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 [ پا چـ تشگزاب ]  | [ ] 

0 هلاقم :  دادعت   ، 12 شیف :  دادعت  یملع -  راصحنا 

1389/06/14 اھ هاگشناد دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

الاح نم  .میراد  مزال  یملع  داھج  کی  اـم  .یبرجت  مولع  طـقف  هن  تسا ؛ ملع  ماـع  یاـنعم  مروظنم  ملع ، منکیم  ضرع  هک  اـجنیا  هتبلا  .تسا  یملع  داـھج  کـی  دـنمزاین  روشک  زورما 

یدنب عمج نم  رظن  هب  هک  هچنآ  اما  درک ؛ مھاوخ  ضرع  ناتـسود  تانایب  لیذ  رد  دشاب ، یرظن  هطقن کی  رگا  دـندرک و  نایب  نارھاوخ  ناردارب و  هک  یبلاطم  زا  یـضعب  هب  تخادرپ  مھاوخ 

روشک هک  تسا  نیا  دیـسر - اجک  هب  منیبب  منک  هاگن  یـسپاولد  ساوسو و  تقد و  اب  مھ  منک ، لابند  مھ  میوگب ، مھ  ار ، نآ  هک  منادیم  دھعتم  ار  دوخ  هدنب  هک  تسا - لئاسم  ی  همھ

.یملع داھج  هب  دراد  زاین 

مصخ کی  لباقم  رد  تسا ، نمشد  کی  لباقم  رد  هک  یـشالت  نآ  زا  تسا  ترابع  داھج  یمالـسا ، موھفم  رد  .تسین  شالت  طقف  داھج  یانعم  .دراد  یـصاخ  یانعم  کی  داھج  دینیبب ،

ام زورما  .تسا  ضراعم  کی  اب  ی  هھجاوم تسا ؛ نمشد  کی  اب  ی  هھجاوم یماظن ، نادیم  رد  داھج  ناطیش ، لباقم  رد  تدھاجم  سفن ، اب  تدھاجم  .تسین  داھج  یـشالت  رھ  .تسا 

رد ار  اھ  هضراعم نیا  دـیاب  دوشیم ، یئاھ  هضراعم دراد  میرادرب ؛ ار  عناوم  نیا  دـیاب  دراد ، دوجو  یعناوم  مینک  ساسحا  مینکب ؛ روشک  رد  یـشالت  روجنیا  هک  میراد  زاـین  ملع  ی  هنیمز رد 

نیا لباقم  رد  دیاب  دراد ، دوجو  تسا - یملع  ی  هتفرـشیپ یاھروشک  هک  دنتـسھ - نآ  نابحاص  هک  یناسک  یوس  زا  یئاھتـّسخ  یملع ، تاناکما  ی  هضرع ی  هنیمز رد  مینکـشب ؛ مھ 

بـسح رب  هک  یناسک  نآ  .تسا  یملع  تّسخ  ِتیاھن  رد  یملع ، تواخـس  هب  رھاظت  مغر  یلع ایند  زورما  .میھدـب  ناـشن  نورد  زا  ِناروف  یگدنـشوج و  تزع و  ناـمدوخ  زا  اھتـّسخ 

یاـھروشک نیمھ  هک  دـننزب - ولج  رـشب  ی  همھ زا  دـنوشب و  راوس  ار  تفرـشیپ  روـتوم  دـنوشب و  کـلام  بحاـص و  ار  یملع  تفرـشیپ  یا  هھرب کـی  رد  دنتـسناوت  ینوگاـنوگ  لـماوع 

نیا ی  هرئاد دنھاوخیمن  اھنیا  دنبلطراصحنا ؛ دنرگراصحنا ، اھنیا  دوب - ام  تسد  مھ  زور  کی  هداتفا ؛ اھنیا  تسد  فرط  نیا  هب  سناسنر  ی  هرود زا  ًابیرقت  هک  دنتسھ ، یبرغ  ی  هتفرـشیپ

ملع .دمآ  دیدپ  ملع  زا  رامعتسا  .تسایس  یارب  دش  یا  هلیـسو اھنآ  تسد  رد  شناد  نیا  هکنآ  زا  دعب  صوصخب  دنفلاخم ؛ اھتلم  یئاناد  اب  دنک ؛ ادیپ  هعـسوت  رادتقا  نیا  ی  هرئاد شناد ،

رازبا اب  اھنیا  اجک ؟ یزنودنا  اجک ، ایناتیرب  .دندرکیم  ار  ناشدوخ  یگدنز  دنتـشاد  اھتلم  ّالاو  دمآ ؛ دوجو  هب  رامعتـسا  ایند ، فارطا  دنداتفا  هار  اذل  دـنک ؛ ردـتقم  دـنک ، یوق  ار  اھنآ  تسناوت 

دیابن نارگید  رایتخا  رد  ار  ملع  نیا  دش ، ملع  هب  یکتم  یـسایس  تردق  یللملا و  نیب تردق  دش و  هدیئاز  ملع  زا  رامعتـسا  هک  یتقو  بوخ ، .دـندش  بحاص  ار  قطانم  نآ  دـنتفر  ملع 

.دندرک لمع  روج  نیمھ  زورما  ات  .دوشیم و  دیدھت  تردق  نیا  ّالاو  دنراذگب ؛

1387/06/05 یھاگشناد ناوج  ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

ییاجنآ ات  دنراد و  هگن  تلاھج  رد  ار  اھ  نآ هکنیا  یارب  دندرک  هدافتسا  نیا  زا  تفرگ ؛ رارق  رگرامعتسا  تلم  نآ  تسد  رد  هدزرامعتسا  تلم  نآ  تشونرس  دمآ ، دوجو  هب  رامعتـسا  یتقو 

اھناسنا دراد ؛ تالوحت  ایند  .دوب  ملع  زا  ی  هدافتـساءوس نیا  بخ ، .هدش  هک  تسا  یراک  هداتفا و  هک  تسا  یقافتا  نیا  دـندرک ! فقوتم  ار  یملع  ی  هقباسم دنتـسناوت ، یم هتبلا  هک 

و دنک ، یم ار  شدوخ  راک  یسایس - ی  هنیمز رد  هچ  یملع ، ی  هنیمز رد  هچ  یناسنا - دادعتسا  شـشوج  هرخالاب  .درک  ینادنز  دوش  یمن ار  ناسنا  دننام و  یمن دودحم  یدح  کی  رد 

نیا دـننک  یم یعـس  دنتـسھ ، یملع  تفرـشیپ  یاراد  هک  یئاھتردـق  هک  تسا  نیا  اـیند  زورما  عضو  .دـمآ  دوجو  هب  اـیند  فلتخم  یاـھاج  رد  مدرم  فرط  زا  یناوارف  یاـھتکرح  .درک 

یناسک هب  اھ  نآ هب  یسرتسد  ی  هزاجا ًاقلطم  هک  تسھ  یبرغ  ی  هتفرشیپ یاھروشک  رد  شناد  زا  یئاھشخب  دیناد ، یم بوخ  اھامش  .دنراد  هگن  یراصحنا  تروص  هب  ار  تفرـشیپ 

زا یتقو  تساھ ، نآ رایتخا  رد  هک  مھ  یشناد  دننک ؛ یم شرشتنم  دش ، هنھک  یتقو  هک  یئاھدنس  نیا  لثم  .تسا  یصاصتخا  ینعی  دوش ؛ یمن هداد  ناشدوخ  ی  هدودحم زا  جراخ 

ی هنیمز رد  دنا و  یروج نیا .دنشاب  هدیسر  یرتالاب  ی  هلحرم کی  هب  ناشدوخ  هک  یتقو نآ  دنک ؛ ادیپ  تسد  یرگید  دنھد  یم هزاجا  تقو  نآ  داتفا ، یّلوا  ی  هجرد تیمھا و  ی  هلحرم نآ 

.دنبلطراصحنا ملع ،

1387/02/14 زاریش یاھ  هاگشناد نایوجشناد  دیتاسا و  رادید  رد  تانایب 

میناد یم تسام ، یور  شیپ  همھ  تسا ، هداتفا  قافتا  برغ  رد  هک  یئاھنارحب  .تسین  مھ  میدق  ِقرش  هاگودرا  ی  هداتفارب خوسنم و  ریسم  تسین ، یبرغ  ریسم  تفرشیپ ، ِریـسم 

تعرـس اب  ار  نیا  میریگب و  شیپ  رد  ار  نامدوخ  یمالـسا  یناریا - ِصخـشم  ِریـسم  یتسیاب  ام  سپ  .دنک  تکرح  ریـسم  نآ  زا  هک  دش  دـھاوخ  یروشک  رھ  ریگ  نابیرگ اھنارحب  نیا  هک 

.بسانم تعرس  اب  مینک ؛ تکرح 

1387/02/13 سراف ناتسا  یادھش  یاھ  هداوناخ نارگراثیا و  نازابناج و  رادید  رد  تانایب 

.دـنا هدرک ضرف  همعط  ار  ناریا  نوچ  دـنبلط ؛ هطلـس نوچ  دـنبلطراصحنا ؛ نوچ  ارچ !؟ تسا ؟ زیمآدـیدھت  اـیند  رد  یتعاـمج  کـی  رظن  زا  روـشک ، کـی  تلم و  کـی  یملع  تفرـشیپ  ارچ 

یملع تفرـشیپ  یگدنـشخرد  دادعتـسا و  یناریا و  ناوج  یرادیب  ناریا ، تلم  یرادیب  .دـنعلبب  اجکی  شا ، هتـسجرب زاتمم و  یئایفارغج  تیعقوم  اب  رئاخذ و  اب  ار  روشک  نیا  دنتـساوخ 

یناریا ناوج  لایخ و  یب ناریا  تلم  رگا  هلب ، .دنک  یم ینابصع  ار  اھ  نآ امش ، ِرگید  یملع  یاھتفرشیپ  امش و  یا  هتسھ یژرنا  امش ، یروّانف  تفرـشیپ  اذل  .دراذگ  یمن یناریا ، ناوج 

اھ نآ دـنھاوخ ؛ یم ار  نیا  اھ  نآ .دـنوش  یم لاحـشوخ  اـھ  نآ دـنارذگب - ترـشع  شیع و  هب  روط  نیمھ دورن و  یروآون  لاـبند  دـیلوت و  لاـبند  راـک و  لاـبند  ملع و  لاـبند  دـشاب - رکف  یب

رارق روشک  یاھناتسا  اھرھش و  مدقم  طخ  رد  یتعنص  تفرشیپ  ظاحل  زا  امش ، ِزاریش  متفگ  نم  هک  تسھ - یملع  تفرشیپ  نآ  رد  هک  دشاب  یزکرم  کی  زاریش ، رھش  دنھاوخ  یمن

، ام ی  هیملع ی  هزوح ام ، هاگـشناد  هک  دنھاوخ  یمن اھ  نآ .دنھاوخ  یمن ار  نیا  اھ  نآ دـنا - هدرک ادـیپ  هزاوآ  ایند  رد  امـش  نانز  نادرم و  اھناوج و  یملع ، یاھ  هتـشر زا  یـضعب  رد  دراد و 

اھ نآ دنک ؛ ادیپ  هبلغ  مدرم  یگدنز  رب  اھ ، نیا ترشع و  تلفغ و  یناوھش و  یاھشزیمآ  رسپ و  رتخد و  طالتخا  دھاوخ  یم ناشلد  اھ  نآ .دشاب  قنوررپ  ام ، دیلوت  طیحم  ام و  هاگشیامزآ 

.تسا نیا  تاغیلبت  همھ  نیا  اھتسینویھص و  اکیرما و  تینابصع  تلع  دیدرک ؛ لمع  ار  نیا  سکع  امش  .دنھاوخ  یم ار  نیا 

1387/02/11 زاریش مدرم  رادید  رد  تانایب 

ار اپورا  نابیرگ  دراد  جـیردتب  تسا و  هدـش  عورـش  اکیرما  زا  زورما  هک  یا  یداصتقا نارحب  دـننک  یم مالعا  ناشدوخ  .تسا  یداصتقا  تالکـشم  ریگرد  نارگید  زا  شیب  برغ  یایند  زورما 

رد للم  نامزاس  .تسا  هتـشادن  هقباس  زورما - ات  لوا  للملا  نیب گنج  زا  دعب  زا  ینعی  هتـشذگ - لاس  تصـش  رد  دنک ، یم تیارـس  مھ  رگید  یاھروشک  زا  یـضعب  هب  دریگ و  یم مھ 

تمھ نیلوئـسم و  تمھ  اب  تسا و  رتمک  یعدـم  یاھروشک  نیمھ  زا  یرایـسب  زا  شتالکـشم  یھلا  فطل  هب  راگدرورپ و  لضف  هب  ناریا  تلم  .تسا  هدرک  یئاذـغ  نارحب  مالعا  ایند 

.دبلط یم ار  همھ  تمھ  نیا  دننک ؛ فرطرب  دراد ، دوجو  هک  مھ  ار  یتالکشم  نیمھ  دنناوتب  دیاب  مدرم ،

1386/10/12 دزی مدرم  رادید  رد  تانایب 

ار یعامتجا  تلادـع  اما  دـنداد ؛ شرتسگ  ار  ملع  ی  هنماد دـندرک ، دایز  ار  هدـندرگ  یاھخرچ  دـندرک ، دایز  ار  اھ  هناخراک .تسا  نیمھ  برغ  یـسارکومد  لاربیل  یایند  گرزب  ـألخ  زورما 

ایند رد  اھفرح  نیا  زورما  هک  یناھج ، ربنم  نوبیرت و  کی  رد  دوش  یم رگم  .میوگب  اجنیا  نم  هک  تسین  یفرح  نیا  هدـش ؛ هدیـشک  طاطحنا  هب  یناسنا  قالخا  .دـننک  نیمأت  دنتـسناوتن 

یـسارکومد لاربیل  ریگ  نابیرگ یقالخا  نارحب  زورما  .دـننز  یم ناشدوخ  هک  تسا  یفرح  دروآ ؛ نابز  رب  تساھروشک ، نآ  مدرم  ساسحا  هک  هچنآ  فـالخرب  یزیچ  دوش ، یم سکعنم 

زا دـندرک  هریخ  ار  خـیرات  مشچ  یملع  ظاـحل  زا  هک  تسا  یئاـھروشک  ناـمھ  یاـھیراتفرگ  یگداوناـخ ، نارحب  یقـالخا ، نارحب  یداـصتقا ، نارحب  یـسنج ، نارحب  زورما  .تسا  برغ 

هب تسا ، حور  شیاسآ  هب  تسا ، رکف  شیاسآ  هب  رشب  تداعس  تسا - تداعس  رازبا  شناد  دنک - تفرشیپ  وا  شناد  هک  تسین  نیا  هب  شا  یدنمتداعس رشب  .ناشدوخ  یاھتفرشیپ 

وا زا  مھ  زور  هب  زور  درادن ، هکنیا  هن  درادن ؛ برغ  ار  نیا  .تسا  هعماج  رد  تلادـع  ساسحا  هب  تسا ، یدام  یونعم و  یقالخا و  تینما  اب  هارمھ  یگدـنز  هب  تسا ، هغدـغد  یب یگدـنز 

هار نیا  لابند  هار ، نیا  هب  دوخ  نامیا  یاضتقا  هب  ناریا  تلم  .درک  ادـخ  میدرکن ، ام  میدرک ؛ میـسرت  ناـمدوخ  ناـمرآ  ناونع  هب  اـیند  هب  نداد  ناـشن  یارب  ار  نیا  اـم  .دوش  یم رترود  دراد 
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.داتفا

1384/07/21 هاگشناد دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

تسین دوبن و  مھ  نیا  ِلیلد  نیا ، .دیسر  دیدج  ملع  هب  رتدوز  اپورا - ینعی  برغ - ریخا ، ی  هھرب رد  هک  دمآ  شیپ  روط  نیا ملاع ، یـسایس  ییایفارغج و  یاھفالتخا  اھ و  گنج یاغوغ  رد 

اھ هنیمز رگید  یمیلقا و  ظاحل  زا  فرط  نیا  رد  هک  دراد  دوجو  اھروشک  نآ  اھتلم و  نآ  رد  ییاھ  تیلباق هک  تسین  مھ  نیا  ِلیلد  دـنک ؛ یم راک  رتھب  اھ  یقرـش زا  ناشنھذ  اھ  ییاپورا هک 

اھ هرود نیا  دوب ؛ رو  هطوغ لھج  یکیرات  رد  برغ  دوب و  رتولج  یملع  ظاحل  زا  قرش  مھ  زور  کی  .داتفا  هک  دوب  قافتا  کی  نیا  دھد ؛ یمن ناشن  ار  ییاھزیچ  نینچ  چیھ  هن ، درادن ؛ دوجو 

هقباس ًالامتحا  هتـشذگ  رد  دـیاش  هک  داتفا - قافتا  دـش ، ماجنا  برغ  رد  هک  تیرـشب  یملع  دـیدج  تکرح  نارود  زا  ینعی  نامز ، زا  ی  هھرب نیا  رد  هک  یراک  .میتشاد  خـیرات  رد  مھ  ار 

هب یارب  ار  هدافتسا  رثکا  دح  نآ  زا  دنراد و  هگن  ناشدوخ  یارب  ار  تدایس  تفرشیپ و  ی  هلیسو نیا  دندرک  یعس  دننک ؛ یراصحنا  ار  ملع  دندرک  یعـس  اھ  نیا هک  تسا  نیا  هتـشادن -

.میرادن غارس  ار  یزیچ  نینچ  ام  هتشگ ، تسد  هب  تسد  ندمت  ملع و  هک  تیرشب  خیرات  لوط  رد  .دنربب  یداصتقا  یسایس و  تدایس  ندروآ  تسد 

مھ دندش ، اھ  نیا تفرشیپ  عنام  ًالمع  مھ  دنتشاد ؛ هگن  یملع  یگدنام  بقع رد  ار  اھ  نیا هک  دوب  نیا  تفرگ ، ماجنا  رامعتسا  متس  تحت  یاھروشک  هب  تبسن  هک  ییاھراک  زا  یکی 

ی هلیسو هب  ًامامت  راک  نیا  مییوگ  یمن .دنتشادزاب  تفرشیپ  زا  ار  ام  دمآ ؛ شیپ  ینالوط  ی  هرود کی  رد  ام  تلم  یارب  نیا  .دنتسین  رداق  دننک  ساسحا  ات  دندرک  فیعـضت  ار  اھ  نیا ًاحور 

نآ اما  میتسین ؛ رکنم  ار  هیـضق  شخب  نیا  هتـشادن ؛ یریثأت  اھتلود  ی  هرادا ءوس  ای  یلخاد  ی  هنادبتـسم یروتاتکید و  یاھتـسایس  یلخاد و  یاھتردـق  هتفرگ و  ماـجنا  ملع  ناورـشیپ 

یتقو اما  تشاذگ ؛ یم ریثأت  روشک  عضو  رد  رثؤم ، یاھتیصخش  نیرت  مھم ِیلبنت  یتسود و  لام یمھفدب ، تسایـس ، ءوس  هیراجاق ، نارود  رد  .تشاذگ  ار  ریثأت  نیرت  مھم مھ  شخب 

- مود لماع  شقن  دنک ، یم فشک  یتسرد  هب نویسایس  حوطـس  رد  ار  تفرـشیپ  رد  ملع  ریثأت  یملع و  تفرـشیپ  شقن  دیآ و  یم دوجو  هب  ریبکریما  لثم  یـسک  مھ  هرود  نیمھ  رد 

یروشک دنھاوخب  رگا  هک  دنراد  هجوت  اھ  نآ هک  تسا  نیا  ی  هدنھد ناشن نیا  .دنناباوخب  ار  هلعش  نیا  دننک  یم یعس  دھد ؛ یم ناشن  ینـشور  هب ار  شدوخ  تسا - یجراخ  لماع  هک 

.هتشاد دوجو  مھ  یولھپ  تموکح  نارود  لوط  رد  هیضق  نیمھ  نیع  .دنک  تفرشیپ  یملع  ظاحل  زا  دنراذگن  هک  تسا  نیا  شھار  دنراد ، هگن  یـسایس  یداصتقا و  ی  هرطیـس تحت  ار 

.دراد دوجو  شرس  تشپ  ییاھ  لالدتسا تسین ؛ ضحم  یوعد  اھ  نیا هدش ؛ اھراک  نیا  هتبلا  .تسا  ینالوط  یاھراک  وزج  اھ  نآ نییبت  لیلحت و  هک  تسا  یلئاسم  اھ  نیا

رب ی  هرطیـس یپ  رد  یاھتردق  هکنیا  هب  یھاگآ  مود  دوخ ؛ یتاذ  دادعتـسا  ییاناوت و  هب  یھاگآ  یکی  تسھ : نآ  رد  یھاگآ  ود  هک  دـنارذگ  یم ار  یی  هرود هناتخبـشوخ  ام  روشک  زورما 

یاـنعم هب  یھاـگآ  و  یـسانشدوخ ، یاـنعم  هب  یھاـگآ  ینعی  .دنتـسھ  اـم  روـشک  یملع  تفرـشیپ  ندـش و  دنمـشناد  ِضراـعم  نـیرت  مـھم اـم ، ریظن  یاـھروشک  رب  اـم و  روـشک 

.میوش لیان  یملع  میظع  یاھتفرشیپ  هب  میناوتب  ام  هک  دراد  دوجو  دیما  نیا  یھاگآ ، ود  نیا  تکرب  هب  .یسانش  هئطوت یسانش و  نمشد

دوب هتـشون  رابت - یناریا یاھ  ییاکیرمآ اھ ، نآ لوق  هب  ای  اکیرما - میقم  نایناریا  هب  عجار  اکیرما  رد  مھم  ِیرامآ  ی  هسـسؤم کی  زا  هک  مدـید  ار  یبلطم  یلخاد  تاـعوبطم  زا  یکی  رد  ًاریخا 

چیھ .مینک  یم هدھاشم  میراد  ار  نیمھ  روشک  لخاد  رد  ام  .تسا  یمھم  یلیخ  زیچ  نیا ، .تساکیرما  مدرم  طسوتم  ربارب  دنچ  اھ  نیا یملع  تفرشیپ  حطس  تامولعم و  حطس  هک 

یناریا ناشوج  رفاو و  دادعتسا  نیا  هب  دننک ، لکشم  راچد  روشک  نیا  رد  ار  یملع  تکرح  دندرک  یعس  دندرک و  هنامـصخ  شالت  ناریا  یور  صوصخب  هک  یناسک  هک  درادن  مھ  یدعُب 

.دش دھاوخ  جراخ  راصحنا  زا  ملع  دوش ، ملع  نادیم  دراو  یناریا  رصنع  رگا  هک  دنتسناد  یم دندوب ؛ فقاو 

1384/05/05 ناحادم زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ناتـساد مھ  رـسمھ  ناونع  هب  نز  شقن  هتبلا  تاھمألا .» مادـقا  تحت  ةـنجلا   » هک تسا ؛ ردام  زا  شندـش  یتشھب  ی  هیاپ دوش ، یم یتشھب  هکنآ  .دنتـسھ  ناردام  ریثأت  تحت  همھ 

هانپ و یب هعماج ، ی  هزرھ تکرح  هاگن و  لباقم  رد  ار  وا  دـشک و  یم نوریب  زیمآ  مھوت یاھ  هدـعو اب  دـنک و  یم ادـج  هداوناـخ  لـخاد  زا  ار  نز  هک  ییاـیند  .تسا  یرگید  ِینـالوط  رایـسب 

رھ ندمت و  رھ  .دزادنا  یم رطخ  هب  ار  هدنیآ  یاھ  لسن مھ  دنک ، یم دوبان  ار  هداوناخ  مھ  دنک ، یم فیعـضت  ار  نز  مھ  دنک ، یم زاب  وا  قوقح  هب  ضرعت  یارب  ار  نادیم  دنک و  یم عافد  یب

نآ زا  نیا  منک ؛ ضرع  امـش  هب  .دوش و  یم رتشیب  دراد  مھ  زور  هب  زور  تسا و  هداتفا  قافتا  ایند  رد  زورما  نیا  و  دنک ؛ یم داجیا  هعجاف  دراد  دـشاب ، هتـشاد  ار  قطنم  نیا  هک  یگنھرف 

؛ دوش یمن هدیمھف  یزیچ  تدم  هاتوک  رد  .تخیر  دھاوخورف  دیبوک و  دھاوخ  مھ  رد  ار  برغ  ندـمت  یانب  دوش و  یم رھاظ  تدـمدنلب  رد  نآ  یبیرخت  راثآ  هک  تسا  یکانرطخ  یاھ  لیس

.دنک یم زورب  دراد  نآلا  برغ  رد  یقالخا  یاھ  نارحب نیا  یاھ  هناشن و  دھد ؛ یم ناشن  ار  شدوخ  هلاس  تسیود هلاسدص و  هک  تسا  ییاھزیچ  اھ  نیا

1383/04/01 یھاگشناد داھج  نالوئسم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هب اھتلم  نیب  رد  یعیبط  روط  هب یھاگآ  یرادـیب و  هک  مھ  هرود  کی  دوب ؛ قلطم  تلفغ  باوخ و  ی  هرود هرود ، کی  .میدـنام  رود  ملع  زا  یداـمتم  یاـھلاس  بـالقنا  زا  لـبق  نارود  رد  اـم 

دنداد و یمن شرورپ  ار  اھدادعتـسا  دندرک ؛ یمن زاب  ار  قیقحت  هار  دـندرک و  یم مرگرـس  دوش ؛ روشک  دراو  هملک  یعقاو  یانعم  هب  ملع  دنتـشاذگ  یمن .دوب  بیرف  ی  هرود دـمآ ، دوجو 

مزع و نودب  تکرح و  نودب  تیریدم ، نودب  تکرح  نیا  اما  دمآ ؛ دوجو  هب  یملع  یھاگآدوخ  تشادرب و  ار  اھتیدودـحم  نیا  اھزرم و  نیا  اھراوید و  نیا  دـمآ  بالقنا  .دـندرک  یمن قیوشت 

هب طوبرم  راک  نیا  زا  یشخب  هتبلا  .درُب  شیپ  ار  راک  نیا  یتسیاب  اذل  دراد ؛ مزال  هتفای  نامزاس  تیریدم  ملع ، قیقحت و  ی  هلأسم هلمج  زا  اھراک ، ی  همھ .دیسر  دھاوخن  ییاج  هب  هدارا 

هک دیتسھ  یزکارم  نیرتھب  وزج  یھاگشناد  داھج  ناونع  هب امش  .تسا و  یملع  زکارم  تیلوئسم  هب  طوبرم  رگید  شخب  اھ و  هاگشناد تیلوئسم  یشخب  تسا و  یتلود  نالوئسم 

لابند هدوب ؛ بوخ  یلیخ  ملع  راک  رد  امش  تفرشیپ  هک  منیب  یم مدھاش و  نم  هناتخبشوخ  .دینک  یم هتبلا  هک  دینک ؛ تیلوئسم  ساسحا  دیزروب و  مامتھا  هلئسم  نیا  رد  دیناوت  یم

.دینک

1382/08/08 اھ هاگشناد دیتاسا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

شخب کی  زا  رتدوز  ایند  زا  یـشخب  تسا - دایز  رایـسب  تسا ، نم  رظن  دروم  هک  یبلطم  رد  رامعتـسا  شقن  هک  رامعتـسا - ی  هلأسم یگنھرف و  یعامتجا ، یـسایس ، طیارـش  رثا  رب 

زور هب  زور  ار  هلیـسو  نیا  تفر و  وـلج  هب  درک و  هدافتـسا  هدنباتـش  ی  هلیـسو نیا  زا  شخب  نـیا  .درک  تـکرح  یملع  یاـھ  هـّلق تمـس  هـب  یا  هدنباتـش ی  هلیـسو کـمک  هـب  رگید و 

، ایند زا  شخب  نآ  نانکاس  .میناوارف  یاھتلاھج  هب  طاحم  یملع ، تفرـشیپ  ی  همھ اب  ام  هک  یلاحرد دیـسر ؛ ملع  یاھدرواتـسد  هب  نآ ، یربراک  ندرب  الاب  اب  درک و  رتاناوت  رت و  هدـنباتش

اھ نآ هب  دنا ، هدنام بقع  هک  ییاھروشک  هک  دنھدن  هزاجا  دنریگب و  ناشدوخ  رایتخا  رد  ار  ملع  هک  دش  نیا  ناش  ّیلک تسایـس  مھ  دـعب  دـندرک و  یروآ  تفگـش ِیملع  یاھتفرـشیپ 

، دـنک ادـیپ  زرد  ایند  طاقن  زا  یا  هطقن چـیھ  هب  یتسیابن  ًاقلطم  هک  دراد  دوجو  هتفرـشیپ  یاھ  یروانف زا  یخرب  یارب  هک  ییاھتیدودـحم  زا  امـش  ًامتح  دـننزب ! ولج  اھ  نآ زا  اـی  دنـسرب و 

.دیا هدینش یدایز  بلاطم 

یسایس ی  هدافتسا تفرشیپ ، نآ  زا  هک  دوب  شا  یملع تفرشیپ  نازیم  زا  یشان  رامعتسا ، رب  شا  ییاناوت مھ  تشاد و  شقن  ایند  زا  شخب  کی  ِیملع  تفرشیپ  رد  مھ  رامعتـسا ،

دنھ و رب  ّطلـست  دوش و  لیدبت  یرت  هتفرـشیپ یاھیتشک  هب  راخب  یتشک  هک  درک  کمک  دنھ  رامعتـسا  دومن و  هدافتـسا  دنھ  رامعتـسا  یارب  راخب  یتشک  زا  هک  سیلگنا  دـننام  .درک 

! ملع تمدخ  رد  رامعتسا  تفرگ و  رارق  رامعتسا  تمدخ  رد  دوب ، ناشدوخ  هب  روصحم  دودحم و  هک  یملع  بیترت ، نیا  هب  .دنک  رتشیب  زین  ار  رگید  طاقن 

1377/06/12 سّردم تیبرت  هاگشناد  رد  تانایب 

رطخ هب  ّیدام  عفانم  هک  یتقو نآ  .تساھ  نآ زا  یکی  نیا  دندرک ؛ ّنیعم  ار  ییاھتیدودحم  یدرف ، یعامتجا و  یاھیدازآ  یارب  ادتبا  .دھد  یم لیکـشت  ّیدام  عفانم  ار  یدازآ  ّدح  برغ ، رد 

نیرتّملسم وزج  نآ ، رد  یدازآ  هک  تسا  یتالوقم  زا  یکی  تیبرت ، میلعت و  .اھروشک  نیا  یملع  ی  هطلـس اھروشک و  نیا  تمظع  لثم  ّیدام ، عفانم  .دننک  یم دودحم  ار  یدازآ  دتفیب ،

CET HGIH ناشدوخ لوق  هب  الاو  یروانف  شناد و  دوش ! یم دودـحم  یبرغ  یایند  گرزب  یاھھاگـشناد  رد  یدازآ »  » نیمھ اما  دـنریگب ؛ دای  دـنراد  قح  اھناسنا  .تساھ  ناسنا قوقح 

تردـق نیا  تسا و  هدـش  جراخ  تردـق  نیا  راصحنا  زا  دـش ، هداد  لاقتنا  ملع  نیا  شناد و  نیا  رگا  نوچ  ارچ ؟ تسا ! عونمم  یّنیعم  یاھروشک  هب  یروانف  لاقتنا  تسین ! لاـقتنا  لـباق 

ینیچ هوژپ  شناد ای  یناریا ، درگاش  یموس  ناھج  روشک  درگاش  هب  ًاضرف  هک  درادن  قح  داتـسا  ینعی  دنک ؛ یم ادیپ  زرم  یدازآ  .دنام  دھاوخن  یقاب  دوخ  لاح  هب  هطلـس ، نیا  ّیدام و 

! دزومایب ار  یملع  زار  نالف 

1372/10/20 ماظن نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

، ایند رد  سکرھ  .تسین  هنوگ  نیا اما  .دننک  یفرعم  ایند  یاھماظن  همھ  عمقو  علق ددص  رد  زواجتم و  ّضرعتم ، ار  یمالسا  یروھمج  هک  دننک  یم شالت  رابکتسا  یعمج  طابترا  لیاسو 
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همحارم مکحا  دق  ّهبطب  رّاود  بیبط  : » دومرف مالّسلا  ةّالصلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  .مینک  یم هضرع  تسا  دنمزاین  نآ  هب  رـشب  هک  ار  هچنآ  طقف  ام  .دنک  یم یگدنز  دھاوخ ، یم روطرھ 

نارحب زا  رشب  رگا  .میرادن  اوعد  یسک  اب  هک  ام  .دربن  دریگن و  یتشپ  هلوک نیا  زا  دھاوخ  یمن هکرھ  .تسا  تیرشب  زورما  یاھدرد  نامرد  یاود  ام  یتشپ  هلوک رد  .همساوم » یمحأ  و 

یاھّتنس ساپ  دنک ، یمن مارتحا  ردپ  هب  رسپ  دنک ، یمن محر  رسپ  هب  ردپ  درب ؛ یم جنر  یرشب  یاھّتنـس  هب  تبـسن  یمارتحا  یب زا  درب ، یم جنر  ّتیونعم  نارحب  زا  درب ، یم جنر  ّتیوھ 

زورما رگا  .تسا  مالسا  رد  شجالع  و  دنراچد ؛ نارحب  نیا  هب  برغ  یاھتلم  زورما  .تسا  نارحب  کی  نیا  دنتـسین ، لئاق  یـصخش  ریغ  یاھـشزرا  یارب  یـشزرا  دنراد ، یمن ار  هتـشذگ 

نامھ رانک  رد  ییاھ  ناسنا لباقم ، رد  و  دننک ، یم لیـصحت  یدرایلیم  یا  هناسفا یاھتورث  ییاھتکرـش ، اھیناپمک و  صاخـشا و  دـبای و  یم شیازفا  زور  هب  زور  ایند  رد  نادـنمتورث  تورث 

ناینب زور  هب  زور  نآ ، ریاظن  هداوناخ و  تاغیلبت  جاودزا و  هب  عجار  هیـصوت  نارازھ  دوجو  اب  رگا  .تسا  برغ  تالکـشم  زا  اھ  نیا دـنباوخ ؛ یم نابایخ  تلافـسآ  یور  نوتراک ، رد  بش  اھتورث ،

اھ هچب تسا و  لزلزتم  هداوناخ  ناینب  رگا  دنتحاران ؛ دنمرج  نیا  کیرش  ناشدوخ  هک  ییاھنامھ  رگا  دنتحاران ؛ اھرسپ  اھرتخد و  رگا  دوش ؛ یم رت  تسُـس یبرغ  یاھروشک  رد  هداوناخ 

لاـس کـی  دودـح  دـیاش  اـی  هتـشذگ ، هاـم  دـنچ  نیمھ  لوط  رد  تسیچ ؟ یارب  یـشکدوخ  همھ  نیا  تسیچ ؟ رطاـخ  هب  اـھ  نیا تسا ، هتفرگارف  ار  همھ  یناور  نارحب  رگا  دـنتحاران ؛

اب الاح  .دنا  هدش هتشک  رگید  صاخشا  هلیـسو  هب  تساھ  نیا شزرا  دننک  یم لایخ  و  دنتورث ؛ ملع و  ّهلق  جوا  رد  ناشدوخ  لایخ  هب  هک  هدحتم  تالایا  روشک  رد  رفن  دص  دنچ  هتـشذگ ،

!؟ تسا ربخ  هچ  اکیرما  تالایا  اھرھـش و  رد  هک  دننیب  یمن رگم  دنروک !؟ رگم  یا ! هدشمگ گس  ای  هبرگ  هب  تبـسن  تمحر  تفأر و  ّتبحم و  هب  رھاظت  یارب  دندرگب  اھنابایب  رد  رتپوکیلھ 

نیا زا  تیرـشب  رگا  روط ...  نیمھ .دشک و  یم ار  رگید  رفن  دنچ  یدـعب ، هپوک  رد  زاب  دـیآ و  یم هپوک  نیا  زا  .دـشک  یم ار  رفن  دـنچ  لسلـسم ، اب  دوش و  یم راطق  کی  هپوک  دراو  رفن  کی 

لوارق شیپ ْناریا  تلم  .دـیلوارق  شیپ امـش  زورما  .زورما و  یایند  رد  تثعب  دـیدجت  تسا  نیا  .تسا  مالـسا  شجالع  تساجنیا ؛ شجالع  مییوگ : یم ام  درب ، یم جـنر  جالعال  یاھدرد 

.تسام جاتحم  ایند  نوچ  دنکب ؛ ار  لمع  نیا  دیاب  مھ  سفن  هب  اّکتا  دامتعا و  اب  دنک و  لمع  دیاب  .تسا 
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