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

اھبلاق و اب  اھداھنشیپ و  اب  دنتسھ ، شالت  راک و  لھا  هک  یناسک  ات  دراذگب  تلم  نیا  روشک و  نیا  رایتخا  رد  قیمع  هبناجهمھ و  یرازفامرن  شبنج  کی  دناوتب  دیاب  هاگشناد 

ار نیا  هاگـشناد  زا  اـم  روشک  زورما  دـنربب . ـالاب  ار  یمالـسا  یاھـشزرا  تارکفت و  رب  ینتبم  یهنـالداع  داـبآ و  یهعماـج  کـی  یقیقح  یاـنب  دـنناوتب  یدوخ  یملع  یاـھیروآون 

یتاعالطا یاھـسیورس  هجوت  دروم  زورما  هک  ییاھزیچ  زا  یکی  دینادب  نیقی  دنرادب ؟ زاب  هار  نیا  زا  ار  داتـسا  وجـشناد و  هک  دننک  یراک  هچ  لوغـشم  ار  هاگـشناد  دھاوخیم .

شعنام دننک و  فرـصنم  دماجنیب ، روشک  یالتعا  هب  دناوتیم  هک  یھار  نآ  زا  ار  یناریا  هاگآ  هاگـشناد  رادیب و  یوجـشناد  دنناوتیم  هنوگچ  دننیبب  هک  تسا  هتکن  نیا  تسا ،

. دنوشب

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

شـالت کـی  تکرح و  کـی  شبنج و  کـی  میراد . جاـیتحا  یرازفامرن  شبنج  هب  اـم  زورما  متفگ : اھھاگـشناد  زا  یکی  رد  ییوجـشناد  عاـمتجا  کـی  رد  شیپ  لاـس  هـس  ود  نـم 

شاهمھ دوشیم ؛ روطچ  سپ  دـننکیمن ، اھتیریدـم  هک  دـینکن  رکف  ناتدوخ  اب  ناـھگان  امـش  تسین . اھتیریدـم  هب  هتـسباو  طـقف  یمومع ، شـالت  نیا  تسا . مزـال  یمومع 

نتفر و قیقحت  ملع و  لابند  قشع  اب  ندرک و  راک  هناقشاع  قشع -  هلب ، قشع ؛ دیتفگ  زیزع  یاھهچب  امش  زا  یکی  امش -  یهدارا  تساوخ و  تسین . اھتیریدم  هب  طوبرم 

یسایس تدایس  هافر و  شدوخ  اب  ملع  هتبلا  تسا . هدوبن  هارمھ  هافر  اب  هشیمھ  دینکیم ، هدھاشم  ایند  رد  امش  هک  یایملع  یاھهلق  نیا  دراد . شقن  اھنیا  نتساوخ ،

. دـھدیم قنور  ار  روشک  کی  داصتقا  دـنکیم و  تیوقت  ار  روشک  کی  لوپ  دـنکیم ؛ داـجیا  هملک  ذوفن  یـسایس  یداـصتقا و  یاھـشخب  یهمھ  رد  دروآیم ؛ یماـظن  یرترب  و 

. دیآیمن دوجو  هب  ایند  یاھنیریش  برچ و  تذل و  یتحار و  هافر و  زا  یرتسب  رد  اموزل  دیآ ، دوجو  هب  دھاوخیم  ملع  دوخ  یتقو  اما  تسا ؛ ملع  یاھرنھ  همھ  اھنیا 

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

ود ای  کی  فرظ  مییوگیمن  ینعی  مینکیمن -  مھ  هلجع  دـینک . نیودـت  داھنـشیپ  دینیـشنب  متفگ ، نم  هک  یایرازفامرن  شبنج  نیمھ  یارب  دـینک . رکف  ناتدوخ  دـییایب  امش 

یاھراکھار هب  اتقیقح  ینعی  تساھنیا ؛ ام  داھنـشیپ  دـییوگب  دـییایب و  ام  شیپ  زاب  دـیراذگب و  یرارق  رگید  لاس  ود  یکی  دـینک و  رکف  دینیـشنب  دـیھدب -  داھنـشیپ  ام  هب  هام 

، تسا نکمم  هچنآ  هللااـشنا  هک  مینکیم  تمھ  مینکیم و  لابقتـسا  ـالماک  دوـش ، هداد  اـم  هب  اـھتیعقاو  سمل  زا  یـشان  داھنـشیپ  ناوـنع  هب  هک  هچنآ  زا  دیـسرب . یلمع 

. دنک ادیپ  ققحت 

نایوجشناد  / ١٣٨١/٠٨/١٣ نازومآشناد و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یلـصا تمھ  یهھجو  ار  راک  هک  تسا  نیا  شطرـش  دنھد . ماجنا  ار  اھراک  دـنناوتب  هکنیا  یارب  تسھ  روشک  نالووسم  رایتخا  رد  یفاک  یهزادـنا  هب  تاناکما  میناوتیم . ام 

رـضم روشک ، یلـصا  لئاسم  ندـناشوپ  اھنآ ، ندرک  گرزب  یهیاس  رد  کـچوک و  لـئاسم  ندرک  گرزب  یلاـیخ ، مزـالریغ و  لـئاسم  حرط  یـسایس ، یاھیمرگرـس  دـنھد . رارق 

رادید رد  اھھاگشناد و  رد  اھراب  ام  هک  تسا  یرازفامرن  شبنج  نامھ  اھھاگشناد و  یملع  یهیاپ  یاقترا  ملع و  یهلاسم  داصتقا و  یهلاسم  روشک ، یلصا  لئاسم  تسا .

اپ رس  ار  ام  تلم  صوصخب  تلم و  کی  دناوتیم  هک  تساھنیا  تسا . ناناوج  ینید  گنھرف  هیحور و  ظفح  یهلاسم  نینچمھ  میاهتشاذگ ؛ نایم  رد  دیتاسا  نایوجشناد و  اب 

نابرخم نادـسفم و  اب  یهزرابم  یهنیمز  رد  یملع و  یداصتقا ، یگنھرف ، یاھهنیمز  رد  الوا  نالووسم  نیاربانب  دـنک . یثنخ  ار  نمـشد  یاھهئطوت  درادـھگن و  مکحتـسم  و 

رد تمواقم  یورین  مدرم و  عفانم  روشک و  حـلاصم  یارب  اھیگناگود  تافالتخا و  نیا  دـنراذگب . رانک  ار  تافالتخا  هکنیا  مود  دـنھد . رارق  دوخ  تمھ  یهھجو  ار  راک  دـننک و  شالت 

. تسا رابنایز  نمشد ، لباقم 

اھهاگشناد  / ١٣٨١/٠٨/٢٢ دیتاسا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

: تسا نیا  هدـنب  دـیکات  تسین . یفاک  ییاھنت  هب  دادعتـسا  ناتـسود ! اما  تسا . روشک  لخاد  رد  اھدادعتـسا  دوجو  مینک ، لابند  ار  رکف  نیا  هک  دـنکیم  عیجـشت  ار  اـم  هچنآ 

یهفیظو یفن  یاـنعم  هـب  نـیا  تـسا . مزـال  مـھ  ناداتـسا  نادنمـشیدنا و  ناـملاع ، تدـھاجم  شـالت و  دادعتـسا ، راـنک  رد  یفاـک . طرـش  هـن  تـسا ، مزـال  طرـش  دادعتـسا 

دیاب هک  تسا  ییاجب  عقوت  تقیقح و  کی  دوخ  نیا  تسین . مھ  دـیتاسا  تالکـشم  نتفرگ  هدـیدان  یانعم  هب  تسین ؛ دـنراد  هفیظو  هک  ییاـھهنیمز  رد  یتلود  یاھھاگتـسد 

مدرک ریبعت  یملع  طیحم  رد  یرازفامرن  تضھن  هب  نآ  زا  هدنب  هک  یزیچ  نامھ  هب  ملع -  یهنیمز  رد  هدنزاس  هنارکتبم و  هاگن  هب  ملع ، دـیلوت  هب  هاگـشناد  طیحم  رد  ملع  لھا 

. دنراد ار  تیلووسم  نیرتگرزب  یتلود  یاھھاگتسد  هتبلا  میراد . عوضوم  نیا  هب  زاین  ام  دنزادرپب ؛ - 

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

ات میروآرد  یاهتـشابنا  یاھهبرجت  تروصهب  ار  هناعاجـش  هنامرتحم و  ملاس و  یوگتفگ  هثحابم و  زا  یـشان  تایبرجت  نیا  دـیاب  اـم  دوش . یھدـنامزاس  دـیاب  اـھراک  نیا  هتبلا 

یاھرادـید رد  همھ  نیا  نم  هک  یرازفامرن  تضھن  نیا  ماهـتفگ ، اـھراب  دراد . دوـجو  هاگـشناد  رد  هیـضق  نـیمھ  نـیع  مییاـمن . روراـب  ار  مـلع  مـینک و  هدافتـسا  اـھنآ  زا  میناوـتب 

راکفا دروخرب  زا  راکـشآ  تروصهب  دیاب  تموکح  مینک . یـساسا  راک  دـیاب  مییامن و  دـیلوت  ار  گنھرف  ملع و  دـیاب  ام  تسانعم . نیمھ  هب  مدرک ، دـیکات  نآ  یور  رب  یھاگـشناد 

. دنک تیامح  ملاس  تروصهب 

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

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

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

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

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

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

زاغآ دیدج  نارود  دـننک ، تیبثت  یئاسانـش و  ار  یروتاتکید »  » و جرم » جرھ و   » نایم لداعت  هطقن  ام  ناگبخن  هک  هاگنآ  تشاد و  یمارگ  ار  نآ  دـیاب  تسا و  درواتـسد  یزوریپ و 

هب هرظانم ، یاجب  دیابن  هچنانچ  درک  لیدـبت  یتافیرـشت ، یرما  ای  قاچاق و  یالاک  هب  ار  داقتنا » دـقن و   » تخیرگ و هرظانم »  » زا دیـسرت و  یدازآ »  » زا دـیابن  یرآ ، تسا . هدـش 

رانک رد  اجکی و  همھ  قطنم ،»  » مھـس و  قالخا »  » مھـس یدازآ ،»  » مھـس هک  زور  نآ  دـیزغل . یزیرگ  تیلوئـسم  یکاتھ و  ماد  هب  یدازآ ، یاجب  دـمآ و  راـتفرگ  ارم ،» لادـج و  »

یھاگـشناد و فراعم  مولع و  هیلک  رد  ینید » یملع و  رازفا  مرن  دیلوت   » شبنج دیلک  تسا و  هعماج  نیا  رد  ینید  هدنلاب  رکفت  یملع و  تیقالخ  دنور  زاغآ  دوش ، ادا  رگیدکی 

یمالـسا هبلاطم  کی  یدازآ ،» زا  هدافتـسا  بدا   » تیاـعر اـب  ماوت  هشیدـنا  ناـیب  یارب  ندیـشیدنا و  یارب  یتصرف  هبلاـطم  یھاوخیدازآ و  کـشیب  تسا . هدـش  هدز  یوزوح 

اب دومج » توکس و   » بادرم نایم  یخرب  هک  مفساتم  اقیمع  نم  تسا . یمالسا  بالقنا  یلصا  فادھا  زا  هکلب  یتاغیلبت  راعش  کی  هن  نایب ،» ملق و  رکفت ، یدازآ   » تسا و

یمالسا بالقنا  هکنآ  لاح  داتفا . یرگید  ماد  هب  دیاب  ود ، نیا  زا  کی  رھ  زا  زیھرپ  یارب  هک  دننکیم  نامگ  دنـسانشیمن و  یموس  قیرط  یئوگرفک ،» یئوگ و  هزرھ   » بادرگ

«، نایب یدازآ  ، » نآ رد  هک  دزاسب  یئاضف  دنک و  حالـصا  دقن و  ار  یبرغ » هناھاوخدوخ  راھمیب و  یدازآ  گنھرف   » مھ و  دومج » ندینابنجرـس و  ناقفخ و  گنھرف   » مھ ات  دـمآ 

، فاصنا تینالقع و  لداعت و  تیرح و  ددرگ و  یتموکح  یعامتجا و  گنھرف  هب  لیدـبت  یرگید ، زیچ  چـیھ  هب  هن  و  نارگید » یدام  یونعم و  قوقح  قالخا و  قطنم و   » هب دـیقم 

« يرازفا مرن  شبنج   » 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 7هاگياپ  هحفص 1 
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ناـشیا تـیب  لـھا  و  ص )  ) مرکا ربماـیپ  تاـیاور  ریبـعت  هـب  هـک  یگنھرف » دــلو  داز و   » دــندرگ و هـتخیگنارب  لاـعف و  اــھهزوح  هـمھ  رد  اھهشیدــنا  هـمھ  اــت  دوـش  جــئار  هـکس 

اب فاـصم  رد  هراومھ  یمالـسا  ندـمت  یمالـسا و  گـنھرف  هک  هژیوـب  ددرگ . ناروهشیدـنا  ناـگبخن و  یوناـث  تداـع  تسا ، لوـقع » ارآ و  براـضت   » لوـصحم مالـسلامھیلع ،) )

لابندـب یھورگ  هنافـساتم  اما  تسا . نکممان  هھبـش ، تخانـش  نودـب  زین  هھبـش  هب  خـساپ  تسا و  هتفکـش  رگید ، یاھندـمت  بتاکم و  اب  شلاـچ  رد  زین  دـیدج و  تالـضعم 

طقف وشبلب ، نیا  رد  ات  دنھاوخیم  راو ، بادرگ  مطالت  ای  هنوگ  بادرم  توکـس  هب  ار  روشک  یگنھرف  یاضف  لیدـبت  امئاد  یئادز ، تسایـس  لابندـب  یھورگ  یگدز و  تسایس 

دنیاسرفب ار  تلم  باصعا  دنھد و  ردھ  ار  یلم  تصرف  همھ  هدروآ و  نیئاپ  ار  یعامتجا  رکفت  حطس  دنشاب و  زاس  نایرج  راذگریثات و  دنناوتب  نوبیرت ، تورث و  تردق و  نابحاص 

، نادـنمدرخ نالدـبحاص و  دـننامب و  توکـسم  تکاس و  ساسحا ، درخ و  نابحاص  هجیتن  رد  دـنھد و  جاور  ار  هناگیب  دـساف  گنھرف  ای  یا  هلیبق  طـحنم  طـلغ و  یاـھیریگرد  و 

چیھ ددرگیم ، لزان  یحطـس و  تباث و  یرارکت و  اھاوعد ، تفر و  دھاوخن  ولج  هب  هعماج  یئاضف ، نینچ  رد  دـنوش . شومارف  هتـسخ و  یوزنم ، هدـنام و  هیـشاح  رد  رانکرب و 

ناـگبخن عباـت  هک  زین  تموکح  هعماـج و  دـننکیم و  همجرت  ار  برغ  اـھنت  رگید  یاهدـع  دـننکیم و  رارکت  ار  دوخ  مادـم  یاهدـع  دوـشیمن ، هتفگ  یا  هزاـت  فرح  دـیلوت و  یرکف 

یاضف نودـب  تسین و  هرظانم  هرواشم و  زج  یا  هراچ  یعمج ، لقع  ندرک  رادـیب  یارب  دـیاهدرک ، هجوت  دوخ  همان  رد  هچنانچ  دـنوشیم . درگبقع  لاـعفنا و  راـچد  دـنا ، شیوخ 

یزاس و ندمت  هجیتن ، رد  ینید و  هشیدنا  ملع و  دـیلوت  نارظنبحاص ،» املع و  تیادـھ   » »و یمالـسا تموکح  تیامح   » اب دازآ  یوگتفگ  نایب و  یدازآ  نودـب  ملاس و  یداقتنا 

رد ناـیب  یدازآ  هک  تسا  نیمھ  هار ، نیرتـھب  زین  یگنھرف  جرم  جرھ و  راـھم  اـھیکاتھ و  اـھیرامیب و  جـالع  یارب  دوـب . دـھاوخ  لکـشم  رایـسب  اـی  نکمماـن  یزادرپ ، هعماـج 

یاھیـسرک ( » لیکــشت ١ ینعی  امــش  یداھنــشیپ  شور  هـس  رھ  هـک  دــسریم  رظنب  دوـش . هنیداـھن  تیاـمح و  مالــسا ، بوچراـچ  رد  هـیرظن  دــیلوت  نوناـق و  بوچراــچ 

تیریدم تیامح و  هک  تسا  بوخ  دنشاب و  لوقعم  یلمع و  یئاھـشور  هرظانم ،» دقن و  یاھیـسرک  ( » و ٣ تاھبش » تالاوس و  هب  خساپ  یاھیـسرک  ( » ٢ یزادرپهیرظن »

. دوش رتگنت  نید ، ملع و  هار  نانزھار  ناراکبیرف و  نارادناکد و  رب  اضف  هتفای و  شرتسگ  ملع ، لاجم  رتشیب ، هچ  رھ  هک  یوحنب  دنوش 

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

هب همھ  زا  شیب  هچنآ  هدـش و  هداد  لاس  دـنچ  نیا  رد  هک  یـساسا  یاھراعـش  نیمھ  ینعی  دـنکیم ؛ ادـیپ  طابترا  ناناوج  امـش  هب  رتشیب  هک  مزادرپیم  مود  یهلاـسم  هب 

دنچ داسف . اب  هزرابم  تکرح  ای  دوب ، نایوجشناد  هب  باطخ  الصا  هک  یھاوختلادع  شبنج  ای  تسا ، یرازفامرن  شبنج  ملع و  دیلوت  شبنج  دنکیم ، ادیپ  طابترا  اھھاگـشناد 

. منک تبحص  اھنیا  هب  عجار  یرادقم  ملیام  دش و  هداد  لاس  دنچ  نیا  رد  هنوگنیا  راعش 

اب هزرابم  تھج  رد  همھ  میاهداد ، لاس  هس  ود  نیا  رد  ام  هک  یراعش  دنچ  منک . ضرع  هاتوک  مروبجم  دیـشک ، لوط  یلبق  ثحب  نوچ  هک  منکیم  حرطم  ار  یدعب  ثحب  اجنیا 

. تسا هدوب  ملع  دیلوت  شبنج  یرازفامرن و  شبنج  تدم -  دنلب  رد  یھاوختلادع -  شبنج  رگید ، یاھراعـش  دـنکیم . داجیا  هنخر  هعماج  رد  داسف  نوچ  تسا ؛ هدوب  داسف 

مزـال ملع  تفرـشیپ  اـمتح  تفر ؛ شیپ  درک و  تباـقر  دوشیمن  عوـنتم  یاـیند  نیا  رد  ملع ، تفرـشیپ  نودـب  تسین . نکمم  ملع  تفرـشیپ  نودـب  ملع ، دـیلوت  شبنج  هتبلا 

هک لاغتشا -  یهلاسم  رب  رارصا  دش ، حرطم  لبق  هام  دنچ  هک  یشیدناهدازآ  شبنج  دنکیم . نیگنـس  رایـسب  ار  دیتاسا  نایوجـشناد و  اھھاگـشناد و  یهفیظو  نیا ، تسا .

رھ یارب  میدرک و  هیکت  اھنآ  یور  لاسدـنچ  نیا  رد  ام  هک  تسا  ییاھراعـش  زا  یلم ، لوپ  تیوقت  رب  رارـصا  و  تسا -  هدـش  شـالت  یلیخ  هنیمز  نیا  رد  ریخا  لاـس  هس  ود  رد 

هک دمھفیم  دنکب ، دھاوخیم  هچ  نمشد  دنیبیم  ناسنا  یتقو  دیدرگ . زاغآ  اھنآ  هب  طوبرم  یاھھاگتسد  رد  یـصاخ  تکرح  یھلا  لضف  هب  دش و  زاب  یـصاخ  باسح  مادک 

هک مھ  ماظن  نالک  یاھتـسایس  رد  دوب . حرطم  اھفرح  نیا  زا  یرایـسب  ضیعبت ، داـسف و  رقف و  یفن  بلاـق  رد  نیا ، زا  لـبق  لاـس  هس  ود  رد  هتبلا  دـنک . راـکهچ  لـخاد  رد  دـیاب 

هک مود  یهمانرب  یاھتسایس  رد  مھ  موس و  یهمانرب  یاھتسایس  رد  مھ  دنارذگب -  ار  نیناوق  تاررقم و  اھتـسایس  نآ  ساسا  رب  سلجم  دنک و  مالعا  تلود  هب  دیاب  یربھر 

زا یضعب  تیمھا  هب  ناناوج  صوصخب  یمومع ، راکفا  ندرک  هجوتم  ندرک و  جیسب  نکیل  دش ؛ ظاحل  یلک  بلاطم  نیا  یهمھ  دوب -  نیا  زا  لبق  لاس  تشھ  تفھ  هب  طوبرم 

زا یـضعب  یوس  زا  دـش ، حرطم  یتـقو  اھراعـش  نیا  زا  یلیخ  هتبلا  دوـش . لاـبند  دریگ و  رارق  هجوـت  دروـم  ییاـھنت  هب  اـھنیا  زا  مادـک  رھ  هک  دـنکیم  باـجیا  اھلـصفرس ، نیا 

رد تساھنآ . یهقالع  دروم  اھراعـش  نیا  هک  دـندرک  ساسحا  یناوج ، یاھطیحم  رد  ناناوج  صوصخب  کاپ ، یاھنادـجو  نکیل  تفرگ ؛ رارق  یھجوتیب  دروم  هعماج  یاھـشخب 

حیـضوت اـھنیا  زا  مادـک  رھ  هب  عـجار  مدوـب  لـیام  نم  تسا . یملع  یاـھطیحم  رد  یلـصا  یاـھقوش  اـھنیا  دراد ؛ دوـجو  یدازآ  تلادـع و  ملع ، هب  قوـش  ییوجـشناد ، طـیحم 

. تسین لاجم  اما  منک ، ضرع  یرصتخم 

کی یرازفامرن ، شبنج  هک  تسا  نیا  مروصت  تسین . فافـش  ام  یارب  ثحب  نیا  زونھ  دیدرک ، حرطم  ار  ملع  دیلوت  یهلاسم  ریبکریما  هاگـشناد  رد  هک  لاس  ود  تشذگ  زا  دعب 

؟ تسا تسرد  هلاسم  نیا  ایآ  دنزادرپب . ملع  دیلوت  هب  زین  یاهدع  دننک و  مھارف  شبنج  نیا  یارب  ار  روش  اضف و  تاطابترا و  تاناکما و  دیاب  یاهدع  تسا ؛ تکرح  ناکت و 

، یھاگـشھوژپ یاھطیحم  دـننام  مھ -  ملع  دـیلوت  یاھھاگتـسد  دـنروایبرد ؛ یمومع  یهبلاطم  کی  ناونع  هب  ار  نیا  دـننک و  یزاـس  اـضف  دـیاب  یاهدـع  تسا . تسرد  هلب ،

. دننک لابند  ار  نآ  دیاب  دیتاسا -  نایوجشناد و  یھاگشناد ، یاھسالک  تاقیقحت ،

ماظن  / ١۵/١٣٨٢/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

یهنیمز رد  تسا . رظن  دروم  یناھج  یاهقطنم و  یاھهتـسھ  اھهعومجم و  تادھاعم و  رد  لاعف  روضح  ندوب و  رادتھج  هفقویب ، کرحت  یدـمآراک ، یـساملپید ، یهنیمز  رد 

ماهتفرگ و ار  هیـضق  نیا  لابند  نم  تسین . راعـش  نیا  دنک . ادیپ  ققحت  دـیاب  میاهدرک -  حرطم  ار  نآ  بترم  تسا  لاس  هس  ود  ام  هک  ملع -  دـیلوت  یرازفامرن و  تضھن  یملع ،

دیاب اما  هدش ؛ عورش  راک  نیا  هللادمحب  دننکب . ییارجا  یاھھاگتسد  دیاب  ار  ییارجا  راک  منکیمن ؛ ییارجا  راک  نم  اھتنم  ماهدرک . هیـصوت  هدوب ، نکمم  هک  یزکارم  یهمھ  هب 

دیکات نآ  یور  اھراب  نم  هک  تعنص -  ملع و  لاصتا  مینک . دیلوت  ملع  یناسنا -  مولع  هچ  یعیبط و  مولع  هچ  اھهنیمز -  یهمھ  رد  دیاب  ام  دوش . یدج  ملع  دیلوت  یهلاسم 

. دوش هدناجنگ  همانرب  رد  دناوتیم  دراد و  راک  زاس و  اھنیا  یهمھ  دنک . ادیپ  ققحت  دیاب  ماهدرک - 

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

ینعی هچ ؟ ینعی  نیا ، ماهدرک . حرطم  روشک  یملع  طیحم  رد  ار  یرازفامرن  تضھن  یهلاسم  هک  تسا  یلاس  دنچ  دـندرک -  هراشا  ناتـسود  زا  یـضعب  هک  روطنامھ  هدـنب - 

اجنآ زا  یرـشب ، دوجوم  یاضف  رد  یملع  یاھیروآون  هک  ییاجنآ  هب  ندیـسر  ینعی  دـشاب ؛ ملع  دـیلوت  ام  شزومآ  قیقحت و  فدـھ  دـیاب  میـشاب ؛ عناق  یریگارف  هب  دـیابن  اـم 

دوجوهب ار  هدیچیپ  یاھیروآنف  شناد ، ساسا  رب  دندرب و  شیپ  دنداد ، شرتسگ  دندرک ، دـیلوت  ایند  رد  ار  شناد  هک  یناسک  هب  تبـسن  دادعتـسا ، ظاحل  زا  ام  دوشیم . عورش 

دیابن یریگارف  همجرت و  رد  میوگیم  نم  هکلب  تسا ، مزال  مھ  نآ  هن ، مینک ؛ یفن  ار  یریگارف  همجرت و  ام  هک  تسین  نیا  یاـنعم  هب  ملع  دـیلوت  هتبلا  میرادـن . دوبمک  دـندروآ ،

. درک فقوت 

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

تسایند یاھتلم  یهمھ  یهفیظو  هکلب  تسین ، ام  یهفیظو  طقف  نیا  مینک . جراخ  ار  نامدوخ  دناهتفرگ ، رارق  نآ  رد  موس  ناھج  یاھروشک  هک  دوجوم  یهرصاحم  زا  دیاب  ام 

ار راک  نیا  میناوتیم  ام  هک  تسا  نیا  تسا -  هدش  دییات  نف  ناسانشراک  ناگربخ و  رظن  اب  داقتعا  نیا  هک  مخـسار -  داقتعا  نم  دندنام . بقع  ملع  ناوراک  زا  یاهرود  رد  هک 

نم هتبلا  مـینک . کاـپ  ناـمدوخ  نـھذ  زا  یتسیاـب  هدوـب ، نانمـشد  یگنھرف  تسایـس  یهدـمع  یاھـشخب  زا  یکی  هـک  ار  دـیناوتیمن »  » و میناوـتیمن »  » رھم نـیا  مـینکب .

یرازفامرن و تضھن  زا  ییوجـشناد ، لـفاحم  رد  نایوجـشناد  ناداتـسا و  امـش  منیبیم  نـالا  هک  ارچ  مینک ؛ تفرـشیپ  میناوتیم  مھ  هنیمز  نیمھ  رد  هک  منکیم  ساـسحا 

هتـساوخ تساوخرد و  راعـش ، تروصهب  عوضوم  نیا  میاهداتفا و  رکف  نیا  هب  ام  هک  تسا  تیقفوم  یلیخ  نیا ، دـینکیم . دای  لاـعف  یلمع و  یاھراعـش  ناونعهب  ملع  دـیلوت 

« يرازفا مرن  شبنج   » 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 7هاگياپ  هحفص 2 
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. تسا هدمآرد 

ییوجشناد  / ١٣٨٢/٠٨/١۵ ناگبخن  زا  یعمج  اھلکشت و  یاضعا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نالا دوبن . هدـنز  تروص  نیا  هب  هلاسم  مدرک ، حرطم  تسا -  یاهمجرت  یدـیلقت و  تلاـح  زا  ملع  ندـش  جراـخ  شیاـنعم  هک  ار -  ملع  دـیلوت  اـی  یرازفامرن  شبنج  یتقو  هدـنب 

رد یتقو  تسا . بوخ  نیا  دنزیم . فرح  یرازفامرن  شبنج  زا  رگـشھوژپ  ققحم و  وجـشناد ، داتـسا ، منیبیم  موریم ، یھاگـشناد  ییوجـشناد و  یاھطیحم  هب  هک  اجرھ 

دیابن دیـشاب ؛ یدج  دیاب  امـش  هیـضق  نیا  رد  میوگیم  نم  میھاوخیم . ار  نیا  ام  دوب . دھاوخ  رادـیاپ  راگدـنام و  تکرح  یهناوتـشپ  رواب  نیا  دـمآ ، دوجوهب  رواب  هعومجم  کی 

. تفرگ هچیزاب  هب  ار  هدنیآ  روشک و  لئاسم 

نیوزق  / ١٣٨٢/٠٩/٢۶ نایوجشناد  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

روش ناـمیا و  یهناوتـشپ  اـب  اـھنآ و  دوخ  ناـبز  زا  زورما  دوش ، هتخانـش  رواـب »  » ناوـنع هب  ددرگ و  جـیورت  ناـناوج  نیب  رد  میتـشاد  وزرآ  هک  یمیھاـفم  زا  یلیخ  منیبیم  نم 

، ملع دـیلوت  زا  اھھاگـشناد  مرتحم  یاسور  ناداتـسا و  نینچمھ  ناناوج و  امـش  دـنکیم . رپ  ار  نآ  دوشیم و  باترپ  هعماج  یرکف  یگنھرف و  یاضف  رد  نایب و  ناـشیناوج 

ییاھزیچ نامھ  اھنیا  دییوگیم . نخـس  تسا  هتفھن  ام  روشک  مکارتم  ناوج  یهعماج  یهعومجم  رد  هک  یناوارف  یاھدیما  تعنـص و  هاگـشناد و  طابترا  یرازفامرن ، شبنج 

هک دـندوب  یرایـسب  نکیل  مدوـب ؛ راودـیما  نم  دوـخ  مدرکیم ، حرطم  اھھاگـشناد  رد  ار  بلاـطم  نـیا  هـک  یزور  نآ  هدادیم و  لیکـشت  ار  هدـنب  یاـھوزرآ  اھدـیما و  هـک  تـسا 

؟! دشاب دیفم  دناوتیم  روطچ  لئاسم  نیا  حرط  دنتفگیم 

هنوگنآ مریگب ، رایتخا  رد  منک و  میظنت  نم  ار  روشک  یاھھاگشناد  یتاقیقحت و  یاھراک  یهجدوب  دوب  انب  رگا  متفگ  نارھت  یاھھاگـشناد  زا  یکی  رد  لبق  لاس  راھچ  هس  نم 

دیلوت مھم  رایـسب  عوضوم  متفگ  دـنھد . ماجنا  دـیاب  هک  دـنراد  یتارایتخا  نوناق  قبط  اھـشخب  نالووسم  تسین و  مھارف  طیارـش  نآ  اما  مدرکیم ؛ لمع  تسا  تحلـصم  هک 

اریز تسین ؛ ینارگن  رگید  تقو  نآ  دـش ، نیا  یتقو  یھاگـشناد . طیحم  گنھرف  دوشب  اـت  منکیم ، حرطم  ار  ینیرفآملع  یهھبج  رد  ینکـشطخ  یرازفامرن و  شبنج  ملع و 

دیما و ناگنھاشیپ  نیا  یاھهناشن  زورما  نم  دننکیم . لابند  ار  نآ  دـنتفایم و  هار  نیا  رد  وشن  هتـسخ  ناوج و  نھذ  مسج و  قاتـشم و  دـقتعم و  لد  رازھ  اھدـص  اھھد و 

تـسد راـک  تسا و  ناـشخرد  نشور و  رایـسب  قـفا ، هک  منکیم  دـیکات  زورما  تسا و  نشور  قـفا  ماهتفگ  مناـبطاخم  هب  دوـخ و  هـب  هـشیمھ  مـنیبیم . ار  روـشک  تراـشب 

. ناناوج امش  تسد  تسامش ؛

یملع  / ١٣٨٢/١١/٢١ ناگبخن  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نیا تسا ، یزادـناهار  عورـش و  لفکتم  هک  ییالاب  تردـق  نآ  ینعی  میاهدرک ؛ عورـش  ار  تمـسق  نیا  ام  هک  تسا  تکرح » عورـش  ، » تکرح کـی  یاھتمـسق  نیرتمھم  زا  یکی 

دوخ هب  ار  اھناوت  اـھورین و  یزاـساھر  راـک  بـالقنا ، تکرب  هب  روشک  نیا  رگا  هک  دـینادب  ار  نیا  امـش  تسا . هدرک  یراذگهیامرـس  یمالـسا  ماـظن  بـالقنا و  تکرب  هب  ار  تکرح 

. دمآیمن دوجوهب  ام  روشک  رد  یمیظع  یهدیدپ  نینچ  اقلطم  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  زین  ماظن  نیا  رد  تسھ ، اھروشک  زا  یلیخ  رد  هک  هچنامھ  لثم  هک  دوب  انب  دـیدیمن و 

؛ دریگ ماجنا  تکرح  نیا  دـیاب  میوگیم  هک  تسا  نیمھ  لاس  دـنچ  نیا  رد  نم  فرح  یهمھ  میورب . ار  هار  نیا  دـیاب  اھتنم  تسا ؛ مھم  یلیخ  نیا  میاهداتفا ؛ هار  طقف  ام  هتبلا 

؛ دوشیم مھ  یتافلخت  یھاگ  تسین . یدیدرت  چیھ  نیا  رد  دنراد ؛ هدـھع  رب  ار  یمزال  مھم و  رایـسب  فیاظو  نالووسم  هتبلا  دنتـسھ . دادعتـسا  نابحاص  مھ  راک  یهدـننک 

، دتفیب هار  یرازفامرن  تضھن  میوگب  هکنیا  فرص  هب  هدنب  هک  دینادب  ار  نیا  امش  مینکیم . شالت  لئاسم  نیا  ندرک  فرطرب  یارب  ام  همھ  نیا  اب  دوشیم ؛ لمع  مھ  یشخب 

نم دوش . مھارف  شیاھهنیمز  دـیاب  هکلب  دـتفایمن ، هار  نامرف  روتـسد و  نتفگ و  اب  هک  رگهزراـبم -  روضح  تکرح و  شبنج و  یاـنعم  هب  تضھن  تضھن -  کـی  ماهدرکن . اـفتکا 

میناوتیم و ام  هکنیا  هب  اھیلیخ  دراد . تیمھا  یلیخ  نیا  تسا . هدش  جـیار  رکف  نامتفگ و  هب  لیدـبت  نآ  دوخ  زورما  هک  ارچ  تسا ؛ هداتفا  هار  یرازفامرن  تضھن  نیا  میوگیم 

یفاـک ندوب  ظـفاح  تسا ؛ تسرد  دـیتفگ ، ناتـسود  زا  یـضعب  هک  بلطم  نیمھ  دنتـشادن . هجوت  الـصا  میورب ، وـلج  مینکـشب و  ار  نآ  یاـھزرم  میروآ و  دوـجوهب  ار  ملع  دـیاب 

هدمآ دوجوهب  ام  ناگبخن  دیتاسا و  ناناوج ، زا  یلیخ  رد  ساسحا  مزع و  لیم ، نیا  زورما  اما  دـننک ؛ ظفح  ار  نارگید  یاھهتـسناد  هکنیا  هب  دـندرکیم  افتکا  اھیـضعب  تسین ؛

ناگبخن امـش  اھنآ  زا  یـشخب  دنملع و  لھا  هک  یناسک  یهعومجم  امـش -  مھ  شراک  یهدننک  منکیم ؛ لابند  مراد و  رارـصا  ار  نیمھ  مھ  نم  درک . دـیلوت  ار  ملع  دـیاب  هک 

؛ دیـشاب مھ  دیاب  دوب ؛» میھاوخ  میتسھ و  ام  : » دنتفگ نامردارب  نیا  هکنانچمھ  دیوش ؛ درـسلد  دیابن  دینک ؛ تمھ  دیاب  دیتسھ . دـیراد -  فیرـشت  اجنیا  نالا  هک  دـیتسھ 

. دراد یگتسب  درک ، میھاوخ  یلمع  تفرگ و  میھاوخ  ام  زورما  هک  یمیمصت  نیمھ  هب  روشک  نیا  هدنیآ  تشونرس  تسامش . ام و  یخیرات  یهفیظو  دینکب ؛ مھ  دیاب 

یھاگشناد  / ٠١/١٣٨٣/٠۴ داھج  نالوئسم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تیریدم یھاگـشناد  داھج  یهلیـسوهب  میدرک -  حرطم  ام  هک  یراعـش  نیا  یرازفامرن -  تضھن  ملع و  دیلوت  یهلاسم  هک  دـندرک  داھنـشیپ  یھاگـشناد  داھج  مرتحم  سیئر 

تیمھا هزادنا  نیمھ  هب  هناگادـج  مھ  یگنھرف  راک  هتبلا  دـیھدب . تیمھا  ار  ناتیملع  راک  تسا . یـسررب  لباق  الماک  هک  تسا  ییهزات  بلطم  نم  یارب  عوضوم  نیا  دوش .

هک تسا  ییهناگادج  ثحب  کی  شدوخ  عوضوم  نیا  تساھنیا . یهمھ  عماج  یمالسا  نامیا  هک  روآیھاگآ ، روآتزع و  روآتعاجـش ، یاھرواب  یور  راک  نامیا ، یور  راک  دراد ؛

. تسا بوخ  رایسب  زین  نآ  هک  دیزادرپیم  مھ  نآ  هب  امش  دوخ  یاج  رد  هتبلا 

نادمھ  / ١٧/١٣٨٣/٠۴ ناتسا  یاھهاگشناد  دیتاسا  نایوجشناد و  رادید  رد  تانایب 

میرکت اھهاگـشناد ، یرازفامرن  یرازفاتخـس و  یاھهبنج  هب  مامتھا  یملع ، تاقیقحت  هب  طوبرم  لئاسم  جاودزا ، یهلاسم  لاغتـشا ، یهلاـسم  وجـشناد ، هب  نداد  تیمھا 

کی تروصهب  زورما  اھفرح  نیا  منیبیم  هک  منکیم  رکش  ار  ادخ  ملاحشوخ و  یلیخ  نم  میتسھ و  اھنآ  لابند  هک  تسا  ییاھفرح  داتسا -  هچ  وجـشناد و  هچ  شناد -  لھا 

فـشک یهلاسم  هب  عجار  دتـسیاب و  اـجنیا  اـم  زیزع  ناوج  هک  ملاحـشوخ  نم  دـییوگیم . اـم  هب  امـش  مییوگیمن ؛ اـم  طـقف  رگید  ار  اـھنیا  تسا . هدـمآرد  یناـگمھ  نخس 

نیا دروخزاب  هک  یماگنھ  دییوگب ، ام  هب  یبلاطم  یرالاسهتـسیاش  ای  تلادـع و  یریگیپ  هب  عجار  اھناوج  امـش  یتقو  ای  دـنک . هیـصوت  نم  هب  روشک  رـسارس  رد  اھدادعتـسا 

زا یکی  تسا . تفرشیپ  لیلد  اھنیا  میاهتفر ؛ شیپ  ام  دوب . دھاوخ  یرگید  یبایزرا  روشک ، لئاسم  تفرشیپ  زا  ام  یبایزرا  دوش ، هدیجنـس  هعماج  یمومع  یاضف  رد  نخس 

یهیقب هب  نامزیزع و  نیا  هب  مھاوخیم  نم  دننکیمن . ییهراشا  تبثم  طاقن  هب  دنیوگیم و  ار  فعـض  طاقن  طقف  هکنیا  رطاخهب  دندرک ، یھاوخرذع  نم  زا  اجنیا  رد  نازیزع 

یگتخیھرف یاھهناشن  نیا  یگدیمھف و  زا  یهیام  نیا  اب  ام  ناوج  هک  نیمھ  دـییوگب . تسین  مزال  دـیتسھ ؛ امـش  دوخ  تبثم ، یهطقن  هک  میوگب  اھامـش  رثکا  هب  اھناوج و 

اب بوخ ، ناـسنا  همھ  نیا  اـب  هک  هداد  رارق  یناـمز  رد  ار  هدـنب  هکنیا  زا  مرازگـساپس  رکاـش و  ار  ادـخ  تسا . تبثم  یهطقن  نیرتگرزب  دـنزیم ، فرح  اـم  اـب  دـیآیم و  اـجنیا 

، دراد ینارگن  نم  دوخ  یارب  نیا  هتبلا  دراد ؛ رارق  مھ  ینیگنـس  تیلووسم  راب  ریز  ماهناش  منکیم . یگدـنز  کراـبم  تبقاـعشوخ و  ناوج  همھنیا  اـب  ینارون و  لد  همھنیا 

. دراد مھ  یرازگساپس  لاعتم  یادخ  شیپ  اما 

نادمھ  / ١٧/١٣٨٣/٠۴ ناتسا  یاھهاگشناد  دیتاسا  نایوجشناد و  رادید  رد  تانایب 

رکف دـیورب . شناد  یاھزرم  غارـس  هب  دـینک . ملع  دـیلوت  تسا . نیا  دـیتاسا  اھناوج و  امـش  زا  نم  راظتنا  یرازفامرن ، تضھن  میوگیم  نم  هکنیا  دینکـشب . ار  شناد  یاھزرم 

. تسا روطنیمھ  مھ  یروانف  رترید . اھهتـشر  یـضعب  رد  رتدوز و  اھهتـشر  یـضعب  رد  درک ؛ روبع  دراد ، شناد  زورما  هک  ییاھزرم  زا  دوشیم  شالت  راک و  اب  دـینک . راک  دـینک .

. میتفر هکنانچمھ  میورب ؛ شیپ  میناوتیم  مھ  یروانف  رد  تسا . ییالاب  مھم و  رایسب  یهلحرم  مھ  یروانف  دشاب . یروانف  هب  رظان  دیاب  ملع 

« يرازفا مرن  شبنج   » 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 7هاگياپ  هحفص 3 
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امیس  / ١٣٨٣/٠٩/١١ ادص و  نامزاس  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

دودـعم لصفرـس  دـنچ  هب  ناـسنا  هبناـجهمھ ، قیقد و  یهعلاـطم  اـب  تسا . مھم  یلیخ  روشک  رد  ملع  یهلاـسم  ملع . لـثم  ساـسح ؛ یاـھهلوقم  هب  تبـسن  یزاـسهاگآ 

. دوـش هتفرگ  یدـج  دـیاب  دـش ، حرطم  هک  رکف  هشیدـنا و  ملع و  دـیلوت  یرازفامرن و  تضھن  مـیراد . جاـیتحا  مـلع  هـب  هدـنیآ  یارب  اـم  تـسا . مـلع  اـھنآ  زا  یکی  هـک  دـسریم ،

اـشگهرگ و راـکتبا  راـک و  یلم ، رادـتقا  ناـگبخن ، شرورپ  تینما ، ملع ، یهلوقم  هب  تبـسن  ار  مدرم  تسا . بوخ  یلیخ  مھ  لابقتـسا  هداـمآ و  ـالماک  اـھهنیمز  هناتخبـشوخ 

. دینک ساسح  لیبق  نیا  زا  یتالوقم  هدنربشیپ و 

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

، ملع یاھزرم  نتسکش  ملع و  دیلوت  ملع ، یهنیمز  رد  ینعی  یرازفامرن ، شبنج  مدرک . حرطم  ار  یرازفامرن  شبنج  یهلاسم  ریبکریما  هاگشناد  رد  رابلوا  شیپ ، لاس  دنچ 

هیکت هتکن  نیا  یور  اھهاگـشناد  نـالووسم  دـیتاسا و  نانخـس  رد  هک  منیبیم  زورما  نم  دـش و  لابقتـسا  داھنـشیپ  نیا  زا  دـیایب . دوـجوهب  میظع  تکرح  کـی  شبنج و  کـی 

ثحب هتبلا  تسا ! یندرکدـیلوت  رگم  ملع  هک  دـندرکیم  هھبـش  مھ  ییهدـع  تسیچ ! فرح  نیا  یانعم  الـصا  مینادیمن  ام  دـنتفگیم  اھیـضعب  یتدـم  اـت  هتبلا  دوشیم .

یملع تفرعم  رد  ینعی  یرازفامرن ، شبنج  تسا . مولعم  هک  دوصقم  دیراذگب ؛ ار  شمـسا  دیھاوخیم  هچرھ  امـش  ملع ! دـیلوت  دـیاهتفگ  ارچ  دـنتفگیم  دـندرکیم و  یوغل 

ورب نک ، یرایبآ  ورب  راکب ، ورب  دنراذگب . امش  تسد  رد  دنروایب  دنتشادن ، مزال  هک  ار  هویم  زا  رادقم  رھ  دننک و  ینیچهویم  دنراکب و  نارگید  ات  دینک  زارد  ار  دوخ  تسد  دینیـشنن 

نیرفآسای نانخـس  ییهدـع  هک  ماهدینـش  رانک  هشوگ و  زا  مھ  نالا  میمھفیمن ! ام  دـنتفگیم  ییهدـع  دوب . اـم  فدـھ  نیا  زاـسب ؛ اـنب  دـناهتخاس ، نارگید  هک  ییاـنب  یور 

رد نیا  دـشاب ؛ ون  ایند  رد  زونھ  هک  مینکب  ییاھراک  میناوتیم  ایند  زورما  یملع  تفرعم  یاضف  رد  نوگانوگ و  یاھنادـیم  رد  ام  میناوتیم . هلب ، میناوتیم ؟ اـم  رگم  دـننزیم :

. تسا ریذپناکما  الماک  اھهنیمز  یهمھ 

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

مھم اھمسا  هتبلا  تسین . یتافیرـشت  لمع  کی  افرـص  مینکیم ، زاغآ  راعـش  نیا  اب  مان و  نیا  اب  ار  لاس  مینکیم و  موسوم  یراعـش  اب  یمان و  هب  ار  یلاس  رھ  اـم  هکنیا 

لاس میـشاب . هچ  لابند  هب  دـیاب  ای  میتسھ  هچ  لابند  میھاوخیم و  هچ  هک  دـھدیم  ناشن  نـالووسم  تلم و  اـم و  هب  اھیراذـگمان  نیا  نکیل  تسامـسم ؛ مھم  تسین ؛

هک ار  یطوـطخ  یهـمھ  ییوگخـساپ ، لاـس  اـی  یناسرتمدـخ  لاـس  دـنکیم . صخـشم  ار  نادرمتلود  نـالووسم و  گرزب  فـیلکت  ناریا و  تـلم  یـالاو  فدـھ  یوـلع ، راـتفر 

، دوشیم حرطم  یھاوختلادع  تضھن  رگا  تسا . نالووسم  ام  زا  تلم  تابلاطم  عقاو  رد  اھراعـش  نیا  دھدیم . ناشن  ام  هب  مینک ، لابند  دیاب  ام  یهمھ  روشک و  نالووسم 

نـالووسم و یهمھ  هک  تسا  نیا  یارب  دوشیم ، حرطم  یـشیدنادازآ  تضھن  رگا  اـی  دوشیم ، حرطم  یموـمع  شبنج  کـی  ناوـنعهب  ملع  دـیلوت  یرازفامرن و  تضھن  رگا  اـی 

روطهب دوخ  یاھلاس  رد  اھراعـش  نیا  زا  یرایـسب  هک  مینادیم  هتبلا  دراد . زاین  اھراعـش  نیا  هب  روشک  دنراد . تیلووسم  تھج  نیا  رد  هک  دـننک  ساسحا  تلم  داحآ  یهمھ 

تمـس هب  ار  دوخ  هار  تلود  مھ  تلم و  مھ  شیپ ، یاـھلاس  یاـھهبرجت  اـب  دـیاب  لاـس  رھ  تسا . هتفرگ  تروـص  مھ  یداـیز  یاـھراک  نکیل  تسا ؛ هدرکن  ادـیپ  قـقحت  لـماک 

. دنرادرب رتراوتسا  رتمکحم و  ار  اھماگ  دننک و  یط  روشک  نیا  تلم و  نیا  یالاو  یاھفدھ 

یجیسب  / ٠٣/٠۵/١٣٨۴ نایوجشناد  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

زا یرازفامرن  شبنج  ثحب  دـنک . ادـیپ  وجـشناد  یهنازرف  دنمـشوھ  ناوج  دـیاب  ار  راکوزاس  نیا  دراد ؛ دوجو  یراـکوزاس  ییـالاو ، فدـھ  رھ  گرزب و  یوزرآ  رھ  هب  ندیـسر  یارب 

. تسا لیبق  نیمھ  زا  دوشیم ، یعامتجا  فلتخم  یاھهنیمز  رد  هک  ینوگانوگ  یاھثحب  تسا ؛ لیبق  نیمھ  زا  یشیدنادازآ  ثحب  تسا ؛ لیبق  نیمھ 

١٣٨۴/١٠/٢٩ /  ( مالسلاهیلع  ) قداص ماما  هاگشناد  نایوجشناد  دیتاسا و  رادید  رد  تانایب 

. دینک قیقحت  دیزومایب و  رتشیب  دیناوتیم  هچ  رھ  هک  تسا  نیمھ  یناسنا ، مولع  یهتشر  رد  امـش و  هاگـشناد  رد  ماهتفگ ، هدنب  هک  ملع  دیلوت  یرازفامرن و  تضھن  نیمھ 

لباقم رد  اما  دینکن ؛ هدجـس  دـنیوگیم  ادـخ  لباقم  رد  تساھنآ . تب  یناسنا ، مولع  رد  یبرغ  یاھهشیدـنا  یاھهدروآرف  هک  دنتـسھ  یدـیتاسا  متفگ ، هک  روطنامھ  هتبلا 

نیا دزاـسیم ؛ تسا ، وا  دوخ  تب  نآ  اـب  بساـنتم  هک  یروطناـمھ  ار  وا  یرکف  تخاـس  تفاـب و  یھدـب ، وا  تسد  ار  ناوج  یوجـشناد  دـننکیم ؛ هدجـس  یتحار  هب  اـھتب 

هناتخبشوخ زورما  تسا . رضم  تسین ، عفان  شدوجو  دشاب ، دنمشناد  مھ  هچ  رھ  داتسا  نیا  مرادن . یداقتعا  چیھ  دارفا ، روطنیا  هب  هدنب  تسین . تسرد  درادن و  یـشزرا 

زا دنروآ ؛ دوجو  هب  یناسنا  مولع  یهصرع  رد  هملک ، یعقاو  یانعم  هب  ریگارف و  یملع  تکرح  کی  دنناوتیم  هک  میراد  نامیااب  یاھهدرکلیصحت  نموم و  ناوج  نادنمشناد  ام 

رکفتم کی  نھد  زا  هک  یفرح  نامھ  تسایس ، تاطابترا و  مولع  داصتقا ، هفسلف ، رد  هک  یسک  نآ  دیوشن ؛ یتسرپتب  نآ  راچد  دیشاب  بظاوم  دوشب . هدافتـسا  دیاب  اھنیا 

، شیپ لاس  هاجنپ  لھچ ، ار  یبلطم  کی  میراد . مھ  دایز  ام  اھهنومن  نیا  زا  هدش ! خسن  برغ  دوخ  رد  مھ  فرح  نآ  تاقوا  یھاگ  الاح  دـنادیم ؛ تجح  ار  نآ  هدـمآرد ، یبرغ 

هب ون ، فرح  ناونع  هب  هتفای و  تسد  لبق  لاس  هاجنپ  نآ  فرح  هب  هزات  اقآ  نیا  دناهتـشون ؛ نآ  رب  دـقن  ات  هد  دـندمآ  دـعب  هتفگ و  برغ  رد  یـسایس  ای  یعامتجا  فوسلیف  کـی 

، یبرغ یداصتقا  تارظن  نیمھ  ساسارب  ردقچ  میراد . مھ  لیبق  نیا  زا  دـھدیم ؛ شدوخ  طیحم  درگاش و  وجـشناد و  دروخ  هب  ار  نآ  هچهچ  هبهب و  اب  دروآیم و  روشک  لخاد 

ار یناسک  مھ  زاب  هدـش ! هتـشون  ضقن  دراوم  اھنآ  هیلع  اھیبرغ  دوخ  فرط  زا  ردـقچ  دـنداد و  اھهمانرب  اھتلود  اھتلم و  هب  یناھج  یلام  یلوپ و  عماجم  یناھج و  کـناب 

؛ تسین دیلقت  یریگارف و  طقف  یانعم  هب  یملع  قیقحت  تسا . طلغ  نیا  دنـسیونیم . ار  اھهخـسن  نامھ  انیع  دننکیم و  رارکت  انیع  دـنیآیم  ار  اھهیـصوت  نامھ  هک  میراد 

. تسامش راک  راک ، نیا  تسا . دیلقت  دض  قیقحت ،

نانمس  / ٠٨/١٨/١٣٨۵ نایھاگشناد  رادید  رد  تانایب 

هار ار  نیا  یـسک  هچ  تسا . هداتفا  هار  ییاغوغ  کـی  زورما  درذـگیم و  لاـس  هد  دودـح  نـالا  میدرک ؛ حرطم  اـم  ار  ملع  دـیلوت  تضھن  یرازفامرن و  شبنج  یرازفامرن و  تضھن 

هعماج و یگنھرف  یرکف و  ناگبخن  یهفیظو  تسا . لیبق  نیا  زا  لوحت  ام ؛ داتـسا  ام و  ناوج  ام ، ققحم  دـیدرک ؛ امـش  ار  راک  نیا  متفگن . رتشیب  هملک  کی  هک  نم  هتخادـنا ؟

تفرـشیپ تفرـشیپ . یارب  تسیچ ؟ یارب  لوحت  نیا  بوخ ، دش . یلوحت  رھ  میلـست  دـیاب  هن  درک ، بوکرـس  ار  تالوحت  دـیاب  هن  تسا . لوحت  نیا  تیریدـم  هاگـشناد ، هزوح و 

. مینک انعم  ار  نآ  دیاب  تسیچ ؟

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

زا دنداد و  باوج  دیتاسا  نیققحم و  حوطس  رد  مھ  اھ  هاگشناد دنداد ، باوج  یقیقحت  زکارم  میدرک -  حرطم  ام  هک  یرازفا -  مرن شبنج  ی  هلاسم ملع و  دیلوت  ثحب  ی  هرابرد

، ناوج یورین  ناوج و  دادعتـسا  زا  هک  یلاح  رد  هدرکن ؛ ادیپ  ققحت  هدشن و  هتفرگ  یدج  انعم  نیا  ناناوج  نایوجـشناد و  حطـس  رد  اھتنم  مدونـشخ ؛ اتقیقح  هدنب  تھج  نیا 

یروآون رد  اتقیقح  دـنناوت  یم دـنوشب ، ییامنھار  داتـسا  ی  هلیـسوب رگا  یلیمکت ، یاھ  هرود نایوجـشناد  صوصخب  تسا . دـیتاسا  راـک  راـک ، نیا  درک . هدافتـسا  دـیاب  یلیخ 

یریگ تسد اب  درگاش  نآ  دنک و  یم یملع  یریگ  تسد دنک و  یم ییامنھار  ار  یدرگاش  داتـسا ، یھاگ  دنراذگب . رـس  تشپ  یدراوم  رد  ار  ناشدوخ  دیتاسا  نامھ  یملع ،

. دیشخب ققحت  یتسیاب  ار  نیا  تسا . هداتفا  قافتا  دایز  دراوم  لیبق  نیا  زا  دور ؛ یم رتولج  داتسا  دوخ  زا  داتسا ،

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

، مدوب هدرک  تبحص  اھترازو  اب  هن  لبق . لاس  هد  دودح  مدرک ؛ حرطم  اھوجـشناد  اب  هاگـشناد  وت  همھ  زا  لبق  منک ، حرطم  متـساوخ  ار  یرازفامرن  تضھن  یهلئـسم  یتقو  هدنب 

نامتفگ کی  نیا  دـینیبب  امـش  زورما  مدروآ . نایم  هب  ار  رکف  نیا  ریبکریما  هاگـشناد  رد  رابلوا  مدرک ؛ تبحـص  دـیتاسا  اب  یتح  هن  مدوب ، هدرک  تبحـص  تقو  روھمجسیئر  اـب  هن 

« يرازفا مرن  شبنج   » 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 7هاگياپ  هحفص 4 
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داتسا و نابز  زا  مونشیم ؛ ار  شاهبلاطم  وجشناد  نابز  زا  موریم ، مھ  اجرھ  نم  هک  تسا ؛ روشک  یاھهاگـشناد  یهمھ  تساوخ  کی  تسا ، یمومع  یهبلاطم  کی  تسا ،

: هتفرگ راعـش  نیا  زا  ار  شدوـخ  ناوـت  هزیگنا و  زا  یـشخب  رایـسب ، یملع  یاـھیروآون  نیمھ  دوـشیم . دراد  مھ  ارجا  و  مونـشیم ، رگید  یهـلحرم  کـی  رد  ار  شیارجا  ریدـم ،

یاهتکن دش . دھاوخ  لمع  درک و  دنھاوخ  یریگمیمـصت  و  میمـصت ، نیا  لابند  دناشکیم  ار  یئارجا  نیلوئـسم  یرجم و  نیا ، دینک .» یزاسنامتفگ  «، » دـینک یزاسمیمـصت  »

هجوت تسھ . مھ  تسرد  اقافتا  درکیم ؛ عافد  هیاپ  مولع  نایوجـشناد  زا  یکـشزپ  یوجـشناد  هک  دوب  نیا  دوب ، بلاج  نم  یارب  یرتکد  یهرود  رتخد  یوجـشناد  تانایب  رد  هک 

هنیجنگ لثم  هیاپ  مولع  میاهتفگ  هشیمھ  ماهتـشاذگ . نایمرد  نیلوئـسم  اب  ررکم  لاـس ، دـنچ  نیا  رد  هدـنب  هک  تسا  یدـکوم  یاھهیـصوت  نیمھ  یهلمج  زا  هیاـپ ، مولع  هب 

الماک هتکن  نیا  تفر . دـھاوخ  نیبزا  ندرکهنیزھ  نیا  یهناوتـشپ  دـشابن ، هیاپ  مولع  رگا  مینکیم . جرخ  میراذـگیم و  نامبیج  یوت  هک  تسا  یلوپ  لـثم  یدربراـک  مولع  تسا ؛

زاین هک  هچنآ  هب  دننک  هاگن  اعقاو  دننکن ؛ هاگن  لئاسم  هب  یاهتشر  یھاگشناد و  یفنـص ، اھوجـشناد  هک  منادیم  حرط  لباق  وجـشناد  رتخد  نیا  زا  ار  سرد  نیا  نم  تساجب و 

. دوب یبوخ  سرد  ام  رظن  هب  نیا  دنکیم ؛ عافد  هیاپ  مولع  یاھهعومجم  نایوجشناد و  زا  شدوخ  یکشزپ  یوجشناد  نیا  تسا . روشک 

یھاگشناد  / ٠۵/١٣٨٧/٠۶ ناوج  ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

هد ابیرقت  نیمھ  هتشاد . یدایز  رایسب  یاھدرواتـسد  هدرک ، تکرح  روشک  رد  ملع  ناوراک  نیا  دیداتفا و  هار  امـش  هک  یئاھلاس  نیا  دنک . ناربج  ار  یگدنامبقع  دناوتیم  نیا 

یلیخ اـم  زورما  اـت  هدـش ، عورـش  روـشک  رد  یرورپهبخن  یهلئـسم  یرازفامرن و  تضھن  ملع و  دـیلوت  تضھن  نتفر و  ملع  لاـبند  یئارگملع و  رکفت  نیا  هک  ریخا  لاـس  هدزاود 

. تسا منتغم  اھتفرشیپ  نیا  میاهدرک . تفرشیپ 

تعنص  / ١٣٨٧/٠٩/٢۴ ملع و  هاگشناد  رد  نایوجشناد  دیتاسا و  رادید  رد  تانایب 

تلاـح کـی  هدـش ، حرطم  اھهاگـشناد  رد  قـیقحت  هب  ماـمتھا  دوـخ ، هب  تشگزاـب  یرازفامرن ، تضھن  ملع ، دـیلوت  تضھن  ملع و  دـیلوت  یهلئـسم  هک  ریخا  یاـھلاس  نیا  رد 

یاھشناد یهنیمز  رد  دینکیم ، هدھاشم  دیراد  ار  شیاھهنومن  هک  یروانف  یملع و  یاھراک  یملع و  لئاسم  زا  یـشخب  رد  تسا ؛ هدمآ  دوجو  هب  تکرح  نیا  رد  یـشھج 

هتـشذگ رد  هک  تسا  هتفرگ  ماجنا  ام  یاھهاگـشناد  رد  یمھم  یاھراک  اھنیا  ریغ  وناـن و  یهنیمز  رد  یاهتـسھ ، لـئاسم  یهنیمز  رد  ون ، یاـھشناد  یهنیمز  رد  یکـشزپ ،

هچنآ هدش . ادیپ  زورما  اما  دـننک ؛ ادـیپ  ار  شھج  نیا  دـننک و  ادـیپ  تسد  طاقن  نیا  هب  دـنناوتب  ام  ناوج  ام ، یوجـشناد  ام ، داتـسا  ام ، ققحم  میناوتب ؛ ام  هک  دـشیمن  روصت 

مھ دـعب  الاح  نم  هک  دراد -  تیمھا  هک  هچنآ  میتسھ . نمزم  یگدـنامبقع  راچد  یملع  لئاسم  یهنیمز  رد  اـم  دـنک . ادـیپ  همادا  دـیاب  شھج  نیا  هک  تسا  نیا  تسا  مھم 

زیاج چـیھ  میھدـب ؛ همادا  اـھلاس  دراد ، دوجو  اـم  یملع  تکرح  رد  هک  ار  یباتـش  نیا  تعرـس و  نیا  دـیاب  اـم  تسا . عیرـس  تکرح  یهمادا  یهلئـسم  درک -  مھاوخ  ضرع 

میمھفیم ار  نیا  مینادیم ، ار  نیا  تسا ؛ یھجوت  لباق  دایز و  یگدنامبقع  یملع ، ظاحل  زا  یهتفرـشیپ  یایند  زا  ام  یگدنامبقع  اریز  مینک ؛ فقوت  یکدـنا  ام  هک  تسین 

یالاب شوھ  یاراد  هک  تسا  یتلم  ام  تلم  تسا . مقح  ـالاح  دـیوگب  هک  تسین  طـسوتم  ریز  شوھ  یاراد  تلم  کـی  اـم  تلم  هک  تسا  نیا  مھ  تلع  میربیم . جـنر  وا  زا  و 

خیرات ام و  یملع  یهقباس  دوشیم . هدھاشم  مھ  شراثآ  دنیوگیم ، دـننکیم ، رکذ  اھیلیخ  دـنیوگیم . همھ  هدـش ؛ تباث  هک  تسا  یفرح  نیا  تسا ؛ یناھج  طسوتم 

دناهدرک لیمحت  وا  رب  هک  یرقف  یگدـنامبقع و  نیا  راچد  یملع  ظاحل  زا  نیمز ، یهرک  زا  ساسح  یهطقن  نیا  رد  مھ  نآ  تلم ، نیا  دـنکیم . دـییات  ار  نیمھ  مھ  ام  یملع 

رکـش ار  ادـخ  میتسھ و  رقف  نیا  راچد  اـم  هک  دـش  میھفت  اـم  هب  درک ؛ زاـب  یگداـتفابقع  نیا  هب  ار  اـم  مشچ  هک  مینکیم  رکـش  ار  ادـخ  اـم  تسا . لـمحت  لـباق  ریغ  دـشاب ،

نیا دراد ، دوجو  هک  یباتـش  نیا  نیارباـنب ، مینک . فرطرب  ار  یگدـنامبقع  نیا  میناوتیم  هک  دـمآ  دوجو  هب  اـم  یهعومجم  رد  دـیما  نیا  قوـش ، نیا  تمھ ، نیا  هک  مینکیم 

. دنک ادیپ  همادا  اھلاس  دیاب  دراد ، دوجو  هک  یشھج 

ناتسدرک  / ١٣٨٨/٠٢/٢٧ نایوجشناد  ناداتسا و  رادید  رد  تانایب 

یاھزرم زا  روبع  موزل  ملع و  دیلوت  اھھاگشناد  رد  منیبیم  نم  هناتخبشوخ  تسا . ملع  دیلوت  یهلئسم  دنکیم ، ادیپ  طابترا  امـش  هب  تدش  هب  هک  مھ  رگید  یهلئـسم  کی 

رد نم  نازیزع  نـیا  هـک  یئاھداھنـشیپ  نـیا  دـینک . یئارجا  دـیاب  تـسا . شخبدـیون  هدـننک و  دنـسرخ  نـم  یارب  یلیخ  نـیا  هدـش . لیدـبت  یموـمع  ناـمتفگ  کـی  هـب  شناد 

. تسا شزرااب  رایـسب  نیا  تسا . ملع  دـیلوت  یهلئـسم  نیمھ  تھج  رد  همھ  دـنتفگ ، هریغ  تاطابترا و  یرورپهبخن و  زکارم و  داجیا  شھوژپ و  قیقحت و  شناد و  یاھهنیمز 

دشاب رتشیب  نامتعرس  هچ  رھ  دراد ، ام  روشک  هک  هتشذگ  یاھیگدنامبقع  هب  هجوت  اب  اما  تسا ؛ بوخ  ام  تفرشیپ  تعرس  زورما  میبقع . ام  درک . لابند  دیاب  ار  هار  نیا 

. میشاب هتشاد  دیلوت  مولع  یهمھ  رد  دیاب  ام  میربب ؛ هرھب  ناوارف  باتش  زا  مینک ؛ هدافتسا  ربنایم  یاھھار  زا  میورب ؛ شیپ  یلیخ  دیاب  ام  تسین . یدایز  مھ  زاب 

یملع  / ٠۴/١٣٨٨/٠۶ ناگبخن  نایوجشناد و  رادید  رد  تانایب 

یرتمیظع یهکبش  کی  رابکتسا  هاگتسد  تسین ؛ یئاپورا  روشک  نالف  ای  اکیرمآ  تلود  نالف  روھمج و  سیئر  نالف  ای  تسین ، اکیرمآ  یهدحتم  تالایا  طقف  رابکتسا  هاگتـسد 

لئاـسم هک  دنتـسھ  اـھنیا  تسھ ؛ اـیند  میظع  یلوـپ  زکارم  تسھ ، یللملانیب  یـساسا  راـجت  یهکبـش  تسھ ، یتسینویھـص  یهکبـش  تساـھنیا ؛ لـماش  هک  تـسا 

زا یلیخ  دنتـسھ ، یئاپورا  یاھتلود  تسھ ، هدحتم  تالایا  تلود  شیوت  هک  هعومجم  نیا  دنربیم . اھنیا  دـنروآیم ، اھنیا  ار  اھتلود  دـننکیم ؛ یحارط  دـنراد  ار  ایند  یـسایس 

یهلباقم رد  دنناوتب ، هچرھ  نیاربانب  دنفلاخم ؛ تدشب  یشکدق  لاح  رد  یالتعا  هب  ور  دشر  هب  ور  تردق  نینچ  کی  اب  دنتـسھ ، نامدوخ  یهقطنم  دنمتورث  یاھراوختفن  نیا 

، یملع ظاحل  زا  ار  روشک  اھناوج  امش  دینک ؛ تمھ  اھامـش  هک  یتقو  نآ  رگم  دننامیمن ؛ راکیب  زاب  مھ  درذگب  هچرھ  دندنامن ، راکیب  مھ  لاس  یـس  نیا  یوت  دننکیم . راک  وا 

هک ینیا  دش . دھاوخ  مامت  اھهئطوت  دنـشکیم و  رانک  تقو  نآ  دشاب ؛ رفـص  هب  کیدزن  شایریذـپ  بیـسآ  ناکما  هک  دـیناسرب  یاهطقن  هب  یتینما  ظاحل  زا  یداصتقا ، ظاحل  زا 

دیکات همھ  نیا  اھنیا  هاگـشناد و  تعنـص و  طاـبترا  یرازفامرن و  شبنج  یروآون و  شھوژپ و  قیقحت و  ملع و  لـئاسم  هب  عجار  بترم  اھهاگـشناد  هب  لاـس  دـنچ  نیا  یوت  نم 

. تسا ملع  ناتتلم  روشک و  تدمدنلب  تینما  نکر  کی  هک  تسا  نیا  رطاخ  یارب  مدرک ،

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

، دشاب هتشاد  تیفرظ  ینیرفآشقن  یارب  روجنیا  هنحص  نیا  هک  درکیمن  روصت  مھ  یـسک  دندرک و  افیا  شقن  نآ  رد  ام  زیزع  مدرم  هک  یرگید  مھم  رایـسب  یاھهنحـص  زا  یکی 

ناگدـبز ناـگبخن و  اـب  یرازفامرن  شبنج  مـلع و  دـیلوت  تـضھن  هـکنیا  درجمب  دـنوش ؟ نادـیم  نـیا  دراو  روـجنیا  اـم  ناـناوج  درکیم  لاـیخ  یک  تـسا . یرواـنف  مـلع و  یهـصرع 

رد فلتخم ، یاھناتسا  رد  روشک ، رساترس  رد  زورما  یناگمھ . تکرح  کی  دش  یمومع ، نامتفگ  کی  دش  هک  دمآ  دوجو  هب  یمیظع  تکرح  نانچنآ  دش ، حرطم  یھاگشناد 

هک تسا  یئاھراک  دنھدیم ؛ ماجنا  دـنراد  یروانف  یملع و  ظاحل  زا  ار  یگرزب  ساسح  یاھراک  ام  یاھناوج  ساسح ، یملع و  زکارم  رد  صوصخب  گرزب ، کچوک و  یاھرھش 

، تسا ناریا  تلم  سفن  هب  دامتعا  یهیام  یملع  یاھراک  نیا  دید . دنھاوخ  ناریا  تلم  ار  اھنیا  تسا . هار  رد  مھ  یـضعب  تسا ، هدیـسر  هجیتن  هب  دـصرددص  اھنآ  زا  یـضعب 

. درک دـییات  ار  نیا  مھ  یناھج  یاھرامآ  دـندش . دراو  هنیمز  نیا  رد  ام  ناناوج  تسا . یملع  یاھتفرـشیپ  زا  یـشان  یدام ، دوسرپ  یاـھتراجت  تسا . یداـصتقا  قنور  یهیاـم 

. دننکیم یشزرااب  یاھشالت  مھ  نالوئسم  هتبلا 

بالقنا  / ١٣٩١/٠٢/٠۴ ربھر  اب  قارع  ریزوتسخن  رادید 

. دنوش هداد  قوس  یملع  داھج  تمس  هب  ناگبخن  نایھاگشناد و  دوش و  زاغآ  یملع  تضھن  کی  تسا ، برع  یایند  یملع  یاھدادعتسا  زکرم  هک  قارع  رد  دیاب 

تلود  / ٠۶/١٣٩٢/٠۶ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

نم هک  روطنآ  هدش و  عورش  یبوخ  تکرح  کی  میراد ؛ ملع  یهنیمز  رد  فرط  نیا  هب  شیپ  لاس  هدزای  لاس ، هد  دودح  زا  ار  یباتـشرپ  تکرح  کی  ام  دینیبب  ملع ؛ یهنیمز  رد 

« يرازفا مرن  شبنج   » 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 7هاگياپ  هحفص 5 
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تضھن ملع و  یاھزرم  نتسکش  یملع و  یانغتسا  یهلئسم  ام  هک  یلوا  زور  نآ  ینعی  هدش ، رتشیب  مھ  زورهبزور  تکرح  نیا  منکیم ، هظحالم  ار  اھشرازگ  منیبیم و  مراد 

لثم فارطا ، زا  اعقاو  میدید  ناھگان  دعب  دشاب ؛ هتشاد  دوجو  تفرشیپ  تعرس  تفرـشیپ و  یارب  تیفرظ  همھ  نیا  هک  مدرکیمن  رواب  مھ  هدنب  دوخ  میدرک ، حرطم  ار  یرازفامرن 

فقوتم دیاب  نیا  دنششوج ؛ لاح  رد  فلتخم ، یاھشخب  رد  ام  یاھھاگشناد  ام ، یروانف  یملع -  یاھکراپ  ام ، یتاقیقحت  زکارم  دینک ، هاگن  امش  نالا  دیـشوج . یاهمـشچ 

هک مینک -  یداصتقا  ار  ملع  میربب و  شیپ  ار  یملع  راک  میتسناوت  اـم  رگا  ینعی  درک ؛ دـھاوخ  یـساسا  کـمک  اـم  هب  هک  تسا  یزیچ  نآ  نیا  مھ  داـصتقا  یهنیمز  رد  دوشن .

. دوب دھاوخ  رتهفرص  رپ  رایسب  ام  یارب  اھنیا ، دننام  میراد و  هک  ییاھیشورفماخ  زا  تفن و  شورف  زا  داصتقا  یهنیمز  رد  اعطق  درک -  مھاوخ  هراشا  الاح 

١٣٩٣/٠۶/٢٩ /  « یروانف ملع و   » یلک یاھتسایس  غالبا 

میحرلا نمحرا  مسب هللا 

( یروانف تاقیقحت و  یلاع ، شزومآ  ماظن   ) یروانف ملع و  یلک  یاھتسایس 

...

: یروانف ملع و  هعسوت  تیمھا  هب  تبسن  یعامتجا  کرد  شیازفا  یلم و  مزع  تیوقت  - ۴

. روشک رد  یرازفامرن  شبنج  ملع و  دیلوت  نامتفگ  شرتسگ  تیوقت و  - ١-۴

. یراک نادجو  یعمج و  راک  یملع و  تعاجش  دنمماظن ، یروآون  یروابدوخ ، دیما ، طاشن ، هیحور  اقترا  - ٢-۴

. یملع یشیدنادازآ  راکفا ، براضت  ارآ و  لدابت  ناینبشناد و  راک  بسک و  گنھرف  تیوقت  یزادرپ و  هیرظن  یاھیسرک  لیکشت  - ٣-۴

. ناگتخومآ شناد  لاغتشا  ناھوژپشناد و  ناققحم و  ناداتسا ، تشیعم  دوبھب  تلزنم و  اقترا  - ۴-۴

. یروانف ملع و  هصرع  قفوم  یاھهرھچ  رخافم و  زا  یزاسوگلا  ناریا و  ناناملسم و  یگنھرف  یملع و  خیرات  ایحا  - ۵-۴

. یروانف ملع و  هصرع  یاھتیلاعف  ناروآون و  ناگبخن و  زا  یونعم  یدام و  دنمفدھ  یاھتیامح  شرتسگ  - ۶-۴

اھهاگشناد  / ١٣/٠۴/١٣٩۴ دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

نیا رد  تسا و  روشک  رد  یهدشتیبثت  نایرج  کی  نیا  نایرج ؛ کی  هب  هدش  لیدـبت  روشک  رد  یملع  شبنج  زورما  هناتخبـشوخ  تسا . ملع  یهلئـسم  دروم  رد  مود  یهتکن 

هدـھاشم روشک  یملع  یهبتر  دوعـص  رد  مھ  ار  نآ  راثآ  و  دـندرک ؛ راک  هنیمز  نیا  رد  اـم  ناـناوج  اـم ، نادنمـشناد  اـم ، دـیتاسا  ریخا  لاـس  هدزناـپ  هد  نیا  رد  تسین . یدـیدرت 

مھدزناـش یهبتر  هب  ار  روـشک  دوـب ؛ اـھفرح  نیا  زا  رتنییاـپ  رتبقع و  یلیخ  اـم  یهبتر  تسا ؛ مھم  یلیخ  نیا  ناـھج ، یملع  مھدزناـش  یهبتر  هـب  میدیـسر  اـم  مـینکیم .

. تسا یشزرااب  زیچ  رایسب  نیا  دندناسر و 

نایوجشناد  / ٢٠/٠۴/١٣٩۴ زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

اجنیا مھ  ام  دننکیم ، ار  ناشدوخ  راک  دنراد  دنتـسھ ، یناریدم  هدع  کی  میرادن ؛ یرثا  روشک  رد  هک  ام  مینکب ؟ لابند  یروجهچ  ار  اھنامرآ  نیا  ام  دـیوگب  یـسک  تسا  نکمم 

کی هک  یتقو  امـش  تسا . زاسنامتفگ  وجـشناد  تسا ؛ زاسمیمـصت  وجـشناد  تسین . یروجنیا  زگرھ  تسا ؛ هلئـسم  مھف  رد  هابتـشا  نیا  مینزیم . فرح  میھدیم ، راعش 

رد ریگمیمـصت  دیز  دوشیم ؛ یزاسمیمـصت  بجوم  نیا  دنکیم ، داجیا  هعماج  رد  نامتفگ  کی  نیا  دیتسیایم ، نآ  یاپ  دجب  دینکیم و  رارکت  دییوگیم ، دینکیم ، لابند  ار  ینامرآ 

تـضھن نامتفگ  نیمھ  شاهدـنز  یهنومن  کـی  دـنکب . لاـبند  دوشیم  روبجم  دـمآرد ، ناـمتفگ  کـی  ناونعهب  یزیچ  کـی  هک  یتقو  یروشک ، تیریدـم  یریگمیمـصت  زکرم  نـالف 

هد دمآ ؛ دوجوهب  نآ  ساسارب  هعماج  تکرح  دمآرد ؛ نامتفگ  کی  ناونعهب  دش و  لابقتـسا  هناتخبـشوخ  دـش ، رارکت  دـش ، حرطم  هک  تسا  یملع  تکرح  یایحا  یرازفامرن و 

زا یـسک  دـشاب . رثوم  دـناوتیم  وجـشناد  تسا ، روجنیمھ  اـھهنیمز  یهمھ  رد  میوریم . ولج  مینکیم و  تکرح  روـطنیمھ  میراد  یملع  ظاـحل  زا  اـم  هک  تسا  لاـس  هدزناـپ 

ریبعت بخ ، دـننامیم ؛» باوخ  مھ  مدرم  دـنامب ، باوخ  هک  یتقو  تسا ؛ هعماج  نذوم  وجـشناد   » هک دـندومرف  ناشیا  هک  دـندرک  لقن  یتشھب ، دیھـش  موحرم  لوق  زا  نازیزع 

. تسا یرثایب  یاھراک  امش ، ییوجشناد  یاھراک  نیا  هک  دینکن  روصت  هجوچیھهب  دیشاب ، زاسنامتفگ  دیناوتیم  دیشاب ، هدننکرادیب  دیناوتیم  امش  تسا ؛ یبوخ 

تلود  / ٠٣/٠۶/١٣٩۵ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

هراشا مھ  رگید  ناتـسود  یـضعب   - دش دیکات  دش و  هیکت  اھنیا  دـننام  ناینبشناد و  یاھتکرـش  ناینبشناد و  داصتقا  ملع و  یهلئـسم  رب  یراتـس ، رتکد  یاقآ  یاھتبحـص  رد 

لاـبند دوشیم ، حرطم  ملع  دـیلوت  یرازفامرن و  تضھن  یملع و  مدـقم  طوطخ  نتـسکش  ثحب  هک  یتـقو  ینعی  تسا . هلاـس  هدزاود  هد  ناـمتفگ  کـی  زا  یـشان  نیا  دـندرک -

هچ  - یھاگـشناد یهعومجم  الثم  منیـشنیم و  اـجنیا  هک  تاـقوا  یھاـگ  هدـنب  هک  دوشیم  نیا  هجیتن  دوشیم ، ناـمتفگ  هب  لیدـبت  اھهاگـشناد و  رد  دوشیم  هتفگ  دوشیم ،

نیا نامتفگ ، دوشیم  نیا  دـننکیم ؛ نایب  هبلاطم  ناونع  هب  ار  اـھفرح  ناـمھ  دـنراد  اـھنیا  میتفگ ، ـالثم  اـم  هک  ار  ییاـھفرح  ناـمھ  منیبیم  دـنیآیم ، داتـسا - هچ  وجـشناد ،

یروانف رد  ونان ، رد  یاهتـسھ ، لئاسم  رد  ییاضف ، لئاسم  رد  زورما  ام  دیآیم . شیپ  یملع  یاھتفرـشیپ  نیا  تقونآ  دش ، روجنیا  یتقو  تسا ؛ بوخ  نیا  تسا ، نامتفگ 

، دـش یزاسنامتفگ  یتقو  تسا . یزاـسنامتفگ  نیمھ  زا  یـشان  اھتفرـشیپ  نیا  میراد ؛ یمھم  یاھتفرـشیپ  میراد ، یداـیز  یاھتفرـشیپ  نوگاـنوگ ، دراوم  رگید  یتسیز و 

نیا زا  دننکیم  لیم  همھ  هک  دیآیم  دوجو  هب  یھارگرزب  کی  عیسو و  یهداج  کی  هناک  دیآیم ؛ دوجو  هب  یاهزیگنا  کی  همھ  رد  ینعی  داتفا ، دنھاوخ  رکف  نیا  هب  همھ  تقونآ 

دننک تکرح  هارگرزب 

تلود  / ٠٣/٠۶/١٣٩۵ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

نم ـالوا  دـیتسھ ، یھاگـشناد  - ناتـسود یهمھ   - ناـتهمھ اھامـش  دوشب . فقوتم  دـیراذگب  دـیابن  ار  نیا  ینعی  دـنک ، ادـیپ  همادا  دـیاب  مھ  یملع  تفرـشیپ  ناـمتفگ  نیا  و 

یهعومجم رھ  اب  روجرھ ، دـیتسھ ، اجرھ  دنـشاب ؛ هتـشاد  هاگـشناد  اب  دـمآوتفر  ینعی  دـننکن ؛ عطق  ار  ناشهطبار  هاگـشناد  اب  لوئـسم ، ناتـسود  هک  تسا  نیا  ماهیـصوت 

رھ هک  دوـشب  یروـج  دـینک ؛ هیکت  دـشر ، باتـش  یرازفامرن و  شبنج  نـیمھ  یملع و  تفرـشیپ  مـلع و  دـیلوت  ناـمتفگ  یهلئـسم  یور  دـیوشیم ، ورهـبور  هـک  یھاگـشناد 

. هیضق نیا  دروم  رد  هتکن  کی  مھ  نیا  دھدب . ماجنا  یتسیاب  ار  راک  نیا  هک  تسا  وا  یهفیظو  نیا  هک  دنکب  ساسحا  یرگشھوژپ  رھ  ییوجشناد ، رھ  یداتسا ،

عافد  / ١٠/٠۶/١٣٩۵ ترازو  ناصصختم  نالوئسم و  اب  رادید  یعافد و  تعنص  هاگشیامن  زا  اوق  لک  هدنامرف  دیدزاب 

تردـق اب  دـیاب  دـناهدش ، ملع  یزرم  طوطخ  نتـسکش  هب  قفوم  ام  ناوج  نادنمـشناد  هدـمآرد و  یمومع » ناـمتفگ   » تروصهب نونکا  هک  یملع  تکرح  یرازفامرن و  شبنج 

. دش دھاوخ  رگید  یاھشخب  رد  دیدج  یاھتفرشیپ  زاسهنیمز  یاهصرع ، رھ  رد  تفرشیپ  اریز  دبای ، همادا 

ناوج  / ٠٧/٢٨/١٣٩۵ یملع  ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

زا یتکرح ، نینچ  کی  هب  یراکوزاس و  نینچ  کی  هب  دراد  جایتحا  روشک  هک  روشک  یهلئسم  زا  مھف  نیا  اب  ینعی  هلئسم ، نیا  مھف  اب  هدنب  دینیبب ، هدش . عورـش  تضھن  نیا 

، اھهاگـشناد دیتاسا ، اھناوج ، نادنمـشناد ، بخ  و  مدرک ، حرطم  ار  یملع  میظع  تکرح  یرازفامرن و  تضھن  یملع و  تضھن  یهلئـسم  رتشیب  یکدنا  ای  شیپ  لاس  هدزناپ 

ناـبوتا رد  تکرح  تسین ، هتلافـسآ  یهداـج  یور  تکرح  کـی  تکرح  نیا  اـما  تفر ، شیپ  و  دـندرک ؛ لابقتـسا  دـندمآ  راـک  رـس  هک  یفلتخم  یاـھتلود  یاھـشخب  زا  یرایـسب 

. درک جالع  دیاب  ار  عناوم  نیا  تخانش ، یتسیاب  ار  عناوم  نیا  عنام . یاراد  تسا  یتکرح  تکرح ، نیا  تسین .

« يرازفا مرن  شبنج   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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ناریا  / ١۴٠٠/٠٢/١٢ تلم  هب  باطخ  ینویزیولت  ینارنخس 

نیارباـنب سپ  هن . لوحت  قلطم  ـالاو  تسا  شزرا  نتفر  ـالاب  حطـس  تمـس  هب  لوـحت  تسا ، شزرا  ندـش  رتـھب  تمـس  هب  رییغت  دوـشیمن ؛ بوـسحم  شزرا  کـی  رییغت  فرص 

لثم بالقنا  یاھنامرآ  ینعی  تسا ؛ اھنامرآ  تمـس  هب  تکرح  ندـش  ناور  بالقنا و  یلـصا  طوطخ  تیوقت  نامھ  ام  رظن  هب  لاحلانسحا  درک . ادـیپ  ار  لاحلانسحا  یتسیاـب 

ام نـالا  دوشب . ناور  دوشب و  ناـسآ  اـھنامرآ  نیا  تمـس  هب  تکرح  دـیاب  تسا ؛ یـساسا  گرزب و  یاـھنامرآ  اـھنیا  هعماـج ، ندـش  یمالـسا  لـثم  لالقتـسا ، لـثم  تلادـع ،

. دراد دوجو  یلوحت  تکرح  کی  هب  جایتحا  میراد ، هنیمز  نیا  رد  یدایز  یاھیراوشد 

...

لثم درک ؛ هجوت  اھنآ  هب  دیاب  هک  دنتسھ  یساسا  یاھنامرآ  هتبلا  دنتسھ و  تدمنایم  تدمدنلب و  یاھنامرآ  دنایمالـسا ، یروھمج  ماظن  نالک  یاھنامرآ  اھنامرآ ، زا  یـضعب 

رد اھنامرآ  نیا  زا  یضعب  تسا . یساسا  یاھنامرآ  نآ  اھنیا  اھنیا ؛ دننام  یدازآ و  یهلئسم  لالقتسا ، یهلئسم  ای  یعامتجا  تلادع  رارقتسا  ای  یمالسا  یهعماج  لیکشت 

یاھنامرآ زا  یکی   - تسا نامرآ  کی  یملع ؛ تفرـشیپ  دینک  ضرف  الثم  لثم  دنوشیم ؛ بوسحم  الاب  حطـس  یاھنامرآ  نآ  لیکـشت  یازجا  عقاو  رد  دنتـسھ و  یرتدرخ  حوطس 

. داد دھاوخ  لیکشت  الثم  ار  ام  لالقتسا  ای  داد  دھاوخ  لیکشت  ار  یمالسا  یهعماج  هک  تسا  یاهعومجم  زا  یئزج  اھتنم  تسا - یملع  تفرشیپ  اعطق  ام 

« : یرازفا مرن  شبنج   » هژاودیلک اب  طبترم  تالاقم 

شاگنب  /   ٠١/٠٨/١٣٨۶ رفظ  هدنسیون :  رصاعم /  یمالسا  یرادیب  رد  یرازفا  مرن  شبنج  شقن  تیھام و 

حصان  /   ٢٣/٠۵/١٣٨۵ نیمادمحم  هدنسیون :  یرازفامرن /  شبنج  ققحت  یروهرھب و  یوس  هب  یماگ 

« يرازفا مرن  شبنج   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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