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2 هلاقم :  دادعت   ، 156 شیف :  دادعت  یداصتقا -  میرحت 

1393/09/06 نیفعضتسم جیسب  ىلاع  عمجم  ىاضعا  رادید  رد  تانایب 

زا هک  تسا  نیا  ىعقاو  دصق  تسا ؛ ناریا  ّتلم  رادـتقا  دـشر و  زا  ىریگولج  ناریا ، لباقم  رد  برغ  رابکتـسا و  ىعقاو  دـصق  هک  درک  ّللدـم  ىعطق و  ار  نیا  دوشیم  مھ  دّدـعتم  لیالد  اب 

ناریا ّتلم  ىاھدادعتسا  هک  تسا  نیا  ىلصا  ى  هلئسم .تسھ  نیا  رانک  رد  مھ  ىرگید  ىاھ  هناھب تسا ، هناھب  کی  ىا  هتسھ ى  هلئـسم دننک ؛ ىریگولج  ناریا  ّتلم  نوزفا  زور  ّتزع 

، دنا ىضاران نیا  زا  اھنیا  دنکیم ، ادیپ  رادتقا  دراد  و  ىعامتجا ، نوگانوگ  داعبا  ىملع ، داعبا  ىسایس ، داعبا  داعبا ؛ ى  همھ رد  دنکیم  تفرشیپ  دراد  تسا ، هدرک  ادیپ  روھظ  زورُب و  جیردتب 

هب ور  ىاھـشالت  زا  دـنناوتب  هکلب  هک  تسا  نیمھ  رطاـخ  هب  ىداـصتقا  راـشف  میرحت و  تسا ، ّتین  نیمھ  هب  مھ  راـشف  مـیرحت و  دـنریگب ؛ دـنھاوخیم  ار  نـیا  ىوـلج  دـنتحاران ، نـیا  زا 

.تسا ىّمھم  لماع  ىداصتقا  راشف  بخ  ّهتبلا  دنروآ ، ىم ىداصتقا  راشف  دنروآ ، ىم راشف  دننکیم ، میرحت  اذل  دننک ؛ ىریگولج  ناریا  ّتلم  شرتسگ 

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

لباقم رد  دش و  هدید  .میرحت  هلمج  زا  اھتنوشخ ، عاونا  دوب ؛ بوکرـس  تنوشخ و  روز و  زا  ى  هدافتـسا هب  ندرب  هانپ  ایند ،] تیریدـم  یارب  برغ  یرکف  هیاپ  رد  شلاچ  زورب   ] مراھچ لماع 

ى هطلـس دننکب و  لیمحت  روشک  نیا  رب  ار  ناشدوخ  ىگنھرف  ى  هبلغ دنناوتیمن  دـننکیم و  ادـیپ  هلئـسم  ىتلم  کی  اب  ىروشک ، کی  اب  اھنیا  هک  ىتقو  هک  تفرگ  رارق  ایند  مدرم  مشچ 

نیمھ رد  همھ  اھنیا  هک  ىتسیرورت ؛ ىاھنایرج  نتخادنا  هار  اب  ىھاگ  رورت ، اب  ىھاگ  ىـشکرکشل ، اب  ىھاگ  دننکیم ؛ ىـشکرکشل  دنربیم و  روز  هب  تسد  دـننکب ، نیمأت  ار  ناشدوخ 

ىاھلکـش هب  نوگانوگ  تالمح  ناتـسناغفا ، هب  ى  هلمح قارع ، هب  ى  هلمح اھروشک ، هب  ى  هلمح تسا : ایند  مدرم  مشچ  لـباقم  رد  نیا  هدـش و  هدـید  رخاوا  نیمھ  رد  اـم  دوخ  ناـمز 

.هدیشک شلاچ  هب  ار  برغ  ىشزرا  ماظن  هک  تسا  ىیاھزیچ  نآ  زا  ىکی  مھ  نیا  .رگید  ىاھاج  ناتسکاپ و  هب  فلتخم 

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

لاـح رد  ىدـیدج  عـضو  .دـنریگب  تسد  هب  ار  ناـھج  تیریدـم  اـھ  ىبرغ هک  تسین  رارمتـسا  لـباق  رگید  ىناـھج  ىلبق  مظن  هکنیا  رب  ِلـیلد  تسا و  ناـھج  عـضو  هـقطنم و  عـضو  نـیا 

.تسا هتفرگن  لکش  مھ  زونھ  هتبلا  هک  تسا  ىریگ  لکش

طلغ دوشن ، لیلحت  طلغ  دوشن ، لیلحت  هنوگژاو  مینکیم ، هدـھاشم  زورما  هک  ىیاھتیعقاو  نیا  هک  تسا  نیا  لوا  بلطم  تسا : مھم  بلطم ، ود  ام  رظن  هب مینک ؟ راک  هچ دـیاب  اـجنیا  اـم 

، ىا ىـسایس لاجر  ىیاھ ، تیـصخش ىیاھتلود ، ىیاھروشک ، ىناسک ، زونھ  ایـسآ ، ى  هقطنم رد  هکلب ]  ] ام روشک  رد  طقف  هن  دوشب ؛ هدیمھف  تسھ  هک  نانچمھ  دوشن ، هدـیمھف 

عوط اب  ای  میلست  نیا  الاح  دش ؛ برغ  میلـست  دیاب  میرادن ، رتشیب  هار  کی  برغ  لباقم  رد  ام  هک  دندقتعم  اھنیا  دش ؛ نایب  هک  ار  ىتیعقاو  نیا  دننکیمن  کرد  هک  دنراد  دوجو  ىیاھنایرج 

عوط و هب  ىروشک  کی  هچنانچ  رگا  ای  دنراد -  ناھج  ى  هرادا ىارب  هک  ىتاعقوت  دننکیم و  زاربا  اھنآ  هک  ىمظن  لباقم  رد  ندش  میلست  ىبرغ و  ىاھـشزرا  شریذپ  ىنعی  تسا -  تبغر  و 

راشف الاح  راشف ؛ اب  دـش  دـھاوخ  هجاوم  ًاعبط  دادـن ، ناشن  تعاطا  عوط و  اھنآ  ىـساسا  ىاـھ  هتـساوخ هب  تبـسن  درکن ، ىراـکمھ  اـھنآ  اـب  تفرن ، اـھنآ  فرط  دـشن ، میلـست  ْتبغر 

نیا تسا ؛ طلغ  نیا  .دراد  دوجو  لیلحت  نیا  لکشم ! ادصورس و  اب  ِمیلـست  ای  مارآ ، ِمیلـست  ای  دش ، میلـست  ىتسیاب  راچان  ىماظن ؛ راشف  ىـسایس ، راشف  میرحت ، راشف  ىداصتقا ،

ىقالخا ىاھ  هیاپ دوب -  هیاپ  ود  نیا  رب  ىبرغ  تردـق  میتفگ ، هک  روط  نیمھ تسین ؛ روج  نیا هن ، .دراد  دوجو  اھ  لیلحت نیا  رانکو  هشوگ مھ  ام  روشک  رد  تسا ؛ ىکانرطخ  لیلحت  لیلحت 

.مینک کرد  دیاب  ار  تیعقاو  نیا  ام  .تسا  هدش  لزلزتم  اھنیا  ىود  رھ  ىلمع -  ىتینما و  ىسایس و  ىماظن و  ى  هیاپ و  ىشزرا ، ىونعم و  و 

نکمم مھ  نیا  .دـنک و  ىنیرفآ  شقن هکنیا  ىارب  مینک  هدامآ  ار  روشک  دـیدج ؛ مظن  ندروآ  دـیدپ  رد  شقن  ىافیا  ىارب  مینک  هداـمآ  ار  ناـمدوخ  هک  تسا  نیا  تسا ، مھم  هک  ىمود  راـک 

نوریب رد  روشک و  لخاد  رد  ام  هک  ىیاـھ  ىیاـناوت اـھتیفرظ و  ى  همھ زا  ى  هدافتـسا رب  تسا  فقوتم  روشک  تیوقت  .مینک  ىوق  دـیاب  ار  روشک  روشک ؛ ندرک  ىوق  اـب  رگم  دـش  دـھاوخن 

، میراد ىناراد  فرط میراد ؛ ىمھم  ىاھتیفرظ  مھ  روشک  نوریب  رد  ام  میراد ؛ لخاد  رد  ام  هک  تسین  ىیاھزیچ  نآ  طقف  ام ، ىاھ  ىیاناوت اـم و  ىاـھتیفرظ  هک  مینکب  هجوت  .میراد  روشک 

وزج اـھنیا  دنتـسھ ؛ روشک  ىدربـھار  قمع  اـھنیا  هعیـش ؛ بھذـم  رطاـخ  هب ىـضعب  ناـبز ، رطاـخ  هب ىـضعب  مالـسا ، رطاـخ  هب ىـضعب  روشک ؛ رد  هقطنم ، رد  میراد ؛ ىدربـھار  قـمع 

قمع ایسآ  زا  ىمھم  ىاھتمـسق  رد  میراد ، ىدربھار  قمع  نیتال  ىاکیرمآ  رد  ام  تسین ، هقطنم  رد  مھ  طقف  .مینک  هدافتـسا  دیاب  اھ  ىیاناوت نیا  ى  همھ زا  دنتـسھ ؛ ام  ىاھ  ىیاناوت

.درک دھاوخ  ىوق  ار  روشک  اھنیا  مینک ، هدافتسا  ىتسیاب  اھنیا  زا  میراد ؛ هدافتسا  ِتاناکما  میراد ، ىدربھار 

1393/05/22 بالقنا ربھر  اب  روشک  زا  جراخ  رد  ناریا  یمالسا  یروھمج  یاھ  یگدنیامن یاسؤر  ارفس و  هجراخ و  ترازو  نالوئسم  رادید 

تعفنم یب راک  لابند  هک  تسا  یلقاع  مادک  دراد و  مھ  ررـض  هکلب  درادن  یعفن  چـیھ  اھنت  هن  یمالـسا  یروھمج  یارب  یـصاخ  دراوم  رد  زج  هب  روشک  نیا  اب  هرکاذـم  اکیرمآ و  اب  هطبار 

؟! دورب

ریخا لاس  کی  یایاضق  اما  تسین  روجنیا  میتسناد  یم ام  هتبلا  دوش ، یم لح  تالکشم  زا  یرایسب  مینیـشنب  هرکاذم  زیم  رود  اھ  ییاکیرمآ اب  رگا  هک  دندرک  یم دومناو  روجنیا  یا  هدع

.درک تابثا  ار  تیعقاو  نیا  راب  نیمدنچ  یارب 

دـش انب  دوشب ، ماجنا  دـش  حرطم  هک  یا  هبرجت یا و  هتـسھ ساسح  لئاسم  رطاخب  ریخا  لاس  کی  رد  اـما  دوبن  یطاـبترا  چـیھ  اـکیرمآ  نالوئـسم  اـم و  نالوئـسم  ناـیم  هتـشذگ  رد 

دش و رتزیمآ  تناھا رتدنت و  اھ  ییاکیرمآ نحل  هکلب  دشن  دیاع  یا  هدیاف اھنت  هن  تاطابترا  نیا  زا  اما  دنشاب  هتشاد  یتارکاذم  اھ و  تسشن اھ ، سامت هجراخ  ترازو  حطـس  ات  نالوئـسم 

.دندرک نایب  یمومع  یاھ  نوبیرت رد  تارکاذم و  تاسلج  رد  ار  یرتشیب  ی  هناراکبلط تاعقوت 

کمک زیچ  چیھ  هب  اھ ، یخرب تاروصت  فالخرب  هرکاذم  دش  مولعم  عومجم  رد  اما  دنداد ، رت  هدنزگ یھاگ  رت و  یوق یاھ  باوج اھنآ ، یراکبلط  باوج  رد  اھ  تسشن رد  ام  نالوئـسم  هتبلا 

.دنک یمن

میرحت ی  هنیمز رد  هرکاذم  تسا و  دیدج  عقاو  رد  اما  تسین  دیدج  اھ ، میرحت نیا  دنیوگ  یم هتبلا  دنداد ! شیازفا  مھ  ار  اھ  میرحت  هکلب  دـندرکن  مک  ار  اھ  ینمـشد اھنت  هن  اھ  ییاکیرمآ

.تسا هتشادن  یا  هدیاف مھ ،

کی نیا ، اـما  دوش  یم لاـبند  دـنتفر  شیپ  بوخ  مھ  زورما  اـت  دـندرک و  عورـش  ناشناتـسود  فیرظ و  رتکد  هک  یراـک  مینک و  یمن عنم  یا ، هتـسھ تارکاذـم  ی  همادا ی  هنیمز رد  هتبلا 

.تسا هدیاف  نودب  درادن و  اھنآ  ینمشد  ندرک  مک  رد  یریثأت  ًاقلطم  اھ ، ییاکیرمآ  اب  ندز  فرح  تساخرب و  تسشن و  میوش  هجوتم  هک  دوب  همھ  یارب  رگید  تمیقیذ  ی  هبرجت

.دنھد یم هولج  یگناگ  ود  لاعفنا و  راچد  ار  یمالسا  یروھمج  ناشدوخ ، میظع  تاغیلبت  اب  اھ  یبرغ دنک و  یم مھتم  بذبذت  هب  اھ  تلود اھ و  تلم یمومع  راکفا  رد  ار  ام  راک  نیا 

.درادن یھجو  چیھ  زین  اھنآ  اب  لماعت  دراد  همادا  ناریا  هرابرد  اکیرمآ  هرگنک  تلود و  هنامصخ  تاراھظا  اکیرما و  ینمشد  ینعی  ینونک  عضو  یتقو  ات 

1393/04/16 ماظن نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

یاھنادیم رد  .تسا  امش  نم و  یتابساحم  هاگتسد  یتابساحم و  ماظن  رد  لالتخا  داجیا  فدھ  تسا ؛ نیمھ  مینکیم ، هدھاشم  رابکتسا  هاگتسد  راتفر  ی  هعومجم رد  زورما  ام  هچنآ 

.میرحت یکی  یماظن ، دیدھت  یکی  تسھ : هدوب و  رابکتـسا  ی  هھبج رایتخا  رد  ّیدام  لماع  ود  اھنت  یعقاو ، یاھنادیم  رد  .تسا  هدـماینرب  وا  زا  یراک  تسا ، هتـسناوتن  رابکتـسا  رگید ،

دیدھت یکی  دنکب : دناوتیم  راک  ود  اھنت  .تسا  هتسب  رابکتسا  تسد  ّتیناّقح ، تابثا  رب  ییاناوت  لالدتسا ، تردق  قطنم ، تردق  ظاحل  زا  .درادن  رایتخا  رد  زیچ  چیھ  ود  نیا  زا  ریغ  رابکتسا 

روھمج سیئر  زورما  هک  یا  هتکن نیا  .درک  یثنخ  یتسیاب  یتمواقم  داصتقا  باـب  رد  ِتدـھاجم  اـب  ار  میرحت  .دراد  جـالع  مھ  ود  نیا  میرحت ؛ مھ  یکی  دـنکیم ، ّبترم  هک  تسا  یماـظن 

دوشب بیقعت  دوشب و  یزیر  همانرب یتسیاب  اھمیرحت  ندنام  ضرف  اب  ساسارب و  یداصتقا  یاھ  همانرب تسا : یتسرد  ًالماک  ی  هتکن نیا  دندوب و  هتفگ  ناشیا  مھ  ًالبق  دـنتفگ ؛ مرتحم 
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، دروخ دھاوخن  تسد  اھمیرحت  هک  دنیوگیم  مھ  اھنآ  .دنیوگیم  ار  نیمھ  مھ  اھنآ  دوخ  الاح  هک  دش ؛ دھاوخن  مک  ینزوس  ِرـس  یا و  هّرذ اھمیرحت  نیا  هک  مینک  ضرف  .دنکب  ادیپ  قّقحت  و 

؛ تسھ مھ  یرگید  یاھزیچ  زونھ  دش ؛ دھاوخ  هتشادرب  اھمیرحت  ی  همھ هک  تسین  نیا  نآ  یانعم  میـسرب ، قفاوت  هب  مھ  یا  هتـسھ ی  هنیمز رد  رگا  هک  دندرک  عورـش  الاح  زا  ّیتح 

مھ یا  هتـسھ ی  هلئـسم تسا ؛ هناھب  یا  هتـسھ عوضوم ]  ] هک ما  هدرک ضرع  رگید  نوگانوگ  تاسلج  هسلج و  نیمھ  رد  اھراب  نم  .میتفگیم  هشیمھ  ام  هک  تسا  یفرح  نامھ  نیا 

یا هیام یلیخ  هک  یریگ  هناھب ندرک و  لعج  دنزاسیم ؛ ار  ناوارف  نوگانوگ  لئاسم  تسھ ، نانز  قوقح  ی  هلئسم تسھ ، رشب  قوقح  ی  هلئسم دنروآ : یم یرگید  ی  هناھب کی  دشابن ،

.یتمواقم داصتقا  نیمھ  زا  تسا  ترابع  میرحت ، ی  هلئسم جالع  نیاربانب ، .تسا  اھنآ  رایتخا  رد  هک  مھ  یتاغیلبت  یروتارپما  یتاغیلبت و  هاگتسد  دھاوخیمن ،

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 

1393/04/11 اھ هاگشناد دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

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 

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

ىا هدیدپ کی  ىمالسا  ىروھمج  هک  تسا  نیا  زا  ىـشان  دراد ، دوجو  ىنید  ىرالاس  مدرم ى  هدیدپ ى  هرابرد مالـسا -  ىایند  رد  صوصخب  ایند -  رد  زورما ، ناوج  لسن  رد  هک  ىواکجنک 

مھ دنداد ، ناشن  ىماظن  شنکاو  مھ  دوب : هجاوم  ایند  طلـسم  ىاھتردـق  ى  هنامـصخ نشخ و  شنکاو  اب  لاس ، تدـم ٣۵  نیا  مامت  رد  و  تشذـگ ، نآ  تدالو  زاغآ  زا  لاس  هک ٣۵  دوب 

ىسایس شنکاو  مھ ]  - ] تسا هدش  دیدشت  زورما  ات  زور  هبزور دش و  زاغآ  اھمیرحت  بالقنا  لوا  زا  هک  دنداد -  ناشن  ىداصتقا  ى  هنامصخ شنکاو  مھ  دنداد ، ناشن  ىتاغیلبت  شنکاو 

ِىماظن ِمجاھم  هب  تسا ، هدرک  ىماظن  شالت  تسا ؛ هدرک  هدمآرب ، شتـسد  زا  ىراک  رھ  هک  تسا  لاس  ىمالـسا ٣۵  ىروھمج  لباقم  رد  ىبرغ ، تردقرپ  ى  هھبج نیا  دنداد ؛ ناشن 

ى هرـصاحم ىمیرحت و  شالت  تسا ، هدرب  راـک  هب نآ  هیلع  مجحرپ  تاـغیلبت  تسا ، هدرک  تیاـمح  ىمالـسا  ىروھمج  هیلع  ىا  هطقن رھ  رد  ار  نانمـشد  تسا ، هدرک  کـمک  روشک  هب 

نیب زا  مھ  هظحالم ، ىب نشخ و  تفلاخم  همھ  نیا همجھ و  همھ  نیا رباربرد  ىمالسا ، ىروھمج  ْلباقم  رد  اما  تسا ، هدرب  راک  هب هقباس  نودب  نکمم و  ى  هجرد ىلعا  رد  ار  ىداصتقا 

.دھدیم لیکشت  ار  ىواکجنک  نیا  تیھام  هک  تسا  ىزیچ  نآ  نیا  درک ؛ تفرشیپ  روشک  مھ  زور  هبزور دادن ، جاب  برغ  هب  مھ  دشن ، ىراک  هظفاحم راچد  مھ  تفرن ،

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

1393/02/10 انپم ىتعنص  هورگ  رد  نارگراک  رادید  رد  تانایب 

ام میتشاد ؛ هراک  هفـصن یزاگ  هاگورین  کی  اجک ، میوگب  مھاوخیمن  هک  روشک  زا  یا  هطقن کـی  رد  اـم  مدوب ، روھمج  سیئر  هدـنب  هک  ی ۶٠  هھد لئاوا  یاـھلاس  رد  منکیمن  شومارف  نم 

 - دنا هتفر ایند  زا  دنک ، تمحر  ادخ  مھ  ناش  یـضعب دنا ، هدنز ناش  یـضعب نم -  شیپ  دندمآ  ینالوئـسم  مینک ؛ مامت  نامدوخ  دیاب  ار  هاگورین  نیا  هک  اھنآ  هب  میتفگیم  میدرکیم ، رارـصا 

تکرش کی  ای  هدنزاس  تکرش  نآ  زا  یتسیاب  میناوتیمن ؛ ام  هک  دننک  عناق  ار  هدنب  دننک و  تابثا  هدنب  هب  دندوب  هدمآ  .دینکن  شالت  دوخیب  دیـشکن ، تمحز  دوخیب  دوشیمن ؛ اقآ ! دنتفگیم 

.تخس یاھمیرحت  ی  هرود ناوارف ، یاھراشف  ی  هرود گنج ، ی  هرود دوب ، گنج  ی  هحوبحب رد  دیایب ؛ میھاوخب  ایند ، رد  رگید 

 - ایند مشـش  ی  هبتر ینعی  یزاگ -  یاھ  هاگورین تخاـس  یـالاب  ی  هبتر هب  ار  ناـتدوخ  دـیا  هتـسناوت شزرااـب ، ِیداـھج  ناریدـم  روشک و  نیا  نـالاّعف  روشک ، نیا  یاـھناوج  امـش  زورما 

دیراد ار  یزاگ  یاھ  هاگورین امش  و  دیتسھ ؛ امش  ایند  رد  نیمشش  نپاژ ، رد  یتکرش  ایلاتیا ، رد  یتکرش  هسنارف ، رد  یتکرش  ناملآ ، رد  یتکرش  اکیرمآ ، رد  یتکرش  کی  دیناسرب ؛

ناریدم هک  یخـسار  مزع  اب  دادعتـسااب ، یاھورین  قیوشت  اب  لاعتم ، یادخ  هب  ّلکوت  اب  تّمھ ، اب  راکتـشپ ، اب  اّما  دوشیمن ، دنتفگیم  ام  هب  اھلاس  نآ  .تسا  مھم  یلیخ  نیا  دیزاسیم ؛

.دش دھاوخ  مھ  نآ  تسا ، نداتفا  قاّفتا  لباق  مھ  نآ  ربارب ؛ هد  دینکب  دیتسھ ، زورما  هک  ار  یحطـس  نیا  امـش  نم ! نازیزع  میوگب  مھاوخیم  نم  .داتفا  قاّفتا  راک  نیا  دندرب ، راک  هب  ام 

مزع تمیق  ردق و  نوچ  دنمھفیمن ؛ ار  یھلا  کمک  نوچ  دنسانش ؛ یمن ار  ناسنا  تعیبط  نوچ  دنمھفب ، دننک و  کرد  دنناوتیمن  نیب  کیدزن یاھ  هاگن هاتوک و  یاھتّمھ  ار  اھزیچ  یـضعب 

.دننکیم راکنا  ار  ام  دوخ  ینورد  یاھدادعتسا  دننکیمن و  کرد  ار  خسار 

1393/02/10 انپم ىتعنص  هورگ  رد  نارگراک  رادید  رد  تانایب 

ام هک  ییاج  رھ  هک  دنتفگ  ناشیا  ما ؛ هدرک هّجوت  هشیمھ  هدنب  مھ  هتکن  نیا  هب  تسھ و  مھ  نم  دییأت  دروم  هک  دنتفگ  ناشتبحص  رد  یدابآ -  یلع یاقآ  مرتحم -  ریدم  ار  یا  هتکن کی 

ناتدوخ زا  دـیناوتب  امـش  هک  یـشخب  رھ  رد  .تسا  هتـسب  امـش  تسد  هک  تسا  ییاجنآ  لام  میرحت  .دـنیوگیم  مھ  تسار  دوریم ؛ نیب  زا  میرحت  اـجنآ  مینک ، ادـیپ  تسد  ییاـناوت  هب 

ی هدـش ینغ  مویناروا  ّداوم  نیمھ  نآ  حـضاو  لاثم  تسا ؛ یا  هناھلبا راک  تسا ، یا  هدوھیب راک  تسا ، یوَغل  راک  کی  میرحت  دـنکیم  ساـسحا  فرط  دـیھدب ، ناـشن  تفرـشیپ  ّکرحت و 

رد دوب و  زاین  دروم  هک  اھورادویدار  دـیباوخیم ، هاگورین  نیا  دـشیم ، مامت  تشاد  روشک  ی  هریخذ .میتشاد  یمربم  زاین  نارھت  یتاقیقحت  هاـگورین  نیا  یارب  اـم  هک  تسا  دـصرد  تسیب 
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اکیرمآ و ناش  همھ سأر  رد  ایند -  نادنمتردق  ِندروآرد  یزاب  یارجام  .دننک  ّهیھت  ار  دـصرد  تسیب  هک  دـنداتفا  شالت  رد  نیلوئـسم  دـشیم ؛ رود  مدرم  سرتسد  زا  دـشیم ، دـیلوت  اجنیا 

َلیح ماسقا  عاونا و  هب  اھنآ  میرخب ، ار  نیا  میدوب  رـضاح  ام  اھنیا ! دندرک  هچ  هک  تسا  یندینـش  ِینالوط  ِنیریـش  یارجام  کی  دـصرد ، تسیب  ی  ّهیـضق رـس  رگید -  یاھتردـق  یـضعب 

راک نیا  هک  دندرکیمن  رواب  اھنآ  اّما ] ، ] دنک دیلوت  شدوخ  دیاب  ار  دصرد  تسیب  هک  دیسر  هجیتن  نیا  هب  یمالسا  یروھمج  هرخالاب  هکنیا  ات  دننک ، یـشارت  لاکـشا هک  دندشیم  ّثبـشتم 

نیا دنروایب ؛ دوجو  هب تخوس  ی  هحفـص تخوس و  ی  هلیم دنناوتب  ینعی  دیایب ؛ دوجو  هب نآ  زا  تخوس  دیلوت  ناکما  دش ، دیلوت  دصرد  تسیب  هکنآ  زا  دعب  دندرکیمن  رواب  دنک و  ادیپ  قّقحت 

دندیمھف و ایند  ی  همھ هک  الاح  .دنھدب  ماجنا  دنتسناوت  بوخ  یاھّتیریدم  اب  ناشراکتبا ، اب  ناششوھ ، اب  ناوج ، نادنمشناد  اھامـش -  لثم  یمالـسا -  یروھمج  یاھناوج  مھ  ار  راک 

زا دیوگیم  نآ  دیرخب ، ام  زا  دیوگیم  نیا  دنا ، هداتفا هار  دنک ، هدافتسا  لوصحم  نیا  زا  دناوتیم  هدرک و  دیلوت  ار  لوصحم  هدرک و  ادیپ  تسد  یروّانف  نیا  هب  یمالسا  یروھمج  هک  دنتـسناد 

یروھمج ماظن  لباقم  رد  ایند  کچوک  گرزب و  نوگانوگ  یاھتردـق  یاھ  ییادَادـب ایند ، راشف  .تسا  یروج  نیا ایند  دـینکن ؛ دـیلوت  اّما  میـشورفب ؛ امـش  هب  میرـضاح  دـنیوگیم  دـیرخب ؛ ام 

ناتدوخ یاپ  یور  دیدوب ، اناوت  دیدوب ، یوق  امش  اج  رھ  دوشیم ؛ رتشیب  اھنآ  ییادَادب  دیشاب ، فیعض  امش  اج  رھ  تسا ؛ ماظن  نیا  ّتوق  فعـض و  عبات  ّیلقتـسم ، ماظن  رھ  یمالـسا و 

.تسا روشک  تالکشم  ی  همھ ّلح  دیلک  نیا  دننکب ؛ راتفر  امش  اب  رت  یقطنم دننکب ، راتفر  امش  اب  رت  هناّبدؤم دنوشیم  روبجم  اھنآ  دیتسیاب ، دیتسناوت 
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مھ اپورا  رد  ًاریخا  درکن ، ادیپ  قّقحت  تشاد  هک  یدصاقم  ناتسکاپ  رد  ناتسناغفا و  رد  دیسرن ، هجیتن  هب  قارع  رد  دیسرن ، هجیتن  هب  هیروس  رد  دیسرن ، هجیتن  هب  نیطـسلف  رد  اکیرمآ 

دنداد و ماجنا  بالقنا  نیا  هیلع  هک  یـشالت  لاس  یـس  زا  دعب  اھنآ  مھ ، ام  زیزع  روشک  رد  مینادب  دـیاب  .تسا  هدـش  بآ  رب  شقن  اکیرمآ  یاھ  هشقن هک  دیونـشیم  دـینکیم و  هظحالم 

، دنتفگ ًاحیرـص  ار  نیا  اکیرمآ  ماظن  اکیرمآ و  تلود  رد  ّرثؤم  دارفا  .تسا  مدرم  روضح  نیمھ  شا  هناشن دننک ؛ ادیپ  تسد  یجیاتن  هب  دنتـسناوتن  زاب  دـنداد ، ماجنا  ام  یبالقنا  ّتلم  هیلع 

دـننک و نک  هشیر ار  بالقنا  هک  تسا  نیا  یارب  میرحت  هک  دـنتفگ  ًاحیرـص  ار  نیا  اھنابایخ ؛ هب  میناشکب  ماظن ، ّدـض  ار  مدرم  هک  میدرک  دـیدشت  میدروآ و  دوجو  هب ار  اھمیرحت  اـم  دـنتفگ 

رد و  مدرم ، تکراشم  زا  الاب  باـصن  اـب  تفرگ  ماـجنا  یتاـباختنا  لاـس ١٣٩٢  رد  میدرک ، ضرع  هک  دـش  نیا  هجیتن  دـش ؟ هچ  هجیتـن  .دـنھدب  رارق  یمالـسا  ماـظن  لـباقم  رد  ار  مدرم 

.رگید لاسرھ  یاھ  ییامیپھار زا  رت  گرزب رت و  عیسو رتروشرپ و  تفرگ  ماجنا  یا  ییامیپھار لاس ٩٢ ، نمھب  ّمودو  تسیب
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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 
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کی هک  تسا ـ  روشک  ینونک  تالکـشم  هب  رظان  هک  تسین  نیا  نآ  یانعم  اـّما  تسین ، ّیکـش  تسا  روشک  یداـصتقا  تالکـشم  ّلـح  هار  نیرتھب  یتمواـقم  داـصتقا  میتفگ  هکنیا  رد 

، یزاـس مواـقم ینعی  یتمواـقم  داـصتقا  .تسا  هشیمھ  لاـم  نیا  هن ، تسا ـ  هماـنرب  نـالف  ندوـب  طـلغ  هب  طوـبرم  ًـالثم  نآ  زا  یرادـقم  کـی  تسا ، مـیرحت  هـب  طوـبرم  نآ  زا  یرادـقم 

.دنکیم کمک  مدرم  هب  دوب و  دھاوخ  روراب  میرحت ، ریغ  طیارش  رد  هچ  میرحت ، طیارش  رد  هچ  یداصتقا  نینچ  نیا  داصتقا ؛ یاھ  هیاپ یزاس  مکحم
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ضرع هک  روط  نامھ .هتفرگ  رارق  هظحالم  دروم  هدش و  هدـید  اھتـسایس  نیا  رد  هک  تسا  ازدـیدھت  لماوع  ربارب  رد  تمواقم  ییاناوت  یتمواقم ،] یاھتـسایس  یاھ  هفلؤم زا   ] مود هتکن 

هک هدمآ  شیپ  یرگید  یاھ  هھرب رد  دـمآ و  شیپ  اھلاس  نیا  رد  هک  یزیچ  نامھ  لثم  دـیآ ؛ یم شیپ  هک  تسا  ایند  یداصتقا  یاھ  هناکت اھروشک  داصتقا  رب  رثؤم  ضراوع  زا  یخرب  مدرک 

تـسکش نآ  هقطنم  نیا  رد  هک  یا  هرود نآ  رد  درک ؛ تاقالم  نم  اب  دـمآ و  یقرـش  بونج  یایـسآ  یاھروشک  زا  یکی  سیئر  متفگ ، یتقو  کـی نم  .اـھروشک  یوررب  دراذـگیم  ریثأـت  نیا 

.تسا یروج  نیا مواقم  ریغ  داصتقا  ینعی  ریقف ! روشک  کی  هب  میدش  لیدبت  ینغ  روشک  کی  زا  بش  کی  رد  ام  دینادب ، طقف  امش  تفگ  دوب ، نیا  نم  هب  وا  فرح  دمآ ؛ دوجو  هب  بیجع 

و دیآ ، یم شیپ  هک  تسا  یعیبط  یاھالب  لماع  کی  اھروشک ، هب  دوشیم  زیررـس  هک  تسا  ایند  یداصتقا  نوگانوگ  یاھ  هناکت نیمھ  اھداصتقا  یوررب  یراذگریثأت  یارب  لماع  کی  سپ 

ار تفن  تمیق  تقو  کی تفن ، تمیق  یور  دوشب  یریگ  میمـصت یریگ ، میمـصت زکارم  رد  هک  دییامرفب  ضرف  .اھمیرحت  لاثما  اھمیرحت و  لثم  تسا ؛ یمـصاخت  یاھ  هناکت مھ  لماع  کی 

تسا یصخشم  یاھ  یریگ میمصت لابند  هب  رثؤم و  هدش و  ینیب شیپ یاھراک  اھنیا  تسین ؛ یداع  اھنیا  زا  یلیخ  داتفا ؛ قافتا  ام  یارب  هکنیا  امک  رالد ، شـش  هب  دنروایب  لاثم  باب  نِم

.دش ضرع  هک  یحرش  نیمھ  هب  تسا ؛ ازدیدھت  لماوع  ربارب  رد  تمواقم  ییاناوت  مود ، ی  هفلؤم نیاربانب  .دوشیم  لابند  یزکارم  زا  هک 
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میرحت و راچد  روشک  الاح  نوچ  میھدـب ؟ ماجنا  میھاوخیم  یعطقم  تکرح  کی  ام  هک  تسا  نیا  یانعم  هب  ینونک ، طیارـش  رد  یتمواقم  داـصتقا  ندرک  حرطم  اـیآ  هک  تسا  نیا  لاؤس 

باوج میا ؟ هدرک غالبا  نیا  یارب  ار  اھتسایس  نیا  دوشیم ، لیکـشت  یداصتقا  گنج  اب  ی  هلباقم یارب  لمع  رکف و  یاھتئیھ  ًالثم  هک  نانچمھ  تسا ، یداصتقا  گنج  راچد  راشف و  راچد 

میـشاب هتـشادن  ام  مھ  یمیرحت  چیھ  هک  ینارود  یارب  تسا ، دیفم  مھ  زورما  یارب  تسا ؛ تدمدنلب  یاھتـسایس  اھتـسایس  نیا  تسین ؛ یروج  نیا هجو  چـیھ هب هن ، هک  تسا  نیا 

یدربھار تسایـس  کی  تسا ، تدمدنلب  ریبدت  کی  نیا  تسین ، یعطقم  ریبدت  دوشیم ؛ هتـشاذگ  اھنیا  رب  روشک  داصتقا  یانب  هک  تسا  یتدـمدنلب  یاھتـسایس  ینعی  تسا ؛ دـیفم 

، تسا یدـنموربآ  رایـسب  روشک  ایند  رد  زورما  تسا ، یزاتمم  تیعقوم  یاراد  روشک  تسا ، یراد  هشیر روشک  تسا ، یگرزب  روشک  ام  روشک  ام -  روشک  لـثم  یروشک  ًاـعبط  .تسا 

هکنیا هب  دراد  زاـین  تایـصوصخ -  نیا  اـب  یروشک  هدرک ، حرطم  ییون  فرح  تسا ، یدـنلب  یاھفدـھ  یاراد  تسا ، یقرتم  ناـشخرد و  ی  هقباـس یاراد  تسا ، یقرتـم  گـنھرف  یاراد 

هک تسین  هتسب  تسین ، یرجحتم  یاھتسایس  اھتسایس  نیا  میدرک  ضرع  .هتفرگ  رارق  هظحالم  دروم  یتمواقم  داصتقا  یاھتـسایس  رد  هک  دشاب  یتایـصوصخ  نامھ  اب  نآ  داصتقا 

، دوشب لیمکت  دناوتیم  تسا ، فاطعنا  لباق  تسین ؛ روج  نیا هجو  چیھ هب دنک ، مضھ  شدوخ  رد  ار  نآ  دناوتن  دمآ ، دوجو  هب ایند  رد  ییون  هار  دیدج ، حرط  کی  دـیدج ، رکف  کی  هچنانچ  رگا 

.درک دھاوخن  ادیپ  رییغت  نآ  میقتسم  طخ  نکل  دنک ، ادیپ  هعسوت  دناوتیم 
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لاس ناتسمز  دودح  زا  اھمیرحت  نیا  اھتنم  دوب ، لبق  زا  اھمیرحت  بخ  .تسا  یجراخ  یداصتقا  یاھدیدھت  یتمواقم ،] داصتقا  یاھتـسایس  ی  هیھت لماوع  اھ و  هزیگنا زا   ] موس ی  هتکن

ی هلئـسم هن  مھ ، نآ  تلع  .تسا  ام  تلم  هجوتم  هک  تسا  یداصتقا  راـیع  ماـمت گـنج  کـی  تسین ، دـنمفدھ  میرحت  نآ  مسا  رگید  یداـصتقا ، گـنج  هب  هدـش  لیدـبت  زورما ، اـت   ٩٠

؛ تسا ناریا  تلم  یھاوخ  لالقتسا تلع ، مینادیم ؛ مھ  ام  دننادیم ، مھ  اھنآ  دوخ  ار  نآ  تلع  تسا ؛ لیبق  نیا  زا  یرگید  لئاسم  هن  تسا ، رشب  قوقح  ی  هلئسم هن  تسا ، یا  هتسھ

اھ و هصرع نیا  رد  یمالـسا  یروھمج  رگا  هک  دـننادیم  دـش ؛ دـھاوخ  وگلا  ناملـسم  یاھتلم  رگید و  یاھروشک  یارب  هک  تسا  مالـسا  ینابم  ی  هیاـپ رب  ون  فرح  کـی  نتـشاد  تلع ،

زور کی  تسا ، یا  هتـسھ یژرنا  زور  کی  هناھب  الاح  .تسا  نیا  هلئـسم  تسا ؛ یمھم  تکرح  کی  نیا  تفرگ و  دوشیمن  ایند  رد  ار  تکرح  نیا  دشر  یولج  رگید  دـش ، قفوم  اھنادـیم 

، تشاد دوجو  دوشب  مھ  حرطم  یا  هتسھ یژرنا  ی  هلئسم ًالـصا  هکنیا  زا  لبق  ام ، هیلع  اھمیرحت  .تسا  لیبق  نیا  زا  ییاھفرح  زور  کی  تسا ، رـشب  قوقح زور  کی  تسا ، یزاس  ینغ

رد دیاب  تشاد ، دھاوخ  دوجو  اھراشف  نیمھ  دید  دیھاوخ  زاب  دـسرب ، یلح  ی  هطقن هب  هللاءاش  نا رگا  تارکاذـم  نیا  یا و  هتـسھ ی  هلئـسم نیا  .تشاد  دـھاوخ  دوجو  مھ  نیا  زا  دـعب 

نمـشد یتقو  دوشب ؛ سویأم  هیحان  نیا  زا  یراذگریثأت  زا  نمـشد  ات  مینک  یوق  دیاب  ار  داصتقا  .درک  یـشخب  ماکحتـسا یلخاد  یانب  هب  دیاب  درک ، یزاس  تینوصم اھراشف  نیا  لباقم 
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.دش دھاوخ  تحار  مھ  روشک  نیلوئسم  تلم و  لایخ  دش ، سویأم 
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، دنك هلباقم  دـناوتیمن  نوچ  هك  تسا  نیا  دـیھاوخب ، رگا  ار  زجع  لیلد  .تسا  زجاع  یمالـسا  ماظن  اب  ی  هلباقم ناریا و  تلم  اب  ی  هلباقم زا  نمـشد ، نیمھ  هك  تسا  نیا  رگید  تیعقاو 

، بخ .دنكیم  یماظن  دیدھت  رركم  هك  تسا  نیا  تشاد ، دھاوخن  تسا و  هتشادن  درادن و  هدیاف  مھ  میرحت  هكنیا  رب  لیلد  ارچ ؟ میرحت  دنك ، هلباقم  تسناوتیم  رگا  الاو  هدروآ ؛ ار  میرحت 

مھ میرحت  نیا  .دوبن و  مزال  اھنیا  راشف و  نیا  دیدھت و  نیا  رگید  دنروایب ، رد  وناز  هب  ار  تلم  نیا  دـنربب و  نیب  زا  ار  بالقنا  نیا  ایند  لومعم  فراعتم و  یاھ  هویـش اب  اھنیا  دنتـسناوتیم  رگا 

یور رگید ، ی  هوق ود  یاـسؤر  مھ  طوبرم ، یارزو  مھ  مرتحم ، روھمج  سیئر  مھ  تلود ، مرتحم  نالوئـسم  هك  یرظن  قاـفتا  اـب  زورما  هناتخبـشوخ  .دـنداد  مھ  ناـشن  تسین و  دـیدج 

نیا هب  یھد  تروشم رد  صیخشت ، عمجم  رد  مھ  اھنآ  دوخ  هتبلا  هك  ركف ؛ نیا  زا  دندرك  لابقتسا  ًاعقاو  ینعی  اھنیا ؛ زا  دراد  ركشت  ریدقت و  یاج  هك  دندرك -  یتمواقم  داصتقا  ی  هلئسم

توادع و ضغب و  یور  زا  هناملاظ و  اھنیا  هك  یمیرحت  نیا  هك  تسا  نیا  ی  هدنھد ناشن رظن ، قافتا  نیا  دوخ  هلئـسم -  نیا  یور  دندرك  ثحب  دـندوب ، كیرـش  دـندوب ، میھـس  هلئـسم 

.تسا تیعقاو  كی  مھ  نیا  .اھنآ  یاھدنفرت  رب  دمآ  دھاوخ  قئاف  یتمواقم  داصتقا  نیا  هللاءاش  نا تشاد و  دھاوخن  یرثا  دندرك ، لیمحت  ناریا  تلم  رب  ترفن 

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

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

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

...

: دراد لومعم  ارریز  تامادقا  روشك ، تاناكما  همھ  یایوپ  جیسب  یزاس و  گنھامھ  اب  یتمواقم  داصتقا  یلك  یاھتسایس  ققحت  یارب  تسا  فلكم  تلود  - ٢٢

.بسانم تامادقا  یدنفآ و  ناوت  هب  یسرتسد  یارب  یداصتقا  ینف و  یملع ، یاھ  تیفرظ یریگراكب  ییاسانش و  - 

.نمشد یارب  هنیزھ  شیازفا  میرحت و  یاھ  همانرب دصر  - 

.یجراخ یلخاد و  یاھ  لالتخا تارطاخم و  ربارب  رد  ماگنھ  هب  عیرس و  لاعف ، دنمشوھ ، شنكاو  یاھ  حرط هیھت  قیرط  زا  یداصتقا  تارطاخم  تیریدم  - 
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شیارآ كزب و  اب  ار  هرھچ  نیا  دوشیم  روطچ  .تسا  اكیرمآ  تلود  رـس  ثحب  تسا ، اكیرمآ  میژر  رـس  ثحب  دـنمدرم ؛ ی  ّهیقب لثم  مھاھنآ  تسین ، اـكیرمآ  مدرم  اـكیرمآ و  ّتلم  رـس  ثحب 

؟ ناریا ّتلم  مشچ  لباقم  رد  داد  رییغت 

دادرم متشھو  تسیب زا  اضردّمحم -  ی  هناملاظ تموكح  لاس ، شش  جنپ  تسیب و  لاس ، یـس  هب  كیدزن  دادرم ، متـشھو  تسیب یاتدوك  نامز  زا  میدیـشك ؟ هچ  ناریا  ّتلم  ام  دوخ 

ار میرحت  بالقنا  ّلوا  زا  اھنیا  دننیب ؛ یم ار  ریخا  ِمیرحت  مدرم  الاح  .ناریا  ّتلم  هب  تبسن  تثابخ  یـسنجدب و  ّتیذا و  رازآ و  ّبترم  بالقنا ، یزوریپ  زا  مھ  دعب  و  لاس ۵٧ -  ات   ٣٢ لاس ] ]

یقرف ناشیارب  دوب ، یماظن  ریغ  دوب ، یماظن  دوب ، تسار  دوب ، پچ  .دـندرك  تیامح  وا  زا  اھ  ییاكیرمآ دـنكب ، یراك  كی  بـالقنا  هیلع  تساوخ  سكرھ  بـالقنا  لـیاوا  رد  .دـندرك  عورش 

هب مدرم  هچنآ  ِیرخآ  دـندرك ؛ كـمك  دنتـسناوت ، هچرھ  نوگاـنوگ -  یاـھمدآ  لكـش  رد  اـھ ، ّتیموـق لكـش  رد  تشاد -  یا  هزیگنا یمالـسا  یروـھمج  ماـظن  هـیلع  یـسك  رھ  دركیمن ؛

تـسرھف .دـننكیم  تیاـمح  دـنراد  ًاریخا  مھ  ـالاح  درك ؛ تیاـمح  نارھت  رد  نارگ  هنتف زا  داتـسیا و  تحاـقو  لاـمك  اـب  اـكیرمآ  روھمج  سیئر .تسا  لاس ٨٨  ی  هنتف دـندید ، ناشمـشچ 

.دوشیم راكشآ  جیردتب  دراد  دنتشادیم ، هگن  موتكم  دنتشاد و  هدرپ  تشپ  اھنیا  هك  یموش  یاھّتین  زا  یلیخ  مھ  زورما  .تسا  اھنیا  تلود  نیا  یاھ  یراكدب
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تـسد هب  میزودـن  ار  مشچ  .نورد  هب  هیكت  ینعی  تسا ؛ یتمواقم  داصتقا  هار  ندومیپ  روشك  تالكـشم  جالع  .دـش  دـھاوخ  غالبا  یتمواـقم  داـصتقا  یاھتـسایس  یدوزب  هللاءاـش  نا

هداعلا قوف ام  یاھتورث  ینیمزریز ؛ یاھتورث  مھ ]  - ] ریظن یب مییوگن  رگا  تسا ، ریظن  مك اـیند  رد  اـم  یناـسنا  یورین  میراد -  یناـسنا  تورث  مھ  میدـنمتورث ، اـم  مییاـناوت ، اـم  نارگید ؛

تـسرھف ی  همھ رد  میروشك  ّْلوا ایند  رد  ام  دـخرچیم ؛ زاگ  تفن و  لُكاك  یور  ایند  زورما  .میرادـن  جایتحا  ایند  هب  ام  دراد ، جایتحا  ام  هب  ایند  هك  یردـق  هب  دراد ؛ جایتحا  ام  هب  ایند  .تسا 

زا ام  دـندروآ ، شرازگ  نم  یارب  یتلود  مرتحم  نیلوئـسم  ًاریخا  .میّلوا  ایند  رد  ام  ام ، زاگ  ریاخذ  ام و  تفن  ریاخذ  هب  هّجوت  اب  متفگ ، دھـشم  رد  لاسما  نم  ار  نیا  .ایند  یاـھروشك  ِدـنلب 

رد زورما  میتشاد ، رارق  ّمود  ی  هدر رد  شیپ -  مین  لاس و  كی  لاس ، كی  ات  دیاش  شیپ -  یدنچ  ات  ام  هك  زاگ  ریاخذ  ظاحل  زا  زورما  .ّلوا  میدش  زورما  ایند ، رد  میدوب  ّمود  هك  مھ  زاگ  ظاحل 

تقو هچ  ات  دـنیایب ، دـنھاوخیم  دـندروآ ؛ موجھ  یجراخ  یاھتكرـش  دـش ، هدـھاشم  یدـنخبل  رادـقم  كی  دـیدید  .دراد  جایتحا  اھنیا  هب  ایند  تسا ، ام  ریاـخذ  نیا  میراد ؛ رارق  ّلوا  ی  هدر

ام هك  یتقو  ات  .دننادب  ار  نیا  تسكش ؛ دھاوخ  مھ  رد  اھنآ  تماقتسا  مینك ، هیكت  نامدوخ  ناوت  یور  رب  ام  هچنانچ  رگا  دننك ؟ تمواقم  ناشدوخ  یزابجل  نیا  یور  اھ  ییاكیرمآ دنناوتیم 

یتقو ات  تفگن -  ای  تفگ  ییاكیرمآ  لوئـسم  نالف  ار  فرح  نالف  دش ، نینچ  رادقم  مادك  دش ، مك  اھمیرحت  زا  رادـقم  مادـك  هك  میـشاب  نیا  لابند  دـشاب ، نارگید  تسد  هب  ناممـشچ 

مھ یدادادـخ  تورث  میتسھ ، یدادعتـسااب  ّتلم  میتسھ ، یگنھرفاب  ّتلم  میتسھ ، یوق  ّتلم  كی  میتسھ ، گرزب  روشك  كی  ام  .میـسریمن  ییاـج  هب  میـشاب -  اـھفرح  نیا  لاـبند 

مھ رارـصا  ّهتبلا  مینكیم ؛ مھ  ناشیاعد  مینكیم ، ناشكمك  مھ  ام  دننك ، راك  دھاوخیم  ناشلد  دنتـسھ ، یزوسلد  نیلوئـسم  هناتخبـشوخ  مھ  نامنیلوئـسم  میراد ؛]  ] هللاءاشام یلا

ضّایف ی  همـشچرس نیا  دننك  یعـس  دـننك ، دامتعا  یلخاد  یورین  هب  دـننك ، دامتعا  مدرم  هب  میھاوخیم  مھ  نیلوئـسم  زا  دـننك ؛ هیكت  یلخاد  یورین  هب  مھ  نیلوئـسم  هك  مینكیم 

.دننك لمع  یروج  نیا دننك ، تكرح  یروج  نیا دیاب  .دش  دھاوخ  زاب  هتسب  یاھرد  ی  همھ دش ، رگا  نیا  دننك ؛ ناشوج  نازورف و  ناشورخ و  لخاد ، رد  ار  یندشن  مامت 
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ّتلم دننكیم ؛ دنراد  ار  هابتشا  نیمھ  مھ  نالا  دندوب ، هابتشا  نیا  راچد  هشیمھ  دنتخانشن ، دنتخانش و  دب  ار  ناریا  ّتلم  هشیمھ  ّهتبلا  هك  ام -  نانمشد  دینكیم  هظحالم  امـش  زورما 

، اقآ هن  هدش ؛ میلـست  هدرب و  الاب  اھنآ  لباقم  رد  ار  شیاھتـسد  ّتلم  یداصتقا ، ی  هرـصاحم میرحت و  راشف  رطاخ  هب هك  دـننكیم  لایخ  دنـسانشیمن -  ار  ام  روشك  دنـسانشیمن ، ار  ام 

نشور ِحضاو  ی  هنومن كی  .تسا  هدشن  میلست  ّتلم  نیا  مھ ،]  ] نیا زا  رت  تخس یطیارش  رد  .تسین  دربب  الاب  میلست  تمالع  هب  ار  شیاھتسد  هك  یّتلم  ّتلم ، نیا  .دینكیم  هابتشا 

نیا دـنكب و  راك  ّتلم  روشك و  هیلع  هك  دـننك  كمك  یمرجم  كی  هب  یناھج  گرزب  یاھتردـق  ی  همھ لاس ! تشھ  تسا ؟ یخوش  تسا ؛ یلیمحت  گنج  لاس  تشھ  راـكنا  لـباقریغ 

ندروآ عطاق ، میمـصت  خـسار ، مزع  نیمھ  مھ  اجنآ  دوب ، نینِمؤُملا » ُرـَصن  انَیلَع  اًّقح  َناك  َو   » مھ اجنآ  تسا ؟ یمك  زیچ  نیا  تسا ؟ یكچوك  راك  نیا  دـیایب ؛ قئاـف  اـھنآ  ی  همھ رب  ّتلم 

.درك زاب  یكی  یكی  ار  اھ  هرگ لمع ، ی  هنحص لمع و  نادیم  هب  هدادادخ  ِیدوجوم 
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نیا .تسھ  مھ  نیمھ  دوشیم ؛ ینیـشن  بقع هب  راچان  نمـشد  نآ  دربب ، شیپ  ار  شدوخ  راك  دراد  میمـصت  تسا ، هداتـسیا  تسا ، مزاـع  یّتلم  كـی  دـید  درك ، هاـگن  نمـشد  یتقو 

، میدرك نالعا  مھ  ًالبق  ام  تسین .] روط  نیا ، ] هن هركاذم ، زیم  یاپ  دیایب  دش  روبجم  ناریا  میدرك ، میرحت  ام  دنیوگیم  دننكیم ، لایخ  هكنیا  دز ؛ دـنھاوخ  مھ  هب  ناریا  ّتلم  ار  اھنآ  هابتـشا 

؛ دنكیم هركاذم  لكشم ، ّلح  یارب  وا و  ّرـش  عفر  یارب  ناطیـش  نیا  اب  دنادب ، تحلـصم  هك  یـّصاخ  تاعوضوم  ی  هرابرد یمالـسا  یروھمج  ماظن  هك ]  ] میتفگ ام  مھ  اھفرح  نیا  زا  لبق 

ً.ادبا تسا ، هدش  لصأتسم  ّتلم  نیا  هك  تسین  نآ  نیا  یانعم 

ّللدم همھ  یارب  دش ، راكشآ  نیملسم  مالسا و  اب  یناریا ، ناریا و  اب  اكیرمآ  ی  هدحّتم تالایا  تلود  نیلوئسم  اھ و  ییاكیرمآ ینمـشد  هك  دوب  نیا  ریخا  تاركاذم  نیمھ  تاكرب  زا  یكی 

.دندیمھف ار  نیا  همھ  دش ،

1392/08/29 روشک رسارس  جیسب  هدنامرف  رازھ  هاجنپ  رادید  رد  تانایب 

؛ هدشن ینونك  روھمج  سیئر  نامز  دش ، روھمج  سیئر  نالف  نامز  راك  نیا  دیوگن  یـسك  فلتخم -  ِروھمج  یاسؤر  اكیرمآ و  ی  هدـحّتم تالایا  تلود  بالقنا ، ّلوا  زا  هك  ییاھ  ینمـشد

ار روشك  لخاد  یاھّتیموق  ّلوا  .تسا  روج  كی همھ  تسا ، سنج  كی  همھ  اّما  تسا ، فلتخم  ِروھمج  یاسؤر  نامز  رد  دـنا ، هداد ماـجنا  یمالـسا  ماـظن  اـب  دـنروج -  كـی ناـش  همھ هن ،

ی همھ دعب  دندرك ، مَلَع  ار  میرحت  دعب  ام ، اب  گنج  رد  دندرك  كمك  دوب -  ماّدص  میژر  هك  ام -  نمشد  هب  دعب  هلمح ، هب  دندرك  راداو  ار  قارع  دعب  دندید ، كرادت  اتدوك  دعب  دندرك ، كیرحت 

converted by Web2PDFConvert.com



نیمھ رد  .دریگیم  ماجنا  دراد  مھ  نالا  هتفرگ ؛ ماجنا  راك  نیا  فلتخم  روھمج  یاسؤر  نامز  رد  یمالـسا ؛ ماظن  اب  ی  هلباقم یارب  دـندرك  طخ  هب  دـندرك و  كیرحت  ار  ایند  ِیعمج  لئاسو 

وا زا  اكیرمآ  تلود  تشاد ؛ ریمعت  هب  جایتحا  دریگب -  رارق  نارگ  هنتف هنتف و  لماع  تسناوتیم  هك  یعاـمتجا -  یاـھ  هكبـش نیا  زا  یكی  ی ٨٨  هنتف رد  اكیرمآ ، ینونك  روھمج  سیئر  ِناـمز 

یاھلایخ دنزادنارب ؛ ار  یمالـسا  یروھمج  ماظن  اھنیا ، لاثما  رتییوت و  كوبـسِیف و  ی  هكبـش یا و  هناسر یاھراك  نیا  اب  دنناوتب  هك  دـندوب  راودـیما  دزادـنیب ؛ بقع  ار  شتاریمعت  تساوخ 

ماظن لباقم  رد  دـندرك  طخ  هب  ار  اھرازبا  لئاسو و  ی  همھ .رت  بجاو راك  نیا  هب  سِِرب  ًالعف  زادـنیب ، ریخأت  دـنتفگ  دـھدب ، ماجنا  هھرب  نآ  رد  ار  شتاریمعت  دنتـشاذگن  اذـل  ماخ ! ی  هناقمحا

تسا نیا  اھنآ  هابتـشا  .تسا  یمالـسا  یروھمج  ماظن  تسكـش  یارب  اھنآ  رظن  زا  رازبا  نیا  تسا ؛ اھرازبا  نیا  زا  یكی  میرحت  تسا ؛ اھنیمھ  زا  یكی  مھ  میرحت  .یمالـسا  یروھمج 

، دنتفرگن سرد  ناش  هتشذگ یاھاطخ  زا  هك  تسا  نیا  اھنآ  هابتشا  دنتخانشن ، ار  ام  ّتلم  نایم  رد  یگتسبمھ  نامیا و  لماع  هك  تسا  نیا  اھنآ  هابتـشا  دنتخانـشن ، ار  ناریا  ّتلم  هك 

لوط رد  یمئاد  ی  هبرجت كی  ناونع  هب یمالـسا  یروھمج  ماظن  یارب  هچنآ  دننكیم .] هابتـشا   ] ّهتبلا دنروایبرد ؛ وناز  هب  ار  ّتلم  نیا  اھنیا ، لاثما  راشف و  میرحت و  اب  دنناوتب  دنراودیما  اذـل 

بقع ار  نمشد  دناوتیم  هك  تسا  یلماع  اھنت  نیا  ّتلم ؛ یگداتسیا  ّتلم و  رادتقا  زا  تسا  ترابع  نمـشد  تمحازم  ندرك  فرطرب  لماع  اھنت  هك  تسا  نیا  دراد ، دوجو  لاس  نیا ٣۵ 

یھار نآ  مینادب  یتسیاب  ام  .تسا  هدرك  هدافتسا  دنكیم و  هدافتسا  مھ  میرحت  رازبا  زا  میتفگ  هك  روط  نامھ دنكیم ؛ هدافتـسا  اھرازبا  ی  همھ زا  تسا ؛ نمـشد  نمـشد ، ّهتبلا  .دنزب 

.تسیچ دناسرب ، دوصقم  هب  دناوتیم  ار  ام  هك 
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[. تسا  ] یرتش ی  هنیك لثم  ییاكیرمآ  ی  هنیك تسا ؛ اكیرمآ  یرابكتسا  یزرو  هنیك زا  یشان  ًاتدمع  هدش ، هدرب  راك  هب  ناریا  ّتلم  هیلع  هك  ییاھمیرحت  نیا  هك  دننادب  دیاب  ار  نیا  همھ 

نیا امـش  .دش  دھاوخن  سك  چیھ میلـست  راشف ، اب  ناریا  ّتلم  دننكیم ؛ هابتـشا  دننك ؛ میلـست  ار  ناریا  ّتلم  دنناوتب  دیاش  هكنیا  دیما  هب  دنروایب  راشف  ناریا  ّتلم  رب  هكنیا  رب  دنراد  انب 

هب ار  راك  نیا  تصرف ؛ هب  دنك  لیدبت  شدوخ  یارب  ار  امش  راشف  امش و  دیدھت  دنك و  لّمحت  ار  اھراشف  دناوتیم  یھلا  ّیوق  لوح و  هب  هك  تسا  یّتلم  ّتلم ]  ] نیا دیا ؛ هتخانـشن ار  ّتلم 

.درك دھاوخ  ناریا  ّتلم  یھلا  قیفوت 

نآ لاثما  میرحت و  اب  دنك  ساسحا  نمـشد  هك  تسا  هدش  بجوم  فعـض  طاقن  نیا  میا ؛ هتـشاد یفعـض  طاقن  یداصتقا  یاھ  یزیر همانرب یداصتقا و  یاھ  یریگ میمـصت ی  هنیمز رد  ام 

یارب تسین  زاسراك  مھ  میرحت  .درك و  میھاوخ  فرطرب  هللاءاش  نا مینك و  فرطرب  ار  اھنآ  میـسانشب ، ار  نامفعـض  طاقن  نیا  اـت  اـم  یارب  تسا  یتصرف  نیا  دـنك ؛ داـجیا  هنخر  دـناوتیم 

مھ ار  یماظن  دـیدھت  هك  تسا  نیا  تسین  زاسراك  میرحت  هك  دـننادیم  ناشدوخ  اھنآ  مییوگیم  اـم  هكنیا  لـیلد  .دـننادیم  مھ  ناـشدوخ  منكیم  ناـمگ  نم  دـننادب و  مھ  ار  نیا  اـكیرمآ ؛

زاسراك دـنكیمن ، هدروآرب  ار  اھنآ  دوصقم  میرحت  هك  دـھدیم  ناشن  نیا  دـینكیم ؟ یماظن  دـیدھت  ارچ  رگید  دـنك ، هدروآرب  ار  امـش  دوصقم  تسناوتیم  میرحت  رگا  بخ  .دـننكیم  ینـشاچ 

.دننكب مھ  یماظن  دیدھت  دنروبجم  تسین ؛

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

ی هناھب هد  هن ، دش ؛ دھاوخ  مامت  هلئسم  دینكن  لایخ  دنھاوخیم -  اھنآ  هك  نامھ درك ؛ ینیشن  بقع یمالسا  یروھمج  دینك  ضرف  دش -  لح  یا  هتـسھ ی  هلئـسم مھ  یزور  كی  رگا 

ّتیمـسر هـب  ار  یتسینویھـص  مـیژر  ارچ  دـیدب ؟ یتسینویھـص  مـیژر  اـب  ارچ  دـیراد ؟ نیـشنرس  نودـب  یاـمیپاوھ  ارچ  دـیراد ؟ كـشوم  امـش  ارچ  دنــشكیم : شیپ  جـیردت  هـب ار  رگید 

یروھمج اب  یا  هتـسھ ی  ّهیـضق ِرـس  اھنیا  هك  تسین  نیا  هلئـسم  ارچ ؟ و  ارچ ؟ و  ارچ ؟ و  دـینكیم ؟ تیامح  هنایمرواخ  ناشدوخ  لوق  هب  ی  هقطنم رد  تمواـقم  زا  ارچ  دیـسانش ؟ یمن

.هدیسر ییالاب  ی  هطقن هب  بخ  هك  زورما  ات  تسا ، هدش  رتشیب  مھ  زور  هبزور دش ، عورش  بالقنا  ّلوا  زا  اكیرمآ  میرحت  هن ، دنشاب ؛ هدرك  ادیپ  فالتخا  یمالسا 

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

كی ینورد  تردق  هب  دـشاب  یّكتم  هك  دراد  شزرا  یـشیاشگ  نآ  یتفرـشیپ ، نآ  یلخاد ؛ لئاسم  یور  رب  دـشاب  زكرمتم  یتسیاب  نامـشالت  ی  همھ روشك  یداصتقا  لئاسم  یارب  ام 

.مینك لح  ام  دیاب  ار  نیا  دوشیمن ؛ مطالتم  روشك  كی  میرحت  زا  روشك ، كی  مخا  زا  رگید  دوب ، یّكتم  دوخ  یاھ  ییاناوت هب  دوخ ، تردق  هب  رگا  ّتلم  كی  .ّتلم 

1392/07/22 جح میظع  هرگنک  هب  مایپ 

هك قارع  ناتـسكاپ و  ناتـسناغفا و  یاھروشك  هب  ای  دـنكیم ؛ تفایرد  ار  شنایماح  یتسینویھـص و  میژر  تایانج  ِمخز  هنازور  تسا  لاس  اھ  هد هك  نیطـسلف  مولظم  ّتلم  هب  هاگن  كـی 

ّدـض تمواقم  ناـیرج  زا  یناـبیتشپ  مرج  هب  هك  ّهیروس  هب  اـی  تسا ؛ هدرك  خـلت  ناـنآ  یاـھّتلم  ماـك  هب  ار  یگدـنز  ناـنآ ، یا  هقطنم یداـیا  رابكتـسا و  یاھتـسایس  ی  هدـییاز ِمسیرورت 

، یوحن هب  كی  رھ  رد  هك  رامنایم  هب  ای  نیرحب  هب  ای  تسا ؛ هدمآ  راتفرگ  یلخاد  نینوخ  گنج  هب  هدش و  نانآ  یا  هقطنم نارازگراك  یللملا و  نیب نارگ  هطلـس ی  هنیك جامآ  یتسینویھص ،

یراكبارخ ای  یداصتقا  میرحت  ای  یماظن  مجاھت  هب  یپرد  یپ شنادـحّتم ، اكیرمآ و  یوس  زا  هك  یرگید  یاھّتلم  هب  اـی  دـنتیامح ؛ دروم  ناشنانمـشد  و  لوفغم ، هدز و  تنحم ناناملـسم 

ار دوخ  دیاب  مالسا  ناھج  یاج  همھ  رد  ینید  یگنھرف و  یـسایس و  ناگبخن  .دھد  ناشن  همھ  هب  ار  هطلـس  ماظن  نارادمدرـس  نیا  یعقاو  ی  هرھچ دناوتیم  دنوشیم ؛ دیدھت  یّتینما 

.دننادب دّھعتم  قیاقح ، نیا  یاشفا  هب 

1392/06/26 یمالسا بالقنا  نارادساپ  هاپس  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

میھافم نامھ  زا  ی  هتفرگرب هك  یمالسا  بالقنا  ینعی  مالسا -  .مولظم  ملاظ و  هب  ایند  میسقت  صّخشم  راكوزاس  نامھ  اب  دھدیم ، شرتسگ  ار  داسف  ار ، رقف  ار ، گنج  هطلس  ماظن 

اھنیا بالقنا  اب  یاوعد  تسا ؛ اجنیا  یلـصا  یاوعد  تسا ؛ اجنیا  یلـصا  شلاچ  دـنكیم ؛ یفن  ار  لماوع  نیا  ی  همھ ینعی  نومَلظُت ، َنومِلَظت َو ال  ال  دـیوگیم : دـیآ  یم تسا -  یمالـسا 

هاگن دـیاب  بوچراھچ  نیا  رد  ار  همھ  یا ، هتـسھ یژرنا  ی  هلئـسم هدوب ،]  ] اھلاس نیا  رد  هك  ییاھزیچ  ی  ّهیقب اتدوك ، داجیا  یلخاد ، گـنج  میرحت ، .تسا  هناـھب  اـھفرح  ی  ّهیقب تسا ؛

.درك

1392/05/15 اھ هاگشناد دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

رثكا رب  لمتشم  یمالسا ، یروھمج  اب  ینمـشد  رد  جوجل  دونع و  ی  هھبج نیا  ایآ  .دراد  دوجو  ایند  یاھتردق  نایم  رد  یمالـسا  یروھمج  ماظن  لباقم  رد  یدونع  نمـشد  ی  هھبج كی 

اب یمالسا و  یروھمج  ماظن  اب  یصاخ  لئالد  رطاخ  هب  هك  تسا  یدنمتردق  روشك  دنچ  هب  طوبرم  نیا  ًادبا ؛ تسا ؟ یبرغ  یاھروشك  رثكا  رب  لمتشم  ایآ  ًادبا ؛ تسا ؟ ایند  یاھروشك 

«، یملع یساملپید   » دنتفگ ناتسود  زا  یضعب  .تسا  یملع  ی  هنیمز رد  ینكـشراك  نیمھ  اھ ، ینكـشراك زا  یكی  دننكیم ؛ ینكـشراك  دنفلاخم و  یمالـسا  یروھمج  ماظن  رادتقا 

هتكن نیا  یور  دراد ، هجوـت  صوـصخب  هتكن  نیا  یور  لـباقم  فرط  هك  دیـشاب  هتـشاد  هجوـت  اـما  ما ؛ هدرك مھ  قـیوشت  مراد ، نـیا  هـب  داـقتعا  مـھ  هدـنب  یھاگـشناد ؛» یـساملپید  »

ام دریگب ، ماجنا  راك  تریـصب ، اب  یھاگآ ، اب  هجوت ، اب  رگا  .دـننكیم  لابند  ار  ناشدوخ  فادـھا  دـننكیم و  یزیر  همانرب یملع » یـساملپید   » ی هطقن نیمھ  یور  رب  .دـننكیم  یزیر  هماـنرب

هك تسا  نیمھ  هب  طوبرم  دـینكیم ، هدـھاشم  اھنیا  لاثما  میرحت و  ی  هنیمز رد  زورما  هك  یئاھراك  نیا  زا  یـشخب  .دنتـسین  یـضار  مھ  ام  یملع  تفرـشیپ  زا  .میتسھ  قفاوم  ًالماك 

.تسا ازنورد  رادتقا  كی  یملع ، رادتقا  هك  دنك ؛ ادیپ  تسد  ازنورد  رادتقا  نیا  هب  یناریا  ی  هعماج دنھاوخیمن 

1392/05/06 نایوجشناد رادید  رد  تانایب 

فرط نآ  زا  تسا ، روشك  یداصتقا  تفرشیپ  ام  یاھنامرآ  زا  یكی  بخ ، .تسا  یتیعقاو  كی  میرحت  .میرحت  دیئامرفب  ضرف  ًالثم  تسیچ ؟ دراد ، دوجو  هك  یئاھتیعقاو  اب  اھنامرآ  تبـسن 

دییأت دصرددص  ار  یئارگنامرآ  ام  هك  تسا  نیا  منك ، ضرع  مناوتیم  نم  هك  هچنآ  .هریغ  هریغ ، رد  تاباختنا ، رد  یسایس ؛ نوگانوگ  لئاسم  رد  ای  .میرحت  مان  هب  دراد  دوجو  یتیعقاو  مھ 

.دیماجنا دھاوخ  مّھوت  یزادرپلایخ و  هب  اھتیعقاو ، ی  هظحالم نودب  یئارگنامرآ  .مینكیم  دییأت  دصرددص  مھ  ار  اھتیعقاو  ندید  مینكیم ،

1392/02/07 روشک دیلوت  شخب  نالاعف  نارگراک و  رادید  رد  تانایب 

ِیداصتقا راشف  اب  میرحت و  اب  نمـشد  .میئوگیم  میراد  هچ  ام  هک  دیمھف  مھ  نمـشد  میئوگیم ؛ میراد  هچ  میدـیمھف  یداصتقا ، یـسایس و  ی  هسامح میدرک  ضرع  لاس  لوا  هک  ام 

، دنوش تحاران  مدرم  هک  تسا  نیا  یارب  راشف  نیرتشیب  تحاقو ! اب  تحار ، دنیوگیم ؛ غورد  .میتسین  نمشد  مدرم  اب  ام  هک  دنیوگیم  .دنک  جراخ  نادیم  زا  ار  مدرم  درک  یعـس  نوگانوگ 

.تسا مدرم  رب  راشف  فدھ ، .دننک  داجیا  هلصاف  یمالسا  ماظن  مدرم و  نیب  هلیسو  نیا  هب  دنناوتب  دیاش  دنریگب ، رارق  راشف  ریز  مدرم  دنریگب ، رارق  انگنت  رد  مدرم 
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1392/01/01 یوضر رھطم  مرح  رد  تانایب 

هدش رھاظ  زوریپ  دنلبرس و  نانمشد ، مغر  هب  نادیم ، نیا  رد  ناریا  تلم  هک  منکیم  هدھاشم  ار  یشلاچرپ  میظع  نادیم  کی  منکیم ، هاگن  نامتلم  عاضوا  روشک و  عاضوا  هب  یتقو  نم 

.تسا

شالت دوجو  ی  همھ اب  ملاع ، یدام  نادنمتردق  زا  یناسک  یلو  دراد ؛ دوجو  یئاھ  یماکخلت اھ و  یخلت روشک ، یاھدادیور  ثداوح و  ی  هعومجم رد  تسھ ؛ تالکشم  تسھ ، اھفعض 

تفگ درک و  رپس  ار  شا  هنیـس تشاد ، هدـھع  رب  ار  اکیرمآ  روشک  یجراخ  تسایـس  تیلوئـسم  هک  یتیافک  یب مناـخ  نآ  .دـندروآ  ناـبز  هب  ار  نیا  دـننک ؛ جـلف  ار  ناریا  تلم  هک  دـندرک 

.دندروآ نابز  هب  ًاحیرص  ار  نیا  دوش ! جلف  ناریا  هک  مینک  لامعا  یمالسا  یروھمج  دروم  رد  یئاھمیرحت  میھاوخیم 

1392/01/01 یوضر رھطم  مرح  رد  تانایب 

یشارت عنام دنناوتب ، هک  یئاجنآ  ات  هک  نیا  یکی  دراد : دوجو  اھنآ  ی  همانرب رد  هدمع  راک  ود  دننیبب ، ار  ناریا  تلم  ی  هبناج همھ دشر  یقرت و  تفرـشیپ و  دنتـسین  لیام  هک  ینانمـشد 

گرزب تلم  ساوح  ندرک  فطعنم  هب  یعرف ، ود و  ی  هجرد یاھراک  هب  ناریدم  ندرک  لوغـشم  اب  دیدھت ، اب  میرحت ، اب  دنک ؛ ادیپ  تسد  دـشر  اھتفرـشیپ و  نیا  هب  دـناوتن  تلم  هک  دـننک 

.یلمع ندش  عنام  ینعی  درادن ؛ رارق  اھنآ  یلصا  یاھراک  تسرھف  رد  هک  یئاھراک  هب  روشک  ناگبخن  ناریا و 

.دننک راکنا  ار  اھتفرشیپ  ناشدوخ  ِتاغیلبت  رد  هک  تسا  نیا  مود  راک 

1392/01/01 یوضر رھطم  مرح  رد  تانایب 

اپ رـس  یمالـسا  یروھمج  رگا  .مینک  جلف  اھمیرحت  اب  ار  ناریا  تلم  میھاوخیم  دنتفگ  اھنآ  .دوب  هنیمز  نیا  رد  ام  نانمـشد  یارب  راک  رپ  رایـسب  یاھلاس  زا  یکی  تشذـگ ، هک  لاس 91 

بلطم نیا  یرگید  روج  تاغیلبت  رد  لقاال  دش ، جراخ  ناشتسد  زا  راک  رگا  و  دنراذگن ؛ دیاب  دنناوتیم ، رگا  اذل  دنوشیم ؛ وربآ  یب ایند  رد  اھنآ  دشاب ، تفرـشیپ  هب  ور  دشاب ، طاشن  اب دشاب ،

یارب یتاغیلبت  شالت  اب  مھ  اھنیا ــ  لاثما  میرحت و  اب  دیدھت ، اب  راشف ، اب  یلمع ــ  تعنامم  مھ  دنھدیم ؛ ماجنا  یرتشیب  تدش  اب  زورما  ار  راک  ود  نیا  اھنیا  .دـننک  دومناو  سکعنم و  ار 

.فعض یاھ  هطقن نداد  ناشن  گرزب  و  ّتوق ، یاھ  هطقن نداد  ناشن  کچوک 

1392/01/01 یوضر رھطم  مرح  رد  تانایب 

ــ  اھنیا لاثما  ماغیپ و  همان و  رد  دندرک ــ  یتسود  راھظا  ام  اب  یھاگ  دندرک ، یتسود  راھظا  نابز  رد  هکنیا  اب  دندرک ؛ عورـش  ار  ناشدوخ  دـیدج  یاھ  همانرب اھ  یئاکیرمآ لاس 91  لوا  زا 

یاھمیرحت دـننک ؛ یریگتخـس  ناریا  تلم  ناریا و  هب  تبـسن  دـندرک  یعـس  لمع  رد  یعقاوریغ ، تاراھظا  نیا  فالخرب  اما  دـندرک ، یتسود  راھظا  ناریا  تلم  اـب  اـھ  هناـسر رد  یھاـگ 

ماجنا هنیمز  نیا  رد  مھ  یدایز  یاھراک  رگید ــ  یاھروشک  یمالـسا و  یروھمج  نیب  یلوپ  یکناـب و  تـالدابم  کـناب و  میرحت  تفن ، میرحت  دنتـشاذگ ــ  لاس 91  لئاوا  زا  ار  یدـیدش 

.دنداد

1392/01/01 یوضر رھطم  مرح  رد  تانایب 

، هلب .هتـشاذگ  رثا  اھمیرحت  هک  درک  فارتعا  ینالف  هک  دـنتفگ  دـندرک و  یلاحـشوخ  راھظا  اھ  یئاکیرمآ هک  متفگ ــ  نیا  زا  لـبق  هاـم  دـنچ  مھ  رگید  راـب  کـی  ار  نیا  میوگب ــ  ار  نیا  نم 

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

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

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

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

؛ تساوخیم نمشد  هک  ار  یرثا  نآ  هن  اھتنم  تشاذگ ، رثا  اھمیرحت  هلب ، .دننکیم  ادیپ  زکرمت  صاخ  ی  هطقن

1392/01/01 یوضر رھطم  مرح  رد  تانایب 

، دننک درـسلد  ار  مدرم  دنزادنیب ؛ یئادـج  یمالـسا  ماظن  ناریا و  تلم  نیب  دـننک ؛ ددرم  ناشدوخ  هار  رد  ار  تلم  هک  دوب  نیا  اھمیرحت  نیا  زا  اھنآ  فدـھ  یلخاد ، تسایـس  ی  هنیمز رد 

زاربا یمالـسا  ماظن  یمالـسا و  بالقنا  مالـسا و  هب  تبـسن  هک  یتاساسحا  اـب  دوخ ، قوش  روش و  اـب  دوخ ، مکارتم  روضح  اـب  ناریا  تلم  نمھب ، مود  تسیب و  زور  رد  .دـننک  دـیماان 

.دندز اھنآ  ناھد  رب  یمکحم  تشم  دندرک ،

1392/01/01 یوضر رھطم  مرح  رد  تانایب 

یاھورین هک  دـش  بجوم  میرحت  ینعی  داتفا ؛ قافتا  دوب ، ام  راظتنا  دروم  هک  مھ  یگرزب  تبثم  رثا  کی  یفنم ، رثا  راـنک  رد  اـما  دوبن ، رثا  یب هلب ، دوبن ؛ رثا  یب اـھنیا  یاھـشالت  هک  میتفگ 

میرحت تکرب  هب  ام  .داتفا  یمن قافتا  اـھراک  نیا  دوبن ، میرحت  رگا  هک  دـنک ؛ ادـیپ  ققحت  یمیظع  یاـھراک  دـنک و  زورب  یئاھدادعتـسا  دوش ، لاـعف  ناریا  تلم  میظع  تیفرظ  ینورد و 

ــ  یئانبریز یاھراک  ی  هنیمز رد  .میدرکیمن  ادـیپ  تسد  ًانیقی  تاقیفوت  نیا  هب  ام  دوبن ، میرحت  رگا  هک  دـنروایب  تسد  هب  یتاقیفوت  ام  ناناوج  مینزب ؛ تسد  یگرزب  یاھراک  هب  میتسناوت 

تروص یھوبنا  ِیئانبریز  یاھراک  .تسا  یا  هتسجرب لاس  کی  لاس 91  مھ ، لبق  یاھلاس  اب  ی  هسیاقم رد  هک  تفرگ  تروص  یئاھتفرشیپ  لاس 91  رد  درک ــ  مھاوخ  ضرع  دعب  هک 

اھ هد هاگـشیالاپ و  هاگورین و  ی  هعـسوت داجیا و  ی  هنیمز رد  مویناروا ، دـیدج  عبانم  فشک  ی  هنیمز رد  تفن ، دـیدج  عبانم  فشک  ی  هنیمز رد  یژرنا ، ی  هنیمز رد  هار ، ی  هنیمز رد  تفرگ ؛

رثا رادـقم  نیمھ  نمـشد  میرحت  میدوب ، هدرک  مھارف  لبق  زا  ار  اھتخاسریز  نیا  هچنانچ  رگا  ام  هلب ، .تسا  روشک  ی  هدـنیآ یداصتقا  یاھتخاسریز  همھ  اـھنیا  هک  گرزب ؛ یتعنـص  راـک 

.میورب ولج  تبثم  تھج  رد  نانمشد ، میرحت  ینمشد و  یاپ  هباپ میتسناوت  میداد و  ماجنا  ام  ار  اھراک  نیا  .درکیمن  درک ، هک  مھ  ار  یفنم 

١٣٩٢1391/12/30 لاس  زاغآ  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

رھاظ هتبلا  .یمالسا  یروھمج  ماظن  رب  ناریا و  تلم  رب  نانمـشد  یریگتخـس  زا  دوب  ترابع  دوب ، حضاو  راکـشآ و  رابکتـسا  ناھج  اب  ام  ی  هھجاوم ی  هبنج زا  لاـس ٩١  لوط  رد  هک  هچنآ 

فلتخم یاھ  هصرع اھ و  هنحص دندوب ، هتفرگ  فدھ  ام  نانمشد  هک  هچنآ  .دوب  فلتخم  یاھنادیم  رد  وا  یزوریپ  ناریا و  تلم  یگدیزرو  هیضق ، نطاب  اما  دوب ؛ نمشد  یریگتخس  هیـضق ،

ناریا تلم  دنتسناوتن  اما  دننک ؛ جلف  میرحت  ی  هلیسو هب ار  ناریا  تلم  دنھاوخیم  هک  دندرک  حیرصت  دنتفگ و  داصتقا ، ی  هصرع رد  .دوب  تسایـس  ی  هصرع داصتقا و  ی  هصرع ًاتدمع  دوب ؛

؛ میدرک ادیپ  تسد  یدایز  یاھتفرشیپ  هب  راگدرورپ ، لضف  هب  یھلا و  قیفوت  هب  فلتخم ، یاھنادیم  رد  ام  دننک و  جلف  ار 

١٣٩٢1391/12/30 لاس  زاغآ  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

هسامح و ی  همزال هک  ار  هچنآ  لاس ٩١ ــ  نمھب  مود  تسیب و  رد  ًاتدـمع  تشاد ــ  دوجو  تاساسحا  زاربا  تیعقوم  ناکما و  هک  یئاجنآ  رد  ام  زیزع  مدرم  یلخاد ، لئاسم  ی  هنیمز رد 

هک دوب ، اھمیرحت  ی  هحوبحب رد  یلامـش  ناسارخ  مدرم  روضح  مھ  رگید  ی  هنومن کی  .دـندش  رـضاح  هنحـص  رد  رت  مکارتم رتروشرپ و  رگید  یاھلاس  زا  دـنداد ؛ ناشن  دوخ  زا  دوب ، روش 

.ناشدوخ رازگتمدخ  راگتمدخ و  نالوئسم  هب  یمالسا و  ماظن  هب  تبسن  دادیم  ناشن  ار  ناریا  تلم  ی  هیحور تیعضو و  زا  یا  هروتسم هنومن و 

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

.دنتسھ نآ  لابند  هب  اھ  یبرغ هك  تسا  یتدمدنلب  فدھ  كی  نآ  یلصا  تلع  اما  تسا ، یا  هتسھ عوضوم  رھاظ  هب اھ  میرحت ی  هناھب

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

رت و مرگ رت ، مكارتم رتشیب ، هتشذگ  یاھ  لاس هب  تبسن  لاسما  نمھب  ییامیپھار 22  رد  مدرم  روضح  هك  دھد  یم ناشن  هبرجت  بحاص هربخ و  دارفا  یاھ  یسررب قیقد و  یاھدروآرب 

...تسا هدوب  رت  طاشناب

.تسا دوھشم  زین  یللملا  نیب یاھ  نادیم رد  روضح ، نیا  ریثأت  دوب و  دندیمان ، یم هدننك » جلف یاھ  میرحت  » اھنآ هك  هچ  نآ هب  ناریا  تلم  خساپ  عقاو  رد  تبالصرپ ، روضح  نیا  یانعم 

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

لح لباق  تالكشم  نیا  هك  تسا  نیا  مھم  ی  هتكن اما  تسا ، یداصتقا  یاھ  تسایس اھ و  تیریدم هب  طوبرم  مھ  یخرب  تسا و  اھ  میرحت زا  یشان  یداصتقا  تالكـشم  نیا  زا  یخرب 
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.دنتسھ

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

.داتفا قافتا  نارھت  یتاقیقحت  روتكار  زاین  دروم  دصرد  مویناروا 20 صوصخ  رد  هك  هنوگ  نامھ تسا ؛ نورد  زا  ششوج  دوخ و  هب  تشگزاب  اھ ، میرحت نیا  ی  هجیتن

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

یاھ هحفص هب  نآ  لیدبت  دصرد و  مویناروا 20 یروانف  هب  دوخ  یاھ  ییاناوت شناد و  هب  ءاكتا  اب  روشك  ناوج  ناصـصختم  ات  دش  ثعاب  دصرد  مویناروا 20 ی  هیضق رد  میرحت  هك  هنوگ  نامھ

...درك هدافتسا  روشك  عفن  هب  اھراشف  زا  ناوت  یم زین  رگید  دراوم  رد  دنبای ، تسد  تخوس 

...دنتسھ لح  لباق  ریغ  رت و  نیگنس رت ، تخس بتارم  هب یداصتقا  تالكشم  راتفرگ  ناشدوخ  دنا ، هداد رارق  میرحت  تحت  ار  ناریا  تلم  زورما  هك  ییاھروشك  هك  تسا  نیا  تیعقاو 

یارب ناریا  اما  دنرادن ، لح  هار  دوخ  تالكشم  یارب  اھنآ  هك  تسا  یلاح  رد  نیا  .دنا  هدش زین  ناریا  میرحت  زا  یشان  تالكشم  یخرب  راتفرگ  دوخ ، یداصتقا  تالكشم  رب  هوالع  اھ  یبرغ

.دراد لح  هار  دوخ  یداصتقا  تالكشم 

1391/11/28 ناجیابرذآ مدرم  رادید  رد  تانایب 

ی هلئسم نامز  ینونک ، ی  هھرب رد  الاح  .درکن  لزلزتم  ار  ناریا  تلم  اھرطخ  نیا  دنکیم ، لزلزتم  ار  اھنآ  دوشیم و  اھتلم  هجوتم  یناھج  رگ  هطلـس یاھتردق  فرط  زا  ًالومعم  هک  یتارطخ 

ار اھمیرحت  دیدج  ی  هلحرم کی  نمھب ، یود  تسیب و  زا  لبق  زور  هس  ود  .دندرک  مھ  میظنت  مینک ؛ میظنت  هدننک  جلف میرحت  ناریا  تلم  یارب  میھاوخیم  هک  دـنتفگ  اھراشف  اھمیرحت و 

رب ار  اھراشف  ناشدوخ  لایخ  هب  لاسما  ِنمھب  یود  تسیب و  مایا  رد  ینعی  .دـنداد  ماجنا  ار  راک  نیمھ  ًاددـجم  زاب  لاس -  نیمھ  دادرم  رد  مھ -  لبق  هام  دـنچ  دـندرک ؛ تـالداعم  دراو 

.تسا رتروشرپ  لبق  یاھلاس  زا  نمھب  یود  تسیب و  یئامیپھار  لاسما  هک  دوب  نیا  ناریا  تلم  باوج  دوب ؟ هچ  باوج  .مدرم  ندرک  تسس  دیما  هب  هچ ؟ دیما  هب  .دنداد  شیازفا  مدرم 

لثم دـنکیم ؛ دراو  نانمـشد  رب  یا  هبرـض ناریا  تلم  نمھب ، یود  تسیب و  لاس  رھ  .تسا  ناریا  تلم  نیا ، .دـندمآ  نادـنخ  ی  هرھچ اب  دـندمآ ، هیحور  اب  دـندمآ ، اـج  همھ  دـندمآ ، همھ 

.دمآ دورف  نمھب  نیا  مھ  لاسما  .دیآ  یم دورف  نافلاخم  نانمشد و  رس  رب  ینمھب 

1391/11/28 ناجیابرذآ مدرم  رادید  رد  تانایب 

لح ناریا  اب  ار  ناملئاسم  مینک و  هرکاذـم  میھاوخیم  دـنیوگیم  .دـنیوگیم  مھ  رتشیب  ًاریخا  دـنتفگیم ، اھراب  هک  تسا  یفرح  نیا  .مینک  لح  ناریا  اـب  ار  ناـملئاسم  میھاوخیم  دـنیوگیم 

ماظن هب  تبـسن  ار  عقاو  فالخ  بلاطم  دـننزیم ، هتـسیاشان  یاھفرح  دـنوشیم ، غورد  تاغیلبت  هب  ثبـشتم  دـنوشیم ، میرحت  هب  ثبـشتم  لمع  رد  اـما  تسا -  ناـشفرح  نیا  مینک - 

.دننکیم رشتنم  مد  هب مد ناریا  تلم  یمالسا و  یروھمج 

1391/11/28 ناجیابرذآ مدرم  رادید  رد  تانایب 

، مینک هچ  مینک ، میقتسم  ی  هرکاذم ناریا  اب  هلب ، هک  دنراد  وھایھ  ادص و  رس و  و  دیونـشیم -  دبال  تسا  تقو  دنچ  هک  دنا -  هتخادنا هار  تارکاذم  دروم  رد  اھ  یئاکیرمآ هک  یتاغیلبت  رد 

.درادرب تسد  یا  هتـسھ یژرنا  زا  درادرب ؛ تسد  یزاس  ینغ زا  هک  مینک  عناق  ار  ناریا  ات  مینیـشنب  میئایب  دـھدیم : ناشن  ار  شدوخ  ًالماک  انعم  نیا  مھ  ناشزورما  یاھفرح  نیمھ  رد 

زا میرادرب ، تسد  میرحت  زا  میرادرب ، تسد  یا  هتـسھ ی  هلئـسم یور  راشف  زا  ام  دـنک ، ناـیب  ار  شدوخ  ی  هلدا ناریا  اـت  مینک  هرکاذـم  مینیـشنب  میئاـیب  دـنیوگیمن  .تسا  نیا  فدـھ 

! دنک لوبق  ار  ام  فرح  ناریا  ات  مینک  هرکاذم  دیئایب  دنیوگیم  میرادرب ؛ تسد  هریغ  یسایس و  یتینما و  یاھتلاخد 

1391/11/28 ناجیابرذآ مدرم  رادید  رد  تانایب 

زا میدـیدن  یدـب  ام  .دـنبقع  یددـعتم  لحارم  دـندش و  اکیرمآ  میلـست  لاس  یـس  هک  دنتـسھ  مھ  یئاـھتلم  میئاـجنیا ؛ میا ، هداتـسیا اـکیرمآ  یاـھراشف  لـباقم  رد  اـم  لاـس  یس 

نذا هب  ار  ناریا  تلم  دمآ و  دھاوخ  ناریا  تلم  کمک  هب  دننکیم ، هک  یئاھمیرحت  نیمھ  .دناسریم  تیلعف  هب  دنکیم و  ءایحا  ار  تلم  کی  ینورد  یورین  تمواقم ، .تمواقم  زا  یگداتسیا ،

.تسا یمھم  ی  هتکن نیا ، .دناسر  دھاوخ  یئافوکش  دشر و  هب  یھلا  ی  هوق لوح و  هب  ّهللا و 

1391/11/28 ناجیابرذآ مدرم  رادید  رد  تانایب 

، اھمیرحت نتـشادرب  ی  هدعو اب  هک  تسا  نیا  ناشفدھ  .تسا  غورد  مھ  نیا  .دوشیم  هتـشادرب  اھمیرحت  دنیـشنب ، هرکاذم  زیم  رـس  اکیرمآ  اب  ناریا  رگا  هک  دـننکیم  دومناو  تاغیلبت  رد 

مھ هب  زیچ  همھ  دیآ ، یم رد  دراد  ناشردپ  دنا ، هدمآ هوتـس  هب  اھمیرحت  زا  رگید  ناریا  تلم  هک  تسا  نیا  اھنآ  روصت  .دنک  ادیپ  اکیرمآ  اب  ی  هرکاذم هب  قایتشا  هک  دننک  راداو  ار  ناریا  تلم 

.مینک هرکاذم  دیئایب  هلب ، هک  دنتفیب  هار  ناریا  تلم  تیعمج  وھکی  میرادرب ، ار  میرحت  ات  دینک  هرکاذم  دیئایب  بوخ ، یلیخ  میئوگب  ام  سپ  تسا ؛ هتخیر 

، مینک هرکاذـم  دـیئایب  دـنیوگیم  هکنیا  میدرک -  ضرع  هک  روـط  ناـمھ  ًـالوا -  .تسا  یئوـگروز  یارب  یا  هلیـسو کـی  بیرف و  اـب  هارمھ  یقطنم و  ریغ  یاـھفرح  ناـمھ  زا  مھ  فرح  نیا 

تلم رگا  بخ ، .میرادرب  ار  اھمیرحت  ام  ات  دیوش ، میلـست  دینک ، لوبق  ار  ام  یاھفرح  دیئایب  امـش  ینعی  هرکاذـم  تسین ؛ یقطنم  هنالداع و  یوگتفگ  کی  ًاعقاو  هرکاذـم ، زا  ناشدوصقم 

جراخ اکیرمآ  غوی  ریز  زا  هکنیا  یارب  دندرک  بالقنا  ناریا  تلم  .درکیم  تساوخیم ، شلد  راک  رھ  دوب و  طلسم  ناریا  عاضوا  رب  اکیرمآ  دندرک ؟ بالقنا  ارچ  دنوش ، میلـست  دنتـساوخیم  ناریا 

.لوا لاکشا  نیا ، دنوش ؟ امش  میلست  ًاددجم  زاب  دننیشنب  دنیایب  الاح  دنوش ؛

ناریا تلم  ندرک  هتـسخ  اھمیرحت  فدھ  .تسا  یرگید  زیچ  اھمیرحت  فدھ  .منکب  ضرع  امـش  هب  نم  ار  نیا  دـش ؛ دـھاوخن  هتـشادرب  هرکاذـم  اب  اھمیرحت  هک  تسا  نیا  دـعب  لاکـشا 

دھاوخ دوجو  اھمیرحت  نیا  دزروب ، رارـصا  دوخ  قوقح  رب  دشاب و  یقاب  هنحـص  رد  زاب  ناریا  تلم  رگا  دریگب ، ماجنا  هک  مھ  هرکاذم  .تسا  یمالـسا  ماظن  زا  ناریا  تلم  ندرک  ادـج  تسا ،

؟ دنکیم راک  هچ  نمشد  طلغ  رکف  نیا  لباقم  رد  ناریا  تلم  .تشاد 

میتسناوت رگا  تسا ؛ مدرم  نیا  هب  یمالسا  یروھمج  ماظن  ی  هیکت دنیوگیم  اھنآ  .مینک  لیلحت  مینک ، زاب  ار  هظحالم  نیا  هک  تسھ  ام  لباقم  یاھفرط  نھذ  رد  یا  هظحالم کی  دینیبب ،

کی دراد ؛ تمـسق  ود  رکف  نیا  بخ ، .تسام  لباقم  فرط  ِرکف  نیا  .دش  دھاوخ  هتفرگ  یمالـسا  یروھمج  ماظن  زا  تمواقم  تردق  مینک ، ادج  یمالـسا  یروھمج  ماظن  زا  ار  مدرم  نیا 

؛ تسا مدرم  نیا  هب  یمالـسا  یروھمج  ی  هیکت هلب ، هک  تسا  نیا  دندیمھف ، تسرد  هک  یتمـسق  نآ  .دندرک  طلغ  دندیمھف ، طلغ  ار  شتمـسق  کی  دندیمھف ، تسرد  ار  شتمـسق 

دندرک لایخ  هک  تسا  نیا  دندیمھف ، طلغ  هک  هچنآ  .دنمدرم  نیمھ  ماظن ، نیا  روشک و  نیا  راصح  تسین ؛ ناریا  تلم  میظع  یاھ  هدوت هوبنا  زج  سک  چیھ  یمالسا ، ماظن  ی  هناوتـشپ

دنھاوخ دـننکیم  رکف  رگا  .دـننک  زجاع  دـنروایب و  رد  وناز  هب  ار  ناریا  تلم  تسناوت  دـنھاوخ  هریغ ، دـیلوت و  یناـگرزاب و  یللملا و  نیب لـئاسم  ی  هنیمز رد  یئوگروز  اـب  میرحت ، راـشف  اـب 

.دنا هدرک هابتشا  ار  اجنیا  دنریگب ، یمالسا  یروھمج  زا  ار  هناوتشپ  نیا  تسناوت 

ناریا تلم  اما  تسا ؛ لماک  هافر  یداصتقا و  قنور  یداصتقا ، یئافوکـش  لابند  ناریا  تلم  .دوب  دھاوخ  ریبدـت  لابند  دـھد ، ماجنا  دـھاوخیم  نمـشد  هک  هچنآ  لباقم  رد  ناریا  تلم  هلب ،

؛ دروآ تسد  هب  شناناوج  یئاناوت  اب  دوخ ، یورـشیپ  اب  دوخ ، تعاجـش  اب  دوخ ، مزع  اب  دوخ ، یورین  اب  دھاوخیم  ار  نیا  دروایب ؛ تسد  هب  نمـشد  لباقم  رد  تلذ  هار  زا  ار  نیا  دھاوخیمن 

لباقم رد  دنوریم  دروآ ، راشف  نمشد  هک  یتقو  فیعـض  یاھتلم  دراد : دوجو  هار  ود  رازآ ، راشف و  نیا  اب  ی  هلباقم رد  اما  تسین -  یکـش  تسا -  رازآ  تسا ، راشف  میرحت ، هلب ، .ریغ  ال 

، دنک لاعف  ار  دوخ  ینورد  یاھورین  دنکیم  یعس  دروآ ، یم راشف  دراد  نمشد  دید  هکنیا  درجمب  ناریا  لثم  یعاجش  تلم  اما  .دننکیم  هبوت  دننکیم ، عوشخ  دنوشیم ، میلست  نمشد 

.تسام ی  هلاس یس  ی  هبرجت مھ  نیا  .درک  دھاوخ  ار  راک  نیمھ  و  دنک ؛ روبع  رطخ  ی  هقطنم زا  تعاجش  تردق و  اب 

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

تاکیرحت دنـشاب ؛ هتفرگن  راک  هب  ناریا  تلم  هیلع  هک  دـنرادن  هتنچ  رد  یزیچ  دـنتفرگ ؛ راک  هب  تلم  نیا  هیلع  دنتـشاد ، ناوت  رد  هچ  رھ  لاـس  دـنچ  یـس و  نیا  رد  ناریا  تلم  نانمـشد 

هزرابم تلم  نیا  اب  دنتشاد ، ناوت  رد  هچ  رھ  دندرک ؛ مرن  ی  هضراعم دندرک ، تخس  ی  هضراعم دندرک ، تیامح  ناوت  ی  همھ اب  یمالسا  یروھمج  نمـشد  زا  دنتخادنا ، هار  گنج  دندرک ،

رھ زا  تسا -  هدرک  تفرـشیپ  تلم  نیا  دنریگب -  ار  وا  تفرـشیپ  یولج  دنتـسناوتن  دننکـشب ، دنروایب و  رد  وناز  هب  ار  وا  دنتـسناوتن  طقف  هن  درک ؛ یگداتـسیا  داتـسیا ، تلم  اما  دندرک ؛

تخس یاھمیرحت  دندرک ، امیپاوھ  هب  هلمح  دندرک ، یماظن  کیرحت  دنتخادنا ، هار  اتدوک  دندرک ، هئطوت  دندرک ؛ هدافتسا  لاس  یس  نیا  رد  دنتسناوتیم ، دوب و  ناشرایتخا  رد  هک  یراک 
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یروھمج مالـسا و  هب  تبـسن  ار  تلم  دنناوتب  دـننک ؛ دـیماان  ار  تلم  دـنناوتب  دـننک ؛ جراخ  هنحـص  زا  ار  تلم  دـنناوتب  هکنیا  دـیما  هب  دـندرک ، دایز  ار  اھمیرحت  زور  هبزور دـندرک ؛ دـیدش  و 

.تسا یمالسا  یروھمج  ی  همانراک نیا  .دندنام  ماکان  اما  دننک ؛ نیبدب  یمالسا 

دننیبب دـنزادرپب ؛ دـنا ، هدرک لاس  دـنچ  یـس و  نیا  رد  هک  یراک  ِیبایزرا  هب  ام  تلم  داحآ  ام ، ناناوج  ام ، ناھاگآ  ام ، ناگنازرف  هک  تسا  یبوخ  تصرف  رجف ، ی  هھد یاھزور  اـھزور ، نیا 

کی دـش  نیا  نیرکاملا .» ریخ  رکم هللا و هللا  اورکم و  و   » هک ار ؛ نانمـشد  ِرکم  ِفعـض  دـننیبب  ار ؛ یھلا  یاھکمک  دـننیبب  ار ؛ ناـشدوخ  قفوم  شـالت  دـننیبب  ار ؛ ناـشدوخ  یاھتفرـشیپ 

یاھـشخب .دـیورب  شیپ  دـینک ؛ تکرح  یریگتھج  نیمھ  اب  هاگن ، نیمھ  اب  ییاوھ  یورین  رد  امـش  .مینک  باختنا  دـیاب  هنوگچ  ار  ناـم  هدـنیآ هار  مینیبب  هک  اـم  یارب  یلک  ِلمعلاروتـسد 

.دننکب تکرح  هاگن  نیا  اب  روشک  نالوئسم  تلم ، داحآ  روشک ، فلتخم 

تسا نیا  اھنآ  راک  یذا ؛» ّالا  مکوّرضی  نل  : » دیامرف یم لاعتم  یادخ  نیا ، زا  لبق  ِزور  دنچ  مدرک  ضرع  .دیآ  یمنرب وا  زا  یراک  رازآ  تیذا و  زج  اما  دنکیم ، رازآ  دنکیم ، تیذا  نمـشد  هتبلا 

، دندرک یناوخزجر  ناریا  تلم  هیلع  لاس  یـس  نیا  لوط  رد  اھ  ییاکیرمآ همھ  نیا  .دندنبب  ار  امـش  هار  دنناوتیمن  دننک ، دـس  ار  امـش  یولج  دـنناوتیمن  اما  دـنناسرب ، رازآ  امـش  هب  هک 

زا یھلا  لـضف  هب  ناریا  تلم  زورما  هک  تسا  هدـش  نیا  هجیتن  دـنتفرگ ؛ راـک  هب  ناریا  تلم  هیلع  ار  یا  هناـسر ثیبخ  یروطارپما  دـندرک ، غیلبت  دـندرک ، دـنتفگ ، دنتـشاد  ناوت  رد  هچرھ 

زا یمالسا ، یروھمج  ماظن  زا  ار  تلم  هک  تسا  هدوب  نیا  اھنآ  یعس  دنکیم ؛ هدھاشم  دراد  ار  فلتخم  یاھ  هصرع رد  رتشیب  ییافوکـش  رت ، لاعف رت ، مزاج رت ، مزاع رت ، باداش هشیمھ 

ار تلم  هک  تسا  نیا  ناش  یعـس دندرک ؛ ماکان  ار  نمـشد  یبالقنا ، یلم و  یمومع  شیامن  ی  هصرع نیا  رد  ناشدوخ  روضح  اب  ناریا  تلم  نمھب ، رد 22  لاس  رھ  .دننک  ادج  بالقنا 

ناریا تلم  میھدب ؛ رارق  یمالسا  یروھمج  ماظن  لباقم  رد  ار  ناریا  مدرم  هک  میراذگیم  نیا  یارب  ار  اھمیرحت  نیا  ام  هک  تفگ  ًاحیرص  اکیرمآ  یلبق  ی  هبرجت یب  ی  هجراخ ریزو  .دننک  ادج 

 ... .درک دـنھاوخ  ماکان  ار  نمـشد  رگید  راب  کی دوخ ، ی  هدـنبوک تکرح  اـب  ناریا  تلم  نمھب ، زور 22  رد  دـید  دـیھاوخ  دـنا و  هداد دوخ  یاھ  ییامیپھار رد  دوخ ، تاکرح  رد  ار  اـھنآ  باوج 

هدرک ذاختا  ار  تسایـس  نیا  نمـشد  ارچ  دـمھفیم  دـنکیم ؛ یبای  تھج ار  نمـشد  تاکرح  دـمھفیم ، ار  نمـشد  راک  یانعم  تسا ، رادـیب  تسا ، ریـصب  تلم  هک  تسا  نیا  راک  نسُح 

شدوخ روضح  دھدیم ، ناشن  ار  شدوخ  دھدیم ، ناشن  یلم  تزع  میظع  ی  هصرع نیا  رد  ار  دوخ  روضح  دنکیم ، یراشفاپ  دوخ  یاھ  هتـشاد رب  دنکیم ، تکرح  وا  لباقم  ی  هطقن تسا ،

راچد دننکیمن ، هابتشا  ار  هار  اھتسینویھص -  اھ و  ییاکیرمآ همھ  زا  رتشیب  دننکیم -  نانمـشد  هک  یتاغیلبت  لباقم  رد  مدرم  یمومع  تریـصب  .تسا  هیـضق  نسُح  نیا  دنکیم ؛ تابثا  ار 

.تسا ام  نالک  یلم و  میظع  یایاضق  نسُح  نیا  دنوشیمن ؛ راچد  دوشب ، نآ  راچد  ناریا  تلم  هک  تسا  نآ  یپ  رد  نمشد  هک  ییاطخ  یھابتشا و  نآ 

ار هرکاذـم  ی  هلئـسم .درادـن  یگزات  نیا  دـنکب ؛ میقتـسم  ی  هرکاذـم ناریا  اب  تسا  هدامآ  اکیرمآ  هک  دـننکیم  رارکت  دندیـشک ، شیپ  ار  هرکاذـم  ی  هلئـسم زاـب  اـھ  ییاـکیرمآ ًاریخا  ـالاح 

امـش تسامـش ، نیمز  رد  پوت  تسا ، ناریا  نیمز  رد  پوت  دنیوگیم  مینک و  هرکاذم  هک  دننکیم  رارکت  ًاددـجم  اھ  هدـمآ نادـیم هبون زورما  الاح  .دـنا  هدرک رارکت  یعطقم  رھ  رد  اھ  ییاکیرمآ

ماجنا راک  ات  هد  امـش  .تسا  تین  نسُح  تابثا  یارب  هرکاذم  دراد ؟ ییانعم  هچ  دیدھت ، راشف و  اب  هارمھ  ی  هرکاذم دییوگب  دیاب  هک  دیتسھ  امـش  دیـشاب ، وگخـساپ  دـیاب  هک  دـیتسھ 

نیا اھ  ییاکیرمآ ارچ  مینکیم  کرد  هتبلا  ام  دیراد !؟ تین  نسُح  امـش  هک  دننک  لوبق  ناریا  تلم  دیراد  عقوت  هرکاذـم !؟ دـییوگیم  نابز  هب  تقو  نآ  تسا ، تین  ءوس  زا  یکاح  هک  دـیھدیم 

تـسایس اـھ ، ییاـکیرمآ دوخ  لوق  هب  .تسیچ  تلع  میمھفیم  اـم  نوگاـنوگ ؛ یاـھنابز  هب  مھ  رـس  تشپ  دـنیوگیم  یھ  دـننکیم ، رارکت  یھ  ار  هرکاذـم  ی  هلئـسم ًاددـجم  زاـب  اـھزور 

نیا دننک ؛ ور  ناشاھدوخ  لوق  هب  ار  یا  هدنرب گرب  کی  هکنیا  هب  دنراد  جایتحا  .تسا  تسکش  راچد  هقطنم ، نیا  رد  دوخ  یاھتسایس  رد  اکیرمآ  .هدش  تسکش  راچد  اھنآ  یا  هنایمرواخ

نسُح ام  هک  دننک  مالعا  ایند  هب  دنھاوخیم  .دنراد  جایتحا  نیا  هب  هرکاذم ؛ زیم  یاپ  دنناشکب  ار ، یمدرم  ِیبالقنا  ِیمالسا  یروھمج  ماظن  هکنیا : زا  تسا  ترابع  اھنآ  رظن  زا  هدنرب  گرب 

یروادـشیپ ام  هک  متفگ  مدرک ، مالعا  دـندزیم ، ار  اھفرح  نیمھ  زاب  هک  اکیرما -  ینونک  تلود  نیا  لوا  رد  لـبق -  لاـس  راـھچ  نم  .مینکیمن  هدـھاشم  یتین  نسُح  اـم  هن ، .میراد  تین 

ی هنتف زا  دشاب ؟ هچ  ناریا  تلم  تواضق  لاس ، راھچ  زا  دـعب  الاح  .درک  میھاوخ  تواضق  تقو  نآ  تسا ، هنوگچ  اھنیا  لمع  مینیبب  مینکیم  هاگن  ام  مینکیمن ؛ ماگنھدوز  تواضق  مینکیمن ،

، دندرک لاماپ  ار  ناسنا  همھ  نیا  دندرک ، یـشکرگشل  ناتـسناغفا  لثم  یروشک  هب  مسیرورت  اب  هزرابم  یاعدا  اب  هقطنم  حطـس  رد  دندرک ، کمک  نارگ  هنتف هب  دندرک ، تیامح  یلخاد 

، دنتفرگ راک  هب  دنریگب ، راک  هب  ناریا  رد  دنتـسناوت  هک  ییاجرھ  رد  ار  اھتـسیرورت  نامھ  دننکیم ؛ ینابیتشپ  دننکیم ، یراکمھ  هیروس  رد  دنراد  زورما  اھتـسیرورت  نامھ  اب  دـندرک ؛ دوبان 

؛ دندرک مھ  تیامح  دننک ، موکحم  یتح  دندشن  رضاح  اھنیا  حیرص ، دندرک  رورت  یمالسا  یروھمج  رد  ار  نادنمـشناد  یتسینویھـص ، میژر  ناسوساج  اھنآ ، یاھنامیپمھ  اھنآ ، لماوع 

یسک هچ  .هدننک  جلف  دنتفگ  دندرک و  حیرصت  ار  نیا  دنتفرگ و  راک  هب  دشاب ، هدننک  جلف  اھمیرحت  نیا  دنتساوخیم  ناشدوخ  هک  ار  ییاھمیرحت  ناریا  تلم  هیلع  تساھنآ ؛ درکلمع  نیا 

کلک رگیدکی  هب  دنھاوخیمن  هک  یفرط  ود  نایم  ربارب ، طیارـش  اب  تین ، نسُح  یور  زا  هرکاذم  دیراد ؟ تین  نسُح  امـش  دینک ؟ جلف  دیتساوخیم  ار  ناریا  تلم  دینک ؟ جلف  دیتساوخیم  ار 

نیا تسا ؛ هنارگ  هلیح تکرح  کی  هرکاذم  نیا  ایند ، هب  رتشیب  یتردقربا  تسژ  نتخورف  یارب  هرکاذم  هرکاذـم ، یارب  هرکاذـم  کیتکات ، کی  تروص  هب  هرکاذـم  .دـنکیم  ادـیپ  انعم  دـننزب ،

هناقداص حیرـص و  ام  .دنکیم  هدارا  ار  یرگید  یانعم  دـیوگیم ، ار  یا  هملک کی  تاملپید  .میوگیم  هناقداص  حیرـص و  ار  فرح  ما ، یبالقنا نم  متـسین ، تاملپید  نم  .تسین  یعقاو  تکرح 

ناشن تین  نسُح  فرط ، یتقو  دـھدب ؛ ناشن  ار  دوخ  تین  نسُح  فرط ، هک  دـنکیم  ادـیپ  انعم  یتقو  نآ  هرکاذـم  .مینزیم  ار  نامدوخ  فرح  مزاـج  عطاـق و  اـم  مینزیم ؛ ار  ناـمدوخ  فرح 

هکنیا یارب  .منکیم  کیلـش  ای  نک  هرکاذم  ای  دییوگب : دیریگب ، ناریا  تلم  لباقم  ار  هحلـسا  دیھاوخیم  امـش  .تسین  راگزاس  مھ  اب  اتود  نیا  هرکاذم ؛ راشف و  دییوگیم  ناتدوخ  دھدیمن ،

...دش دھاوخن  بوعرم  اھزیچ  نیا  لباقم  رد  ناریا  تلم  دینادب  دیناسرتب ، ار  ناریا  تلم 

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

اریز دـننك ، یم لمحت  ار  اھ  یتخـس تلم  نیا  اما  دـنك ، میلـست  هب  راداو  ار  ناریا  تلم  اھراشف ، اھ و  میرحت قیرط  زا  ات  تسا  هتفرگ  راك  هب  ار  دوخ  ناوت  شالت و  مامت  رابكتـسا  ی  هھبج

.دنك یم لمع  حیحص ، صیخشت  مھف و  ساسا  رب  هدش و  هجوتم  ار  وا  یدربھار  فدھ  نمشد و  كیتكات  هشقن و 

1391/10/19 مق مدرم  رادید  رد  تانایب 

ناشدوخ .دنروایب  هوتس  هب  دننک و  هتسخ  ار  ناریا  تلم  میرحت ، نیا  اب  دننک ؛ میرحت  ار  ناریا  تلم  هکلب  دنتشاذگ ، مھ  تسد  یور  تسد  ربکتسم  یاھتلود  رابکتـسا و  یایند  ی  همھ

حیرص الاح  ار  نیا  دوش ! ضوع  ناشتابساحم  یمالسا  یروھمج  ماظن  نالوئسم  ات  مینک  راداو  یگداتسیا  هب  یمالسا  یروھمج  ماظن  لباقم  رد  ار  تلم  میتساوخ  ام  هک  دنیوگیم  مھ 

ینابم هب  شـشیارگ  زور  هبزور ناریا  تلم  دینکیم  هظحالم  امـش  هک  تسا  هدـش  نیا  هجیتن  .دـنیوگیم  الاح  اما  دـنتفگیمن ؛ تحارـص  نیا  هب  میدرکیم ، لیلحت  ام  هک  لئاوا  نآ  .دـنیوگیم 

هدرک ادـیپ  ققحت  دـنا ، هتـساوخ اھنآ  هک  هچنآ  ِلباقم  ی  هطقن تسرد  دوشیم ؛ رتشیب  هداد ، روشک  نیا  هب  لاعتم  یادـخ  هک  یتزع  نیا  هب  یگداتـسیا ، هب  بالقنا ، یناـبم  هب  مالـسا ،

.تسا

1391/07/24 ناوریش مدرم  عامتجا  رد  تانایب 

رد ناتـسا و  نیا  رد  ام  زیزع  مدرم  تریـصب  یھاگآ و  یدنمـشوھ و  اـم و  زیزع  تلم  شـالت  هک  تسا  نیا  منک ، ضرع  یناوریـش  زیزع  نارھاوخ  ناردارب و  امـش  هب  ملیاـم  نم  هک  هچنآ 

نیا ناشاھحالس  زا  یکی  رگزواجت ، وگروز و  نادنمتردق  .تسا  یگرزب  تمعن  نیا  دشاب ؛ رادروخرب  یرمتسم  یسایس  تابث  کی  زا  ام  روشک  هک  تسا  هدش  بجوم  روشک ، رـساترس 

نادنمتردق هک  دینیب  یم .گرزب  یایند  نیا  رگید  قطانم  رد  مھ  و  نامدوخ ، ی  هقطنم رد  مھ  دینکیم ؛ هدھاشم  امش  ار  نآ  ی  هنومن هک  دننک ، داجیا  یتابث  یب یئاھروشک  رد  هک  تسا 

روشک اب  روشک  نآ  مدرم  ای  روشک  نآ  مدرم  نیب  دننک ، رقتـسم  قطانم  نآ  رد  اھروشک و  نآ  رد  ار  دوخ  ی  هطلـس هکنیا  یارب  دنا ، هدیزرو یعمط  یروشک  رد  اج  رھ  دنا ، هتـسناوت اج  رھ 

، دـننک هدافتـسا  یزاس  هحلـسا تاجناخراک  یتابث ، یب نیا  زا  دـیایب ؛ دوجو  هب  اھماظن  رد  یتابث  یب ات  دـندرک ، یریگرد  داجیا  دـندرک ، فالتخا  داجیا  دـندرک ؛ داجیا  یتابث  یب هیاسمھ ،

رد تقو  نآ  .تسا  یتابث  یب داجیا  رابکتسا ، یاھ  هاگتسد یاھتسایس  زا  یکی  زورما  .دننک  هدافتسا  برغ  یسایس  هاگتسد  رب  مکاح  ِیداصتقا  گرزب  یاھ  هاگنب اھتـسارت و  اھلتراک و 

، نانمشد مشچ  یروک  هب  تسا  هتـسناوت  دراد ، دوجو  ام  تلم  رد  یھلا  لضف  هب  هک  یتریـصب  تکرب  هب  مدرم ، امـش  نامیا  تکرب  هب  یمالـسا  یروھمج  ماظن  یطئارـش ، نینچ  کی 

.دروایب دوجو  هب  رارقتسا  تابث و  اب  روشک  کی 

، تسھ روشک  یـسایس  ماظن  رد  هک  یرارقتـسا  تابث و  نیا  ی  هدـیاف نیرتشیب  ًالباقتم  هتبلا  و  دراد ؛ دوجو  روشک  رد  هک  دنتـسھ  یرارقتـسا  تابث و  نیا  ی  هناوتـشپ تلم  داحآ  دوخ 

ادیپ تصرف  تلم  نآ  دنـشاب ، رادروخرب  ماظن  تیمکاح  یاھ  هاگتـسد شمارآ  زا  دنـشاب ، هتـشاد  یـسایس  تابث  دنـشاب ، هتـشاد  تینما  رگا  تلم  کی  .تسا  مدرم  دوخ  دیاع  هجوتم و 

کی دیاوع  نیرتدیفم  اھ و  هتساوخ نیرتمھم  وزج  روشک ، کی  یارب  شمارآ  تینما و  .دنـشاب  زاتـشیپ  دنوش و  دراو  یرـشب  گرزب  ی  هقباسم هب  نوگانوگ ، یاھنادیم  رد  هک  درک  دنھاوخ 
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.تسا تلم 

یلع هتنیکـس  ّهللا  لزنأف  : » دیامرفیم دـنکیم -  یفرعم  گرزب  تمعن  کی  تروص  هب  مدرم ، یارب  ربمغیپ و  یارب  ار  ناناملـسم  حـتف  هک  حـتف -  ی  هروس رد  لاعتم  یادـخ  میرک ، نآرق  رد 

ینعی هنیکـس  .دـنکیم  رکذ  یمالـسا  ی  هعماج رب  ار  یھلا  ی  هنیکـس لوزن  گرزب ، تمعن  کی  ناونع  هب  اـھلھا ؛» اـھب و  ّقحا  اوناـک  یوّقتلا و  ةـملک  مھمزلا  نینمؤملا و  یلع  هلوسر و 

رگیدـکی هب  تبـسن  همھ  نیبدـب ، مھ  هب  تبـسن  همھ  درادـن ؛ دوجو  شمارآ  تسھ ، مطالت  یتلم  کی  نایم  رد  تقو  کی  .دراد  دوجو  هک  یا  هنینأمط نآ  ینعی  نانیمطا ، ینعی  شمارآ ،

، تعنـص رد  هن  داصتقا ، رد  هن  ملع ، رد  هن  دناوتیمن  دشابن ، تینما  یاراد  هک  یروشک  نینچ  کی  مکاح ؛ یاھ  هاگتـسد لباقم  رد  مدرم  مدرم ، لباقم  رد  مکاح  یاھ  هاگتـسد رگ ؛ هزیتس

ار دوخ  یاھدادعتسا  ار ، دوخ  یاھ  یگدامآ هک  دنکیم  ادیپ  تصرف  تلم  دوب ، روشک  کی  رد  شمارآ  تینما و  رارقتـسا و  یتقو  اما  دشکب ؛ ولج  هب  شیپ و  هب  ار  شدوخ  یلم ، تزع  رد  هن 

، نوگانوگ یاھنادیم  رد  دنا  هتـسناوت ام  زیزع  ناناوج  ناریا و  تلم  نانمـشد ، یاھتثابخ  نانمـشد ، یاھمیرحت  نانمـشد ، یاھدیدھت  مغر  یلع دینیب  یم امـش  هک  نانچمھ  دھد ؛ زورب 

.تسا تابث  تکرب  هب  نیا  دنشکب ؛ ایند  خر  هب  فلتخم  یاھ  هنیمز رد  ار  دوخ  یگدامآ  ار ، دوخ  دادعتسا  ار ، دوخ  تمظع  دنھد ؛ ناشن  ار  دوخ 

1391/07/24 ناوریش مدرم  عامتجا  رد  تانایب 

هتسخ ار  مدرم  دننک ، ریز  هبرس هدرسفا و  ار  مدرم  میرحت ، اب  دنتـساوخیم  هک  یئاھنآ  .دننادب  دننیبب و  ام  نانمـشد  ار  نیا  دنطاشناب ؛ لاحرـس و  ّهللادمحب  روشک  یاج  همھ  رد  مدرم 

روضح هنحص  رد  ردقچ  مدرم  هک  دننیبب  رگید -  یاھناتسا  ی  هیقب لثم  ار -  ناتـسا  نیا  مدرم  روشرپ  شوجدوخ و  تکرح  نیا  ار ، میظع  تاعامتجا  نیا  ار ، مدرم  تکرح  نیا  دننیبب  دننک ،

زا دـنروآ -  یم ار  ناریا  مدرم  مان  هک  یناـسک  نآ  ًارھاـظ  .ناریا  مدرم  دـنیوگیم  یھ  .تسا  زومآ  تربع شا  همھ اـھنیا  .تسا  مکحتـسم  ردـقچ  ماـظن  زا  عاـفد  یارب  اـھنآ  ی  هدارا دـنراد و 

ماظن اب  ناریا  مدرم  دننزیم : فرح  اھنآ  ی  هرابرد هک  تسا  یموھوم  روصت  موھوم و  دوجوم  کی  اھنآ  رظن  زا  ناریا  مدرم  دننادیمن ! ناریا  مدرم  ار  اھامـش  اکیرمآ -  ریغ  اکیرمآ و  نارادمدرس 

ریاس ناوریـش و  نیارفـسا و  درونجب و  مدرم  زور ، دنچ  نیا  رد  .دندرک  هچ  میظع  یاھ  هنحـص نیا  رد  دیدید  امـش  هک  دنا  یئاھنیا ناریا  مدرم  .دنفلاخم  مالـسا  اب  ناریا  مدرم  دنفلاخم ،

ناشن ار  مدرم  روضح  دننک ، گنرمک  ار  اھربخ  ناش  یناسر عالطا لئاسو  رد  ناشاھ ، یرازگربخ رد  دننکیم  یعس  هتبلا  .دنداد  ناشن  هسامح  ایند  مدرم  ی  همھ هب  ناتسا ، نیا  قطانم 

.دننیب یم دنمھفیم و  ناشدوخ  ار  تیعقاو  اما  دنھدن ؛

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

هک میئوگب  روجنیا  دراد ؛ دوجو  یمالسا  موھفم  اب  تفرشیپ  یارب  یجراخ  ینیع و  قادصم  کی  هرخالاب  میریگب -  یمالـسا  نیون  یزاس  ندمت یانعم  هب  ار  هبناج  همھ تفرـشیپ  رگا  ام 

؛ تسا یرازبا  شخب  شخب ، کی  دراد : شخب  ود  نیون  ندمت  نیا  تسا -  یتسرد  ی  هبساحم نیا  تسا ؛ یمالـسا  نیون  ندمت  کی  داجیا  یمالـسا ، بالقنا  فدھ  ناریا و  تلم  فدھ 

.دیسر دیاب  شخب  ود  رھ  هب  .تسا  یساسا  یلصا و  ینتم و  شخب  رگید ، شخب  کی 

رادـتقا داصتقا ، تسایـس ، تعنـص ، عارتخا ، ملع ، مینکیم : حرطم  روشک  تفرـشیپ  ناونع  هب  زورما  ام  هک  یئاھـشزرا  نیمھ  زا  تسا  تراـبع  یرازبا  شخب  تسیچ ؟ یرازبا  شخب  نآ 

.میا هتـشاد یبوخ  تفرـشیپ  روشک  رد  شخب  نیا  رد  ام  هتبلا  .تسا  هلیـسو  تسا ؛ ندـمت  یرازبا  شخب  همھ  اھنیا  غیلبت ؛ یاھرازبا  غیلبت و  یللملا ، نیب رابتعا  یماظن ، یـسایس و 

اجنیا الاح  امـش  هک  تاعارتخا -  ی  هنیمز رد  مھ  یعامتجا ، لئاسم  ی  هنیمز رد  مھ  یملع ، لئاسم  ی  هنیمز رد  مھ  تسایـس ، ی  هنیمز رد  مھ  تسا ؛ هدـش  یبوخ  داـیز و  یاـھراک 

اھراشف و مغر  یلع یرازبا ، شخب  رد  .تسا  هتفرگ  ماجنا  روشک  رـساترس  رد  ّهللاءاشام  یلا  لـیبق ، نیا  زا  و  دـنداد -  حرـش  اـم  یارب  زیزع  ناوج  نیا  دـیدرک و  هظحـالم  ار  شا  هنومن

.تسا هدوب  بوخ  روشک  تفرشیپ  اھزیچ ، نیا  اھمیرحت و  اھدیدھت و 

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 

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

ام هک  مینک  دیدرت  دیابن  چـیھ  ینعی  .تسا  یا  هداعلا قوف تفرـشیپ  ًافاصنا  تسا ، روشک  یملع  یگنھرف و  رـشق  ی  هعومجم ام و  ی  هقالع دروم  هک  یئاھ  هنیمز نیا  رد  ام  تفرـشیپ 

تئیھ وضع  رازھ  جنپ  نامز ، نآ  رد  .میراد  وجـشناد  نویلیم  راھچ  زا  شیب  زورما  میتشاد ، وجـشناد  رازھ  داتفھ  دص و  دودح  بالقنا ، زاغآ  رد  ام  .تسا  همھ  مشچ  یولج  نیا  .میناوتیم 

، دش مک  یکی  اقآ  دنتفگیم  دوب ؛ شرامـش  لباق  هک  دنتفریم ، دنتـشاذگیم  اھ  یـضعب .دشیم  رارکت  یِھ  رازھ ، جنپ  ِمقر  نیا  هک  تسھ  مدای  مدوخ  هدـنب  لئاوا ، نامھ  .میتشاد  یملع 

روشک رـساترس  رد  عماج  هاگـشناد  تسیود  زورما  .میراد  یملع  تئیھ  یاضعا  رازھ  اھ  هد ام  هناتخبـشوخ  .تساھنیا  زا  رتارف  رایـسب  ام  یملع  تئیھ  یاضعا  زورما  دـش ! مک  اـت  هد 

هک یمیرحت  نیمھ  .میداد  ماجنا  یتسدگنت  طئارش  رد  ار  اھنیا  ی  همھ ام  .تسین  یمک  یاھزیچ  اھنیا  دراد ؛ دوجو  روشک  حطـس  رد  یلاع  شزومآ  زکرم  هاگـشناد و  رازھ  ود  تسھ ،

شھاک یفلتخم  یاھنارود  رد  نیا ، رب  ی  هوالع میتشاد ؛ مھ  گنج  نیا ، رب  ی  هوالع ام  .هتـشاد  دوجو  لوا  زا  بخ ، تسا ، یمئاد  دـیدشت  هب  ور  ای  دـندرک  دـیدشت  دوشیم  هتفگ  ـالاح 

 - هدش ربارب  ود  تیعمج  دوب ؛ نویلیم  جـنپ  یـس و  بالقنا  لوا  ام  تیعمج  میتشاد -  ار  تیعمج  شیازفا  دـندوب ؛ هدرک  لیمحت  ام  رب  یلخاد  ناوارف  تالکـشم  میتشاد ؛ تفن  یاھتمیق 

.میدرک ادیپ  ار  تفرشیپ  نیا  هَّللادمحب  ام  لاح  نیع  رد  تسا ؛ هدوب  لئاسم  نیا  ی  همھ

1391/07/19 درونجب مدرم  عامتجا  رد  تانایب 

دوجو میرحت  لئاوا ، زا  تسین ؛ زورید  زورما و  لام  میرحت  .دننکیم  گرزب  دـننکیم ، گرزب  ار  میرحت  ی  هلئـسم یھ  دـنوشیم ، نابزمھ  اھنیا  اب  مھ  اھ  یـضعب اھویدار ، ام ، نانمـشد  زورما 

یاھتلود زا  یضعب  هچ  اکیرمآ ، تلود  هچ  ام -  نانمـشد  زورما  .تسا  هدوب  لوا  زا  میرحت  .تسا  هدرکن  رثا  دندیـشیدنا ، یرگید  ریبدت  زاب  هدرکن ؛ رثا  دندرک ، دیدشت  هتبلا  .تسا  هتـشاد 

هچنآ .دوبن  مھ  شتبحص  دوبن ؛ روشک  رد  یا  هتسھ یژرنا  دندرک ، رارقرب  ار  اھمیرحت  اھنیا  هک  یزور  نآ  .دنیوگیم  غورد  .یا  هتسھ یژرنا  ی  هلئسم هب  دنا  هدرک طبترم  ار  میرحت  یئاپورا - 

دوخ ردق  ی  هیحور نیا  لالقتسا ، ی  هیحور نیا  .تسا  ناریا  تلم  یشکندرگ  تسا ، ناریا  تلم  یزارفارس  دنکیم ، راداو  اھمیمصت  روجنیا  هب  دنکیم و  ینابـصع  ناریا  تلم  زا  ار  اھنیا  هک 

یارب دندب ، مالسا  اب  هک  تسا  مھ  نیمھ  یارب  دنکیم ؛ ینابـصع  ار  اھنآ  هک  تسا  نیا  هدمآ ، دوجو  هب  ناریا  تلم  رد  نآرق  مالـسا و  تکرب  هب  هک  میلـست  مدع  ی  هیحور نیا  نتخانش ،

اھنآ راب  ریز  رگید  هک  دوب  دھاوخ  نانچنآ  روشک  نآ  رد  لالقتـسا  ی  هیحور درک ، خوسر  یروشک  کی  رد  یتقو  مالـسا  هک  دننادیم  دننکیم ؛ تناھا  مالـسا  ربمغیپ  هب  هک  تسا  مھ  نیمھ 

نیعم مدرم  ار  نیلوئـسم  ام ، روشک  لثم  یئاج  یتقو  .دننک  تعاطا  اھنآ  زا  هکنیا  یارب  دننکیم ، بوصنم  ای  دـنروآ  یم تسد  هب  ای  اھروشک  سأر  رد  ار  نوبز  فیعـض و  دارفا  اھنآ  .دوریمن 

تکرب هب  ی  هتفرگ هیحور مدرم  یمالـسا ، ینابم  هب  دـقتعم  مدرم  نمؤم ، مدرم  دـننکب ؟ دـنناوتیم  راـک  هچ  اـھنآ  تسا ، یا  هتـسجرب روضح  اـھ  هنحـص ی  همھ رد  مدرم  روضح  دـننکیم ،

، دنک رظنفرص  یا  هتسھ یژرنا  زا  ناریا  تلم  رگا  هک  دننکیم  دومناو  یا ! هتسھ یژرنا  دنراذگیم  ار  شمسا  زورما  الاح  دنا ؛ ینابصع مھ  اھنیا  اذل  دنیآ ؛ یمن هاتوک  اھنیا  لباقم  رد  مالسا ،

هاگن یتقو  ملاع  فاصنااب  یاھناسنا  القع و  ی  همھ هک  یئاھمیرحت  دـننکیم ؛ یقطنم  ریغ  یاـھمیرحت  دـنراد ، هک  یا  هنیک ضغب و  یور  زا  .دـنیوگیم  غورد  .دوشیم  هتـشادرب  اـھمیرحت 
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دش دنھاوخ  ناریا  تلم  بولغم  یھلا  قیفوت  هب  مھ  گنج  نیا  رد  هتبلا  .تسا  تلم  کی  اب  ِگنج  کی  نیا  تسا ؛ هنایشحو  عقاو  رد  یقطنم و  ریغ  یاھراک  اھنیا  دننیب  یم دننکیم ،

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

، دراد هناسر  دراد ، تاغیلبت  دراد ، لوپ  تسین ؛ یتسدیھت  ی  هھبج تسین ؛ یفیعض  ی  هھبج هھبج ، نآ  میا ؛ هتفرگ رارق  نمشد  ی  هھبج اب  ی  هلباقم رد  یعیسو  نادیم  کی  رد  زورما  ام 

راشف زا  دـننکیم ؛ دراو  راشف  مھ  روج  همھ  .هداتـسیا  وا  یاھراشف  ی  همھ لباقم  رد  یمالـسا  یروھمج  ماظن  ناریا و  تلم  اما  دراد ؛ یـسایس  یاھ  یئاـناوت تسایـس و  دراد ، ملع 

.هتفر شیپ  هداتـسیا و  اھنیا  ی  همھ لباقم  رد  تلم  .اھراک  لیبق  نیا  زا  و  میرحت ، ات  یداصتقا ، راشف  ات  یـسایس ، راشف  ات  دیریگب ، هریغ  شاشتغا و  داجیا  رورت و  یماظن و  یتینما و 

مھ هدرک ، یثنخ  ار  اھراشف  مھ  هداتـسیا ؛ یئاناوت  اب  تداشر و  اب  یمالـسا ، یروھمج  ماظن  یمالـسا و  بالقنا  ناریا و  تلم  دراد و  دوجو  اھراشف  نیا  هک  تسا  لاـس  هس  یس و 

.هدرک یوق  ار  شدوخ 

1391/06/11 بالقنا ربھر  اب  یلامش  ی  هرک مویدیزرپ  سیئر  مان  گنوی  میک  رادید 

...درواین دوجو  هب  اھ  مزع رد  یللخ  اھدیدھت  اھ و  میرحت اھراشف ، دوب و  یدج  دنلب ، فادھا  تمس  هب  تكرح  ریسم  رد  دیاب 

.تسا ممصم  ًالماك  دوخ  یالاو  فادھا  تمس  هب  تكرح  ریسم  رد  ناریا  یمالسا  یروھمج 

1391/06/11 بالقنا ربھر  اب  وئاسیب  ی  هنیگ روھمج  سیئر وجاماھ  نا وفیرس  لئونام  رادید 

دھاوخ نیب  زا  لقتـسم  یاھروشك  رب  راشف  میرحت و  یارب  وگروز  یاھ  تردق شالت  دننك ، نیودت  دھعت  مدـع  شبنج  بوچراھچ  رد  ار  یا  هدرتسگ یاھ  یراكمھ شبنج ، نیا  یاضعا  رگا 

.تفر

1391/06/09 دھعت مدع  شبنج  نارس  سالجا  نیمھدزناش  رد  تانایب 

تمواقم هک  تسا  هدناسر  یعطق  رواب  نیا  هب  ار  یمالـسا  یروھمج  شنادـحتم ، اکیرمآ و  ی  هبناج همھ یاھراشف  اھ و  یئوگروز ربارب  رد  زیمآ  تیقفوم ِیگداتـسیا  هھد  هس  ی  هبرجت

ام روشک  ی  هبناج همھ یاھتفرـشیپ  .دیاشگب  ار  دوخ  دنلب  یاھفدھ  یوس  هب  زیمآراختفا  هار  دیآ و  قئاف  اھدانع  اھتموصخ و  ی  همھ رب  تسا  رداق  خسار ، مزع  یاراد  دـحتم و  تلم  کی 

یاھراشف اھمیرحت و  طئارـش  رد  همھ  نیا  و  دنا ؛ هدرک ناعذا  نادـب  ًاررکم  یللملا  نیب یمـسر  ناگدـننکدصر  دراد و  رارق  ناگمھ  مشچ  ربارب  رد  هک  تسا  یتیعقاو  ریخا  ی  هھد ود  رد 

تسا و هدرکن  جلف  ار  ام  اھنت  هن  دندیمان ، هدـننک  جـلف ار  نآ  نایوگ ، هوای هک  یئاھمیرحت  .تسا  هداتفا  قافتا  مسینویھـص  اکیرمآ و  هب  هتـسباو  یاھ  هکبـش یتاغیلبت  مجاھت  یداصتقا و 

ار دنوادخ  یرای  ام  .تسا  هدرک  رتخسار  نامتلم  یاز  نورد یئاناوت  هب  زین  دوخ و  یاھلیلحت  یتسرد  هب  ار  ام  نانیمطا  و  رتدنلب ، ار  ام  تمھ  و  رتمکحم ، ار  ام  یاھماگ  هکلب  درک ، دھاوخن 

.میا هدید مشچ  هب  اھراب  اھراب و  اھشلاچ  نیا  رد 

1391/05/08 ناینب شناد یاھ  تکرش نالوئسم  نارگشھوژپ و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نامدوخ لباقم  رد  ار  یشخبدیون  دنلب و  رایسب  یاھقفا  ام  .دنکیم  تفرـشیپ  دراد  روشک  .تسا  تیعقاو  کی  نیا  تسین ؛ راعـش  کی  نیا  یتمواقم ،» داصتقا   » میدرک ضرع  ام  هک  نیا 

یاھ هزیگنا یـضعب  دراد ، یداصتقا  یاھ  هزیگنا اھ  هضراعم نیا  زا  یـضعب  .دراد  مھ  یئاھ  هضراعم اھـضراعم و  اھقفا ، نیا  تمـس  هب  تکرح  هک  تسا  یھیدب  بخ ، .مینکیم  هدـھاشم 

یاھراشف دینکیم ؛ هدھاشم  هک  ینوگانوگ  یاھراشف  نیمھ  هب  دوشیم  یھتنم  مھ  یدراوم  رد  اھ  هضراعم نیا  .تسا  یللملا  نیب یضعب  تسا ، یا  هقطنم یـضعب  دراد ؛ یـسایس 

هک دراد  دوجو  مھ  یئاھمیمصت  اھتمھ و  راوتسا و  یاھماگ  اھراخ ، نیا  طسو  رد  تالکشم ، نیا  یال  هبال رد  نکیل  تسھ -  اھنیا  یتاغیلبت -  یاھراشف  میرحت ، ریغ  میرحت ، یسایس ،

.تسا یروجنیا  نالا  روشک  عضو  دناسرب ؛ رظن  دروم  ی  هطقن نآ  هب  ار  شدوخ  دنک و  روبع  اھراخ  نیا  طسو  زا  تسانب 

1391/05/03 ماظن نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

لیر زا  تسا ؛ هدرک  ظفح  ار  شدوخ  هار  اھنامرآ  تمـس  هب  تسرد  تھج  رد  بالقنا  نیا  هک  تسا  هتفرگ  ماجنا  ام  روشک  رد  یگرزب  راـک  هچ  دـمھفیم  ناـسنا  اھـشلاچ  نیا  هب  هجوت  اـب 

هک یئاھدیدھت  لوا ، زور  زا  .هتـشاد  یا  هدنیازف دنور  مھ  اھدیدھت  اھـشلاچ و  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  .تسا  هداد  همادا  ولج  هب  ار  دوخ  تکرح  تسا و  هداتفین  نوریب  اھنامرآ  اھـشزرا و 

اھدیدھت میدمآ ، رتولج  هچرھ  .دوب  هرصاحم  مھ  دوب ، میرحت  مھ  دوب ، گنج  مھ  دوب ، یموق  یاھـشروش  مھ  دوب ، رورت  مھ  هدش ؛ رت  هدیچیپ ًامئاد  هدوب ، هجاوم  اھنآ  اب  روشک  بالقنا و 

روشک نیا  بالقنا و  نیا  هک  تسا  یئاھدیدھت  ماسقا  عاونا و  همھ  لاس 88 ،  یاھارجام  لاس 78 ، ریت  یاھارجام  .دندرک  یرادمدرس  ماظن ، نیفلاخم  نانمشد و  دندرک ؛ رت  هدیچیپ ار 

ار اھنآ  هک  میراد  زاین  هشیمھ  زورما و  ام  هک  تسا  یئاھزیچ  اـھنیا  .دوریم  شیپ  دراد  شدوخ  هار  رد  ماکحتـسا  اـب  درک و  روبع  اـھنیا  ی  همھ زا  تلم  نیا  .دوب  هجاوم  اـھنآ  اـب  تلم  نیا  و 

.تخس یاھ  هندرگ دنت و  یاھچیپ  زا  نتشذگ  راوشد ، یاھھار  ندومیپ  رد  درک  دھاوخ  کمک  ار  ام  میھدب ؛ رارق  رظن  دروم 

1391/05/03 ماظن نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

.تشاد دـھاوخ  لاـبند  هب  ار  هبـساحم  رد  یاـطخ  تساـطخ ؛ بجوم  مھ  نیا  مینیبن ؛ ار  اـھتیعقاو  زا  یرگید  شخب  مینیبـب ، ار  اـھتیعقاو  زا  یـشخب  اـم  هک  تسا  نیا  رگید  شزغل  کـی 

.تسناد دید و  مھ  اب  دیاب  ار  اھتیعقاو 

یوس هب  ار  ام  مشچ  دناوتیم  تسا ، یلخدم  کی  نکیل  درک ؛ میھاوخ  نایب  اجنیا  رد  ار  روشک  یاھتیعقاو  ی  همھ هک  میتسین  یعدـم  .میوگیم  ار  اھتیعقاو  نیا  زا  یدادـعت  کی  نم  الاح 

، مراد مدوخ  شیپ  هلئـسم  نیا  رد  هدـنب  هک  یتواضق  اب  اھتیعقاو ، نیا  ی  هظحالم میرادـن ؟ هچ  میراد ؟ هچ  میراد ؟ رارق  اجک  میتسھ ؟ یعـضو  هچ  رد  ام  .دـنک  زاـب  نوگاـنوگ  یاـھتیعقاو 

نیا .تسا  هدوشگ  ِهار  کی  دنلب ، یاھنامرآ  یوس  هب  ناریا  تلم  هار  هک  مینکیم  ساسحا  مینکیم ؛ هظحالم  ار  اھنیا  میراذـگیم ، مھ  رانک  ار  اھتیعقاو  ام  یتقو  .تسا  شخبدـیما  رایـسب 

ناشدوخ .دھدب  ناشن  تسب  نب ار  هار  هک  تسا  نیا  ام  نمشد  یمالـسا و  بالقنا  یمالـسا و  ماظن  فلاخم  ی  هھبج فدھ  .درادن  دوجو  تسب  نب تسا ، زاب  هار  اما  دراد ؛ شلاچ  هار ،

ناـشدوخ تابـساحم  رد  یمالـسا  یروـھمج  نالوئـسم  اـت  مینکب ، ار  میرحت  نیا  مینکب ، ار  هرـصاحم  نیا  مینک ، دراو  ار  اـھراشف  نیا  مینکب ، ار  اـھراک  نیا  یتسیاـب  اـم  دـنیوگیم  مـھ 

هک یھار  میدومیپ و  هک  یھار  ِیتسرد  هب  ار  ام  هکلب  مینکن ، رظندیدجت  نام  هتشذگ تابـساحم  رد  ام  دوشیم  بجوم  طقف  هن  اھتیعقاو  ی  هظحالم منکیم ؛ ضرع  نم  .دننک  رظندیدجت 

.دنکیم رت  نئمطم هتشاذگ ، ام  یولج  بالقنا 

یئامزآروز اب  روشک  .تساھدـیدھت  اھراشف و  دوجو  دوشیم -  هدیـشک  یمالـسا  ماظن  خر  هب  تیعقاو  نیا  مھ  هتـشذگ  یاھلاس  زا  شیب  زورما  هک  روشک -  دوجوم  یاھتیعقاو  زا  یکی 

هاگتسد اھتنم  دنتلود ؛ دنچ  دنتسین ؛ اھتلم  دنتـسین ، اھتلود  تسین ، یناھج  ی  هعماج ام  لباقم  فرط  میدرک ، ضرع  ررکم  هک  روط  نیمھ  .تسا  ور  هبور ربکتـسم  تلود  تردق و  دنچ 

ادـناگاپورپ یانعم  هب  تاغیلبت  تردـق  تسا ، یا  هناسر تردـق  دنتـسھ ، یوق  هیـضق  نیا  رد  ًافاصنا  اھ  یبرغ اھ و  یئاکیرمآ هک  مینک  رارقا  دـیاب  ام  هک  یزیچ  نیا  .دـنراد  یوق  ِیا  هناـسر

دنھاوخیم هک  تسا  یبلاطم  ندرک  دومناو  یا و  هناسر تردـق  یتاغیلبت و  تردـق  دنتـسھ ، یوق  نآ  رد  اھنیا  هک  مینکیم  رارقا  اـم  هک  یزیچ  نآ  .دـنیوگیم  ناـشدوخ  هک  یناـمھ  تسا ؛

، یا هناسر یورین  نیمھ  اب  اھتنم  دنتلود ؛ دنچ  هک  دراد  تیعقاو  نیا  و  دنیوگیم ، دـننکیم و  غیلبت  ار  نیا  دـنراد  تدـشب  دوخ  یالاب  ِیا  هناسر یتاغیلبت و  ناوت  اب  اھنیا  زورما  .دوش  دومناو 

.تسا تیعقاو  کی  نیا  .تسین  یناھج  ی  هعماج دنیوگیم ؛ غورد  و  دننکیم ، یفرعم  یناھج » ی  هعماج  » مان هب  ار  ناشدوخ 

، دنرادن ناشدوخ  زا  یتیدوجوم  اھنآ  اما  دنفلاخم ؛ ام  اب  مھ  اھنآ  هک  دنراد ، ناشرس  تشپ  مھ  رکشل  یھایس کی  اھنیا  .میا  هجاوم یرابکتـسا  تردق  دنچ  تلود و  دنچ  یئامزآروز  اب  ام 

ناوـنع هب  ـالاح  نکیل  دـنیآ ؛ یمن باـسح  هب  یللملا  نیب یناـھج و  تـالداعم  رد  دنرفـص ؛ دوـش ، هتـشادرب  ناشرـس  یور  زا  اـکیرمآ  لـثم  یتردـق  تیاـمح  تسد  رگا  .دـنرادن  یناوـت 

لوا زا  نیا  تسام ، لباقم  رد  نیا  تسا ، یتیعقاو  کی  نیا  .دـننکیم  تکرح  دـنراد  ایند  مسینویھـص  ی  هکبـش یتسینویھـص و  میژر  رـس  تشپ  اکیرمآ و  رـس  تشپ  رکـشل ، یھاـیس

ار تیعقاو  نیا  دننکیم  یعس  .تساھ  هاگشزغل نامھ  وزج  نیا  دنتـسدمھ ؛ همھ  مھ  تیعقاو  نیا  ِیئامنگرزب  رد  هتبلا  .هدرک  ادیپ  مھ  شیازفا  هدشن و  مھ  مک  هتفرگ ؛ لکـش  بالقنا 

یتینما یسایس ، یاھ  یئاناوت یداصتقا ، یاھ  یئاناوت تسھ ، میرحت  تسھ ، راشف  ام  لباقم  رد  هک  میراد  لوبق  ار  نیا  ام  .دنھدب  ناشن  رت  خلت رت و  تخس رتدیدش و  رتگرزب و  هچرھ 

.تسا تیعقاو  کی  نیا  دراد ؛ دوجو  تکرح  نیا  رس  تشپ  یا  هناسر صوصخب  اھنیا و  لاثما  و 

غورد نیا  و  تسا ؛ رشب  قوقح  ی  هلئـسم ای  یا  هتـسھ ی  هلئـسم ًالثم  رطاخ  هب  یئامزآروز  نیا  دوشیم  دومناو  هک  تسا  نیا  دوش ، هدید  دیاب  تیعقاو  نیا  رانک  رد  هک  یرگید  تیعقاو 

قوقح لابند  تسا ، رـشب  قوقح  لابند  اکیرمآ  دـنک  رواب  هک  تسین  یـسک  اـیند  رد  زورما  تسا ؛ تیعقاو  نیا  میئوگب  اـم  هکنیا  هن  .تساـھتیعقاو  زا  یکی  اـعدا ، نیا  ندوب  غورد  .تسا 
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دنچ نیمھ  ی  هدنورپ یتسینویھـص ، میژر  ی  هدـنورپ اکیرمآ ، ی  هدـنورپ .تسایند  یاھروشک  رد  یـسارکومد  یارجا  لابند  شک  کدوک شک و  لسن ِیتسینویھـص  میژر  ای  تساھتلم ؛

لاس تصـش  .تسا  یھایـس  رایـسب  ی  هدـنورپ اھناسنا ، قوقح  اھتلم و  قوقح  زا  یرادـفرط  رـشب و  قوقح  ی  هلئـسم ظاحل  زا  دـنراد ، رارق  یمالـسا  یروھمج  لباقم  رد  هک  تردـق 

دنناوتیم دـندرک ، ار  اھراک  نیا  هک  یئاھنیا  تسین ؟ یناھج  حلـص  ضقن  یتسینویھـص ، بصاغ  تلود  هب  یمتا  حالـس  نداد  تسین ؟ رـشب  قوقح  ضقن  نیطـسلف ، رد  یـشک  لـسن

ناتسناغفا و وماناتناوگ و  بیرغوبا و  رد  هک  هچنآ  لیبق  زا  یئاھراک  تسین ؟ رـشب  قوقح  ضقن  مادص ، لثم  یـسک  هب  یئایمیـش  حالـس  نداد  دنـشاب ؟ یناھج  حلـص  زا  عافد  یعدم 

؟ دراذـگیم یقاب  رـشب  قوقح  زا  عافد  یاعدا  یارب  یئاج  تسا ، هداتفا  قافتا  سیلگنا  ی  هلیـسو هب  اھ ، یبرغ ی  هلیـسو هب  اـھ ، یئاـکیرمآ ی  هلیـسو هب  اـیند  زا  یرگید  طاـقن  قارع و 

یا هتـسھ حالـس  یارب  یمالـسا  یروھمج  اب  ی  هلباقم دـنیوگیم  هک  مھ  نیا  تسا ؛ غورد  تسا ، رـشب  قوقح  یارب  یمالـسا  یروھمج  اب  ام  ی  هلباقم دـنیوگیم  اھنیا  هکنیا  نیارباـنب 

یا هتـسھ حالـس  لابند  یمالـسا  یروھمج  دننادیم  اھنآ  هک  دش  نشور  ام  یارب  یللملا  نیب تالدابم  تارکاذـم و  رد  دـعب  میدرکیم ، نایب  سدـح  اب  لوا  ام  ار  نیا  تسا ؛ غورد  تسا ،

نیا اھمیرحت ، نیا  اھراشف ، نیا  هکنیا  یاعدا  سپ  .دننکیم  حرطم  ار  یا  هتـسھ حالـس  ی  هلئـسم لاح  نیع  رد  تسا ؛ نیمھ  مھ  تیعقاو  و  دـنراد ، لوبق  دـندرک و  رواب  ار  نیا  تسین ؛

.تسا تیعقاو  کی  مھ  ندوب  غورد  نیا  تسا ؛ غورد  کی  تسا ، یا  هتسھ ناوت  ی  هلئسم یا و  هتسھ حالس  ی  هلئسم رطاخ  هب  اھتموصخ  اھ و  ینمشد نیا  اھ ، هرصاحم

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 

دنُک هبرح  نیا  طقف  هن  دـنکب ، هناربدـم  تمواقم  اـھزیچ -  نیا  زا  اـھمیرحت و  نیمھ  لـباقم  رد  هلمج  زا  نمـشد -  یاـھراشف  لـباقم  رد  روشک  رگا  هک  تسا  نیا  مھ  رگید  تیعقاو  کـی 

نیا .درک  دھاوخ  روبع  هھرب  نیا  زا  روشک  تسا ؛ هھرب  کی  نیا  تسا ، هاگرذگ  کی  نیا  نوچ  تشاد ؛ دھاوخن  دوجو  رگید  یئاھزیچ  نینچ  رارکت  ناکما  مھ  هدـنیآ  رد  هکلب  دـش ، دـھاوخ 

اب یتسیابردور و  اب  راشف و  اب  روز و  اب  ار  نارگید  .تسین  اھمیرحت  نیا  زا  عفن  یذ سک  چیھ  یتسینویھـص ، میژر  زج  اکیرمآ و  زج  دننکیم ، میرحت  دننکیم ، دیدھت  اھنآ  نالا  هک  یئاھزیچ 

ات تسیب  دندش  روبجم  هک  تسا  نیا  مھ  شدھاش  تسا -  یتدم  کی  دنک -  ادیپ  همادا  یلیخ  دناوتیمن  یتسیابردور  راشف و  روز و  هک  تسادیپ  بخ ، .دندرک  نادـیم  دراو  اھزیچ  نیا 

ام هک  هزادـنا  نامھ  ای  میھاوخب  ام  هک  هچنآ  زا  شیب  و  دنتـسین ، لیام  ناشدوخ  دـندشن ، ءانثتـسا  هک  مھ  ینارگید  دـننک ! ءانثتـسا  اھنیا  لاثما  یتفن و  یاـھمیرحت  نیمھ  زا  ار  روشک 

؛ دوبن ینھذ  دوبن ، لیلحت  شمادـکچیھ  مدرک ، ضرع  هک  یئاھنیا  .تسا  سوملم  یاھتیعقاو  اـھنیا  بخ ، .درک  تمواـقم  یتسیاـب  نیارباـنب  .دـندرگیم  لـح  هار لاـبند  اـھنآ  میھاوخیم ،

.مینکیم هدھاشم  هک  تسا  یئاھزیچ 

1391/05/03 ماظن نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

فرـصم زورما  دشیمن ، یدنب  هیمھـس نیزنب  هچنانچ  رگا  .داد  باوج  دندرک ، هراشا  هک  نیزنب  یدنب  هیمھـس ی  هلئـسم نیمھ  .دـھدیم  باوج  یتمواقم » داصتقا   » یاھحرط ام  رظن  هب 

یزاین نوریب  هب  چـیھ  هک  دـشاب  یروج  دـیاب  ّیتح  .تسھ  یبوخ  یلیخ  دـح  کی  رد  زورما  بخ ، هک  دـننک ؛ لرتنک  ار  نیا  دنتـسناوت  .تفریم  رتـالاب  زور  رد  رتیل  نویلیم  دـص  زا  اـم  نیزنب 

.تسا روشک  زاین  دروم  هک  یئاھزیچ  ی  هیقب .درک و  یثنخ  ار  نیزنب  میرحت  یتمواقم  داصتقا  دنتشاد ؛ همانرب  رد  ار  نیزنب  میرحت  .تسین  ّهللدمحلا  هک  دشابن ،

1391/04/21 « یمالسا یرادیب  نانز و   » یناھج سالجا  رد  ناگدننک  تکرش رادید  رد  تانایب 

اھنآ .میدرک  میرحت  ار  ناریا  ام  هکنیا  هب  تسا  هدش  هجوتم  یناھج  تاغیلبت  یادص  رس و  یناھج و  یاھلاجنج  زورما  .رابکتـسا  یاھ  ینمـشد اب  میا  هجاوم تسا  لاس  هس  یـس و  ام 

هبرـض ام  هب  میرحت  .میرحت  لباقم  رد  میدش  هنیـسکاو  ام  .میمیرحت  تسا  لاس  یـس  ام  .دندرک  هنیـسکاو  میرحت  لباقم  رد  ار  ام  تسا  لاس  یـس  هک  دـننکیمن  کرد  دـنمھفیمن و 

رتیوق و ربارب  دص  لبق  لاس  یس  هب  تبسن  ام  زورما  .داتـسیا  نمـشد  یاھ  هئطوت لباقم  رد  دوخ  نازیزع  نیرتزیزع  اب  دوخ ، لام  اب  دوخ ، ناج  اب  ناریا  تلم  .داتـسیا  ناریا  تلم  .دنزیمن 

رد نیا  بالقنا و  لوا  یاھزور  زا  میتسھ  رتولج  بتارمب  یمدرم ، قیمع  تریصب  رد  روشک ، تیریدم  رد  داصتقا ، نادیم  رد  تسایـس ، نادیم  رد  ملع ، نادیم  رد  ام  زورما  .میتسھ  رتولج 

.تسا هدش  لصاح  ناریا  تلم  یارب  نانمشد ، ینمشد  اب  شلاچ 

1391/04/07 هیئاضق ی  هوق نالوئسم  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

ی هناوتشپ نیا  زا  مدرم ـ  ینابیتشپ  زا  ار  یمالسا  یروھمج  سدقم  ماظن  هک  تسا  نیا  مھ  فدھ  دنربیم ؛ راک  هب  دنراد  ار  ناشدوخ  شالت  ی  همھ یمالسا ، یروھمج  اب  ی  هلباقم رد 

هبرـض مدرم  هب  میھاوخیم  دنتـسین : مدرم  اھمیرحت ، فدھ  هک  دننکیم  اعدا  غوردب  هتبلا  .تسا  نیا  شا  یلـصا فدھ  دینکیم ، هدھاشم  هک  اھنیا  اھمیرحت و  نیا  .دننک  مورحم  میظع ـ 

راچد ار  مدرم  دـنروایب ، هوتـس  هب  ار  مدرم  هک  تسا  نیا  یارب  اھراشف  .دـنمدرم  یلـصا ، فدـھ  اقافتا  هن ؛ .تسا  هعدـخ  بیرف و  غورد و  مھ  نیا  ناشاھاعدا ، ی  هیقب لـثم  .دـیاین  دراو 

مھ نادیم  نیا  رد  یھلا ، ی  هوق لوح و  هب  یھلا ، لضف  هب  هتبلا  .دوش  عطق  یمالـسا  یروھمج  ماظن  اب  اھنآ  یبلق  ی  هطبار دنرُبب ؛ لد  یمالـسا  یروھمج  ماظن  زا  ات  دـننک ، تالکـشم 

ار مدرم  هک  تسا  نیا  فدھ  زورما  هک  دننادیم  تسا ؛ هدشءاشفا  مدرم  یارب  نمشد ، ی  هعدخ نیا  .دنسانشیمن  ار  ام  ِنیلوئـسم  دنـسانشیمن ، ار  ام  ِمدرم  .دروخ  دنھاوخ  تسکش 

رد نیلوئـسم  افاصنا  اقح و  .دنلوغـشم  مھ  نیلوئـسم  .تسا  رتروشرپ  فلتخم ، یاھنادیم  رد  مدرم  روضح  مدرم و  یراشفاپ  هک  دینکیم  هظحالم  دینکیم ، هدھاشم  اذل  دننک ؛ هتـسخ 

.دننکیم دنراد  ار  ناشدوخ  شالت  نمشد ، شالت  اب  ی  هلباقم

راـچد ناـشدوخ  دـنا ، هرـصاحم ناـشدوخ  .دـنک  یداـصتقا  ی  هرـصاحم ار  یمالـسا  یروھمج  دوخ  لاـیخ  هب  دـناوتب  هکنیا  یارب  تسا  هدرک  زکرمتم  ار  دوخ  یورین  ی  همھ اـکیرمآ  زورما 

.میراد زیچ  همھ  ّهللادمحب  ام  .دنکیم  قرف  ام  عضو  اب  اھنآ  عضو  .تسین  لح  لباق  اھنآ  تالکشم  مھ  اتقیقح  دنلح ؛ لباق  ریغ  یساسا و  تالکشم  راچد  اکیرمآ  اپورا و  زورما  .دنلکـشم 

تیذا .تسا  یبوخ  رایـسب  تاناکما  روشک ، تاناکما  .میرادـن  یناھج  یراکھدـب  میراد ، یناسنا  عبانم  میراد ، یلاـم  عباـنم  میراد ، بوخ  ِمدرم  میراد ، یلخاد  تورث  میراد ، تاـناکما  اـم 

ی هئطوت نیا  هک  تسا  نیا  مھ  ام  نیلوئسم  شالت  .دھدب  شھاک  تاناکما  نیا  هب  ار  یمالسا  یروھمج  یسرتسد  دناوتب  هک  تسا  نیا  یارب  دنکیم ، نمـشد  هک  یـشالت  نمـشد ،

.دریگیم ماجنا  دراد  مھ  یبوخ  شالت  دنوشیم ، مھ  قفوم  ّهللاءاش  نا دننک ؛ یثنخ  ار  نمشد 

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

، نداتفا ایند  فراخز  ندرک  عمج  رکف  هب  تسا ؛ عونمم  یئوج  تذل تسا ؛ عونمم  یرگیفارشا  تسا ؛ عونمم  تلفغ  تسا ؛ عونمم  یتفگـشدوخ  تسا ؛ عونمم  فقوت  تفرـشیپ ، هار  رد 

هک یزور  نآ  .میراد  هلـصاف  نآ  اب  میا ؛ هدیـسرن هلق  هب  زونھ  ام  .مینکیم  تکرح  هنماد  رد  میراد  ام  .میـسرب  هلق  هب  میناوتیم  هک  تساـھتیعونمم  نیا  اـب  .تسا  عونمم  نیلوئـسم  یارب 

ار تکرح  .میراد  هلـصاف  زور  نآ  ات  ام  .دیـسر  دھاوخ  نایاپ  هب  دولآ  تثابخ یاھ  هضراعم دسرب ، هلق  هب  ناریا  تلم  هک  یزور  نآ  .دش  دـھاوخ  مامت  اھ  ینمـشد دـسرب ، هلق  هب  ناریا  تلم 

یور رب  یراذگریثأت  هک  یناسک  هب  دنراد ، مدرم  اب  نتفگ  نخـس  یئاناوت  هک  یناسک  هب  راوگرزب ، یاملع  هب  نایوجـشناد ، هب  نیلوئـسم ، هب  اھناوج ، هب  نم  .میھد  همادا  هفقو  یب دیاب 

رد صوصخب  مھ  یروانف ، ملع و  ی  هنیمز رد  مھ  تسایـس ، ی  هنیمز رد  مھ  میھد ؛ همادا  هفقو  یب ار  تفرـشیپ  تمـس  هب  تکرح  نیا  یتسیاب  ام  منکیم : ضرع  دـنراد ، مدرم  ناھذا 

هک یعناوم  نیا  مینکب ، ار  راک  نیا  رگا  .میئایبرب  بویع  نآ  عفر  ددـصرد  میـسانشب و  ار  ناـمدوخ  بویع  مینک ، حالـصا  ار  ناـمدوخ  مینک ، بیذـھت  ار  ناـمدوخ  .تیونعم  قـالخا و  ی  هنیمز

هبناجکی و یاھمیرحت  نیا  هک  یرثا  اھنت  .درادب  زاب  ولج  هب  تکرح  زا  ار  ناریا  تلم  دناوتیمن  میرحت  .درادـن  یرثا  میرحت  .تشاذـگ  دـھاوخن  رثا  دـننکیم ، داجیا  ام  هار  رـس  رب  ام  نانمـشد 

converted by Web2PDFConvert.com



.دوشیم رت  قیمع ام  مدرم  لد  رد  برغ  زا  ینمشد  ترفن و  هک  تسا  نیا  دراذگیم ، ناریا  تلم  یور  رب  هبناجدنچ 

1391/01/15 بالقنا ربھر  اب  هوق  هس  نالوئسم  زا  یعمج  رادید 

.تسا ناریا  نوزفازور  تردق  تفرشیپ و  یمالسا و  ماظن  رب  یداصتقا  راشف  میرحت و  لاس  یس  زا  شیب  یدمآراكان  رابكتسا ، ی  هھبج یاھ  شالت ندوب  هجیتن  یب رب  لیلد  نیرتراكشآ 

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 

.دنک دنُک  ار  نمشد  ی  هبرح دنک و  یثنخ  ار  اھمیرحت  نیا  رثا  تسناوت  یدایز 

1390/12/18 یربھر ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

مّھوت زا  جورخ  نیا  تسا ، یا  هنالقاع ِفرح  نیا  تسا ، بوخ  نیا  بوخ ؛ یلیخ  .مینکیمن  رکف  ناریا  اب  گنج  هب  ام  تسا  هتفگ  اـکیرمآ  روھمج  سیئر  هک  میدینـش  نیا  زا  شیپ  زور  ود  اـم 

رد ندـنام  یقاب  تسا ، بوخ  لوا  شخب  نآ  رد  مّھوت  زا  جورخ  نآ  .تسا  مّھوت  نیا  نومـضم -  هب  لقن  میروآ -  یمرد وناز  هب  ار  ناریا  مدرم  میرحت ، اب  ام  هک  تسا  هتفگ  شرانک  رد  .تسا 

تابـساحم نیا  ساسا  رب  هک  یا  یزیر همانرب رد  هک  تسادیپ  دوبن ، اھتیعقاو  یانبم  رب  دوب ، مّھوت  یانبم  رب  ناسنا  تابـساحم  یتقو  .دز  دھاوخ  هبرـض  اھنآ  هب  مود  شخب  نیا  رد  مّھوت 

.تسا نیمھ  نیا ، و  دروخ ؛ دھاوخ  تسکش  دھدیم ، ماجنا 

زا مدرم  ندرک  ادج  فدھ ، هک  مھ  دنتفگ  تسا -  لاس  هس  یـس و  ام  میرحت  هتبلا  دننکیم -  لامعا  هچ  هچ و  هدننک و  جلف یاھمیرحت  ناشدوخ  لوق  هب  هک  تسا  لاس  کی  نالا  بخ ،

ار نیا  مدرم  تسا ؛ یمالـسا  ماظن  هب  یأر  قودنـص ، رھ  یاپ  ندمآ  یتاباختنا ، دزمان  رھ  هب  یأر  .دنداد  یأر  یمالـسا  ماظن  هب  اجنآ ، دندمآ  مدرم  هک  دندید  اما  تسا ؛ یمالـسا  ماظن 

، نیاربانب .تسا  هدننک  رایـشھ  تسا ، هدننک  رادیب  ِیلیـس  یلیـس ، عاونا  زا  یکی  دراد ؛ یماسقا  عاونا و  یلیـس  نیا  تسا ؛ یلیـس  کی  تاباختنا ، هک  میدرک  ضرع  ام  .دنداد  ناشن 

.تشاد مھ  ار  ندز  یلیس  تیصاخ  ام  تاباختنا  نیا 

1390/12/12 مھن سلجم  تاباختنا  رد  یأر  ذخا  ماگنھ  هبحاصم  رد  تانایب 

اب هک  دھاوخیم  ناشلد  دنا ، هدروخ یلیس  دنا و  هدروخ تسکش  اھاج  یلیخ  رد  هک  یرابکتسا  یاھتردق  نیا  .دینیب  یم رگید ، دیونشیم  تسا ؛ دایز  ناریا  تلم  هیلع  ملتـشا  اھزور  نیا 

؛ دـننکیم وھایھ  یھ  ناریا  ی  هلئـسم رد  اذـل  تسا ؛ هتـسجرب  ی  هلئـسم کی  ناریا  ی  هلئـسم دـنربب ؟ راک  هب  هچ  ی  هرابرد ار  وھایھ  نیا  .دـنزادنین  ات  کت و  زا  ار  ناـشدوخ  یئوھاـیھ ،

تلم اذل  تسا ، دایز  ناریا  تلم  هیلع  ینابز  یظفل و  یاھدـیدھت  نوچ  تسا ، دایز  اھلاجنج  نوچ  اذـل  .دـننکیم  رارکت  هک  یئاھفرح  نیا  زا  رـشب و  قوقح  ی  هلئـسم میرحت ، ی  هلئـسم

.دنک لمع  دناوتیم  تلم  .تسا  لمع  اب  نتفگ  اھنتفگ ، نیرتھب  اھندز ، فرح  نیرتھب  دینادیم  .لمع  اب  ندز  فرح  دـنزب ؛ فرح  رتھب  دـناوتیم  دراد و  یرتساسح  هاگیاج  هرود  نیا  رد  ناریا 

یوربآ یارب  تسا ، رتدیفم  روشک  ی  هدنیآ یارب  دنیایب ، یرتشیب  ی  هزیگنا طاشن و  روش و  اب  هچرھ  تسا ؛ رتدیفم  روشک  یارب  دـنیایب ، اھقودنـص  یاپ  رتشیب  هچرھ  زورما  هک  تساذـل 

.تسا رتدیفم  روشک  تینوصم  تینما و  ظفح  یارب  تسا ، رتھب  روشک 

1390/12/10 نارگراثیا ادھش و  هداوناخ  مدرم و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

راداو ینیـشن  بقع هب  دـنروایب ، رد  وناز  هب  دـننک ، عناق  ار  ناریا  تلم  دـنناوتب  مسینویھـص  نامزاس  هب  ی  هتـسباو ِیدوھی  ناروختفم  ناراد و  هیامرـس مسینویھـص و  برغ و  اکیرمآ و  رگا 

، دنتفگیمن ار  نیا  زور  کی  .تسا  نیا  یارب  اھـشالت  ی  همھ .تسا  نیا  فدھ  .میدناشن  ناشدوخ  یاج  رـس  ام  دندوب ، ورـشیپ  تلم  هک  ار  اھنیا  دینیبب ، دنیوگب : ایند  هب  دنناوتیم  دـننک ،

یاروش ی  هلیـسو هب  هچ -  میرحت  هچ ، میرحت  هچ ، میرحت  یزکرم ، کناب  میرحت  تفن ، میرحت  مینک -  میرحت  میھاوخیم  ام  دـنیوگیم  .دـنیوگیم  ًاـنلع  ًاحیرـص و  زورما  دـندرکیم ؛ ناـمتک 

بیجع .دوشب  هتـسخ  ناریا  تلم  هکنیا  یارب  دـتفیب ؟ یقافتا  هچ  هک  .رگید  ی  همانعطق شرـس  تشپ  رگید ، ی  هماـنعطق شرـس  تشپ  مینک ، رداـص  هماـنعطق  لـلم  ناـمزاس  تینما 

.تسا هدش  رت  ممصم رت و  تماقتسااب رت ، هدنز رتباداش ، ناریا  تلم  هتشذگ ، هچرھ  تسا ؛
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ار نامھار  میزادـنیب ، نیئاپ  ار  نامرـس  هک  میدوبن  یتلم  کی  ام  .تسا  مھم  یلیخ  نیا  اھـشلاچ ؛ رب  ی  هبلغ زا  تسا  تراـبع  لاـس  هس  ود  یـس و  نیا  رد  اـم  ّتوق  ی  هطقن نیرتمھم 

هیلع دنتشاذگ : یشارت  عنام رب  یانب  دنتشاذگ ، تیذا  رب  یانب  دنتشاد ؛ راک  ام  اب  یناھج  نیطلسم  یناھج ، زھجم  یاھتردق  لوا  زور  زا  هن ، دشاب ؛ هتشادن  یراک  ام  هب  یـسک  میورب ،

ینعی میا ؛ هدرک ادیپ  هبلغ  اھـشلاچ  نیا  ی  همھ رب  زورما  ات  ام  .دندرک  میرحت  دندروآ ، تسیرورت  دندرک ، راتفرگ  ار  ام  لاس  تشھ  دنتخادنا ، ام  ناج  هب  ار  مادص  دندرک ، لیمحت  گنج  ام 

ّتوق ی  هطقن نیرتمھم  نیا  .میا  هداد همادا  راوتـسا  تماق  اب  ار  نامھار  ّهللادمحب  ام  دروایبرد ؛ وناز  هب  دنک ، نامیـشپ  ار  ام  بالقنا  ام و  تلم  تسا  هتـسناوتن  اھـشلاچ  نیا  زا  مادکچیھ 

.تسام
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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 
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رد دنتساوخ  اھنیا  .ام  میرحت  هب  میمصت  نیمھ  هلمج  زا  دنفعض ؛ راچد  یللملا  نیب تامیمصت  رد  دنفعض ، راچد  یسایس  لئاسم  رد  دنفعض ، راچد  یداصتقا  لئاسم  رد  اھ  یبرغ زورما 

عفن هب  تھج  ود  زا  اھمیرحت  نیا  .دنتفگ  دنتفگ ، یھ  روآدرد ! یاھمیرحت  هدننک ، جلف یاھمیرحت  دندرک : دیدھت  .دننک  تازاجم  مالسا  رطاخ  هب  ار  ناریا  تلم  ار ، یمالـسا  یروھمج  عقاو 

رد رگا  .تسا  هداتفا  قافتا  هلئـسم  نیا  لاس  یـس  نیا  رد  هک  نانچمھ  مینکیم ؛ دـشر  لخاد  زا  میروآ ، یم ور  یلخاد  تیفرظ  دادعتـسا و  هب  میوشب ، میرحت  ام  یتقو  ًـالوا  تساـم :

تفرـشیپ یزاس  ینغ رد  ام  دندوب ، هتخاس  ناشدوخ  ار  رھـشوب  هاگورین  اھنیا  یمتا ، ی  هیـضق رد  رگا  میتشادن ؛ ار  بیجع  یاھتفرـشیپ  نیا  زورما  میدشیمن ، میرحت  حالـس  ی  هنیمز

، دننکیم میرحت  ار  ام  هچرھ  سپ  .میدیسریمن  اھاجنیا  هب  نامسآ ، هب  هراوھام  نداتـسرف  اضفاوھ و  یداینب و  یاھلولـس  رد  ام  دندوب ، هتـسبن  ام  یور  هب  ار  ملع  یاھرد  رگا  میدرکیمن ؛

.تسام عفن  هب  میرحت  نیا  سپ  .دوشیم  افوکش  یناشوج  ی  همشچ لثم  زور  هبزور دادعتسا  تیفرظ و  نیا  میروآ و  یم ور  میوشیم و  هجوتم  نامدوخ  یلخاد  تیفرظ  هب  ام 

هب راداو  ار  ناریا  ات  مینک  لامعا  ناریا  رب  میھاوخیم  ار  اـھمیرحت  نیا  اـم  دـنیوگیم  ناـشتاغیلبت  رد  ًاـبترم  روط  نیمھ  اـھنیا  هک  تسا  نیا  تساـم ، عفن  هب  اـھمیرحت  نیا  هک  یمود  تھج 

رگید یایاضق  یا و  هتـسھ ی  هیـضق رد  ینیـشن  بقع یارب  ناریا ، رب  راشف  یارب  اھمیرحت  نیا  هک  دـندیمھف  ایند  ی  همھ سپ  .یا  هتـسھ ی  هیـضق رد  ًـالثم  ـالاح  مینک ؛ ینیـشن  بقع

؛ درک دـھاوخن  ینیـشن  بقع هک  مھ  ناریا  دـننک ، ینیـشن  بقع هب  راداو  ار  ناریا  هک  تسا  نیا  یارب  اھمیرحت  نیا  دـتفا ؟ یم یقافتا  هچ  میدرکن ، ینیـشن  بقع ام  یتقو  بخ ، .تسا 

داـیز اـھنیا  مشچ  رد  ناریا  تلم  تردـق  ناریا و  تلم  تزع  دنکـشیم و  دـندرک ، ماـیق  هک  هقطنم  یاـھتلم  نیا  مشچ  رد  برغ  یاھدـیدھت  تبیھ  برغ و  تبیھ  هک  دوـشیم  نـیا  هجیتـن 

.تسام هب  تمدخ  عقاو  رد  مدرک ، ضرع  هک  یتھج  ود  نیا  زا  اما  تسام ، هب  ندز  هبرض  یارب  اھمیرحت  نیا  نیاربانب ، .تسام  عفن  هب  نیا  و  دوشیم ؛
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گنج هب  دیدھت  نیا ، .گنج  ی  هنیزگ ّیتح  ینعی  تسا ! زیم  یور  اھ  هنیزگ ی  همھ نابز : نیا  هب  دیدھت  دننکیم ؛ دیدھت  ًابترم  .مینکب  ضرع  اکیرمآ  یاھدیدھت  نیا  هب  عجار  مھ  هلمج  کی 

اھدـیدھت نیا  دوخ  هکنیا  رطاخ  هب  تساکیرمآ ؟ ررـض  هب  اھدـیدھت  نیا  ارچ  .تساکیرمآ  ررـض  هب  ربارب  هد  گنج ، دوخ  تساکیرمآ ؛ ررـض  هب  گنج ، هب  دـیدھت  نیا  بخ ، .نابز  نیا  اب  تسا 

یرکف و ی  هلباقم نادـیم  رد  دـنناوتیمن  دـنرادن ؛ یمالـسا  یروھمج  نامتفگ  لباقم  رد  ینامتفگ  کی  تسا ؛ یناـمتفگ  ی  هلباـقم یقطنم و  ی  هلباـقم زا  اـکیرمآ  زجع  ی  هدـنھد ناـشن

چیھ یزیرنوخ ، زج  درادن ؛ یقطنم  چیھ  روز ، زج  اکیرمآ  هک  تسا  نیا  شیانعم  نیا  .دننکب  روز  هب  ثبشت  روز و  هب  لسوت  دنوشیم  روبجم  دننک ؛ داجیا  یا  هبلغ ناشدوخ  یارب  یقطنم ،
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هک تسا  یزیچ  نامھ  نیا  تسکش ؛ دھاوخ  شدوخ  تلم  مشچ  رد  اھتلم و  مشچ  رد  تسا ، هتـسکش  نونکات  هک  هچنآ  زا  شیب  ار  اکیرمآ  رابتعا  نیا ، .درادن  دوخ  دربشیپ  یارب  یھار 

زا یـضعب  ًاـقافتا  .قباـس  یوروش  میژر  لـثم  تسا ؛ مولعم  شتـشونرس  دنکـشب ، شدوخ  مدرم  مشچ  رد  شراـبتعا  هک  یماـظن  نآ  یمیژر ، نآ  .دـنکیم  نیعم  ار  اـھمیژر  تشونرس 

ینعی .دش  طوقس  هب  رجنم  هک  تسا  یدالیم  ی 80  هھد رخاوا  یاھلاس  رد  قباس  یوروش  عضو  هیبش  برغ  اکیرمآ و  عضو  زورما  هک  دنتفگ  لبق  زور  دـنچ  نیمھ  یبرغ  نارظن  بحاص

ناشررـض هب  دننک ، دیدھت  هچرھ  اذـل  .تسین  میژر  نیا  یاقب  هب  یدـیما  رگید  دوشب ، طقاس  شدوخ  مدرم  مشچ  رد  قطنم ، ظاحل  زا  نامتفگ ، ظاحل  زا  یماظن  کی  یمیژر ، کی  یتقو 

، دـشاب مزـال  هک  یتقو  نآ  شدوخ ، تقو  رد  هک  میراد  یئاھدـیدھت  یتفن ، میرحت  هب  دـیدھت  گـنج و  هب  دـیدھت  ربارب  رد  مھ  اـم  هک  مھ -  دـننادیم  دـننادب -  نارگید  اـھنآ و  هتبلا  .تسا 

.دش دھاوخ  لامعا  هَّللاءاش  نا

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

اب یلو  دنکیم ، لمحت  ار  یتسینویھص  میژر  هک  یمالسا  هب  .نآ  نشخ  رجحتم و  عون  زا  هچ  و  ارگبرغ ، کیئال و  عون  زا  هچ  دیشاب ؛ نیبدب  سیراپ  ندنل و  نتگنشاو و  بولطم  مالـسا  هب 

نینمؤم و اب  ءاّدشا  دنزیم و  نماد  یبھذـم  یا و  هلیبق یاھگنج  هب  لخاد  رد  یلو  دـنکیم ، زارد  وتان  اکیرمآ و  یوس  هب  یتشآ  تسد  دوشیم ، هجاوم  هنامحریب  رگید  ِیمالـسا  بھاذـم 

یاھ هھد رد  .دنناشکیم  یقالخا  طاطحنا  یگدز و  فرصم برغ و  یراد  هیامرس ماد  هب  ار  امش  هک  دیشاب ، نیبدب  یسیلگنا  یئاکیرمآ و  مالـسا  هب  .دینکن  دامتعا  تسا ، رافک  اب  ءامحر 

زیچ همھ  زورما  و  دنتخیرگیم ؛ یمالـسا  یاھلبمـس  زا  دندرکیم و  راختفا  یوروش  ای  اکیرمآ و  سیلگنا و  هسنارف و  هب  دوخ  رتشیب  یگتـسباو  هب  نامکاح ، مھ  ناگبخن و  مھ  هتـشذگ ،

.تسا هدش  سکعرب 

نکمم دنھد ، همادا  ادخ  ریـسم  رد  ّهللاءاش  نا یبیل و ...  سنوت و  رـصم و  یاھتلم  رگا  یتاغیلبت ! یـسایس و  یماظن ، یداصتقا ، ماقتنا  دمآ ؛ دھاوخ  رب  ماقتنا  ددص  رد  برغ  هک  دینادب 

.دنوش دیدھت  اھمیرحت  هب  تسا 

1390/10/19 ید زورلاس ١٩  تبسانم  هب  مق  مدرم  رادید  رد  تانایب 

، دوبن ثداوح  نآ  تالوحت و  نآ  رگا  .دمآ  یمن دوجو  هب  دناشک ، هزرابم  نادیم  هب  ار  مدرم  هک  اھ  نیعبرا ی  هلسلس اھناتـسرھش و  نوگانوگ  ثداوح  نآ  دوبیمن ، مق  ید  هدزون  ی  هثداح رگا 

اکیرمآ و تبیھ  تسکش ، رابکتسا  تبیھ  دش ، عورـش  رابکتـسا  اب  شلاچ  دیـسر ، یزوریپ  هب  یمالـسا  بالقنا  .دیـسریمن  یزوریپ  هب  یمالـسا  بالقنا  دمآ ، یمن دوجو  هب  نمھب   22

رد ار  اھناملسم  دننکیم -  فرصت  اھناسنا  یایند  رد  ناشدوخ  دوجو  تیعقاو  زا  شیب  ناشدوخ  ِتبیھ  اب  هک  اھتردقربا -  یلاشوپ  تبیھ  ندش  هتسکش  نیا  رگا  .تسکـش  مسینویھص 

 - میرحت سدقم و  عافد  نامأوت  ِتخس  نارود  رد  یلیمحت ، گنج  رد  فلتخم ، ثداوح  رد  ناریا  تلم  تیمولظم  ناریا ، مدرم  یگداتـسیا  درک ، رادیب  تخادنا و  رکف  هب  فلتخم  یاھروشک 

اھتردـقربا نیغورد  تبیھ  ندیـشک  شلاچ  هب  نیا  رگا  دوبن ، یگداتـسیا  نیا  رگا  دوبن ، تابث  نیا  رگا  .داد  ناکت  ار  اھتلم  دـنتفر -  شیپ  تابث  اب  دنداتـسیا ، مکحم  روجنیا  ناریا  تلم  هکنیا 

کی زا  ثداوح  .دمآ  یمن دوجو  هب  دنزیم ، یدیدج  شقن  دنکیم و  نوگرگد  دراد  ار  هقطنم  زورما  هک  یثداوح  نیا  دمآ ؛ یمن دوجو  هب  یمالـسا  یرادیب  دندشیمن ؛ نادیم  دراو  اھتلم  دوبن ،

.دوشیم بترتم  نآ  رب  تاکرب  ی  همھ تاریخ و  ی  همھ تقو  نآ  دوب ، لمع  رارمتسا  دوب ، هار  رد  موادت  دوب ، ربص  دوب ، تماقتسا  رگا  .دوریم  شیپ  راو  هریجنز دوشیم و  عورش  هطقن 

1390/10/19 ید زورلاس ١٩  تبسانم  هب  مق  مدرم  رادید  رد  تانایب 

هک اھ  هار مامت  زا  هدش ؛ ثبشتم  دوشب ، ثبـشتم  لسوتم و  تسا  هتـسناوتیم  هک  یقرط  مامت  هب  دنیاھتـسینویھص -  اکیرمآ و  مھ  هھبج  نآ  رادمدرـس  هک  ام -  لباقم  ی  هھبج زورما 

رد مدرم  یگداتـسیا  لماع  و  ماظن ، ی  هدـننک تیوقت  لماع  ینعی  لماع ، ود  نیا  دـناوتب  هکنیا  یارب  تسا ، هدرک  یریگ  هرھب دـنک ، یریگ  هرھب ناریا  تلم  اـب  ی  هلباـقم یارب  هتـسناوتیم 

یارب دننکیم -  لابند  لماک  دانع  اب  و  مینکیم -  ارجا  بیوصت و  ناریا  هیلع  رب  ام  هک  یئاھمیرحت  نیا  دنیوگیم  دننکیم ؛ حیرصت  ار  نیمھ  مھ  ناشدوخ  .دربب  نیب  زا  دنک و  فیعضت  ار  هنحص 

؛ دـیایب دوجو  هب  هنخر  نیلوئـسم  ی  هدارا رد  اـی  دریگب ، تروـص  راـک  نیا  اـی  .دـننک  تشپ  یمالـسا  ماـظن  هب  مدرم  دـنوش ، جراـخ  هنحـص  زا  مدرم  مینک ، هتـسخ  ار  مدرم  هک  تسا  نیا 

اھنآ یاھ  یریگ میمـصت ی  هنیزھ هک  دـننک  ساسحا  یمالـسا  یروھمج  نیلوئـسم  میھاوخیم  دـنیوگیم  تسا : نیا  اـھنآ  ریبعت  .دـننک  رظندـیدجت  ناـشدوخ  ِتابـساحم  رد  نیلوئـسم 

دیدرت داجیا  مدرم  رد  ای  .دـننکیم  لابند  ار  راک  ود  نیا  دـنراد  دـندلب ، هک  یئاھدـنفرت  ی  همھ اب  ناشناوت ، ی  همھ اب  .روشک  نیلوئـسم  ی  هدارا رد  ندرک  داجیا  هنخر  ینعی  نیا  .تسـالاب 

دنناوتیمن ار  مادکچیھ  دندرک ؛ هابتـشا  .دننک  رظندیدجت  ناشدوخ  یاھمیمـصت  رد  هک  دننک  راداو  ار  نیلوئـسم  دننک و  دیدرت  داجیا  نیلوئـسم  رد  ای  دننک ، ادـج  ماظن  زا  ار  مدرم  دـننک و 

.دنھد ماجنا 

1390/10/11 بالقنا ربھر  اب  اپورا  نایوجشناد  یمالسا  نمجنا  هیداحتا  یاضعا  رادید 

عوضوم رد  تفرشیپ  اھ و  میرحت اب  هلباقم  هک  هتشاد ، یریگمشچ  یاھ  تیقفوم نآ ، اب  هتسباو  یغیلبت  یداصتقا و  میظع  هدیچیپ و  ی  هکبش رابکتسا و  اب  ییورایور  رد  یمالسا  ناریا 

.تشاد دھاوخ  همادا  یزوریپ  دنور  نیا  تسا و  هدوب  اھدرواتسد  نیا  زا  یشخب  یا  هتسھ

1390/08/11 نایوجشناد نازومآ و  شناد رادید  رد  تانایب 

اذل تسا ؛ یمالـسا  یروھمج  تکرح ، نیا  یزکرم  ینوناک و  ی  هطقن دننیب  یم دننکیم ، یـسررب  دـننکیم ، هعلاطم  دننیـشن  یم ناشرکف  یاھقاتا  رد  ناشدوخ -  لوق  هب  نارگلیلحت - 

دنراد مامت  ِدیما  اب  هدنیآ و  هب  ینیبشوخ  اب  ادخ ، هب  لکوت  اب  تردـق ، اب  تأرج ، اب  ار  هار  نیا  دنداتـسیا و  مکحم  هک  ام  نالوئـسم  هجوتم  ام ، یاھناوج  هجوتم  دـنوشیم ؛ اھامـش  هجوتم 

ناریا تلم  یارب  یا ، هئطوـت رھ  رد  هتبلا  .دـننکیم  هئطوـت  ناریا  تلم  هیلع  دـنراد  هک  تسا  لاـس  ود  یـس و  .دـننکب  بخ ، دـننکیم ؛ هئطوـت  ناریا  تـلم  هـیلع  تـقو  نآ  .دـنھدیم  هـمادا 

هب یراشف  میرحت  تسا  نکمم  .دـننکیم  میرحت  ار  ام  .هتفر  رتالاب  هلپ  کی  ناریا  تلم  هدـش ، یثنخ  هک  یا  هئطوت رھ  زا  سپ  تسا و  هدـش  زوریپ  ناریا  تلم  اـما  دـندرک ، یئازفا  تمحز

زا ناشدوخ  یناریا  ناناوج  اما  دنتـسب ، یناریا  یاھناوج  یور  رب  ار  یروانف  ملع و  ناشدوخ  لایخ  هب  .دـنکیم  رتشیب  ار  وا  یئاناوت  دربیم ؛ ولج  هجرد  کـی  ار  ناریا  تلم  اـما  درواـیب ، دوجو 

یئاج هب  اھنآ  ی  هزرابم .تسا  ربارب  اھ  هد تسا ؛ ربارب  هس  ربارب و  ود  تفگ  دوشیمن  هتـشذگ ، هب  تبـسن  ام  تفرـشیپ  یرواـنف ، ملع و  ی  هنیمز رد  زورما  .دندیـشوج  ناـشدوخ  نورد 

زوریپ ناریا  تلم  اما  دنروخیم ، تسکش  اھنآ  دسریمن ؛ یئاج  هب  دنھار ، نیا  رد  رادیاپ  ادخ و  هب  یکتم  شناناوج  هک  یتلم  هاگآ ، تلم  روبص ، تلم  ریصب ، تلم  کی  اب  ی  هزرابم .دسریمن 

.دش دھاوخ 

1390/07/28 هاشنامرک ناتسا  یئارجا  نیلوئسم  رادید  رد  تانایب 

؛ دیایبرب لمعلا  سکع ددصرد  دصرتم  هجوتم و  ِنمـشد  هک  تسا  یفاک  لیلد  نیمھ  دشاب ، هتـشادن  دوجو  نیا  رب  یرگید  لیلد  چـیھ  رگا  .مینکیم  تکرح  ولج  هب  بوخ  یلیخ  میراد  ام 

یدام ی  هجنپ یوق ِنمـشد  کی  هک  رابکتـسا -  ی  هھبج یتقو  .دـننکیم  حرطم  ایند  رد  نوگانوگ  یاھ  هناھب یداصتقا و  راشف  تاغیلبت و  ریغ  تاغیلبت و  رد  دـینیب  یم هک  یئاھراک  نیمھ 

، دیتشادن یتفرشیپ  دیدوب ، هدنام  بقع دیدوب ، تیصاخ  یب دیدوب ، رثا  یب امش  رگا  ّالاو  دیوشیم ؛ قفوم  دیراد  امش  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  نیا  دوخ  دوشیم ، نادیم  دراو  روجنیا  تسا - 

.دیوریم ولج  دیراد  امش  هک  دنیب  یم نمشد  دزادنیب ؛ رد  هجنپ  امش  اب  روجنیا  هک  تشادن  یرارصا  نمشد 

1390/07/25 هواپ مدرم  عامتجا  رد  تانایب 

نتخادنا و گنچ  رد  نمـشد  عیجـشت  بجوم  نمـشد ، لباقم  رد  ینیـشن  بقع مدق  کی  ّالاو  دنکن ؛ ینیـشن  بقع مھ  مدق  کی  ناسنا  نمـشد ، لباقم  رد  هک  تسا  نیا  تیقفوم  هار 

یماظن راشف  دوب ؛ دایز  راشف  هکنیا  اب  .درکن  ینیشن  بقع نمشد  لباقم  رد  مدق  کی  لاس ، ود  یس و  نیا  لوط  رد  هک  دراد  ار  راختفا  نیا  یمالسا  یروھمج  .دوشیم  نتخادنا  تسد 

! ناردارب نم ! نازیزع  منکب ؛ ضرع  امـش  هب  نم  .میدرکن و  ینیـشن  بقع اـم  یلو  دوب ، یتاـغیلبت  یاـھراشف  دوب ، یـسایس  یاـھراشف  دوب ، میرحت  راـشف  دوب ، یتـینما  راـشف  دوـب ،

.درک دنھاوخن  ینیشن  بقع مدق  کی  نانمشد ، راشف  یھاوخ و  جاب لباقم  رد  مھ  نیا  زا  دعب  روشک  نیلوئسم  ناریا و  تلم  دینادب  هقطنم ! نیا  رکفنشور  هاگآ و  ناناوج  نارھاوخ !

1390/07/20 هاشنامرک مدرم  گرزب  عامتجا  رد  تانایب 

، بالقنا یزوریپ  لوا  لاس  زا  .تسین  یا  هزات زیچ  ام  یارب  میرحت  دـنیوگیم ؛ میرحت  زا  نخـس  زورما  .دوب  اھمیرحت  یداصتقا و  یاـھراشف  شلاـچ  نیمھ  گرزب ، یاھـشلاچ  زا  رگید  یکی 

زا جراخ  زا  میتساوخیم  ام  ما ؛ هتفگ یتقو  کی  نم  .دیسر  دوخ  جوا  هب  اھتیدودحم  اھمیرحت و  نیا  گنج ، لوط  رد  دش و  عورش  یئاپورا  یاھروشک  اکیرمآ و  فرط  زا  هبناجکی  یاھمیرحت 
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هن الاک  الاح  ناریا ! دیایب  دنک ، روبع  وا  کاخ  لخاد  زا  الاک  نیا  هک  دادیمن  هزاجا  قباس -  یوروش  درکیم -  روبع  اجنآ  زا  دیاب  رادراخ  میس  نیا  هک  یروشک  .مینک  هیھت  رادراخ  میس  روشک 

؛ دندوب میرحت  داجیا  لابند  هب  یداصتقا  یاھ  هنیمز ی  همھ رد  .دندروآ  دوجو  هب  ام  روشک  هیلع  تیدودحم  ردقنیا  تسا ! رادراخ  میـس  تسا ؛ یمجاھت  حالـس  هن  تسا ، یماظن  یالاک 

اھتـسایس و نآ  ی  همھ مدرم ، امـش  تریـصب  ربص و  کـمک  هب  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  اـما  دـنروایب ؛ رد  وناز  هب  ار  ماـظن  دـنروایب ، رد  وناز  هب  ار  ناریا  تلم  هک  دوب  نیا  مھ  ناشـضرغ 

.دروآرد وناز  هب  ار  ناراذگتسایس 

هب اھ ، هنیمز ی  همھ رد  راکتبا ، یروآون و  یاھنادیم  رد  ام  هک  دش  بجوم  اھتیدودحم  اھمیرحت و  اھعنم و  نیمھ  .مینک  هدافتسا  تصرف  کی  ناونع  هب  اھتیدودحم  نیمھ  زا  میتسناوت  ام 

نم .دنتـسناد  ام ، ناناوج  ام ، مدرم  ام ، تلم  .دـننک  ادـیپ  تسد  اھتفرـشیپ  نآ  هب  دنتـسناوتن  مھ  یدامتم  یاـھلاس  لوط  رد  هقطنم  یاـھروشک  هک  مینک  ادـیپ  تسد  یئاھتفرـشیپ 

لاس دنچ  ینعی  یدالیم -  ی 70  هھد رد  هک  یئاھبالقنا  .متفگ  رگید  یاھرادـید  زا  یـضعب  لالخ  رد  دـیاش  منک ؛ ضرع  ار  اھنیا  نم  تسین  لاجم  الاح  هک  اھبالقنا ، رد  مراد  یئاـھلاثم 

.دنک تفرشیپ  روجنیا  تسناوت  ام  میظع  بالقنا  .دندوبن  هسیاقم  لباق  دنتشاد ؛ یرابتقر  عضو  دندوب ، هداتفا  قافتا  اھروشک  زا  یضعب  رد  ام -  بالقنا  زا  لبق 

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

نم تسا  مزال  هتبلا  .دش  هتفگ  هک  تسا  یئاھمیرحت  نیمھ  شا  هنومن هک  دننکیم ، هدافتـسا  ام  هیلع  دـنراد  یداصتقا  رازبا  زا  ناریا  تلم  نانمـشد  یمالـسا و  ماظن  نانمـشد  زورما 

یثنخ ار  اھمیرحت  .دینک  هدافتـسا  درک و  هدافتـسا  دیاب  هنالقاع  هناکریز و  یقطنم و  تسرد و  یاھـشور  ی  همھ زا  .دننکیم  راک  اھمیرحت  لباقم  رد  هک  یا  هعومجم نیا  زا  منک  رکـشت 

، مینکیم هدـھاشم  نامدوخ  لباقم  رد  ار  رابکتـسا  یداصتقا  یماظن و  ِیرھاـظ  ِمیظع  مجح  نیا  اـم  هک  یتقو  .دـینک  یثنخ  ار  روز  مک عقاو  رد  نکیل  دـنملکیھ و  ِنمـشد  ریبدـت  .دـینک 

راظتنا ناگدـننیب  ای  دراد  راظتنا  شدوخ  هک  نانچنآ  هن  شراک  ی  هجیتن اما  گرزب ، شمجح  دایز و  شیوھ  یاھ و  دایز و  شکرحت  دـتفا ! یم یرج » ماـت و   » نوتراـک ی  هبرگ داـی  هب  ناـسنا 

.دراد یگتسب  امش  یکریز  هب  نیا  .تسا  یروج  نیمھ  ًاعقاو  .دنراد 

رد هک  دـش  بجوم  اھمیرحت  نیمھ  بخ ، .دوب  هدـننک  جـلف هن  دوب ، دنمـشوھ  نانچنآ  هن  اھمیرحت  نیا  هک  مینیب  یم اما  هدـننک ؛ جـلف یاھمیرحت  اـی  دنمـشوھ  یاـھمیرحت  دـنتفگ  اـھنآ 

یتعنـص و تادـیلوت  ی  هنیمز رد  ار  یگرزب  یئاھراک  میروایب ؛ دوجو  هب  یملع  یاھ  هنیمز رد  ار  یبوخ  کرحت  میـسرب ؛ یئافکدوخ  هب  میتشادـن ، یئاـفکدوخ  هک  یئاـھزیچ  زا  یرایـسب 

.میسرب مینک ، یثنخ  ار  میرحت  نیا  هکنیا  یارب  ینوگانوگ  یاھ  هار هب  و  میشاب ؛ دھاش  نامروشک  رد  یماظنریغ  یماظن و 

ینعی تسین ؛ ریذپ  ناکما نیا  دنھدب ؛ همادا  ینالوط  تدم  ار  راتفر  نیا  تکرح و  نیا  هک  دنروایب  تقاط  دنناوتب و  اھنیا  هک  تسین  روجنیا  .دینادب  امـش  دش ؛ دـھاوخ  یثنخ  اھمیرحت  نیا 

نیا یتقو  دنچ  کی  الاح  .دنک  هچ  دـنک ، هذـخاؤم  دورب ، روشک  نالف  هب  وا  ی  هژیو ی  هدـنیامن الاح  ولو  دـننک ؛ شوگ  اکیرمآ  فرح  هب  هک  تسین  یئایند  ایند ، زورما  .دریذـپیمن  ار  نیا  ایند 

عقوت هدـننک ، جـلف دـنتفگ  لاسما  لوا  رد  اھنیا  هک  یزیچ  نآ  دـینکیم ؛ هدـھاشم  امـش  مھ  زورما  متفگ ، مھ  لبق  هام  دـنچ  نم  هتبلا  .تسین  همادا  لباق  نیا  اما  تشاد ، دـھاوخ  همادا 

سپ .هدیماجنا  ام  رتھب  کرحت  هب  هَّللادمحب  یچیھ ، دیـسرن ، هک  جلف  هب  تشذـگ ، مھ  رتشیب  هام ، راھچ  هس  نیا  .دـسرب  جـلف  هب  ًاعقاو  هام  راھچ  هس  فرظ  رد  هک  دوب  نیا  ناشدوخ 

.دریگب ماجنا  یھلا  تیامح  هب  دامتعا  اب  لاعتم و  یادخ  هب  لکوت  اب  هنادنمشوھ و  دنمفدھ و  تکرح  کی  تدھاجم ، کی  هَّللاءاش  نا یتسیاب  ینعی  .تسا  نیا  یارب  یداصتقا  داھج 

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

ی هلئـسم شا  هناھب هچرگ  اھمیرحت  .تسا  داصتقا  هار  زا  یمالـسا  یروھمج  ماظن  ناریا و  تلم  ندز  نیمز  یرابکتـسا ، تسایـس  .میدرک  مالعا  یداصتقا » داھج  لاس   » ار لاسما  ام 

، دوب روشک  نیا  یاھمیرحت  زاغآرس  هک  یا  هدمع یاھمیرحت  تسھ ، ناتدای  دیاش  .تسین  یا  هتسھ یژرنا  اھمیرحت ، ی  هلئسم حرط  لماع  دنیوگیم ؛ غورد  اما  تسا ، یا  هتسھ یژرنا 

« - وتاماد  » میرحت هب  تسا  فورعم  نوچ  اما  دوبن ، یمھم  میرحت  یلیخ  هتبلا  هک  شفورعم  مقر  نآ  الاح  هک  دوبن ؛ روشک  نیا  رد  یا  هتـسھ ی  هلئـسم زا  یماـن  ًالـصا  هک  دوب  یتقو  نآ 

یداصتقا ندرک  جـلف  اھمیرحت ، فدـھ  .دوبن  حرطم  یا  هتـسھ یژرنا  ی  هلئـسم ًالـصا  هک  تسا  یتقو  لام  دـنتفرگ -  ار  شلابند  درک و  حرطم  اکیرمآ  ی  هرگنک رد  مان  نیا  هب  یـسک  هک 

.دنکیم لمحت  ار  اھمیرحت  نیا  دراد  تسا  لاس  ود  یس و  هک  دراد  ناریا  تلم  ار  راختفا  نیا  هتبلا  .تسا 

هک شیپ  لاس  یس  .تسا  زیچان  کچوک و  روشک ، رد  هدـنزاس  یاھتیلاعف  عونت  هعـسوت و  لباقم  رد  نکیل  هدوب ، رتشیب  ریخا  یاـھلاس  رد  اـھمیرحت  عونت  اـھمیرحت و  ی  هعـسوت هتبلا 

مھ هدـعو  یھ  روط  نیمھ  دـننکیم و  ارجا  بیوصت و  دـنراد  ام  هیلع  زورما  هک  یئاھمیرحت  ات  دوشب  عقاو  رترگراک  ام  هیلع  دوب  نکمم  اـھمیرحت  نآ  دـندرک ، عورـش  اـم  هیلع  ار  اـھمیرحت 

: مینک هلباقم  اھمیرحت  اب  فلتخم  یاھلکش  هب  میناوتیم  میدرک ؛ ادیپ  هبرضدض  تلاح  کی  ًاجیردت  اھمیرحت  لباقم  رد  ام  هک  تسا  نیا  شیانعم  نیا  .درک  میھاوخ  شرتشیب  هک  دنھدیم 

راک هک  یا  ینورد یاھتیفرظ  هب  ندروآ  ور  تھج  زا  ای  دـنربب -  راـک  هب  ار  درگـش  نیا  تلم  تلود و  هک  تسا  بوخ  تسا و  یفیرظ  بلاـج و  بوخ و  درگـش  هک  اـھمیرحت -  ندز  رود  اـب  اـی 

نیمز ینعی  یمالسا ؛ ناریا  ندز  نیمز  ینعی  تسا ؛ یمالـسا  یروھمج  ندز  نیمز  نمـشد ، فدھ  سپ  .هتفرگ  ماجنا  مھ  الاح  ات  دریگب و  ماجنا  دیاب  ًامتح  تسا و  یئانبریز  یداینب و 

ار لباقم  ی  هھبج .دوب  زھجم  شلباقم  رد  یتسیاب  نیاربانب  .هداد  قنور  هداد و  دشر  هدرب و  شیپ  زورما  ات  ار  ماظن  نیا  دوخ ، تیامح  اب  دوخ ، ینابیتشپ  اب  دوخ ، روضح  اب  هک  یتلم  ندز 

اب یکرحت  .تسین  داھج  شمـسا  یکرحت  رھ  هچ ؟ ینعی  داھج  .دھاوخیم  یداصتقا  داھج  نیا  درک ؛ هدامآ  دـیاب  ار  حالـس  نآ  دـض  تخانـش و  دـیاب  ار  وا  حالـس  رازبا و  تخانـش ، دـیاب 

ِتکرح کی  لباقم  رد  دنادب  ینعی  تسا ؛ نمشد  لباقم  رد  نیا  دنادب  ناسنا  هک  تسا  نیا  تسا ، داھج  شمسا  هک  کرحت  نیا  تایصوصخ  زا  یکی  .تسا  داھج  شمسا  یتایـصوصخ 

.تسا داھج  یلصا  طئارش  زا  یکی  دراد ، دوجو  هنامصخ  یریگتھج  نینچ  کی  لباقم  رد  هک  یتکرح  .دریگیم  ماجنا  دراد  هک  تسا  یدولآ  ضرغ هنامصخ و 

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

تیلاعف اھ و  هنارای یدـنمفدھ  ی  هلئـسم رد  .تسا  روشک  رد  داصتقا  ی  همئاـق تسا ؛ داـصتقا  ساـسا  دـیلوت ، .تسا  دـیلوت  شخب  زا  یتیاـمح  یاھتـسایس  لـماک  یارجا  ی  هلئـسم

زا یـضعب  هتبلا  .هدش  نیعم  هک  یدـصرد  نآ 30  تسھ : مھ  نوناـق  رد  هک  ناـنچمھ  دوشب ؛ هظحـالم  دـیلوت  شخب  زا  تیاـمح  ًاـمتح  هدرک ، عورـش  هنیمز  نیا  رد  تلود  هک  یمیظع 

راذگاو نامدوخ  هب  ار  ام  میرادن ؛ جایتحا  ام  هک  دنتفگ  مھ  یدیلوت  ِیداصتقا  نالاعف  زا  یـضعب  .تسین  زاین  دروم  دصرد  نیا 30  هک  دندقتعم  دندرک ، تبحص  نم  اب  هک  یتلود  نیلوئسم 

دیاب دیلوت  شخب  مھـس  .هاگتـسد  تیامح  کمک و  هب  دراد  جایتحا  دیلوت  لاح  رھ  هب  نکیل  دـشاب ، روجنیا  اھـشخب  زا  یـضعب  رد  تسا  نکمم  .مینکیم  هرادا  ار  نامدوخ  نامدوخ  دـینک ،

نیا زا  دیاب  هک  دنزیم ، همدص  اھنآ  هب  میقتـسم  ریغ  ای  میقتـسم  روط  هب  اھمیرحت  نیا  هک  میراد  یئاھ  هاگنب .دنروخیم  همدـص  میرحت  زا  هک  یئاھ  هاگنب زا  یـضعب  صوصخب  دوشب ؛ هداد 

.دوشب هدافتسا  انعم 

1390/05/19 نایوجشناد زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نیمھ .دینک  هزرابم  رابکتسا  تسایـس  نیا  اب  .تسا  لاذتبا  جیورت  نمـشد ، یاھتـسایس  زا  یکی  زورما  .دوشب  هھجاوم  نآ  اب  دوش و  زیھرپ  تدشب  یقالخا  لاذتبا  یگنھرف ، لاذتبا  زا 

 - میراد عالطا  ام  تسا ؛ تاعالطا  زا  یـشان  نیا  تسین ؛ هنوگراعـش  یاعدا  نیا  دننکیم -  یزیر  همانرب ار  لاذتبا  جـیورت  روط  نیمھ  دـننکیم ، یزیر  همانرب ار  یداصتقا  میرحت  اھنآ  هک  روط 

.دننکیم یزیر  همانرب دننکیم ، یحارط  دننیشن  یم

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

لاس ود  یـس و  نیا  لوط  رد  ام  .تسا  یمھم  زیچ  یلیخ  نیا  دراد ؛ ار  اھدیدھت  رب  ی  هبلغ یئاناوت  هک  تسا  هدرک  تباث  ماظن  هک  تسا  نیا  ماظن  توق  ی  هطقن تبثم و  ی  هطقن نیلوا 

دنتساوخیم اھنآ  هتبلا  .دروخب  هبرض  ماظن  هک  تسا  هدوب  نیا  اھدیدھت  نیا  ی  همزال یداصتقا -  دیدھت  یماظن ، دیدھت  یتینما ، دیدھت  یـسایس ، دیدھت  میتشاد -  یناوارف  یاھدیدھت 

کی تسا ؛ هدرک  ادـیپ  هبلغ  اھدـیدھت  نیا  ی  همھ رب  ماـظن  .دـنراد  هگن  بقع  ار  روشک  دـنراد ، هگن  بقع  ار  ماـظن  لـقاال  دوب -  ناشـسرتسد  زا  رود  نیا ، ـالاح  دـننک -  طـقاس  ار  ماـظن 

اھمیرحت .اھمیرحت  لثم  دوب ؛ ناگناگیب  فرط  زا  ًامیقتسم  اھنیا  زا  یـضعب  .دوب  نوگانوگ  یاھمیرحت  شا  هنومن کی  دوب ، اھ  یئاکیرمآ تاکرح  شا  هنومن کی  دوب ، یلیمحت  گنج  شا  هنومن

هچ و  دوب -  ناشدوخ  رایتخا  رد  هک  للم -  نامزاس  کمک  هب  هچ  .هدـننک  جـلف میرحت  دـنتفگ  ناـشدوخ  هدرک ؛ ادـیپ  تدـش  ریخا  یاـھلاس  اـما  تسا ، هتـشاد  دوجو  یداـمتم  یاـھلاس 

.دنتشاد تلاخد  اھنآ  ًامیقتسم  هک  دوب ، ناگناگیب  هب  طوبرم  اھنیا  .دندرک  لیمحت  ار  اھمیرحت  نیا  ًالقتسم ،
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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

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 

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

اھنآ هک  هچنآ  سکع  تسرد  دنتـشاد ؛ یئاھ  همانرب ناریا  هب  عجار  اھنآ  .دوریم  شیپ  دراد  للملا  نیب مسینویھـص  اکیرمآ و  یبرغ و  یاھتردـق  یاھتـسایس  سکع  تسرد  هقطنم  عاضوا 

یمالـسا یروھمج  ندز  نیمز  یارب  ار  ی 88  هنتف اھنآ  .تفرگ  ار  ناشدوخ  نابیرگ  یداصتقا  نارحب  اما  دـندرک ، میرحت  ار  ناریا  اھنآ  .دـمآ  شیپ  درک و  ردـقم  لاعتم  یادـخ  دنتـساوخیم ،

.هدش لزلزتم  ای  هدروخ  نیمز  یرگید  زا  سپ  یکی  ناشدوخ  هب  ی  هتسباو یاھمیژر  اھماظن و  اما  دندرک -  تیوقت  ینابیتشپ و  لقاال  ای  دندرک ، کرادت  ای  دندرک -  تیوقت 

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

نیا رد  .دـننکیم  هاگن  ماما  راگدـنام  ثاریم  ماما و  طخ  ماما و  هار  هب  مشچ ، نیا  اب  مدرم  .دـش  ام  بیـصن  یناوارف  تاقیفوت  مینک ، لابند  ار  ماما  ی  هراشا تشگنا  طـخ  میتسناوت  اـج  رھ 

نیا دوب -  یداصتقا  ی  هئطوت دوب ، یتینما  ی  هئطوت دوب ، یماـظن  ی  هئطوت ناریا  تلم  هیلع  .دـنک  یگداتـسیا  اـھ  هئطوت نیرت  نیگنـس لـباقم  رد  تسا  هتـسناوت  اـم  تلم  لاـس ، یس 

راک و لوغـشم  لماک  روط  هب  ناریا  تلم  هیلع  تاغیلبت ، یا و  هناسر ی  هدرتسگ یروتارپما  دوب -  یتاغیلبت  ی  هئطوت تسا -  هتـشاد  دوجو  لاس  یـس  نیا  لوط  رد  هدرتسگ  یاھمیرحت 

.درک یگداتسیا  اھ  هئطوت نیا  لباقم  رد  ماما ، هار  ماما و  بتکم  تکرب  هب  ناریا  تلم  .دوب  یسایس  ی  هئطوت تسا -  هدوب  کیرحت 

1390/01/14 اوق لک  هدنامرف  اب  ناریا  یمالسا  یروھمج  یماظن  دشرا  ناھدنامرف  رادید 

ندرک رظنفرص  زاس  هنیمز  میرحت  راشف و  ینیرفآ ، لاجنج  اب  دندرک  شالت  دنتفرگ و  راک  هب  ار  دوخ  یداصتقا  یتاغیلبت و  یسایس ، ناوت  مامت  یرابکتسا  یاھتردق  یا  هتسھ  هیضق  رد 

هیضق رد  ریگمشچ  تفرشیپ  نمض  هدمآ و  قئاف  رابکتسا  یاھراشف  اھشالت و  همھ  رب  یمالسا  ناریا  لاس  تشذگ ٨  زا  دعب  نونکا  اما  دنوش  عوضوم  نیا  زا  ناریا  یمالسا  یروھمج 

.تسا ایند  گرزب  یاھتردق  زا  رتیوق  اھ ، هدارا  گنج  رد  هک  هداد  ناشن  یا ، هتسھ 

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

هنافـسأتم اکیرمآ و  یرادمدرـس  هب  برغ  هک  تسا  یئاھمیرحت  اب  هناردتقم  هنادنمـشوھ و  ی  هھجاوم دھدیم ، ناشن  یداصتقا  ی  هنیمز رد  ار  فعاضم  تمھ  هک  یئاھزیچ  ی  هلمج زا 

رد ناـشدوخ  .دـنا  هدرک دـیدشت  ار  ناریا  میرحت  تکرح  ناـشدوخ  لاـیخ  هب  اـھنیا  لاـس 89  لوا  زا  .درک  لاـمعا  ناریا  هـیلع  اـکیرمآ  زا  یئاـپورا  یاـھتلود  زا  یـضعب  ی  هناروـکروک یوریپ 

.دوب نیا  ناشروصت  دروآ ؛ یمرد وناز  هب  ار  ناریا  تلم  یمالسا و  یروھمج  هھام  شش  جنپ  اھمیرحت  نیا  هک  دنتفگیم  دندرکیم ، تبحص  دیسریم -  ام  هب  شیاھربخ  هک  ناشتابساحم - 

یمالسا یروھمج  هب  ناشدوخ ، ماظن  هب  ناریا  تلم  هک  دننک  گنت  ناریا  تلم  رب  نانچنآ  ار  هرئاد  دننک و  راوشد  ناریا  تلم  رب  نانچنآ  ار  راک  اھمیرحت  ی  هلیـسو هب  هک  دندوب  رکف  هب  اھنآ 

دوخ یاھفدھ  هب  اھمیرحت  نیا  اب  تسناوتن  نمشد  .دش  دنُک  نمشد  غیت  تفرگ و  ماجنا  اھمیرحت  نیا  اب  یا  هنادنمتردق هنادنمـشوھ و  دروخرب  کی  .دوب  نیا  ناشفدھ  دنوش ؛ ضرتعم 

، دـننکیم فارتعا  اھ  یبرغ دوخ  زورما  .دـننک  روبع  هبقع  نیا  زا  دنتـسناوت  فلتخم  یاھـشخب  رد  نالوئـسم  یزور ، هنابـش مکارتم  راک  اب  دایز ، شـالت  اـب  هناتخبـشوخ  .دـنک  ادـیپ  تسد 

.درادن یا  هدیاف رگید  ناریا  میرحت  دنیوگیم 

دراو جراخ  زا  تسا ، نیزنب  هک  ار  تفن  ی  هدروآرف یدایز  غلابم  تفن ، ی  هدـننکدیلوت روشک  ام  تسا ؛ هدوب  نیمھ  نامز  لوط  رد  ام  راک  تالکـشم  زا  یکی  .مینکیم  میرحت  ار  نیزنب  دـنتفگ 

تامدقم ی  هیھت لوغشم  دنوش ، راک  هب  تسد  اھنآ  هکنآ  زا  لبق  ام ، روشک  نیلوئـسم  .دوش  دراو  نیزنب  میراذگیمن  تسا ، یمالـسا  یروھمج  فعـض  هطقن  نیا  دنتفگ  اھنیا  .میدرکیم 

، اھنآ میرحت  ی  هلیـسو هب  مھل .» قالخ  ماوقأب ال  نیّدلا  اذھ  ّدیؤی  هَّللا  ّنا   » .دوب اھنآ  میرحت  تکرب  هب  نیا  دش ؛ افکدوخ  ام  زیزع  روشک  نیزنب ، دیلوت  رد  هک  دیـسر  یئاج  هب  راک  .دـندش 

نادنمـشناد نیا  زا  رفن  دنچ  نابز  زا  میتفر ، دنفـسا  رخآ  هک  مھ  یھاگـشیامن  نیمھ  رد  ار  نیا  نم  .میدش  زاین  یب نیزنب  ندرک  دراو  زا  ام  دندرک ، شالت  دـنداتفا ؛ رکف  هب  ام  نیلوئـسم 

نامدوخ میدیمھف  میھدیمن ؛ امش  هب  دیمیرحت ، امش  دنتفگ  ام  هب  مینک ، هیھت  جراخ  زا  ار  شرازبا  میتفر  مینک ، دیلوت  ار  هاگتـسد  نیا  میتساوخیم  ام  هک  دنتفگ  نم  هب  .مدینـش  ناوج 

مھ روشک ، نیلوئـسم  مھ  .تسا  هنادنمـشوھ  دروخرب  نیا ، .میتخاس  ار  نیا  هناگیب  هب  جایتحا  نودـب  میدرک ، شالت  میدیـشک ، تمحز  میدرک ، رکف  لخاد  میدـمآ  .مینک  تسرد  دـیاب 

امـش یگنج ، کی  رد  هک  تسا  نیا  لثم  .دـندرک  مورحم  تشاد ، رایتخا  رد  هک  یئاـھرازبا  نیرت  هدـنرُب زا  ار  نمـشد  ینعی  دـندرک ؛ دروخرب  روجنیا  نمـشد  یاـھمیرحت  اـب  مدرم ، داـحآ 

.فعاضم یاھتمھ  زا  رگید  یکی  مھ  نیا  .دیتفرگ  و  دیریگب ؛ نمشد  تسد  زا  ار  هحلسا 

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

ناشن هتسجرب  نادرم  نیا  عاجش ، نارادرس  نیا  دوبن ، هلاس  تشھ  گنج  رگا  .درک  رت  یوق ار  ام  هلاس ، تشھ  گنج  .دش  رت  یوق دندرک ، هلمح  یمالـسا  یروھمج  هب  رتشیب  هچرھ 

یملع میرحت  دوبن ، یداصتقا  میرحت  دوبن ، یداصتقا  راـشف  رگا  .درکیمن  ادـیپ  روھظ  زورب و  لاـجم  مدرم  ی  هناـصلخم ِمیظع  تکرح  نیا  دـندرکیمن ؛ زورب  تلم  نیب  رد  دـندشیمن ، هداد 

شوج هب  ینورد  دادعتـسا  دندرک ، میرحت  .دندیـسریمن  نآ  هب  دنتفریمن ، شلابند  دوب ، هدامآ  دوب ، رـضاح  زیچ  همھ  ینعی  دندرکیمن ؛ ادـیپ  زورب  لاجم  ام  یاھناوج  یاھدادعتـسا  دوبن ،

؛» نورفاـکلا هرک  ول  هرون و  ّمتم  هَّللا  مھھاوفأـب و  هَّللا  رون  اؤفطیل  نودـیری   » .تسا نیمھ  مھ  نیا  زا  دـعب  .دـش  رت  هتـشارفارب یھ  مچرپ  نیا  درک ، دـشر  تلم  دیـشک ، ـالاب  تلم  دـمآ ،

.دش دھاوخ  لماک  .دوش و  لماک  رون  نیا  هدرک  هدارا  ادخ  اما  دننک ، شوماخ  ار  رون  دنھاوخیم 

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

یلام یاھتیدودحم  تسھ ، میرحت  دنراد -  دوجو  فلتخم  یاھـشخب  رد  اھتیدودحم  میوگیم ؛ اھراب  نم  مھ  حلـسم  یاھورین  ناھدـنامرف  ی  هیقب ورین و  ناھدـنامرف  ِزیزع  ناتـسود  هب 

طئارـش رد  لمع  یارب  دننیب  یم دعب  دنجنـسیم ، ار  دوجوم  طئارـش  هک  دنتـسھ  یناسک  اھناسنا  نیرتکریز  نیرتھب و  .دینک  روبع  دیاب  اھنیا  زا  دراد -  دوجو  ینوگانوگ  یاھزیچ  تسھ ،

اھدوبمک .دوشیمن  نیا  یچیھ ! سپ  میرادن ، هک  ار  نیا  دشن ، هک  نیا  بخ ، دیوگب  دنک ، هاگن  ناسنا  ّالاو  دننکیم ؛ هدافتـسا  اھتیفرظ  اھ و  یئاناوت نآ  زا  دنراد و  یئاھ  یئاناوت هچ  ینونک 

یورین رد  یک  شیپ ، ی  هھد ود  رد  ًالثم  .مینک  فشک  ار  نامدوخ  ی  هزات یاھتیفرظ  مینک ، هعجارم  نامدوخ  هب  رتشیب  ام  هک  دوش  ثعاـب  یتسیاـب  اـھدوبمک  .دـنک  فقوتم  ار  اـم  دـیابن 

یاھـشخب رد  ام ، یئاـضف  یاھـشخب  رد  .روج  نیمھ  مھ  رگید  یاھـشخب  رد  دـنک ؟ دـیلوت  درواـیب و  دوجو  هب  شدوخ  یارب  تاـناکما  همھ  نیا  دـناوتب  ورین  نیا  هک  دزیم  سدـح  یئاوھ 

تمھ ام  ناناوج  دـنتفر ، اما  درک ؟ ار  اھراک  نیا  دوشیم  هک  دزیم  سدـح  یک  شیپ  ی  هھد هس  ود  ات  ام ، ینف  یملع و  نوگانوگ  یاھـشخب  رد  ام ، یئوراد  یاھـشخب  رد  ام ، یکـشزپ 
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یزیتس و ناریا یاھتـسایس  یارب  دنھدیم  رارق  یا  هلیـسو ار  نیا  دننکیم ؛ ینمـشد  هتبلا  .دنیاشگیم  فارتعا  هب  نابز  مھ  ام  نانمـشد  زورما  هک  تسا  هدش  یئاھراک  .دش  دـندرک و 

.تسھ اھنیا  هکنیا  هب  دننکیم  فارتعا  نکیل  یزیتس ؛ مالسا یسارھ و  مالسا یسارھ و  ناریا

دوجو رد  دـینک  هدافتـسا  یا  هزات یاھتیفرظ  زا  هکنیا  غارـس  دـیورب  دیـشکن ؛ بقع  اپ  ًاقلطم  دراد ، دوجو  یئاھـشخب  رد  یئاھدوبمک  هکنیا  زا  مھ  امـش  میوگب ؛ امـش  هب  مھاوخیم  نم 

.تسا یندش  نیا  تسا ، یلمع  نیا  دینک ؛ ناربج  یرگید  قرط  زا  ار  اھدوبمک  نآ  و  ناتدوخ ، رھام  یاھ  هجنپرس ناوت  رد  ناتدوخ ، زغم  نھذ و  رد  ناتدوخ ، دادعتسا  رد  ناتدوخ ،

بجوم میرحت  .دش  سکعب  اما  دیباوخ ؛ دھاوخ  اھشخب  نیا  دندرک ، میرحت  هک  الاح  دندرک  لایخ  ناگدننک  میرحت  .میرحت  هب  میدش  التبم  روشک  یتعنص  یاھشخب  زا  یئاھشخب  رد  ام 

، رتکبـس رت ، هنیزھ مک دـندرک ؛ دـیلوت  ار  شرتھب  یدراوم  رد  دـندرک ، دـیلوت  .دـننک  دـیلوت  دـسرب ، ام  هب  دـھاوخیمن  نمـشد  هک  ار  هچنآ  ناشدوخ  هک  دـنتفیب  رکف  هب  ام  ناناوج  هک  دـش 

صوصخلاب امـش و  صوصخب  لنـسرپ -  ی  هعومجم لماش  نوگانوگ ، یاھـشخب  مرتحم  نالوئـسم  لـماش  مرتحم ، ناھدـنامرف  لـماش  نیا ، .دـینک  تکرح  یروجنیا  ورین  رد  .رتدـمآراک 

.دوشیم همھ  اھناوج - 

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

یراک رھ  دندرک ؛ شالت  دنتسناوت ، هچرھ  دندوب -  هھبج  کی  دوبن ، نمشد  کی  مھ -  نمشد  ی  هھبج دنداتسیا ؛ یراوتسا  هوک  لثم  ماما  رـس  تشپ  مھ  تلم  داتـسیا ، هوک  لثم  ماما 

گنج میظع  نیشام  نتخادنا  هار  هب  ات  یداصتقا ، میرحت  ات  هلاس ، تشھ  گنج  لیمحت  ات  یماظن ، یاتدوک  ات  یموق ، یاھگنج  ات  ینابایخ ، یاھگنج  زا  دندرک ؛ دمآ ، یمرب ناشتسد  زا 

، دـندرک شخپ  هعیاش  دـندز ، تمھت  دـنتفگ ، غورد  دراد : دوجو  یناور  گنج  ماما  هیلع  بالقنا و  هیلع  ناریا و  تلم  هیلع  هک  تسا  لاـس  ود  یـس و  .لاـس  ود  یـس و  لوط  رد  یناور 

.دننک فرحنم  لخاد  رد  ار  اھ  هار دندرک  یعس  دننک ، فالتخا  داجیا  دندرک  یعس 

1389/08/26 نابرق دیع  زور  رد  ناھفصا  مدرم  رادید  رد  تانایب 

تکرح و نادـیم  رد  هشیمھ  ار  دوخ  ناسنا  هک  تسا  نیا  داھج  تسین ؛ نتفرگ  تسد  هب  گنفت  طقف  داھج  .تسا  ورـشیپ  اھنادـیم  ی  همھ رد  دـش ، داھج  هب  دـقتعم  یتقو  تلم  کی 

، تسا لام  اب  یھاگ  تسا ، ناج  اب  یھاگ  داھج  .تسا  نیا  یمالـسا  داھج  داھج ؛ دوشیم  نیا  دـنک ؛ دـھعت  ساسحا  دـنک ، فیلکت  ساسحا  دـنیبب ، اھـشارت  عنام اھعنام و  اـب  هزراـبم 

کی هک  تسا  نیا  و  هَّللا ؛ لیبس یف داھج  دوشیم  نیا  تسا ؛ یأر  قودنص  یاپ  رد  روضح  اب  یھاگ  تسا ، نابایخ  رد  روضح  اب  یھاگ  تسا ، راعـش  نداد  اب  یھاگ  تسا ، رکف  اب  یھاگ 

.دوریم شیپ  تلم  کی  دھدیم و  دیما  دھدیم ، یگزات  دھدیم ، توارط  دھدیم ، دشر  ار  تلم 

ی هدیدپ نینچ  کی  اب  دھاوخیم  دمآ ، دوجو  هب  ایند  رد  هک  یمالسا  ماظن  دض  یمالسا و  بالقنا  دض  یمالـسا و  دض  ی  هھبج نآ  تسا ؟ نکمم  هنوگچ  تلم  نیا  اب  ی  هزرابم الاح  بوخ ،

هک یناسک  .درادن  ناکما  میرحت  اب  درادن ، ناکما  یماظن  دیدھت  گنج و  هب  دیدھت  اب  دندید -  دندرک ، ناحتما  درادن -  ناکما  گنج  اب  دنک ؟ هزرابم  دناوتیم  یروج  هچ  .دنک  هزرابم  یمیظع 

دوشیمن دیدھت  اب  هک  ار  تلم  نیا  دنکیم ، راک  هچ  دراد  دنادیم  دراد ، نامیا  دراد ، دیما  هک  یتلم  .دنبوکیم  نواھ  رد  بآ  دـنروایب ، رد  وناز  هب  میرحت  اب  ار  ناریا  تلم  دـنناوتیم  دـننکیم  لایخ 

.درک راداو  ینیشن  بقع هب 

1389/08/19 شترا ناگتخومآ  شناد یلیصحتلا  غراف مسارم  رد  تانایب 

، درکیم تیامح  وتان  درکیم ، تیامح  اکیرمآ  دـندرکیم ؛ تیاـمح  ار  دـسفم  ِدـساف  ِیثعب  میژر  اـیند  زور  نآ  ِبرغ  قرـش و  .دوب  سدـقم  عاـفد  نارود  رد  ناریا  تلم  ی  هبرجت مود ، ی  هبرجت

یمالـسا یروھمج  ماظن  دنناوتب  هکنیا  یارب  دندادیم ، یناسنا  یورین  دندادیم ، تاعالطا  دندادیم ، حالـس  دندادیم ، لوپ  درکیم ؛ تیامح  هقطنم  عاجترا  درکیم ، تیامح  زور  نآ  ِیوروش 

، دوخ ناناوج  نامیا  دوخ ، نامیا  هب  ءاکتا  اب  لماک ، تبرغ  رد  یگنج ، تازیھجت  حالس و  میرحت  صوصخب  هبناج ، همھ ِمیرحت  نایم  رد  ناریا  تلم  اما  دنناشکب ؛ تسکش  هب  ار  ناریا  تلم  و 

لطاب دنتخیر ، یتوغاط  میژر  رـس  رب  همھ  نیا  هک  یئاھ  هنیزھ دـھد و  تسکـش  ار  تازیھجت  حالـس و  هوک  هب  یکتم  نمـشد  نیا  تسناوت  دوخ ، حلـسم  یاھورین  یریلد  تعاجش و 

.دنک

امش حالس -  هب  دوخ  ناکیدزن  ناتسود و  زیھجت  یدام ، تردق  هب  ی  هیکت .تسا  هدرکن  ادیپ  زونھ  ار  یمالـسا  ناریا  اب  ی  هھجاوم هار  رابکتـسا  یایند  مھ  زورما  .تسا  نیمھ  مھ  زورما 

هدیاف یب اما  دوریم -  برغ  اکیرمآ و  یماظن  عیانص  نابحاص  بیج  هب  دوشیم و  اھحالس  نیا  فرص  هقطنم  نیا  یاھتلم  لوپ  ردقچ  و  دوشیم ، هقطنم  نیا  دراو  نردم  حالـس  ردقچ  دینیبب 

.دروخیمن ناشدرد  هب  دسریمن و  ناشداد  هب  اھنیا  اما  دننکیم ، جرخ  ار  اھلوپ  نیا  ةرسح .» مھیلع  نوکت  ّمث  اھنوقفنیسف  « ؛ تسا

1389/08/03 مق ی  هیملع ی  هزوح یناریاریغ  بالط  رادید  رد  تانایب 

ملق کی  تسا ؟ هدـش  هتفرگ  راک  هب  ماظن  نیا  هیلع  تلم ، نیا  هیلع  دولآرھز  ِیناھنپ  یاھرجنخ  ردـقچ  هئطوت ، ردـقچ  زورما  اـت  ناریا  یمالـسا  یروھمج  یزوریپ  لوا  زا  دـینادیم  اـمش 

ادص و رـس و  زورما  .تسا  هلاس  یـس  میرحت  یمالـسا ، یروھمج  دض  رب  هئطوت  ملق  کی  .دندرک  لیمحت  ار  گنج  ام  هیلع  لاس  تشھ  .دوب  هلاس  تشھ  گنج  کی  ام ، هیلع  هئطوت 

نیا ی  همھ رب  تلم ، نیا  یگداتـسیا  تلم ، نیا  ربـص  .تسا  یداـصتقا  میرحت  هک  تسا  لاـس  یـس  یمالـسا  یروھمج  تسین ؛ زورما  لاـم  میرحت  .دـننکیم  دـنلب  ار  میرحت  لاـجنج 

.دراد رارق  دوخ  یتینما  یسایس و  رادتقا  ی  هلق رد  یمالسا  یروھمج  یلاعت ، هَّللا  نذإب  یھلا ، قیفوت  هب  زورما  .دمآ  قئاف  اھ  ینکشراک اھتوادع و  اھتثابخ ،

1389/07/27 مق مدرم  گرزب  عامتجا  رد  تانایب 

.دـنوش ادـج  یمالـسا  ماـظن  زا  مدرم  دـیایب و  راـشف  مدرم  یور  هک  تسا  نیا  یارب  عقاو  رد  اـھمیرحت  دـیدشت  نیا  نکیل  دـندرک ؛ عورـش  اـم  روشک  هیلع  ار  میرحت  و 59  لاـس 58  زا 

مدرم تشاذگ و  دھاوخن  مدرم  یگدنز  رب  یھجوت  لباق  رثا  یھلا  قیفوت  هب  اھمیرحت  نیا  هک  دش  هداد  ناشن  ًالمع  مھ  دـندرک ، نالعا  مدرم  مھ  دـنتفگ ، نیلوئـسم  مھ  هناتخبـشوخ 

تسا و رت  نشور هدنیآ  هب  ناشدیما  رتشیب و  ناشنانیمطا  تسا ، هدش  ادیپ  هک  یمیظع  یاھتفرـشیپ  اب  زورما  دندرک ، لمحت  ار  بالقنا  لئاوا  ی 60 و  هھد تالکشم  تامحز و  نآ  هک 

.دننکیم یثنخ  ار  نمشد  ی  هئطوت دنتسیا و  یم نمشد  لباقم  رد 

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

رد اھمیرحت  هکنیا  یارب  دنتفرگ ، راک  هب  ار  یداصتقا  لئاسو  دـنتفرگ ؛ راک  هب  ار  یگنھرف  لئاسو  دـنتفرگ ؛ راک  هب  ار  یـسایس  لئاسو  دـنتفرگ ؛ راک  هب  ار  یطابترا  لئاسو  ی  همھ زورما ،

تـسا نیا  شا  هفیظو روط  نیمھ  نیا  هک  هدرک  راک  نیا  رومأم  ًاصوصخم  ار  شدوخ  یلوپ  یداصتقا و  ی  هبتریلاع رومأم  کی  اکیرمآ  تلود  .دتفین  راک  زا  هار  طسو  دوشن و  هنھک  ناریا  قح 

ِیلاعف شیب نیا  .دننک  راداو  ناریا  هیلع  ار  رگید  یاھروشک  مئاد  دریگب و  سامت  اھروشک  ناربھر  نارس و  اب  دنک ، ترفاسم  ایند  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  دنک ، تیادھ  ار  یئاھ  هتیمک هک 

.تسا ثداوح  نیرتزراب  نم  رظن  هب  زورما  یمالسا ، ماظن  لباقم  ی  هھبج رابکتسا و  ماظن 

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

.تسا ناناوجون  ناکدوک و  یاھ  یراـمیب زا  یکی  یلاـعف  شیب یراـمیب  .تساـم  لـباقم  ی  هھبج ِندـش  لاـعف  شیب  تسا ، رتزراـب  رت و  حـضاو همھ  زا  هک  یزیچ  نآ  یناـھج  لـئاسم  رد 

ًابلاغ فدـھ و  نودـب  اما  دایز ، کرحت  .دـننزیم  رد  نآ  رد و  نیا  هب  تسین ؛ فدـھ  تسین ، زکرمت  اما  دـنھدیم ، ماجنا  نوگانوگ  یاھراک  داـیز ؛ کرحت ، هک  تسا  نیا  شاـنعم  یلاـعف  شیب

، تمھت همانعطق ، میرحت ، دـننوگانوگ : تاکرحت  لوغـشم  .دـنکیم  هدـھاشم  نمـشد  ِلباقم  ی  هھبج رد  زورما  ار  تلاح  نیا  ناـسنا  .تسا  یلاـعف  شیب تلاـح  نیا  .یماـکان  اـب  هارمھ 

مھ یریثأت  چیھ  هک  ازورین  یاھلوپمآ  اب  یھ  روط  نیمھ  ار  اھنیا  هک  یلخاد ، نیضراعم  ِندرک  گنیپود  اھراکشزرو  حالطصا  هب  یلخاد ، ناضراعم  تیوقت  یمالـسا ، ماظن  هیلع  یزاسوج 

.دننک قیرزت  یھ  دنکیم ، لاعف  ار  وا  ًارھاظ  طقف  درادن و  یعقاو  تیوقت  رد 

1389/06/16 روشک رسارس  نانیرفآراک  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

اب دـھاوخیم  هک  ایند  رد  دراد  دوجو  ینمـشد  .میراد  رارق  یناھج  راشف  کی  لباقم  رد  زورما  اـم  هک  تسا  نیا  تسا ، مھم  ینیرفآراـک  تسا ، مھم  ناـمارب  راـک  زورما  هک  اـم  ِمود  لـیلد 
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همھ نیا  اب  یبوخ ، نیا  هب  روشک  کی  .تسا  نیا  فدـھ  .روشک  نیا  هب  دـنادرگرب  ار  شدوخ  ینمیرھا  ی  هطلـس دـینادیم ، اھامـش  هک  یئاھراک  نیا  اب  میرحت و  اـب  یداـصتقا و  راـشف 

ماظن عقاو  رد  دـندوب - اھ  یئاکیرمآ زور  کی  دـندوب ، اھـسیلگنا  زور  کی  هدوب ؛ ایند  رد  یتردـق  کی  نیگن  ریز  تاناکما ، ی  همھ اـب  یـشیجلا ، قوس تیعقوم  نیا  اـب  یعیبط ، عباـنم  عباـنم ،

دھاوخیم هطلس  .هدرک  هاتوک  ار  اھنیا  تسد  بالقنا  روشک ؛ نیا  رب  دندوب  طلسم  اھنیا  تسا - یروتارپما  نیا  زا  یا  هشوگ کی  اکیرمآ  الاح  .هطلس  یروتارپما  هطلـس ، هاگتـسد  هطلس ،

، میدرک لح  ار  یا  هتـسھ یژرنا  ی  هلئـسم ام  رگا  دـننکیم  لایخ  هک  یناسک  نآ  .تسا  هناھب  یا  هتـسھ یژرنا  ی  هلئـسم .تسا  نیا  یارب  اھـشالت  نیا  ی  همھ .روشک  نیا  هب  ددرگرب 

هناھب اھنیا  هک  دننکیم ، حرطم  ار  نوگانوگ  لئاسم  دننکیم ، حرطم  ار  رـشب  قوقح  ی  هلئـسم دننکیم ، حرطم  ار  یا  هتـسھ یژرنا  ی  هلئـسم .دننکیم  اطخ  دـش ، دـھاوخ  لح  تالکـشم 

ام دنیوگیم  .تسا  یداصتقا  میرحت  نیمھ  مھم  یاھراک  زا  یکی  .دننزب  نیمز  ار  بالقنا  دنھاوخیم  دـنروایب ؛ رد  وناز  هب  ار  تلم  کی  دـنھاوخیم  تسا ، راشف  ی  هلئـسم هلئـسم ، .تسا 

میراد یمالسا  یروھمج  تلود  رطاخ  هب  ام  اقآ  دیوگب  دیایب ، هوتـس  هب  ناریا  تلم  هک  تسا  نیا  یارب  میرحت  .تسا  ناریا  تلم  فرط ، ًالـصا  دنیوگیم ؛ غورد  تسین ! ناریا  تلم  نامفرط 

ناشتابـساحم رگید  دراوم  ی  همھ لثم  دنـسانشیمن ؛ ار  ام  تلم  هتبلا  .تسا  نیا  ًالـصا  فدـھ  .دوشب  عطق  یمالـسا  یروھمج  ماظن  اب  تلم  ی  هطبار میریگیم ؛ رارق  میرحت  راشف  ریز 

زا ار  تدوخ  ارچ  هک  هانگ ، نیا  رطاخ  هب  دننک  تازاجم  دـنھاوخیم  .هدرک  دازآ  هطلـس  راب  ریز  زا  ار  شدوخ  هک  تسا  نیا  ناریا  تلم  گرزب  هانگ  هطلـس ، ماظن  رظن  زا  .تسا  طلغ  ردـنا  طلغ 

؛ دنروآ یم راشف  اما  بخ ، .دننکیم  دنراد  راک  هچ  دننکب و  دیاب  راک  هچ  دنمھفیمن  تسا ؛ هابتشا  ناشتابـساحم  ًالـصا  .هدرک  ادیپ  ار  هار  تلم  نیا  .یا  هدرک دازآ  تلم ! یا  هطلـس ، راب  ریز 

.اھمیرحت هار  زا  یداصتقا  راشف 

تلم .مراد  نیقی  مھ  هدنب  مینزیم ؛ رود  ار  اھمیرحت  ام  هک  دنتفگ  تسرد  ناتسود  .تسا  نیا  شانعم  ینیرفآراک  زورما  .میروایب  دوجو  هب  روشک  رد  یعقاو  ِیتمواقم  داصتقا  کی  دیاب  ام 

، دندرک یھابتـشا  کی  هک  دوب  یـسایس  یاھ  هنیمز رد  هتـشذگ  یاھلاس  رد  هک  یرگید  دراوم  لثم  دننکیم ؛ ماکان  ار  ناگدننک  میرحت دننزیم ، رود  ار  اھمیرحت  روشک  نیلوئـسم  ناریا و 

، ریخا لاس  تسیب  هد  نیا  رد  .دننادیمن  اھناوج  الاح  .رگید  دبال  تسھ  ناتدای  دروم  دنچ  .دننک  یھاوخرذع  یکی  یکی  دندرگرب ، دندش  روبجم  ناشدوخ  دعب  دـنداد ، ماجنا  یتکرح  کی 

، تسا هدـش  هک  یئاھراک  نیا  ی  همھ .میمیرحت  وت  تسا  لاس  یـس  ام  تسین ، دـیدج  اـم  یارب  میرحت  هتبلا  .تسا  روج  نیمھ  مھ  هعفد  نیا  .دـنداد  ماـجنا  راـب  دـنچ  اـھراک  نیا  زا 

دوخ هک  روشک  نازوسلد  نالوئـسم و  ی  همھ یارب  تسا  یلیلد  نیا  یلو  بخ ، .دننکب  دـنناوتیمن  یراک  نیاربانب  هتفرگ ؛ ماجنا  میرحت  یاضف  رد  ناریا ، تلم  میظع  تکرح  نیا  ی  همھ

همھ .تسا  یمیظع  هاگراک  کی  زورما  ًاتقیقح  ناریا  روشک  هک  میظع ؛ هاگراک  نیا  نوزفازور  ندرک  قنور  رپ  هب  ینیرفآراک ، هب  دـیلوت ، هب  راـک ، داـجیا  هب  دـننادب  فلکم  دـننادب ، فظوم  ار 

.دننادب فظوم  دیاب  ار  ناشدوخ 

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

ناتعضوم تسیچ ؟ نارھت  ی  هینایب زا  امش  لیلحت  دوب ؛ یمھم  ی  هلئسم نارھت  ی  هینایب .دیشاب  هتشاد  عضوم  لیلحت و  ًامتح  دنکیم ، ادیپ  طابترا  روشک  تشونرـس  اب  هک  یلئاسم  رد 

زا امش  لیلحت  هتفرگ ؛ لکش  ناریا  هیلع  اپورا  اکیرمآ و  ی  هبناجکی یاھمیرحت  ای  هدش ، رداص  یمالـسا  یروھمج  هیلع  تینما  یاروش  ی 1929  همانعطق دیفلاخم ؟ دیقفاوم ؟ تسیچ ؟

کی الاح  میربب ؟ الاب  ار  نامیاھتسد  دنھدیم ، ناشن  نادند  دننکیم ، میرحت  دننکیم ، مخا  نوچ  دنک ؟ راک  هچ  ناریا  تسیچ ؟ ناتعضوم  .تسین  یکچوک  ی  هیضق نیا  تسیچ ؟ هیضق  نیا 

شدوخ زا  یگس  ی  هرھچ یلیخ  فرط  هک  یتقو  دنیوگیم  تسا ؛ نیا  ناشلیلحت  هک  دنتسھ  یا  یـسایس یاھ  هعومجم ام  روشک  لخاد  رد  تسا ؟ نیا  ناتلیلحت  میئایب ؟ هاتوک  یردق 

اب امش  دندید  هک  یدرجمب  .دنکیم  عیجشت  ار  فرط  ینیشن ، بقع هنوگ  رھ  هک  دیدقتعم  هن ؛ ای  مینیشنب ؟ بقع  دیراد ؟ لوبق  ار  نیا  امش  بوخ ، دینیشنب ! بقع  امش  دھدیم ، ناشن 

ات نزب  رتشیب  ات  ود  دنیوگیم  دننکیم ، راداو  ینیشن  بقع هب  ار  امش  کتک ، دوخ  ای  کتک  هب  دیدھت  دندید  هک  یدرجمب  .تسا  مخا  مدآ  نیا  جالع  دینک ؛ مخا  اقآ  دنیوگیم  دیـسرتیم ، مخا 

.تسا نیا  ایند  تابساحم  .تسا  یروجنیا  فرط ، .درادرب  تسد  شیاھفرح  ی  همھ زا  بوخ 
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مھ یمومع ؛ راکفا  یور  رب  یراذگرثا  یارب  یناور  گنج  یماظن ، دیدھت  یداصتقا ، راشف  تساھنیا : شیاھ  همانرب .دـھدیم  ماجنا  نمـشد  هک  هچنآ  هب  منکب  یئارذـگ  ی  هراشا کی  نم 

ماھلا هک  یزکارم  لخاد ، رد  دنتـسھ  کشالب  .لخاد  رد  یراکبارخ  یـسایس و  لـالتخا  داـجیا  .دـننکیم  دـنراد  هک  تسا  یئاـھراک  اـھنیا  یللملا ؛ نیب حطـس  رد  مھ  روشک ، لـخاد  رد 

دوجو یزکارم  کشالب ، دنتـسھ  مکولداجیل .» مھئایلوا  یلا  نوحویل  نیطایـّشلا  ّنا  « ؛ دنتـسھ یئاھراک  لوغـشم  اھنیا  نمـشد ، زا  ماھلا  اب  نمـشد ، تیادھ  اب  نمـشد ؛ زا  دنریگیم 

هرکاذم اما  تسھ ، مھ  یماظن  دیدھت  تسھ ، همانعطق  تسھ ، مھ  هبناجکی  یاھمیرحت  الاح  دنھدیمن ! تسد  زا  مھ  ار  هرکاذم  راعش  اھ  یئاکیرمآ اھراک ، نیا  ی  همھ رانک  رد  .دنراد 

رظن هب  .تسین  دیدج  مادکچیھ  ام ، نمـشد  عقاو  رد  ِریبادت  ام ، لباقم  ی  هھبج ریبادت  نیا  بوخ ، مینک ! هرکاذـم  مینیـشنب  ناریا  اب  میرـضاح  ام  ررکم : رد  ررکم  یِھ  دوشیم ؛ حرطم  مھ 

ی همھ رد  مھ  یماظن  دیدھت  دنراد و  هلاس  یس  ی  هقباس اھمیرحت  .دشاب  هقباس  یب هک  تسین ، دیدج  اھنیا  زا  مادکچیھ  هک  تسا  نیا  درک ، هجوت  نآ  هب  دیاب  هک  یتاکن  زا  یکی  نم 

.تسا هتشاد  دوجو  هرود  نیا  زا  لبق  یاھ  هرود
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یارب دندادیم  داھنشیپ  ام  هب  اکیرمآ  یاھتلود  مھ  لبق  زا  .تسین  دیدج  هتبلا  داھنشیپ  نیا  .دننزیم  هرکاذم  فرح  هک  تسین  دب  میئوگب ؛ همھ  زا  رتدوز  ار  نیا  هک  هرکاذم  ی  هیضق رد  اما 

لثم فرط  کی  .تسین  هرکاذم  راشف ، دیدھت و  ی  هیاس رد  ی  هرکاذم هک  تسا  نیا  حضاو  لیلد  کی  اما  دراد ، دوجو  یلئالد  هتبلا  .میا  هدرک در  ار  داھنشیپ  نیا  هشیمھ  مھ  ام  هرکاذم ؛

، هرکاذم نیا  هرکاذم ! زیم  تشپ  مینیـشنب  بوخ ، یلیخ  دیوگب  مھ  فرط  نآ  زا  دھدب و  ناشن  ار  یا  ینھآ تسد  کی  دنکب و  یمیرحت  دروایب و  یراشف  دنکب و  دیدھت  دھاوخب  اھتردقربا 

.تسا هدش  نادیم  دراو  هرکاذم  یارب  هرھچ  نیا  اب  هشیمھ  اکیرمآ  اذل  .مینکیمن  سک  چیھ  اب  ام  ار  یا  هرکاذم روجنیا  .تسین  هرکاذم 
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دیاب هک  دننکن  ضرف  یـصخشم  تیاھن  فدھ و  کی  هرکاذم  یارب  رانک ، دنراذگب  ار  میرحت  رانک ، دنراذگب  ار  دـیدھت  رانک ، دـنراذگب  ار  یتردـقربا  .مینکیمن  هرکاذـم  یتردـقربا  ی  هرھچ اب  ام 

نیا رطاخ  هب  مینکیمن ، هرکاذـم  مینکن ؛ هرکاذـم  رخآ  ات  هک  میا  هدروخن مسق  ام  متفگ  مدرک ، مالعا  یمومع  ینارنخـس  رد  زاریـش ، رد  لبق  لاس  دـنچ  رد  نم  .دـسرب  اـجنآ  هب  هرکاذـم 

دیـسرپیم تشاد ؛ تسود  لـسع  ناـکد ، یوت  دـشیم  دراو  هک  یطاولا  نآ  لـثم  دـنیوگب ؛ روز  دـنھاوخیم  اـھنیا  دنتـسین ؛ هدـننک  هرکاذـم اـھنیا  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  تسا ؛ ضراوع 

! دـیئوگب امـش  هچ  رھ  بوخ ، تفگیم : وا  ِراشف  ریز  رگید ؛ دیـسرتیم  هراچیب  بساک  نیا  دادـیم ، راشف  تفرگیم  ار  فرط  تسد  ناموت ، دـص  ًالثم  تفگیم  تسا ؟ دـنچ  لسع  ی  هشیش

یـس هب  دنیایب  ناموت  دص  زا  هک  دننک  راداو  ار  اھنآ  دنھدب ، راشف  ار  نارگید  تسد  دنناوتیم  رگا  .دشن  هلماعم  هک  نیا  دشن ، هرکاذم  هک  نیا  بوخ ! یلیخ  تفگیم  ناموت ، یـس  تفگیم 

نابدرن هک  یتردقربا  نابدرن  زا  دنوشن ، لسوتم  یئوگروز  هب  .داد  دھاوخ  خساپ  یراشف  رھ  هب  دوخ  کبـس  هب  مھ  وا  تفر ؛ دھاوخن  اھراشف  نیا  راب  ریز  هن ، یمالـسا  یروھمج  ناموت ،

.درادن ناکما  تسا ، روجنآ  هک  یتقو  ات  اما  درادن ؛ یلاکشا  دنیایب ، نیئاپ  تسھ ، مھ  یا  هدیسوپ
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، میرحت لباقم  رد  .دراد  یریبادـت  اھنیا  ی  همھ لباقم  رد  مھ  یمالـسا  یروھمج  .تسین و  دـیدج  اھ  ینمـشد نیا  تالمح ، نیا  هک  تسا  نیا  دوش ، هجوت  نآ  هب  تسا  مزـال  هک  هچنآ 

لباقم رد  هک  ار  هچنآ  دندمآ  دنھدب ؛ شرازگ  دنیایب  یداصتقا  یارزو  هک  مرتحم  روھمج  سیئر  زا  مدرک  تساوخرد  نم  .دنتفرگ  یبوخ  مکحتسم و  رایسب  ریبادت  نیلوئـسم  هناتخبـشوخ 

رایسب یاھراک  تسا ؛ یتسرد  رایسب  یاھ  یریگ میمـصت هک  دنتفگ ، دندرک ، یریگ  میمـصت اپورا  اکیرمآ و  ی  هبناجکی یاھمیرحت  دعب  و  تسھ -  میرحت  هک  تینما -  یاروش  ی  همانعطق

.دوش لیدبت  تصرف  کی  هب  هک  دشاب  روج  نیمھ  دیاب  مھ  ًاعقاو  .تصرف  هب  دننک  لیدبت  ار  میرحت  نیا  هک  تسا  نیا  رب  نیلوئسم  میمصت  هَّللاءاش  نا تسا و  یبوخ 

یتلود نیلوئسم  دروم  نیا  رد  هتبلا  هک  یلخاد ، تادیلوت  تیفیک  ندرب  الاب  هب  مینک  تداع  یلخاد ؛ تادیلوت  فرـصم  هب  مینک  تداع  مینک ؛ تیوقت  میھدب ، شیازفا  ار  یلم  دیلوت  دیاب  ام 

؛ دوشب فقوتم  تادراو  میوگیمن  نم  .منکیم  دیکأت  مھ  نالا  مدرک ؛ شرافـس  اھ  یتلود هب  تادراو  تیریدم  ی  هلئـسم هب  تبـسن  نم  .دـنراد  ینیگنـس  فئاظو  ناراذـگنوناق  نینچمھ  و 
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ماجنا تادراو  تیریدم ، اب  .دریگب  ماجنا  دیاب  یئاھاج  کی  دوشب ؛ دـیابن  ًاقلطم  تادراو  یئاج  کی  .دوشب  تیریدـم  دـیاب  تادراو  اما  دریگب ؛ ماجنا  تادراو  هک  تسا  مزال  یئاھاج  کی  نوچ 

.دننک لح  ار  هیـضق  نیا  منکیم  شھاوخ  نم  میریگب ؛ ار  تادراو  یولج  دھدیمن  هزاجا  ام  هب  هدرک ، بیوصت  سلجم  هک  ینیناوق  هک  دـنتفگ  نم  هب  یتلود  مرتحم  نیلوئـسم  هتبلا  .دریگب 

.دورب الاب  یلم  دیلوت  دیاب  .دوشب  تیریدم  هک  دشاب  یروج  دننک ؛ حالصا  ار  نوناق  نیا  تادراو ، زا  یریگولج  زا  دنکیم  عونمم  ار  تلود  هک  دراد  دوجو  ینوناق  ًاعقاو  رگا 
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؛ دنکادیپ زورُب  اھنآ  یارب  رگید  لاس  هاجنپ  لکشم  نیا  دوب  نکمم  دمآ و  یمن شیپ  یدوز  نیا  هب  اھنآ  لکشم  دوب ، هدرکن  عولط  دوب و  هدیشکن  رس  ایند  رد  یمالـسا  یروھمج  ماظن  رگا 

مھ ینمـشد  .دننمـشد  تدشب  اذل  هدرک ؛ لکـشم  اھنیا  رب  ار  راک  یمالـسا  یروھمج  روھظ  یمالـسا و  یروھمج  روضح  اما  .دیاین  شیپ  اھ  یدوز نیا  هب  لکـشم  نیا  دوب  مھ  نکمم 

شلابند هک  یتاغیلبت  دـننکیم ، هک  یئاھلاجنج  دـننکیم ، هک  یریبادـت  دـننکیم ، هک  یئاھراک  ـالاح  .تسا  لـیبق  نیا  زا  اـھ  ینمـشد .همیـسارس  هچاپتـسد و  ینمـشد  اـما  دـننکیم ؛

هب مھ  ار  یماظن  دیدھت  دـعب  نداد ، تیمھا  ار  اھمیرحت  نیا  دراد  تیعقاو  هک  هچنآ  زا  شیب  اھمیرحت ، یئامنگرزب  مھ  دـعب  میرحت ، ملق  دـنچ  للم ، نامزاس  رد  همانعطق  کی  دـنراذگیم ،

راچد مالـسا ، ناھج  ی  هیلک رد  یمالـسا  یناینب  نیتم و  میظع و  تکرح  نیا  اب  ی  هھجاوم رد  اھنیا  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  همھ  نتـشاد ، هگن  شرـس  تشپ  دـنب  مین ًاـطایتحا  تروص 

.دنتکرح نیا  ورشیپ  مھ  ناریا  تلم  .دنلاعفنا 

ی هطقن هب  رتگرزب و  عفانم  هب  هکنیا  یارب  دنکیم  لمحت  ار  اھتمحز  ناسنا  اما  دراد ؛ دوجو  یئاھتمحز  یعامتجا  یاھدروخرب  ی  همھ رد  .تسین  یکـش  دـننکیم ؛ داجیا  ار  یتامحز  هتبلا 

.تسھ شالت  هب  جایتحا  تسھ ، راک  هب  جایتحا  تسا و  یساسح  عطقم  متفگ  هک  رظن  نیا  زا  عطقم  نیا  نیاربانب ، .تسا  یروجنیا  زورما  .دسرب  یرت  یلاع
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روھمج سیئر  تقو  نآ  ریزو -  تسخن  روھمج ، سیئر  روشک ؛ نیلوئـسم  مدوب ، مھ  هدـنب  میدوب ؛ عمج  همھ  کرتـشم ، داتـس  گـنج  قاـتا  یوت  دوب ، گـنج  مراـھچ  موـس  یاـھزور  رد 

مھ اـھ  یماـظن .میدرکیم  تروشم  میدرکیم ، ثحب  میتـشاد  میدوب ، عمج  اـجنآ  همھ  هریغ ، سلجم و  ناگدـنیامن  زا  یرفن  دـنچ  دوب -  یئاـجر  موحرم  مھ  ریزو  تسخن  دوب ، ردـص  ینب

دوب یحالف  موحرم  دوب ، یروکف  موحرم  .اھنآ  شیپ  متفر  مدش  اپ  نم  .دنراد  امش  اب  یصوصخ  راک  کی  رگید ، قاتا  یوت  ناتـسود  نیا  تفگ : نم ، رانک  دمآ  اھ  یماظن زا  یکی  دعب  .دندوب 

یوت مراد  نـالا  ًاـنیع  نم  ار  ذـغاک  نیا  .دـندروآ  رد  یذـغاک  کـی  اـقآ - ! دـینیبب  دـنتفگ : تسیچ ؟ ناـتراک  میتفگ : میتسـشن ، .دـندوب  مھ  رگید  رفن  هس  ود  تسا -  مداـی  هک  یئاـھنیا  - 

؛ یگنج یربارت و  ِیماظن  یاھامیپاوھ  عاونا  یچ ، یچ ، یس 130 ، منادیمن  فا 4 ، فا 5 ، ًالثم  تساھنیا ؛ ام  یاھامیپاوھ  دوب -  ام  زیزع  ناردارب  نآ  طخ  هک  ما  هتـشاد هگن  اھتـشاددای 

ضیوعتْدوز یاھ  هعطق اھنیا  .دوشیم  مامت  شا  یگدامآ زور  نالف  ات  هک  میراد  راک  هب  ی  هدامآ ات  هد  ام  ًالثم  امیپاوھ ، عون  نیا  زا  دـندوب  هتـشون  دـعب  .دـندوب  هتـشون  عون  هد  تشھ  تفھ 

عون نیا  زور  هد  ای  زور  جـنپ  فرظ  ات  ًالثم  نیاربانب  .میرادـن  ار  اھ  هعطق نیا  ام  دـنتفگیم  دوشب -  ضوع  دـیاب  زاورپ  راب  ود  اـی  زاورپ  راـب  رھ  رد  هک  تسھ  یئاـھ  هعطق اـھامیپاوھ  رد  دـنراد - 

یس 130 نیمھ  .دوب  یـس 130  شنیرتشیب  .دوشیم  مامت  رگید  عون  نیا  زور ، هدزناپ  هدراھچ  ات  دوشیم ؛ مامت  رگید  ِعون  نیا  زور  هدزاود  ات  .میرادـن  هنأک  رگید  دریذـپیم ؛ نایاپ  امیپاوھ 

ی هلیـسو ًاقلطم  زور ، کی  یـس و  زا  دـعب  یمالـسا  یروھمج  ینعی  .دراد  دوجو  زاورپ  ناکما  اھنیا  یارب  هک  دـنتفگ  زور  کی  یـس و  ای  زور  یـس  دودـح  هک  تسھ  مھ  الاح  هک  یئاـھ 

نم .دیئوگب  ماما  هب  دیورب  امـش  تسا ؛ نیا  ام  گنج  عضو  اقآ ! دنتفگ : صالخ ! تشاد ؛ دـھاوخن  رگید  یربارت -  ینابیتشپ و  یماظن  هچ  یگنج ، یماظن  هچ  یماظن -  یئاوھ  ی  هدـنرپ

شیاھنابلخ الاح  .دـیآ  یم ًابترم  یـسور  یاھامیپاوھ  اب  دراد  وا  مینک ! راک  هچ  دـشابن ، امیپاوھ  ًاعقاو  بجع ، میتفگ  دـش ! یلاخ  ًاتقیقح  یردـق  کی  ملد  یوت  ناـھنپ ، هچ  امـش  زا  مھ 

.دنتشاد گیم  نوگانوگ  یاھسالک  عاونا  دندمآ ؛ یم مھ  رس  تشپ  روط  نیمھ  .دوب  دایز  راک  مجح  اما  دنتشادن ، ار  ام  یاھنابلخ  ی  هضرع

؛ دـنیوگیم یروجنیا  اھنیا  .تساھنیا  تسد  نامیماظن  رادـن  راد و  ام  دنتـسھ و  ام  ناھدـنامرف  نایاقآ  نیا  اـقآ ! متفگ : ناراـمج ؛ ماـما ، تمدـخ  مدرب  متفرگ ، ار  ذـغاک  .بوخ  یلیخ  متفگ 

هس یس و  زور و  یس  ات  تسا ، یربارت  تسا و  یـس 130  یامیپاوھ  هک  نامیامیپاوھ  نیرخآ  دراد و  ماود  رگید  زور  هدزناش  هدزناپ  ًالثم  رثکادح  ات  نامیگنج  یاھامیپاوھ  ام  دنیوگیم 

نیع یئاج  ًالامتحا  تسین ؛ مدای  ناشیا  ترابع  نیع  منکیم ، نومـضم  هب  لقن  الاح  دنتفگ -  دندرک ، یھاگن  ماما  .میرادـن  امیپاوھ  ًاقلطم  ام  رگید  شدـعب ، .درادـن  ماود  رتشیب  رگید  زور 

؛ دوبن هدننک  عناق  نم  یارب  ماما  فرح  ًاقطنم  .دوشیمن  روط  چیھ  دنکیم ، تسرد  دناسریم ، ادـخ  دـنگنجب ، دـنورب  دـیئوگب  امـش  تسیچ ! اھفرح  نیا  مشاب -  هتـشون  ار  ناشیا  تارابع 

هتخیگنارب گرزب  راک  کی  یارب  ار  درم  نیا  لاعتم  یادخ  هک  متسنادیم  متشاد ، داقتعا  وا  زا  ادخ  تیامح  وا و  لد  یئانـشور  ماما و  تیناقح  هب  اما  دوبن ؛ امیپاوھ  صـصختم  هک  ماما  نوچ 

یچرھ ار  اھنیمھ  دـیورب  هک  دـندومرف  ماما  متفگ  تسین -  مدای  شیادرف ، ای  زور  نامھ  الاح  اھنیا -  هب  مدـمآ  دـش ، صرق  ملد  اذـل  .متـشاد  هدـیقع  ار  نیا  .تشاذـگ  دـھاوخن  او  ار  وا  و 

.دینک مادقا  دینک و  تسرد  دینک ، ریمعت  دیناوتیم 

لاس 59 زا  لاس  هُن  تسیب و  دـنکیم ! راک  ام  یئاوھ  ورین  وت  دراد  زونھ  دـتفیب ، راـک  زا  یلکب  زور  شـش  جـنپ  زا  دـعب  دوب  رارق  هک  یئاـھنیا  فا 14 و  و  فا 4  و  فا 5  یاھامیپاوھ  نامھ 

، شزیر نیا  لابق  رد  مھ  فرط  نیا  زا  اما  دندش ، جراخ  هدر  زا  ناشیـضعب  دندروخ ، ریت  دندش ، طقاس  دندید ، بیـسآ  گنج  یوت  اھنآ  زا  یدادعت  هتبلا  دـننکیم ! راک  دـنراد  زونھ  درذـگیم ،

میرحت نآ  مشچ  یروک  هب  میرحت ، مغر  یلع ار  تاعطق  زا  یضعب  دننک و  رپ  ار  اھألخ  دننک ، تسرد  تاعطق  دنتـسناوت  طبر  یذ یاھ  هاگتـسد رد  ام  نیـسدنھم  تشاد ؛ دوجو  یـشیور 

یئاوھ یورین  رد  هک  دینادیم  امش  نالا  .دنزاسب  ناشدوخ  یگنج  یامیپاوھ  عون  ود  دنریگب و  دای  اھنآ  زا  اھنیا ، رب  هوالع  .دنراد  هگن  اپرس  ار  اھامیپاوھ  دننک و  دراو  یئاھ  هار زا  اھ ، هدننک

، دزودـنا یم هبرجت  یراک ، هب  دـنکیم  هاگن  رگید ، تسا  سدـنھم  .دـندرک  هدافتـسا  اھنآ  زا  هرخالاب  اما  تسین ، ام  دوخ  ِیلبق  یاھامیپاوھ  نآ  نیع  هتبلا  یگنج -  یاـمیپاوھ  عون  ود  اـم ،

یوت میراد و  زونھ  میتشاد ، هک  مھ  یئاھنامھ  هکنیا  رب  هوالع  .تسا  هدش  هتخاس  یماظن ، مجاھت  یارب  ی  هنیباک کی  شزومآ و  یارب  ی  هنیباک ود  یامیپاوھ  دنکیم -  یحارط  شدوخ 

.تسھ ام  یاھ  هاگتسد

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

تبـسانم یب یتبـسانم و  رھ  رد  .تشاذـگن  درک و  عافد  ولج و  دـمآ  درک ، رپس  ار  شا  هنیـس اکیرمآ  دـنارذگب ، یا  هماـنعطق یتسینویھـص  میژر  هیلع  تساوخ  تینما  یاروش  تقو  رھ 

دیدـھت ار  ام  تلم  دـندز ، فرح  ام  روشک  هیلع  تقو  رھ  .مینکیم  نانچ  مینکیم ، نینچ  تسام ، زیم  یور  یماـظن  حرط  دـنتفگ  مینکیم ، هلمح  دـنتفگ  مئاد  .دـندرک  دـیدھت  ار  اـم  روشک 

زا یکی  .دندرک  تناھا  اھراب  ناریا  روھمج  سیئر  هب  ناریا ، تلود  هب  ناریا ، تلم  هب  .دنداد  ناشن  هار  نیا  زا  ار  ناشدوخ  ینمشد  اھنآ  اما  درکن ، رثا  ام  تلم  رد  اھدیدھت  نیا  هتبلا  .دندرک 

هب دشاب ! هدرم  هک  تسا  یا  یناریا لدتعم  بوخ و  ِیناریا  تفگ  یئاکیرمآ  نیلوئسم  زا  یکی  ریخا  یاھلاس  نیمھ  رد  دنک ! دیاب  ار  ناریا  تلم  ی  هشیر تفگ  لبق  لاس  دنچ  اھ  یئاکیرمآ

میرحت ار  ام  روشک  لاس  یـس  .دـندرک  اھتناھا  روجنیا  دـنکیم ، عافد  دوخ  لالقتـسا  تیوھ و  زا  هک  تسا  نیا  شھاـنگ  طـقف  هک  یتلم  نیا  هب  فرـش ، اـب  تلم  نیا  هب  گرزب ، تلم  نیا 

هک تفرـشیپ  ملع و  زا  یا  هطقن نیا  هب  زورما  ام  دـندرکیمن ، میرحت  ار  ام  رگا  .مینک  رکـشت  شخب  نیا  زا  اـھ  یئاـکیرمآ زا  دـیاب  اـم  .دـش  ماـمت  اـم  دوس  هب  میرحت  نیا  هتبلا  هک  دـندرک ،

دنتـساوخیم اھنآ  دوبن ، تمدـخ  نیا  ناشدـصق  اـھنآ  یلو  .میـشوجب  دوخ  نورد  زا  مینک ، رکف  دوخ  هب  میئاـیب ، دوخ  هب  هک  هدرک  راداو  ار  اـم  هشیمھ  میرحت  .میدیـسریمن  میا ، هدیـسر

هب ام  دنیوگیم  .مینک  شومارف  ار  هتـشذگ  دـیئایب  مینک ، هرکاذـم  ناریا  اب  میلیام  ام  دـیوگیم  اکیرمآ  دـیدج  تلود  الاح  .دـندرک  راتفر  یروجنیا  ناریا  تلم  اب  لاس  یـس  .دـننک  ینمـشد 

چیھ نیا  دشاب ، یندچ  تسد  کی  شریز  اما  دشاب ، شیور  لمخم  شکتسد  کی  هک  دشاب  هدش  زارد  یتسد  رگا  تسا ؟ یتسد  روج  هچ  نیا  بوخ ، .میدرک  زارد  تسد  ناریا  تمس 

مھتم اھزیچ  لیبق  نیا  زا  نتفر و  یا  هتـسھ حالـس  لابند  مسیرورت ، زا  یرادـفرط  هب  ار  ناریا  تلم  کیربت ، نامھ  رد  اـما  دـنیوگیم ، کـیربت  ناریا  تلم  هب  ار  دـیع  .درادـن  یبوخ  یاـنعم 

! دننکیم

1388/11/19 شترا یئاوھ  یورین  لنسرپ  هدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

دراو میرحت  دـننک ، دراو  یداصتقا  راشف  دـننکب ، یـسایس  راک  دـننکب ، یتاغیلبت  راک  وا  هیلع  همھ  نیا  هک  تسین  ایند  رد  یماظن  چـیھ  زورما  .تسین  رگید  یاھماظن  هیبش  ماـظن ، نیا 

هن اـکیرمآ ، هن  .دـننادب  همھ  ار  نیا  داتـسیا ؛ دـھاوخ  مھ  نیا  زا  دـعب  تسا ، هداتـسیا  ماـظن  نیا  اـما  .درادـن  دوجو  اـیند  رد  یزیچ  نینچ  دتـسیاب ؛ مکحتـسم  روج  نیا دـناوتب  وا  دـننک و 
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دنھاوخن لخاد ، رد  دوخ  یدایا  کیرحت  اب  هن  تمھت ، اب  هن  میرحت ، اب  هن  یداصتقا ، لئاسو  اـب  هن  یـسایس ، لـئاسو  اـب  هن  ملاـع ، ناـیوگروز  ناربکتـسم و  ی  هعومجم هن  مسینویھص ،

.دننازرلب ار  بالقنا  نیا  یکدنا  تسناوت 

1388/11/06 نمھب هسامح ۶  درگلاس  رد  ناردنزام  مدرم  رادید 

الاح هک  دوبن  رثا  یب اھ  هئطوت نیا  رگا  دوب ؛ رثا  یب هک  تسا  حضاو  دوب ؛ رثا  یب میئوگب  هک  تسا  دئاز  اھ  هئطوت نیا  بوخ ، .دندرک  هئطوت  یمالـسا  یروھمج  هیلع  اھ  یئاکیرمآ لوا ، زور  زا 

یھ مھ  زورما  .دوب  رثا  یب اـھ  هئطوت نیا  سپ  تسا ؛ لوا  زور  زا  رت  یوق ربارب  اـھ  هد زورما  یمالـسا  یروھمج  هک  دـینیب  یم دـشابن ؛ یقاـب  یمالـسا  یروـھمج  زا  یناـشن  یرثا ، دـیاب 

هیلع همھ  نیا  میدرک ، هئطوـت  همھ  نیا  بوـخ ، هک  دـننک  یمن رکف  هتـشذگ  هب  منک ! یم بجعت  نم  .دـنریگ  یمن مـھ  تربـع  دـننک ؛ یم هئطوـت  مھزاـب  دـننز ، یم یدـیدج  یاھـشقن 

؛ میدرک جیـسب  یمالـسا  یروھمج  هیلع  ار  نآ  نیا و  نوریب  رد  میداد ، شرورپ  رودزم  لخاد  رد  میدـید ، ار  نآ  میدـید ، ار  نیا  اجنآ  اـجنیا  همھ  نیا  میدرک ، جرخ  لوپ  یمالـسا  یروھمج 

، تنرتنیا قیرط  زا  هک  دننک  یم بیوصت  هجدوب  دنھدب ! تسکش  ار  یمالسا  یروھمج  هکنیا  یارب  دننک ، یم بیوصت  هجدوب  رالد  نویلیم  جنپ  لھچ و  دننیـشن  یم هرابود  زاب  .درکن  یرثا 

الاح ات  ار   » رالد نویلیم  جنپ  لھچ و  هد » دنچ  امـش  بوخ ، .تسا  یا  هدنامرد نمـشد  نمـشد ، نیا  ردقچ  دینیبب  دـننک ! نوگنرـس  ار  یمالـسا  یروھمج  دـنربب ؛ نیب  زا  ار  ناریا  بالقنا 

، دیداتـسرف سوساج  دیدرک ، ار  اھ  هئطوت ماسقا  عاونا و  دـیدرک ، یداصتقا  میرحت  دـیدرک ، یـساملپید  راک  یمالـسا  یروھمج  نداد  تسکـش  یارب  امـش  ردـقچ  دـیا ؟ هدرک فرـصم 

، نیا .دمھف  یمن نمـشد  ار  نیا  دینک ؟ ادج  بالقنا  زا  ناتدوخ  لایخ  هب  ار  ناریا  تلم  دـیوش و  دراو  قیرط  نیا  زا  دـیھاوخ  یم زاب  الاح  هک  دـیدرک  یا  هدـیاف هچ  دـیدرک ؛ تیبرت  سوساج 

مھیلع نوکت  ّمث  اھنوقفنیـسف  .تسا » نمـشد  ندرک  لفاغ  دمھفن ؛ ار  قئاقح  هک  تسا  لاعتم  یادخ  زا  لفاغ  نمـشد  شوگ  مشچ و  هب  ندز  نامھ  نیا ، تسا ؛ یھلا  تنـس  نامھ 

 » ةرسح

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

ناشن ار  نیا  بالقنا ، نارود  رد  لاس  یـس  نیا  زا  لبق  لاس و  یـس  نیا  لوط  رد  ام  تلم  .تسا  هدرک  تباث  ار  نیا  تسا ؛ یتماقتـسا  یاراد  رویغ و  روبـص و  تلم  هَّللا  دـمحب  ام  تلم 

رد اھ  نآ دوش - یم مامت  دراد  نامتقاط  رگید  ام  دسر ، یم رخآ  هب  دراد  ام  ربص  دنیوگ  یم ناشتاغیلبت  یوت  یِھ  اھ  نآ نایوگنخس  رابکتـسا و  ناگدرکرـس  الاح  .میروبـص  ام  تسا ؛ هداد 

ناریا تلم  هیلع  تسا ، هدمآ  یمرب ناتتـسد  زا  یراک  رھ  دیدرک ؛ دـیتسناوت ، راک  رھ  اجرھ  دـیدرک ؟ ربص  امـش  اجک  ناریا ؛ تلم  لباقم  رد  دـیدرکن  یربص  امـش  دـنیوگ - یم ناریا  لباقم 

ینعی هقطنم -؟ رد  دیدرکن  اھر  ار  ناتدوخ  یریجنز  یاھگس  دیدرکن ؟ یماظن  ی  هلمح دیدرکن ؟ یداصتقا  میرحت  دیدرکن ؟ تاغیلبت  دیدرکن ؟ هئطوت  دیدرک ؟ ربص  یِک  امش  .دیا  هداد ماجنا 

هک میئام  میدرک ، ربص  هک  میئام  .تسا  ناریا  تلم  روبـص ، دوش !؟ یم مامت  دراد  ام  ربص  دـیئوگ  یم الاح  هک  دـیدرک  ربص  امـش  یِک  یمالـسا - یروھمج  ماظن  هیلع  بصاـغ  لیئارـسا 

ی هراشا تشگنا  هک  یھار  نیمھ  ار ، هار  نیمھ  تلم  نیا  .میداد و  همادا  ار  نامدوخ  هار  میتفرگ ، هدیدن  ار  امش  یوھایھ  امش ، تاغیلبت  امش ، ی  هئطوت هک  میئام  میدرک ، یگداتسیا 

.دیسر دھاوخ  مھ  یئاھن  ی  هلق نآ  هب  هَّللا  ءاش  نإ  درک و  دھاوخ  یط  اھناوج  نیا  تمھ  اب  یھلا ، کمک  هب  دوجو ، ی  همھ اب  داد ، ناشن  ام  هب  ام ، لحار  ماما  ام ، راوگرزب  ماما 

1388/05/05 رما یلو  تظافح  هاپس  یربھر و  رتفد  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

روھمج سیئر  تقو  نآ  ریزو -  تسخن  روھمج ، سیئر  روشک ؛ نیلوئـسم  مدوب ، مھ  هدـنب  میدوب ؛ عمج  همھ  کرتـشم ، داتـس  گـنج  قاـتا  یوت  دوب ، گـنج  مراـھچ  موـس  یاـھزور  رد 

مھ اـھ  یماـظن .میدرکیم  تروشم  میدرکیم ، ثحب  میتـشاد  میدوب ، عمج  اـجنآ  همھ  هریغ ، سلجم و  ناگدـنیامن  زا  یرفن  دـنچ  دوب -  یئاـجر  موحرم  مھ  ریزو  تسخن  دوب ، ردـص  ینب

دوب یحالف  موحرم  دوب ، یروکف  موحرم  .اھنآ  شیپ  متفر  مدش  اپ  نم  .دنراد  امش  اب  یصوصخ  راک  کی  رگید ، قاتا  یوت  ناتـسود  نیا  تفگ : نم ، رانک  دمآ  اھ  یماظن زا  یکی  دعب  .دندوب 

یوت مراد  نـالا  ًاـنیع  نم  ار  ذـغاک  نیا  .دـندروآ  رد  یذـغاک  کـی  اـقآ - ! دـینیبب  دـنتفگ : تسیچ ؟ ناـتراک  میتفگ : میتسـشن ، .دـندوب  مھ  رگید  رفن  هس  ود  تسا -  مداـی  هک  یئاـھنیا  - 

؛ یگنج یربارت و  ِیماظن  یاھامیپاوھ  عاونا  یچ ، یچ ، یس 130 ، منادیمن  فا 4 ، فا 5 ، ًالثم  تساھنیا ؛ ام  یاھامیپاوھ  دوب -  ام  زیزع  ناردارب  نآ  طخ  هک  ما  هتـشاد هگن  اھتـشاددای 

ضیوعتْدوز یاھ  هعطق اھنیا  .دوشیم  مامت  شا  یگدامآ زور  نالف  ات  هک  میراد  راک  هب  ی  هدامآ ات  هد  ام  ًالثم  امیپاوھ ، عون  نیا  زا  دـندوب  هتـشون  دـعب  .دـندوب  هتـشون  عون  هد  تشھ  تفھ 

عون نیا  زور  هد  ای  زور  جـنپ  فرظ  ات  ًالثم  نیاربانب  .میرادـن  ار  اھ  هعطق نیا  ام  دـنتفگیم  دوشب -  ضوع  دـیاب  زاورپ  راب  ود  اـی  زاورپ  راـب  رھ  رد  هک  تسھ  یئاـھ  هعطق اـھامیپاوھ  رد  دـنراد - 

یس 130 نیمھ  .دوب  یـس 130  شنیرتشیب  .دوشیم  مامت  رگید  عون  نیا  زور ، هدزناپ  هدراھچ  ات  دوشیم ؛ مامت  رگید  ِعون  نیا  زور  هدزاود  ات  .میرادـن  هنأک  رگید  دریذـپیم ؛ نایاپ  امیپاوھ 

ی هلیـسو ًاقلطم  زور ، کی  یـس و  زا  دـعب  یمالـسا  یروھمج  ینعی  .دراد  دوجو  زاورپ  ناکما  اھنیا  یارب  هک  دـنتفگ  زور  کی  یـس و  ای  زور  یـس  دودـح  هک  تسھ  مھ  الاح  هک  یئاـھ 

نم .دیئوگب  ماما  هب  دیورب  امـش  تسا ؛ نیا  ام  گنج  عضو  اقآ ! دنتفگ : صالخ ! تشاد ؛ دـھاوخن  رگید  یربارت -  ینابیتشپ و  یماظن  هچ  یگنج ، یماظن  هچ  یماظن -  یئاوھ  ی  هدـنرپ

شیاھنابلخ الاح  .دـیآ  یم ًابترم  یـسور  یاھامیپاوھ  اب  دراد  وا  مینک ! راک  هچ  دـشابن ، امیپاوھ  ًاعقاو  بجع ، میتفگ  دـش ! یلاخ  ًاتقیقح  یردـق  کی  ملد  یوت  ناـھنپ ، هچ  امـش  زا  مھ 

.دنتشاد گیم  نوگانوگ  یاھسالک  عاونا  دندمآ ؛ یم مھ  رس  تشپ  روط  نیمھ  .دوب  دایز  راک  مجح  اما  دنتشادن ، ار  ام  یاھنابلخ  ی  هضرع

؛ دـنیوگیم یروجنیا  اھنیا  .تساھنیا  تسد  نامیماظن  رادـن  راد و  ام  دنتـسھ و  ام  ناھدـنامرف  نایاقآ  نیا  اـقآ ! متفگ : ناراـمج ؛ ماـما ، تمدـخ  مدرب  متفرگ ، ار  ذـغاک  .بوخ  یلیخ  متفگ 

هس یس و  زور و  یس  ات  تسا ، یربارت  تسا و  یـس 130  یامیپاوھ  هک  نامیامیپاوھ  نیرخآ  دراد و  ماود  رگید  زور  هدزناش  هدزناپ  ًالثم  رثکادح  ات  نامیگنج  یاھامیپاوھ  ام  دنیوگیم 

نیع یئاج  ًالامتحا  تسین ؛ مدای  ناشیا  ترابع  نیع  منکیم ، نومـضم  هب  لقن  الاح  دنتفگ -  دندرک ، یھاگن  ماما  .میرادـن  امیپاوھ  ًاقلطم  ام  رگید  شدـعب ، .درادـن  ماود  رتشیب  رگید  زور 

؛ دوبن هدننک  عناق  نم  یارب  ماما  فرح  ًاقطنم  .دوشیمن  روط  چیھ  دنکیم ، تسرد  دناسریم ، ادـخ  دـنگنجب ، دـنورب  دـیئوگب  امـش  تسیچ ! اھفرح  نیا  مشاب -  هتـشون  ار  ناشیا  تارابع 

هتخیگنارب گرزب  راک  کی  یارب  ار  درم  نیا  لاعتم  یادخ  هک  متسنادیم  متشاد ، داقتعا  وا  زا  ادخ  تیامح  وا و  لد  یئانـشور  ماما و  تیناقح  هب  اما  دوبن ؛ امیپاوھ  صـصختم  هک  ماما  نوچ 

یچرھ ار  اھنیمھ  دـیورب  هک  دـندومرف  ماما  متفگ  تسین -  مدای  شیادرف ، ای  زور  نامھ  الاح  اھنیا -  هب  مدـمآ  دـش ، صرق  ملد  اذـل  .متـشاد  هدـیقع  ار  نیا  .تشاذـگ  دـھاوخن  او  ار  وا  و 

.دینک مادقا  دینک و  تسرد  دینک ، ریمعت  دیناوتیم 

لاس 59 زا  لاس  هُن  تسیب و  دـنکیم ! راک  ام  یئاوھ  ورین  وت  دراد  زونھ  دـتفیب ، راـک  زا  یلکب  زور  شـش  جـنپ  زا  دـعب  دوب  رارق  هک  یئاـھنیا  فا 14 و  و  فا 4  و  فا 5  یاھامیپاوھ  نامھ 

، شزیر نیا  لابق  رد  مھ  فرط  نیا  زا  اما  دندش ، جراخ  هدر  زا  ناشیـضعب  دندروخ ، ریت  دندش ، طقاس  دندید ، بیـسآ  گنج  یوت  اھنآ  زا  یدادعت  هتبلا  دـننکیم ! راک  دـنراد  زونھ  درذـگیم ،

میرحت نآ  مشچ  یروک  هب  میرحت ، مغر  یلع ار  تاعطق  زا  یضعب  دننک و  رپ  ار  اھألخ  دننک ، تسرد  تاعطق  دنتـسناوت  طبر  یذ یاھ  هاگتـسد رد  ام  نیـسدنھم  تشاد ؛ دوجو  یـشیور 

یئاوھ یورین  رد  هک  دینادیم  امش  نالا  .دنزاسب  ناشدوخ  یگنج  یامیپاوھ  عون  ود  دنریگب و  دای  اھنآ  زا  اھنیا ، رب  هوالع  .دنراد  هگن  اپرس  ار  اھامیپاوھ  دننک و  دراو  یئاھ  هار زا  اھ ، هدننک

، دزودـنا یم هبرجت  یراک ، هب  دـنکیم  هاگن  رگید ، تسا  سدـنھم  .دـندرک  هدافتـسا  اھنآ  زا  هرخالاب  اما  تسین ، ام  دوخ  ِیلبق  یاھامیپاوھ  نآ  نیع  هتبلا  یگنج -  یاـمیپاوھ  عون  ود  اـم ،

یوت میراد و  زونھ  میتشاد ، هک  مھ  یئاھنامھ  هکنیا  رب  هوالع  .تسا  هدش  هتخاس  یماظن ، مجاھت  یارب  ی  هنیباک کی  شزومآ و  یارب  ی  هنیباک ود  یامیپاوھ  دنکیم -  یحارط  شدوخ 

.تسھ ام  یاھ  هاگتسد

1388/01/01 اضرلا یسوم  نب یلع ترضح  هاگراب  نارواجم  نارئاز و  رادید  رد  تانایب 

هدرم هک  تسا  یا  یناریا لدتعم  بوخ و  ِیناریا  تفگ  یئاکیرمآ  نیلوئـسم  زا  یکی  ریخا  یاھلاس  نیمھ  رد  دنک ! دـیاب  ار  ناریا  تلم  ی  هشیر تفگ  لبق  لاس  دـنچ  اھ  یئاکیرمآ زا  یکی 

ار ام  روشک  لاس  یـس  .دندرک  اھتناھا  روجنیا  دنکیم ، عافد  دوخ  لالقتـسا  تیوھ و  زا  هک  تسا  نیا  شھانگ  طقف  هک  یتلم  نیا  هب  فرـش ، اب  تلم  نیا  هب  گرزب ، تلم  نیا  هب  دـشاب !

هک تفرـشیپ  ملع و  زا  یا  هطقن نیا  هب  زورما  ام  دندرکیمن ، میرحت  ار  ام  رگا  .مینک  رکـشت  شخب  نیا  زا  اھ  یئاکیرمآ زا  دیاب  ام  .دش  مامت  ام  دوس  هب  میرحت  نیا  هتبلا  هک  دندرک ، میرحت 
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دنتـساوخیم اھنآ  دوبن ، تمدـخ  نیا  ناشدـصق  اـھنآ  یلو  .میـشوجب  دوخ  نورد  زا  مینک ، رکف  دوخ  هب  میئاـیب ، دوخ  هب  هک  هدرک  راداو  ار  اـم  هشیمھ  میرحت  .میدیـسریمن  میا ، هدیـسر

هب ام  دنیوگیم  .مینک  شومارف  ار  هتـشذگ  دـیئایب  مینک ، هرکاذـم  ناریا  اب  میلیام  ام  دـیوگیم  اکیرمآ  دـیدج  تلود  الاح  .دـندرک  راتفر  یروجنیا  ناریا  تلم  اب  لاس  یـس  .دـننک  ینمـشد 

چیھ نیا  دشاب ، یندچ  تسد  کی  شریز  اما  دشاب ، شیور  لمخم  شکتسد  کی  هک  دشاب  هدش  زارد  یتسد  رگا  تسا ؟ یتسد  روج  هچ  نیا  بوخ ، .میدرک  زارد  تسد  ناریا  تمس 

مھتم اھزیچ  لیبق  نیا  زا  نتفر و  یا  هتـسھ حالـس  لابند  مسیرورت ، زا  یرادـفرط  هب  ار  ناریا  تلم  کیربت ، نامھ  رد  اـما  دـنیوگیم ، کـیربت  ناریا  تلم  هب  ار  دـیع  .درادـن  یبوخ  یاـنعم 

! دننکیم

13881388/01/01 لاس  زاغآ  تبسانم  هب  بالقنا  ربھر  یزورون  مایپ 

مغر یلع و  ملاـع ، رد  یداـصتقا  نارحب  یداـصتقا و  دوـکر  ِزادـنارب  هناـخ ناـفوط  میظع و  جوـم  مغر  یلع هک  منک  ضرع  ناـمزیزع  تلم  هب  دـیاب  نم  مھ  یداـصتقا  لـئاسم  ی  هنیمز رد 

راثآ تاعبت و  یدایز  دودـح  ات  دـنیایب و  قئاف  جوم  نیا  رب  دـنا  هتـسناوت روشک  نیلوئـسم  تفرگ ، ماجنا  لئاسم  رگید  یا و  هتـسھ یژرنا  ی  هلئـسم رطاخ  هب  ناریا  هیلع  هک  یئاـھ  میرحت

نإ .دتسیاب  دوخ  یاپرس  تلم  دتلغب و  درک ، یدایز  رایسب  تالکـشم  راچد  ار  اھروشک  زا  یلیخ  هک  یمیظع  جوم  نیا  رد  ام  تلم  هک  دنراذگن  دننک و  لرتنک  روشک  رد  ار  جوم  نیا  یفنم 

دوجو هب  فلتخم  یاھ  هصرع رد  ار  نوگانوگ  یاھتفرـشیپ  ی  هنیمز ناکما و  هَّللا  ءاش  نإ  دـنک و  رت  لاحـشوخ ار  تلم  دوشب و  رتافوکـش  زور  هب  زور  دـیاب  یداصتقا  یاھتفرـشیپ  هَّللا  ءاش 

.دروایب

1387/11/19 شترا یئاوھ  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

ار تلم  نآ  ًاددجم  دنناوتب  دیاش  دندز ، راک  هب  یمالـسا  یروھمج  ماظن  نانمـشد  ناریا و  تلم  نانمـشد  ار  اھدرگـش  ماسقا  عاونا و  درذـگیم ؛ دراد  میظع  لوحت  نیا  زاغآ  زا  لاس  یس 

ماظن شلاچ  زورما  .دننادرگرب  هرابود  ار  هلطـس  نآ  دنناوتب  دیاش  دـنرادرب ، تسد  وا  زا  دـندوبن  رـضاح  دنتـشاد و  لاس  اھ  هد زیزع  ناریا  رب  هک  ار  یا  یمنھج ی  هطلـس نآ  دـننک ؛ روھقم 

ی هلئسم هلئسم ، .تسا  هناھب  اھفرح  نیا  کشوم و  تخاس  ی  هلئسم یا و  هتسھ یژرنا  ی  هلئسم .تسا  هیضق  نیا  رـس  رب  شا  یناھج دنمتردق  نانمـشد  اب  یمالـسا  یروھمج 

نیا دـننک  شالت  دـنھاوخیم  اھنیا  اما  .دـنک  عفد  شدوخ  زا  ار  نارگید  زیمآرھق  ی  هطلـس هدارا ، مزع و  اب  هبلغ ، رھق و  اب  تسا  هتـسناوت  تلم  کـی  هک  تسا  نیا  هلئـسم  .تسا  یرگید 

.دنناوتیمن مھ  نیا  زا  دعب  دنتسناوتن ، هتبلا  .دننادرگرب  ار  هطلس 

ی همھ لد  زا  .دوـشیم  باـترپ  اـضف  هب  دـیآ و  یم نوریب  دـیما » ی  هراوھاـم  » ناـھگان دـنا ، هدرک لـیمحت  اـم  روـشک  رب  تسا  یداـمتم  یاـھلاس  هک  یئاـھمیرحت  ماـسقا  عاوـنا و  لد  زا 

اج چیھ  اھنآ  ی  هزاجا نودب  تسا و  گرزب  یاھتردق  ِقلط  کلم  تسبرد ، تسا و  یروصحم  دودحم و  راک  کی  هک  مویناروا -  ندرک  ینغ  یئاناوت  ناھگان  دنداد ، ماجنا  هک  یئاھیریگتخس 

.درادن رثا  مھ  وا  دیدھت  درادن ، رثا  مھ  وا  میرحت  هتسناوتن ، نمـشد  هک  تسا  نیا  ی  هدنھد ناشن نیا  .دھدیم  ناشن  ار  شدوخ  دریگیم و  ناج  دنکیم و  دشر  روشک  نیا  رد  دورب -  دیابن 

.دنناوتیمن و  دوریم ؛ شیپ  دنکیم و  تکرح  تسا و  هدرک  ظفح  تسھ ، قیمع  نامیا  نآ  هب  یکتم  هک  ار  دوخ  خسار  مزع  تلم  نیا  نوچ  ارچ ؟

1387/09/17 جح میظع  هرگنک  هب  مایپ 

قارع و تسینویھـص ؛ راوخنوخ  ربکتـسم و  میژر  رب  یمالـسا  تمواقم  بزح هللا و  یخیرات  یزوریپ  نانبل و  ناملـسم ، ینیطـسلف و  تلود  ماـیق  یمالـسا و  ی  هضاـفتنا نیطـسلف و 

یماکان تسکش و  نآ ؛ ی  هدناشن تسد میژر  تسینومک و  نارگلاغشا  راب  تفخ تمیزھ  ناتسناغفا و  مادص ؛ روتاتکید  دحلم و  میژر  یاھ  هناریو رب  یمدرم  ناملـسم و  تلود  لیکـشت 

ای رتشیب  رد  یھاوخ  مالـسا جوم  ندش  ریگارف  تسینویھـص ؛ بصاغ  میژر  نورد  رد  ریذپان  جالع یگتفـشآ  یراتفرگ و  هنایمرواخ ؛ رب  هرطیـس  یارب  اکیرما  یرابکتـسا  یاھحرط  ی  همھ

تـسکش یداـصتقا ؛ ی  هرـصاحم میرحت و  مغر  هب  یمالـسا  ناریا  رد  یرواـنف  یملع و  روآ  تفگـش تفرـشیپ  نارکف ؛ نشور ناـناوج و  ناـیم  رد  هژیو  هب هقطنم و  یاـھروشک  ی  هـمھ

یزوریپ و راکشآ  یاھ  هناشن همھ  همھ و  یبرغ ؛ یاھروشک  رتشیب  رد  ناملسم  یاھ  تیلقا رد  صخشت  تیوھ و  ساسحا  یداصتقا ؛ یـسایس و  ی  هصرع رد  اکیرما  رد  نازورفا  گنج

.تسا یرجھ  مھدزناپ  نرق  ینعی  نرق  نیا  رد  نانمشد  اب  یدروامھ  رد  مالسا  یورشیپ 

1387/03/14 ( هر  ) ینیمخ ماما  ترضح  لاحترا  درگلاس  نیمھدزون  مسارم  رد  تانایب 

دوشیم و هدید  تردنب  رایسب  بالقنا  کی  تلم و  کی  هار  رد  عناوم  همھ  نیا  دنکیم ، هاگن  ناسنا  هک  اھبالقنا  خیرات  رد  تسا -  هتشذگ  یرایسب  عناوم  زا  لاس  یـس  نیا  لوط  رد  بالقنا 

شیپ تسا  هتسناوت  اھینکشراک  اھ و  هلیح اھینمشد و  ماسقا  عاونا و  اب  میرحت ، اب  دیدھت ، همھ  نیا  اب  و  دننکیم -  نمشد  میلـست  ار  دوخ  دننامیم و  عناوم  نیا  تشپ  ًالومعم  اھبالقنا 

ناناوج نامزیزع ؛ ناناوج  هب  نم  .دـنریگب  ناریا  تلم  زا  ار  هزیگنا  نیا  دـنھاوخیم  .دوریم  شیپ  تردـق  اب  نانچمھ  دراد و  یرتالاب  یاـھ  هلق هب  مشچ  ناـنچمھ  دـنک ؛ حـتف  ار  اـھ  هلق دورب ،

رایسب تالکشم  اب  دیا ، هدینارذگ هار  زا  هچنآ  دیتسھ و  هار  ی  همین رد  امـش  منکیم : ضرع  رنھ  ای  ملع  ای  یزرواشک  ای  تعنـص  ی  هنحـص رد  لاعف  ناناوج  یوزوح ، ناناوج  یھاگـشناد ،

هب دینک و  یط  ار  رخآ  ی  همین یلـصا ، ی  همین نآ  امـش  دراذگن  دھاوخیم  نمـشد  هک  ار -  هار  ی  هدـنامیقاب شخب  نآ  هار و  رگید  ی  همین نآ  .دـیا  هتـسناوت اما  تسا ؛ هدوب  هجاوم  یگرزب 

.دیناوتیم هک  دیا  هدرک تباث  هکینانچمھ  دیناوتیم ؛ امش  .دینک  لابند  دیناوتیم  خسار  مزع  اب  دیسرب -  اھ  هلق

1387/02/15 ینسمم دابآرون  ناتسرھش  ریاشع  مدرم و  رادید  رد  تانایب 

صوصخب نوچ  ارچ ؟ .تسا  یداصتقا  تیلاعف  یاضف  شرتسگ  رب  هیکت  ی  هلئـسم نیمھ  مدرک ، نایب  روشک  نیلوئـسم  ناریا و  تلم  هب  باطخ  لاسما  لوا  رد  هدنب  هک  هچنآ  ی  هلمج زا 

یارب نکمم  یاھھار  ی  همھ زا  لاس - یـس  بیرق  یدامتم - یاھلاس  نیا  لوط  رد  یمالـسا ، بالقنا  نمـشد  نم ! نازیزع  .دـنک  یم هیکت  تسا و  هدرک  هیکت  هطقن  نیا  یور  نمـشد 

روـط هب  هک  یدوـلآرھز  تاـغیلبت  زا  هلاـس ، تشھ گـنج  لـیمحت  زا  یماـظن ، یاـتدوک  زا  یـسایس ، ی  هئطوـت زا  هدـش ؛ لـمع  دراو  هدـمآ و  شیپ  ناریا  تلم  ی  هدارا مزع و  نتـسکش 

هکلب هک  دنا  هدیسر هجیتن  نیا  هب  دنا ؛ هدرک ار  اھراک  ی  همھ .دوش  یم شخپ  یمالسا  یروھمج  ماظن  ناریا و  تلم  هیلع  یرابکتسا  یتسینویھـص و  یاھوگدنلب  زا  لصتم - زور - هنابش

نایرج ام  روشک  رد  فلتخم  یاھلکـش  هب  یداصتقا ، ی  هرـصاحم یداصتقا و  میرحت  بالقنا  لوا  زا  درادـن ؛ مھ  یگزات  نیا  .دـننک  راتفرگ  یداصتقا  ی  هئطوت کـی  رد  ار  ناریا  تلم  دـنناوتب 

تلم هتشذگ ، لاس  یس  نیا  لوط  رد  هک  یروط  نامھ  .دتسیا  یم ام  تلم  مھزاب  دنھدب ، همادا  ار  نیمھ  دنھاوخ  یم اھ  نآ لاح  نیع  رد  داتسیا ؛ تلم  دندروآ ، راشف  تسا ؛ هتـشاد 

رابکتـسا نارادمتـسایس  تین  ءوس  یلددب و  مغر  یلع مھ  زورما  تشادرب ، تھج  همھ  زا  روشک  تفرـشیپ  هار  رد  ار  یدنلب  یاھماگ  دـمآ و  قئاف  یداصتقا  ی  هرـصاحم ی  هئطوت رب  ام 

.داتسیا دھاوخ  هئطوت - نیا  صوصخب  و  یا - هئطوت رھ  لباقم  رد  ام  تلم  یناھج ،

لالقتـسا هار  رد  .داد  تاجن  یـسایس  یگتـسباو  زا  ار  ام  بالقنا ، .دـنھدب  تاـجن  یداـصتقا  یگتـسباو  زا  ار  روشک  دـنھدب و  مھ  تسد  هب  تسد  اـم  تلم  هک  تسا  نیا  مھ  راـک  ِهار 

میرحت و هب  دـیدھت  رگید  هک  دـنکب  یراک  یداصتقا  ظاحل  زا  دـناوتب  روشک  ات  دـبلط  یم ار  فلتخم  یاھرـشق  زا  ناریا  تلم  ی  همھ تمھ  اما  تسا ؛ هدـش  یدایز  یاھراک  مھ  یداـصتقا 

یاھ هیامرـس روشک  نیا  .دـنھدب  مھ  تسد  هب  تسد  دـیاب  همھ  تسین ؛ ینـسمم  مدرم  هب  باطخ  طقف  تسا ، تلم  ی  همھ هب  باطخ  نیا  .دـنکن  ادـیپ  انعم  یداـصتقا  ی  هرـصاحم

ی همانرب کی  تدم  رد  تسناوت  میھاوخ  ام  تیدج ، راکتشپ و  اب  نیتم و  تسرد و  یزیر  همانرب اب  مزال ، ِیراذگ  هیامرـس اب  .دراد  مھ  یناوارف  یدام  یاھ  هیامرـس دراد ؛ یناوارف  یناسنا 

ماجنا دـیاب  تسام ، یلم  ی  هفیظو نیا  .دـشاب  هتـشادن  یکاب  چـیھ  یداصتقا ، ی  هرـصاحم یداصتقا و  میرحت  زا  ایند  یداصتقا  ی  هصرع رد  روشک  رگید  هک  مینکب  یراـک  یـصخشم ،

.میراد مھ  یناوارف  تاناکما  عیسو و  نیمزرس  .دشاب  هتشاد  شقن  دناوت  یم یسکرھ  .میھدب 

1387/02/11 زاریش مدرم  رادید  رد  تانایب 

مخ درک و  تخادرپ  ار  نآ  ناریا  تلم  دوب ؛ ناریا  تلم  یبلط  تزع یبلط و  یدازآ یبلط و  لالقتـسا ی  هنیزھ نیا  دوب ؛ یلیمحت  گـنج  لاـس  تشھ  درک  تخادرپ  ناریا  تلم  هک  یا  هنیزھ

نیا رد  تصـش  ی  هھد روک  مسیرورت  ناینابرق  .دوب  یلم  راختفا  یلم و  تردـق  تلم و  لالقتـسا  هب  نتفای  تسد  ی  هنیزھ نیا  نوچ  درک ، لمحت  ار  گـنج  لاـس  تشھ  .درواـین  وربا  هب 

تلم هک  دوب  ییاھ  هنیزھ دـنا ، هدرک لیمحت  ام  تلم  رب  هک  یداصتقا  ی  هرـصاحم یداصتقا و  یاھمیرحت  زورما  ات  بالقنا  لوا  زا  .درک  تخادرپ  ناریا  تلم  هک  دوب  یرگید  ی  هنیزھ روشک ،

هرـصاحم مینک و  یم میرحت  ار  ناریا  تلم  ام  هک  دـننک  یم دـیدھت  بترم  یرابکتـسا  یاھتردـق  هک  تسا  لاـس  ود  منک ، یم تبحـص  امـش  اـب  نم  هک  ـالاح  نیمھ  .درک  تخادرپ  ناریا 

.دنا هدرکن ار  راک  نیا  الاح  ات  راگنا  مینک ! یم
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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 

یداصتقا ی  هرـصاحم رت  فیعـض یھاگ  رتدیدش و  یھاگ  ار  ناریا  تلم  هک  یلاس  یـس  نیا  رد  بخ ، مینک ! یم یداصتقا  ی  هرـصاحم مینک و  یم میرحت  ار  امـش  هک  دننک  یم دـیدھت 

نیرت هداس میتشاد ؛ یماظن  یاھرازبا  هب  جایتحا  ام  هک  دوب  یزور  کی  .میدرک  هدافتسا  نامدوخ  تفرشیپ  عفن  هب  میرحت  زا  ام  ادبا ! درک ؟ ررض  ناریا  تلم  درک ؟ ررض  یـسک  هچ  دیدرک ،

، زورید ناگدـننک  میرحت نامھ  هک  هدروآ  تسد  هب  ییاھ  یئاناوت ناریا  تلم  زورما  مینک ؛ هدافتـسا  میرحت  نیا  زا  میتسناوت  ام  میرحت ! دـنتفگ : یم دـنتخورف و  یمن ام  هب  ار  یماظن  رازبا 

دیدھت نیا  زا  ام  دزن ؛ ررـض  ام  هب  میرحت  نیا  .دوب  امـش  میرحت  رثا  رب  نیا  بخ ، دننز ! یم اپ  تسد و  دنراد  دوش ، یم لیدـبت  هقطنم  یماظن  لوا  تردـق  هب  دراد  ناریا  تلم  هکنیا  زا  زورما 

ی هرـصاحم رھ  یمیرحت و  رھ  لـباقم  رد  یھلا  ی  هوـق لوـح و  هب  ناریا  تلم  .میـسرت  یمن برغ  میرحت  زا  اـم  .تسا  روـج  نیمھ مھ  زورما  .میرواـیب  دوـجو  هب  تـصرف  کـی  میتـسناوت 

.درک دھاوخ  ربارب  دنچ  فعاضم و  ار  وا  تفرشیپ  هک  داد  دھاوخ  ناشن  دوخ  زا  یشالت  نانچ  نآ یا  یداصتقا

1387/01/01 یوضر رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

دنتسناوت هک  یراک  رھ  یمالسا ، ماظن  نتفای  تردق  دشر و  زا  یریگولج  یارب  اھلاس ، نیا  رد  .تساکیرما  یاھتـسکش  اکیرما و  یماکان  هاگـشیامن  هنایمرواخ  دینک ، هاگن  امـش  زورما 

مجاھت ناش ، یلیمحت گنج  لباقم  رد  .دنتسناوت  یمن نوچ  دندرکن ، راک  رھ  دندرک ؛ دنتسناوت  یم راک  رھ  تساطخ ؛ دندزن ، دننزب و  دنتسناوت  یم یا  هبرض دینک  روصت  امش  رگا  .دندرک 

، همھ لباقم  رد  دـنتخادنا ، هار  هب  ایند  رد  یمالـسا  یروھمج  هیلع  هک  ییاھ  یزاـب لامـشرق لاـجنج و  وھاـیھ و  ناـشتاغیلبت ، ناـشیناور ، گـنج  ناـشیداصتقا ، میرحت  ناـش ، هنادزد

زور هب  زور  هکنیا  یانعم  هب  هکلب  دوشن ، دوبان  دراد و  هگن  ار  دوخ  تسناوت  هکنیا  یانعم  هب  طقف  هن  داتسیا ، .داتسیا  مکحم  دیـشر ، گرزب و  تلم  نیا  ینابیتشپ  هب  یمالـسا  یروھمج 

.دوزفا دوخ  تردق  رب 

1386/07/21 رطف دیعس  دیع  زامن  یاھ  هبطخ رد  تانایب 

دوخ رب  نتفرگ  تخس  نیا  برغم ، ناذا  ات  حبص  ناذا  زا  ی  هزور ندیشک ، یگنشت  ندیشک ، یگنـسرگ  نیا  .تسا  نارگید  هب  قافنا  دوخ و  رب  نتفرگ  تخـس  ی  هلئـسم رگید  سرد  کی 

یبتجم ماما  تدالو  بش  رد  دنیب  یم هک  دربیم  تذل  ردـقچ  ناسنا  .دـندرک  ار  قافنا  ِماسقا  عاونا و  نارگید  هب  دـنتفرگ و  تخـس  یریگ  هزور اب  ناشدوخ  هب  ام  مدرم  زا  یرایـسب  .تسا 

نان دیایب  دھاوخیم  هک  رھ  تسا ؛ یتاولـص  یئاونان  نیا  زا  نان  نسح ، ماما  قشع  هب  بشما  هک  دنا  هدز ولبات  یئاونان  کی  رـس  یالاب  ناضمر ، هام  ی  همین رد  مالـّسلا ) ةالـّصلا و  هیلع  )

کی تسا ، رگید  سرد  کی  نیا  دـنداد ، ام  مدرم  یراکتبا  یاھراک  هنوگنیمھ  ی  هلیـسو هب  دـجاسم -  رد  یاھراطفا  ناشن ، ماـن و  یب یاـھراطفا  اـھراطفا -  رد  هک  یئاـھقافنا  نیا  .دربب 

.تسا نیا  ام  عامتجا  روشک و  مھم  لئاسم  زا  یکی  نوچ  منکب ؛ گنرد  یکدنا  هتکن  نیا  یور  نم  .مینک  قافنا  نارگید  هب  میریگب ، تخس  دوخ  رب  .تسا  رگید  نیرمت 

دراو تسا ، تفن  ی  هدننک دیلوت  هک  یروشک  .نیزنب  رد  فارسا  تالقنت ، نوگانوگ و  لئاسو  رد  فارسا  نان ، رد  فارسا  بآ ، رد  فارسا  مینکیم ؛ فارـسا  ام  میتسھ ؛ یفرـسم  مدرم  ام 

ام تلم  تیعمج و  زا  یـشخب  هکنیا  یارب  مینک  دراو  یرگید  یاھزیچ  ای  مینک  دراو  نیزنب  میھدب  اھدرایلیم  لاس  رھ  تسین !؟ روآ  بجعت نیا  تسا ! نیزنب -  تفن -  ی  هدروآرف ی  هدـننک

لاعتم یادخ  .دنیوگیم  مھ  ادخ  هار  قافنا  رد  یتح  تسا ؛ دب  فارـسا  .مینک  هاگن  نیا  هب  یلم  بیع  کی  ناونع  هب  تلم ، ام  تسا !؟ تسرد  نیا  دننک ! شاپ  تخیر و  دـھاوخیم  ناشلد 

یور هنایم یور ؛ هنایم .دینکن  طیرفت  طارفا و  .نک  لمع  یروجنیا  مھ  ادخ  یارب  قافنا  رد  طسبلا ؛» لک  اھطسبت  کقنع و ال  یلا  ةلولغم  کدی  لعجت  ال  : » دیامرفیم شربمغیپ  هب  نآرق  رد 

هن اورتقی ؛» مل  اوفرـسی و  مل  ، » دننک جرخ  دـنھاوخیم  یتقو  هک  یناسک  اوقفنا ؛» اذا  نیذـّلا  و  : » دـیامرفیم نآرق  .میروایب  رد  یلم  گنھرف  کی  تروص  هب  ام  دـیاب  ار  نیا  .ندرک  جرخ  رد 

تضایر و اب  یتسیاب  مدرم  هک  دیوگیمن  مالـسا  .دنکیمن  هیـصوت  مھ  ار  نیا  مالـسا  هن ، دننکیم ؛ یگدنز  ناشدوخ ، رب  راشف  اب  دنریگیم و  گنت  هن  دننکیم -  یور  هدایز دننکیم -  فارـسا 

لاس نیدنچ  تعاس ، هب مد مئاد و  یجراخ ، یاھتلود  یجراخ ، یاھلوضف  زا  یـضعب  دینیب  یم هکنیا  .دننک  یگدنز  طسوتم  دـننک ، یگدـنز  یلومعم  هن ، دـننک ؛ یگدـنز  ینانچنآ  دـھز 

تیـصوصخ نیمھ  هب  ناشدـیما  مشچ  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  دـنا -  هدرک میرحت  مھ  اـھراب  مینکیم -  میرحت  مینکیم ، میرحت  مینکیم ، میرحت  هک  دـننکیم  دـیدھت  ار  اـم  تلم  هک  تسا 

ار شدوخ  راک  باسح  هن ، هک  یتلم  اما  دوشب ؛ مامت  تخـس  راگنلو  فرـسم و  مدآ  یارب  میرحت  تسا  نکمم  میـشاب ، جرخ  رد  یراگنلو  فارـسا و  لھا  یاھمدآ  رگا  ام  .تساـم  یفنم 

نیا .دوشیمن  دراو  یررض  میرحت  زا  یتلم  نینچ  کی  رب  .دننک  میرحت  بوخ ، .دنکیمن  فارـسا  دنکیمن ، یور  هدایز دراد ، ار  دوخ  تحلـصم  باسح  دراد ، ار  دوخ  جرخ  لخد و  باسح  دراد ،

.مینک لمع  هَّللاءاش  نا میراد و  هگن  دای  هب  ناضمر  هام  زا  ار  هتکن 

1386/06/23 نارھت ی  هعمج زامن  یاھ  هبطخ رد  تانایب 

دندید ینعی  .دنک  عمج  ار  اھنآ  یاپ  تسد و  دناوتیم  هک  داتفا  رکف  هب  اکیرما  .دندروخ  اجنیا  ار  یلصا  ی  هبرض یثعب  میژر  مادص و  ینعی  .دش  هدز  لباقم  ی  هھبج هب  مھ  یناوارف  تابرض 

اھاـج نیا هب  شرخآ  هک  دز ، زواـجتم  نیا  هب  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  ناریا و  تلم  ار  یلـصا  ی  هبرـض عقاو  رد  .دـندیمھف  ار  نیا  تسین ؛ شمدرم  هب  یکتم  هک  یلاـخوت  تسا  یمیژر 

رد رتدب  بتارمب  اھمیرحت  اھ و  هرصاحم نیا  زا  .اھفرح  نیا  زا  هرصاحم و  میرحت و  دنیوگیم  دیونشیم  الاح  .دش  رت  یوق زور  هبزور یمالسا  یروھمج  اما  .دینکیم  هظحالم  هک  دش  یھتنم 

رد یمالـسا  یروھمج  یماظن ، یاھ  یئاناوت ظاحل  زا  میدناسر و  اجنیا  هب  زورما  ار  نامدوخ  یلاخ  تسد  ِیماظن  یاھورین  هک  تسا  هدوب  اھمیرحت  نامھ  نایم  رد  ام  .دوب  گنج  ی  هرود

، دروایب دوجو  هب  ینورد  ششوج  اب  دوخ و  تیقالخ  زا  هدافتسا  اب  راکتبا ، اب  تردق ، اب  تسا  هتسناوت  یمالـسا  یروھمج  هک  یتاناکما  .تسا  هقطنم  نیا  رد  یماظن  یئاناوت  مدقم  طخ 

یژرنا ی  هلأـسم نیا  شا  هنوـمن کـی  هک  تسا ، نشور  دراد و  دوـخ  یاـج  هک  مھ  نوگاـنوگ  یاھتفرـشیپ  یرواـنف و  یملع و  نوگاـنوگ  یاـھ  هـنیمز رد  .تـسا  هدرک  هریخ  ار  اھمـشچ 

تشاداو رکف  هب  ار  ینورد  یاھورین  درک ؛ سکع  رثا  هکلب  درکن ، یرثا  طقف  هن  اھمیرحت  ینعی  .دمآ  ناریا  تلم  تسد  هب  راشف ، نارود  رد  میرحت و  نارود  رد  همھ  اھنیا  .تسا  یا  هتـسھ

.درک راداو  تکرح  هب  و 

1386/02/25 دھشم یسودرف  هاگشناد  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

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 

1386/01/01 یوضر رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

هب ار  ایند  هطلـس ، ماظن  یناھج و  رابکتـسا  .یناـھج  رابکتـسا  مییوگ  یم وا  هب  هک  یزیچ  ناـمھ  ینعی  یللملا ؛ نیب ی  هطلـس ماـظن  زا  تسا  تراـبع  اـم  فدـھ  نیا  ِینوریب  نمـشد 
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دنروآ و یم راشف  وا  یور  دننک ؛ یم ینمشد  تلم  نآ  اب  نارگ  هطلس دنک ، عافد  دوخ  عفانم  زا  نارگ  هطلـس لباقم  رد  دھاوخب  یتلم  رگا  .دنک  یم میـسقت  ناریذپ  هطلـس نارگ و  هطلس

ِنمشد نیا  دورن ؛ نارگ  هطلس راب  ریز  دوشب و  هتفرشیپ  دنموربآ و  دنمتزع و  لقتسم و  دھاوخ  یم هک  تسا  یتلم  کی  ِنمـشد  نیا ، .دننکـشب  مھ  رد  ار  وا  تمواقم  دننک  یم یعس 

رییغت اھشور  تسین ؛ زورما  لام  ینمـشد  نیا  هتبلا  .اکیرما  ی  هدحتم تالایا  ینونک  تلود  یناھج و  مسینویھـص  ی  هکبـش زا  تسا  ترابع  ینمـشد  نیا  رھظم  زورما  .تسا  ینوریب 

ار ناریا  تلم  تسا  هتـسناوتن  اھ  نآ یاھراشف  ثبع ؛ اما  دـنا ، هدروآ دراو  راشف  دـنا ، هتـسناوت هچرھ  .تسا  هدوب  زورما  ات  بالقنا  لوا  زا  ناریا  تلم  اب  ینمـشد  تسایـس  اما  دـنک ، یم

لاس تسیب  زا  لبق ، لاس  هدزناپ  زا  ام  زورما  .ناشیناور  گنج  هن  ناش ، یسایس راشف  هن  ناش ، یماظن دیدھت  هن  ناشیداصتقا ، میرحت  هن  دنک ؛ راداو  ینیـشن  بقع هب  ای  دنک  فیعض 

نیا اما  تسا ؛ هدنام  ماکان  یمالسا  یروھمج  ماظن  ناریا و  تلم  اب  ینمشد  رد  نمشد  هک  تسا  نیا  ی  هدنھد ناشن نیا  میتسھ ؛ رت  یوق رایـسب  لبق  لاس  تفھ  تسیب و  زا  لبق ،

.تسھ ینمشد 

1386/01/01 یوضر رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

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 

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

زا ام ، ِیلیمحت  ینوریب  شلاچ  نیرت  مھم زورما  میراذگب ؛ رانک  ار  یتسیابردور  .نوریب  ی  هیحان زا  مھ  و  نامدوخ - یاھفعـض  نامدوخ - ی  هیحان زا  مھ  میراد ؛ مھ  یلیمحت  یاھـشلاچ  ام 

یایرد نیب  لصاف  ی  هقطنم هنایمرواخ  نوچ  برغ - اھییاکیرمآ ، هن  دنراد - یزیر  همانرب مھدزون  نرق  زا  هنایمرواخ  یور  اھ  نیا .دیـشاب  هتـشادن  یدیدرت  چـیھ  نیا  رد  تساکیرما ؛ ی  هیحان

رارق ساسح  ی  هقطنم ود  نیا  نیب  هنایمرواخ  و  تارمعتـسم ؛ ی  هقطنم دنھ ، سونایقا  تسا و  رگرامعتـسا  یاھتلود  رارقتـسا  لحم  هنارتیدم ، یایرد  .تسا  دنھ  سونایقا  هنارتیدم و 

ماجنا دوب - ایناتیرب  تلود  ِوزج  زور  نآ  هک  دـنھ - زا  تظافح  یارب  مھدزون ، نرق  رد  شذوفن  ناریا و  یور  سیلگنا  یاھراشف  .دنـشاب  تواـفت  یب نآ  هب  تبـسن  دنتـسناوت  یمن هک  هتفرگ ،

ی هلئسم دش : ادیپ  مھ  یرگید  نوگانوگ  لماوع  دعب ، .تساج  نیمھ زا  مھ  لیئارسا  شیادیپ  .دراد  میمعت  هنایمرواخ  ی  همھ هب  تبـسن  نیا  و  میدش ؛ دنھ  ینابرق  زور  نآ  ام  تفرگ و 

- اکیرما برغ - راوخ  ثاریم رخآ  رد  مھ  دعب  برغ ، .درک  دیدشت  ار  عوضوم  اھ ، نیا ی  همھ هک  یوروش ، شیادیپ  ی  هلئسم لوا و  گنج  زا  دعب  ینامثع  تافرصتم  میسقت  ی  هلئـسم تفن ،

ناھگان تسھ ، زیچ  همھ  یـسایس و  ییایفارغج و  کیژتارتسا  یدربھار و  ی  هقطنم تفن و  نآ  رد  هک  ساـسح  ی  هقطنم نیا  رد  ـالاح  .دـنراد  یزیر  هماـنرب هناـیمرواخ  ی  هقطنم یور 

ار اکیرما  جل  ارچ  امش  دنیوگ : یم اھیضعب  .تسا  هدرک  دنلب  رس  اکیرما ، ی  هنازواجتم تسایـس  هناملاظ و  ینابم  اب  تیدض  اب  شدوخ و  لوصا  اب  یمالـسا ،» یروھمج   » مان هب  یتلود 

ی هئطوت اب  لوا ، ی  هلاس هد ی  هرود نآ  رد  اھ  نآ مینک ؟ شراک  هچ  هدمآرد ، اکیرما  جل  دیداد ، لیکـشت  ار  یمالـسا  یروھمج  دیدروآرد ؛ امـش  دندروآرد ؛ تلم  ار  اکیرما  جـل  دـیروآ ؟ یم رد 

یروھمج ناریا و  تلم  یارب  یوحن  هب  مادـکرھ  یداصتقا ، میرحت  یلیمحت و  گنج  .دـننکب  یراک  دنتـسناوتن  اما  دـندرک ؛ عورـش  یداصتقا - میرحت  یلیمحت و  گنج  تخـس - یزادـنارب 

؛ درک راوتـسا  ممـصم و  ار  ام  گنج ، .تشاد  یعفان  یاھناراب  ناریا  تلم  یارب  دوخ ، لد  رد  دنتخادنا ، هار  ناریا  تلم  رـس  یور  اھ  نآ هک  یا  هریت یاھربا  نیا  .دـش  تصرف  کی  یمالـسا 

نآ هک  یگنھرف - نوخیبش  یگنھرف و  مجاھت  دندرک - لابند  ار  مرن  یزادنارب  دـعب ، ی  هرود رد  .دروآ  ام  یارب  ار  تاکرب  نیا  ی  همھ تخادـنا و  دوخ  هب  یاکتا  رکف  هب  ار  ام  یداصتقا ، میرحت 

یراک نآ  هتسناوتن  یگنھرف  مجاھت  تسادیپ  هک  دیآ ، یم راکرس  لوصا  راعش  اب  لوصا و  هب  یکتم  تلود  کی  الاح  هک  دش  نیا  هجیتن  یدامتم ، یاھلاس  زا  دعب  دیسرن و  ییاج  هب  مھ 

ملع لقع و  یریگراک  هب  اب  نامیا ، اب  داحتا ، اب  تینوصم  نیا  زا  یشخب  .مینک  نوصم  ار  نامدوخ  دیاب  ام  هک  تسا ، هار  رد  رگید  یاھ  هئطوت مھ  نیا  زا  دعب  .دنکب  دنتـساوخ ، یم اھ  نآ هک 

دیاب اھتـصرف  ی  همھ زا  هدافتـسا  اب  هملک و  داحتا  اب  عمج ، ساوح  اب  زاب ، مشچ  اب  دور ؛ یمن شیپ  یراک  دـتفیب ، هار  ددـنبب و  ار  مشچ  ناسنا  رگا  هک  منک  یم دـیکأت  .دـیآ  یم دوجو  هب 

.دش دھاوخ  حتف  یرگید  زا  سپ  یکی  اھ  هلق دش ؛ دھاوخ  لح  یرگید  زا  سپ  یکی  تالکشم  ی  همھ .تفر  شیپ 

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

اب اکیرما  تسایس  نارادمدرـس  فرح  .تساکیرما  ی  هدحتم تالایا  میژر  مھ  نانمـشد  نیا  رادولج  .دندنـسپ  یمن ام  تلم  یارب  ار  ولج  هب  تکرح  نیا  اھنآ  میراد و  ینانمـشد  ام  هتبلا 

اھنآ تسا ؛ هملک  کـی  اـھنآ  لد  فرح  اـما  دـننز ؛ یم ینوگاـنوگ  یاـھفرح  ـالاح  منک ؛ ناـیب  امـش  یارب  ار  اـکیرما  یـسایس  ناگدـننادرگ  لد  فرح  نم  دـینک  هجوت  تسیچ ؟ ناریا  تلم 

یـسایس و یداصتقا ، ی  هرطیـس امـش  روشک  رب  ام  بالقنا  زا  لبق  دنیوگ  یم اھنآ  .دـینادرگرب  ام  هب  ار  نآ  تسا ، هتفرگ  ام  زا  امـش  بالقنا  هک  ار  یزیچ  نآ  ناریا ! تلم  یا  دـنیوگ : یم

نوگانوگ طباور  یللملا ، نیب تالماعم  تفن ، ی  هیـضق رد  .تسا  یتیعقاو  نیا  .تفرگ  یم هزاـجا  اـم  ریفـس  زا  شا  یللملا نیب یاھمیمـصت  یارب  امـش  روشک  سیئر  میتشاد ؛ یگنھرف 

دنتـساوخ و یم اـھنآ  ار  هچنآ  .درک  یم هرکاذـم  سیلگنا  ریفـس  اـکیرما و  ریفـس  اـب  دوخ  تامادـقا  یارب  نوعلم  ِیولھپ  هاـش  مدرم ، اـب  دروخرب  عوـن  رد  یتـح  یـساملپید و  ِیـسایس 

ادیپ هطلس  امش  روشک  رب  هرابود  ام  ات  دینادرگرب  ام  هب  ار  نیا  درک ؛ نوریب  ار  ام  دمآ و  بالقنا  میتشاد ، ار  هطلس  نیا  امش  روشک  رب  ام  دنیوگ  یم .دندرک  یم ارجا  اھنیا  دندیدنسپ ، یم

.تسا فرح  اھنیا  دننز ؛ یم تسیرورت  تمھت  دنروآ و  یم ار  یـسارکومد  مسا  دنروآ ، یم ار  یمتا  یژرنا  مسا  دـنروآ ، یم ار  رـشب  قوقح  مسا  الاح  .تسا  نیا  اھییاکیرما  فرح  .مینک 

یاھیدنب بطق رد  امـش  مینک  نییعت  هک  میـشاب  ام  مینک و  تموکح  ام  امـش  داصتقا  رب  مینک ، نییعت  ام  ار  امـش  یاھتلود  رگید  راب  دیھدب  هزاجا  دـنیوگ  یم تسا ؛ نامھ  یعقاو  فرح 

.دنا شلاچ نیا  رد  ناریا  تلم  اب  اھییاکیرما  تسا  لاس  تفھو  تسیب .دنراد  ار  عقوت  نیا  ناریا  تلم  زا  .دنروط  نیا رگید  یاھتلود  زا  یـضعب  هب  تبـسن  هک  نانچمھ  دیـشاب ؛ اجک  یناھج 

رد هشیمھ  ناریا ، تلم  هب  تبـسن  لاـس  تفھو  تسیب لوـط  رد  هک  تسا  یزیچ  ناـمھ  دـنھد ، یم زورب  دوـخ  زا  اـھییاکیرما  زورما  هک  هـچنآ  .تـسا  هدرکن  یتواـفت  هتـشذگ  اـب  زورما 

، دنناوتب رگا  اھتیبصع ؛ کیرحت  یگتـسدود و  داجیا  مدرم ، ندرک  دیمون  مدرم ، ندرک  درـسلد  یناور ، گنج  تاغیلبت  باعرا ، دیدھت ، زا  تسا  ترابع  مھ  ناشرازبا  .تسا  هدوب  ناشنھذ 

دوجو هب  تینما  مدع  ساسحا  مدرم  رد  هکنیا  یارب  دننک ؛ تشرد  گرزب و  هتسجرب ، ار  اھنیا  تاغیلبت  اب  و  یشیاسرف -  یاھراشف  دنروایب -  راشف  .تساھنیا  امش  تلم  نانمشد  رازبا 

راچد ار  نیلوئسم  دنناوتب  دیاش  دنروایب ، راشف  .تساھنیا  نمـشد  راک  دننک ؛ ادیپ  هھبـش  کش و  دیدرت و  ناشنالوئـسم  تیافک  ناش و  هدنیآ ناشتیقفوم ، رد  مدرم  هکنیا  یارب  دنروآ ،

یرگید رازبا  نمـشد  تساھنیا ؛ نمـشد  رازبا  تساھنیا ؛ نمـشد  راک  دننک ؛ لزلزت  راچد  ناشدوخ  گرزب  یاھیریگ  میمـصت رد  ار  روشک  ناریگ  میمـصت دنناوتب  دیاش  دننک ؛ یگتـسدود 

زورما ام  رگا  تسا !؟ هدوبن  وگروز  یاھتردـق  امـش  میرحت  راچد  ناریا  تلم  الاح  ات  رگم  دـیدرکن !؟ میرحت  ـالاح  اـت  رگم  درک ؛ میھاوخ  میرحت  ار  ناریا  تلم  اـم  هک  دـننک  یم دـیدھت  .درادـن 
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ادیپ یماظن  تفرـشیپ  ام  .تسا  هدـمآ  شیپ  ام  یارب  میرحت  طیارـش  نیمھ  رد  اھنیا  مینز ، یم ار  لوا  فرح  هقطنم  رد  عیانـص ، زا  یخرب  تعنـص و  ملع ، رد  میا و  هدرک ادـیپ  یتفرـشیپ 

، درک یمن روصت  ایند  هک  هدیچیپ  رایسب  عیانص  زا  یخرب  رد  تعنص ، ی  هنیمز رد  میا ؛ هدرک ادیپ  روآ  تفگش یاھتفرشیپ  یکشزپ  یاھ  هنیمز رد  میا ؛ هدرک ادیپ  یملع  تفرشیپ  میا ؛ هدرک

کچوک ی  هعومجم کـی  زا  ریغ  دـنھد  یمن هزاـجا  زگرھ  اـھنآ ، ناگدـنراد  هک  ار  ییاھـشناد  مولع  میا ؛ هدرک ادـیپ  تفرـشیپ  یتـسیز  مولع  ی  هنیمز رد  اـم  .میا  هدرک ادـیپ  تفرـشیپ  اـم 

اجنیا هب  دـیاش  دـندرک ، یمن میرحت  رگا  .تسا  هدـمآ  دوجو  هب  میرحت  طیارـش  رد  اھنیا  ی  همھ .میا  هدرک ادـیپ  تسد  اھـشناد  نیا  هب  ام  دـنک ؛ ادـیپ  تسد  اـھنآ  هب  یـسک  ناـشدوخ ،

زورما مینک ؛ هدافتـسا  نامناناوج  دادعتـسا  راکتبا و  زا  هک  میداتفا  یمن رکف  هب  ام  دـنداد ، یم ام  هب  ار  ناـشدوخ  مدـنچ  هتـسد  یاھحالـس  دـنتفرگ ، یم ار  اـم  لوپ  رگا  میدیـسر ؛ یمن

هچرھ دـندرک ، یم زاـب  ار  اـھرازاب  رگا  .میـشاب  رتولج  تادـیلوت  نیا  رد  هقطنم  یاـھروشک  زا  یرایـسب  زا  مینک و  دـیلوت  مھ  کـشوم  مینک ، دـیلوت  مھ  کـنات  مینک ، دـیلوت  مھ  اـمیپاوھ 

!؟ دیناسرت یم میرحت  زا  ار  ام  .میدوب  هدیسرن  اھتفرشیپ  نیا  هب  ام  مھ  زورما  دنتخیر و  یم ناشبیج  یوت  دنتفرگ ، یم ار  ام  لوپ  دنداد ، یم ام  هب  میتساوخ  یم

1384/10/19 ید هدزون  مایق  زورلاس  رد  مق  مدرم  رادید  رد  تانایب 

لامعا ار  میرحت  نیا  دنا ، هتسناوت اجرھ  هتشذگ ، یاھ  لاس لوط  رد  هک  دنتـسھ  یناسک  دننک ، یم یداصتقا  میرحت  هب  دیدھت  دننز ؛ یم یداصتقا  ی  هرـصاحم زا  مد  زورما  هک  ییاھنیا 

میرحت دنھد ! یمن ام  هب  دندوب ، هتفرگ  ربارب  دنچ  دیاش  مھ  ار  اھ  نآ لوپ  هدش و  یرادیرخ  توغاط  میژر  نامز  زا  هک  ار  یلیاسو  زونھ  ییاپورا ، یاھ  تلود زا  یضعب  نآلا  نیمھ  .دنا  هدرک

نیا لقتـسم ، تلم  کی  یارب  .دندرک  زاب  هار  نورد  زا  تسا ، هتـسب  فرط  نیا  زا  هار  دندید  یتقو  ام  یاھ  ناوج .دـندادن  ام  هب  ار  مزال  تاعطق  اھرازبا و  مھ  یدراوم  رد  اھ  نآ رتالاب ؟ نیا  زا 

هنیـس هب  تسد  نارگید  ی  هناخ ِرد  تشپ  میتساوخ  یم رگا  ّالا  و  دزاسب ؛ شدوخ  تسد  هب  ار  دوخ  نامرد  دنک ؛ شواک  دوخ  نورد  رد  دـنک ؛ هعجارم  شدوخ  نورد  هب  هک  تسا  تسرد 

.دوب قباس  عضو  نامھ  میتشادـن و  یلقتـسم  یگدـنز  دـندوب - هداد  تداع  شور  نیا  هب  ار  تلم  نیا  روشک و  نیا  توغاط ، میژر  نارود  رد  یدامتم  یاھ  لاس هک  ناـنچمھ  میتسیاـب -

نیا اب  .تسا  روط  نیمھ مھ  الاح  میدرک ؛ ادـیپ  کرحت  میدـمآ و  دوخ  هب  میرحت ، رثا  رب  ام  .دوب  ناشیا  اب  قح  رتھب ! دـنتفگ  دـندرک و  یتقوشوخ  راـھظا  ماـما  دـندرک ، میرحت  ار  اـم  یتقو 

؟ دراد یی  هدیاف دیدھت ، نیا  دننک ؛ یم دیدھت  ار  ناریا  تلم  اھ ، فرح

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

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

1383/12/05 ناسدنھم زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

بونج ی  هقطنم هب  بالقنا  لیاوا  هدـنب  .دـنزاس  یم اھ  یوروش مھ  ار  ام  یولیـس  میرخ و  یم اکیرما  زا  ار  مدـنگ  ام  هک  دوب  نیا  میدز ، یم هشیمھ  ام  هک  ییاھفرح  وزج  بالقنا  زا  لـبق 

یلیخ تسا ؛ یراوشد  ی  هزاس ولیس ، نوچ  مداتفا ؛ هدجـس  هب  اج  نامھ مرظن  هب  .دنا  هتخاس مک  تیفرظ  اب  یولیـس  کی  امـش  ناسدنھم  یگدنزاس و  داھج  یاھ  هچب مدید  متفر و 

زا یکی  ام  زورما  .مینک  تسرد  میتسناوت  ار  هدیچیپ  زیچ  نیا  ام  .تسا  یی  هدـیچیپ ی  هزاس اما  دـیآ ؛ یم رظن  هب  یی  هداس زیچ  دـنک ، یم هاگن  نآ  رھاظ  هب  ناسنا  یتقو  .تسین  ناسآ 

.دشن مامت  ام  ررض  هب  ام ، اب  برغ  یایند  ِیبات  جک یلدمھان و  رھق و  نیاربانب  .میا  هتخاس مھ  رگید  یاھاج  یلیخ  یارب  میتسھ ؛ الاب  یاھ  تیفرظ اب  یللملا  نیب ربتعم  یاھزاسولیس 

اما دریگب ، ناسنا  یولج  زا  ار  هتلافـسآ  ی  هداج تسا  نکمم  هلب ، .دروآ  یمرد ار  ام  ِیژولونکت  ردپ  یداصتقا  میرحت  دنیوگ  یم دـنریگ و  یم رظن  رد  هعجاف  کی  ناونع  هب  ار  نیا  اھ  یـضعب

یلیخ ناسنا  تالضع  ندرک  مکحم  یارب  دنک ، یم یط  نآ  یور  ار  شریـسم  هدیـشک و  شدوخ  تسد  هب  ناسنا  هک  ییاھ  هداج مھ  یھاگ  تسین ؛ بوخ  هتلافـسآ  ی  هداج هشیمھ 

نامدوخ میھاوخب  رگا  .دنتساوخ  یم هداج  نآ  یاھ  هدنشِک هک  درب  یم ییاھاج  هب  ار  ام  دنا ، هدیـشک نارگید  هک  یی  هتلافـسآ ی  هداج .دنک  یم رب  نایم ار  هار  مھ  یھاگ  تسا ؛ رتدیفم 

زا یکی  .میا  هدـمآ نوریب  تیعـضو  نآ  زا  ام  زورما  .میناد  یم یگدـش  نوسفا نآ  رد  ار  دوخ  طاطحنا  تلع  ام  .مینز  یم رُب  نایم هار  میـشک و  یم رُب  ناـیم ی  هداـج یھاـگ  میـشکب ، هداـج 

.میناوت یم هک  دناسر  رواب  نیا  هب  ار  ام  هک  تسا  نیا  یروانف  ملع و  یاھ  هنیمز رد  متفگ - هک  روط  نامھ یمالسا - یروھمج  ماظن  تامدخ  نیرتگرزب 

1382/08/11 ماظن نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

هچنآ هک  دینادب  ار  نیا  .تسین  تسرد  مھ  نیا  هدماین ، تسد  هب یدایز  زیچ  هک  دننک  یم غیلبت  ناسک  یـضعب  هک  نیا .میھدب  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 -  اـم  نانمـشد  تسا ، یمالـسا  یروھمج  راـیتخا  رد  هک  ار  ییاھھاگتـسد  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  یسک  زا  ار  نآ  نوچ  دور ؛ یمن نیب  زا  یروانف  نیا  دنربب ، نیب  زا  تسناوت -  دنھاوخن 

ام میرحت  اھنآ و  مغر  یلع راک ، نیا  دـنک و  ادـیپ  تسد  یا  یروانف نینچ  هب  یمالـسا  یروھمج  هک  دنتـشاذگ  یمن مھ  رگید  لاس  دـص  ات  دوب ، یناھج  تردـق  زکارم  اـھیبرغ و  لـیم  هب 

قح روشک  نیا  دارفا  زا  یدرف  چیھ  هن  یمتا و  یژرنا  نامزاس  هن  نالوؤسم ، هن  تلود ، هن  ار  دنمـشزرا  شناد  نیا  تسا و  دنمـشزرا  هدمآ ، تسد  هب هچنآ  نیاربانب  .تسا  هتفرگ  ماجنا 

، دـندش یمالـسا  یروھمج  نالوؤسم  اب  وگتفگ  نیا  ِدراو  هک  ییاھنآ  رگا  هتبلا  .تفرگ  دـھاوخن  هتفرگن و  تروص  مھ  یا  هلماعم ًاعطق  دـنک ؛ هلماعم  نآ  یور  دـھدب و  تسد  زا  هک  درادـن 

کشالب دروخ و  دنھاوخ  ینھد  وت  یمالسا  یروھمج  زا  ًاعطق  تخیر و  دھاوخ  مھ  هب  زیچ  همھ  دننک ، یبلط  هدایز دنتفیب و  شلاچ  هب  هیـضق  نیا  ِرـس  یمالـسا  یروھمج  اب  دنھاوخب 

یملع و ریگمـشچ  یاھتفرـشیپ  زا  نامزیزع  روشک  فلتخم  یاھـشخب  رد  هَّللادـمحب  هک  ار  هچنآ  یروانف و  نیا  ام  .دوب  میھاوخن  یزایتما  چـیھ  نداد  هب  رـضاح  ًاقلطم  هنیمز  نیا  رد  ام 

 - رفـص تفگ  دوش  یمن رفـص -  ریز  زا  هک  تسا  نیا  شّتلع  .میراد  هلـصاف  یلیخ  ملع  یروآنف و  مّدقم  طوطخ  هب  ندیـسر  ات  زونھ  هتبلا  .مینک  ظفح  دـیاب  میا ، هدروآ تسد  هب  یقیقحت 

زا هکلب  میدرکن ، عورش  چیھ »  » هطقن زا  ام  نیاربانب ، .دشاب  هتشادن  مھ  ار  نآ  دیما  ّیتح  هکلب  یروآنف ، یملع و  درواتسد  طقف  هن  هک  دندوب  هدرک  یراک  روشک  نیا  اب  .میا  هدرک عورش 

.تسا هدرک  تفرشیپ  زورما  هَّللادمحب  دش و  نادیم  دراو  اج  نیا زا  یمالسا  بالقنا  میدرک ! عورش  یدیمون » اب  هارمھ  ِچیھ  »

1382/05/15 ماظن نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

زا هک  دیدرگ - عورش  دش ، یم یزادنارب  یارب  اکیرما  ترافس  رد  هک  یتاکّرحت  زا  تسھ ؛ ناتدای  امش  ی  همھ .تسا  هتشاد  دوجو  فلتخم  یاھلکـش  هب  تاکّرحت  نیا  مھ  بالقنا  ِّلوا  زا 

؛ دندرک رشتنم  اھ  نآ دانسا  زا  مھم  رایـسب  ِباتک  دلج  دص  دودح  اھزور  نآ  رد  ترافـس  رد  رقتـسم  ناناوج  هک  دوب ، هژوندیھـش  هاگیاپ  رد  اتدوک  تامّدقم  یحّارط  نآ ، یاھدومن  ی  هلمج

یامیپاوھ هب  هلمح  دعب  گنج ، رد  قارع  هب  کمک  دعب  گنج ، هب  قارع  قیوشت  ات  سبط ، هب  هلمح  ات  دوش - تاغیلبت  دانسا  نیا  یور  دنراذگ  یمن اما  تسام ، نامز  ّمھم  دانـسا  اھ  نیا

«. وتاماد  » هب فورعم  نوناق  دندروآرد ؛ ینوناق  لکـش  هب  داتفھ  ی  هھد طساوا  یاھلاس  رد  ار  نیا  هک  تبون ، دنچ  رد  ام  یداصتقا  میرحت  ام و  یتفن  یاھوکـس  هب  هلمح  ام ، یربرفاسم 

.دیمھف دیاب  یروط  نیا ار  اھ  نیا یاھ  هنیک اھضغب و  اھدانع و 

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

دوجو ناریا  تلم  هب  ّقلعتم  یدایز  یاھلوپ  اکیرما  یاھ  کناب رد  .دوب  یرگید  یلمع  لباقت  دننک ، تلاخد  دنتـسناوت  یم اھ  نیا هک  ییاجرھ  رد  ام  روشک  یکناب  یاھباسح  ندرک  دودسم 
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بالقنا ّدض  طقف  هن  دندرک ؛ کیرحت  فلتخم  عاونا  هب  ار  بالقنا  ّدض  .دـندرک  دودـسم  ار  اھباسح  ی  همھ اھ  نآ اما  داد - یم ماجنا  هک  یتالماعم  رد  ناریا  تلود  یاھلوپ  هلمج ، زا  تشاد -

رایتخا رد  ییاھ  هناشن کرادم و  هک  دندرک ، یم کیرحت  دـندوب ، زور  نآ  ِپچ  نایرج  هب  هتـسباو  هک  مھ  ار  ییاھھورگ  اھبالقناّدـض و  میقتـسم  ریغ  هکلب  اھبلط - تنطلـس ینعی  تسار -

لیلحت ناوـنع  هب تقو  کـی اـم  .دوـب  اـکیرما  یلمع  تامادـقا  رگید  زا  گـنج ، هب  قارع  قـیوشت  تفن و  دـیرخ  عـطق  هطبار ، عـطق  یداـصتقا ، میرحت  سبط ، هب  یماـظن  ی  هلمح .تـسھ 

دمآ تسد  هب  یکرادم  دانسا و  لاس ، دنچ  تشذگ  زا  سپ  .دینک  هلمح  دنا  هتفگ دنا و  هدرک کمک  ناشدوخ  مھ  دعب  دنا ؛ هداد ناشن  زبس  غارچ  اھیقارع  هب  ًامتح  اھییاکیرمآ  میتفگ  یم

! تسا نشور  شکرادم  هدوب و  تایعقاو  اب  قبطنم  تسرد و  ًالماک  ام  یاھلیلحت  دش  مولعم  و 

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

تسا و بوخ  رایسب  هسفن  یف  یملع ، سامت  .دشابن  ّیرضم  یاھ  هیـشاح مزلتـسم  هک  یتروص  رد  هتبلا  تسا ؛ بوخ  ایند  یملع  عماوج  زا  یا  هعماج رھ  اب  یملع  طابترا  ام  رظن  هب 

لبق لاس  دنچ  ات  مھ  ییاکیرما  یداصتقا  یاھتکرـش  ّیتح  دـنتفر ؛ یم دـندمآ و  یم رگید  یاھاج  رد  ام و  یتفن  زکارم  رد  ینوگانوگ  یاھتکرـش  .تسا  روط  نیمھ مھ  یداصتقا  طابترا 

.درادن یداریا  یملع  یاھ  هاگتسد اھتکرش و  اب  طابترا  ام  رظن  زا  .دنتشاذگ  شیپ  لاس  تفھ  شـش ، ار  اھمیرحت  نیا  ناشدوخ  هکنیا  ات  دندرک ، یم راک  ای  دندیرخ و  یم تفن  دندمآ  یم

.تسین نآ  تقو  نآلا  دوش ؛ حرطم  یعمج  رد  یرگید  نامز  رد  ملیام  هک  دراد ، یوق  مکحتسم و  قطنم  کی  ًالماک  مھ  نیا  هک  تساکیرما ، تلود  میراد ، تیساّسح  نآ  یور  هچنآ 

1381/10/19 مق مدرم  رادید  رد  تانایب 

لمع رد  ام ، نیناوق  رد  مالسا  قّقحت  رب  همھ  نیا راوگرزب  ماما  هکنیا  .دوب  مالسا  زا  یچیپرس  زا  یـشان  میدنام ، ّقفومان  اجرھ  دوب ؛ مالـسا  زا  ّتیعبت  زا  یـشان  میدش ، ّقفوم  اجرھ  ام 

نیا ی  هعومجم رد  یتقو  نم  .تسا  مالسا  هب  یھّجوت  یب زا  یشان  دراد ، دوجو  یناماسبان  اجرھ  .دوب  نیا  یارب  درک ، یم دیکأت  ام  یئاضق  نالوئسم  تلود و  راتفر  رد  ام و  نالوئـسم 

راشف دنوش و  عنام  فلتخم  قرط  اب  یمالـسا  ماکحا  یارجا  زا  فرط  کی  زا  دنھاوخ  یم .منیب  یم ینـشور  هب ار  وا  یناور  گنج  نمـشد و  تسد  غیلبت و  ریبدت ، منک ، یم هاگن  ثحابم 

ماظن دـیدید  هک  دـننک  غیلبت  مھ  فرط  کی  زا  دـسرب ؛ ناماس  هب  یناسآ  هب  تسرد  یاـھراک  دـنراذگن  هکنیا  یارب  دـننک ، لـیمحت  تلم  نیا  رب  ار  یداـصتقا  میرحت  یناـھج و  یداـصتقا 

.تسا نمشد  یناور  گنج  نامھ  نیا  تسناوتن ! یمالسا 

1379/09/29 سدق یناھج  زور  تبسانم  هب  یمالسا  یاھتلود  ناملسم و  یاھتلم  هب  مایپ 

عطق لماک  روط  هب  ار  رگلاغشا  میژر  نیا  اب  هطبار  هنوگرھ  دننک و  تیامح  میظع  تکرح  نیا  زا  دنوش و  هارمھ  ناملسم  یاھتلم  هبطاق  یاھ  هتـساوخ اب  یمالـسا  یاھتلود  تسا  دیما 

ناحورجم و هجلاعم  نیطسلف ، یلصا  هلئـسم  فرـص  ار  یمدرم  یاھکمک  دننک و  هدافتـسا  بصاغ  میژر  نیا  اب  هلباقم  یارب  رگید  یاھرازبا  یداصتقا و  فلتخم  یاھمیرحت  زا  دنیامن و 

ی همھ اب  هارمھ  ار  سدق  یناھج  زور  یاھ  نییآ داد و  دھاوخ  همادا  نیطسلف  مولظم  مدرم  تکرح و  نیا  زا  دوخ  یاھتیامح  هب  زین  ناریا  یمالـسا  یروھمج  .دنیامنب  اھیناریو  یزاسزاب 

.میشاب یرگلاغشا  لطاب و  ییاوسر  تسکش و  تلادع و  قح و  یزوریپ  دھاش  زور  رھ  تسا  راودیما  درک و  دھاوخ  رازگرب  لاس  رھ  زا  رت  هوکشرُپ ناناملسم ،

1379/08/24 کارا مدرم  گرزب  عامتجا  رد  تانایب 

؛ درب یم راک  هب  رگید  کلامم  یاھتکرـش  یراجت  میرحت  یارب  یداصتقا و  هرـصاحم  یارب  ار  دوخ  شالت  همھ  ناریا  یمالـسا  یروھمج  ماظن  هیلع  اکیرما  میژر  هک  تسا  لاس  دـنچ  نالا 

تسا لاس  دنچ  نونکا  اما  دننک ؛ هارمھ  ناشدوخ  اب  ار  ییایسآ  یاھروشک  یضعب  ای  اپورا  دنناوتب  هک  نیا یارب  دندرک  ادیپ  یقیفوت  یتدم  لیاوا  دنک ! یمن شوگ  وا  فرح  هب  یـسک  اما 

! درادن یگنر  ییاکیرما  یانح  نیا  رگید  هک 

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

دننک و یداصتقا  میرحت  دنشارتب ؛ دننک و  تسرد  روشک  یارب  یداصتقا  تالکشم  درُبب  ناشغیت  دسرب و  ناشروز  دنناوتب  هک  اجنآ  ات  ًالّوا  تسا ؟ ییاھزیچ  هچ  نمشد  ی  هشقن یازجا 

لاس ود  لثم  دننک ؛ داجیا  لالخا  روشک ، ِتراجت  رما  رد  دنریگب ! دشکب ، اجنیا  زا  دھاوخ  یم روشک  نالف  هک  ار  یا  هلول ّطخ  ِولج  دیونـش  یم هک  ییاھنیمھ  دنزادرپب  اھتکرـش  تازاجم  هب 

هب دنزاسب و  اھیناپمک  اب  اھتلود و  اب  دننک ، عابـشا  ار  اھرازاب  دنناوت ، یم هک  روطرھ  مھ  یتفن  ریغ  عیانـص  باب  رد  تساز ! ناطرـس ناریا  ی  هتـسپ دـندرک  عیاش  غورد  هب  ایند  رد  هک  لبق 

یداصتقا تالکشم  هتبلا  .دننکب  مھ  ییامن  گرزب روشک ، یداصتقا  لئاسم  هب  تبـسن  ناشدوخ ، تاغیلبت  رد  نیا ، رانک  رد  .دننک  تسرد  روشک  یارب  یداصتقا  تالکـشم  هصالخ ، روط 

مئاد فرط ، کی  زا  مادکرھ  تفن ، ترازو  هار و  ترازو  عیانـص ، ترازو  یناگرزاب ، ترازو  هجراخ ، ترازو  .دـنک  یم یراجت  راک  یـساملپید و  راک  تسین ، راک  یب هک  مھ  ام  تلود  اما  تسھ ؛

.دنک یم شالت  نمشد  هرخالاب  گرزب ، یایند  نیا  رد  .دننک  یم راک  مئاد  دنلوغشم ،

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

یزاب بابسا رد  فارسا  نوگانوگ ، یاھالاک  ماسقا  عاونا و  رد  فارسا  ینامتخاس ، حلاصم  رد  فارسا  قرب ، رد  فارـسا  بآ ، رد  فارـسا  نان ، رد  فارـسا  دنک ! یم راک  هچ  فارـسا  دینیبب 

عاونا و یداصتقا و  میرحت  ی  هلیسو هب تفن ، ی  هلیسو هب  فرط  نآ  زا  وا  دھاوخ ! یم نمـشد  هک  دنک  یم روشک  اب  ار  یراک  نامھ  فارـسا  نیا  نم ! نازیزع  یتالّمجت ! لیاسو  رد  هچب و 

.تسا نیا  نم  فرح  مینک ! یم لیمکت  ار  وا  ی  هبرض ندرکن ، ییوج  هفرص فارسا و  اب  ام  ِدوخ  مھ  فرط  نیا  زا  دنک ؛ یم دراو  هبرض  ناریا  تلم  رب  اھ  هبرض ماسقا 

1376/10/26 هعمجزامن یاھ  هبطخ رد  تانایب 

هرکاذم رگم  دنرادن ؟ هطبار  اکیرما  اب  رگم  هافر  بزح  تموکح  نامز  ی  هیکرت هیسور ، نیچ ، لثم  دنک  یم تازاجم  ار  اھ  نآ ناشدوخ  ی  هجراخ ترازو  حالطصا  هب  اکیرما  زورما  هک  ییاھتلود 

اب هرکاذـم  ای  اکیرما  اب  هطبار  هک  تسین  روط  نیا .دـنراد  هطبار  اکیرما  اب  یداصتقا  یـسایس و  یاھ  هنیمز رد  دـنک ، یم نشخ  دروخرب  اـھ  نآ اـب  اـکیرما  هک  یناـسک  ی  همھ دـننک ؟ یمن

ظاحل زا  دـنک ؛ یم تیلاّعف  تسا و  زاب  اھ  نآ یاھتختیاپ  رد  زین  اکیرما  یاھترافـس  تساکیرما ، رد  ناشیاھترافـس  هک  دنتـسھ  ییاھروشک  نآلا  .دوش  اکیرما  ینمـشد  زا  عناـم  اـکیرما ،

بوخ .مروایب  ار  اھروشک  نآ  مسا  مھاوخ  یمن الاح  نم  دنک ! یم یفرعم  ایند  یاھ  تسیرورت تسیل  وزج  ار  اھ  نآ اکیرما  اما  دـنراد ؛ طابترا  رگیدـکی  اب  مھ  هریغ  یلوسنک و  یـسایس و 

، اکیرما یوس  زا  رگید  دش ، هرکاذم  ای  دش ، رارقرب  هطبار  اکیرما  اب  رگا  الاح  هک  دینکن  لایخ  .دننک  نییبت  دنیوگب و  مدرم  هب  ار  اھ  نیا رگید ، یاھاج  هجراخ و  ترازو  رد  ام  ناردارب  هک  تسا 

یناھج حطـس  رد  رھّاظلا  یلع ناشطباور  مھ  یلیخ  دنراد ، مھ  هطبار  اکیرما  اب  اھروشک  زا  یرایـسب  .هن  دش ؛ دـھاوخن  هتفگ  یمالـسا  یروھمج  هب  مھ  لگ  زا  رت  کزان فرح  یکدـنا 

! دنک یم میرحت  دنک ، یم یداصتقا  ی  هرصاحم دنز ؛ یم ار  شدوخ  ی  هبرض دشاب ، مزال  هک  ییاجرھ  اکیرما  لاح  نیعرد تسا ؛ هناّبدؤم  یمیمص و  بوخ و 

هطبار رگا  هک  دشاب ؛ هتشاد  یا  هدیاف ام  روشک  یارب  هطبار  هک  تسین  روط  نیا نیاربانب ، .تسا  شدوخ  فرح  ندرک  زبس  لابند  ربکتسم ، تلود  ربکتسم و  مدآ  .دنربکتـسم  اھییاکیرمآ 

شتسد نانچ  نآ تالکشم  داجیا  یارب  اکیرما  هن  .هن  تفر ؛ دھاوخ  نیب  زا  تالکـشم  دش ، ماجنا  هطبار  هرکاذم و  نیا  رگا  دمآ و  دھاوخ  دوجو  هب  تالکـشم  نیا  دشابن ، هرکاذم  ای  دشابن 

، تسا تموکح  کی  ی  هضرُع هب  هتـسب  تسا ، تلم  ناوت  هب  هتـسب  تسین ؛ اـھ  نیا زا  مادـک  چـیھ .دراد  تالکـشم  عفر  یارب  یا  یرگ هزجعم نینچ  نیا  هرکاذـم  هطبار و  هن  تسا و  زاـب 

. مینک مادقا  نامروشک  حلاصم  قبطرب  هدارا و  قبطرب  میتسیاب و  اکیرما  لباقم  رد  میناوتب  هک  تسام  یھاوخ  ّتزع رادتقا و  هب  هتسب 

1375/03/03 تیالو گرزب  رونام  رد  هدننک  تکرش یاھورین  عمج  رد  تانایب 

ار دوخ  عضاوم  دـنک ، ظفح  ار  نآ  تسا  هتـسناوت  ادـخ  کمک  هب  هدروآ و  تسد  هب  دوخ  تلم  تّمھ  تردـق و  اب  ار  نآ  هک  یلالقتـسا  ساسا  رب  راـگدرورپ - لـضف  هب  یمالـسا - یروھمج 

یروھمج لالقتـسا  ِرـس  رب  دھاوخ  یم اکیرما  یرابکتـسا  تردق  زورما  .تسا  روشک  تلم و  نیا  یارب  یھلا  تبھوم  نیرتگرزب  یمالـسا ، یروھمج  لالقتـسا  .دیامن  یم مالعا  ًاحیرص 

هدروآ تسد  هب  هزرابم  اب  ار  دوخ  لالقتـسا  یمالـسا ، یروھمج  دنک ! یم دـیدھت  مھ  یداصتقا  ی  هرـصاحم میرحت و  هب  ار  یمالـسا  یروھمج  نیا ، رب  فاضم  .دـنک  هلماعم  یمالـسا ،

اب شروشک ، رد  ار  هناگیب  ّطلـست  ِراب  تمائـش  راثآ  یمالـسا - یروھمج  رارقتـسا  زا  لبق  دوخ - ی  هتـشذگ لاس  دـص  خـیرات  رد  تلم  نیا  .درک  دـھاوخ  ظفح  ار  نآ  مھ  هزرابم  اـب  تسا و 

هب قـّلعتم  ار  نآ  دـندرک و  یم دنتـساوخ  یم یراـک  رھ  ناـگناگیب  روـشک ، نیا  رد  یزور  .تسا  دنمـشزرا  یلیخ  ناریا  تلم  یارب  لالقتـسا  نیا  اذـل  .تـسا  هدرک  سمل  دوـجو  ی  هـمھ

یور دنتـسناد و  یم دوخ  ِنآ  زا  اھییاکیرمآ  دینک ، یم هدھاشم  روشک  رد  امـش  هک  ار  یقطانم  اھنابایب و  اھنیمز ، ی  همھ رود - نادـنج  هن یا  هتـشذگ رد  یزور - .دنتـسناد  یم ناشدوخ 

.دنشاب لئاق  یمارتحا  نیرتمک  ناریا - تلم  ینعی  اھ - نآ نابحاص  یارب  هکنآ  یب دنربب ؛ هدافتسا  ات  دندرک  یم یراذگ  هیامرس اھ  نآ
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طبترم تالاقم 

یفام نویامھ  هدنسیون :  للملا  نیب قوقح  رظنم  زا  ناریا  هیلع  اکیرمآ  یداصتقا  میرحت  رب  یلمات 

یباھش بارھس  هدنسیون :  میرحت  میقتسمریغ  میقتسم و  تارثا 

یداصتقا ی  هرصاحم میرحت و  .درک  دھاوخ  ظفح  ار  لالقتسا  نیا  مھ  هزرابم  اب  دنک و  عطق  ار  نانمشد  تسد  تسناوت  هزرابم  اب  ناریا  تلم  .دمآ  دوجو  هب  هزرابم  اب  یمالـسا  یروھمج 

.دراذگ یمن یرثا  چیھ  ام  مدرم  یگدنز  رب  دزاس و  یمن شّحوتم  ار  یمالـسا  یروھمج  ماظن  دنک ؛ یمن لزلزتم  ار  ناریا  تلم  یرگید ، میژر  رھ  اکیرما و  ی  هدـحّتم تالایا  میژر  یوس  زا 

ناریا تلم  هب  تبـسن  مھ  میرحت  نیا  ربارب  هس  ود ، رگا  دنناسرتب !؟ اھدیدھت  نیا  اب  ار  یتلم  نینچ  دـنناوت  یم هنوگچ  .تسا  سفن  هب  یّکتم  لقتـسم و  هدـنز ، رادـیب ، یتلم  ام ، تلم 

زا شیب  ار  دوخ  دنک و  یم شالت  زور  هب  زور  دزاس ، یم دتـسیا ، یم .تسا  دنمتردق  دمآراک و  عاجـش ، یتلم  ناریا ، تلم  .دھد  یمن تسد  زا  ار  دوخ  لالقتـسا  تلم ، نیا  دوش ، لامعا 

.تسین ریذپدیدھت  تلم  نیا  .دزاس  یم نارگید  زا  ینغتسم  شیپ 

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

دشر و تسا - یھلا  یونعم و  یاھ  هولج ی  هصرع زورما  هک  یمالسا - ناریا  هکنیا  یارب  دنک ، یم یـشالت  هنوگرھ  ای  ّتیریدم و  یحّارط و  ای  دنک ، یم راک  یا  هناخراک رد  هک  یرگراک  نآ 

ماجنا هنـسح  کی  رگراک  نیا  ِراک  یا  هظحل رھ  دنک ، ادیپ  ءانغتـسا  دشابن و  تردق  نآ  تردـق و  نیا  یداصتقا  میرحت  نارگن  ددرگ و  زاین  یب اھ  هناگیب زا  دوش و  دابآ  دـنک و  ادـیپ  تفرـشیپ 

زین وا  تسا ، هدرک  کمک  وا  هب  هک  یـسک  نآ  .دوش  یمن مک  مھ  رگراک  نآ  مھـس  زا  تسا و  میھـس  تدابع  نیا  رد  دنک ، کمک  راک  نیا  هب  یـسکرھ  .دنک  یم تدابع  کی  دـھد و  یم

مادکرھ هکلب  دوش ؛ میـسقت  هنـسح  کی  هکنیا  هن  .دریگ  یم ماجنا  هنـسح  هد  دنمیھـس و  رفن  هد  دریگ ، یم ماجنا  لمع  کی  یھاگ  .تسا  هنوگ  نیا ادـخ  هاگتـسد  .دوش  یم میھس 

.دراد ار  تیصوصخ  نیا  امش  روشک  زورما ، .تسا  هنوگ  نیا زورما ، .دنراد  هناگادج  باوث  لاعتم  یادخ  شیپ 

1374/07/22 یراس مدرم  رادید  رد  تانایب 

ام .دوب  هدش  ماجنا  اھراک  نیا  زا  یلیخ  درک ، یمن تیلاّعف  تکلمم  نیا  هیلع  ثیبخ ، دیلپ و  یاکیرما  شسأر  رد  یناھج و  رابکتسا  یربھر  هب  نمشد  رگا  درک ؛ یمن هئطوت  نمشد  رگا 

راک یوزاب  درادن ؛ مک  مھ  نادراک  سانشراک و  دراد ؛ مھ  یدنم  هقالع زوسلد و  نیلوئسم  .تسادخ  هب  ّلکوتم  دوخ و  هب  یّکتم  .تساناوت  تلم ، نیا  .تسین  رید  اما  میبقع ؛ لاس  دنچ 

تلم یارب  دننیشن و  یم اھییاکیرمآ  الاح  .دشاب  هتـشادن  تسا ، رازیب  اھ  نآ ی  هفایق زا  تلم  نیا  هک  یناگناگیب  هب  یزاین  چیھ  هک  دزاسب  نانچ  ار  دوخ  ی  هناخ دناوت  یم .دراد  ناوارف  مھ 

حیرص و روط  هب  ناشدوخ  نابز  هب  ییاکیرما  نیلوئـسم  ِدوخ  هتـشذگ ، زور  دنچ  نیمھ  رد  هک  مینک  یم رکـش  ار  ادخ  .دوشب  یداصتقا  میرحت  هک  دنـشک  یم ناشنّوطخ  ناریا ، تلود  و 

ندیسرتن ی  هجیتن تلم و  امش  یگداتسیا  ی  هجیتن نیا  تسا ! هدش  هجاوم  تسکش  اب  یللملا  نیب حطس  رد  ناریا ، هیلع  اھ  نآ یداصتقا  میرحت  تسایس  هک  دندرک  نالعا  یمسر 

.تسا هدرک  عیجشت  مھ  ار  رگید  یاھتلم  ّهللا  دمحب  روشک ، نیا  نیلوئسم  تلم و  ی  هناعاجش راتفر  .دیسرتن  تقو  چیھ اکیرما  زا  .دیسرتن  نمشد  رشت  زا  .تسا  نمشد  رشت  زا 

1374/07/05 شترا لنسرپ  ناھدنامرف و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ام هب  یزور  .دنزادنیب  اپ  زا  ار  امش  دنناوت  یم دندرک  لایخ  دنداتفا و  جل  امش  اب  ایند  یاھوگروز  .تسا  ّمھم  یلیخ  یرادھگن  .دینک  شالت  یرادھگن ، شخب  رد  زین  یگدنزاس و  شخب  رد 

نآ دوجو  مغر  یلع اما  دراد ؟ یتیمھا  هچ  دنھدن ؛ راذگب  مھ  زورما  .دیناسرب  اجنیا  هب  ار  ناتدوخ  تیعضو  نآ  زا  دیتسناوت  امش  یلو  دنداد ؛ یمن مھ  یج  .یپ  .رآ  ی  هلولگ رادراخ و  میس

میرحت گنج و  طسو  رد  ام  .ریخ  دوش ؛ یم عقاو  ّرثؤم  یتاحیلست و ...  میرحت  هک  دننک  یم لایخ  اھ  نآ .دندایز  ایند  رد  تسا ، هلماعم  لوپ و  لابند  ناشمشچ  هک  یناسک  اھتـسایس ،

تـسد هب  میناوتن  هک  مریگ  .میروآ  یم تسد  هب  مھ  زورما  میدروآ و  یم تسد  هب  یناوارف  یاھاج  زا  ار  یتشھب  اھ - نآ لاـیخ  هب  یاـھ - هویم نآ  ّمرحُم و  عونمم و  یاـھزیچ  یداـصتقا ،

.مینادب ردق  دیاب  میراد  هک  ار  هچنآ  دراد ، دوجو  هنیمز  نیا  رد  هک  یتاقییضت  هب  هّجوت  اب  نکیل  میزاس ؛ یم ار  اھ  نآ میروآ ،

1370/07/25 هنایمرواخ حلص  سنارفنک  یرازگرب  یپ  رد  مایپ 

هجنکـش و هک  یناسک  اھتـسینویھص و  .دنکن  ییاھنت  ساسحا  دیاب  نیطـسلف  تلم  .دـننک  ریزارـس  نانآ  یوس  هب  ار  یتازیھجت  یماظن و  یتاعالطا و  یـسایس و  یلام و  یاھکمک 

همھ رد  دیاب  زرابم  ناینیطـسلف  هب  کمک  یاھ  هتـسھ ینابیتشپ و  یاھقودنـص  .دننکن  تینما  ساسحا  ناھج  یاج  چیھ  رد  دـیاب  تساھ ، نآ هب  بستنم  ینیطـسلف  نازرابم  راتـشک 

نیا ربارب  رد  دیاب  اھتلم  تسا و  ناملسم  یاھتلود  ی  همھ ی  هفیظو نآ ، نتخانـشن  تیمـسر  هب  بصاغ و  تلود  یداصتقا  میرحت  .دوش  لیکـشت  اھتلم  اھتلود و  یوس  زا  ملاع و  یاج 

نیطـسلف ی  هلأسم ریدقت ، رھ  هب  .دیآ  لمع  هب  تعنامم  نآ  ریثأت  زا  و  هلباقم ، یراج  ی  هئطوت اب  دـیاب  نکمم  لیاسو  ی  همھ اب  لیاسو و  نیا  اب  و  دـنھد ...  ناشن  تیـساسح  هلئـسم 

.تسا نیطسلف  نیمزرس  یمامت  رد  ینیطسلف  یتلود  لیکشت  نآ ، درادن و  رتشیب  لح  هار  کی 

1369/03/10 ( هر ) ینیمخ ماما  ترضح  لاحترا  درگلاس  نیلوا  تبسانم  هب  مایپ 

یاھ هدوت تسناوت  رمتـسم ، شالت  تدھاجم و  لاس  هدزناپ  فرظ  رد  درک و  عورـش  ار  دوخ  تکرح  دنک ، بلج  ار  یھلا  تیادـھ  دـییأت و  دوب  هتـسناوت  لمع ، قدـص  اوقت و  اب  هک  یربھر 

دـساف و یتوغاـط و  تموکح  دروآرد و  تکرح  هب  دوب -  یمالـسا  ماـکحا  یارجا  یمالـسا و  ماـظن  لیکـشت  یمالـسا ، تموکح  ناـمھ  هک  فدـھ -  تمدـخ  رد  جـیردتب  ار  مدرم  میظع 

ی هعومجم اب  یزوریپ ، زا  سپ  لاس  هدزای  فرظ  رد  درک و  طـقاس  دـش ، یم مھ  تیاـمح  اـم  روشک  یاـھتورث  ِرگتراـغ  یرابکتـسا و  یاھتردـق  یوس  زا  هک  ار  ناریا  رب  مکاـح  ی  هتـسباو

روصنم رفظم و  یخیرات ، فاـصم  نیا  زا  درک و  مرن  هجنپو  تسد هریغ  یتاـغیلبت و  یاـغوغ  یماـظن و  ی  هلمح میرحت و  مجاـھت و  تناـیخ و  تموصخ و  هئطوت و  زا  یریظن  یب هدـیچیپ و 

نارگتراغ زا  انغتسا  نایوگروز و  ربارب  رد  یتخسرس  تمواقم و  زا  یـشان  هک  یرادتقا  جوا  رد  تسا ، تما  ماما و  میظع  شالت  لوصحم  هک  یمالـسا  یروھمج  ماظن  نونکا  دمآ و  نوریب 

.تسا هدرک  بوذجم  ار  ملاع  قطانم  ی  همھ ِناگدیدرجز  نافعضتسم و  یاھلد  بلج و  دوخ  هب  ار  نمشد  تسود و  مشچ  تسا ،
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