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

رگا دندوب . رـضاح  دوجو  یهمھ  اب  دنکب ، یکمک  دناوتیم  ناشدوجو  دندرکیم  رکف  هک  ییاجنآ  دننک . جرخ  مھ  ار  ناشیوربآ  دندوب  رـضاح  دندوب . تبثم  یبالقنا  مھ  هدع  کی 

کی رگا  اما  دریگیم ؛ رانک  راک  زا  ار  شدوخ  یفنم ، یبالقنا  دـندشیم . نادـیم  دراو  دوب ، یـسایس  ای  یگنھرف  نادـیم  رگا  روطکی ؛ دوب ، هاگـشناد  رگا  روطکـی ؛ دوب ، هھبج 

یراک چـیھ  رد  هناک  دریگیم ؛ شدوخ  هب  نویـسیزوپا  لکـش  یفابیفنم و  تلاـح  تسین ، ناشتـسد  رد  یراـک  چـیھ  هک  ییاـھمدآ  لـثم  داـتفا ، شتـسد  هب  مھ  یراـک  تقو 

. دوشیم نادیم  دراو  دنادیم و  دارفا  نیرتلووسم  ار  شدوخ  دشاب ، مھ  هراکچیھ  رگا  یتح  تبثم  یبالقنا  درادن ! تیلووسم 

تلود  / ٠۵/١٣٨٠/٠۶ تایھ  یاضعا  یروھمج و  سیئر  رادید  رد  تانایب 

اقآ دننیشنیم ! نویـسوزوپا  ضرتعم و  عضوم  رد  مھ  دعب  هک  تسا  نیا  هزماب  دنرادن . هیجوت  الـصا  اما  دننکیم ، یدایز  یاھراک  صاخـشا  یـضعب  تاقوا  یھاگ  منیبیم  نم 

لاس هدراھچ  هدزیـس ، زا  دـعب  امـش  اقآ  مییوگب  میورب  ام  هکنیا  یاج  هب  الاح  تسا ؛ لوبق  لباقریغ  اقلطم  راک ، لوصحم  هدوب ؛ هناخترازو  کی  سار  رد  لاـس  هدراـھچ  هدزیس ،

هک دـننک ، صخـشم  لاوس و  ار  انعم  نیا  هکنیا  یارب  دیـشاب  هتـشاد  ییاج  درادـن . انعم  فرح  نیا  دـندرکن ! کمک  نم  هب  هک  تسا  راکبلط  وا  تسا ، نیا  ناـتراک  لوصحم  ارچ 

. دننزیم فرح  هنوگنیا  ارچ  مینیبب 

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

یمالـسا یروھمج  زورما  یناھج ، هطلـس  ماـظن  نویـسیزوپا  اھرادمتـسایس ، ریبعت  هب  تسا . هداتـسیا  یناـھج  یهطلـس  ماـظن  لـباقم  رد  زورما  یمالـسا ، یروھمج  نیا 

یمالـسا یروھمج  هداتـسیا ، درادـن -  دوجو  یثلاث  چـیھ  تسا -  ریذپهطلـس  رگهطلـس و  نکر  ود  رب  ینتبم  هک  هطلـس  ماظن  نیا  لـباقم  رد  دـقمامت  هک  ییاـج  اـھنت  تسا .

. دناهداتسیان هطلس  ماظن  نیا  لباقم  رد  اما  دنھدب ؛ ناشن  ییهنومن  دننزب ، یفرح  یھاگ  تسا  نکمم  رگید  یاھروشک  تسا .

رب یکتم  هک  تسا  یماظن  ماظن ، نیا  مینکیم . هئطخت  تساھناسنا ، تساوخ  رب  لقع و  رب  قبطنم  هک  حیحـص ، ماظن  کی  یهئارا  اب  ار  اـیند  رد  دوجوم  یناطیـش  ماـظن  اـم 

زا کیمادک  ایند  رد  هک  دـینیبب  امـش  دـناهدرک . فالتئا  ام  هیلع  هنعارف  یهمھ  اذـل  روشک ؛ لخاد  یاھناسنا  طباور  رد  طقف  هن  تسا ؛ رگیدـکی  اب  اھناسنا  یهمھ  طباور  رد  لدـع 

زورما میدـنارذگ و  ار  فلتخم  یاـھهھرب  هرخـالاب  اـم  اـما  دـندرکن ؛ هضراـعم  تفلاـخم و  یمالـسا  یروھمج  اـب  هک  دـندوب  دـقمین  دـق و  نیطایـش  زا  کـچوک و  گرزب و  یهنعارف 

ضرع دـعب  الاح  هک  نامدوخ -  ام  رگا  و  دتـسیاب . دـناوتیم  هک  دـھدیم  ناشن  و  تسا ، هداتـسیا  اھنیا  یهمھ  لـباقم  رد  مکحم  یمالـسا  یروھمج  هک  دـینکیم  هدـھاشم 

تالکشم نیمھ  زا  یرایسب  میھد ، جرخ  هب  مزع  رتیدج  مینک و  لمع  رتیوق  میـشیدنیب و  رتشیب  مینک ، راک  رتھب  یرادقم  مینک ، روجوعمج  ار  نامدوخ  یرادقم  درک -  مھاوخ 

. مینک فرطرب  عمج و  میناوتیم  دوشیم ، هدھاشم  فارطا  رد  هک  ییاھشاپوتخیر  و 

یربھر  / ١٣٨٣/١٢/٢٧ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

ماظن هکنیا  یداصتقا . یاھهنیمز  رد  هچ  یسایس ، یاھهنیمز  رد  هچ  یگنھرف ، یاھهنیمز  رد  هچ  درکیم ؛ تیوقت  اھنآ  رد  ار  دیما  نیا  مھ  یلخاد  تاراھظا  زا  یـضعب  هتبلا 

عقاو رد  دوب ، هدش  رھاظ  تسا -  ساسح  مھ  یلیخ  هک  ایند -  زا  ییهطقن  رد  یناھج ، ماظن  نویـسیزوپا  ناونعهب  تارـضح ، دوخ  لوق  هب  و  ضرتعم ، کی  ناونعهب  یمالـسا 

نیا یناشیپ  رد  تقونآ  دوشیم ؛ حرطم  یربھر  یاھتسایـس  تابلاطم و  ماظن و  یاھتسایـس  ناونع  هب  هلاستسیب  زادـنامشچ  دنـس  ناھگان  درکیم . گـنرمک  ار  نیا 

مولعم مالـسا .» ناھج  رد  شخبماھلا  یبالقنا و  یمالـسا و  تیوھ  اـب  : » اـجنیا هب  دـسریم  اـت  هتفاـی ،» هعـسوت  تسا  یروشک  ناریا   » هک دـیآیم  یروطنیا  زادـنامشچ ،

رب دش و  دھاوخ  عورش  لاس ١٣٨۴  زا  هک  ییهلاس  جنپ  یاھهمانرب  یهمھ  ینعی  تسا . یریبعتیب  باوخ  دوب ، هدروآ  دوجوهب  دیما  اھنآ  لد  رد  هک  ییهتفشآ  باوخ  دوشیم 

دننک و لابند  هملک  یعقاو  یانعم  هب  ار  یمالسا  ناریا  یبالقنا و  مالسا  دیاب  همھ  دشاب ؛ تھج  نیا  رد  طخ و  نیا  رد  دیاب  دوب ، دھاوخ  هلاستسیب  زادنامشچ  دنس  ساسا 

. دنشاب شخبماھلا  مالسا  ناھج  رد 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٨۴ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

کی نیا  هتـسب ؛ لد  مدرم  نایم  رد  دوخ  نارودزم  اھیذوفن و  هب  هناحولهداس  نمـشد ، تسا . هتفرگ  فدـھ  ار  مدرم  داـحتا  نمـشد ، دـینک . ظـفح  ار  ناـتداحتا  یگتـسبمھ و 

هب ناریا  رد  ام  دـنیوگیم  تسا . ناربکتـسم  یارب  ادـخ  یاـھتبکن  زا  یکی  مھ  نیا  دـننکیم ؛ ناـیب  راکـشآ  ار  دوخ  یاھفدـھ  اـھییاکیرما  زورما  تسا . یھاو  ماـخ و  لاـیخ 

اب ناریا  لخاد  رد  میھاوخیم  ام  هک  دنیوگیم  نیا  زا  نخس  احیرص  اذل  دناهتخانشن ؛ ار  ام  تلم  اھنیا  مینکیم . یلام  کمک  دننک ، کمک  اھییاکیرما  فادھا  هب  هک  یناسک 

دنک و راک  اکیرما  عفانم  یارب  دھاوخب  اکیرما  نادرمتلود  تیامح  اب  اکیرما و  لوپ  اب  هک  یسک  دننادب ؛ دیاب  همھ  مینک . تسرد  نویسیزوپا  ناشدوخ -  لوق  هب  ضراعم و -  لوپ ،

یهزوح هکیناـسک  نایوجـشناد و  ناـناوج ، ناـگبخن ، صوصخب  ناریا ، تلم  یهمھ  تسا . ناـسنا  نیرتروـفنم  ناریا  تلم  مشچ  رد  دریگب ، شدوـخ  هب  نویـسیزوپا  یهفاـیق 

. تسا یمومع  تکراشم  یگتسبمھ و  روشک ، نیا  تالکشم  یهمھ  جالع  زورما  دننادب  دنراد ، ناشدوخ  شوح  لوح و  زا  رتارف  یریثات 

نامرک  / ٠٢/١٩/١٣٨۴ ناتسا  نایوجشناد  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یانعم هب  نویـسیزوپا  ناشدوخ -  لوق  هب  یبرغ -  یهتفرـشیپ  یاھروشک  رد  زورما  دـینیبب  امـش  تسین . یعقاو  یـسارکمد  یتح  یعاـمتجا و  تلادـع  یبرغ ، یهبرجت  رد 

هک تسا  دـقتعم  راکهظفاحم  بزح  تسا ، هلمح  هب  دـقتعم  سیلگنا  رد  رگراک  بزح  مینکن ؛ اـی  مینک  هلمح  قارع  هب  هک  تسا  نیا  رـس  رب  فـالتخا  درادـن ؛ دوجو  هملک  یعقاو 

رگید یاھاج  شیرتا و  رد  مینک . دروخرب  یروطنآ  ریخن ، هک  تسا  دقتعم  یرگید  مینک ؛ دروخرب  یروطنیا  لیئارـسا  اب  هک  تسا  دقتعم  اقآ  نالف  هسنارف ، رد  مینکن . هلمح  هن ،

ای تاباختنا  یهنحـص  رد  دشاب  هتـشاد  هزاجا  هدننکهشدخ  دریگب و  رارق  هشدخ  دروم  اھروشک  نآ  یهدـش  هتفریذـپ  لوصا  هک  تسین  نیا  رـس  رب  اوعد  تسا . روطنیمھ  مھ 

؛ دـش هنحـص  دراو  دـمآ  دوبن ، اکیرما  فورعم  بزح  ود  وزج  هک  یـصخش  اکیرما  یروھمجتسایر  لبق  یهرود  رد  تسین . یروطنیا  دوشب ؛ ییانتعا  وا  هب  ای  دوش  دراو  تاغیلبت 

ار وا  صاخ ، یاھشور  نوگانوگ و  یاھهویش  اب  دسرب ؛ مھ  باختنا  ییادتبا  یتامدقم و  لحارم  هب  دنتشاذگن  اقلطم  اما  درک ؛ جرخ  مھ  یدایز  لوپ  تشاد و  مھ  یدایز  تورث 

. دندرک جراخ  هنحص  زا 

یقرش  / ١١/٢٨/١٣٨۵ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

، دنا هتخانشن ار  زیربت  مدرم  میوگ  یم نم  هکنیا  تسا ؛ نیا  رطاخ  هب  دنا ، هتخانشن ار  ناجیابرذآ  ناریا ، رد  یسیلگنا  ییاکیرما و  یاھ  تسایس ناحارط  هک  ما  هتفگ اھراب  نم 

یکی تسا ؛ ناریا  تلم  لقث  ی  هطقن ناجیابرذآ  ناجیابرذآ . غارس  دنیآ  یم دننک  یم یلقع  یب دننک ؛ هکت  هکت ار  ناریا  تلم  تامھوت ، اب  دنھاوخ  یم اھنیا  تسا . نیا  رطاخ  هب 

تشم کی  ناجیابرذآ و  غارس  زیربت و  غارس  دنیآ  یم ناشدوخ  ی  هناھلبا دصاقم  یارب  اھـسانشن  ناجیابرذآ اھـسانشن ، ناریا نیا  تسا . ناریا  تلم  تایح  زکارم  نیرت  هدمع زا 

یوـس زا  یا  هثداـح رھ  ـالاح  اـت  دـنروخ . یم ار  رودزم  اـت  راـھچ  نیا  بیرف  مھ  یجراـخ  یاھتـسایس  ناـحارط  دـنھد ، یم بیرف  ار  اـھنآ  دـنریگ ، یم لوـپ  اـھنیا  زا  ناداـن  رودزم 

بلغا اما  دـشابن ، ناشدای  اھناوج  زا  یلیخ  دـیاش  الاح  تسھ -  ناـتدای  امـش  دـنا . هداد باوج  اـھیناجیابرذآ  دوخ  تسا ، هداـتفا  قاـفتا  ناـجیابرذآ  رد  اـی  زیربت  رد  بالقنادـض 

دماین یـسک  هک  نوریب  زا  دندرک . هرـصاحم  ار  یندم  دیھـش  موحرم  هک  دندروآ  نویـسیزوپا  مسا  هب  زرابم و  مسا  هب  زیربت  جراخ  زا  ار  یا  هدع بالقنا ، لوا  هک  تسا -  ناشدای 

نیا تسافکدوخ . بـالقنا  زا  عاـفد  یبـالقنا و  تریغ  ظاـحل  زا  ناـجیابرذآ ، تساـفکدوخ ؛ زیربت ، نوریب . دـندمآ  دـندید ، ار  هنحـص  یتقو  زیربت  مدرم  دوخ  بـالقنا ، زا  عاـفد  یارب 
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رد هچ  ایند -  رد  بالقنادض  یاھتـسایس  ناحارط  دنـسانش . یمن ار  ناریا  مدرم  دنـسانش ، یمن ار  ناریا  دنـسانش ، یمن ار  ناجیابرذآ  اھنیا  دمھف  یم ناسنا  هک  تساھزیچ 

یحارط دـنراد  ناـشدوخ  لاـیخ  هـب  بـالقنا ، تشونرـس  یارب  ناریا و  تـلم  یارب  هـک  نارگید -  سیلگنا و  یتاـعالطا  یاھـسیورس  رد  هـچ  اـکیرما ، یتاـعالطا  یاھــسیورس 

. دنسانش یمن ار  ام  تلم  نایم  رد  راگدنام  قیاقح  نیا  ناریا و  مدرم  دننک ، یم

« : نویسیزوپا  » هژاودیلک اب  طبترم  تالاقم 

ناگدازیودھم  /   ١٣٨١/٠١/٠١ دوواد  هدنسیون :  تردق /  رد  نویسیزوپا  یسایس  یسانشراتفر 

هانپقح  /   ٠١/١٣٧٨/٠۴ رفعج  هدنسیون :  ناریا /  یمالسا  یروھمج  یلخاد  تینما  نویسیزوپا و 
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