
یوضر  / ٠١/٠١/١٣٧۶ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

تـشابنا نارود  اـھراک ، مکارت  نارود  یزاـسزاب ، نارود  نوچ  دوشیم ؛ هتـشابنا  اـھتورث  یزاـسزاب ، نارود  رد  تسا . هشیمھ  زا  رتشیب  یبلطاـیند  رطخ  یزاـسزاب ، نارود  رد 

ییاھمدآ ینارود ، نینچ  رد  تسا . زاب  وا  یارب  هار  دنکب ، یداصتقا  یتکرح  دنکب و  یشالت  دناوتیم  یسک  رگا  هک  تسا  ینارود  یداصتقا و  یاھتیلاعف  شیازفا  نارود  اھتورث ،

، دـنھدیم حـیجرت  بالقنا  حـلاصم  تلم و  روشک و  عفانم  رب  ار  دوخ  یـصخش  عفانم  هک  ییاھمدآ  تسا ، یویند  فراخز  دـنب  رد  ناشلد  هک  ییاھمدآ  دنتـسھ ، ایند  لـھا  هک 

ییافوکـش و نارود  یزاسزاب ، نارود  دـنورب . هدافتـساوس  لانم و  لام و  عمج  یزودـنارز و  یرگیفارـشا و  تمـس  هب  هدرکن  یادـخ  دـنناوتب  هکنیا  یارب  تسا ، زاـب  ناشتـسد 

تورث و تشاـبنا  لـمجت و  یرگیفارـشا و  تمـس  هـب  فیعـض  یاـھمدآ  شیارگ  رطخ  نارود  نارود ، نـیا  لاـح ، نـیمھ  رد  اـما  تـسا . روـشک  نتخاـس  نارود  تـلم و  تفرــشیپ 

. مدرم داحآ  مھ  نالووسم و  مھ  دنشاب ؛ بقارم  یلیخ  دیاب  همھ  اذل  تسا . یداصتقا  یهدافتساوس 

یماظتنا  / ٢۵/٠۴/١٣٧۶ یورین  ناھدنامرف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هچ ییاضق ، هاگتـسد  هچ  هاگتـسد -  مییوگیم  ام  یتقو  دنوش . راودـیما  دـننیبیم ، نایز  فلخت  نآ  زا  هک  یناسک  ات  درک ، ضامغا  یھاتوک و  دـیابن  فلختم ، اب  یهلباقم  رد 

لئاق یدح  عورشمان  کاپان و  یاھدمآرد  هب  نتخادنا  تسد  یارب  دننکیم و  یزاب  یمومع  یاھتورث  اب  هک  یناسک  اب  هریغ -  یماظتنا و  هاگتـسد  هچ  یراذگنوناق و  هاگتـسد 

یروھمج ماظن  رد  یدـیدج  یهزاتمم  یهقبط  هک  دنتـسھ  نیا  ددـص  رد  اـتقیقح  دـننکیم و  شـالت  هک  دنتـسھ  یناـسک  تسا . نیا  رطاـخ  هب  دـنک ، دروخرب  دـیاب  دنتـسین ،

هب دناهتفرگ ، دای  ار  نآ  یگنرز  اب  هک  یعورشمان  قیرط  زا  و  تورث ، زکارم  رب  ندوب  فرشم  اھیراداپ و  تسد و  اھیگنرز و  اھباصتنا و  اھباختنا و  رطاخ  هب  دنروآ . دوجو  هب  یمالسا 

روطنآ لـخم ، ضراـعم و  دردیب و  ناـھفرم  اـب  یمالـسا ، ماـظن  دـننک . تسرد  دردیب -  ناـھفرم  نازاـتمم و  یهقبط  دـیدج -  یاهقبط  کـی  دـنزادنیب و  تسد  یمومع  لاوما 

مالسا بالقنا و  ناصلخم  راگدرورپ ، لضف  هب  تسا !؟ یندش  نیا  رگم  دنک ! عولط  دیدج  دردیب  هفرم  یهقبط  کی  یمالسا ، ماظن  مکـش  نورد  زا  لاح  درک ؛ یتخـس  دروخرب 

دنوشیم نارگن  هدع  کی  اروف  دوش ، هلباقم  مارح  یاھلوپ  زا  نادنمهرھب  یهقبط  اب  دیاب  هک  مییوگیم  ام  یتقو  دیآ . دوجو  هب  یگرزب  یاھفارحنا  نینچ  هک  تشاذـگ  دـنھاوخن 

. تساھیراذگهیامرس نآ  هب  کمک  نیا  دتفایمن ، رطخ  هب  یداصتقا  شالت  تینما  یراذگهیامرس و  تینما  هن ؛ داتفا ! رطخ  هب  یمالـسا  یروھمج  رد  یراذگهیامرـس  تینما  هک 

هک یسک  دسرتب ؟ ارچ  تسین ، فلختم  هک  یسک  فلختم . ریغ  اب  هن  دننکیم ، دروخرب  فلختم  اب  روشک ، نوگانوگ  یاھھاگتـسد  یراذگنوناق و  هاگتـسد  ییاضق ، هاگتـسد 

هک دنـسرتب  ناھانگیب  نآ  رد  هک  یماظن  رھ  دنک . ینماان  ساسحا  دیاب  راکھانگ  مدآ  یمالـسا ، ماظن  رد  دنک . ینماان  ساسحا  دسرتب و  راذگب  دسرتیم ، تسا و  فلختم 

ماـظن رد  دوـش . هنوـگنیا  اـم  ماـظن  میراذـگب  دـیابن  تسا . یفرحنم  ماـظن  ماـظن ، نآ  دـننک ، شمارآ  شیاـسآ و  ساـسحا  هدـمع  ناراـکھانگ  دـنریگ و  رارق  ضرعت  دروـم  اداـبم 

. دیبسچ دھاوخ  ار  وا  نابیرگ  دوز  ای  رید  تلادع ، یهجنپ  هک  دنادب  دنک و  ینارگن  ساسحا  دیاب  تسھ -  هک  رھ  یطختم -  راکھانگ و  فلختم و  یمالسا ،

تلود  / ٠٢/٠۶/١٣٧۶ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

نوگانوگ لئاسم  یهنیمز  رد  یگنھرف و  لئاسم  یهنیمز  رد  یلوپ ، لئاسم  یهنیمز  رد  یداصتقا ، لئاسم  یهنیمز  رد  تعنـص ، یهنیمز  رد  ار  یمادقا  رگا  هک  تسا  ییاھاج 

هک یسایس -  یاھھورگ  یگنھرف و  یاھھورگ  نادنمتورث ، یداصتقا ، یلام ، یلوپ ، یاھھورگ  دنتـسھ -  هعماج  رد  یـصاخ  یاھھورگ  اما  تسا ؛ مدرم  عفن  هب  میھد ، ماجنا 

مالـسلاوھالصلاهیلع نینموملاریما  شیامرف  نامھ  یاج  نیا ، دوشیم . مولعم  اـجنیا  میقتـسم ، طارـص  نآ  تسا . ساـسح  یهطقن  نآ  نیا ، دـش . دـنھاوخ  ررـضتم  اـھنیا 

دھاوخ داب  رب  دـش و  دـھاوخ  دوبان  لکهب  صاوخ  یاھھورگ  یدونـشخ  دـندوب ، نیگمـشخ  مدرم  تقو  کی  رگا  ینعی  هصاخلا .» یـضرب  فحجی  هماـعلا ، طخـس  ناـف   » هک تسا 

ارجا هک  یراک  نالف  میدرک و  لامعا  هک  یتسایـس  نالف  رد  اـم  یحابـص ، دـنچ  هک  مریگ  درک . دـھاوخ  لاـمیاپ  ار  صاـخ  یاـھھورگ  یدونـشخ  یمومع ، مشخ  طخـس و  تفر .

نیا میـشاب ، هدرک  یـضاران  ار  مدرم  راک ، نیا  اب  هدرکاـن  یادـخ  رگا  اـما  میدرک ؛ یـضار  ناـمدوخ  زا  مھ  ار  یلاـم  یلوپ و  یاـھھورگ  اـی  صاـخ  یاـھھورگ  زا  رفن  راـھچ  میدومن ،

«. هماعلا یضر  عم  رفتغی  هصاخلا ، طخـس  نا  و  : » دنیامرفیم ار  شـسکع  دعب  درادن . یـشزرا  چیھ  نیا ، ددرونیم . رد  ار  اھنیا  یهمھ  دیآیم و  ینافوت  لثم  مدرم  ییاضران 

ار راک  نیا  ارچ  تلود  هک  دنتفگ  دندش و  یضاران  نیگمشخ و  ام  زا  یلمع  تسایس و  رس  هریغ ، یگنھرف و  یداصتقا ، یـسایس ، صاخ  یاھھورگ  هک  مینک  ضرف  رگا  ینعی 

. تسا شیاشخب  لباق  اھھورگ  نآ  مشخ  دنشاب ، یضار  دونشخ و  مدرم  یهدوت  ام -  زورما  ریبعت  هب  هماع و -  هک  یتقو  ینعی  هماعلا ؛» یضر  عم  رفتغی   » هچنانچ داد ، ماجنا 

. درک رکف  ار  نیا  دیاب 

نایجیسب  / ١٠/١٣٧٨/٠۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

مھ ام  مینکیم . دییات  ار  نآ  مھ  ام  تسھ و  مھ  یتسرد  فرح  هک  تسا ؛ حرطم  مھ  یداصتقا  تینما  ثحب  اھزور  نیا  هتبلا  تسا . تینما  زا  عون  کی  مھ  یسایس  تینما 

یداصتقا و قنور  یداصتقا ، شالت  یداـصتقا ، تکرح  یداـصتقا ، راـک  روشک ، نیا  رد  هک  دـشاب  یروط  دـیاب  هک  میراد  خـسار  داـقتعا  روشک ، نیا  رد  یداـصتقا  تینما  یهراـبرد 

مھ ییاضق و  هاگتسد  مھ  هللادمحب ، دنھد . ماجنا  ار  راک  نیا  دنناوتب  تینما  اب  دنراد ، ار  راک  نیا  یهدارا  هک  یناسک  دشاب و  ریذپناکما  شعون -  رھ  زا  یداصتقا -  یگدنزاس 

: میوگب ار  هتکن  نیا  اما  دـنھد . ماجنا  تسا ، مھم  روشک  یارب  هک  ار  دوصقم  نیا  دـنناوتب  ات  درک  مھاوخ  کمک  اھنآ  هب  مھ  نم  دـندرک و  قفاوت  بلطم  نیا  رب  ییارجا  هاگتـسد 

، یداصتقا تینما  یداصتقا ! یاھولاز  یداصتقا و  یاھیچهدافتساوس  یداصتقا ، یاھروختفم  یارب  هار  نتشاذگ  زاب  ینعی  یداصتقا ، تینما  داجیا  هک  دنک  لایخ  یـسک  ادابم 

راک دـنھاوخب  یرـشق ، رھ  زا  روشک ، نیا  مدرم  داحآ  اھناسنا و  هکنیا  ینعی  یداـصتقا  تینما  دوش . هتفرگ  هدـیدن  روشک ، ملاـس  تاررقم  نیناوق و  هک  تسین  نیا  یاـنعم  هب 

نآ هک  تسین  نآ  شیانعم  نیا  اما  دـش ؛ دـھاوخن  اھنآ  محازم  یـسک  هک  دـننادب  تراجت -  هچ  یراذگهیامرـس ، هچ  یزرواـشک ، راـک  هچ  یتعنـص ، راـک  هچ  دـننکب -  یداـصتقا 

نیا دـنروآ ، دوجو  هب  عورـشمان  یاھتورث  دـننکب و  عورـشمان  یاھهدافتـسا  یداصتقا  یاھمخ  چـیپ و  زا  دنتـسناوت  یگدـنزاس ، نارود  رد  هچ  گنج و  نارود  رد  هچ  هک  یناـسک 

داصتقا یهلاسم  رد  ندوب  کلسم  یرھرھ  یداصتقا ، تینما  یانعم  دنھد . ماجنا  یداصتقا  تینما  ناونع  هب  ار  یعورشمان  تکرح  نینچ  دنناوتب  هک  دنشاب  هتشاد  ار  ناکما 

هرھب عورـشم -  هار  هن  عورـشمان -  هار  زا  دوـخ  یهسیک  ندرک  رپ  یارب  یتـصرف  رھ  زا  دـنرظتنم  هک  یناـسک  اھیچهدافتـساوس و  اـھگنرز و  هب  نداد  نادـیم  شیاـنعم  تسین ؛

ینماان لاحهب  ات  هک  دوشن  مھ  روصت  دـشاب . هتـشاد  تینما  یتسیاـب  دـھد ، هزاـجا  ار  نآ  نوناـق  هک  یایراذگهیامرـس  عون  رھ  دنـشاب . هتـشاد  هجوت  ار  نیا  تسین ؛ دـنربب ،

هک اج  رھ  تسا . هدوب  یچهدافتـساوس  یاھمدآ  لبق  زا  رتشیب  مھ  یداصتقا  ینماان  ریخن ، تسا ؛ هدوب  روشک  ینوناق  یاھـشخب  ای  روشک  نالووسم  یهیحاـن  زا  یداـصتقا 

نآ هب  مھ  ام  تسا و  یمھم  یهلاسم  مھ  یداصتقا  تینما  نیاربانب ، دراد . دوجو  مھ  ینماان  روط  کـی  تسھ و  اـھراک  رد  لـالتخا  عون  کـی  تسھ ، یچهدافتـساوس  کـی 

. میراد داقتعا 

ماظن  / ١٣٧٩/٠٩/١٢ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

، تدوخ یاقفر  نادـنواشیوخ و  ناتـسود و  یهرابرد  تدوخ ، یهرابرد  ینعی  کتیعر ؛» نم  یوھ  هیف  کـل  نم  کـلھا و  هصاـخ  نم  کـسفن و  نم  ساـنلا  فصنا  فصنا هللا و  »

ینعی دنیوگیم ؛ یراوختنار »  » نآ هب  ام  بآمیگنرف  زیزع  ناتسود  هک  یزیچ  نیمھ  ینعی  هدن ؛ اھنآ  هب  زایتما  صاصتخا و  ینعی  نکب ؛ ادخ  مدرم و  لابق  رد  ار  فاصنا  تیاعر 

نیا دنتسھ . ام  قیفر  ای  دنواشیوخ  ای  تسود  اھنیا  هکنیا  تبسانم  هب  نداد ، رارق  یصاخ  عمج  رایتخا  رد  ار  یلام  عبنم  کی  تکرش و  کی  زا  هدافتـسا  تاناکما  هژیو . زایتما 

نیا اب  دیاب  هلب ، دندرک . هراشا  نآ  هب  روھمج  سیئر  یاقآ  نالا  هک  دش  دھاوخ  داجیا  یداسف  نامھ  دنکب ، ار  اھراک  نیا  هک  سک  رھ  تسا . یرالاسمدرمدـض  یاھراک  وزج  راک 

ناکما تفرـشیپ  تشاد و  دـھاوخن  دوجو  راک  ییاناوت  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  روشک  نارازگراک  یهعومجم  رد  اھداسف  نیا  ات  زیزع ! نارھاوخ  ناردارب و  دوش . هزراـبم  اـھداسف 

، دیزیرب نآ  رد  دیـشاب و  هتـشاد  درواتـسد  امـش  هچرھ  دمآ ، دوجو  هب  یتقو  هک  تسا  ییاھهرفح  اھهرد و  اھفاکـش و  اھنیا  تشاد . دھاوخن  ناکما  دینکب ، مھ  راک  رھ  درادـن ؛

؛» کتیعر نم  یوھ  هیف  کل  نم  : » تسا مالـسلاوھالصلاهیلع  نینموملاریما  شیامرف  نیا  درک . جالع  ار  اھنیا  دیاب  لوا  اذل  دوریم . نیب  زا  مھ  درواتـسد  دـنکیمن ؛ رپ  ار  اھنآ 

« يراوختنار  » 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 5هاگياپ  هحفص 1 
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تسانب رگا  دریگ . رارق  همھ  رایتخا  رد  دیاب  تسھ ، هک  یزایتما  دنربب . زایتما  ناسکی  دیاب  همھ  یھدب ؛ هژیو  زایتما  دیابن  یراد ، ناشتـسود  هک  ییاھمدآ  ناکیدزن و  اقفر و  هب 

. دشاب هتشاد  دوجو  یزایتما  یسک  یارب  دیابن  لاحنیعرد  دشاب ، فقس  تسانب  رگا  دوش ، یشکهعرق 

ماظن  / ١٣٧٩/٠٩/١٢ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

کلھا و هصاخ  نم  کسفن و  نم  سانلا  فصنا  فصنا هللا و  : » تسا ینید  یرالاسمدرم  هب  طوبرم  مدرم ،] هب  تبسن  نیلوئـسم  فیاظو   ] فیاظو لیبق  نیمھ  زا  مود  یهتکن 

صاصتخا و ینعی  نکب ؛ ادخ  مدرم و  لابق  رد  ار  فاصنا  تیاعر  تدوخ ، یاقفر  نادنواشیوخ و  ناتسود و  یهرابرد  تدوخ ، یهرابرد  ینعی  ( ١ (؛» کتیعر نم  یوھ  هیف  کل  نم 

عبنم کی  تکرـش و  کی  زا  هدافتـسا  تاناکما  هژیو . زایتما  ینعی  دـنیوگیم ؛ یراوختنار »  » نآ هب  ام  بآـمیگنرف  زیزع  ناتـسود  هک  یزیچ  نیمھ  ینعی  هدـن ؛ اـھنآ  هب  زاـیتما 

هک سک  رھ  تسا . یرالاسمدرمدـض  یاھراک  وزج  راک  نیا  دنتـسھ . ام  قیفر  ای  دـنواشیوخ  ای  تسود  اھنیا  هکنیا  تبـسانم  هب  نداد ، رارق  یـصاخ  عمج  رایتخا  رد  ار  یلام 

نیا ات  زیزع ! نارھاوخ  ناردارب و  دوش . هزرابم  اھداسف  نیا  اب  دیاب  هلب ، دندرک . هراشا  نآ  هب  روھمج  سیئر  یاقآ  نالا  هک  دش  دھاوخ  داجیا  یداسف  نامھ  دنکب ، ار  اھراک  نیا 

اھنیا تشاد . دھاوخن  ناکما  دـینکب ، مھ  راک  رھ  درادـن ؛ ناکما  تفرـشیپ  تشاد و  دـھاوخن  دوجو  راک  ییاناوت  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  روشک  نارازگراک  یهعومجم  رد  اھداسف 

لوا اذل  دوریم . نیب  زا  مھ  درواتسد  دنکیمن ؛ رپ  ار  اھنآ  دیزیرب ، نآ  رد  دیشاب و  هتـشاد  درواتـسد  امـش  هچرھ  دمآ ، دوجو  هب  یتقو  هک  تسا  ییاھهرفح  اھهرد و  اھفاکش و 

دیابن یراد ، ناشتـسود  هک  ییاھمدآ  ناکیدزن و  اقفر و  هب  کتیعر ؛» نم  یوھ  هیف  کل  نم  : » تسا مالـسلاوھالصلاهیلع  نینموملاریما  شیامرف  نیا  درک . جالع  ار  اھنیا  دیاب 

لاحنیعرد دشاب ، فقس  تسانب  رگا  دوش ، یـشکهعرق  تسانب  رگا  دریگ . رارق  همھ  رایتخا  رد  دیاب  تسھ ، هک  یزایتما  دنربب . زایتما  ناسکی  دیاب  همھ  یھدب ؛ هژیو  زایتما 

. دشاب هتشاد  دوجو  یزایتما  یسک  یارب  دیابن 

یداصتقا  / ١٣٨٠/٠٢/١٠ دسافم  اب  هزرابم  هرابرد  اوق  نارس  هب  یاهدام  تشھ  نامرف 

راذگهیامرس نآ ، رد  هک  تسا  دنمزاین  یئاضف  هب  همھ  نیا  و  تسا . نئمطم  یراذگهیامرس  ناناوج و  یارب  لاغتـشا  داجیا  ملاس و  یداصتقا  تیلاعف  یهنـشت  ام  روشک  زورما 

یلام و روما  نایدصتم  تقادص  تناما و  یتموکح و  تاطابترا  تمالـس  تحـص و  زا  اھرـشق ، یهمھ  راک و  یهدنیوج  یملع و  رکتبم  یزرواشک و  رد  لاعف  رـصنع  رگتعنـص و  و 

ناھاوخهدایز نابلطزایتما و  رگا  و  دوشن ، عطق  یتموکح ، تاناکما  زا  ناگدننکهدافتـساوس  نادسفم و  تسد  رگا  دـننک . شمارآ  تینما و  ساسحا  هدوب و  نئمطم  یداصتقا 

یاھھار زا  هدافتـسا  هب  نانآ  زا  یناسک  درک و  دـنھاوخ  یدـیمون  ینماان و  ساسحا  همھ  بلطلاغتـشا ، هدـننک و  دـیلوت  راذگهیامرـس و  دـنوشن ، درط  وجراـصحنا ، اعدـمرپ و 

. دش دنھاوخ  قیوشت  ینوناقریغ  عورشمان و 

یداصتقا  / ١٣٨٠/٠٢/١٠ دسافم  اب  هزرابم  هرابرد  اوق  نارس  هب  یاهدام  تشھ  نامرف 

صاخـشا نیا  هب  تسا . اھهیامرـس  رارف  یداصتقا و  ینماان  بجوم  یلم ، یاھتورث  زا  ناگدننکهدافتـساوس  نادسفم و  اب  هزرابم  هک  دننک  روصت  اطخب  یناسک  تسا  نکمم 

نیا ناگدـننک  دـیلوت  دنـشاب . هتـشاد  یداصتقا  ملاس  تیلاعف  دـنھاوخیم  هک  تسا  یناسک  نانیمطا  یداـصتقا و  یاـضف  تینما  بجوم  هزراـبم  نیا  سکعب ، هک  دـینک  میھفت 

. دناملاسان داصتقا  یلام و  داسف  ناینابرق  نیتسخن  دوخ  روشک ،

یداصتقا  / ١٣٨٠/٠٢/١٠ دسافم  اب  هزرابم  هرابرد  اوق  نارس  هب  یاهدام  تشھ  نامرف 

اب کچوک  ناھانگ  نتفرگ  ناسکی  ای  هابتـشا ، تنایخ و  نایم  ناسکی  یهلماعم  ای  ناھانگیب ، ندرک  مھتم  دشاب . فیرظ  قیقد و  لاحنیعرد  یلو  عطاق  دـیاب  تلادـع  یهبرض 

رد نظ و  وس  دروم  دـیابن  دـنھدیم  لیکـشت  ار  روشک  هناگ  هس  یاوق  رد  نارازگراـک  تیرثکا  ناـمگیب ، هک  رازگتمدـخ  حـلاص و  راکتـسرد و  ناریدـم  تسین . زیاـج  گرزب  ناـھانگ 

هتخانـش مھم  یئهفیظو  دـسفم ، داسف و  اب  هلباقم  رانک  رد  زین  نارازگتمدـخ  ناحلاص و  قیوشت  هک  تسا  وکین  هچ  دـننک . ینماان  ساسحا  اـی  دـنریگ و  رارق  تناـھا  ضرعم 

. دوش

یداصتقا  / ١٣٨٠/٠٢/١٠ دسافم  اب  هزرابم  هرابرد  اوق  نارس  هب  یاهدام  تشھ  نامرف 

بناجنیا هب  باستنا  رذع  اب  دناوتیمن  یداھن  ای  صخش  چیھ  دوش . انثتسا  دیابن  یھاگتسد  داھن و  چیھ  سکچیھ و  دوش . هدید  یضیعبت  چیھ  دیابن  داسف  اب  هزرابم  رما  رد 

. دریگ تروص  ناسکی  دروخرب  دیاب  دنسم  رھ  اج و  رھ  رد  داسف  اب  درامشب . فاعم  یشکباسح  زا  ار  دوخ  روشک ، نالوئسم  رگید  ای 

یداصتقا  / ١٣٨٠/٠٢/١٠ دسافم  اب  هزرابم  هرابرد  اوق  نارس  هب  یاهدام  تشھ  نامرف 

عالطا هنوگرھ  دننکن . اھر  ار  یلـصا  طاقن  دنورن و  کچوک  یاھاطخ  افعـض و  غارـس  هب  اھداسفلاما  اھهشیر و  هب  نتخادرپ  یاجب  هک  دینک  دیکات  مھم  نیا  ناراکردنا  تسد  هب 

هتشاد رظن  رد  ار  یمومع  راکفا  نانیمطا  شمارآ و  ظفح  هدوب و  هنوگتاغیلبت  هدیجنـسن و  تاراھظا  زا  رودب  دیاب  تسا ، مزال  دوخ  یاج  رد  هتبلا  هک  یمومع  راکفا  هب  یناسر 

. دشاب

نارھت  / ١٣٨٠/٠٢/٢٨ یهعمج  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

رد رگا  منکیم ، ضرع  ادـیکات  مھ  نم  اـما  دـننادیم ؛ ار  نیا  میوـگب ، مھ  هدـنب  هکنیا  نودـب  اـم  زیزع  مدرم  تسا . مھم  رایـسب  میتـفگ ، اـم  هـک  مـھ  داـسف  یهلاـسم  هـتبلا 

یاـھتورث نآ  اـب  یاهدـع  مھ  دـنام ، دـھاوخ  یقاـب  دوخ  یاـج  هب  اـھتیمورحم  مھ  نوچ  دـشابن ؛ تورث  هک  تسا  نیا  زا  رتدـب  دوش ، جرخ  دـب  اـما  دـشاب ، تورث  لوپ و  یاهعماـج 

یاھیگزرھ دایتعا و  داسف و  تسا -  روآداسف  شدوخ  هعماج ، زا  ییاھرـشق  ندوب  تسدـیھت  دـنروآیم . دوجو  هب  ار  داسف  داسف ، اـب  ماوت  قحاـن و  یهدـمآتسدهب  حیحـصان 

. دوش هزرابم  دیاب  داسف  اب  اذل  تسا ؛ مدرم  یاپ  ریز  یرگید  داسف  بادرم  زاب  شدوخ  مھ  داسف  هار  زا  یاهدع  ندش  دنمتورث  دنیآیم -  شیپ  رقف  رثا  رب  نوگانوگ 

مق  / ١٣٨٠/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

اب یگنرز ، اـب  یناـسک  هکنیا  ینعی  داـسف  هچ ؟ ینعی  داـسف  دـنمھفب . روشک  نـالووسم  یهمھ  دـیاب  ار  نیا  تسا . داـسف  اـب  هزراـبم  اـم ، لـئاسم  نیرتـمھم  زا  یکی  زورما 

نیا یهنازخ  هکنیا  یکی  دراد : ررـض  دنچ  راک  نیا  دننک . رپ  ار  دوخ  یاھهسیک  دنتفیب و  تلم  نیا  لاملاتیب  ناج  هب  بناجهبقح ، یهرھچ  اب  مرن و  برچ و  نابز  اب  ینادـنوناق ،

عمج کی  ای  رفن  کی  بیج  هب  دوش -  مدرم  یگدـنز  هب  نداد  ناماس  اھاتـسور و  ندرک  دابآ  یناـسربآ و  دـس و  هار و  لـپ و  نتخاـس  فرـص  دوش -  مدرم  فرـص  دـیاب  هک  روشک 

رارق دوخ  یـصخش  قودنـص  رد  ار  لاملاتیب  لوپ  زا  ناـموت  دراـیلیم  اـھھد  لاـس -  راـھچ  هس ، یھاـتوک -  تدـم  لوط  رد  مدآ  رفن  کـی  دـینیبیم  امـش  یتقو  دوریم . صاـخ 

یهزم دنـشچن ، ار  رقف  یهزم  دـنربب و  تذـل  یگدـنز  زا  مدرم  هک  درک  دابآ  ار  اتـسور  رازھ  الثم  دـشیم  نآ  اب  هک  یلوپ  نآ  تسا ، نیا  شیاـنعم  تسیچ ؟ شیاـنعم  دـھدیم ،

. دروآ گنچ  هب  ار  اھلوپ  نیا  یهمھ  لـفاغ ، دارفا  کـمک  زا  هدافتـسا  اـب  بناـجهبقح و  یهرھچ  اـب  مرن ، برچ و  ناـبز  اـب  یگنرز ، اـب  دـناوتب  رفن  کـی  دنـشچب ، ار  تحار  یگدـنز 

. دوریم بلطهدایز  هاوخدوخ و  صیرح و  عامط و  صخش  کی  بیج  هب  مدرم  لوپ  دوشیم و  یلاخ  لاملاتیب  هک  تسا  نیا  ررض  نیلوا  نیاربانب 

زا دـندید  یتقو  دـننک -  دـیلوت  دـنزادنیب و  هار  هعرزم  دـننک ، سیـسات  هناخراک  دـننک -  یداصتقا  تیلاـعف  روشک  رد  دوخ  لوپ  اـب  دـنھاوخیم  هک  یناـسک  تسا : نیا  مود  ررض 

بجوم یداصتقا  دسافم  اب  هزرابم  دنیوگیم  یاهدع  دننک . عورـشمان  راک  دـنورب  هک  دـنوشیم  قیوشت  مھ  اھنآ  دروآ ، تسد  هب  تورث  همھ  نیا  دوشیم  عورـشمان  یاھھار 

دوشیم قیوشت  هسوسو و  یرادهیامرـس  رھ  دوشن ، هزرابم  یداصتقا  داسف  اب  رگا  تسا ؛ سکع  هیـضق  میوگیم  نم  اما  دـنکن ؛ یراذگهیامرـس  رادهیامرـس ، هک  دوشیم 

« يراوختنار  » 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 5هاگياپ  هحفص 2 
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هب مھ  ار  نارگید  دساف ، کی  دوش . زیگنا  داسف  یاھراک  تسب و  دنب و  لوغـشم  دورب  رگید ، ینالوط  یاھھار  نآ و  تامدـقم  دـیلوت و  رـسدردرپ  راک  هب  ندـش  دراو  یاج  هب  هک 

. دنام دھاوخ  زاب  یداصتقا  تیلاعف  زا  روشک  هک  تسا  نیا  مود  ررض  نیاربانب  دنکیم . قیوشت  دناشکیم و  داسف 

نالووسم و ناریدم و  هب  تسا  روبجم  دنھدیمن ؛ هار  ار  وا  هک  میقتـسم  روط  هب  دنک ، هدافتـسا  ناناملـسم  لاملاتیب  زا  دھاوخب  یتقو  دـساف  مدآ  هک  تسا  نیا  موس  ررض 

ای هتـسناد  مھ  یـضعب  دـننکیم ، تمواقم  دارفا  یـضعب  هتبلا  دـنک . تمواقم  هوشر  لـباقم  رد  دـناوتیمن  مھ  یـسک  رھ  دـھدب . هوشر  دراد ، رارق  وا  هار  رـس  هک  یـسک  رھ 

نارومام دنکیم ، دساف  ار  ناریدم  دنکیم ؛ دساف  ار  یاهدع  نداد ، ینیریش  نداد و  هوشر  اب  دوخ ، فدھ  هب  ندیسر  یارب  دساف  مدآ  نیاربانب  دنوشیم . میلـست  هتـسنادن 

. دنکیم دساف  ار  هناخترازو  نالف  رومام  دنکیم ، دساف  ار  کناب  رومام  دنکیم ، دساف  ار 

نادیم رد  ندش  دراو  اھیف .» اوقـسفف  اھیفرتم  انرما  « ؛ دوشیم جـیار  هانگ  دـش ، جـیار  ناگدـبز  ناگبخن و  مدرم و  نیب  رد  مارح  یهمقل  لوپ و  یتقو  هک  تسا  نیا  مراھچ  ررض 

. تساھداسف ماسقا  عاونا و  یناوھش و  داسف  یسنج و  داسف  یقالخا و  داسف  نادیم  هب  دورو  یهمدقم  یلام ، داسف 

رد دوخ  یـسایس  فادھا  یارب  دـساف ، یاھمدآ  زا  یجراخ  نمـشد  دـنوشیم . لیدـبت  یجراخ  نمـشد  هاگیاپ  هب  دـندش ، دـساف  یمدرم  ناریدـم و  یتقو  هکنیا  مجنپ  ررض 

هدولآ یـسایس  ضارغا  هب  ار  میظع  داھج  نیا  منکیم  شھاوخ  روشک  نالووسم  زا  نم  تسا . هبناـجهمھ  داـھج  کـی  داـسف ، اـب  هزراـبم  دـنکیم . هدافتـسا  بوخ  روشک ،

، رطخ تیعقوم و  نتخانـشن  تسا . داھج  کی  تسا و  مزال  داسف  اب  هزرابم  زورما  هک  دـنمھفیم  هاگنآ  دنـشاب ، هتـشاد  ار  مزـال  یھاـگآدوخ  نآ  روشک  نـالووسم  رگا  دـننکن .

. تسا یگرزب  رایسب  رطخ  دوخ  نیا  هک  تسا  یھاگآدوخان  نامھ 

یوضر  / ١٣٨٢/٠١/٠١ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

هرخالاب دوشیم . هدھاشم  یھاگ  هک  تسا  صاخـشا  هب  هدش  هداد  صاصتخا  یاھتـصرف  اھـضیعبت و  تسا ، مدرم  ندش  درـسلد  ییارگاو و  تابجوم  زا  هک  یرگید  یهلاسم 

ار شناوارف  یهلثما  امـش  دوـخ  منزب و  لاـثم  مھاوـخیمن  هتبلا  نم  دـنکیم . هدافتـسا  لـئاسم  نیا  زا  دراد ، اـم  اـب  یناور  گـنج  هک  مھ  نمـشد  دـنوشیم و  عـلطم  مدرم 

، هطبار نیمھ  رد  تسین . تسرد  نم  رظن  هب  دنک ؛ ادیپ  دوجو  دیآیم ، شیپ  اھیضعب  یارب  هک  یصاصتخا  یاھتصرف  نابم و  یاھـضیعبت  نیا  دیراذگن  دیتسھ ، اجرھ  دینیبیم .

رد رتفد  زا  هک  مھ  یـشرازگ  دنداد و  ناشیا  هک  یـشرازگ  زا  یرادقم  نم  یلو  دننک ، نایب  دـشن  تصرف  یرھاظم »  » یاقآ اقافتا  هک  دریگیم  رارق  یداصتقا  دـسافم  یهلاسم 

یعوضوم داسف ، اب  یهزرابم  دـش . هئارا  نم  هب  هییاضق  یهوق  مرتحم  سیئر  مرتحم و  روھمج  سیئر  فرط  زا  یبوخ  یاھـشرازگ  مھ  یداصتقا  یلام و  داسف  اب  هزرابم  دروم 

یارب یمومع  تورث  دیلوت  تفرشیپ و  یاتسار  رد  هدش  ماجنا  یاھشالت  یهمھ  دوس  هک  دوشیم  بجوم  یتلود  یاھهاگتسد  رد  یداصتقا  داسف  تسا . یساسا  یلصا و 

اب اھنت  هن  یسایسریغ  یسایس و  رصانع  زا  یضعب  هنافساتم  تسیدج . داسف ، اب  یهزرابم  اذل  دوش ؛ ریزارـس  یچهدافتـساوس  روختفم و  یاهدع  بیج  هب  مدرم ، هافر 

یداصتقا یلام و  داسف  اب  هزرابم  تسا . غورد  عقاو و  فالخ  طـلغ ، نیا  دـندز . یـصوصخ  یـسایس و  باـسح  هیوست  کـی  بسچرب  نآ  رب  هکلب  دـندرکن  یھارمھ  تکرح  نیا 

اب دیاب  دوشیم . هلاسم  لصا  ندش  مگ  بجوم  لاجنج  دنزادنین ؛ هار  هب  لاجنج  هک  مدرک  شرافـس  هیرجم  هییاضق و  یهوق  نیلوئـسم  هب  نم  هتبلا  دراد . همادا  تسیدـج و 

هب هزراـبم  هییاـضق  یهوق  رد  تسا  نآ  یاـھهزاورد  اـھهناھد و  قیرط  زا  یلاـم  داـسف  دـشر  زا  یریگولج  یریگـشیپ و  یاـنعم  هب  هیرجم  یهوق  رد  هزراـبم  نیا  درک . هزراـبم  نآ 

. دوشیم لماش  ار  اھنآ  تازاجم  نازیگناداسف و  نیمرجم و  بیقعت  تسا و  رگید  یوحن 

ار نآ  یهمادا  دناهتـسب و  لد  هزرابم  نیا  هب  مدرم  هک  دـھدیم  ناشن  مراد ، روشک  رـسارس  زا  هدـنب  هک  یتاعالطا  تساکتا . داـمتعا و  دـیما ، یهطقن  مدرم  یارب  هزراـبم  نیا 

نیب میرادـن . هدرکهنال  داسف  یتموکح  یتلود و  یاھهاگتـسد  رد  راگدرورپ  لـضف  هب  اـم  دوش . هتفرگ  یدـج  اھهاگتـسد  یهمھ  رد  دـیاب  رما  نیا  دـنراد . مھ  قح  دـناناھاوخ ؛

رد تسا . توافت  تسا ، داـسف  رب  نآ  ناـینب  هک  توغاـط  میژر  لـثم  ییاھهاگتـسد  و  دنـشاب ، دـساف  دـننک و  هدافتـساوس  نآ  ازجا  رد  یناـسک  تسا  نکمم  هک  یھاگتـسد 

. تسا هدوب  یگشیمھ  تداع  یعطق و  یهیور  تنس و  کی  سار  هشیر و  زا  یمومع  لاوما  لیم  فیح و  یبلطایند و  هدافتساوس ، داسف ، توغاط ، هاگتسد 

دوجو رانک  هشوگ و  رد  هشیمھ  یچهدافتـساوس  یرـصانع  تسا . هتـشاد  زاب  یزیچ  نینچ  زا  ار  هعماج  لـحار ، ماـما  مالـسا و  شور  میلاـعت و  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  رد 

هتبلا دوش . هزرابم  اھنآ  اب  یدج  روطهب  دیاب  دننکیم . هدافتساوس  دوخ  یاھهسیک  ندرکرپ  یارب  اھنآ  تاناکما  زا  یتلود ، یاھهاگتـسد  زا  نوریب  رد  مھ  یناسک  دناهتـشاد .

یاھتکرح زا  دـننکیم  یعـس  مھ  روشک  جراخ  لخاد و  نانمـشد  دـننکیم . ینکارپهعیاش  دـنزادرپیم و  تاغیلبت  هب  دـنراد و  لوپ  نوچ  تسیراوشد ؛ راـک  اـھنآ  اـب  هزراـبم 

اھراک نیا  هتبلا  دش . دـھاوخ  روطنیا  هللااشنا  درادرب و  هار  رـس  زا  ار  عناوم  نیا  یهمھ  دـناوتیم  نالوئـسم  مزاج  مزع  تمھ و  هدارا و  دـننک . یریگولج  روشک  رد  یحالـصا 

. تسا تدم  دنلب 

قیفوت و هب  نالوئـسم  میراودـیما  دوب . یعقاو  راک  لـمع و  رظتنم  یتسیاـب  درک . یروادشیپ  دوب و  لاـجنج  رظتنم  دـیابن  داـسف ، اـب  هزراـبم  یارب  منکیم  ضرع  زیزع  مدرم  هب 

. دننک لابند  ار  هار  نیا  تیدج  اب  دوخ  مزاج  مزع  تمھ و  اب  و  هادفانحاورا )  ) اھیقب ترضح  یهیعدا  اب  یھلا ، کمک 

تلود  / ٠۵/١٣٨٢/٠۶ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

هرخالاب دوشیم . هدھاشم  یھاگ  هک  تسا  صاخـشا  هب  هدش  هداد  صاصتخا  یاھتـصرف  اھـضیعبت و  تسا ، مدرم  ندش  درـسلد  ییارگاو و  تابجوم  زا  هک  یرگید  یهلاسم 

ار شناوارف  یهلثما  امـش  دوـخ  منزب و  لاـثم  مھاوـخیمن  هتبلا  نم  دـنکیم . هدافتـسا  لـئاسم  نیا  زا  دراد ، اـم  اـب  یناور  گـنج  هک  مھ  نمـشد  دـنوشیم و  عـلطم  مدرم 

، هطبار نیمھ  رد  تسین . تسرد  نم  رظن  هب  دنک ؛ ادیپ  دوجو  دیآیم ، شیپ  اھیضعب  یارب  هک  یصاصتخا  یاھتصرف  نابم و  یاھـضیعبت  نیا  دیراذگن  دیتسھ ، اجرھ  دینیبیم .

ام رتفد  زا  هک  مھ  یـشرازگ  دنداد و  ناشیا  هک  یـشرازگ  زا  یرادقم  نم  یلو  دننک ، نایب  دـشن  تصرف  یرھاظم »  » یاقآ اقافتا  هک  دریگیم  رارق  یداصتقا  دـسافم  یهلاسم 

زا یـضعب  دندروآ و  دوجوهب  هوق  هس  نارـس  نایاقآ  هک  یداصتقا  دسافم  اب  هزرابم  داتـس  نآ  رد  صوصخب  تسا ؛ هدش  یبوخ  یاھراک  مدرک . هاگن  لیـصفت  هب  دوب ، هدـش  هیھت 

. تسا هدنام  فقوتم  سلجم  تلود و  تایئارجا  مخ  چیپ و  رد  ابلاغ  اھنآ  زا  یلیخ  هک  دناهتشاد  یبوخ  تابوصم  اجنآ  رد  دنتسھ . وضع  نآ  رد  مھ  هسلج  رد  رـضاح  ناتـسود 

، دنک لابند  ار  یداصتقا  دسافم  اب  هزرابم  دیاب  هک  یزکرم  نم  داقتعا  هب  هک  متفگ  یرگید  یهسلج  ای  تلود  ناتسود  امـش  اب  یاهسلج  رد  هک  دوب  هتـشذگ  لاس  رد  مرظن  هب 

هحیال هک  ییاجنآ  دھاوخب . دجهب  ار  یداصتقا  دسافم  اب  هزرابم  دیایب و  نادـیم  هب  دـنک و  رپس  هنیـس  تلود  دـیاب  دریگیم . رارق  رخآ  یهلحرم  رد  هییاضق  یهوق  تسا و  تلود 

نوناق جاتحم  هک  ییاجنآ  دنک . ارجا  تقدهب  دوشیم ؛ نوناق  لکـش  هب  دیآیم  هحیال  یتقو  دنک . هبلاطم  سلجم  زا  دـھدب و  سلجم  هب  هلـصافالب  دـنک و  میظنت  دـھاوخیم ،

. میریگب یدج  ار  هلاسم  نیا  دیاب  دنک ؛ لابند  دجهب  هرخالاب  دنکیم . تیافک  تلود  یاھهمانبیوصت  نوگانوگ و  یاھهمانشخب  تسین ،

« يراوختنار  » 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 5هاگياپ  هحفص 3 
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هدز یدایز  یاھفرح  تیعورـشم  یهرابرد  نالا  تساـم . تیعورـشم  یهیاـپ  نیا ، تسا . یھاوختلادـع  زین  ضیعبت و  داـسف ، اـب  هزراـبم  هب  هتـسباو  امـش  نم و  تیعورـشم 

؛ دوب دھاوخ  عورـشمان  مدوجو  ماهتـسشن ، اجنیا  هک  نم  اتقیقح  میـشابن ، تلادـع  لابند  ام  رگا  هک  تسا  نیا  هیـضق  تقیقح  اما  مدـلب ؛ اھفرح  نیا  زا  مھ  هدـنب  دوشیم ،

بھاوم زا  ار  هعماج  میاهدمآ  ام  میاهدمآ . ضیعبت  عفر  تلادع و  یارب  ام  روطنیمھ . مھ  نارگید  دوب ؛ دھاوخ  عورـشمان  فرـصت  منک ، فرـصت  هچرھ  مراد و  رایتخا  هچرھ  ینعی 

یگدنز زا  ام  هک  تسین  نیا  فرح  نیا  یانعم  هتبلا  مینک . رادروخرب  یونعم  یقالخا و  بھاوم  نینچمھ  و  دراد -  دوجو  تلادـع  رد  یھلا  بھاوم  نیرتمھم  هک  شدوخ -  یھلا 

هتشاد مھ  یناریو  یایند  دسرب و  یونعم  بھاوم  نآ  هب  دھاوخب  ناسنا  هک  درادن  ناکما  دوشیمن و  ایند  نودب  ترخآ  الصا  دوشیم ؟ رگم  ریخن ، مینک ؛ تلفغ  مدرم  ییایند 

ندرک دابآ  همھ  اھراک  نیا  مینک و  دابآ  ار  ایند  دیاب  نم -  مھ  دینادیم ، امـش  مھ  هک  تسا  یبلاطم  منک -  رارکت  ار  اھنآ  مھاوخیمن  هک  دراد  یحـضاو  لیالد  راک ، نیا  دـشاب .

دمآرد دییامرفب  ضرف  الاب و  دمآ  دشر -  خرن  دوشیم  هتفگ  هک  طلغ  ریبعت  هب  نامدـشر -  هک  مریگ  دروخیمن . درد  هب  تیونعم  زا  رود  تلادـع و  زا  رود  دابآ  یایند  اما  تسایند ؛

. دندنام هنسرگ  مورحم و  مدرم ، زا  یمیظع  شخب  دیسر و  یدودحم  شخب  کی  هب  دمآرد  نیا  یهدمع  ینعی  دوبن ؛ هعماج  رد  تلادع  اما  دش ؛ ربارب  هس  ربارب و  ود  نامهنارس 

هزرابم اب  زج  مھ  نیا  مینک و  رقتسم  هعماج  رد  ار  تلادع  هک  تسا  نیا  ام  فیلکت  میراد . هدھعرب  ام  هک  تسین  یفیلکت  نآ  نیا ، میھد ؛ ماجنا  دیاب  ام  هک  تسین  یراک  نیا ،

. دوشیم میظنت  اجنیا  تلادع  راک  زا  یشخب  تسین . ریذپناکما  نکهدافتساوس  راوختفم و  یاھناسنا  یبلطنوزفا  داسف و  هیلع 

نادمھ  / ١۵/١٣٨٣/٠۴ ناتسا  مدرم  رادید  رد  تانایب 

ی هدھع رب  مھ  و  یمالـسا -  یاروش  سلجم  هییاضق و  ی  هوق تلود ، ی  هدھع رب  تسا -  نالووسم  ی  هدھع رب  مھ  نیا ، دنک ؛ ادیپ  تمالـس  یعامتجا  یداصتقا و  تابـسانم 

تاعونـصم زا  هدافتـسا  رد  رخاـفت  هب  شیارگ  یطارفا و  ییارگ  فرـصم یراوخاـبر ، قاـچاق ، جاور  ینعی  هچ ؟ ینعی  طـلغ  یعاـمتجا  یداـصتقا و  تابـسانم  تـسا . مدرم  داـحآ 

رد یلخاد  تاعونصم  زا  ی  هدافتـسا هب  راختفا  دیاب  دنک . یم راکیب  یجراخ  رگراک  عفن  هب  ار  یناریا  رگراک  هک  تسا  نیا  شیانعم  هک  نآ ، یلخاد  یاھ  هنومن لباقم  رد  یجراخ 

. دنھد تیمھا  دننک و  هجوت  هتکن  نیا  هب  مدرم  داحآ  دعب  ی  هجرد رد  و  هناگ ، هس یاوق  یتلود و  یاھ  هاگتسد نالووسم و  دوخ  لوا  ی  هجرد رد  دوش . رادیب  نالووسم  مدرم و 

جاور هدروآداب  یاھتورث  ندروآ  تسد  هب  یارب  تردـق  زا  ی  هدافتـساوس یتقو  دـشاب ، هتـشاد  جاور  یراوخ  تنار یتقو  دـشاب ، مکاح  هعماج  رد  یداصتقا  طلغ  تابـسانم  یتقو 

هک یراد  هیامرـس دـنک ، یم دـیلوت  هک  یراکتعنـص  دـشک ، یم تمحز  هـک  یزرواـشک  دوـش . یم دـیماان  تـسا ، یعقاو  شکتمحز  هدـننک و  دـیلوت  هـک  یـسک  دـشاب ، هتـشاد 

دوخ باصعا  تقو و  هک  یی  یـضاق دنک ، یم سیردت  هاگـشناد  رد  هک  یداتـسا  دیوگ ، یم سرد  هسردم  رد  هک  یملعم  دزیر ، یم قرع  هک  یراکندعم  دنک ، یم یراذگ  هیامرس

دیکات میتفگ و  ام  هک  نیا  دنوش . یم سویام  دوش ، یمن دروخرب  نآ  اب  تسا و  زاب  هعماج  رد  یداصتقا  طلغ  تابسانم  یارب  هار  دننیبب  یتقو  دنک ، یم فرـص  حیحـص  راک  هب  ار 

. دننک یم یدج  یاھبیسآ  راچد  ار  روشک  تفرشیپ  ساسا  اھ  هدیدپ نیا  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب دوش ، هزرابم  قاچاق  یداصتقا و  دسافم  اب  دیاب  هک  میدرک 

ای دننک ، یم راک  ای  دننک ، یم یراذـگ  هیامرـس ای  هک  دـننک  گنت  یناسک  رب  ار  هصرع  دـیابن  یداصتقا  نادـسفم  ناراوخ و  هدایز ناھاوخ ، هدایز عورـشمان ، یاھتورث  ناگدـنروآدرگ 

هزرابم یداصتقا  داسف  نایرج  اب  یداصتقا و  دسافم  اب  دیاب  ماظن  دنراد . اھنآ  زا  رتمک  رایسب  یدمآرد  دنھد و  یم شرتسگ  ار  ملع  ای  دنناوخ ، یم سرد  ای  دنشک ، یم تمحز 

. تسا هییاضق  ی  هوق تلود و  سلجم و  ی  هفیظو نیا  دنک ؛

مب  / ٠٢/١٣/١٣٨۴ مدرم  رادید  رد  تانایب 

یتدم دینک . ادیپ  تسا ، تاراظتنا  نیا  یوگخـساپ  هک  ار  یـسک  دینک و  هاگن  تشاد . دیھاوخ  مھ  هدنیامن  باختنا  الامتحا  روھمج ، سیئر  باختنا  رب  یهوالع  مب  مدرم  امش 

راک دراد ، جایتحا  ام  روشک  هچنآ  دندرک . مرگرس  درادن -  یـشقن  چیھ  مدرم  یعقاو  یگدنز  رد  هک  اوتحمیب -  چوپ و  یاھفرح  یطخ و  یحانج و  یـسایس و  لئاسم  هب  ار  ام 

یهوق تمھ  نیرتمھم  تسا . یراوختنار -  نایاقآ ، لوق  هب  و  ینوناقریغ -  یاھیھاوخنوزفا  داسف و  ضیعبت و  نودب  تلادع و  اب  هارمھ  یونعم ، یدام و  یهعسوت  دیلوت و  و 

رتکانرطخ روشک  یارب  مھ  هلزلز  یالب  زا  اھیرامیب  نیا  دنتـسیاب . جالعلابعـص  یاھیرامیب  نیا  لباقم  رد  دنناوتب  هک  دـشاب  نیا  دـیاب  هییاضق  یهوق  هننقم و  یهوق  هیرجم و 

. تسا ریگهمھ  نوچ  تسا ؛

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

هدنز رادیب و  دنمـشناد و  نآ  مدرم  دـشاب و  هتفرـشیپ  هک  میھاوخیم  یروشک  ماظن و  ام  تایـصوصخ . نیا  اب  ییهدـنیآ  میـسرت  زا  تسا  ترابع  ام  یناریا  ناوج  ییارگنامرآ 

هچ یتنس ، فارشا  هچ  دشاب -  هتشادن  تیمکاح  نآ  رب  فارشا  یهقبط  دشاب ؛ داسف  زا  یاربم  دشاب ؛ تلادع  زا  رادروخرب  روشک  دنـشابن ؛ هدولآباوخ  هدزتلفغ و  دنـشاب ؛

تردق و زا  رادروخرب  دننک -  هدافتسا  یداصتقا  نوگانوگ  یاھتنار  زا  نایاقآ  لوق  هب  دنشاب و  فارشا  عقاو  رد  اما  دشابن ، فارـشا  ناشمـسا  تسا  نکمم  هک  یدیدج  یهقبط 

. دھد میلعت  ام  هب  ار  اھنیا  هک  دراد  ار  تیفرظ  نیا  مالسا  دشاب . زیزع  مالسا  نید و  فراعم  زا  یهتفرگ  ماھلا  اھنیا  یهمھ  و  دشاب ؛ یسایس  ماکحتسا 

یروھمجتسایر  / ١٢/٠۵/١٣٨۴ مکح  ذیفنت  مسارم  رد  تانایب 

زا یریگوـلج  تسا ؛ مدرم  داـحآ  قوـقح  هب  هجوـت  تسا ؛ ییارگ  قـح تـسین ؛ یوردـنت  تلادـع ، دـننک . موـکحم  مـھتم و  ار  تلادـع  یوردـنت ، ناوـنع  اـب  دـنھاوخ  یم یـضعب 

، دباتـشن اھنآ  ددم  هب  ینوناق  لووسم  هاگتـسد  رگا  هک  دنوش  یم ادیپ  یدایز  ناسک  روشک  کی  رد  تسا . نامولظم  قوقح  هب  یدعت  زواجت و  زا  یریگولج  تسا ؛ یراوخ  هژیو

یملع یاھ  هویـش اب  تفلاخم  یوردنت و  دیابن  ار  تلادع  تسا . نیمورحم  رـشق  هب  هژیو  هجوت  رادمتلادع ، تلود  ی  هفیظو دنوش . یم لامدگل  نوگانوگ  یاھ  یریگرد جاوما  رد 

. درک رقتسم  هعماج  رد  ار  تلادع  ناوت  یم ریبدت  اب  هناملاع و  یاھ  هویش ی  همھ زا  هدافتسا  اب  تسناد .

تلود  / ٠٧/١٧/١٣٨۴ تایھ  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

یف هل  هنوعم  لقا  و  اخرلا ، یف  هنووم  یلاولا  یلع  لقثا  هیعرلا  نم  دحا  سیل  و  . » میدرک سمل  میدـید ، اعقاو  ار  نیا  هدوب ، راک  یوت  نامتـسد  هک  ییاھتدـم  نیمھ  رد  مھ  ام 

اجهمھ رد  صاخ  یاھھورگ  هصاخلا ؛» لھا  نم  رھدلا  تاملم  دنع  اربص  فعـضا  و  عنملا ، دنع  ارذع  اطبا  و  اطعالا ، دنع  اوکـش  لقا  و  فاحلالاب ، لاسا  و  فاصنالل ، هرکا  و  البلا ،

ام هب  ار  ناکما  نالف  دـیھدب ، ام  هب  ار  زیچ  نالف  تسا ؛ داـیز  ناـشتاعقوت  تسا ؛ رتشیب  همھ  زا  یلاو  رب  ناـشهنووم  یناوارف ، شیاـسآ و  اـخر و  تقو  رد  ـالوا  دـنتیذا ؛ یهیاـم 

. دنراد صاخ  یاھھورگ  نیمھ  ابلاغ  تموکح  رب  ار  هنیزھ  نیرتشیب  تسین ، یلکـشم  تسین و  یگنج  تسا و  تینما  هک  تلود ، روشک و  یتحار  شیاسآ و  ماگنھ  دـیھدب .

اھنیا ار  کمک  رادقم  نیرتمک  اھیتخـس  رد  البلا ؛» یف  هل  هنوعم  لقا  و  : » دـننکیم رداص  یلک  مکح  قلطم  روطهب  هن ، ترـضح  اما  ابلاغ ، مییوگیم  نامدوخ  فعـض  یور  ام 

هرکا و  . » دنتـسھ نادیم  رد  رتمک  تسین ؛ یربخ  چیھ  صاخ  یاھھورگ  نیا  زا  دنکیم ، هلمح  ینمـشد  دـیآیم ، شیپ  ییینماان  دـیآیم ، شیپ  یگنج  رگا  الثم  دـننکیم .

رد رترـصم  همھ  زا  فاحلالاب ؛» لاسا  و  . » دیآیم ناشدـب  اھنیا  همھ ، زا  رتشیب  تاواسم ، لدـع و  فاصنا و  زا  دـنرتهراک ؛ رتدونـشخان و  فاصنا ، هب  تبـسن  همھ  زا  فاصنالل ؛»

تباـجا مھ  تقو  کـی  دـنکیم ؛ تباـجا  دراد ، ناـکما  ناـسنا  تقوکـی  دـننکیم ؛ تساوـخرد  ار  یزیچ  دنـسیونیم و  هماـن  مھ  یلوـمعم  مدرم  هتبلا  دـنیاھنیا . تساوـخرد ،
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. دنبـسچیم هنک  لثم  دـنھاوخیم ، یزیچ  رگا  دـنایداصتقا -  یـسایس و  ناراوخهژیو  وزج  هک  ییاھنیا  صاخ -  یاھھورگ  اـما  درادـن . یموس  مود و  یهعفد  رگید  دـنکیمن ؛

. دنربب دننکب و  یزیچ  کی  هرخالاب  ات  دننکیمن  لو  رارصا . حاحلا و  ینعی  فاحلا ،

یداع مدرم  دنرادن . یرازگرکش  چیھ  هدیسریم ؛ اھنآ  هب  دیاب  هدوب و  یقح  هناک  دنرازگیم ؛ ار  ساپـس  نیرتمک  یھدیم ، یزیچ  اھنآ  هب  یتقو  اطعالا ؛» دنع  ارکـش  لقا  «و 

نیرتھب رگا  لباقم ، رد  دـننکیم . یرازگرکـش  دـننکیم ، تبحم  دـننکیم ، اعد  دـیزاسیم ، یکچوک  یهسردـم  امـش  تکلمم ، مورحم  یهشوگ  نالف  رد  رگا  هن ؛ یلومعم  و 

. دنتسھ نیرتساپسمک  دیھدب ، دارفا  نآ  هب  مھ  ار  تاناکما 

یتقو رھدلا ؛» تاملم  دنع  اربص  فعـضا  و  . » دننکیمن لوبق  ار  رذع  اھنیا  دـشاب ، هتـشاد  مھ  یرذـع  رگا  دـھدیمن ، اھنآ  هب  یزیچ  ناسنا  یتقو  عنملا ؛» دـنع  ارذـع  اطبا  «و 

ناـشن یربـصیب  دـنیاھنیا ؛ رتنزقن  رتربـص و  مک  همھ  زا  دـیایب ، شیپ  یعاـمتجا  یاـیالب  اـی  یعیبـط  یـالب  رگا  دـنرتربص . مک  همھ  زا  اـھنیا  دـیآیم ، شیپ  هناـمز  تالکـشم 

. دنمدرم یهدوت  نید ، یهیاپ  همالا ؛» نم  هماعلا  ادعالل  هدعلا  نیملسملا و  عامج  نیدلا و  دامع  امنا  و  . » دنبوکیم نیمز  هب  اپ  یھ  دنھدیم و 

یمالسا  / ٠٣/٢٩/١٣٨۵ یروھمج  ماظن  نارازگراک  نالوئسم و  رادید  رد  تانایب 

، میتفیب تلادع  رکف  هب  یداصتقا ، دشر  همانرب  هس  ود ، ندش  لصاح  زا  دعب  میراذگب  مینک و  تسرد  یداصتقا  دشر  یهمانرب  ام  هک  نیا  تسا . تلادع  ام ، یدوجو  یهفسلف 

، تلادع ندرک  انعمرد  تسا  نکمم  هتبلا  تسیچ ؟ تلادـع  الاح  دـننک . ادـیپ  ار  شھار  دـننک و  یزیرهمانرب  دورب ؛ شیپ  تلادـع  یاپمھ  دـیاب  یداصتقا  دـشر  تسین . یقطنم 

راـھم راکتـسرد و  قیوشت  ربارب ، یاھتـصرف  نداد  اھهلـصاف ، ندرک  مک  دراد : دوجو  ییاھملـسم  ردـق  کـی  اـما  دنـشاب ؛ هتـشاد  رظن  فـالتخا  ییاـھھورگ  اـی  یناـسک  یدارفا ،

ریز روشک  زکرم  لثم  ار  ریقف  قطانم  روشک و  تسدرود  قطانم  اھرظن -  راھظا  اھتواضق ، اھبصن ، لزع و  ندرک -  جیار  یتیمکاح  یهندب  رد  ار  تلادع  یلم ، تورث  هب  نازواجتم 

. دریگب ماجنا  دـیاب  هک  تسا  تلادـع  یاھقافتا  دروم  اھملـسم و  ردـق  زا  نتـسناد ، عباـنم  نیا  کـلام  بحاـص و  ار  همھ  ندـناسر ، همھ  هب  ار  روشک  یلاـم  عباـنم  ندروآ ، رظن 

، دـھاوخیم تیعطاق  الوا  دوشیمن ؛ تسرد  فراعت  اب  تلادـع ، دوشیمن ؛ تسرد  یریمب  وت  مریمب ، نم  اب  تلادـع ، تیعطاق . دـنمزاین  تسا و  لصا  کـی  تلادـع  نیارباـنب ،

یاھزاین شیپ  اھطرش و  شیپ  وزج  مھ  نیا  دھاوخیم ؛ بیذھت  یزاسدوخ و  همھ ، زا  رتالاب  دراد و  مزال  ندوب  یمدرم  یتسیزهداس و  اثلاث  دھاوخیم ، مدرم  اب  طابترا  ایناث 

. تساھنیا امـش  نم و  یهفیظو  مینک ؛ ارجا  ار  تلادع  میناوتب  ات  میـشکب ، نامدوخ  تروص  رـس و  هب  یتسد  کی  مینک و  تسرد  ار  نامدوخ  دـیاب  لوا ، تسا . تلادـع  یارجا 

. مینک هزرابم  داسف  ناراوخهژیو و  اب  دیاب  اعقاو 

تلود  / ٠۶/١٣٩٠/٠۶ تئیھ  یاضعا  یروھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

یتسیزهداـس و اـی  یزیتسرابکتـسا ، اـی  یھاوختلادـع ، ـالثم  دراد ؛ هبذاـج  اـم  نموـم  مدرم  یارب  اھراعـش  نیا  هک  تسھ  دوـب و  یئاھراعـش  مھد  مھن و  تلود  یاـھراعش 

، منکب ضرع  نم  و  هناقداص . یناسرتمدخ  ای  یداصتقا ، ریغ  یداصتقا و  لئاسم  رد  تاطابترا  زا  یهدافتسا  وس  یراوخهژیو و  اب  یهلباقم  ای  یرگیفارشا ، شنم  اب  یهلباقم 

دناهتسبلد و اھراعش  نیا  هب  مدرم  ینعی  دوب . اھراعـش  نیا  لاس ٨٨ -  رد  هچ  لاس ٨۴ ، رد  هچ  روھمج -  سیئر  هب  تلود و  هب  مدرم  لاـبقا  تلع  دـینادیم ؛ ار  نیا  مھ  اـمش 

ام راوگرزب  ماما  هک  دوب  یئاھـشزرا  لوصا و  هب  یدنبیاپ  اھراعـش ، نیرتیـساسا  یهلمج  زا  دیرادنرب . تسد  اھراعـش  نیا  زا  دـننکیم . ساسحا  ار  اھنآ  ترورـض  اھنآ و  هب  زاین 

یایتاغیلبت رازبا  اھام  هکنیا  نودـب  ینعی  دوب . اھراعـش  نیمھ  یمالـسا ، بالقنا  هب  یدـنمهقالع  دـشر  لماع  مھ  اـیند  رد  اـقافتا  هک  درک ؛ حرطم  درک و  هعماـج  دراو  ار  اـھنیا 

نیا دش ؛ یراج  یراس و  ایند  رسارس  رد  اھتلم و  نیب  رد  ام  راوگرزب  ماما  تیبوبحم  ناونع و  میریگب ، راک  هب  میـشاب و  دلب  ار  یفاک  یتاغیلبت  یاھهویـش  ای  میـشاب ، هتـشاد 

اکیرمآ و شرھظم  زورما  هک  رابکتـسا -  یرھاظ  یهقئاـف  تردـق  لـباقم  رد  امـش  هک  مھ  نیا  دوخ  دوب . اـھیریگتھج  اـھدرکیور و  نیمھ  رطاـخ  هب  اھراعـش و  نیمھ  رطاـخ  هب 

شرورپ دروآیم و  دوـجو  هب  دـیما  اـھتلم  لد  رد  نیا  دوـخ  دـنکیم ؛ داـجیا  تیبوـبحم  نیا  دوـخ  دـنکیم ؛ داـجیا  شزرا  دـیتسیایم ، تسا -  یناـھج  یللملانیب و  مسینوـیھص 

. دریگن تروص  یزواجت  اھراعش  نیا  زا  درکلمع ، عون  رد  دروخرب ، عون  رد  تاراھظا ، رد  اھشور ، رد  دیشاب  بقارم  داد . تسد  زا  دیابن  ار  نیا  دھدیم ؛

تلود  / ٠۶/١٣٩٠/٠۶ تئیھ  یاضعا  یروھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

یتسیزهداـس و اـی  یزیتسرابکتـسا ، اـی  یھاوختلادـع ، ـالثم  دراد ؛ هبذاـج  اـم  نموـم  مدرم  یارب  اھراعـش  نیا  هک  تسھ  دوـب و  یئاھراعـش  مھد  مھن و  تلود  یاـھراعش 

، منکب ضرع  نم  و  هناقداص . یناسرتمدخ  ای  یداصتقا ، ریغ  یداصتقا و  لئاسم  رد  تاطابترا  زا  یهدافتسا  وس  یراوخهژیو و  اب  یهلباقم  ای  یرگیفارشا ، شنم  اب  یهلباقم 

دناهتسبلد و اھراعش  نیا  هب  مدرم  ینعی  دوب . اھراعـش  نیا  لاس ٨٨ -  رد  هچ  لاس ٨۴ ، رد  هچ  روھمج -  سیئر  هب  تلود و  هب  مدرم  لاـبقا  تلع  دـینادیم ؛ ار  نیا  مھ  اـمش 

ام راوگرزب  ماما  هک  دوب  یئاھـشزرا  لوصا و  هب  یدنبیاپ  اھراعـش ، نیرتیـساسا  یهلمج  زا  دیرادنرب . تسد  اھراعـش  نیا  زا  دـننکیم . ساسحا  ار  اھنآ  ترورـض  اھنآ و  هب  زاین 

یایتاغیلبت رازبا  اھام  هکنیا  نودـب  ینعی  دوب . اھراعـش  نیمھ  یمالـسا ، بالقنا  هب  یدـنمهقالع  دـشر  لماع  مھ  اـیند  رد  اـقافتا  هک  درک ؛ حرطم  درک و  هعماـج  دراو  ار  اـھنیا 

نیا دش ؛ یراج  یراس و  ایند  رسارس  رد  اھتلم و  نیب  رد  ام  راوگرزب  ماما  تیبوبحم  ناونع و  میریگب ، راک  هب  میـشاب و  دلب  ار  یفاک  یتاغیلبت  یاھهویـش  ای  میـشاب ، هتـشاد 

اکیرمآ و شرھظم  زورما  هک  رابکتـسا -  یرھاظ  یهقئاـف  تردـق  لـباقم  رد  امـش  هک  مھ  نیا  دوخ  دوب . اـھیریگتھج  اـھدرکیور و  نیمھ  رطاـخ  هب  اھراعـش و  نیمھ  رطاـخ  هب 

شرورپ دروآیم و  دوـجو  هب  دـیما  اـھتلم  لد  رد  نیا  دوـخ  دـنکیم ؛ داـجیا  تیبوـبحم  نیا  دوـخ  دـنکیم ؛ داـجیا  شزرا  دـیتسیایم ، تسا -  یناـھج  یللملانیب و  مسینوـیھص 

. دریگن تروص  یزواجت  اھراعش  نیا  زا  درکلمع ، عون  رد  دروخرب ، عون  رد  تاراھظا ، رد  اھشور ، رد  دیشاب  بقارم  داد . تسد  زا  دیابن  ار  نیا  دھدیم ؛
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