمن رکف  اھ  نآ .دـنا  هدـید یباوخ  نینچ  زین  یمالـسا  یروھمج  یارب 

؛ تسین هک  متا  اجنیا  رد  هک  دـننک  یم روصت  نوچ  هیکرت ! زا  دـعب  مھد  فیدر  رد  ینعی  دـش ؛ دـھاوخ  یولھپ  ی  هرود روشک  حطـس  رد  یروشک  ناریا  هک  دـننک  یم رکف  اـھ  نآ هن ، دـش ؛

.تسین هک  تسایند  روشک  نیرتگرزب  ًابیرقت  مھزاب  زورما  هک  هیسور  تمظع  هب  یروشک  تسین ؛ هک  ینویلیم  دصیس  تیعمج  تسین ؛ هک  ینانچ  نآ ِیملع  تفرشیپ 

1379/02/23 نارھت هعمجزامن  یاھ  هبطخ رد  تانایب 

ادـیپ ّلوحت  نیناوق ، .هعماج  یگدـنز  هب  طوبرم  قطانم  ی  همھ رد  تساجک ؟ رد  ولج  هب  تکرح  نیا  دـیایب و  دوجو  هب  دـیاب  مییوگ  یم هک  یّلوحت  نیا  تساجک ؟ رد  اھتفرـشیپ  نیا  اـما  و 

یـشزومآ یملع و  ماظن  رد  .ددرگ  لصاح  تفرـشیپ  دریگ و  تروص  ّلوحت  یتسیاب  زور  هب  زور  مدرم ، یمومع  قالخا  رد  گنھرف و  رد  .دوش  رت  لـماک رتھب و  زور  هب  زور  دـیاب  دـنک و  یم

، دـیدج یاھـشور  زور  هب  زور  نیب ، نشور عاجـش و  رکفاب و  یاھناسنا  یتسیاب  ّهیملع ، یاھ  هزوح رد  یتح  روشک ، ی  هرادا تموکح و  روما  رد  رنھ ، رد  یداصتقا ، یاھّتیلاعف  رد  روشک ،

کی بالقنا ، تقو  نآ  .دنروآ  دوجو  هب  ار  تالّوحت  دنورب و  شیپ  اھـشزرا  نامھ  بوچراچ  رد  .تساھـشزرا  نامھ  ساسا ، .دننک  لابند  ار  دیدج  یاھ  نامرآ دیدج و  یاھرکف  دیدج ، یاھراک 

دھاوخ دنک ، هاگن  روشک  هب  ناسنا  رگا  راب ، کی لاس  تسیب  لاس ، هد  رھ  ینعی  تسین ؛ مھ  یندش  مامت  لماکت ، نیا  .تسین  مھ  یندش  مامت  دوش و  یم زور  هب  زور  لماک و  بالقنا 

.تسا هدش  داجیا  ّیقرت  تفرشیپ و  فلتخم ، یاھشخب  رد  هک  دید 

1379/02/14 ناملعم نارگراک و  رادید  رد  تانایب 

دنک و یم دیلوت  ار  تورث  هک  تسا  رگراک  .دراد  رگراک  تشگنارس  زا  دراد ، تورث  ّیدام و  دشر  هچرھ  یروشک  رھ  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  یکی  تسا : تھج  ود  زا  مھ  نارگراک  زا  لیلجت 

اھفدھ و رکف و  ی  همھ هک  یلماع  رصنع و  نآ  .دنام  دھاوخ  هدوھیب  ناشراک  یداصتقا ، نارّکفتم  نازیر و  همانرب ناحّارط و  ی  همھ دشابن ، رگراک  رگا  .دروآ  یم دوجو  هب  ار  یداصتقا  دشر 

راک لوصحم  هکنیا  رطاخ  هب  دراد ؛ تلم  داحآ  ی  همھ ندرگ  هب  یگرزب  ّقح  رگراک  سپ  .تسا  رگراک  ی  هجنپرس دشخب ، یم قّقحت  لمع  ماقم  رد  ار  داصتقا  ملع  یاھتفرشیپ  اھ و  همانرب

.دھد یم ناماس  یلعف  یلمع و  زور و  هب  زور  روط  هب  ار  مدرم  یگدنز  هک  تسوا 

1378/09/26 هعمجزامن یاھ  هبطخ رد  تانایب 

تخانـش دنکن ، تلفغ  نآ  زا  دیاب  ًامتح  گرزب ، یاھراک  رانک  رد  یملع و  تفرـشیپ  رانک  رد  یگدنزاس ، رانک  رد  هک  ییاھراک  هلمج  زا  تسا ، تفرـشیپ  لھا  هک  یتلم  هدـنز و  تلم  کی 

نمشد اما  دنکب ؛ یگرزب  یاھراک  دھاوخب  دشاب و  هتـشاد  یگرزب  یاھ  نامرآ هک  درک  ضرف  ار  یتلم  دوش  یمن .تسا  ندوب  هدنز  تیـصاخ  نیا  .تسا  هلحرم  رھ  رد  نمـشد  یاھفدھ 

ناگناگیب دنرچ و  یم دنفسوگ  لثم  مھ  اھ  نآ دنّطلسم ، اھ  نآ رب  مھ  ناگناگیب  دنرادن ، ناشتـشونرس  راک  هب  یراک  دنا ، هدیزخ یا  هشوگ هب  هک  دنتـسھ  ییاھتلم  هلب ؛ .دشاب  هتـشادن 

یا هدنیآ نوچ  دنـشاب ؛ اھرکف  نیا  هب  هک  درادـن  یموزل  چـیھ  دـننک ، یگدـنز  روط  نامھ دـنھاوخب  رگا  اھ  نآ هتبلا  دـننک ! یم هدافتـسا  اھ  نآ زا  دـنھاوخ ، یم هچرھ  نئاخ  یاھناپوچ  لثم 

، لاحرھ هب .دنا  هدـش رادـیب  اھتلم  هرخالاب  .دنتـسھ  مک  یلیخ  دنـشاب ، هتـشاد  دوجو  رگا  .داد  غارـس  دوش  یم مک  یلیخ  ار  ییاھتلم  نینچ  ایند  رد  زورما  هتبلا  .درادـن  دوجو  ناشیارب 

نمـشد تسین  یکچوک  یاھراک  اھ  نیا داد  نایاپ  دوخ  روشک  رد  ناگناگیب  ی  هلخادـم هب  دومن و  هاتوک  ار  ناگناگیب  تسد  درک و  مایق  ناـگناگیب  تلاـخد  هیلع  هک  ناریا  تلم  لـثم  یتلم 

نب خـیب و  زا  درک و  نک  هشیر  درک ، یم راـک  ناـگناگیب  عفن  هب  هک  ار  یتموکح  هاگتـسد  داد و  همتاـخ  دوخ  ّیداـم  نوگاـنوگ  عباـنم  یتفن و  عباـنم  زا  ناـگناگیب  تراـغ  هب  ناریا  تلم  .دراد 

.دوب دھاوخن  نمشد  نودب  دراد و  نمشد  هرخالاب  تایصوصخ ، نیا  اب  تلم  نیا  .تخادنارب 

1378/09/01 فیرش یتعنص  هاگشناد  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

دیتسھ امش  نوچ  درادن ؛ یملع  درُب  امش  روضح  تعاس  کی  ردق  هب  ینارنخس ، تعاس  دص  دنزاس ! یمن مھاب  نید  ملع و  هک  دنشکب  داد  دننک و  ینارنخس  دننیشنب  اھیضعب  الاح 

نیا تسا ؛ ناتیملع  ی  هتسجرب رایسب  رصانع  نآ  تسا ؛ ناتیاھ  هیامرس بذج  نآ  دیدش ؛ ّلوا  ایند  رد  هک  تسا  یـضایر  ی  هقباسم نآ  تسا ؛ ناتیاھ  تابور ی  هقباس نآ  .دیراد  روضح  و 

نم دنلوغـشم ؛ رت  لاّعف رت و  هدنز رت ، هتـسجرب روشک ، یاھھاگـشناد  زا  یرایـسب  زا  ینید ، یرنھ  یاھراک  نید و  نآرق و  یاھنوناک  هاگـشناد ، نیا  رد  نآلا  .تسا  ناتینید  یاھ  هیام مھ 

.دـتفیب قاّفتا  زیچ  نآ  دوخ  هک  تسا  نیا  یزیچ ، ناکما  رب  لیلد  نیرتاسر  نیرتھب و  هعوقو ؛» ء  یـش ناـکما  یلع  لیلدـلا  ّلدا  : » اھیـضعب لوق  هب  سپ ، .معّلطم  اـھ  نآ زا  یـضعب  زا  مھ 

رگید دراد ، دوجو  جراخ  رد  نآلا  مینک ، یم ثحب  شعوقو  ناکما  ی  هراب رد  هک  یئیش  نیمھ  مینیب  یم دعب  تسین ، نکمم  ای  تسا  نکمم  زیچ  نالف  نیا  ایآ  هک  مینک  یم ثحب  ام  یتقو 

ثحب : » دننزب فرح  دننیشنب و  اجنآ  اجنیا و  .دنتسین  مک  ایند  رد  ینھذ ، ًافرص  یاھثحب  لابند  راک و  یب یاھ  مدآ داد ؛ دنھاوخ  همادا  ثحب  هب  یا  هّدع مھزاب  هتبلا  .دوش  یم مامت  اھثحب 

دوجو هاگـشناد و  نیا  دوجو  دننک ! ثحب  بش  ات  دننیـشنب  بوخ ؛ یلیخ  تسین »! ای  تسا  راگزاس  یملع  تفرـشیپ  اب  ینید ، لمع  ینید و  شیارگ  یبالقنا ، شیارگ  ایآ  مینیبب  مینک 

.دنک یم بوسحم  اجیب  لمھم و  هدیاف و  یب ار  اھثحب  نیا  ناتبوخ ، رایسب  دیتاسا  نآ  نم و  زیزع  بوخ و  رایسب  ِنایوجشناد  امش  دوجو  اجنیا و  رد  یملع  ی  هعومجم نیا 

1378/07/06 اھ هاگشناد ییاشگزاب  تبسانم  هب  مایپ 

هئطوت اب  هلباقم  رد  تیلوئسم  نیرتگرزب  .دنک  فرصنم  یبالقنا  ی  ّهیحور نید و  ملع و  میقتسم  طارـص  زا  ار  هاگـشناد  هک  تسا  شالت  رد  مھ  زورما  نمـشد  هک  دننیبب  دنناوت  یم همھ 

زا بناج  نیا راظتنا  .درک  دنھاوخ  لمع  تیلوئسم  نیا  هب  هتشذگ  ساسح  عطاقم  یخرب  دننام  ًانیقی  و  تسا ، نایوجشناد  هچ  دیتاسا و  هچ  زیزع  نایھاگشناد  دوخ  شود  رب  نانمشد ،

هنامصخ یاھشور  اھفدھ و  دنسانشب و  یا  هرھچ رھ  اب  اجرھ و  رد  ار  نمشد  .دنشاب  هتشاد  رظن  ریز  ار  روشک  ناھج و  یسایس  ثداوح  هنارایشوھ  هک  تسا  نآ  میوجشناد  نادنزرف 

عیرس تفرشیپ  یارب  ار  یئوجشناد  طاشنرپ  اّفـصم و  طیحم  دنھدن و  یـسک  هب  هاگـشناد  رد  ار  نید  ملع و  دنور  رد  لالخا  ی  هزاجا یطئارـش  چیھ  رد  .دنھد  صیخـشت  ینیبزیت  اب  ار 

.دننک ظفح  یبالقنا  شالت  ّنیدت و  دّھعت و  اب  هارمھ  یملع 

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

یلغـش و ی  هدـنیآ جاودزا و  لیبق  زا  ییاھ  هغدـغد عفر  یارب  شالت  و  یریذـپ ، تیلوئـسم یملع و  یونعم و  تفرـشیپ  یارب  دـعاسم  یاھ  هنیمز داجیا  ناـناوج ،»  » عوضوم هب  ماـمتھا 

.نانآ یملع 

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

تعنـص و نادـیم  رد  ایند و  یملع  یاھنادـیم  رد  ام  هک  ناناوج  امـش  صوصخب  دـناد  یم روشک  نیا  رد  یـسکرھ  هک  تسین  ّیکـش  .دـینک  یم هدـھاشم  ار  روشک  ینونک  عضو  امش 

، یگداتفا بقع نیا  .میناسرب  تسام ، ی  هتـسیاش هک  یا  هطقن نآ  هب  ار  نامدوخ  ات  مینک  شالت  دـیاب  اھلاس  هک  میتسھ  ییاھروشک  وزج  تاقیقحت ، یملع و  یاھتفرـشیپ  یروانف و 

دینک یم هاگن  ار  زورما  ِدادعتسا  نیا  امش  .دنک  هدافتسا  تلم  نیا  ناشورخ  دادعتسا  زا  روشک و  نیا  میظع  تیفرظ  زا  تسناوتن  هک  تسا  یتیافک  یب میژر  تموکح  لاس  هاجنپ  رثا  رب 

ییانتعا یب اھ  نآ هب  دش و  یمن هدافتـسا  اھدادعتـسا  نیا  زا  هتـشذگ ، رد  دننک ! یم ادیپ  یّزربت  روھظ و  زورُب و  هچ  ایند ، یملع  تاقباسم  یاھنادیم  رد  ام  ناناوج  دینیبب  .دـینیب  یم و 

رد هکنآ  نودب  نکیل  دندنام ؛ یم مھ  اھ  یلیخ دنتفر ، یم دنتشاذگ  یم اھیـضعب  هتبلا  .دندرک  یم هدافتـسا  نآ  زا  ناشدوخ  عورـشمان  یاھ  هتـساوخ فادھا و  تھج  رد  ًافرـص  .دش  یم

.دریگ ماجنا  یراک  دیآ و  دوجو  هب  یششخرد  چیھ  اھ  نآ یاھدادعتسا 

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

ییاسراپ و یکاپ و  نیع  رد  هک  میھاوخ  یم ناوج  زا  ام  .میتشاد  راظتنا  ناوج  زا  بالقنا  زا  لبق  بالقنا و  ِّلوا  زور  رد  هک  تسا  یزیچ  نامھ  ًانیع  میراد ، راظتنا  ناوج  زا  زورما  اـم  هک  هچنآ 
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نامھ دشاب  اوقت  لابند  ًاعقاو  دھد ، رارق  راعـش  شدوخ  یارب  ار  اوقت  دزیھرپب ، یگراکیب  یلبنت و  زا  دنک ، راک  دشاب ، قّالخ  دـشاب ، راکتبا  لھا  دـشاب ، روشرُپ  دـشاب ، طاشناب  یراد ، نید

زا دشاب ، راد  نتشیوخ متفگ  هعمج  زامن  یاھ  هبطخ رد  نآ  هب  عجار  مھ  یحرش  تقو  کی نم  مرظن  هب  .تسھ  مھ  یبوخ  یانعم  دننک و  یم انعم  یسراف  رد  هک  یراکزیھرپ »  » یانعم

ار راظتنا  نیا  ناوج  زا  ام  .دـنک  هدافتـسا  شطیحم  هب  شا و  هداوناـخ هب  شروشک ، هب  تمدـخ  شدوخ و  دـشر  شدوخ ، لـماکت  هار  رد  تسا ، یناوج  شمـسا  هک  یمیظع  یورین  نیا 

کی تسھ ، هنوگ  نیا ِشالت  یگدـنزاس و  نتخاس و  ی  هرود روشک  رد  هک  یتقو تسھ ؛ راظتنا  کی  ناوج  زا  تسھ ، گنج  روشک  رد  هک  یتقو .دراد  ییاضتقا  کـی  مھ  تقو  رھ  میراد ؛

رھ زا  مییوگب  هک  تسا  نیا  مھ  تسرد  .تسھ  راظتنا  نیا  ناوج  زا  تسا ، فرط  نیا  هب  روشک  زاین  تسا و  قیقحت  یملع و  تفرـشیپ  ملع و  نادـیم  هک  مھ  یتقو  نآ  تسھ ؛ راظتنا 

لکش ار  ام  یلم  میظع  تکرح  عقاو  رد  تاراظتنا ، نیا  عومجم  هک  دراد  دوجو  یتاراظتنا  شیاھدنـسپ ، اھتـساوخ و  یاضتقا  هب  شلغـش ، یاضتقا  هب  شدادعتـسا ، یاضتقا  هب  یناوج 

ناریدـم و نانز و  نادرم و  هک  ناشیادرف  رد  مھ  دـنناوج ، هک  ناشزورما  رد  مھ  دـنروشک ؛ ی  هکّرحم روتوم  انعم  کی  هب  ًاـتقیقح  ناـناوج ، .تسا  روشک  تکرح  یارب  یروتوم  دـھد و  یم

.دنریگ راک  هب  ار  یناوج  میظع  یورین  نیا  اوقت ، یراد و  نید ییاسراپ و  یکاپ و  اب  دنتسھ ، هک  اجرھ  رد  مادکرھ  .دوب  دنھاوخ  روشک  نارازگراک 

1377/09/23 نویناحور زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نیا تیرثکا  هک  ناوج  دادعتسااب و  شوھاب ، گرزب ، تسا  یتلم  ام ، تلم  هکنیا  زا  تسا  ترابع  وس  کی زا  ام  طیارش  .دسرتب  نمشد  دیاب  هک  تسا  یطیارش  طیارش ، نیا  دینیبب  امش 

تـسا یماظن  دوجو  رگید ، یوس  زا  تسا و  ریظن  مک دنتـسھ ، عبانم  بحاص  هک  ینوگانوگ  یاھروشک  رد  هک  ینیمزریز  ِینغ  عبانم  دوجو  وس  کی زا  دنھد  یم لیکـشت  ناناوج  ار  تلم 

ییاھتموکح عبانم  نیمھ  رب  نیمز و  نیمھ  رب  روشک  نیا  رب  هک  دوب  زور  کـی  .دـھد  یم یرکف  یملع و  لـماکت  دـشر و  شـالت ، تیلاـّعف ، اھدادعتـسا ، زورب  روضح ، ناـکما  مدرم  هب  هک 

دودح زا  ًالثم  بالقنا  عورش  لاس  ات  روشک  نیا  هب  اھییاپورا  دورو  زا  لاس  دص  لوط  رد  هک  دوب  نیا  دنتشک ، یم ار  اھدادعتسا  هکنیا  رب  لیلد  .دنتشک  یم ار  اھدادعتـسا  هک  دندوب  مکاح 

یملع و رّکفتم  زغم  یملع ، تفرـشیپ  مـلع ، روـشک ، نـیا  رد  اـھ ، یوـلھپ نارود  رد  مـھ  دـعب  راـجاق ، نارود  مود  ی  هـمین رد  ّلوا  ینعی  یــسمش  یرجھ  اـت 1357  یاھلاس 1257 

هک ینارود  نآ  رد  .دندرک  هدافتـسا  وا  زا  دندرب و  رگید  یاج  دندیدزد ، دـندرک ، بذـج  دـش ، ادـیپ  مھ  یا  هتـسجرب مدآ  رگا  .دنتـشاذگن  ینعی  دـشن ؛ هدـید  یملع  نوگانوگ  یاھ  هدـیدپ

ّمس تلم  کی  یارب  هک  ییاھزیچ  هب  دنتشادھگن و  یتخبدب  لاح  رد  ار  ام  روشک  تفر ، یم ّیدام  یزاسون  نّدمت و  تفرشیپ و  تمس  هب  یزوریپ و  تمس  هب  هبـسا  راھچ  ایند  ی  همھ

ناگناگیب عفانم  ّلوا ، ی  هجرد رد  نآ  یارب  هک  دوب  یرّابج  هاگتسد  رایتخا  رد  اما  میتشاد ؛ مھ  اروش  سلجم  تاعوبطم و  هاگشناد و  حالطصا  هب  یا ، هرود رد  هتبلا  .دندرک  مرگرس  تسا ،

رب یماظن  هک  تسا  نیا  تلم  نیا  روشک و  نیا  ِگرزب  رایـسب  تایـصوصخ  زا  یکی  ّهللا  دمحب  زورما.دوبن  حرطم  ًالـصا  هدـنیآ  مدرم و  عفانم  دوب و  حرطم  روشک  ِزور  نآ  نالوئـسم  عفانم  و 

دوخ هب  دناوت  یم دزاسب ، دناوت  یم دنک ، عارتخا  دناوت  یم دنک ، تفرـشیپ  دناوت  یم دناوخب ، سرد  دناوت  یم دنک ، دشر  دناوت  یم ناوج  .دھد  یم تلم  هب  دـشر  ناکما  هک  تسا  راک  ِرس 

.تسا یمدرم  تلود ، .دـننک  کرد  ار  مدرم  تالکـشم  دـنمھفب و  ار  مدرم  یاـھدرد  دنـشاب ؛ مدرم  ِدوخ  زا  روشک  نالوئـسم  هک  تسا  هدـش  بجوم  ماـظن  نیمھ  دوجو  .دـنک  داـمتعا 

؛ دنتسین اھ  هداز نایعا اھ و  هداز فارشا زا  مادک  چیھ نارگید ، نارگید و  ّهیئاضق ، ی  هّوق روشک ، نالوئـسم  داحآ  .تسا  یمدرم  یمالـسا ، یاروش  سلجم  .تسا  یمدرم  روھمج ، سیئر

زا یوریپ  ّطخ  نآ ، دراد و  دوجو  ینـشور  ّطخ  روشک  نیا  رد  رتالاب ، اھ  نیا ی  همھ زا  .دنـسانشن  دنمھفن و  ار  یگنـسرگ  دنمھفن ، ار  ینارگ  دـنمھفن ، ار  مدرم  درد  هک  دنتـسین  یناسک 

، ام روشک  .تسا  هناگیب  لباقم  رد  میلـست  لوبق  مدع  هناگیب و  یرکون  لوبق  مدع  ّطخ  تسا  ترخآ  ایند و  ّتزع  ی  هیام روشک ، کی  تلم و  کی  یارب  مالـسا ، زا  یوریپ  هک  تسا  مالـسا 

.دنتسھ یّدبعتم  ّنیدتم و  دارفا  دنتسھ ، راک  سأر  رد  هک  یناسک  .یمدرم  تلود  بوخ و  نالوئسم  یاراد  نوگانوگ ، لئاسم  هب  تبسن  ساّسح  هدنز ، رادیب و  تلم  اب  تسا  یروشک 

تفرـشیپ و دشر و  ی  هیام روشک  کی  یارب  نیا  .دنتـسھ  نید  هب  دـنبیاپ  ًاقیمع  دنتـسین ، یناحور  سابل  رد  هک  ییاھ  نآ ّیتح  نالوئـسم ، زا  یرایـسب  .تسا  یناحور  روھمج ، سیئر

.تسا هدننک  نارگن نید  نانمشد  یارب 

ّیدام و تفرـشیپ  نارمع و  یدابآ و  یگدـنزاس و  ظاحل  زا  یراتفرگ  همھ  نآ  اب  سّدـقم  عافد  نارود  رد  گنج و  نارود  رد  ّیتح  تسا  هداتفا  قاـّفتا  هلاـس  تسیب نارود  نیا  رد  هک  هچنآ 

نارود ماـمت  زا  تسا  مھم  نآ  ی  هدـنیآ یارب  تلم و  کـی  یارب  هک  ییاھـصخاش  نـیا  ی  هـمھ ینعی  هریغ  یتاـقیقحت و  زکارم  ی  هعـسوت اھھاگـشناد و  ی  هعـسوت یملع و  تفرـشیپ 

؟ تسین کانرطخ  دنک ، یم هزرابم  نیملسم  یرادیب  اب  مالسا و  یناھج  تضھن  اب  هک  یرابکتـسا  هاگتـسد  نآ  یارب  نیا  ایآ  .تسا  رت  ّتیفیکرُپ رت و  مجحرپ رتشیب و  بتارم  هب  هلاسدص 

، یمالـسا یروھمج  اب  هزرابم  یارب  اکیرما  دننک ! ّنیعم  هجدوب  ناشدوخ  سلجم  رد  نآ ، اب  هزرابم  یارب  دیاب  هک  هتبلا  دنریگب ؛ عضوم  شلباقم  رد  دیاب  هک  هتبلا  تسا ؛ کانرطخ  هک  هتبلا 

بتارم هب  تساھ ، نآ یایس  نامزاس  یتینما و  یاھراک  ی  هدرپ تشپ  رد  هک  هچنآ  تساھ ، نآ یاھلد  رد  هک  هچنآ  اما  تسا ؛ راکشآ  رھاظ و  هک  تسا  یزیچ  نآ  نیا ، درک ! ّنیعم  هجدوب 

ءاش نإ  هک  دـنک  تفرـشیپ  گنھآ  نیمھ  اب  رگا  روشک  نیا  هک  دـنناد  یم دنـسرت و  یم روشک  نیا  زا  مدرم و  نیا  زا  ماظن و  نیا  زا  هک  تسا  نیا  یارب  تسیچ ؟ یارب  نیا  تسا ! رتشیب 

.دروآ دنھاوخ  تسد  هب هدنز  یوگلا  کی  ناملسم  یاھتلم  دش  دھاوخ  مھ  رتدنت  تفرشیپ  گنھآ  راگدرورپ  لضف  هب ّهللا 

1377/08/26 ماظن نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

دنتسناوت مالسا  ردص  ناناملسم  هک  نانچمھ  دننک ؛ یم هدافتسا  نآ  زا  ناشتیفرظ ، دادعتسا و  ردق  هب  یرـشب ، یاھعمج  زا  یعمج  رھ  دارفا و  زا  یدرف  رھ  ینامز ، رھ  هرود و  رھ  رد 

ّتیدوبع تقیقح  هب  دنیامن و  تیادـھ  تسار  هار  هب  ار  یدایز  یاھناسنا  دـننکارپب و  زور  نآ  یایند  رـسارس  هب  ار  هدنـشخرد  رون  نیا  دـننک و  هدافتـسا  تثعب  ِتقیقح  تثعب و  موھفم  زا 

نآ ؤلألت  خیرات ، ینالوط  لصاوف  خیرات و  دنلب  یاھراوید  یارو  زا  مھ  زونھ  هک  دنروآ  دیدپ  ملاع  رد  یشناد  تمظع و  ّتیندم و  نانچ  نآ دنتسناوت  خیرات  زا  یا  هھرب رد  نآ ، زا  دعب  .دنناشکب 

بسانم ی  هرھب مالسا  زا  دنتسناوت  ناناملسم  تقو  رھ  مھ  راصعا  ی  همھ رد  .تسا  یندم  یتفرعم و  یرکف و  یتعنص و  یملع و  تفرـشیپ  نآ  معن  هب  مّعنتم  ایند  دوش و  یم هدید 

بالقنا نآ  ینعی  داتفا  قاّفتا  یمالـسا  ناریا  رد  هچنآ.تسا  هدرک  دنمتداعـس  ار  دوخ  دربب ، هرھب  دوخ  تیفرظ  ردق  هب  تسناوت  هک  یناسنا  رھ  .دندش  تخبـشوخ  دنریگب ، ار  ناشدوخ 

یناسنا نأش  زا  .تشاد  یکیرات  راگزور  ناریا  تلم  .تشاد  یدب  یگدنز  ناریا  تلم  .دروآ  اھناسنا  یارب  مالسا  هک  دوب  یزیچ  نآ  زا  یوترپ  حرط و  یمالـسا  ماظن  نیا  لیکـشت  میظع و 

نیا مالسا ، تفرعم  مالسا و  اب  ییانشآ  تکرب  هب  .دوب  هدش  متس  یداصتقا  یسایس و  یناسنا و  یملع و  تھج  زا  وا  هب  مالسا ، زا  یرود  رطاخ  هب  .دوب  هتفرگ  هلـصاف  یلیخ  دوخ ،

مھارف شدوخ  یارب  ار  ماکحا  نیا  هب  لمع  ناکما  دھد ؛ رارق  لمع  ضرعم  رد  شدوخ  یارب  ار  مالـسا  ماکحا  دناسرب ؛ مالـسا  ی  همـشچرس هب  ار  دوخ  میظع ، یتکرح  اب  تسناوت  تلم 

.دوش انشآ  نآرق  اب  دنک و  روغ  مالسا  فراعم  قامعا  رد  دربب ؛ هرھب  نآ  زا  دشیدنیب و  مالسا  هب  دنک ؛

ام ی  هعماج رد  روجھم  رما  کی  نآرق  زورما  .دنا  هتـشادرب ار  یدنلب  یاھماگ  تسھ ، اھ  نآ رد  هک  ییافـص  ّتینارون و  تیونعم و  ی  هیامرـس نامھ  اب  ناناوج  ام  روشک  رد  ّهللا  دمحب  زورما 

مالسا ماکحا  زا  یرایسب  دنھد ؛ یم رارق  هدافتسا  دروم  ار  نآرق  فراعم  دننک و  یم ادیپ  طابترا  دنریگ ، یم سنا  نآرق  اب  مدرم  تاقبط  دنوش ؛ یم انشآ  نآرق  اب  ناناوجون  ناناوج و  .تسین 

رگا .تسین  مالـسا  تیفرظ  ی  همھ نیا ، تسین ؛ هار  نایاپ  نیا  اما  میا ؛ هتفر شیپ  دوب ، اـم  دوخ  تّمھ  هک  هچنآ  ردـق  هب  ناوت و  تیفرظ و  ردـق  هب  اـم  هتبلا  .دوش  یم ارجا  روشک  رد  مھ 

هب دـمآ ، دـھاوخ  اھ  نآ تسد  هب  هک  هچنآ  دـننک ، یمالـسا  قیاقح  یمالـسا و  فراعم  تمـس  هب  تلم  نیا  یمومع  تکرح  فقو  ار  دوخ  دوجو  تلم  نیا  نازوسلد  دـنک و  تّمھ  یتلم 

مھ یلمع ، تفرشیپ  مھ  یملع ، تفرـشیپ  مھ  تسا ؛ زاب  نادیم  تفرـشیپ ، یارب  مالـسا ، ی  هیاس ریز  رد  .تسا  جراخ  مھ  ناسنا  نامگ  سدح و  قفا  زا  هک  تسا  ناشخرد  یردق 

باجح و چیھ  مالـسا ، ی  هیاس ریز  یمالـسا و  طیحم  رد  .یناسنا  گرزب  یاھ  نامرآ تلادع و  یدازآ و  مھ  یندم و  یالتعا  ّتزع و  مھ  یـسایس ، تفرـشیپ  مھ  یقالخا ، تفرـشیپ 

هرھب مالسا و  هب  تشگزاب  یمالسا ، طیحم  رد  .دننک  هدافتسا  مالسا  زا  اھ  نآ دراذگ  یمن هک  تساھ  ناسنا یھاتوک  تسام ، یتّمھ  مک یتّمھ و  یب .درادن  دوجو  ناسنا  یارب  یّدح 

دنھاوخ دـنزادرپب ، نآ  هب  مالـسا  یاھروشک  زا  یروشک  رھ  رد  تفرعم  ملع و  لـھا  نادنمـشناد و  نادنمـشیدنا و  نارکف و  نشور رگا  هک  تسا  میظع  یراـک  مالـسا ، فراـعم  زا  ندرب 

.دنربب یدایز  یاھ  هرھب تسناوت 

1377/07/08 نایوجشناد یمالسا  هعماج  هرگنک  نیمود  یرازگرب  تبسانم  هب  مایپ 

هتشذگ زا  هنیمز  هس  نیا  رد  ام  نایوجشناد  هک  ور  نآزا هن  .تسا  دنمزاین  هشیمھ  زا  شیب  نوزفازور  یونعم  تینارون  یرکف و  دشر  یملع و  تفرشیپ  یارب  شالت  هب  هاگـشناد  نونکا ،

تزع و ظفح  ًالوا  هک  ور  نآزا هکلب  .تسا  رت  هدنباتش رترب و  رتولج و  یسب  هتشذگ  زا  هنیمز ، هس  رھ  رد  یمالـسا ، بالقنا  تکرب  هب  ام  زورما  ِهاگـشناد  هک  دنناد  یم همھ  اریز  دنرتبقع ،

ار نایوجشناد  هژیو  هب  ناوج و  لسن  تلم ، نیا  نانمشد  رگید  راب  زورما  ًایناث  تسا و  یسایس  ینید و  یملع و  یاھ  هصرع ی  همھ رد  ینونک  لسن  شرورپ  ِورگ  رد  روشک ، لالقتـسا 
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.دنا هتخاس دوخ  رگناریو  یاھ  هئطوت فدھ 

1377/06/12 سّردم تیبرت  هاگشناد  رد  تانایب 

نیا یلو  دـنراد ؛ روشک  رد  گنھرف  ملع و  نایرج  تفرـشیپ  ماظن و  بالقنا و  رب  یمیظع  ّقح  همھ  روشک ، یاھھاگـشناد  هتبلا  .دـش  یراذـگ  ناینب یدایز  یاھدـیما  اـب  هاگـشناد ، نیا 

مھارف بالقنا  تسد  ی  هتخادرپ دیتاسا  یملع و  یاھورین  روشک ، رسارس  یاھھاگشناد  یارب  دناوتب  هک  فدھ  نیا  اب  دوب ؛ هدرک  سیسأت  ار  نآ  بالقنا  هک  دوب  یھاگشناد  هاگـشناد ،

ی هھد ّلوا  یاھلاس  رد  نکیل  دشابن ؛ موھفم  نادنچ  اھیـضعب  یارب  فرح  نیا  دـنناوارف ، یبالقنا  ناّجرختم  نمؤم و  ناناوج  روشک ، یاھھاگـشناد  رد  ّهللا  دـمحب  هک  زورما  دـیاش  .دـنک 

یـضعب دنتفر ، یم روشک  زا  جراخ  هب  یـضعب  دننکن ، یراکمھ  بالقنا  اب  دنیاین و  اھھاگـشناد  هب  دنداد  یم حیجرت  دـیتاسا  زا  یخرب  هک  نامز  نآ  .تشاد  انعم  یلیخ  فرح  نیا  تصش ،

دندوب اھھاگشناد  تمدخ  رد  هناصلخم  هنانمؤم و  مھ  یـضعب  هتبلا  دوش  یمن هدید  یزوسلد  اھ  نآ زا  دنتفگ  یم دندرک و  یم هعجارم  ام  هب  ّررکم  هک  دندوب  نایوجـشناد  تیاکـش  دروم 

رفن رازھ  دـنچ  هـک  مـنیب  یم مـنک ، یم هاـگن  هدـنب  زورما  .دوـب  هاگـشناد  نـیا  لیکـشت  یـساسا ، رکف  نآ  .تـشاد  یـساسا  رکف  کـی  هـب  جاـیتحا  روـشک ، یاھھاگـشناد  ی  هعــسوت

.تسا یراگدنام  ی  هبرجت هرطاخ و  نیریش و  یلیخ  ام  یارب  نیا  .دنراد  روضح  ّهللا  دمحب  نایاقآ  ناوناب و  زا  هاگشناد  نیا  ناّجرختم  نالیصحّتلا و  غراف

1377/05/27 ناگدازآ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

زورما هک  دـینادب  .دـیھدن  تسد  زا  مھ  ار  ناتدـیما  دیـشاب و  هنحـص  رد  هک  تسا  نیا  دـینکن ، شومارف  ار  نآ  ّدـجب  ناـت  همھ مھاوخ و  یم مراد  عـّقوت  ناـناوج  امـش  زا  نم  هک  یزیچ  نآ 

ناتدوخ ی  هدنیآ زا  ار  امش  هک  تسا  نیا  یارب  اھتسینویھص و ...  تّالجم ، اھ ، همانزور اکیرما ، ویدار  دھد  یم ماجنا  یمالسا  یروھمج  هیلع  هک  ار  یجرخرُپ  تاغیلبت  نیا  مامت  نمشد ،

نیا زا  رتدب  هک  دنمھف  یمن ردق  نیا اھ  نیا .درک  یراک  دوش  یمن تسین و  یندنام  روشک  نیا  رد  یمالـسا  ی  هدنیآ هک  دنک  میھفت  هنوگ  نیا ناناوج  هب  هک  تسا  نیا  یارب  .دـنک  دـیماان 

زورما .ددرونرد  ار  عناوم  نیا  ی  همھ تسناوت  راوگرزب ، ماما  یربھر  اب  دوخ و  میقتسم  تکرح  اب  دوخ ، تردق  اب  دوخ ، تماقتـسا  اب  تلم  نیا  دندرک و  یم ریوصت  شیپ  لاس  هدزون  ار  عضو 

هب زور  اھزرم  نیا  زا  جراخ  هب  ار  نام  هیکت مینک ، یم یروآون  مینک ، یم یگدنزاس  میھد ، یم ماجنا  ار  نامیاھراک  میتسھ ؛ ایند  رد  تّھبااب  تلم  کی  ردـتقم ، تلم  کی  زیزع ، تلم  کی  ام 

زا اھاج  یلیخ  رد  ام ، زکارم  اھھاگشناد و  هتشذگ ، رد  .مینک  یم ار  هدافتسا  رثکا  دح  نامدوخ ، ملع  یورین  زا  نامدوخ ، یناسنا  عبانم  زا  نامدوخ ، یلخاد  عبانم  زا  مینک ؛ یم رتمک  زور 

لوح هب  میا ؛ هدرک تفرشیپ  ام  .دنا  هتفای شرورپ  ام  روشک  رد  دنمشناد ، مِلاع و  دنم ، هقالع نمؤم ، یورین  نارازھ  زورما  اما  دوب ؛ یّکتم  مالـسا  هب  دقتعم  ریغ  یاھورین  هب  یملع  ظاحل 

.درک میھاوخ  تفرشیپ  رتشیب  مھ  زور  هب  زور  یھلا ، ی  هّوق و 

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

اب شا ، یدنمشوھ اب  یناریا ، یوجشناد  هک  میوگب  ار  نیا  امش  هب  مھاوخ  یم نم  اما  تسین ؛ اکیرما  ی  هلاس تسیود یملع  تعرس  ردق  هب  ام  ی  هلاس هد یملع  تفرـشیپ  تعرس 

دـص ردـق  هب  هک  تسھ  دـیما  دـنک ، راک  لاس  یـس  رگا  تسھ ، ام  نایوجـشناد  ناناوج و  رد  صوصخب  ناریا و  تلم  رد  زورما  هک  یّتزع  ساسحا  اب  شلالقتـسا ، ساسحا  اب  شنامیا ،

.دنک تفرشیپ  نارگید  ِلاس 

1377/02/07 ناناوج زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

اھھاگشناد رد  ما ، هدینش هک  روط  نآ هزورما  .دننک  شالت  یلیخ  ملع  لیـصحت  راک  رد  یتسیاب  تسھ ، ناناوج  رد  ورین  نیا  نوچ  .تسھ  مھ  یملع  یاھراک  قیقحت و  زا  معا  لیـصحت ،

هب هتـشاذگ و  فّقوتم  ار  ناتـسریبد  ی  هرود دنک ، یمن ملع  لیـصحت  هک  یناوج  هب  ام  روطچ  .تسین  یبوخ  یلیخ  زیچ  نیا  دنھد ؛ یمن تخـس  یملع  راک  راب  ریز  هدرُگ  یلیخ  ناناوج 

هاگشناد دیایب  ًاعقاو  نکب ؟ یملع  راک  هک  مینکن  هیصوت  دنک ، یمن تخس  یملع  راک  هاگشناد  رد  هک  ییوجشناد  نآ  هب  اما  ناوخب ؛ سرد  ورب  هک  مینک  یم هیـصوت  دور ، یمن هاگـشناد 

.دنراذگب هیام  ناشیناوج  یورین  زا  ًاتقیقح  ملع ، لیصحت  راک  رد  یتسیاب  ناناوج  هک  دسر  یم مرظن  هب  .دنک  تفرشیپ  ملع  هک  دیایب  هاگشناد  هب  دیاب  دنک ؟ هچ 

زا تسا  نکمم  هتبلا  .تسا  یندـشرُپ  ًالماک  هلب ؛ هک  تسا  نیا  مداقتعا  نم  هن »؟ ای  تسا  یندـشرُپ  هتفرـشیپ ، یاھروشک  ام و  ی  هلـصاف اـیآ  : » دـیدرک حرطم  امـش  هک  یلاؤس  نآ 

تـسرد اـم  هدروآ ، دوجو  هب  ادـخ  هک  ار  شنیرفآ  تعیبـط  نیا  .دراد  دوجو  ّهللا  ءاـش  اـم  یلإ  اـیند  رد  رُب  ناـیم یاـھھار  اـما  مینک ؛ رُپ  میورب  میناوـتن  اـم  دـنا ، هتفر اـھ  نآ هک  یھار  ناـمھ 

دیماان ارچ  ام  .تسا  هدروآ  لابند  هب  ار  یدعب  مدق  یمدـق ، رھ  زا  سپ  هتفر و  شلابند  ینونک  یتعنـص  نّدـمت  نیا  هک  تسا  یھار  نامھ  هار ، کی  .دراد  دوجو  هار  نارازھ  .میا  هتخانـشن

ناھگان دنتخانـش ؛ یمن ار  نآ  اما  تشاد ، دوجو  ایند  رد  ینعی  دوب ؛ هدـشن  فشک  هتیـسیرتکلا  زور  کی  دوشب ؟ ایند  رد  هزات  فشک  کـی  ددرگ و  زاـب  یدـیدج  ی  هچیرد هکنیا  زا  میـشاب 

ار یا  هتخانشان زیچ  ایند  نیا  رد  ناوت  یم هکنیا  زا  میشاب  دیماان  ام  ارچ  .دنتخانش  دعب  اما  دنتخانـش ؛ یمن ار  شتآ  نآ ، زا  لبق  .دنتخانـش  ار  راخب  یورین  هلب ، .دمآ  تسد  هب  دنتخانش و 

ًالماک عیرس ، ِیملع  یاھتفرشیپ  هب  ار  ام  هار  نآ  هک  میسرب  یھار  هب  مینک و  راک  تمسق  نیا  رد  دیاب  ام  .دوش  یم هتخانش  یا  هتخانشان یاھزیچ  زور  رھ  هکنیاامک  تخانـش ؛ ًادّدجم 

.دنزادرپب تخس  راک  هب  دنتسھ ، قیقحت  لیصحت و  ملع و  لھا  هک  یناناوج  صوصخب  ناناوج ، هک  تسا  نیا  هب  طقف  مھ  شجالع  .دنک  زّھجم 

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

رابکتـسا اب  هزرابم  رگنـس  اج  همھ  و  رابکتـسا ، اب  هزرابم  زور  زور ، رھ  ناریا ، تلم  یارب  هک  دینادب  امـش  نم ! نازیزع  اما  تسا ؛ هدـش  ّنیعم  رابکتـسا  اب  هزرابم  زور  نابآ ، مھدزیـس  زور 

نیا تفرـشیپ  یارب  یراک  رھ  سکرھ  .تسا  رگنـس  مھ  یقیقحت  یملع و  یتلود و  راک  .تسا  رگنـس  مھ  هعرزم  تسا ، رگنـس  مھ  هاگراک  تسا ، رگنـس  مھ  سرد  سـالک  .تسا 

تکرح وا  هار  رد  هک  یناـسک  هب  دـنوادخ  .تسا  ملاـع  ناـیوگروز  ی  همھ اـکیرما و  ناـھد  رب  یتـشم  هک  دـنک ، یم روشک  نیا  لالقتـسا  یارب  یـساسا  تکرح  کـی  دـنک ، یم روـشک 

.دوب دھاوخ  مھ  نیا  زا  دعب  میا ؛ هدید میا و  هدرک هدھاشم  ار  نآ  ام  ی  همھ هک  تسا ، هدرک  لمع  مھ  هدعو  نیا  هب  ّهللا  دمحب  لاح  هب  ات  تسا و  هدومرف  کمک  ی  هدعو دننک ، یم

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

کی ریقف و  تلم  کی  .دھاوخ  یمن ریقف  ی  هعماج کی  یمالسا ، ماظن  .تسھ  تورث  دیلوت  هتبلا ، .تسا  تلادع  لصا ، .ضرألا » تاوامسلا و  تماق  لدعلاب  : » دیامرف یم یمالسا  ماظن 

تراجت دناسر ، یم ینالقع  دشر  هب  ار  اھناسنا  دـنک ، یم جارختـسا  ار  ینیمزریز  عبانم  دـھد ، یم تفرـشیپ  ار  ملع  دـنک ؛ یم هدافتـسا  اھتورث  زا  .دـھاوخ  یمن زیچان  یمومع  دـمآرد 

تھج اما  .تسا  هدوب  ناھج  ّلک  رد  تعنص  ملع و  بحاص  ینالوط ، ی  هرود کی  رد  ینارون ، ماکحا  نیمھ  تکرب  هب  مالسا  هک  داد  ناشن  مالـسا  خیرات  .دزادنا  یم هار  تعنـص  دنک و  یم

موقیل « ؛ دندمآ طسق  ی  هماقا یارب  مھ  همھ  دندمآ ؛ ناربمغیپ  .مینامز  ماما  رظتنم  تلادع ، یارب  .دوش  نیمـضت  هعماج  رد  تلادع  دیاب  اما  تسھ ؛ تورث  .تسا  تلادع  اھ ، نیا ی  همھ

.تسھ مھ  هّمئا  تایاور  رد  تسا و  هتفگ  ام  هب  هغالبلا  جھن  تسا ؛ هتفگ  ام  هب  نآرق  هک  تسا  ییانعمرپ  یلیخ  یاھفرح  اھ  نیا طسقلاب .» سانلا 

1376/02/10 ناملعم نارگراک و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

، نامدوخ نایم  رد  میناوتب  ام  رگا  .تسا  لمع  ملع و  هب  مھ ، هعماج  ماوق  .لمع  ملع و  زور  ینعی  رگراک ، زور  ّملعم و  زور  نیاربانب ، .تسا  لمع  رھظم  رگراـک ، تسا ؛ ملع  رھظم  ّملعم ،

یدایز دودح  ات  زورما  ّهللا  دمحب  هک  میروآ  دوجو  هب  روشک  رد  سوسحم  یتفرـشیپ  هنیمز ، ود  نیا  رد  میھد و  هعـسوت  ار  راکتبا  راک و  تیبرت و  میلعت و  لمع ، ملع و  ینعی  نکر  ود  نیا 

کیدزن تسا ، هدرک  میسرت  یمالسا  ناریا  یارب  ام  میظع  بالقنا  هک  یزیچ  نآ  دیدرگ و  دھاوخ  فرطرب  تالکشم  دش ، دھاوخ  عیرس  اھفدھ  تمس  هب  روشک  تکرح  تسا  هدش  مھ 

یرگراک ی  هعماج و  فرط ، کی  زا  تیبرت  میلعت و  ی  هعومجم روشک و  ملعم  ی  هعماج ینعی  دنتـسھ  نکر  ود  نیا  ی  هدـنیامن هک  یناسک  .تسا  مھم  نکر ، ود  نیا  اذـل  .دـش  دـھاوخ 

.دنتیمھا زئاح  رایسب  روشک  یارب  رگید  بناج  زا  هریغ  یزرواشک و  یتعنص و  تکرح  دیلوت و  راکتبا و  راک و  هب  طوبرم  ی  هعومجم روشک و 

1376/02/03 سدقلا قیرط رونام  رد  رضاح  یاھورین  رادید  رد  تانایب 

کمک هب  نوگانوگ ، یاھنامز  لوط  رد  رگزواجت  یاھتردـق  نیمھ  ار  نیا  .دوبن  هداتفا  بقع  هدـنام و  بقع  یعامتجا ، یملع و  یرکف و  یاھتفرـشیپ  گنھرف و  ملع و  ظاـحل  زا  تلم ، نیا 

اب ار  وا  درک و  هدنز  ار  تلم  نیا  دمآ ، مالسا  .دنتشادھگن  بقع  یملع ، یاھتفرشیپ  یرـشب و  شناد  نّدمت و  ی  هلفاق زا  ملظ ، روز و  هب  ار  ناریا  تلم  دندرک و  لیمحت  وا  رب  دساف  مّاکح 

هک دنامھف  وا  هب  .دومن  انشآ  شتردق  دوخ و  ّقح  هب  درک و  رادیب  ار  وا  دز ، فرح  وا  اب  ناربمایپ  نابز  اب  هک  داتـسرف  تلم  نیا  یارب  یّملعم  لاعتم ، یادخ  .دومن  انـشآ  شدوخ  یاھییاناوت 

ینامسآ یاھسرد  نیا  زا  یریگ  هرھب اب  ّتلم  نیا  هک  تسا  لاس  هدجھ  .دش  رادیب  ّتلم  نیا  .دنز  یم رـس  وا  تسد  هب  وا و  زا  یگرزب  یاھ  هزجعم هچ  دنک ، هدارا  دھاوخب  تلم  کی  رگا 

تکرح هب  روشک ، یگدنزاس  یملع و  ظاحل  زا  .دنک  زاب  دندوب ، هتـسب  وا  ندرگ  رب  اپ و  تسد و  رد  نانمـشد  هک  ار  ییوداج  یاھدـنب  نیا  یرگید ، زا  سپ  یکی  تسا  هتـسناوت  یھلا  و 
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.دومیپ ار  یدایز  هار  ینید ، یاھشزرا  یقالخا و  ظاحل  زا  داتفا و 

1376/02/03 سدقلا قیرط رونام  رد  رضاح  یاھورین  رادید  رد  تانایب 

یدابآ مھ  نآ ، رد  هک  ییایند  .تسا  ناسنا  ی  هتسیاش یایند  تسا ، هدش  ّرونم  هتسارآ و  رـشب  یارب  لاعتم ، یادخ  ینارون  تایآ  اب  یھلا و  ناربمایپ  دنمـشزرا  تامیلعت  اب  هک  ییایند 

نانیمطا تینما و  شمارآ و  ساسحا  رگیدکی  رانک  اھناسنا  نآ ، رد  هک  ییایند  .دراد  دوجو  یونعم  یلاعت  یسایس و  رادتقا  مھ  تسھ و  یتعنص  تفرشیپ  یملع و  تفرـشیپ  هافر و  و 

مّمصم ناریا  تلم  .دنسرتب  مھ  زا  دیاب  اھگرگ  لثم  اھناسنا  یرگّیدام ، یایند  رد  نوچ  درادن ؛ دوجو  ّیدام  ندمت  ی  هتخاس یایند  رد  هک  یزیچ  تسافوکش ؛ نآ  رد  تیناسنا  دننک و  یم

.تسا تّدم  دنلب  ینالوط و  ی  هزرابم کی  نیا ، .دزاسب  درَوآ و  دوجو  هب  دوخ  یارب  یونعم ، ی  هبنج زا  مھ  ّیدام و  ی  هبنج زا  مھ  ار  ییایند  نینچ  هک  تسا 

هابتـشا دـنک ، زواجت  ییایفارغج  زرم  نآ  هب  تلود ، نآ  هب  روشک ، نآ  هب  هک  تسا  نآ  یپ  رد  ناریا ، یمالـسا  یروھمج  تلود  ای  تلم  هک  دـننک  دومناو  روط  نیا  دنـشوک  یم هک  ییاھ  نآ

نینچ هب  نتخادرپ  زا  ار  اھ  نآ هک  دـنراد  دوخ  یاـپ  شیپ  ناـشخرد  گرزب و  راـک  نارازھ  هعماـج ، نیا  تفرـشیپ  روشک و  نیا  یاـنب  یارب  ناریا ، یمالـسا  یروھمج  تلود  تلم و  .دـننکن 

.تسا هداتفا  هار  هب  روشک  نیا  رد  دنک  تمدخ  ایند  هب  دناوت  یم هک  ینّدمت  یمالسا  نّدمت  ملع و  ناوراک  ّهللا  دمحب  زورما  .دراد  یمزاب ییاھراک 

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

مھ ار  روشک  لخاد  رد  اھـشور  نآ  ی  هدش همجرت هدش و  لیدـبت  دیـسانشب ، ار  ینمـشد  یاھـشور  دیـسانشب ، روشک  لخاد  رد  ار  نمـشد  فوفـص  ی  همادا دیـسانشب ، ار  نمـشد 

رد دھاوخ  یم رابکتسا  .دیسانشب  ار  رابکتـسا  روضح  ی  همادا تاغیلبت ، رد  تاعوبطم و  رد  روشک ، یاھتیلاّعف  رد  هعماج ، نتم  رد  ناتـسریبد ، لخاد  رد  هاگـشناد ، لخاد  رد  .دیـسانشب 

دھاوخ یم رابکتسا  .دشاب  جیار  تسا ، رکنم »  » مالسا رظن  زا  هچنآ  دشابن و  یمالسا  فورعم » ، » دشاب تاوھـش  هب  یمرگرـس  دشابن ، قیمع  ِنامیا  تلم ، نیا  نایم  رد  روشک و  نیا 

روشک رد  شناد  ملع و  تفرـشیپ  دـھاوخ  یم رابکتـسا  .دـشابن  مدرم  یگنھرف  یعامتجا و  یداصتقا و  روما  حالـصا  راکتبا و  یگدـنزاس و  دـشاب ، یگراکیب  یلبنت و  روشک ، لخاد  رد 

.دشابن سرد  ِسالک  دشابن ، تاقیقحت  دشابن ،

1375/03/11 یمالسا یاروش  سلجم  ی  هرود نیمجنپ  راک  هب  زاغآ  تبسانم  هب  مایپ 

رھ یداصتقا و  یتعنـص و  یملع و  تفرـشیپ  هار  رد  یماگ  رھ  زورما  و  تسا ، یھاش  متـس نارود  یاھ  یگدنام بقع زا  ناریا  تاجن  روشک و  یگدـنزاس  یعدـم  یمالـسا  یروھمج 

یزاسدابآ یداصتقا و  ی  هعسوت هار  رد  یمادقا  رھ  یلو  .تسا  اعدم  نآ  یتسرد  رب  یدھاش  یمالسا و  یروھمج  سدقم  ماظن  تیناقح  رب  یلیلد  روشک ، یزاسون  یداو  رد  یمادقا 

تسا تروص  نیا  رد  .دشاب  یمالسا  بالقنا  یاھراعش  اھـشزرا و  اھ و  نامرآ میکحت  تھج  رد  دریگب و  هیام  یمالـسا  لوصا  رکفت و  زا  هک  دوب  دھاوخ  هارمھ  قیفوت  اب  یتروص  رد  روشک 

.دیتلغ دھاوخن  یقالخا  یسایس و  یلام و  داسف  یگتسباو و  ی  هطرو رد  یگدنزاس ، مھوت  هب  روشک  دوب و  دھاوخ  هدش  نیمضت  یقیقح و  یتکرح  یگدنزاس ، تکرح  هک 

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

کمک ًاتقیقح  مھ ، مدرم  .دـننک  یم شالت  دوجو  ی  همھ اب  اـم ، زیزع  ِلاـّعف  روھمج  سیئر رازگتمدـخ و  تلود  نالوئـسم  یمالـسا و  یروھمج  تلود  زورما ، هک  مینک  یم رکـش  ار  ادـخ 

سرد و سالک  گنھرف و  ملع و  راک و  .دسر  یم هجیتن  هب  اھـشالت  نیا  .تسا  مدرم  نالوئـسم و  نایم  دنویپ  نیا  رد  زیچ ، همھ  .تسا  شزرااب  یلیخ  مدرم ، ینابیتشپ  نیا  .دـننک  یم

ملاع و نادبتـسم  دنک و  راوخ  ار  نمـشد  راودـیما و  ار  اھتلم  دراذـگب و  ریثأت  روشک  نیا  تفرـشیپ  رد  زور  هب  زور  دـناوت  یم امـش ، ی  هناخراک یرگراک و  طیحم  هاگـشناد و  هاگـشیامزآ و 

راک تھج  یمالـسا  یروھمج  رد  زورما ، .تسا  راک  ِیریگ  تھج نآ  نیا ، .دزاس  رترود  ناشدـیلپ  فادـھا  زا  زور  هب  زور  تساکیرما - تلود  مھ  شرھظم  هک  ار - یللملا  نیب یاـھروتاتکید 

.دشاب نیا  دیاب 

1375/01/28 شترا ناھدنامرف  لنسرپ و  رادید  رد  تانایب 

مھ یگدـنزاس  رد  .دـندرک  شالت  یعـس و  هشیمھ  زورما - زورید و  یّھللا - بزح ناھدـنامرف  مھ ، یھدـنامرف  ماـقم  رد  .درک  تکرح  روط  نآ  یّھللا ، بزح ی  هدـنامرف نآ  مھ  گـنج  رد 

ّینف یگتسباو  تسین ؛ یداصتقا  یگتسباو  طقف  اجنیا  .تسا  یملع  ّینف و  یگتسباو  نآ ، دراد و  دوخ  نورد  رد  ار  یداصتقا  یگتسباو  عطق  زا  یشخب  شترا ، لاحرھ  هب .روط  نیمھ

دیاب دیزاسب ! دـیاب  .دـینک  عطق  نیا  زا  رتشیب  اما  تسھ ، ندـش  عطق  لاح  رد  هتبلا  .دوش  عطق  اھیگتـسباو  نیا  دـیاب  .کیژولونکت  حالطـصا  هب  ّینف و  یملع و  یگتـسباو  تسھ ؛ مھ 

.دیراد مھ  تیفرظ  امش  .تسا  نیا  رطاخ  هب منک ، یم هیکت  شترا  رد  راکتبا  ریمعت و  یرادھگن و  یزاسھب و  یزاسون و  یور  رب  نم  هکنیا  دیناشوجب ! دیـشوجب و  شترا  نورد  رد  ناتدوخ 

یروآون و ّینف و  یملع ، راـک  یارب  تیفرظ  فلتخم ، یاھـشخب  رد  امـش  .دراد  یداـیز  تیفرظ  ینیمز  یورین  .دراد  یداـیز  تیفرظ  ییاـیرد  یورین  .دراد  یداـیز  تیفرظ  ییاوـھ  یورین 

یارب امـش  هک  میدرک  یم دراو  رگا  رتھب ! میدرکن ، دراو  ار  دیدج  لیاسو  نالف  رتھب ! میدیرخن ، ار  رازبا  نالف  .میرادن  میا ، هدیرخن ار  زیچ  نالف  نوچ  دییوگن  مھ  تقو  چیھ .دیراد  دایز  راکتبا ،

دراذگ یمن ناسنا  ِیلبنت  یراگنا و  لھس حور  دشاب ، زاب  اھ  هزاورد رگا  .دینادب  ردق  تسا ، هتسب  نامیور  هب  ییاھاج  رد  اھ  هزاورد رگا  .دمآ  یمن رد  ناتقرع  یزاسون ، تروص  هب  ندرک  راک 

تکرح نیا  هب  ناش  یملع دـنور  هک  تسا  ببـس  نیا  هب  دـننک ، یم یروآون  ًامئاد  هک  اھ  نآ .دـنک  راداو  اھراک  رد  شالت  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  مزال  یگرزب  ی  هزیگنا .دـسرب  ییاج  هب  وا 

.دنا هدرک ّطلـسم  ایند  رب  ار  ناشدوخ  ملع ، ی  هلیـسو هب  اھ  یبرغ زورما  .دنراد  دوخ  رـس  تشپ  ار  ایند  رامعتـسا  لوپ و  یھگناو ، .تسا  هدش  ناور  ناشیارب  راک  دعب  هدرک و  ناشراداو 

تـسا نیا  هزیگنا  داجیا  لماوع  زا  یکی  .دننک  داجیا  هزیگنا  دوخ  رد  دیاب  تکرح ، تفرـشیپ و  یارب  مھ  هدش  هتـشاد  هگن  بقع  یملع  ظاحل  زا  یاھروشک  .دراد  دوجو  هزیگنا  اھ  نآ یارب 

.تسا هتسب  ییاھاج  رد  تسین و  زاب  ًالماک  اھ  هار هک  مینک  یم رکش  ار  ادخ  .دشاب  هتسب  اھ  هار هک 

13751375/01/01 لاس  زاغآ  تبسانم  هب  مایپ 

ملع بلط  همھ  نیا روشک ، رد  هک  دـننیبب  دـنناوت  یمن تسین و  دـنیاشوخ  چـیھ  ام  نانمـشد  یارب  روشک ، رد  نایوجـشناد  دادـعت  شیازفا  ییوجـشناد و  روما  ّلوحت  ملع و  تفرـشیپ 

اب هزرابم  اھ ، نیا ی  همھ هک  دندرک  یبوخ  یاھتفرشیپ  ام ، ناناوج  هک  میدید  یملع  تاقباسم  ی  هنحص رد  ّیتح  .ددرگ  یم نیمأت  نیمضت و  نھیم  ی  هدنیآ هلیسو ، نیا  هب  دوش و  یم

.تسا روشک  ی  هدنیآ هب  کمک  دوش و  یم بوسحم  رابکتسا 

1374/12/16 شترا ینیمز  یورین  یرسفا  هاگشناد  رد  تانایب 

ِهباشم ِزکارم  زا  یرایسب  یارب  دیاب  ًاتقیقح  هک  تسا  ییاھاج  زا  یکی  یرسفا ،» هاگشناد   » .تسا هزیگنا  هرطاخ  نیریـش و  رایـسب  نم  یارب  هشیمھ ، لثم  رادید ، نیا  مسارم و  نیا 

لیـصحّتلا غراف  فرُـش  رد  ای  دیا  هدش لیـصحتلا  غراف  هک  یزیزع  ناناوج  امـش  .دوش  یم رتھب  رتشیب و  زور ، هب  زور  ّهلل ، دمحلا  یماظن ، یملع و  یونعم و  تفرـشیپ  .دشاب  وگلا  دوخ ،

ات دینک  یم هدامآ  ار  ناتدوخ  یماظن ، یملع و  زکرم  نیا  رد  اریز  دینادب ؛ ردق  مھ  امش  دننادب ؛ ار  امش  ردق  دیاب  مھ  مدرم  .دینادب  ار  تیلوئسم  نیا  تالیصحت و  نیا  ردق  دیتسھ ، ندش 

- نآ هباشم  زکارم  زکرم و  نیمھ  یزور  اریز  دننادب ؛ ار  امـش  ردق  دیاب  مدرم  .تسین  یمک  ِزیچ  نیا ، دینک و  تمدـخ  ناشخرد  خـیرات  کی  هب  راختفارپ و  روشک  کی  هب  گرزب ، تلم  کی  هب 

لـضف هب  زورما ، .دـش  یمن فرـص  نآ ، حـلاصم  روشک و  هار  رد  ناـشجراخم  دـندوبن و  روشک  تلم و  هب  ّقلعتم  دنتـشاد ، هک  یفازگ  جراـخم  ی  همھ اـب  روشک - رـسارس  رد  نارھت و  رد 

زکرم نآرق ، یریگارف  زکرم  نید ، زکرم  یقالخا ، یونعم و  دشر  زکرم  تمدـخ ، زکرم  ملع ، زکرم  هاگـشناد - نیا  هلمج  زا  شنوگانوگ - زکارم  ناریا و  یمالـسا  یروھمج  شترا  راگدرورپ ،

.دننک یسانشردق  ینادردق و  همھ  هک  تسا  هتسیاش  .تسا  نمؤم  ناوج  یعمج  اب  تّایونعم ، دشر  زکرم  دّجھت و  زکرم  زامن ،

1374/09/26 ییاوھ هاگشناد  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

یونعم و ماـظن  نیا  نالیـصحّتلا و  غراـف نایوجـشناد و  ِعمج  نیا  .دـھد  یم ناـشن  جـیردتب  ار  دوخ  نیریـش  تارمث  ییاوھ ، یورین  دیـشر  نارـسفا  تاـمحز  هک  مینک  یم رکـش  ار  ادـخ 

شـالت و اـب  ار  ییاـھلاس  یعـضو ، نینچ  ندروآ  دـیدپ  هار  رد  هک  یناـسک  رب  ادـخ  تمحر  .تسا  ناریا  تلم  یارب  یا  هدژم مادـکرھ ، ینید ، یقـالخا و  یماـظن ، یملع ، یاھتفرـشیپ 

ندروآ دیدپ  رد  مادکرھ  هک  یزیزع  یادھش  رگید  و  یناتسدرا »  » دیھش ییاباب ،»  » دیھش یرّاتس ،»  » دیھش رب  ادخ  تمحر  .دندیسر  تداھش  هب  دندینارذگ و  زیمآ  تدھاجم ِششوک 
.دنتشاد یرفاو  مھس  تسا - هدننیب  رھ  مشچ  ینشور  ی  هیام هک  بولطم - تیعضو  نیا 

1374/08/17 (ع) نیسح ماما  هاگشناد  رد  تانایب 
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هک روط  نامھ اذل ، .دیورب  شیپ  دیاب  سپ ، .تسا  نشور  امـش  لد  مشچ و  .تسا  هدامآ  تفرـشیپ  طیحم  .دـینآرق  ی  هدـش تیبرت ّهللا ، دـمحب  .دـیتسھ  یبالقنا  نمؤم و  ناوج ، امش 

رد مئاد  و  ندوب ، ینافرع  یونعم و  ندوب ، یماظن  ندوب ، یملع  ینعی  یلبق ، ی  هدـش هتفگ نیزاوم  لوصا و  نامھ  رب  نم  دـندرک ، یروآدای  هاگـشناد ، هدـنامرف  رادرـس  ناـمزیزع ، ردارب 

.مزرو یم دیکأت  ندوب ، تفرشیپ  لاح 

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

نمـشد .درک  دـھاوخن  مھ  رواب  دونـشب ، نمـشد  رگا  هک  دـنا  هتـشاذگ ییاھنادـیم  رد  مدـق  شترا ، نیمھ  نارادـساپ و  نیمھ  اھدادعتـسا ، نیمھ  ناناوج ، نیمھ  تلم ، نیمھ  زورما 

.دنک رواب  ار  ام  یاھتفرـشیپ  دھاوخ  یمن نمـشد  .تسا  غورد  اّعدا  نیا  دنناد  یم مھ  همھ  دیوگ و  یم غورد  دـناد  یم شدوخ  دـننک ! یم تسرد  متا  بمب  اھ  نیا هک  دـنک  یم تاغیلبت 

تـسد هب  ار  اھ  نآ یا  هقباس چـیھ  نودـب  یلاخ و  تسد  اب  هک  تساھرازبا  نیرت  قیقد تخاـس  یکیژولونکت و  یملع و  یاھتفرـشیپ  نیمھ  اـم ، ی  هلاـس تشھ عاـفد  تاـکرب  زا  یکی 

ار ّلوا  زیرکاخ  تسا و  مّدقم  فص  هک  شا  هدنمزر ناوج  ینعی  دوش ؛ ظفح  نیملـسم  مالـسا و  یارب  دیاب  تسا و  شزرااب  هعومجم  نیا  .تسا  هدش  ناریا  تلم  یدوجوم  وزج  میدروآ و 

.دوش ظفح  دیاب  دندش ، یم بوسحم  گنج  نادیم  بالقنا و  قمع  هک  ناوجون  ناوج و  رـسپ  رتخد و  کدوک و  نآ  روش  شوج و  قشع و  ردام و  ردپ و  نامیا  فطاوع و  زین  دراد و  یم هگن 

نوگانوگ یاھ  جیسب تارادا ، ناناملـسم ، رازاب  مدرم ، .دنادرگ  یمرب هناراودیما  هرابود  ار  وا  هک  دید  یم یرگید  ی  هنحـص مھ  ار  اجنآ  تشگ ، یمرب هناخ  هب  یجیـسب  یتقو  گنج ، ِنامز 

.دنوش ظفح  دیاب  اھ  نیا .دنتسھ  یلم  ی  هیامرس ًاعومجم  همھ  همھ و  هاگشناد و 

1374/06/23 راکشزرو نازابناج  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تـساوخ ادخ  بوخ ؛ دروایب ! الط  همھ  نیا  تسا  هتـسناوتن  یا  هعومجم چیھ  زگرھ  زارد ، نایلاس  نیا  لوط  رد  ایوگ  درادن و  هقباس  ًارھاظ  ناریا ، شزرو  خـیرات  رد  الط  لادـم  هن  داتفھ و 

مھ ار  گـنج  نیمھ  دـییامرفب ! .دـیآ » یمنرب یراـک  اـھ  یّھللا بزح زا   » هـک دـنیوگن  ناـیوگ  هواـی اـت  دـنھد  ماـجنا  یّھللا  بزح ِناـیاقآ  رگید ، ِگرزب  یاـھراک  یلیخ  لـثم  مـھ ، ار  راـک  نـیا 

اب ّینف ، یملع و  یاھتفرـشیپ  یروانف و  تعنـص و  رد  ام  هکنیا  .دـننک  رواب  همھ  ار  نیا  .دـندرک  ظفح  اھ  یّھللا بزح مھ  ار  روشک  یاھزرم  نیمھ  دـندناسر و  یزوریپ  هب  اھ  یّھللا بزح

رد ور ، نیازا .دنتفر  شیپ  دندوشگ و  ار  اھ  تسب نب نیا  هک  دندوب  اھ  نآ ًاتدمع  دندرک و  اھ  نآ ًاتدـمع  .میتسھ  اھ  یھللا بزح نیمھ  نوھرم  میراد ، قرف  نامـسآ  ات  نیمز  بالقنا ، زا  لبق 

نیرتشیب هک  مھ  نونکا  .تسا  هتفر  شیپ  اھ  یّھللا بزح نیمھ  تسد  هب  راک  راگدرورپ ، لضف  هب  یگنھرف - یملع و  مھ  یـشزرو و  مھ  یداصتقا و  یاھ  هنیمز مھ  اھ - هنیمز ی  همھ

تسد هب مھ  تکلمم  نیا  ی  هدنیآ تساھ و  یّھللا بزح تکلمم  تکلمم ، نیا  .تسا  هدروآ  ناغمرا  هب  دودحم  ِیشزرو  ی  هتـشر دنچ  رد  مھ  نآ  اھ و  یّھللا بزح ناوراک  نیمھ  ار  لادم 

.دش دھاوخ  مھ  هنوگ  نیا راگدرورپ ، لضف  .دننک  لح  ار  نآ  دنیایب و  دیاب  اھ  نآ دیآ ، دیدپ  هدمع  یلکشم  مھ  اجرھ  دروخ و  یم مقر  نمؤم  یبالقنا و  یاھورین  اھ و  یّھللا بزح نیمھ 

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

هدش مھ  لمع  یدایز  دودح  ات  نوچ  تسامـش ، هّجوت  دروم  هیـصوت  نیا  مناد  یم هتبلا  .دـینک  هیکت  یلخاد  یاھورین  هب  دـیناوت  یم هک  اجنآ  ات  هک  تسا  نیا  مراد  هک  یرگید  ی  هیـصوت

رتالاب ناریا  رد  دادعتسا  طسوتم  هک  ما  هتفگ ّررکم  .تسا  طّسوتم  لومعم و  ّدح  زا  شیب  هتسجرب و  ام  روشک  لخاد  رد  دادعتـسا  .منک  یرتشیب  دیکأت  نآ  یور  مھاوخ  یم نکیل  تسا ؛

ییالاب یاھدادعتسا  زا  هک  میراد  یناناوج  ام  داد  ناشن  میدروآ ، تسد  هب  یمیش و ...  کیزیف و  یضایر و  یاھدایپملا  رد  هک  ییاھتفرشیپ  .تسا  ناھج  ّلک  رد  دادعتـسا  ِطّسوتم  زا 

نیا رد  رازھ  اھدص  اھرازھ و  دارفا  نیا  لیبق  زا  ًانیقی  .دـنتکلمم  نیا  نادـنزرف  هکلب  دـندوبن ؛ ییانثتـسا  دارفا  دـندروآ ، تسد  هب  الاب  تاماقم  تاقباسم ، نیا  رد  هک  یناسک  .دـنرادروخرب 

، دندرک ادـیپ  دـشر  اھ  نیا هک  یتقو .دـیزرو  مامتھا  هملک  یعقاو  یانعم  هب  یگنھرف  راک  هب  .دـینک  تیبرت  قیقحت  ملع و  ی  هعـسوت شرورپ ، شزومآ ، هب  ار  اھ  نیا .دـنراد  دوجو  تکلمم 

ادـج تفن  ی  هلأسم زا  ار  روشک  دـیاب  میناوتب  هک  اجنآ  ات  .تسا  هلوقم  نیمھ  زا  زین  یلخاد  تاناکما  ناوت و  رب  هیکت  .دـننک  هرادا  ناشدوخ  یاھتـسد  اـب  ار  اـیند  هکلب  روشک و  دـنناوت  یم

هدوب رادروخرب  دـصرد  تسیب  دودـح  یدـشر  زا  هس  داتفھ و  لاس  رد  ام  یتفن  ریغ  تارداص  دـشر  مرظن  هب  مدـید ، اـھرامآ  رد  نم  هک  روط  نآ  .تسا  سوسحم  مھ  نیا  هتبلا  هک  مینک 

نإ میـشاب و  رادروخرب  روشک  یلخاد  ی  هدافتـسا تارداص و  یداصتقا و  دیلوت  رد  ّعونت  زا  میناوتب  ام  هک  دینک  یراک  دیورب و  شیپ  تھج  نیمھ  رد  .تسا  ییالاب  یلیخ  دـشر  هک  تسا 

.مینک هدافتسا  روشک  یاھتیفرظ  ی  همھ زا  ّهللا  ءاش 

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

شتاکرب دابآ و  یمالسا  ِناریا  هک  تسا  نیا  تسا ، مالسا  مایپ  مالسا و  میکحت  تھج  رد  لاعتم  یادخ  رظن  زا  هک  ناھج  حطس  رد  اھداھج  اھشالت و  نیرتگرزب  زورما  دنادب : ناریا  تلم 

دھاوخ یم نمـشد  .دـنک  یم موکحم  ار  نمـشد  هک  تسا  یلماع  نیا ، .دـنریگب  سرد  نآ  زا  دـنھاوخب  ات  دوش ، رگید  یاھتلم  کشر  ی  هیام ْروشک  نیا  رد  یگدـنز  دـیاب  .دوش  راکـشآ 

نیا لوط  رد  امـش  ناریا ! تلم  .دنک  هرادا  ار  دوخ  دناوتن  دنامب و  مورحم  یملع  یاھتفرـشیپ  زا  دنک ، یگدنز  رقف  رد  دیاب  درب ، هانپ  مالـسا  شوغآ  هب  یتلم  روشک و  رگا  هک  دـنک  دومناو 

ِریز شوغآ و  رد  هک  امـش  روشک  هک  دیدرک  یراک  اناوت ، رایـشوھ و  زیزع ، گرزب ، تلم  امـش  .دـیا  هدرک هزرابم  هدـیگنج و  نمـشد  تساوخ  نیا  اب  زورما - ات  بالقنا  ّلوا  زا  لاس - هدزناش 

رـس زا  ار  یلیمحت  گنج  لاس  تشھ  .دیدیـشک  تمحز  یلیخ  روشک  نیا  یزاسزاب  یارب  ناریا  تلم  امـش  .دشاب  وگلا  رگید  یاھروشک  یارب  دـناوتب  دـنک ، یم یگدـنز  مالـسا  ِمچرپ 

نیا یمومع  ی  هفیظو دعب ، هب  زورما  زا  .دیا  هدرک یعـس  روشک  نیا  یدابآ  رد  زورما ، ات  دیدرک و  نیمأت  ار  لالقتـسا  دیدرک ؛ ظفح  ار  اھزرم  دـیدرک ؛ هزرابم  نمـشد  تلاخد  اب  دـیدنارذگ ؛

.دنک رتدابآ  رتدابآ و  دناوت  یم هچرھ  ار  روشک  نیا  هک  تسا  نیا  تلم 

؛ دراذـگب یرثا  نیرتمک  نیب ، نشور تلم  نیا  راکفا  ناھذا و  رد  دـناوتن  نمـشد  تاغیلبت  ات  دـنک  ظفح  ار  شدوخ  یگچراپکی  تدـحو و  تلم ، .دـننک  تکرـش  همھ  روشک ، یگدـنزاس  رد 

، درک هاگن  روشک  نیا  هب  ایند  یاجرھ  زا  سکرھ  هک  دـیزاسب  یناریا  مالـسا ، ی  هیاس رد  رگید ، لاس  دـنچ  تشذـگ  اـب  راـگدرورپ ، لـضف  هب  .تسا  هدوب  هنوگ  نیا زورما  اـت  هک  ناـنچمھ 

.دنیبب دوخ  مشچ  هب  تلم  روشک و  کی  یگدنزاس  رد  ار  مالسا  ی  هزجعم

، امـش دوجو  رد  اھتلم  .دش  یم فّقوتم  یمالـسا ، ِیرادیب  ِجوم  نیا  دیدوب ، هداد  تسد  زا  ار  ناتنیمزرـس  ای  دـیدوب  هدروخ  تسکـش  یلیمحت  گنج  رد  هتـساوخان ، یادـخ  امـش ، رگا 

امـش رگا  .دش  یم فّقوتم  یمالـسا  جوم  دییامن ، ظفح  ایند  رد  ار  ناتّتزع  دینک و  دابآ  ار  ناتروشک  هنوگ  نیا دیدوب  هتـسناوتن  امـش  رگا  .دـننک  یم هبرجت  ار  یمالـسا  بالقنا  مالـسا و 

نیا هک  دننک  یم شالت  دننکب و  ار  راک  نیمھ  دنھاوخ  یم نانمـشد  نآلا  .دش  یم یلخاد  یاھگنج  تافالتخا و  راچد  ناریا  ّهللاب ، ذایعلا  دینک ، ظفح  ار  نات  یلم تدحو  دـیدوب  هتـسناوتن 

ای بالقنا  زا  دعب  ناریا ، تلم  تساوخ  یم نمشد  .دنک  یم تحاران  ار  وا  دلخ و  یم نمـشد  مشچ  رد  یریت  لثم  روطچ  دراد ، ناریا  تلم  زورما  هک  یتدحو  نیا  دناد  یم ادخ  .دوشب  راک 

! ناریا تلم  نیا  دینیبب ! : » تفگ یم رگید  ناناملسم  هب  رابکتسا  دعب ، .دنـشکب  دننزب و  ار  رگیدمھ  دتفیب و  هار  یلخاد  گنج  دوش ؛ یگتـسدود  راچد  ماما ، تلحر  زا  دعب  ای  گنج  زا  دعب 

!« دییامرفب یمالسا ! بالقنا  نیا 

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

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

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

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

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

1374/02/13 ناملعم نارگراک و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هکرھ : » دیآ یمن تسد  هب  ملع  دشابن ، ّملعم  رگا  .دشخب  یم نارگید  هب  ار  ملع  هک  تسوا  نوچ  ارچ ؟ .تسا  ّملعم  زا  فیرعت  عقاو  رد  نیا  مینک ، یم فیرعت  ملع  زا  ام  هک  یتقو بوخ ؛

ینعم رگراک ، نودب  راک  نوچ  تسا ؛ هدرک  فیرعت  رگراک  زا  دنک ، فیرعت  راک  زا  سکرھ  .تسا  روط  نیمھ زین  راک  .درادن  ینعم  ّملعم ، نودـب  ملع  .دریگ » داتـسا  زا  دـیاب  دریگ ، دای  یزیچ 

، رطاخ نیدب  هدـنب ، .تفر  دـھاوخن  شیپ  راک ، یب ملع و  یب ِتلم  .تسا  لاب  ود  تلم ، کی  یارب  راک  ملع و  تسا ! طبترم  مھ  هب  ردـقچ  میھافم  نیا  دـینیبب  دـینک ، هّجوت  تسرد  .درادـن 

نیا میظع  ی  هرکیپ تکلمم و  ِلاب  ود  ثیبخ ، ی  هلسلس ود  نیا  هک  دتـسرفب  تنعل  راجاق ، یولھپ و  یھاشداپ  ی  هلـسلس ود  هب  لد  قامعا  زا  دیاب  ناریا  تلم  هک  ما  هدرک ضرع  اھراب 

ملع دوب ، هک  یملع  .دوب  شزرا  مک اـی  شزرا  یب یاـھراک  دوـب ، هک  یراـک  .دـندرکن  مھارف  تلم  نیا  یارب  ار  مادـک  چـیھ راـک ، هن  ملع و  هن  .دـندیرب  ار  دادعتـسااب  شوھاـب و  نھک ، تلم 
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هچرھ .دـندرکن  جـیورت  دـھد ، یم تروص  تکلمم  رد  یـساسا  یاھراک  دـشخب و  یم تایح  ی  هیلح شـشوپ و  ًاتقیقح  دـشوج و  یم لد  زا  هک  ار  یراـک  نآ  .دوب  مود  ِتسد  یدـیلقت و 

رد هک  ناریا  ّتلم  هک  دـش  نیا  هجیتـن  .دـنراد  ار  مئارج  نیا  اھنادـناخ  نآ  .دـندیچرب  تسھ ، راـکتبا  نآ  رد  دـشوج و  یم لد  زا  هک  ار  یملع  طاـسب  دـندرک و  مـھ  عـمقو  عـلق دنتـسناوت ،

نامدوخ میلگ  هرخالاب  هک  مینک  ششوک  شالت و  دیاب  ام  لاح  .دنام  بقع  اھلاس  تشادن ، یرـسک  َّالقا  ای  دوب  رتولج  نارگید  زا  ای  هبرجت ، شناد و  نّدمت و  تفرـشیپ  ملع و  ی  هقباسم

.تسادیپ مھ  نآلا  شیاھ  هناشن هک  درک ؛ میھاوخ  ار  راک  نیا  مدرم ، امش  تّمھ  هب  ّهللا  ءاش  نإ  .میروایب  نوریب  بآ  زا  ار 

1373/06/20 هقف جراخ  سرد  زاغآ  رد  تانایب 

لیبق زا  یگرزب  یاھقف  هک  منک  ضرع  مھاوخ  یم نم  ناـیاقآ ! .تسا  یملع  ِندوب  زور  هب  یملع و  ّروطت  تفرـشیپ و  ی  هلأـسم تساـھ ، هزوح رد  مود  لـصا  مھ  نآ  هک  یدـعب ، ی  هتکن

ِنامز ِیھقف  ِجـیار  ِیاھ  هشیدـنا رد  ّلوحت  لھا  هک  دوب  نیا  شا  هدـمع تیـصوصخ  میتفگ - یرھاوج » هقف   » ار نامھقف  هیلع ، یلاعت  ناوضر هللا  ماما  ریبعت  هب  اـم  هک  رھاوج -»  » بحاـص

بحاص موحرم  .دـنرادن  یماـمتھا  هلوقنم ، ِتاـعامجا  ترھـش و  هب  نادـنچ  اـھقف ، زا  یـضعب  .تسا  ینتعم  یلیخ  ِدارفا  تایـصوصخ  زا  اـھ ، نیا عاـمجا و  ترھـش و  هب  اـنتعا  .دوب  دوخ 

، هدیـسرن اوتف  هب  هک  مھ  اھاجنآ  اـی  دراد - ییاواـتف  ناـشیا  .تسا  دـیدج  ون و  ِراـکفا  ِیاراد  درم ، نیا  لاـح ، نیعرد .دـنک  یم هیکت  عاـمجا  ترھـش و  هب  فلتخم ، لـئاسم  رد  رھاوج ،» »

هک تسا ، تبیغ » نامز  رد  ییادـتبا  داھج   » ی هلأـسم نیمھ  یکی  .تسین  فورعم  لـقاال  اـی  تسا ، هتفگن  اـھقف  زا  یدـحا  ناـشیا ، زا  لـبق  دـیاش  هک  دراد - اوتف  هب  کـیدزن  یاـھفرح 

رد .تسا  یروآون  نیا  بوخ ؛ .تسا » عورـشم   » هک دوش  یم نیا  هجیتن  هک  دـنک  یم ثحب  یروط  ناشیا  اما  .تسین » عورـشم   » هک تسا  نیا  رّخأـتم  ِیاـھقف  نیب  فورعم  روھـشم و 

ّهللا ناوضر  یدرجورب  ّهللا  تیآ موحرم  .دـشاب  یحور  نینچ  یاراد  هک  دـشاب ، گرزب  هتـسجرب و  وگلا ، دـناوت  یم یھیقف  .تسا  روط  نیمھ رھاوج »  » بحاص موحرم  نوگاـنوگ ، لـئاسم 

.دوب لیبق  نیا  زا  هیلع  ّهللا  ناوضر  ماما  .دوب  لیبق  نیا  زا  دش ، هعیش  تھاقف  ی  ّهلق شدوخ  نامز  رد  هک  هیلع 

رد رفن  دنچ  یھاگ  منیب  یم نم  .دننکب  ار  یملع  ثحب  .دوشن  بوخ ؛ .دوش  یمن هدامآ  داوم  اوتف  ردق  هب  تقو  کی الاح  .دشاب  هتـشاد  دوجو  یھقف  یملع و  ّروطت  حور  دـیاب  اھ  هزوح رد 

ِرکف یاراد  ِبوخ  ِلضاف  یاھقف  زا  یضعب  رخاوا ، نیا  رد  دیدز »!؟ ار  فرح  نیا  ارچ  امش   » هک دوش  یم هلمح  اھ  نیا هب  فارطا  زا  دعب ، .دننک  یم حرطم  ار  یدیدج  فرح  یھقف ، ثحب  کی 

.دھدب اوتف  هیقف  نیا  هک  دسرن  یدح  هب  ول  و  دشاب ؛ دایز  دیدج ، یاھفرح  ِندینش  ِتقاط  دیاب  هیملع ، ی  هزوح رد  .درادن  یداریا  شندرک  حرطم  هک  دندرک  حرطم  ار  اھفرح  زا  یـضعب  ون ،

نآ رد  طقف  هک  یھقف  ی  ّهلجم کی  .دینک  رشتنم  یھقف  ی  ّهلجم کی  هک  مدرک  هیصوت  مق ، ناگرزب  مرتحم و  یالضف  هب  هدنب  اذل ، .دھدب  اوتف  دیازفیب ؛ نآ  رب  یزیچ  یرگید ، تسا  نکمم 

.دوش حرطم  یھقف  ِدیدج  ِیارآ  راکفا و 

1373/03/01 ییاوھ هاگشناد  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

ییاوھ یورین  تاراختفا  زا  هک  هاگشناد - نیا  رد  امش و  سرد  راک و  طیحم  رد  ار  اھفرح  نیا  میھاوخب  رگا  .تسا  هدیدنسپ  بولطم و  رش  ساسارب  زیچ  همھ  نیرفآرـش ، یاھورین  یارب 

یاھورین ِیملع  زکارم  ریاس  هاگشناد و  نیا  ِنایوجشناد  امش  رگا  درذگ ، یم امش  یلیـصحت  یاھ  هرود زا  هک  هرود  رھ  دور و  یم شیپ  نامز  هچرھ  مییوگب : دیاب  مینک ، قیدصت  تسا -

زا یکی  هک  دینادب  نیقی  هب  ار  نیا  .دیا  هدیدرون مھ  رد  ار  نمشد  زیرکاخ  کی  هتفر و  ولج  هب  رگنس  کی  لطاب ، یاھورین  اب  شلاچ  نیا  رد  دینک ، تفرـشیپ  یکین  حالـص و  هار  رد  ّحلـسم ،

هتفر ولج  هب  مدق  کی ناھج ، حطس  رد  یرابکتـسا  تردق  دوش ، دساف  هک  ناسنا  رفن  کیرھ  تسا و  یـصخش  یاھداسف  ایند ، ِزورما  ِیوگروز  ِنادنم  تردق ِیرابکتـسا  تردق  یاھرازبا 

دنھاوخن دوخ  تایح  ی  همادا هب  رداق  اھ ، نآ داسف  نودب  دننک و  یم ادیپ  یگدـنز  همادا  تردـق  اھناسنا ، داسف  اب  یناطیـش ، یاھتردـق  اریز  .تسا  حـضاو  زین  رما  نیا  ی  هفـسلف .تسا 

.دوب

1373/03/01 ناریا یمالسا  یروھمج  شترا  ییاوھ  یورین  دوبدای  رتفد  رد  تشاددای 

، دندیـشوج تفرعم  شناد و  دوخ  نورد  زا  حلـسم  یاھورین  یتقو  .تسا  ملع  تفرـشیپ  ی  هیاپ دوخ  قیقحت  و  تسا ، هتفای  یراوتـسا  ی  هیاپ ییاوھ  یورین  رد  قیقحت  راک  ّهللا  دـمحب 

هک اجاھن  ی  هدنامرف زا  ناراکردنا ، تسد ی  همھ زا  منیب و  یم حوضو  هب  اجاھن  رد  ار  هدیدپ  نیا  نم  .تسا  رولبت  تیعقاو و  کی  هک  اعدا  مسا و  کی  طقف  هن  لالقتـسا  هک  درک  نیقی  دـیاب 

.منک یم رکشت  دنا ، هدوب رثؤم  تفرشیپ  نیا  رد  هک  یناسک  کیاکی  زا  تسا و  هدرک  دنلب  ار  یروابدوخ  مچرپ  نیتسخن  هک  ییافکدوخ  داھج  زا  تسا ؛ قیقحت  ملع و  لھا 

.تفر شیپ  دوش  یم اج  همھ  ات  هک  دیشاب  هتشاد  رواب  ًایناث  دیا ؛ هدرک مامت  ار  راک  هک  دیرادنپن  دیا و  هدرک زاغآ  ار  راک  الاح  هک  دیشاب  هتشاد  رواب  ًالوا  هک  تسا  نیا  مھم 

1373/01/24 شترا لنسرپ  ناھدنامرف و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نیـسّردم اـی  ناـگدرک  لیـصحت ی  همھ هکلب  میـشاب ؛ ّتوـق  ی  هطقن نـیا  زا  ناریا  مدرم  یرادروـخرب  ِیعّدـم  اـم  ًافرـص  هـکنیا  هـن  .تـسوا  یـالاب  شوـھ  ناریا  تـلم  ّتوـق  طاـقن  زا  یکی 

یـشوھ بیرـض  هک  ینیـصّصختم  ایند ، ی  همھ رد  .تسا  رتالاب  یناھج  شوھ  طّسوتم  زا  یناریا  شوھ  طّسوتم  دـنناد  یم دـنراد ، ییانـشآ  یثحابم  نینچ  اب  هک  اـیند  یاھھاگـشناد 

ی هجیتن تسا و  شوھاب  یتلم  ناریا ، تلم  نیاربانب ، .دـنراد  ناعذا  نایناریا  ّتوق  ی  هطقن نیا  رب  تسا  دادعتـسا  شوھ و  شجنـس  ناـشراک  هک  ینیّقحم  دـننک و  یم دروآرب  ار  اـھتلم 

.تسا رّسیم  وا  یارب  یسایس  تفرشیپ  یتعنص و  تفرشیپ  یملع ، تفرشیپ  هک  تسا  نآ  توق  ی  هطقن نیا  زا  یدنم  هرھب

1372/09/24 بالط نایوجشناد و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هک دـنا  هدرک تفرـشیپ  اجنآ  ات  یگدـنز  لیاسو  رازبا و  شخب  رد  ایند  رگید  یاھاج  رد  هچ  برغ ، ییایفارغج  ی  هقطنم دوخ  رد  هچ  برغ  گنھرف  ی  هتخادرپ هتخاس و  یاھماظن  رد  زورما ،

اجنآ رد  ار  پوکسلت  یاھنیبرود  دنورب و  اھنامـسآ  هب  دییامرفب  ضرف  .دش  رکنم  دوش  یمن رگید  هک  ار  نیا  .تسا  هداعلا  قوف ًافاصنا  یملع ، ظاحل  زا  نیا  .دنا  هدیـسر ینامـسآ  تارک  هب 

؛ تسین مزال  مھ  رشب  یارب  رازبا  نیا  ًالصا  دشابن ، دراد ، جایتحا  نآ  هب  ناسنا  هک  یـشنیب  یگدنز ، یریگ  تھج رظن  زا  رگا  اما  .تسا  رـشب  یارب  یمیظع  تفرـشیپ  نیا ، .دننک  ریمعت 

ملظ و زا  رپ  ایند  هک  تسا  نیمھ  یارب  .تسین  تسرد ، یریگ  تھج .تسین  ایند  رد  ّتیونعم  .تسا  یلاـخ  شتـسد  .تسا  هدـنام  بقع  رظن  نیا  زا  زورما ، ِناـسنا  .تسا  ّرـضم  هکلب 

!؟ دنک هدافتسا  اھ  نآ زا  ناسنا  هک  تسین  نیا  یارب  تفرشیپ  ملع و  نیا  رگم  تسین !؟ رشب  لام  ایند  نیا  رگم  دنمھف ! یمن ار  حوضو  نیا  هب  یبلطم  یـضعب ، هک  سوسفا  .تسا  روج 

هنوگ نیا ّتیناسنا  رب  تسا ، ناسنا  لام  هک  یملع  یاھتفرـشیپ  رازبا  نامھ  اب  یا  هّدـع دـنوش و  یم رت  تخبدـب زور  هب  زور  اھناسنا ، رثکا  هک  تسا  یعـضو  ایند  رد  مینیب  یم ام  یتقو 

!؟ تسا هداتفا  هتسکش و  ّتیناسنا  لاب  کی  دمھفب  یسک  هک  تسین  یفاک  نیا  دنروآ ، یم راشف 

زا .دـش  دـھاوخ  نیمھ  مینک ، شجراخ  هنحـص  زا  مینک  شـشوک  ای  مییامن ، فذـح  ار  نآ  میریگب ؛ هدـیدن  ار  یونعم  ی  هبنج نامدوخ ، ی  هعماج رد  مھ  اـم  رگا  .تسا  ّتیونعم  لاـب  نیا ،

زا دش  ریزارس  ام  روشک  هب  دشاب  رـشب  یمومع  یگدنز  ی  همزال هک  هچنآ  یعیبط و  تروص  هب  هن  هشقن  ّهصق و  تروص  هب  برغ ، گنھرف  یاھ  هعیلط اھ و  هناشن تاحّـشرت و  هک  یتقو

راجاق نیطالـس  هب  طوبرم  دـنناد و  یم ناخ  اضر  نامز  زا  ار  اھ  نیا یا ، هّدـع هتبلا  .دـش  عورـش  مھ  نید  ندرک  یوزنم  یارب  شالت  نید و  اـب  هزراـبم  هاـش  نیّدـلا  رـصان  تنطلـس  رخاوا 

دھاوخ یا  هعماج هعماج ، دوش ، عورش  هک  ثیبخ  دصاقم  یارب  ییاھورین  مادختـسا  رد  یعـس  نید ؛ ندرک  یوزنم  نید ؛ یاملع  ندرک  یوزنم  .تسا  ّتیعقاو  کی  نیا ، اما  .دنناد  یمن

شتھج کی  هعماج ، نآ  اما  .دنک  یم تفرشیپ  دوش  یم هدیمان  یھاگـشناد  مولع  زورما ، مولع  رد  هک  نامھ ینعی  ایند ؛ مییوگ : یم نآ  هب  ام  هک  یگدنز  رازبا  لیاسو و  ظاحل  زا  هک  دش 

.تسا یونعم  ی  هبنج نآ ، تسا و  صقان 

عبات عماوج  زا  یرایـسب  لثم  .درادن  تفرـشیپ  مھ  نامھ  رد  تقو  کی اّما  .یبرغ  عماوج  لثم  .دراد  یتفرـشیپ  یگدنز  رازبا  هب  طوبرم  ِمولع  ی  هبنج رد  یا  هعماج هک  تسا  تقو  کی الاح 

هب میتسناوتن  مھ  ار  ّتیدام  میدرک ، درط  ار  تیونعم  اھ : یولھپ تموکح  نارود  رد  ام  دوخ  یگدـنز  عضو  لثم  دـننک ! بلج  دنتـسناوتن  مھ  ار  ّتیداـم  دـندرک ، فذـح  ار  ّتیونعم  هک  برغ 

! میدش ةرخآلا » اینّدلا و  رسخ   » ینعی .میروایب  روشک  لخاد  هب  شا  یعقاو یملع و  دیدج و  نردم و  لکش 

زا یملع ، یاھیروآون  زا  یملع ، تّایفشک  زا  یملع ، تفرشیپ  زا  دنامب ؛ لفاغ  مولع  زا  دزادرپب و  یونعم  یاھ  هبنج هب  طقف  یا ، هعماج رگا  ینعی  .تسا  روط  نیمھ مھ ، هیـضق  فرط  نآ 

دنک و یم بلط  ایند  زورما  هک  یتعرـس  تلوھـس و  اب  دنروآرد  رـشب  یاھزاین  اب  بسانتم  لکـش  هب  ار  یگدنز  دـنناوتب  هک  ییاھ  ناسنا نتخاس  زا  نھیم ، نادـنزرف  نایم  ملع  لیـصحت 

هب رظن  یونعم و  یحور و  لئاسم  رد  دوشب  رـصحنم  زیچ  همھ  هک  تسا  نیا  راد  فرط مالـسا  هک  دـینکن  لایخ  .تسا  هتـسکش  شرگید  لاب  کـی  زاـب  دـنامب ، لـفاغ  تسا  نآ  دـنمزاین 

.تسا هدرک  در  نشور  رایسب  یتروص  هب  ار ، یگدنز  ایند و  زا  اوزنا  مالسا ، .ّلوا  ِفارحنا  نآ  هک  تسا  گرزب  هزادنا  نامھ  فارحنا ، نیا  هن ! دشابن ! تّایدام 
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یگنھرف یملع و  یاھتفرشیپ  دھاش  مھ  هدنیآ  رد  ّهللا  ءاش  نإ  دنک و  رتشیب  ار  امش  تاقیفوت  زور  هب  زور  و  دھد ، رارق  دوخ  تمحر  فطل و  لومشم  ار  امـش  لاعتم  دنوادخ  میراودیما 

.میشاب فلتخم  یاھنادیم  رد  امش  تاراکتبا  یلمع و  و 

1372/06/14 یمالسا تدحو  یللملا  نیب سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

.دراد شیاتـس  ًاّملـسم  یملع ، تفرـشیپ  .دـنروخ  یم ترـسح  دـننک و  یم هاگن  اـھاج  ی  هیقب اـکیرما و  یملع  یاھتفرـشیپ  هب  دننیـشن  یم هّدـع  کـی  .تسا  هتفر  شیپ  ملع  هتبلا 

دھد و رارق  شدوخ  دیازتم  باذع  دروم  دندروآ ، ناملـسم  یاھتلم  رـس  رب  ار  اھتبکن  نیا  هک  ار  یناسک  ادـخ  تسا و  تبکن  کی  ًاملـسم  هداتفا ، بقع  یاھروشک  ِیملع  یگدـنام  بقع

رتولج رایسب  اکیرما  زا  یملع ، ظاحل  زا  ام  ّالا  .دندروآ و  هتشذگ  لاس  تسیود  لوط  رد  ام  تلم  رس  رب  اھ  نیا ار  یتخبدب  نیا  هک  راجاق  یولھپ و  نیگنن  موئـشم و  نامدود  رب  ادخ  تنعل 

اـھ و هدـنام سپ ـالاح  هک  ییاـھنیمھ  اـھتوغاط ؛ اـھنوعرف و  نیمھ  رئاـج ، یاـھتموکح  نیمھ  نیطالـس ، نیمھ  .میدوب  رتولج  رایـسب  اـپورا  زا  یراـگزور  رد  یملع ، ظاـحل  زا  اـم  میدوب ؛

؛ هلب .دورب  شیپ  اـھ ، نآ زا  رتوـلج  هکلب  ملاـع ، لـلم  یاـپ  هب  اـپ  تلم  نیا  دنتـشاذگن  دـننز ، یم زیچ  هـمھ  زا  مد  دـننک و  یم رـشتنم  هماـنزور  هـّلجم و  اـجنآ  اـجنیا و  رد  ناـشیاھ  هلاـفت

روشک نالف  هکنیا  اما  .دـننک  رپ  ار  ألخ  نیا  دنـشوکب و  همھ  همھ و  نیلوئـسم ، نادنمـشناد و  اـھریپ ، اـھگرزب ، ناـناوج ، هک  تسا  نیا  مھ  شھار  .دراد  فّسأـت  یملع  یگدـنام  بقع

هطوغ داـسف  نجل و  رد  هرخرخ  اـت  اـما  دـنجوا ، رد  زورما  یملع ، ظاـحل  زا  هک  ییاـھتلم  اـسب  یا .دـینادب  ار  نیا  .تسین  تلم  نآ  روـشک و  نآ  یراگتـسر  لـیلد  دراد ، یملع  تفرـشیپ 

، ناوج تسا ؛ هراچیب  درم ، تسا ؛ زور  هیـس نز ، اھروشک ، نآ  رد  .دینادب  ار  نیا  .دننک  یم یگدنز  ییاھتلم  نینچ  یتردقربا ، رتچ  ریز  گرزب و  یاھمان  اب  ایند ، رد  نآلا  نیمھ  .دـنروخ  یم

عیاجف و نیا  دراذـگ  یمن یتاغیلبت  شـشوپ  اھتنم  .دـنک  یم دادـیب  ماع و  لتق  اجنآ  رد  رـشب ، یتخبدـب  نونف  ی  همھ تیانج و  دایتعا و  اشحف و  داسف و  یاھتـسد  .تسا  هدـش  دوبان 

یاھ مدآ الـضف و  املع و  زا  رفن ، نارازھ  نآ  نایم  ول  دـنرادن و  وگدـنلب  هک  یرفن  نارازھ  نیب  رد  دـشاب ، ملاظ  کـی  لـھاج و  کـی  تسد  یوق  یوگدـنلب  کـی  یتقو  .دوش  ـالمرب  دـسافم 

.تسا هنوگ  نیا ایند  زورما ، .دش  دھاوخ  بلاغ  اھ  نآ ی  همھ یادص  رب  نیا ، یادص  دنشاب  یباسح 

1371/11/25 نویناحور زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

زا ای  مالـسا ، یھقف  یقوقح و  لئاسم  زا  یکرد  هک  مدآ  رفن  راھچ  .تسا  یمھم  گرزب و  ثاریم  اھ  نآ ملع  .میربب  شیپ  ار  اھ  نآ ملع  مینک  یعـس  دـیاب  مھ  ام  دـندوب ؛ ملاع  اھ  نآ ًـالوا 

، مالسا هقف  نایم  رد  مالسا و  هقف  .دینکن  هاگن  اھ  نیا هب  دننک ، یم ریقحت  تناھا و  رگا  دنشاب  هتشاد  یرحبت  یا  هتشر رد  ًاتروص  ول  دنرادن و  یمالسا  مالک  زا  ای  یمالـسا ، ی  هفـسلف

کی دنیـشنب ، رھاوج  بحاص  لثم  یناسنا  هک  تسین  یخوش  .تسا  یروآ  تفگـش عوضوم  دـنمھف ، نف و  لھا  هک  یناسک  یارب  هناملاع  یاھتقد  اھتفرـشیپ و  ظاحل  زا  هعیـش ، هقف 

روط نیمھ .تسا  هبـشا  هزجعم  هب  نیا ، دروآ ! دیدپ  یمالـسا  قوقح  رد  ییاھنت  هب  ار  فراعملاةرئاد  کی  دسیونب و  ییاھنت  هب  قیقحت ، تقد و  همھ  نآ  اب  رخآ ، هب  ات  لوا  زا  ار  هقف  هرود 

دـصیس هب  کیدزن  یلح  ی  همالع .دراد  فیلأت  تسیود  دیفم  خیـش  .نیرخأتم  نیمدقتم و  زا  گرزب ، یاملع  ی  هیقب دنروط  نیمھ .ضایر  بحاص  تسا  روط  نیمھ .یراصنا  خیـش  تسا 

تامولعم یب لھاج و  مدآ  کی  رگا  هتبلا  .دراد  ینعم  فرح و  یلیخ  دننف ، لھا  هک  یناسک  یارب  اھ ، نیا .رگید  روط  کی  یسوط  خیش  .رگید  روط  کی  یسوط  ریـصن  هجاوخ  .دراد  فیلأت 

وا یارب  دنک ، روبع  اجنآ  زا  گرزب  کشزپ  کی  رگا  .درادن  یقرف  داوس  یب مدآ  رفن  کی  اب  وا  یارب  دنک ، روبع  اجنآ  زا  گرزب  ناد  قوقح کی  دـشاب و  یتفلک  ندرگ  لوغـشم  ییاج  رد  نادان ، و 

گرزب یلیخ  دایز و  یلیخ  یفیک  یمک و  ثیح  زا  هک  تسا  ییالاو  ملع  هعیش ، ملع  .تسا  کالم  نف  لھا  صیخـشت  تسین ؛ کالم  هک  وا  صیخـشت  .تسا  ناسکی  نادان  مدآ  کی  اب 

، نم ناج  یئن  سانش  نخس  » .دندرک راک  هچ  هک  دیمھف  یمن امش  دندرکن .» یراک  هعیـش  یاملع   » هک دنیوگ  یم دننک و  یم ریقحت  دنتـسیا و  یم هک  یناسک  هب  دینکن  هاگن  .تسا 

.تساھفس شور  تسین ؛ املع  شور  هکنیا  .تسین  شلھا  شدوخ  هک  دراذگب  یدقن  نازیم ، هب  دتسیاب و  ییاج  دناوتب  سکرھ  هک  تسین  روط  نیا .تساجنیا » اطخ 

کی رد  هیملع  یاھ  هزوح .دنک  ادیپ  تفرـشیپ  دورب و  ولج  ملع  رد  دیاب  دـنک ، ظفح  ار  وربآ  نآ  درادـب و  یمارگ  ار  ثاریم  نآ  دـھاوخب  رگا  زورما  یملع  ی  هعماج .تسا  هدوب  دایز  اھ  نآ ملع 

زا .دشاب  هناملاع  دیاب  اھراتفگ  اھ و  هتفگ بوخ ؛ رایـسب  .دـینک  یم شالت  غیلبت  ظعو و  هتـشر  رد  امـش  هک  دـییامرفب  ضرف  .رگید  نادـیم  رد  هیملع ، یاھ  هزوح ریغ  رد  یاملع  نادـیم و 

تسا نکمم  هتبلا  .دوش  هتسناد  دیاب  یمالـسا ، لئاسم  ی  هراب رد  دیدج  یاھ  هتفگ نیرخآ  اھ و  هتفگ نیرتھب  .دوش  بانتجا  دیاب  هعلاطم  یب ربنم  زا  .دوش  زیھرپ  دیاب  تسـس  نخس 

میھاوخب ار  شرد  رگا  .دز » ناوترپ  هک  دوب  تشخ  نآ  دز  ناوت  رد  وچ  نخـس  زا  فال  : » دیوگب رتمک  تسا  راچان  دیوگب ، دـھاوخب  بوخ  هک  یناسنا  .درادـن  لاکـشا  میورب ؛ رتمک  ربنم  راھچ 

یناحور شالت  لوغشم  هاپس  رد  ای  شترا و  رد  ای  تسا  یناحور  صوصخم  راک  غیلبت و  لوغشم  اھھاگشناد  رد  ًاضرف  هک  سک  نآ .تسین  یا  هراچ میشکب ؛ تمحز  دیاب  هتبلا  مینک ، ادیپ 

دیاب .درواین  نابز  هب  ول  و  دراد ؛ نھذ  رد  یلاؤس  ماھبا و  هدقع و  هچ  وا  بطاخم  دنیبب  دیاب  .دسانـشب  هناکریز  هنادنمـشوھ و  ار  شدوخ  نیبطاخم  هعومجم و  نآ  یرکف  زاین  دیاب  تسا ،

سکرھ .دور  یم الاب  ملع  حطس  هک  تسا  هنوگ  نیا .دنک  لح  ار  لکشم  دورب و  شدوخ  زا  رت  ملاع شیپ  دناوت  یمن رگا  دنک و  لح  شدوخ  دناوت ، یم رگا  .دنک  لح  ار  لکـشم  نآ  هناملاع 

لغاشم هتبلا  .دـنک  هجوت  لئاسم  نیا  هب  دـیاب  یئاضق  لغاشم  لـثم  درادـن ؛ یطاـبترا  لیـصحت  سرد و  ملع و  راـک  هب  ًامیقتـسم  هک  یلغاـشم  ول  تسا و  لوغـشم  هک  ییاـجرھ  رد 

مکح ات  دنک  شالت  راک و  تقد  هب  دیاب  تسا ؛ یمالسا  ناد  قوقح تسا ؛ یضاق  یکی  .درادن  یطابترا  میقتسم  روط  هب  یملع ، تفرشیپ  لیصحت و  راک  هب  اما  تسا ؛ هناملاع  یئاضق ،

.دبایب هثداح  هعقاو و  نآ  دروم  رد  ار  یھلا  یعقاو 

هن .تسا  دودرم  دشاب ، هتـشادن  بانتجا  تامرحم  زا  هک  یملاع  .تسا  دودرم  دشاب  هتـشاد  ایند  هب  صرح  هک  یملاع  رگید ؛ تسا  مولعم  مھ  اوقت  سدـق و  باب  رد  .ملع  باب  رد  نیا ،

تاعتمت زا  دیاب  مدرم ، ی  هیقب لثم  مھ  املع  .دشوپب  مشچ  یتاعتمت  زا  ًافاصنا  ًاقح و  دـیاب  بتارم ، نآ  رد  ناسنا  هک  تسھ  یبتارم  اما  دربب ؛ هرھب  یگدـنز  تاعتمت  زا  دـیابن  ملاع  هکنیا 

صرح هکنیا  .تسا  عونمم  مارح  زا  عروت  مدع  ایند و  هب  صرح  زیچ  ود  نیا  اما  .مکلثم » رـشب  انا  امنا  لق  : » دومرف ربمغیپ  ی  هراب رد  دنوادخ  هک  هنوگ  نامھ دنربب ؛ هرھب  یگدنز  یلومعم 

هکنیا ای  .تسا  سدق  ّدض  دنک  عمج  ار  ایند  لام  دناوتب  هک  دشاب  نیا  لابند  تسار  پچ و  زا  روط  نیمھ اما  دـنکن ؛ مھ  یمارح  لعف  رھاظ  بسح  هب  ول  دوش و  ساسحا  ملاع  رد  ایند  هب 

.تسا ناسآ  نوگانوگ  تامرحم  زا  یضعب  باکترا  هدرکن  یادخ  و  تسا ، ناسآ  نتفگ  غورد  تسا ، ناسآ  ندرک  تبیغ  شیارب  هک  دوش  هدید  دشاب و  هتـشادن  مارح  زا  عروت  هدرکن  یادخ 

.دنک ظفح  ار  فالسا  یوربآ  یسدق ، ییاوقت و  رابتعا  ظفح  ظاحل  زا  هچ  یملع و  تفرشیپ  یملع و  ی  هتشر موادت  ملع و  هار  زا  هچ  تسا  فظوم  لسن  نیا  سپ ،

1370/12/01 نویناحور زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

دیاب ار  ملع  .دننکب  ار  راک  نیا  دیاب  دنھدب ، تفرشیپ  ملع  هب  دنناوت  یم هک  دنتـسھ  یحوطـس  رد  هک  یناسک  نآ  .تسا  هزوح  نیا  رد  شناد  هب  نداد  تفرـشیپ  اھـشزرا ، زا  رگید  یکی 

کرد طابنتسا و  یارب  هویش  کی  تھاقف ، .مییوگ  یم تھاقف  نآ  هب  هک  تسا  یزیچ  نامھ  بولسا  نآ  دراد ؛ یمکحم  نقتم و  رایـسب  بولـسا  ام  هقف  .درب  شیپ  دیاب  ار  هقف  درب ؛ شیپ 

رایـسب ی  هویـش هویـش ، نیا  .دراد  مان  تھاقف  ی  هویـش میمھفب ، ار  بلطم  یرازبا  هچ  اب  هنوگچ و  هک  تنـس ، باتک و  زا  ماکحا  فراعم  مھف  ی  هویـش .تسا  یمالـسا  یھلا و  ماکحا 

مامت دوش  یم اھبلاق ، نیا  رد  هویـش و  نیا  اب  .تسا  نآ  ی  هیلوا داوم  ناگتـشذگ  یرکف  یاھدرواتـسد  تنـس و  باتک و  ینعی  تسام  رایتخا  رد  هک  یمیظع  عبنم  نیا  تسا و  ییاسر 

.مینک هنیھب  ی  هدافتسا هویش  نیا  زا  هک  میراد  جایتحا  یلیخ  ام  زورما  .تشاذگ  هارمگ  تیرشب  رایتخا  رد  درک و  جارختسا  ار  رشب  یاھزاین 

1370/11/15 ناریا یمالسا  یروھمج  یادص  شناد  هورگ  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

اھ و یبرغ نیا  دـننک ! یم یفن  ار  اھندـمت  ّلک  ییاھاج  رد  هتبلا  دـننک ؛ یفن  مھ  ار  اھتلم  یملع  ی  هتـشذگ دـنھاوخ  یم اـما  تسین  یکـش  هکنیا  رد  تساـھ  نآ تسد  رد  ملع  زورما 

! دندرک یفن  ار  ندمت  ّلک  دنتفر ، نیتال  یاکیرما  زا  یقطانم  لثم  ایند  زا  یطاقن  هب  هک  اھییاپورا 

نیا رد  ار  یا  هنمیھرُپ رایـسب  ندمت  کی  نآ  یط  میتشاد و  یـسانش  ناتـساب یاھـشواک  کی  ام  هک  تفگ  یم نم  هب  دش  مامت  لاسراپ  شا  هرود هک  نیمھ  ورپ  روھمج  سیئر تقو  کی

یاجک رد  ورپ  دینیبب  امش  زورما  اما  تسا ؛ هدوب  رادروخرب  مھ  تورث  ملع و  زا  هتشاد و  یردتقم  رایـسب  تموکح  ندمت و  ورپ  روشک  لبق ، لاس  دصناپ  ات  ینعی  .میدرک  فشک  اھـشواک 

یشواک یرافح و  مھ  رگا  .دنرادن  عالطا  ناشدوخ  ی  هتـشذگ زا  ًالـصا  ورپ  مدرم  هک  دندرک  یراک  .درادن  زیچ  چیھ دروآ ؟ ار  شمـسا  دوشب  هک  دراد  یروضح  هچ  ایند  رد  ًالـصا  تسایند ؛

.دندرک ار  راک  نیا  اھاج  یضعب  رد  دننک ! یم فشک  دنراد  ییاھزیچ  کی  اھ  نیا الاح  هک  هدنام  شیاھوتو  هت دندرب ؛ دندرک و  ناشدوخ  هدوب ، مزال 

اھنھذ زا  ار  شرثا  اما  دننکب ؛ یراک  دنتـسناوت  یمن دراد و  دوجو  عشعـشم  خـیرات  نیا  یملع و  رثا  همھ  نیا  باتک و  همھ  نیا  نوچ  دـننکب ؛ ار  اھراک  نیا  هدـش  یمن ناریا  دروم  رد  هتبلا 

رد هک  تسا  نیا  ما  هدیقع نم  .تسین  یفاک  ًافاصنا  ًاقح و  اما  دنک ، یم نیمأت  یرادقم  ملع » ناھج  ریھاشم   » ی همانرب نیا  هتبلا  .دینادرگرب  ار  نیا  دینک و  یراک  دیاب  امـش  دـنا ؛ هدودز
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، هیضق نیا  هب  عجار  هتبلا  .دینک  ناربج  ار  ألخ  نیا  یدودح  ات  دیناوت  یم هنزور »  » ی همانرب نامھ  رد  ًالثم  ای  و  حبـص ، بش و  یملع  یاھ  همانرب نیمھ  دیراد  نآلا  هک  ییاھ  همانرب نیمھ 

نیا زا  کیرھ  رد  امش  ءاقلا  نایب و  تیفیک  هک  دیشیدنا  ناوت  یم یریبدت  هچ  دینیبب  دینک ، رکف  دینیشنب  اھمناخ  نایاقآ و  امش  ًاعقاو  اما  تفگ ؛ اھاجنآ  رد  دوش  یمن یمیقتـسم  بلطم 

دادعتـسا و هک  دـنادب  رگا  لسن  نیا  .دراد  رثا  یروآدای  نیا  ًاـعقاو  اـم ، یملع  تفرـشیپ  رد  .دـیروایب  دـیدج  لـسن  داـی  هب  ار  یملع  ی  هتـشذگ نیا  دـیناوتب  هک  دـشاب  یروط  اـھ  هماـنرب

رد نیا  میـشاب ، اھ  نآ لابند  دـیاب  ام  هشیمھ  تساھییاپورا و  تسد  تسین ، تسھ و  هچرھ  هک  دـنکب  روصت  رگا  اما  تسیرگن ؛ دـھاوخ  هدـنیآ  هب  روط  کـی  دراد ، یناـنچ  نآ ی  هتـشذگ

.تشاذگ دھاوخ  رثا  یرگید  روط  ام  یملع  تفرشیپ 

1370/08/01 مدرم فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

ار دوخ  قالخا  .تسا  یقالخا  یزاسدوخ  امش ، فیاظو  نیرتگرزب  زا  یکی  هک  دیشاب  هجوتم  روشک ، رساترس  رد  نایوجـشناد  ی  همھ دیتسھ و  لفحم  نیا  رد  هک  ینایوجـشناد  امش 

.دینک یم یگدنز  یمالـسا  گنھرف  ینآرق و  تموکح  ی  هیاس رد  دینک ؛ یم یگدنز  یبوخ  نارود  رد  امـش  تسامـش ؛ نارود  نارود ، .دیراد  ار  تصرف  نیا  ناناوج  امـش  دـینک ؛ لیمکت 

رانک رد  ّیدام  یملع و  یتعنص و  تفرشیپ  و  قالخا ، رانک  رد  دیاب  ملع  .دیرامـشب  منتغم  ار  تصرف  نیا  دیراد ؛ ندش  هتـسیاش  الاو و  یارب  تصرف  یونعم ، یحور و  ظاحل  زا  نیاربانب ،

.دیآ یم باسح  هب  یقالخا  دشر  یلصا  ی  هیام مھ  ادخ  هب  هجوت  .دشاب  یقالخا  دشر 

1369/11/04 مق ی  هیملع ی  هزوح یالضف  بالط و  ناگدنیامن  عمجم  رادید  رد  تانایب 

هدـمآ و دوجو  هب  ًاریخا  یـصصخت  یاھ  هتـشر یاھـسالک  تسھ ، یـصصخت  سرادـم  تسھ ، بوخ  یاھناحتما  تسھ ، یی  هبون یاھناحتما  تسا ، هتفرگ  ماجنا  ییاـھراک  زورما  هتبلا 

تیرومأم و جنپ  نامھ  شھوژپ و  قیقحت و  سرد و  لماش  لماک ، یراک  ماظن  کی  ای  لماک ، یـسرد  ماظن  کی  دـح  هب  اھ  نیا یتسیاب  نکیل  تسا ؛ هدـش  هتـشاذگ  یطباوض  تاررقم و 

.دسرب دنراد ، اھ  هزوح مدرک  ضرع  لاسراپ  هک  یتیلوئسم 

، یملع یاھتفرـشیپ  یارب  تاقیقحت  ماجنا  ّسردـم ، تیبرت  اـتفا ، یارب  حـلاص  یاـھناسنا  تیبرت  اـتفا و  دنـسم  زارحا  زا : تسا  تراـبع  تیلوئـسم ، تیرومأـم و  جـنپ  نآ  بلاـطم  سوئر 

ماجنا دـیاب  دـناوت و  یم ار  مھم  یاھراک  زا  یلیخ  دراد و  مھ  رگید  یاھراک  هزوح  هتبلا  .تسا  تسد  مد  هک  تسا  یراک  تیرومأم ، جـنپ  نیا  .غیلبت  ی  هلأسم هعماج و  رد  اضق  ی  هلأسم

.دوشب ماجنا  هزوح  رد  یتسیاب  هک  تسا  ییاھراک  زا  یکی  تسا و  یمزال  زیچ  ریگارف ، یسرد  ماظن  نیاربانب ، .تسا  یمتح  یتسد و  مد  تیرومأم ، جنپ  نیا  یلو  دھدب ؛

1369/08/01 یکشزپ مولع  یاھھاگشناد  یاسؤر  رادید  رد  تانایب 

دینک و ساسحا  خسار  داقتعا  اب  نادند و  نب  زا  دیناوت  یم دیتسھ ، هاگشناد  کی  سیئر  هک  امـش  یمالـسا ، یروھمج  ماظن  رد  زورما  .تسا  یدنمـشزرا  یاھتـصرف  ًافاصنا  اھتـصرف ،

هتشادن دوجو  ام  روشک  یملع  طیحم  رد  یدودعم ، رایسب  یاھ  هرود رد  زج  هنافسأتم  تیـصوصخ ، نیا  .دینک  یم کمک  ناتروشک  یملع  تفرـشیپ  هب  ناتمدرم ، یارب  هک  دییامن  رواب 

شناد مھ  نآ  درک ؟ دـھاوخ  افیا  یـشقن  هچ  روشک  نآ  رد  شناد  دـینک  یم رکف  دـشاب ، طلـسم  هناگیب  تیمکاح  روشک ، کی  یعاـمتجا  یـسایس و  تاـیح  ّلـک  رب  هک  یتقو نآ  .تسا 

هک دوشب ، راگن  همانزور ًاضرف  دورب  رفن  کی  هک  تسا  نآ  زا  ریغ  درک ، دھاوخ  هیارا  تامدخ  دش و  دھاوخ  کشزپ  هک  یدرف  .تشاد  دھاوخن  یسایس  لئاسم  هب  یراک  ًارھق  هک  یکشزپ 

وا .دنک  نامرد  ات  دیوج ، یم ار  اھناسنا  درد  وا  .تساھ  ناسنا هب  تبسن  ِنینح  فوطع و  سانـش و  نامرد سانـشدرد و  بیبط و  کشزپ ، اما  .منک  هزرابم  ات  مور  یم دیوگب  تسا  نکمم 

، دناوخ یم سرد  هک  ییوجـشناد  رھ  دننک ، یمن راک  رکف و  تلم  عفن  هب  هک  تسا  ییاھنوناک  رایتخا  رد  روشک  تسایـس  نایرج  ّلک  هک  یا  هعماج رد  تقو  نآ .داد  دـھاوخ  هیارا  تامدـخ 

راک مھ  مدرم  عفن  هب  دنیآ و  یم رد  تدـھاجم  اب  یناسک  ریخ ، دوشن  هابتـشا  دـنک  یمن راک  مدرم  عفن  هب  سک  چـیھ هکنیا  هن  .درک  دـھاوخ  راک  مدرم  عفن  هب  دـشاب  نئمطم  دـناوت  یمن

.تسا هعماج  کی  رد  یگدنز  تمالس  یفن  یلک ، لاور  .تسین  نیا  یلک  لاور  اما  دننک ؛ یم

1369/07/29 (ع) تیب لھا یناھج  عمجم  ی  هناخریبد یاضعا  رادید  رد  تانایب 

ناملسم یاھھورگ  ی  هیقب اب  اھ  نیا تالکشم  ندرک  لح  اھ ، نیا ی  هیملع یاھ  هزوح هب  نداد  قنور  اھ ، نیا رکف  ندرک  یقار  یعیش ، ی  هداوناخ نیب  هطبار  داجیا  هعیش ، عمجت  فدھ ،

فلؤم مدآ  یـضعب  گرزب ، رادمتـسایس  یـضعب  گرزب ، رجات  یـضعب  .تساھ  نیا تاناکما  زا  هدافتـسا  دنک و  یم ادیپ  طبر  اجنیا  هب  مھ  بیرقت  تدحو و  نامھ  هک  مالـسا  ناھج  قفا  رد 

ار نامدوخ  باتک ، نتشون  یملع و  قیمع و  راک  اب  دعب  .میسیونب  مینک و  صخشم  ار  فادھا  نیا  ام.دوشب  هدافتسا  ناشتاناکما  اھ و  نیا زا  .دنتـسھ  لیبق  نیا  زا  گرزب و  ملاع  بوخ و 

لاس جنپ  مینک  ضرف  ًالثم  رگید  تسا  نکمم  تفر  نیب  زا  سنارفنک  نیا  رگید ، لاس  جـنپ  هک  دـمآ  شیپ  یی  هثداح مینک  ضرف  رگا  .مینک  کیدزن  فادـھا  نیا  هب  هملک  یعقاو  یانعم  هب 

.دراذـگب راـگدای  هب  ار  یھجوت  لـباق  ی  هریخذ لاـس ، جـنپ  نیا  فرظ  رد  میدرک ، شلیطعت  دـشاب و  سنارفنک  نیا  میھاوخ  یمن رگید  هک  دنـسرب  هجیتـن  نیا  هب  روشک  نالوئـسم  رگید ،

.دشابن روط  نیا دوش ؛ یم شوماخ  رگید  یلکب  ًالصا  شغارچ ، ندش  شوماخ  درجم  هب  هک  تسھ  اھتالیکشت  زا  یضعب 

اج میشاب ، هدرک  هیارا  شزرااب  راثآ  یملع و  تفرـشیپ  یملع ، راک  لوصحم ، یلک  میدنبب ؛ ار  ناکد  نیا  ِرد  ًالـصا  میتساوخ  رگید  لاس  جنپ  هک  مینک  ضرف  دش ، مامت  ام  راک  هکنآ  زا  دعب 

یاھورین زا  هدافتـسا  مھ ، نیا  هتبلا  .دوب و  دھاوخ  هدیافاب  تروص  نیا  رد  راک ، نیا  میـشاب و ....  هتـشاذگ  رثا  ایند  یگدنز و  تیعقاو  رد  میـشاب ، هتـشون  باتک  دشاب ، مولعم  ام  یاھاپ 

نیا دورن و  شدوخ  راک  غارـس  یـسکرھ  ددرگن و  اھر  راک  هک  دوشب  شالت  دیاب  .مینکب  هدافتـسا  اھ  نیا زا  دیاب  دوب ، ییاھورین  نینچ  اجرھ  رد  .دبلط  یم ار  یروخبدرد  هب ملاع و  بوخ و 

.دوشب راک  یزیر ، همانرب قبط  ددرگ و  یزیر  همانرب ًاعقاو  هن ، .دنوشب  عمج  مھ  رود  یرفن  دنچ  مھ ، راب  کی یھاگرھ  دتفیب و  طسو  مھ  راک 

1369/03/10 ( هر ) ینیمخ ماما  ترضح  لاحترا  درگلاس  نیلوا  تبسانم  هب  مایپ 

دوخ و دنمورین  یمدرم  ی  هناوتشپ اب  یبالقنا ، ماظن  نیا  هک  دنداد  صیخشت  یبوخب  یجراخ  نانمشد  یمالسا ، یروھمج  یبالقنا  یمدرم و  ماظن  لیکـشت  مالـسا و  یزوریپ  زا  سپ 

دـیامن و ناربج  یزیر  همانرب اب  ار  اھیگدـنام  بقع دزادـنیب و  ّیدام  تفرـشیپ  دـشر و  ی  هداج رد  ار  روشک  تسناوت  دـھاوخ  دراد ، دوخ  یمدرم  یلم و  یورین  هب  هک  یخـسار  داـقتعا  اـب 

رب هک  دوب  یرگناریو  گنج  اھ ، نآ زا  یکی  هک  دندرک  هدافتـسا  روشک  یگدنزاس  زا  یریگولج  یارب  یا  هلیـسو رھ  زا  اذـل  .دـنک  هاتوک  هشیمھ  یارب  ار  تیندـب  وجدوس و  ِناگناگیب  تسد 

.دوش روشک  لالقتسا  تیمامت و  زا  عافد  فرص  یلمع ، یملع و  تفرشیپ  یگدنزاس و  یاج  هب  نالوئسم ، مدرم و  تمھ  هک  دندش  بجوم  هدومن و  لیمحت  ام  مدرم 

1368/11/09 ماظن نارازگراک  نالوئسم و  رادید  رد  تانایب 

ایند هک  تسا  نرق  دـنچ  .تسا  نید  تیونعم و  زا  یرود  تمـس  هب  ملاع  تکرح  لاور  تسا  یداـمتم  یاـھلاس  هک  میوگب  دـیا ، هدـناوخ خـیرات  باـتک و  هک  ناردارب  امـش  هب  ردـق  نیمھ

یرکف نشور نرق  ًاحالطصا  هک  متسیب  مھدزون و  نرق  ینعی  ریخا - لاس  تسیود  رد  .تسین  مھ  یی  ّهلعلا لوھجم هتخانشان و  زیچ  دراد و  یلیالد  نیا  هتبلا  دنک و  یم تکرح  هنوگ  نیا

اریز تسا ؛ یعیبط  ریـس  نیا  زا  یرادـقم  .تسا  هدوب  تیونعم  زا  ندـش  ادـج  ینید و  یب تمـس  هب  تعرـس  اـب  تکرح  تسا - یملع  یتعنـص و  یاھتفرـشیپ  جوا  ییارگ و  ناـسنا و 

.تسا هدوب  یزیر  همانرب یور  زا  یدارا و  تکرح  مھ  رادقم  کی  .دوب  نیمھ  دمآ ، شیپ  هک  ییاھزیچ  نآ  ی  همزال

1368/10/26 روشک رسارس  کشزپ  ناوناب  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یعامتجا و یملع و  یاھتفرـشیپ  رد  ار  شیوخ  ی  هقباسم شالت و  دوخ ، مھـس  دـح  رد  هک  دـننک  ادـیپ  تصرف  دـیاب  یم دـنرداق و  یرـشب  ملاس  ی  هعماج رھ  رد  ناـنز  میدـقتعم  اـم 

.تسین یتوافت  چیھ  درم  نز و  نایم  تھج ، نیا  زا  .دنریگب  هدھع  هب  ناھج  نیا  ی  هرادا یگدنزاس و 

1368/09/29 بالط نایوجشناد و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هیراجاق و رخاوا  ینعی  ریخا ، لاس  هاجنپ  دـص و  ای  تسیود  نیا  رد  همھ  زا  رتدـب  و  روشک - نیا  رد  یھاشداپ  تموکح  ریگارف  متـس  نارود  رد  یخیرات ، ناشخرد  ی  هقباس نیا  اب  یتلم 

.دوب ام  روشک  رد  ملع  زا  نید  ییادج  هلئـسم ، نیا  ی  هدمع تلع  دنداد و  ماجنا  هک  تسا  یراک  نیا ، .تفرگ  رارق  لزنت  زا  دح  نیا  رد  یملع ، تفرـشیپ  ظاحل  زا  یولھپ - نارود  ی  همھ

یارب دـنتفر و  ناـشیاھ  نیرتھب اـھرت و  بوخ .دـندروخن  ناـشتلم  روشک و  مدرم و  درد  هب  هجیتن  رد  دـندنام و  ادـج  نید  زا  اـم ، روشک  رد  یعیبط  مولع  ناـققحم  نادنمـشناد و  اـملع و 

تموکح لوط  رد  هک  دندوب  اھنامھ  دندناوخ ، سرد  اھھاگـشناد  نیمھ  رد  هک  ینارکف  نشور .دندرک  راک  اھ  هناگیب یارب  دـندوب و  اج  نیمھ رد  مھ  یی  هدـع .دـندش  عقاو  دـیفم  ناگناگیب 

یمالـسا بالقنا  هک  درک  محر  ادخ  دندوب و  اھھاگـشناد  نیمھ  ناجرختم  اھ ، نیا .دندرک  تنایخ  تلم  نیا  هب  دنتـشاد و  هدھع  رب  یھجو  نیرت  هنانئاخ هب  ار  روشک  نیا  ی  هرادا یولھپ ،
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داقتعا و یب هشیر و  یب لسن  یردق  هب  دـنتفر ، یم یـسایس  یاھراک  تمـس  هب  دـندوب و  هدـش  لیـصحتلا  غراف هعماج  نیا  رخأتم  نارکف  نشور زا  جـیردتب  هک  یلـسن  نآ  .دـمآ  دـیدپ 

! دندرب یم نیب  زا  دندنازوس و  یم ار  تلم  نیا  دوبن  دوب و  تسین و  تسھ و  .دندرک  یم هچ  روشک  نیا  تلم و  نیا  اب  دندمآ ، یم راک  رس  رب  اھ  نآ رگا  دناد  یم ادخ  هک  دندوب  یدنویپ  یب

.دیرد مھرد  ار  راموط  هلسلس و  نآ  دمآ و  یمالسا  بالقنا  دندرکن و  ادیپ  تلھم  اھ  نآ هک  رکش  ار  ادخ 

1368/09/29 بالط نایوجشناد و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یملع ظاحل  زا  یبالقنا ، ماظن  زا  رادروخرب  یاھروشک  دنراذگن  هکنیا  زا  تسا  ترابع  ملاع  رد  داسف  ِحارط  یاھتسینویھص  اکیرما و  رابکتسا و  رامعتسا و  یاھتیـساسح  زا  یکی  زورما ،

هتشادن و یرگید  بالقنا  چیھ  هب  تبسن  دنراد ، یمالسا  بالقنا  مالسا و  هب  تبسن  اھ  نآ هک  یتیساسح  نوچ  تسا ؛ فعاضم  ام  روشک  هب  تبسن  تیساسح ، نیا  .دننک  تفرشیپ 

دشر روشک  نیا  رد  ار  شناد  دنناوت  یم هک  یناسک  زورما ، .تشاد  دنھاوخن  ار  تیساسح  نیا  دنک ، ادیپ  ققحت  یا  یمالـسا ریغ  بالقنا  هدنیآ ، رد  رگا  هتبلا  .تشاد  دنھاوخن  دنرادن و 

زا ملع  هک  درک  دھاوخ  ادیپ  ققحت  یتقو  نآ  نداتـسیا ، دوخ  یاپ  یور  .میتسیاب  نامدوخ  یاپ  یور  ام  دراذگب  دھاوخ  یمن نمـشد  نوچ  دننک ؛ فعاضم  ی  هفیظو ساسحا  دیاب  دنھدب ،

روشک ی  هدنیآ یارب  دـنناوت  یم هک  یناسک  شوھزیت و  نازومآ  شناد هتـسجرب ، بوخ و  یاھدادعتـسا  .مینکن  زارد  نامنانمـشد  تمـس  هب  ییادـگ  تسد  ام  دـشوجب و  ام  دوخ  نورد 

رثؤم دیفم و  ناشتلم  روشک و  یارب  دنناوت  یم نانمشد ، لیم  مغر  یلع هک  دنشاب  لاحشوخ  دیاب  مھ  یلیخ  هتبلا  .دننک  تیلوئسم  هفیظو و  ساسحا  یلیخ  یتسیاب  دنـشاب ، دیفم 

.دنشاب

1368/09/01 روشک رسارس  مدرم  فلتخم  راشقا  نالوئسم و  هعمج و  ی  همئا رادید  رد  تانایب 

جایتحا هک  ار  یعاتم  الاک و  تعنص و  نآ  دوخ ، تحلصم  صیخشت و  رب  انب  دناوتب  دیاب  ام  تلم  ینعی  .مینک  جراخ  اھتردق  ذوفن  ریز  زا  لماک  روط  هب ار  نامدوخ  مھ  یداصتقا  ظاحل  زا  دیاب  ام 

یاھزاین مامت  دناوتب  هک  تسا  هدیسرن  دح  نآ  هب  تلم  میراد و  یتالکـشم  راک  نیا  یارب  زونھ  ام  زورما  هتبلا ، .دنک  دیلوت  دوجوم  ِتاناکما  عبانم و  زا  هدافتـسا  اب  روشک و  لخاد  رد  دراد ،

یزرواشک ّیتح  دراد ، دوخ  یاج  هک  ام  قیقد  تعنـص  .دشاب  هتـسباو  اھتردق  نامھ  هب  هک  دوب  هدش  انب  یی  هنوگ هب  تلم  نیا  زیچ  همھ  هتـشذگ  رد  اریز  دنک ؛ هدروآرب  لخاد  رد  ار  دوخ 

.دشاب انشآان  ایند  یملع  یاھتفرشیپ  اب  ام  یزرواشک  هک  دندرک  یراک  اھیلبق ، یولھپ و  طحنم  میژر  مکاح و  یاھتردق  ناگناگیب و  دندرک و  هتسباو  ار  ام 

converted by Web2PDFConvert.com


