
This file has been cleaned of potential threats.

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 

hash value to your admin for the original file.

ccbb58408186168f4b02e0abce8b97ca4bce233559e2066f7bca832d689a686e

To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page. 



 [ پا چـ تشگزاب ]  | [ ] 

1 هلاقم :  دادعت   ، 21 شیف :  دادعت  مرن -  گنج 

1393/04/16 ماظن نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

نادیم رد  نمشد  میشاب ،] نمؤم   ] ام رگا  نینِمؤُم ؛ مُتنُک  ِنا  َنَولَعالا  ُمُتَنا  اونَزحَت َو  اونِھَت َو ال  َو ال  تسا : یلاخ  نمـشد  تسد  یماظن ، دیدھت  ی  هنیمز رد  مھ  میرحت ، ی  هنیمز رد  مھ 

هک تسا  نیا  جالع  هار  تسیچ ؟ نمـشد  جالع  هار  تسا ، یلاخ  یراذگریثأت  زا  شتـسد  دھدب و  ماجنا  دـناوتیمن  یعقاو  نادـیم  رد  یراک  هک  الاح  بخ ، .دـنکب  دـناوتیمن  یراک  یعقاو 

دننادیم دننکیم ؛ لابند  نوگانوگ  یاھسامت  اب  یسایس ، راک  اب  تاغیلبت ، اب  مھ  ار  راک  نیا  ار ؛ امش  نم و  یتابـساحم  هاگتـسد  دنک ؛ لالتخا  راچد  ار  لباقم  فرط  ی  هبـساحم هاگتـسد 

رد رابکتسا و  یایند  شالت  زورما  .دھاوخن  هک  دننک  یراک  دنھاوخیم  دناوتیم ؛ تساوخ ،»  » رگا دھاوخن ؛ دیاب  تسا ؛ ناوت  یاراد  دوخ  یاھفدھ  هب  ندیـسر  یارب  یمالـسا  یروھمج  هک 

.دنا هدرک ثحب  دنا و  هتشون دنا و  هتفگ مھ  نارگید  میدز ؛ فرح  میدرک ، ثحب  نآ  ی  هرابرد نیا  زا  لبق  لاس  دنچ  زا  ام  هک  تسا  یمرن  گنج  نامھ  نیا  تسا و  اکیرمآ  اھنآ  سأر 

1392/11/23 یبالقنا ییوجشناد  یاھ  لکشت هب  یھافش  مایپ 

.دینك هدامآ  هصرع  نیا  یارب  ار  دوخ  دوجو ، مامت  اب  دبلطیم ؛ راورتشا  كلام یتماقتسا  هنوگراّمع و  یتریصب  مرن ، گنج  ی  هصرع دیتسھ و  مرن  گنج  ناوج  نارسفا  امش 

1392/08/12 نایوجشناد نازومآ و  شناد رادید  رد  تانایب 

یداصتقا و تالكشم  ی  همھ میدش ، لباقم  فرط  میلـست  یا ، هتـسھ ی  ّهیـضق رد  ام  رگا  هك  مدرم  یمومع  راكفا  هب  دننك  اقلا  روج  نیا هك  تسا  نیا  اھ  ییوگ فالخ اھدنفرت و  زا  یكی 

یور زا  یـضعب  مھ  لخاد  رد  دـنھدیم ، طخ  یتاغیلبت  ی  هنارھام ًالماك  یاھ  هویـش اب  یجراخ  یاـھ  یچتاـغیلبت ّهتبلا  .دـننكیم  غیلبت  دـنراد  ار  نیا  دـش ؛ دـھاوخ  لـح  هریغ  یتشیعم و 

ِلباقم رد  میدش  میلست  میدمآ و  هاتوك  ّهیـضق  نیا  رد  ام  رگا  هك  دننكیم  غیلبت  دنراد  ار  نیمھ  ضرغ  یور  زا  ًاعقاو  مھ  یـضعب  دنـشاب ، هتـشاد  یئوس  ّتین  هكنیا  نودب  یحول و  هداس

نیا رد  هك  امـش  مھ  نامزیزع -  یاھناوج  امـش  ملیام  نم  .دراد  ّتلع  دنچ  تسا ؟ اطخ  ارچ  .تسا  اطخ  نیا  دش ؛ دـھاوخ  لح  اھنیا  دـننام  یداصتقا و  تالكـشم  ی  همھ لباقم ، فرط 

اھامـش متفگ  تقو  كی نم  هك  روشك  رـساترس  رد  ام  نازومآ  شناد ام ، نایوجـشناد  ام ، ی  هزیگنارپ ناوج  ام ، هاـگآ  ناوج  رـشق  اـم ، دـنمھرف  ناوج  رـشق  مھ  دـیراد ، فیرـشت  هسلج 

.لئاسم نیا  یور  دینك  ركف  دیمرن -  گنج  نارسفا 

ی ّهیضق ِرس  ام  اب  اكیرمآ  یاوعد  هك  مینك  لایخ  رگا  تسا  اطخ  نیا  تسین ؛ یا  هتسھ روحم  لوح  ًالصا  یمالسا  یروھمج  اب  ناریا و  ّتلم  اب  اكیرمآ  ینمشد  هك  تسا  نیا  هلئسم  كی 

.دوب بالقنا  ّلوا  زا  اھتفلاخم  نیمھ  اھ ، ینمشد نیمھ  دشاب ، حرطم  یا  هتسھ ی  هلئسم هكنیا  زا  لبق  تسا ؛ هناھب  یا  هتسھ ی  ّهیضق هن ، تسا ؛ یا  هتسھ

1391/07/22 نیارفسا مدرم  عامتجا  رد  تانایب 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.دوب رایشھ  دیاب  دوشیم ؛ دراو  یفلتخم 

1391/05/22 اھ هاگشناد دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

نانچنآ ای  قالخا ، تیونعم و  گنھرف  تسا ؛ نیمھ  یکی  دنتفگ ، ناتسود  هک  مھ  یبلاطم  ی  هلمج زا  .دنک  ادیپ  هعسوت  هاگـشناد  رد  دیاب  قح  ی  هھبج یارب  تدھاجم  شالت و  گنھرف 

، دروم نیا  رد  .دنک  ادیپ  هعـسوت  هاگـشناد  رد  دیاب  گنھرف  نیا  .تسا  تسرد  ًالماک  نیا  شزرا ؛ یانعم  هب  یدنلبرـس ، یانعم  هب  یگدازآ ، یانعم  هب  رنھ  دندرک ، نایب  نایاقآ  زا  یکی  هک 

.دنمرن گنج  ناھدنامرف  دیتاسا  متفگ  مدرک و  حرطم  ررکم  نم  هک  تسا  مرن  گنج  یھدنامرف  نامھ  نیا  و  تسا ؛ یا  هتسجرب رایسب  شقن  دیتاسا ، شقن 

1391/05/16 نایوجشناد رادید  رد  تانایب 

میدرک ضرع  ام  .درذـگب  تقو  مھاوخیمن  تسا ؛ ناذا  کـیدزن  منیب  یم اـھتنم  مدرک ، تشادداـی  بلطم  یرادـقم  اـجنیا  نم  .میوگب  مرن  گـنج  ی  هلئـسم هب  عجار  هلمج  کـی  ـالاح  نم 

نادیم مھ  امش  ی  هزرابم نادیم  دیناوج ، امش  .دیتسین  رفص  زابرـس  دیرـسفا ؛ اھامـش  نادیم ، نیا  رد  هک  تسین -  فراعت  چیھ  نیا  تسا -  نیا  نم  داقتعا  .مرن  گنج  ِناوج  نارـسفا 

یـس زورما ، هن  تسا ؛ حرطم  مرن  گنج  زورما  .دنیاھناوج  شیاھلوارقـشیپ  زاب  دیایب ، شیپ  مھ  یماظن  گنج  یتقو  کی  رگا  میرادن ؛ یماظن  گنج  هناتخبـشوخ  زورما  .تسا  مرن  گنج 

فدـھ تسا -  مرن  گنج  یاھـشخب  زا  یکی  یناور  گنج  هک  یناور -  گنج  مرن و  گـنج  رد  تسا : نیا  دـشاب ، هجوت  دروم  دـیاب  هک  یزیچ  نآ  مرن ، گـنج  رد  .تسا  حرطم  تسا  لاـس 

ِروشک ای  لباقم  فرط  هاگیاپ  دیایب  ًالثم  هک  تسا  نیا  نمشد  فدھ  یماظن  گنج  رد  .تسین  یماظن  گنج  لثم  مرن  گنج  .دنک  ضوع  ار  لباقم  فرط  تابساحم  هک  تسا  نیا  نمشد 

اھزیچ نیا  فدـھ  مرن ، گنج  رد  .دربب  نیب  زا  ار  یداصتقا  یاـھتخاسریز  هک  تسا  نیا  فدـھ  یداـصتقا  گـنج  رد  .دـنک  فرـصت  ار  نیمزرـس  اـی  دربب ، نیب  زا  دـنک و  دوباـن  ار  هلمح  دروم 

ی هدارا ینعی  تسامـش ؛ زغم  رد  تسامـش ، نھذ  رد  تسامـش ، لد  رد  هک  تسا  یزیچ  نآ  فدھ  مرن ، گنج  رد  .مرن  گنج  فدھ  نآ  یارب  تسا  هلیـسو  یھاگ  اھزیچ  نیا  تسین ؛

.دنک ضوع  ار  امش  ی  هدارا دھاوخیم  نمشد  .امش 

 - ناریا تلم  میھاوخیم  دنیوگیم  .دنروآ  یم نابز  هب  دنیوگیم و  ار  اھفرح  نیا  ام  نانمـشد  هک  تسا  یئاھتدـم  الاح  اما  دـنتفگیمن ، ار  اھفرح  نیا  لئاوا  .تسین  ناھنپ  یاھفرح  اھنیا  هتبلا 

تالوحت دمآ  یمالسا  بالقنا  .میدرک  باختنا  ار  یھار  کی  یا ، هبساحم کی  اب  ام  .دوش  ضوع  شتابساحم  تسا -  ناشرظن  دروم  ناریا  تلم  عقاو  رد  اما  نیلوئسم ، دنیوگیم  اھنآ  الاح 

هب درک  لیدبت  ار  نمزم  ِیخیرات  یگدنام  بقع لالقتسا ؛ هب  درک  لیدبت  ار  یگتـسباو  یرالاس ؛ مدرم مدرم ، تموکح  هب  درک  لیدبت  ار  تنطلـس  دروآ ؛ دوجو  هب  روشک  نیا  رد  ار  یا  هدمع

ات هک  یدام  ِردتقم  هاگتسد  نآ  ینعی  ام ، نمـشد  بخ ، .هدوب  بالقنا  یاھراک  اھنیا  تزع ؛ ساسحا  سفن و  هب  دامتعا  هب  درک  لیدبت  ار  یگدشریقحت  دینیب -  یم دیراد  هک  تفرـشیپ - 

؛ تسا تحاران  عضو  نیا  زا  هدوب ، طلـسم  روشک  نیا  نالوئـسم  یاھمیمـصت  روشک و  نیا  عباـنم  روشک و  نیا  گـنھرف  روشک و  نیا  تسایـس  روشک و  نیا  داـصتقا  رب  بـالقنا  زا  لـبق 

نیا ی  همادا دننک  ساسحا  هک  دنسرب  یا  هبساحم کی  هب  تیاھن  رد  ناریا  نیلوئسم  ناریا و  تلم  هک  تسا  نیا  رد  رـصحنم  هار ، اھنت  وا  یارب  دنک ؟ راک  هچ  دنک ؛ ضوع  ار  نیا  دھاوخیم 

لباقم رد  اکیرمآ ، لباقم  رد  تسین  حالـص  هک  میـسرب  هجیتن  نیا  هب  امـش  نم و  دھاوخیم  دـنک ؛ لیمحت  امـش  نھذ  رب  ار  هبـساحم  نیا  دـھاوخیم  نمـشد  .تسین  ناشفرـص  هب  هار 

هکنیاامک میـشکب ؛ تسد  دـیاب  اھفرح  زا  یـضعب  زا  مینک ؛ تمواقم  مھ  یلیخ  میتسیاب و  مھ  یلیخ  یداصتقا ، نوگانوگ  یاھلتراک  عبات  ِیـسایس  یاھ  هاگتـسد لـباقم  رد  رابکتـسا ،

یاھتلم زا  تیامح  یناھج و  حطـس  رد  تلادـع  ی  هیـضق دـینک  لو  ار ، نیطـسلف  ی  هیـضق دـینک  لو  ار ، لیئارـسا  ی  هیـضق دـینک  لو  اقآ  دـنتفگ  یناسک  یا  هھرب کی  رد  .رگید  دـنتفگ 

تمواقم دیاب  مرن  گنج  رسفا  نیا ، لباقم  رد  .دھاوخیم  ار  نیا  نمـشد  .تسا  تابـساحم  رییغت  نامھ  نیا  .دیبسچب  ناتدوخ  هب  دیراد ؟ راک  هچ  ار ؛ اھفرح  نیا  دینک  اھر  ار ، هاوخ  تلادع
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؟ دنک تمواقم  هنوگچ  .دنک 

اھنیا امش  تفرعم  فقس  دیھدن ؛ رارق  نوگانوگ  یاھتیاس  رد  ندز  هسرپ  اھ و  همانزور قاروا  یسایس و  یاھتیاس  ار ، ناتدوخ  تفرعم  فقـس  نم ! نازیزع  .دیربب  الاب  ار  ناتاھتفرعم  ًالوا 

نم .تسا  هدـننک  لاحـشوخ نیا  تسرد ؛ یاھ  یدـنب هلمج هداتفااج ، ِتاریبعت  هتخپ ، یاھفرح  بوخ ، یاھفرح  مدرب ؛ تذـل  ًاتقیقح  دـندز ، هک  یئاـھفرح  نیا  زا  زورما  نم  هتبلا  .تسین 

هناتخبشوخ هک  یگرزب  یالضف  تاجتشون  اب  یرھطم ، دیھش  موحرم  تاجتـشون  اب  نآرق ، اب  .دیربب  الاب  ار  تفرعم  حطـس  .دینک  راک  شخب  نیا  رد  ًالوا  دیناوتیم ، هچرھ  میوگب  مھاوخیم 

یرای یھاگـشناد  یاھناوج  ی  هعومجم هب  تمـسق  نیا  رد  دـنناوتیم  هک  دنتـسھ  هیملع  یاـھ  هزوح رد  یناوج  یالـضف  زورما  .دـیوش  انـشآ  دـنراد ، روضح  هیملع  یاـھ  هزوح رد  زورما 

، دریگب ماجنا  تسا  مھم  هک  یراک  نآ  نم  رظن  هب  .تسا  مزال  ًامتح  هک  تساھراک  زا  یکی  نیا  دورب ؛ الاب  ینید  تفرعم  حطس  .دریگیم  ماجنا  دراد  مھ  یبوخ  یاھراک  هکنیاامک  دنھدب ؛

.تسا یمالسا  تاعلاطم 

یلاکـشا چیھ  هنادقتنم  هاگن  .درادـن  یلاکـشا  چـیھ  داقتنا  هک  مدرک  ضرع  مھ  ًالبق  .داقتنا  اب  هارمھ  تیعقاو ، ندرک  ادـیپ  ِلابند  هنارـسفتسم و  هاگن  .روشک  عاضوا  هب  هجوت  تراظن و 

عقوت مھ  یلیخ  مدآ  دیتسھ و  مھ  ناوج  دیدنت و  هدرخ  کی  امش  الاح  .دوشیم  یفاصنا  یب اھداقتنا ، زا  یضعب  رد  دنیب  یم یھاگ  مدآ  .دوشن  یفاصنا  یب تسرد ؛ داقتنا  اھتنم  درادن ،

، نآ نیا و  هب  تبـسن  ندز  فرح  نـتفگ و  ندرک و  ناـیب  رد  دـننکیم ؛ یفاـصنا  یب هـک  دـنیب  یم ناـسنا  تاـقوا  یھاـگ  هدـش ، مـھ  دیفـس  ناـشلیبس  شیر و  هـک  یئاـھنآ  اـما  درادـن ؛

اب دیاب  هتبلا  تسا ؛ مزال  رایـسب  یاھراک  وزج  اھتیریدم ، رب  روشک ، عاضوا  رب  لداعتم  رمتـسم و  تراظن  رمتـسم ، دقن  نیاربانب  .دوشن  یفاصنا  یب دینک  تبقارم  .دـننکیم  یگظحالم  یب

.تسا یرگید  مزال  راک  مھ  نیا  نم  رظن  هب  .هناداقن  هاگن  اما  یرگشاخرپ ؛ نودب  طارفا ، نودب  دشاب ، هارمھ  ارادم  اب  تینالقع و 

یرادـیب لیذ  رد  مالـسا ، یایند  رد  زورما  .منکیم  دـییأت  مھ  هدـنب  دـندرک ؛ حرطم  اجنیا  رد  ناتـسود  زا  یکی  هک  تسا  یمزال  راک  مھ  مالـسا  ناھج  یئوجـشناد  یاھلکـشت  اـب  طاـبترا 

نیا رد  ناشاھ  یضعب دندوب ؛ لاعف  مھ  ًالبق  دنتسھ ، یلاعف  یاھ  هعومجم دشابن -  مھ  ناسکی  ناش  همھ دیاش  دنا ، یلکـشت روج  هچ  الاح  یئوجـشناد -  یاھ  هعومجم یمالـسا ،

میھاوخ شرافس  مھ  ام  هتبلا  دننک ؛ کمک  امش  هب  دیاب  هنیمز  نیا  رد  روشک  نوگانوگ  یاھ  هاگتسد .دیـشاب  هتـشاد  طابترا  اھنیا  اب  نم  رظن  هب  .دندرک  یـساسا  ینیرفآ  شقن اھتکرح 

.درک

ی هیضق هیضق ، نیا  تسین ؛ هھام  جنپ  راھچ  ی  هیضق هیـضق ، نیا  منکیم  ضرع  نم  .هدادن  ماجنا  یراک  یربیاس  یلاع  یاروش  اما  هتـشذگ ، هام  جنپ  راھچ  هک  دنتفگ  ناتـسود  زا  یکی 

زا دعب  هک  دیـشاب  هتـشاد  عقوت  الاح  امـش  هکنیا  .مینیبب  ار  شجئاتن  ّهللاءاش  نا لاس  جنپ  راھچ  زا  دعب  هک  تسا  نیا  هدنب  دوخ  عقوت  میدرک ، عورـش  ام  هک  یراک  نیا  .تسا  هلاس  دنچ 

نیمھ زا  هرخالاب  تسین ؛ هدـب  باوج اھنیا  اھ  یدوز نیا  هب  هن ، نالف ؛ هدـمآ و  دوجو  هب  یلم  تنرتنیا  ی  هکبـش هدـش و  حالـصا  روشک  یربیاس  لئاسم  هک  دـنیبب  مدآ  هاـم  شـش  جـنپ 

.درک هدافتسا  دیاب  دوجوم  تاناکما 

اھام رد  ار  دیما  هک  تسا  نیا  دریگیم ، ماجنا  دراد  امش  نم و  هیلع  هک  یئاھراک  نیرت  تخـس ی  هلمج زا  منکب ؛ ضرع  امـش  هب  نم  .تسا  دیما  مھ  هیـضق  نیرت  یـساسا نم ! نازیزع 

مھ دیما  .تفر  شیپ  دوشیم  هک  تسا  دیما  اب  .دیراد  هگن  هدنز  ناتنابطاخم  لد  رد  ناتدوخ و  لد  رد  ار  دیما  ی  هلعـش دیناوتیم ، هچرھ  .دیراد  هگن  هدـنز  ار  دـیما  دـینک  یعـس  .دـنناریمب 

.دھدیم دیون  نآ  یتسرد  هب  ار  ام  ًالماک  اھتیعقاو  هک  تسا  یدیما  تسین ؛ اجیب  دیما 

1390/04/13 نارادساپ هاپس  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

لماکت هب  ور  تسا ، دشر  هب  ور  مَلاع  ینعی  .دنرادرب  هتشذگ  یاھلـسن  زا  رتالاب  رتولج و  مدق  کی  دننک  یعـس  دیاب  هاپـس  ی  هدنیآ یاھلـسن  هاپـس ، لدبتم  هاپـس ، ددجتم  یاھلـسن 

، یھاگآ تریـصب ، تفرعم ، ظاحل  زا  زورما ، ِهاپـس  رد  ی  هدـش دراو  ِناوج  هک  میـشاب  هتـشاد  عقوت  میـشاب ، هتـشاد  راظتنا  اـم  رگا  دراد  اـج  سپ  تسا ، یلماـکت  تکرح  تکرح ، تسا ؛

ـ  تسا هداد  ناشن  اھلاس  نیا  لوط  رد  شدوخ  زا  هاپس  هک  تسا  یتایصوصخ  اھنیا  هک  نداد ـ  ماجنا  راک  ماگنھب  نداد ، ماجنا  راک  اجب  نداد ، ماجنا  راک  تسرد  یراک ، هب هدامآ یراکادف ،

، هن .تسا  نکمم  یزیچ  نینچ  روطچ  دیئوگن  تسھ ؛ مھ  نکمم  نیا  .تسالاب  تیفیک  هک  دنیبب  دـنک ، هاگن  ناسنا  هک  زورما  ِهاپـس  هب  .دربب  رتالاب  هتـشذگ  لسن  زا  ار  هاپـس  مدـق  کی 

بالقنا دض  روضح  هلاس ، تشھ  یلیمحت  گنج  زا  لبق  هچ  ام ؛ کاخ  رد  نمشد  روضح  تشاد و  دوجو  یگنج  دوب : زور  نآ  هک  یطئارش  هب  دینک  هاگن  امـش  ینعی  .تسا  نکمم  ًالماک 

زورما .روشرپ  بیجع و  ی  هنحص نآ  لخاد  دروآ  یم دادیم و  تکرح  مھ  ار  توافت  یب یاھمدآ  هک  دوب  یا  یوق ی  هزیگنا لماع و  کی  نیا  دوخ  دش ، عورـش  گنج  هک  مھ  دعب  هچ  حلـسم ،

یناسک زورما  میدـید  ام  رگا  .دـبلطیم  ار  یرتشیب  یدنمـشوھ  رتشیب و  یئاناوت  کی  گنج  نیا  قامعا  زا  یھاگآ  .یرت  کانرطخ هتبلا  تسھ و  یرت  فیرظ گنج  کی  تسین ؛ گـنج  نآ 

رگا .تسین  وا  زا  رتمک  لمع ، ظاحل  زا  هزیگنا ، ظاحل  زا  نیا  میئوگب  هک  دراد  اج  سپ  دنتـسیا ، یم نادیم  طسو  رد  تریـصب  اب  دننکیم و  هزرابم  دننکیم و  شالت  دنتـسھ و  نادیم  نیا  دراو 

.داد رارق  دیاب  نیا  ار  تمھ  دشاب ؛ دناوتیم  روج  نیمھ  مھ  هدنیآ  رد  .تسھ  مھ  رتھب  دنک ، لمع  رتھب 

1389/11/19 شترا ییاوھ  یورین  نانابلخو  ناھدنامرف  رادیدرد  تانایب 

ی هقرفت ماظن ، نوگانوگ  یاھـشخب  نایم  ی  هقرفت نیلوئـسم ، نایم  ی  هقرفت تلم ، داحآ  نایم  ی  هقرفت تسا ؛ هقرفت  فالتخا و  تسا ، تفرـشیپ  اب  یفانم  ًاعطق  هک  یئاـھزیچ  زا  یکی 

ِمرن گنج  رد  هک  یئاھراک  نیرتمھم  زا  یکی  .دوش  یرادساپ  نآ  زا  دوش ، ظفح  یـسدقم  سومان  کی  لثم  دیاب  داد ، ام  هب  بالقنا  هک  یا  یگچراپکی ماجـسنا و  نیا  .مدرم  ماظن و  نایم 

هعیش و نیب  دننکیم : شالت  راک  نیا  یارب  .دننک  داجیا  فاکش  دننک ، داجیا  یلزلزت  کی  داحتا  نیا  رد  هک  تسا  نیا  دراد -  دوجو  مھ  زورما  هتشاد ، دوجو  هشیمھ  دراد -  دوجو  نمـشد 

، دـننک داجیا  ینامزاس  تافالتخا  دـننک ، داجیا  یا  هقطنم تاـفالتخا  دـننک ، داـجیا  یموق  تاـفالتخا  نارگید  درُک و  کرت و  برع و  سراـف و  نیب  دـننک ، داـجیا  یبھذـم  تاـفالتخا  ینس 

.دننک داجیا  یبزح  تافالتخا 

قرف .میسانشب  دیراد ، روضح  نآ  رد  امـش  زورما  هک  ار  یرگنـس  نیا  .میئاجک  مینادب  .تریـصب  میئوگیم  نآ  هب  ام  هک  یزیچ  نامھ  ینعی  درک ؛ هلباقم  لماک  هجوت  اب  دیاب  اھنیا  ی  همھ اب 

نامھ رد  هک  یسک  نآ  نیب  و  دنادیم ، ار  دوخ  هاگیاج  دوخ و  راک  تیمھا  تسا ، ساسح  ردقچ  وا  رگنـس  هک  دنادیم  هتفرگ و  رارق  یـساسح  رگنـس  کی  رد  هک  یزابرـس  نآ  نیب  تسا 

ردـقچ ناریا  تلم  هاگیاج  مینادـب  .دـنکیم  اوعد  شا  یرگنـسمھ اب  رگنـس  لخاد  رد  دـنکیم ، اھر  ار  رگنـس  دـنکیم ، تلفغ  دربیم ، شباوخ  تسا ؛ مھم  ردـقچ  دـنادیمن  اما  تسا ، رگنس 

.تسا ساسح 

1389/10/08 نالیگ ناتسا  مدرم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هنحـص رد  لماک  ِماکحتـسا  اب  فرط  نیا  زا  ناریا  تلم  دروایب -  مسا  نارگ  هنتف زا  نمـشد  دروایب -  مسا  دنکب ، یـسایس  کمک  دنک ، تیامح  فرط  نآ  زا  نمـشد  دوب : یمیظع  شلاچ 

مرن گنج  نیا  رد  دش ، رضاح  اھ  هنحص ی  همھ رد  داد ، ناشن  یراکادف  داد ، ناشن  تعاجش  داد ، ناشن  راکتبا  دوخ  زا  لاس  تشھ  یلیمحت  گنج  رد  ناریا  تلم  هک  روط  نامھ  .دشاب 

هچ نیا  دـنامیم : ریحتم  دـنک ، یـسررب  ار  لئاسم  یرتالاب  قفا  کی  زا  دـھاوخیم  دـنکیم و  هاگن  لئاسم  هب  یتقو  ناسنا  .داد  ناشن  تراھم  دوخ  زا  ًاـتقیقح  ناریا  تلم  هاـم  تشھ  مھ 

.دنکیم تیادھ  ار  امـش  هک  تسادخ  نیا  .تسامـش  اب  ادخ  .تسادخ  راک  دھدیم ؟ تکرح  شدوخ  ِفادھا  تمـس  هب  ار  ام  یاھناج  ار ، ام  یاھلد  روجنیا  هک  تسا  یھلا  تردـق  تسد 

.دنکیم تسرد  هار  هب  هجوتم  ار  امش  نم و  یاھلد  هک  تسادخ  نیا 

1389/08/02 مق ناتسا  نایجیسب  رادید  رد  تانایب 

دوخ .دھد  هولج  نوگرگد  ار  نوگانوگ  ثداوح  دھد ، هولج  نوگرگد  ار  تایعقاو  هک  تسا  نیا  دیآ -  یم باسح  هب  مرن  گنج  مھم  رـصانع  زا  هک  نمـشد -  راک  یلـصا  طوطخ  زا  یکی  زورما 

.دـیازفا یم تاغیلبت  مجح  رب  دروآ ، یم مک  دوشیم و  لکـشم  راچد  تیعقاو  نادـیم  رد  هک  اج  رھ  نمـشد  .تسوا  فعـض  ی  هناشن دـھدیم ، ماجنا  هنیمز  نیا  رد  نمـشد  هک  یتاغیلبت 

یاھاج رد  هک  یئاھوگدـنلب  ات  یریوصت ، یتوص و  لئاسو  ات  هتفرگ  یتنرتنیا  لئاسو  زا  دـنک ؛ هظحالم  یتاـغیلبت  یاـھ  هویـش میظع  ی  هصرع رد  ار  نمـشد  یاـھراک  یـسک  رگا  زورما 

هب ور  لاوز ، هب  ور  هدـننک ، دـیماان  هدـننک ، سویأم ار  روشک  عضو  دـنھد ؛ هولج  نوگرگد  ار  روشک  ثداوح  هک  تسا  نیا  هدـمع  ملق  کی  دـنیب  یم دـنراد -  مھ  لـخاد  رد  دـنراد -  فلتخم 

.تسا تیعقاو  نادیم  رد  اھنآ  فعض  ی  هناشن دوخ  هنیمز ، نیا  رد  اھنآ  دایز  شالت  .دنھد  ناشن  تسب  نب هب  ور  طاطحنا ،

رت و گنررپ ار  بالقنا  یاھراعـش  تسا ، راک  رـس  رب  هک  یتلود  روشک و  نیلوئـسم  نوچ  زورما  .تسا  رتشیب  زورما  هتبلا  تشاد ؛ ار  شالت  نیا  هلاـس ، یـس  نارود  ی  همھ رد  نمـشد 

ار نیا  مھ  مدرم  دنمدرم ، سنج  زا  دـنمدرم ، اب  دـننکیم  ساسحا  نیلوئـسم  تسا ؛ گنررپ  هتـسجرب و  ًالماک  زورما  مدرم ، یارب  راک  طخ  بالقنا ، طخ  ماما ، طخ  دـنکیم ؛ حرطم  رت  یدـج
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هک تسا  نیا  ناشفرح  ی  همھ دـننکیم ، رظنراھظا  یداصتقا  لئاسم  رد  رگا  دـینیب  یم دـینک ، هاگن  نمـشد  تاـغیلبت  هب  رگا  زورما  .تسا  رتشیب  تاـغیلبت  نیارباـنب  دـننکیم ، ساـسحا 

عورش زا  لبق  .دننکیم  رارکت  لخاد  رد  ار  اھنامھ  دننکیم و  رواب  ار  لئاسم  نیا  مھ  یا  هدع کی  .دش  دھاوخ  نینچ  ادرف  تسا ، ناوارف  تالاکـشا  تسا ، یندوشگان  هرگ  تسا ، تسب  نب

 - لاس 88 نامھ  ینعی  تسا -  یتخـس  لاس  هدنیآ ، لاس  اقآ  هک  دندرکیم  هعجارم  ام  هب  دنداد ، هنتف  رد  ار  ناشدوخ  ناحتما  ًادعب  هک  یناسک  زا  یـضعب  هنتف ، یایاضق  نآ  تاباختنا و 

نیا .روج  کی  ار  مدرم  دـننک ، درـسلد  دنتـساوخیم  روج  کی  ار  نیلوئـسم  دـندادیم ؛ هولج  روبع  لباق  ریغ  لکـشم ، کیرات ، گنت ، ار  اـضف  تسا ؛ ناـنچ  تسا ، نینچ  یداـصتقا  ظاـحل  زا 

، تیعقاو هب  ناسنا  هاگن  دش ، هتسناد  نمـشد  یریگتھج  نیا  هچنانچ  رگا  سپ  .دندنام  بقع  مدرم  نیلوئـسم و  ِباتـشرپ  میظع و  تکرح  نیا  زا  اھنآ  هک  تسا  نیا  ی  هناشن تاغیلبت 

.دش دھاوخ  یذفان  هاگن  دش ؛ دھاوخ  یتسرد  هاگن 

1388/09/04 روشک نایجیسب  زا  یریثک  عمج  رادید  رد  تانایب 

؛ دندرک یئامزآروز  هھجاوم ، نآ  رد  .تسین  بالقنا  لوا  ی  هھد ی  هھجاوم عون  زا  رگید  یمالـسا ، یروھمج  ماظن  اب  رابکتـسا  ی  هھجاوم هک  دنا  هتـسناد دـنا و  هدـیمھف زورما  ار  نیا  همھ 

دـندش و بوکرـس  دـنتخادنا ، هار  یموق  یاھـشروش  دـندروخ ؛ تسکـش  دـنتخادنا ، هار  اتدوک  بالقنا  لوا  رد  .دوب  اتدوک  دوب ، گـنج  داـجیا  دوب ؛ تخـس  ی  هھجاوم .دـندروخ  تسکش 

هتبلا .تسا  فیعـض  شلامتحا  ینعی  تفر ، دنھاوخن  اھ  هار نیا  لابند  سپ  دندروخ ؛ تسکـش  دیماجنا ، لوط  هب  لاس  تشھ  هک  دنتخادنا  هار  هب  ار  یلیمحت  گنج  دـندروخ ؛ تسکش 

؛ مرن گنج  دنیوگیم  نآ  هب  زورما  هک  تسا  یزیچ  نآ  تیولوا ، .تسین  یمالسا  ماظن  اب  ی  هھجاوم رد  رابکتسا  تیولوا  نیا ، اما  .دشاب  بناوج  ی  همھ هب  تبسن  یرایـشھ  هشیمھ  دیاب 

یا یطابترا یاھرازبا  دراد ، دوجو  زورما  هک  یا  هتفرشیپ یاھرازبا  اب  ینکارپ ؛ هعیاش ی  هلیسو هب  غورد ، ی  هلیسو هب  ذوفن ، ی  هلیـسو هب  یگنھرف ، یاھرازبا  ی  هلیـسو هب  گنج  ینعی 

.مدرم یاھنھذ  اھلد و  رد  دیدرت  داجیا  ینعی  مرن  گنج  .هدرک  ادیپ  شرتسگ  زورما  دوبن ، لبق  لاس  یس  لبق و  لاس  هدزناپ  لبق و  لاس  هد  هک 

داجیا مدرم  نیب  هناھب  نیا  اب  دننک ، ادیپ  یا  هناھب کی  دننک ؛ داجیا  فالتخا  دننک ، لددب  دننک ، نیبدب  رگیدکی  هب  تبسن  هعماج  کی  رد  ار  مدرم  هک  تسا  نیا  مرن  گنج  رد  اھرازبا  زا  یکی 

رد یراک  روجنیا  .دنتریـصباب  ام  مدرم  هناتخبـشوخ  .دندرک  یفالتخا  داجیا  مدرم  نیب  دندرک ، تسرد  یا  هناھب کی  دیدید  هک  لاسما  تاباختنا  زا  دعب  یایاضق  نیمھ  لثم  دـننک ؛ فالتخا 

دیدرت داجیا  دنشکب ، شیپ  ار  تاباختنا  ی  هناھب لثم  یا  هناھب کی  رگیدکی ؛ هب  تبـسن  مدرم  یاھلد  رد  ینکفادیدرت  رگید ، یاھاج  رد  درک ؛ ضوع  یلکب  ار  روشک  عاضوا  رگید  یاھروشک 

روشک نیلوئـسم  دننک و  راداو  فالخ  یاھراک  هب  ار  دناعم  ِضرغم  ِزومآ  تسد رـصانع  هنایم ، رد  دعب  دنھدب ؛ رارق  مھ  لباقم  رد  ار  مدرم  دننک ، نیکرچ  رگیدـکی  هب  تبـسن  ار  اھلد  دـننک ،

.دننکیم لابند  ار  یراک  روجنیا  .تسا  یساسا  یاھحرط  وزج  نیا  .دش  هچ  دوب ، یچ  دوب ، یک  دنھدب  صیخشت  دنناوتن 

1388/07/02 یربھر ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

اب بسانتم  ًافعـض ، ًاتدـش ، تسا ؛ هدوب  هشیمھ  اما  تسا ، هدوب  نوگانوگ  هضراعم  لاکـشَا  .تسین  یدـیدج  زیچ  دراد ؛ بالقنا  نیا  رد  هلاس  یـس  ی  هقباس کی  ماظن ، اب  ی  هضراـعم

بالقنا .دندرک و  دراو  دوخ -  لایخ  هب  دنتـسناوتیم -  هک  ار  یا  هبرـض دننک ، ادیپ  یرت  یوق روضح  دنناوتیم  دندرک  ساسحا  تقو  رھ  دـندرک و  ساسحا  اج  رھ  .هدوب  لخاد  رد  ام  تیعـضو 

کی اھتنم  .هدش  مھ  رت  یوق یمالسا  یروھمج  ماظن  روشک و  هَّللادمحب  زور  هب  زور  هکلب  هدشن ، فیعـض  طقف  هن  تسا ؛ هداتـسیا  تابرـض  نیا  لباقم  رد  لاس  یـس  نیا  لوط  رد  مھ 

ی هئطوت مینکب ، رت  هدـیچیپ ار  ناـمیاھراک  میورب و  رتشیپ  مینک و  رت  قیمع ار  ناـمدوخ  ی  هشیر میتـسناوت  یمالـسا ، یروھمج  ماـظن  رد  اـم  هچ  رھ  هک  تسا  نیا  وا  دراد و  دوجو  هتکن 

نیا مامت  رد  دروم ؛ ود  دروم و  کی  رد  طقف  هن  میراد -  ار  هدش  لیمحت  یاھشلاچ  رب  ی  هبلغ ی  هبرجت ام  هک  تسا  تسرد  .تشاد  هجوت  دیاب  ار  نیا  تسا ؛ هدش  رت  هدیچیپ مھ  نمشد 

، نمشد دندومرف -  هراشا  هک  روطنامھ  هک -  درک  هجوت  یتسیاب  یلو  تساھ -  ینمشد اھ و  هضراعم رب  اھشلاچ و  رب  هبلغ  ی  هبرجت یمالـسا ، یروھمج  ماظن  ی  هبرجت لاس ، یس 

اب یا ، هدرتسگ یمیظع ، یاـھ  هاگتـسد هک  دـھدیم  ناـشن  دـسریم ، اـم  تسد  هب  اـیند  یتینما  یـسایس و  ساـسح  زکارم  زا  هک  یئاـھربخ  تسا ؛ رادـیب  هنع ؛» منی  مل  ماـن  نم  »

رھ دننکیم ؛ راک  دنراد  .امـش  ام و  یارب  تسا  مولعم  تسا و  هدش  هتفگ  هک  دـنراد ، هک  یئاھ  هزیگنا اب  دنتـسھ ؛ یمالـسا  یروھمج  ماظن  هب  هجوتم  مئاد  روط  هب  ینالک ، یاھ  هجدوب

هک یتقو  نآ  دنوشب ؛ سویأم  هک  یتقو  ات  درک ، دھاوخ  ادیپ  مھ  همادا  نیا  .دـنیارآ و  یم یمالـسا  یروھمج  لباقم  رد  ار  یدـیدج  ی  هصرع زور  رھ  دـنروآ و  یم نادـیم  هب  ار  یحرط  زور 

ات .دـسرب  یقالخا  یاھ  هنیمز رد  یملع ، یاھ  هنیمز رد  یتینما ، یاھ  هنیمز رد  یداصتقا ، یاھ  هنیمز رد  یـسایس ، یاھ  هنیمز رد  یـصخشم  یاـھباصن  هب  یمالـسا  یروھمج  ماـظن 

دھاوخ لماک  روط  هب  ار  تیعقاو  دش و  دـھاوخ  سویأم  ًاعبط  نمـشد  میدیـسر ، هک  اجنآ  هب  درک ؛ دـھاوخ  ادـیپ  همادا  اھنیا  تسا ، هدیـسرن  نیعم  یاھباصن  نیا  هب  یمالـسا  یروھمج 

.تسا یا  هدیچیپ ی  هئطوت نمشد ، ی  هئطوت زورما  لاح  رھ  هب  .تفریذپ 

یلیخ اما  تسا ، یفتنم  یلکب  میئوگیمن  تسین -  لمتحم  یلیخ  ام  اب  یماظن  گنج  زورما  .تسا  نیا  ام  ی  هفیظو میناسانشب ؛ میـسانشب و  ینـشورب  ار  هئطوت  نیا  بناوج  دیاب  ام 

هب نمـشد  یماظن  گنج  رد  .دھاوخیمن  رتمک  دـھاوخن ، یرتشیب  طایتحا  رگا  تسین ؛ رتمک  دـشابن ، رتشیب  شرطخ  رگا  یماظن  گنج  زا  دراد ، دوجو  هک  یگنج  نکل  تسین -  لمتحم 

، ایند رد  دوشیم  هتفگ  مرن  گنج  وا  هب  زورما  هک  هچنآ  یناور و  گنج  رد  دنک ؛ ذوفن  زرم  رد  دناوتب  ات  دـنکب  مدـھنم  دـنکیم  یعـس  ار  ام  یزرم  زکارم  دـیآ ، یم ام  یزرم  یاھرگنـس  غارس 

اھنیا غارـس  هب  نمـشد  روشک ؛ کی  ماظن و  کی  یـساسا  ناکرا  اھ و  هیاپ اھمزع ، اھتفرعم ، اھنامیا ، غارـس  هب  دنک ؛ مدـھنم  ار  اھنآ  هک  دـیآ  یم یونعم  یاھرگنـس  غارـس  هب  نمـشد 

راک نیا  رد  دننکیم ؛ دنراد  هک  تسا  یئاھراک  نیا  .دنک  لیدبت  دیدھت  هب  ار  ماظن  کی  یاھتصرف  دنک ؛ لیدبت  فعض  طاقن  هب  دوخ  تاغیلبت  رد  ار  توق  طاقن  دنکب و  مدھنم  ار  اھنیا  هک  دیآ  یم

یھلا ددم  ام  هتبلا  .میئایب  قئاف  وا  رب  میناوتب  ات  مینادب  ار  ینمشد  داعبا  نمـشد و  داعبا  دیاب  .تسھ  ناشرایتخا  رد  مھ  یناوارف  رازبا  دننکیم ، دنراد  دایز  مھ  شالت  دنراد ، مھ  هبرجت 

هب یھلا  کمک  میربن ، راک  هب  ار  مزال  ریبدت  میـشابن ، نادیم  رد  هناھاگآ  هنارایـشوھ ، هک  یمادام  ام  نکل  دـنکیم ؛ هدـھاشم  دراد  ناسنا  ار  نیا  کش ؛ نودـب  میراد  یبیغ  کمک  میراد ،

.دمآ دھاوخن  ام  غارس 

1388/06/14 ارعش زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

و « ؛ میوشیم بوسحم  اھنیا  گنھرف و  بدا و  لھا  ًالثم  هرذ  کی  الاح  هک  میئامش  نم و  نآ  رکشل  زا  ی  هشوگ کی  الاح  .تسین  هدش  مامت  تکرح  کی  یمالسا ، بالقنا  میظع  تکرح 

مھ امش  نم و  همھ -  زا  زاین  یب ینعی  بلغیال ، ِبلاغ  ینعی  زیزع  تسا -  زیزع  ادخ  ؛» امیکح ازیزع  هَّللا  ناک  و  « ؛ دسانشیمن نامسآ  نیمز و  وا  رکشل  ضرالا ؛» تاوامّسلا و  دونج  هَّلل 

همادا تکرح  نآ  تسین ، هدش  مامت  ًاقلطم  تسین ؛ هدـش  مامت  تکرح  کی  دـش ، عورـش  یمالـسا  بالقنا  اب  هک  یمیظع  تکرح  نیا  .میریگیم  تسد  رد  ار  راک  زا  یا  هشوگ کی  الاح 

نالا ینعی  تسا ؛ تیعقاو  کی  نیا  تسا ، تسار  مرن ؛ گنج  دنیوگیم : همھ ، نابز  یوت  هاگداد و  یوت  تاغیلبت و  یوت  نویزیولت و  رد  اھنایب و  رد  هک  هدـش  لومعم  الاح  هک  ینیمھ  .دراد 

رگا منکب  هچ  منیب ؛ یم ار  هنحـص  نم  هک  تسا  نیا  تلع  .اھراب  اـھراب و  ما ؛ هتفگ ار  نیا  هشیمھ  لاس 67 -  زا  گنج -  زا  دـعب  زا  نم  منزیمن ، زورما  نم  ار  فرح  نیا  هتبلا  .تسا  گـنج 

اب یاھنادند  هدش و  هدوشگ  بضغ  دقح و  اب  یاھناھد  منیب  یم ار ، اھ  یئارآ فص منیب  یم ار ، زیھجت  منیب  یم ار ، هنحـص  منیب  یم مراد  نم  ناسنا !؟ دـنک  راک  هچ  دـنیب !؟ یمن یـسک 

هچ بخ  دنیب ، یم دراد  ناسنا  ار  اھنیا  ار ؛ دنا  هتـسب لد  تکرح  نیا  هب  هک  یناسک  نآ  ی  همھ هیلع  اھنامرآ و  نیا  ی  همھ هیلع  ماما و  هیلع  بالقنا و  هیلع  هدـش  هدرـشف  مھ  هب  ظیغ 

.دیئوگب بوخ  دیئوگب ، نییبت ؛ غالب ، تسا : یـصخشم  ی  هفیظو مھ  یرنھ  یبدا و  یگنھرف و  ی  هعومجم ی  هفیظو .میراد  هفیظو  همھ  هدشن ، مامت  نوچ  .هدشن  مامت  نیا  دـنک ؟ راک 

.دنکب ار  شدوخ  رثا  ات  تشاذگ ، مک  دیابن  دیروایب ؛ نادیم  یوت  رایع  مامت  یتسیاب  ار  رنھ  دینک و  باختنا  بوخ  ار  بلاق  یتسیاب  منکیم : نیا  رب  هیکت  هشیمھ  نم 

1388/06/08 اھ هاگشناد دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

تـسناوت روشک  ماظن و  ی  همـضاھ دندرک ، هراشا  ناتـسود  زا  یـضعب  هک  روط  نامھ  تفرگ و  رارق  یا  هدـننک نییعت  رایـسب  یـسایس  نومزآ  کی  ضرعم  رد  نامز  زا  یا  هھرب رد  روشک 

، منکب مھاوخب  یرتـقیقد  ریبـعت  رگا  ـالاح  ینعی  .تسین  راـظتنا  فـالخ  چـیھ  اـم  یارب  یثداوح  نینچ  زورب  متفگ ، مھ  ًـالبق  نم  .دـیایب  قئاـف  دـنک و  مضھ  شدوـخ  نورد  رد  ار  ثداوـح 

یارب هک  یتلاسر  میلئاق ، ماظن  یارب  هک  یتلاسر  نوگانوگ : لیالد  هب  تسھ ، لیبق  نیا  زا  یثداوح  راـظتنا  یداـیز  دودـح  اـت  ینعی  .تسین  راـظتنا  فـالخ  چـیھ » « ؛ میئوگن نادـنچ » »

نام و مدرم یدنمـشوھ  هدرک ، لاس  یـس  نیا  لوط  رد  ام  یارب  شدوخ  زا  یمالـسا  یروھمج  هک  یفیرعت  میراد ، نامنھذ  رد  یمالـسا  یروھمج  یارب  هک  یئانعم  میلئاـق ، مالـسا 

؛ تسین یکیتکات  ی  هلئسم کی  یدازآ  هب  ام  داقتعا  میراد -  داقتعا  نآ  هب  ام  دشاب و  روشک  رد  یدازآ  نیا  دیاب  مالسا  مکح  هب  هک  ریزگان  یدازآ  دوجو  هدیـسر ، هبرجت  هب  هک  نام  ناناوج
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هک یئاجنآ  .تسا  فارحنا  ام  رظن  هب  نآ ، هک  دـننکیم ، فیرعت  اھ  یبرغ هک  یئانعم  هب  هن  دـنکیم ، فیرعت  یمالـسا  یروھمج  هک  یئانعم  نامھ  هب  یدازآ  .تسا  یعقاو  ی  هلئـسم کی 

ار یدازآ  ام  .مینکیمن  ریگ  مھ  برغ  یتسیابردور  وت  میرادن ؛ لوبق  ًاقلطم  ام  ار  نآ  تسھ ! یدازآ  تسا و  هتسسگ  اھدیق  دشاب ، تیدودحم  دیاب  هک  یئاجنآ  تسین ؛ دشاب ، یدازآ  دیاب 

مھم هک  هچنآ  .تسین  راظتنا  فـالخ  نادـنچ  ثداوح  نیا  تسھ -  رکف  یدازآ  تسھ ، راـتفر  یدازآ  تسھ ، ناـیب  یدازآ  نآ  وت  هتبلا  هک  میراد ، لوبق  شدوخ  یمالـسا  موھفم  ناـمھ  اـب 

تـسا یزیچ  نآ  نیا ، .تسا  مھم  نیا ، دنکب ؛ دیاب  راک  هچ  ثداوح  روج  نیا  رد  هک  دنادب  یمالـسا ، یروھمج  یالاو  فادھا  هب  دقتعم  نمؤم ، فرـش ، اب  ناسنا  کی  هک  تسا  نیا  تسا 

زور دنچ  رد  منزب -  فرح  ًالیـصفت  هنیمز  نیا  رد  مرادن  مھ  انب  منکیم ، تبحـص  هاتوک  هتبلا  نم -  هک  دـنکیم ، یمازلا  صاخ  ی  هلئـسم نیا  رد  ار  نایھاگـشناد  امـش  اب  نم  ی  هبطاخم هک 

یوس زا  مرن  ی  هزرابم اب  مرن ، گنج  اب  ام  هک  متفگ  اھنآ  هب  اـھناوج -  زا  دوب  یعاـمتجا  تسھ ، عاـمتجا  ـالاح  هک  روط  نیمھ  هینیـسح  دـندوب -  اـجنیا  وجـشناد  یاـھناوج  هک  مھ  شیپ 

هک دوب  نیا  مدرک  هفاضا  نم  هک  ینآ  .دنتسنادیم  ار  نیا  همھ  دنتفگ و  یھ  مھ  اھنآ  میوگب ، هدنب  هکنیا  زا  لبق  ررکم  دنتفگ ؛ یھ  ار  نیمھ  مھ  اھناوج  دوخ  هتبلا  هک  میھجاوم ، نمـشد 

دیایب ایب ، بقع  ولج ؛ دورب  شیپ ، دـنیوگب  وا  هب  هک  تسا  رظتنم  طقف  زابرـس  نوچ  نازابرـس ، میتفگن  .دـیا  هھبج نیا  ناوج  نارـسفا  وجـشناد ، یاھناوج  امـش  مرن ، گنج  نیا  رد  متفگ :

اھنآ نوچ  گرزب ، یاھناگی  اھ و  هاگرارق حارط  ِناھدنامرف  مھ  میتفگن  .دـنک  لمع  دـیوگیم ، هدـنامرف  هچ  رھ  دـیاب  درادـن و  هدارا  یریگ و  میمـصت شدوخ  زا  هنوگچیھ  زابرـس  ینعی  .بقع 

اھنیا اذل  .دـیامزآ  یم ار  هنحـص  دوخ  ناج  دوخ و  مسج  اب  دـینیب ؛ یم تسرد  ار  هنحـص  مھ  دـنکیم ، لمع  روتـسد  هب  مھ  تسا ؛ هنحـص  وت  ناوج  رـسفا  .دـننکیم  ار  نالک  یاھ  یحارط

راک مھ  بوچراھچ  رد  دـننیب ، یم مھ  ار  عاضوا  دـنراد ، روضح  مھ  هنحـص  وت  دـنراد ، مھ  لمع  دـنراد ، مھ  رکف  ناوج ، نارـسفا  ًاتقیقح  .تسا  نیا  شـشقن  وجـشناد  دـنناوج ؛ نارـسفا 

تریـصب هب  زاب ، مشچ  هب  هک  یئاھزیچ  نآ  روشک ، لئاسم  یـسایس ، لئاسم  یعامتجا ، لئاسم  یاھ  هنیمز رد  رگا  دراد ؟ یا  هبتر هچ  هاگـشناد  داتـسا  فیرعت ، نیا  اب  بوخ ، .دننکیم 

؛ دینیبب ار  نالک  لئاسم  دـیاب  هک  دـیتسھ  یا  هدـنامرف امـش  دـیناوج ؛ رـسفا  ِرتالاب  ی  هبتر دـیتسھ ، وا  داتـسا  هک  امـش  تسا ، ناوج  رـسفا  ام ، یوجـشناد  ناوج  دراد ، جایتحا  یفاک 

دینکب و نالک  یحارط  وا ، ساسا  رب  دیشکب و  رس  دنادن ، وا  دوخ  هک  ینانچنآ  نمشد ، یاھ  هاگرارق هب  ًانایحا  دینکب ؛ فشک  ار  نمشد  یاھفدھ  دینکب ؛ یئاسانـش  تسرد  ار  نمـشد 

.دننکیم افیا  ار  اھشقن  نیا  الاب  ِناھدنامرف  فلتخم ، یاھ  هبتر رد  .دینک  تکرح  نالک ، یحارط  نیا  رد 
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هَّللدمحلا تسھ و  اھناوج  امش  یاھتبحص  یوت  مرن » گنج   » ریبعت نیمھ  مدید  هک  مرن -  گنج  نکیل  تسا ، هجاوم  یمیظع  گنج  کی  اب  یمالـسا  ماظن  یمالـسا و  یروھمج  زورما 

نارسفا امش  ینعی  .دنا  یرکف ناگبخن  ّملـسم  ردق  دنیایب ؟ نادیم  دیاب  یناسک  هچ  مرن ، گنج  رد  الاح  بوخ ، تسا -  یلاحـشوخ  ی  هیام ام  یارب  یلیخ  نیا  دیراد ؛ هجوت  تاکن  نیا  هب 

.دیمرن گنج  اب  ی  هلباقم ی  هھبج ِناوج 

لمع نیا  دیھدب ، ماجنا  ار  لمع  نیا  اقآ  میوگب  منک ، تسرھف  میایب  نم  هک  تسین  یئاھزیچ  اھنیا  دینک ، نییبت  دیاب  یروج  هچ  دینک ، لمع  دیاب  یروج  هچ  دینکب ، دیاب  راک  هچ  هک  ینیا 

، فدھ تسا : صخشم  فدھ  نکیل  دینک ؛ ادیپ  ار  اھراکھار  دینیـشنب ، ناترکف  یاھقاتا  رد  نات ، یرکف نات ، یلـصا عماجم  رد  دیاب  اھامـش  دوخ  هک  تسا  یئاھراک  اھنیا  دیھدن ؛ ماجنا  ار 

نیا اب  دـیاب  .یا  هناسر ِیملع  ی  هتفرـشیپ میظع  تاناکما  لوپ و  ریوزت و  روز و  هب  یکتم  ی  هبناج همھ تکرح  کی  اب  ی  هلباـقم رد  تسا  یمالـسا  یروھمج  یمالـسا و  ماـظن  زا  عاـفد 

.دوش هلباقم  کانرطخ  ِیناطیش  نایرج 

، یئایفارغج ظاحل  زا  ناھج  ساسح  رایسب  ی  هطقن کی  رد  .تسا  یمات  لالدتسا  اھنآ  هاگدید  زا  ناشلالدتـسا  نم  رظن  هب  .دنراد  لالدتـسا  یمالـسا  یروھمج  هب  ی  هلمح یارب  اھنآ 

امش نالا  .هدش  عقاو  یمالـسا  تما  ی  هعومجم رگید -  تسا  یمیظع  ی  هزوح نیا  هنارتیدم -  زا  یـشخب  اقیرفآ ، لامـش  خرـس ، یایرد  سراف ، جیلخ  هنایمرواخ ، ی  هطقن نیا  ینعی 

اھنیا .تسا  بدنملا  باب تسا ، زئوس  لاناک  تسا ، زمرھ  ی  هگنت تسا : هقطنم  نیا  یوت  شیات  هس  دراد ، دوجو  ایند  رد  هک  یتایح  ِساسح  ِیبآ  هاگرذگ  ات  شش  ات ، جنپ  نیا  زا  دینیبب 

یراجت طابترا  یارب  ردقچ  زکرم  ات  دنچ  نیا  هک  دید  دیھاوخ  دینک ، هاگن  ناتیور  یولج  دیرادرب  ار  ناھج  ی  هشقن امش  .تساھنیا  هب  فقوتم  یناھج  تراجت  هک  تسا  یمھم  یاھ  هاگرذگ

رتشیب ار  شدوخ  زور  هبزور دشکیم و  دق  دراد  یتردق  کی  ساسح ، رایسب  ی  هقطنم نیا  رد  الاح  .تسا  یساسح  ی  هقطنم هقطنم ، نیا  نیاربانب ، .تسا  مھم  ایند  یداصتقا  طابترا  و 

فلاخم هطلـس  ماظن  اب  تسا ؛ فلاخم  ضرالا  یف دـسفم  ِیداصتقا  میظع  یاھ  هکبـش اھ و  یناپمک یاھ  هاگتـسد یرابکتـسا و  یاھ  هتـساوخ ی  همھ اب  تردـق  نیا  .دـھدیم  ناـشن 

نالف ای  تسین ، اکیرمآ  ی  هدـحتم تالایا  طقف  رابکتـسا  هاگتـسد  .تسا  مھم  رابکتـسا  هاگتـسد  یارب  یلیخ  نیا  بوخ ، تسا ؛ فلاخم  ملظ  اب  تسا ، فلاـخم  یرگ  هطلـس اـب  تسا ،

ی هکبش تسھ ، یتسینویھص  ی  هکبـش تساھنیا ؛ لماش  هک  تسا  یرت  میظع ی  هکبـش کی  رابکتـسا  هاگتـسد  تسین ؛ یئاپورا  روشک  نالف  ای  اکیرمآ  تلود  نالف  روھمج و  سیئر 

نیا .دـنربیم  اھنیا  دـنروآ ، یم اھنیا  ار  اھتلود  دـننکیم ؛ یحارط  دـنراد  ار  ایند  یـسایس  لئاسم  هک  دنتـسھ  اھنیا  تسھ ؛ ایند  میظع  ِیلوپ  زکارم  تسھ ، یللملا  نیب ِیـساسا  راـجت 

هب ور  ِدـشر  هب  ور  ِتردـق  نینچ  کی  اب  دنتـسھ ، نامدوخ  ی  هقطنم دـنمتورث  یاھراوختفن  نیا  زا  یلیخ  دنتـسھ ، یئاپورا  یاـھتلود  تسھ ، هدـحتم  تـالایا  تلود  شیوت  هک  هعومجم 

نآ رگم  دننامیمن ؛ راکیب  زاب  مھ  درذگب  هچرھ  دندنامن ، راکیب  مھ  لاس  یـس  نیا  یوت  .دننکیم  راک  وا  ی  هلباقم رد  دنناوتب ، هچرھ  نیاربانب  دـنفلاخم ؛ تدـشب  یـشکدق  لاح  رد  یالتعا 

نآ دشاب ؛ رفص  هب  کیدزن  شا  یریذپ بیسآ  ناکما  هک  دیناسرب  یا  هطقن هب  یتینما  ظاحل  زا  یداصتقا ، ظاحل  زا  یملع ، ظاحل  زا  ار  روشک  اھناوج  امـش  دینک ؛ تمھ  اھامـش  هک  یتقو 

یرازفا و مرن شبنج  یروآون و  شھوژپ و  قیقحت و  ملع و  لئاسم  هب  عجار  بترم  اھ  هاگـشناد هب  لاس  دـنچ  نیا  یوت  نم  هک  ینیا  .دـش  دـھاوخ  مامت  اھ  هئطوت دنـشکیم و  راـنک  تقو 

.تسا ملع  ناتتلم  روشک و  تدمدنلب  تینما  نکر  کی  هک  تسا  نیا  رطاخ  یارب  مدرک ، دیکأت  همھ  نیا  اھنیا  هاگشناد و  تعنص و  طابترا 
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شقن دیدرگب  ناتدوخ  بوخ ، تسیچ ؛ ینونک  رارض  دجسم  بیرخت  رد  نایوجشناد  ام  شقن  هک  دیسرپن  نم  زا  دیتسھ ، مرن  گنج  اب  ی  هلباقم ناوج  نارـسفا  میتفگ  هک  یناناوج  امش 

هک تسا  نیا  هزماب  الاح  .تسا  یروج  هچ  دراد ، هبعـش  دنچ  تلادع  منکب ، یفـسلف  ثحب  کی  منیـشنب  میایب  اجنیا  نم  .تلادـع  فیرعت  ای  دـیدج ، قافن  اب  ی  هلباقم ای  .دـینک  ادـیپ  ار 

مھ یراصنا  خیـش  دنوشیم و  الم  دنناوخیم و  سرد  اھ  هبلط دید  .فجن  دوب  هدروآ  ار  شرـسپ  یراصنا  خیـش  نامز  یرفن  کی  تسا  فورعم  .دـینک  نایب  هلمج  کی  یوت  دـنیوگیم  ناشیا 

میتفیب هار  میھاوخیم  هک  ادرف  ات  منکیم  شھاوخ  ما و  هدروآ نم  ار  ناوجون  نیا  انخیش ! تفگ  یراصنا ، خیش  شیپ  هب  دمآ  .دنک  هبلط  ار  شرـسپ  درک  سوھ  دوب ؛ یگرزب  صخـش  بوخ ،

! دینک هیقف  ار  وا  امش  میورب ،

هب نات  یضعب دروم  رد  نم  دینیبب ، .دشاب  هنانیبشوخ  ناتھاگن  .تسا  هناراودیما  هنانیبشوخ و  هاگن  شا  یکی مرن ، گنج  ی  هھبج نیا  رد  امش  تسرد  تیلاعف  یلصا  طرش  نم ! نازیزع 

هاگن هدنیآ ، هب  ناتھاگن  دیشاب  بظاوم  ینیبشوخ -  زکرم  دیناوج -  امش  .تریصب  یور  زا  هکلب  مھوت ، یور  زا  هن  تسا ؛ هنانیبشوخ  هدنیآ ، هب  مھاگن  نم  .متـسھ  امـش  گرزبردپ  یاج 

، یکرحت یب شلابند  هب  یلمع ، یب شلابند  هب  دش ، دراد » یا  هدیاف هچ   » هاگن دش ، هنانیبدب  هاگن  دش ، هنادیمون  هاگن  رگا  .هنادیمون  هاگن  هن  دشاب ، هناراودـیما  هاگن  دـشابن ؛ هنانیبدـب 

.دھاوخیم نمشد  هک  تسا  ینامھ  تشاد ؛ دھاوخن  دوجو  یتکرح  رگید  ًاقلطم  تسا ؛ ءاوزنا  شلابند  هب 

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

مھ روج  نیمھ  دنکن ، دیدھت  ار  ام  یماظن  رطخ  تسا  نکمم  .دنکیمن  دیدھت  ار  ام  یرطخ  دیـسر ، نایاپ  هب  تدـھاجم  نارود  هک  دـننک  ساسحا  دـیابن  ام  درم  نز و  ام ، ناناوج  ام ، تلم 

دنھاوخ بوکرس  دننادیم  دننک ؛ یماظن  مجاھت  تلم  نیا  هب  دننکیمن  تئرج  هدرب ، الاب  رایسب  ار  دوخ  نانمـشد  یریذپرطخ  هک  هدیـسر  رادتقا  زا  یا  هبتر نآ  هب  ناریا  تلم  زورما  .تسھ 

هک دوشیم  هجوتم  یطاقن  نآ  هب  نمـشد  .تسین  یماـظن  مجاـھت  طـقف  مجاـھت  اـما  تسا ؛ نیئاـپ  رایـسب  یماـظن  مجاـھت  رطخ  نیارباـنب  .تسا  مواـقم  تلم  نیا  هک  دـننادیم  دـش ؛

نیا دھدیم ؛ رارق  فدھ  ار  ام  نانز  نادرم و  تماقتـسا  ربص و  ی  هیحور نمـشد  .دھدیم  رارق  فدھ  ار  ینید  قیمع  نامیا  یلم و  تدـحو  نمـشد  .تسام  یلم  تماقتـسا  ی  هناوتـشپ

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

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

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

.مینک ظفح  ار  نامدوخ  یحور  یاھزرم  ینامیا و  یاھزرم 

، دنمتردق نانمـشد  دوب ؛ نانمـشد  لام  اھ  یحارط مھ ، بالقنا  لئاوا  هتـشذگ و  رد  .دـننک  ادـیپ  روضح  ام  یاھزرم  تشپ  ات  ّیتح  دـنا  هتـسناوت ناریا  تلم  نانمـشد  هنافـسأتم  زورما   

مرن و یاھتیلاعف  یارب  نآ  زا  دنا و  هدروآ دوجو  هب  امش  یئایفارغج  یاھزرم  رانک  رد  ار  یزکارم  اھ و  هاگیاپ هدمآ ، شیپ  هقطنم  رد  هک  یتالوحت  اب  اھنامھ  زورما  اما  تسینویھص ؛ رابکتسا ،

: منکیم ضرع  اھناوج  هب  صوصخب  نم  .دنشاب و  رایشوھ  دیاب  همھ  .دننکیم  هدافتسا  هنامصخ  رایسب 

همھ هب  رھش  نادیم  رد  زورما  .دینک  دصر  دننک ، رود  دنھاوخیم  تیمیمص  تدحو و  زا  ار  اھلد  هک  ار  یناسک  تاکرح  .یرادیب  هب  یھاگآ ، هب  دراد  جایتحا  زورما  امش  نھیم  زیزع ! ناناوج   

هنیمز نیا  رد  دیدید  هک  یـسک  رھ  .دنروایب  دوجو  هب  هقرفت  فالتخا و  تلم  داحآ  نایم  یا ، هناھب رھ  هب  یا ، هلیـسو رھ  هب  دنھاوخیم  یناسک  منکیم : ضرع  مھ  امـش  هب  مدرک ، ضرع 

نآ .تسا  یکی  هجیتن  .دننکیم  راک  نمـشد  یارب  دننمـشد ؛ تشگنارـس  اما  دننادن ، تسا  نکمم  .دنادن  ای  دنادب  تسا ؛ نمـشد  تشگنارـس  هک  دینک  یرواد  وا  ی  هرابرد دـنکیم ، راک 

.دوب رادیب  دیاب  دوب ؛ رایشوھ  دیاب  .دنرادن  هجیتن  رد  یقرف  مھ  اب  دنکیم ، دراو  ار  هبرض  نامھ  هتسنادن  هک  یسک  نآ  اب  دنزیم ، هبرض  امش  هب  هتسناد  هک  یسک 

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

ات دوب ، بالقنا  لوا  ی  هھد لوا ، یاھلاس  رد  هک  اتدوک  یزادـنارب و  یاھ  هئطوت اـھ و  یرگیذوم زا  نوگاـنوگ ، یاـھ  هئطوت هھد ؛ هس  نیا  رد  تسا  هتفرگ  ماـجنا  هک  هچنآ  ی  همھ مغر  یلع

یقاب قیال  هتـسیاش و  هک  درک  تباث  یمالـسا  یروھمج  ناریا و  تلم  زورما ، ات  فرط  نیا  هب  گنج  نایاپ  زا  دـعب  لوا و  ی  هھد زا  دـعب  زا  مرن  حالطـصا  هب  یاھ  هئطوت ات  یلیمحت ، گنج 

، دنروایب شرد  اج  زا  دنتـسناوتن  دوب ، لاھن  کی  هک  یزور  نآ  هک  دھدب ، ناکت  ار  روانت  تخرد  نیا  تسناوت  دھاوخن  ملاع  نوگانوگ  ثداوح  مھ  نیا  زا  دعب  .داتـسیا  تردـق  اب  تسا ؛ ندـنام 

زا .میوشن  هدیسوپ  نورد  زا  میوشن ؛ کوپ  نورد  زا  هک  میـشاب  بقارم  نامدوخ  دیاب  ام  .دنھدب  ناکت  دنناوتیمن  ار  یمالـسا  یروھمج  .راد  هشیر روانت و  تخرد  کی  هب  هدش  لیدبت  زورما 

، میدـشن فرحنم  هار  نآ  زا  میتفر و  شیپ  هداد ، ناشن  اـم  هب  یمالـسا  یروھمج  مالـسا و  هک  ار  یھار  میدرک ، ظـفح  ار  ناـمدوخ  یونعم  تمالـس  اـم  هک  یتقو  نآ  ینوریب ، نمـشد 

.دنزب بیسآ  دناوتیمن  دنزیمن ؛ یبیسآ  ام  هب  میرادن ؛ یسرت  اقلطم 

1386/10/13 دزی ناتسا  یاھ  هاگشناد نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

هرادا هچ  روشک ؛ نیا  ی  هدنیآ زا  یشخب  ی  هدننک هرادا  هوقلاب  هنازرف و  ملع و  لھا  ناوج  رشق  صوصخب  تسام ؛ ناوج  رشق  میتسھ ، وا  سفن  هب  دامتعا  دنمزاین  تدش  هب  ام  هک  ینآ 

زورما متفگ و  ارذـگ  تروـص  هب  زورید  نم  هک  ار -  سفن  هب  داـمتعا  هب  ی  هیـصوت دـیاب  رـشق  نیا  .یئارجا  یلمع و  ی  هدـننک هرادا  هچ  یـسایس ، ی  هدـننک هرادا  هـچ  یملع ، ی  هدـننک

.دھدب رارق  کالم  روحم و  ار  نآ  دوخ  یاھتیلاعف  ی  همھ رد  دریذپب و  لد  قامعا  زا  دونشب و  شوگ  هب  تسرد  منزب -  فرح  نآ  ی  هرابرد رتشیب  یردق  مھاوخیم 

دوجو یحیضوت  منک ؟ هیکت  نامناناوج  ای  نامتلم  سفن  هب  دامتعا  یور  مراد  رارصا  هدنب  هک  هداتفا  یقافتا  هچ  روشک  رد  رگم  منکیم ؟ حرطم  ًالصا  ار  سفن  هب  دامتعا  ی  هلئـسم نم  ارچ 

صخـش یلم ، سفن  هب  دامتعا  داجیا  رد  هک  منکیم  هراشا  دنام ، مدای  هَّللاءاش  نا رگا  دعب  الاح  هک  ماما -  ی  هژیو تیـصخش  ریثأت  رثا  رب  سدقم ، عافد  رثا  رب  بالقنا ، رثا  رب  ام  تلم  .دراد 

هتفای تسد  سفن  هب  دامتعا  زا  یلوبق  لباق  باصن  کی  هب  زورما  نوگانوگ ، یاھتفرـشیپ  رثا  رب  و  تشاد -  ار  اھریثأت  نیرتشیب  زا  یکی  وا ، تیـصخش  ی  هدـنھد لیکـشت  رـصانع  ماـما و 

ای سفن  هب  دامتعا  نیا  دـنراد ، دربن  نیا  ی  همادا رب  رارـصا  رایـسب  هک  ینانمـشد  ام و  نیب  مرن  گـنج  حالطـصا  هب  یتاـغیلبت و  یناور و  یاـھگنج  ی  هصرع رد  هک  تسھ  نآ  میب  .تسا 

لمع نابز و  نھذ و  رد  هک  منیب  یم نایع  هب  نم  .میھار  ی  همین رد  ام  .دورن  شیپ  دراد ، جایتحا  نآ  هب  ام  تلم  هک  یدـح  رد  لقاال  ای  دوشب  لزلزتم  دوشب ، فیعـضت  دـنک ، ادـیپ  هشدـخ 

.هدیسرن مزال  باصن  دح  هب  زونھ  سفن  هب  دامتعا  نیا  نامروشک  ناگتسجرب  زا  یرایسب 

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

یفسلف یرکف و  یملع ، یعامتجا ، دشر  نیا  یشیدنادازآ ، نودب  .تسا  یشیدنادازآ  شبعش  زا  یکی  هک  تسا  یھلا  یاھتمعن  نیرتگرزب  زا  یکی  یدازآ  .درک  انعم  دب  دیابن  ار  یدازآ 

.دننک رکف  هنادازآ  دیراذگب  تساھاطخ ؛ نیرتگرزب  زا  یکی  دروآ ، یم یا  هزات فرح  هک  یسک  ندرک  وھ  یتاعوبطم ، یگنھرف و  یاھطیحم  هاگـشناد و  هیملع ، یاھ  هزوح رد  .درادن  ناکما 

، دمدب روشک  یـسایس  ای  یگنھرف  یاضف  رد  دنک و  دـیلوت  یّمـس  زاگ  ًابترم  هکنیا  یارب  لخاد  رد  ار  نمـشد  تسد  نتـشاذگ  زاب  نم  منک ؛ یمن دـییأت  ار  یدازآ  زا  طلغ  مھف  نم  هتبلا 

در مبات و  یمنرب دندروآ -  نابز  هب  دندرک و  یلقع  یب یگداس و  اجنیا  رد  لبق  لاس  دـنچ  ناشلماوع  دـنتفگ و  اھییاکیرما  دوخ  هک  ینانچ  نآ ار -  شوماخ  یزادـنارب  نم  منک ؛ یمن دـییأت 

زاـب رگیدـمھ  زا  ار  هقطنم  ود  نیا  مدآ  هک  تسا  مزـال  یتـفارظ  .درادـن  اـھنیا  هب  یطبر  مھف ، ملع و  هشیدـنا و  رکف و  شرورپ  یارب  نادـیم  ندوـب  اـھر  یدازآ و  ی  هعـسوت اـما  مـنک ؛ یم

.تسا ییارگلوصا  یلصا  ینابم  زا  یکی  یشیدنادازآ ، یدازآ و  .دنکب  نیعم  ار  اھنیا  زرم  دسانشب و 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ىنیئان دمحم  ىلع هدنسیون :  اھ  یگژیو داعبا و  مرن ، دیدھت 

1379/11/25 اھ ناتسا نیمأت  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

نھذ و جامآ  دـیاب  هک  یزیچ  نآ  ی  هدـمع دوش ، یم هدـید  نوگانوگ  یاھاج  اھزرم و  زا  یـضعب  رد  دراد و  دوجو  هنیمز  نیا  رد  هک  یـضراوع  قاچاق و  لیبق  زا  یلئاسم  زا  ریغ  نم  رظن  هب 

زا فلتخم ، یاھ  هدر نالوؤسم  نھذ  زا  ار  نیا  دنددصرد  دننک ، یم جرخ  لوپ  نآ  یارب  لابند و  ار  زیمآ  تثابخ رما  نیا  هک  یناسک  .تسا  یزادنارب  ی  هلأسم دریگ ، رارق  امـش  لمع  رکف و 

اذل .دنھد  ماجنا  ار  ناشراک  دنناوتب  اھنیا  تسیچ و  هیـضق  هک  دنوشن  تفتلم  نالوؤسم  ات  دنھد -  یمن رارق  باطخ  دروم  نادنچ  ار  مدرم  هنیمز  نیا  رد  دننک -  رود  نییاپ ، ات  الاب  یاھ  هدر

زورما .دـنزادنا  یم هار  یمیظع  لاـجنج  دـنک ، تبحـص  یجراـخ  نمـشد  زا  اـی  دـنک و  ثحب  دراد ، دوجو  ناریا  تلم  بـالقنا و  هیلع  یا  هئطوت هک  نیا یزادـنارب و  یارب  شـالت  زا  سک  رھ 

نیا دنیوگ  یم دنھد و  یم لوپ  ویدار  داجیا  یارب  دننک و  یم حیرصت  ناشدوخ  یاھراتفگ  رد  اپورا  اکیرما و  رد  یمالسا  یروھمج  ماظن  ّدض  یاھھاگتـسد  یتینما  یـسایس و  نالوؤسم 

 - مدینـش دـمآ ، دوجو  هب  اکیرما  یتینما  یاھـسیورس  لوپ  اب  دـیناد  یم هک  ییاھویدار  نیمھ  زا  یکی  زا  مدوخ  هدـنب  ًافداصت  ار  نیا  تسا -  یمالـسا  یروھمج  ماظن  اب  ی  هلباـقم یارب 

ضوع ماظن  یـساسا  نوناق  دیاب  هک  دننک  یم حیرـصت  مینک ؛ هلباقم  نآ  یاھ  هناوتـسا ماظن و  ساسا  اب  میھاوخ  یم ام  هک  دننک  یم حیرـصت  اما  دـنمھف ؛ یم همھ  دـننکن ، مھ  حیرـصت 

ار دوخ  مشچ  ام  هک  تسا  هنادنمـشوھ  هنادرخب و  نیا  ایآ  دریگ ! ماجنا  دـیاب  مارآ  ِیزادـنارب  دـنیوگ  یم دـننک و  یم فطل  اھتنم  دریگ ؛ ماجنا  یزادـنارب  دـیاب  هک  دـننک  یم حیرـصت  دوش ؛

.میدرگب یلامتحا  دھاوش  لابند  هک  میرادن  جایتحا  مینیب و  یم ار  شیاھ  هناشن دراد ؛ دوجو  ًاعقاو  درادن !؟ دوجو  یزیچ  نینچ  هن ، مییوگب  میدنبب و 

لخاد هب  ار  اـھنیا  لاـثما  هرجفنم و  داوم  هراـپمخ و  دـنوش و  یم روشک  دراو  جراـخ  زا  هک  ییاـھیذوفن  ییاسانـش  زا  تسا  تراـبع  تاـعّالطا  نـالوؤسم  یتـینما  یاـھراک  زا  یکی  زورما 

لـصّتم رگیدـکی  هب  درادـن و  طبر  مھ  هب  اھنیا  ایآ  تسیچ ؟ اھراک  نیا  یانعم  دـنھد ! یم ءاضما  اھنیا  هب  اپورا  یتلود    ِ شخب نالف  اکیرما و  ی  هرگنک ناگدـنیامن  مھ  فرط  نآ  زا  .دـنروآ  یم

زا روھمج ، سیئر  زا  روط ، کی  ییاپورا  روشک  نالف  رد  روط و  کی  اکیرما  ی  هرگنک رد  هک  دنتـسھ  یناسک  نامھ  دنتـسرف ، یم لخاد  هب  دـنزادنا و  یم هار  ار  اھنیا  هک  یناـسک  تسین ؟

ار دوخ  ِنمـشد  ام  رگا  میدنبب ؟ ار  دوخ  نامـشچ  دیاب  ام  ارچ  تسیچ ؛ جراخ  اب  طابترا  یانعم  رگم  .دنریگ  یم لوپ  قیوشت و  کمک و  ءاضما و  دییأت و  سلجم  ی  هدنیامن زا  ریزو و  تسخن 

هدـمع ِنمـشد  ار  رگیدـمھ  اھحانج  مینک ؛ یم تسرد  یـضرف  نمـشد  روشک ، لخاد  رد  ام  دـنک ؟ یم نیـسحت  قیوشت و  ار  ام  یـسک  هچ  میـشابن ، وا  اب  ی  هلباقم رکف  هب  مینیبن و 

!؟ تسا روشک  تسرد  ی  هرادا ی  همزال نیا  ایآ  تسا !؟ ییالقع  نیا  ایآ  حانج ! نیا  هیلع  حانج  نآ  حانج ، نآ  هیلع  حانج  نیا  دننک ؛ یم
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