
دھشم  / ٢٠/١٣۶٨/٠۴ یهیملع  یهزوح  بالط  الضف و  ناسردم ، رادید  رد  تانایب 

: دننک یروآون  یھدنامزاس و  دنھد و  شیازفا  ار  ناشدوخ  کرحت  انبم  هس  رب  دیاب  هیملع  یاھهزوح 

کی وا  تسا . یھقف  یلوصا و  دـعاوق  تھاقف و  تاررقم  هب  دـیقم  هیقف  کی  رھظم  رھاوج ، بحاص  دوب . نامراوگرزب  ماما  ریبعت  هک  تسا ، یرھاوج  یتنـس و  هقف  لوا ، یاـنبم 

لوصا و هلدا و  رھاوظ  عاـمجا و  ترھـش و  هلاـسم ، رھ  یـسررب  رد  درکن و  یطخت  چـیھ  نییلوصا ، نیب  یھقف  جـیار  نیزاوم  زا  هک  دوـب  مظنم  قـیقد و  دـیقم و  یلوـصا  یـالم 

، یرھاوج هقف  نیاربانب ، تسبیم . راک  هب  یلوصا  هیقف  کـی  تقد  ناـمھ  اـب  ار  اـھنآ  تفرگ و  راـیتخا  رد  دوشیم ، هدرمـش  تھاـقف  راـک  یلومعم  یاـھرازبا  وزج  هک  ار  هچرھ 

. تسا هقف  رد  هلاسم  کی  یگدیسر  تیفیک  نامھ  دتم ، شور و  نیا  تھاقف . دتم  اب  جیار  یتنس  هقف  نامھ  ینعی 

ادیپ و  لوصا ، هب  هعجارم  دش ، هاتوک  تاراما  زا  شتسد  هیقف  هک  یماگنھ  و  تاراما ؛ رھاوظ و  تالکشم  جالع  رھاوظ و  زا  هدافتـسا  الوا ، تسا : بیترت  نیدب  اھقف ، جیار  شور 

رد بآ  زا  هرخالاب  و  لوصا ...  یارجا  باب  تالکشم  رگید  هضراعم و  نآ  ندرک  جالع  دشاب ، هتشاد  دوجو  لوصا  نایم  ییهضراعم  رگا  و  تسا ؛ نآ  یارجم  اجنیا  هک  یلـصا  ندرک 

یهدـننکجالع ینعی  تساـیوپ ، تساـم . یتنـس  هقف  ناـمھ  اـیوپ ، هقف  میرادـن . اـیوپ  یرگید  یتنـس و  یکی  هقف ، ود  اـم  تسا . یرھاوـج  هقف  نـیا ، . یھقف یهلاـسم  ندروآ 

لومعم اھنرق  هویش  نیا  و  دریگیم ، ماجنا  داھتجا »  » نآ قبط  رب  هک  تسا  یدتم  هویش و  یاراد  ینعی  تسا ، یتنس  و  تسا ؛ هعقاو  ثداوح  یوگخساپ  ناسنا و  تالکـشم 

. تسا هداد  ناشن  ار  دوخ  ییاراک  هدوب و 

ناوتیمن ندش ، الم  ندیشک و  تمحز  ندناوخ و  سرد  نودب  تسا و  ریطف  هیامیب  الوصا  دنریگ . رارق  مامتھا  دروم  تھاقف  یاھهزوح  اھـسرد و  دوش و  تیوقت  تھاقف  دیاب 

نیا دـنکیم . رتلکـشم  ار  راـک  دـیآیم و  غارچ  اـب  هک  تسا  یدزد  یهلاـسم  ناـمھ  دـشابن ، یوزوـح  دارفا  رد  رگا  هک  تسا ، یقـالخا  یهـیکزت  مود ، یاـنبم  . دـش عـقاو  دـیفم 

. تسا نایب  زا  ینغتسم  تمسق ،

. دیوش عقاو  دیفم  زورما  یمالسا  یهعماج  یارب  دیناوتب  تسا  لاحم  دیسانشن ، ار  ناتنامز  یلو  دیشاب ، مھ  املع  ملعا  امشرگا  تسا . یسایس  یاھیھاگآ  موس ، یانبم 

هچ درذگیم و  هچ  ام  یهعماج  رد  هک  میـشابن  هجوتم  رگا  و  دننکیم ، ذوفن  اجک  زا  دنتـسھ و  یناسک  هچ  ام  نانمـشد  دـنکب و  دـھاوخیم  راک  هچ  رابکتـسا  هک  مینادـن  رگا 

. مینک افیا  ار  دوخ  یعقاو  شقن  میناوتیمن  میراد ، یھاگیاج  هچ  ناھج  زورما  یاھیدنبهھبج  رد  هک  میشاب  هتشادن  عالطا  رگا  و  تسیچ ، شجالع  دراد و  دوجو  یتالکشم 

نارھت  / ١٣۶٨/٠٧/٢٠ ناتسا  ىاھناتسریبد  ىنید  سورد  ناریبد  ىیامھدرگ  هب  مایپ 

یناسنا یگدنز  ماظن  تسا  هتسناوتن  رشب  هکنآ  زا  سپ  ینعی  شھجو ، ییافوکش  یرادیب و  یاھنرق  رد  رشب  قفومان  یاھهبرجت  زا  سپ  اریز  تسا ؛ نآرق  نارود  نارود ، نیا 

یگتخپ هب  هک  ناسنا  دـیارگیم و  نید  هار  دـیحوت و  یهقیرط  هب  جـیردتب  اـھھار  نونکا  دروآ ، دـیدپ  دوخ  یارب  ملع  روآتفگـش  یناـفوط و  دـشر  اـب  بساـنتم  یـشخبالست  و 

ناھج زا  ییهطقن  رد  نید  هک  تسا  ینارود  نامھ  رد  نیا  دیوجیم و  زاب  هرابود  هدرپس ، یشومارف  هب  ملع  ییافوکـش  زاغآ  یهنالھاج  رورغ  نارود  رد  ار  هچنآ  هدش ، کیدزن 

. تسا هتفرگ  تسد  هب  ار  ناسنا  اھنویلیم  یگدنز  مامز  ییانثتسا ، میظع و  یبالقنا  اب  هدیسر و  تیمکاح  هب 

نارگراک  / ١٣۶٩/٠٢/١٢ ناملعم و  رادید  رد  تانایب 

فلتخم باوبا  رد  ار  یرھطم  دیھـش  تارکفت  تارظن و  دننیـشنب و  یملع ، راک  هب  دـنمهقالع  قیقحت و  لھا  یعمج  ینعی  دوشب . یرکف  راک  یرھطم ، دیھـش  راـکفا  یور  دـیاب 

نافرع باب  رد  ردق ، اضق و  باب  رد  خیرات ، باب  رد  تلادع ، باب  رد  رایتخا ، باب  رد  ناسنا ، باب  رد  دوجو ، باب  رد  ار  دیھش  نآ  رظن  ناشیا ، راثآ  عومجم  زا  الثم  دننک . جارختـسا 

رد هرود  کی  رد  الثم  دناهتـشاد ، نامز  لوط  رد  یفلتخم  تارظن  رگا  دـننک . جارختـسا  دـناهدرک ، حرطم  ناشثحابم  رد  ناـشیا  هک  یعونتم  رامـشیب و  تاـعوضوم  یهراـبرد  و 

تفرشیپ و شرتسگ و  هار  نیا ، دنیامن . راک  نآ  یور  دننک و  صخـشم  باتک  نیا  رد  ار  نآ  هدرک ، رییغت  ناشیا  رظن  دعب ، لاس  دنچ  رد  سپـس  هتـشاد و  ار  رظن  نیا  ییهلاسم ،

نیا لاـبق  رد  ار  ناـشدوخ  تیلووسم  اھرـشق  یهمھ  ینونک ، عضو  رد  دریگب و  ماـجنا  راـک  نیا  میراودـیما  هک  تسا  یرھطم  دیھـش  راـثآ  یاـنبم  رب  هعماـج  یرکف  ییاـفوکش 

. دنھد ماجنا  یبوخب  ار  نآ  دننک و  ادیپ  تسا ، مرگرس  نآ  هب  ام  یهعماج  هک  یمیظع  تکرح 

١٣۶٩/٠٣/١٠ /  ( هر ) ینیمخ ماما  ترضح  لاحترا  درگلاس  نیلوا  تبسانم  هب  مایپ 

یهعماج تسا . بالقنا  یـساسا  طاقن  زا  رگید  یکی  یمومع ، تفرعم  یھاگآ و  شرتسگ  یناسنا و  یاھدادعتـسا  ییافوکـش  یملع و  دـشر  قیقحت و  شناد و  شرتسگ 

یداوسیب دوش ؛ هتفرگ  راک  هب  جارختسا و  تسا -  ییهعماج  رھ  یلم  تورث  نیرتاھبنارگ  هک  اھناسنا -  نھذ  رکف و  یاھهنیجنگ  نآ ، رد  هک  تسا  ییهعماج  مالسا ، بولطم 

همھ دزن  اج و  همھ  باتک ، ورـشیپ ؛ لاـعف و  قیقحت ، زکارم  قنوررپ ؛ هیملع ، یاـھهزوح  اھھاگـشناد و  نـالاھنون ؛ ناـکدوک و  یهمھ  یهدـنریگرب  رد  سرادـم ، ددرگ ؛ نکهشیر 

. دنشاب شخبضیف  مرگلد و  نادنمرنھ ، ناگدنسیون و  ناروآون و  نارکتبم و  هزیگنارپ ؛ طاشن و  اب  دیتاسا ، نادنمشناد و  شخبیھاگآ ؛ زغمرپ و  تاعوبطم ، جیار ؛ سک 

اھغوبن و هاگشرورپ  مھ  زورما  هک  دنک  تباث  دیاب  یمالسا  ناریا  تسا . یندومیپ  اما  دایز ، ییهلـصاف  دشابیم ، مالـسا  لوبقم  بولطم و  هک  یعـضو  اب  ام  نیزورما  یهلـصاف 

طلـست هتـشذگ ، نرق  ود  رد  رگا  دـنک . دوباـن  ار  تلم  نیا  یتاذ  رھوـج  تـسا  هتـسناوتن  رامعتـسا ، دادبتـسا و  یهطلـس  نرق  ود  تـسا و  درفهبرـصحنم  یملع  یاھدادعتـسا 

. دوش ناربج  یگدنامبقع  دیاب  یمالسا ، بالقنا  تکرب  هب  تلم و  یرادیب  یدازآ و  نارود  رد  زورما  هدش ، اھدادعتسا  ییافوکش  عنام  دادبتسا ، رامعتسا و 

دوب دھاوخن  توغاط  نارود  یاھھاگشناد  زا  رتھب  اھنآ  تشونرس  هنرگو  دننک ؛ لابند  یمالسا  طاشن  یبالقنا و  یهیحور  اب  ار  دوخ  یقیقحت  یملع و  شالت  دیاب  اھھاگـشناد 

دوخ موب  زرم و  زا  زیرگ  هب  مھ  ار  دعتـسم  یاھزغم  تسبیم و  اھدادعتـسا  شـشوج  رب  ار  هار  یدوخ ، یاھـشزرا  ریقحت  ناـگناگیب و  ربارب  رد  یملع  یگتخاـبدوخ  نآ ، رد  هک 

هک دیتاسا -  هب  مارتحا  میرکت و  نمـض  نایوجـشناد  دنرامـشب و  منتغم  دعتـسم  یاھورین  تیبرت  یارب  ار  یبالقنا  یاضف  دـیاب  زوسلد ، ردـقیلاع و  دـیتاسا  درکیم . قیوشت 

دنک تسرد  اھھاگشناد  رد  یرامعتسا  گنھرف  هار  ندرک  راومھ  یارب  ییهلیسو  صصخت ، ملع و  زا  هناھاوخدب ، یسک  انایحا  دنھد  هزاجا  دیابن  تسا -  یمالـسا  ییهضیرف 

گرزب یـشیامزآ  زور  زورما ، هک  دننادب  قداص  زوسلد و  نارکفنـشور  دزاس . تسرپهناگیب  هناگیب و  دوخ  زا  یاھزغم  هاگـشرورپ  ار  هاگـشناد  ناگناگیب ، یهطلـس  نارود  دننام  و 

. تشاد دھاوخ  رگاشفا  قیقد و  یتواضق  ناشیزورما ، راتفر  نانآ و  یهرابرد  خیرات  تسا و 

١٣۶٩/٠٣/١٠ /  ( هر ) ینیمخ ماما  ترضح  لاحترا  درگلاس  نیلوا  تبسانم  هب  مایپ 

ار نآ  اھراب  ام  نیبنشور  میکح و  ماما  هک  دزاسیم  راکـشآ  یبالقنا  دھعتم و  تیناحور  یهعماج  هاگآ و  مدرم  یارب  ار  یتقیقح  نامھ  یتسردـب  نانمـشد ، یاھیریگعـضوم 

ایناث تسین . زیاج  نآ  زا  تلفغ  هنوگچـیھ  هک  تسا  یبالقنا  یلم و  ینید و  ییهفیظو  ناـنآ ، زا  تیعبت  راوگرزب و  نویناـحور  زا  یـسانشردق  هکنیا  ـالوا  ینعی  دـناهدرک . ناـیب 

تناـکم زا  هدافتـسا  وـس  یداـم و  یاـھرویز  هب  ندروآ  یور  یبلطاـیند و  یـصخش و  عفاـنم  هب  هجوـت  هتـساوخن  یادـخ  اـی  نویناـحور و  ناـیم  رد  ییارگـسپاو  رجحت و  هـکنیا 

زا جراخ  رد  مالسا  هب  نوزفازور  هجوت  بالقنا و  نارود  تیعضو  اثلاث  و  تسا . رتشیب  نآ  زا  بتارم  هب  هکلب  تسین ؛ نمشد  تالمح  زا  رتمک  تیناحور ، یارب  شرطخ  یعامتجا ،

« ييافوکش يروآون و   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 16هاگياپ  هحفص 1 
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هدنز و داھتجا  یتنس و  تھاقف  بولسا  اب  نید و  فراعم  نایاپیب  یهریخذ  زا  هدافتـسا  اب  ون و  الماک  یـشنیب  اب  نید ، یاملع  هک  دنکیم  باجیا  یمالـسا ، روشک  یاھزرم 

یاھهمانرب تمـس  تھج و  ار  یروآون  دنھد و  قیبطت  ناھج  زورما  یاھزاین  اب  ار  دوخ  یـساسا ، یلوحت  اب  هیملع  یاھهزوح  دـنیامن و  راومھ  ار  یمالـسا  یهعماج  هار  ایوپ ،

هک ار -  یـسایس  تیلاـعف  زا  یرود  اوزنا و  اـعبار  دـندنبب . یورجک  طاـقتلا و  رب  ار  هار  تھاـقف ، یناـبم  لوـصا و  ندرک  هتـسجرب  مزـال و  تقد  لاـمعا  اـب  هتبلا  دـنھد و  رارق  دوـخ 

فوفـص شیپاشیپ  رطخ ، عقاوم  رد  اصوصخم  هراومھ  دـنھدن و  هار  هیملع  یاـھهزوح  دوخ و  یگدـنز  رد  هجوچـیھهب  تسا -  یمالـسا  یهفیظو  فـالخ  نانمـشد و  تساوخ 

: رگنـس هس  رھ  دـنزاس و  هارمھ  یلمع  یلوق و  غیلبت  اب  ار  تفرعم  داھج و  اـب  ار  هقفت  لـمع و  اـب  ار  ملع  دنـشاب و  لوغـشم  ریذپانیگتـسخ  هناـصلخم و  یـشالت  هب  مدرم ،

. دننک رپ  ار  هھبج  دجسم و  هسردم ،

روشک  / ٢٣/١٣۶٩/٠۵ رسارس  یاھهاگشناد  یاسور  یلاع و  شزومآ  گنھرف و  ترازو  نالوئسم  ریزو و  رادید  رد  تانایب 

، نید تسین . یگدنز  زا  یهناگیب  هک  نید  دراذگیم . رثا  ناسنا  تاکرح  مامت  رد  دنکیم و  ادیپ  ییافوکـش  دنکیم ، دـشر  ناسنا  اب  تسا ، ناسنا  نھذ  دوجو و  وزج  نیدـت ،

؟ دنک یگدنز  نیدیب  یتدم  دناوتیم  رگم  تسا ، نید  هب  دقتعم  هک  یناسنا  دراذگیم . ریثات  یریگعضوم ، کی  رد  هراشا ، کی  رد  ندز ، فرح  هملک  کی  رد 

مق  / ١٣۶٩/١١/٠۴ یهیملع  یهزوح  یالضف  بالط و  ناگدنیامن  عمجم  رادید  رد  تانایب 

زا یرایسب  ناوج ، راکتبا  ناوج ، یخاتسگ  ناوج ، یروآون  تسا . یبیجن  یناوج  هبلط ، یناوج  هتبلا  دنک . ظفح  یناوج  تایـصوصخ  یهمھ  اب  ار  یناوج  یهیحور  دیاب  هبلط 

ار یلبق  تایحور  نآ  تسھ ، هبلط  رد  هک  طباوض  هب  یدـنبیاپ  نید و  دـیق  اما  تسا ؛ تبثم  اھنیا  یهمھ  تسھ و  هبلط  رد  تسھ -  ناوج  یهیحور  رد  هک  نتفریذـپن -  ار  دویق 

هدھاشم اھھاگـشنادریغ  اھھاگـشناد و  رد  اھنامز  لوط  رد  ناسنا  هک  یثداوح  زا  یـضعب  اجیب و  یاھیخاتـسگ  هب  دـشاب ، اھنت  یناوج  تایـصوصخ  نآ  رگا  دـنکیم . لیمکت 

تنـس تسا ؛ تنـس  کی  هیملع  یهزوح  رد  نیا ، هک  دـش -  هارمھ  رتگرزب  هب  مارتحا  نیدـت و  اب  یتقو  اما  دـش . دـھاوخ  یھتنم  اھفارحنا  هب  تاقوا  یھاگ  یتح  تسا و  هدرک 

زا سپ  یکی  ار  یلیـصحت  یاـھهرود  هدرک و  عورـش  ار  سرد  اـم  زا  رتدوز  تسا و  رتولج  اـم  زا  هک  یـسک  نآ  توسکـشیپ ، هب  مارتحا  داتـسا ، هب  مارتحا  اـھرتگرزب ، هب  مارتـحا 

. دروآیم دوجو  هب  هزوح  رد  ار  یحالص  اب  ماوت  بیجن و  یناوج  تسا -  هدنارذگ  یرگید 

هقف  / ٣١/١٣٧٠/٠۶ جراخ  سرد  زاغآ  رد  تانایب 

. دنک نایب  طابنتسا و  سدقم  عرش  زا  ار  اھدادرارق  ماسقا  عاونا و  ماکحا  دنک ؛ هاگن  بوخ  یناھج  لکش  هب  ار  هراجا  ماکحا  دسرب ؛ بوخ  ار  تالماعم  ماکحا  دیاب  ام  هقف  زورما 

ار یرادـکناب  ضرفلایلع  دـناوتیم  میدرکیمن -  درخ  هرت  مھ  یلیخ  نآ  یارب  هک  ام -  یهبراضم  کـی  دـینیبب  امـش  تسین . نشور  اـم  یارب  زورما  هک  تسھ  اـھنیا  زا  یلیخ 

حطـس ظاـحل  زا  مھ  سپ ، مییاـمن ؟ ادـیپ  یگدـنز  یهرادا  یارب  ار  ییاـھھار  اـت  مینکن ، مزـال  صحفت  هیھقف  فلتخم  باوبا  هیھقف و  بتک  رد  اـم  ارچ  بوـخ ، یلیخ  دـنکب . هرادا 

دیاـب دراد . تفرـشیپ  یروآون و  بیذـھت ، هب  جاـیتحا  دـش ، ضرع  هک  یتھاـقف  شور  نیمھ  شور . ظاـحل  زا  مھ  و  دـیامن ، ادـیپ  یرتشیب  شرتسگ  دـنکب و  تفرـشیپ  یتسیاـب 

. داد نآ  هب  یرتشیب  ییاراک  دوشب  هکنیا  ات  دننکب ، راک  نآ  یور  ون  یاھرکف 

هقف  / ٣١/١٣٧٠/٠۶ جراخ  سرد  زاغآ  رد  تانایب 

زیر کچوک و  یاھراک  زا  یضعب  رد  لصاحیب  روغ  زا  ار  بالط  دوخ ، شور  اب  دیاب  نانحتمم  تسا -  مھم  مھ  رایسب  هک  بالط -  تاناحتما  رد  هک  تسا  نیا  مھدزناپ  یهلاسم 

الثم یتسیاب  دـھدب ، ناحتما  دـھاوخب  رگا  دـنک  لایخ  هبلط  هک  دـشابن  روطنیا  دنـشکب . نوریب  دـنرادب و  رذـحرب  اھنیا  لاثما  یـشاوح و  هب  نتخادرپ  اھیراکهزیر و  اـھترابع و  و 

ناحتما رد  هدـمع  اما  دوش ، تیاعر  هتکن  نیا  دـیاب  مھ  اھـسرد  رد  هتبلا  دـنامب . زاب  یلـصا  لئاسم  نآ  زا  اتجیتن  و  دـنادب ، ار  اـھیراکهزیر  نیا  دـنکب و  تقد  تاـییزج  رد  هنوگنیا 

یهعـس هب  یـشیدنادازآ ، هب  صحفت ، هب  قیقحت ، هب  ار  اھنآ  دیاب  رتشیب  هکلب  دنرادب ، رذحرب  کچوک  یاھراک  زا  یـضعب  رد  لصاحیب  روغ  زا  یتسیاب  ار  بالط  اھنت  هن  تسا .

. دنھدب قوس  یروآون  رظن و  دروم  لئاسم 

زور کی  هن ، هیافک .» بساکم ، لئاسر ، هیاھن ؛ اھل  سیل  هثالث  : » تفگ رخآ  ات  دیاب  هک  تسین  یدبا  ام  یسرد  یاھباتک  نیا  تسا . یسرد  یاھباتک  یهلاسم  هلاسم ، نیرخآ 

امتح لیصحت  مینک  لایخ  ام  هک  تسین  نینچنیا  دش . تسرد  دنوخآ  لثم  ییالم  دوبن ، هیافک  زور  کی  دش . تسرد  خیـش  لثم  ییالم  دوبن ، بساکم  زور  کی  دوبن ، لئاسر 

تـسرد اـی  تسا ، تسرد  یملع  بترت  نیا  اـیآ  مینیبـب  میراذـگب ؛ راـیتخا  رد  بیعیب  باـتک  کـی  مینک و  ادـیپ  ار  اـھباتک  نیا  بیع  مینک ، هاـگن  هن ، تساـھباتک ؛ نیا  قیرط  زا 

هـصالخ و  ندرک ، باـب  هزوح  رد  ار  نراـقم  هقف  دـیدج ، بلاـطم  نتـشون  باـتک ، نتـشون  یارب  ییاـھتایھ  مینک . ادـیپ  ار  شتـسرد  لکـش  تسین ، تسرد  میدـید  رگا  تسین ؛

. دنک ادیپ  صاصتخا  دیاب  نتفرگ ، راک  هب  مھ  یسرد  یاھباتک  رد  ار  ون  یاھشور 

هھبج  / ١٣٧٠/١٠/١۶ گنھرف  شرتسگ  شھوژپ و  رتفد  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

امیاد روطنیمھ  دوشن و  هتسب  یروآون  نیا  باب  هک  تسا  نیا  مراد ، نم  هک  ییهیصوت  تسا . یعساو  رایـسب  باب  یروآون ، تسا . یروآون  راکتبا و  تسا ، مھم  هک  یزیچ  نآ 

. دوشب زاب  هللااشنا  یدیدج  یاھرد  هزات و  یاھھار 

ناریا  / ١٣٧٠/١١/١۵ یمالسا  یروھمج  یادص  شناد  هورگ  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

هچنانچ دنروایب ؛ دـیھاوخب  اھنآ  زا  دـیھدب و  شرافـس  تسا -  نویزیولت  ویدار و  هب  قلعتم  هک  نارھت -  گرزب  رتسکرا  نیمھ  هب  دـیھدب . شرافـس  یقیـسوم  دـیناوتیم  امش 

رس هدرخکی  مھ  ار  ام  ناگدنزاون  ناگدنناوخ و  اھنادیقیسوم و  امش ، ررکم  تاعجارم  نیا  دیاش  دیزاسب . رگید  یکی  دروخیمن ؛ نامدرد  هب  نیا  دییوگب  دینک ؛ در  دیدیدنسپن ،

لایخ تسا ! نیا  ناشراک  لاکـشا  دـنرادن ؛ یروآون  اعقاو  دنتـسھ و  یمیدـق  بیرغ  بیجع و  یاھزیچ  لابند  شاهمھ  مھ  اھنیا  دـنزاسب . یدـیدج  یاـھزیچ  هک  درواـیب  قوش 

، وھل یانعم  دوخ  دـشابن . یوھل  دـناوتیم  یقیـسوم  هکیلاحرد  دـننک ؛ مرگرـس  یزیمآوھل  زیگنابرط  یاـھزیچ  هب  ار  مدرم  هرذ  کـی  ـالثم  هک  تسا  نیمھ  یروآون  دـننکیم 

. هدننک لفاغ  ینعی 

هزوح  / ١٣٧٠/١١/٢٨ یهلجم  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

. دوشب ظفح  یتسیاب  نیا  تسھ ؛ مھ  نالا  هدوب و  دوھـشم  هلجم  نیا  رد  لوا  زا  هک  تسا ، یروآون  سفن و  هب  داـمتعا  سح  تسھ ، هلجم  نیا  رد  هک  یبوخ  زیچ  دـمحلا 

رد هک  همانرب -  حرط و  یاـھھورگ  لـثم  یھورگ  اـعقاو  ینعی  درک ؛ ادـیپ  یناـمز  رھ  رد  ار  ندوب  ون  یاـضتقا  یتسیاـب  تسین . ون  رگید  لاـس  دـنچ  دـشاب ، ون  زورما  هک  یزیچ  رھ 

زور رھ  هک  تسا  نیمھ  طقف  شراک  هک  دراد  دوجو  مجنپ » یهرادا   » مان هب  ییهرادا  شترا ، داتـس  رد  الثم  دـشاب . هیـضق  نیا  لاـبند  هب  تسھ -  گرزب  یاـھعمتجم  اھدـحاو و 

هک ادرف  اما  دـشابن -  دایز  مک و  دـشاب -  لماک  زیچ  همھ  زورما  تسا  نکمم  تسا . دایز  شیاجک  تسا ، مک  شیاجک  دراد ، دوجو  هک  یبیکرت  نیا  بلاق و  نیا  دـنیبب  دـنک  هاـگن 

هک تسا  بوخ  دشاب . رتشیب  ای  رتمک  شیانحنا  دیاب  هدش ، هدیشک  یروطنیا  هک  یطخ  نیا  ای  تسا ؛ جک  تمـسق  نیا  ای  تسا ؛ یدایز  تمـسق  نیا  مینیبب  مینکیم ، هاگن 

هـسفنیف شدوخ  مھ  یروآون  . دشاب اضتقا  بسحرب  یروآون  رکف  رد  میاد  هک  دیـشاب -  هتـشاد  ار  نآ  مھ  دیاش  دـشاب -  هتـشاد  دوجو  هلجم  لخاد  رد  همانرب  حرط و  هورگ  کی 

رد اـما  تسا ؛ یروآون  کـی  تعدـب ، تسین . یبوخ  زیچ  دـشابن ، تاـئاضتقا  بسحرب  هک  میرواـیب  ییون  زیچ  رگا  تسا . شزرا  تاـئاضتقا  بسحرب  یروآون  تسین ؛ شزرا  کـی 

یدنبهحفـص هلجم ، حرط  دینکب ؛ زیچ  همھ  لماش  ار  نیا  امـش  دشاب . هتـشاد  دوجو  تائاضتقا  اھزاین و  ساسا  رب  یتاراکتبا  دـیاب  نیاربانب ، تسا . دـب  مالـسا  سدـقم  عرش 

دوشن هک  تسا  ییابیز  زیچ  مادک  لاحنیعرد  اما  تسا ؛ ییابیز  نردم و  یدنبهحفص  مرادن ؛ یلاکـشا  چیھ  یدنبهحفـص  رد  نم  تسا ؛ بوخ  نآ  یدنبهحفـص  هتبلا  هلجم - 

« ييافوکش يروآون و   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 16هاگياپ  هحفص 2 
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لئاـسم هزوح و  لـئاسم  نیب  امـش  بلاـطم  عیزوت  نـالا  بلاـطم . عیزوت  یدنبمیـسقت و  یدـنبرتیت و  فورح و  ندوـب  کـچوک  گرزب و  اـھبلاق و  مرف و  نآ  یتـح  دوـشب -  رتاـبیز 

؛ تسا رظن  دـیدجت  لباق  نیا  دـشاب ؛ ردـقهچ  یوزوحریغ  هزوح و  جراخ  لئاسم  دـشاب ، ردـقهچ  یوزوح  لئاسم  هک  دـیراد  یرایعم  امـش  هرخـالاب  تسا ؟ دـح  هچ  رد  یمومع ،

. دنکب رظن  دیدجت  نیا  یور  دناوتیم  ناسنا  یتقو  رھ  ینعی 

ناریا  / ١٣٧٠/١١/٢٩ یمالسا  یروھمج  یادص  یعامتجا  هورگ  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

لزنت فقوت ، لوا  یهظحل  زا  دـعب  یهظحل  ینعی  تسا ؛ لزنت  نآ  دـینکب ، فقوت  اـجرھ  میرادـن . فقوت  اـم  تسا ؛ لزنت  فقوت ، دـنکن . فقوت  ناـتیاھهمانرب  دـشر  دیـشاب  بظاوـم 

رتھب هک  انعم  نیا  هب  تخاونکی  تسا ؛ تخاونکی  اما  تسا ، بوخ  اـھهمانرب  زا  یـضعب  هک  منیبیم  نم  دـیاهدرک . لزنت  سپ  دـیاهدنام ؛ یلو  دـیتفریم ، ـالاب  دـیاب  نوچ  تسا ؛

فرظ رد  درادن  ناکما  نوچ  تسین ؛ تعرـس  نیا  اب  ینامز  بیترت  زور  مروظنم  هتبلا  دشاب . رتھب  زورما  زا  ادرف  دشاب ؛ رتھب  زورید  زا  زورما  امـش ، یهمانرب  رھ  دیاب  درادن ! ندش 

رھ دوبیم . رتھب  لاس ۶٩  زا  دیاب  لاس ٧٠ ، رد  امش  یهمانرب  املسم  دیریگب . رظن  رد  ار  لاس  کی  الثم  دینک ؛ نیعم  ار  یلکش  دیاب  امـش  دوش ؛ داجیا  یتوافت  نینچ  زور  کی 

دیشاب و هتـشاد  یروآون  الوا  هک  دوشیم  نیا  هب  مھ  شندش  رتھب  دشاب ؛ رتھب  اعطق  لاس ٧٠  زا  امش  لاس ٧١  یهمانرب  هک  دینک  هدامآ  ار  ناتدوخ  دیتسھ ، اجرھ  رد  مادـک 

ینعی هچ ؟ ینعی  غیلب  دوشب . رتغیلب  همانرب  نیا  هک  دیروایب  دوجوهب  ییاھـشور  اثلاث  دـیروایب ؛ دوجوهب  رتشیب  قمع  کی  امتح  اھاوتحم  رد  ایناث  دـیربب ؛ راکهب  راکتبا  همانرب  رد 

، تغالب نیا  دینک . رتشیب  زورهبزور  دـیاب  ار  تغالب  نیا  سپ  دـسرب ؛ میتسھ ، ناتعمتـسم  هک  ام  شوگ  هب  ناتمایپ  هک  تسا  نیا  امـش  دوصقم  ییاسر . ینعی  تغالب ، اسر .

رثوم تغالب  رد  اھنیا  یهمھ  دراد ؛ طابترا  یرجم  ندز  فرح  تیفیک  هب  دراد ؛ طابترا  یرجم  یادـص  هب  دراد ؛ طابترا  هتـشون  نابز  هب  دراد ؛ طابترا  ظـفل  هب  دراد ؛ طاـبترا  اوتحم  هب 

. تسا

مق  / ١٣٧٠/١١/٣٠ یهیملع  یهزوح  یالضف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

مھ گرزب  ملاع  نالف  دنیوگیم  مییوگیم ، یسرد  یاھباتک  زا  ینخس  ات  تسا . رگید  یهیملع  یاھهزوح  مق و  یهیملع  یهزوح  تالکـشم  زا  رگید  یکی  یـسرد ، یاھباتک 

ماما دـش !؟ ماما  دـناوخ ، ار  اھـسرد  نیمھ  نوچ  ماما  ایآ  دـش ! ماما  هک  دـناوخ  ار  اھـسرد  نیمھ  مھ  ماما  دـنیوگیم  دـنرتیبالقنا ، هک  ییاھنآ  الاح  دـناوخ ؛ ار  اھباتک  نیمھ 

لحار ماـما  هـک  یناـمز  زا  یھگناو ، دـناوخ . ار  یـسرد  یاـھباتک  نـیا  هـک  تـسین  نـیا  زا  یـشان  دـینکیم ، ادـیپ  ماـما  تـمظع  رد  امــش  هـک  هـچنآ  دوـب . یــصوصخم  رھوـج 

هدـش هلـصاف  لاس  داتفھ  لاـس ، تصـش  عطقم ، ود  نیا  نیب  میناوخب ، ار  اـھباتک  نیا  میھاوخیم  امـش  نم و  هک  ییـالاح  اـت  دـندناوخیم ، ار  اـھباتک  نیا  هیلعهللاناوضر ) )

. تسا

یناث دیھش  بوخ ، یلیخ  میوشیمن ! یناث  دیھش  ام  دنیوگیم  دننک ؟ دیلوت  دیدج  یسرد  باتک  دننیشنب  ییهدع  هک  دراد  یلاکـشا  هچ  دینک . دیلوت  دیدج  یـسرد  باتک 

، دندوب اھنآ  نامز  رد  رگا  دـیاش  تساھنآ -  زا  رتشیب  ناشدادعتـسا  یملع و  یهبتر  میوگیمن  نم  دـنرتدراو . هتـشذگ  یاھقف  زا  ام  زورما  یاھقف  زا  یرایـسب  اما  دـیوشیمن ؛

باتک دینک ؛ دیلوت  لوصا  باتک  دوشیمن ؟ ارچ  تسام ؛ یهتشذگ  یاھقف  زا  یلیخ  زا  رتالاب  ناشیھقف  تفرعم  حطس  اھنآ ، زا  یرایسب  اما  دنـشاب -  دنتـسناوتیمن  اھنآ  لثم 

. دینک ضوع  ار  سرد  لکش  دینک ؛ دیلوت  فلتخم  بتارم  یارب  دینک ؛ دیلوت  هقف 

؛ درک تسرد  یکیتسالپ  سنج  هزوح  رد  هک  دوشیمن  روطنیا  هک  تفگیم  نم  هب  مرادیم -  یمارگ  ار  شرطاخ  مھ  یلیخ  اعقاو  نم  هک  ام -  زیزع  ناتسود  زا  یکی  زور  نآ 

میوگیم هکلب  دینک ؛ تسرد  کیتسالپ  زا  سنج  میوگیمن  هک  متفگ  وا  هب  نم  درک . هعلاطم  رخآ  ات  لوا  زا  شحورـش  اب  ار  هعمل  دـعب  نیناوق و  دـعب  ملاعم و  دـعب  لوطم و  دـیاب 

. دینک تسرد  ار  نیا  میوگیم  نم  دننکیم ؛ تسرد  ذغاک  زا  رتکزان  ییهحفص  تسا ، رتتخس  نھآ  زا  هک  یسنج  زا  ایند  رد  زورما 

یـسک هچ  ار  اھراک  همھ  نیا  دـشاب ؟ هتـشادن  یروآون  یـسرد  باتک  رد  دادعتـسا ، همھ  نیا  اب  تمظع و  نیا  اب  یناـسنا  یهعومجم  همھ  نیا  دوشیم  رگم  مینک . یروآون 

؛ هدرک صیلخت  یباتک  هتـشون ؛ یباتک  یزوسلد ، یحلـصم ، یـصلخم ، درف  تسا ؛ هتفرگ  ماجنا  یدرف  یاھراک  هتبلا  دـنکب . هزوح  تیریدـم  یتسیاب  ار  اھراک  نیا  دـنکب ؟ دـیاب 

یبلاـق لـثم  دـیاب  دوشب ؛ ضرف  هزوح  رب  دـیاب  دـشاب ؛ یعمج  دـیاب  راـک  دـسریمن ؛ ییاـج  هب  یدرف  راـک  اـما  هدروآ ؛ ییهزاـت  بلطم  هتفگ ؛ یدـیدج  سرد  هدروآ ؛ ییون  باـتک 

. دشاب هدش  هتشاذگ 

نایراق  / ١٣٧٠/١٢/٢٧ رادید  رد  تانایب 

 - دشاب صفح »  » تئارق هک  میناوخیم -  ام  هک  یروھشم  تئارق  نیمھ  هب  الاح  دنشاب ؛ کبـس  بحاص  تئارق  رد  هک  دنوشب  ادیپ  ییارق  روشک  لخاد  رد  هک  میراد  جایتحا  ام 

تسا لیلد  نیا  هب  دنناوخیم ، ار  نولاق »  » و شرو »  » تئارق امیاد  اھیرصم  دینیبیم  امـش  هکنیا  تسا . لومعم  اقیرفآ  لامـش  رد  الثم  هک  یرگید  یاھتئارق  مھ  شرانک  رد  ای 

مالـسا یاـیند  رد  هتبلا  صفح .»  » تئارق هن  دوـشیم ، سیردـت  اـھهناخبتکم  رد  شرو »  » تئارق سنوـت ، ریازجلا و  یبـیل و  رد  ـالثم  تسا . جـیار  اـھاجنآ  رد  تئارق  ود  نیا  هک 

لثم فورعم ؛ تاـئارق  صوـصخب  رگید -  یاـھتئارق  ناردارب  هک  مقفاوـم  نم  تسا . رتـفورعم  میناوـخیم -  ار  نآ  تساـھام و  لوـمعم  ـالاح  هک  یتـئارق  نیمھ  صفح - »  » تئارق

دـشاب ییهنوگهب  وا  طسوت  ینآرق  تاملک  نایب  ادا و  تیفیک  دنکیم ، ندناوخ  هب  عورـش  ام  یراق  یتقو  هک  میـسرب  اجنآ  هب  دیاب  ام  دنناوخب . دنریگب و  دای  ار  شرو - »  » تئارق

بوخ ناتتئارق  دیوجت و  ادص و  دمحلا  هک  امـش  تسا . نیا  مھ  تئارق  یلـصا  فدھ  هک  دـنریگب ؛ رارق  ریثات  تحت  دنتـسھ ، انـشآ  برع  نابز  اب  هک  هزادـنا  نامھ  هب  راضح  هک 

ار ادخ  مالک  دـیناوتب  دـنناوخیم -  وا  لثم  رتمک  دـنیآیم ، اجنیا  هب  هک  ییارق  نایاقآ  نیا  هک  لیعامـسا -  یفطـصم  خیـش  لثم  هک  دیـسرب  اجنآ  هب  دـینک  شالت  دـیاب  تسا ،

کبـس بحاص  هنیمز  نیا  رد  دـیاب  امـش  دـنک . ساسحا  ار  اـضف  نآ  دریگب و  رارق  یھلا  مـالک  ریثاـت  تحت  دراد ، تیفرظ  هک  ییهزادـنا  ناـمھ  هب  عمتـسم  هک  دـینک  ادا  ناـنچنآ 

حیـشاوت نیا  هب  عجار  رخآ  یهتکن  . دراد مزال  یروآون  شالت و  تمحز و  نیا  تسام ؛ رظن  دروم  العف  هک  تسا  ییـالعا  دـح  نآ  نیا  دیـشابن ؛ مھ  نآ  نیا و  دـلقم  رگید  دـیوشب و 

حیـشاوت نیا  زا  ییاھزیچ  هتبلا  دندناوخ . ون  گنھآ  ون و  رعـش  دندمآ  دندرک و  ار  یروآون  نیا  دمحلا  ام  یدھـشم  ناردارب  مدید  هکنیا  زا  مدش  لاحـشوخ  یلیخ  نم  تسا .

؛ تسون رعـش ، تسون ؛ کبـس ، هک  تسا  نیا  تسا ، بوخ  رایـسب  هک  یزیچ  نآ  اـما  مینکیمن ؛ یفن  مھ  اـم  درادـن و  مھ  یبیع  میمھفیمن ؛ اـھام  تسا و  یبرع  یلیخ 

رایسب مھ  افاصنا  هک  دنراد -  ار  یناوخمھ  حیـشاوت و  یاھھورگ  نیمھ  دنتـسھ و  لوغـشم  نارھت  رد  هک  مھ  یناردارب  نیا  هب  ابلاغ  نم  تسین . نارگید  زا  ضحم  دیلقت  رگید 

؛ دـنراد یناوخمھ  مھ  اب  رفن  تشھ  تفھ ، روطنیا  هک  تسا  ریظنمک  ایند  رد  اعقاو  تسا ؛ یلاـع  یلیخ  دـیراد ، اھامـش  هک  یکرتشم  یناوخنآرق  نیا  هک  ماهتفگ  دـنبوخ - 

امش دینک . یروآون  دیاب  تسا ، رگید  تاعوضوم  هب  عجار  ای  و  مالـسلاهلایلعوهیلع )  ) تبترم یمتخ  ترـضح  دیحوت و  یهرابرد  هک  ییاھدورـس  اھگنھآ و  نیا  یهنیمز  رد  اما 

، دنـشاب نادیبرع  مدآ  رفن  راھچ  اجنآ  رد  دیناوخب و  یبرع  لفحم  رھ  رد  هک  ار  یبرع  فورعم  دیاصق  نیا  یرزا و  مظاک  خیـش  دیاصق  و  مجعلا » هیمال   » و هدرب »  » یهدیـصق نیا 

گنھآ اب  ار  نیا  امـش  تقو  نآ  تسا ؛ بوخ  هدیـصق  نیا  تسا ؛ نشور  ناشیارب  هدیـصق  دیناوخب ؛ دیھاوخیم  هچ  امـش  الـصا  هک  دنمھفیم  همھ  دـیدناوخ ، ار  شلوا  تیب  ات 

هط  » نوچ هک  درادـن  یموزل  چـیھ  تسین . رتمک  اھنآ  یاھادـص  زا  دـمحلا  مھ  امـش  یاھادـص  دـندناوخ . دـیدج  گنھآ  اب  ناردارب  نیا  نالا  هک  روطنیمھ  دـیناوخب ؛ یراـکتبا 

دیابن هک  رخآ  ات  ناسنا  اما  درادن ؛ یبیع  میتفرگ ، دای  اھنآ  زا  راک  عورش  رد  رگا  هتبلا  میناوخب . ار  نیمھ  رخآ  ات  هشیمھ  مھ  ام  دناهدناوخ ، ار  هدیـصق  نیا  نارگید  ای  ینـشفلا »

، یلاعتیراب تاجانم  رد  و  نآرق ، یهرابرد  نآرق ، حدم  رد  ناضمر ، هام  حدم  رد  مالـسلامھیلع ،) ) همئا حدم  رد  مرکا و  لوسر  حدم  رد  دنکب . یروآون  دـیاب  دـنکب ؛ دـیلقت  هشیمھ 

. دنک تفرشیپ  راک  نیا  زورهبزور  هللااشنا  هک  میراودیما  دیناوخب . ار  اھنیا  دراد ؛ دوجو  یزاتمم  یبرع  بوخ  رایسب  یاھرعش 

مق  / ١٣٧١/٠٨/٢۴ هیملع  هزوح  نیسردم  یهعماج  هب  مایپ 

یورین زا  دیاب  نآ ، رب  ندوزفا  یملع و  ینف و  ثاریم  نیا  زا  ندرب  هرھب  یارب  تسا . یملع  یاھهتخودنا  اھهبرجت و  اھـشور و  زا  ییاھبنارگ  ثاریم  رب  لمتـشم  هیملع ، یهزوح 

« ييافوکش يروآون و   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 16هاگياپ  هحفص 3 
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رب ار  هار  دیاب  هزوح  دنناسرب . ینونک  حطس  هب  ار  ینید  یاھشناد  دنتسناوت  هک  دوب  دوخ  تیقالخ  راکتبا و  اب  زین ، حلاص  فالسا  هک  هنوگنامھ  درک . هدافتسا  تیقالخ  راکتبا و 

هنارسدوخ هنایشان و  فرـصت  لاحنیعرد ، دنک و  قیوشت  ار  نآ  نابحاص  درگنب و  ریدقت  مشچ  هب  ار  نید  ملع  جیار  رازاب  یاھهزات  دنک و  زاب  دوخ  نادنزرف  ینف  یملع و  یروآون 

. دھدن نالوج  دشر و  نادیم  هناضرغم ، هنالھاج و  یاھرظن  لامعا  هب  درمشن و  زاجم  ار  یتنس  یاھداینب  رد 

یایازم هک  تسھ  دنمشزرا  یاھهتخودنا  یسب  زین  هلوقم  نیا  رد  کشیب ، تسا . یراج  زین  ملعت  میلعت و  یاھهویش  هزوح و  یراتخاس  یاھتنس  یهرابرد  نخس ، نیمھ 

یارب هزوح  هکنیا ، نآ  و  دھد ؛ یشومارف  هب  ار  یرگیدقح  یاعدم  دیابن  قح ، نخس  نیا  یلو  دنامب . ظوفحم  دیاب  یراتخاس  لوحت  رھ  رد  دیآیم و  رامـش  هب  یاهزوح  ماظن 

رد دزاسن . مورحم  دزاسیم ، رتق  فوم  ملع  بسک  رد  ار  رشب  هک  یتاناکما  زا  ار  دوخ  دنک و  هدافتسا  یملع  یاھطیحم  رد  لوادتم  یاھشور  اھرازبا و  زا  دیاب  دوخ ، تفرشیپ 

ملع بلاط  هک  تسین  اور  دـننک ، بسک  تلوھـس  هب  ار  رـشب  نھذ  یاھدرواتـسد  نیرتهزات  هک  دـھدیم  تصرف  ناھوژپ  شناد  هب  یراـتخاس ، یرازبا و  یاـھهزات  هک  ییاـیند 

. دشاب هتشادن  بویعم  صقان و  یاھشور  رد  یروآون  هب  یھار  نید ،

ناملعم  / ١٣٧٢/٠٢/١۵ نارگراک و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

؛ دراد دوجو  ام  روشک  رد  هک  ییاھهناخراک  تسا  بوخ  هچ  منکیم  ضرع  نم  دشابهتـشاد . دوجو  راـکتبا  روشک ، یداـصتقا  شـالت  راـک و  طـیحم  رد  هک  تسا  نیا  رگید  طرش 

زا رادـقم  کی  تسا  مدرم  دوخ  لام  مدرمرایتخا و  رد  یدـیلوت  یاھدـحاو  زا  یدایز  دادـعت  زورما  تسا  مدرم  رایتخا  رد  هک  ییاـھنآ  هچ  تسا و  تلود  راـیتخا  رد  هک  ییاـھنآ  هچ 

رگید یهشوگ  کی  رد  ای  اپورا ، رد  یرگید  هک  مینیـشنب  دیاب  ام  ارچ  دننک . فرـص  ناشیدیلوت  یالاک  هب  ندیـشخب  تیفیک  یارب  راک و  دربشیپ  یارب  قیقحت ، یارب  ار  ناشدمآرد 

ار تعنـص  دـنربب ، ولج  ار  دـیلوت  دـننک ، راکتبا  دـننک ، تاقیقحت  دـیاب  سپ  میمھفیم !؟ رتمک  ام  رگم  میتسھ !؟ اھنآ  زا  رتمک  ام  رگم  میریگب !؟ دای  وا  زا  ام  دـنکب و  یقیقحت  ایند 

. یروآون نتشاد و  راکتبا  طرش ؛ کی  مھ  نیا  دنربب . الاب  تیمک  تیفیک و  ظاحل  زا  ار  دیلوت  دنربب ، ولج 

بالط  / ١٣٧٢/٠٩/٢۴ نایوجشناد و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

عمج مق  یهزوح  هکنیا  ای  دنوش . مق  یهزوح  زا  یاهبعش  ای  دنورب ، مق  دنوش و  عمج  اھھاگشناد  هک  دنیوگب  دنتـساوخن  ناراوگرزب  رگید  هن  ماما و  هن  دنمھفیم : همھ  ار  نیا 

یکی میراد . ییوجـشناد  لیـصا  داھن  ود  ام  هک  تسا  نیا  هلاسم  درکن . حرطم  تساوخن و  ار  نیا  سکچیھ  دوش . اھنآ  زا  یاهبعـش  ای  ددرگ ، لح  اھھاگـشناد  رد  دـیایب  دوش و 

شراک تسا و  هزوح  نیا  هک  تسا ، یگدـنز  رد  هدـنوش  ثداح  زور و  لئاسم  مھف  رد  یروآون  ینید و  ثحابم  رد  یروآون  نید و  غیلبت  مھف و  هب  طوبرم  مولع  بسک  هب  هجوتم 

رد هکلب  تسا ؛ هناخ  جنک  ای  بارحم  جـنک  هب  طوبرم  هک  هچنآ  رد  طقف  هن  مھ  نآ  یگدـنز . نووش  یهمھ  رد  یھلا  ماکحا  نتفرگارف  ینید و  لئاسم  رد  قیقحت  زا  تسا  ترابع 

یاهعماج رھ  رد  بسانم ، نابز  اب  ار  نآ  دنیادزب و  نآ  زا  ار  اھهرسان  اھیصلاخان و  دننک ؛ قیقحت  ار  شدیدج  ماکحا  دنریگارف ؛ دیاب  ار  نیا  هورگ ، نیا  رـشب . یگدنز  عیـسو  ورملق 

. تسا هیملع » یهزوح   » شمسا تسا و  یاهزوح  داھن  نآ  یهفیظو  نیا ، دناسرب . نیبطاخم  هب  نکمم  لکش  نیرتاسر  هب  یبطاخم ، رھ  ینامز و  رھ  و 

بالط  / ١٣٧٢/٠٩/٢۴ نایوجشناد و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

، تسا ییوجـشناد  یهرھچ  یمومع ، یهرھچ  نوچ  اجنیا  اما  ماهتفگ . مراد و  اھنخـس  اھفرح و  هزوح ، لئاسم  یهراـبرد  نم  تسا . هزوح  هب  تبـسن  لـئاسم ، نیمھ  نیع 

یاـھهزوح هلق  ناونع  هب  مق ، هیملع  یهزوح  دراد . جاـیتحا  دـنک  زور  هب  ار  دوخ  هکنیا  هب  مھ  هزوح  تسا . روطنیمھ  مھ ، هزوح  لـئاسم  نکل  متخادرپ . هاگـشناد  هب  رتشیب 

هب دـیاب  تسا ، هتـساوخ  ادـخ  هک  نانچنآ  ار  نید  دریگ . رارق  قوش  تبغر و  دروم  مدرم ، نیب  رد  ادـخ  نید  هک  دـننک  یراک  دـیاب  هیملع ، رگید  یاھهزوح  نآ  لابند  هب  و  هیملع ،

رد لقاال  همھ ؛ رد  هن  رگا  دراد . ییایند  یاھـسوھ  اھاوھ و  زا  ندوب  یلاخ  هب  ایند و  زا  یھاـگآ  هب  یرکفنـشور ، هب  یروآون ، هب  قیقحت ، هب  جاـیتحا  مھ  نیا  دـنھد . هئارا  مدرم 

، هسفنل انئاص  : » تسھ مالسا  رد  ییاھیریگتخس  هچ  دیلقت ، عجرم  یهرابرد  دینیبیم  امش  اذل  دنتسھ . لووسم  راکردناتسد و  هک  یناسک  رد  لقادح  یمیظع و  شخب 

. هالوم رمال  اعیطم  هاوھل ، افلاخم  هنیدل ، اظفاح 

هقف  / ٢٠/١٣٧٣/٠۶ جراخ  سرد  زاغآ  رد  تانایب 

تیـصوصخ میتفگ -  یرھاوج » هقف   » ار نامھقف  هیلعیلاعتهللاناوضر ، ماما  ریبعت  هب  ام  هک  رھاوج - »  » بحاص لیبق  زا  یگرزب  یاھقف  هک  منک  ضرع  مھاوخیم  نم  ناـیاقآ !

، اھقف زا  یـضعب  تسا . ینتعم  یلیخ  دارفا  تایـصوصخ  زا  اھنیا ، عامجا و  ترھـش و  هب  انتعا  دوب . دوخ  نامز  یھقف  جـیار  یاھهشیدـنا  رد  لوحت  لـھا  هک  دوب  نیا  شاهدـمع 

یاراد درم ، نیا  لاحنیعرد ، دـنکیم . هیکت  عامجا  ترھـش و  هب  فلتخم ، لئاسم  رد  رھاوج ،»  » بحاـص موحرم  دـنرادن . یماـمتھا  هلوقنم ، تاـعامجا  ترھـش و  هب  نادـنچ 

ای تسا ، هتفگن  اھقف  زا  یدـحا  ناشیا ، زا  لبق  دـیاش  هک  دراد -  اوتف  هب  کیدزن  یاھفرح  هدیـسرن ، اوتف  هب  هک  مھ  اھاجنآ  ای  دراد -  ییاواـتف  ناـشیا  تسا . دـیدج  ون و  راـکفا 

ناشیا اما  تسین ». عورـشم   » هک تسا  نیا  رخاتم  یاھقف  نیب  فورعم  روھـشم و  هک  تسا ، تبیغ » نامز  رد  ییادـتبا  داھج   » یهلاسم نیمھ  یکی  تسین . فورعم  لـقاال 

یھیقف تسا . روطنیمھ  رھاوج »  » بحاـص موـحرم  نوگاـنوگ ، لـئاسم  رد  تسا . یروآوـن  نیا  بوـخ ؛ تسا ». عورـشم   » هک دوـشیم  نیا  هجیتـن  هک  دـنکیم  ثحب  یروـط 

لیبق نیا  زا  دش ، هعیـش  تھاقف  یهلق  شدوخ  نامز  رد  هک  هیلعهللاناوضر  یدرجورب  اھیآ  موحرم  دشاب . یحور  نینچ  یاراد  هک  دـشاب ، گرزب  هتـسجرب و  وگلا ، دـناوتیم 

. دوب لیبق  نیا  زا  هیلعهللاناوضر  ماما  دوب .

یھاگ منیبیم  نم  دننکب . ار  یملع  ثحب  دوشن . بوخ ؛ دوشیمن . هدامآ  داوم  اوتف  ردـق  هب  تقو  کی  الاح  دـشاب . هتـشاد  دوجو  یھقف  یملع و  روطت  حور  دـیاب  اھهزوح  رد 

یاھقف زا  یـضعب  رخاوا ، نیا  رد  دیدز »!؟ ار  فرح  نیا  ارچ  امـش   » هک دوشیم  هلمح  اھنیا  هب  فارطا  زا  دعب ، دـننکیم . حرطم  ار  یدـیدج  فرح  یھقف ، ثحب  کی  رد  رفن  دـنچ 

یدح هب  ولو  دشاب ؛ دایز  دیدج ، یاھفرح  ندینـش  تقاط  دیاب  هیملع ، یهزوح  رد  درادن . یداریا  شندرک  حرطم  هک  دـندرک  حرطم  ار  اھفرح  زا  یـضعب  ون ، رکف  یاراد  بوخ  لضاف 

رشتنم یھقف  یهلجم  کی  هک  مدرک  هیصوت  مق ، ناگرزب  مرتحم و  یالـضف  هب  هدنب  اذل ، دھدب . اوتف  دیازفیب ؛ نآ  رب  یزیچ  یرگید ، تسا  نکمم  دھدب . اوتف  هیقف  نیا  هک  دسرن 

. دوش حرطم  یھقف  دیدج  یارآ  راکفا و  نآ  رد  طقف  هک  یھقف  یهلجم  کی  دینک .

ریدـقت نیـسحت و  یهتـسیاش  اما  تسین ، ینامرآ  یلاع  یلـصا  راک  نآ  هچ  رگا  هک  دـنداد  ماجنا  هنیمز  نیا  رد  یراـک  ناـناوج  زا  یاهدـع  دـندرکن . ار  راـک  نیا  ناـگرزب  نآ  هتبلا 

داـیز دـشاب ، مق  یهزوـح  رد  مھ  یھقف  یهلجم  هس  یتـح  ود و  رگا  دریگ . ماـجنا  دـناوتیم  مھ  زوـنھ  گرزب ، راـک  نآ  اـما  تسا . هار  نیا  رد  یمدـق  هکنیا ، رطاـخ  هـب  تـسا .

ار نآ  هدینـشن و  ار  شمـسا  مھ  امـش  زا  یلیخ  دـیاش  فورعم . ریغ  مک و  ژاریت  اب  اھتنم  تسھ ؛ هللادـمحب  یمالک  یهلجم  کی  دـشاب . هفـسلف  صوصخم  یاهلجم  تسین .

یهزوح رد  زورهبزور  یمالـسا ، مولع  رد  ون  راکفا  ات  دشاب  دیاب  روطنیا  منکیم . رکـشت  دنتـسھ  راک  نیا  لووسم  هک  یناسک  زا  ماهدید و  هللادمحب  هدـنب  اما  دیـشاب ؛ هدـیدن 

. تسا هقف  همھ ، رب  مدقم  همھ و  زا  مھا  و  دنوش ؛ حرطم  هیملع 

زامن  / ١۴/٠۶/١٣٧۴ هنایلاس  ییامھدرگ  تبسانم  هب  مایپ 

کی یاھفدھ  یهمھ  اریز  تسا . ضئارف  نیرتبجاو  زا  یکی  هدیدرگ ، رختفم  مالسا  تیمکاح  هب  هتشارفارب و  شیوخ  رـس  زارف  رب  ار  مالـسا  مچرپ  هک  یروشک  رد  زامن  یهماقا 

« ييافوکش يروآون و   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 16هاگياپ  هحفص 4 
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شناد و زا  یرادروخرب  مدرم ، داحآ  رد  اھتیقالخ  اھدادعتـسا و  شرورپ  یدام ، ییافوکـش  یمومع و  هافر  هب  یبایتسد  یعامتجا ، تلادع  نیمات  لیبق : زا  تخبکین ، یهعماج 

یدرف تیبرت  هک  دوشیم  نیمات  یتروص  رد  الاو ، یاھفدھ  رگید  مدرم و  داحآ  نایم  ملاس  طباور  یناسنا و  قالخا  شرتسگ  یلم ، رادـتقا  لالقتـسا و  تزع و  هبرجت ، شنیب و 

هعماج نآ  رد  یـشوکتخس  ربص و  صالخا و  لکوت و  تمھ و  زا  رادروخرب  کاپ و  ییاھناسنا  دوش و  نیمات  روشک ، روما  نارازگراک  رد  هژیو  هب  مدرم  داـحآ  رد  یقـالخا  بیذـھت  و 

یگداتـسیا یارای  یھابت ، داسف و  جاوما  هژیو  هب  نوگانوگ و  عناوم  ربارب  رد  دنـشاب و  اراد  ار  نیگنـس  یاھراب  نتـشادرب  ییاناوت  یحور ، یهناوتـشپ  نیا  یراـی  هب  هک  دنـشاب 

هعماج و نآ  رد  یتخبکین  یوس  هب  تکرح  رتنشور و  روشک ، نآ  هعماج و  نآ  یهدنیآ  قفا  دشاب ، رتشیب  یروشک  هعماج و  رد  اھناسنا  هنوگنیا  رامش  هچ  رھ  دنشاب . هتشاد 

. دوب دھاوخ  رتناسآ  رتنکمم و  روشک ، نآ 

یراس  / ٠٧/٢٢/١٣٧۴ مدرم  رادید  رد  تانایب 

، هافر لوپ و  مھ  انعم ، مھ  هدام و  مھ  دـھاوخیم  مالـسا  دـنک . تسرد  یاهعماج  روطنیا  دـھاوخیمن  مالـسا  درادـن . تیونعم  اما  دراد ؛ تیدام  هک  تسا  یاهعماج  نآ  نیا ،

«. هبیط هایح " هینیحنلف  « ؛ تسا مالسا  هبیط  تایح  نیا  دشاب . هعماج  رد  یونعم  یقالخا و  ییافوکش  مھ  یداصتقا و  تفرشیپ  مھ  تیونعم ، نامیا و  مھ 

یراس  / ٠٧/٢٢/١٣٧۴ مدرم  رادید  رد  تانایب 

. دندرکیم یریگ  میمـصت  دندیـشکیم و  ناشن  طخ و  ملاع  نوگانوگ  یاھروشک  هب  تبـسن  دنتـسھ ؛ ایند  رایتخا  بحاص  دندرکیم  لایخ  اھییاکیرما  هک  ینارود  نآ  تشذـگ 

سرد دـیناوخب ، سرد  ینعی  یملع -  یگدـنزاس  مھ  روشک ؛ یگدـنزاس  رد  تکرـش  یکی  دـینکن : شوـمارف  ار  راـک  ود  نیا  تلم ، امـش  هک  تسا  نیا  تکرب  هب  اـھنیا  یهمھ 

. یلمع راک  مھ  دیورب -  ولج  دیفاکشب و  ار  اھتسبنب  دینک ؛ ادیپ  ار  ربنایم  یاھھار  دینک و  راکتبا  دینک ، یروآون  رکف و  قیقحت ، دییوگب ،

شترا  / ٠١/٢٨/١٣٧۵ ناھدنامرف  لنسرپ و  رادید  رد  تانایب 

رد دــندرک . شـالت  یعــس و  هـشیمھ  زورما -  زورید و  یھللابزح -  ناھدــنامرف  مـھ ، یھدــنامرف  ماـقم  رد  درک . تـکرح  روـط  نآ  یھللابزح ، یهدــنامرف  نآ  مـھ  گـنج  رد 

یگتـسباو طـقف  اـجنیا  تـسا . یملع  ینف و  یگتـسباو  نآ ، دراد و  دوـخ  نورد  رد  ار  یداـصتقا  یگتـسباو  عـطق  زا  یـشخب  شترا ، لاـحرھهب  روـطنیمھ . مـھ  یگدـنزاس 

اما تسھ ، ندـش  عطق  لاح  رد  هتبلا  دوش . عطق  اھیگتـسباو  نیا  دـیاب  کیژولونکت . حالطـصا  هب  ینف و  یملع و  یگتـسباو  تسھ ؛ مھ  ینف  یگتـسباو  تسین ؛ یداصتقا 

هیکت شترا  رد  راکتبا  ریمعت و  یرادھگن و  یزاسھب و  یزاسون و  یور  رب  نم  هکنیا  دیناشوجب ! دیشوجب و  شترا  نورد  رد  ناتدوخ  دیاب  دیزاسب ! دیاب  دینک . عطق  نیا  زا  رتشیب 

رد امـش  دراد . یداـیز  تیفرظ  ینیمز  یورین  دراد . یداـیز  تیفرظ  ییاـیرد  یورین  دراد . یداـیز  تیفرظ  ییاوھ  یورین  دـیراد . مھ  تیفرظ  امـش  تسا . نیا  رطاـخهب  منکیم ،

! رتھب میدیرخن ، ار  رازبا  نالف  میرادـن . میاهدـیرخن ، ار  زیچ  نالف  نوچ  دـییوگن  مھ  تقو  چـیھ  دـیراد . دایز  راکتبا ، یروآون و  ینف و  یملع ، راک  یارب  تیفرظ  فلتخم ، یاھـشخب 

هتـسب نامیور  هب  ییاھاج  رد  اھهزاورد  رگا  دـمآیمن . رد  ناتقرع  یزاسون ، تروص  هب  ندرک  راـک  یارب  امـش  هک  میدرکیم  دراو  رگا  رتھب ! میدرکن ، دراو  ار  دـیدج  لـیاسو  نـالف 

راداو اھراک  رد  شالت  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  مزال  یگرزب  یهزیگنا  دسرب . ییاج  هب  وا  دراذگیمن  ناسنا  یلبنت  یراگنالھس و  حور  دشاب ، زاب  اھهزاورد  رگا  دینادب . ردق  تسا ،

رامعتـسا لوپ و  یھگناو ، تسا . هدش  ناور  ناشیارب  راک  دعب  هدرک و  ناشراداو  تکرح  نیا  هب  ناشیملع  دنور  هک  تسا  ببـس  نیا  هب  دننکیم ، یروآون  امئاد  هک  اھنآ  دـنک .

هتشاد هگن  بقع  یملع  ظاحل  زا  یاھروشک  دراد . دوجو  هزیگنا  اھنآ  یارب  دناهدرک . طلسم  ایند  رب  ار  ناشدوخ  ملع ، یهلیسو  هب  اھیبرغ  زورما  دنراد . دوخ  رـس  تشپ  ار  ایند 

زاب الماک  اھھار  هک  مینکیم  رکـش  ار  ادخ  دشاب . هتـسب  اھھار  هک  تسا  نیا  هزیگنا  داجیا  لماوع  زا  یکی  دننک . داجیا  هزیگنا  دوخ  رد  دیاب  تکرح ، تفرـشیپ و  یارب  مھ  هدش 

. تسا هتسب  ییاھاج  رد  تسین و 

نانز  / ٠٧/٣٠/١٣٧۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هتشاد رظن  یمالسا  ماکحا  هب  دیاب  دنـسرب ، ناشدوخ  بولطم  عضو  هب  دنناوتب  نانز  ات  مینکب ، یـساسا  یقیقح و  تکرح  کی  نامروشک ، نانز  یارب  میھاوخب  زورما  ام  رگا 

ییاج رد  یاهبرجت  رگا  دراد . لوبق  ددنسپیم و  مالـسا  مھ  ار  ییالقع  یهنادنمدرخ  شور  رھ  دنکیم . نیعم  مالـسا  ماکحا  ار  شور  ام ، یارب  میریگب . ماھلا  نآ  زا  میـشاب و 

ییافوکـش دشر و  یارب  نز و  قوقح  یارب  هک  یناسک  زورما  اذل  طلغ . دیلقت ، اما  تسرد ؛ نارگید  تایبرجت  زا  هنادنمدرخ  یهدافتـسا  هن . دیلقت  اما  تسا ؛ لوبق  دروم  دشاب ،

حرطم دـیاب  ار  ییاھراعـش  هچ  دـننکیم و  لابند  ار  یفدـھ  هچ  دـننادب  دـیاب  دریگب -  ماجنا  شالت  نیا  دـیاب  مھ  هتبلا  هک  دـننکیم -  شـالت  اـم  روشک  رد  ناـنز  یاھدادعتـسا 

. دنیامن

نانز  / ٠٧/٣٠/١٣٧۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هچ نیا  هک  دنیوگن  هدع  کی  یمالسا . فدھ  اب  یمالسا و  یانبم  رب  اھتنم  دریگ ؛ ماجنا  دیاب  امتح  ام  یهعماج  رد  یمالـسا و  عماوج  رد  نانز  قوقح  قاقحا  تھج  رد  تکرح 

یهمھ رد  نز  تسا . ینیبرھاـظ  نیا ، دـننک . رکف  هنوـگنیا  یـضعب  تسا  نکمم  هنافـساتم  دراد ؟ مک  هچ  اـم  یهعماـج  رد  نز  رگم  تسا ؛ یتـکرح  هچ  نیا  تـسا ، یتـضھن 

نیا تسین ؛ یرابودـنبیب  یانعم  هب  یدازآ  دوبمک  دوبمک ، نیا  اـما  دوشیم ؛ لـیمحت  وا  رب  هک  تسا  ییاـھدوبمک  راـچد  متـس و  راـتفرگ  اـم -  یهعماـج  رد  هلمج  زا  عماوج - 

تسا یزیچ  نامھ  نیا  درک . وجتسج  نیمات و  دیاب  ار  نیا  تساھدادعتسا . ییافوکـش  تفرـشیپ و  قالخا و  تیبرت و  تفرعم و  ملع و  یارب  اھتـصرف  اھنادیم و  دوبمک  دوبمک ،

. تسا هدرک  هیکت  نآ  یور  رب  مالسا  هک 

لمآ  / ١٣٧٧/٠٣/٢١ مدرم  رادید  رد  تانایب 

ام هتبلا  تسا . هداد  ماجنا  یگرزب  یاھراک  هتـشادرب و  یدنلب  یاھماگ  درذگیم ، دنمھوکـش  میظع و  بالقنا  زا  زورما  ات  هک  یدناولاس  هدزون  نیا  رد  ناریا  تلم  هک  نانچمھ 

هب میتسناوت  یناھج ، رابکتـسا  یهنوگرامیب  رـضم  طلغ  یـسیطانغم  یهبذاج  زا  ندـش  دازآ  تکرب  هب  اما  مینک ؛ شالت  دـیاب  یلیخ  میراد و  هلـصاف  یلیخ  ییاـھن ، فدـھ  اـت 

نیا یتسیاب  دش . هدنز  تلم  نیا  دمآ ! دوجو  هب  تلم  نیا  رد  دیما  ردقچ  تیثیح و  ردـقچ  میظع ، یاھتکرح  ردـقچ  اھییافوکـش ، ردـقچ  یملع ، راثآ  ردـقچ  میزادرپب . نامدوخ 

. دنک ادیپ  همادا  روطنیمھ  هار 

سردم  / ١٢/١٣٧٧/٠۶ تیبرت  هاگشناد  رد  تانایب 

دننکیم و تشحو  ساسحا  دنوشیم ، بوعرم  اروف  دوشیم ، حرطم  یدازآ  موھفم  ات  هک  دنتـسھ  یناسک  دـننکیم ، کمک  هتـسنادن  اھنیا  هب  هک  مھ  رگید  یهتـسد  کی 

کی هب  نید  یهیدـھ  نیرتمھم  لوقعم ، یدازآ  تسرد و  یدازآ  دورب !؟ تسد  زا  نید  ارچ  تسا . یدازآ  روآمایپ  نیرتگرزب  نید  هن ؛ تفر ! تسد  زا  نید  اـقآ ! هک  دنـشکیم  داـیرف 

، دشاب دادبتسا  اج  رھ  تسا . دادعتسا  دض  دادبتـسا ، دوشیم . افوکـش  اھدادعتـسا  دنکیم و  ادیپ  دشر  اھهشیدنا  هک  تسا  یدازآ  تکرب  هب  تسا . هعماج  کی  هب  تلم و 

. دننک دابآ  ار  ایند  دنناوتب  ات  دـنوش ، جارختـسا  یعیبط  عبانم  لثم  یتسیاب  یناسنا  میظع  عبانم  دـھاوخیم . ار  اھناسنا  ییافوکـش  مالـسا ، تسین . دادعتـسا  ییافوکش 

 - نانکطایتحا نایارگبرغ و  یهتسد  ود  نیا  دننک . رکف  هنوگنیا  یناسک  هک  تسا  طلغ  مھ  رکف  نیا  نیاربانب ، تسا ؟ نکمم  رگم  یھن  رما و  اب  تسا ؟ نکمم  رگم  یدازآ  نودب 

یلاح رد  دننک ؛ جراخ  یمالـسا  یهزوح  زا  الماک  ار  یدازآ »  » موھفم ات  دننکیم  یتسدمھ  مھ  اب  دننادب ، ناشدوخ  هکنیا  نودـب  عقاو  رد  میراذـگب -  ار  ناشمـسا  یروطنیا 

. تسا یمالسا  موھفم  کی  یدازآ »  » موھفم تسین و  یزیچ  نینچ  هک 

سردم  / ١٢/١٣٧٧/٠۶ تیبرت  هاگشناد  رد  تانایب 

« ييافوکش يروآون و   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 16هاگياپ  هحفص 5 
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زیزع بوخ و  گرزب و  تلم  نیا  رتشیب  هچرھ  تاـقیفوت  هللااـشنا  ماـظن و  نیا  ییافوکـش  بجوم  هک  ار  هچنآ  میناوتب  اـت  دـھد ، یقیفوت  لاـعتم  یادـخ  هللااـشنا  هک  مراودـیما 

شقن تاـقیفوت ، ییافوکـش و  نیا  رد  تسامـش -  هب  قـلعتم  اھدـیما  هدـنیآ و  هک  ناـتناناوج -  صوـصخب  یھاگـشناد ، نازیزع  امـش  میـشاب . دـھاش  ناـمروشک  رد  تسا ،

. تشاد دیھاوخ  یناوارف 

یگدنزاس  / ١٣٧٧/٠٧/١۵ داھج  نالوئسم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هچنآ تالیکـشت ، نیا  رد  هک  دوب  مولعم  دنتـسویپ . یبالقنا  تکرح  نیا  هب  روشرپ ، نموم و  ناناوج  میظع  لیخ  درک و  مالعا  دروآ و  دوجو  هب  ار  یگدـنزاس  داھج  راوگرزب ، ماـما 

دادعتسا نابحاص  هچ  یاینارون و  هزیکاپ و  یاھناسنا  هچ  یـشزرااب ، یاھناوج  هچ  روشک . تاجن  یارب  یروآون  راکتبا و  ریذپانیگتـسخ و  راک  تسا ؛ راکتبا  راک و  تسا ، مزال 

یتـسیز طیارـش  درـس و  یاـھاج  رد  مرگ ، یاـھاج  رد  تـسدرود ، یاھاتـسور  اھرھـش و  رد  رود ، یاـھھار  رد  دـندمآرد و  نارازگتمدـخ  کلــس  رد  هعوـمجم ، نـیا  رد  یرکف  و 

. دندرک تیلاعف  یدایز  تالکشم  اب  بسانمان ،

. تسا هداد  ار  اھناحتما  نیرتھب  زا  یکی  یگدنزاس -  داھج  ینعی  گرزب -  نامزاس  نیا  میظع و  یهعومجم  نیا  تسا ، هتـشذگ  بالقنا  زا  هک  یلاس  تسیب  نیا  رد  هللادمحب 

اھناسنا یگدنزاس  هب  مھ  دیزادرپب و  اھاتـسور  اھرھـش و  یگدنزاس  هب  دیاب  مھ  دـیھد . همادا  ار  اھراک  نیا  دـیاب  تسا . منتغم  تمیقیذ و  امـش  دوجو  هللادـمحب  مھ  زورما 

امش و تامدخ  هب  یدامتم  یاھلاس  زونھ  روشک ، نیا  دینک . تیبرت  لاعف  یاھزغم  دمآراک و  یاھتسد  هتـسجرب ، صاخـشا  قیال ، ناریدم  ناتدوخ ، نورد  رد  دیوش . لوغـشم 

، اھراک زا  یـضعب  لیطعت  ای  یداصتقا  تالکـشم  زا  یخرب  زا  دـنناوتب  دـیاش  ات  دـناهتفرگ  نیمک  بالقنا ، نانمـشد  هک  ینارود  نیا  رد  دراد . جایتحا  ناتهناصلخم  شالت  راک و  هب 

ات دـینک  فعاضم  ار  ناتدوخ  شالت  هک  تسامـش  صوصخب  همھ و  یهفیظو  دـننک ، تسرد  رازگتمدـخ  زوسلد  نیلووسم  تلود و  یارب  ای  ماظن ، یارب  یفعـض  یهطقن  اـنایحا 

. دییامن کمک  روشک  تفرشیپ  هب  مک و  ار  مدرم  تالکشم  هدنزاس ، راک  اب  دیناوتب 

وا هب  رگید  یاھناگرا  زا  یرایـسب  نایم  رد  هک  ار  یتیلووسم  نآ  دوخ و  یبالقنا  تلاسر  یگدنزاس ، داھج  هک  درک  روصت  دیابن  تسا . یقاب  نانچمھ  یگدنزاس ، داھج  تلاسر 

زورما دـنتمدخ . لوغـشم  همھ  روـشک ، رد  نوگاـنوگ  یاھھاگتـسد  هک  تـسا  نـیا  یـساسا  یهـتکن  تـسین . هنوـگنیا  هجوچـیھهب  تـسا ؛ هداد  تـسد  زا  دادیم ، صخـشت 

یگدنزاس داھج  لثم  ییاھداھن  نکیل  دنمرگرس ؛ یشزرااب  تامدخ  هب  شخب ، رھ  رد  مادک  رھ  زوسلد ، رازگتمدخ و  نادرمتلود  تامحز  رثا  رب  یتلود  یاھھاگتـسد  هللادمحب 

یاھتمدـخ ناوارف و  شالت  تسا ، ظوفحم  یمالـسا  یاھـشزرا  هکنیا  نمـض  تالیکـشت ، نیا  نورد  رد  هک  تسا  هنوگچ  دـنراد ؟ یتیـصوصخ  هچ  دناهدیـشوج ، بـالقنا  زا  هک 

رد یروآون  زورما  هللادـمحب  هتبلا  تسا ؟ رتـالاب  رتوـلج و  اھـشخب  یهیقب  زا  اـھهعومجم  نیا  یروآوـن  تاـقیفوت  مھ  یراـک  ظاـحل  زا  دریگیم و  ماـجنا  یزوـسلد  اـب  نآ  رد  گرزب 

نآ روحم  رب  دـمآ و  دـیدپ  یبالقنا  یاھداھن  داھج و  لاثما  رد  لوا ، رد  هک  تسا  یاهتکن  راکتبا ، نادـیم  رد  دورو  تراسج  تارج و  یروآون و  عورـش  اما  تسھ ؛ اـج  همھ  روشک ،

نیا تسناوت  هک  یناشخرد  الاو و  تقیقح  هب  نامیا  تسا ؛ یبالقنا  نامیا  هب  کسمت  فلتخم ، یاھـشخب  رد  اـھتیقفوم  نیا  یهمھ  زار  تسیچ ؟ همھ  نیا  زار  دـش . تکرح 

! ناریا تلم  یارب  رابتلذ  کیرات  تیلھاج  نارود  زا  دھد ؟ تاجن  یزیچ  هچ  زا  دھد . تاجن  ار  روشک 

شترا  / ١٣٧٧/٠٧/٢٢ لک  یھدنامرف  نیشناج  ناونع  هب  هتسارآ  رصان  پیترس  باصتنا 

زا ییاکتادوخ ، یتاقیقحت و  یاھتیلاعف  شزومآ و  حطس  اقترا  یتالیکشت ، ناماس  ناوج ، دعتـسم و  یاھورین  ییافوکـش  دشر و  یارب  مزال  یهنیمز  داجیا  مزر ، ناوت  تیوقت 

تھج رد  یھدـنامرف  نیـشناج  شقن  اھتیلووسم ، نیا  ماجنا  رد  دـنیامن و  ادـیپ  ار  مزال  باتـش  شترا ، لک  یھدـنامرف  لیکـشت  اـب  دوریم  راـظتنا  هک  دنتـسھ  یروما  هلمج 

. ددرگیم هتسجرب  زراب و  یھدنامرف ، ریبادت  یارجا 

١٣٧٧/١١/١٣ /  ( ناناوج یمالسا و  بالقنا  زور   ) رجف هھد  زا  زور  نیمود  رد  ناناوج  اب  خساپ  شسرپ و  هسلج  رد  تانایب 

ساسحا یھاگ  اما  میاهتـشاد ؛ یفاک  تصرف  ناـمگرزب ، تضھن  بـالقنا و  دروم  رد  ناـمیداقتعا  یـساسا  لوصا  تیبثت  یارب  هلاـس ، تسیب  تصرف  نیا  رد  مینکیم  رکف  اـم 

ماما ترضح  الثم  دوش . رظن  لامعا  ددرگ و  فشک  دیاب  اھاجنآ  میراد ، ار  عوضوم  هب  دیدج  یاھھاگن  اھیروآون و  اھتیقالخ و  زورب  رتشیب و  رونام  ناکما  هک  یدراوم  رد  مینکیم 

هک نم  دوب . یگرزب  یلیخ  شیاشگ  کی  مھ  ناناوج  دروم  رد  دروآ و  شیپ  یدج  عوضوم  ود  نیا  رد  یبالقنا  الصا  هک  دنراد  یتوافتم  یاھرظن  جنرطـش ، یقیـسوم و  دروم  رد 

نھاریپ اـب  بـالقنا ، نیزاـغآ  یاـھلاس  جوا  رد  هـک  مدــید  ناـشیا  زا  یــسکع  مسانــشیم ، ناـمیا  صـالخا و  اوـقت و  گرزب  یاـھهوسا  زا  یکی  ناوـنعهب  ار  ییاــجر  دــیھش 

زا سپ  دـینکیم  رکف  ناسنا ، اـھدرایلیم  گرزب  ناونع  هب  ینید و  ربھر  ناونعهب  امـش  هک  تسا  نیا  نم  ضرع  درکیم . تبحـص  دوب و  هتـسشن  ماـما  تمدـخ  هاـتوکنیتسآ 

رتزاب ناشتـسد  دـننک و  هبرجت  ار  تالوحت  ناشهیحور  ساسارب  ناـناوج  میھدـب و  ییارگون  ییوجون و  یهزاـجا  میناوتیم  ییاھـشخب  هچ  رد  اـم  یـساسا ، لوصا  نآ  تیبثت 

؟ دننکن لمع  دنریگن و  رارق  کشخ  رایسب  یاھبوچراچ  رد  هدرکن  یادخ  دشاب و 

هک تسین  یزیچ  الـصا  یروآون  مییوگب  دیاب  دننک »؟ یروآون  دـنراد  هزاجا  اجک  رد  ناناوج   » دـییوگیم هکنیا  الوا  مراد . لوبق  دـیتفگ  امـش  هک  ار  هچنآ  رتشیب  نم  بوخ . رایـسب 

نم دـمآ . دـھاوخ  دوجوهب  تیقـالخ  یروآون و  نیا  تشاد ، دوجو  ینادـیم  رگا  دریگب . هزاـجا  یـسک  زا  دـیابن  دـنک ، یروآون  دـھاوخیم  هک  یـسک  دـشاب و  هتـشاد  مزـال  هزاـجا 

یاـنعم میربـب . لاوس  ریز  ار  ناـمدوخ  ینـالقع  یقطنم و  یهدـش  هتفریذـپ  لوصا  اـم  هک  تسین  نیا  یروآون  یاـنعم  دریگ . ماـجنا  اـھهنیمز  یهمھ  رد  دـیاب  یروآوـن  مدـقتعم 

تلادع نیمات  یارب  ار  یبوخ  یهویش  دنک ، یروآون  دھاوخب  هک  یـسک  تسا . یبوخ  زیچ  تلادع  الثم  دنتـسھ . لماکت  هب  ور  هک  تسا  یروما  رد  لماکت  تفرـشیپ و  یروآون ،

هک دـنک  ادـیپ  یاهویـش  نآ  یارب  یـسک  تسا  نکمم  تسا ؛ یعیبط  رما  کی  دـنزرف ، هب  تبحم  ردام و  ردـپ و  هب  تبحم  دـنکیمن . کش  تلادـع  یبوخ  رد  اما  دـنکیم ؛ ادـیپ 

اموزل دنک ، یروآون  دھاوخیم  ناوج  دییوگیم  دینکیم و  هراشا  یروآون  هب  امش  یتقو  نیاربانب ، دنکیمن . کش  یسک  لوصا  نیا  لصا  رد  اما  تسا ؛ هتـشادن  دوجو  نونکات 

. تسا رظن  دروم  تسرد  یروآون  نیاربانب ، دوشیم . مھ  لوقعمان  یقطنمریغ و  یاھیروآون  لماش  یروآون  هک  تسین  ینعم  نآ  هب 

ناوج نوچ  امش  ای  الاح  منک . لوبق  امش  زا  یلیخ  مناوتیمن  ار  نیا  نم  ددنـسپیمن ، ام  یهعماج  دییوگیم  هکنیا  نکیل  دوش ؛ یروآون  دیاب  هک  متـسھ  قفاوم  الماک  هدنب 

امـش هک  منادیم  یزیچ  مراد ، یرتدایز  تاعالطا  رتشیب و  یهبرجت  نوچ  نم  ای  مرادـن ؛ نم  هک  دـیراد  یربخ  دـیراد ، رارق  رگید  یاـج  اـی  ناـتدوخ  یهداوناـخ  لـخاد  دـیتسھ و 

تـسا نیمھ  شاهنومن  کی  دنکیم . لابقتـسا  تیبرت و  الـصا  ار  یروآون  هک  تسا  یاهعماج  ام ، یهعماج  هک  منکیم  نامگ  نم  تساتود . نیا  زا  یکی  لاحرھهب  دینادیمن ؛

. دندرک رداص  دییوگیم ، امـش  هک  ار  ییاوتف  ود  نیا  ناشرمع  رخاوا  رد  هک  دندوب  هلاس  داتـشھ  لاسنھک  درم  کی  راوگرزب  ماما  دـیدرک . هراشا  ماما  ترـضح  دروم  رد  امـش  هک 

. تسا ناوخمھ  زاسمھ و  الماک  یقطنم ، لوقعم و  ون و  یاھهدیدپ  اب  هک  تسا  یاهعماج  الصا  ام  یهعماج  هک  تسا  نآ  یهدنھدناشن  اھنیا 

ناردپ و زا  مھ  دیابن  تسا . یقطنم  مھ  نیا  هک  دننک  هلباقم  ناناوج » یاھندـش  جراخ  دـح  زا   » زا یـضعب  اب  اھهداوناخ  تسا  نکمم  هتبلا  دـنروطنیمھ . زین  ام  یاھهداوناخ 

نکب ردام و  ردپ و  یرکف  یاھکمک  هک  درک  روصت  دیابن  دراد . جایتحا  دوخ  ردام  ردپ و  یرکف  کمک  هب  یناوج  رھ  دنھدن . رکذت  الصا  ناشناوج  هب  هک  دیشاب  هتشاد  راظتنا  ناردام 

، دـشاب یحیحـص  یقطنم و  لوقعم و  یروآون  هک  ییاجنآ  منکیمن  نامگ  نم  تسین . روط  نیا  هن ، دریگیم ؛ ار  ناوج  یروآون  ولج  هناقفـشم ، هناردام و  هناردـپ و  یاھنکن 

. تسا ماظن  نیا  هعماج و  نیا  ررکم  یاھراعش  وزج  یروآون ، هب  قیوشت  الصا  زورما  هن . دنتسیاب ؛ نآ  لباقم  رد  ام  یهعماج  صوصخب  ای  ردام  ردپ و 

هب یتسیاـب  یروآون  مدرک ، حیرـصت  مھ  نم  دـیدرک و  هراـشا  نآ  هب  دـیتشاد و  هجوـت  ـالماک  ناتیاھتبحـص  رد  مھ  امـش  هک  روطناـمھ  اـھتنم  میرادیم ؛ تسود  ار  یروآوـن  اـم 

نم هکنیا  فرـص  هب  تسا ، یمیدـق  ای  تسا ، لبق  لسن  زا  هک  هچ  رھ  اب  تسا ، تنـس  هک  هچرھ  اب  ناسنا  ینعی  دوشن ؛ یھتنم  هنادرخبان  یھاگ  یقطنمریغ و  یاـھیروآون 

ار نآ  ام  یتسیاب  دراد ، دوجو  یلماکت  تکرح  هک  ییاھنادیم  نآ  رد  ینعی  یروآون ، دریذپیمن . لقع  ار  نیا  تسین ؛ یقطنم  الـصا  نیا  دـنکن . هزرابم  منک ، یروآون  مھاوخیم 

« ييافوکش يروآون و   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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. دننک تیقالخ  یروآون و  هک  تسھ  راظتنا  نیا  ناناوج  زا  نیاربانب ، میربب . شیپ 

ام روشک  رد  اھشزرو  زا  یلیخ  تسین . ام  دوخ  تسد  تسا و  روجھم  هنافساتم  تسام -  یهتشذگ  گنھرف  هقباس و  هب  طوبرم  هک  ییاھشزرو  ام -  یموب  یاھشزرو  هتبلا 

. تسا یبوخ  یلیخ  یاھـشزرو  مھ ، یاهناخروز  یاھـشزرو  نیا  زا  یـضعب  تسام ؛ یمیدـق  یاھـشزرو  وزج  هک  ناگوچ  مدروآ . مسا  اـھنآ  زا  رادـید  نآ  رد  نم  تسا و  روجھم 

ایند رد  لابتکـسب  زور  کی  دـندروآ . دوجوهب  ار  نآ  اما  دوبن ؛ ایند  رد  لابتوف  زور  کی  مینک . عادـبا  ایند  رد  ار  ییاھـشزرو  میناوتیم  ام  الـصا  دوش . حرطم  ایند  رد  دـناوتیم  اـھنیا 

شزرو یروآون ، یاھنادیم  زا  یکی  دوب ؛ یروآون  تبحـص  نالا  دننکن ؟ یروآون  شزرو ، رد  یناریا  نارظنبحاص  یناریا و  ناراکـشزرو  ارچ  نیاربانب  دـندروآ . دوجوهب  ار  نآ  اما  دوبن ؛

. شزرو دوخ  رد  مھ  یشزرو ، لئاسم  رد  مھ  دننکب ؛ دیدج  یاھراک  دننک ، یروآون  تسا .

هدـنب منکیم . شرافـس  شزرو  هب  ار  همھ  اعقاو  نم  دینـش ، دـنھاوخ  مدرم  مومع  ناناوج و  ار  اھتبحـص  نیا  نوچ  میرادرب . یـساسا  یاـھماگ  دـیاب  مھ  یناـگمھ  شزرو  رد 

هک دـتفایم  قاـفتا  مھ  تاـقوا  یھاـگ  دوـشیم . ماهصغ  اـعقاو  تسا ، توـلخ  اـجنآ  منیبیم  اـھتقو  یـضعب  هکنیا  زا  موریم و  نارھت  لامـش  تاـعافترا  هب  اھحبـص  یھاـگ 

رد اھینارھت  شزرو  یارب  یناجم  تفم و  یهلیـسو  کی  لاعتم  یادـخ  هک  مدـقتعم  موشیم . لاحـشوخ  تسا ، دایز  تیعمج  هک  منیبیم  موریم و  یغولـش  تقو  اـھهعمج 

یدادادـخ تبھوم  نیا  زا  میورب  سپ  میاهدرک ؛ یراـک  هن  میاهداد و  لوپ  شیارب  هن  ار  زربلا  تاـعافترا  نیا  دـننکیمن . هدافتـسا  ارثـکا  یلو  تسا ؛ هداد  رارق  زربـلا  تاـعافترا  نیا 

کشت اموزل  تاناکما ، دنراد . ار  یناجم  تاناکما  نیا  روشک  یاھرھش  یهمھ  ابیرقت  دازآ . یاوھ  زاب و  حطـس  رد  کرحت  تسا ؛ تکرح  نیا  تسا ، شزرو  نیا  مینک . هدافتـسا 

شزرو هک  هچنآ  اما  میـشاب -  شرکف  هب  میرادـن  رگا  تشاد و  اـمتح  دـیاب  تسا و  تاـناکما  وزج  مھ  نآ  هتبلا  تسین -  اـھنیا  لاـثما  لاـبتوف و  نمچ  نیمز  نادـیم و  اـی  یتشک 

. تسھ اج  همھ  رد  شیب  مک و  هناتخبشوخ  نیا  درک و  شزرو  نآ  رد  لکش  نیا  هب  دوشب  هک  تسا  ییاضف  دوجو  ام و  تمھ  دراد ، جایتحا  یناگمھ  یمومع و 

یندـب تردـق  رتـشیب و  یاـھتراھم  بسک  رد  شـشوک  تیدـج و  هب  یروآون ، هب  ار  شزرو  ناـنانف  ناصـصختم و  ناـنامرھق و  ناـناولھپ و  منکیم . هیـصوت  شزرو  هب  ار  همھ  نم 

هکنیا هب  منکیم  هیـصوت  دنتـسھ ، یـشزرو  یاھهعومجم  نیا  نالووسم  هک  مھ  ار  یناـسک  منکیم . هیـصوت  دـنورب ، شیپ  یللملانیب  یاھنادـیم  رد  هکنیا  یارب  رتشیب ،

. دریگ ماجنا  اھراک  نیا  هک  دننک  مھارف  ناکما  ناراکشزرو  یارب  دنناوتیم ، هچرھ 

یمالسا  / ١٣٧٧/١١/٢١ بالقنا  درگلاس  نیمتسیب  تبسانم  هب  ناریا  تلم  هب  مایپ 

زا ار  ناریا  لاس  اھھد  هتـسباو ، صقان و  بویعم و  تعنـص  لیمحت  روشک و  عبانم  تراغ  ندرک و  ناریو  اـب  هکیناـسک  دـننزیم ، یمالـسا  یروھمج  هب  یروتاـتکید  تمھت  زورما 

راـب تبکن  هایـس و  نارود  هب  ناریا  تعجر  یوزرآ  رد  زوـنھ  هکیناـسک  دـنریگیم ، هدـیدن  ار  بـالقنا  یگدـنزاس  یاـھهزجعم  اھیئافوکـش و  زورما  دـندنار ، بقع  یناـھج  ناوراـک 

! دنمامنیم عجترم  ار  یبالقنا  ناوج  سفن و  هزات  نیون و  ماظن  دنایھاشداپ ،

ییوجشناد  / ١٣٧٧/١٢/٠۴ تایرشن  ناریبدرس  لوئسم و  ناریدم  خساپ  شسرپ و  هسلج  رد  تانایب 

؛ دنراد نکـسم  هن  دنراد ، هانپرـس  هن  دنراد ، ردام  ردپ و  هن  اھنیا  هک  دراد  دوجو  کدوک  نویلیم  دـنچ  اجنآ  رد  اما  تسایند ؛ یداصتقا  تردـق  نیمتـشھ  ای  نیمتفھ  زورما  لیزرب 

دیابن ام  میورب . یگدنز  نیا  لابند  دیابن  ام  دنریمیم ! ای  دنوشیم و  هتـشک  ای  مھ  اھهچوک  نامھ  رد  دننکیم ، ادـیپ  شرورپ  مھ  اھهچوک  رد  دـنباوخیم ، اھهچوک  رد  اھبش 

بوخ داصتقا  نیا  درادرب ؛ هعماج  نایم  زا  ار  رقف  ات  دـھدب  ناکما  تلود  هب  هک  تسا  نیا  داصتقا  ییافوکـش  تسین . نیا  شیانعم  داصتقا  ییافوکـش  میورب . داـصتقا  نیا  لاـبند 

. دنک ادیپ  ققحت  یتسیاب  نیمھ  تسا و  یمالسا  داصتقا  داصتقا ، میربب . نیب  زا  ار  یمومع  رقف  هکلب  ار ، یصاخ  هورگ  کی  رقف  هن  یتسیاب  ام  تسا .

هاپس  / ١٣٧٨/٠٢/٢٩ ییایرد  هاگشناد  و  هر ) ) ینیمخ ماما  ییایرد  هاگشناد  رد  تانایب 

هب هک  ییاجنآ  رد  صوصخب  لمع ؛ راک و  یتسرد  بقارم  ینعی  اوقت  دوب . روما  یهمھ  رد  اوقت  دوبن ؛ یدابع  یاھراک  ماـجنا  یاـنعم  هب  افرـص  اـم  راوگرزب  ماـما  یگدـنز  رد  اوقت 

اھنیا یهمھ  رد  تساوقت . رھظم  مھ  یگدـنز  یاھطیحم  هداوناخ و  هعماـج و  ناـیم  رد  روضح  یلیـصحت و  زکرم  رد  روضح  ترـشاعم و  سرد و  دـباییم . طاـبترا  مھم  لـئاسم 

زا تبقارم  ینعی  اوقت  دیھد . رارق  ناتدوخ  لباقم  رد  ار  نآ  دیاب  دیاهدش -  هتفریذپ  باختنا و  روشک  نیا  یاھراک  نیرتمھم  زا  یکی  یارب  هک  هدیزگرب -  ناوج  کی  ناونع  هب  امش 

، دراد دوجو  امـش  رد  هک  ییاھدادعتـسا  ندرب  راـک  هب  یناوج و  یهیحور  اـب  اوقت  یتقو  یناوج . طاـشن  ندوب و  لاـعف  راـکتبا و  یروآون و  یهیحور  ناـمھ  اـب  ناـتراتفگ ، راـتفر و 

. دیرفآ دھاوخ  اھهزجعم  دوش ، هارمھ 

هعسوت  / ١٣٧٨/٠٢/٣٠ موس  همانرب  یلک  یاھتسایس  غالبا 

. روشک یروانف  یملع و  ناوت  ندربالاب  و  شھوژپ ، رما  تیوقت  و  یملع ، یروآون  تیقالخ و  قیوشت  اھدادعتسا ، ییافوکش  شرورپ و  هب  هجوت 

هعسوت  / ١٣٧٨/٠٢/٣٠ موس  همانرب  یلک  یاھتسایس  غالبا 

. روشک یروانف  یملع و  ناوت  ندربالاب  و  شھوژپ ، رما  تیوقت  و  یملع ، یروآون  تیقالخ و  قیوشت  اھدادعتسا ، ییافوکش  شرورپ و  هب  هجوت 

لاس ٧٨  / ٢١/١٣٧٨/٠۴ رد  نارھت  هاگشناد  یوک  هثداح  یپ  رد  تانایب 

اب هنارایـشوھ ، تکلمم  ناوج  یتقو  دربب . شیپ  هب  تعرـس  اب  ییافوکـش ، تھج  رد  ار  تکلمم  نیا  دناوتیم  امـش  راتفر  دیمالـسا . بالقنا و  یاھدـیما  امـش  زیزع ! ناناوج 

. دش دھاوخ  ناتسلگ  روشک  دنک ، لمع  دریگب و  میمصت  دنزب و  فرح  اھتیعقوم ، هب  هجوت  اب  ملح و  اب  ریبدت ،

هعمجزامن  / ١٣٧٨/٠٧/٠٩ یاھهبطخ  رد  تانایب 

نیا اما  دنروآیم ؛ نادیم  هب  ار  ییون  نخـس  ینید ، لئاسم  یهنیمز  رد  اھیلیخ  ناروآون . یاھیدیقال  زا  رود  یروآون  اما  دوب ؛ ینید  ثحابم  رد  روآون  رکفنـشور و  نیبنشور و  وا 

ینابم نید و  هب  یکتم  ماما ، یروآون  ینیبنشور و  نید ! نخـس  هن  تساھنآ ، نخـس  تسا ؛ یمالـسا  نوتم  هب  یرادافو  رد  اھنآ  یرگیلاـباال  یدـیقال و  یهناـشن  ون ، نخس 

مولع و نیا  رد  هک  یناسک  نیرتدراو  نیرترحبتم و  هک  دوب  ناـنچنآ  دوب ، ون  درک و  هضرع  مالـسا  یھقف  یقـالخا و  یداـقتعا و  لـئاسم  یهنیمز  رد  هک  ار  هچنآ  اذـل  دوب ؛ ینید 

. تسین لوصا  ینابم و  هب  یکتم  هک  ینخس  ناونع  هب  هن  دنتفریذپ ؛ داینباب  نخس  کی  ناونع  هب  ار  نآ  دندرک و  میلست  راھظا  نآ  لباقم  رد  دنتشاد ، دورو  اھشناد 

یملع  / ١٣٧٨/٠٧/١٩ ناگبخن  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ینعی یرجھ -  مراھچ  نرق  رد  هک  دید  دیھاوخ  دینک ، هعلاطم  ار  مراھچ » نرق  رد  یمالـسا  ندمت   » باتک رگا  تسا . یمالـسا  ندمت  ییافوکـش  جوا  نرق  یرجھ ، مراھچ  نرق 

دادعت زج  دنتسھ -  هک  مھ  ینادنمشناد  تسا . ناریا  هب  طوبرم  یمالـسا  ییافوکـش  جوا  هدوبن -  زیچ  چیھ  هک  اپورا  رد  لھج  تملظ  جوا  ینعی  یدالیم ؛ مھدزای  نرق  نامھ 

عنام هک  تسین  نید  نیا  سپ ، دوب . مھ  رتشیب  یلیخ  دوبن ، هک  رتمک  اپورا  زا  ناریا  رد  تاقوا  نامھ  رد  یرادنید  نید و  هک  یلاح  رد  دنایناریا ؛ همھ  ابیرقت  یدودـعم -  یلیخ 

. دوشیم یملع  تفرشیپ  زا  عنام  هک  تسا  یرگید  تیوھ  کی  رگید و  زیچ  کی  تسا ؛ ملع 

١٣٧٨/١١/٠۴ /  ( هر ) ینیمخ ماما  هرگنک  یملع  تایھ  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

ادـعب هک  ییاھزیچ  یـضعب  هیبش  هجوچـیھهب  نیا  دـندش . تام  اھفیرح  هک  درک  یایروآون  بالقنا  هیـضق ، نیا  رد  اـعقاو  دوب . اـیند  رد  ون  فرح  کـی  یمالـسا  تموکح  ساـسا 

« ييافوکش يروآون و   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 16هاگياپ  هحفص 7 
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حرطم هیقف  تیالو  تموکح  ناونع  هب  بالقنا  فرع  رد  ماما و  تاملک  رد  یـساسا و  نوناق  رد  هک  یزیچ  تشادـن . شدوخ  ریاظن  اـب  یتھابـش  الـصا  دوبن ؛ دـندرکیم ، هیبشت 

رایـسب موھفم ، نیا  هکیلاح  رد  تسا ؛ یباتک  یگبلط و  یدـنوخآ و  یبرع و  ریبعت  کی  هیقف » تیالو   » دوش هتفگ  تسا  نکمم  هتبلا  تسایند . رد  ون  الماک  فرح  کی  تسا ،

دینیبیم نالا  امـش  تسا . یمھم  یلیخ  زیچ  نیا  درک . دـھاوخن  فلخت  مینادیم  هک  میھد  رارق  ار  یـسک  تموکح  سار  رد  ام  هک  تسا  نیا  نآ  یاـنعم  تسا و  دـیدج  ون و 

رھ زا  دنک . فلخت  وا  میشاب و  هدرک  هابتـشا  ام  تسا  نکمم  دنکیمن . فلخت  مینادیم  هک  میراذگب  تموکح  سار  رد  ار  یـسک  میھاوخیم  ام  تساجک . زا  ایند  یاھیراتفرگ 

رد تموـکح  یاـنبم  رد  یعیدـب  یلیخ  یهتکن  نیا  دـنراد . لوـبق  ار  نیا  مھ  مدرم  شدوـخ و  تسین ؛ اـجب  بـصنم  نـیا  رد  وا  روـضح  مـیمھفیم  هدرک ، فـلخت  میدـیمھف  تـقو 

. تسایند

اب یرـسفا  هک  دوب  ایند  رد  ییاتدوک  تموکح  اھھد  زا  شیب  دـیاش  دـش ، زوریپ  بالقنا  هک  ینامز  نامھ  رد  تسا . یعاجترا  یمیدـق و  رکف ، نیا  دـنتفگ  دـندرک و  لاجنج  هتبلا 

اب یلو  تشادن ؛ یفرح  اھنآ  اب  یـسک  دندوب و  هدش  هتخانـش  تیمـسر  هب  لوبقم و  اھتموکح  نآ  یهمھ  اما  دوب ؛ هتفرگ  شدوخ  یارب  ار  تموکح  دوب و  هدـمآ  گنفت  همکچ و 

ار ایند  جیار  یسایس  گنھرف  اھرایعم و  اب  یدروامھ  تردق  هک  دش  هدز  ایند  رد  ییون  فرح  هک  تسا  نیا  تلع  دنتـشاد ! فرح  میظع  تکرح  نیا  اب  ماما و  اب  تموکح و  نیا 

مـسیسکرام هک  ییاھراک  تاغیلبت و  رطاخ  هب  لاس ، تسیب  هد ، زا  دـعب  هتبلا  دوب . رتشیب  راک ، لوا  رد  یتسینومک  تموکح  مسیـسکرام و  روز  زا  امتح  راک  نیا  روز  تشاد .

ییاھروشک یهمھ  ایند ، حطـس  رد  ناھگان  هکنیا  رطاخ  هب  ارچ ؟ دوب . نآ  زا  رتشیب  نیا  رادـتقا  روز و  کشالب  راک ، زاغآ  رد  نکیل  تفرگ ؛ جوا  داد ، ناشن  هک  ییاھهبذاج  درک و 

. دوب روآتشحو  یلیخ  اھنآ  یارب  نیا  دندرک . نآ  هب  تبسن  عوط  لوبق و  ساسحا  تیصخش و  تیوھ و  ساسحا  درکیم ، یگدنز  ناملسم  اھنآ  لخاد  هک 

لوا زا  تسا  نکمم  مینک . لوبق  دـیاب  ام  ار  نیا  دـنامیمن ؛ ون  مھ  هشیمھ  ون ، فرح  نیا  دوب . یمالـسا  تموکح  نآ ، دز و  ییون  فرح  بالقنا  هک  مدرکیم  ضرع  ار  هتکن  نیا 

دننک و راک  مئاد  روطهب  دیاب  یوق  حیحـص و  یاھرکف  تسین . یدیدرت  نیا  رد  دوش ؛ ییاھیمھفجک  اھـصقن و  اھفعـض و  راچد  لالخ ، رد  تسا  نکمم  دـشاب ؛ هتـشاد  ییاھـصقن 

کـشالب ینعی  دنزاس ؛ فرطرب  بترم  روطهب  ار  نآ  صقاون  دننک ، یفن  ار  نآ  ساسا  دننزب و  یاهبرـض  نآ  یهیاپ  هب  هکنیا  نودـب  دـنیامن و  لیمکت  دوخ  تھج  رد  ار  ون  فرح  نیا 

 - هناگیب گنھرف  زا  یریذپنیقلت  اھیروآون ، نیا  رد  درک  هجوت  دـیاب  هک  تسا  نیا  مدرک ، هراشا  نآ  هب  البق  دـنکیم و  فعاضم  ار  امـش  راک  تفارظ  هک  یزیچ  تسا . مزال  یروآون 

ریگناھج و ایند  رد  نآ -  ییاپورا  یاـنعم  هب  یبرغ -  تموکح  رکفت  هکنیا  یارب  دوشیم  ییاـھجرخ  زورما  دـشاب . هتـشادن  شقن  تسا -  هطلـس  ددـصرد  هک  یگنھرف  ناـمھ 

تقیقح ناونع  هب  یزاسرھاظ ، ییامنابیز و  ییامنگرزب و  یارب  تسین ، تقیقح  هک  ار  ییاھزیچ  نوگانوگ ، یاھـشور  تاـغیلبت و  ملیف و  اـب  دـنیوگیم ؛ غورد  دوش . ریگهمھ 

سکعنم مھ  ام  یاھنھذ  رد  اھنیا  تسا . نیمھ  دـننکب ، دـنناوتیم  یـسایس  یداصتقا و  تردـق  زکارم  هک  یراک  نیرترثوم  دـننک . بذـج  ار  راکفا  ات  دـننکیم  سکعنم  ایند  رد 

. میشاب هتشادن  یریذپریثات  مینک  هجوت  دیاب  ام  یلو  دوشیم ؛

نارھت  / ١٣٧٩/٠٢/٢٣ هعمجزامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

اھشزرا رد  مینک ؛ هجوت  اھشزرا  هب  تسا . یساسا  لوصا  نآ  نیا ، دش . دھاوخ  یماکان  راچد  هعماج  دشابن ، بالقنا  یاھـشزرا  ساسارب  یروآون  تفرـشیپ و  تاحالـصا ، رگا 

. مینک لابند  مامت  تیدج  اب  ار  ولج  هب  تکرح  لوحت و  اھشزرا  بوچراچ  رد  میوشن ، لئاق  ضیعبت 

دننکیمن . هجوت  رگید  یضعب  هب  اما  دننکیم ، هجوت  نکر  هس  نیا  زا  یضعب  هب  هک  دنتسھ  یناسک  هعماج  رد  یعیبط  روطهب  هتبلا 

رییغت و زا  دننکیم -  ادیپ  هجوت  تفرـشیپ  لوحت و  هب  سکعب ، مھ  یـضعب  دـننکیمن . ادـیپ  هجوت  لوحت  تفرـشیپ و  هب  اما  دـننکیم ، هجوت  اھـشزرا  هب  دنتـسھ  دارفا  یـضعب 

؛ دوشیمن اھـشزرا  یهلاسم  ناشلوا ، یهلاسم  اما  دـنراد -  مھ  لوبق  دـنرادن -  لوبق  هکنیا  هن  دـننکیمن . ار  مزال  هجوت  اھـشزرا  تیاعر  هب  اـما  دـننکیم -  تبحـص  یروآون 

یهنیمز رد  تساھـشزرا . ظـفح  ناـشلوا  یهلاـسم  اـما  دنـشاب ، هتـشادن  هدـیقع  لوحت  هب  هکنیا  هن  سکعب ، مھ  هدـع  کـی  دوشیم . لوـحت  رییغت و  تفرـشیپ و  یهلاـسم 

هب یکی  دـنکیم ؛ هجوت  رتـشیب  اھتردـق  فرـصت  دـنمک  زا  روشک  لالقتـسا  یهلاـسم  هب  یکی  دـنکیم ؛ ادـیپ  هجوت  رتـشیب  مدرم  ناـمیا  نیدـت و  یهلاـسم  هب  یکی  اھـشزرا ،

نیا شرتھب  درادـن . مھ  یلاکـشا  هک  تسا  یعیبط  یرما  نیا  هتبلا  دـنکیم . ادـیپ  یرتشیب  هجوت  قالخا  یهلاـسم  هب  یکی  دـنکیم ؛ ادـیپ  یرتشیب  هجوت  یدازآ  یهلاـسم 

دنناوتیم اھنیا  بوخ ، رایـسب  دـندرک ؛ ادـیپ  هجوت  رگید  شخب  کی  هب  هدـع  کی  دـندرک ، ادـیپ  هجوت  شخب  کی  هب  هدـع  کی  رگا  اما  دـننک ؛ هجوت  ازجا  یهمھ  هب  همھ  هک  تسا 

لوحت و هب  هک  یناسک  دـنھدیم . تیمھا  تفرـشیپ  لوحت و  هب  هک  دنتـسھ  یناسک  لمکم  اھنیا  دـنھدیم ، تیمھا  اھـشزرا  هب  هعماج  رد  هک  یناسک  دنـشاب . مھ  لمکم 

. دننکیم ادیپ  هجوت  اھشزرا  هب  هک  دنوش  یناسک  لمکم  دنھدیم ، تیمھا  تفرشیپ 

هک دنزاتب  دنراد ، هجوت  رتشیب  لوحت  هب  هک  یناسک  هب  دنراد ، هجوت  رتشیب  اھشزرا  هب  هک  یناسک  تسا  نکمم  تسین . مھم  فالتخا  نیا  اما  دیآیم ، دوجو  هب  فالتخا  هتبلا 

هب یلو  دـننکیم ، هجوت  رتـمک  لوحت  هب  هک  یناـسک  هب  دـنھدیم ، یرتـشیب  تیمھا  لوحت  هب  هک  یناـسک  نآ  اـی  دـینکیم ؛ یمارتـحایب  ییاـنتعایب و  اھـشزرا  هب  اـمش 

تسا نکمم  ای  تسھ و  هعماج  رد  اھنیا  دینکیم . جیورت  ار  ییاتسیا  دیرادن و  ییانتعا  نتفر  ولج  هب  یقرت و  تفرـشیپ و  هب  امـش  دنیوگب  دننکیم ، یرتشیب  هجوت  اھـشزرا 

روطهب همھ  تساھـشزرا -  نیا  بوچراچ  رد  تکرح  اھـشزرا و  هک  ار -  ساسا  هک  یتقو  دننک . لوبق  لمحت و  ار  رگیدمھ  دیاب  تسین . مھم  درادـن و  یلاکـشا  اما  دـیایب ؛ شیپ 

. دوشب دیابن  اوعد  دنکیمن . ادیپ  یتیمھا  نادنچ  دننکیم ، هجوت  رگید  شخب  هب  رتشیب  دننکیم و  هجوت  شخب  کی  هب  رتمک  هدع  کی  الاح  هکنیا  دنراد ، لوبق  یلک 

ماظن  / ١٣٧٩/٠٩/١٢ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

ییافوکـش اب  هارمھ  ناسنا ، ییافوکـش  ینعی  دـننکیم ؛ ریـس  مھ  اب  نیاربانب  تسا ؛ هدام  یاھدادعتـسا  زا  یهدافتـسا  اب  تسین ؛ الخ  رد  ناسنا  یلماـکت  یلاـعت و  ریس 

. دروآیم دوجو  هب  ار  روآتفگش  یاھتفرشیپ  دراذگیم و  رثا  نیا  ییافوکش  رد  وا  دراذگیم ، رثا  وا  ییافوکش  رد  نیا  تسا ؛ تعیبط  ملاع  هدام و  ملاع 

یمالسا  / ١٣٧٩/١١/١٢ بالقنا  نارگراثیا  نادیھش و  زا  لیلجت  مایپ 

رھوگ هناـمز  رادـمان  نادرمناوج  نیا  یراکادـف  دوش . هدرمـش  نادیھـش  نوخ  نوـھرم  دـیاب  هرـسکی  لاـمک  ییافوکـش و  یوـس  هب  نآ  تکرح  روـشک و  زورما  لالقتـسا  تزع و 

. دشخب انعم  ناریا  تلم  تدھاجم  هب  دنک و  راکشآ  نایناھج  رب  ار  تما  تمظع  ماما و  تیصخش  ردق  تسناوت  هک  دوب  ینازورف 

ریبکریما  / ١٣٧٩/١٢/٠٩ یتعنص  هاگشناد  دیتاسا  نایوجشناد و  عمج  رد  تانایب 

ملع دیلوت  یعقاو  یانعم  دـشاب . شیدـناون  یملع ، لئاسم  یهنیمز  رد  هک  تسا  نیا  دوشیم ، بوسحم  ینامرآ  یهفیظو  یھاگـشناد  یملع و  طیحم  کی  یارب  هک  هچنآ 

ون نیا  دوـشب . گـنھرف  کـی  دـیاب  هک  میوـگیم  تھج  نیا  زا  نم  ار  نیا  تسا . تیمھا  لوا  یهـجرد  رد  یملع  یروآوـن  تـسین ؛ مـلع  لاـقتنا  طـقف  مـلع ، دـیلوت  تـسا . نـیا 

هب نآ  زا  یمالـسا  فراعم  گنھرف  رد  هک  یملع -  یروآون  یارب  هتبلا  تسا . مھ  یملع  طـیحم  لـک  نایوجـشناد و  نآ ، بطاـخم  تسین ؛ دـیتاسا  صوصخم  طـقف  یـشیدنا ،

مزــال و یملع  یهریخذ  رفاو ، شوـھ  تـسا . یمھم  زیچ  یملع  تردــق  هـتبلا  یملع . تارج  یرگید  یملع و  تردــق  یکی  تـسا : مزــال  زیچ  ود  دوـشیم -  ریبـعت  داــھتجا 

مھ یملع  تردـق  زا  هک  یناـسک  اـسب  یا  تسین . یفاـک  نیا  اـما  تسا ؛ مزـال  یملع ، تردـق  ندـمآ  تسد  هب  یارب  هک  تسا  یلماوـع  زا  یریگارف ، یارب  ناوارف  تدـھاجم 

تارج نیاربانب  دـناسریمن . التعا  هب  یملع  ظاـحل  زا  ار  تلم  کـی  دربیمن و  ولج  ار  ملع  ناوراـک  درادـن ؛ دربراـک  اـج  چـیھ  اـھنآ  یملع  یهتـشابنا  یهریخذ  اـما  دـنرادروخرب ،

. تسا مزال  یملع 

ریبکریما  / ١٣٧٩/١٢/٠٩ یتعنص  هاگشناد  دیتاسا  نایوجشناد و  عمج  رد  تانایب 

یرگیمزج یهریجنز  دیق و  زا  دیاب  وجـشناد  داتـسا و  دیـشاب . هتـشاد  یروآون  تارج  دیاب  دـیورب ، شیپ  یملع  ظاحل  زا  دـیھاوخب  رگا  تسا . مزال  ملع  اھنآ ، راک  اب  هلباقم  یارب 

« ييافوکش يروآون و   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 16هاگياپ  هحفص 8 
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. دنوش صالخ  اھنآ  نتسناد  یمئاد  هدش و  اقلا  یملع  یاھفیرعت 

ریبکریما  / ١٣٧٩/١٢/٠٩ یتعنص  هاگشناد  دیتاسا  نایوجشناد و  عمج  رد  تانایب 

دنھاوخب رگا  دنتسین ، رادروخرب  یشناد  زا  هک  یناسک  یاهنیمز ، رھ  رد  منکیمن . هیصوت  یملع  ییوگلمھم  هب  یملع و  مزیشرانآ  هب  ار  یـسک  نم  دوشن ؛ هابتـشا  هتبلا 

هریخذ و زا  هکنیا  نودـب  دراوان  یاھمدآ  مینیبیم . ار  نیا  ینید  فراعم  یناسنا و  مولع  زا  یخرب  یهنیمز  رد  ام  دـنتفایم . ییوگلمھم  هب  دـننک ، یروآون  ناشدوخ  لاـیخ  هب 

رد نیاربانب  تسا . ییوگلـمھم  تسین ، یروآون  عقاو  رد  هک  دـننکیم ؛ یروآون  ناـشدوخ  لاـیخ  هب  دـننزیم و  فرح  دـنوشیم و  نادـیم  دراو  دنـشاب ، رادروخرب  یفاـک  داوس 

هملک یقیقح  یانعم  هب  ار  ملع  دیاب  دوب . نارگید  یملع  یاھهدروآرف  یهدننک  فرـصم  افرـص  دـیابن  اما  تفرگارف ؛ دـیاب  منکیمن . هیـصوت  ار  نیا  نم  یملع ، لئاسم  یهنیمز 

قوش و نیا  نم  هناتخبـشوخ  دنامب . هدنز  دوش و  هدنز  هاگـشناد  طیحم  رد  یملع  یروآون  حور  هک  تسا  نیا  مھم  دراد . مزال  هطباض  یدنمـشور و  راک ، نیا  هتبلا  درک . دـیلوت 

اب ملع  هک  یتقو  نآ  دربب . الاب  ار  روشک  یملع  حطـس  دـھدب و  مھ  تسد  هب  تسد  دـیاب  اھنیا  منیبیم . ار  نآ  مھ  دـیتاسا  رد  مدوب و  هدرک  ساسحا  نایوجـشناد  رد  ار  لیم 

. دنامب اھهزجعم  نیا  راظتنا  رد  دناوتیم  ام  روشک  دنکیم و  یگرزب  یاھهزجعم  دوش ، هارمھ  هناھاگآ  هنانیبنشور و  تفرعم  حیحص و  فطاوع  نامیا ، تیادھ 

ریبکریما  / ١٣٧٩/١٢/٠٩ یتعنص  هاگشناد  دیتاسا  نایوجشناد و  عمج  رد  تانایب 

گنھرف دوبن . گنھرف  نیا  هاگـشناد ، رب  بلاـغ  گـنھرف  دنتـشادن ؛ اـنعم  نیا  هب  لـیم  وجـشناد  داتـسا و  هکنیا  هن  دـنک . یروآون  تساوخیمن  دوب و  برغ  بوذـجم  هاگـشناد 

؛ دـندوبن یمدرم  نارکفنــشور  دنتــشاد ، یرکفنــشور  یهـیعاد  هاگــشناد  لـخاد  رد  هـک  مـھ  یناـسک  درکیم . جـیورت  تدــشهب  ار  نآ  مـھ  هاـش  مـیژر  هـک  دوـب  یگتــسباو 

! دندوب مدرم  زا  یهدیرب  یاهفاک و  یاھرکفنشور 

ریبکریما  / ١٣٧٩/١٢/٠٩ یتعنص  هاگشناد  دیتاسا  نایوجشناد و  عمج  رد  تانایب 

نورق زاغآ  نرق  ابیرقت  یدالیم ، مھد  نرق  هک  دینادیم  میتشاد . ییافوکـش  نارود  یدالیم -  مھد  نرق  ینعی  یرجھ -  مراھچ  نرق  رد  ام  میراد ، خـیرات  ام  میراد ، دادعتـسا  ام 

نرق اما  دوب -  هدش  عورش  نآ  زا  لبق  تسا -  هدشن  عورش  مھ  مھد  نرق  زا  یطـسو  نورق  هتبلا  تسا . هدیـشک  لوط  مھ  نرق  تفھ  شـش ، هک  تساپورا  فورعم  یاطـسو 

ملع و ییافوکـش  نرق  یرجھ ، مراھچ  نرق  دوب ؟ ربخ  هچ  یمالـسا  طیحم  رد  امـش و  ناریا  رد  یرجھ  مراھچ  نرق  یدالیم و  مھد  نرق  دینادیم  تساپورا . یکیرات  جوا  مھد 

ار ایند  اھنآ  یملع  راثآ  زا  یضعب  هک  ییاھتیصخش  نرق  یھلا ؛ گرزب  یامکح  نرق  یزار ؛ نرق  یباراف ؛ نرق  انیسنبا ؛ نرق  تسا ؛ مالسا  یایند  رد  امـش و  روشک  رد  هفـسلف 

یسوط و خیش  یزار و  یمزراوخ و  یباراف و  انیسنبا و  هک  ینارود  زا  کشالب  ناریا  زورما  دراد . دوخ  ریخـست  رد  زونھ  مینکیم ، یگدنز  امـش  نم و  هک  ییاھزور  نیمھ  ات 

امـش نم و  ارچ  دنراذگب ، دـنھاوخیمن  اھنآ  رگا  دـنراذگب ؟ دـنھاوخیمن  ارچ  تسا . رتهدامآ  بتارم  هب  یگرزب  یاھتیـصخش  نینچ  شرورپ  یارب  دـنارورپ ، ار  نادنمـشناد  ریاس 

اکیرما و یـسایس  ناحارط  هک  دنکب  ار  یراک  نامھ  تسرد  یناریا  یگنھرف  ای  رادمتـسایس  ای  ناوج  دـیاب  ارچ  مینک ؟ لمع  اھنآ  لیم  قبط  امـش  نم و  ارچ  میوش ؟ میلـست 

. تسا گنن  نامدوخ  لد  رد  دمھفن ، مھ  سک  چیھ  تسا ! گنن  نیا  دنراد !؟ جایتحا  نآ  هب  ناریا  رب  ناشدوخ  ددجم  طلست  یارب  نارگید  اھتسینویھص و 

جح  / ١٣٧٩/١٢/١٢ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

یاھروشک یهبناج  همھ  یبایماک  یدنلبرس و  یئافوکش و  هک  دسانـشب  ار  تقیقح  نیا  دیاب  رگید  راب  کی  جح ، مسوم  رد  مالـسا ، ملاع  زا  یـشخب  رھ  رد  یناملـسم  رھ 

یایند رد  نآ  ققحت  لباق  تسرد و  موھفم  اب  تدـحو  و  نآ ، یـسایس  یعامتجا و  یدرف و  داعبا  یهمھ  اب  دـیحوت  دـمآ : دـھاوخ  تسد  هب  ود  نیا  یهیاـس  رد  اـھنت  یمالـسا 

. زورما

لاس ١٣٨٠  / ١٣٨٠/٠١/٠١ لولح  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

اب ات  دننک  شالت  دیاب  هوق  هس  رھ  دننک . لوذبم  ار  ناشدوخ  شالت  اھدادعتـسا ، نیا  ییافوکـش  اب  ناشدادعتـسا و  ردق  هب  دنناوتیم  مدرم  هک  تسا  یلم  رادـتقا  یهیاس  رد 

. دنوش یلم  رادتقا  رھظم  دنشخب و  یلجت  ار  یلم  رادتقا  رگیدکی ، اب  یراکمھ  مدرم و  هب  دامتعا  ادخ و  هب  لکوت  راکتشپ و  تیدج و 

لاس ٨٠  / ١١/١٣٨٠/٠۵ یروھمجتسایر  ذیفنت  مسارم  رد  تانایب 

یکتم یمالسا  تاررقم  یمالـسا و  ماکحا  هب  هک  تسا -  هدرک  نیعم  ام  یارب  یـساسا  نوناق  هک  یتانیب  رب  هیکت  تیدج و  اب  دینک و  هاگن  ناتدوخ  یراک  یاھتیعقاو  هب  امش 

تکرب شالت  نیا  هب  لاعتم  یادخ  دینک . شالت  یروآون و  تسا ، هتسباو  مدرم  داصتقا  هب  هک  ییاھزیچ  نآ  یهمھ  یتامدخ و  یدیلوت و  یلام و  یلوپ و  یاھهنیمز  رد  تسا - 

. داد دھاوخ 

یملع  / ١٣٨١/٠٧/٠٣ ناگبخن  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نتـسناد لیـصا  هدام و  لوپ و  هب  شیارگ  یتسرپدوخ ، ینیدیب ، یرابودـنبیب ، گنھرف  درک . ادـیپ  ار  اھنآ  دـیاب  دراد ؛ ار  دوخ  صاـخ  یهدـنروآدوجو  هب  رـصانع  اھدـلوم و  ملع ،

شناد نیا  دـندوب ، ایند  فراخز  هب  انتعامک  راکوکین و  حـلاص و  اسراپ و  مدرم ، نآ  رگا  تساھنیا . راـچد  برغ  زورما  هک  تسا  یطلغ  یاـھگنھرف  یداـم ، یاھـشزرا  یرگیداـم و 

جوا هب  ار  شناد  دـندمآ و  دوجو  هب  یایملع  ناگتـسجرب  یرجھ ، مشـش  مجنپ و  مراـھچ و  نرق  رد  یمالـسا  ییافوکـش  یهرود  رد  هک  ناـنچمھ  دـشیم ؛ دـیفم  اـیند  یارب 

، اھانیــسنبا لـثم  دوـبن ؛ مکاـح  اـھنآ  رب  اـھنیا -  لاـثما  ینیدیب و  یرابودـنبیب و  گـنھرف  تـسا -  جـیار  برغ  رد  زورما  هـک  یگنھرف  هجوچـیھهب  دــندناسر و  زور  نآ  یهـلق 

یراذگهیاپ ار  برغ  شناد  هک  یناسک  برغ و  گرزب  نادنمشناد  هک  نانچمھ  دندرکن ؛ دشر  برغ  گنھرف  لثم  یگنھرف  رد  اھنیا  نارگید . اھیمزراوخ و  اھیزار ، یایرکزنبدمحم 

. دینادن برغ  گنھرف  یرترب  یانعم  هب  هجوچیھهب  ار  برغ  یملع  یرترب  یورشیپ و  نیاربانب  دندرکن . دشر  یگنھرف  نینچ  رد  زگرھ  دندرک ،

نایوجشناد  / ١٣٨١/٠٩/٠٧ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یهیآ شاهمھ  میریگب و  هدیدن  میناوتیمن  ام  ار  نیا  تسا ؛ سوسحم  ام  یاھھاگشناد  رد  اھدادعتسا  ییافوکـش  یملع و  قوش  روش و  تالکـشم ، نیا  یهمھ  مغریلع 

. میناوخب سای 

ملق  / ١٣٨١/١١/٠٨ نمجنا  یاضعا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

. میھدب دای  میریگب و  دای  دیاب  مھ  ار  یدازآ  زا  هدافتسا  بدا  ام  دراد . یبدا  یدازآ  زا  هدافتسا  اما  درک ؛ ام  یهعماج  دراو  هملک  یقیقح  یانعم  هب  ار  یدازآ  یمالـسا  یروھمج 

لوصا یهمھ  یروآون ، یـشیدنادازآ و  ماـن  هب  دـناهدرک و  بوکدـگل  ار  تقیقح  تلیـضف و  یاـھزرم  یـشیدنادازآ  ماـن  هب  یاهدـع  تسا . یمالـسا  یروـھمج  یهفیظو  مھ  نیا 

ییاـھهیاپ هب  دوـب ، ناـشنھذ  رد  هک  یرگید  لـئاسم  رطاـخهب  اـی  یلمعلاسکع  تروـصهب  مھ  هدـع  کـی  دـناهدرک . هرخـسم  اـی  ریقحت و  اـی  هتفرگ  هدـیدان  ار  یقیقح  سدـقم 

لباقم رد  طارفا  ینکـش و  زرم  لـباقم  رد  رجحت  ینعی  دـش ؛ رجحتم  درک و  اـفتکا  هدـش ، هتفگ  هک  هچنآ  هب  یتسیاـبن  دـشیم . یروآون  اـھهیاپ  نآ  یور  رب  دـیاب  هک  دـندیبسچ 

! یروتاتکید ای  دشاب  جرم  جرھ و  دیاب  ای  هعماج  رد  هک  دندقتعم  دنرادن و  لوبق  الصا  ار  یروتاتکید  جرم و  جرھ و  نیب  یهلصاف  یـسایس ، طیحم  رد  یـضعب  هک  نانچمھ  طیرفت .

ای دوش و  لدتـسم  ملـسم و  یاھـشزرا  تاسدـقم و  یهمھ  هب  تناھا  ییوگرفک و  جرم و  جرھ و  دـیاب  ای  روطنیمھ : مھ  یگنھرف  یهصرع  رد  تسین . جراـخ  ود  نیا  زا  هناـک 

، طسو دح  نآ  دیاب  ام  درادن . دوجو  ود  نیا  نیب  یطـسو  دح  چیھ  هناک  دنیامن ! لاجنج  وا  هیلع  دننک و  وھ  ار  وا  همھ  اروف  دز ، یاهزات  فرح  یـسکات  دوش و  هتـسب  اھنھذ  دیاب 

« ييافوکش يروآون و   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 16هاگياپ  هحفص 9 
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رد هزوح و  رد  دـیاب  مھ  راک  نیا  تسا . یلمع  لالدتـسا ، اب  هنافـصنم و  هنـالقاع ، هناـمرتحم ، یوگتفگ  هار  زا  مھ  نیا  هتبلا  مینک . ادـیپ  ار  لداـعت  و  نیرمـالا » نیب  رما   » ناـمھ

. هاگشناد رد  مھ  دریگ و  ماجنا  هزوح  جیار  مولع  رگید  مالک و  هفسلف ، هقف ، یهنیمز  رد  هزوح ، لئاسم  یهنیمز 

یزادرپهیرظن  / ١٣٨١/١١/١۶ یاھیسرک  دروم  رد  هیملع  هزوح  نارگشھوژپ  ناگتخومآ و  شناد  زا  یعمج  همان  هب  خساپ 

زیزع ناردارب  نادنزرف و 

بیقعت تدم ، زارد  دنچ  رھ  نداد ، رمث  ندشیلمع و  هظحل  ات  ار  اھهدیا  نیا  هک  مھاوخیم  هاگشناد  هزوح و  رد  ناتنارکفمھ  امش و  زا  مقفاوم و  امش  همان  نومضم  همھ  اب 

هب ار  شیوخ  یناھج  یخیرات و  همانرب  دنامب و  دـیاب  بالقنا  نیا  دومیپ . تمیق  رھ  هب  تسا  تیقالخ  یئافوکـش و  هار  هک  ار  هار  نیا  دـیاب  اما  هدزباتـش ، هن  سویام و  هن  دـینک .

یقرت هار  دربیم و  جنر  طیرفت ، طارفا و  زا  لسن  نیا  هک  نیمھ  تسا ، هدش  رادیب  زین  هاگـشناد  هزوح و  مود  لسن  رد  یھاگآدوخ  یرادیب و  مزع و  نیا  هک  نیمھ  دـناشن و  راب 

یزادرپ و هیرظن  تعاجـش  هک  دھاوخیم  دنادیم و  ینید  یملع و  رکف  دیلوت  یداھتجا و  طاشن  رد  هکلب  دـیلقت ،» یگتخابدوخ و   » رد هن  و  رجحت » دومج و   » رد هن  ار  لماکت  و 

کی هسفن  یف  دوخ ، دراذگن ، خساپیب  ار  تاھبـش  تالاوس و  هک  تسا  هدرک  هدارا  دوش و  رادـیب  هاگـشناد ، هزوح و  رد  قطنم  قالخا و  لوصا و  هب  یرادافو  نمـض  رد  هرظانم 

. تشاد یمارگ  ار  نآ  دیاب  تسا و  درواتسد  یزوریپ و 

یتشھب  / ١٣٨٢/٠٢/٢٢ دیھش  هاگشناد  دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

یاھھار رظن ، هب  هک  ییاـھھار  زا  نتفر  ینعی  ملع  دـیلوت  تسا . هیـضق  نیا  هب  رظاـن  منکیم -  رارکت  اھھاگـشناد  رد  ار  نآ  تسا  لاـس  هس  ود  هدـنب  هک  ملع -  دـیلوت  شبنج 

رکف هب  هک  تساـنعم  نیا  هب  هکلب  مینک ؛ ییاـنتعایب  نارگید  یاـھهبرجت  هب  میورن و  دـناهتفر ، نارگید  هک  ار  ییاـھھار  اـم  هک  تسین  اـنعم  نآ  هب  نیا  هـتبلا  تـسا . یاهتفراـن 

رایسب اھهتخانشان  تسا . هتفاین  تسد  اھنآ  هب  زونھ  زورما  یهتفرـشیپ  شناد  هک  دراد  دوجو  یناوارف  یاھهتخانـشان  گرزب ، تعیبط  نیا  رد  میظع و  یایند  نیا  رد  میـشاب .

اھهتخانـشان فشک  لاـبند  هب  مینک و  رکف  مینک ، تقد  دـیاب  تسا . هتفاـی  تسد  اـھنآ  هب  نونکاـت  رـشب  هک  تسا  ییاـھزیچ  زا  رتشیب  بتارمهب  داـیز  ناـمگ  هب  تسا و  ناوارف 

یداو رد  یروآون  تعدب و  زا  مینک و  ادیپ  ار  ربنایم  یاھھار  میزادنیب . راکهب  دراد ، ار  نآ  یناریا  رکف  زغم و  منادیم  مھ  هدنب  دـش و  هتفگ  هک  ار  یدادعتـسا  نامھ  دـیاب  میـشاب .

یاھهتشر یهمھ  دوش . یقلت  تدابع  کی  سدقم و  یرما  ماع ، یاهزیگنا  تروص  هب  ام  یتاقیقحت  یملع و  زکارم  اھھاگشناد و  رد  دیاب  تکرح  نیا  میشابن . کانمیب  ملع ،

. مینک یروآون  میناوتیم  مینک  رکف  هک  میشاب  هتشاد  ار  تارج  نیا  دیاب  ام  دیآرد . تروص  نیا  هب  دیاب  مولع 

ناریا  / ١٣٨٢/٠٣/٢٠ تسیز  طیحم  قوقح  شیامھ  یرازگرب  تبسانم  هب  مایپ 

، نیتم یلوصا  یهیاـپ  رب  زین  یعیبط  بھاوم  زا  یرادروخرب  تسا و  هنارگتیادـھ  یونعم و  یقـالخا ، یفطاـع ، ناـجیب -  رادـناج و  زا  معا  طـیحم -  تعیبط و  هب  مالـسا  هاـگن 

زا رودـب  ملاس و  یاهعماج  داجیا  یھلا و  یاھتمعن  زا  اھلـسن  یهمھ  نتخاس  رادروخرب  مالـسا  یلاعتم  فدـھ  تسا . هدـیدرگ  راوتـسا  هدـنزاس  نزاوتم و  هنامیکح ، هنالداع ،

مدع هب  دیقم  یورهدایز و  زا  زیھرپ  اب  یعیبط  بھاوم  زا  هدافتسا  رد  نزاوت  لداعت و  ظفح  یارب  یعرش  تامزلا  تسا و  یئافوکش  دشر و  یارب  دعتـسم  یتاقبط و  یهلـصاف 

. تسا هدروآ  مھارف  ریغ  هب  رارضا 

ماظن  / ١۵/١٣٨٢/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

نامدوخ دادعتـسا  زا  میزادرپب و  ناـمدوخ  هب  اـم  هک  دوشیم  بجوم  نیمھ  اـما  میوشیم ؛ تحاراـن  یلیخ  دـشاب ، هتـسب  اـم  یور  هب  اـیند  یاـھرد  هکنیا  زا  تاـقوا  یھاـگ 

هدافتـسا میاهتـسناوت ، هک  ییاجنآ  اـت  یناـھج  شناد  زا  هتبلا  یلخاد . یلـصا ، ناگدـننک  یلخاد ؛ ناسانـشراک ، دـیآ . دوجوهب  اھییافوکـش  اھدـشر و  نیا  مینک و  هدافتـسا 

مھ زورما  درک ؛ تمدـخ  ایند  یهمھ  هب  مالـسا  یایند  زور  کی  تساھناسنا . یهمھ  هب  قلعتم  مھ  ام  شناد  تساھناسنا ؛ یهمھ  هب  قلعتم  یناـھج  شناد  نوچ  میاهدرک ؛

رد اھتیقفوم  نیا  راگدرورپ  لضف  هب  اما  میاهدوب ؛ هجاوم  اھینکـشراک  نوگانوگ و  تالکـشم  گنج و  میرحت و  اـب  اـم  بـالقنا ، نارود  رد  مینکیم . هدافتـسا  یناـھج  شناد  زا  اـم 

. تسا یمالسا  ماظن  تاراختفا  وزج  هدمآ و  تسد  هب  یمالسا  ماظن 

اھهاگشناد  / ١٣٨٢/٠٨/٠٨ دیتاسا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

، یناسنا مولع  یهنیمز  رد  صوصخب  ام  تسا . یناسنا  مولع  هلمج  زا  مولع و  یهمھ  لماش  هکلب  تسین ، یبرجت و ...  هیاـپ ، مولع  هب  طوبرم  طـقف  ملع  دـیلوت  یهلاـسم 

یاھهنیمز رد  هچ  داصتقا و  یهنیمز  رد  هچ  ار -  ملع  نیا  هب  طوبرم  نوگانوگ  میھافم  هکلب  میاهدرکن ، یبوخ  بسانتم و  تکرح  دوب ، عقوت  تفریم و  راظتنا  هک  هچنآ  فـالخرب 

میاهداد و اج  نامنھذ  رد  یندرکن  رییغت  یاھلومرف  تروصهب  میاهتفرگ و  یبرغ  یاھھاگتساخ  زکارم و  زا  لزنم  یحو  لکش  هب  تسایـس -  یـسانشناور و  یـسانشهعماج ،

تـسرد ام  هک  مینکیم  تمالم  ار  نامدوخ  دـیآیمرد ، بارخ  دـھدیمن و  باوج  اھلومرف  نیا  هک  یھاگ  مینک ! میظنت  ار  نامدوخ  یهمانرب  لمع و  میھاوخیم  نآ  ساـسا  رب 

رب هک  مھ  یایـساسا  میھاـفم  داوـم و  میراد . یروآوـن  قـیقحت و  هب  جاـیتحا  یناـسنا  موـلع  یهنیمز  رد  اـم  تسا . یطلغ  شور  شور ، نیا  هکیلاـح  رد  میاهتفرگن ؛ راـکهب 

قیرع و گنھرف  رد  هملک  یقیقح  یانعم  هب  درک ، یروارف  دیلوت و  داد و  لکش  ار  یناسنا  مولع  یـساسا  یاھـشخب  ریاس  تسایـس و  داصتقا ، قوقح ، ناوتیم  نآ  ساسا 

افیا شقن  صحفت ، وجتسج و  اب  دنناوتیم  مالـسا  هب  دقتعم  نموم و  ناداتـسا  هزوح و  تمـسق ، نیا  رد  هتبلا  مینک . هدافتـسا  نآ  زا  دیاب  هک  دراد  دوجو  ام  یمالـسا  قیمع 

. میسرب ملع  دیلوت  هب  دیاب  ام  هک  تسا  ییاھاجنآ  زا  اجنیا  دننک .

تلود  / ٠۴/١٣٨٣/٠۶ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

یهنیمز رد  ام  منک : ضرع  ار  هتکن  نیا  نم  تسا . دییات  دروم  همھ  اھنیا  هک  دندرک ، هراشا  تلود  یهبرف  دایز و  مجح  یزاسیـصوصخ و  ندرک ، کچوک  یهلاسم  هب  ناتـسود 

هک ییاھتـسایس  زا  یخرب  قبط  ام  روحمتلادـع . مھ  میروحم ، هعـسوت  مھ  ام  هک  مینک  هجوت  دـیاب  نآ ، یـشاوح  روشک و  یدـیلوت  یداصتقا و  نوگانوگ  یاـھتیلاعف  یهمھ 

نیا هن ، مینکن ؛ رکف  نآ ، راـنک  رد  تلادـع  هب  مینک و  رکف  روشک  رد  تورث  دـشر  تادـیلوت و  دـشر  هب  افرـص  هک  میتسین  دراد ، مھ  یداـیز  نارادـفرط  تسا و  جـیار  اـیند  رد  زورما 

یفانتم مھ  اـب  اـھنیا  میـشاب و  هتـشاد  مھ  اـب  مھ و  راـنک  رد  یداـصتقا  دـشر  اـب  هعـسوت و  اـب  ار  تلادـع  میھاوخیم  هک  تسا  نیمھ  اـم  ماـظن  یروآون  تسین . اـم  قطنم 

، تلود مجح  شھاک  رد  مھ  دراوم ؛ همھ  رد  دیاب  هتکن  نیا  میرادن . لوبق  ار ، نآ  ای  درک  باختنا  ار  نیا  دـیاب  ای  دـنزاسیمن و  مھ  اب  اھنیا  دـنک  روصت  هک  یھاگدـید  ام  دنتـسین .

. دوش تیاعر  یتلود  شخب  ینواعت و  شخب  یصوصخ و  شخب  نایم  عبانم  میسقت  رد  مھ  یداصتقا و  لئاسم  هب  یلک  هاگن  رد  مھ  یزاسیصوصخ ، یهلاسم  رد  مھ 

یربھر  / ٣١/١٣٨٣/٠۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

رد اھـشخب  یهمھ  رد  یدایز  راک  دـشاب . وگلا  دـناوتیم  اتقیقح  هدـش ، ماجنا  فلتخم  یاھـشخب  رد  روشک  نیا  رد  هچنآ  میدرک و  تفرـشیپ  یگدـنزاس  یملع و  ظاـحل  زا  اـم 

هافر یارب  روشک و  یهرادا  یارب  هک  یمیظع  یاھتخاسریز  یهنیمز  رد  اھدادعتـسا ، ییافوکـش  یهنیمز  رد  ملع ، جـیورت  شرتسگ و  دـشر ، یهنیمز  رد  نید ، جـیورت  یهنیمز 

. تسا هدش  ماجنا  نوگانوگ ، یاھهنیمز  رد  و  هدوب ، مزال  یمومع 

یملع  / ١٣٨٣/٠٧/٠۵ ناگبخن  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

زا ییهبخن  تسا  نکمم  اریز  تسین ؛ یفنم  یعوضوم  قلطم  روطهب  ماهتفگ -  ار  نیا  الاح  ات  راب  دنچ  نم  روشک -  زا  ناگبخن  جورخ  نوچ  روشک ؛ زا  ناگبخن  جورخ  یهلاسم 

« ييافوکش يروآون و   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 16هاگياپ  هحفص 10 
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رد ات  مینک ، مھارف  هبخن  نیمھ  یارب  ار  یتاناکما  ام  هک  تسا  نیا  رتھب  هتبلا  دـشاب . دـیفم  روشک  یارب  ددرگرب و  دـعب  دـنک و  بسک  یتامولعم  دـھاوخب  دوش و  جراـخ  روشک 

اما تسا ؛ نیرتھب  نیا  دشاب ؛ هتشاد  یقیقحت  یملع و  رونام  طیحم  دشاب ، هتشاد  هاگراک  دوش : ایھم  دراد ، مزال  دادعتسا  ییافوکش  دشر و  رظن  زا  هک  ار  هچنآ  روشک  دوخ 

هچ دوریم ؛ دراد  هچ  یارب  هک  دـنادب  هبخن  نآ  ینعی  دریگب ؛ ماجنا  باتک  باسح و  اـب  دـیاب  نتفر  نیا  اـھتنم  تسا -  یعیـسو  یاـضف  اـیند  یاـضف  دـنورب -  ناـگبخن  دـشن ، رگا 

. دنکب شناد  نآ  زا  دھاوخیم  ییهدافتسا  هچ  دراد ، مزال  هک  ار  هچنآ  شزومآ  زا  سپ  دنکب و  دھاوخیم 

امیس  / ١٣٨٣/٠٩/١١ ادص و  نامزاس  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

. ملع هب  دوشیم  یھتنم  همھ  دـنیبیم  دـنکیم ، هاگن  روشک  تفرـشیپ  یارب  فلتخم  یاھهار  هب  یتقو  ناسنا  زورما  تسا . یمھم  رایـسب  یهلوقم  ملع  هک  مدرک  هراـشا 

شدوخ اب  مھ  ار  یروانف  تفرـشیپ  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  یملع  تفرـشیپ  یتقو  دنتـشاد . زاـب  یملع  تفرـشیپ  زا  ار  روشک  لاـس  اـھهد  لوط  رد  هکیناـسک  رب  ادـخ  تنعل 

ییهیراع یروانف  دشاب ، مھ  یروانف  رگا  و  تسین ؛ زیچچیھ  دشابن ، ملع  رگا  دروآیم . دوجوهب  طاشن  هعماج  رد  دھدیم و  قنور  ار  روشک  مھ  یروانف  تفرـشیپ  و  دروآیم ،

هیرظن و رکف و  ملع و  دـیلوت  تضھن  رد  دـناوتیم  هناـسر  نم  رظنهب  دـینایور . دـیاب  ار  ملع  دراد . دوجو  هک  یژاـتنوم  یاھتعنـص  لـثم  تسا ؛ نارگید  زا  یهتفرگماو  یغورد و  و 

هدشیزیرهمانرب ار  هیرظن  رکف و  ملع و  دیلوت  طخ  دیناوتیم  امـش  دنک . افیا  شقن  هریغ -  یناسنا و  یهنیمز  رد  هچ  ینف و  یهنیمز  رد  هچ  فلتخم -  یاھهنیمز  رد  هشیدـنا 

. دییامن حرطم  ار  بوخ  روآون  یملع  یاھهرھچ  دینک و  ینویزیولت  ار  یروآون  یاھیسرک  دینزب ؛ نماد  دیفم  یقطنم و  یاھثحب  هب  دینک ؛ لابند 

اھهاگشناد  / ١٣٨٣/١٠/١٧ یاسور  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

مھ اھامـش و  مھ  هنیمز ، نیا  رد  دراد . یراذـگرثا  شقن  دراد ؛ یمھم  رایـسب  شقن  داتـسا  تساھهاگـشناد . دـیتاسا  یهلاـسم  ناـیاقآ ، امـش  راـک  یهنیمز  رد  رگید  یهتکن 

؛ دینک تیاعر  دیاب  امتح  ار  اھدیاب  نیا  دراد ؛ ییاھدـیاب  دـھد ، رارق  ریثاتتحت  ار  ییوجـشناد  طیحم  دـناوتیم  نوچ  داتـسا  دـیراد . تیلووسم  یلیخ  اھهاگـشناد  یانماتایھ 

یلم و رورغ  بالقنا و  مالـسا و  هب  قشع  زا  راشرـس  دیاب  داتـسا  دیوشن . یـضار  شدـض  هب  هجوچـیھهب  ای  دـیوشن ، یـضار  شاقلطم  دوبن  هب  لقاال  رودـقم ؛ دـح  رد  اھتنم 

نیا دنک و  راک  دھاوخب  اتقیقح  ینعی  دشاب ؛ تمدخ  یهیحور  زا  راشرس  دنکب و  ینید  تریغ  یلم و  رورغ  ساسحا  دیاب  اعقاو  داتـسا  تسا . نیا  لآهدیا  داتـسا  دشاب ؛ ینید 

لوبق لـباق  داتـسا  کـی  رد  اـقلطم  ندـنارذگ ، هچرھ  هچرھ  هب  ار  سـالک  ندرک و  او  رـس  زا  ییاـنتعایب ، یتواـفتیب ، تلاـح  دـھد . شرورپ  شدوـخ  یاـھهچب  لـثم  ار  اـھناوج 

یاھهماننییآ یـشزومآ و  یاـھهماننییآ  دـیاب  بترم  مینک . حالـصا  ار  یلیـصحت  یاـھهماننییآ  دـیاب  اـم  هتبلا  دـشاب . راـکتبا  یروآون و  تیقـالخ و  عفادـم  دـیاب  داتـسا  . تسین

نوگانوگ عطاـقم  رد  دـشاب و  یباـیزرا  دروم  اـمئاد  اـما  دوش ، ضوع  زور  رھ  هکنیا  هن  دریگب ؛ رارق  یباـیزرا  دروم  تسا -  هتـشونان  اـھهماننییآ  نیا  زا  یلیخ  نوچ  هتـشونان - 

داتـسا . دراد شقن  مولع  ترازو  مھ  دنک ، افیا  شقن  دناوتیم  یگنھرف  بالقنا  یلاع  یاروش  مھ  هنیمز ، نیا  رد  هتبلا  هک  تسا  مھم  رایـسب  یاھراک  وزج  نیا ، دوش . ضوع 

. دنادب ار  اھزیچ  نیا  دیاب  شایراذگرثا  رطاخهب  سالک ، طیحم  رد  ام  داتسا  دشاب . هاگآ  ناھج  تانایرج  زا  دیاب 

نامرک  / ٠٢/١١/١٣٨۴ ناتسا  نویناحور  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

زورما تسا . هدـش  یتمظعاـب  تکرباـب و  رایـسب  یهزوح  مق ، یهزوح  زورما  دناهتـشاد . یداـیز  یاھتفرـشیپ  ظاـحل  نیا  زا  اـم  گرزب  یاـھهزوح  زا  یخرب  هناتخبـشوخ  زورما 

یتکرباب رایـسب  یهزوح  مق ، یهزوح  تسا . رتولج  دوخ  یهتـشذگ  زا  قمعت ، تھج  زا  یتح  دراوم  زا  یخرب  رد  زور و  لئاسم  اب  ییانـشآ  یروآون ، عونت ، تھج  زا  مق  یهزوح 

ناتسا نیمھ  رد  دندوب . هک  نانچمھ  دنوش ؛ رقتـسم  اھهزوح  رد  گرزب  یاملع  دننک و  ادیپ  قنور  دیاب  روشک  طاقن  یهمھ  رد  اھهزوح  تسین . یفاک  نیا  نکیل  تسا ؛ هدش 

اھنیا یفجن ؛ یاقآ  موحرم  یورغ و  یاـقآ  موحرم  ناجنـسفر ، رد  یحلاـص ؛ یاـقآ  موحرم  ناـمرک ، رد  مدوب ؛ هدرک  تراـیز  ار  گرزب  یاـھقف  اـملع و  زا  یـضعب  نم  امـش  ناـمرک 

مدوـب و هدـیدن  کـیدزن  زا  ار  اـھنآ  هدـنب  هـک  دـندوب  یمرتـحم  گرزب و  یاـملع  مـھ  رگید  یاھناتــسرھش  رد  دـندوب . هدــناوخسرد  هدرکلیــصحت و  دــندوب ؛ ملــسم  نادــھتجم 

نیا دنوش و  رقتـسم  اھهزوح  نیا  رد  دندرگرب و  دیاب  مزال  یهشوت  نتفرگ  زا  دعب  ناشتالیـصحت و  نایاپ  زا  دعب  مق  یهزوح  یهتـسجرب  هدـناوخسرد و  یالـضف  متخانـشیمن .

. دنزاسب ار  اھهزوح 

نامرک  / ٠٢/١١/١٣٨۴ ناتسا  نویناحور  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

اھنآ تشاد ، دوجو  یددـعتم  یاھتردـقربا  هک  یزور  نآ  دـننکیم . تیوقت  ار  یماظن  یورین  دـننک ، فرـصنم  دوخ  هب  مجاھت  زا  ار  نمـشد  دـنناوتب  هکنیا  یارب  یدام  یاـیند  رد 

یارب اما  دش ؛ دھاوخن  فرـصم  زگرھ  حالـس  نیا  دنتـسنادیم  هکیلاح  رد  دندرکیم ؛ دـیلوت  یمتا  حالـس  دـننک ، ظفح  لباقم  فرط  یمتا  حالـس  رـش  زا  ار  دوخ  هکنیا  یارب 

ناشدوخ زا  نمـشد  لباقم  رد  هکنیا  یارب  دندرکیم ، نیمات  لخاد  رد  ار  دوخ  رادتقا  دندرکیم . ظفح  دـیدھت  ناونع  هب  ار  یمتا  حالـس  دـنراد ، هگن  نوصم  ار  ناشدوخ  هکنیا 

یماظن یورین  تیوقت  هتبلا  تسین . یماظن  یورین  تیوقت  ییهتـسھ و  حالـس  یمتا و  بمب  اب  میروایب ، دوجوهب  لخاد  رد  میناوتیم  ام  هک  یرادتقا  دننک . تظافح  تنایص و 

تیوقت مدرک : ضرع  هک  تسا  یتسرھف  نیمھ  دنک ، ظفح  فلتخم  حوطـس  رد  نانمـشد  یهبناجهمھ  مجاھت  لباقم  رد  ار  ام  دـناوتیم  هچنآ  اما  تسا ؛ مزال  فراعتم  دـح  رد 

مولع هچ  فلتخم -  یاھهتشر  رد  ناناوج  تلم و  داحآ  یاھدادعتـسا  ییافوکـش  ملع ، دیلوت  رد  ندش  گنھاشیپ  زور ، نونف  رب  طلـست  یروانف ، تیوقت  ملع ، تیوقت  نامیا ،

؛ دـنک تیوقت  ار  تلم  کـی  دـناوتیم  هک  تساـھنیا  مدرم ؛ ناـیم  رد  یلدـمھ  تیوقت  یلم و  یگتـسبمھ  یبرجت -  موـلع  نوگاـنوگ  عاوـنا  هچ  یعیبـط ، موـلع  هچ  یناـسنا ،

ار دوخ  مینک و  لابند  ار  اھنیا  دیاب  ام  تنایص ؛ ظفح و  یارب  تسا  ییهلیسو  اھنیا  دراد . هگن  ظوفحم  نانمشد  بیسآ  زا  ار  اھنآ  مھ  دنک ، دابآ  ار  ناشدوخ  یایند  مھ  دناوتیم 

. مینادب نآ  ماجنا  هب  دھعتم 

نامرک  / ٠٢/١١/١٣٨۴ ناتسا  نویناحور  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هچ فلتخم -  یاھهتشر  رد  ناناوج  تلم و  داحآ  یاھدادعتسا  ییافوکش  ملع ، دیلوت  رد  ندش  گنھاشیپ  زور ، نونف  رب  طلـست  یروانف ، تیوقت  ملع ، تیوقت  نامیا ، تیوقت 

؛ دنک تیوقت  ار  تلم  کی  دـناوتیم  هک  تساھنیا  مدرم ؛ نایم  رد  یلدـمھ  تیوقت  یلم و  یگتـسبمھ  یبرجت -  مولع  نوگانوگ  عاونا  هچ  یعیبط ، مولع  هچ  یناسنا ، مولع 

. دراد هگن  ظوفحم  نانمشد  بیسآ  زا  ار  اھنآ  مھ  دنک ، دابآ  ار  ناشدوخ  یایند  مھ  دناوتیم 

همشچرس  / ٠٢/١٨/١٣٨۴ سم  عمتجم  نانکراک  رادید  رد  تانایب 

راکتبا و حور  ندرک  هدـنز  شناد و  رد  یروآون  قیقحت و  ملع و  یهتـشر  هک  منکیم  هیـصوت  ادـکوم  دـننکیم ، تکرح  ملع  هار  رد  هک  یناـسک  یهمھ  ناـناوج و  یهمھ  هب  نم 

یاھهدـناشنتسد تـسا . یناـسنا  یگدـنز  ناـسنا و  تفرـشیپ  ساـسا  تیقـالخ ، یروآوـن و  راـکتبا و  تیلاـعف و  دـننکن . اـھر  ار  دوـخ  یقیقح  ینورد و  شنیرفآ  تیقـالخ و 

امـش دـننک . راـکتبا  تیلاـعف و  نیزگیاـج  ار  دـیلقت  دـننکیم  یعـس  هقطنم  نیا  یهتـسباو  یاـھروشک  زا  یرایـسب  رد  زورما  اـم و  روشک  رد  هتـشذگ  رد  تردـق  یاھهاگتـسد 

یروآون تیقـالخ و  دـشر و  ناـکما  تساـھنآ ؛ دوخ  تسد  لـمع  راـکتبا  اـما  دـنریگیم -  روشک  نآ  زا  مھ  یفازگ  لوـپ  هتبلا  دـنھدیم -  یروـشک  هب  ار  ییهناـخراک  دـینیبیم 

. دنبای شرورپ  دننک و  دشر  اھنادیم  نیا  رد  یلخاد  دادعتسااب  یاھورین  دندادیمن  هزاجا  دوب ؛ روطنیا  ام  زورید  یتوغاط  ناریا  رد  هکنیاامک  دنھدیمن ؛

همشچرس  / ٠٢/١٨/١٣٨۴ سم  عمتجم  نانکراک  رادید  رد  تانایب 

نایب مایپ و  نیا  بطاخم  دیاهدروآ ، فیرـشت  کرھـش  نیا  جراخ  زا  دیاش  مھ  یـضعب  دـینکیم و  یگدـنز  همـشچرس  سم  کرھـش  رد  ارثکا  هک  زیزع  نارھاوخ  ناردارب و  امش 

ناماس هب  لماک  تسرد و  ناقتا ، اـب  ار  نآ  دـنھدیم و  ماـجنا  ار  یراـک  هک  تسا  یناـسک  لاـح  لـماش  ادـخ  تمحر  هنقتاـف ؛» ـالمع  لـمعا  رما  هللامحر   » هک دـیتسھ  یھلا 

. میتـسھ باـطخ  نـیا  بطاـخم  میتـسھ ، راـک  لوغـشم  هـک  یـشخب  رھ  رد  اـم  یهـمھ  دـنھدیمن . جرخ  هـب  نآ  رد  یراگنالھـس  دـننکیمن و  اـھر  هراـکهمین  دـنناسریم ؛

« ييافوکش يروآون و   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 16هاگياپ  هحفص 11 
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اب ار  راک  هک  یتروص  رد  تسا -  ندـعم  ای  تعنـص  شخب  نآ ، یهشوگ  کی  هک  اھـشخب -  زا  یـشخب  رھ  رد  فلتخم  راشقا  هبتریلاع و  ناریدـم  روشک ، نالووسم  نادرمتلود ،

. دش دھاوخ  اھنآ  لاح  لماش  ادخ  تمحر  دنریگب ، راکهب  نآ  رد  ار  شناد  دننزب و  راک  هب  نآ  رد  یروآون  راکتبا و  دننک و  لابند  تیدج 

ادھش  / ٠٣/٠٣/١٣٨۴ یاھهداوناخ  نارگراثیا و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

؟ تخاـس دـیاب  ار  ییهعماـج  هچ  مالـسا ، رظن  قبط  میزاـسب . مالـسا  رظن  قبط  ار  دوخ  یهعماـج  روشک و  میاهتـساوخ  اـم  هار . طـسو  تفگ  دوشیمن  میھار ؛ لوا  زونھ  اـم 

، نآ رد  دشاب ؛ مکاح  یعامتجا  طباور  رد  هلـضاف  هنـسح و  قالخا  دشاب ؛ اھدادعتـسا  ییافوکـش  دشر و  دشاب ؛ هشیدنا  رکف و  یدازآ  دشاب ؛ داد  لدع و  نآ ، رد  هک  ییهعماج 

ار ییهعماج  مالـسا  دـنزاسب . هلـضاف  قالخا  اب  راختفا و  اب  فرـش و  اب  ار  ییایند  دـنھاوخب  دـننک و  دـیما  راختفا و  فرـش و  ساسحا  اھناسنا  دـشابن ؛ ضیعبت  داـسف و  رقف و 

یهعومجم دارفا و  نآ ، رد  هک  دھاوخیم  ار  ییهعماج  مالـسا  دورب . شیپ  دوش و  یزاسون  یعامتجا  یاھناینب  یهمھ  ملع ، یهیاپ  رب  دشوجب و  ملع  نآ  رد  هک  دـھاوخیم 

«. سانلا یلع  ادھش  اونوکت  و  « ؛ اھتلم یهمھ  یارب  دنشاب  یصخاش  مچرپ  لعشم و  تلم  کی 

١٣٨۴/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدزناش  مسارم  رد  تانایب 

 - ار هعماج  نالک  یاھهمانرب  ار ، یعامتجا  طباور  ار ، یدرف  یگدـنز  ار ، تسایـس  ار ، داصتقا  ار ، ییاناد  ار ، ملع  تساـیند . ندرک  داـبآ  هار  دراد ، شیپ  رد  ناریا  تلم  هک  یھار 

ام هب  ار  نیا  ماما  درک . دـھاوخ  ادـیپ  ققحت  نید  یهیاس  رد  اھنیا  یهمھ  و  دـناسر ؛ ییافوکـش  هب  ار  اـھنآ  داد و  قنور  درب ، شیپ  درک ، داـبآ  دـیاب  تساـیند -  نوگاـنوگ  ازجا  هک 

نانمشد مجاھت  یاھجامآ  زا  یکی  مھ  زورما  تسھ . مھ  زورما  و  دوب ، یمالسا  یروھمج  ماظن  اب  اھتردقربا  روک  تموصخ  ریذپانیتشآ و  ینمشد  لماع  نیمھ  و  تخومآ ؛

اھنآ هک  ییایند  نوچ  دننکیم ؛ رطخ  ساسحا  اھنآ  دـینادیم . ایند  سدـنھم  اوشیپ و  ار  نید  ارچ  دـنیوگیم  تسایند ؛ نید و  یگناگی  نیمھ  یناھج ، تاغیلبت  حطـس  رد  ام 

هتـشاد رظن  رد  هشیمھ  زورید ، زورما و  تیرـشب  یارب  یناـھج  رابکتـسا  هک  تسا  یمظن  نیا ، تسا . قـالخا  تیونعم و  زا  یھت  یاـیند  زواـجت و  ملظ و  یاـیند  دـنھاوخیم ،

. دشاب رثوم  یلمع  روطهب  مدرم  یایند  رد  دناوتیم  نید  هک  دھدیم  ناشن  ار  ییهنومن  تسا ؛ هتسکش  ار  طلغ  رود  نیا  لطاب و  مظن  نیا  یمالسا  یروھمج  ماظن  تسا .

رطف  / ٠٨/١٣/١٣٨۴ دیعس  دیع  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

. رادب دیوم  قفوم و  یعامتجا ، یدرف و  یاھهصرع  رد  یدام ، ییافوکش  دشر و  یاھنادیم  رد  تیونعم ، یاھنادیم  رد  ار  ام  تلم  دمحم  لآ  دمحم و  هب  اراگدرورپ !

یگنھرف  / ١٠/١٣/١٣٨۴ بالقنا  یلاع  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

هک دھدب  دناوتیم  ار  دیون  نیا  دوشیم ، هدھاشم  نادرمتلود  رد  مدرم و  مومع  رد  زورما  هک  یشیارگ  تلود و  لیکشت  تسا و  هدمآ  دوجوهب  روشک  رد  هک  یدیدج  عضو  نیا 

راکهچ ام  هک  تسا  نیا  هب  هتـسب  هکلب  دـشاب ؛ یعطق  سدـح  لباق  شیپ  زا  زیچ  همھ  هک  انعم  نیا  هب  هن  تسا ؛ یدـعاسم  عاـضوا  طـلغ ، یریگتھج  ندـنادرگرب  یارب  عاـضوا 

ار نیا  ررکم  نم  و  دناهداد ؛ خساپ  اھراعـش  نیا  هب  مدرم  هدوب و  بالقنا  ینابم  اب  قبطنم  هک  هدش  حرطم  ییاھراعـش  نوچ  تسا ؛ یدـعاسم  یهنیمز  هنیمز ، نکیل  مینکب ،

هچ دـنداد ، یار  داژنیدـمحا  یاقآ  هب  هک  ییاھنآ  هچ  دـنداد ؛ یار  بالقنا  یاھشزرا  هب  مدرم ، قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  میدـنارذگ ، شیپ  هام  دـنچ  هک  یتاباختنا  رد  ام  ماهتفگ .

تسا و ممعم  یناحور و  یبالقنا ، تیصخش  کی  ناشیا  تسا ؛ بالقنا  ناگتسجرب  زا  یکی  مھ  یمشاھ  یاقآ  نوچ  دنداد ؛ یار  یناجنسفر  یمـشاھ  یاقآ  هب  هک  ییاھنآ 

نویلیم هد  دنداد و  یار  داژنیدمحا  یاقآ  یاھراعش  هب  نویلیم  هدفھ  هک  درک  روصت  دیابن  دنداد . یار  اھشزرا  نیمھ  هب  عقاورد  دنداد ، یار  ناشیا  هب  هکیناسک  زا  یرایـسب 

ناشن ماما  یاھیگتسبلد  هب  بالقنا ، یاھشزرا  هب  نید ، هب  ار  ناشدوخ  یدنبیاپ  تاباختنا  نیا  رد  مدرم  زا  یگرزب  تیرثکا  هکلب  تسین ؛ هنوگنیا  هیـضق  دندادن ؛ یار  رگید 

اب دـننکیم و  لابقتـسا  مھ  مدرم  دـنکیم ، تکرح  دـھدیم و  همادا  دـنکیم و  رارکت  تلود  نیا  مھ  ار  اھراعـش  نیمھ  هدـش و  لیکـشت  ساـسا  نیارب  مھ  یتـلود  دـنداد و 

نم رظن  هب  دـیدج ، عضو  رد  نیاربانب ، مینک . هدافتـسا  هنیمز  نیا  زا  دـیاب  ام  هک  تسا  یبوخ  رایـسب  یهنیمز  کی  یهدـنھدناشن  نیا ، دـنریذپیم . ار  اھفرح  نیا  زاب  شوغآ 

هاـگرارق ناونع  هب  ار  نآ  هک  میراد  یگنھرف  یهعومجم  کـی  اـم  هک  درک  لوبق  دوشیمن  دوـشب ؛ فعاـضم  یتسیاـب  هعوـمجم  نیا  یاـضعا  یروآوـن  هزیگنا و  طاـشن ، ییاـیوپ ،

، یلـصا هاگرارق  نیا  رد  لاحنیعرد ، تسا -  ریذـپانبانتجا  اھروشک  یهمھ  رد  راودا و  یهمھ  رد  یرازراک  نینچکی  میاهداد -  رارق  یگنھرف  رازراک  یگنھرف و  لئاسم  یلـصا 

. منکب مناوتیمن  روصت  الصا  نم  ار  نیا  دوشب ؛ هدھاشم  هظحالم و  تفرشیپ  مدع  ای  دوکر  ای  یطاشنیب 

ییاوھ  / ١١/١٨/١٣٨۴ یورین  لنسرپ  رادید  رد  تانایب 

هچ هک  دنتـسنادیمن  دـندمآ ، زور  نآ  هک  ییاھناوج  نآ  دـیاش  دروآ . دوجو  هب  روشک  یهعومجم  رد  ار  لوحت  نمھب ، ودوتسیب  رد  دوخ  گرزب  راک  نآ  اب  ییاوھ  یورین  زور  کـی 

زا یـشخب  رھ  نیاربانب ، دوب . راذـگریثات  بالقنا  تکرح  لک  رد  تدـشب  اھنآ  راـک  اـما  دوب -  هدـناشک  نادـیم  هب  ار  اـھنآ  قشع  کـی  ناـمیا ، کـی  دـنھدیم -  ماـجنا  یمھم  راـک 

هدافتـسا دوخ  یتاذ  ینورد و  یورین  زا  دینک ، دامتعا  دوخ  هب  دنـشاب . راذگرثا  تدشب  یـصاخ  عقاوم  رد  دنناوتیم  حلـسم ، یاھورین  زا  نوریب  حلـسم و  یاھورین  یاھشخب 

الاح ات  دوشیم ؛ دیھدب ؛ رارق  ناتدوخ  تلم  تزع  یهلیـسو  الاب ، حطـس  رد  ناتدوخ ، تیلاعف  یروآون و  راکتبا و  هدارا و  اب  ار  ناتدوخ  شخب  دیناوتیم  امـش  هک  دینادب  دینک و 

رد ادـخ ؛ هب  لکوت  اب  و  صالخا ، اب  و  یماـظن ، فیرظ  قیقد و  طابـضنا  نآ  ظـفح  اـب  و  دوخ ، هب  داـمتعا  اـب  مظنم ، هدـشیھدنامزاس ، راـک  تسا . هدـش  میاهدرک و  ناـحتما  مھ 

. دراذگب ار  یگرزب  تاریثات  دناوتیم  تقیقح ، رھوج و  نیا  اب  حور و  نیا  اب  یراک  نینچ  کی  امش  یاھتمسق  یهمھ 

نانمس  / ٠٨/١٨/١٣٨۵ نایھاگشناد  رادید  رد  تانایب 

یتدیقع یداصتقا و  جرم  جرھ و  ینکشهدولاش و  یزاساھر و  اب  هن  دیسر ، ییاج  هب  ناوتیم  یروآون  بوکرس  هتشذگ و  رد  فقوت  اب  هن  هک  تسا  نیا  زورما  ام  یلـصا  فرح 

؛ دندرک لابقتسا  مھ  اھوجشناد  هتبلا  میدرک و  حرطم  لبق  لاس  هس  ود ، ام  هک  یرکفدازآ  تضھن  نامھ  رکف ؛ یدازآ  تسا . طلغ  ود  رھ  دیـسر ؛ ییاج  هب  ناوتیم  یگنھرف  و 

رد هک  دمآ  مدای  نالا  اجنیا  الاح  هتبلا  دیراذگب . یـشیدنادازآ  یاھیـسرک  متفگ  نم  هاگـشناد . رد  هن  هزوح ، رد  هن  تسا ؛ هدشن  ماجنا  مدوب ، هتفگ  نم  هک  ار  یراک  نآ  المع  اما 

نم هب  هک  شرازگ  نیا  رگا  دنراد . دازآ  تارظانم  رگیدمھ  اب  نانمس  رد  ییوجشناد  لاعف  یاھهعومجم  هناتخبشوخ  هک  مدناوخ  نانمـس  یاھھاگـشناد  هب  طوبرم  یاھـشرازگ 

. تسا یبوخ  تبثم و  زیچ  رایسب  دشاب ، قیقد  دنداد ،

ینکـشراتخاس و هب  اـت  درک  تیریدـم  ار  نآ  اـھتنم  تشاذـگ ، زاـب  ار  لوـحت  یروآوـن و  یـشیدنا و  دازآ  هار  دـیاب  تسا . نیا  هب  رظاـن  میتـفگ ، اـم  هک  یایـشیدنادازآ  یهلئـسم 

ترازو تلود و  تمس  هب  دوریم  اروف  اھھاگن  دنک ؟ تیریدم  دیاب  یسک  هچ  دراد . مزال  حیحص  تیریدم  راک ، نیا  دماجنین . یلم  تیوھ  یاھهیاپ  ندز  مھ  رب  ینکـشهدولاش و 

ون و فرح  لابند  دشاب ! عمج  ناتساوح  ییوجشناد . لاعف  یاھهعومجم  لاعف و  یوجـشناد  لاعف ، دیتاسا  اب  تسامـش ؛ دوخ  اب  تسا ؛ ناگبخن  اب  شتیریدم  هن ، مولع و ؛...

توافت مھ  اب  اھنیا  لـیمکت ؛ میمرت و  تھج  رد  اـی  بیرخت  تھج  رد  دـنکیم ؛ تکرح  دراد  تھج  مادـک  رد  ون  فرح  نیا  هک  دیـشاب  بقارم  اـما  دـینک ؛ تکرح  ون  فرح  ندرک  ادـیپ 

دوـخ راـک  راـک ، اـما  اـھهنیمز ؛ نیا  رد  تسین  یکـش  میراد و  ییاھتیلوئـسم  هتبلا  میتـسھ ؛ لوئـسم  هک  هدـنب  لاـثما  اھامـش . دوـخ  یهدـھع  هب  تسا  یاهفیظو  نیا  دراد .

داتـسا ای  دـیتسھ  ققحم  ای  دـیتسھ  وجـشناد  هک  امـش  یاج  هب  ار ، نوگاـنوگ  یاـھراک  رد  تعاجـش  لوحت و  تکرح  یـشیدنادازآ و  تضھن  هک  دـینکن  ناـمگ  تساـھامش .

شبنج یرازفامرن و  تضھن  . مینکب تسا  بوخ  ار  راک  نیا  میوگب  میایب  هک  تسا  نیا  مشقن  نم  هن ، میھدـب ؛ ماجنا  مییایب  هدـنب  ای  یتلود  نالوئـسم  تسا  نکمم  دـیتسھ ،

هملک کی  هک  نم  هتخادـنا ؟ هار  ار  نیا  یـسک  هچ  تسا . هداتفا  هار  ییاغوغ  کـی  زورما  درذـگیم و  لاـس  هد  دودـح  نـالا  میدرک ؛ حرطم  اـم  ار  ملع  دـیلوت  تضھن  یرازفامرن و 

تیریدـم هاگـشناد ، هزوح و  هعماج و  یگنھرف  یرکف و  ناگبخن  یهفیظو  تسا . لیبق  نیا  زا  لوحت  ام ؛ داتـسا  ام و  ناوج  ام ، ققحم  دـیدرک ؛ امـش  ار  راک  نیا  متفگن . رتشیب 

انعم ار  نآ  دـیاب  تسیچ ؟ تفرـشیپ  تفرـشیپ . یارب  تسیچ ؟ یارب  لوحت  نیا  بوخ ، دـش . یلوحت  رھ  میلـست  دـیاب  هن  درک ، بوکرـس  ار  تـالوحت  دـیاب  هن  تسا . لوـحت  نیا 

« ييافوکش يروآون و   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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. مینک

دورھاش  / ٠٨/٢٠/١٣٨۵ مدرم  رادید  رد  تانایب 

، دراوم یهیقب  داصتقا و  یهنیمز  رد  مدرم  یعامتجا  تاـطابترا  تخاـس و  ظاـحل  زا  دریگب . رارق  ـالاب  حوطـس  رد  یرواـنف  هبرجت و  ملع و  نآ ، رد  دـیاب  یداـم  ظاـحل  زا  اـم  روشک 

اب نآ  رد  دنناوتب  اھناسنا  یهمھ  دفکشب . هعماج  نآ  رد  اھدادعتـسا  دیاب  دشاب ؛ ییافوکـش  تفرـشیپ و  یهدنھدناشن  یوق و  ملاس ، تاطابترا  دیاب  رگیدکی ، اب  مدرم  طابترا 

. دننک یراکمھ  مھ  اب  کمک و  رگیدکی  هب  یگدنز ، فادھا  دربشیپ  رد  دوخ  یهدادادخ  ناوت 

دھشم  / ٠٢/٢۵/١٣٨۶ یسودرف  هاگشناد  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

، میـسانشیمن ار  نیا  درادـن ، هقباس  نیا  هکنیا  مسا  هب  دـناهدرک ؛ تفلاخم  یلوحت  یروآون و  عون  رھ  اب  هک  دنتـسھ  دـناهدوب و  یناسک  لباقم ، یهطقن  رد  مھ  فرط  کی  زا 

یگدنز یروآون  نودب  تسا و  تعیبط  تنس  تسا ؛ خیرات  تنـس  یروآون  هکنیا  اب  دناهدرک . انعم  دب  ار  ( ١ «) اھتاثدحم رومالا  رش  ثیدح «  میکوکـشم . نیا  هب  مینادیمن ، ار  نیا 

. تسا هتشاد  دوجو  داضتم  شیارگ  ود  نیا  دندرک . تفلاخم  اھنیا  اما  دنکیمن ؛ ادیپ  انعم  رشب 

یسودرف  / ٠٢/٢۵/١٣٨۶ هاگشناد  رد  ناسارخ  ناتسا  یاھهاگشناد  دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

دیتاسا طقف  بطاخم  اجنیا  تساھ ؛ تیریدـم ی  هدـھع هب  دـیتاسا و  ی  هدـھع هب  هک  تسا  ییاھراک  مدرک -  هراشا  هک  اھوجـشناد -  هب  نداد  دـشر  دروم  رد  مھ  هلاـسم  کـی 

هاگتسد ی  هبلاطم لثم  اھ ؛ یروآون هب  هزیاج  لثم  یملع ؛ یاھودرا  لثم  یشزومآ ؛ یاھ  هاگراک لثم  دیراذگب : همانرب  رد  اعقاو  ار  اھراک  نیا  دنتسھ . مھ  اھ  تیریدم دنتسین ؛

هک تسا  هدوب  یا  یعطق یمتح و  یاھراعـش  وزج  مھ  نیا  هک  تعنـص  هاگـشناد و  طابترا  ینعی  دـھد ، یم ماجنا  ار  یراک  کـی  دراد  هاگـشناد  رد  هک  یناوج  ققحم  زا  تعنص 

. مدرک حرطم  نیا  زا  لبق  لاس  راھچ  هس ، زا  هدنب 

لاس ١٣٨٧  / ١٣٨٧/٠١/٠١ لولح  تبسانم  هب  بالقنا  ربھر  یزورون  مایپ 

یاھـشور رد  یداصتقا ، یاھـشور  رد  یتلود  نالوئـسم  دیایب ؛ دوجوب  یروآون  دیاب  میتفگ  هک  ییاھـشخب  یهمھ  رد  هکنیا  یکی  مربیم : راظتنا  ار  زیچ  ود  لاس  نیا  یارب  نم 

صوـصخب اھرـشق  یهمھ  هب  تامدـخ  یهئارا  رد  روـشک ، ناـیم  رد  بوـلطم  گـنھرف  شرتـسگ  رد  قـیقحت ، ملع و  تمـس  هـب  روـشک  دربـشیپ  رد  یـساملپید ، یـسایس و 

دنراد زاین  یمادک  رھ  یتامدـخ ، یعامتجا و  نوگانوگ  یاھھاگتـسد  رد  یداصتقا ، یاھھاگنب  رد  اھھاگـشناد ، رد  مدرم  داحآ  روشک ، ینادابآ  رد  مولظم ، مورحم و  یاھرـشق 

ار دوخ  همھ  دریگب و  ارف  ار  روشک  یاـضف  یروآون  دـیاب  لاـس  نیا  رد  تساـم . راـظتنا  دروم  هک  تسا  یلوا  یهطقن  نیا  دـننک ؛ یروآون  دوخ  تیلاـعف  یهصرع  رد  دوـخ و  راـک  رد 

یاھلاس رد  هک  ییاھتیلاعف  هک  تسا  نیا  مود  راظتنا  دـننک . دراو  روشک  تیلاعف  رد  تسرد ـ  ریبدـت  حیحـص و  تیریدـم  یهیاس  رد  ار ـ  یراکتبا  ون و  یاھراک  هک  دـننادب  فظوم 

یراذگهیامرـس هچ  فـلتخم ـ  یاھـشخب  رد  مدرم  داـحآ  نوگاـنوگ و  نالوئـسم  هک  یگرزب  یاھیراذگهیامرـس  تسا ، هدرک  تلود  هک  ییاـھراک  تسا ، هـتفرگ  ماـجنا  هتـشذگ 

نکل دوشیم ، زاغآ  زورما  اـھراک  زا  یخرب  دـننک . سح  دوخ  یگدـنز  رد  ار  نآ  جـیاتن  مدرم  دـسرب و  ییافوکـش  هب  اـھنیا  دـناهداد ، ماـجنا  یونعم ـ  یراذگهیامرـس  هچ  یداـم ،

هتفرگ ماـجنا  هتـشذگ  یاـھلاس  لوط  رد  هک  ییاـھراک  زا  یرایـسب  نینچمھ  تسا و  هتفرگ  ماـجنا  ریخا  یاـھلاس  رد  هک  ییاـھراک  دـھدیمن ؛ ناـشن  ار  دوخ  یهجیتن  یدوزب 

لاس  » ار لاسما  نم  اذل  دھدب . رمث  مدرم  هب  دوشب و  افوکش  میاهتشاک ، هک  ار  هچنآ  دیاب  دنک ؛ نیریش  ار  مدرم  ماک  دھدب و  ناشن  مدرم  هب  جیردتب  ار  دوخ  جیاتن  دیاب  تسا ،

هللااشنا ار  لاس  دنشاب و  ینیریـش  جیاتن  دھاش  ام  تلم  ییافوکـش ، یهنیمز  رد  مھ  یروآون و  یهنیمز  رد  مھ  هللااشنا  هک  مراد  راظتنا  ممانیم و  ییافوکـش » یروآون و 

. دنربب نایاپ  هب  رتشیب  ناوت  اب  یباداش و  یبایماک و  اب  تیقفوم ، اب  تزع ، اب  یھجو ، نیرتھب  هب 

نانیرفآراک  / ١٣٨٧/٠٢/٠۴ نارگراک و  رادید  رد  تانایب 

هشیر نیا ، دنک ؛ مکحم  ار  دوخ  یداصتقا  یاھهیاپ  دیاب  دنک ، ظفح  ملاع  نارگهطلس  لباقم  رد  ار  یگنھرف  مادناضرع  نیا  ار ، یـسایس  لالقتـسا  نیا  دھاوخب  تلم  نیا  رگا 

ات هتفرگ ، هاگشیامزآ  تاقیقحت و  زکرم  زا  راک . فلتخم  یاھـشخب  رد  یروآون  هب  راک ، یئافوکـش  هب  راک ، هب  دیلوت ، هب  تسا  هتـسباو  نیا  و  تسا ؛ روشک  رد  لالقتـسا  ندناود 

اب ناریا  تلم  لالقتـسا  کاتھ  راوخنوخ و  نانمـشد  هک  تسا  تقو  نآ  دـشاب . هتـشاد  دوجو  یروآون  نیا  یتسیاب  اـج  همھ  رد  هعرزم ، طـیحم  یوت  اـت  اـھهاگراک ، طـیحم  یوت 

. تسشن دنھاوخ  یرانک  تسب و  دنھاوخ  ار  ناشدوخ  یاھناھد  یماکان 

زاریش  / ١٣٨٧/٠٢/١۴ یاھهاگشناد  نایوجشناد  دیتاسا و  رادید  رد  تانایب 

. تسا یلصا  یاھروحم  زا  یکی  مھ  روشک  داصتقا  تسا ؛ یلصا  یاھروحم  زا  یکی  نیدت  تسا ؛ یلصا  یاھروحم  زا  یکی  داحتا  تسا ؛ یلصا  یاھروحم  نیا  زا  یکی  ملع 

رد روحم  دـنچ  نیمھ  میورب ، شلابند  مینک و  یئارجا  یتایلمع و  دـش ، دـھاوخ  یھتنم  اعطق  یئافوکـش  هب  هک  یروآون  راعـش  نیا  اـب  ناـمز  زا  یهرود  نیا  رد  ار  اـھنیا  اـم  رگا 

. دیدرت نودب  دناشکب  تسکش  هب  ار  نمشد  تسناوت  دھاوخ  هلحرم  نیمھ 

سراف  / ١٣٨٧/٠٢/١٧ ناتسا  ناگتخیھرف  ناگبخن و  رادید  رد  تانایب 

یــشخبرمث اھدادعتــسا و  یئافوکــش  نـیمھ  مـھ  یروآوـن  یهمزـال  هـک  یروآوـن  راعــش  هللادـمحب  هـک  تـسا  نـیمھ  دـشاب ، شخبدــیما  اـم  یهدــنیآ  یارب  دــناوتیم  هـچنآ 

روشک تکرح  ینونک  زاین  کی  یروآون  دھدیم . ناشن  ار  نیا  مھ  نئارق  یهمھ  تسام . زور  زاین  نامز و  راعـش  تسا -  یقیقح  راعـش  کی  تسا -  یلبق  یاھیراذگهیامرس 

تمھ یهمھ  هکنیا  هب  دراد  جایتحا  نیا  و  تسا . هدـنیآ  یانب  یارب  هتـشذگ  هب  ندرک  هیکت  یانعم  هب  هکلب  تسین ؛ هتـشذگ  رب  ندیـشک  نالطب  طـخ  یاـنعم  هب  یروآون  تسا .

. میزاسب ار  خیرات  نیا  روشک و  نیا  دیاب  ام  هک  دشاب  نیا  هب  هجوتم  ام  شالت  یهمھ  ام ،

تلود  / ٠٢/١٣٨٧/٠۶ تایھ  یاضعا  یروھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

ندرک داـجیا  دـیدج  یهژورپ  یھ  یاـنعم  هب  یروآون  ییافوکـش . یروآون و  میتـفگ  اـم  تسا . نیا  ییافوکـش  هدـنام ؛ هراـکهمین  هک  دـیھدب  ییاـھراک  هب  ار  تیوـلوا  هک  نیا  مود 

ات یرگید  تلود  رھ  هچ  تلود ، نیا  هچ  تلود -  رایتخا  رد  راک  یامنھار  همانرب و  ناونع  هب  ار  اھنآ  ندرک و  ادیپ  ار  ون  یاھهار  هشیدنا ، رد  رکف ، رد  یروآون  ینعی  یروآون  تسین .

، دـیاهدرک الاح  ات  امـش  هک  ار  ییاھراک  هک  تسا  نیا  مھ  ییافوکـش  زا  یـشخب  مینک . ادـیپ  ار  ون  یاھهویـش  هک  تسا  نیا  یروآون  یاـنعم  نداد ؛ رارق  هدـنیآ -  لاـس  تسیب 

یاھتلود رد  هک  ییاھنآ  هچ  هدش ، عورش  امـش  تلود  رد  هک  ییاھنآ  هچ  هدنام ؛ هراکهمین  هک  دیھدب  ییاھراک  هب  ار  تیولوا  سپ  دناشنب . مدرم  ماک  هب  ار  شدوخ  معط  دناوتب 

. دنشچب ار  امش  تامدخ  یهمھ  معط  مدرم  هرود  نیمھ  رد  هک  تسا  نیا  مھم  هدش . عورش  یلبق 

نایوجشناد  / ١٣٨٧/٠٧/٠٧ رادید  رد  تانایب 

دناوتیم بوخ ، یزیرهمانرب  اب  یوزوح ، یهعومجم  اب  هارمھ  یئوجشناد ، یهعومجم  هک  تسا  یعیسو  یرکف  تاسلج  لیکـشت  مزال ، یاھراک  زا  یکی  دسریم  مرظن  هب  نم 

یاھهنیمز رد  اـم  هک  دـشخبب  ار  یتارمث  ناـمھ  دـناوتیم  حیحـص  تسرد و  رکف  ندـنکارپ  رکف و  شرتسگ  دـننک . رکف  نوگاـنوگ  لـئاسم  یهراـبرد  دننیـشنب  اـت  درواـیب  دوجو  هب 

زا یکی  تسرد . یریگتھج  حیحـص و  تکرح  کی  اب  هشیدـنا ، نادـیم  هب  ون  فرح  ندروآ  یئافوکـش ، ینعی  میراد ؛ عقوت  وجـشناد  زا  مولع  تفرـشیپ  یرواـنف و  ملع و  لـئاسم 

. تسا نیا  اھراک 

« ييافوکش يروآون و   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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نایوجشناد  / ١٣٨٧/٠٨/٠٨ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

نیا دیراد . شود  رب  یگرزب  تیلوئـسم  هدنیآ  نتخاس  یارب  تسھ ، مھ  روطنیمھ  دـینادیم و  مالـسا  زابرـس  ار  دوخ  دـیتسھ و  یمالـسا  ناریا  یدنلبرـس  قشاع  هک  امش 

لام طقف  تیلوئسم  تسا ؛ نالوئسم  وزج  تساھدادعتسا ، یئافوکش  ناوفنع  رد  هک  مھ  ناوج  دنلوئسم . همھ  تسا . نیبعقاو  یقیقح و  قداص و  بتکم  کی  تیـصوصخ 

زا شیب  ناوج  یورین  ناوج ، یئافوکـش  ناوج ، یئاناوت  نوچ  ارچ ؟ دراد ؛ یرتنیگنـس  تیلوئـسم  ناوج  هک  تفگ  یھاـگن  کـی  اـب  ناوتیم  هکلب  تسین ، نـالاسنایم  ناریپ و 

. دراد تیلوئسم  خیرات ، نیا  یهدنیآ  تلم ، نیا  یهدنیآ  روشک ، نیا  یهدنیآ  هب  تبسن  هک  دنک  ساسحا  دوخ  نادجو  رد  دوخ ، لد  رد  دوخ ، نورد  رد  دیاب  ناوج  تسا . نارگید 

ماظن  / ١٣٨٧/١٢/٢۵ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

روجنآ ار  یتسینویھص  میژر  دندرک و  هبلغ  لیئارـسا  رب  نانبل  هللابزح  نانبل و  تمواقم  ناناوج  هک  یتقو  نیا ، زا  لبق  لاس  ود  دینک : هظحالم  امـش  تسا ، زومآتربع  یلیخ 

ار ینـس  هعیـش و  هلئـسم  دندرک  عورـش  نکفاهقرفت  یاھتـسد  هلـصافالب  دمآ ، رامـش  هب  یزوریپ  کی  یئافوکـش و  کی  اھناملـسم  یارب  مالـسا  یایند  رد  نیا  دندرک و  لیلذ 

دوجو هب  هزات  ینس  هعیش و  یهلئسم  هناک  مالـسا . یایند  یهمھ  رد  هچ  هنایمرواخ و  یهقطنم  رد  هچ  نانبل ، دوخ  رد  هچ  ندرک ؛ دیدشت  ار  یبھذم  تابصعت  ندرک ؛ حرطم 

! تسا هدمآ 

لاس ١٣٨٨  / ١٣٨٨/٠١/٠١ زاغآ  تبسانم  هب  بالقنا  ربھر  یزورون  مایپ 

یهلحرم رد  ار  راعـش  نیا  تسناوت  دش و  هارمھ  ریگمـشچ  یاھیئافوکـش  دایز و  یاھیروآون  اب  هناتخبـشوخ  یئافوکـش  یروآون و  لاس  دینکیم ، هدـھاشم  هک  روط  نامھ 

بیقعت یریگیپ و  تیدج  اب  ار  طخ  نیمھ  یتسیاب  نوگانوگ  یاھلاس  رد  مھ  هدنیآ  رد  ام  دوبن ؛ لاس  نیا  صوصخم  یروآون  یئافوکـش و  هتبلا  دنک . لاعف  الماک  دوخ  یتامدقم 

. میناسرب تسا ، ناریا  تلم  یهتسیاش  یروانف ، یملع و  یهنیمز  رد  هک  یاهطقن  هب  ار  دوخ  هللااشنا  مینک و 

سدقم  / ٢۴/١٣٨٨/٠۶ عافد  رنھ  هصرع  نالاعف  رادید  رد  تانایب 

. دندادیم ماجنا  اھشخب  زا  یرایسب  رد  ام  سرون  یاھناوج  ار  راک  نیا  تسا . یاهدیچیپ  نیگنس و  رایـسب  راک  گنج ، یھدنامرف  گنج و  تیریدم  تسا . یاهدیچیپ  راک  گنج ،

یاھراک اجنآ  رد  دنتسناوت  هھبج و  رد  دنتفر  لاسمک  یاھناوج  ردقچ  تساھتیفرظ . اھدادعتسا و  یئافوکـش  رھظم  تسا ؛ یروآتفگـش  رایـسب  زیچ  تمکح ، نیا  ریبدت ، نیا 

. درک هدافتسا  اھنیا  زا  روشک  اھدعب  دندوب ، بالقنا  یاھهیامرس  وزج  مھ  یضعب  دندش ، دیھش  یضعب  دنھدب . ناشن  ناشدوخ  زا  گرزب 

١٣٨٩/١١/٢٩ /  « یراذگ هیامرس  قیوشت   » روما رد  ماظن  یلک  یاھتسایس  غالبا 

ینیرفآراک و زا  تیامح  مزال و  یاھتخاسریز  یتباقر و  راتخاس  تیوقت  رورـضریغ و  تاراصحنا  وغل  قیرط  زا  یللملانیب  یاھهنحـص  لخاد و  رد  یداصتقا  تباـقر  ناوت  شیازفا 

. یروآون تیقالخ و  اقترا 

اوق  / ١٣٩٠/٠١/١۴ لک  هدنامرف  اب  ناریا  یمالسا  یروھمج  یماظن  دشرا  ناھدنامرف  رادید 

اھتفرـشیپ و یمالـسا ، ماظن  یـسایس  یدنلبرـس  تلم ، تزع  تروص  هب  نآ  هلاـس  یگداتـسیا ٣٢  یاھ  هویم  هک  تسا  یا  هبیط  هرجـش  دـننامھ  ناریا  یمالـسا  بـالقنا 

. تسا هدش  لیدبت  هقطنم  یاھتلم  یارب  ییوگلا  هب  نونکا  هدرک و  ادیپ  موادت  وگروز ، یاھتردق  لباقم  رد  ندماین  هاتوک  و  یداصتقا ، یملع و  فلتخم  یاھ  هصرع  رد  اھیروآون 

اوق  / ١٣٩٠/٠١/١۴ لک  هدنامرف  اب  ناریا  یمالسا  یروھمج  یماظن  دشرا  ناھدنامرف  رادید 

. دننک هدافتسا  راکتبا  یروآون و  شالت و  ندیلاب و  ندیئور و  یارب  تصرف  نیا  زا  دننک و  تعیبط  ملاع  اب  گنھامھ  ار  دوخ  دنناوت  یم  زین  اھناسنا 

یسایس  / ١٣٩٠/٠١/٢٣ یگنھرف  یاھتیصخش  زا  یخرب  عمج  رد  زامن  هماقا  زا  سپ  تانایب 

نداد رارق  عطقم  یگدـنز ، تکرح  رد  تسا . یبوخ  یلیخ  زیچ  تسا -  یبساـنم  مسا  زورون  بخ ، هک  میراذـگب ؛ هچرھ  ار  شمـسا  ـالاح  لاـس -  ندـش  ون  ینعی  مھ ، زورون 

رد نداد  رارق  عطقم  داتفا . دھاوخن  یروآون  یزاسون و  رکف  هب  اتدعاق  دـسرن ، دـیدج  عطاقم  هب  ناسنا  دـنک و  ادـیپ  همادا  تخاونکی  روط  نیمھ  یگدـنز  رگا  تسا . بوخ  یلیخ 

ون تمھ  ون ، رکف  ون ، راک  مھ  ون  لاس  ون ؛ لاس  دش  الاح  دش ، مامت  دش ، هنھک  لاس  نیا  بخ ، دیوگیم  ناسنا  هک  تسا  نیمھ  شدئاوف  زا  یکی  رمع ، ریـسم  رمع و  تکرح 

ون ار  هناخ  دـننکیم ، ون  ار  اھـسابل  دوشیم ، ون  ناـشلاس  یتقو  هک  اـیند  مدرم  رگید  نیب  اـم و  نیب  تسا  مسر  هک  ناـنچمھ  دروآیم ؛ هارمھ  شدوخ  اـب  ارھق  ار  ون  یهزیگنا  و 

. تسا یدیدج  عطقم  کی  زورون  سپ  دنراد . ار  اھزیچ  نیا  ارھاظ  مھ  نارگید  تسا ؛ لومعم  اھنیا  یناکتهناخ و  ام  نیب  بخ ، هک  دننکیم ؛

هاشنامرک  / ١٣٩٠/٠٧/٢٠ مدرم  گرزب  عامتجا  رد  تانایب 

یهمھ رد  راکتبا ، یروآون و  یاھنادـیم  رد  ام  هک  دـش  بجوم  اھتیدودـحم  اھمیرحت و  اھعنم و  نیمھ  مینک . هدافتـسا  تصرف  کی  ناونع  هب  اھتیدودـحم  نیمھ  زا  میتسناوت  ام 

ناناوج ام ، مدرم  ام ، تلم  دننک . ادیپ  تسد  اھتفرشیپ  نآ  هب  دنتـسناوتن  مھ  یدامتم  یاھلاس  لوط  رد  هقطنم  یاھروشک  هک  مینک  ادیپ  تسد  یئاھتفرـشیپ  هب  اھهنیمز ،

یهھد ٧٠ رد  هک  یئاھبالقنا  متفگ . رگید  یاھرادـید  زا  یـضعب  لالخ  رد  دـیاش  منک ؛ ضرع  ار  اھنیا  نم  تسین  لاجم  الاح  هک  اھبالقنا ، رد  مراد  یئاھلاثم  نم  دنتـسناد . اـم ،

روجنیا تسناوت  ام  میظع  بالقنا  دـندوبن . هسیاقم  لباق  دنتـشاد ؛ یرابتقر  عضو  دـندوب ، هداتفا  قافتا  اھروشک  زا  یـضعب  رد  ام -  بالقنا  زا  لبق  لاس  دـنچ  ینعی  یدالیم - 

. دنک تفرشیپ 

هاشنامرک  / ١٣٩٠/٠٧/٢٠ مدرم  گرزب  عامتجا  رد  تانایب 

میتسناوتن ام  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  تسھ ، یماکان  هک  یئاـج  رھ  میدـش . قفوم  اـم  دـنتفرگ ، راـک  هب  دنتخانـش و  ار  مدرم  یاـھیئاناوت  روشک  نیلوئـسم  هک  یئاـج  رھ 

، راکتبا اب  تقد ، اـب  تراـھم ، اـب  دـنناوتب  دـیاب  نیلوئـسم  روشک ، نوگاـنوگ  لـئاسم  یهمھ  رد  میرادـن . مک  هدـشن  لـح  لـئاسم  اـم  مینک . نیماـت  هصرع  نآ  رد  ار  مدرم  روضح 

رھ یناوج ، رھ  ات  دننک -  زاب  ار  هار  دنتـسناوت  یناسک  دش ؛ زاب  هار  داتفا ، قافتا  نیا  گنج  راوشد  رایـسب  یهصرع  رد  هک  نانچمھ  دننک -  ادیپ  مدرم  روضح  یارب  ار  یئاھهار 

دیلوت روشک ، داصتقا  دوشیم . مھ  داصتقا  رد  دوشیم ، مھ  نوگانوگ  یاھهنیمز  رد  دشاب . زاب  شیارب  هار  دنک ، تکرش  گرزب  راک  نیا  رد  دھاوخب  هک  ینز  رھ  یدرم ، رھ  یریپ ،

. دنک ادیپ  یئافوکش  ربارب  نیدنچ  مدرم ، یاھهزیگنا  اب  مدرم ، یاھراکتبا  اب  مدرم ، لوپ  اب  مدرم ، تمھ  یهلیسو  هب  دناوتیم  روشک 

هاشنامرک  / ١٣٩٠/٠٧/٢٢ ناتسا  نایجیسب  رادید  رد  تانایب 

حرطم زورما  هک  یلئاسم  دـنکیم . هدروآرب  ار  یرگید  یاھزاین  عون  جیـسب  زورما  دوب -  زاین  کی  نیا  درکیم -  نیمات  ار  زور  نآ  یاھزاین  دـش ، لیکـشت  لاس ۵٨  رد  هک  یجیـسب 

. دوب ماما  رنھ  مھ  نیا  تسا . ورشیپ  یروآون ، یهنیمز  رد  راکتبا ، یهنیمز  رد  ملع ، یهنیمز  رد  ام  جیسب  زورما  دوبن . حرطم  زور  نآ  تسا ،

هاشنامرک  / ١٣٩٠/٠٧/٢٢ ناتسا  نایجیسب  رادید  رد  تانایب 

« ييافوکش يروآون و   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 16هاگياپ  هحفص 14 
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یهمھ تسین ؛ یماظن  یهقطنم  طقف  تسین ، دودحم  یهقطنم  کی  میھدیم ، شرتسگ  نآ  رد  ار  یجیـسب  یهیحور  مینکیم و  قالطا  نآ  رب  ار  جیـسب  مان  ام  هک  یاهقطنم 

تیریدـم یجیـسب ، یزروتسایـس  یجیـسب ، یـساملپید  یجیـسب ، یزودـناتورث  یجیـسب ، یزوـمآملع  دنـشاب . یجیـسب  یهـیحور  یاراد  دـنناوتیم  روـشک  یاھـشخب 

. صالخا راکتبا و  یروآون و  زا  تسا  ترابع  مھ  شیانعم  دوشیم ؛ اھهنیمز  نیا  یهمھ  لاح  لماش  جیسب  موھفم  یجیسب ؛ یھدنامزاس  یجیسب ،

هاشنامرک  / ١٣٩٠/٠٧/٢٢ ناتسا  نایجیسب  رادید  رد  تانایب 

نآ هن ؛ هن ، مینک ؛ تلفغ  ماما -  زا  دـعب  ینویلیماھهد  ای  تفگ -  ماما  هک  یاینویلیم  تسیب  جیـسب  زا  هک  تسین  نیا  شیانعم  تسھ ، جیـسب  اج  همھ  میئوگیم  اـم  یتقو 

. یروآون اب  هارمھ  راکتبا ، اب  هارمھ  دشاب ؛ هتـشاد  دوجو  دـیاب  هشیمھ  تسا و  مزال  یعافد  یگدامآ  دراد ، ام  تلم  هک  یاهنارظندـنلب  یاھهاگن  لامآ و  اھوزرآ و  اب  تسا . مزال 

ام زیزع  ناناوج  ینعی  دریگب . رارق  هظحالم  دروم  دـیاب  اھیھدـنامزاس  نیا  رد  مھ  تریـصب  رکف و  قمع  مینکیم . تیاـمح  ـالماک  جیـسب  یاھیھدـنامزاس  زا  اـم  هک  تساذـل 

. دنتسھ هچ  لابند  دننادب  دننک ؛ تکرح  هناھاگآ  دننادب ،

هاشنامرک  / ١٣٩٠/٠٧/٢۴ نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

طاشن یناوج و  یهیحور  ناسنا  هب  اھنآ ، اب  نتفگ  اھنآ ، زا  ندینـش  ناـناوج ، ناـیم  رد  روضح  دوخ  هکنیا  یکی  تسا : مھم  تھج  ود  زا  زیزع  ناـناوج  امـش  اـب  رادـید  نم  یارب 

و دنزیم ؛ جوم  دنلب  یاھهلق  یراگبلط  یروآون و  راکتبا و  تلاح  یئاھعمج ، نینچ  کی  رد  میدنمزاین . طاشن  یهیحور  نیا  هب  فلتخم  یاھتیلوئـسم  رد  زورما  ام  هک  دـشخبیم ؛

. تسا بولطم  ام  یارب  هک  تسا  یزیچ  نامھ  نیا 

هاشنامرک  / ١٣٩٠/٠٧/٢۶ ناگدیزگرب  ناگبخن و  رادید  رد  تانایب 

هلمج زا  روشک ، نیلوئـسم  مینادـب . ردـق  دـیاب  ار  نیا  میدـھاش ؛ ار  یدادعتـسا  یاھیرترب  اھیگتـسجرب و  اھغوبن و  دوجو  یاھهناشن  روشک  رـساترس  رد  ام  هناتخبـشوخ 

، دنریگب رارق  هجوت  دروم  یئاھاج  رد  دنوشب ، زکرمتم  هتـسجرب  دیتاسا  هک  دوب  نیا  یکی  دش ، هک  یئاھداھنـشیپ  نیمھ  نایم  رد  زورما  تسا . نیمھ  ناشیاھراک  نیرتبجاو 

ام دنک . لابند  دیاب  روج  نیمھ  دراد -  یبوخ  یاھشالت  دمحلا  هک  ناگبخن -  داینب  روج . نیمھ  هتسجرب  یاھناوج  تسا . تسرد  الماک  نیا  دوشب ؛ هدافتـسا  اھنیا  دوجو  زا 

. دش دھاوخ  یھتنم  روشک  یارب  یبوخ  یهدنیآ  هب  نیا  هللااشنا  مینک . تیوقت  تسا ، تیقالخ  لوغشم  هملک  یعقاو  یانعم  هب  هک  ار  هعماج  روآون  نایرج  نیا  یتسیاب 

نایوجشناد  / ١٣٩٠/٠٨/١١ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

هجوت تصرف  تساھناوج ، امش  لام  یعامتجا  یبالقنا و  یسایس و  گرزب  یاھتکرح  تصرف  یئافوکش ، تصرف  تفرشیپ ، تصرف  زورما  هک  نانچمھ  تسامش . لام  تصرف 

. تسامش هب  قلعتم  مھ  ادخ  اب  یبلق  یهطبار  ندرک  مکحتسم  یھلا و  رکذ  لاعتم و  یادخ  هب 

ناینبشناد  / ٠٨/١٣٩١/٠۵ یاھتکرش  نالوئسم  نارگشھوژپ و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

. دـش لیکـشت  فرـصم ، رازاب و  هب  اھتکرـش  نیا  تالوصحم  دورو  تیوقت  یرواـنف و  شناد و  رد  یروآون  یلک  روط  هب  ناـینبشناد و  یاھتکرـش  تیوقت  فدـھ  اـب  زورما  یهسلج 

داھنـشیپ بلاـق  رد  هک  یناتـسود  هتبلا  دندینـش . ار  اھداھنـشیپ  دـنراد و  روضح  نیلوئـسم  هسلج ، رد  هناتخبـشوخ  دـندرک . ناـیب  ار  یبوخ  رایـسب  بلاـطم  ناتـسود  بخ ،

نیمھ هب  هجوت  اب  مھ  اھنآ  ندـش  فرطرب  تسا ؛ یتسرد  یاھهیالگ  اـھهیالگ ، تساـھنآ . بناـج  هب  قح  نم  رظن  هب  هک  دـندرک  حرطم  مھ  ار  اـھهیالگ  یخرب  دـندرک ، تبحص 

رد رگید  نالوئـسم  یـضعب  نینچمھ  لـئاسم و  نیا  اـب  طـبترم  ناریزو  یخرب  روھمجسیئر و  مرتـحم  نواـعم  دـنراد ؛ روضح  اـجنیا  نیلوئـسم ، بخ ، دوب . دـھاوخ  اھداھنـشیپ 

هاگتـسد زا  مھ  یتاعقوت  هتبلا  دـش . دـھاوخ  مھ  لابند  یدـنبعمج و  یھلا  قیفوت  هب  هللااشنا و  دـش ، هتفگ  هسلج  نیا  رد  هک  هچنآ  دندینـش . ار  بلاطم  دنتـسھ و  هسلج 

نآ هچ  مینک -  دیکات  دیاب  ام  هک  دراد -  یئارجا  یتلود و  یاھهاگتـسد  هب  طابترا  هک  یئاھزیچ  نآ  هچ  درک ؛ میھاوخ  لابند  ار  اھنآ  یهمھ  هللااشنا  ام  هک  دـش ، حرطم  یربھر 

حرطم ناتـسود  هک  یتاراظتنا  اھداھنـشیپ و  زا  یئاـھهنومن  نم  هتبلا  مینکیم . لاـبند  ار  اـھنیا  اـم  هللااـشنا  تسا . یربھر  هاگتـسد  دوخ  اـب  طـبترم  یوحن  هب  هک  یئاـھزیچ 

مھ تاراظتنا  اھداھنشیپ و  نیا  زا  یضعب  هب  نم  دوش . یگدیسر  اھنیا  هب  هللااشنا  میراودیما  تسا و  یتسرد  تاراظتنا  ابلاغ  نم  رظن  هب  هک  مدرک ؛ تشاددای  اجنیا  دندرک ،

. درک مھاوخ  هراشا 

ناینبشناد  / ٠٨/١٣٩١/٠۵ یاھتکرش  نالوئسم  نارگشھوژپ و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

؛ تسین هنازادرپلایخ  هجو  چـیھ  هب  تفرـشیپ ، رظن و  دروم  یلاعت  نیا  هب  ندیـسر  نیا  یریگجوا ، نیا  تسام ، مشچ  یولج  مینکیم و  هدـھاشم  ام  هک  یتایعقاو  هب  هجوت  اب 

مھم و یاھـشخب  رد  روـشک  تفرـشیپ  هک  دـیدرک  هظحـالم  دـش ، هداد  هک  یئاـھرامآ  نیمھ  رد  دـھدیم . ناـشن  ار  نیمھ  مـھ  لاـس  دـنچ  نـیا  یهـبرجت  تـسا ؛ هناـیارگعقاو 

دیاب ام  تسھ . یگدامآ  تیفرظ و  دادعتـسا و  هک  تسا  نیا  یهدنھدناشن  نیا  تسا ؛ هدوب  یریگمـشچ  تفرـشیپ  لاس ، دنچ  یهلـصاف  اب  یگدنز ، رد  رثوم  ون و  یاھـشناد 

نیمھ هلاس  دنچ  نیا  رد  ام  فرح  میھدب . رارق  راک  ساسا  ار  نیا  ینعی  میھدب ؛ تیمھا  روشک  رد  ملع  هب  یهیکت  ملع و  یهلئـسم  هب  ینعی  میریگب ؛ یدـج  ار  هلئـسم  نیا 

، دننکیم ینیرفآتورث  دـننکیم و  دـیلوت  دـننکیم ، راک  ملع  یانبم  رب  هک  ناینبشناد  یاھتکرـش  نیا  تقو  نآ  دـش ، هتفرگ  یدـج  فلتخم  یاھـشخب  رد  ملع  هچنانچ  رگا  تسا .

. دنناسرب یعقاو  یئافوکش  هب  ار  روشک  داصتقا  جیردتب  تسناوت  دنھاوخ 

« ييافوکش يروآون و   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 16هاگياپ  هحفص 15 
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« : ییافوکش یروآون و   » هژاودیلک اب  طبترم  تالاقم 

تیلوت  /   ١٣٨٧/٠٧/١٧ اضرلادبع  هدنسیون :  یربھر /  مالک  رد  یروآون  تیقالخ و  ینابم 

« ييافوکش يروآون و   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 16هاگياپ  هحفص 16 
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