
١٣۶٨/٠۴/٢٣ /  ( هر ) ینیمخ ماما  لاحترا  زور  نیملھچ  رد  ناریا  فیرش  تلم  هب  مایپ 

اب یبـالقنا ، ناـمرآ  هیحور و  اـب  ماوت  یعاـمتجا و  تلادـع  اـب  هارمھ  یداـم  هاـفر  نآ ، رد  هک  هنومن  یروشک  نتخاـس  زا  تسا  تراـبع  هدـمع  فدـھ  بـالقنا ، زا  هلحرم  نیا  رد 

نکمم نوگانوگ  لحارم  زا  نآ  روبع  بـالقنا و  یاـقب  دـشاب ، تلفغ  دروم  اـی  فیعـض  یلـصا ، نکر  راـھچ  نیا  زا  کـیرھ  دوش . نیماـت  مالـسا  یقـالخا  یاھـشزرا  زا  یرادروخرب 

. دش دھاوخن 

یداـبآ و رظن  زا  روشک  هک  تسا  ینعم  نیدـب  هکلب  تسا - برغ  گـنھرف  موش  یاـھتاغوس  زا  یکی  دوـخ ، هک  تسین - ییارگ  فرـصم ی  هیحور جـیورت  یاـنعم  هب  یداـم ، هاـفر 

یاھورین یتاذ  یاھدادعتـسا  رب  هیکت  اب  تراجت ، دـیلوت و  جاور  یداصتقا و  قنور  هعماج ، تشادـھب  تمالـس و  نیمات  یعیبط ، عبانم  زا  هدافتـسا  نداعم و  جارختـسا  نارمع ،

. ددنبرب تخر  یگداتفا  بقع رقف و  یاھ  هناشن دوش و  یناگمھ  هبرجت  قیقحت و  گنھرف و  ملع و  دسرب و  لوبق  لباق  دح  هب  یدوخ ، یناسنا 

١٣۶٨/٠۴/٢٣ /  ( هر ) ینیمخ ماما  لاحترا  زور  نیملھچ  رد  ناریا  فیرش  تلم  هب  مایپ 

ایند زورما  نز  درگ  رب  یناھج  رگلواپچ  ناراد  هیامرـس هک  ار  یگدز  فرـصم ماد  دننادب . تسا ، هداد  نانآ  هب  مالـسا  هک  ار  یتمظع  ردـق  دـیاب  یمالـسا  یروھمج  ماظن  رد  ناوناب 

بلاغ هتفرـشیپ و  یاھروشک  رد  هک  ار  اھداسف  عاونا  هب  یگدولآ  نادرم و  اب  رابودنب  یب ترـشاعم  یگنھرب و  دـننام  یبرغ ، گنھرف  یاھـشزرا  دـض  دـنردب و  الماک  دـنا ، هدـینت

بالقنا یاھنادیم  رد  راک و  تسایـس و  یاھ  هنحـص رد  هک  یناریا  نز  زورما  هک  دننادب  دنرگنب و  ترفن  ریقحت و  مشچ  هب  تسا ، مکاح  نانز  یگدـنز  رب  هداتفا  بقع  یاھروشک 

. دننک یم قیدصت  ناھج  یاج  همھ  رد  نیب  قح فصنم و  نانز  نادرم و  ار  نیا  و  تسایند ، نانز  نیرترب  دراد ، روضح  ینماد  کاپ اوقت و  اب 

ینویلیم  / ١٣۶٨/٠٩/٠٢ تسیب  شترا  ناھدنامرف  یئامھدرگ  هب  اوق  لک  هدنامرف  مایپ 

راکادـف و مدرم  هکنیا  زا  و  مفـساتم ؛ نارگن و  ادـیدش  دـننک ، عیاش  ار  یجرخلو  فارـسا و  ییارگ و  لمجت مسر  اـم  مدرم  ناـیم  رد  اـت  دنـشوک  یم یناـسک  هکنیا  زا  بناـج  نیا

رورـض و ریغ  یاـھ  یداـیز تـالمجت و  هک  ناـنآ  مرب . یم هاـنپ  ادـخ  هب  دـنربب ، داـی  زا  ار  یبـالقنا  تعاـنق  دـنوش و  هداد  قوس  ییارگ  فرـصم هب  یـصخش  روما  رد  ناریا  یبـالقنا 

نینچ دوخ  رب  یتسد ، گنت یتخـس و  اب  هک  نانآ  و  دنروآ ؛ یور  قافنا  هب  دنیآ و  دوخ  هب  دـنھد ، یم ماجنا  یلام  ییاناوت  تعـسو و  زا  یـشان  یدرد  یب یور  زا  ار  هنابآم  جرخلو

راک شالت و  همھ ، یارب  و  یصخش ؛ روما  رد  تعانق  طسوتم ، یاھرشق  یارب  و  یور ؛ هنایم نینکمتم ، یارب  دنشکب . تسد  راب  تراسخ رما  نیا  زا  دننک ، یم لیمحت  ار  یزیچ 

. تسا یمالسا  یمسر  یبالقنا و  یی  هضیرف یمومع ، عضو  هب  نداد  قنور  دیلوت و  و 

مدرم  / ١٣۶٨/٠٩/١۵ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

لـسن داسف  یارب  یتسینویھـص ، تالیکـشت  تساھتورث . نیرتمیظع  عبانم و  نداعم و  اھ و  هناخراک نیرتگرزب  ناـبحاص  نآ  زا  ییویدار ، ینویزیولت و  یاـھ  هاگتـسیا نیرتگرزب 

یاھنز یتح  هک  یروط  هب  دنتخاس ؛ جراخ  یرـشب  تفع  زا  ار  اھنز  اھ  نآ دنا . هدرک اشحف  داسف و  ی  هعاشا یزیر و  همانرب هب  عورـش  شیپ ، لاس  هاجنپ  دص و  دودـح  زا  رـشب ،

یاج هک  تسد  رود  یاھروشک  رگید  یمالـسا و  یاھروشک  نانز  دـنا ! هدوبن یناسنا  لیاضف  زا  یرود  داسف و  اشحف و  راچد  ریخا  لاس  هاـجنپ  تدـش  هب  مھ ، اـکیرما  اـپورا و 

فرط زا  هکنیا  یارب  دنتـشاداو . یناویح  یگدـنز  عضو  لوبق  هب  دـندناشک و  ییارگ  فرـصم ییوج و  ترـشع یلبنت و  یبـلط و  تحار داـسف و  هب  ار  اـھدرم  نینچمھ  دراد . دوخ 

. دندرک دساف  ار  اھزغم  دنوشن ، دیدھت  دنریگ ، یم رارق  اھتردق  نیا  رامعتسا  دادبتسا و  راشف  ریز  ملاع ، فلتخم  یاھروشک  رد  هک  ییاھنز  اھدرم و 

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

هب دوب ، ناھج  شناد  راد  مچرپ مالـسا  تکرب  هب  یزور  هک  ار  ناریا  لاس ، تسیود  فرظ  رد  راجاق ، یولھپ و  میژر  رد  دادبتـسا  سفن و  فعـض  ریبدـت و  وس  هتـسباو و  تسایس 

. دندش لطعم  اھزغم  ژاتنوم و  تعنص  رمث ، یب عرازم  هدز ، فرصم اھرھش  کورتم ، اھاتسور  تخاس . لدب  نانآ  ی  هطلس تحت  ناگناگیب و  جاتحم  یا  هناریو

ماظن  / ١٣۶٩/٠٩/١۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

یگدـنز نانچ ، نینچ و  یدوب و  ییهرفـس  نینچ  رـس  وت  دـنیامرفیم  هکنآ  زا  دـعب  فینح ،» نب  نامثع   » هب دوخ  فورعم  یهماـن  نآ  رد  مالـسلاوھالصلاهیلع )  ) نینموملاریما

اھامـش زا  نم  ینعی  کلذ ؛» یلع  نوردقت  مکناو ال  الا  : » دـنیامرفیم دـعب  هیـصرقب .» همعط  نم  هیرمطب و  هایند  نم  یفتکا  دـق  مکماما  نا  الا و  : » دـنیامرفیم ار  ناشدوخ 

زا ام  هک  تسین  نیا  ثحب  تسا ؟ یخوش  رگم  مینک ؟ زاورپ  جوا  دـح  نآ  رد  میرداق  هک  میھدـب  روطخ  نامرطاخ  هب  میناوتیم  اـجک  امـش  نم و  . مرادـن ار  یگدـنز  روطنیا  عقوت 

لمع کی  ندرک ، یگدنز  روطنآ  هن ، مینک . تسرد  یھیجوت  نامدوخ ، لمع  یارب  هک  تسین  نیا  ثحب  دنکب . دیاب  دناوتیم ، یـسک  رگا  هن ، مینک . عفد  ار  تیلووسم  نامدوخ 

عرو ١ ؛) «) داـھتجا عروب و  ینونیعا  نکیلو  : » دـنیامرفیم نآ  لاـبند  رد  تشاد . دوـجو  نینموـملاریما  رد  حور  نآ  هک  تسا ، یکتم  نیدـالوپ  حور  کـی  هب  هکلب  تسین ؛ یعنـصت 

راعـش میھاوخیم و  رگا  اـم  دـینک . لاـبند  ار  نیا  دـیناوتیم ، هک  اـجرھ  اـت  دـیناوتیمن ، یروطنآ  رگا  دـییامن . شـشوک  یعـس و  هار  نیا  رد  دـیناوتیم ، هچرھ  دـینک و  هشیپ 

هب لمع  دـنک ، اھر  دوشیم ، جـیورت  یبرغ  یاھگنھرف  رد  هک  ییاھزیچ  نآ  زا  ار  شدوخ  دراذـگب و  رانک  ار  ییارگفرـصم  یهیحور  دـیاب  ام  یهعماـج  هک  مییوگیم  میھدیم و 

لاحنیعرد اما  میشاب ، نکمم  تالمجت  تافیرشت و  ماسقا  عاونا و  راچد  ام  دوخ  دوشیم  رگم  میھدب . دای  مدرم  هب  ار  نیا  دیاب  هک  میتسھ  ام  تسام . لمع  هب  فقوتم  نآ ،

. مینک لمع  دیاب  ام  دنھدیم ، ار  شراعش  رگید  یاھاج  رد  رگا  دنشابن !؟ یتالمجت  هک  میشاب  هتشاد  عقوت  مدرم  زا 

ماظن  / ١٣۶٩/٠٩/١۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

یگدنز نانچ ، نینچ و  یدوب و  یی  هرفـس نینچ  رـس  وت  دنیامرف  یم هکنآ  زا  دعب  فینح ،» نب  نامثع   » هب دوخ  فورعم  ی  همان نآ  رد  مالـسلا ) هالـصلا و  هیلع   ) نینموملا ریما 

اھامـش زا  نم  ینعی  کلذ ؛» یلع  نوردقت  مکنا ال  الا و  : » دنیامرف یم دعب  هیـصرقب . » همعط  نم  هیرمطب و  هایند  نم  یفتکا  دق  مکماما  نا  الا و  : » دـنیامرف یم ار  ناشدوخ 

زا ام  هک  تسین  نیا  ثحب  تسا ؟ یخوش  رگم  مینک ؟ زاورپ  جوا  دـح  نآ  رد  میرداق  هک  میھدـب  روطخ  نامرطاخ  هب  میناوت  یم اجک  امـش  نم و  مرادـن . ار  یگدـنز  روط  نیا عقوت 

لمع کی  ندرک ، یگدنز  روط  نآ هن ، مینک . تسرد  یھیجوت  نامدوخ ، لمع  یارب  هک  تسین  نیا  ثحب  دنکب . دیاب  دناوت ، یم یسک  رگا  هن ، مینک . عفد  ار  تیلوئـسم  نامدوخ 

. تشاد دوجو  نینموملا  ریما  رد  حور  نآ  هک  تسا ، یکتم  نیدالوپ  حور  کی  هب  هکلب  تسین ؛ یعنصت 

هک اجرھ  ات  دیناوت ، یمن یروط  نآ رگا  دییامن . ششوک  یعـس و  هار  نیا  رد  دیناوت ، یم هچرھ  دینک و  هشیپ  عرو  داھتجا ؛» عروب و  ینونیعا  نکیل  و  : » دنیامرف یم نآ  لابند  رد 

هک ییاھزیچ  نآ  زا  ار  شدوخ  دراذگب و  رانک  ار  ییارگ  فرـصم ی  هیحور دیاب  ام  ی  هعماج هک  مییوگ  یم میھد و  یم راعـش  میھاوخ و  یم رگا  ام  دینک . لابند  ار  نیا  دـیناوت ، یم

عاونا و راچد  ام  دوخ  دوش  یم رگم  میھدـب . دای  مدرم  هب  ار  نیا  دـیاب  هک  میتسھ  ام  تسام . لمع  هب  فقوتم  نآ ، هب  لمع  دـنک ، اـھر  دوش ، یم جـیورت  یبرغ  یاـھگنھرف  رد 

لمع دیاب  ام  دنھد ، یم ار  شراعش  رگید  یاھاج  رد  رگا  دنـشابن !؟ یتالمجت  هک  میـشاب  هتـشاد  عقوت  مدرم  زا  لاح  نیعرد اما  میـشاب ، نکمم  تالمجت  تافیرـشت و  ماسقا 

. مینک

نانز  / ١٣۶٩/١٠/١۶ یعامتجا  یگنھرف  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

قوس نیمھ  لثم  تسا ؛ متس  تقیقح  رد  اما  تسین ، متـس  مھ  شمـسا  هک  ییاھمتـس  هچ  و  تسا ، متـس  شمـسا  هدش و  هتـشاد  اور  نز  قح  رد  هک  ییاھمتـس  هچ 

« ييارگفرصم  » 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 9هاگياپ  هحفص 1 
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چیھ هک  تفگ  دوشب  دیاش  تسا . نز  رب  یگرزب  متـس  نیا ، فرـصم . ی  هلیـسو کی  هب  ندش  لیدبت  نیگنـس و  جراخم  هدوھیب و  یاھـشیارآ  ییارگ و  فرـصم لمجت و  هب  نداد 

، نیا دیامن . یم مرگرـس  ریقح  کچوک و  یلیخ  یاھزیچ  هب  دنک و  یم فرـصنم  لفاغ و  شدوخ  یلماکت  فادـھا  اھ و  نامرآ زا  یلکب  ار  وا  هک  اریز  تسین ؛ نیا  زا  رتالاب  یملظ 

هدـش ییاھتلفغ  زاب  اھدـعب  نکیل  دوب ؛ بوخ  مھ  یلیخ  بالقنا ، لیاوا  رد  هتبلا  دـش . یم هتفرگ  نآ  یولج  دـیاب  الاح  و  هدـش ، ماجنا  یھاشداپ  ملاظ  میژر  رد  هک  هدوب  یراک 

. درک یزیر  همانرب یباسح  نآ ، هب  تبسن  دیاب  هک  تسا ،

جح  / ١٣٧٠/٠٣/٢۶ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

رازنجل رد  رتشیب  ار  ام  یاھتلم  یگدـنز  زور  هب  زور  هک  یگدز  فرـصم گنھرف  دوش ، یم جـیورت  اھتلم  نایم  رد  یرامعتـسا  یاھتـسد  ی  هلیـسو هب  هک  اشحف  داسف و  گـنھرف 

یاھتموکح ی  هلیـسو هب  نآ  یاھ  هیاپ هک  یرابکتـسا  برغ  یـسایس  ی  هطلـس دـنربب ، دوس  رتشیب  دنرابکتـسا  هاگودرا  بلق  زغم و  هک  یبرغ  یاھیناپمک  ات  درب ، یمورف دوخ 

کرش و نامھ  رھاظم  همھ  نآ ، لاثما  اھ و  نیا دریگ ، یم دوخ  هب  یرتراکشآ  لکـش  یا  هناھب رھ  اب  هک  یماظن  روضح  تسا ، هدش  هتـشاذگ  راک  یمدرم  دض  هدناشن و  تسد

، دیحوت ی  هناخ درگ  رب  میظع  عامتجا  جح و  تسا . هتشاد  ررقم  ناناملـسم  یارب  مالـسا  هک  تسا  یدیحوت  تایح  یدیحوت و  ماظن  اب  لماک  تیدض  رد  هک  تسا  یتسرپ  تب

یادخ هدش و  هتخانـش  نیکرـشم  زا  تئارب  هاگیاج  نیرترب  هک  تسا  یلج  نشور و  موھفم  نیا  اب  جح  دراد . رذحرب  نآ  زا  ار  ناناملـسم  دنک و  یفن  ار  کرـش  رھاظم  نآ  دـیاب 

نا هللا ربکالا  جـحلا  موی  سانلا  یلا  هلوسر  نم هللا و  ناذا  و  « ؛ تسا هتخاس  لوکوم  ربکا  جـح  زور  هب  ار  نیکرـشم  زا  تئارب  مالعا  ص ،)  ) شمرکم یبن  دوخ و  نابز  زا  لاـعتم 

« میلا باذعب  اورفک  نیذلا  رشب  یزجعم هللا و  ریغ  مکنا  اوملعاف  متیلوت  نا  مکل و  ریخ  وھف  متبت  ناف  هلوسر  نیکرشملا و  نم  ئرب 

جح  / ١٣٧٠/٠٣/٢۶ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

دوخ یلھاج  یاھتنـس  یاوھ  لاح و  رد  یتلم  و  یتسرپ ، هنھک قامعا  رد  یروشک  هکنیا  زا  شرودزم ، یاھ  قوب اـھملق و  یتاـغیلبت و  یربخ و  ی  هتـسدوراد رابکتـسا و  یرآ ،

یگراوخ و یم یگدز و  فرصم اشحف و  داسف و  گنھرف  دوش و  نانآ  یبلط  هطلس یھاوخ و  نوزف میلـست  دیاشگب و  نانآ  یور  هب  ار  دوخ  یدام  نیازخ  یاھرد  یلو  دنک ، رس 

داھج و هار  دنک ، یروآدای  ار  تمظع  تزع و  نانآ  هب  هک  یی  هتـشذگ هب  اھتلم  تشگزاب  زا  نانآ  دندونـشخ ! یـسب  هکلب  دنتـسین ، نارگن  اھنت  هن  دریذـپب ، نانآ  زا  ار  ینارتوھش 

لعجی هللا نل  و   » ی هیآ دـنک ، عطق  ناـنآ  سوماـن  لاـم و  هب  لواـپچ  تراـغ و  زا  ار  نارگ  هطلـس تسد  دـنادرگرب ، ناـنآ  هب  ار  یناـسنا  تمارک  دـنک ، زاـب  ناـنآ  یور  هب  ار  تداـھش 

لـیبس هللا و یف  نولتاـقت  ـال  مکل  اـم  و   » باـطخ دـناوخورف ، ناـنآ  رب  ار  نینموملل » هلوسرل و  هزعلا و  و    » ی همیرک دزوماـیب ، ناـنآ  هب  ار  ـالیبس » نینموملا  یلع  نیرفاـکلل 

تـسد دزاس و  نانآ  یگدـنز  روحم  ار  نآرق  نید و  ادـخ و  هصالخ ، دـنک و  ارجا  ناـنآ  یگدـنز  رد  ار  ـالا  » مکحلا  نا   » ناـمرف دـناسرب ، ناـنآ  لد  شوگ و  هب  ار  نیفعـضتسملا »

اذل دنکانمیب و  همیسارس و  دونشخان و  یخیرات ، نینچ  اب  دنویپ  یی و  هتشذگ نینچ  هب  تشگزاب  زا  دنک ، عطق  نانآ  یگدنز  زا  ار  بلط  هطلس دبتـسم و  ربکتـسم و  تیغاوط 

. دنوش عنام  نآ  زا  دنھاوخ  یم ییاھب  رھ  اب 

شترا  / ١٣٧٠/١٠/١٢ ییایرد  یورین  هاگیاپ  یماظن  هاگحبص  مسارم  رد  تانایب 

رد یگدنزاس ؛ تردـق  عافد و  تردـق  زا  تسا  ترابع  تسا ، راختفا  ی  هیام اھتلم  یارب  همھ  زا  شیب  هچنآ  یخیرات ، یاھ  هبرجت بسحرب  حلـسم ! یاھورین  ی  هدـنمزر رـصانع 

ای شیناـگرزاب  تعـسو  ـالثم  رطاـخ  هب  ار  یروـشک  خـیرات ، رد  زگرھ  تسا . ییاـناوت  ود  نیا  دریگ ، یم رارق  هحفـص  یـالاب  رد  هـچنآ  اـھتلم ، یور  رب  یراذـگ  شزرا ریدـقت و  راـیعم 

ساسح عقاوم  رد  دنا  هتسناوت هک  ار  ییاھتلم  اما  رگن ؛ یحطس یاھزغم  وج و  یحطس یاھنابز  رگم  دننک ؛ یمن شیاتس  اھزیچ  هنوگ  نیا زا  دایز و  فرصم  ای  یگدنز  تالمجت 

کانلوھ و یاھ  هبرض زا  سپ  دنا  هتسناوت هک  ار  ییاھتلم  نینچمھ  خیرات  دنرگن . یم اھ  نآ رب  لیلجت  مشچ  هب  رگن  فرژ یاھرشق  دنک و  یم شیاتـس  خیرات  دننک ، عافد  دوخ  زا 

. دنک یم شیاتس  دننادرگرب ، رتھب  هکلب  لوا  لاح  هب  ار  دوخ  هرابود  یروآون ، تردق  یگدنزاس و  اب  عیسو ، یاھیناریو 

یسمش  / ١٣٧١/٠١/٠١ یرجھ  لاس ١٣٧١  لولح  تبسانم  هب  یربھر  مظعم  ماقم  یزورون  مایپ 

، دایز هیور و  یب فرـصم  دـننک . یراددوخ  دـنوش ، یم فارـسا  راچد  اھ  نآ رد  الومعم  هک  یمـسارم  رد  هژیو  هب  هدـنیآ و  لاـس  لوط  رد  هچ  دـیع و  ماـیا  رد  هچ  فارـسا ، زا  مدرم 

روشک نایز  هب  دریگ ، یم ماجنا  رشق  کی  یوس  زا  هک  یفرصم  دننک . فرـصم  دایز  هک  دنتـسین  رداق  فیعـض  یاھرـشق  نوچ  دریگ ؛ یم ماجنا  هفرم  یاھرـشق  یوس  زا  اتدعاق 

ار ییارگ  فرـصم هک  منک  یم شھاوخ  میوگ و  یم مھزاب  ما ، هدرک ضرع  ررکم  نم  دراد . یقالخا  یناور و  ناـیز  مھ  یعاـمتجا و  ناـیز  مھ  یداـصتقا ، ناـیز  مھ  ینعی  تسا .

لکشم و راچد  اھ  هداوناخ مدرم و  یاھرشق  زا  یرایسب  زورما  تسا . توافتم  ینامز  رھ  رد  هزادنا  نیا  یور . هدایز فارسا و  دح  هب  هن  دشاب ، هزادنا  هب  دیاب  فرـصم  دننک . اھر 

ناـسنا هکنیا  زا  تسا  تراـبع  هزادـنا  تسا . هدیـسرن  همھ  هب  شتاـکرب  تاریخ و  هدادـن و  ناـشن  لـماک  روط  هب ار  شدوخ  روـشک ، یزاـسزاب  تارمث  تارثا و  زوـنھ  دـنتمحز و 

. دننک تیاعر  نارگید  زا  شیب  ار  لصا  نیا  دیاب  صوصخب  نیریاس ، یئاضق و  یتلود و  زا  معا  روشک ، زیزع  نیلوئسم  دنک . کیدزن  اھرشق  نیا  هب  دناوت  یم هچرھ  ار  شدوخ 

نانز  / ١٣٧١/٠٩/٢۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

عماوج هلمج  زا  ایند و  عماوج  ناج  هب  هروخ  لثم  برغ  هک  ییارگ  فرـصم نیا  غارـس  منک : یم ضرع  راد  هناخ یاھمناخ  هب  ناوج و  یاـھمناخ  هب  ناملـسم ، یاـھمناخ  هب  نم 

هک یناسک  یاھمناخ  فارسا . دح  رد  هن  دشاب ، مزال  دح  رد  دیاب  فرصم  دیورن . تسا ، هتخادنا  ام  روشک  هلمج  زا  تفرشیپ و  هب  ور  یاھروشک  هعـسوت و  لاح  رد  یاھروشک 

دنشاب و سرد  نارگید  یارب  دیاب  دنشاب . وگلا  نارگید  هب  تبسن  فارسا ، زا  یرود  ظاحل  زا  دیاب  دنراد ، روشک  فلتخم  یاھشخب  رد  ییاھتیلوئسم  ناشدوخ  ای  ناشنارسمھ 

میھاوخ یم تسا ؛ مارح  اـھ  نیا مییوگب  میھاوخ  یمن دوش . لـیبق  نیا  زا  تـالآ و  رھاوج  رویزورز و  ریـسا  هک  تساـھفرح  نیا  زا  رتـالاب  ناملـسم  نز  ناـش  هک  دـنھد  ناـشن 

، دـنرخب تالآ  تنیز دـنرخب ، الط  دـنھدب  لوپ  دـنورب  یناسک  دـنکمک ، جاتحم  اـم  ی  هعماـج مدرم  زا  یرایـسب  هک  ینارود  رد  هک  تسا  نیا  زا  رتـالاب  ناملـسم  نز  ناـش  مییوگب 

. تسین ناملسم  نز  یوگلا  فارسا ، دننک . فارسا  یگدنز ، یاھشنم  اھشور و  ماسقا  عاونا و  رد  دنرخب و  گنراگنر  یگدنز  لیاسو 

هعسوت  / ١٣٧٢/٠٨/١٨ مود  همانرب  یلک  یاھتسایس  غالبا 

یاھـشزرا شرتسگ  ینید ، رواب  اھتیـساسح و  شرتسگ  قیمعت و  هعماج ، رد  یقالخا  تلیـضف  تیونعم و  دـشر  تمـس  هب  یغیلبت  ییارجا و  یاھتیلاعف  یهیلک  نداد  تھج 

. دئاوز هب  نتخادرپ  ییارگفرصم و  فارسا و  زا  یریگولج  تعانق و  ییاکتا و  دوخ  شالت و  راک و  یهیحور  یریذپنوناق و  مظن و  داجیا  یناسنا ، تمارک  ظفح  یبالقنا ،

یسمش  / ٠١/٠١/١٣٧۴ یرجھ  لاس ١٣٧۴  لولح  تبسانم  هب  یربھر  مظعم  ماقم  یزورون  مایپ  نتم 

اـضاقت لاسما  تلود ، نیرومام  روشک و  نیلووسم  تلم و  داحآ  زا  ار  نیا  نم  تسا . یلام » یداصتقا و  طابـضنا  ، » تسا مھم  رایـسب  ام  هعماج  یارب  مھ  نآ  هک  مود  هیـصوت 

هجو چـیھ  هب  فرـصم ، رد  یور  هدایز  ندرک و  جرخ  رد  یور  هدایز  یلام و  شاپ  تخیر و  فارـسا . یور و  هدایز  شاپ ، تخیر و  اب  هلباـقم  ینعی  یلاـم  یداـصتقا و  طابـضنا  مراد .

جرخ دوخ  یب هک  یناـسک  تسا . یلاـم » یداـصتقا و  یطابـضنا  یب  » شمـسا طـقف  تسا . یـشنم  گرزب  مرک و  هن  تساخـس و  دوـج و  شمـسا  هن  تسین . یبوـخ  تفص 

رظن زا  هک  دنتـسھ  ییاھناسنا  دننک ، یمن یداصتقا  تاناکما  ظاحل  زا  ار  هعماج  یدوجوم  تیاعر  دننک و  یم فرـصم  ناشدوخ  یارب  یدایز  دـننک و  یم جرخ  یدایز  دـننک ؛ یم

، دننک یم جرخ  دوخ  یب هک  یناسک  هب  دش . دھاوخ  لکشم  شراک  تلم  نیا  دنک ، ادیپ  همادا  یتیعضو  نینچ  رگا  دنتسھ . یلام  یداصتقا و  تاناکما  ظاحل  زا  طابضنا  یب نم 

یفاک لیلد  نیا  ایآ  مینک ! یم میراد و  دنیوگ  یم دیداد ؟ بیترت  شاپ  تخیر و  همھ  نیا  اب  ار  تھج  یب دوخ و  یب ینامھیم  نیا  ارچ  دیدرک و  جرخ  ردق  نیا  ارچ  امـش  مییوگب  رگا 

لاوما هک  یناسک  صوصخب  درک . فرـصم  جرخ و  تجاح ، زاـین و  ردـق  هب  دـیاب  تسین . یا  هدـننک عناـق  لـیلد  هجو  چـیھ  هب  لـیلد  نیا  هن ؛ منک ؟ جرخ  مناوت  یم مراد و  هک  تسا 

، دارفا یضعب  . دننک فرصم  یدایز  دیابن  دنبلطم و  نیا  بطاخم  دننک ، یم جرخ  باتک  باسح و  یب ار  ناشدوخ  لاوما  هک  یناسک  دننام  مھ  اھنآ  دننک . یم فرـصم  ار  یمومع 

« ييارگفرصم  » 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 9هاگياپ  هحفص 2 
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تالمجت یگدـنز و  عضو  ندرک و  جرخ  رد  رگا  مھ  اھنیا  تسا -  رتدـب  ناشعـضو  هک  دـننک  دـمآرد  بسک  مارح  هار  زا  هک  اھنآ  دـنراد -  لـالح  هار  زا  هللااـش  نا یدـمآرد  دـنرادلوپ و 

یرما شاپو  تخیر تسا و  شاپو  تخیر شمـسا  اھراک  نیا  دـنا . هداد ماجنا  یداصتقا  یلام و  یطابـضنا  یب دـننک ، فارـسا  شاپ و  تخیر و  یـشنم ، نایعا  اج و  یب هدوھیب و 

رد دینک ؛ یم فرصم  یلومعم  ینامھم  نالف  رد  یکاروخ  داوم  یدایز  غلابم  الثم  امش  دنک . یم لتخم  یناور  ظاحل  زا  ار  نارگید  یگدنز  اھراک  نیا  تسا . دنسپان  هدیھوکن و 

نادنزرف دوخ و  یگدنز  همادا  یارب  ییاذغ  داوم  نیا  هب  یناسک  روشک ، طاقن  یصقا  رد  ولو  رترود ، لحم  کی  رد  امـش  یگیاسمھ  رد  امـش و  رانک  رد  تسین و  مزال  هک  یلاح 

طلغ شاپو  تخیر دشاب ، هدمآ  تسد  هب  مھ  لالح  هار  زا  هک  یلام  یـصخش و  لاوما  رد  سپ  تسا ؟ یتسرد  راک  طیارـش  نینچ  رد  راک  نیا  ایآ  دنراد . مربم  زاین  ناشنازیزع  و 

. تسا طابضنا  فالخ  و 

لاس ١٣٧۶  / ٠١/٠١/١٣٧۶ زاغآ  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

عییـضت ینعی  فارـسا  دراد . دوجو  فارـسا  ام  یاھیگدـنز  رد  هنافـساتم  دـنراذگب . رانک  ار  فارـسا  دـننک  یعـس  همھ  لاسما  هک  منک  ضرع  ناـمزیزع  مدرم  هب  مھاوخیم  نم 

رتمک هک  دـسریم  رظن  هب  دنطـسوتم ، ای  تستدـیھت  هک  یدارفا  دـننکمتم . دارفا  نخـس ، نیا  رد  ام  بطاخم  رتشیب ، هتبلا  یھلا . تمعن  ردـق  نتخانـشن  ینعی  یھلا ؛ تمعن 

یرورض بآ ، یهیوریب  فرصم  رد  فارسا  لثم  دیآیم ؛ کچوک  رظن  هب  هک  ییاھزیچ  رد  فارسا  نتشاذگ  رانک  تسھ . فارسا  اضعب  مھ  اھنآ  نیب  رد  هچ  رگا  دننکیم ؛ فارسا 

هب هللادمحب و  زیچ  همھ  تسین . ام  راظتنا  رد  یدب  یهدنیآ  هللادـمحب  هتبلا  دوشب . یرتشیب  ییوجهفرـص  دـنکیم  اضتقا  هک  تسا  هدوب  رتمک  یگدـنراب  یردـق  لاسما  تسا .

ام زا  میلـس  لـقع  تسا و  هتـساوخ  اـم  زا  نید  هک  هچنآ  قـبط  رب  ار  دوـخ  یگدـنز  هک  میراد  هفیظو  اـم  نکیل  تفر ؛ دـھاوخ  شیپ  ناریا  تـلم  تحلـصم  قـبطرب  یھلا ، لـضف 

ییاھزیچ نتخیر  رود  ندرک ، فرصم  دایز  ندیرخ ، دایز  یورهدایز ، یگدنز ، لیاسو  رد  فارسا  ییاذغ ، داوم  رد  فارسا  نان ، رد  فارسا  بآ ، رد  فارسا  مینک . میظنت  دبلطیم ،

تمحز همھ  نیا  اب  هک  یمدنگ  نیا  زا  یمیظع  شخب  هک  دیراد  عالطا  امتح  مھ  امش  یهمھ  میناوخیم و  اھرامآ  رد  تسادخ . تمعن  عییضت  اھنیا  تسا ، هدافتسا  لباق  هک 

مھاوخیمن نم  دوشیم . هتخیر  رود  هنافـساتم  ددرگیم ، هیھت  ناـن  نآ  زا  دوـشیم و  درآ  دـعب  ددرگیم و  یرادـیرخ  دـیآیم و  دوـجو  هب  یناریا  زرواـشک  ناـقھد و  ترارم  و 

. دننکیم رکذ  دوشیم ، هتخیر  رود  الثم  هک  ینان  رادقم  زا  یروآتشحو  الاب و  یلیخ  یاھمقر  نالووسم  اما  منک ؛ نیعم  دصرد 

هدافتـسا نآ  زا  میناوتیم  تسا و  هدافتـسا  لباق  هک  ار  یزیچ  نآ  ینعی  ییوجهفرـص ، مینک . تداع  ییوجهفرـص  هب  دـیاب  اـم  روما  یهمھ  رد  اـما  تسا ؛ لاـثم  کـی  طـقف  نیا 

نم رظن  هب  تسین . یتسرد  شور  نتخیر ، رود  ار  یندشن  عیاض  یاھزیچ  ندرک و  ون  ار  راگدنام  یاھزیچ  امئاد  مینکن . راتفر  سوھ  اب  تاناکما ، هب  تبـسن  میزیرن . رود  مینک ،

. دننک فارـسا  دـیابن  مھ  یتلود  نالووسم  دوخ  منکیم . ضرع  ار  نیا  یلک  تروص  هب  نم  دـنزومایب . مدرم  هب  ار  فارـسا  اب  هلباقم  ییوجهفرـص و  هار  روشک ، نالووسم  دـیاب 

زا بانتجا  ییوجهفرص و  یاھلاثم  زا  یتسرھف  نالووسم ، نیاربانب  تسا . لاملاتیب  رد  فارسا  نیا  هک  اریز  تسا ؛ رترـضم  یداع  مدرم  فارـسا  زا  یتلود ، نالووسم  فارـسا 

. درک ییوجهفرص  دوشیم  هنوگچ  هک  دنھد  میلعت  دنیوگب و  مدرم  هب  ار  نآ  دننک و  فیدر  ار  فارسا 

لاس ١٣٧۶  / ٠١/٠١/١٣٧۶ زاغآ  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

عییـضت ینعی  فارـسا  دراد . دوجو  فارـسا  ام  یاھیگدـنز  رد  هنافـساتم  دـنراذگب . رانک  ار  فارـسا  دـننک  یعـس  همھ  لاسما  هک  منک  ضرع  ناـمزیزع  مدرم  هب  مھاوخ  یم نم 

رتمک هک  دـسر  یم رظن  هب  دنطـسوتم ، ای  تسد  یھت هک  یدارفا  دـننکمتم . دارفا  نخـس ، نیا  رد  ام  بطاخم  رتشیب ، هتبلا  یھلا . تمعن  ردـق  نتخانـشن  ینعی  یھلا ؛ تمعن 

، بآ ی  هیور یب فرـصم  رد  فارـسا  لثم  دـیآ ؛ یم کچوک  رظن  هب  هک  ییاـھزیچ  رد  فارـسا  نتـشاذگ  راـنک  تسھ . فارـسا  اـضعب  مھ  اـھ  نآ نیب  رد  هچرگا  دـننک ؛ یم فارـسا 

دمحب زیچ  همھ  تسین . ام  راظتنا  رد  یدب  ی  هدنیآ دمحب هللا  هتبلا  دوشب . یرتشیب  ییوج  هفرـص دـنک  یم اضتقا  هک  تسا  هدوب  رتمک  یگدـنراب  یردـق  لاسما  تسا . یرورض 

ام زا  میلس  لقع  تسا و  هتساوخ  ام  زا  نید  هک  هچنآ  قبطرب  ار  دوخ  یگدنز  هک  میراد  هفیظو  ام  نکیل  تفر ؛ دھاوخ  شیپ  ناریا  تلم  تحلصم  قبطرب  یھلا ، لضف  هب  هللا و 

ییاھزیچ نتخیر  رود  ندرک ، فرصم  دایز  ندیرخ ، دایز  یور ، هدایز یگدنز ، لیاسو  رد  فارسا  ییاذغ ، داوم  رد  فارسا  نان ، رد  فارسا  بآ ، رد  فارسا  مینک . میظنت  دبلط ، یم

. تسادخ تمعن  عییضت  اھ  نیا تسا ، هدافتسا  لباق  هک 

ون  / ١٣٧٧/٠١/٠١ لاس  لولح  تبسانم  هب  مایپ 

رطاخ هب  ار  دوخ  ینونک -  مھم و  دـقن  حـلاصم  هکلب  رگنرود -  یلم و  گرزب و  حـلاصم  تلم ، کی  ناونع  هب  میرادـن  قح  ام  دـننک . زیھرپ  یور  هداـیز فارـسا و  زا  ادـج  زیزع  تلم 

یدـج ار  ییوج  هفرـص هلاسم  دـیاب  همھ  میریگب . هدـیدن  ار  اھنآ  مینک و  ادـف  دـناشک -  یم فرـصم  رد  یرابودـنب  یب فارـسا و  هب  ار  ام  هک  ناـمدوخ -  یـصخش  یاـھ  هتـساوخ

. دنریگب

ار ییوج  هفرـص یاھھار  یتسیاب  ییوج  هفرـص رب  هوالع  تلود ، دنکب . دیاب  مھ  تلم  دنک ؛ ییوج  هفرـص دیاب  مھ  تلود  ییوج . هفرـص زا  تسا  ترابع  نم  مھم  هیـصوت  لاسما 

 - دننکب دنناوت  یم مدرم  هک  ار  ییاھییوج  هفرـص عاونا  زا  یتسرھف  یتسیاب  تسا -  هدشن  یرپس  لاس ، لوا  یاھھام  ات  تسا -  هتـشذگن  تقو  ات  دـھد . میلعت  مدرم  هب  مھ 

هب ار  اھنآ  رد  ییوج  هفرـص یاھھار  و  مینک -  فرـصم  تفن  روشک و  یاھ  هیامرـس زا  میروبجم  اھنآ  فرـص  یارب  هک  ییاھزیچ  همھ  نوگاـنوگ و  فراـصم  رد  نیزنب و  ناـن ، بآ ، رد 

. دنیامن ییوج  هفرص هک  دننک  یعس  ادج  مھ  مدرم  دنھد ؛ ناشن  میلعت و  مدرم 

رطف  / ١٣٨١/٠٩/١۵ دیع  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

رد لمجت  ییارگ و  فرـصم ی  هیحور دوش ، زارد  ارقف  یرای  هب  دنراد ، کمک  ییاناوت  هک  یناسک  تسد  دراذـگ  یمن هک  یلماوع  زا  یکی  دـینک . یگدیـسر  ارقف  اھ و  هیاسمھ هب 

رت عونتم ندروخ ، رت  عونتم ندروخ ، رتشیب  ندرک ، فرـصم  رتـشیب  هب  همھ  دوش و  داـیز  نآ  رد  زور  هب  زور  فرـصم ، هب  لـیم  هک  تسا  یگرزب  یـالب  هعماـج  یارب  تسا . هعماـج 

فرـصم زا  دور و  یم ردـھ  اھ  هار نیا  رد  هک  ییاھلوپ  اھتورث و  هچ  دـنوش . قیوشت  نتفر ، نآ  تالمجت  یگدـنز و  لیاسو  یارب  هزات  زیچ  رھ  دـم و  یاھ  هناشن لاـبند  ندیـشوپ و 

! دنام یمزاب تسا ، مدرم  زا  یعمج  تالکشم  عفر  ادخ و  یاضر  بجوم  هک  ییاج  رد  ندش 

مزال هک  ییاھزیچ  زا  یکی  دـنک . یم رت  قیمع رتشیب و  ار  ینغ  ریقف و  نیب  فاکـش  یتاقبط و  یاھفاکـش  زور  هب  زور  فارـسا ، تسا . یگرزب  یالب  هعماج  یارب  ییارگ  فرـصم

ادص و هژیو  هب یگنھرف - یتاغیلبت و  یاھ  هاگتسد صوصخب  یتلود ، فلتخم  یاھشخب  لوئسم  یاھ  هاگتسد تسا . فارـسا  زا  بانتجا  دننادب ، هفیظو  دوخ  یارب  مدرم  تسا 

هب افتکا و  تعاـنق ، تمـس  هب  ار  مدرم  سکع ، تھج  رد  هکلب  دـنھدن ؛ قوس  ییارگ  لـمجت ییارگ و  فرـصم فارـسا و  هب  طـقف  هن  ار  مدرم  دـننادب  دوخ  ی  هفیظو دـیاب  اـمیس -

رتشیب شدیلوت  زا  نآ  فرصم  هک  یا  هعماج دروآ . یمرد یاپ  زا  ار  هعماج  ییارگ ، فرصم دنھد . قوس  دننک و  توعد  فارسا  یور و  هدایز زا  بانتجا  ندرک و  فرصم  مزال  ی  هزادنا

دنھد لیکشت  یگداوناخ  تاعامتجا  ناناوج  مینزب . اھ  یدایز زا  مینک و  مک  لیدعت و  ار  دوخ  فرـصم  مینک  تداع  دیاب  ام  دروخ . دھاوخ  تسکـش  فلتخم  یاھنادیم  رد  دشاب ،

. دننک یگدیسر  رگید  یارقف  هب  دوبن ، یزاین  رگا  دنناسرب و  لیماف  هداوناخ و  نامھ  یاھرادان  ارقف و  فرصم  هب  لوا  ی  هجرد رد  دننک و  عمج  ار  هداوناخ  دارفا  یاھکمک  و 

هب تسام  فیلکت  نیا  دـشاب . تیمورحم  هعماج  رد  دـیابن  تسا . هعماج  رد  رقف  ندرک  نک  هشیر یمالـسا ، ماظن  ناونع  هب  ام  ی  هفیظو دراد . دوجو  رقف  ام  ی  هعماـج رد  زورما 

فارـسا و لـمجت و  یوحن  هب  مادـکرھ  تسا . همھ  ی  هفیظو نیا  هتیعر ؛» نع  لوئـسم  مکلک  عار و  مکلک  . » مدرم داـحآ  ناونع  هب  یمالـسا ، ماـظن  ناوـنع  هب  تلود ، ناوـنع 

. میھاوخب کمک  لاعتم  یادخ  زا  دھاوخ . یم یھاگآ  تریصب و  تشذگ و  تمھ و  راک ، نیا  تسا . ناضمر  هام  سرد  نیا  مینک . مک  ار  یور  هدایز

راک دـینک - ادـیپ  ییاسانـش و  ار  اھ  نیا دـیاب  دندنمتـسم . مورحم و  هملک  یعقاو  یانعم  هب  هکلب  ندادـن ، راک  هب  نت  یرورپ و  نت یور  زا  هن  هک  دنتـسھ  یرایـسب  یاھ  هداوناخ

. دییامن کمک  اھ  نیا هب  و  تسین - مھ  یلکشم 

« ييارگفرصم  » 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 9هاگياپ  هحفص 3 
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هب یگدیسر  تاساوم و  عفانم  ییارگ و  فرـصم فارـسا و  یاھررـض  دمحم  لآ  دمحم و  هب  اراگدرورپ ! نک . یرای  یـساسا  گرزب و  ی  هفیظو نیا  نداد  ماجنا  رد  ار  ام  اراگدرورپ !

. امرف قفوم  راک  نیا  هب  ار  اھ  نآ نکب و  نشور  ام  ی  هعماج دارفا  کیاکی  یارب  ار  نادنمتسم  نامورحم و 

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

یاروش سلجم  هیئاـضق و  ی  هوق تلود ، ی  هدـھع رب  تسا - نالوئـسم  ی  هدـھع رب  مھ  نیا ، دـنک ؛ ادـیپ  تمالـس  یعاـمتجا  یداـصتقا و  تابـسانم  هک  تسا  نیا  موس  علض 

رد رخافت  هب  شیارگ  یطارفا و  ییارگ  فرـصم یراوخابر ، قاچاق ، جاور  ینعی  هچ ؟ ینعی  طلغ  یعامتجا  یداصتقا و  تابـسانم  تسا . مدرم  داحآ  ی  هدھع رب  مھ  و  یمالـسا -

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  تاعونـصم  زا  هدافتـسا 

هتکن نیا  هب  مدرم  داـحآ  دـعب  ی  هجرد رد  و  هناـگ ، هس یاوق  یتلود و  یاـھ  هاگتـسد نالوئـسم و  دوخ  لوا  ی  هجرد رد  دوش . رادـیب  نالوئـسم  مدرم و  رد  یلخاد  تاعونـصم  زا 

. دنھد تیمھا  دننک و  هجوت 

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

نیا ات  دننک  کمک  ار  رگیدکی  دیاب  ام  یاھ  همانرب ی  همھ درادـن . یی  هدـیاف یدروم  یعطقم و  دـیایب ؛ رد  دـنور  کی  لکـش  هب  دریگب و  ماجنا  ینایرج  دـیاب  نوگانوگ  یاھمایپ  نداد 

دیلوت یبوخ  یلیخ  ی  همانرب یعامتجا  تلادـع  ی  هراب رد  فرط  کی  زا  ـالثم  میھدـب . ضقاـنتم  یاـھمایپ  اـم  یھاـگ  تسا  نکمم  دوش . حرطم  هعماـج  رد  هشیدـنا  نیا  رکف و 

اھ نآ نیب  رد  دشاب و  یکی  اھ  همانرب یلک  گنھآ  دیاب  تسین ؛ تسرد  نیا  دـینک ! یم ضقن  ار  یعامتجا  تلادـع  المع  رگید ، ی  همانرب کی  لالخ  رد  فرط  نآ  زا  اما  دـینک ؛ یم

ینایعا و اـھملیف  نیا  یاـھ  تیـصخش ی  هدافتـسا دروم  یاـھ  هناـخ اـبلاغ  هک  دوش  یم هتخاـس  ییاھلایرـس  اـھملیف و  یعاـمتجا  تلادـع  ی  هلوقم رد  دوشن . هدـید  ضقاـنت 

اھلاس دراد ؟ یموزل  هچ  راک  نیا  دننک !؟ یم یگدنز  ییاھ  هناخ نینچ  رد  رھوش  نز و  کی  ای  ناوج  جوز  کی  ایآ  تسا ؟ یروط  نیا ام  مدرم  یگدـنز  عضو  اعقاو  تسا ! یفارـشا 

کی رد  هناعـضاوتم و  اھ ، نآ رد  یگدـنز  یاضف  نکیل  دوب - رت  بقع دوبن - نآلا  یاھلایرـس  لثم  اھ  نآ تیفیک  دـنچرھ  دـش ، یم شخپ  امیـس  زا  هک  ییاھلایرـس  زا  یـضعب  لـبق 

رد یھاگ  هتبلا  دشاب . یروط  نیا امیس  ادص و  یغیلبت  یاضف  درک . یفرعم  هنالمجتم  یفارشا و  ینایعا و  دیابن  اموزل  ار  یگدنز  تسا . بوخ  یروط  نآ دوب ؛ یلومعم  ی  هناخ

اب دـھد ، یم قوس  ییارگ  فرـصم فرط  هب  ار  مدرم  هک  گنررپ  یلیخ  یاھ  غیلبت یھاگ  یا و  هناـسر تاـغیلبت  دـنیوگ . یم یبلاـطم  دـنھد و  یم رکذـت  اـم  هب  مھ  صوصخ  نیا 

. تسین گنھامھ  مھاب  تسا ؛ ضقانت  رد  المع  دینک ، حیبقت  ار  ییارگ  فرصم ات  دیا  هتخاس امش  اضرف  هک  یا  همانرب

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

یقح نارگید  هکنیا  نارگید - قح  تیاعر  هداوناخ ، هب  هجوت  یعامتجا ، بدا  یزیر ، همانرب مظن و  یراک ، نادـجو  یعاـمتجا ، طابـضنا  لـثم  هعماـج ؛ دارفا  یراـتفر  یاـھ  قـالخا

یـصخش و تعاجـش  یلم ، سفن  هب  دامتعا  تیلوئـسم ، ساسحا  ناـسنا ، تمارک  تسا - مھم  رایـسب  لـیاضف  تاـیقلخ و  زا  یکی  دوش ، تیاـعر  اـھ  نآ قح  دـیاب  دـنراد و 

هک تسا  نیا  رطاخ  هب میتسھ ، تبیـصم  راچد  اھ  هنیمز یخرب  رد  ام  زورما  رگا  و  تسا ، تعانق  روشک  کی  یارب  یقالخا  لـیاضف  نیرت  مھم زا  یکی  تعاـنق - یلم ، تعاـجش 

لاـبند هب  ینعی  تسا ؛ یبلط  ییاـبیز بوخ ، تاـیقلخ  زا  یکی  یبلط - ییاـبیز یبـلط ، قح یراکتـسرد ، تناـما ، میا - هدرک شومارف  ار  یمالـسا  مھم  ی  هنـسح قـالخا  نیا 

یفن رھــش - طـیحم  کراـپ و  طـیحم  ناـبایخ ، طـیحم  نوریب ، طـیحم  هداوناـخ ، طـیحم  ار ؛ یگدـنز  نطاـب  مـھ  ار و  یگدــنز  رھاـظ  مـھ  ندرک ؛ اـبیز  ار  یگدــنز  ندوـب ، ییاـبیز 

. ملعم هب  نیدلاو و  هب  بدا  مارتحا و  تفع ، یگدز ، فرصم

نانمس  / ٠٨/١٨/١٣٨۵ نایھاگشناد  رادید  رد  تانایب 

فادھا دنھاوخ  یم تالوحت  نیا  ی  هلیـسو هب  اھ  نآ هک  دشاب  یناسک  تسد  رد  یللملا ، نیب حطـس  رد  یفنم  تالوحت  نیمھ  ی  هتـشررس هک  تسا  نیا  رت ، کانرطخ نیا  زا 

ایند رد  ریخا ، لاس  هاجنپ  دص و  لاس ، دص  رد  نیا  هنافـساتم  هک  درادن ؛ شزرا  الـصا  اھتلم  تیوھ  مان  هب  یزیچ  اھ  نآ یارب  دـننک و  نیمات  روز - ای  تسا  رز  ای  هک  ار - ناشدوخ 

تسینویھـص و اھ  نیا حارط  تسا و  هداتفا  یللملا  نیب تردق  یاھدـناب  یحارط  ماد  رد  نیتال  یاکیرما  ییاقیرفآ و  ییایـسآ و  یاھروشک  تالوحت  ینعی  تسا ؛ هداتفا  قافتا 

تردـق دـننک و  ذوـفن  هریغ  ییاـپورا و  یاـھتلود  اـھروشک و  رد  دـنناوتب  هک  تسا  یـسایس  تردـق  بسک  هدوـب ، مھم  هچنآ  اـھ  نـیا یارب  دـنا . هدوـب یللملا  نـیب ناراد  هیاـمرس

اـضتقا رگا  تقو  نآ  تسا ؛ هدوـب  نیا  فدـھ  دـنروآ . دوـجو  هب  ار  اھتـسارت  اـھلتراک و  میظع ، یاـھ  هیامرـس اـھیناپمک ، نیا  دـننک و  بسک  لوـپ  دـنریگب و  تـسد  رد  ار  یـسایس 

هب ییانتعا  یب دنداد ؛ یم ماجنا  ار  راک  نیا  یتحار  هب دننک ، جـیورت  اھ  نآ نیب  رد  ار  ییارگ  فرـصم دـندرک ؛ یم تحار  دـننک ، بارخ  ار  اھتلم  یـسنج  قالخا  هک  تسا  هدرک  یم

. دندرک یم ریوصت  هک  تسا  هدوب  اھ  نآ نالک  فادھا  اھ ، نیا دندرک . یم ار  راک  نیا  دننک ، جیورت  اھ  نآ رد  ار  یگنھرف  ینابم  یلم و  یاھتیوھ 

نانمس  / ٠٨/١٨/١٣٨۵ نایھاگشناد  رادید  رد  تانایب 

تاقیقحت میناسرب ، دربراک  لمع و  ی  هلحرم هب  ار  شناد  نیا  میریگبارف ؛ ار  نامزاین  دروم  یاھـشناد  ی  همھ روج ، رھ  هکرھ و  زا  اـم  هک  تسا  نیا  تسھ ، تفرـشیپ  هک  هچنآ 

میروآ دوجو  هب  ار  یروانف  ات  میھد ، ماجنا  یبرجت  یدربراک و  تاقیقحت  میھدب ، ماجنا  یداینب  تاقیقحت  میھدـب ، هعـسوت  ار  ملع  ی  هنماد هکنیا  یارب  میھدـب ، ماجنا  نوگانوگ 

نیب ار  نآ  میریگبارف ، ایند  یاھتفرـشیپ  زا  یتیریدم  یاھ  شزومآ ی  هنیمز رد  میھدب ؛ ماجنا  مینک و  حیحـصت  مینک ؛ لیمکت  ار  یروانف  ای  میروایب  دوجو  هب  ار  یدـیدج  یروانف  ای 

. مینک قیبطت  نام  هعماج اب  مینک و  مھف  لیلحت و  نامدوخ  گنھرف  فرع و  اھزاین و  قبطرب  نامدوخ 

مینک ادیپ  ار  اھ  نیا ندرک  نک  هشیر  هار  مینک و  قیقحت  دراد ، دوجو  روشک  رد  هک  یا  یعامتجا تالکشم  ی  هراب رد 

رب یجراخ  یالاک  حـیجرت  اب  هزرابم  هار  تسیچ ؟ ییارگ  فرـصم اب  هزرابم  هار  تسا . یعامتجا  یرامیب  کـی  فارـسا  تسیچ . فارـسا  اـب  هزراـبم  هار  هک  میورب  نیا  لاـبند  هب  و 

روشک نالوئـسم  هب  ار  قیقحت  ی  هجیتن دینک ، راک  وجـشناد  داتـسا و  دیریگب ، یقیقحت  یاھ  هژورپ اھھاگـشناد  رد  دھاوخ . یم قیقحت  اھ  نیا تسیچ ؟ لخاد  تخاس  یالاک 

. تفرشیپ دوش  یم نیا ، دوش . یزاس  گنھرف دوش و  زیررس  ات  دیھدب  اھ  هناسر هب  دیھدب ؛

یساسا  / ١١/٣٠/١٣٨۵ نوناق  لصا ۴۴  یارجا  ناراکردناتسد  یداصتقا و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

شخب تسا . هدافتسا  ی  هوحن دیلوت و  ی  هوحن یکی ، دنک . دیلوت  تورث  یحیحص و  لکـش  هب  دنک  تیلاعف  یـسک  تسا . تورث  دیلوت  یکی ، درک . طولخم  دیابن  مھاب  ار  زیچ  ود 

نیا تسا ، ساسح  شخب  هک  مود  شخب  تسا . هعماج  عومجم  ندـش  دـنمتورث  یانعم  هب  دوش ، یم دـیلوت  هعماـج  رد  هک  یتورث  رھ  نوچ  تسا ؛ یبولطم  زیچ  هیـضق ، لوا 

؛ دـشابن عرـش  رظن  زا  یبولطمان  فرـصم  وا ، فرـصم  دـشابن ؛ تافلخت  تابلقت و  زا  ی  هدافتـسا اـب  ینوناـق ، ریغ  یاـھھار  زا  دریگب ؛ رارق  هجوت  دروم  دـیلوت  یگنوگچ  هک  تسا 

ی هنومن کی  نوراق  نوراق - هب  طوبرم  تایآ  صصق ، ی  هروس دینک - هظحالم  ار  هفیرـش  ی  هیآ نیا  دشابن . داسف  رد  فرـص  دنک ؛ ادیپ  نایرج  هعماج  یاھگر  رد  ینوخ  لثم  دناوتب 

؛ دنک یم لقن  نآرق  یـسوم ) ترـضح  ای  لیئارـسا ، ینب  نینیدتم  ناگرزب و  ای  ، ) نوراق موق  لوق  زا  تسا . همھ  عرـش و  نآرق و  مالـسا و  رظن  زا  بولطمان  دـنمتورث  کی  لماک و 

تابثا نایب و  ینعی  دنک ؛ یم ریرقت  ار  اھفرح  نیا  نآرق  دوخ  هکنیا  رب  هوالع  تسا ؛ یربتعم  یاھفرح  نیاربانب  تسین ؛ یلومعم  یماع و  یاھ  مدآ زا  اھفرح  نیا  هموق -» هل  لاق  »

معن : » تسھ مھ  ام  تایاور  رد  هدـب . رارق  ترخآ  ندروآ  تسد  هب  ی  هلیـسو ار  نیا  داد ، وت  هب  ادـخ  هک  هچنآ  هرخآلا ؛» راد  کاتا هللا  امیف  غتبا  و  : » دـنیوگ یم وا  هب  هک  دـنک - یم

. نک هدافتسا  تترخآ  ندرک  دابآ  یارب  تورث  نیا  زا  هرخآلا ؛» یلع  ایندلا  نوعلا 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٨۶ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

« ييارگفرصم  » 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 9هاگياپ  هحفص 4 
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، دنھد ماجنا  تکرش  عامتجا و  اب  ار  یراذگ  هیامرس دنناوت  یم هک  یدارفا  یتح  دنراد ، یراذگ  هیامرس ییاناوت  هک  یناسک  دننک . هدافتـسا  دیاب  همھ  لصا ۴۴  یاھتسایس  زا 

یتلادع ماھس  رب  هوالع  دنشاب . میھس  دنوش و  کیرـش  رگیدکی  اب  هار  نیا  رد  دنناوت  یم دننک ؛ یراذگ  هیامرـس دنناوت  یم مدرم  فلتخم  فونـص  مدرم و  داحآ  دراد . هار  اھ  نیا

نیلوئسم دراد . هار  دننک ؛ هدافتـسا  اھتـسایس  نیا  زا  دنناوت  یم مھ  مدرم  داحآ  ی  هیقب تسا - هعماج  نیئاپ  کھد  ود  لام  هک  دوش - یم لماش  ار  رفن  نویلیم  هد  ابیرقت  هک 

رظن زا  تورث  دـیلوت  تسا . هعماـج  یارب  یموـمع  تورث  دـیلوت  یاـنعم  هب  اھتـسایس  نیا  دـنیوگب . اـھ  نآ هب  یداـصتقا  یاـھتیلاعف  رد  ار  مدرم  تکراـشم  یاـھ  هار دـیاب  یتـلود 

زا یوریپ  نودـب  نوناق و  یب یـسک  تقو  کی دـنک ، یم یزارد  تسد یمومع  لاوما  هب  یـسک  تقو  کی دراد . قرف  نارگید  تورث  تراغ  اب  تورث  دـیلوت  تسا . عنام  یب یمالـسا 

ار تورث  تسا . نسحتسم  بولطم و  مالسا ، رظن  زا  سدقم و  عراش  رظن  زا  تورث  دیلوت  ینوناق ، قیرط  زا  اما  تسا ؛ عونمم  اھ  نیا دسر ؛ یم یدام  یاھدرواتسد  هب  نوناق 

دیلوت زا  هک  هچنآ  تسین . مالسا  لوبق  دروم  یطارفا  ییارگ  فرصم دینکن . فارـسا  اما  دینک ، دیلوت  تورث  دیوگ  یم ام  هب  مالـسا  دشابن . فارـسا  شرانک  رد  اھتنم  دننک ، دیلوت 

هب هن  تسا - ندرک  زنک  شمـسا  مالـسا  رد  هک  دـیروایب - رد  ازان  دـکار و  تروص  هب  هن  ار  لام  دـینکب . رگید  تورث  دـیلوت  یارب  یا  هلیـسو ار  نامھ  زاـب  دـیروآ ، یم تسد  هب  تورث 

تورث مدرم ، داحآ  تورث  دینک . دیلوت  ناتدوخ  یارب  ار  تورث  اھ ، نیا هب  هجوت  اب  اما  دینک ؛ یگدنز  مزال  ریغ  یاھزیچ  رد  فرـص  ار  نآ  لام ، فرـصم  رد  یراگنلو  یجرخلو و  تروص 

عونتم فیعض ، تاقبط  صوصخب  مدرم ، داحآ  یدمآرد  عبانم  هک  دوشب  یروط  تسا . نیا  لصا ۴۴  یاھتسایس  لصا ۴۴ و  حور  دنرب . یم دوس  نآ  زا  همھ  تسا ؛ روشک  مومع 

. تسا یمومع  هافر  هار  رد  دنلب  ماگ  کی  نیا  دننک ؛ ادیپ  یشیاشگ  دنناوتب  مدرم  دوش ؛

جح  / ٠٨/٢٣/١٣٨۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

سرد کی  اھنیا  زا  مادـکرھ  مارحا ؛ نارود  تاعونمم  تاـمرحم و  تیاـعر  نیا  عوشخ ، عوضخ و  تلاـح  نیا  فوقو ، نیا  یعـس ، نیا  فاوط ، نیا  نداد ؛ ماـجنا  ربدـت  اـب  ار  لاـمعا 

التبم نیا  دوخ  هزاغم . نالف  زا  یـسنج  ندیرخ  نیمھ  لثم  دننکن ؛ لطاب  یئایند  کچوک  یاھهزیگنا  ندرک  دراو  اب  ام  زیزع  نارھاوخ  ناردارب و  ام و  مرتحم  جاجح  ار  نیا  تسا .

ریقحت مدرم ، مشچ  ولج  درذگب ، زامن  تقو  رگید . لکـشم  دراد ، هک  یتاسبالم  تسا و  لکـشم  کی  الب و  کی  تیمھا ، مک  زیچ  کی  یارب  شورف  زکارم  هب  یهعجارم  هب  ندش 

ناراکردناتسد هب  منکیم  دـیکات  ار  نیا  لاس  رھ  نم  هک  ینیا  دـیآیم . شیپ  نیا ، رانک  رد  نیا ، لالخ  رد  الاح  هک  یرگید  یاھزیچ  دوشب و  بوسحم  یناریا  یجاح  نیھوت  و 

ار مدرم  هک  ام  دھد . رارق  ریثات  تحت  تسا  نکمم  ار  یونعم  یاضف  نآ  لک  ریقح ، تیمھامک و  سوھ  کی  تسا . نیا  یارب  یجاح ، نارھاوخ  ناردارب و  هب  منکیم  هیصوت  جح و 

. روما نیا  رد  ندرکن  یورهدایز  هب  ار  مدرم  ار و  نامدوخ  مینکیم  توعد  ام  مینکب ؛ ار  یدـھز  روجنآ  رکف  هک  میتسھ  نآ  زا  رتکچوک  هک  اـھام  میدرکن ؛ هک  یرذاـبا  دـھز  هب  توعد 

. یونعم یاضف  هب  دنزیم  ررض  اھیورهدایز  نیا  ندرک ؛ لابند  رد  نداد ، تیمھا  رد  ندرپس ، لد  رد  ندرک ، فرصم  رد  مینکیم  یورهدایز  ام 

زاریش  / ١٣٨٧/٠٢/١١ مدرم  رادید  رد  تانایب 

ساسح ی  هطقن هب  شمشچ  نمشد  زورما  متفگ : مداد و  رکذت  مدرم - هب  مھ  نیلوئسم ، هب  مھ  هتشذگ - لاس  لوا  مھ  لاسما و  لوا  مھ  نم  یداصتقا ، لئاسم  ی  هراب رد 

دننک دومناو  ناشتاغیلبت  رد  دنناوت ، یمن مھ  هچرھ  دننک و  داجیا  لالتخا  دنناوت  یم هچرھ  دننک . لالتخا  راچد  یداصتقا  ظاحل  زا  ار  روشک  نیا  دـنناوتب  هکلب  ات  تسا  یداصتقا 

هاگن یئوج و  هفرـص یلام و  طابـضنا  مھ  هلباقم  هار  دریگ . یم ماجنا  فلتخم  یاھلکـش  هب  تردـق و  اب  ام ، نانمـشد  تاغیلبت  رد  زورما  هک  تسا  یراک  نیا  تسھ ! لالتخا  هک 

ام تسا . یتلم  رھ  کانرطخ  یاھیرامیب  زا  یکی  فارـسا  تروص  هب  یئارگ  فرـصم منک : دـیکات  نامزیزع  مدرم  هب  مھاوخ  یم ار  نیا  نم  تسا . یئارگ  فرـصم هب  ی  هنارگزیھرپ

لکشم نونک  ات  امش  ناتسا  هلمج  زا  روشک  ناتـسا  دنچ  هک  یبآ - مک  لکـشم  تبـسانم  هب  ار  شیاھ  هنومن زا  یکی  میتسھ . راچد  یطارفا  یئارگ  فرـصم نیا  هب  هدرخ  کی

هک یبآ  طقف  هن  تسا ؛ بآ  رد  فارـسا  فارـسا ، دراوم  زا  یکی  منکب ؛ ضرع  دنکب - لزان  امـش  رب  ار  شتمحر  ناراب  دنک و  لضفت  لاعتم  یادخ  میراودیما  هک  دـنا  هتـشاد یبآ  مک

تسا شخب  نیا  ناراکردنا  تسد نیلوئـسم و  ی  هفیظو میھد . یم ردھ  ار  بآ  تسا و  هنافرـسم  عون  کی  مھ  ام  یزرواشک  یرایبآ  عون  دوش ، یم اھ  هناخ رد  برـش  فرـصم 

. دننک هاگن  تیمھا  اب  دیاب  رگید - لئاسم  رد  مھ  بآ و  ی  هلئسم رد  مھ  فارسا - ی  هلئسم هب  سپ  دننک ! هجوت  هژیو  روط  هب هلئسم  نیا  هب  هک 

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

هک یتسیـسکرام  رکفت  فالخرب  داد ؛ تسد  زا  دـیابن  ار  نیا  دراد و  تیمھا  یلیخ  غالب - غیلبت ، تیعقاو ؛ ندـناسر  تیعقاو و  نایب  نییبت - لاح  همھ  رد  یمالـسا ، تازرابم  رد 

ینعی دیئوگن . هچ  دیئوگب ، هچ  دیھاوخن ؛ هچ  دـیھاوخب ، امـش  هچ  تفای ؛ دـھاوخ  ققحت  تسا ، تنـس  کی  هزرابم  دـنتفگ  یم دنتـشادن ؛ نییبت  هب  داقتعا  دوب و  جـئار  زور  نآ 

مھ ام  اب  دوب ، یدھـشم  هک  یناسک  نیمھ  زا  یناوج  کـی  لاس ۴٩  رد  درادـن . نییبت  هب  جایتحا  هزرابم ، نیا  هک  دوب  نیا  شا  همزال دـندوب ، هدرک  ریـسفت  اھ  نآ هک  یکیتکلاید 

؛ درک تاقالم  نم  اب  یئاج  کی  اھ - نیا لاثما  لگنج و  هورگ  دندوب - تسینومک  دندوب ، هدرک  دـنلب  رـس  هزات  زور  نآ  هک  دوب  یئاھکھورگ  نیمھ  زا  یکی  هب  ی  هتـسباو دوب ، انـشآ 

مدرم هب  دـینزب ، فرح  دـینک ، نییبت  دـینک ، تبحـص  مدرم  اب  یردـق  کـی دوش ؛ یمن هک  یعاـمتجا  ی  هنیمز نیا  یوت  متفگ  نم  مینکب . ار  اـھراک  نیا  میھاوخ  یم هک  داد  حرش 

نیمھ تسا و  نییبـت  یمالـسا  شور  تسا . نیمھ  یمالـسا  شور  هلب ، تسا ! یمالـسا  شور  نآ  تفگ : یئاـنتعا  یب لاـمک  اـب  دـینکب . دـیھاوخ  یم راـک  هچ دـینک  مـیھفت 

، میدماین قئاف  زونھ  مھ  شا  یضعب رد  هتبلا  دمآ . قئاف  دیایب و  قئاف  طلغ  یاھتیبرت  یخیرات و  یاھ  هنیمز شیپ نیا  زا  یرایسب  رب  یمالـسا  بالقنا  هک  دش  بجوم  اھ  نییبت

. میتشاد هگن  ار  ثاریم  نیا  هنافساتم  تسا و  هتشذگ  زا  ام  یاھثاریم  وزج  نیا  دنتفگ - الاح  هک  اھزیچ  نیا  فارسا و  یئارگ و  فرـصم نیا  لثم  دراد - یرگید  یاھ  هزیگنا نآ  هک 

مھ تسد  هب  تسد  دـیاب  همھ  مینک . شلح  ار  نیا  دـیاب  میتسھ ؛ هدز  فرـصم یلیخ  ام  میروایب . نوریب  نامنت  زا  ار  تشز  مادـنا  یب زاـسان  ی  هماـج نیا  دـیاب  ناریا  تلم  اـم 

. دوب ینورد  لماوع  اھ  نیا بوخ ، دراد . شقن  کشالب  مھ  امیس  ادص و  هتبلا  دننک . لح  ار  هیضق  نیا  دنھدب و 

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

هدـش هفاضا  نامز  رورمب  مھ  اـھ  یئارآ فص یـضعب  هدرک ، ضوع  لکـش  یـضعب  دراد ؛ دوجو  دوب ، بـالقنا  نیا  هیلع  لوا  زور  هک  یئاـھ  یئارآ فص نآ  ی  همھ دـیدرت  نودـب  زورما 

یدیدج ی  هقبط کی  ندرک ، لوپ  یارب  شالت  ندروآرد و  لوپ  ی  هقباسم یتسرپ و  لمجت ی  هقباسم یئارگ و  فرـصم دنتفگ ، اھناوج  نیا  هک  روط  نامھ هنافـساتم  زورما  تسا .

یاقب تایح و  دـشابن ، تورث  داجیا  رگا  دـشابن ، دـیلوت  رگا  تسوا . قوشم  هکلب  تسین ، فلاخم  تورث  داجیا  اب  تسین ، فلاخم  تورث  دـیلوت  اب  یمالـسا  ماـظن  هدرک . تسرد 

ی هقباـسم یارب  دـنزب  کـل  ناـشلد  مدرم  داـحآ  هک  ینیا  اـما  تسا . یمالـسا  لـصا  کـی  نیا  دروآ ؛ دـھاوخن  تسد  هب  هعماـج  ار  مزـال  رادـتقا  داـتفا ، دـھاوخ  رطخ  هب  هعماـج 

فارـسا و ما : هتفگ مھ  ـالبق  هک  روـط  ناـمھ تسھ ؛ اـم  نورد  رد  هنافـساتم  هک  تسا  یزیچ  نیا  تسا ؛ بولطماـن  رایـسب  زیچ  کـی  نیا  یتـسرپ ، لـمجت یارب  یرگیفارـشا ،

. یطارفا یئارگ  فرصم

اضرلا  / ١٣٨٨/٠١/٠١ یسومنبیلع  ترضح  هاگراب  نارواجم  نارئاز و  رادید  رد  تانایب 

نیا زا  یمھم  شخب  دوش ، یم فارـسا  میتفگ  هک  یژرنا  قرب و  نیمھ  دوش . یم فارـسا  مھ  یلم  حطـس  رد  تسین ؛ یدرف  ی  هنیمز رد  طـقف  فارـسا  دـنفظوم . نالوئـسم 

قرب دوشب ، هدوسرف  یتقو  اھ  نیا قرب ، یاھمیس  قرب ، لاقتنا  یاھ  هکبش یتاطابترا ، یاھ  هکبـش نیا  تسا . روشک  نیلوئـسم  رایتخا  رد  تسین ؛ مدرم  رایتخا  رد  فارـسا 

ردـھ بآ  دـشاب ، هدوسرف  رگا  بآ  لاقتنا  یاھ  هکبـش ای  دور . یم ردـھ  یمھم  شخب  هک  میھدـب ، ردـھ  ار  نآ  هدوسرف  ی  هکبـش نیا  اب  دـعب  مینک ، دـیلوت  ار  قرب  دور . یم ردـھ 

یاھنامزاس یاسور  دـتفا . یم قافتا  مھ  نامزاس  حطـس  رد  فارـسا  دـنروشک . نیلوئـسم  نآ ، نیلوئـسم  تسا ؛ یلم  حطـس  رد  تسا ؛ یلم  یاھفارـسا  اـھ  نیا دور . یم

یاھناملبم هدوھیب ، یاھرفـس  شتانیئزت ، راک ، قاتا  هرادا ، تالمجت  دـتفا ؛ یم قافتا  ناشدوخ  نامزاس  دروم  رد  هیور  یب فرـصم  اما  دـننک ، یمن یـصخش  فرـصم  نوگاـنوگ 

هب ی  هنایوج بیع هاگن  یتسیاب  اھنامزاس  حطـس  رد  مھ  مدرم ، داـحآ  حطـس  رد  مھ  تلود ، حطـس  رد  مھ  درک . یریگولج  اـھراک  نیا  زا  تراـظن  تبقارم و  اـب  دـیاب  نوگاـنوگ ؛

یزیر همانرب یریگیپ . هب  دنفظوم  هیرجم  ی  هوق هننقم و  ی  هوق دننک . یزیر  همانرب دیاب  دوش ؛ یمن مامت  مھ  فرح  اب  میدرک ، ضرع  هک  روط  نامھ  دشاب . هتـشاد  دوجو  فارـسا 

. تسا هیضق  نیمھ  هب  طوبرم  شا  یمھم شخب  تشاد ، میھاوخ  لاس  هد  نیا  رد  ام  هک  یتفرشیپ  نیا  دننک . ارجا  مامت  تیعطاق  اب  ار  نوناق  دننک ، یراذگ  نوناق دننک ،

« ييارگفرصم  » 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 9هاگياپ  هحفص 5 
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، مینک حالـصا  ار  یناـسربآ  یاـھ  هکبـش مینک ، تنایـص  نامیاھدـس  زا  ینعی  مینک ؛ یئوج  هفرـص ار  بآ  تفاـیزاب : اـت  فرـصم  اـت  دـیلوت  زا  تسا ، مزـال  هک  یا  یئوـج هفرـص نیا 

یفاک نیا  اما  هتفرگ ، ماجنا  یدایز  نازیم  هب  اھلاس  نیا  رد  هناتخبـشوخ  اھراک  نیا  هتبلا  دوشب . یرایبآ  یروج  هچ  هک  میھدـب  شزومآ  ار  یزرواشک  رد  ی  هفرـصاب یاھ  یرایبآ

، دوش هتفرگ  یرتشیب  تایلام  دـنراد ، دایز  فرـصم  هک  یناسک  زا  دوش  یم هتفگ  هکنیا  یگناخ . بآ  فرـصم  شھاک  یارب  مینک  یزاس  هنیمز دـنک . ادـیپ  هعـسوت  دـیاب  تسین ؛

دنم هرھب یمومع  یاھکمک  زا  یتلود ، یاھکمک  زا  دنراد ، یمک  فرصم  هک  یناسک  نآ  تسا . یبوخ  فرح  تسا ، یلوقعم  رایـسب  فرح  دوش ، هداد  اھ  نآ هب  یرتمک  ی  هنارای

فرصم بآ  اھ  نآ ربارب  تسیب  اھ ، نآ ربارب  هد  اھ  یضعب درادن . یعنام  دریگن ، مھ  ار  بآ  لوپ  اھ  نآ زا  تلود  رگا  هک  دننک  یم فرصم  بآ  مک  یردق  هب  دنتـسھ  اھ  یـضعب دنوش .

. دنھدب یرتشیب  ی  هنیزھ یتسیاب  اھ  نیا بوخ ، دننک ؛ یم

اضرلا  / ١٣٨٨/٠١/٠١ یسومنبیلع  ترضح  هاگراب  نارواجم  نارئاز و  رادید  رد  تانایب 

بلطم نیا  ام  هک  تسین  یلوا  راب  هتبلا  تسا . یمھم  ی  هلئسم رایسب  نیا  تسا ؛ هعماج  لاوما  عییضت  اھ و  یجرخلو زا  یریگولج  فرصم ، یوگلا  حالـصا  تمـس  رد  تکرح 

موزل لاوما و  عییـضت  یجرخلو و  ی  هراب رد  فارـسا ، ی  هراب رد  نامزیزع  مدرم  هب  باطخ  اج  نیمھ رد  یددـعتم  یاھتبون  رد  لاـس ، لوا  رادـید  نیمھ  رد  نم  مینک . یم حرطم  ار 

ام تسایس ، کی  ناونع  هب  تسا  مزال  تسا . هدشن  هدروآرب  دیاش  دیاب و  هک  نانچ  نآ دوصقم ، نیا  تسا ؛ هدشن  مامت  هلئسم  نیا  اما  مدرک ؛ ضرع  ار  یبلاطم  یئوج  هفرص

فرصم یانعم  هب  یئوج  هفرص هک  دنشاب  هتـشاد  هجوت  نامزیزع  مدرم  مینک . لامعا  فلتخم  حوطـس  رد  نامیاھ  یزیر  همانرب  یـساسا  طوطخ  رد  ار  یئوج  هفرـص ی  هلئـسم

داصتقا رد  لاوما و  رد  فارـسا  تسا . ندرک  شخبرمث  دـمآراک و  ار  فرـصم  لام ، ندرکن  عیاض  ندرک ، فرـصم  اجب  ندرک ، فرـصم  تسرد  یانعم  هب  یئوج  هفرـص تسین ؛ ندرکن 

دیاب ام  ی  هعماج تسا . لام  نداد  ردھ  تقیقح  رد  زرھ ، فرصم  هدوھیب و  فرصم  دشاب . هتشاد  یئاراک  رثا و  فرصم  نیا  هکنیا  نودب  دنک ، فرصم  ار  لام  ناسنا  هک  تسا  نیا 

دیاب ام  منک ؛ یم ضرع  نم  ار  نیا  تسین . یبوخ  عضو  فرـصم ، ظاحل  زا  اـم  ی  هعماـج عضو  نوچ  دـشاب ؛ هتـشاد  لـباقم  رد  یگـشیمھ  راعـش  کـی  ناونع  هب  ار  بلطم  نیا 

کی فارسا . وحن  هب  فرصم  رد  یور  هدایز هب  تسا  هداد  قوس  ار  ام  میا ، هتفرگ دای  نآ  نیا و  زا  هک  یطلغ  یاھـشور  ام ، یاھتنـس  ام ، یاھتداع  هلئـسم . نیا  هب  مینک  فارتعا 

شیازفا هعماج  فرـصم  رب  دـیاب  هشیمھ  هعماج  دـیلوت  ینعی  دـیلوت ؛ دوس  هب  یا  هتـسیاش تبـسن  کی  دـشاب ؛ هتـشاد  دوجو  فرـصم  دـیلوت و  نایم  هعماج  رد  دـیاب  یتبـسن 

، تبسن هب  ام  فرصم  تسین . یروج  نیا ام  روشک  رد  زورما  دوش . روشک  یالتعا  فرص  تسھ ، یدایز  هک  هچنآ  دنک ؛ هدافتـسا  روشک  دوجوم  دیلوت  زا  هعماج  دشاب . هتـشاد 

تاـیآ رد  دوـش . یم یداـصتقا  تالکـشم  راـچد  هعماـج  دـنک ؛ یم دراو  اـم  رب  یداـصتقا  مھم  یاھررـض  نیا ، دـناسر ؛ یم بقع  هب  ار  روـشک  نیا ، تـسا ؛ رتـشیب  نامدـیلوت  زا 

یگنھرف ی  همطل مھ  دـنز ، یم یداـصتقا  ی  همطل مھ  فارـسا ، تسا . نیمھ  رطاـخ  هب  نیا  هدـش ؛ دـیکات  یداـصتقا  روما  رد  فارـسا  زا  زیھرپ  هب  عجار  اـھراب  نآرق  ی  هفیرش

طقف فارسا ، زا  بانتجا  یئوج و  هفرـص ی  هلئـسم نیاربانب  دراذگ . یم یفنم  یاھریثات  وا  یور  رب  مھ  یگنھرف  ظاحل  زا  دش ، فارـسا  یرامیب  راچد  یا  هعماج یتقو  دنز . یم

. دنک یم دیدھت  ار  روشک  ی  هدنیآ تسا ؛ یگنھرف  مھ  تسا ، یعامتجا  مھ  تسا ، یداصتقا  مھ  تسین ؛ یداصتقا  ی  هلئسم کی 

یوضر  / ١٣٨٩/٠١/٠١ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

رد روـشک  یگدـنزاس  یارب  دـناوت  یم هک  یئاـھزیچ  نآ  ی  همھ زا  دراد . دوـجو  هک  یتاـناکما  روـشک و  دوـجوم  عباـنم  زا  هنیھب  ی  هدافتـسا رد  فعاـضم  راـک  فعاـضم و  تـمھ 

حالـصا شناکرا  زا  یکی  هک  یزیچ  نامھ  ینعی  دوشب ؛ هدافتـسا  رثکا  دح  دیاب  دـشخبب ، قنور  هافر و  ار  مدرم  یمومع  یگدـنز  ای  دریگب ، رارق  هدافتـسا  دروم  هدـنیآ  یاھنارود 

فرصم یوگلا  حالصا  ی  هلئسم هدنب  هک  هتشذگ  لاس  مینک . یمن هنیھب  ی  هدافتسا روشک  رد  بآ  زا  زورما  ام  دوشب . هنیھب  ی  هدافتسا روشک  رد  بآ  زا  تسا . فرـصم  یوگلا 

ردق هب  دصرد  هد  نیا  دوش ، یئوج  هفرـص نآ  دصرد  هد  دوش ، یم فرـصم  روشک  رد  هک  یبآ  رگا  هک  دـنداد  عالطا  ام  هب  دـندرک ، قیقحت  نامروشک  نارگـشھوژپ  مدرک ، حرطم  ار 

- دوش یم فرـصم  یزرواـشک  یاھـشخب  رد  روشک  بآ  دـصرددون  زورما  دریگ . یم رارق  هدافتـسا  دروـم  تعنـص  یارب  یگناـخ و  برـش  یارب  زورما  هک  تسا  یا  هدافتـسا ماـمت 

یئوج هفرص دصرد  هد  ام  یزرواشک  راک  رد  رگا  ینعی  دور . یم راک  هب  نوگانوگ  فراصم  یارب  تعنص و  یارب  برش و  بآ  یارب  رگید  دصرد  هد  زیمآ - فارـسا فرـصم  طلغ ، فرـصم 

، نیزنب یژرنا - یاـھ  لـماح فرـصم  قرب و  فرـصم  ی  هلئـسم تسا . مھم  هلئـسم  ردـق  نیا دیـسر ؛ دـھاوخ  ربارب  ود  هب  اـھ  نیا لاـثما  تعنـص و  برـش و  فرـصم  رادـقم  مینک ،

. تسا یمھم  رایسب  ی  هحیال تسا ؛ لئاسم  نیا  هب  رظان  تسا ، هدش  حرطم  هک  اھ  هنارای ندرک  دنمفدھ  ی  هحیال نیا  تسا . مھم  مھ  لیئوزاگ -

اھهاگشناد  / ٠٢/١٣٨٩/٠۴ یملع  تایھ  یجیسب  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

. دنک یمن در  ار  اھ  نیا یفصنم ، یـسایس  چیھ  یا و  هنازرف دنمـشناد  چیھ  یھاگآ ، تلم  چیھ  هک  تسا  یئاھوزرآ  میراد ، عیـسو  ی  هرتسگ نیا  یارب  ام  زورما  هک  یئاھوزرآ 

تـسا رگ  هطلـس دصرددص  شتلود  هک  یروشک  کی  رد  هک  مھ  یناسنا  یتح  ریذـپ ؛ هطلـس رگ و  هطلـس یرگ : هطلـس ی  هطبار ینعی  میراد ؛ ار  هطلـس  ماظن  وحم  ی  هیعاد ام 

رشب شیاسآ  یارب  ملع  زا  ی  هدافتسا تلادع و  نینچمھ  دشابن . ریذپ  هطلـس رگ و  هطلـس ی  هطبار هطبار  یناھج ، تابـسانم  رد  ینعی  دنک ؛ یمن در  ار  نیا  دنک ، یم یگدنز 

ی هنیمز رد  هچنآ  زا  یرایسب  ریخا ، نرق  کی  نیا  رد  صوصخب  فرط و  نیا  هب  سناسنر - ایند - یملع  شبنج  زا  دعب  ریخا  یاھ  هرود نیا  لوط  رد  صوصخب  رشب . دیدھت  یارب  هن 

ندرک رپ  یئارگ و  فرـصم هب  قیوشت  و  هداوناخ ؛ دیدھت  ای  قالخا ، دـیدھت  ای  ناج ، دـیدھت  ای  هدوب ؛ رـشب  دـیدھت  رد  دـشاب  رـشب  شیاسآ  یارب  هکنیا  یاج  هب  هتفرگ ، ماجنا  ملع 

رد ناسنا ، شیاسآ  تمدخ  رد  دریگب ؛ رارق  ناسنا  تمدـخ  رد  اھ  نیا یاج  هب  ملع ، میئوگ  یم ام  اھلتراک . اھتـسارت و  ناگدـنروآدیدپ  نابحاص و  یللملا و  نیب نارگلواپچ  بیج 

. دنک در  دناوت  یمن ایند  هک  تسا  یئاھ  فرح اھ  نیا ناسنا . ناور  حور و  تمدخ  رد  ناسنا و  شمارآ  تمدخ 

فرصم  / ١۵/١٣٨٩/٠۴ یوگلا  حالصا  یلک  یاھتسایس  غالبا  نییعت و 

. ییارگلمجت فارسا و  جورم  یگنھرف  رھاظم  تالوصحم و  هب  تبسن  یلمع  تیساسح  زاربا  ییارگفرصم و  گنھرف  جیورت  اب  هلباقم 

یبرع  / ١٣٩٠/١١/١۴ هبطخ  همجرت  نارھت +  هعمج  زامن  یاھهبطخ 

، مینک مک  دـیاب  ار  یگدزفرـصم  ام . هار  رد  تسا  رطخ  نیا  منکیم ؛ ضرع  مھ  زاب  ماهدرک ، ضرع  ار  نیا  اھراب  نم  میتسھ . یگدزفرـصم  فارـسا و  راچد  هنافـساتم  زورما  ام 

ادابن هک  دـننک ، عمج  ار  نآ  رتشیب  هکنیا  یارب  دـنروآیم  موجھ  مدرم  تسا ، مک  زیچ  نالف  هک  دوشیم  تسرد  یاهعیاش  کی  ات  مینک . مک  دـیاب  ار  ایند  یالاک  عاتم و  هب  صرح 

. دنکیم مک  ار  نآ  مدرم  موجھ  نیمھ  تسین ، مھ  مک  سنج  نآ  رگا  بخ ، دشابن . مھ  یگدنز  مزال  یاھزیچ  وزج  تسا  نکمم  یش  نآ  هک  یلاح  رد  دنوش ؛ نآ  دوبمک  راچد 

. مینک فرطرب  دیاب  ار  فعض  نیا  ام  تسام ؛ یاھفعض  زا  یکی  نیا  مینکیمن . هجوت  هلئسم  نیا  هب  ام 

یبرع  / ١٣٩٠/١١/١۴ هبطخ  همجرت  نارھت +  هعمج  زامن  یاھهبطخ 

هدیشوک سنوت و ...  رصم و  کنیا  نیطسلف و  نانبل و  قارع و  ات  ناتـسناغفا  ناریا و  زا  یپایپ  یاھتـسکش  زا  سپ  ریخا  یاھلاس  هژیوب  یمالـسا و  یرادیب  یاھهھد  رد  برغ 

یاج هب  ار  یمدرم  دض  مزیرورت  تایلمع  ات  دنزب ، تسد  یبلقت  یاھهنومن  دیلوت  یزاسلدـب و  کیتکات  هب  ینلع ، تنوشخ  یزیتسمالـسا و  کیتکات  تسکـش  زا  سپ  تسا 

یگدزبرغ و «، » یئارگتما یھاوخمالـسا و   » یاج هب  ار  یزابهلیبق » یئارگتیموق و  «، » داھج یئارگمالـسا و   » یاج هب  ار  تنوشخ » رجحت و  بصعت و  «، » یبلطتداھـش »

« جرم جرھ و  داسف و  «، » تینالقع  » یاج هب  ار  یراکـشزاس » «، » یئارگملع  » یاج هب  ار  مزیرالوکـس » لقتـسم ،» تفرـشیپ   » یاج هب  ار  یگنھرف » یداصتقا و  یگتـسباو 

هب ار  یگدـنامبقع » رقف و  «، » یقرت هعـسوت و   » مان هب  ار  یرگیفارـشا » یئارگایند و  یگدزفرـصم ، «، » تینما مظن و   » مان هب  ار  یروتاتکید » «، » یدازآ  » یاج هب  ار  یقالخا 

. دنک دادملق  دھز » یئارگتیونعم و   » مان

« ييارگفرصم  » 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 9هاگياپ  هحفص 6 
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یبرع  / ١٣٩٠/١١/١۴ هبطخ  همجرت  نارھت +  هعمج  زامن  یاھهبطخ 

لمحت ار  یتسینویھـص  میژر  هک  یمالـسا  هب  نآ . نشخ  رجحتم و  عون  زا  هچ  و  ارگبرغ ، کـیئال و  عون  زا  هچ  دیـشاب ؛ نیبدـب  سیراـپ  ندـنل و  نتگنـشاو و  بولطم  مالـسا  هب 

نماد یبھذـم  یاهلیبق و  یاھگنج  هب  لخاد  رد  یلو  دـنکیم ، زارد  وتاـن  اـکیرمآ و  یوس  هب  یتشآ  تسد  دوشیم ، هجاوم  هناـمحریب  رگید  یمالـسا  بھاذـم  اـب  یلو  دـنکیم ،

یگدزفرـصم و برغ و  یرادهیامرـس  ماد  هب  ار  امـش  هک  دیـشاب ، نیبدـب  یـسیلگنا  یئاکیرمآ و  مالـسا  هب  دـینکن . دامتعا  تسا ، رافک  اب  امحر  نینموم و  اـب  ادـشا  دـنزیم و 

زا دـندرکیم و  راختفا  یوروش  ای  اکیرمآ و  سیلگنا و  هسنارف و  هب  دوخ  رتشیب  یگتـسباو  هب  نامکاح ، مھ  ناگبخن و  مھ  هتـشذگ ، یاھهھد  رد  دـنناشکیم . یقالخا  طاطحنا 

. تسا هدش  سکعرب  زیچ  همھ  زورما  و  دنتخیرگیم ؛ یمالسا  یاھلبمس 

یلامش  / ١٣٩١/٠٧/٢٣ ناسارخ  ناتسا  ناناوج  رادید  رد  تانایب 

روجنیا دراد ؛ دوجو  یمالـسا  موھفم  اب  تفرـشیپ  یارب  یجراخ  ینیع و  قادصم  کی  هرخالاب  میریگب -  یمالـسا  نیون  یزاسندمت  یانعم  هب  ار  هبناجهمھ  تفرـشیپ  رگا  ام 

، شخب کی  دراد : شخب  ود  نیون  ندمت  نیا  تسا -  یتسرد  یهبـساحم  نیا  تسا ؛ یمالـسا  نیون  ندمت  کی  داجیا  یمالـسا ، بالقنا  فدھ  ناریا و  تلم  فدھ  هک  میئوگب 

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

، داصتقا تسایس ، تعنص ، عارتخا ، ملع ، مینکیم : حرطم  روشک  تفرشیپ  ناونع  هب  زورما  ام  هک  یئاھشزرا  نیمھ  زا  تسا  ترابع  یرازبا  شخب  تسیچ ؟ یرازبا  شخب  نآ 

تفرـشیپ روشک  رد  شخب  نیا  رد  ام  هتبلا  تسا . هلیـسو  تسا ؛ ندـمت  یرازبا  شخب  همھ  اھنیا  غیلبت ؛ یاـھرازبا  غیلبت و  یللملانیب ، راـبتعا  یماـظن ، یـسایس و  رادـتقا 

یهنیمز رد  مھ  یعاـمتجا ، لـئاسم  یهنیمز  رد  مھ  یملع ، لـئاسم  یهنیمز  رد  مھ  تسایـس ، یهنیمز  رد  مھ  تسا ؛ هدـش  یبوـخ  داـیز و  یاـھراک  میاهتـشاد . یبوـخ 

رد تسا . هتفرگ  ماجنا  روشک  رساترس  رد  هللااشام  یلا  لیبق ، نیا  زا  و  دنداد -  حرـش  ام  یارب  زیزع  ناوج  نیا  دیدرک و  هظحالم  ار  شاهنومن  اجنیا  الاح  امـش  هک  تاعارتخا - 

. تسا هدوب  بوخ  روشک  تفرشیپ  اھزیچ ، نیا  اھمیرحت و  اھدیدھت و  اھراشف و  مغریلع  یرازبا ، شخب 

؛ تسا ندمت  یلصا  یقیقح و  شخب  نیا ، میدرک . ضرع  هک  تسا  یگدنز  کبـس  نامھ  هک  دھدیم ؛ لیکـشت  ار  ام  یگدنز  نتم  هک  تسا  یئاھزیچ  نآ  یقیقح ، شخب  اما 

بسک و یهلئسم  نابز ، یهلئسم  طخ ، یهلئسم  تاحیرفت ، یزپشآ ، عون  کاروخ ، عون  فرـصم ، یوگلا  سابل ، عون  نکـسم ، عون  جاودزا ، کبـس  هداوناخ ، یهلئـسم  لثم 

راتفر تسام ، رایتخا  رد  هک  یاهناسر  رد  ام  راتفر  شزرو ، رد  ام  راتفر  یـسایس ، تیلاعف  رد  ام  راتفر  هسردـم ، رد  ام  راتفر  هاگـشناد ، رد  ام  راتفر  راک ، لحم  رد  ام  راتفر  راـک ،

تراھط تفاظن و  ام ، یاھرفـس  تلود ، رومام  اب  ام  راتفر  سیلپ ، اب  ام  راتفر  سوئرم ، اب  ام  راتفر  سیئر ، اب  ام  راتفر  دـنزرف ، اب  ام  راتفر  رـسمھ ، اب  ام  راتفر  ردام ، ردـپ و  اب  اـم 

. تسا ناسنا  یگدنز  نتم  هک  تسا ، ندمت  یلصا  یاھشخب  نآ  اھنیا  هناگیب ؛ اب  ام  راتفر  نمشد ، اب  ام  راتفر  تسود ، اب  ام  راتفر  ام ،

رد هک  تسا  یزیچ  نامھ  نیا  تسا ؛ یگدنز  نتم  اھنیا  دوشیم ؛ لیکـشت  اھزیچ  نیا  زا  یلـصا ، شخب  رد  مینک -  هضرع  میھاوخیم  ام  هک  یزیچ  نآ  یمالـسا -  نیون  ندمت 

، هن مینک ؛ جرخ  لوپ  هنوگچ  میروایب ، رد  لوپ  هنوگچ  هک  تسین ، ندرک  جرخ  لوپ  ندروآ و  رد  لوپ  یانعم  هب  طقف  شاعم ، لقع  شاعم . لقع  دنیوگیم : نآ  هب  یمالسا  حالطـصا 

یهرابرد هرشعلاباتک  نآ  هرـشعلاباتک ؛»  » مان هب  دراد  دوجو  یباوبا  ام  مھم  لیـصا و  یثیدح  بتک  رد  تسا . شاعم  لقع  وزج  دش ، هتفگ  هک  یعیـسو  یهصرع  نیا  یهمھ 

. تساھزیچ نیا  هب  رظان  هک  دراد  دوجو  یناوارف  تایآ  میرک  نآرق  دوخ  رد  تساھزیچ . نیمھ 

نتم هک  یشخب  نیا  رد  ام  رگا  دروآ . باسح  هب  یرازفاتخـس  یاھـشخب  ار ، لوا  شخب  نآ  و  دروآ ؛ باسح  هب  ندمت  یرازفامرن  شخب  یهلزنم  هب  ار  شخب  نیا  دوشیم  بخ ،

هک نانچمھ  دشخبب ؛ یناور  شمارآ  تینما و  ام  هب  دناوتیمن  دـنک ؛ راگتـسر  ار  ام  دـناوتیمن  میدرک ، لوا  شخب  رد  هک  یئاھتفرـشیپ  یهمھ  مینکن ، تفرـشیپ  تسا ، یگدـنز 

، تسھ هداوناخ  رد  عامتجا و  رد  اـھناسنا  تینما  مدـع  تسھ ، نتخیر  مھ  هب  نورد  زا  تسھ ، یدـیماان  تسھ ، یگدرـسفا  اـجنآ  رد  هتـسناوتن . برغ  یاـیند  رد  دـینیبیم 

میناوتب ام  هک  تسا  نیا  هیـضق  لصا  تسھ . مھ  یماظن  تردق  تسھ ، یملع  نوگانوگ  یاھتفرـشیپ  تسھ ، متا  بمب  تسھ ، تورث  هکنیا  اب  تسھ ؛ یچوپ  یفدھیب و 

، میدرکن تکرح  لوا  شخب  لثم  ام  هنیمز ، نیا  رد  تسین ؛ ریگمـشچ  ام  تفرـشیپ  شخب ، نیا  رد  بالقنا ، رد  هتبلا  مینک . حالـصا  ار  ندمت  یلـصا  شخب  نیا  ار ، یگدـنز  نتم 

؟ میدرکن تفرشیپ  شخب  نیا  رد  ام  ارچ  مینک ؛ یسانشبیسآ  دیاب  بخ ، میدرکن . تفرشیپ 

ناگبخن یرکف ، ناگبخن  ناگبخن -  یهدـھع  هب  تسیک ؟ یهدـھع  هب  اھنیا  مینک . جالع  ار  اھنیا  میناوتیم  هنوگچ  هک  نیا  هب  میزادرپب  تقو  نآ  میدرک ، ادـیپ  ار  اـھتلع  هکنآ  زا  دـعب 

اب دوب  نئمطم  ناوتیم  دشاب ، هنیمز  نیا  رد  اھبیـسآ  عفر  هب  رظان  هک  دیایب  دوجو  هب  ینامتفگ  ام  یعامتجا  طیحم  رد  رگا  اھناوج . یهدـھع  هب  امـش ، یهدـھع  هب  یـسایس - 

ناریا تلم  یگدنشخرد  تقو  نآ  درک ؛ میھاوخ  یبوخ  یاھتفرشیپ  شخب  نیا  رد  ام  دراد ، دوجو  هک  یدادعتـسا  اب  دنراد ، ناریا  تلم  یمالـسا و  یروھمج  ماظن  هک  یطاشن 

. دینک جالع  دعب  دینک و  یسانشبیسآ  دیاب  دش . دھاوخ  رتناسآ  ایند  رد  ناریا  یمالسا  بالقنا  ناریا و  تلم  یمالسا  یهشیدنا  شرتسگ  ایند و  رد 

اب هک  یئاھهاگتـسد  صوصخب  اھهاگتـسد ، زا  یرایـسب  ناریدم  دـنفظوم ؛ اھرادنوبیرت  دـنفظوم ، اھهناسر  تسا ، فظوم  هاگـشناد  تسا ، فظوم  هزوح  دـنفظوم ، ناگبخن 

هک یناـسک  دـنفظوم ؛ هنیمز  نیا  رد  دـننکیم ، یـشزومآ  یزیرهماـنرب  سرادـم  یارب  اـی  اھهاگـشناد  یارب  هـک  یناـسک  دـنفظوم ؛ دـنراد ، راکورـس  مـیلعت  تـیبرت و  گـنھرف و 

نیا رد  مینزب . بیھن  نامدوخ  هب  یگمھ  ام  دـیاب  همھ . شود  رب  تسا  یاهفیظو  کی  همھ  اھنیا  دـنفظوم . دـننکیم ، نییعت  یـسرد  یاـھباتک  یارب  ار  یـشزومآ  یاھلـصفرس 

. مینک تکرح  مینک ، راک  دیاب  هنیمز 

هدشمامت ار  هلئسم  میھاوخیمن  اجنیا  ام  هتبلا  اھبیسآ . نیا  للع  زا  وجتسج  دراد و  دوجو  هنیمز  نیا  رد  هک  یئاھبیـسآ  هب  هجوت  ینعی  مینک ؛ یـسانشبیسآ  دیاب  نیاربانب 

تبث ناشدوخ  مسا  هب  اھیبرغ  ار  یعمج  راک  هکنیا  اب  تسا . بیسآ  کی  نیا  تسا ؟ فیعـض  ام  یهعماج  رد  یعمج  راک  گنھرف  ارچ  مینکیم : حرطم  یتسرھف  مینک ؛ ضرف 

دیاـب مـھ  هللالـبح  هـب  ماـصتعا  یتـح  ینعی  اـعیمج .» لـبحب هللا  اومـصتعا  و  : » اـی یوـقتلا ،» ربـلا و  یلع  اونواـعت  : » تـسا هـتفگ  اـھنیا  زا  لـبق  یلیخ  مالـسا  اـما  دـناهدرک ،

دایز ردـخم  داوم  هب  اھناوج  ندروآ  یور  نامروشک  یاھـشخب  زا  یخرب  رد  ارچ  تسا ؟ دایز  قالط  ناـمروشک  یاھـشخب  زا  یخرب  رد  ارچ  اوقرفت .» ـال  و  « ؛ دـشاب یعمجهتـسد 

ناـمدرم اـم  ناـبایخ ، رد  یگدـننار  گـنھرف  یهنیمز  رد  ارچ  تسا ؟ فیعـض  اـم  نیب  رد  محر  یهلـص  ارچ  مـینکیمن ؟ ار  مزـال  یاـھتیاعر  ناـمیگیاسمھ  طـباور  رد  ارچ  تـسا ؟

. تـسا یـساسا  یهلئـسم  تـسین ، مـھ  یکچوـک  یهلئـسم  تساـم ؛ لـئاسم  زا  یکی  ناـبایخ ، رد  دـمآوتفر  تـسا . بیــسآ  نـیا  میتـسین ؟ لـماک  روـط  هـب  یطبــضنم 

ملاس حیرفت  یوگلا  مینکیم ؟ تیاعر  ار  تامازلا  نآ  ردقچ  درک ؟ تیاعر  ار  اھنآ  دیاب  هک  دراد  یتامازلا  هچ  تسا ؟ تسرد  ردقچ  تسا ؟ یرورض  ام  یارب  ردقچ  ینیـشننامتراپآ 

رد تسا ؛ یگدنز  کبـس  یهلوقم  نیا  رد  لخاد  یگدـنز ، یاھـشخب  یهمھ  ریگارف  عونتم و  لئاسم  نیا  ردـقچ  دـینیبب  تسا ؟ هنوگچ  ام  یهعماج  رد  یرامعم  عون  تسیچ ؟

یحارط تسا ؟ یقطنم  ینالقع و  ردقچ  تسام ؟ یاھزاین  اب  بسانتم  ام  ینونک  یرامعم  عون  ردـقچ  تسام . یاھراتفر  هک  ندـمت ، یعقاو  یقیقح و  یلـصا و  شخب  نیا 

هب رگیدمھ  هب  هنازور ، یاھترـشاعم  رد  تارادا ، رد  رازاب ، رد  ام  ایآ  تسا ؟ دیفم  ردقچ  تسا ؟ تسرد  ردقچ  روطچ ؟ نانز  نادرم و  نیب  رد  شیارآ  یهلئـسم  روطچ ؟ نامـسابل 

؟ تسیچ یزیرگراک  تلع  دنزیرگیم ؛ راک  زا  راک ، ناوت  نتشاد  اب  اھیضعب  مینزیم ؟ فرح  رگیدکی  رس  تشپ  ارچ  دراد ؟ جاور  ردقچ  غورد  ام  نیب  رد  میئوگیم ؟ تسار  لماک  روط 

تاعارم ردقچ  ار  دارفا  قوقح  تسیچ ؟ اھام  زا  یضعب  نایم  رد  یرابدربان  یربصیب و  یرگشاخرپ و  تلع  دننکیم ؛ درومیب  یاھیرگـشاخرپ  اھیخرب  یعامتجا ، طیحم  رد 

رد تسا -  یکانرطخ  یرامیب  کی  هک  یزیرگنوناق -  تلع  مینکیم ؟ مارتحا  نوناق  هب  ردقچ  دوشیم ؟ تاعارم  ردقچ  تنرتنیا  رد  دوشیم ؟ تاعارم  ردقچ  اھهناسر  رد  مینکیم ؟

رد یفیک  دیلوت  دراد ؟ دوجو  ردقچ  دیلوت  رد  یراکمکحم  دراد ؟ دوجو  ردـقچ  هعماج  رد  یعامتجا  طابـضنا  دراد ؟ دوجو  ردـقچ  هعماج  رد  یراک  نادـجو  تسیچ ؟ مدرم  زا  یخرب 

هراشا دـیدید  هک  دـنامیم ؟ یقاب  فرح  ایور و  دـح  رد  بوخ ، یاھهدـیا  بوخ ، یاھرظن  بوخ ، یاـھفرح  زا  یخرب  ارچ  تسا ؟ ماـمتھا  هجوت و  دروم  ردـقچ  فلتخم ، یاھـشخب 

کی ردق  هب  ارچ  دشاب ؛ هتـشاد  هدیاف  تعاس  تشھ  ردق  هب  دیاب  راک  تعاس  تشھ  تسا ؟ مک  ام  یرادا  یاھهاگتـسد  رد  راک  دـیفم  تاعاس  هک  دـنیوگیم  ام  هب  ارچ  دـندرک .

هکنیا ینعی  یئارگفرصم  تسا ؟ راختفا  یئارگفرصم  ایآ  دراد ؟ جاور  یئارگفرـصم  ام  مدرم  زا  یرایـسب  نیب  رد  ارچ  تساجک ؟ لکـشم  تعاس ؟ ود  ای  تعاس  مین  ای  تعاس 

قح نز ، قح  رـسمھ -  قح  هک  مینک  هچ  دوش ؟ عطق  هعماج  رد  ابر  یهشیر  هک  مینک  هچ  تسین . ام  یگدنز  تایرورـض  وزج  هک  مینک  یروما  فرـص  میروآیم ، ریگ  هچرھ  ام 

، ام یهعماج  رد  نز  هک  مینک  هچ  دنکن ؟ ادـیپ  جاور  ام  نیب  رد  تسا ، جـئار  برغ  رد  هک  نانچنآ  هداوناخ ، یـشاپورف  قالط و  هک  مینک  هچ  دوش ؟ تیاعر  نادـنزرف  قح  رھوش - 

هچ دـنامب ؟ ظوفحم  شایگداوناخ  یعامتجا و  قوقح  مھ  دـھد ، ماجنا  ار  شایعامتجا  فئاظو  دـناوتب  مھ  دـنامب ، ظوفحم  شایگداوناخ  تزع  دوش و  ظـفح  شتمارک  مھ 

کی مدرک ؛ هراشا  نم  تسیچ ؟ ام  یهعماج  رد  دـلو  داز و  دـح  تسام . یـساسا  لئاسم  وزج  اھنیا  دـنک ؟ باـختنا  ار  شایکی  اـت ، دـنچ  نیا  نیب  دـشابن  روبجم  نز  هک  مینک 
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دعب دینک . زاب  تعاس  کی  ار  بآ  ریش  نیا  اقآ  دنیوگب  امش  هب  دینک  ضرف  الثم  تفر ! نامدای  شنامز  دعب  میتفرگ ، میدرک ، باختنا  ار  یعطقم  نامز و  هب  زاین  رادنامز و  میمـصت 

یهعماج یرود ، نادنچ  هن  یهدنیآ  رد  ام  یهعماج  اقآ  هک  دـنھدیم  شرازگ  ام  هب  الاح  دـعب  لاس . هدزناپ  لاس ، هد  میدـش ؛ لفاغ  میتفر ، اھام  یورب ! ینک و  زاب  ار  ریـش  امش 

یاـھهناخ گرزب ، یاھرھـش  زا  یـضعب  رد  ارچ  تسا ؟ ردـقچ  دـلو  داز و  دـح  دـش . دـھاوخ  هتفرگ  وا  زا  دراد ، یناریا  یهعماـج  زورما  هک  یناوـج  یهرھچ  نیا  دـش ؛ دـھاوخ  ریپ 

؟ تسا بوخ  شردقچ  تسا ؟ دـب  شردـقچ  تسا ؟ بوخ  تسا ؟ دـب  تسیچ ؟ یئارگلمجت  تسا ؟ هدرک  ذوفن  ام  یهعماج  رد  هنوگچ  یبرغ  یرامیب  نیا  دراد ؟ دوجو  یدرجم 

زا یـضعب  هک  دراد ؛ دوجو  لیبق  نیا  زا  هلئـسم  اھهد  و  تسا ، یگدنز  کبـس  لئاسم  زا  ینوگانوگ  یاھـشخب  اھنیا  دسرن ؟ دب  دح  هب  دورن ، رتارف  بوخ  دح  زا  هک  مینک  راک  هچ 

. تساھنیا رب  ینتبم  ندمت ، کی  یهرابرد  تواضق  دھدیم . لیکشت  ار  ندمت  نتم  هک  یئاھزیچ  نآ  زا  تسا  یتسرھف  کی  نیا  تسا . رتمھم  متفگ ، نم  هک  یئاھنیا 

هعماج و رسارس  ناوارف ، تالکشم  نیا  نآ ، لخاد  رد  هک  یلاح  رد  درک ؛ نیسحت  درک و  تواضق  دراد ، تورث  دراد ، تعنـص  دراد ، نیـشام  هکنیا  فرـص  هب  ار  ندمت  کی  دوشیمن 

یگدنز تینما  اب  دـننک ، یگدـنز  دـیما  اب  دـننک ، شیاسآ  ساسحا  مدرم  ات  دوش ، نیمات  شخب  نیا  هکنیا  یارب  تسا  یرازبا  اھنآ  تساھنیا ؛ لصا  هتفرگ . ارف  ار  مدرم  یگدـنز 

. دننک ادیپ  بولطم  یناسنا  یلاعت  دننک ، تکرح  دنورب ، شیپ  دننک ،

یقرش  / ١٣٩٣/١١/٢٩ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

کی کاخ  کاخ . ندرب  نیب  زا  نان ، نداد  ردـھ  بآ ، نداد  ردـھ  یمومع ، عبانم  نداد  ردـھ  لام ، عییـضت  فارـسا ، زا  بانتجا  تسا ؛ رگید  لصفرـس  کی  مھ  فارـسا  زا  باـنتجا 

. دنربن نیب  زا  ار  اھنیا  دننک ، تیلوئسم  ساسحا  دنشاب ، بقارم  همھ  دنشاب ، بقارم  تسا ؛ تمیقیذ  لوصحم  کی  نان  تسا ، تورث  کی  بآ  تسا ، تورث 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٩۴ رھطم  مرح  رد  تانایب 

نییعت ار  یلم  داصتقا  تشونرـس  تسا ، هدـش  تمذـم  همھنیا  مالـسا  رد  هک  شاپوتخیر  یورهدایز و  فارـسا و  نیا  دـننادب ، دنفارـسا  لـھا  هک  یناـسک  فارـسا ؛ زا  زیھرپ 

یهیقب رد  اھیسورع ، رد  اھدقع ، رد  اھینامھم ، رد  یدایز  یتافیرـشت  لیاسو  نان ، هچ  بآ ، هچ  یـصخش ، لاوما  شاپوتخیر  یورهدایز و  فارـسا و  زا  هچنانچرگا  دنکیم ؛

. دنکیم کمک  یلم  داصتقا  هب  دوشب ، زیھرپ  رگید  یاھزیچ  یهیقب  هچ  مسارم و 

یوضر  / ١٣٩٧/٠١/٠١ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

یکی میراد : یتالکشم  یگدنز  کبس  رد  ام  تسا . مدرم  داحآ  امش  ام و  دوخ  هب  طوبرم  تسین ، نیلوئسم  هب  طوبرم  رگید  نیا  تسا ؛ ام  یگدنز  کبس  رد  یساسا  بویع 

تالکشم زا  یکی  تسا ؛ یطارفا  یبلطهافر  ام  تالکشم  زا  یکی  تسا ؛ ندرک  جرخ  دایز  یورهدایز و  فارسا و  ام ، تالکـشم  زا  یکی  تسا ؛ ییارگفرـصم  ام ، تالکـشم  زا 

ینامھیم دـھاوخیم  یتقو  مھ  طسوتم - یاھرـشق  زا  ینعی ]  -] طسوتم مدآ  نییاپ ؛ تاقبط  هب  دوشیم  زیررـس  الاب  تاقبط  زا  هنافـساتم  یرگیفارـشا  تسا . یرگیفارـشا  ام 

، نتساوخ یدایز  ندرک ، فرصم  دایز  دنزیم . روشک  هب  یهبرض  نیا  تسا ، اطخ  نیا  تسا ، بیع  نیا  دریگیم . یسورع  فارـشا  لثم  دریگب ، یـسورع  دھاوخیم  یتقو  دریگب ،

. نامیگدنز کبس  رد  تسا  ام  مھم  بویع  وزج  ندرک ، جرخ  یدایز  ندروخ ، یدایز 

ماظن  / ١٣٩٨/٠٢/٢۴ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

؛ تسا سفن  نایغط  ربارب  رد  یرادنتشیوخ  یهلئسم  یکی  تسا ، لاملاتیب  تیاعر  یهلئـسم  یکی  تسا ؛ اجنیا  دھدب  ناشن  ار  شدوخ  دیاب  اوقت  هک  ییاھاج  یهلمج  زا 

یف متنکس  و  میشاب . بقارم  یلیخ  دیاب  یمالسا  یروھمج  نیلوئسم  ام  هک  تسا  ییاھزیچ  اھنیا  تیفارشا ؛ یتالمجت و  یگدنز  هب  لیم  یقالخا ، تالکشم  یزودنالام ،

وا اب  ام  تروص ] نیا  رد  ، ] دشن هک  مینکب  لمع  مھ  وا  لثم  مینک ، ینارمکح  درکیم  ینارمکح  توغاط  نآ  هک  ینامتخاس  نامھ  رد  ام  هکنیا  بخ ، ( ١ (؛ اوملظ نیذلا  نکاسم 

. دشاب توافتم  ناطیش  عابتا  ناطیش و  ناگدنب  شور  اب  یتسیاب  نامشور  میرادن . یقرف 

هک تسا ، ایند  لھا  لام  روج  کـی  دراد : دوجو  اـنعم  نیا  دـننکیم  ادـیپ  تسد  تردـق  هب  هک  یناـسک  یهمھ  رد  تردـق . هب  ندیـسر  رد  دراد  دوجو  کلـسم  ٰیـشمم و  روج  ود 

یروھمج تسایر  هب  هکنیا  یارب  دـنکیم  شالت  درف ]  ] ینعی دنـسرب ؛ ناـشدوخ  یـصخش  عماـطم  هب  اـت  دـننک  ادـیپ  تسد  تموکح  هب  دـننک ، ادـیپ  تسد  تردـق  هب  دـنرظتنم 

یارب تسا  یاهلیـسو  تردـق ، هب  ندیـسر  وا  یارب  ینعی  دوشیم ؛ یرتھب  یگدـنز  کی  وا  یگدـنز  هک  دوشیم  مھارف  ییاھهنیمز  یروھمج  تسایر  یهرود  رد  نوچ ] ، ] دـسرب

؛ دـندوب یروج  نیا  تردـق  لھا  ابلاغ  هک  تسا  روج  کی  نیا  دـنکیم ؛ بلط  وا  سفن  هک  ییاھزیچ  تاوھـش و  تورث و  لام و  هب  ندیـسر  یارب  یناـسفن ، تاوھـش  هب  ندیـسر 

یهوحن کولـس و  یهوحن  کی  نیا  تسین . یرگید  زیچ  ایند  زج  ناشیارب  مھ  تردـق  نآ  جـیاتن  دوب و  ایند  ناشیارب  مھ  تردـق  دـندوب ، ایند  لابند  دـندوب ، ایند  لھا  اـبلاغ  نوچ 

(٢ (؛ دـیبعلا لکا  لکای  دـیبعلا  هسلج  سلجی  هدـش :] لقن   ] ربمغیپ یهرابرد  تسا : ایبنا  یـشم  یهوحن  مھ  یکی  دـننکیم ؛ ادـیپ  تسد  تردـق  هب  هک  تسا  یناـسک  یـشم 

تقافر شندروخ ، اذغ  رد  دوبن  لئاق  شدوخ  یاربینیعت  هنوگ  چـیھ  دراد ، وا  ماقم  هک  یتمظع  نآ  اب  ینعی  دوب ؛]  ] اھمالغ لثم  اھهدرب ، نتـسشن  لثم  نیمز  یور  شنتـسشن 

. تسا هنومن ]  ] کـی مھ  نیا  تسا ؛ نینموملاریما  یگدـنز  نیا ] [؛ هیـصرقب همعط  نم  هیرمطب و  هاـیند  نم  ٰىفتکا  دـق  مکماـما  نا  ـالا و  دـیوگیم :]  ] نینموملاریما اـی  شندرک ؛

ٰىلع نوردـقت  مکنا ال  الا و  دـیامرفیم : مھ  ترـضح  دوخ  میتسین ؛ رداق  ام  الـصا ] [ ؛ مینک لمع  نینموملاریما  لثم  ای  ربمغیپ  لـثم  امـش  نم و  هک  تسین  نیا  شیاـنعم  هتبلا 

. دینکن لابند  ار  یویند  تردق  باحصا  طخ  دینک ؛ شالت  ( ٣ (؛ داھتجا عروب و  ینونیعا  نکٰل  و  دینک ، راتفر  یروج  نیا  دیناوتیمن  اھامش  کلٰذ ؛

لابند هک  تسا  نیا  تسا ، اوقت  یهمزال  دنشاب و  هتشاد  مامتھا  نآ  هب  اعقاو  دیاب  هک  ییاھزیچ  زا  یکی  یمالسا ، یروھمج  ماظن  رد  دنراد  یتیلوئـسم  هک  یناسک  نیاربانب 

. دنشاب هتشادن  اھنیا  دننام  فارسا و  دنشاب ، هتشاد  یلومعم  یگدنز  دنورن . اھنیا  دننام  یتافیرشت و  یتالمجت و  یگدنز 
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« : ییارگفرصم  » هژاودیلک اب  طبترم  تالاقم 

نیرب  /   ١٣٨٨/٠٢/٠۶ میھاربا  هدنسیون :  هعسوت /  لاح  رد  یاھروشک  رد  ییارگفرصم  دنیآرف 

اینيدیس  /   ٠١/١٣٨٨/٠۴ ربكادیس  هدنسیون :  یداصتقا /  یسانشهعماج  مالسا و  رظنم  زا  ییارگفرصم  فرصم و 

يياضرمالغ  /   ١٣٨٩/٠٢/٢١ رغصايلع  هدنسیون :  یلم /  هناسر  رب  دیکأت  اب  مالسا  رد  فرصم  لوصا  دیدج و  یایند  رد  ییارگفرصم  ینابم 
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