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

ضرع ادـتبا  ار  نآ  اذـل  دـشن . تصرف  اما  میوگب ، ار  بلطم  نیا  دـیتاسا  هسلج  رد  زیزع  ناردارب  هب  متـساوخ  یم نم  مراذـگب : نایم  رد  امـش  اـب  مھاوخ  یم هک  یبلطم  اـما  و 

رد تسین ؛ ینید  راکفا  ینید و  یاھطیحم  یـالب  طـقف  رجحت ، یهلاـسم  یملع . یـشیدناون  زا  تسا  تراـبع  اھھاگـشناد  مھم  فیاـظو  زا  یکیھک  تسا  نیا  نآ  و  منک ، یم

هک هچنآ  تسالب . کی  دشاب -  شلابند  هب  یتسرد  قطنم  هکنیا  نودـب  هدـش -  لیمحت  ناسنا  رب  هک  ییاھییارگیمزج  هب  ندوب  دـنبیاپ  ییاتـسیا و  رجحت ، اھطیحم ، یهمھ 

نیا ملع  دـیلوت  یعقاو  یاـنعم  دـشاب . شیدـناون  یملع ، لـئاسم  یهنیمز  رد  هک  تسا  نیا  دوـشیم ، بوـسحم  یناـمرآ  یهفیظو  یھاگـشناد  یملع و  طـیحم  کـی  یارب 

، یـشیدنا ون  نیا  دوشب . گنھرف  کی  دـیاب  هک  میوگیم  تھج  نیا  زا  نم  ار  نیا  تسا . تیمھا  لوا  یهجرد  رد  یملع  یروآون  تسین ؛ ملع  لاقتنا  طـقف  ملع ، دـیلوت  تسا .

ریبعت داھتجا  هب  نآ  زا  یمالـسا  فراعم  گنھرف  رد  هک  یملع -  یروآون  یارب  هتبلا  تسا . مھ  یملع  طیحم  لک  نایوجـشناد و  نآ ، بطاخم  تسین ؛ دـیتاسا  صوصخم  طـقف 

یارب ناوارف  تدھاجم  مزال و  یملع  یهریخذ  رفاو ، شوھ  تسا . یمھم  زیچ  یملع  تردق  هتبلا  یملع . تارج  یرگید  یملع و  تردـق  یکی  تسا : مزال  زیچ  ود  دوشیم - 

یهریخذ اما  دـنرادروخرب ، مھ  یملع  تردـق  زا  هک  یناسک  اسب  یا  تسین . یفاک  نیا  اما  تسا ؛ مزـال  یملع ، تردـق  ندـمآ  تسد  هب  یارب  هک  تسا  یلماوع  زا  یریگارف ،

. تسا مزال  یملع  تارج  نیاربانب  دناسریمن . التعا  هب  یملع  ظاحل  زا  ار  تلم  کی  دربیمن و  ولج  ار  ملع  ناوراک  درادن ؛ دربراک  اج  چیھ  اھنآ  یملع  یهتشابنا 

تسا هجوت  دروم  رتشیب  مھ  هاگشناد  نیا  رد  هک  دیایب -  رظن  هب  ینف  یتعنص و  لئاسم  هب  طوبرم  مولع  لوا ، یهجرد  رد  تسا  نکمم  دوشیم ، تبحص  ملع  زا  یتقو  هتبلا 

هعماج و کی  یهرادا  یارب  هک  ینوگانوگ  لئاسم  یداصتقا و  مولع  یسایس ، مولع  یعامتجا ، مولع  یناسنا ، مولع  منکیم . ضرع  ار  نیا  قلطم  یلک و  روط  هب  نم  اما  - 

رظن هب  هک  دوشیم -  هدـھاشم  ام  یملع  یاضف  رد  هک  یزیچ  نآ  دراد . جایتحا  داھتجا -  ینعی  یملع -  یـشیدنا  ون  یروآ و  ون  هب  تسا ، مزال  یملع  تروص  هب  روشک  کی 

اھنآ ساسا  رب  مینکیم و  ظفح  میناوخیم ، مینکیم ، رارکت  ار  یجراخ  یگنرف و  نوتم  ام  هک  تسا  لاس  اھھد  هک  تسا  نیا  ددرگیم -  بوسحم  گرزب  بویع  زا  یکی  نم 

یلاعت دنور  رد  دیاب  ملع  اما  تفرگ ؛ ارف  یـسکرھ  زا  ار  شناد  دناوخ و  ار  یملع  نوتم  دیاب  میباییمن ! هشدـخ  داجیا  لاوس و  تردـق  نامدوخ  رد  اما  مینکیم ؛ ملعت  میلعت و 

هدـمآ دوجوهب  هنوگنیا  اـیند  رد  یملع  یاـھبالقنا  دورب . شیپ  دـناوتب  اـت  دوش  هارمھ  دنـشاب ، هتـشاد  ار  ملع  دربشیپ  تارج  هک  یدـمآراک  راوتـسا و  یوق و  یاـھحور  اـب  دوخ ،

. تسا

. دوب دـھاوخ  یکیرات  یادرف  اـم ، یادرف  مینکن ، شـالت  تدـھاجم و  یراذـگ و  هیامرـس  ملع  یارب  رگا  زورما  میراد . زاـین  ملع  تفرـشیپ  هب  ناـمروشک  رد  زورما  اـم  نم ! نازیزع 

یمتح ضیارف  زا  یکی  روشک ، رد  زورما  تسین . هدیدنـسپ  راک ، نیا  دـنھد . رارق  ییانتعایب  دروم  ای  دـننک و  فقوتم  ای  دـنک  ار  یملع  راک  دـنور  هک  دـننکیم  شـالت  یناـسک 

، میـشاب هتـشادن  مـلع  رگا  اـم  تـسا . روـشک  یملع  یهـینب  تیوـقت  زا  تراـبع  تساھیھاگـشناد -  امــش  شود  رب  هـضیرف  نـیا  مـھ  لوا  یهـجرد  رد  هـک  لـسن -  نـیا  یارب 

میظع عبانم  رایتخا  هک  یزومرم  یاھتـسد  نآ  دننکیم ؛ ییادخ  ایند  رب  هک  یناسک  زورما  دنام . دھاوخ  بقع  نامیعامتجا  لئاسم  تیریدـم و  یتح  نامتعنـص ، نامداصتقا ،

زاربا اب  دـننکیم ، تلاخد  دـنھاوخیم  اجرھ  تسا و  ناشمـشچ  ریز  ییایرد  ساسح  یاھهگنت  یهمھ  اھـسونایقا و  یهمھ  دـناهتفرگ و  تسد  رد  ار  ایند  یدام  یناـسنا و 

یروآون تارج  دـیاب  دـیورب ، شیپ  یملع  ظاحل  زا  دـیھاوخب  رگا  تسا . مزال  ملع  اھنآ ، راـک  اـب  هلباـقم  یارب  اذـل  دـنناشنب ! رتسکاـخ  نیا  هب  ار  تیرـشب  دنتـسناوت  هک  دوب  ملع 

. دنوش صالخ  اھنآ  نتسناد  یمئاد  هدش و  اقلا  یملع  یاھفیرعت  یرگیمزج  یهریجنز  دیق و  زا  دیاب  وجشناد  داتسا و  دیشاب . هتشاد 

دنھاوخب رگا  دنتسین ، رادروخرب  یشناد  زا  هک  یناسک  یاهنیمز ، رھ  رد  منکیمن . هیصوت  یملع  ییوگلمھم  هب  یملع و  مزیشرانآ  هب  ار  یـسک  نم  دوشن ؛ هابتـشا  هتبلا 

هریخذ و زا  هکنیا  نودـب  دراوان  یاھمدآ  مینیبیم . ار  نیا  ینید  فراعم  یناسنا و  مولع  زا  یخرب  یهنیمز  رد  ام  دـنتفایم . ییوگلمھم  هب  دـننک ، یروآون  ناشدوخ  لاـیخ  هب 

رد نیاربانب  تسا . ییوگلـمھم  تسین ، یروآون  عقاو  رد  هک  دـننکیم ؛ یروآون  ناـشدوخ  لاـیخ  هب  دـننزیم و  فرح  دـنوشیم و  نادـیم  دراو  دنـشاب ، رادروخرب  یفاـک  داوس 

هملک یقیقح  یانعم  هب  ار  ملع  دیاب  دوب . نارگید  یملع  یاھهدروآرف  یهدننک  فرـصم  افرـص  دـیابن  اما  تفرگارف ؛ دـیاب  منکیمن . هیـصوت  ار  نیا  نم  یملع ، لئاسم  یهنیمز 

قوش و نیا  نم  هناتخبـشوخ  دنامب . هدنز  دوش و  هدنز  هاگـشناد  طیحم  رد  یملع  یروآون  حور  هک  تسا  نیا  مھم  دراد . مزال  هطباض  یدنمـشور و  راک ، نیا  هتبلا  درک . دـیلوت 

اب ملع  هک  یتقو  نآ  دربب . الاب  ار  روشک  یملع  حطـس  دـھدب و  مھ  تسد  هب  تسد  دـیاب  اھنیا  منیبیم . ار  نآ  مھ  دـیتاسا  رد  مدوب و  هدرک  ساسحا  نایوجـشناد  رد  ار  لیم 

. دنامب اھهزجعم  نیا  راظتنا  رد  دناوتیم  ام  روشک  دنکیم و  یگرزب  یاھهزجعم  دوش ، هارمھ  هناھاگآ  هنانیبنشور و  تفرعم  حیحص و  فطاوع  نامیا ، تیادھ 

یهمھ رد  دـیاب  یعمج  یھاـگآ  دوخ  کـی  هک  مدـقتعم  یملع  روط  هب  مدرک . ار  هراـشا  نیا  ندـش ، فلتخم  موـلع  رد  یملع  یرگیمزج  میلـست  یملع و  دـبعت  یهراـبرد  نم 

زا تدشهب  ناسک  یضعب  میدرک ، حرطم  ام  هک  یایگنھرف  مجاھت  یهلاسم  نیا  دیآ . دوجوهب  یبرغ  یهنایوگروز  زیمآمکحت و  یتادراو و  گنھرف  هب  تبسن  یملع  یاھطیحم 

رد ار  نآ  دندرک  یعـس  ناسک  یـضعب  تسا ، ندیبلط  زرابم  لوغـشم  نادیم  طسو  یگنھرف ، مجاھت  هک  یلاح  رد  یگنھرف ؟! مجاھت  دییوگیم  ارچ  دنتفگ  دـندش و  هدرزآ  نآ 

هب هیکت  اب  ایند  رد  یگنھرف  یهعومجم  کی  هک  تسا  نیا  هلاسم  تسین ؛ یحطـس  یرھاظ و  یاھهدیدپ  زا  یخرب  صوصخم  یگنھرف ، مجاھت  نیا  دننک ! ادـیپ  رانک  هشوگ و 

ار رگید  یاھروشک  اھتلم و  یارب  شدوخ  دنسپ  دروم  یاھبوچراچ  اھرواب و  یهمھ  دھاوخیم  یسایس  تردق  یمتا و  بمب  ییایمیـش ، یبورکیم و  حالـس  وتو ، قح  تفن ،

ار نارگید  یرکف  یاھهدروآرف  دنکیم و  رکف  یاهمجرت  دنکیم ، هک  مھ  رکف  دوشیم . راچد  یاهمجرت  یهقئاذ  رکفت و  هب  یھاگ  روشک  کی  هک  تسا  نیا  دـنک . لیمحت  اھنآ  هب 

مزال تلم  کی  روشک و  کی  یارب  اھنآ  هک  ار  یاهدـش  جراخ  نادـیم  زا  هدـش و  یلامتـسد  هدـش ، خـسن  مود ، تسد  یاـھهدروآرف  لوا ؛ تسد  یاـھهدروآرف  هن  هتبلا  دریگیم .

. تسا رتتخس  رتگرزب و  یتبیصم  رھ  زا  تلم  کی  یارب  نیا  دنراذگیم . نایم  رد  تلم  نآ  اب  ون  رکف  ناونع  هب  دننکیم و  قیرزت  تلم  نآ  هب  یتاغیلبت  هار  زا  دننادیم و 

تسا و لزنم  یحو  لثم  یـضعب  رظن  رد  اھنآ  یبرغ  بلاق  لکـش و  هک  ار  یـسایس  یعامتجا و  یقوقح ، میھافم  زا  یرایـسب  ام  یوجـشناد  داتـسا و  رکفتم  یاـھزغم  دـیاب 

یاھھار دننکـشب و  ار  اھتیمزج  نیا  دـنراذگب ؛ لاوس  اـھنآ  یور  دـننک ؛ یجـالح  فلتخم  مولع  میظع  یتاـقیقحت  یاـھھاگراک  رد  درک ، یکیکـشت  کدـنا  شاهراـبرد  دوشیمن 

دیاب هاگشناد  تسا . نیا  هاگشناد  زا  ام  روشک  راظتنا  زورما  تسا ؛ نیا  جاتحم  ام  روشک  زورما  دننک . داھنشیپ  تیرشب  هب  مھ  دننک و  هدافتسا  ناشدوخ  مھ  دنبایب ؛ یاهزات 

یاھیروآون اھبلاق و  اب  اھداھنـشیپ و  اب  دنتـسھ ، شالت  راک و  لھا  هک  یناسک  ات  دراذـگب  تلم  نیا  روشک و  نیا  رایتخا  رد  قیمع  هبناـجهمھ و  یرازفامرن  شبنج  کـی  دـناوتب 

. دـھاوخیم ار  نیا  هاگـشناد  زا  ام  روشک  زورما  دـنربب . الاب  ار  یمالـسا  یاھـشزرا  تارکفت و  رب  ینتبم  یهنالداع  داـبآ و  یهعماـج  کـی  یقیقح  یاـنب  دـنناوتب  یدوخ  یملع 

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

. دنوشب شعنام  دننک و  فرصنم  دماجنیب ، روشک  یالتعا  هب  دناوتیم  هک  یھار  نآ  زا  ار  یناریا  هاگآ  هاگشناد  رادیب و  یوجشناد  دنناوتیم  هنوگچ  دننیبب  هک  تسا  هتکن 

. تسین یزابجل  بصعت و  نیا  هن ؛ دـننک . یزابجل  بصعت و  یعون  رب  لمح  ار  نیا  تسا  نکمم  یـضعب  ماهدرک . تبحـص  اھراب  برغ  یتادراو  گنھرف  رکفت و  یهرابرد  هتبلا  نم 

ناشدوخ یاھزاین  قبط  رب  ار  روشک  نآ  تلم و  نآ  یاـھرواب  دـنناوتب  ملاـع  نادـنمتردق  هک  تسین  نیا  زا  رتلھـس  رتنکمم و  یزیچ  چـیھ  تلم ، کـی  ندیـشک  ریجنز  هب  یارب 

دنتـسھ یناسک  نآ ، ینوخ  نمـشد  دنک ، راداو  یدازآ  لالقتـسا و  یارب  شالت  ولج و  هب  تکرح  سفن ، هب  دامتعا  دوخ ، هب  یاکتا  هب  ار  تلم  کی  هک  یرواب  رھ  دـنھد . لکش 

، شلباقم یهطقن  رد  دننکیم . هزرابم  رکف  نآ  اب  اذل  دننک . رامثتسا  ار  تیرـشب  یهمھ  ناشدوخ  عفن  هب  دنریگب و  رایتخا  رد  ار  ایند  یهمھ  زکرمتم ، تردق  اب  دنھاوخیم  هک 

روطنآ یتقو  دنھاوخیم . اھنآ  هک  دـشیدنیب  یاهنوگ  هب  هک  دـننک  جـیورت  تلم  نآ  نایم  رد  ار  ییاھیریگتھج  اھرواب و  راکفا و  فلتخم ، یاھهویـش  اھھار و  اب  دـننکیم  یعس 

. دننکیم مھ  زورما  دناهدرک و  ناریا  رد  بالقنا  لوا  زا  ار  راک  نیا  یرامعتسا . یزاسیروئت  تسا ؛ جیار  رایسب  رازبا  کی  نیا  درک . دھاوخ  تکرح  لمع و  مھ  هنوگنآ  دیـشیدنا ،

« يناسنا مولع  ءاقترا  لوحت و   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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. تسین مھ  نارود  نیا  صوصخم  دناهداد ؛ ماجنا  مھ  ایند  رگید  یاھاج  رد 

دندرکیم و فرـصت  ار  اھروشک  دنتفریم و  رگید  یاھاج  دـنھ و  ایـسآ و  اقیرفآ و  هب  اھنآ  دـندرک . عورـش  ار  یرامعتـسا  یاھیـشکرکشل  اھگنج و  اھیـسیلگنا  مھدزون ، نرق  رد 

ندمتم یاھاقآ  نیمھ  هک  دنتسھ  یناگدرب  نامھ  دالوا  زا  دننکیم ، یگدنز  طیارش  نآ  رد  هک  ییاکیرما  تسوپھایـس  نویلیم  اھھد  زورما  دنتفرگیم . یگدرب  هب  ار  اھناسنا 

یاھتیانج اھراک  نیا  دـندرب . اجنآ  هب  یرکون  یرودزم و  یرگراک و  یارب  دندیـشک و  نوریب  ناشناردام  ناردـپ و  شوغآ  زا  اھهداوناخ و  ناـیم  زا  اـقیرفآ و  زا  ار  اـھنآ  مھدزون ، نرق 

یرکفنشور و حالطصا  هب  یاھیروئت  شیارب  دننک ، هیجوت  یاهنوگ  هب  ار  یرشب  نیناوق  یهمھ  فالخ  عرش و  فالخ  لقع و  فالخ  یاھراک  نیا  دنناوتب  هکنیا  یارب  دوب . راکـشآ 

. دراد دوجو  ایند  رد  زورما  بلطم  نیمھ  انیع  میوریم ! قطانم  نیا  یدابآ  یارب  ینعی  تساھیروئت ؛ نیمھ  زا  یکی  رامعتـسا »  » مان دوخ  دـندرکیم . تسرد  دنـسپرکفنشور 

. تساھتلم یارب  یزاسیروئت  ناشیاھراک  زا  یکی  دنیامن ، یرادربهرھب  نآ  زا  دننک و  راک  اھتلم  یناسنا  عبانم  یگدنز و  یور  رب  دنھاوخیم  هک  یناسک 

اب برغ  زیمآمکحت  طـباور  نآ  ظـفح  زج  یفدـھ  چـیھ  هک  یبرغ  یتادراو  یاـھیروئت  بظاوم  هک  مھدـب  هجوت  ار  ناـمدوخ  یوجـشناد  ناوج  هاگـشناد و  طـیحم  مھاوـخیم  نم 

نیا ماظن و  نیا  بالقنا و  نیا  تسین . رتشیب  زیچ  کی  فدـھ  اما  دوشیم ؛ هدز  اھفرح  رایـسب  فلتخم ، یاھمان  تحت  هتبلا  دنـشاب . درادـن ، ار  ام  روشک  لیبق  زا  ییاـھروشک 

دوجو جیار  ینوناق و  تروص  هب  یبرغ  یاھـشزرا  ام  روشک  رد  زورما  تسا . هتـسکش  روشک  نیا  رد  ار  یبرغ  زیمآمکحت  یهتیروتا  هطلـس و  نیا  هدمآ و  یمدرم  میظع  تکرح 

 - دـندوب هدرک  نھپ  روـشک  نیا  رد  عـمط  نارازھ  اـب  هک  ار  یاهرفـس  زورما  دوـشیم . بوـسحم  مومذـم  رما  کـی  اـم  روـشک  رد  ناـگناگیب ، هب  روـشک  عفاـنم  نداد  زورما  درادـن .

لیاوا دـننک ؟ راک  هچ  یلبق  تروص  هب  عاضوا  ندـنادرگرب  یارب  تسین . یمک  تراسخ  یناـھج ، طلـست  تردـق و  زکارم  یارب  نیا  دـننیبیم . هدـش  عمج  اـھییاکیرما -  صوصخب 

گنج دندش . لسوتم  یگنھرف  گنج  هب  اذل  تسین . نیا  شھار  دندیمھف  دش ، هدیلام  کاخ  هب  ناشینیب  یتقو  یلو  دنتخادنا ؛ هار  ورهبور  گنج  دـندمآ و  هنایـشان  بالقنا 

اھنآ دننکیم ! هلر  ار  اھنامھ  لخاد  رد  مھ  یاهدع  هنافساتم  دنسیونیم و  هخـسن  دننکیم و  رکف  دننیـشنیم  ناگدبز  اذل  تسا . ناگدبز  راک  تسین ؛ یناسآ  راک  یگنھرف 

. دوب اھنیا  بقارم  دیاب  دنھدیم ! اھفرح  نآ  هب  یموب  لکش  دنیوگیم و  ار  نآ  یسراف  مھ  یاهدع  دننزیم ، ار  ییاھفرح 

دوشیمن دش . هجاوم  اھنیا  اب  دیاب  تسا ؛ یدج  یاھفرح  اھفرح ، نیا  مراد . یھاگشناد  داتـسا  یھاگـشناد و  ناوج  هاگـشناد و  طیحم  اب  یدایز  یاھفرح  هنیمز  نیا  رد  نم 

نمـشد دـنیوگیم  نمـشد ، مییوگیم  یتقو  دـننک . کاـپ  ار  هلاـسم  تروص  دـنھاوخیم  دارفا  یـضعب  تسـشن . هشوگ  کـی  عمجرطاـخ  تفر  درک و  کاـپ  ار  هلاـسم  تروص 

هتبلا درک . رکف  دیاب  دوشیمن ؛ لح  هک  هیضق  درک . مامت  ار  هیـضق  هلاسم ، تروص  ندرک  کاپ  اب  دوشیمن  دیتسھ ! نیبدب  امـش  دنیوگیم  هئطوت ، مییوگیم  یتقو  تسیچ ؟

دوجو یهمھ  اب  روشک  یارب  ار  هاگشناد  شزرا  نم  ملئاق . مارتحا  یھاگـشناد  یارب  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  مراذگیم ، نایم  رد  یھاگـشناد  رـشق  اب  ار  نیا  نم  هکنیا  تلع 

. تسا مھم  رایسب  روشک ، یارب  هاگشناد  دنکیم . نیمات  دوش ، هئارا  روشک  کی  هب  دناوتیم  هک  ار  یتامدخ  جوا  یهطقن  هاگشناد  منکیم . سح 

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

یشیدنادازآ لوا  یهجرد  رد  یدادادخ و  بھاوم  زا  هکنیا  هب  میراد  جایتحا  مینک ، راک  اتقیقح  ملع  هشیدنا و  گنھرف و  یعقاو  یهعسوت  شرتسگ و  یهنیمز  رد  میھاوخب  رگا 

رد لیـصا  یاھناینب  یهمھ  تسانب  هک  دننکیم  لایخ  یروف  یاهدع  یـشیدنادازآ ، دوشیم  هتفگ  ات  تسا . مولظم  راعـش  کی  ام  یهعماج  رد  یـشیدنادازآ  مینک . هدافتـسا 

هب هورگ  ود  رھ  دوش . هتسکش  اھناینب  نیا  دیاب  یشیدنادازآ  اب  هک  دننکیم  یقلت  مھ  رگید  یاهدع  دنـسرتیم . دناهتـسبلد ، اھناینب  نآ  هب  نوچ  اھنآ  و  دوش ، هتـسکش  مھ 

نیا یارب  ار  اضف  ام  روشک  گنھرف  یهتـشذگ  هنافـساتم  میراد . جایتحا  یـشیدنادازآ  هب  ام  دننکیم . ملظ  تسا -  ملع  گنھرف و  دـشر  یارب  مزال  طرـش  هک  یـشیدنادازآ - 

، گـنھرف یهمجرت  هکلب  تسین ، باـتک  یهمجرت  طـقف  همجرت  زا  روـظنم  تسا . تسرد  دـندومرف ، همجرت  هب  عـجار  هک  یبـلطم  نیمھ  دوـب . هدرک  گـنت  رایـسب  یـشیدنادازآ 

هتـشاد دوجو  ام  یهعماج  رد  هک  هدوب  ییالب  نداد ، رارق  هشدـخ  لباقریغ  هاگیاج  کی  رد  ندرک و  یقلت  لزنم  یحو  لکـش  هب  ار  اھنآ  هناـگیب ، تاـیرظن  یهمجرت  رکف ، یهمجرت 

یاـضف رد  میناوـتب  یتسیاـب  مینک ، دـشر  میھاوـخب  رگا  میاهدـش . دوـمج  راـچد  مـیاهدرک و  رارکت  دـناهتفگ ، نارگید  هـک  ار  هـچ  رھ  مـیاهدرک ؛ رارکت  ار  اـھهمجرت  ناـمھ  تـسا .

یرظن نآ  بوچراچ  رد  یگنھرف  یملع و  یاھهنیمز  یهمھ  رد  هفـسلف و  یناسنا ، مولع  گنھرف ، داصتقا ، رد  میھاوخب  رگا  مینک . تکرح  دیاب  مینزب ؛ رپ  لاب و  رکف  یھانتیال 

یـش کی  ناونعهب  رکف  نآ  بوچراچ  رد  ینعی  میاهتفرگ ؛ دای  ار  نآ  ام  دوخ  ای  هدرک  همجرت  ار  نآ  یمجرتم  الاح  هدرک و  ادـیپ  مھ  رادـفرط  هدـع  کـی  هتفگ و  ییاـج  رد  یدرف  هک 

لایخ مییوگیم . دابذـغاک  اـھکدابداب ، نیا  هب  دھـشم  رد  اـم  تسا . ندـش  دابذـغاک »  » یهلاـبند هکلب  تسین ، یـشیدنادازآ  نیا  مینک ، تکرح  ندز ، تسد  لـباقریغ  سدـقم 

هک تسا  یـصاخ  طیحم  یـشیدنادازآ ، طیحم  تسین . یـشیدنادازآ  راک  نیا  تسا . رگید  یکی  تسد  مھ  نآ  خن  تسا ، دابذغاک  یهلابند  اما  دـنکیم ، زاورپ  اوھ  رد  دـنکیم 

. دوش عورش  هاگشناد  هزوح و  زا  دیاب  دازآ  یوگتفگ  نم ، رظن  هب  هتبلا  تساھامش . راک  مھ  نآ  درک ؛ داجیا  ار  نآ  دیاب 

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

دقن و  » سپـس و  نازاسهیرظن » یارب  تصرف   » دیھمت بلاق  رد  هچ  و  یملع » یرواد  تئیھ   » روضح اب  و  یرواد » ناکما  اب  ماوت  دنمنوناق و  یاھهرظانم   » بلاق رد  هچ  هدـیا  نیا 

دنامن زین  یعامتجا  یناسنا و  مولع  ای  ینید  رکف  یاھورملق  یخرب  هب  دودـحم  اھنت  هاگـشناد ، هزوح و  یملع  نادـجو  رـضحم  رد  نف و  ناگبخن  طـسوت  ناـنآ  هدـیا  یـسررب »

نونف رد  مولع و  نیا  رد  نازاسهیرظن  ناعرتخم و  نافشاک و  زا  تیامح  تھج  رد  و  یدربراک و )...  مولع  هیاپ و  مولع  یتح   ) یلمع یرظن و  یاھهتـشر  مولع و  هیلک  رد  هکلب 

هناماوع و لزان و  اھوگتفگ  حطـس  دوش و  یئوگ  هتخپ  دـیاین و  نیئاپ  تارظانم ، تایرظن و  نیا  ندوب » یملع   » بیرـض هکنآ  یارب  هتبلا  دـیآ و  دـیدپ  یئاضف  نینچ  زین  عیانـص  و 

تیریدم مرتحم  یاروش  زا  درک و  مھاوخ  تیامح  نآ  زا  ماهدوب و  قفاوم  هراومھ  یئاھحرط  نینچ  اب  بناجنیا  تشون . یدعاوق  دیـشیدنا و  یتادـیھمت  دـیاب  دوشن ، یتاغیلبت 

هقف رتشیب  یگدنلاب  یارب  هزوح ،» هتـسجرب  نیققحم  دیتاسا و   » تکراشم یراکمھ و  اب  و  مرتحم » راوگرزب و  عجارم   » تدـعاسم عالطا و  اب  ات  مھاوخیم  مق  هیملع  هزوح 

ار یتصرف  نینچ  کرادت  هعماج ،» یلمع  یرظن و  تالاوس  هب  خساپ  تضھن   » ندرک لاعف  زین  و  ینید ، فیلات  قیقحت و  تاعوضوم  ریاس  ریسفت و  مالک و  هفـسلف و  لوصا و  و 

دقن یھاگـشناد و  مولع  هیلک  دشر  یارب  اروش  راک  روتـسد  تیولوا  رد  ار  هدـیا  نیا  هک  مھاوخیم  زین  نآ  مرتحم  تسایر  هژیوب  یگنھرف و  بالقنا  مرتحم  یاروش  زا  دـننیبب .

راکنیا یارب  هنیمز  ات  دـنھد  رارق  یمالـسا  فراعم  زین  یناسنا و  مولع  یاھهتـشر  هژیوب  عیانـص و  نونف و  مولع و  هصرع  رد  دـیلوت » تیقالخ و  نارود   » زاغآ یا و  همجرت  نوتم 

. دنریگ رارق  گنھرف ، یروانف و  دیلوت  مولع و  دشر  یمالسا و  یزاس  ندمت  مدقم  فص  رد  رگید  راب  ام  یاھھاگشناد  ددرگ و  مھارف  جیردتب  گرزب 

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

، یناسنا مولع  یهنیمز  رد  صوصخب  ام  تسا . یناسنا  مولع  هلمج  زا  مولع و  یهمھ  لماش  هکلب  تسین ، یبرجت و ...  هیاـپ ، مولع  هب  طوبرم  طـقف  ملع  دـیلوت  یهلاـسم 

یاھهنیمز رد  هچ  داصتقا و  یهنیمز  رد  هچ  ار -  ملع  نیا  هب  طوبرم  نوگانوگ  میھافم  هکلب  میاهدرکن ، یبوخ  بسانتم و  تکرح  دوب ، عقوت  تفریم و  راظتنا  هک  هچنآ  فـالخرب 

میاهداد و اج  نامنھذ  رد  یندرکن  رییغت  یاھلومرف  تروصهب  میاهتفرگ و  یبرغ  یاھھاگتساخ  زکارم و  زا  لزنم  یحو  لکش  هب  تسایـس -  یـسانشناور و  یـسانشهعماج ،

تـسرد ام  هک  مینکیم  تمالم  ار  نامدوخ  دـیآیمرد ، بارخ  دـھدیمن و  باوج  اھلومرف  نیا  هک  یھاگ  مینک ! میظنت  ار  نامدوخ  یهمانرب  لمع و  میھاوخیم  نآ  ساـسا  رب 

رب هک  مھ  یایـساسا  میھاـفم  داوـم و  میراد . یروآوـن  قـیقحت و  هب  جاـیتحا  یناـسنا  موـلع  یهنیمز  رد  اـم  تسا . یطلغ  شور  شور ، نیا  هکیلاـح  رد  میاهتفرگن ؛ راـکهب 

قیرع و گنھرف  رد  هملک  یقیقح  یانعم  هب  درک ، یروارف  دیلوت و  داد و  لکش  ار  یناسنا  مولع  یـساسا  یاھـشخب  ریاس  تسایـس و  داصتقا ، قوقح ، ناوتیم  نآ  ساسا 

افیا شقن  صحفت ، وجتسج و  اب  دنناوتیم  مالـسا  هب  دقتعم  نموم و  ناداتـسا  هزوح و  تمـسق ، نیا  رد  هتبلا  مینک . هدافتـسا  نآ  زا  دیاب  هک  دراد  دوجو  ام  یمالـسا  قیمع 

. میسرب ملع  دیلوت  هب  دیاب  ام  هک  تسا  ییاھاجنآ  زا  اجنیا  دننک .

« يناسنا مولع  ءاقترا  لوحت و   » 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 11هاگياپ  هحفص 2 
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یھاگشناد  / ٠١/١٣٨٣/٠۴ داھج  نالوئسم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

دندرک ثحب  دندرک و  لالدتسا  دندرک ؛ تسرد  هفسلف  شیارب  دش و  یعـس  یلیخ  درادن ، یراک  اھـشزرا  اب  شناد  دراد و  رالوکـس  تاذ  ملع  هک  دننک  تباث  هکنیا  یارب  ایند  رد 

کی داھج  یھاگـشناد ؛ داھج  دییوگیم  امـش  دیاهدرک . امـش  نالا  هک  یراک  لباقم  یهطقن  تسرد  دننک ؛ یفرعم  اھـشزرا  زا  درجم  موھفم  کی  ار  شناد  موھفم  هکنیا  یارب 

رارق تیعبـس  تیناویح و  تمدخ  رد  دناوتیم  دریگب ، رارق  اھـشزرا  تمدـخ  رد  دـناوتیم  تسا ؛ ییهبنج  ود  رازبا  لقع  ملع و  هک  تسا  نیا  مھ  بلطم  تقیقح  تسا . شزرا 

نیمھ دوـب ، بلطهطلـس  زودـنارز و  بلطتردـق و  بلطاـیند و  یاـھناسنا  تسد  هب  ملع  تیریدـم  رگا  تسا . یـسک  هچ  اـب  مـلع  تیریدـم  هـک  دراد  نـیا  هـب  یگتـسب  دریگب .

دھاوخ نیئورھ  سکس و  اشحف ، جیورت  یارب  یرگلاغـشا و  اھتلم ، ریقحت  رامثتـسا ، رامعتـسا ، یارب  یرازبا  ملع  ینعی  دینکیم ؛ هدھاشم  ایند  رد  امـش  زورما  هک  دوشیم 

، دـص قطانم ، فالتخا  هب  دـنریگب و  رامعتـسا  یهطلـس  ریز  ار  اـھتلم  دـنتفیب و  هار  اـیند  رد  دنتـسناوت  ناـشملع  تکرب  هب  اـھییاپورا  دوبن . مھ  رامعتـسا  دوبن ، ملع  رگا  دـش .

هار هب  راتـشک  دننک و  بوکرـس  ار  ناشیناسنا  یاھدادعتـسا  دـننک ؛ مورحم  ناشدوخ  یدام  یاھهیامرـس  زا  ار  اھنآ  دـنراد و  هگن  بقع  ار  اھتلم  لاس  تسیود  هاجنپودـص و 

حلاص ناگدـنب  یهلیـسوهب  ملع  رگا  اما  دـش . دـھاوخ  نیمھ  دنـشیدنایمن ، یگدـنز  یناویح  یاھهبنج  هب  زج  هک  تفرگ  رارق  ییاـھناسنا  تیریدـم  رد  ملع  یتقو  دـنزادنیب .

راکهب ار  نآ  هک  یناسک  نآ  رگا  دندوب ، اوقت  تلیـضف و  لھا  دندرک ، فشک  ار  ییهتـسھ  یژرنا  هک  یناسک  نآ  رگا  دناسریمن . نایز  دـنکیم و  تمدـخ  تقونآ  دـش ، تیریدـم 

، دنناوتیم هک  ییاجنآ  ات  اھنیا  هک  دینیبیم  دینکیم ، هاگن  امـش  هک  مھ  زورما  ات  دمآیمن . شیپ  امیـشوریھ  یهثداح  زگرھ  حلاص ، ناگدـنب  دـندوب و  تلیـضف  لھا  دـنتفرگ ،

نیمھ رد  دندرب ، راکهب  دنتـشاد  قارع  اب  هک  شیپ  لاس  هدزاود  هد ، گنج  رد  ار  هدش  فیعـض  ییهتـسھ  ناوت  اھتردـق  نیا  دـننکیم . هدافتـسا  برخم  یورین  نیا  زا  نانچمھ 

بحیال هللاو  لسنلا  ثرحلا و  کلھی  « ؛ دـش ثرح  لسن و  عطق  یهیام  هک  دـندرب  راکهب  ار  حالـس  نیا  مھ  ایند  رگید  قطانم  زا  یـضعب  رد  و  دـندرک ، هدافتـسا  نآ  زا  مھ  ثداوح 

هدننکمومـسم و یهعـشا  نآ  برخم  راثآ  دنادیم -  ادخ  یدامتم -  یاھلاس  دـندرک . عیاض  ار  اھنیمز  لسنلاعوطقم و  ار  اھناسنا  تسا . ینآرق  یهیآ  رب  قبطنم  هک  داسفلا ،»

رارق تیرشب  تمدخ  رد  ملع  دیآیمن و  شیپ  لئاسم  نیا  دشاب ، حلاص  یاھناسنا  تسد  ملع  تیریدم  رگا  دنتـشاذگ . یقاب  هدنیآ  یاھلـسن  یارب  اھتلم و  یارب  ار  هدننکدوبان 

، دشاب هارمھ  شزرا  اب  دناوتیمن  ملع  هک  مینک  تباث  مینک ؛ هزیرالوکس  ار  ملع  مییایب  ام  هکنیا  نیاربانب ، دشاب . روطنیا  دناوتیم  دراد و  ار  تیفرظ  نیا  نوچ  تفرگ ؛ دھاوخ 

یهدافتساوس اب  داسف و  اب  تیناویح ، اب  یمالـسا  تیونعم  دشاب . هارمھ  شزرا  اب  دناوتیم  ملع  ریخن ، تساھناسنا ؛ نھذ  یارب  گرزب  بیرف  گرزب و  رایـسب  یهطلاغم  کی 

. دنک تکرح  تیونعم  تھج  رد  شھوژپ  شناد و  جیاتن  دناوتیم  دشاب و  ملع  اب  هارمھ  تیونعم  دناوتیم  قیقحت . یروانف و  شناد و  اب  هن  دراد ، لکشم  ملع  زا 

نامیا یارب  راک  یهیحور  ادخ و  هب  لکوت  یهیحور  لالقتسا ، یهیحور  اب  زج  هک  دینادب  ملـسم  میراد ، اھهنیمز  یهمھ  رد  شناد  یهتفرـشیپ  یاھزرم  تمـس  هب  هک  یھار  ام 

راک نیا  مینک ؛ داجیا  ار  یدـیدج  یاھزرم  زاب و  ار  شناد  یاھزرم  میناسرب ؛ ار  نامدوخ  مینک و  ادـیپ  ار  ربنایم  یاھھار  مینک و  یط  عیرـس  ار  هار  نیا  دـیاب  دـش . دـھاوخن  یط 

شناگدنرادریغ ام و  روشک  لثم  ییاھروشک  یور  رب  اھشناد  نیا  زا  یرایسب  یاھرد  دوشیم . هک  دیداد  ناشن  اھامش  تسا و  زیخملع  نیمزرس  اجنیا  اریز  تسا ؛ نکمم 

؛ تسا روطنیمھ  اھهنیمز  یهمھ  رد  هتبلا  تسا . هداتفا  توارط  ییون و  زا  تسا و  هدـش  یلامتـسد  هنھک و  هک  دوش ، لقتنم  شناد  دـنھدیم  هزاجا  یتقو  تسا و  هتـسب 

متفگ دندوب ، اجنیا  رد  دـننکیم و  راک  یروشک  نوگانوگ  یاھتیریدـم  داصتقا و  یاھهنیمز  رد  هک  یناتـسود  هب  زورنآ  نم  تسا . روطنیمھ  مھ  یناسنا  مولع  یاھهنیمز  رد 

یلو دنتـسھ ، راک  لوغـشم  اھنآ  هتفرگ و  رارق  لمع  دروم  هدمآ و  رازاب  هب  اھنآ  رترب  تایرظن  تسا . هدش  خوسنم  هک  دـننکیم ، لابند  اجنیا  رد  اھیـضعب  زورما  ار  یبلاطم  هک 

هتـشادن نید  شیپ  لاعتم و  یادـخ  شیپ  دـبعت  دـنیوگیم  یـضعب  دـننکیم ! حرطم  ار  اھهلابند  نآ  دـنراد  هزات  دنتـسھ -  اھنآ  فرح  بوذـجم  هک  یناسک  اجنیا -  رد  یدادـعت 

برغ و یرادهیامرـس  لباقم  رد  دـبعت  یلو  دـننکیمن ، لوبق  ار  ادـخ  لباقم  رد  دـبعت  دارفا  نیا  دـنراد ! دـبعت  اکیرما  اـپورا و  لـباقم  رد  برغ و  لـباقم  رد  ناـشدوخ  اـما  میـشاب ،

! دنریذپیم لد  ناج و  اب  ار  یرادهیامرس  نآ  هب  یکتم  یسایس  تردق  یاھهاگتسد 

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

هدـنامبقع و ینعی  تـسا ؛ زیمآفراـعت  ریبـعت  کـی  هعـسوت » لاـح  رد  « ؟ دریگب رارق  هتفاینهعـسوت -  ینعی  هعـسوت -  لاـح  رد  حالطـصاهب  یاـھروشک  فـیدر  رد  دـیاب  ناریا  ارچ 

ظاحل زا  اھنآ  تسین . رتمک  هک  دـینیبیم  تسا ؟ رتمک  دنزاتـشیپ ، ملع  یایند  رد  لاس  تسیود  زورما  هک  یناـسک  زا  اـم  یرکف  تردـق  دادعتـسا و  نھذ و  رگم  هتفاینهعـسوت .

نادناخ هانگ  دندرک ؛ تموکح  روشک  نیا  رب  هک  تسا  یدیلپ  یاھنادناخ  هانگ  تسا ؛ یروتاتکید  ماظن  هانگ  تسا ؛ ناھاشداپ  هانگ  نیا  دـنرتولج ؛ ام  زا  لاس  تسیود  یملع 

نیا یاسور  نوچ  دـندرک ؟ هفخ  ارچ  دـندرک . هفخ  دـندیبوک و  ار  نآ  زور  کی  دوبیم ، مکاـح  روشک  نیا  رد  دـیاب  میراد و  امـش  نم و  زورما  هک  یـساسحا  نیمھ  تسا . یولھپ 

تـسد زا  ار  یناجم  تفم و  تورث  عبنم  نیا  دنتـساوخیمن  دـنک ؛ دـشر  تکرح و  روطنیا  روشک  نیا  دنتـساوخیمن  هک  دـندوب  ییاھتردـق  نامھ  یاھهدـناشنتسد  روشک ،

؛ دندنبب ار  شیاپ  تسد و  دیاب  ای  دننک ، باوخ  ار  هناخبحاص  دیاب  ای  دربب . دنک و  عمج  وا  مشچ  یولج  ار  هناخ  لیاسو  دـناوتیمن  دزد  دـشاب ، رادـیب  هناخ  بحاص  رگا  دـنھدب .

هتسب شیاپ  تسد و  دشاب ، باوخ  یناریا  دنتـساوخیم  هک  یناسک  دھدیم ؟ هزاجا  دزد  هب  رگم  دشاب ، هتـشاد  مھ  تردق  دشاب و  زاب  شیاپ  تسد و  دشاب ، رادیب  رگا  الاو 

ار اضردمحم  دنتشاذگ ؛ اھیسیلگنا  ار  ناخاضر  دنتـشاذگ . تکلمم  نیا  سار  رد  ار  یناسک  دندمآ  دنکن ، دوخ  یعیبط  تورث  یدوجوم و  ندش  کلام  هار  رد  یتکرح  دشاب و 

زا طقف  هن  دنتـشاذگ . قوعم  لطعم و  یناھج  یاھتـصرف  نیرتناشخرد  رد  ار  تکلمم  نیا  اـھنیا  لاـس  دـنچوهاجنپ  تشاذـگ . تکلمم  نیا  رب  اـکیرما  سیلگنا و  ناـیم  یداـحتا 

الثم هک  تسا  نیا  نم  دارم  دـننکیم  لاـیخ  ییهدـع  یگنھرف ، مجاـھت  میوگیم  هک  نم  دنتـشاد . هگن  بقع  ار  اـم  زین  یگنھرف  ظاـحل  زا  هکلب  یتـینما ، یـسایس و  ظاـحل 

زا یکی  مھ  داسف  یرابودنبیب و  هتبلا  تسین . نیا  یگنھرف  مجاھت  یهلاسم  مفلاخم . اجنیا  ات  دنلب  یوم  اب  هدنب  دننکیم  لایخ  دـنک . دـنلب  اجنیا  ات  ار  شیاھوم  یرـسپ 

؛ یناوتیمن وت  هک  دـندرک  قیرزت  یناریا  رواب  یناریا و  زغم  هب  یدامتم  یاھلاس  لوط  رد  اھنیا  هک  تسا  نیا  رتگرزب  یگنھرف  مجاـھت  اـما  تسا ؛ یگنھرف  مجاـھت  یاـھهخاش 

یملع یهیرظن  کی  هریغ  یضایر و  رد  کیزیف و  رد  یعیبط ، مولع  رد  یناسنا ، مولع  رد  رگا  امـش  نالا  مینک . رواب  ار  نامدوخ  دنراذگیمن  یـشاب . اپورا  برغ و  ورهلابند  دیاب 

فرح تسا ؛ ینالف  یهیرظن  اب  فلاخم  داصتقا ، رد  امش  فرح  دنیوگیم  دنتـسیایم و  ییهدع  دشاب ، ایند  یهدش  هتـشون  جیار و  تایرظن  فالخرب  هچنانچ  دیـشاب ، هتـشاد 

دنمشناد نالف  تارظن  هب  اھنیا  دنراد ، داقتعا  یھلا  یحو  ادخ و  مالک  نآرق و  هب  تبسن  نینموم  هک  یروطنآ  ینعی  تسا . ینالف  یهیرظن  اب  فلاخم  یسانشناور ، رد  امش 

هاجنپ تایرظن  نامھ  اھنیا  اما  دـیآیم ؛ یدـیدج  تایرظن  شیاج  دوشیم و  خوسنم  هنھک و  تایرظن  نآ  هک  تساجنیا  بلاج  دـنراد ! داقتعا  رتشیب  ای  هزادـنا  ناـمھ  ییاـپورا 

هدـش و خوسنم  هنھک و  یعامتجا  یـسایس و  یاھهنیمز  رد  رپوپ  تایرظن  هک  تسا  لاس  اھھد  دـنریگیم ! تسد  رد  نید  کی  سدـقم و  نتم  کـی  ناونع  هب  ار  شیپ  لاـس 

یدامتم یاھلاس  رپوپ ! تایرظن  جیورت  هب  دندرک  عورش  یفسلف ، مھف  یاعدا  اب  هک  دندش  ادیپ  ییاھمدآ  ریخا  یاھلاس  رد  اما  دناهتشون ؛ اپورا  رد  وا  تایرظن  هیلع  باتک  اھھد 

نآ هب  دننکب ، یداصتقا  یحارط  دـنھاوخیم  یتقو  زونھ  ییهدـع  اما  تسا ؛ هدـمآ  رازاب  هب  یدـیدج  یاھفرح  هدـش و  خوسنم  ایند  یداصتقا  زکارم  رب  مکاح  تایرظن  هک  تسا 

سیردـت اھنآ  یارب  هک  ار  یجراخ  نتم  ناـمھ  دـنربخیب ؛ دـیدج  تـالوحت  زا  هکنیا  مود  دـندلقم ، هکنیا  یکی  دـنراد : بیع  ود  اـھنیا  دـننکیم ! هاـگن  یمیدـق  یهنھک  تاـیرظن 

هعجارم نارگید  هب  هفـسلف  مھف  یارب  اما  تسا ، هفـسلف  دھم  ام  روشک  دنھدیم . ام  یاھناوج  هب  زورما  دناهتـشاد و  هگن  دوخ  یهنیـس  رد  سدقم  باتک  کی  لثم  دـناهدرک ،

! دننکیم

اھهاگشناد  / ١٣٨٣/٠٩/٢۶ دیتاسا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رد یهرـشتنم  تـالاقم  یقیقحت و  یاھتفرـشیپ  یهنیمز  رد  مھ  اـم  هب  مراد ، لوـبق  ار  اـھرامآ  نیا  مھ  نم  دـنداد ، ییاـھرامآ  ناتـسود  تسا . ملع  دـیلوت  تسا ، مھم  هـچنآ 

ملع رد  رحبت  ملع و  لیصحت  اب  ندرک -  تفرشیپ  ملع و  یاھزرم  نتسکش  ینعی  ملع -  دیلوت  هک  دینک  هجوت  اھتنم  هدش ؛ هداد  ییاھشرازگ  مھ  ایند  ربتعم  یملع و  تالجم 

موـلع یهنیمز  رد  نادنمـشناد  نھذ  یهدروآرف  قـیقحت و  هتـشون و  هکنیا  تسین . یفاـک  یمود  اـما  تسین ، زاـین  یمود  هب  هکنیا  هن  مـیراد . زاـین  ار  یلوا  اـم  دراد ؛ تواـفت 

مینیبیم ام  تسین . یبولطم  زیچ  دوش ، ناسنا  ییاھنتفرعم  صیخشت و  روحم  اھنیمھ  دوش و  هتـسناد  بوخ  دیایب و  یبرجت -  مولع  هچ  یناسنا ، مولع  هچ  فلتخم - 

مولع یهنیمز  رد  صوصخب  هدوبن ؛ یداـمتعا  دروم  لوبق و  لـباق  یاـنبم  برغ ، یاـیند  یداـم و  یاـیند  رد  هیرظن  هب  ندیـسر  شھوژپ و  قـیقحت و  فـلتخم ، یاـھهنیمز  رد  هک 

یھاگن دوجو ، ملاع  هب  تعیبط و  ملاع  هب  رـشب ، یگدنز  هب  ملع ، هب  ناسنا ، هب  مالـسا  هاگن  دـھدیم . ناشن  ار  شدوخ  رثا  مھ  یروانف  رد  یبرجت و  مولع  رد  هک  یناسنا ،

« يناسنا مولع  ءاقترا  لوحت و   » 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 11هاگياپ  هحفص 3 
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ار نآ  هچنآ  اب  زیتس  رد  برغ ، رد  یملع  تاقیقحت  هدوبن . برغ  رد  یملع  تاقیقحت  یانبم  هدعاق و  انبریز و  هاگن ، نیا  دراذگیم . ناسنا  رایتخا  رد  ار  ینیون  تفرعم  هک  تسا 

نید درک ، میـسرت  نآ  فلاخم  لباقم و  تھج  رد  ار  ایند  یملع  یرکف و  طخ  درک و  مایق  نآ  هیلع  سناسنر  هک  ینید  دنتـشاد ؛ قح  اھنآ  هتبلا  هدش . زاغآ  دنتـشادنپیم ، نید 

ناگبخن و نادنمـشناد و  نھذ  رد  اھهرگ  اھهدـقع و  هک  دوب  یھیدـب  دوبن . ینید  تفرعم  نید و  ییاطـسو ، نورق  ییاسیلک  نید  نید . ناونع  اب  دوب  یتافارخ  تامھوت و  دوبن ؛

نیا ام  یهلاسم  نکیل  تسا ؛ هلاسم  اھنآ  یارب  نید  ملع و  ندمآ  رانک  یگنوگچ  زونھ  اذل  دننک . ادیپ  ینیدریغ  ینیددض و  یاھجالع  هار  شیارب  دنامب و  یقاب  یرکف  ناگدـبز 

، میریگیم نآرق  زا  اـم  هک  ییینید  ینیبناـھج  میـسانشیم ، اـم  هک  ینید  تسا . نید  ملع ، قوـشم  نیرتـھب  دـشوجیم و  نید  لد  زا  ملع  اـم ، ینیبناـھج  رد  تـسین .

یهدننکقیوشت هدننکدیلوت و  اذل  تسا ؛ راگزاس  ملع  اب  میراد ، ردق  اضق و  ریدقت و  زا  یھلا و  تیـشم  زا  دیحوت و  زا  هعیبطلااروام و  زا  ناسنا و  زا  شنیرفآ و  زا  ام  هک  یریوصت 

دوب هقباسیب  ایند  رد  زورنآ  ات  هک  تفرگ  جوا  نانچنآ  مالسا  قیوشت  رثا  رب  مالسا  یهیلوا  نورق  رد  یملع  تکرح  دینیبب  دینک ؛ هاگن  خیرات  رد  امـش  ار  شاهنومن  تسا . ملع 

حرطم برغ  رد  زورما  هک  یییناسنا  مولع  یانبم  هیاپ و  درک . تفرـشیپ  دوخ  دح  رد  نف  قیقحت و  شناد و  دوب و  جوزمم  هتخیمآ و  مھ  اب  نید  ملع و  و  اھهنیمز -  یهمھ  رد  - 

هب هک  تسا  یناسک  رظن  زا  ربتعمان  ینیدریغ و  ینیددض و  تفرعم  کی  یانبم  رب  یناسنا ، مولع  یاھهتشر  ماسقا  عاونا و  تیریدم و  یـسانشهعماج و  داصتقا و  زا  تسا ،

ندرک زاب  یملع و  تفرـشیپ  تردـق  مینک . شالت  راک و  دـیاب  یبرجت  مولع  یهنیمز  رد  مینک . راک  دـیاب  اھهنیمز  نیا  رد  اـم  دنـشاب . هدیـسر  یمالـسا  یدـیحوت  ـالاو و  تفرعم 

نیا دوشیم  حوضوب  میاهدرک ؛ تفرشیپ  ام  هناتخبشوخ  تسا . نیا  عقوت ، دشاب ؛ نیا  دیاب  ام  تمھ  میروایب ؛ دوجوهب  نامدوخ  رد  دیاب  ار  دیدج  یاھقفا  ندوشگ  ون و  یاھهار 

هدش هتشادهگن  بقع  هدنامبقع و  یملع ، ظاحل  زا  ام  میدرکیم . تفرـشیپ  لقاال  یملع  ظاحل  زا  دنک ، تفرـشیپ  ملع  ینیددض ، ینیدریغ و  طیحم  رد  دوب  رارق  رگا  دید . ار 

مـس لـثم  تلم  نیا  یارب  دـندروآ ، دوجوهب  هک  یعناوم  دوب . لـیطعت  اھـشخب  زا  یـضعب  رد  دوـب ؛ دـنک  روـشک  نیا  رد  یملع  شـشوج  کرحت و  لاـس ، هاـجنپ  زا  شیب  میدوـب .

نیا لاجم و  نیا  یـسک  الـصا  هک  دـندرک  هتـسبلد  نانچنآ  تساھزرم ، نیا  نوریب  زا  هچنآ  رھ  هب  ار  ام  یاھزغم  ناگبخن و  تلم و  دـنتفرگ . ام  تلم  زا  ار  رواـب  دوب . ییهدنـشک 

اھفرح نآ  راتفرگ  یدودـح  ات  مھ  زونھ  ام  درک . هئارا  ییهیرظن  اھهیرظن ، نآ  اھفرح و  نآ  زا  ریغ  ای  اھفرح  نآ  فـالخرب  ناوتیم  دـنک  رکف  هک  دـنکن  ادـیپ  ار  تعاجـش  نیا  تارج و 

درک و تیوقت  ار  تارج  نیا  دـیاب  تسا ؛ تارج  نیمھ  یهجیتن  مینکیم ، هدـھاشم  زورما  هچنآ  دیـشخب . تارج  اـم  هب  بـالقنا  داد و  یرواـبدوخ  اـم  هب  مالـسا  هتبلا  میتـسھ .

. تسا بوخ  ام  یاھدادعتسا  تفر . شیپ 

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

یاھهتـشر یهمھ  رد  درک . مھاوخ  ضرع  دوب ، مداـی  تبحـص  لـالخ  رد  رگا  هللااـشنا  هک  تسا  یمھم  رایـسب  یهلوقم  مھ  یناـسنا  مولع  تسین ؛ یداـم  ملع  طـقف  ملع ،

یملع یهعماج  کی  تلم و  کی  ناونعهب  دوخ  رد  ار  ندرک  داجیا  یملع  تاحوتف  ندوب و  ملع  دلوم  ساسحا  سفنتزع ، ساسحا  هملک ، یقیقح  یانعم  هب  دـیاب  ام  مولع ،

. تساھهاگشناد شناکرا  نیرتمھم  زا  یکی  تسیک ؟ راک  نیا  میروایب . دوجوهب 

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

ام زا  هک  یتالاقم  مجح  دـندرک ، رکذ  هک  روطنامھ  هتبلا  میوشیم . یتالکـشم  راچد  یھاگ   I.S.I تالجم رد  دوخ  یملع  تالاقم  جرد  یتاقیقحت و  یاـھراک  یهنیمز  رد  اـم 

رطاخ هب  ارچ ؟ دننکیمن ؛ پاچ  ار  ام  ققحم  یهلاقم  الـصا   I.S.I تالجم زا  یـضعب  هک  یناسنا -  مولع  یهنیمز  رد  صوصخب  مراد -  عالطا  نم  اما  تسا ؛ بوخ  هدـش ، پاچ 

هدرک و یقیقحت  ام  رگشھوژپ  میشاب ؛ هتشاد  ییاھفرح  ثحابم  رگید  تیبرت و  یسانشناور ، هفـسلف ، یهرابرد  ام  تسا  نکمم  هلب ، تسین . راگزاس  اھنآ  ینابم  اب  هکنیا 

راـگزاس تسا -  گـنھامھ  نآ  یاھـشزرا  اـب  تسا و  برغ  هک  شناد -  نیا  هاگتـساخ  اـب  هک  هدرک  زاـب  ار  یزرم  و  میھاوـخیم -  اـم  هک  یزیچ  ناـمھ  هدیـسر -  ییهـطقن  هـب 

هچرھ سکرھ  تسا و  زاب  هملک  یعقاو  یانعم  هب  یسارکومد  لاربیل -  یایند  دننکیم  لایخ  هک  اھیضعب  یحولهداس  خساپ  مھ  نیا  دننکیمن ! پاچ  ار  هلاقم  اذل  تسین ؛

عالطا امـش  رگا  تسا . زیگناتربع  هدـنھدرادشھ و  یاـھزیچ  یهلمج  زا  نیا ، دـننکیم ! راـک  نازیم  اـب  مھ  ار  یملع  شھوژپ  یتح  اـھنآ  هن ، دـیوگب ؛ دـناوتیم  دـھاوخیم ،

. منکیم ضرع  نم  هچنآ  هب  دیسر  دیھاوخ  دینک ؛ قیقحت  دیرادن ،

نیا هتبلا  دوبن . دازآ  ملع ، دیروایبرد ! مھاوخیم  ار  هجیتن  نیا  نم  دیوگیم  دوخ  یملع  یاھهاگشھوژپ  هب  نیلاتسا  تموکح  دنتفگیم  نیلاتسا  نامز  هک  میدوب  هدینش  ام 

فـالخ یاـھفرح  منیبیم  سب  زا  منکیم . کـش  هدـنب  نـالا  یلو  تسا ، روـطنیمھ  هـک  مـیدرکیم  نـیقی  اـم  اـھتقونآ  دـنتفگیم . اـھیبرغ  اـھییاکیرما و  مـھ  ار  هیـضق 

نیلاتـسا دمآیمرد ، کیتکلاید  لوصا  فالخرب  شاهجیتن  یملع ، شواک  کی  رگا  غورد -  ای  تسار  دـنتفگیم -  هدوب ! نیلاتـسا  هب  تمھت  مھ  نیا  دـیاش  میوگیم  دـننزیم ،

اھتنم مینیبیم ؛ میراد  نامدوخ  مشچ  هب  ار  نیا  یـسارکومد  لاربیل -  یایند  رد  ام  نالا  دـسرب ! هجیتن  نیا  هب  هک  دـینک  قیقحت  یروط  دـیاب  تفگیم  درکیمن ؛ لوبق  ار  نیا 

یفرح  I.S.I نارواد یاھبوچراچ  فالخرب  عوضوم  نالف  رد  هک  یناملـسم  رگـشھوژپ  یملع  قیقحت  شاهتـسب ! تاوارک  هدیـشکوتا و  تکازن و  اب  مظنم و  نردـم و  لکـش  هب 

! تسین هلجم  نآ  رد  جرد  لباق  هدز ،

هتفرشیپ یمالـسا ، یاھروشک  نیب  رد  هناتخبـشوخ  ام  دیوش . هرکاذم  دراو  یمالـسا  یاھروشک  اب  صوصخ  نیا  رد  دینک و  رکف  یمالـسا   I.S.I زکرم کی  داجیا  یور  دـییایب 

هب قلعتم  اـت  میرواـیب  دوـجوهب  مھ  ار  زکرم  نیا  هن ، مینک ؛ عـطق  اـیند  رد   I.S.I تـالجم اـب  ار  دوخ  یهطبار  هک  تسین  نیا  شیاـنعم  یمالـسا  زکرم  نیا  داـجیا  هتبلا  میتسھ .

. درک دیھاوخ  کمک  رتشیب  روشک  تفرشیپ  هب  هللااشنا  دینکب ، رتشیب  هچرھ  اھراک  نیا  زا  ربتعم . عجرم  کی  دوشب  مھ  نیا  دشاب ؛ نامدوخ 

یگنھرف  / ١٠/١٣/١٣٨۴ بالقنا  یلاع  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

رد ملع  قیمعت  میمعت و  ملع و  یهعـسوت  اـب  زج  روشک  نیا  تالکـشم  هک  مراد  رواـب  ادـج  اـقیمع و  هتبلا  نم  هک  تسا  روـشک  یملع  یهعـسوت  یهلاـسم  رگید ، یهلاـسم 

هب هیکت  اب  دنمـشناد  یایند  هک  مینیبیم  میراد  مینک . رپ  دـناهدروآ ، دوجو  هب  ام  یارب  هک  ار  ییهلاسهد  نیدـنچ  یهلـصاف  نیا  تسیاـب  ریزگاـن  اـم  تفر . دـھاوخن  شیپ  روشک 

نودـب ینوناـقریغ و  ینفلت  دونـش  دـینک : هظحـالم  زورما  امـش  دـننکیم . قح  ار  ییاـھقحان  دـنراد ، هک  یملع  تکرب  هب  روطچ  دـنزیم و  همھ  هب  ار  یروز  فرح  هچ  ملع ،

، ایند یتینما  یاھسیورس  اب  دادرارق  اب  ای  اھتلود  یهزاجا  نودب  ییاپورا  یاھروشک  زا  اھناسنا  ندوبر  اھینادنز و  ندروآ  ندرب و  وماناتناوگ ، رد  هجنکـش  یـضاق ، یهزاجا 

هکیلاح رد  دننکیمن ! مھ  راکنا  ایند  رد  دھدیم و  ماجنا  ایند  یاھتردق  زا  یتردق  ار  اھراک  نیا  یهمھ  اھمدآ ؛ نتشک  لاوما ، ندروخ  تفن و  ندرب  روشک و  کی  هب  یهلمح 

هتسناوت ملع  نیا  دراد و  ملع  نوچ  ارچ ؟ دنکیم ! لابند  ار  شدوخ  راک  دروایب ، وربا  هب  مخ  رھاظهب  هکنیا  نودب  وا  مینکیم ؛ ثحب  مینکیم ، هجاحم  مینکیم ، لالدتـسا  ام 

قح فرح  دـناوتب  هک  میناسرب  ییهطقن  هب  ار  دوخ  یمالـسا  تما  ناـمتلم و  ناـمروشک ، میھاوخب  اـم  رگا  یـسایس . تردـق  هب  یگنج و  رازبا  هب  تورث ، هب  دـنک  زھجم  ار  وا 

یاھروشک یارب  دـیاب  ام  تسا و  یمالـسا  یاھروشک  یهمھ  هب  قلعتم  هکلب  تسین ، مھ  اـم  صوصخم  نیا ، میراد . ملع  هب  جاـیتحا  دـنزب ، تعاجـش  نیمھ  اـب  ار  شدوخ 

ار شرازبا  مھ  راک و  نیا  یارب  مینکیم  نامدوخ  رد  ییاناوت  ساسحا  مھ  میراد ، نامیا  مھ  میراد ، دـیما  مھ  هک  مییام  تساـم ؛ شود  هب  راـب  میوشب . ملع  رداـم  یمالـسا 

دعب میھدـب ، ماجنا  ملع  یهنیمز  رد  قیمع  یناینب و  راک  کی  میرادرب و  دـنلب  زیخ  کی  تسیاب  میراد ، دادعتـسااب  ناوج  همھنیا  هک  اـم  دادعتـسااب . بوخ و  تلم  کـی  میراد ؛

. تسا یمھم  زیچ  روشک  یملع  یهعسوت  یهلاسم  نیاربانب ، ناملسم . یاھروشک  یور  هب  مینک  زاب  ار  ملع  باب 

یگنھرف  / ١٠/١٣/١٣٨۴ بالقنا  یلاع  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

. یناسنا مولع  یکی ، تسا ؛ هیاپ  مولع  یکی ، منک : دیکات  مھاوخیم  صاخ  یهطقن  رب  نم  ملع ، یهنیمز  رد 

دیاب ام  تسا ؛ یتسیز  مولع  یمیـش و  کیزیف ، یـضایر ، دناسرب ، هلق  جوا و  نیا  هب  هتـسناوت  ار  هتفرـشیپ  یاھروشک  هک  یزیچ  نآ  مینیبیم  مینکیم ، هاگن  هک  ایند  هب  ام 

« يناسنا مولع  ءاقترا  لوحت و   » 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 11هاگياپ  هحفص 4 
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نیا هک  میدرک  تیبرت  نادقوقح  دایز  نازیم  هب  سدـنھم و  کشزپ ، رتفیعـض -  نایرج  لکـش  هب  مھ  بالقنا  زا  لبق  بالقنا -  زا  دـعب  یاھلاس  رد  هتبلا  میزادرپب . مولع  نیا  هب 

یاـھزاین تیبرت  ملعم ، تیبرت  نادقوـقح ، تیبرت  سدـنھم ، تیبرت  کـشزپ ، تیبرت  هک  مینکب  هجوـت  اـھتنم  تساوـھ ؛ بآ و  لـثم  روـشک  کـی  یارب  تـسا و  مزـال  اھصـصخت 

هدروآرب ار  ام  زورما  یاھزاین  دزاسیم و  ام  زورما  یارب  ار  انب  نیا  سدـنھم ، دـنک . فاص  ام  یارب  ار  هدـنیآ  دـناوتب  هک  مینک  تیبرت  مھ  ققحم  دـیاب  ام  تسا و  هعماـج  یهرمزور 

، دنکیم قدص  مھ  سدنھم  نتشادن  یهرابرد  هلاسم  نیمھ  توغاط . میژر  نامز  لثم  میروایب ؛ شدالگنب  زا  میورب  دیاب  میشاب ، هتـشادن  رتکد  سدنھم و  ام  رگا  هک  دنکیم 

مھ یردـقیلاع  ناکـشزپ  دـنھدیم و  ماجنا  ار  اھراک  ناشدوخ  هک  میراد  یناسدـنھم  میظع ، یاھراک  مھم و  یاھانب  دـس ، هار ، لئاسم  یهنیمز  رد  زورما  ام  دـمحلا  هک 

، نیا دنتسھ ؛ یفرصم  تاناکما  اھنیا  نکیل  دنھدب ؛ ماجنا  دنناوتب  هک  دیدیمن  مھ  ار  شباوخ  یسک  روشک  نیا  رد  تقو  کی  هک  دنھدیم  ماجنا  ار  یگرزب  یاھراک  هک  میراد 

؛ میراد مزال  مھ  ار  نآ  ام  هک  درک ، یراذگهیامرـس  اجنآ  رد  یتسیاب  هک  تسا  یزاسلوپ  زکرم  نآ  زا  ریغ  مینک و  جرخ  هکنیا  یارب  میراذـگیم  نامبیج  رد  ام  هک  تسا  یلوپ 

. دوش هداد  تیمھا  اھهاگشناد  رد  هیاپ  مولع  هب  نیاربانب ، اھهاگشناد . رد  صوصخب 

هب لاکـشا  نامھ  نانچمھ  زاب  دوشیم و  هرادا  هیاپ  مولع  لکـش  نامھ  هب  مھ  یناسنا  مولع  ابیرقت  هدش ، یناسنا  مولع  رب  هک  یدـیکات  همھ  نیا  اب  یناسنا . مولع  اما  و 

زا تسا ، حرطم  تایبدا  هفسلف و  یتح  خیرات و  یسانشناور ، یسانشهعماج ، یاھهنیمز  رد  نالا  هک  ییاھفرح  میاهدرک و  زاب  ار  نامشوغآ  ام  تسا . یقاب  شدوخ  توق 

نیا هن ، دـشاب ؛ هدیـسر  یـسک  نھذ  هب  زورما  هک  تسین  یفرح  فرح ، نیا  مینکب و  یـساسا  راک  کی  یناـسنا  مولع  یهنیمز  رد  دـیاب  اـم  دوشیم ! هتکید  اـم  یارب  جراـخ 

یادـخ شیپ  هللااشنا  ام  هک  ییهعومجم  نامھ  رـضاح و  یهعومجم  نیا  دـننکب ؟ ار  راک  نیا  دـیاب  یناسک  هچ  دـنک . ادـیپ  ققحت  دـیاب  هدـش و  هتفگ  هک  تساـھلاس  فرح ،

. درک لاوس  لاعتم  یادخ  رگا  دنیایبرب ؛ مھ  جاجتحا  یهدھع  زا  هک  میراودیما  درک و  میھاوخ  جاجتحا  اھنآ  اب  لاعتم 

زا یکی  مھ  نیا  هک  تساھهاگـشناد  یجورخ  یدورو ، یهلاسم  تسا ، حرطم  یناسنا -  مولع  هیاپ ، مولع  مولع -  نیا  هب  نتخادرپ  یهنیمز  نیمھ  رد  هک  یرگید  یهلاـسم 

هچ رد  اھهاگشناد  زا  ام  یجورخ  دعب  دننک ، بذج  ییاھهتشر  هچ  یارب  دننک و  بذج  ار  یناسک  هچ  اھهاگـشناد  اعقاو  هک  مینیبب  ام  تسا . مولع  ترازو  نیگنـس  فیاظو  نآ 

. دوش هداد  یبیترت  کی  یتسیاب  مھ  هلاسم  نیا  یارب  یناینب . یاھزاین  ای  تسام ، یلعف  زاین  هک  ارذگ  یاھزاین  ای  الاح  میراد ؛ زاین  رتشیب  اھنآ  هب  ام  هک  دشاب  ییاھهتشر 

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

. دیراد روشک  نیا  رد  ار  یگنھرف  یسدنھم  هاگیاج  اھامـش  هک  ماهتفگ  دنتـسھ ، گنھرف  رد  نیرثوم  هک  ینایاقآ  نآ  هب  مھ  یگنھرف  بالقنا  یلاع  یاروش  یهسلج  رد  نم 

شیانعم مینکیم ، هیکت  یناسنا  مولع  یور  اجنیا  ام  رگا  دوخ . یاج  هب  مادـک  رھ  هیاپ ؛ مولع  یناسنا و  مولع  دراد : دوجو  یلـصا  یهخاـش  اـت  ود  هک  ماهتفگ  هسلج  نآ  رد 

ینادرم و ناـشدوخ  یارب  مھ  اـھنآ  مراد ؛ یدـصرددص  یهیکت  کـی  هدـنب  مھ  اـجنآ  ارچ ؛ مینکیمن ، هیکت  یتـسیز  مولع  یمیـش و  کـیزیف و  یـضایر و  یور  هک  تسین  نیا 

مولع یناسنا و  مولع  ینعی  یلـصا ؛ یهخاش  ود  هخاش -  ود  نیا  یور  دـیاب  دـشاب . هتـشاد  ناشدوخ  یارب  یناسک  نادرم و  یتسیاب  مھ  یناسنا  مولع  دـنراد ؛ یناـسک 

. دینک لابند  العا  دح  رد  یتسیاب  ار  ملع  دنورب . شیپ  هکنیا  ات  دوشب  یغیلبت  یلوپ و  یملع ، یرکف ، یراذگهیامرس  روشک ، رد  هیاپ - 

یهدش دـیلوت  مھ  یناسنا  مولع  زا  یخرب  ام . دوخ  یهتـشذگ  گنھرف  رد  ینعی  دراد ؛ اجنیا  رد  یمکحم  یاھهیام  اھهیاپ و  یناسنا ، مولع  زا  یرایـسب  هک  تسین  یکش 

. رگید مولع  یـسانشناور و  لثم  دـناهدروآ ؛ دوجو  هب  مھ  ار  اھنیا  دـناهدرک ، یورـشیپ  ملع  یایند  رد  هک  اھیبرغ  اـما  هتـشادن ، دوجو  ملع ، کـی  ناونع  هب  ینعی  تسا ؛ برغ 

داوم یارب  مھ  میراد ، جایتحا  یملع  یهبرجت  رکفت و  کی  هب  میراد ، نامدوخ  هک  هچنآ  ندرک  دنمماظن  ندرک و  مظنم  ندرک ، نودم  ندرک ، عمجرس  یارب  مھ  ام ، بوخ ، یلیخ 

هب ام ، لوبق  دروم  یهدودـحم  زا  جراخ  یهعومجم  کی  زا  ملع  کی  یاھهیاپ  نتفرگ  اھتنم  میراد . جایتحا  یملع  هاگن  کی  هب  دـناهدروآ ، عمج  ملع  نیا  رد  اـھنآ  هک  ییاـھهیاپ  و 

کی هناخراک ، نآ  اب  امـش  الاح  دناهدرکیم ، تسرد  دب  زیچ  کی  هناخراک  نیا  اب  اھنآ  دینکیم ، دراو  ار  هناخراک  کی  امـش  هک  دنامیم  نیا  لثم  تسین . نآ  جـیاتن  لوبق  یانعم 

بولغم ندش ، هتخابلد  ندش ، بوذجم  یانعم  هب  رگا  یمالـسا ، یناسنا  مولع  یبرغ و  یناسنا  مولع  نیب  قیفلت  ام  درادـن . یلاکـشا  چـیھ  دـینکیم ؛ تسرد  بوخ  زیچ 

. دیوگیم هچ  امش  هب  امش ، قیمع  میظع و  ثاریم  ینامیا و  رکفت  یناسنا ، مولع  رد  دینیبب  درادن . لاکشا  میراد و  لوبق  دشابن ، مولع  نآ  لباقم  رد  ندش  هدز  وج  ندش و 

یــسانشهعماج و تسایــس و  داـصتقا و  زا  فـلتخم ؛ یاـھشخب  یهـمھ  رد  دــناهدروآ ؛ دوـجو  هـب  یناـسنا  موـلع  یهـنیمز  رد  یاهعوـنمم  یهـقطنم  کـی  اــھیبرغ  زورما 

نھد هب  دننکیم  هاگن  دـناهدش و  اھنیا  یهتخابلد  مھ  سفنلافیعـض  مدآ  هدـع  کی  نید . یهفـسلف  یتح  هفـسلف و  یتح  رنھ و  تایبدا و  خـیرات و  ات  دـیریگب  یـسانشناور 

یهطقن کی  رد  یملع ، رادـتقا  یاراد  رکف  ات  دـنچ  الثم  تسا . طلغ  دـب و  هک  تسا  نیا  لزنم ؛ یحو  دوشیم  ناشیارب  دـناهتفگ ، اھنآ  هچ  رھ  دـنیوگیم ؛ هچ  دـننیبب  هک  اھنیا 

یهفسلف هفسلف ، خیرات ، ام  دینک ؛ هاگن  ناتدوخ  ینابم  هب  امـش  تسا ! تسرد  دناهدیمھف ، اھنآ  هک  هچنآ  رھ  هک  تسین  نیا  شیانعم  نیا  دناهدیـسر ، یاهجیتن  کی  هب  ایند 

داوم دناهداد -  نآ  هب  یملع  یانب  کی  ینعی  دـناهدروآ -  رد  ملع  کی  تروص  هب  دـناهتخاس و  ار  اھنآ  یتح  نارگید  هک  یرگید  یناسنا  مولع  زا  یرایـسب  و  تایبدا ، رنھ و  نید ،

نخـس نآ  هب  طوبرم  نخـس ، نیا  دوخ  زا  یرادـقم  هتبلا  میزاسب . لقتـسم  ینینچنیا و  یانب  کی  دـیاب  دراد . دوجو  ام  دوخ  ینید  یگنھرف و  یملع ، ثاریم  گنھرف و  رد  نآ 

. دوشب لابند  دیاب  تسھ و  مھ  یبوخ  بلاطم  بوخ ، دندرک . نایب  ار  یبلاطم  داصتقا  ی  هنیمز رد  ناتسود  هک  تسا ، قداص  ماما  یوجشناد  ناونع  هب  امش  هب  باطخ 
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یلـصا تلاسر  نآ  تسا  نیا  دیروآ ؛ دوجو  هب  یکرحت  کی  روشک ، یملع  یانب  ملع و  تفرـشیپ  یزومآشناد و  یایند  رد  دیاب  دیروآ ؛ دوجو  هب  یتکرح  کی  ملع ، رد  دیاب  امش 

ایند و رد  زورما  دنک ؛ هدافتسا  اھنیا  تارظن  زا  ایند  هک  دنوش  ینارظنبحاص  یناسنا ، مولع  فلتخم  یاھهتـشر  رد  ام ، نموم  ناملـسم و  نادنمـشناد  هک  دینک  یراک  امش .

مھ مک  و  دناناوارف ، دنتسھ و  اھنیا  نیب  رد  مھ  یھوژپشناد  دنمشناد و  یاھناسنا  دناتقیقح ؛ لابند  هب  هک  دنتسھ  یرایـسب  دارفا  یبرغ ، هارمگ  یایند  نیمھ  رد  یتح 

یبلطم کی  لابند  دراد  یتقو  رگید -  یاھاج  اکیرما و  ییایسآ ، ییاپورا ، یاھروشک  رد  ایند -  یهطقن  رھ  رد  یناسنا  نینچ  کی  دناقح ؛ باسح و  فرح  لابند  هک  دنتـسین 

قداص ماما  هاگـشناد  زا  ام  ار  نیا  دـیھدیم . ناشن  دـیراد  امـش  هک  ار  یاهزات  هار  رکف و  فرح و  دـنک ؛ ادـیپ  یاهنایار  هاـگیاپ  نیا  رد  ار  امـش  یملع  رثا  دـناوتب  دـیاب  ددرگیم ،

. دینک یوق  ار  هاگشناد  نیاربانب  دوشب . هاگشناد  نیا  جرختم  دناوتب  رکف ، تین و  نیا  اب  دیاب  قداص  ماما  هاگشناد  یجورخ  میھاوخ . یم

. 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 

« يناسنا مولع  ءاقترا  لوحت و   » 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 11هاگياپ  هحفص 5 
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؛ 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 ،

اھهاگشناد  / ٠٧/١٣/١٣٨۵ یملع  تایھ  یاضعا  دیتاسا و  رادید  رد  تانایب 

مھ یناسنا ، مولع  یاھشخب  رد  مھ  تساھشخب ؛ ی  همھ رد  یملع » تعاجـش   » الوا دنھدب ، رارق  دیاب  ناشدوخ  تمھ  ی  هھجو ملع ، تفرـشیپ  یارب  ام  دیتاسا  هک  هچنآ 

دقن دـننک ، عادـبا  دـننک ، قلخ  دـننک ، دـیلوت  دـننک ، لابند  ار  هیرظن  هیاپ . مولع  یاھـشخب  رد  مھ  و  یروانف ، لمع و  هب  کـیدزن  یاھـشخب  رد  مھ  یبرجت ، مولع  یاھـشخب  رد 

هتـسب و مشچ یملع -  یاھ  هنیمز ی  همھ رد  فلتخم -  یاھ  هنیمز رد  هک  هدوب  نیا  هشیمھ  هتـشذگ  رد  ام  لکـشم  درک . لابند  ار  راک  دـیابن  یدـیلقت  هتـسب و  مشچ دـننک ؛

بیجع و یلیخ  قطانم  هب  دندوب و  رتولج  یملع  تکرح  رد  ام  زا  مین  نرق و  ود  نرق ، ود  لقادح  اھیبرغ  هک  تسا  تسرد  دنیوگیم . هچ  اھیبرغ  مینیبب  هک  میدرک  هاگن  یدـیلقت 

اما تسین . یدیدرت  نیا  رد  اھتـسایسوس ؛ اھیلبنت و  رطاخ  هب  نام ، هتـشذگ تاراختفا  ی  همھ اب  میدنام ؛ بقع  مھ  ام  تسین . یدیدرت  نیا  رد  دندیـسر ؛ مھ  یا  یندرکنرواب

هاگن نیا  یانعم  مینامب . درگاش  دیاب  هشیمھ  ام  هک  مینک  رکف  دـیابن  مییوگیم  یلو  دـیآیمن ؛ نامگنن  تسا ، دـلب  هک  یـسک  شیپ  ندرک  یدرگاش  زا  ام  ما ، هتفگ مھ  البق  نم 

داتـسا الوا ، تسا . ترورـض  کی  ام ، دیتاسا  رد  یلم  سفن  هب  دامتعا  یـصخش و  سفن  هب  دامتعا  تسا . مزال  یروآون  مینامب . درگاش  دیاب  هشیمھ  ام  تسا : نیا  یدیلقت ،

تیلباـق و هب  دـشاب . هتـشاد  یلم  سفن  هب  داـمتعا  اـیناث ، دـنک . راـختفا  دـنکب و  هیکت  شا  یملع راـک  نآ  هب  دـنکب . یملع  راـک  دـشاب و  هتـشاد  سفن  هب  داـمتعا  اصخـش  اـم 

وجشناد و هب  لاقتنا  رد  سرد ، سالک  رد  سرد ، طیحم  رد  دش  دھاوخ  زیررس  نیا  دشاب ، هتشاد  دوجو  داتسا  کی  رد  انعم  نیا  رگا  دشاب . هتشاد  دامتعا  تلم  نیا  یاھییاناوت 

راک دیاب  میدروخ . هبرـض  فلتخم -  حوطـس  اھـشخب و  رد  نامیاھیلبنت -  نامیاھیراک و  مک ی  هیحان زا  یرادقم  کی  ام  یراکرپ ؛ اثلاث  و  تشاذـگ . دـھاوخ  ار  شدوخ  یتیبرت  ریثات 

. تسام یملع  تفرـشیپ  راک  جالع  هوبنا ، مکارتم و  راک  یلم و  یـصخش و  سفن  هب  داـمتعا  یملع ، تعاجـش  راـکتبا ، یروآون و  نیارباـنب  دـش . هتـسخ  دـیابن  راـک  زا  درک و 

. دنھاگشناد دیتاسا  مھ  نیا  بطاخم 

حرطم و ار  یملع  ینکشطخ  ملع و  تضھن  ملع و  دیلوت  ی  هلئـسم نیا ، زا  لبق  لاس  دنچ  زا  هدنب   - دشاب یلبق  بلطم  نآ  ی  هلابند دیاش  نیا  هک -  تسا  نیا  موس  ی  هتکن

دیتاسا اھوجـشناد و  نابز  زا  اـھراب  مینیب  یم تسا . هدـش  لیدـبت  یملع  ییوجـشناد و  یاـھطیحم  رد  یمومع  تساوخ  کـی  هب  نیا  هناتخبـشوخ  زورما  مدرک . تساوخرد 

لئاسم لثم  هدـمآ ؛ تاغیلبت  رد  تسا و  راکـشآ  مھ  شیاھ  یلیخ بوخ ، هک  میا -  هتـشاد یروانف  یملع و  فلتخم  یاھ  هنیمز رد  هک  ییاھتفرـشیپ  اب  مھ  اـم  دوشیم . رارکت 

دایز روشک  رد  ام  و  تسھ ، ندـش  لماک  ندـش و  رتلماک  تھج  رد  هک  تسا  یا  هراک همین یاھراک  اعقاو  ینعی  هدـماین ؛ مھ  شیاھ  یلیخ هریغ ؛ یا و  هتـسھ یژرنا  هب  طوبرم 

«. میناوتیم ام   » هکنیا ناونع  هب  تسا و  هناراودیما  هاگن  نامھاگن  متفگ ، هک  یروط  نیمھ و  مینکیم . راختفا  اھزیچ  نیا  هب  میراد - 

ار ربنایم  یاھھار  ام ، نادنمشناد  املع و  میھاوخیم  ام  تسا . هدشن  یدج  ام ، روشک  رد  نانچمھ  ملع  یاھزرم  زا  روبع  یملع و  ینکـشطخ  مییوگب : دیاب  ار  هتکن  کی  ام 

فـشک یاھھار  میھاوخیم  ام  دنکب . فشک  یرگید  زا  سپ  یکی  دیاب  رـشب  دراد و  دوجو  تعیبط  ملاع  رد  هک  ییاھریـسم  تیاھنیب  نیا  زا  ار  هدشن  فشک  یاھھار  دننک ؛ ادیپ 

دندرک و دیلوت  دندرک و  ادیپ  شیپ ، اھلاس  ام ، زا  لبق  نارگید  هک  یا ، هتسھ راک  یارب  ارژویفیرتناس  دینک  ضرف  ار ، یروانف  رازبا  نالف  میناوتیم  هک  ینیا  مینکب . فشک  ار  هدشن 

یکش نیا  رد  مینک ، دیلوت  ار  نآ  دیدج  یاھلسن  میھدب و  ماجنا  میا  هتسناوت نارگید  کمک  نودب  هک  تسا  یگرزب  راک  هتبلا  میزاسب ، نامدوخ  دندرک ، یرادرب  هرھب هدافتسا و 

 - مینامب مورحم  رگید  لاس  دص  ات  رگید ، لاس  هاجنپ  ات  هدوب  انب  هک  مھ  ام  دنا و  هتفر نارگید  هک  تسا  یا  هتفر هار  هدش و  ماجنا  راک  نیا  تسین ؛ رکب  راک  کی  نیا  اما  تسین ؛

هب ناشدوخ  شالت  یریگیپ و  اب  دـنا  هتـسناوت ام  نارگـشھوژپ  نادنمـشناد و  اـھناوج ، دوشب -  هداد  اـم  تلم  اـم و  روشک  لـثم  یروشک  هب  شناد  نیا  یرواـنف و  نیا  دوبن  اـنب 

دیھدب و رارق  تمھ  ی  هھجو ار  نآ  تسا ، هتفاین  تسد  نآ  هب  رـشب  نھذ  هک  ار  یراک  نآ  یروانف ، ملع و  ی  هنیمز رد  میوگیم  نم  اما  تسا ؛ یـشزرااب  زیچ  نیا  دنروآ و  تسد 

هتبلا تسا . نکمم  نیا  و  مینکب ؛ اـعدا  ار  نیا  میناوـتیم  تقو  نآ  میا . هتـشادرب وـلج  هب  مدـق  کـی  میا و  هتـسکش ار  ملع  مدـقم  طـخ  اـم  هک  تسا  یروـط  نـیا  دـینکب ؛ لاـبند 

شواک و زا  ار  نھذ  دـیابن  تقو  چـیھ اما  تسین . یکـش  نیا  رد  تسا ؛ نارگید  ی  هلیـسو هب  ی  هدـش یط هدـش و  هتفر یاھھار  ندومیپ  مزلتـسم  دـیدج ، یاھمدـق  نتـشادرب 

. میراد مزال  روشک  رد  ار  نیا  ام  درک . عونمم  مورحم و  ربنایم  یاھھار  نتفای  یارب  وجتسج 

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

، تسام یور  شیپ  همھ  تسا ، هداتفا  قافتا  برغ  رد  هک  یئاھنارحب  تسین . مھ  میدق  قرش  هاگودرا  یهداتفارب  خوسنم و  ریسم  تسین ، یبرغ  ریـسم  تفرـشیپ ، ریـسم 

میریگب و شیپ  رد  ار  نامدوخ  یمالـسا  یناریا -  صخـشم  ریـسم  یتسیاب  ام  سپ  دنک . تکرح  ریـسم  نآ  زا  هک  دش  دھاوخ  یروشک  رھ  ریگنابیرگ  اھنارحب  نیا  هک  مینادیم 

. بسانم تعرس  اب  مینک ؛ تکرح  تعرس  اب  ار  نیا 

هب مناوتیم  نم  هک  هچنآ  اما  دیـسرب ، جاتنتـسا  نیا  هب  دیـسرب ، هجیتن  هب  دـیاب  امـش  دـینک . ادـیپ  دـیاب  امـش  ار  لح  هار  نیا  دراد ، دوجو  تامدـقم  نیا  ساسا  رب  هک  یلح  هار 

دیاب تسا ؛ یھاگـشناد  تیلاعف  امـش  تیلاعف  دیھاگـشناد ، رد  هک  امـش  تسا . ریگیپ  هناـناوج و  تدـھاجم  شـالت و  منک ، ضرع  امـش  هب  یلک  دربھار  یئاـمنھار و  ناونع 

رد ام  دـینادب . کانرطخ  طلغ و  ار  یئارگهمجرت  یهویـش  یبرغ و  یاھزادرپهیرظن  زا  طرـش  دـیق و  یب  نتفرگ  وگلا  دیـشاب . یزاسهیرظن  رکف  هب  دـینک ، قیقحت  دـیناوخب ، سرد 

مولع رد  نارظنبحاـص  تارظن  موکحم  هریغ ، یـسایس و  یداـصتقا و  یاـھهنیمز  رد  یتـح  اـیند  ثداوح  زا  یرایـسب  یزاـسهیرظن . هب  میراد  جاـیتحا  یناـسنا  مولع  یهنیمز 

ار نامدوخ  یاھیزادرپهیرظن  دیاب  ام  اھهنیمز  نیا  رد  دننکیم . صخشم  ار  اھـصخاش  هک  دنتـسھ  اھنآ  هفـسلف ؛ رد  یـسانشناور ، رد  یـسانشهعماج ، رد  تسا ؛ یناسنا 

. دورب اھنآ  لابند  دشاب ؛ هتـشاد  بالقنا  یاھفدھ  هب  نالک  هاگن  دیاب  هاگـشناد  طیحم  وجـشناد و  دنک . شالت  دیاب  وجـشناد  مینک ؛ شالت  دیاب  مینک ؛ راک  دیاب  میـشاب و  هتـشاد 

یهثداح کـی  دـینیبیم  منکیم . دـیکات  نآ  یور  نم  هک  تسا  یزیچ  نآ  نیا  دـنک . هدافتـسا  داتـسا  وجـشناد و  رـصنع  زا  هاگـشناد و  طـیحم  زا  دـناوتن  نمـشد  دیـشاب  بقارم 

، دنراذگیم ریسفت  نآ  یور  ایند  رد  هلصافالب  دینیبب  دنضرتعم ؛ دندنمهلگ ، یاهیضق  کی  رد  دیاش  الثم  یدادعت  کی  ناتدوخ ، هاگشناد  نیمھ  رد  الاح  داتفایم ، قافتا  یکچوک 

، ار تیمکاح  ینعی  تھج . نآ  لباقم  یهطقن  رد  تسرد  هکلب  هدرک ، ار  مادقا  نیا  هداد ، ماجنا  ار  تکرح  نیا  تھج  نآ  رطاخ  هب  وجـشناد  نآ  هک  یتھج  اب  هن  دـنراذگیم ، لیلحت 

. تسا رتمزال  هشیمھ  زا  یرایشھ  نیا  هاگشناد  طیحم  رد  دوب ؛ رایشھ  دیاب  لئاسو . نیا  اب  دنربیم  لاوس  ریز  ار  مالسا  ار ، ماظن 

نایوجشناد  / ١٣٨٧/٠٧/٠٧ رادید  رد  تانایب 

یولھپ یهرود  یاھتفرشیپ  لثم  متفگ ؛ ار  شاهنومن  کی  تسا . هھاریب  هک  دننکیم  داھنشیپ  تفرـشیپ  یارب  ار  یئاھهار  اھزیچ و  کی  تاقوا  یھاگ  دیـسرت . دیاب  اھهھاریب  زا 

؛ دوب هھاریب  اعقاو  هک  دوب  وگلا  کی  نآ  تسین -  تقو  نوچ  تسین ؛ هسلج  نیا  رد  شلیصافت  یاج  الاح  هک  دوب -  طوقس  تفرسپ و  شایضعب  فقوت و  شایـضعب  اتقیقح  هک 

نارود رد  هایـس  موش و  لاس  تصـش  هاجنپ  نآ  رد  هک  دوشیم  نیمھ  شاهجیتن  هک  ندرک  تکرح  اھنآ  لابند  نداد و  رارق  کالم  راـیعم و  ار  اـھیبرغ  ندرک ، شوخلد  رھاوظ  هب 

. دش هدھاشم  یولھپ 

هدروآ رھاوظ  زا  یمـسا  مود ، یهنومن  نیا  رد  تشاد . هجوت  دـیاب  دوشب ؛ ادـیپ  مھ  ام  نامز  رد  تسا  نکمم  یھاگ  هک  تسا  یئاھهنومن  اھهھاریب ، نیا  زا  رگید  یهنومن  کی 

رد هقباـسم  نیا  رد  تفرـشیپ  کرحت و  زا  یدـیمون  تلاـح  کـی  نکیل  دوشیمن ؛ یفن  دـشیم ، هدـید  لوا  لکـش  نآ  رد  هک  هچنآ  لـثم  مھ  یمالـسا  یناریا و  تیوھ  دوـشیمن ،

، تسا ینتفاینتسد  الاو و  یهطقن  کـی  هب  هاـگن  کـی  دـننکیم ، برغ  هب  هک  یھاـگن  ینعی  دوشیم . هدـھاشم  هعماـج  نایوگنخـس  روما و  نارادهتـشررس  ناراذگتـسایس و 

نیا دناهدرک ؛ تفرـشیپ  همھ  نیا  نوگانوگ  یاھهنیمز  رد  دنیولج ، ردـقنیا  یملع  ظاحل  زا  اھنیا  زورما  تسیچ ؛ هیـضق  عقاو  اقآ  دـنیوگیم  ینیبعقاو ! دـنراذگیم  مھ  ار  شمـسا 

« يناسنا مولع  ءاقترا  لوحت و   » 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 11هاگياپ  هحفص 6 
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؛ دـناهداد هئارا  یراکتبا  ون ، یهیرظن  همھ  نیا  رکف ، همھ  نیا  رظن ، همھ  نیا  یـسایس ؛ لئاسم  یعامتجا ، لئاسم  یاھهنیمز  رد  یناـسنا ، مولع  رد  فلتخم  تاـیرظن  همھ 

اب هچ  هک  مدوب  هجاوم  لیبق  نیا  زا  یدارفا  اب  مدوخ  هدنب  لاس ، یس  نیا  لوط  رد  اھراب  دراد . دوجو  اھنآ  رد  یاهیحور  نینچ  کی  ینعی  میـسرب ؟ اھنیا  درگ  هب  میناوتیم  یک  ام 

اھنیا درگ  هب  میناوتیمن  هک  ام  مینک ! تکرح  دیاب  اھنیا  لابند  اما  مینک ، تفرشیپ  دیاب  هتبلا  ام  اقآ   » هک دندرکیم  نایب  ار  انعم  نیمھ  لاح ، نابز  اب  ای  حیرـص  همین  ای  حیرـص  نابز 

. تسا هھاریب  کی  مھ  نیا  ار .»؟ ناتدوخ  دیھدیم  تمحز  دوخیب  ارچ  مینزب ؛ ولج  اھنیا  زا  هکنیا  هب  دسرب  هچ  میسرب ،

هعسوت  / ١٣٨٧/١٠/٢١ مجنپ  همانرب  یلک  یاھتسایس  غالبا 

یمک اقترا  یشزومآ ، یاھشور  اھهمانرب و  نوتم و  رد  یرگنزاب  حالصا و  هزیگنا ، اب  دعتسم و  دارفا  بذج  مولع ، نیا  تلزنم  هاگیاج و  تیوقت  اب : یناسنا  مولع  اقترا  لوحت و 

. یشیدنادازآ دقن و  یزادرپهیرظن ، جیورت  یشھوژپ و  یاھتیلاعف  زکارم و  یفیک  و 

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

شخبدیون هدننک و  دنـسرخ  نم  یارب  یلیخ  نیا  هدش . لیدبت  یمومع  نامتفگ  کی  هب  شناد  یاھزرم  زا  روبع  موزل  ملع و  دیلوت  اھھاگـشناد  رد  منیبیم  نم  هناتخبـشوخ 

رد همھ  دـنتفگ ، هریغ  تاطابترا و  یرورپهبخن و  زکارم و  داجیا  شھوژپ و  قیقحت و  شناد و  یاـھهنیمز  رد  نم  نازیزع  نیا  هک  یئاھداھنـشیپ  نیا  دـینک . یئارجا  دـیاب  تسا .

هب هجوـت  اـب  اـما  تسا ؛ بوـخ  اـم  تفرـشیپ  تعرـس  زورما  میبـقع . اـم  درک . لاـبند  دـیاب  ار  هار  نیا  تسا . شزرااـب  رایـسب  نیا  تـسا . مـلع  دـیلوت  یهلئـسم  نـیمھ  تـھج 

زا مینک ؛ هدافتـسا  ربنایم  یاھھار  زا  میورب ؛ شیپ  یلیخ  دـیاب  ام  تسین . یدایز  مھ  زاب  دـشاب  رتشیب  نامتعرـس  هچ  رھ  دراد ، اـم  روشک  هک  هتـشذگ  یاھیگدـنامبقع 

. میشاب هتشاد  دیلوت  مولع  یهمھ  رد  دیاب  ام  میربب ؛ هرھب  ناوارف  باتش 

یداصتقا و لـئاسم  باـب  رد  هکیناـنچمھ  دـشاب . هتـشاد  دوجو  نزاوت  لداـعت و  نآ  رد  ینعی  دـشاب ؛ تادراو  تارداـص و  یهطبار  دـیاب  ملع  یهنیمز  رد  اـھروشک  نیب  یهطبار 

، دینک دراو  ار  ملع  دـشاب . روج  نیمھ  دـیاب  مھ  ملع  یهنیمز  رد  دـنکیم ، نبغ  ساسحا  دوشیم و  یفنم  شزارت  دـش ، شتارداص  زا  رتشیب  شتادراو  یروشک  رگا  یناگرزاب ،

نیا دیـشاب ، نارگید  ملع  ناوخ  راوخهزیر  امئاد  امـش  رگا  الاو  دشاب . هفرط  ود  نایرج  دیاب  دینک . رداص  رتشیب -  ای  دینکیم -  دراو  هک  هزادـنا  نامھ  هب  لقادـح  اما  درادـن ؛ یبیع 

یفنم مھ  اج  نیا  رد  امش  یناگرزاب  زارت  دیـشاب  بظاوم  دیھدب . نارگید  هب  دینک و  دیلوت  مھ  امـش  اما  دیریگب ؛ ارف  نارگید  زا  دینک ، بلط  دیریگب ، ار  ملع  تسین . تفرـشیپ 

تدـش تعرـس و  اب  یتسیاب  اھراک  نیا  اما  هدـش ؛ یبوخ  یاھراک  بالقنا  لوا  زا  هدوب . یفنم  زارت  ام  زارت  اـیند ، رد  ملع  یئافوکـش  نرق  ود  یکی  نیا  رد  هنافـساتم  دـشابن .

. دنک ادیپ  همادا  رتشیب  هچرھ 

لثم برغ ، یسانشهعماج  یاھهیرظن  هفسلف . یسانشناور ، یـسانشهعماج ، تسین : نآ  زا  رتمک  یناسنا  مولع  تیمھا  تسین ؛ یعیبط  مولع  مھ  طقف  مروظنم  هتبلا 

زا دـینک ؛ یزادرپهیرظن  دـینک ؛ رکف  دینیـشنب  ارچ !؟ درادـن ! درگرب  ورب  رگید  نیا  هتفگ ؛ یروج  نیا  سانـشهعماج  نـالف  رتربـتعم ! مھ  نآرق  زا  تسا ؛ ربـتعم  اھیـضعب  یارب  نآرق 

. تسا تفرشیپ  یمتح  تامازلا  وزج  هک  تسا  یئاھراک  یهلمج  زا  نیا  مینک . المرب  ار  نآ  طلغ  طاقن  مییازفیب و  یزیچ  نآ  رب  مینک ؛ هدافتسا  ایند  رد  اھشناد  نیا  یدوجوم 

اھهاگشناد  / ٠٨/١٣٨٨/٠۶ دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

یهیقب روـن و  ماـیپ  دازآ و  یتـلود و  یوجـشناد  ـالثم  مین  نوـیلیم و  هس  دودـح  هک  روـشک  یئوجـشناد  میظع  یهعوـمجم  نیا  نیب  رد  دـنداد ، شرازگ  اـم  هب  هـک  هـچنآ  قـبط 

، یموب راک  یناسنا ، مولع  یهنیمز  رد  ام  دـنکیم . نارگن  ار  ناسنا  تروص ، کی  هب  نیا  دـنایناسنا ! مولع  نایوجـشناد  اـھنیا  نویلیم  ود  دودـح  میراد ، روشک  یاھهاگـشناد 

دھاوـخب دـشاب و  یمالـسا  ینیبناـھج  هـب  دـقتعم  هـک  یزربـم  داتــسا  مـیراد ؟ ردـقچ  رگم  یناـسنا  موـلع  یاـھهنیمز  رد  هداـمآ  باـتک  مـیراد ؟ ردـقچ  یمالــسا  تاـقیقحت 

زا یرایسب  تسا . هدننک  نارگن  نیا  میریگیم ؟ اھهتشر  نیا  یارب  وجشناد  همھ  نیا  هک  میراد ، ردقچ  رگم  دھدب ، سرد  هریغ  ای  تیریدم  ای  یـسانشناور  ای  یـسانشهعماج 

دنوادـخ لابق  رد  ناسنا  تیلوئـسم  مدـع  تسا ، ناسنا  نتـشاگنا  ناویح  شیانبم  تسا ، یرگیدام  شیانبم  هک  دنتـسھ  یئاھهفـسلف  رب  ینتبم  یناسنا ، مولع  ثحابم 

هب میروایب  ار  نامھ  ام  انیع  دنتشون ، دنتفگ و  اھیبرغ  هک  ار  هچنآ  مینک ، همجرت  ار  یناسنا  مولع  نیا  بوخ ، تسا . ناھج  ناسنا و  هب  یونعم  هاگن  نتـشادن  تسا ، لاعتم 

نیا مینک ؛ لقتنم  اھناوج  هب  یسرد  یاھبلاق  رد  ار  نامدوخ  یاھـشزرا  یمالـسا و  یھلا و  ینابم  هب  یداقتعایب  دیدرت و  تیکاکـش و  عقاو  رد  میھدب ، میلعت  نامدوخ  ناوج 

یلاـع یاروش  رد  مھ  مولع ، ترازو  لـثم  یتـلود  یاـھهعومجم  رد  مھ  دریگب ؛ رارق  هجوت  دروم  یتسیاـب  هک  تسا  یئاـھزیچ  یهلمج  زا  نیا  تسین . یبوـلطم  یلیخ  زیچ 

. اھهاگشناد نوریب  اھهاگشناد و  دوخ  زا  معا  دراد ؛ دوجو  اجنیا  رد  هک  یریگمیمصت  زکرم  رھ  رد  مھ  یگنھرف ، بالقنا 

روشک  / ١٣٨٨/٠٧/٢٨ هوژپنآرق  ناوناب  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ینابم اب  ضراعتم  ینابم  یدابم و  رب  نامیناسنا  مولع  ام  روج -  نیمھ  مھ  رخاوا  نیا  اھراب ، مدرک -  یھاگـشناد  یاـھهعومجم  زا  یاهیـالگ  یناـسنا  مولع  یهراـبرد  نم 

یدام هاـگن  رب  ینتبم  اـبلاغ  تسا و  شنیرفآ  ملاـع  زا  یرگید  مھف  رب  ینتبم  تسا ؛ یرگید  ینیبناـھج  رب  ینتبم  برغ  یناـسنا  مولع  تسا . هدـش  اـنب  یمالـسا  ینآرق و 

ار یمالـسا  یقیقحت  رکف  هنوگچیھ  هکنیا  نودـب  یاهمجرت ، تروص  هب  ام  ار  یناسنا  مولع  نیا  تسا . یطلغ  یانبم  انبم ، نیا  تسا ؛ یطلغ  هاگن  هاـگن ، نیا  بوخ ، تسا .

ار یناسنا  مولع  ساسا  هیاپ و  هشیر و  هک  یلاح  رد  میھدیم ؛ میلعت  ار  اھنیا  فلتخم  یاھـشخب  رد  نامدوخ و  یاھهاگـشناد  وت  میروایم  دنک ، ادـیپ  هار  نآ  رد  میھدـب  هزاجا 

نآرق رد  ار  یناسنا  مولع  ینابم  درک و  هجوت  نآرق  قئاقد  تاکن و  هب  نوگاـنوگ  یاـھهنیمز  رد  دـیاب  تسا . نیا  ینآرق  شھوژپ  مھم  یاھـشخب  زا  یکی  درک . ادـیپ  دـیاب  نآرق  رد 

رب دنناوتیم  یناسنا  فلتخم  مولع  رد  نارظنبحاص  ناگدنھوژپ و  نیرکفتم و  تقونآ  دش ، نیا  رگا  تسا . یمھم  یساسا و  رایسب  راک  کی  نیا  درک . ادیپ  درک و  وجتسج  میرک 

هدافتـسا دنتـشاد ، تفرـشیپ  یناسنا  مولع  رد  هک  یناسک  اھیبرغ و  نارگید ، یاھتفرـشیپ  زا  دـنناوتیم  تقونآ  هتبلا  دـننک . انب  ار  یعیفر  یاھانب  ساسا  نیا  رب  هیاپ و  نیا 

. دشاب ینآرق  یانبم  دیاب  انبم  نکل  دننکب ، مھ 

نارھت  / ١٣٨٨/١١/١٣ هاگشناد  ناداتسا  مولع و  ریزو  رادید  رد  تانایب 

ام هب  فلتخم  یاھاج  زا  نوگانوگ  یاھشرازگ  نوچ  منادب ؛ مھ  رتشیب  رادقم  کی  نم  دیاش  ار  اھتفرشیپ  هتفرگ . ماجنا  یدیدج  یاھراک  هتفرگ ، ماجنا  تاعارتخا  یرادقم  الاح 

یتقو تفگ . دوشیم  اھعمج  نیا  رد  طقف  هک  تسا  یبلاطم  اھنیا  الاح  تسین . هدننک  یـضار  ملع  تفرـشیپ  رادـقم  نیا  متـسین و  یـضار  هدـنب  اتقیقح  اما  دـسریم ؛ یلیخ 

نکمم هدشیمن . مھ  نیا  زا  رتشیب  و  دشابن ، رـصقم  مھ  سک  چیھ  تسا  نکمم  هن ، میدرکن ؛ میتسناوتیم و  ام  هکنیا  هن  میتسین ، یـضار  تفرـشیپ  رادـقم  نیا  زا  میئوگیم 

عقوت نم  میـسرب . نآ  هب  دـیاب  هک  یئاجنآ  ات  میراد  هلـصاف  یلیخ  زونھ  ام  تسین ؛ هدـننک  دونـشخ  اعقاو  هدـنب  یارب  تیعقاو  نیمھ  اما  دـشاب ، نیمھ  مھ  بلطم  عقاو  تسا 

فدھ دیاب  نکیل  لوا -  فیدر  میوگیمن  الاح  میـسرب -  ایند  یملع  لوا  یاھفیدر  هب  یتسیاب  لاس  تسیب  ای  لاس  هد  فرظ  رد  امتح  هک  منکیمن  ضرع  هدنب  مرادن . مھ  یدایز 

یاھدیلوت لثم  شدیلوت  هک  تسین  یلوصحم  کی  ملع  تسا . نیا  شیانعم  ملع  دیلوت  دوشب . جراخ  اقلطم  یملع  تراسا  زا  روشک  لاس  هاجنپ  فرظ  رد  ولو  دشاب ؛ نیا  ام 

ار یدیدج  یاھـشناد  میـسرب ، شناد  یافرژ  هب  میھدب ، طسب  شرتسگ و  ار  شناد  هک  میـسرب  اجنآ  هب  ام  هرخالاب  دیاب  یلو  تسا ؛ دنمزاین  تامدـقم  یلیخ  هب  دـشاب ؛ رگید 

هکنیاامک دیسر ؛ دھاوخ  اھنآ  هب  رشب  اھدعب  هک  دراد  دوجو  اعطق  اھشناد  یرایسب  میراد ؛ زورما  ام  هک  تسین  یئاھشناد  نیمھ  طقف  رشب  یارب  نکمم  یاھشناد  مینک . ادیپ 

تاقیقحت هن  تشاد ، دوجو  ملع  هن  دوبن ؛ یربخ  اھنیا  زا  شیپ ، لاس  دـص  ات  دـندرک ، تبحـص  هک  یناسنا  مولع  نیا  زا  یلیخ  دوبن . شیپ  لاـس  دـص  اـت  اھـشناد  زا  یرایـسب 

ام تساھنیا . زا  رتشیب  یلیخ  شتخانش  تفرعم و  تیلباق  ملاع  تساھنیا . زا  شیب  یلیخ  شعاستا  تیلباق  رشب  دمآ . دوجو  هب  دعب  تشاد ؛ دوجو  اھهتـشر  نآ  رد  یملع 

« يناسنا مولع  ءاقترا  لوحت و   » 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 11هاگياپ  هحفص 7 
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توافت میھدـب . رارق  ناسنا  تداعـس  یهلیـسو  ار  ملع  هتبلا  و  میمھفب . تسا ، نکمم  هچرھ  میورب ؛ شیپ  تسا ، نکمم  هچرھ  اـھهصرع  نیا  رد  هک  میـسرب  یئاـج  هب  دـیاب 

یارب رـشب ، دـشر  یارب  رـشب ، تداعـس  یارب  میھاوخیم  ار  ملع  ام  تسا . نیمھ  رد  تسیرگنیم ، ملع  هب  یدام  یایند  هک  یھاـگن  اـب  ملع ، هب  مالـسا -  ینعی  نید -  هاـگن 

. رشب یمیدق  یاھوزرآ  تلادع و  رارقتسا  یارب  رشب ، یئافوکش 

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

یـشزرا دراد ، یرادقم  نزو و  یزور ، رھ  یھام  رھ  رد  و  یھام ، رھ  یلاس  رھ  رد  و  تسا ، هدنارذگ  بالقنا  نارود  هک  یئاھلاس  زا  یلاس  رھ  درذـگب . تقو  میراذـگب  دـیابن  ام 

هدنام هراکهمین  اھراک  زا  یخرب  درک ، لوغشم  دوخ  هب  ار  اھنھذ  زا  یضعب  نازیگناهنتف  تالاغتـشا  هک  لاس ٨٨  زا  هام  تشھ  رد  تسا  نکمم  داد . تسد  زا  ار  نیا  دـیابن  دراد ؛

یتاقیقحت زکارم  اھهاگشناد و  لوا ، یهجرد  رد  قیقحت  ملع و  یهصرع  دراد : دوجو  ینوگانوگ  یاھهصرع  دشاب . یعیرـس  تکرح  کی  تکرح ، دیاب  دوشب . ناربج  دیاب  دشاب ؛

لحارم دـنھدب ؛ شیازفا  ملع  قیقحت و  رد  ار  ناشتمھ  یتسیاب  تسا ، زاین  دروم  روشک  یارب  هک  یئاھـشخب  یهمھ  رد  یناسنا  مولع  یبرجت ، مولع  اـھهنیمز ، یهمھ  رد 

. دننک رتمکارتم  دیاب  ار  راک  دنھدب ؛ رارق  ناشرظن  دم  ناشمشچ و  لباقم  رد  ار  یرترود 

نیا سپ  دـنھدب . رارق  ناھج  نادنمـشناد  یارب  یملع  عجرم  کی  ار  ناشروشک  رگید ، یهھد  ود  یکی  تشذـگ  اب  هک  دـشاب  نیا  ناشتمھ  ام  ناـناوج  دـیاب  مدرک ؛ ضرع  نم 

. قیقحت ملع و  یهصرع  رد  فعاضم  راک  فعاضم و  تمھ  دش 

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

نیا مئاد ، روضح  نیا  دنک ؛ راک  هچ  تسیاب  هاگشناد  رد  دنادیم  یجیـسب  داتـسا  سپ  بخ  میراد . مزال  ار  نیا  تسا ؛ مزال  نارمچ  دیھـش  زارت  رد  ناسنا  شرورپ  هاگـشناد  رد 

یاھطیحم رد  داتـسا  شقن  دراد . شقن  یلیخ  داتـسا  و  دـش . هتفگ  هک  تساھانعم  نیا  هب  یجیـسب  داتـسا  یارب  هنادـھاجم  هناـصلخم و  روضح  نیا  ماـگنھب ، اـجب و  روضح 

. تسا هدننک  تیبرت  داتسا ، دشاب ؛ یبرم  دناوتیم  داتسا  شور  داتسا و  شنم  هکلب  تسین ؛ شناد  یهدنزومآ  طقف  داتسا  تسا . یمھم  هتسجرب و  رایسب  شقن  یـشزومآ 

یھاگ تسا . رتشیب  یلیخ  هک  یـضعب  زا  تسا ؛ رتشیب  ملعتم  یدام  یونعم و  یملع و  تفرـشیپ  رد  رثوم  لـماوع  یهیقب  ریثاـت  زا  رھاـظلایلع  درگاـش ، یور  داتـسا  ریثاـت 

ای ینید  مولع  یهتـشر  امتح  تسین  مھ  مزال  نیدتم . یاھناسنا  هب  دنک  لیدبت  اجب  یهلمج  کی  اب  ار  زومآشناد  ای  وجـشناد  یهعومجم  کی  ار ، سالک  کی  دـناوتیم  داتـسا 

ناتنابز رب  هملک  کی  دیناوتیم  یناسنا -  ریغ  یناسنا و  مولع  یرگید -  سرد  رھ  رد  ای  یضایر ، سرد  رد  ای  کیزیف ، سرد  رد  اج  کی  یھاگ  امـش  هن ، دنک ؛ سیردت  ار  فراعم 

دنکیم لیدبت  ار  وا  دنامیم و  ناوج  نیا  لد  رد  هک  دینکب  یھلا  عنـص  راگدرورپ و  تردق  هب  هراشا  تشگنا  کی  ای  دـینکب ، نآرق  یهیآ  کی  زا  بوخ  یهدافتـسا  کی  ای  دـینک ، یراج 

. تسا یروجنیا  داتسا  نموم . ناسنا  کی  هب 

مھ یچرھ  ناشسرد  الاح  دننکیم -  لمع  لباقم  یهطقن  تسرد  هک  دنمک -  هچرگا  دنتسھ -  ام  زورما  یاھهاگشناد  رد  یدیتاسا  هنافـساتم  تسھ . هتبلا  مھ  شـسکع 

دیماان روشک  رد  شروضح  یهدنیآ  زا  دننکیم ، دیماان  شروشک  یهدنیآ  زا  دننکیم ، دـیماان  شدوخ  یهدـنیآ  زا  ار  ناوج  نیا  هملک ، کی  اب  و  تسین -  ای  تسا  طوبرم  تسا ؛ هک 

مھ لیبق  نیا  زا  دننکیم . اھر  دننکیم و  ناگناگیب  یهدولآ  ملاسان و  یاھهمـشچرس  زا  ندیـشون  یهنـشت  ار  وا  دننکیم ، انتعایب  شدوخ  یهتـشذگ  ثاریم  هب  ار  وا  دننکیم ،

مولعم میراد ، یجیـسب  داتـسا  زا  هک  یایقلت  اب  مینکیم و  داتـسا  یارب  هک  یئانعم  اب  مینکیم ، جیـسب  یارب  هک  یئانعم  اب  نیاربانب  دراد . یـشقن  نینچ  کی  داتـسا  میراد .

. تسا یساسح  شقن  ردقچ  هاگشناد  رد  اھامش  شقن  هک  دوشیم 

مق  / ١٣٨٩/٠٧/٢٩ هیملع  هزوح  دیتاسا  الضف و  بالط و  رادید  رد  تانایب 

نیا تسا . نیمھ  رطاخ  هب  نالوئـسم -  هب  مھ  اھهاگـشناد ، هب  مھ  مداد -  رادشھ  مومـسم  اتاذ  یاھـشناد  نیا  رطخ  اھهاگـشناد و  رد  یناسنا  مولع  یهرابرد  هدنب  هکنیا 

فرح تسا ؛ یرگید  ینیبناھج  رب  یکتم  تسا ؛ یمالسا  ماظن  یمالـسا و  تکرح  اب  فلاخم  ضراعم و  اتیھام  هک  دراد  یئاھاوتحم  تسا ، جئار  زورما  هک  یایناسنا  مولع 

سار رد  روشک ، داصتقا  سار  رد  هاگـشناد ، سار  رد  دنیآیم  ناریدم  نیمھ  دنوشیم ؛ تیبرت  اھنآ  ساسا  رب  ناریدـم  دـش ، جـئار  اھنیا  یتقو  دراد . یرگید  فدـھ  دراد ، یرگید 

نیا رد  ار  یمالـسا  تایرظن  دـنفظوم  هک  دنتـسھ  یئاھهناوتـشپ  نید  یاملع  هیملع و  یاھهزوح  دـنریگیم . رارق  هریغ  هریغ و  تینما ، یجراخ ، یلخاد ، یـسایس  لئاسم 

یاملع شاهناوتشپ  یمالسا  ماظن  سپ  نوگانوگ . یاھیزاسهنیمز  یارب  یزیرهمانرب ، یارب  دنراذگب ، رایتخا  رد  ار  اھنآ  دننک ، صخشم  دنـشکب ، نوریب  یھلا  نوتم  زا  هنیمز 

. تسوا هاگهیکت  نوچ  تسا ، هیملع  یاھهزوح  زا  تیامح  هب  فظوم  ماظن  اذل  تسا ؛ یمالسا  تایرظن  رظنبحاص و  یاملع  نید و 

لاس ٩٠  / ١٣٩٠/٠١/٠١ زاغآ  رد  یوضر  رھطم  مرح  رد  تانایب 

دیاب هک  تسا  مزال  راک  کی  یرادا  ماظن  لوحت  الثم  دنتیولوا . یاراد  همھ  هک  دراد  دوجو  یمھم  یاھلصفرس  هتبلا  دریگب . ماجنا  دیاب  لاسما  هک  یراک  لاسما و  راعـش  دروم  رد 

تسا یساسا  راک  کی  قیقحت ، شزومآ و  زکارم  رد  اھهاگشناد و  رد  یناسنا  مولع  هاگیاج  تسا ؛ یناینب  راک  کی  شرورپ ، شزومآ و  لوحت  دریگب ؛ ماجنا 

نایوجشناد  / ١٩/١٣٩٠/٠۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تـشپ هکنیا  دوب . یقیقد  هدیجنـس و  بلطم  رایـسب  دـنتفگ ، هک  یبلطم  الوا  تسا . تسرد  الماک  هک  دـندرک ، نایب  یناسنا  مولع  دروم  رد  مرتحم  مناـخ  نیا  ار  یاهتکن  کـی 

تاـبثا تسرد و  فرح  ـالماک  تسا ، هشیدـنا  رکف و  دـشاب ، هبرجت  ملع و  هک  هچنآ  زا  شیپ  شیب و  اـھتلم  لوـحت  ادـبم  هکنیا  دراد ؛ دوـجو  رکف  تفرـشیپ  موـلع ، تفرـشیپ  رس 

رد هک  ار  اـھیبرغ  یاھهتـسناد  هک  میتـفگن  هجو  چـیھ  هب  اـم  مھدـیم . جرخ  هب  تیـساسح  یناـسنا  موـلع  لـئاسم  یور  نم  هک  تـسا  لـیلد  نـیمھ  هـب  تـسا . یاهدـش 

مھ مناخ  نیا  تانایب  رد  مینکن . دـیلقت  میئوگیم  ام  میناوخن ؛ ار  اھنیا  یاھباتک  اـی  میریگن  داـی  دنتـشاد ، یداـیز  ینرق  دـنچ  یاھتفرـشیپ  یناـسنا  مولع  نوگاـنوگ  یاـھهنیمز 

. تسا یتسرد  یهتکن  تشاد و  دوجو  هتکن  نیمھ 

الماک ار  نیا  دشاب ، هتخانش  ار  شیاھمدآ  دشاب ، هتسناد  دشاب ، هدناوخ  ار  سناسنر  خیرات  هک  سک  رھ  دریگیم . همشچرس  یدام  تارکفت  زا  برغ  رد  یناسنا  مولع  ینابم 

زا اـم  هـک  درادـن  مـھ  یداریا  چـیھ  تـسا . تواـفتم  یناـبم  نآ  اـب  اـم  یرکف  یناـبم  اـما  هدـش ؛ برغ  رد  مـھ  ینوگاـنوگ  تـالوحت  ادــبم  سناـسر  بـخ ، دــھدیم . صیخــشت 

اھراب نم  مینک . هدافتسا  هداد ، شرتسگ  ای  هدرک  دیلوت  داجیا و  برغ  هک  یناسنا  مولع  یاھهتـشر  یهمھ  تاطابترا و  مولع  هفـسلف و  یـسانشهعماج و  یـسانشناور و 

« - نیـصلاب ولو  ملعلا  اوبلطا   - » میریگب دای  قرـش  زا  میریگب ، دای  برغ  زا  میریگب ، دای  تسا  مزال  مینکیمن . یگتـسکشرس  ساسحا  هجو  چـیھ  هب  یریگدای  زا  ام  هک  ماهتفگ 

دوشیمن هک  هشیمھ  دوشن . یھتنم  اـم  دوخ  رکفت  تردـق  یھاـگآ و  یئاـناد و  هب  یریگداـی  نیا  هک  مینکیم  یگتـسکشرس  ساـسحا  نیا  زا  اـم  تسا . نشور  هک  نیا  بخ ،

ود کی  یـضیعبت ، کی  ایند  رد  دـنھاوخیم  هدوب ؛ نیمھ  میدـق  زا  برغ  یرامعتـسا  تسایـس  دـنھاوخیمن ؛ ار  نیا  اـھیبرغ  میوش . داتـسا  اـت  مینکیم  یدرگاـش  دوب ؛ درگاـش 

. دشاب هتشاد  دوجو  یملع  لئاسم  رد  یاهجرد  ود  کی  یایتیوھ ،

یهدیـشکوتا راونون  رھاظ  مغریلع  اھیبرغ  دینیبب  ات  دیناوخب  ار  رامعتـسا  یهرود  خیرات  دیناوخب . خیرات  هک  منکیم  هیـصوت  نم  مھ  زاب  تسا . خیرات  یناسنا ، مولع  زا  یکی 

تحت یاھتلم  نتشادھگن  رود  رد  دنـشکب ؛ ار  اھمدآ  طقف  هکنیا  هن  دندرک . هلوقم  نیا  رد  یمیظع  یرگیـشحو  هچ  ناشرـشب ، قوقح  یاھهیعاد  بترم و  مظنم و  یهدزنلکدا 

دای ار  یناسنا  مولع  میئوگیم  ام  دـتفین . قافتا  نیا  میھاوخیم  ام  دـندرک . یدایز  شالت  مھ  اھهنیمز  یهمھ  رد  تفرـشیپ  ناکما  تفرـشیپ و  یهصرع  زا  ناشدوخ  رامعتـسا 

، دوشیم جراخ  ام  یاھزرم  زا  هک  یرفن  کی  رھ  هاگنآ  داتفا ، قافتا  نیا  هک  یتقو  هلب ، مینک . رداص  ایند  هب  ار  نیا  مینک و  دـیلوت  ناـمدوخ  ار  نآ  یموب  لکـش  میناوتب  اـت  میریگب 

. تسا نیا  یناسنا  مولع  یهنیمز  رد  ام  فرح  میشابن . دلقم  مولع  نیا  رد  میئوگیم  ام  نیاربانب  تسام . یاکتا  دیما و  یهیام 

« يناسنا مولع  ءاقترا  لوحت و   » 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 11هاگياپ  هحفص 8 
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نایوجشناد  / ١٩/١٣٩٠/٠۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ام دـش : ضرع  هک  تسا  یزیچ  نامھ  منکیم ، رارکت  نم  میتفگ و  یناسنا  مولع  باب  رد  ام  هک  هچنآ  منکب ؛ ضرع  نم  ار  هتکن  نیا  دـش ، تبحـص  هک  یناـسنا  مولع  دروم  رد 

؛ دوشب مک  ای  دوشن  فذح  ای  دوشب  فذح  هاگشناد  رد  یناسنا  مولع  یاھهتشر  نالف  هک  دینک  ضرف  الاح  اما  میشاب . دلقم  دیابن  مینک ؛ داھتجا  یناسنا  مولع  رد  یتسیاب 

اھهتشر زا  یضعب  دننادب  تحلصم  تسا  نکمم  تسا . نیلوئـسم  راک  تسین ، نم  راک  ینعی  منکیم ؛ تابثا  هن  منکیم ، یفن  هن  نم  مرادن . یرظن  چیھ  اھزیچ  نیا  یور  نم 

. دننک راک  اھهنیمز  نیا  رد  هشیدنا  رکف و  نابحاص  دریگب و  ماجنا  قیمع  راک  یناسنا  مولع  باب  رد  هک  تسا  نیا  نم  فرح  تسین ؛ نیا  نم  فرح  دننکن ؛ ای  دننک  فذح  ار 

یملع  / ١٣٩٠/٠٧/١٣ ناگدیزگرب  ناگبخن و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یور دناهتـسشن  اھاج  یـضعب  مدـید  دـعب  مدرک ، حرطم  ار  ملع » دـیلوت   » یهلئـسم یزور  کی  نم  دـمآیم . نیگنـس  اھـشوگ  هب  هک  دـشیم  هتفگ  یئاھزیچ  کـی  یزور  کـی 

دیدنمهلگ اھامـش  هدمآ ؛ رد  یعطق  نامتفگ  کی  تروص  هب  نیا  زورما  تسین ! دیلوت  لباق  ملع  هک  یظفل -  یهشقانم  کی  الاح  دننکیم -  هشدخ  دنراد  ملع » دیلوت   » یهملک

. دراد ریثات  امتح  دینک ؛ رکف  دینک ، راک  و  درک . راک  یتسیاب  نیاربانب  تسا . تفرشیپ  یلیخ  نیا  دوریمن . شیپ  شدوخ  صاخ  عطقم  رد  راک  نیا  هک  نیا  زا 

. منادـیم مھم  یلیخ  ار  هیاپ  مولع  نم  ماهدرک . ثحب  هیاپ  مولع  هب  عجار  راب  نیدـنچ  نم  دـندرک ، هراشا  هک  روط  نیمھ  تسیچ ؟ هیاپ  مولع  دروم  رد  مرظن  دـش  لاوس  نم  زا 

یارب امش  دیراذگیم . ناتبیج  یوت  امـش  هک  یلوپ  لباقم  رد  تسا  یکناب  یهریخذ  کی  لثم  میراد ، ام  هک  یایدربراک  مولع  اب  یهسیاقم  رد  هیاپ  مولع  متفگ  یتقو  کی  نم 

جرخ دیراذگیم و  ناتبیج  یوت  لوپ  مھ  رادقم  کی  هتبلا  تسا . نآ  امش  یاھدمآرد  اشنم  امش ، دیما  یهیام  امش ، راک  یهناوتـشپ  هک  دیراد  یکناب  رئاخذ  رادقم  کی  ناتدوخ 

کی مینکیم . جرخ  میراد  ام  هک  تسا  یئاھلوپ  نیمھ  شاهمھ  اھنیا  دراد ، دوجو  زورما  هک  یایدربراک  مولع  نیا  تسا . نیا  هیـضق  عقاو  مینک ؛ تراسج  میھاوخیمن  دـینکیم .

تسا یئاھلوپ  اھنیا  دشاب ؛ هتشاد  نامرد  تمالس و  دشاب ، هتشاد  یکشزپ  دشاب ، هتشاد  عیانص  دشاب ، هتشاد  یزاسرھش  دشاب ، هتشاد  یـسدنھم  تسا  روبجم  تلم 

. تسا هیاپ  مولع  مولع ، نیا  یلصا  یهشیر  هیام و  اما  مینکیم ؛ جرخ  میراد  هنازور  هک 

کی ام  مھ  ادـعب  هللااـشنا  متـشاد ، یئاھتبحـص  کـی  مھ  ـالبق  مدرک ، اـھناوج  اھوجـشناد و  نیمھ  اـب  یتبحـص  کـی  یناـسنا  مولع  هب  عجار  مھ  ناـضمر  هاـم  لاـسما  نم 

یهمھ اـتقیقح  تسا . شناد  حور  یناـسنا  موـلع  تشاد . میھاوـخ  بوـخ  یاـھناوج  امـش  لاـثما  گـنھرف و  رکف و  باحـصا  نیمھ  اـب  یناـسنا  موـلع  صوـصخم  یاهسلج 

میراد فرط  مادک  ام  هک  دنکیم  صخشم  دھدیم ، تھج  یناسنا  مولع  تسا . یناسنا  مولع  نآ ، حور  هک  تسا  دبلاک  کی  لثم  هعماج ، کی  رد  رترب  تاکرحت  یهمھ  اھشناد ،

هعماج تاکرحت  یهمھ  هک  دوشیم  نیا  هجیتن  دش ، راوتـسا  طلغ  یاھینیبناھج  طلغ و  یاھهیاپ  رب  دـش و  فرحنم  یناسنا  مولع  یتقو  تسیچ . لابند  ام  شناد  میوریم ،

نیا اما  تسا ؛ یخیرات  ریظنیب  یهدیدپ  کی  برغ  شناد  تسین . یکچوک  زیچ  تسین ؛ یخوش  دراد ، برغ  هک  یـشناد  زورما  دوریم . شیپ  یفارحنا  شیارگ  کی  تمـس  هب 

؛ هتفر راک  هب  اھتلم  تورث  ندیشکالاب  هار  رد  هتفر ، راک  هب  ملظ  هار  رد  هتفر ، راک  هب  یریگهدرب  یرادهدرب و  هار  رد  هتفر ، راک  هب  رامعتسا  هار  رد  یدامتم  یاھلاس  لوط  رد  شناد 

زیچ کی  ملع  دوخ  هک  تمظع -  نیا  اب  ملع  نیا  هک  تسا  طلغ  یریگتھج  طلغ و  شنیب  طلغ ، هاگن  طلغ ، رکف  نامھ  رثا  رب  نیا  دننکیم . دـنراد  راک  هچ  دـینیبیم  هک  مھ  زورما 

. دندرک نایب  اجنیا  ناتسود  زا  یکی  ار  یبوخ  تاکن  یناسنا  مولع  دروم  رد  هتبلا  دتفایم . راک  هب  اھتھج  نیا  رد  تسا -  یمیرک  زیزع و  یهدیدپ  کی  تسا ، یفیرش 

بالقنا  / ١٣٩١/١٢/٠١ ربھر  اب  رامع  ملیف  یمدرم  یهراونشج  ناراکردناتسد  نالوئسم و  زا  یعمج  رادید 

هدـننک نییعت  رایـسب  یـسفنت  یاوھ  نیا  ندوب  کاپ  ای  هدولآ  نیاربانب  دـنراد  هدـھع  رب  ار  هعماج  تیادـھ  هک  تسا  روشک  هبخن  یاھهعومجم  یـسفنت  یاوھ  یناسنا  مولع 

. تسا

بالقنا  / ١٣٩١/١٢/٠١ ربھر  اب  رامع  ملیف  یمدرم  یهراونشج  ناراکردناتسد  نالوئسم و  زا  یعمج  رادید 

اب رثوم  طابترا  ورگ  رد  زین  اھهیاپ  نیا  حالـصا  تسین و  ریذپناکما  یبرغ  یناسنا  مولع  یتفرعم  یاھهیاپ  حالـصا  نودب  نویزیولت  امنیـس و  رد  لوحت  یناسنا و  مولع  رد  حالـصا 

. تسا نید  یاملع  هیملع و  یاھهزوح 

یگنھرف  / ١٣٩٢/٠٩/١٩ بالقنا  یلاع  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

نم هب  یبوخ  لصفم و  شرازگ  کی  اجنیا -  زورما  دنتـسین  هکنیا  لثم  دادـح -  رتکد  یاقآ  هتبلا  تسا . مھم  یلیخ  هک  تسا  یرگید  یهلئـسم  مھ  یناـسنا  مولع  یهلئـسم 

راک نیا  یجورخ  نتشادن  زا  مھ  ناتسود  زا  یضعب  بخ  هک  هتفرگ ، ماجنا  دنتـسھ  نآ  لوئـسم  ناشیا  هک  یتئیھ  رد  یناسنا  مولع  یهنیمز  رد  هک  ییاھراک  دروم  رد  دنداد 

موـلع لوـحت  یفـسلف  یملع و  یاـنبم  هک  تسا  نیا  مھ  راـک  نیرتیـساسا  هدـنب  رظن  هب  دوـشب . حرطم  دـیاب  اروـش  یهسلج  رد  اـھنیا  هک  دـننکیم ، تیاکـش  دـندنمهلگ و 

. دریگب ماجنا  یتسیاب  هک  تسا  یلوا  راک  یساسا و  راک  نیا  دوشب ؛ نیودت  دیاب  یناسنا 

اھهاگشناد  / ١١/١٣٩٣/٠۴ دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

هک میتسھ  نآ  دنمزاین  ام  اتقیقح  هدش . هتفگ  اررکم  مھ  راک  نیا  لیالد  میدرک ؛ حرطم  ار  بلطم  نیا  شیپ  ىتدم  زا  هک  تسا ، ىناسنا  مولع  ىهلئسم  مھ  رگید  ىهلئسم 

، هن مینادـب -  زاینىب  ار  ناـمدوخ  نارگید  ىقیقحت  ىملع و  ىرکف و  راـک  زا  اـم  هک  تسین  نیا  ىاـنعم  هب  نیا  دـیایب . دوجوهب  روشک  رد  ىناـسنا  مولع  رد  نیداـینب  لوحت  کـی 

هک تسا  نیا  فرح  درک -  هدافتـسا  دـیاب  تاعلاطم  نآ  زا  دـندرک ، هعلاطم  دـندرک ، رکف  دـندرک ، راک  هنیمز  نیا  رد  تسا ؛ اـھىبرغ  ىهتخادرپوهتخاـس  ىناـسنا  مولع  زا  ىخرب 

راگزاس ىنید  ىنابم  اب  تسین ، راگزاس  ىمالـسا  ىنابم  اب  نیا  تسا ؛ ىدـیحوت  ریغ  ىانبم  تسا ، ىداـم  ىاـنبم  تسا ، ىھلاریغ  ىاـنبم  ىبرغ ، ىناـسنا  مولع  ىاـنبم 

ىھلا ىنیبناھج  ىھلا و  رکفت  ساسارب  هک  دناسر  دھاوخ  عفن  هعماج  درف و  هب  دوب و  دھاوخ  ناسنا  حیحص  ىهدننکتیبرت  دیفم و  حیحص و  ىتقونآ  ىناسنا  مولع  تسین .

ىتدـمدنلب راک  تسین -  ىدولآباتـش  راک  راک ، نیا  هتبلا  درک . رکف  درک ، راـک  ىتسیاـب  نیا  ىور  درادـن ؛ دوجو  ىنونک  عضو  رد  ىناـسنا  مولع  ىاھـشناد  رد  زورما  نیا  دـشاب ؛

راک نیا  رد  دـیابن  هکنیا  نمـض  ىنعی  دـنھدب ، راـک  نیا  هب  ار  بساـنتم  تعرـس  تسا  مزـال  دنتـسھ ، راـک  نیا  لوغـشم  هک  مھ  ىناتـسود  اـھتنم  تسا -  ىمھم  راـک  تسا ،

ىاروش رد  هچنآ  رب  هوـالع  هک  مراد  عـالطا  مدینـش و  نم  هتبلا  دوشب . راـک  ىتسیاـب  تسین ؛ لوبق  دروم  تسین و  بولطم  راـک  نیا  رد  مھ  ىگدـنامبقع  درک ، ىگدزباـتش 

تـسا بوخ  اھراک  نیا  هک  دنھدیم ، ماجنا  دنراد  شوجدوخ  مھم و  ىاھراک  هنیمز  نیا  رد  مھ  هاگـشناد  ددـعتم  دـیتاسا  دریگیم ، ماجنا  هنیمز  نیا  رد  ىگنھرف  بالقنا  ىلاع 

. دوشب هنیمز  نیا  رد  روشک  هاگشناد  دیاع  روشک و  دیاع  ىجیاتن  هللااشنا  ات  دنک ، ىیازفامھ  رگیدکی  اب  ىراک  ىهعومجم  ود  نیا  ىنعی  دریگب ؛ رارق  طارص  کی  رد 

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

میحرلا نمحرا  مسب هللا 

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

: رب دیکات  اب  ناھج  رد  یروانف  یملع و  تیعجرم  بسک  فدھ  اب  یملع  رمتسم  داھج  - ١

. یزادرپ هیرظن  یروآون و  هعسوت  ملع و  دیلوت  - ١-١

. مالسا ناھج  یروانف  یملع و  بطق  هب  ناریا  لیدبت  یروانف و  ملع و  رد  روشک  یناھج  هاگیاج  اقترا  - ١-٢

. یداینب تاقیقحت  هیاپ و  مولع  هعسوت  - ١-٣

، هزیگنا اب  دعتـسم و  دارفا  بذـج  مولع ، نیا  تلزنم  هاگیاج و  تیوقت  اب : یمالـسا  بالقنا  یناـبم  ینید و  فراـعم  تخانـش  قیمعت  هژیوب  یناـسنا  مولع  اـقترا  لوحت و  - ۴-١
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. طوبرم یشھوژپ  یاھتیلاعف  زکارم و  یفیک  یمک و  اقترا  یشزومآ و  یاھشور  اھهمانرب و  نوتم ، رد  یرگنزاب  حالصا و 

. هژیو یزیر  همانرب  یراذگتسایس و  اب  هتفرشیپ  یاھیروانف  مولع و  هب  یبایتسد  - ۵-١

یگنھرف  / ١٣٩٣/٠٧/٢۶ بالقنا  یلاع  یاروش  دیدج  یهرود  زاغآ  مکح 

یاھهرود رد  هک  یناسنا  مولع  رد  لوحت  زین  شرورپ و  شزومآ و  یلاع و  شزومآ  زا  معا  روشک  یملع  یـشزومآ و  ماظن  رد  یزاـسون  لوحت و  عوضوم  یگنھرف و  یـسدنھم 

نیا دیاب  اذل  درک ، دھاوخ  یمالسا  بالقنا  هجوتم  یگرزب  تراسخ  روما  نیا  نداتفا  قیوعت  هب  تسا ، هدیسرن  بولطم  ماجنارس  هب  زونھ  تسا ، هدوب  دیکات  دروم  زین  هتشذگ 

سرب دوخ  ماجنارس  هب  نکمم  لوقعم و  نامز  تدم  یط  دیدج  یزیرهمانرب  یرگنزاب و  کی  اب  هدش و  هتفرگ  رتیدج  روما 

اھهاگشناد  / ١٣/٠۴/١٣٩۴ دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

تـسرد دـندرک ؛ هیکت  تعنـص ، رد  یتح  یناسنا ، مولع  تیمھا  یور  رب  یتسردـب  دـندرک ، تبحـص  یناسنا  مولع  یهرابرد  هک  ناتـسود  میبقع . یناـسنا  مولع  یهنیمز  رد 

یـسدنھم و لئاسم  هب  طوبرم  دصرد - هاجنپ  ای   - الثم دصرد  لھچ  دودح  یتعنـص ، تفرـشیپ  رد  دنتفگ  هک  دوب  بلاج  نم  یارب  دـنداد  نامزیزع  ردارب  نیا  هک  یرامآ  نیا  تسا .

یلیخ نیا  دنیوگیم ، تسار  تسا ؛ یـشوکتخس - یراکمھ ، تیریدـم ، لثم   - یناسنا مولع  لئاسم  هب  طوبرم  دـصرد  تصـش  هاجنپ  دودـح  تسا ، ینف  لئاسم  هب  طوبرم 

نیا تسھ ؛ مھ  ام  نابز  یاھفرح  هتبلا  تسا ؛ ام  لد  یاھفرح  نامھ  دنتفگ ، یبوخ  بلاطم  ناردارب  زا  رفن  دـنچ  هناتخبـشوخ  زورما  یناسنا ، مولع  یهنیمز  رد  تسا . مھم 

زا یـششوج  هب  دراد  زاین  تسا ، یرورـض  مزال و  رما  کی  رایـسب  لیالد  هب  هک  یناـسنا  مولع  رد  لوحت  تسا . مھم  رایـسب  یناـسنا  مولع  میتفگ . اـضعب  مھ  اـم  ار  لـئاسم 

لوـحت و یاروـش  نیمھ   - یگنھرف بـالقنا  یلاـع  یاروـش  رد  مـھ  اـھراک ،] شرازگ   ] منیبـیم نـم  تـسھ . زورما  نورد  زا  شـشوج  هناتخبـشوخ  نوریب . زا  یتیاـمح  نورد و 

تبحـص یناسنا  مولع  یهرابرد  هک  یناتـسود  زا  یـضعب  تبحـص ] رد   ] دیدرک هظحالم  زورما  هک  روطنآ  مھ  اھهاگـشناد ، دوخ  رد  مھ  دنراک - لوغـشم  اجنآ  رد  هک  یناتـسود 

مھ نوریب  زا  تیامح  دراد ؛ دوجو  دنمشناد ، یاھناسنا  یوس  زا  ناگنازرف و  یوس  زا  مھ  نآ  اھهاگـشناد  نورد  رد  ینورد  شـشوج  نیا  هک  تسا  نیا  یهدنھدناشن  دندرک ،

مھ زورما  هک  دـنراد  یتابوصم  کی  تسا . لوحت  یاروش  تابوصم  زا  ترازو  هاگـشناد و  تیعبت  تیامح ، نیا  قیداصم  زا  یکی  هک  نوگانوگ - تیامح   - دـشاب هتـشاد  دوجو  دـیاب 

یئارجا نیا  تسا ، هدش  راک  تسا ، هدش  شالت  هک  یرادقم  رھ  دوشب . یتایلمع  رادقم  نیمھ  هدش ، راک  هک  یرادـقم  نامھ  هک  دـندومرف  نایب  الاح  نیمھ  اھردارب  زا  یکی 

یتایلمع دـیایب  دـنامن ، یگنھرف - بـالقنا  یلاـع  یاروش  اـی  ترازو  یاـھنالاد  یاھمخوچـیپ  رد  ناـشیا  لوق  هب  و   - اـھنکنوز اـھباتک و  اـھرتفد و  رد  دوشب . یتاـیلمع  دوشب و 

هجوت ناـشیا  هب  صوصخب  نم  هک  تسا  ییاـھزیچ  اـھنیا  دناهتـسشن ، اـجنیا  مھ  ( ۶) یداـھرف رتـکد  یاـقآ  دـنک . هجوت  هتکن  نیا  هب  ترازو  تسا . تسرد  ـالماک  نیا  دوـشب ؛

؛ تسا ام  بوخ  ناردارب  نیا  تسد  رد  روشک ، رد  هاگشناد  یهتشررس  روشک و  رد  ملع  یهتشررس  زورما  تسا . یگرزب  راک  راک ، نیا  دننک ؛ لابند  ار  لئاسم  نیا  هک  مھدیم 

. دننکب لابند  هنازوسلد  هملک و  یعقاو  یانعم  هب  یتسیاب  اھنیا 

١٣٩۵/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمتفھ  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

اـھفارحنا و زا  زیھرپ  اـب  هتبلا  طـیحم ، اـب  لـماعت  و  لـماکت ، هب  لوـحت ، هب  داـقتعا  تفرـشیپ ، هـب  داـقتعا  زا  تـسا  تراـبع  یـساسا  یاھـشزرا  یـساسا و  یناـبم  نآ  زا  یکی 

یاھـشور مھ  ام ، تسایـس  مھ  ام ، یناسنا  مولع  مھ  ام ، یـسانشهعماج  مھ  ام ، هقف  مھ  لماکت ؛ لوحت و  دشاب . هتـشاد  دوجو  تسا  نکمم  هار  نیا  رد  هک  ییاھاطخ 

ار ون  یاھهار  داجیا  تیلھا  هک  یناـسک  قمعت و  لـھا  یاـھناسنا  تسد  هب  دراو ، یاـھمدآ  تسد  هب  هربخ ، یاـھمدآ  تسد  هب  اـھتنم  دوشب ، رتھب  زورهبزور  دـیاب  اـم  نوگاـنوگ 

هداج طسو  زا  دراد ؛ تسار  پچ و  هک  تسا  یطارـص  کی  همھ  اھنیا  تشاد ؛ هجوت  دیاب  نیا  هب  دنھدب . ماجنا  یراک  دنناوتیمن  یعدـم  دراوان و  یاھمدآ  اھداوسهمین و  دـنراد ؛

. درک تکرح  دیاب 

یناسنا  / ٠٣/٠١/١٣٩۶ مولع  نآرق و  یللملانیب  هرگنک  نیلوا  ناراکردناتسد  رادید  رد  تانایب 

نرق هب  اھنآ ] عادبا   ] هک مھ  یـضعب  دناهدروآ ؛ دوجو  هب  ار  یلئاسم  دناهدرک ، راک  دناهدرک ، رکف  نآ  یور  یـصاخشا  هدش و  عادـبا  ایند  رد  هک  تسا  نرق  هس  ود  یناسنا ، مولع 

الاح دنکیم ؛ ادیپ  ار  تادراو  مکح  ام  یارب  هک  دنتـسھ  یناسنا  فلتخم  مولع  وزج  ییاھزیچ  حالطـصاهب  ینعی  دـننکیم ؛ راک  نآ  یور  دـنراد  هک  تسا  هھد  نیدـنچ  دـسریمن ،

، هدش دقن  هدش ، رکف  هدش ، راک  نآ  یور  هدش ، دـیلوت  ییاھلصفرـس  هدـمآ ، دوجو  هب  یلئاسم  تسا ، ام  دوخ  هب  طوبرم  هک  ییاھزیچنیا  دـننام  تایبدا و  هفـسلف و  زا  ریغ 

هب مینک و  ادج  نآ  ینید  دض  اضعب  ای  ینید  ریغ  حالطـصاهب  یهشیر  نآ  زا  ار  لئاسم  نیا  میوشب و  دراو  میھاوخیم  الاح  ام  هتفرگ - ماجنا  اھراک  نیا   - هدـش لدـبودر  هیال  دـنچ 

نارگید هک  مینادب  دـیاب  ام  دراد ؛ مزال  نارگید  یاھراک  رب  یـساسا  طلـست  کی  نیا  تسا ؛ مھم  یلیخ  نیا  بخ  مینک . لصتم  ینایحو  ینید و  اشنم  کی  ینآرق و  اشنم  کی 

. دوشب راک  دیاب  تسا ؛ زاین  دروم  هک  تسا  یلئاسم  زا  دناهداد ، ماجنا  اھنآ  هک  ییاھتفرشیپ  دناهداد ، ماجنا  اھنآ  هک  ییاھراک  نتسناد ] . ] دناهدرک هچ  اھهنیمز  نیا  رد 

اھهاگشناد  / ١٣٩٧/٠٣/٢٠ نارگشھوژپ  ناگبخن و  ناداتسا ، زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

. دراد ینشور  یاھقادصم  زورما  نیمھ  اھهاگشناد  راک  حالصا  حیحصت و  نیا 

؟ میـشاب نارگید  ملع  یهدننکفرـصم  مینیـشنب  ام  دیاب  یک  ات  ملع . دیلوت  درکیور  هب  مینک  لیدبت  ار  ملع  یگدننکفرـصم  درکیور  ام  هک  تسا  نیا  نشور  یاھقادصم  زا  یکی 

میریگب دای  تسا  ملع  یاراد  هک  یـسک  نآ  زا  هک  دنکیمن  نامگنن  ام  متفگ  دننادیم ؛ مھ  همھ  ماهتفگ و  اھراب  ار  نیا  متـسین ؛ فلاخم  چیھ  نارگید  زا  ملع  نتفرگ  دای  اب  هدنب 

هک دوشیم  هتفگ  یتقو  یناسنا  مولع  یهنیمز  رد  ارچ  میـشاب ؟ نآونیا  ملع  ورهلابند  یک  ات  تسا ! رگید  فرح  کی  دـیلقت  تسا ، فرح  کی  یدرگاش  اـما  مینک ، یدرگاـش  و 

شجیاتن شندوب و  ملع  هک  یبرجت  مولع  رد  تسا ؟ ملع  تسا ؟» ملع  اقآ !  » هک دنبوشآیمرب  اروف  یاهدع  کی  مینک ، ادیپ  ار  یمالسا  یناسنا  مولع  مینک و  رکف  مینیـشنب 

داصتقا رد  دشابن ؟] طلغ   ] دیراد عقوت  یناسنا  مولع  رد  امش  تقونآ  دوشیم ، تابثا  دراد  زورهبزور  یملع  یاھهتفای  ندوب  طلغ  همھنیا  تسا ، هاگـشیامزآ  رد  شیامزآ  لباق 

یزیچ نآ  ملع  ملع ؟ مادک  دراد ؛ دوجو  ضراعتم  یاھفرح  همھنیا  هفسلف ، رد  یناسنا ، مولع  نوگانوگ  لئاسم  رد  تیریدم ، رد  دراد ! دوجو  داضتم  ضراعتم و  یاھفرح  ردقچ 

مینک فرـصم  یک  ات  مینکب ؛ ملع  دیلوت  ام  هک  میـشاب  نیا  لابند  دیاب  دنکب . شوارت  امـش  لاعف  نھذ  نورد  زا  ار ، نآ  دیمھفب  دیناوتب  دـینک ، ادـیپ  تسد  نآ  هب  امـش  هک  تسا 

دناوتیمن نیا  اما  مینکب  هدافتـسا  نارگید  ملع  زا  مینکیم ، هدافتـسا  میریگیم و  وا  زا  دراد و  یرگید  میرادـن ، نامدوخ  هک  ییـالاک  لـثم  هک  درادـن  یعناـم  هلب ، ار ؟ نآونیا  ملع 

ار شاهدشزورهب  ون و  یھاگ  دنھدیمن ، ام  هب  ار  شبوخ  شخب  نآ  یھاگ  دوشیمن ، لقتنم  ام  هب  تسرد  نارگید  ملع  یھاگ  دشاب ؛ یگشیمھ  دناوتیمن  نیا  دشاب ، یمئاد 

ملع دـیلوت  یتسیاب  نیاربانب  مینکب ؛ رارکت  اددـجم  ار  اھهبرجت  دـیابن  هک  ام  هداتفا ؛ اھراب  توغاط  تموکح  یاھلاس  رد  هنافـساتم  ام  روشک  رد  قاـفتا  نیا  دـنھدیمن و  اـم  هب 

. مینکب
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« : یناسنا مولع  ءاقترا  لوحت و   » هژاودیلک اب  طبترم  تالاقم 

نادراک  /   ١٣٧٩/٠٧/٠١ دمحمیلع  هدنسیون :  ناریا /  رد  نآ  ینونک  عضو  یناسنا و  مولع  شزومآ  ترورض  یلامجا  یسررب 

« يناسنا مولع  ءاقترا  لوحت و   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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