
روشک  / ١٣۶٨/٠٧/١۵ رسارس  ىاھهاگشناد  رد  ىربھر  ناگدنیامن  باصتنا  مکح 

یلاعت دشر و  یارب  یا  هیاپ دشکب و  شود  رب  روشک  یدنلبرس  یدازآ و  لالقتـسا و  تھج  رد  ار  هعماج  یرادا  یملع و  راب  تسناوت  دھاوخ  دشاب ، یمالـسا  رگا  ام  هاگـشناد 

طوقـس دوب : هدش  التبم  نآ  هب  هتـشذگ ، میژر  تیمکاح  لاس  اھھد  رد  هک  دـش  دـھاوخ  راچد  یا  هیلب نامھ  هب  دـشابن ، یمالـسا  رگا  دـشاب و  هدـنیآ  رد  یـسایس  یملع و 

. دنک ناربج  دوخ  یبالقنا  نامیا  مزع و  اب  تسا ، هدش  لیمحت  وا  رب  هک  ار  یفعض  یگدنام و  بقع تسا  هدرک  هدارا  هک  یتلم  یاھزاین  ندروآرب  زا  یناوتان  یقالخا و  یملع و 

شترا  / ٠١/٢٨/١٣٧۵ ناھدنامرف  لنسرپ و  رادید  رد  تانایب 

مھ ینف  یگتـسباو  تـسین ؛ یداـصتقا  یگتـسباو  طـقف  اـجنیا  تـسا . یملع  ینف و  یگتـسباو  نآ ، دراد و  دوـخ  نورد  رد  ار  یداـصتقا  یگتـسباو  عـطق  زا  یـشخب  شترا ،

! دیزاسب دیاب  دـینک . عطق  نیا  زا  رتشیب  اما  تسھ ، ندـش  عطق  لاح  رد  هتبلا  دوش . عطق  اھیگتـسباو  نیا  دـیاب  کیژولونکت . حالطـصا  هب  ینف و  یملع و  یگتـسباو  تسھ ؛

امـش تسا . نیا  رطاخ  هب منک ، یم هیکت  شترا  رد  راکتبا  ریمعت و  یرادـھگن و  یزاـسھب و  یزاـسون و  یور  رب  نم  هکنیا  دـیناشوجب ! دیـشوجب و  شترا  نورد  رد  ناـتدوخ  دـیاب 

راک یارب  تیفرظ  فلتخم ، یاھـشخب  رد  امـش  دراد . یدایز  تیفرظ  ینیمز  یورین  دراد . یدایز  تیفرظ  ییاـیرد  یورین  دراد . یداـیز  تیفرظ  ییاوھ  یورین  دـیراد . مھ  تیفرظ 

! رتھب میدرکن ، دراو  ار  دیدج  لیاسو  نالف  رتھب ! میدیرخن ، ار  رازبا  نالف  میرادن . میا ، هدیرخن ار  زیچ  نالف  نوچ  دییوگن  مھ  تقو  چیھ دـیراد . دایز  راکتبا ، یروآون و  ینف و  یملع ،

، دشاب زاب  اھ  هزاورد رگا  دینادب . ردـق  تسا ، هتـسب  نامیور  هب  ییاھاج  رد  اھ  هزاورد رگا  دـمآ . یمن رد  ناتقرع  یزاسون ، تروص  هب  ندرک  راک  یارب  امـش  هک  میدرک  یم دراو  رگا 

هب دننک ، یم یروآون  امئاد  هک  اھ  نآ دنک . راداو  اھراک  رد  شالت  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  مزال  یگرزب  ی  هزیگنا دـسرب . ییاج  هب  وا  دراذـگ  یمن ناسنا  یلبنت  یراگنا و  لھـس حور 

زورما دـنراد . دوخ  رـس  تشپ  ار  ایند  رامعتـسا  لوپ و  یھگناو ، تسا . هدـش  ناور  ناشیارب  راـک  دـعب  هدرک و  ناـشراداو  تکرح  نیا  هب  ناـش  یملع دـنور  هک  تسا  ببـس  نیا 

تفرـشیپ و یارب  مھ  هدـش  هتـشاد  هگن  بقع  یملع  ظاحل  زا  یاھروشک  دراد . دوجو  هزیگنا  اھ  نآ یارب  دـنا . هدرک طلـسم  اـیند  رب  ار  ناـشدوخ  ملع ، ی  هلیـسو هب  اـھ  یبرغ

هتسب ییاھاج  رد  تسین و  زاب  الماک  اھ  هار هک  مینک  یم رکش  ار  ادخ  دشاب . هتـسب  اھ  هار هک  تسا  نیا  هزیگنا  داجیا  لماوع  زا  یکی  دننک . داجیا  هزیگنا  دوخ  رد  دیاب  تکرح ،

. تسا

نارھت  / ١٣٧٧/٠٢/٢٢ هاگشناد  خساپ  شسرپ و  هسلج  رد  تانایب 

اب یناریا ، یوجـشناد  هک  میوـگب  ار  نیا  امـش  هـب  مھاوـخ  یم نـم  اـما  تـسین ؛ اـکیرما  ی  هلاـس تـسیود یملع  تعرـس  ردـق  هـب  اـم  ی  هلاـس هد یملع  تفرـشیپ  تـعرس 

، دنک راک  لاس  یـس  رگا  تسھ ، ام  نایوجـشناد  ناناوج و  رد  صوصخب  ناریا و  تلم  رد  زورما  هک  یتزع  ساسحا  اب  شلالقتـسا ، ساسحا  اب  شنامیا ، اب  شا ، یدنمـشوھ

. دنک تفرشیپ  نارگید  لاس  دص  ردق  هب  هک  تسھ  دیما 

١٣٧٨/٠٣/١٢ /  ( هر ) ینیمخ ماما  ترضح  زا  لیلجت  رد  نایوجشناد  نایھاگشناد و  یهژیو  یئامھدرگ  هب  مایپ 

تراسا و زا  یدازآ  و  یملع ، داھج  و  یمالـسا ، یاھـشزرا  هب  یدنبیاپ  و  لالقتـسا ، و  راکتبا ، و  یروابدوخ ، درک و  نوگرگد  هرـسکی  ار  هاگـشناد  یریگ  تھج یمالـسا ، بالقنا 

. داد رارق  نآ  یلصا  تھج  ار  تیعبت ،

هداد ناشن  یمالسا  ماظن  تسا . روشک  ی  هدنلاب ناوج  لسن  یرکف  یملع و  دادعتـسا  ندش  افوکـش  یارب  شالت  یریگ و  تھج نیا  ظفح  نایھاگـشناد ، لوا  تلاسر  زورما 

یاراد ناریا ، تلم  هک  تسا 

هکنآ نیع  رد  دیاب  یملع  طیحم  تسا . تیعبت  یگتسباو و  عطق  ینالوط ، هار  نیا  رد  بالقنا ، دنلب  ماگ  تسا . یگدنز  یاھ  هصرع ی  همھ رد  تفرشیپ  یارب  یمیظع  تیفرظ 

هک تـسا  هدیـشوک  هـشیمھ  یناـھج  ی  هطلـس ماـظن  دـشاب . رگـشواک  قـالخ و  رکتبم و  دوـخ و  هـب  یکتم  درب ، یم ناـھج  ی  هتفرـشیپ شناد  زا  ار  نـکمم  ی  هرھب نیرتـالاب 

دوخ دنمزاین  هشیمھ  ار  نانآ  دنک و  تیوقت  دنا ، هدـنام بقع  یروانف  ملع و  ی  هلفاق زا  هک  ییاھتلم  رد  ار  زاین  یناوتان و  تراقح و  ساسحا  دوخ ، یغیلبت  لماوع  ی  هلیـسو هب

. دراد هاگن 

تاعبت زا  روشک  تاجن  هب  دبای و  تاجن  زاین  یناوتان و  ساسحا  نیا  زا  روشک  ی  هدرک لیصحت ناوج  لسن  هک  دوب  نیا  یارب  هاگشناد ، ندش  یمالسا  رب  لحار  ماما  ررکم  دیکات 

. درامگ تمھ  هتشذگ  نارود  یگتسباو 

لیبدرا  / ٠۵/١٣٧٩/٠۵ ناتسا  ناناوج  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هب اھناوج و  امش  تمھ  هب  یمالسا  ناریا  رگا  جایتحا . اب  هن  تلذ ، اب  هن  تسا ؛ نکمم  ناریا  لالقتـسا  تزع و  رادتقا و  اب  طقف  دشاب ، نکمم  ینمـشد  عفر  هک  مینک  ضرف  رگا 

یرفاو مھـس  دناوتب  تسا ، زاین  دروم  زورما  هک  یملع  رترب و  یروانف  یروانف و  رترب ، تعنـص  تعنـص و  ظاحل  زا  دنک و  یط  ار  یملع  جرادم  زورما ، دشر  هب  ور  لسن  نیا  تمھ 

، دنک فرطرب  ار  اھتیمورحم  نیا  دناوتب  دنک ، مکحتـسم  ار  روشک  یداصتقا  یاھ  هیاپ شدوخ و  یماظن  تردق  دناوتب  دـنیوگب ؛ روز  وا  هب  دـنناوتن  هک  دـھد  صاصتخا  شدوخ  هب  ار 

. دوش مک  اھ  نآ ینمشد  تسا  نکمم  تقو  نآ دربب ، الاب  مدرم  داحآ  رد  ار  یسایس  تفرعم  دناوتب  دنک ، یرادرب  هرھب اج  همھ  رد  روشک  نیا  ینغ  راشرس و  عبانم  زا  دناوتب 

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

ناشدوخ لایخ  هب  دـنھاوخب  رگا  دنتـسین ، رادروخرب  یـشناد  زا  هک  یناسک  یاهنیمز ، رھ  رد  منکیمن . هیـصوت  یملع  ییوگلمھم  هب  یملع و  مزیـشرانآ  هب  ار  یـسک  نم 

رادروخرب یفاک  داوس  هریخذ و  زا  هکنیا  نودـب  دراوان  یاھمدآ  مینیبیم . ار  نیا  ینید  فراعم  یناسنا و  مولع  زا  یخرب  هنیمز  رد  ام  دـنتفایم . ییوگلمھم  هب  دـننک ، یروآون 

نم یملع ، لئاسم  هنیمز  رد  نیاربانب  تسا . ییوگلمھم  تسین ، یروآون  عقاو  رد  هک  دننکیم ؛ یروآون  ناشدوخ  لایخ  هب  دننزیم و  فرح  دنوشیم و  نادیم  دراو  دنشاب ،

، راـک نیا  هتبلا  درک . دـیلوت  هملک  یقیقح  یاـنعم  هب  ار  ملع  دـیاب  دوـب . نارگید  یملع  یاـھهدروآرف  هدـننک  فرـصم  افرـص  دـیابن  اـما  تـفرگارف ؛ دـیاب  مـنکیمن . هیـصوت  ار  نـیا 

نایوجـشناد رد  ار  لیم  قوش و  نیا  نم  هناتخبـشوخ  دـنامب . هدـنز  دوش و  هدـنز  هاگـشناد  طیحم  رد  یملع  یروآون  حور  هک  تسا  نیا  مھم  دراد . مزـال  هطباـض  یدنمـشور و 

فطاوع نامیا ، تیادھ  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 

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

همھ رد  دـیاب  یعمج  یھاـگآ  دوـخ  کـی  هـک  مدـقتعم  یملع  روـط  هـب  مدرک . ار  هراـشا  نـیا  ندـش ، فـلتخم  موـلع  رد  یملع  یرگیمزج  میلـست  یملع و  دـبعت  هراـبرد  نـم 

نآ زا  تدشهب  ناسک  یـضعب  میدرک ، حرطم  ام  هک  یایگنھرف  مجاھت  هلاسم  نیا  دیآ . دوجوهب  یبرغ  هنایوگروز  زیمآمکحت و  یتادراو و  گنھرف  هب  تبـسن  یملع  یاھطیحم 

رد ار  نآ  دـندرک  یعـس  ناسک  یـضعب  تسا ، ندـیبلط  زرابم  لوغـشم  نادـیم  طسو  یگنھرف ، مجاھت  هک  یلاح  رد  یگنھرف ؟! مجاـھت  دـییوگیم  ارچ  دـنتفگ  دـندش و  هدرزآ 

هب هیکت  اب  ایند  رد  یگنھرف  هعومجم  کی  هک  تسا  نیا  هلاسم  تسین ؛ یحطـس  یرھاظ و  یاھهدـیدپ  زا  یخرب  صوصخم  یگنھرف ، مجاھت  نیا  دـننک ! ادـیپ  راـنک  هشوگ و 

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

ار نارگید  یرکف  یاـھهدروآرف  دـنکیم و  رکف  یاهمجرت  دـنکیم ، هک  مھ  رکف  دوشیم . راـچد  یاهمجرت  هقئاذ  رکفت و  هب  یھاـگ  روـشک  کـی  هک  تسا  نیا  دـنک . لـیمحت  اـھنآ 

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 

« يملع لالقتسا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 7هاگياپ  هحفص 1 
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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 

هاگشناد دھاوخیم . ار  نیا  هاگشناد  زا  ام  روشک  زورما  دنربب . الاب  ار  یمالسا  یاھـشزرا  تارکفت و  رب  ینتبم  هنالداع  دابآ و  هعماج  کی  یقیقح  یانب  دنناوتب  یدوخ  یملع 

تسا هتکن  نیا  تسا ، یتاعالطا  یاھسیورس  هجوت  دروم  زورما  هک  ییاھزیچ  زا  یکی  دینادب  نیقی  دنرادب ؟ زاب  هار  نیا  زا  ار  داتسا  وجـشناد و  هک  دننک  یراک  هچ  لوغـشم  ار 

. 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 

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

. تسین یزابجل  بصعت و  نیا  هن ؛ دـننک . یزابجل  بصعت و  یعون  رب  لمح  ار  نیا  تسا  نکمم  یـضعب  ماهدرک . تبحـص  اـھراب  برغ  یتادراو  گـنھرف  رکفت و  هراـبرد  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 

یعس شلباقم ، هطقن  رد  دننکیم . هزرابم  رکف  نآ  اب  اذل  دننک . رامثتسا  ار  تیرشب  همھ  ناشدوخ  عفن  هب  دنریگب و  رایتخا  رد  ار  ایند  همھ  زکرمتم ، تردق  اب  دنھاوخیم  هک 

، دیشیدنا روطنآ  یتقو  دنھاوخیم . اھنآ  هک  دشیدنیب  یاهنوگ  هب  هک  دننک  جیورت  تلم  نآ  نایم  رد  ار  ییاھیریگتھج  اھرواب و  راکفا و  فلتخم ، یاھهویش  اھھار و  اب  دننکیم 

یاھاج رد  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 

. تسین مھ  نارود  نیا  صوصخم  دناهداد ؛ ماجنا  مھ  ایند  رگید 

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 

یرکفنـشور و حالطـصا  هب  یاھیروئت  شیارب  دننک ، هیجوت  یاهنوگ  هب  ار  یرـشب  نیناوق  همھ  فالخ  عرـش 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 جـیار  ینوناـق و  تروص  هب  یبرغ  یاھـشزرا  اـم  روشک  رد  زورما  تسا . هتـسکش  روشک  نیا  رد  ار  یبرغ  زیمآمکحت  هتیروتا  هطلـس و  نیا  هدـمآ 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 

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

داد و هاگشناد  هب  ار  یلم  لقتسم  تیوھ  ساسحا  هکنیا  یکی  دوب : زیچ  ود  هاگـشناد  هب  بالقنا  تمدخ  نیرتگرزب  نم  رظن  هب  درک . یگرزب  تامدخ  هاگـشناد  هب  مھ  بالقنا 

مدرم اب  ار  هاگـشناد  هکنیا  مود  دوب . هنوگنیا  بالقنا  زا  لبق  داد . تاجن  ندوب  هناگیب  لباقم  رد  لعفنم  ندوب و  هناگیب  توھبم  بوذجم و  نتـشاد و  هناگیب  هب  ور  زا  ار  هاگـشناد 

هک بوخ  دـھعتم و  نموم و  یوجـشناد  داتـسا و  ییانثتـسا  رـصانع  زا  دوب . مدرم  ناـشورخ  سوناـیقا  ناـیم  رد  هداـتفاکت  هریزج  کـی  بـالقنا ، زا  لـبق  هاگـشناد  داد . یتـشآ 

هب یمومع و  یاھرواب  هب  یمومع ، نامیا  هب  یمومع ، گنھرف  هب  دیاب  دـیدشیم ، دراو  هاگـشناد  هب  امـش  رگا  هک  دوب  هنوگنیا  هاگـشناد  بلاغ  طیحم  عقوم  نآ  رد  میرذـگب ،

یـسایس و هک  یاهدع  زا  ریغ  دوب . یـصخش  افرـص  یاھهغدغد  طیحم  وجـشناد ، داتـسا و  زا  یگرزب  تیرثکا  یارب  هاگـشناد  طیحم  دیدرکیم . تشپ  یمدرم  یاھیگتـسبلد 

کی یارب  وزرآ  نیرتمھم  دـندرکیمن . سح  ار  ناشدوخ  هعماج  یاـھدرد  دنتـشادن و  یعاـمتجا  یاھهغدـغد  دوب . یـصخش  یاھهغدـغد  دارفا ، ریاـس  هغدـغد  دـندوب ، زراـبم 

هکنیا هن  دنک . یروآون  تساوخیمن  دوب و  برغ  بوذجم  هاگشناد  دناسرب . اھزرم  زا  جراخ  هب  ار  شدوخ  دروآ و  تسد  هب  یاهلیـسو  دناوتب  هک  دوب  نیا  ماگنھ  نآ  رد  وجـشناد 

یناسک درکیم . جیورت  تدشهب  ار  نآ  مھ  هاش  میژر  هک  دوب  یگتسباو  گنھرف  دوبن . گنھرف  نیا  هاگشناد ، رب  بلاغ  گنھرف  دنتشادن ؛ انعم  نیا  هب  لیم  وجشناد  داتـسا و 

دنتفر و بالقنا  زا  دعب  اھنآ  زا  یرایـسب  دندوب ! مدرم  زا  هدیرب  یاهفاک و  یاھرکفنـشور  دـندوبن ؛ یمدرم  نارکفنـشور  دنتـشاد ، یرکفنـشور  هیعاد  هاگـشناد  لخاد  رد  هک  مھ 

تاجن گرزب  تفآ  ود  نیا  زا  ار  هاگشناد  بالقنا ، تشاد . یعضو  نینچ  هاگـشناد  تساھهفاک ! طیحم  ناشطیحم ، نیرتشیب  دنایاهفاک و  مھ  زاب  ییاپورا  یاھروشک  رد  زورما 

یمدرم و گنھرف  اب  طبترم  مدرم ، فلتخم  یاھرشق  اب  طبترم  ملع -  دیلوت  رکف و  دیلوت  دیلوت -  تردق  یاراد  سفن ، هب  دامتعا  یاراد  لقتسم ، شیدنادوخ ، ار  هاگـشناد  داد ؛

. دراد یدایز  رایسب  تیمھا  نیا  داد . رارق  مدرم  نایم  دوجوم  یاھهبذاج  اھقشع و  اھیگتسبلد و  هب  لصتم 

؛ تسا مھم  یساسا و  زکرم  ود  نیمھ  نارابمب  دنک ، دیدھت  ار  هاگشناد  یرطخ  نانمشد  ناگناگیب و  فرط  زا  رگا  هک  دنتسھ  یمھم  تاکن  هتکن ، ود  نیا  میوگب ، امش  هب  نم 

نامیا و زا  ار  اھنآ  دنھد و  خوسر  داتـسا  وجـشناد و  زغم  هب  دننک و  هاگـشناد  طیحم  دراو  ار  یاهمجرت  یاھیروئت  اھرکف و  دـنھاوخب  دـنریگب ، یھاگـشناد  زا  ار  سفن  هب  دامتعا 

هب ندـش  کسمتم  ندـیبسچ و  تدـشهب  مدرم و  یاھهدوت  اب  یرکف  لاصتا  ظفح  زا  تسا  ترابع  مھ  جالع  تسا . یـساسا  رطخ  نآ  نیا ، دـننک . ادـج  مدرم  یاھیگتـسبلد 

مگ ار  نامدوخ  تیوھ  هاگیاج و  ناش و  یللملانیب ، طیحم  رد  ناریا ، تلم  ام  درک . مکحتـسم  دـیاب  رتشیب  هچرھ  ار  بالقنا  اب  طابترا  نم ! نازیزع  بالقنا . یلوصا  یاھهشیر 

. دنادرگرب ناریا  تلم  هب  ار  ناش  هاگیاج و  تیوھ و  نیا  بالقنا  میدوب . هدرک 

ریبکریما  / ١٣٧٩/١٢/٢٢ یتعنص  هاگشناد  نایوجشناد  خساپ  شسرپ و  هسلج  رد  تانایب 

مدرم دوب . مدرم  دوخ  بالقنا  بالقنا ، دـنک . ییوگخـساپ  ناریا  مدرم  یارب  هک  دوب  هدـماین  بـالقنا  تشاد . ییاـھ  ناـمرآ اـعدا ، زا  شیب  بـالقنا  نیا  تسا . یمھم  لاوس  نیا 

یگتـسباو و زا  تاجن  یعامتجا ، تلادـع  زا  رادروخرب  هاگآ و  مدرم  نتـشاد  دازآ ، دابآ و  ناریا  کی  نتخاس  زا  دوب  ترابع  اھ  نامرآ نیا  دـندرک . بالقنا  ییاھ  ناـمرآ ققحت  یارب 

، فادھا نیا  ققحت  هک  منک  یم ضرع  نم  میا ؛ هدیسر فادھا  نیا  هب  ردقچ  ام  دیـسرپ  یم دوب . امرفمکح  تکلمم  نیا  رب  زور  نآ  هک  یرھق  دادبتـسا و  یملع و  یگدنام  بقع

هتخاس شیپ یاھ  هناخ لثم  هتخاس  شیپ ماـظن  کـی  یمالـسا ، ماـظن  تفر . شیپ  مدـق  هب مدـق درک و  تدـھاجم  شـالت و  نآ  یارب  دـیاب  هک  تسا  ییاـھزیچ  تسا ؛ یجیردـت 

. درب الاب  ار  نآ  دیچ و  مھ  یور  گنس  گنس  رجآ و  رجآ  دیاب  هک  تسا  یماظن  تسین ؛

« يملع لالقتسا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 7هاگياپ  هحفص 2 
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ناھفصا  / ١٣٨٠/٠٨/١٢ ناتسا  ناناوج  رادید  رد  تانایب 

قیاقح هب  امـش  مشچ  هاگـشناد  طیحم  رد  زورما  تسا . هتفرگن  ماجنا  بالقنا  زا  لبق  یا  یـساسا راک  چـیھ  روشک  نیا  یارب  هملک ، یقیقح  یاـنعم  هب  ریخا ، لاـس  دـص  رد 

دنمشناد ملاع و  ملع و  دش  یم دش ، هارمھ  ملع  ناوراک  اب  دش  یم تفر ، ار  اھ  هار نیا  دش  یم میراد . هتفرن  هار  هدرکن و  راک  ردقچ  ام  هک  دینیب  یم تسا ؛ هدش  زاب  یملع 

. دندرک لمع  سکعب  هکلب  دندرکن ؛ ار  راک  نیا  اما  درک ؛ شیامزآ  روشک  رد  ار  قیقحت  ملع و  رد  لالقتسا  قیقحت و  و 

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

دای ار  یداع  یاھبوچراچ  هکنیا  هب  دیرامگب . راک  نیا  هب  ار  تمھ  دیراد ، ینھذ  یگدامآ  دادعتـسا و  شوھ و  هک  لاح  دیـشاب . ملع  رد  یبای  فرژ ینیب و  فرژ ملع ، دـیلوت  لابند 

لماع اما  دراد . مزال  ار  یتیریدم  یاھراک  شھوژپ و  ملع و  زا  تیامح  گنھرف  نیا ، هتبلا  دینک . رکف  ملع  هب  دینکن ؛ رکف  دـیروایب ، هرمن  امـش - لوق  هب  زیچ - نالف  رد  ای  دـیریگب ،

عمج نم ، بطاـخم  . دـیزاسب یملع  ظاـحل  زا  ار  روشک  دـینک  تمھ  تسامـش . تساوخ  هدارا و  هقـالع و  لـیم و  دـنک ، هبلغ  یلبق  لـماوع  رب  یتـح  تسا  نکمم  هک  یرگید 

دیاب دنتسھ ، هک  یا  هتشر رھ  رد  یملع  ناگبخن  دمآ . دنھاوخ  امش  زا  دعب  ای  دنا و  هدوب امش  زا  لبق  ای  هک  دنتسھ  روشک  رد  امـش  فیدر  رد  یناگبخن  تسین . امـش  دودعم 

دوب زور  کی  اما  تسا ؛ هدش  زاب  ندیـشیدنا  هار  بالقنا ، تکرب  هب  زورما  تسا . رادروخرب  تاناکما  نیا  زا  دمحب هللا  روشک  نیا  دننک . شالت  لخاد  رد  ملع  دـیلوت  تیوقت و  یارب 

رد دناوتب  تسا  نکمم  یناریا  کی  هک  تشادن  هار  رکف  نیا  الـصا  روشک ، یھاگـشناد  طیحم  نیمھ  رد  بالقنا ، زا  لبق  دـینیبب  امـش  دـش . یمن هداد  یا  هزاجا نینچ  الـصا  هک 

یزیچ ام  روشک  رد  یشزومآ  یلیصحت و  یملع و  یاھ  همانرب هک  دیتفگ  مھ  تسرد  دیتفگ و  ناتسود  امش  زا  یضعب  دنک . تکرح  لالقتسا  اب  دوخ ، روشک  یملع  نتخاس 

دوجو شرانک  رد  مھ  یگنھرف  دـش . یم لـمع  ناـمھ  دـندوب و  هدرک  یحارط  دـنیامن ، رامثتـسا  ار  نآ  دـننک و  هدافتـسا  نآ  زا  هشیمھ  دـیاب  هک  یروشک  یارب  نارگید  هک  دوب 

ار وا  الصا  دیسر و  وا  دوخ  هب  هک  دسرب  هچ  دیسر ؛ وا  ی  هیاس هب  دوش  یمن الصا  هک  یروط  هب  برغ ؛ نتـشاگنا  گرزب  برغ و  هب  یلمع  یملع و  یگتـسباو  گنھرف  تشاد ؛

. دز مھ  هب  ار  اھ  نیا دمآ  بالقنا  تشاذگ . بقع 

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

ییاھهتشر نامھ  رد  دیناوتب  دوش و  مھارف  امش  یرکف  یملع و  یلاعت  لماکت و  یارب  تاناکما  هللااشنا  هک  مینکیم  مھ  ضرف  دیتسھ و  رادروخرب  یدادعتـسا  زا  هک  امش 

ام یملع  هعماج  تمھ  هک  تسا  نیا  دیآیم ، رتمھم  همھ  زا  مرظن  هب  هک  یزیچ  نآ  دوش ؟ هتشامگ  یزیچ  هچ  هب  دیاب  ناتتمھ  دینکب ، یملع  راک  تسا ، ناتهقالع  دروم  هک 

دیاب ارچ ، میریگن ؛ ارف  نارگید  زا  دیوگیمن  سک  چیھ  میریگن ؛ ارف  هکنیا  هن  مینک . افتکا  نارگید  یاھهتخودنا  یریگارف  همجرت و  هب  دیابن  ام  دوش . هتـشامگ  ملع  دیلوت  هب  دیاب 

. درک دیلوت  دیاب  ار  ملع  نکیل  تفرگ ؛ ارف 

رس رب  شیپ  لاس  هاجنپودص  زا  هک  تسا  ییالب  دراد و  هشیر  روشک  نیا  نیشیپ  دساف  هتـسباو و  یاھتموکح  رد  لکـشم  نیا  هنافـساتم  میراد و  ار  یخیرات  لکـشم  نیا  ام 

طقف هن  دـنداتفا . همجرت  رکف  هب  روشک ، زور  نآ  ناگبخن  داتفا ، روشک  نیا  رد  دـیدج  ملع  وترپ  هک  یلوا  زا  هک  تسا  نیا  نآ  مینک . اھر  الب  نیا  زا  جـیردتب  ار  دوخ  دـیاب  هدـمآ و  ام 

، هورگ نیا  ندروآرد . اـھنآ  یاـھبلاق  بوچراـچ  رد  ار  دوخ  دـنداد و  ماـجنا  نارگید  هچنآ  زا  همجرت  تروـص  هب  زیچ  همھ  یاهمجرت ؛ هشیدـنا  رکف و  یتـح  هکلب  یملع ، راـثآ  همجرت 

یـسایس و دیاقع  تارکفت و  قالخا و  گنھرف و  دیاب  دندوب  دقتعم  هکلب  میریگب ، اھنآ  زا  ار  ملع  دنتفگ  طقف  هن  دـندادن . دوخ  هب  ار  یملع  دـیدج  یاضف  کی  داجیا  تارج  اقلطم 

! میریگب اھنآ  زا  مھ  ار  یعامتجا 

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

رد تسا . نکمم  نیا  هک  مینک  رواـب  میـشاب و  دوخ  ندـمت  نتخاـس  ددـص  رد  زورما  دـیاب  اـم  دـنک . شومارف  ار  دوخ  تیوـھ  ندـمت و  هک  تسا  نیا  روـشک  کـی  لکـشم  نیرتدـب 

ادـیپ جایتحا  ام  ملع  هب  اھیبرغ  هک  مینک  یراک  ام  دـیوگب  یـسک  رگا  زورما  هک  هدـش  هغلابم  ردـقنآ  اھیبرغ  ییاناوت  یناریا و  یناوتان  صوصخ  رد  روشک  نیا  هتـشذگ  تاـغیلبت 

رگید لاس  هاـجنپ  دـینک  تمھ  امـش  دوشیم . منکیم  ضرع  نم  هلب ؛ تسا ؟ نکمم  یزیچ  نینچ  رگم  دـیآیم : دوجو  هب  یرواـبان  تلاـح  کـی  اـھلد  رد  هک  دـینیبیم  دـننک ،

ملع نابوتا  تھج  رگید ، لاس  هاجنپ  هک  درادن  یلاکشا  چیھ  دیرادرب ، مدق  تسرد  هار  رد  زورما  امش  رگا  اما  دتفایمن ؛ قافتا  تدمهاتوک  رد  اھزیچ  نیا  هتبلا  دوش . یروطنیا 

ملع زور  کی  دوبن ؟ روطنیا  زور  کی  رگم  دراد ؟ یعنام  هچ  دوش ؛ وس  نآ  هب  وس  نیا  زا  هفرطکی و  ای  دوش ، هفرط  ود  ای  تسا -  رگید  یوس  هب  وس  کـی  زا  هفرطکی و  زورما  هک  - 

زا یرایـسب  موجن و  یکـشزپ ، کیزیف ، یـضایر ، رد  دنتـسھ . اھیناریا  تسا ، جیار  ایند  رد  زورما  هک  یمولع  زا  یرایـسب  راذگهیاپ  دنتفرگ . ناریا  نیمھ  زا  قرـش و  زا  اھیبرغ  ار 

ار نیا  میناوتیم  ام  تفرگ . تروص  دوب ، هتفرگ  ماجنا  یمالـسا  قطانم  اھروشک و  رد  هک  ییاھهمجرت  ساسا  رب  اـپورا  سناـسنر  الـصا  دـندوب . راذـگهیاپ  اـھیناریا  رگید ، مولع 

. دوش ملع  قالخ  هدننک  دیلوت  ناریا  زور  کی  هک  مینک  روصت 

هک تسین  یراک  نیا  مینک . دیلقت  اجنیا  رد  ار  نآ  میریگب و  دای  اھنآ  زا  ار  یروانفهدرخ  یروانف و  یملع و  یاھهدروآرف  هکلب  ار ، ملع  طقف  هن  هک  تسا  نیا  ام  تمھ  همھ  زورما 

دلب ار  نآ  تخاس  یتقو  دریگیم . دراد ، هک  یـسک  زا  ار  نآ  درادـن ، ار  یزیچ  ناسنا  یتقو  تسین . یاهراچ  دوشب و  دـیاب  اھراک  نیا  هتبلا  درامگب . تمھ  نآ  هب  دـیاب  تلم  کی 

. دھد رارق  دوخ  تمھ  هھجو  ار  ینکشتسبنب  ون و  رکف  ون و  هار  دیاب  اما  تسین -  یکش  نیا  رد  دریگیم -  دای  تسا ، دلب  ار  نآ  هک  یسک  زا  تسین ،

یتشھب  / ١٣٨٢/٠٢/٢٢ دیھش  هاگشناد  نایوجشناد  خساپ  شسرپ و  هسلج  رد  تانایب 

کیکی زا  هک  تسین  نیا  شیانعم  درک ، میھاوخ  حرطم  هللااشنا  مھ  هدـنیآ  رد  مینکیم و  حرطم  مھ  زاب  میدرک و  حرطم  هاگـشناد  رد  ررکم  ار  ملع  دـیلوت  هلاـسم  اـم  هک  نیا 

ملع هتبلا  دوـشب . تسا -  نآ  یپ  رد  یدرف  یاـھهزیگنا  هک  یعمج -  تـکرح  فدـھ و  شزرا ، نـیا  هـک  تـسا  نـیا  شیاـنعم  هـکلب  دـننک ؛ مـلع  دـیلوت  میھاوـخیم  ناـبطاخم 

نیا تسین . تسرد  یاهمجرت ، یاھـشور  اھمتـسیس و  همجرت و  گنھرف  ملع و  میوش . همجرت  راـچد  دـیابن  اـم  هلیـسو . کـی  ناونع  هب  رگم  تسین ؛ بوخ  ضحم  یاهمجرت 

زا مھ  دـناهدرک ، ینیرفآملع  هکیناسک  میناوتیم . مینک و  ینیرفآملع  دـیاب  دادعتـسا ، اـب  تلم  کـی  ناونع  هب  اـم  میوگیم  هدـنب  دوب . حرطم  مھ  دـیتاسا  هسلج  رد  اـھثحب 

یمومع هتـساوخ  کی  حرط  ناونع  هب  نیا  دـناوتیم . ام  تلم  نیاربانب  دـندوبن ؛ رتولج  ام  زا  میراد ، ام  هک  یایخیرات  ناشخرد  یملع  قباوس  ظاحل  زا  مھ  دادعتـسا و  ظاحل 

. دننک لابند  ار  نآ  همھ  هللااشنا  ات  تساھھاگشناد ، رد 

دوش هاگـشناد  رد  راک  تنـس  دیآرد و  یمومع  هبلاطم  کی  ناونع  هب  نیا  دیاب  دنرادن ؛ ار  ملع  دیلوت  ییاناوت  همھ  مھ  دیاش  تسین و  یدرف  تروص ، نیا  هب  هلاسم  نیا  الـصا 

. میھد رارق  دوخ  تمھ  هھجو  مھ  ار  نارگید  هلیسو  هب  هدمآ  تسد  هب  هریخذ  رب  ندوزفا  هکلب  میشابن ؛ دناهدروآ ، تسد  هب  نارگید  هچنآ  نتفرگدای  رکف  هب  طقف  ات 

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

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

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

دیشاب یدج  دیاب  امش  هیضق  نیا  رد  میوگیم  نم  میھاوخیم . ار  نیا  ام  دوب . دھاوخ  رادیاپ  راگدنام و  تکرح  هناوتشپ  رواب  نیا  دمآ ، دوجوهب  رواب  هعومجم  کی 

« يملع لالقتسا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 7هاگياپ  هحفص 3 
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نیوزق  / ١٣٨٢/٠٩/٢۶ نایوجشناد  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نیا دننازیگنارب . دـنناروشرب ؛ اھناسنا  نایم  رد  ار  درخ  یاھهنیجنگ  ات  لوقعلا ؛» نئافد  مھل  اوریثی  و   » داتـسرف ار  ربمغیپ  لاعتم  یادـخ  هک  تسھ  مھ  هغالبلاجـھن  یهبطخ  رد 

ناناوج امـش  هب  نم  یهیـصوت  نیرتمھم  درک . ادـیپ  ار  یگدـنز  هار  شجنـس  لـیلحت و  اـب  دـیاب  درک ؛ رکف  دـیاب  تسا . یگدـنز  هار  ندرک  ادـیپ  یارب  درخ  نیا  تسیچ ؟ یارب  درخ 

رکف یتح  یاهمجرت ، ملع  همجرت -  هبرجت و  یهصرع  رد  مئاد  روطهب  دـیابن  هک  تسا  نیا  منکیم  رارکت  لاس  دـنچ  نیا  رد  هدـنب  هک  ییاھراعـش  زا  یکی  تسا . نیمھ  مزیزع 

هدافتـسا دوخ  مھف  کرد و  لیلحت و  شجنـس ، درخ ، زا  هک  ناسنا  یارب  تسا  گنن  نیا  اریز  مینامب ؛ یاهمجرت -  تسایـس  داصتقا و  یژولوئدـیا و  بتکم و  هدـیا و  یاهمجرت ،

. دریذپب ار  ینخس  ات  دننکیم ، لیمحت  وا  رب  هک  دوش  یایتاغیلبت  جوم  بوعرم  دراذگب و  مھ  یور  ار  مشچ  دنکن و 

لباقم رد  هک  دوب  نیمھ  دـمآ ، یمالـسا  یاـھتلم  صوصخب  قرـشم و  یاـھتلم  رـس  رب  رامعتـسا  نارود  لاـس  تسیود  نیا  رد  میقتـسمریغ  میقتـسم و  هک  ییـالب  نیرتگرزب 

دنتـسناوتن دندرک ، اھنآ  هب  گنھرف  قیرط  زا  یبرغ  رابکتـسا  نارادمدرـس  هک  ار  نیگمھـس  رایـسب  نینوخ و  مجاھت  نیا  دندرک . ینیـشنبقع  دندش و  بوعرم  برغ  تاغیلبت 

نآ اب  سکرھ  هک  دـندرک  باـترپ  ار  یرکف  اـھییاپورا  اـھیبرغ و  یگدـنز ، یاـھهنیمز  یهمھ  رد  دـنربب . ـالاب  ار  ناشیاھتـسد  دـننک و  ینیـشنبقع  دـندش  روبجم  دـننک و  لـمحت 

هک دوب  نیا  تشاد  هک  یزایتما  اھنت  گنھرف  نیا  دـننک . مکاح  ار  ناـشدوخ  گـنھرف  اـت  دـندروآ  راـشف  ندرک ؛ تناـھا  هرخـسم و  یرگیچوھ و  هب  دـندرک  عورـش  درک ، تفلاـخم 

زا سرد  هبرجت و  نتفرگ  اب  ار  دوخ  گنھرف  دننک و  هدافتـسا  رگیدکی  زا  دنناوتیم  هک  دنراد  یگنھرف  اھتلم  زا  مادکرھ  هتبلا  تشادـن . یرگید  زایتما  چـیھ  دوب ؛ ییاپورا  گنھرف 

. دوبن نیا  دمآ ، شیپ  ایند  رد  هچنآ  اما  میقفاوم ؛ دصرددص  میرادن و  یتفلاخم  نیا  اب  ام  دنیامن . لیمکت  نارگید 

ناتلیم هک  ار  هچنآ  دـیوریم و  یـشورفیزبس  اذـغ و  ای  هویم  طاسب  رـس  رب  امـش  هک  تسا  نیا  لثم  یگنھرف  لماعت  هک  تسا  نیا  رد  یگنھرف  لماعت  مجاـھت و  نیب  تواـفت 

دیدیدنـسپ و دیدید و  هچنآ  هک  تسا  نیمھ  مھ  گنھرف  ملاع  رد  دیروخیم . دینکیم و  باختنا  تسا ، دعاسم  ناتجازم  اب  ددنـسپیم و  ناتماک  امـش و  مشچ  دشکیم ،

دـصراھچ رازھ و  ار  نیا  نیـصلاب ؛» ولو  ملعلا  اوبلطا  . » دادن مھ  یلاکـشا  چیھ  دیریگیم ؛ رگید  تلم  هعومجم و  زا  دیدرکن ، هدـھاشم  یداریا  نآ  رد  دـیتسناد و  دوخ  بسانم 

تسیچ دینادیمن  هک  ار  یاهدام  دنریگیم و  ار  ناتیاپ  تسد و  دنناباوخیم ، ار  امش  هکلب  نک ، باختنا  دنیوگیمن  امـش  هب  یگنھرف  مجاھت  رد  دنداد . دای  ام  هب  شیپ  لاس 

قیرزت ام  هب  دـناهتفرگ و  ار  ناـمیاپ  تسد و  هک  مینک  سح  اـم  تشاذـگن  برغ  یاـیند  هتبلا  دـننکیم . قیرزت  امـش  هب  لوپمآ  اـب  هن ، اـی  تسا  دـیفم  امـش  یارب  دـینادیمن  و 

دنتـسھ یناسک  نامھ  اھنیا  تقو  نآ  دندرک . لیمحت  ام  رب  میدرکیمن ؛ باختنا  هکیلاح  رد  مینکیم ، باختنا  میدرک  لایخ  ام  هک  داد  رارق  یروط  ار  هیـضق  تروص  دـننکیم ؛

رتخد راھچ  هس  یارب  دننادیم ، یدازآ  دھم  ار  نآ  هک  هسنارف  رد  دـینیبب  امـش  دـنزادنایم . هار  لاجنج  دوش ، دراو  ناشلوبق  دروم  جـیار و  گنھرف  هب  یاهشدـخ  کدـنا  رگا  هک 

رایـسب تشونرـس  تلم ، کی  یارب  یاهمجرت  یهشیدنا  مینک . لیلحت  دیاب  مینک ؛ رکف  دیاب  مییوگیم  هک  تسا  نیا  دناهتخادنا ! هار  ییادص  رـس و  هچ  ناملـسم  رادیرـسور 

. تسا زیزع  ناناوج  امش  هب  نم  یگشیمھ  یهیصوت  نیا  دروآیم . دوجوهب  ار  یتخس 

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

یاراد هاگشناد - اب  شناد و  ملع و  اب  تسا  یونعم  یشزرا  رما  کی  هک  داھج  قیفلت  و  هاگـشناد ، داھج و  بیکرت - نیا  هک  تسا  نیا  مداقتعا  نم  یھاگـشناد  داھج  دروم  رد 

اب داھج و  اب  تسا ؛ یداھج  ملع  امش  ملع  دیلوغشم . اھامش  هک  تسا  یراک  نامھ  نیا  تشاد ؛ یملع  داھج  زین  یداھج و  ملع  ناوت  یم هک  دھد  یم ناشن  تسا ؛ مایپ 

یداھج و ملع  نیا  دـیروایب ؛ تسد  هب ار  نآ  ات  دـیور  یم ملع  لابند  تسین ؛ وس  نآ وس و  نیا  زا  ملع  ندـش  هیدـھ  یارب  نتـسشن  رظتنم  یرگ و  هزویرد تسا ؛ هارمھ  داھتجا 

زا یکی  دراد ؛ ییاھنادیم  سدقم . الاو و  فدھ  کی  یارب  هزرابم  ینعی  داھج  دیتسھ . داھج  لوغـشم  امـش  یفرط  زا  تسا . شالت  داھتجا و  تدـھاجم و  زا  ی  هتـساخرب ملع 

تـسا نیا  داھج  قدص  رد  کالم  دراد . مھ  قالخا  نادیم  دراد ؛ مھ  ملع  نادیم  دراد ؛ مھ  تسایـس  نادیم  تسا . یناھج  جیار  ی  هناحلـسم یاھدربن  رد  روضح  شیاھنادیم 

نینچ کـی  ینعی  داـھج  هزراـبم . دوش  یم نیا  دوش ؛ یم هتـشامگ  عناوم  نیا  ندودز  رب  تمھ  هک  دـشاب  یعناوـم  اـب  هجاوـم  راد و  تھج دریگ ، یم ماـجنا  هک  یتـکرح  نیا  هک 

نانمـشد حضاو  روط  هب امـش  راک  نیا  اریز  دینک ؛ یم یملع  ی  هزرابم امـش  دـنک . یم ادـیپ  مھ  سدـقت  ی  هبنج تقو  نآ دوب ، یھلا  فدـھ  تھج و  یاراد  یتقو  هک  یی ، هزرابم

کی تسا ؛ گنھرف  کی  هکلب  تسین ، داھن  کی  طقف  یھاگـشناد  داھج  نم  رظن  هب  اذل  دریگب . ماجنا  یقیقحت  یملع و  تکرح  نیا  دنھاوخ  یمن هک  دراد  یتخـسرس  رایـسب 

لالقتـسا تزع و  یدنلبرـس و  تمـس  هب  ار  روشک  مینک ، راوتـسا  رادـیاپ و  ار  نآ  میھد و  شرتـسگ  هعماـج  رد  ار  گـنھرف  نیا  اـم  میناوتب  هچرھ  تسا . تکرح  یریگ و  تمس

. میا هدرب شیپ  رتشیب  یقیقح 

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

یارب راد  فدـھ شالت  ینعی  داھج ؛ یتقو  دـینک . داھج  اتقیقح  دـینک و  کسمت  مسا  نیا  یاضتقم  هب  دـینک و  هیکت  مسا  نیا  یور  تسا ؛ یھاگـشناد  داـھج  ناتمـسا  اـمش 

اب زج  هک  دینادب  ملسم  میراد ، اھ  هنیمز ی  همھ رد  شناد  ی  هتفرشیپ یاھزرم  تمس  هب  هک  یھار  ام  دوب . دھاوخ  هارمھ  نآ  اب  مھ  تیقفوم  دیدرت  نودب  تشاد ، دوجو  ادخ ،

ار ناـمدوخ  مینک و  ادـیپ  ار  رب  ناـیم یاـھھار  مینک و  یط  عیرـس  ار  هار  نیا  دـیاب  دـش . دـھاوخن  یط  ناـمیا  یارب  راـک  ی  هیحور ادـخ و  هب  لـکوت  ی  هیحور لالقتـسا ، ی  هـیحور

یاھرد دوش . یم هک  دـیداد  ناشن  اھامـش  تسا و  زیخ  ملع نیمزرـس  اجنیا  اریز  تسا ؛ نکمم  راک  نیا  مینک ؛ داجیا  ار  یدـیدج  یاھزرم  زاـب و  ار  شناد  یاـھزرم  میناـسرب ؛

تسا و هدش  یلامتسد  هنھک و  هک  دوش ، لقتنم  شناد  دنھد  یم هزاجا  یتقو  تسا و  هتسب  شناگدنراد  ریغ  ام و  روشک  لثم  ییاھروشک  یور  رب  اھشناد  نیا  زا  یرایسب 

یاھ هنیمز رد  هک  یناتـسود  هب  زور  نآ نم  تسا . روط  نیمھ مھ  یناـسنا  مولع  یاـھ  هنیمز رد  تسا ؛ روط  نیمھ اـھ  هنیمز ی  همھ رد  هتبلا  تسا . هداـتفا  توارط  ییون و  زا 

رترب تایرظن  تسا . هدش  خوسنم  هک  دـننک ، یم لابند  اجنیا  رد  اھ  یـضعب زورما  ار  یبلاطم  هک  متفگ  دـندوب ، اجنیا  رد  دـننک و  یم راک  یروشک  نوگانوگ  یاھتیریدـم  داصتقا و 

حرطم ار  اھ  هلابند نآ  دنراد  هزات  دنتـسھ - اھ  نآ فرح  بوذجم  هک  یناسک  اجنیا - رد  یدادعت  یلو  دنتـسھ ، راک  لوغـشم  اھ  نآ هتفرگ و  رارق  لمع  دروم  هدـمآ و  رازاب  هب  اھ  نآ

رد دـبعت  دارفا  نیا  دـنراد ! دـبعت  اکیرما  اپورا و  لباقم  رد  برغ و  لباقم  رد  ناشدوخ  اما  میـشاب ، هتـشادن  نید  شیپ  لاـعتم و  یادـخ  شیپ  دـبعت  دـنیوگ  یم یـضعب  دـننک ! یم

! دنریذپ یم لد  ناج و  اب  ار  یراد  هیامرس نآ  هب  یکتم  یسایس  تردق  یاھ  هاگتسد برغ و  یراد  هیامرس لباقم  رد  دبعت  یلو  دننک ، یمن لوبق  ار  ادخ  لباقم 

جیورت ار  نآ  هک  یلخاد  یاھدزم  هب ملق زا  هدـع  کی  ثیبخ و  دارفا  تائاقلا  فالخرب  یبالقنا  تکرح  تسا . نیا  نم  دـکوم  ی  هیـصوت دـینامب ؛ یبالقنا  تسا ؛ یبـالقنا  داـھن  نیا 

نیرترب یبالقنا ، طابضنا  هکلب  تسین ، ندشن ، دنب  گنس  یور  گنس  ندوبن و  یچیھ  هب  یچیھ  یمگردرس ؛ یگتفشآ ؛ ینعی  بالقنا  هک  دننک  یم اقلا  روط  نیا دننک و  یم

یانب تخیر و  مھ  هب  ار  نآ  دیاب  هک  دراد ، دوجو  یا  هدیـسوپ جک و  طلغ و  یانب  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب دوش ، یم هدـید  بالقنا  لوا  هک  یا  یمظن یب تساھطابـضنا . نیرت  یوق و 

شیور ینعی  یگدنزاس ؛ ینعی  بالقنا  تسا ؛ رمتسم  رما  کی  بالقنا  تسین ؛ یگتخیر  مھ هب نآ  هک  بالقنا  تسا ؛ بالقنا  لوا  هب  قلعتم  یگتخیر  مھ هب نآ  تشاذگ . ییون 

، گنج رد  مھ  دنا ؛ هدرک یبالقنا  ی  هیحور اب  هک  دنا  هدرک یناسک  ار  اھراک  نیرتھب  تسا !؟ نکمم  رگم  مظن  نودب  نوناق و  نودب  طابـضنا ، نودب  یگدـنلاب  شیور و  یگدـنلاب . و 

یناـکچ هرطق یگدـنریگ  هب  عناـق  ندـشن ؛ یلیمحت  دودـح  ریـسا  ینعی  یبـالقنا  ی  هیحور دـینامب . یبـالقنا  نیارباـنب ، یگنھرف . لـئاسم  ملع و  رد  مھ  یگدـنزاس و  رد  مھ 

. تسا یبالقنا  تکرح  بالقنا و  نیا ، ندروآ . تسد  هب ار  نآ  یریگیپ  رارصا و  اب  طاشن ، اب  هزیگنا ، اب  و  ندرک ، تکرح  فدھ  لابند  دیما  اب  ندشن ؛

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

ریذپ هطلـس رگ و  هطلـس ی  هطبار نیا  ظفح  یارب  یناھج  ی  هطلـس ماظن  رد  رگ  هطلـس یاھتردـق  هک  ییاھعوضوم  ی  هدـمع هک  میوگب  دـیاب  قیقحت  ملع و  ی  هلاسم ی  هراب رد 

یسک نآ  ای  ریذپ  هطلس فرط  نآ دنراذگن  هک  تسا  نیا  مھ  شا  همزال یملع . ی  هطلـس یداصتقا ، ی  هطلـس یگنھرف ، ی  هطلـس تسا : عوضوم  هس  دننک ، یم هیکت  شیور 

هب یگنھرف  داقتعا و  نامیا و  لماش  یگنھرف ، لئاسم  ی  هنیمز رد  هن  دسرب ؛ تفرـشیپ  هب  یروابدوخ و  هب  لالقتـسا و  هب  هنیمز  هس  نیا  رد  هدـش ، لیمحت  وا  رب  هطلـس  هک 

. یملع ی  هنیمز رد  هن  و  یداصتقا ، ی  هنیمز رد  هن  اھیریگ ؛ تھج اھفدھ و  اھشزرا و  صاخ ؛ یانعم 

« يملع لالقتسا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 7هاگياپ  هحفص 4 
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قنور هطلـس  تحت  یاھروشک  زا  یـضعب  رد  دـینیب  یم هک  دـنا ، هتـشاد یرھاظ  قنور  کی  یھاگ  دـنا . هتـشادن یباسح  تسرد و  داصتقا  کی  زگرھ  هطلـس  تحت  یاھروشک 

تخیر دھاوخورف  زیچ  همھ  دننک ، یداصتقا  فرصت  ای  دننک ، دودسم  ار  باسح  کی  دندنبب ؛ ناشیور  ار  ریـش  کی  رگا  ینعی  تسا ؛ بارخ  یداصتقا  تخاس  اما  دنراد ؛ یرھاظ 

یروشک هس  ود  مھ  نآ  دناسرب ؛ یگتسکشرو  هب  هام  هس  ود  تدم  رد  ار  یقرش  بونج  یایسآ  روشک  دنچ  تسناوت  راد  هیامرـس کی  هک  دیدید  امـش  دش . دنھاوخ  دوبان  و 

نیمھ تفگ  درک و  تاقالم  هدنب  اب  دوب و  هدـمآ  نارھت  هب  یتبـسانم  هب اھزور  نامھ  رد  اھروشک  نیمھ  زا  یکی  سیئر  دنتـشاد . یداصتقا  قنور  بوخ و  اتبـسن  ی  هعـسوت هک 

مھ یور  یکـسورع ، یانب  انب ؛ کی  دنـشک و  یم هراـبکی  هب هک  یخن  لـثم  یدوھی  ییاـکیرما ، راد  هیامرـس کـی  میدـش ! ریقف  یلکب  بش  کـی  رد  اـم  هک  میوگب  امـش  هب  ردـق 

یس یکی ، هب  درایلیم  هاجنپ  دندرک - قیرزت  درایلیم  تصش  هاجنپ ، دنتشاد ، مزال  هک  ییاجنآ  اھییاکیرمآ  تخیر . مھ  هب  ار  زیچ  همھ  دیـشک و  ار  خن  کی  درک و  لمع  دزیر ، یم

تخاس نامھ  هرابود  هکنیا  ینعی  ندرک  قیرزت  هتبلا  دنناشن . یم هایس  کاخ  هب  ار  روشک  نآ  دننک و  یمن قیرزت  دنشاب ، هتـشادن  مزال  هک  ییاجنآ  اما  رگید - یکی  هب  درایلیم 

. دنک ادیپ  ماکحتسا  اھروشک  نیا  داصتقا  دنراذگ  یمن لاحرھ ، هب دننک . اپرب  یرگید  لکش  هب  ار  یکسورع 

، ناشنابز ار ؛ اـھروشک  نیا  گـنھرف  هک  تسا  نیا  تسا - هدوب  موسرم  میدـق  زا  هک  دـننک - یم نارگ  هطلـس هک  یراـک  نیلوا  هطلـس ، تحت  یاـھروشک  گـنھرف  اـب  هطبار  رد 

دـندرک و یم دوباـن  میراد - ار  نآ  زا  یدراوم  خـیرات  رد  هک  مشچ - ندروآرد  ریـشمش و  روز  هب یعقاوم  رد  و  روز ، اـب  راـشف ، اـب  ریقحت ، اـب  ار  ناـشنامیا  اھتنـس و  ناشیاھـشزرا ،

یناوید نابز  هک  ار  یسراف  نابز  دندمآ ، دنھ  هراق  هبش  هب  اھ  یسیلگنا یتقو  دننک . لوبق  ار  یتادراو  نابز  هکنیا  یارب  دننک ؛ ملکت  ناشدوخ  نابز  هب  مدرم  هک  دنتشاذگ  یمن

ی هرود رد  دندروآ . شیاج  هب  ار  یـسیلگنا  دندرک ؛ خوسنم  ار  یـسراف  دـینزب ؛ فرح  یـسراف  دـیرادن  قح  هک  دـنتفگ  راشف  اب  هلولگ و  اب  دـنامب و  اجرباپ  دنتـشاذگن  دوب ، جـیار 

. دندرک ییادز  نامیا ییادز و  تریغ دندناشک و  نوریب  جیردتب  مدرم  زا  ار  تاداقتعا ، نامیا و  هعماج ؛ هب  شخبورین  یمومع و  یبھذم و  یاھرواب  مھ  اھ  یولھپ هایس  تموکح 

دوخ تسا . تردق  رازبا  ملع  دنناد  یم نوچ  تسا ؛ ملع  ی  هلاسم دنوش ، یم نآ  عنام  تدش  هب دنک و  دـشر  هطلـس  ریز  یاھروشک  رد  دـنراذگ  یمن هک  ییاھعوضوم  زا  یکی 

رد دندوب . تلاھج  رد  اھ  نآ مھ  یتدم  یارب  هتـشگ و  تسد  هب  تسد  برغ  قرـش و  نیب  ملع  هتبلا  دوب . خـیرات  یاھ  هدـیدپ زا  یکی  نیا  دندیـسر ؛ تردـق  هب  ملع  اب  اھ  یبرغ

تروص هب  ملع  زا  دندیـسر ، ملع  هب  اھ  نآ هک  یدرجمب  اما  تسا ؛ هدوب  ملع  ییافوکـش  تقو  ایند  فرط  نیا  رد  دـننک ، یم فیـصوت  ناشدوخ  هک  اطـسو ، نورق  ی  هرود ناـمھ 

دندرک و ملع  دیلوت  زاب  تورث  نآ  زا  دـندرک و  هدافتـسا  ناشدوخ  یارب  تورث  دـیلوت  اھتلم و  تورث  بذـج  یـسایس و  ی  هطلـس شرتسگ  تورث و  بسک  رادـتقا و  یارب  رازبا  کی 

ماظن دنھاوخب  رگا  هک  تساذل  دراد ، ریثات  روشک ، کی  هب  تلم و  کی  هب  ندیشخب  تردق  رد  ردقچ  ملع  هک  دنناد  یم اھ  نآ دنداد . دشر  ار  ناشدوخ  شناد  دندرب و  الاب  ار  ملع 

؛ دنوش ملع  یاراد  دنشاب ، ریذپ  هطلـس دنلیام  اھ  نآ هک  یـشخب  نآ  دنراذگن  دیاب  دشاب ، یناھج  مظن  رب  مکاح  دنامب و  یقاب  ریذپ  هطلـس رگ و  هطلـس ی  هطبار ینعی  هطلس ؛

. درک راک  دیاب  درک ؛ داھج  قیقحت  ملع و  بسک  یارب  دیاب  اذل  تسا ؛ لاونم  نیمھ  رب  ایند  رد  مھ  ناشراتفر  نآلا  درادن و  درگربورب  هک  تسا  یژتارتسا  کی  نیا 

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

شرورپ ار  اھدادعتسا  دندرک ؛ یمن زاب  ار  قیقحت  هار  دندرک و  یم مرگرس  دوش ؛ روشک  دراو  هملک  یعقاو  یانعم  هب  ملع  دنتشاذگ  یمن دوب . بیرف  ی  هرود دمآ ، دوجو  هب  اھتلم 

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

. درب شیپ  ار  راک  نیا  یتسیاب  اذل  دراد ؛ مزال  هتفای  نامزاس  تیریدم  ملع ، قیقحت و  ی  هلاسم هلمج  زا  اھراک ، ی  همھ دیـسر . دھاوخن  ییاج  هب  هدارا  مزع و  نودـب  تکرح و 

داھج ناونع  هب امش  و  تسا . یملع  زکارم  تیلوئسم  هب  طوبرم  رگید  شخب  اھ و  هاگشناد تیلوئسم  یشخب  تسا و  یتلود  نالوئـسم  هب  طوبرم  راک  نیا  زا  یـشخب  هتبلا 

منیب یم مدھاش و  نم  هناتخبشوخ  دینک . یم هتبلا  هک  دینک ؛ تیلوئسم  ساسحا  دیزروب و  مامتھا  هلئسم  نیا  رد  دیناوت  یم هک  دیتسھ  یزکارم  نیرتھب  وزج  یھاگشناد 

. دینک لابند  هدوب ؛ بوخ  یلیخ  ملع  راک  رد  امش  تفرشیپ  هک 

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

هک ییاھنآ  طقف  دـننکیم ، هدافتـسا  ییهتـسھ  بمب  زا  یتقو  یھگناو  مینک . راکهچ  میھاوخیم  ار  ییهتـسھ  بمب  ام  تسین ؛ ییهتـسھ  بمب  یهلاسم  ام  یهلاـسم 

بمب تسام . شور  یـشمم و  فالخرب  تسام ؛ یهدیقع  فالخرب  نیا  دـنوشیم و  هتـشک  دنتـسین ، نمـشد  هک  مھ  یناسک  هکلب  دـنوشیمن ، هتـشک  دنتـسھ  نمـشد 

. تسین یمالسا  ماظن  راک  دنازوسیم ، مھاب  ار  کشخ  رت و  دربیم ؛ نیب  زا  ار  دب  بوخ و  دربیم ؛ ار  رجاف  رب و  هک  ییهتسھ 

مویناروا نآ ، تسا . مویناروا  یهدام  رد  دـنراد ، هک  یکارتشا  طقف  اـجنیا  تسا . یرگید  یهلوقم  میتسھ ، شلاـبند  اـم  هک  یرادـقم  نآ  ییهتـسھ و  یرواـنف  یهلاـسم  اـما  و 

موـیناروا میراد . رھـشوب  رد  اـم  زورما  هک  یمتا ، هاـگورین  تخوـس  یارب  دـصرد  راـھچ  هس و  نیب  موـیناروا  نـیا ، و  دراد ، جاـیتحا  ار  یزاسحالـس  یهدـیچیپ  تعنـص  دـصرددون و 

اھروشک یهمھ  درادن ؛ یلاکـشا  چـیھ  تسا و  دازآ  همھ  یارب  یللملانیب  تاررقم  قبط  هک  تسا  یزیچ  نیا  اجک ! دـصرددون  یالاب  اجک و  دـصرد  راھچ  ات  هس  یهدـشینغ 

لوبق همھ  هک  دراد  دوـجو  مھ   NPT یللملانیب یهدھاعم  دننک . دیلوت  دصرد  راھچ  هس ، ات  ار  نآ  دنناوتیم  دنـشاب - هتـشادن  مھ  زاین  ای  دنـشاب - هتـشاد  زاین  مویناروا  هب  رگا 

ییهتـسھ روتکآر  هک  ادرف  هک  تسا  نیا  شیانعم  میـشاب ، هتـشادن  ار  یروانف  نیا  ام  رگا  درادن . یلاکـشا  چـیھ  مھ  یناھج  تاررقم  ظاحل  زا  میدرک و  لوبق  مھ  ام  دـناهدرک ،

، یسایس لیلد  هب  یلیلد - رھ  هب  زور  کی  رگا  دیھدب . تخوس  ام  هب  مییوگب  مینزب و  ار  روشک  نآ  روشک و  نیا  یهناخ  رد  میورب  دیاب  شتخوس  یارب  ام  دش ، هتخاس  رھشوب 

ار یراخب  امـش  دنھاوخیم  اھنآ  دنھاوخیم . ار  نیا  اھنآ  میرادـن ؛ هاگورین  رگید  ام  هکنیا  ینعی  دـنھدب ، تخوس  ام  هب  دنتـساوخن  هبناجود - طباور  ای  یللملانیب و  لئاسم 

. رتمک هن  دننک ، رتشیب  ییهتسھ  روتکآر  داجیا  اب  ار  یگتسباو  ینعی  دشاب . اھنآ  تسد  یراخب  تفن  دیشاب ، هتشاد 

هدروآ و دوجو  هب  ار  ییهتـسھ  هاگورین  ناریا  هک  دـننیبیم  دـنراد  اھنیا  هک  تسا  نیا  هدرک ، هچاپتـسد  ار  اھنیا  هدروآ و  دوجو  هب  ار  ناریا  هیلع  اـھییاکیرمآ  لاـجنج  زورما  هچنآ 

رد تفن  رگا  هک  متفگ  تقوکی  نم  تساھنیا . ینارگن  یهطقن  نیلوا  نیا ، دنکیم . دیلوت  لخاد  رد  شدوخ  مھ  ار  نآ  کاروخ  تخوس و  دنک و  دیلوت  ییهتسھ  قرب  دناوتیم 

دینک ضرف  ـالثم  ار  تفن  یهکـشب  کـی  هک  دوبن  روطنیا  دـنتخورفیم . اـم  هب  ناـشردام  ردـپ و  تمیق  هب  ار  تفن  یرطب  کـی  میتشاد ، تفن  هب  جاـیتحا  اـم  دوب و  اـھنآ  راـیتخا 

یندـشندیدجت یهیامرـس  تفن ، یاراد  یاـھروشک  هک  دـینیبیم  یلو  دنـشورفب . میـشورفیم ، میراد  نـآلا  اـم  هک  تـفم - عـقاو  رد  و  رـالد - جـنپ  یـس و  اـی  یـس  تـسیب ،

یمتا هاگورین  ام  رگا  هک  دننک  یراک  ینعی  دنروایب ؛ دوجو  هب  یمتا  تخوس  یهلاسم  رد  ار  هلداعم  نیمھ  دنھاوخیم  اھنیا  لباقان . لوپ  کی  هب  دـننکیم  لیدـبت  ار  ناشدوخ 

. میشاب اھنآ  جاتحم  شتخوس  یارب  میراد ، مھ 

هک تسین  نآ  یانعم  هب  نیا  هتبلا  تسا . یموب  عقاو  رد  ینعی  تسا ؛ هدـیئور  هدرک و  دـشر  لخاد  رد  شناد  نیا  هک  دـنتحاران  نیا  زا  هک  تسا  نیا  اـھنآ  ینارگن  مود  یهطقن 

و امـش - لثم  ییاھناوج  نیمھ  نامدوخ - ناوج  ناققحم  میتفرن . اھنآ  یهناخ  رد  راک  نیا  یریگارف  یارب  ام  هک  تساـنعم  نیا  هب  هکلب  هن ، میدرک ؛ عارتخا  ار  هاگتـسد  نیا  اـم 

دنروایب و دوجو  هب  ار  یروانف  دننک ؛ روراب  ناشدوخ  نایم  رد  ار  شناد  دنناسرب ؛ هجیتن  هب  دننک و  یزادـناهار  ار  میظع  هاگتـسد  نیا  دناهتـسناوت  رکفشوخ  رکفتم و  زغم  اھدـص 

دنھاوخیم هک  ییاھروشک  هک  تسا  یرابکتـسا  یهفـسلف  نآ  فالخرب  تسرد  نیا  دـینیبیم  نوچ  ارچ ، تساـھنآ ؛ یاـھینارگن  زا  یکی  نیا  دـنورن ؛ نآ  نیا و  یهناـخ  رد 

ناریا تلم  روشک و  زورما  رگا  هک  دننادیم  اھنآ  دنشاب . اھنآ  جاتحم  دشاب ؛ زارد  ناشتـسد  دیاب  دنـشاب ؛ هتـشاد  لالقتـسا  یروانف  شناد و  رد  دیابن  دنـشاب ، هطلـس  تحت 

یمالسا عماوج  رد  اھناملسم و  نیب  رد  رتشیب  تسا ، یمالـسا  تزع  یمالـسا و  تما  لالقتـسا  نامھ  هک  ایند  رد  وا  قح  نخـس  دنیـشنب ، یروانف  نیا  یهلق  رب  تسناوت 

. دنیوگیم اھنآ  هک  تسا  یزیچ  نآ  زا  ریغ  هیضق  تقیقح  نیاربانب  دننکیم . لاجنج  اذل  دنتحاران ؛ نیا  زا  درک ؛ دنھاوخ  لوبق  ار  نآ  رتشیب  اھنھذ  دش و  دھاوخ  نیزگیاج 

هچنآ ام  یهجراخ  ترازو  ییهتـسھ و  یهژورپ  نیا  نالوئـسم  روھمجسیئر و  یاقآ  دنتفگ . دنیوگب ، دـیاب  هک  هچنآ  راک  نیا  یـسایس  لئاسم  یهنیمز  رد  ام  روشک  نالوئـسم 

تقیقح مھاوـخیم  نم  میوـگب ؛ یزیچ  هنیمز  نیا  رد  هک  متـسین  نیا  ددـصرد  نم  دـنداد . اـھنآ  ار  نارگید  یاـھیبلطهدایز  اـھییوگهوای و  خـساپ  تسا . تسرد  دـنتفگ ، هـک 

حالـس هب  دیناوتب  قیرط  نیا  زا  تسا  نکمم  امـش  هک  دننکیم  ینارگن  راھظا  دـنک . لوبق  ار  فعاضم  ملظ  کی  دـھاوخیمن  ناریا  تلم  دوش . نشور  ناریا  تلم  یارب  بلطم 

حالـس لاـبند  اـم  دیـشاب ؛ نئمطم  هن ، مییوـگیم  اـم  دنتـسھ ، ییهتـسھ  حالـس  نارگن  دـنیوگیم و  تسار  اـتقیقح  نارگید  اـھییاپورا و  رگا  دـینک . ادـیپ  تـسد  ییهتـسھ 

دـنتحاران و دراد ، تسا ، یموـب  تسوا و  دوـخ  هب  قـلعتم  هک  ار  هتـسجرب  رخاـف و  یرواـنف  نیا  ناریا  تلم  هکنیا  زا  رگا  اـما  متفگ . هک  یلیلد  ناـمھ  هـب  میتـسین ؛ ییهتـسھ 

یهنیمز رد  ناریا  تلود  نادنمشناد و  ناققحم ، زورما  هک  هچنآ  تفر . دھاوخن  راب  ریز  ناریا  تلم  هک  دیـشاب  نئمطم  میوگیم  اھنآ  هب  مھزاب  دننک ، فقوتم  ار  نآ  دنھاوخیم 

هک تسا ، یلم  لالقتسا  ظفح  یارب  ناگناگیب و  هب  یگتسباو  زا  یریگولج  یارب  راک  نیا  تسا و  یگرزب  راک  تساھنآ و  گرزب  یهفیظو  دنھدیم ، ماجنا  ییهتسھ  یروانف 

« يملع لالقتسا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 7هاگياپ  هحفص 5 
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. دراد زاین  نآ  هب 

یهتفرـشیپ یاھروشک  زورما  تسا . ناریا  تلم  زاین  نیا  هن ، دننکیم ؛ شلابند  ارچ  راک و  نیا  دراد  یموزل  هچ  هک  دننکارپب  روطنیا  دـننکن  یعـس  دوخیب  اھفابهوای  اھوگهوای و 

لباق مھ  یندش و  مامت  مھ  و  تسازدود ، یهیامرس  مھ  هک  تفن  زا  هن  دننکیم ، دیلوت  ییهتسھ  یاھھاگورین  زا  ار  ناشدوخ  قرب  یژرنا  زا  یمھم  مھس  ای  نیرتشیب  ایند 

یژرنا هب  رگید  دیراد ، تفن  هک  امـش  دنیوگیم  دننک ، مورحم  تبھوم  نیا  زا  ار  تفن  یاراد  یاھتلم  دـنھاوخیم  هک  اھنآ  تخوس . زا  رتدنمـشزرا  رایـسب  یاھزیچ  هب  لیدـبت 

فرـصم ار  تفن  دنیوگیم  اھنآ  تسامـش ؟ هب  زاین  اھتلم  تشونرـس  مینک ! زارد  امتح  امـش  فرط  هب  تسد  دعب  مینک ، مامت  ار  تفن  دیاب  رگم  دـیراد ؟ یزاین  هچ  ییهتـسھ 

قرب دیلوت  یارب  ییهتـسھ  یژرنا  تمـس  هب  دـیاب  ام  دـنک و  لوبق  ار  نیا  دـھاوخیمن  ام  تلم  ام . یهناخ  رد  دـییایب  دـیوش ؛ ام  جاتحم  دـش ، یلاخ  هک  ناتتـسد  دـعب  دـینک ،

بقع ار  تلم  نیا  رگید  نرق  کی  تقو  نآ  دـش و  دـھاوخ  فعاضم  مھزاب  هتـشذگ  نرق  ود  یکی  یاھیگدـنامبقع  الا  و  میورب ، هار  نیا  هب  دـیاب  تساـم ؛ روشک  زاـین  نیا  میورب ؛

یگتـسباو و نامھ  زاب  مینکن ، یموب  رگا  مینک و  یموب  ار  هیـضق  یتسیاب  میوریم ، راک  نیا  لابند  هکیتقو  تسا . یلم  یهفیظو  راک  نیا  لابند  نتفر  نیارباـنب  دـنزادنایم .

رکف نیا  هیلع  هدیمھفن  هک  ییاھنآ  درک . تمواقم  اھراشف  لباقم  رد  دیاب  تسھ . راشف  هتبلا  دشاب ، یموب  راک  میشابن و  هتـسباو  میھاوخیم  یتقو  تسا . زاین  نامھ  زاب 

یموزل هچ  دنروآیم : نابز  رب  دننکیم و  نایب  دھاوخیم ، اکیرما  هک  ار  یزیچ  نامھ  دننکیم و  تنایخ  تلم  نیا  هب  دنراد  هک  دنتـسین  تفتلم  دنمھفیمن و  دننزیم ، فرح 

هک یطرـش  هب  میریگب ؛ اھنآ  زا  مھ  ار  نامرـضاح  یاذغ  مینکن و  دـیلوت  زیچچـیھ  ام  دـھاوخیم  ناشلد  اھنآ  هک  تسا  مولعم  هلب ، مینک ! شلو  میراد ؟ یجایتحا  هچ  دراد ؟

چیھ مھ  نویلیم  نویلیم  رازھ و  رازھ  ندرم  زا  دنشکیم و  رازھ  رازھ  نوچ  دنرادن ؛ ییابا  هک  اھنآ  دنریمب ، یگنسرگ  زا  تلم  رگا  میتشادن ، مھ  یتقو  میـشاب . هتـشاد  لوپ 

نآ ندرک  لابند  زورما  میورب و  دـنک ، کیدزن  ملع  یهلق  جوا  هب  ار  ام  هک  هچرھ  هباشم ، یاھیروانف  یرواـنف و  نیا  لاـبند  هک  تسا  نیا  زورما  اـم  یلم  یهفیظو  دـنرادن . یکاـب 

. دننک اھر  یگتسباو  زا  دنناسرب و  تزع  هب  ار  تلم  دنناوتب  ات  تساھنآ  یهفیظو  دنناوتیم ، هک  یناسک  یارب  تسا و  بجاو  ام  تلم  یارب 

یادخ شیپ  اش هللا  نا  دـننکیم ، شالت  دـنراد  روشک  یملع  لالقتـسا  هار  رد  هک  یناسک  درادـب ؛ دـیوم  درادـب ؛ قفوم  ار  اھامـش  یهمھ  هک  میھاوخیم  لاعتم  دـنوادخ  زا 

. دنشاب رتقفوم  زور  هب  زور  دندرک - عورش  دمحب هللا  زورما  شیاھناوج  هک  یقیقحت - یملع و  تکرح  نیا  دربشیپ  رد  اش هللا  نا  ناریا  تلم  دنشاب و  قفوم  روجام و  لاعتم 

نادمھ  / ١٩/١٣٨٣/٠۴ ناتسا  ناگبخن  نالوئسم و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یندز بر  لـقو  : » دـش یحو  وا  هب  و  تسا ، ناـسنا  کـی  یارب  نکمم  شناد  یهلق  جوا  هک  دـش -  اـم  ربمغیپ  هب  هک  یماـھلا  تکرب  هب  نآرق و  تکرب  هب  مالـسا ، تکرب  هب  زورما 

نوچ میشاب ؟ دیماان  هدنیآ  هب  ارچ  ام  دنکیم . تکرح  دراد  گرزب  لوحت  کی  هار  رد  ام  روشک  زورما  دنک -  بلط  ادخ  زا  شیپ  زا  شیب  ار  ملع  هک  دش  هتـساوخ  وا  زا  و  (، ١ «) املع

نیا هار  نیرتھب  درک ، ریسا  دروآ و  دوخ  یهجنپ  ریز  ار  یناسنا  دوشب  هکنیا  یارب  دنزیم . ام  عاتم  رـس  یوت  نمـشد  هک  تسا  مولعم  هلب ، دننزیم ؟ ام  سنج  رـس  یوت  نارگید 

لاس هاجنپودـص  لوط  رد  دریگب . رارق  تردـق  نیا  رتچ  ریز  دـیایب  دوش  روبجم  ات  درادـن ؛ ییهراچ  درادـن ، ییهدـیاف  یھاـنپیب ، وت  دـنیوگب  دوش ؛ یھاـنپیب  نیقلت  وا  هب  هک  تسا 

ایند رب  دنتـساوخیم  هک  ییاھیبرغ  دـندرک . ریقحت  ار  ام  زیچ  همھ  تیلم و  یلم و  ینید و  یاھـشزرا  یگنھرف و  ثاریم  هتـشذگ و  مالـسا و  دـندرک ؛ ار  راک  نیا  اـم  اـب  هتـشذگ 

. دندرک دوبان  ار  اھنآ  زا  یرایسب  ریقحت و  ار  اھندمت  یهمھ  دننک ، ادیپ  طلست 

ناوج  / ٠١/٣٠/١٣٨۴ ناعرتخم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نیا رھزداپ  و  یگتـسباو ؛ زا  تسا  ترابع  گرزب  مس  تلم ، کی  یارب  دـندرب . یم ررـض  یناھج  یوج  تلاخد هاوخ و  هدایز یاھ  تسایـس ناریا ، تلم  یروابدوخ  لالقتـسا و  زا 

نیا دیاب  اھ  نیا نیاربانب ، ندیدن . نارگید  جاتحم  ار  دوخ  ندرک و  هرادا  ار  دوخ  نداتسیا ، دوخ  یاپ  یور  یملع ، لالقتـسا  یرکف ، لالقتـسا  یھاگآدوخ ، زا  تسا  ترابع  مس ،

. تسا یعیبط  نیا  دنراد ؛ هگن  رود  تلم  نیا  سرتسد  زا  ار  رھزداپ 

جح  / ١٠/١٩/١٣٨۴ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

رگید اـکیرما و  رادـغ  ی  هرھچ یئوس  زا  و  هتفرگارف ، ار  مالـسا  یاـیند  رـسارس  یرادـیب  جاوما  یئوس  زا  دـنارذگ . یم ار  یـساسح  نارود  مالـسا  ناـھج  هژیو  هب ناـھج و  زورما 

تمظع هب  یروشک  رد  هدش و  زاغآ  مالسا  ناھج  زا  یئاھشخب  رد  رادتقا  تیوھ و  یبایزاب  تمـس  هب  تکرح  یئوس  زا  تسا . هداتفا  نوریب  ایر ، ریوزت و  ی  هدرپ زا  ناربکتـسم 

ملع و طـیحم  هب  دوب  هدرک  لوحتم  ار  یعاـمتجا  یـسایس و  طـیحم  هک  یـسفن  هب  داـمتعا  هتـسشن و  راـب  هب  یموب  لقتـسم و  یرواـنف  شناد و  یاـھلاھن  یمالـسا ، ناریا 

. تسا هدمآ  دیدپ  نانمشد  یماظن  یسایس و  شیارآ  رد  طاطحنا  فعض و  یاھ  هنخر یئوس  زا  و  تسا . هدش  هدیشک  یگدنزاس 

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

، لاس هدزناپ  لاس ، هد  فرظ  رد  ام  هک  تسین  نیا  اعدـم  مینک . یط  میھاوخ  یمن لاس  تسیب  فرظ  رد  ار  نارگید  ی  هلاس تسیود ی  هدـش یط هار  کی  ام  هک  تسا  نشور 

، تسا هدرک  هدافتـسا  مھ  اھروشک  ی  هیقب نآ  زا  لبق  لاس  تسیود  لوصحم  زا  دنک و  یم یملع  شالت  دراد  تسا  لاس  تسیود  هک  یروشک  یملع  حطـس  هب  ار  نامدوخ 

تزع و لالقتـسا و  هار  نیمھ  دیاب  تلم  نیا  رگا  دشاب و  هتـشاد  یا  هدنیآ دـیاب  ناریا  رگا  مینکب . فلت  ار  تقو  دـیابن  هک  تسا  نیا  اعدـم  هکلب  تسین ؛ رظن  دروم  نیا  میناسرب .

، یتادراو ملع  دنک . ادیپ  یقرت  روشک  نیا  رد  ملع  دنوشب و  ملاع  دـیاب  تلم . نیا  ندـش  ملاع  اب  رگم  درادـن  ناکما  نیا  دـھدب ، همادا  هدـش  دراو  نآ  رد  هک  ار  یگتـسباو  مدـع 

نیا رطاخ  هب  مدرک ، حرطم  ار  ملع  یاھزرم  نتـسکش  ملع و  دـیلوت  ی  هلاـسم نم  هکنیا  دـشخب . یم رادـتقا  هک  تسا  از  نورد ملع  تسین ؛ هملک - یقیقح  یاـنعم  هب  ملع -

هنوگ نیا دیاب  هاگشناد  ناریدم  دیتاسا و  زورما  یرگید . شخب  رد  دنراد  یا  هدمع مھس  مھ  اھ  هاگـشناد یـشخب ، رد  دنراد  یمھـس  اھ  هزوح دیریگب . یدج  ار  نآ  دیاب  تسا و 

. دننک هاگن  هاگشناد  هب 

اھهاگشناد  / ٠٧/٠٩/١٣٨۶ یاسور  دیتاسا و  رادید  رد  تانایب 

کی رد  رفن  کی  هک  مینامب  رظتنم  میزودـب و  یجراخ  عبانم  هب  مشچ  یتسیاب  یدامتم  یاھلاس  زاـب  میریگن ، یدـج  ار  قیقحت  رگا  اـم  تسا . شزومآ  ی  هیذـغت عبنم  قیقحت ،

ناـمھ نیا  تسا ؛ یگتـسباو  نیا  دوش ؛ یمن نیا  میھدـب . شزومآ  اـجنیا  مینک و  هدافتـسا  وا  قیقحت  ساـسا  رب  یفیلاـت  راـثآ  زا  اـی  وا  زا  اـم  دـنکب و  یقیقحت  اـیند  ی  هشوگ

هکنیا نمـض  روشک  کی  یملع  طیحم  روشک ، کی  هاگـشناد  تسا . یھاگـشناد  ی  هعومجم کـی  یارب  روشک و  کـی  یارب  یملع  تیـصخش  لالقتـسا  مدـع  یئارگ و  همجرت

یدرگاش هک  دـنک  یمن نامگنن  یدرگاش  زا  ام  هک  ما  هتفگ اھراب  نم  درادـن . یئابا  چـیھ  یملع  نتفرگ  زا  یملع ، لدابت  زا  دـنک ، یم ظفح  ایند  اب  ار  شدوخ  یملع  تاـطابترا 

کی یارب  دوش . یمن هک  نیا  مینامب ؛ یقاب  درگاـش  دراوم  ی  همھ رد  هشیمھ و  هک  دوش  یم ناـمگنن  نیا  زا  اـما  مینک ؛ یم یدرگاـش  وا  شیپ  اـم  دوشب ، ادـیپ  داتـسا  مینک ؛

دوخ هب  یکتم  یملع  ظاحل  زا  دـناوتب  دـیاب  دـشاب ؛ فیعـض  تسا ، یملع  شیور  عبنم  اـشنم و  هک  قیقحت  شھوژپ و  رد  هک  تسا  تصقنم  ی  هیاـم نیا  یملع ، ی  هعومجم

؛ درک دھاوخ  ادـیپ  ایند  رد  یملع  یاھ  لدابت رد  مھ  ار  شدوخ  ی  هتـسیاش هاگیاج  تروص  نیا  رد  تقو  نآ  دـنک ، لدابت  مھ  ایند  اب  دـنک ، هدافتـسا  مھ  نارگید  زا  هتبلا  دـشاب .

. قیقحت ی  هراب رد  هرابدنچ  دیکات  مھ  نیا  دراذگ . یم ار  شدوخ  ریثات  مھ  یملع  تالدابم  رد  ایند و  رد  نیا  دوخ . یملع  درکراک  قیقحت و  شناد و  هب  تسا  یکتم  یتقو 

روشک  / ١٣٨٨/٠٨/٠۶ یملع  ناگبخن  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

دنیایب یناسک  تسا ؛ نیمھ  اھراک  زا  یکی  تسا . مھم  یلیخ  نم  رظن  هب  دنتفگ ، دنمرنھ  مناخ  نیا  هک  یا  هتکن نیا  مراد . فرح  یلیخ  صوصخب ، اھناوج  امـش  اب  نم  الاح 

قوس زاین  نآ  نیمات  تمـس  هب  ار  ام  شاقن  دننک و  یلام  ینابیتشپ  اجنیا ، دـنیایب  دـعب  دـنروایب ، تسد  هب  یـشاقن ، ولبات  هب  دـینک  ضرف  الثم  ار ، یبرغ  یاھرازاب  زاین  معط 

رد تسام ؛ یملع  راک  رد  هیـضق  نیمھ  نیع  تساھ . نآ تساوخ  تھج  رد  هک  دـننک  دزمان  هراونـشج  یارب  ار  یئاھملیف  تسھ . یزاسملیف  رد  هیـضق  نیمھ  نیع  دـنھدب .

، زورما یگنرف  جـئار  هنافـساتم  ریبعت  هب  دـینک . یم لابند  ناتدوخ  هاگـشھوژپ  رد  امـش  هک  تسا  یقیقحت  عوضوم  رد  دوش ؛ یم رـشتنم  یآ  سا . یآ . رد  هک  تسا  یا  هلاقم
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لالقتـسا دینک . هجوت  نیا  هب  دریگب . ماجنا  راک  تھج  نآ  رد  هکنیا  یارب  دنراذگ  یم ار  اھ  هناعا یدام ، یاھکمک  یلام ، یاھکمک  فلتخم ، یاھـشخب  رد  دـنیآ  یم اھرـسناپسا 

لیبـق نیا  زا  مھ  یـسایس  تاـکرح  زا  یـضعب  یـسایس . تکرح  یلوا ، قـیرط  هب  یرنھ و  تکرح  یملع ، تکرح  لالقتـسا  تسا : نـیمھ  شمزاوـل  زا  یکی  روـشک  یملع 

. تسا

یدربھار  / ١٣٨٩/٠٩/١٠ یاھهشیدنا  تسشن  نیتسخن  رد  تانایب 

یھاتوک و یناوت و  یتسیابن  چیھ  یرکف ، تفرـشیپ  تمـس  هب  تکرح  رد  ینونک ، نامز  نیمھ  رد  تسا . رکف  لوصحم  دوخ ، مھ  ملع  هتبلا  مینک . تفرـشیپ  ام  دیاب  ملع  رد 

. ندرک تکرح  یملع  لالقتـسا  تمـس  هب  یملع و  تکرح  یملع و  یروآون  هدش ؛ عورـش  روشک  رد  تکرح  نیا  هک  تسا  یلاس  دـنچ  هناتخبـشوخ  دـیایب . دوجو  هب  یلھاک 

ام ثحب  دروم  یهلئسم  نیا  لثم  مھ  یملع  تکرح  لوصحم  یدایز ، دراوم  رد  دھدیم . ناشن  ار  شدوخ  اھنیا  اھیروانف و  بلاق  رد  هلـصافالب  رگید ؛ تسا  یروجنیا  مھ  ملع 

. تسا تفرشیپ  یهصرع  کی  مھ  نیا  داد . ماجنا  یناینب  قیمع و  یتسیاب  ار  یملع  راک  تسا . رتتسدمد  نآ  یهرمث  رتکیدزن و  تسین ؛ تدمدنلب  یاھزیچ  زا 

١٣٩۴/٠٧/٢٢ /  « ادرف ناگبخن   » یلم شیامھ  نیمھن  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

تفرـشیپ گرزب  لحارم  هب  ار  روشک  دیتسناوت  هک  دیدوب  یناوج  لسن  امـش  هک  دیناسرب  تبث  هب  ناتدوخ  یارب  ار  راختفا  نیا  دـیناوتیم  اھامـش ، ینعی  ام  یهرود  ناوج  لسن 

یهلابند یعبت  لکـش  هب  هکنیا  یاـج  هب  هک  دـنکب  بلج  شدوخ  یارب  ار  راـختفا  نیا  دـناوتیم  زورما ، ناوج  لـسن  تسا . یگرزب  راـختفا  یلیخ  راـختفا ، نیا  دـیناسرب ؛ یملع 

ناوج لسن  یارب  دناوتیم  راختفا  نیا  دنک . شالت  دنک و  راک  دنک و  مکحم  روشک  نیا  رد  ار  یملع  تفرـشیپ  یملع و  لالقتـسا  یاھهیاپ  هتـسناوت  هنادـنمتزع  دـشاب ، نارگید 

. دشاب بالقنا  یهیلوا  یاھهرود  ام و  یهرود 

اھهاگشناد  / ١٣٩٨/٠٣/٠٨ نارگشھوژپ  ناگبخن و  ناداتسا ، زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یسدنھم کی  ششیادیپ ، زاغآ  رد  روشک  رد  هاگشناد  یسدنھم  هاگشناد ، دیلوت  هک  دندرک  هراشا  دندرک ، تبحص  هک  یناتـسود  زا  یکی  هک  تسا  هجوت  لباق  مھ  هتکن  نیا 

؛» دوشب یبرغ  اپ  ات  رس  دیاب  یناریا   » هک یاهدازیقت  قطنم  نامھ  اب  دش ؛ دیلوت  هاگشناد  یروج  نیا  لوا  زا  الصا  روشک ؛ لالقتسا  یارب  هن  دوب ، روشک  ندرک  هتـسباو  یارب 

نامھ دروآیمرد ؛ زازتھا  هب  ار  یملع  لقتسم  تفرشیپ  یملع و  لالقتسا  مچرپ  دراد  هک  تسا  هاگشناد  نامھ  الاح  دش . داجیا  روشک  رد  دید  نیا  اب  هاگن ، نیا  اب  هاگشناد 

. هدرک تفرشیپ  تھج  نیا  زا  هللادمحب  هاگشناد  هکنیا  هب  عجار  الاح  نیا  بخ ، تسا . یمھم  تقیقح  یلیخ  نیا  تسا . هاگشناد 
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