
هجراخ  / ٢۵/١٣٨٣/٠۵ روما  ترازو  نالوئسم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

. تسا توافتم  الماک  ینابم  لوصا و  رد  رگید ، یوس  زا  لاربیل  مالسا  وس و  کی زا  رجحتم  مالسا  اب  ام  مالسا  تسیچ ؟ مالـسا  زا  ام  روظنم  اما  مینک . یم عافد  مالـسا  زا  ام 

چیھ هب  تیونعم  زا  اـم  تسھ . نآ  رد  هدـمع  صخاـش  هس  نیا  تلادـع ؛ تینـالقع و  تیونعم ، هب  یکتم  تسا  یمالـسا  اـم  مالـسا  ار . نآ  مھ  مینک و  یم در  ار  نیا  مھ  اـم 

یجراخ تسایـس  لوصا  رد  هک  روط  نیمھ میریگ . یم راک  هب  ار  لقع  تسام ؛ راک  رازبا  نیرت  مھم تینالقع  تسا . تیونعم  ام  راک  ساـسا  حور و  مینک ؛ یمن رظن  فرـص ناونع 

هکلب تسین ، ام  یجراخ  تسایس  صوصخم  نیا ، مینک . یم لمع  هناربدم  هنامیکح و  ام  تحلـصم . نآ ، رانک  رد  و  تسام ، ی  هناگ هس لوصا  زا  یکی  تمکح  میا ، هتفگ اھراب 

مھ تلادـع  زا  تساراد . ام  یاھرازبا  صیخـشت  فادـھا و  صیخـشت  ام ، مھف  رد  یعیـسو  رایـسب  دربراک  لقع  تسا . ینالقع  مالـسا  اـم  مالـسا  تساـھ . هنیمز ی  همھ رد 

یعرف و ی  هلاسم تلادع ، ی  هلاسم شیارب  یـسارکمد  لاربیل  رب  ینتبم  یراد  هیامرـس یایند  نوچ  دوش  روصت  هکنیا  مینک . یمن رظن  فرـص هجو  چـیھ هب فدـھ  کی  ناونع  هب

یلـصا یروحم و  ی  هلاسم کی  یانعم  هب  تلادـع  زا  ام  هک  دوش  یمن بجوم  تسا ، یلـصا  ی  هلاـسم لوپ  دوس و  عفن و  ی  هلاـسم اـھ  نآ یارب  تسا و  یرازبا  ود و  ی  هجرد

تینالقع و تیونعم ، مالـسا  تسا : نیا  ام  مالـسا  تسا . روحم  تلادـع  ی  هلاسم نام ، یجراخ یلخاد و  تسایـس  درکراـک  رد  یداـصتقا و  یاـھبلاق  رد  اـم  مینک . رظن  فرص

رد اھ  نآ اب  دنک و  هدافتسا  اھ  نآ یاھشور  زا  دنک و  جیورت  ار  ییاکیرما  یاھشزرا  یبرغ و  یاھشزرا  ات  میشاب  هتشاد  لاربیل  مالسا  هک  میتسین  عناق  مالسا  مسا  هب  تلادع .

نایرج لوا  زا  میرادـن ، لوبق  الاح  هکنیا  هن  میرادـن . لوبق  مھ  ار  ینابلاط  رجحتم  مالـسا  ام  دـناوخب . مھ  یا  هبدـن یاعد  انایحا  دوش و  ادـص  مھ گنر و  مھ فلتخم  یاھ  شخب

دنسانش یم ار  بالقنا  زا  شیپ  یمالسا  یاھنایرج  تسا و  ناشدای  بالقنا  زا  شیپ  زا  دنراد ، یرتشیب  ی  هقباس هک  یناسک  اھامـش ، نیب  زا  میتشادن . لوبق  ار  نآ  تضھن 

ام یمالـسا  رکفت  رد  درکیور  نیمھ  زور  هب  زور  مھ  زورما  فلاـخم . مھ  رجحت  اـب  دوب و  ینـالقع  یرکف و  نشور تکرح  تضھن ، تکرح  لوا ، زا  میوـگ . یم هچ  نم  دـنمھف  یم و 

رب ام  یـساملپید  تسا و  نیا  ام  راک  ساسا  نیاربانب ، میور . یم شیپ  میا و  هدرک باختنا  ار  نامدوخ  میقتـسم  طارـص  ود ، نیا  نیب  ام  تسا . هدشن  فیعـضت  هدـش و  تیوقت 

فادـھا میھاوخ  یم میتسھ و  یمالـسا  یرادـیب  لابند  یمالـسا و  یروھمج  ماکحتـسا  لابند  ام  میتسھ . یمالـسا  نینچ  لابند  هب  اـم  تسا و  راوتـسا  اـھ  هیاـپ نیا  یور 

. دنربب نیب  زا  ار  ام  صخشت  تیوھ و  دننک و  لح  یناھج  جیار  تالداعم  رد  ار  ام  دنھاوخب  هک  میھد  یمن هزاجا  میتسین و  لیام  هجو  چیھ هب میشخب و  ققحت  ار  نامدوخ 

جح  / ١٣٨٣/١٠/٢٩ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

زور تسا . فیرـشلا  هجرف  لجع هللا  یدـھم ، ترـضح  تموکح  یارب  هنیمز  نتخاس  مھارف  زور  تسا . اـھ  هنتف ی  همھ ربارب  رد  اـھ و  هصرع ی  همھ رد  یلمع  توخا  زور  زورما ،

ادـشا  » ی هیآ و  انموم » تسل  مالـسلا  مکیلا  یقلا  نمل  اولوقت  ـال   » هیآ و  هوخا » نونموملا  اـمنا   » ی هیآ دـیاب  هک  تسا  یزور  تسا . اـھ  هنیمز ی  همھ رد  یھلا  توعد  تباـجا 

اھھد هک  دنھ  سونایقا  رد  یئایرد  ی  هلزلز ماگنھ  هچ  لصوم ، هجولف و  فجن و  نارابمب  ماگنھ  رد  هچ  دـیاب  مینک ، توالت  دوخ  یاھلد  رب  رگید  راب  ار  مھنیب » امحر  رافکلا  یلع 

ام مینک . ساسحا  شیوخ ، شود  رب  ار  یھلا  فیلکت  نیطـسلف ، ی  هزوررھ راـبنوخ  ثداوح  رد  هچ  و  ناتـسناغفا ، قارع و  لاغـشا  ماـگنھ  رد  هچ  درک ، راد  غاد ار  هداوناـخ  رازھ 

یارجا یارب  نازورفا ، گنج نارگلاغـشا و  نازواجتم و  اب  هلباقم  یارب  هکلب  اھتلم ، ناـیدا و  ریاـس  اـی  نایحیـسم  هیلع  هن  داـحتا ، نیا  مینک ، یم داـحتا  هب  توعد  ار  ناناملـسم 

نارود رد  سدـق  یتقو  هک  میروآ  یم نایناھج  دای  هب  تسا . یمالـسا  تزع  یبایزاب  یداصتقا و  یملع و  تفرـشیپ  یمالـسا و  تلادـع  تینـالقع و  اـیحا  تیونعم و  قـالخا و 

ای اھتــسینویھص  ی  هطلــس ریز  رگید  یزکارم  سدـق و  هـک  کـنیا  اـما  دـندوب ، لـماک  تـینما  شمارآ و  رد  ناـیدوھی  نایحیــسم و  دوـب ، ناناملــسم  تـسد  رد  نیدـشار  اـفلخ 

!؟ دنرمش یم حابم  ار  ناناملسم  نوخ  هنوگچ  تسا ، تسینویھص  یاھ  یبیلص

جیسب  / ٠٢/٠۶/١٣٨۴ تمواقم  یورین  فلتخم  یاھهدر  هاگحبص  مسارم  رد  تانایب 

اما تسا ؛ تقیقح  جیـسب ، صالخا . اـب  هارمھ  تیونعم و  اـب  هارمھ  کرحت ، اـب  هارمھ  یھاـگآ  مھ  نآ  تسا ؛ تلم  کـی  یھاـگآ  یلم و  تمواـقم  یلم و  روضح  داـمن  جیـسب 

روشرپ یابیز  یاھ  هولج امـش  رگا  زورما  تسا . نیرفآ  میب نانمـشد ، یارب  تسا ؛ نیرفآدـیما  ناتـسود ، یارب  تسا ؛ نیرفآروش  ناناوج ، یارب  جیـسب  تساھ . هناـسفا هیبش 

مالسا یایند  رساترس  رد  ار  وجشناد  ناناوج  یرادیب  رگا  زورما  تسا . جیسب  زا  یریگوگلا  نیا  دینک ، یم هدھاشم  نانبل  نیطسلف و  رطخرپ  یاھ  هنحـص رد  ار  ناناوج  روضح 

یانبم اب  ی  هتخیمآ لمع  تکرح و  تینـالقع ؛ اـب  ی  هتخیمآ ساـسحا  یھاـگآ ؛ اـب  هارمھ  ناریا ، تلم  میظع  تکرح  ینعی  جیـسب  تسا . جیـسب  زا  یریگوگلا  نیا  دـینیب ، یم

هک تسا  تھج  نیمھ  هب  دھد . یم لیکـشت  ار  جیـسب  تیوھ  تینھذ و  هک  تسا  یی  هعومجم اھ  نیا تسدرود ؛ یاھ  قفا ندـید  ییارگ و  نامرآ اب  هارمھ  ییارگ  لمع یرکف ؛

. یجراخ نانمشد  هچ  یلخاد و  نانمشد  هچ  هدوب ؛ نانمشد  مشچ  راخ  جیسب  زورما ، ات  بالقنا  لوا  زا 

تلود  / ٠٨/٠۶/١٣٨۴ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

قبط مھاوخ  یمن نم  دـیوگب  احیرـص  هدـماین  لوا  زا  مھ  یتلود  چـیھ  تسین . یکـش  نیا  رد  دوب ؛ بالقنا  روحم  انیقی  تلادـع  تسا . تلادـع  تلود ، نیا  یاھراعـش  زا  یکی 

یلیخ راک  نیا  طسو ؛ دنتـشاذگ  راعـش  کی  ناونع  هب  ار  یروحم  تلادـع  دـندرک ؛ یدـیدج  راک  ناشیا  هک  منک  رکـشت  داژن  یدـمحا یاقآ  زا  دـیاب  نم  نکیل  منک ؛ راـتفر  تلادـع 

هک درک  بالقنا  هب  ار  گرزب  تمدـخ  نیا  درواین ، مھ  یار  داژن  یدـمحا یاقآ  رگا  متفگ  یم مدوخ  ی  هداوناخ دارفا  هب  دـندرک ، یم یتاباختنا  تاغیلبت  ناشیا  هک  یتقو دوب . یگرزب 

هناتخبـشوخ درک . هجوتم  شدوخ  هب  ار  اھ  نھذ دش و  حرطم  راعـش  نیا  تنـس . کی  دوشب  راعـش  نیا  ندرپس  یـشومارف  هب  تشاذگن  درک ؛ حرطم  ار  یروحم  تلادـع  راعش 

هب راعـش  نیا  حرط  تسا ؛ یگرزب  فرح  تلود  نیا  ندوـب  روـحم  تلادـع نیارباـنب  تسا . یمھم  راـک  راـک ، نیا  دـنداد . یار  دنتـشاد و  تسود  دنتـساوخ ، دـندیمھف ، مھ  مدرم 

. دیشاب دنبیاپ  نیا  هب  تسا ؛ لوحت  کی  شدوخ  تسا ؛ دیدج  راک  کی  تلود ، تکرح  روحم  ناونع 

یـشزومآ و تاناکما  یھافر ، تاناکما  ندرب  ینعی  هتفرگ ؛ ماجنا  مورحم  تاقبط  عفن  هب  هک  ییاھ  تیلاعف ی  همھ بالقنا  لوا  زا  تسا . هدش  راک  یلیخ  تلادـع ، ققحت  یارب 

ریز ار  عاضوا  یناسر ، تمدخ نیا  افاصنا  اقح و  تسا . هدوب  تلادع  تھج  رد  تسین - شرامـش  لباق  تسا ، دایز  سب  زا  اعقاو  هک  روشک - طاقن  یـصقا  هب  یتشادھب  تاناکما 

مھ الاح  مدـید ؛ هرود  نآ  رد  ار  مورحم  یاھاج  مدوب و  مورحم  طاقن  رد  مدوخ  نم  دـنمھفب . دـنناوت  یم دـندید ، ار  مورحم  تاقبط  عاضوا  لبق  ی  هرود رد  هک  یناـسک  هدرک . ور  و 

رد تسا ؛ تلادـع  هب  کمک  اھ  نیا ی  همھ تسا ، مومع  ی  هدافتـسا یارب  هک  یمیظع  یاھ  تخاسریز نیمھ  هدـش . ور  ریز و  اعقاو  مدـید ؛ کیدزن  زا  متفر و  تاـقوا  یلیخ  هک 

دوجو رطخ  نیا  ام  ماـظن  رد  دوش ؛ هدرپس  یـشومارف  هب  رگید  یاھـشزرا  لـباقم  رد  مک  مک ود  ی  هجرد شزرا  کـی  ناونع  هب  تلادـع  شزرا  دـیابن  اـھتنم  تسین ؛ یدـیدرت  نیا 

هب اقلطم  تلادع  شزرا  ندرک  حرطم  یرالاس . مدرم یدازآ و  شزرا  یگدنزاس ، شزرا  هعسوت ، تفرشیپ و  شزرا  الثم  تسا ؛ مھم  یلیخ  مھ  رگید  یاھ  شزرا تسا . هتشاد 

، دوش یم گنر  مک هعماج  رد  مورحم  تاقبط  یاھزاین  هب  هجوت  ضیعبت و  یفن  تلادع و  ی  هلاسم مینک و  یم هدمع  ار  اھ  شزرا نیا  ام  یتقو  اما  تسین ؛ اھ  نیا یفن  یانعم 

. دوش یم فیعض  ای  دور  یم نیب  زا  رطخ  نیا  تلود ، کی  ندوب  روحم  تلادع اب  اما  تسا ؛ یگرزب  رطخ 

یلیخ تلادع  هب  ندیـسر  لمع ، رد  قادصم و  رد  اھتنم  دـننک ؛ یم رارکت  ار  نآ  دـنیوگ و  یم همھ  تسا و  یی  هداس موھفم  رھاظ ، بسح  هب تلادـع ، تسیچ ؟ تلادـع  الـصا 

انیع مھ  لدـع  دروـم  رد  فصاـنتلا .» یف  اھقیـضا  فـصاوتلا و  یف  ایـشالا  عـسوا  قـحلا  : » تسا هدوـمرف  قـح  ی  هراـب رد  نینموـملا  ریما  هک  یی  هـتکن ناـمھ  تـسا ؛ راوـشد 

، لمع رد  اما  تسا ، ناسآ  شفصاوت  تسا ؛ قح  نامھ  لدع  تسا ؛ لدع  نامھ  قح  انعم ، کی  هب  دنتسین . ادج  مھ  زا  الصا  تسا و  قح  مھ  لدع  نوچ  تسا ؛ روط  نیمھ

نم تسا . یتلادـع  یب اـجک  تسا ، تلادـع  اـجک  تسا ؛ لکـشم  یلیخ  یھاـگ  مھ  تلادـع  قیداـصم  تلادـع و  دراوم  نتخانـش  یتح  تسا ؛ لکـشم  تلادـع  هب  ندیـسر 

تـسھ مھ  تسرد  هک  اھفرح ، لیبق  نیا  زا  تاناکما و  ی  هنالداع میـسقت  هدش ؛ تلادع  زا  یی  هدمع یلک و  یاھ  فیرعت تسیچ . هک  منک  فیرعت  ار  تلادع  نآلا  مھاوخ  یمن

. دوش یم لصاح  یزیچ  هچ  اب  تسیچ و  تلادع  دینیبب  دیاب  اعقاو  ناتیاھ  شخب زا  کیرھ  رد  امش  ینعی  تسھ ؛ مھ  ینیبزیر  قیقدت و  جاتحم  و 

؛ تسا هدینت  مھ  رد  تدش  هب رگید  موھفم  ود  اب  دنک ، ادـیپ  ققحت  هعماج  رد  شدوخ  یقیقح  یانعم  هب  تلادـع  میھاوخب  رگا  هک  منک  ضرع  مھ  ار  هتکن  نیا  مھاوخ  یم نم 

. دوب دھاوخن  تلادع  الـصا  دوب ؛ دھاوخن  دیتسھ ، شلابند  امـش  هک  یتلادع  رگید  دش ، ادـج  تیونعم  تینالقع و  زا  تلادـع  رگا  تیونعم . رگید  تسا ؛ تینالقع  موھفم  یکی 

« تلادع تینالقع  تيونعم   » 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 4هاگياپ  هحفص 1 
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ییاھزیچ دـنک  یم لایخ  دوش ؛ یم راچد  هابتـشا  یھارمگ و  هب  ناسنا  دوشن ، هتفرگ  راک  هب  تلادـع  قیداصم  صیخـشت  رد  درخ  لقع و  رگا  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب تینـالقع 

. تسا تلادع  هب  ندیسر  مزال  طیارش  زا  یکی  هبساحم ، تینالقع و  نیاربانب  دنیب . یمن یھاگ  تسا ، تلادع  هک  مھ  ار  ییاھزیچ  و  تسین ؛ هک  یلاحرد تسا ، تلادع 

راک هب  ار  درخ  ندوب و  لقاع  تسا . ندوب  لقع  عبات  ییارگ و  لقع یراک ، هظفاحم یانعم  هب  هبـساحم  تینـالقع و  هک  دـیاین  نھذ  هب  اروف  مییوگ ، یم هک  هبـساحم  تینـالقع و 

ینوگرگد لوـحت و  زا  دـبات و  یمنرب ار  یلوـحت  رییغت و  هنوـگرھ  تسا ؛ کاـنمیب  یلوـحت  رھ  زا  تسا ؛ دوـجوم  عـضو  راد  فرط راـک ، هظفاـحم دراد . قرف  یراـک  هظفاـحم اـب  نتفرگ 

تینالقع کی  زا  یـشان  ام  یمالـسا  میظع  بالقنا  دوش . یم یمیظع  تالوحت  اشنم  شدوخ  تاقوا  یھاگ  ینالقع  ی  هبـساحم تسین ؛ روط  نیا تینالقع  اما  دسرت ؛ یم

هدش یرکف  راک  ینالقع و  راک  ینالقع و  تابساحم  دننک ؛ طقاس  ار  ینانچ  نآ میژر  کی  دنناوتب  دنیایب و  نابایخ  هب  باتک  باسح و  یب روط  نیمھ مدرم  هک  دوبن  روط  نیا دوب .

هکنیا هب  دـش  یھتنم  دوب و  هدـمآ  دوجو  هب  مدرم  نیب  رد  یھاوخ  یدازآ یھاوخ و  تلادـع یبـلط ، قح ناـمتفگ  کـی  زورما - جـیار  ریبـعت  هب  یداـمتم - یاـھلاس  لوـط  رد  دوـب .

نینچ اشنم  یھاگ  تینالقع  نیاربانب  دـنک . زوریپ  نمـشد  نآ  رب  دـنک و  ییارآ  فص نمـشد  نآ  لباقم  رد  دروایب و  میظع  داـھج  نادـیم  هب  دـنک و  مادختـسا  ار  مدرم  یاـھورین 

عضو دوجوم و  عضو  هب  ی  هنافاکشوم قیقد و  ینالقع و  هاگن  کی  ی  هجتنم هک  تسھ  تالوحت  زا  یخرب  ام  ماظن  رد  نآلا  تسا . روط  نیمھ مھ  نآلا  تسا . یمیظع  تالوحت 

دراد اـیند  یداـصتقا  یـسایس و  یموـمع  ناـیرج  رد  هچنآ  هب  نداد  نت  یگتفر و  باوـخ تلاـح  منک . یم هدـھاشم  مراد  ار  نیا  نوگاـنوگ  لـئاسم  ی  هـنیمز رد  نـم  تساـیند .

؛ درک نوگرگد  ار  عضو  نیا  لوحت ، کرحت و  کی  اب  دیاب  هک  دمھف  یم دـشیدنیب ، دـمھفب و  تسرد  یـسک  رگا  تسام و  ی  هعماج گرزب  رطخ  نآ ، هب  ندـش  میلـست  درذـگ و  یم

هناراک هظفاحم ی  هبـساحم اب  ار  ینالقع  ی  هبـساحم دراد . قرف  یراک  هظفاحم اب  تینالقع  نیارباـنب  یـسایس . لـئاسم  ی  هنیمز رد  مھ  یداـصتقا ، لـئاسم  ی  هنیمز رد  مھ 

. تسا زیچ  ود  اھ  نیا دینکن ؛ طولخم  هجو  چیھ هب

یروط نآ ایند  رد  هک  دـینزب  ینانچ  نآ فرح  کی  ادابن  دـینک ؛ تیاعر  ار  لقع  دـینکن ، اطخ  اپ  زا  تسد  دیـشاب ، بظاوم  دـنیوگ  یم یی  هدـع تینالقع ، هبـساحم و  مییوگ  یم اـت 

ار تلادـع  دـیھاوخب  رگا  نیارباـنب  مرادـن . داـقتعا  الـصا  نیا  هب  نم  تسا ؛ هناراـک  هظفاـحم تینـالقع  اـھ  نیا دـنک . ییارآ  فص اـیند  هک  دـینکب  یناـنچ  نآ راـک  کـی  اداـبن  دوشب ؛

دـنک و رارقرب  ار  تلادـع  دـناوت  یم یزیچ  هچ  دـیمھفب  اـت  فـلتخم ، یاـھ  شخب رد  ملع  درخ و  نتفرگ  راـک  هب  ینـالقع و  ی  هبـساحم هب  دـیراد  جاـیتحا  دـینک ، ارجا  یتـسرد  هب

. دنک نیمات  تسا ، یعامتجا  تلادع  ام  یگدنز  رد  شرھظم  میناد و  یم یدادادخ  لادتعا  نآ  ساسا  رب  ار  نامز  نیمز و  یانب  ام  هک  ار  یلادتعا 

ملاع یونعم  قافآ  هب  هجوت  تیونعم و  اب  هارمھ  هک  یتلادع  دوب . دھاوخن  تلادع  مھ  نیا  دـشابن - هارمھ  تیونعم  اب  هک  یتلادـع  ینعی  مینک - ادـج  تیونعم  زا  ار  تلادـع  رگا 

تلادع میتفگ  یم ام  دوب . تلادع  ناشراعـش  هک  یتسینومک  یاھماظن  لثم  دش ؛ دھاوخ  لیدبت  عنـصت  یزاسرھاظ و  فارحنا و  غورد و  یراکایر و  هب  دشابن ، تانئاک  دوجو و 

، دوب هدرک  ادـیپ  ققحت  اتدوک - ای  بالقنا  لاکـشا - زا  یلکـش  هب  اجنآ  رد  یتسینومک  تکرح  هک  ییاـھروشک  ی  همھ رد  دوبن . اـھ  نآ یاھراعـش  وزج  الـصا  یدازآ  اـما  یدازآ ؛ و 

هک دـندمآ ، راک  رـس  رگراک  مسا  هب  یی  هدـع دوب . تلادـع  دـض  تسرد  دوبن ؛ تلادـع  ی  هدـنھد ناشن اقلطم  اھ  نآ یگدـنز  تیعقاو  اما  دوب ؛ اھ  نآ یاھراعـش  روحم  تلادـع » »

تسایر تیلوئـسم  نامز  هدنب  دوب . روط  نیا یتسیـسکرام  یاھروشک  نارـس  یگدنز  دنتـشادن . اھ  نآ اب  یتوافت  چیھ  دندوب و  یتوغاط  یاھ  میژر یفارـشا  ی  هقبط نامھ 

اھاجنآ رد  اقلطم  دراد ، تلادع  هک  یموھفم  نآ  تسا و  تلادع  شمـسا  هک  یزیچ  نآ  مدوب ؛ هدید  ار  یتسیلایـسوس  یاھروشک  زا  یـضعب  نییاپ  راشقا  تیعـضو  یروھمج 

مدرم دوب ؛ رادروخرب  تاناکما  ی  همھ زا  دوب و  هدمآ  راک  یور  ناشدوخ  صاخ  یسایس  یبزح و  یاھرایعم  اب  هک  تشاد  دوجو  اجنآ  رد  یدیدج  فارشا  ی  هقبط تشادن . دوجو 

یبلط تلادـع هنوگ  نیا نیاربانب ، دـش . یم هدـید  مھ  ناشکی  ی  هجرد یاھروشک  زا  یـضعب  رد  یتح  تیعـضو  نیا  دـندرک . یم یگدـنز  یتخبدـب  یتسد و  یھت رقف و  رد  مھ 

. دوب دھاوخ  نیغورد  هناراکایر و  فرحنم و  شدوخ  تسرد  قیرط  زا  دوب و  دھاوخ  ماود  یب

هتبلا دینک . هلباقم  هھجاوم و  تلادع  نانمشد  اب  دیناوت  یم تروص  نیا  رد  دیشاب ؛ تلادع  لابند  یھلا  رجا  ادخ و  یارب  امش  دیاب  ینعی  دشاب ؛ هارمھ  تیونعم  اب  دیاب  تلادع 

لئاسم هب  هاگن  نودب  تیونعم  مالـسا ، دوش . یمن نیا  دنرادن ؛ تلادع  هب  یھاگن  چیھ  اما  دنیانعم ، لھا  اھ  یـضعب تسا . یدـعب  کی تلادـع ، هب  شیارگ  نودـب  مھ  تیونعم 

ماظن اب  دزاس ، یم توغاط  اب  دزاـس ، یم ملظ  اـب  هک  یی  یونعم مدآ  ملـسمب .» سیلف  نیملـسملا  روماـب  متھی  مل  حبـصا و  نم  « ؛ درادـن اـھناسنا  تشونرـس  یعاـمتجا و 

. تسا هدینت  مھ  رد  تلادع  تیونعم و  نیاربانب  میمھفب . میناوت  یمن ام  ار  تیونعم  هنوگ  نیا تسا ؟ یتیونعم  روطچ  نیا  دزاس ، یم هطلس  هناملاظ و 

اپورا  / ٠٩/٠٣/١٣٨۶ رد  نایوجشناد  یمالسا  یاھنمجنا  هیداحتا  هنالاس  تسشن  نیمود  لھچ و  هب  مایپ 

هژیو هب  ناریا  زیزع  تلم  تسا ، تینالقع  تلادـع و  تیونعم و  یوس  هب  نئمطم  یھار  نتفای  ددـص  رد  اـھ  هسیـسد اـھ و  بتکم زا  هدروخرـس  تیرـشب  هک  ینونک  طیارـش  رد 

یوس زا  هک  یملع  دیاتراپآ  هلمج  زا  نانمشد  یاھ  هسیـسد دنک و  یم حتف  یرگید  زا  سپ  یکی  ار  تفرعم  ملع و  یاھ  هلق یگدنلاب  طاشن و  اب  نآ  یوجـشناد  ناوج و  لسن 

. تسا هدرک  مھارف  ار  نانآ  هدارا  مزع و  ماکحتسا  بجوم  طقف  یھلا  تیانع  اب  دوش  یم بیقعت  یناھج  نارگ  هطلس

تلود  / ٠٢/١٣٨٧/٠۶ تایھ  یاضعا  یروھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

هن میا ، هدرکن تفرشیپ  الاح  ات  هکنیا  هن  تلادع . تفرشیپ ، تسا : هدنیآ  ی  هھد راعش  راعـش ، ود  نیا  تسا . تلادع  تفرـشیپ و  ی  هھد میراد ، ور  شیپ  رد  ام  هک  یا  هھد نیا 

قافتا هبناج  همھ عیـسو  یرتسگ  تلادع کی  هبناج و  همھ یـشھج  تفرـشیپ  کی  هھد  نیا  رد  میھاوخ  یم ام  هن ، دشاب ؛ هدـش  یئانتعا  یب تلادـع  هب  یلکب  الاح  ات  هکنیا 

. دشاب تلادع  تفرشیپ و  دشاب ؛ هعسوت  تفرشیپ و  یتسیاب  روشک  نالوئسم  نامتفگ  هھد ، نیا  رد  تسا . مھارف  مھ  شیاھ  هنیمز هناتخبشوخ  دتفیب .

هب دوش  یم لیدبت  تلادع  دشن ، تیونعم  رگا  میا . هدرک ضرع  مھ  البق  ار  نیا  دـنک ؛ یمن ادـیپ  ققحت  تلادـع  تینالقع ، نودـب  تیونعم و  نودـب  هک  تسا  یھیدـب  بخ ، هتبلا 

. دریگ یم ار  یعقاو  تلادع  یاج  دیآ و  یم تسا ، تلادع  دنک  یم روصت  ناسنا  هک  یزیچ  نآ  دنک و  یمن ادیپ  ققحت  الـصا  تلادع  دشن ، تینالقع  رگا  یراکایر ؛ یزاسرھاظ و 

. تسا طرش  تلادع  ققحت  رد  تینالقع  تیونعم و  نیاربانب 

دیوشب و وگلا  دیھاوخب  رگا  تلادع . مھ  دشاب و  تفرشیپ  مھ  دیاب  دنک ؛ یمن ادیپ  یتسرد  موھفم  تلادع  مھ  تفرـشیپ  نودب  درادن و  یموھفم  تفرـشیپ  تلادع ، نودب  اما 

. دشاب نیا  دننک ، یم راک  وا  یارب  همھ  هک  ییالاو  فدھ  یقیقح و  نامتفگ  یتسیاب  دوشب ، وگلا  یمالسا  یاھروشک  یارب  روشک  نیا 

تلود  / ١۶/١٣٨٨/٠۶ تئیھ  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

رگا میا . هدرک ضرع  مھ  البق  ام  ار  نیا  تیونعم . مھ  دشاب ، هجوت  دروم  یتسیاب  تینالقع  مھ  تلادع ، رد  هکنیا  مھ  یکی  دـشاب ، رظن  دروم  تھج  نیا  یکی  تلادـع ، باب  رد 

ی هبنج رتشیب  تسین ، یونعم  هاگن  نآ  تیونعم و  نوچ  اما  دـننز ، یم ار  تلادـع  فرح  اـھ  یلیخ یلاـخوت . راعـش  کـی  دوش  یم تلادـع  دـشابن ، هارمھ  تلادـع  اـب  تیونعم 

هبساحم تلادع  باب  رد  تسرد  رگا  دوش ؛ یم لیدبت  شدوخ  دض  هب  تلادع  تاقوا  یھاگ  دشابن ، تلادع  رد  تینالقع  رگا  تینالقع . مود ، دنک . یم ادیپ  یلکش  یسایس و 

نآ یاھ  یدنت نامھ  الاح  اقافتا  هدش . تلادـع  دـض  هک  دـنا ، هدرک تلادـع  ناونع  هب  روشک  نیا  یوت  یطارفا  دـنت و  یاھ  هورگ نیا  زا  یـضعب  یھاگ  ار  اھراک  زا  یلیخ  دـشابن .

رد نیاربانب  دننکب . لمع  یرگید  روج  دننک ، رکف  یرگید  روج  دننزب ، فرح  یرگید  روج  دوشب ! ضوع  ناشیاھـشیارگ  هجرد  داتـشھ  دص و  اھ  نآ دوخ  هک  هدـش  بجوم  تارـضح 

؛ تسا لوا  طرش  تینالقع  تلادع ،

یربھر  / ١٣٨٨/٠٧/٠٢ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

. تسھ وا  ی  همادا نیموـصعم و  تیـالو  ی  هلاـبند هک  هیقف  تیـالو  هچ  مالـسلا ،) مھیلع  ) نیموـصعم تیـالو  هچ  تسا ؛ هعوـمجم  نـیمھ  هـب  یدـنبیاپ  مـھ  تیـالو  ی  هلئـسم

یـصیقنت و وا  رد  دـیاین ، دوجو  هب  شیارب  یلکـشم  دـنکن ، ادـیپ  یا  هیواز هک  تسا ، ماـظن  رد  روشک و  رد  هعوـمجم  نیا  ظـفح  تیاـعر  هعوـمجم و  نیا  هب  یدـنبیاپ  ی  هلئـسم

، دندومرف بان  مالسا  ماما  نوچ  تسا ؛ نیمھ  هب  رظان  دوب ، ماما  شیامرف  رد  هک  مھ  بان  مالـسا  نیا  و  دورب . شیپ  دنک و  تکرح  تیعماج  نیمھ  اب  دوشن ، لصاح  یـضیعبت 

، تسا روج  نیمھ مھ  یتنطلس  مالسا  تسا ؛ بان  مالسا  نیا  زا  جراخ  هک  یزیچ  رھ  دشاب ؛ دنسپاکیرمآ  هک  تسین  نآ  طقف  یئاکیرمآ  مالسا  یئاکیرمآ . مالـسا  لباقم  رد 

یاھگنر اھلکـش و  اب  هک  یئاھ  مالـسا تسا ، روج  نیمھ مھ  یتسیلایـسوس  مالـسا  تسا ، روج  نیمھ مھ  یراد  هیامرـس مالـسا  تسا ، روج  نیمھ مھ  یطاقتلا  مالـسا 

« تلادع تینالقع  تيونعم   » 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 4هاگياپ  هحفص 2 
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نیا رد  دنک  یم هدھاشم  ناسنا  تسا . یئاکیرمآ  مالسا  عقاو  رد  تسا ؛ بان  مالسا  لباقم  شا  همھ دشاب ، هتشادن  دوجو  وا  رد  یلـصا  رـصانع  نآ  دوشب و  هضرع  یفلتخم 

دوجو یتنطلس  مالسا  مھ  هتشاد ، دوجو  یطاقتلا  مالسا  مھ  دنا ؛ هتشاد روضح  نوگانوگ  یاھ  مالسا نیا  هتفرگ ، ماجنا  لاس  یـس  نیا  لوط  رد  ماظن  اب  هک  یئاھ  هضراعم

مالسا و هب  هاگن  نیا  رد  بوخ ، دنا . هتشاد دوجو  یمالسا  یروھمج  ماظن  اب  ی  هھجاوم رد  اھمالسا  نیا  ماسقا  عاونا و  هتـشاد ؛ دوجو  یتسیلایـسوس  مالـسا  مھ  هتـشاد ،

هفطاع و دـنوش ، یم هظحالم  رگیدـکی  اب  تینالقع  تعیرـش و  دـنوش ، یم هظحالم  مھاب  تلادـع  تیونعم و  دـنوش ، یم هظحالم  مھاب  هعماـج  درف و  مالـسا ، زا  مھف  کرد و 

تعیرـش زا  جراخ  مھ  نآ  هک  تینالقع - دوخ ، یاج  رد  تعیرـش  دوخ ، یاج  رد  فطاوع  دوخ ، یاج  رد  تیعطاق  دشاب . دیاب  همھ  اھ  نیا دنوش ؛ یم هدـید  مھ  رانک  رد  تیعطاق 

. دوب دھاوخ  یمالسا  ماظن  زا  فارحنا  بجوم  مکحتسم ، ی  هموظنم نیا  زا  فارحنا  دنریگب ؛ رارق  هدافتسا  دروم  یتسیاب  مھ  رانک  رد  همھ  دوخ ؛ یاج  رد  تسین - هتبلا 

١٣٩٠/٠٣/١۴ /  ( هر ) ینیمخ ماما  درگلاس  نیمود  تسیب و  رد  تانایب 

، ام راوگرزب  ماما  بتکم  رد  یلـصا  دعب  ود  درک . هظحالم  مھ  اب  دید ، مھ  اب  دیاب  ار  داعبا  نیا  تسا ؛ یداعبا  یاراد  تسا ، هعومجم  کی  تسا ، لماک  یهتـسب  کی  ماما  بتکم 

، ادخ اب  طابترا  لھا  تفرگیمن ؛ یپ  ار  دوخ  هار  یدام ، رھاوظ  یدام و  لماوع  رب  یهیکت  اب  افرـص  ام  راوگرزب  ماما  ینعی  تسا ؛ تیونعم  دعب  تسا . تینالقع  دعب  تیونعم و  دعب 

نتفرگ راک  هب  تینالقع ، دعب  رد  و  دوب . یریذپاننایاپ  دیما  لاعتم ، یادخ  هب  وا  دـیما  تشاد ؛ رواب  یھلا  کمک  هب  دوب ؛ رکذ  عوشخ و  رکذـت و  هجوت و  لھا  یونعم ، کولـس  لھا 

. درک مھاوخ  ضرع  یاهلمج  دنچ  مادک ، رھ  هب  تبسن  نم  تسا . هدوب  هظحالم  دروم  ماما  بتکم  رد  تابساحم ، رکف و  ریبدت و  درخ و 

یمالـسا و تیونعم  مھ  تیونعم  تسا ، مالـسا  زا  مھ  ماـما  تینـالقع  تسا . هدـش  هتفرگ  مالـسا  زا  تینـالقع ، تیونعم و  دـننام  مھ  نآ  هک  دراد ، دوجو  مھ  یموـس  دـعب 

داعبا هب  هجوتیب  داعبا ، نیا  زا  یکی  یور  رب  یهیکت  دید . مھ  اب  دیاب  ار  اھنیا  تسا . تلادع  دعب  نآ ، و  تسا ؛ هدـش  هتفرگ  نید  نتم  نآرق و  نتم  زا  مھ  دـعب  نیا  تسا ، ینآرق 

مھ شراـتفر ، رد  مھ  راوگرزب  ماـما  دوخ  تسا . ماـما  یونعم  یرکف و  ثاریم  لـماک ، یهتـسب  نیا  هعوـمجم ، نیا  دربـیم . فارحنا  هب  دـناشکیم ، اـطخ  هار  هب  ار  هعماـج  رگید ،

. دوب تلادع  دعب  هب  هجوتم  دوجو  یهمھ  اب  مھ  دوب ، تیونعم  بقارم  مھ  دوب ، تینالقع  بقارم 

باـختنا مدرم . ارآ  هب  یهیکت  ینعی  دوـب ؛ روـشک  یـسایس  ماـظن  یارب  یرـالاسمدرم  شنیزگ  نیمھ  هنوـمن ، نیلوا  منکیم . ضرع  ماـما  تینـالقع  رھظم  زا  هنوـمن  دـنچ  نـم 

یتح دـندوب و  هدرک  تموکح  ام  روشک  رب  یدرف  یاھتموکح  یدامتم  یاھنرق  دوب . وا  شخبتاجن  شخبتایح و  بتکم  رد  ماما  تینـالقع  نشور  رھاـظم  زا  یکی  یرـالاسمدرم ،

ناشناگتـشذگ دادبتـسا  زا  یولھپ  نارود  یروتاتکید  دادبتـسا و  المع  دـش ، یمـسر  روشک  رد  نوناق  نایرج  رھاظب  دـمآ و  دوجو  هب  هطورـشم  ناـیرج  ناریا  رد  هک  ینارود  رد 

یمدرم تاباختنا  مدرم و  روضح  یهلئـسم  هک  تفای  ار  قیفوت  نیا  درک ، ادیپ  ار  ناکما  نیا  ام  راوگرزب  ماما  هقباس ، نیا  اب  یروشک  رد  دوب . رترابتبیـصم  رتتخـس و  رتهدنزگ و 

نینچ کی  رد  دـندوب . هدرکن  هبرجت  هطورـشم ، ردـص  رد  هاتوک  رایـسب  یاھهھرب  رد  زج  ار ، دازآ  تاـباختنا  یهزم  زگرھ  اـم  مدرم  دـنک . لیدـبت  هدـش  هنیداـھن  تقیقح  کـی  هب  ار 

بالقنا یزوریپ  زا  هک  یلاس  ود  یـس و  نیا  لوط  رد  هک  دیدینـش  اھراب  درک . هنیداھن  روشک  رد  ار  تاباختنا  مدـق ، نیلوا  زا  اـم  راوگرزب  ماـما  یئاـضف ، نینچ  کـی  رد  یروشک ،

قودنـص هب  ار  ناشدوخ  یار  دـندمآ و  یار  یاھقودنـص  یاپ  هنادازآ  مدرم  هک  تسا ، هداتفا  قافتا  روشک  رد  تاباختنا  هس  یـس و  اـی  ود  یـس و  دودـح  رد  درذـگیم ، یمالـسا 

. دوب ام  راوگرزب  ماما  تینالقع  یهنومن  نیرتزراب  نیا ، دندش . اھنیا  لاثما  رھش و  یاھاروش  ناگربخ و  تلود و  سلجم و  لیکشت  اشنم  دنتخادنا و 

دامتعا نمشد  هب  ماما  مجاھم . نمشد  اب  یهلباقم  رد  وا  فاطعنا  مدع  یتخسرس و  زا  تسا  ترابع  یدنمشوھ ، درخ و  هب  وا  یهیکت  ماما و  تینالقع  زا  رگید  یهنومن  کی 

دنکیم اضتقا  لقع  دننکیم  لایخ  دندرک و  لایخ  هک  یناسک  نآ  داتسیا . هوک  لثم  وا  لباقم  رد  تخانش ، تسرد  ار  بالقنا  نیا  نمشد  ناریا و  تلم  نمـشد  هکنآ  زا  دعب  درکن .

نیا هب  ار  وا  یھلا ، درم  نیا  یهتفایماوق  یهتخپ  درخ  نآ  ماما و  تینالقع  درک . تکرح  روصت  نیا  لباقم  یهطقن  تسرد  ماما  دیایب ، هاتوک  نمـشد  لباقم  رد  یھاگ  ناسنا  هک 

زا نمـشد  یئوراـیور ، نادـیم  رد  دـماجنایم . نمـشد  یورــشیپ  هـب  شمرن ، نیرتـمک  ینیــشنبقع و  نیرتـمک  فاـطعنا و  نیرتـمک  نمــشد ، لـباقم  رد  هـک  دـناسر  هجیتـن 

ندـش طلـسم  نمـشد و  ندـمآ  ولج  مدـق  کی  یانعم  هب  نانمـشد ، لباقم  رد  زرابم  تلم  ینیـشنبقع  مدـق  کـی  رھ  دـیآیمن . محر  هب  شلد  لـباقم ، فرط  ینیـشنبقع 

. دوب راوگرزب  ماما  تینالقع  رھاظم  زا  یکی  نیا ، تسوا .

زا ینعی  روشک -  نیا  رد  اھیبرغ  دورو  طلـست و  زاغآ  زا  یدامتم ، یاھلاس  لوط  رد  دوب . تلم  رد  یئاکتادوخ  سفن و  هب  داـمتعا  حور  قیرزت  ماـما ، تینـالقع  رگید  رھظم  کـی 

ار ناریا  تلم  دندزیم ؛ ناریا  تلم  رس  یوت  نوگانوگ ، یاھلیلحت  اب  ناشدوخ ، نارایتسد  لماوع و  یهلیـسو  هب  امئاد  دش -  زاب  ناریا  هب  اھیبرغ  یاپ  هک  یدالیم  نرق ١٩  لوا 

نارادمدرـس درادن . ار  نداتـسیا  دوخ  یاپ  یور  ندرک و  راک  یئاناوت  درادن ، یملع  تفرـشیپ  یملع و  مادقا  یهضرع  دناوتیمن ، هک  دندناروابیم  ناریا  تلم  هب  دـندرکیم ، ریقحت 

اھیبرغ یهلیـسو  هب  دیاب  دوشب ، دیاب  یگرزب  راک  رگا  تسا ، روصتم  یتفرـشیپ  رگا  هک  دـندرکیم  دومناو  روجنیا  دـندرکیم . ریقحت  ار  ناریا  تلم  ررکم  وا ، زا  لبق  یولھپ و  میژر 

یهنیمز رد  اـم  یاھتفرـشیپ  دـش . ناریا  تلم  لوحت  یهطقن  نیا  و  درک ، قیرزت  ار  سفن  هب  داـمتعا  حور  یتـلم  نینچ  کـی  هب  راوگرزب  ماـما  درادـن . یئاـناوت  ناریا  تلم  دوشب ؛

، ام یناریا  دنمـشناد  ام ، یناریا  رگتعنـص  ام ، یناریا  ناوج  زورما  تسا . سفن  هب  دامتعا  نیمھ  لولعم  یگدـنز ، یاھهصرع  ماسقا  عاونا و  رد  یتعنـص ، یهنیمز  رد  یملع ،

مھم رھاظم  زا  یکی  نیا ، داد . رارق  تلم  نیا  ناج  قامعا  رد  راوگرزب  ماما  ار  میناوتیم » اـم   » راعـش نیا  دـنکیم . یئاـناوت  ساـسحا  اـم  یناریا  غلبم  اـم ، یناریا  رادمتـسایس 

. دوب راوگرزب  ماما  تینالقع 

اب یـساسا ، نوناق  ناگدـننکنیودت  نآ  دـننک . نیودـت  ار  یـساسا  نوناق  هک  درک  رومام  تاباختنا  قیرط  زا  ار  تلم  ناگربخ  ماما  دوب . یـساسا  نوناق  نیودـت  رگید ، رھظم  کی 

اب ار  یناگربخ  تلم  دـش . هتـشاذگ  تلم  یهدـھع  هب  دنـسیونب ؛ یـساسا  نوناق  هک  دراذـگب  ار  یـصاخ  عمج  کی  ماما  هک  دوبن  روجنیا  دـنداد . ماجنا  ار  راک  نیا  تلم  باختنا 

مودـنارفر داد و  رارق  مدرم  ارآ  ضرعم  رد  اددـجم  ار  یـساسا  نوناق  نیمھ  ماما  دـعب  دـندرک . نیودـت  ار  یـساسا  نوناق  اھنآ  دـندرک و  باختنا  دوخ  تفرعم  اب  دوخ ، یئاـسانش 

ظاحل زا  مھ  یقوقح ، ظاحل  زا  مھ  درک . مکحتسم  روجنیا  ماما  ار  ماظن  یاھهیاپ  دینیبب ، تسا . ماما  تینالقع  رھاظم  زا  یکی  نیا ، دش . لیکشت  روشک  رد  یـساسا  نوناق 

دوشیم هدـعاق  نیا  ساسا  رب  هک  دروآ  دوجو  هب  ار  یمکحتـسم  مکحم و  یهدـعاق  کی  ماما  یملع ، یاھتفرـشیپ  ظاحل  زا  مھ  یعاـمتجا ، تیلاـعف  ظاـحل  زا  مھ  یـسایس ،

. داھن انب  ار  یمالسا  میظع  ندمت 

ار فرح  نیا  دراد . بحاص  تکلمم  دـنروشک . نیا  کلام  بحاص و  اھنآ  هک  درک  میھفت  مدرم  هب  ناشیا  هک  دوب  نیا  دوب ، راوگرزب  ماـما  تینـالقع  رھظم  هک  یلئاـسم  یهلمج  زا 

ینارمکح روشک  رب  هک  دـندوب  ینیدبتـسم  اھروتاتکید و  تکلمم ، بحاص  زا  ناشدارم  دراد . بحاص  تکلمم  اقآ  هک  دـندرکیم  یراج  نابز  رب  یدادبتـسا  یاھتموکح  نارود  رد 

. دنتسھ مدرم  دوخ  تکلمم ، بحاص  دراد و  بحاص  تکلمم  هک  درک  میھفت  مدرم  هب  ماما  دندرکیم .

ماجنا ار  نآ  تسوا ، یھلا  فیلکت  درکیم  ساـسحا  هک  هچرھ  لوا ، زا  داد . ماـجنا  ادـخ  یارب  ار  راـک  ماـما  دوب . وا  دوخ  صـالخا  لوا ، یهجرد  رد  راوگرزب ، ماـما  رد  تیونعم  رھظم 

اھراب ار  سرد  نیا  مھ  نیلوئـسم  مدرم و  هب  تفر . شیپ  فیلکت  اـب  درک ؛ لـمع  روجنیا  ماـما  لاس ١٣۴١ ، رد  تازرابم  عورـش  زا  درکن . ابا  ماما  هار ، نیا  رد  یراکادـف  زا  دادـیم .

، ماـما راـتفر  رد  تیونعم  مھم  رھظم  نیارباـنب  تسادـخ . تسد  اـم  راـک  رب  هجیتـن  بترت  میھدـیم ، ماـجنا  ار  فـیلکت  اـم  تسا . فـیلکت  تسا ، مھم  هچنآ  هک  درک  رارکت  تفگ و 

؛ دش هداد  تکرب  نآ  هب  لاعتم  یادخ  یهلیـسو  هب  داد ، ماجنا  ادخ  یارب  هک  هچنآ  درکن . یمادـقا  درکن ، یراک  دزن ، یفرح  نآ ، نیا و  دـیجمت  فیرعت و  رطاخ  یارب  دوب . وا  صالخا 

هب دامتعا  لھا  میـشاب ، لکوت  لھا  هک  نیا  هب  دندرکیم  رما  ار  اھام  ماما  دندرکیم . رارکت  مھ  نیلوئـسم  هب  ار  هیـصوت  نیمھ  ماما  تسا . نیا  صالخا  تیـصاخ  دـش . راگدـنام 

. دوب تدابع  لھا  دوب ، ادخ  زا  دادمتسا  لھا  دوب ، لسوت  لھا  دوب ، عرـضت  لھا  دوب ، لکوت  لھا  وا  دوخ  مینک . راک  ادخ  یارب  میـشاب ، راگدرورپ  هب  نظنسح  لھا  میـشاب ، ادخ 

یارب لاـعتم ، یادـخ  هـب  برقت  یارب  یگدـنز  یاھتـصرف  زا  درکیم . تیناروـن  ساـسحا  وا  رد  یـسوسحم  روـط  هـب  دـیدیم ، ار  ماـما  یتـقو  ناـسنا  ناـضمر ، هاـم  ناـیاپ  زا  دـعب 

یاھهولج روضح  لحم  ملاع ، تسادخ . رضحم  ملاع ، میتسھ . ادخ  رضحم  رد  ام  تفگیم : درکیم و  رما  مھ  ار  نارگید  درکیم . هدافتـسا  شدوخ  رھطم  ناج  لد و  ندرکهزیکاپ 

زا تسا  ترابع  مالـسا  رد  تیونعم  زا  یمھم  شخب  دادـیم . قوس  قـالخا  هب  مھ  ار  نارگید  دوب ، قـالخا  تیاـعر  لـھا  وا  دوخ  دادـیم . قوس  هار  نیا  هب  ار  همھ  تسا . یھلا 

، درکیم تیاعر  ار  اھزیچ  نیا  راوگرزب  ماما  دوخ  رگیدکی . زا  اھلد  یزاسادج  زا  یرود  یلددب ، زا  یرود  تبیغ ، زا  یرود  نظوس ، زا  یرود  تمھت ، زا  یرود  هانگ ، زا  یرود  قالخا ،

رتالاب ار  نامدوخ  مینادن ، مدرم  زا  رتالاب  ار  نامدوخ  میوشن ، رورغم  هک  نیا  هب  دندرکیم  هیصوت  ار  اھام  ماما  درکیم . شرافس  مھ  نیلوئسم  هب  درکیم ، شرافس  مھ  مدرم  هب 

ام میئوگن  دـنتفرگ ، بیع  ام  زا  هچنانچ  رگا  میـشاب ؛ هدامآ  یتسیاب  هک  دـندوب  هدینـش  ماـما  زا  ار  نیا  روشک  لوا  زارط  نیلوئـسم  یهمھ  مینادـن . بیعیب  مینادـن ، داـقتنا  زا 

رخاوا رد  صوصخب  دوخ -  یاھهتـشون  رد  مھ  ناشیا ، دوب . روج  نیمھ  مھ  ماما  دوخ  دـشاب . دراو  یداقتنا  اـم  هب  هک  مینیا  زا  رتـالاب  میـشاب ، هتـشاد  بیع  هک  مینیا  زا  رتـالاب 

« تلادع تینالقع  تيونعم   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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حور دراد . مزال  تمظع  یلیخ  نیا  تسا ؛ هدرک  اطخ  هیضق  نالف  رد  هک  نیا  هب  درک  رارقا  مدرک . هابتـشا  هیـضق  نالف  رد  نم  تفگ  اھراب  دوخ ، تاراھظا  رد  مھ  شفیرـش -  رمع 

یکی نیا  دوب ؛ ماما  قالخا  نیا  دوب ، ماما  تیونعم  نیا  اطخ . هابتـشا و  هب  دنک  بوسنم  ار  شدوخ  دھد ؛ ماجنا  ار  یتکرح  نینچ  کی  دناوتب  هک  دشاب  گرزب  دـیاب  یناسنا  کی 

. تسام هب  ماما  سرد  مھم  داعبا  زا 

رظنم رد  تلادع  دعب  یگتـسجرب  اما  دزیخیمرب ، تیونعم  زا  زین  تینالقع و  نامھ  زا  مھ  تلادـع  انعم  کی  هب  هچرگا  تسا . هتـسجرب  رایـسب  ماما  بتکم  رد  مھ  تلادـع  دـعب 

ریبعت دـندرک . هیـصوت  دـندرک ، رارکت  دـندرک ، رارـصا  ار  افعـض  تاقبط  رب  یهیکت  ماما  بالقنا ، یزوریپ  لوا  زا  دـھدیم . رارق  ام  لباقم  رد  یرتصخـشم  روط  هب  ار  نآ  راوگرزب ، ماما 

رارصا نیلوئسم  هب  دیسرب . مورحم  تاقبط  هب  هک  دنتـشاد  رارـصا  نیلوئـسم  هب  دش . رارکت  اھراب  اھراب و  ماما  مالک  رد  هک  دوب  یتاریبعت  وزج  نانیـشنخوک »  » و ناگنھرباپ » »

ارآ هب  یکتم  هک  یماظن  کی  رد  تیلوئـسم  تفآ  مینک . شومارف  ار  اـھنیا  دـیابن  اـم  دوب . راوگرزب  ماـما  مھم  یاھهیـصوت  زا  یکی  نیا ، دـننک . زیھرپ  یرگیفارـشا  زا  هک  دنتـشاد 

نیا هب  یرگیفارشا ، یگدنز  سوھ  رد  دنتفیب ؛ ناشدوخ  یارب  یروآعمج  رکف  هب  دنتفیب ؛ یصخش  هافر  رکف  هب  نیلوئـسم  هک  تسا  نیا  تسا ، مدرم  نامیا  هب  یکتم  مدرم و 

هب ینیـشنخاک و  هـب  هـک  درکیم  هیـصوت  اـھراب  مـھ  ار  روـشک  نیلوئـسم  دـنام و  راـنکرب  یلکب  تـفآ  نـیا  زا  شدوـخ  ماـما  تـسا . یگرزب  رایـسب  تـفآ  نـیا  دـننزب ؛ رد  نآ  رد و 

مدرم اب  هک  تشادیم  تسود  ماما  میدوب ، نیلوئسم  وزج  زور  نآ  هک  اھام  دنشاب . هتشاد  کیدزن  طابترا  مدرم  اب  دنوشن ، یزودنالام  مرگرـس  دننکن ، ادیپ  لیامت  یرگیفارـشا 

رظان اھنیا  دنوش . دنمهرھب  روشک  یمومع  تامدخ  زا  رود ، طاقن  مدرم  دوش ؛ هدرب  روشک  طاقن  یصقا  هب  تامدخ  هک  تشاد  رارـصا  میـشاب ؛ سونام  میـشاب ، هتـشاد  طابترا 

. دـشابن اھتیلوئـسم  لوبق  کالم  اھیگتـسباو  دنـشاب ، مدرم  دوخ  زا  دـنوش ، باختنا  مدرم  نایم  زا  نیلوئـسم  هک  تشاد  رارـصا  ماـما  دوب . راوگرزب  ماـما  تلادـع  دـعب  نآ  هب 

هدرک ساسح  هیـضق  نیا  هب  تبـسن  ار  ام  راوگرزب  ماما  دمآ ، روشک  نیا  رـس  رب  یولھپ  نارود  راجاق و  نارود  رد  هک  یلیماف  رازھ  یالب  اھلیماف ، هب  اھتیـصخش ، هب  یگتـسباو 

تردق هب  یهیکت  تورث و  هب  یهیکت  راوگرزب ، ماما  رظن  زا  دنتـسنادیم . نیا  ار  کالم  تسا . هتـساخرب  مدرم  لد  زا  نیا  دـنتفگیم : یلوئـسم  کی  زا  فیرعت  ماقم  رد  یھاگ  دوب .

. تسا ماما  طخ  داعبا  اھنیا  بخ ، دوب . بالقنا  یارب  روشک و  یارب  گرزب  یاھرطخ  وزج  تیلوئسم ، نتفرگ  یارب 

١٣٩٠/١١/١٠ /  « یمالسا یرادیب  ناناوج و   » یناھج سالجا  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

ربدت و مالـسا  تینالقع ، مالـسا  دھدیم ؛ هیدھ  اھتلم  هب  رگیدکی  اب  ار  تلادـع  ار و  تیونعم  ار و  تینالقع  مالـسا  تسا . تیونعم  نرق  نرق ، نیا  تسا . مالـسا  نرق  نرق ، نیا 

. ام هب  تسا  یمالسا  میلاعت  لاعتم و  یادخ  میلاعت  اھنیا  مادقا ؛ مالسا  راک ، مالسا  داھج ، مالسا  لاعتم ، یادخ  هب  لکوت  هجوت و  مالسا  تیونعم ، مالسا  رکفت ،

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

طارفا نودـب  رـصاعم » ناملـسم   » دـنھاوخیم همھ  هک  دـھدیم  تمـالع  یبرع ، یاھنیمزرـس  ریاـس  نیرحب و  نـمی و  مدرم  یاـھدرکیور  اھراعـش و  رـصم و  سنوـت و  تاـباختنا 

زا ینید ،» یرالاسمدرم   » شور اب  و  تینالقع ،»  » و تلادع » «، » تیونعم  » بیکرت اب  هناناملسم ، دنھاوخیم  ربکا » هللا   » راعش اب  دنـشاب و  هنایارگبرغ  طیرفت  هنارـسکشخ و 

. تسا هار  نیرتتسرد  نیا ، و  دنبای ؛ یئاھر  هلاس  دص  ضیعبت  رقف و  داسف و  رامعتسا و  یگدنامبقع و  دادبتسا و  ریقحت و  سپ 

« : تلادع تینالقع  تیونعم   » هژاودیلک اب  طبترم  تالاقم 

نایناھج  /   ١٣٩٠/٠٢/٢٧ رصان  هدنسیون :  تلادع /  لوصا  یقوقح و  یفسلف و  ینابم  موھفم ،

« تلادع تینالقع  تيونعم   » 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 4هاگياپ  هحفص 4 
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