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

فرط هب  تسا ، هدـش  میظنت  اھزاین  قبط  هک  یـصخشم  یاھفدـھ  تیاغ و  اب  ملع  هک  تسا  نیا  دـنک ، یم رتشیب  ار  ملع  شزرا  هک  یلماوع  هلمج  زا  تسا و  شزرااـب  ملع 

ی هدافتـسا ملع ، دلوم  یاھ  هعومجم دـناوت  یم تسا - تسرد  مھ  الماک  دـندرک و  هراشا  نآ  هب  روپ » عیفر  » یاقآ هک  یرکف - هاگتـسد  نامھ  دـنک . ریـس  هعـسوت  تفرـشیپ و 

یاھراک اھ  نیا دـیامن . هنیھب  ی  هدافتـسا اھ  نیا ی  همھ زا  دـنک و  میظنت  دزادرپب ، تیلاعف  هب  دـناوت  یم اجنآ  رد  ملاع  هک  ار  یزکرم  زاس و  ملاع سالک  ملاـع ، صخـش  زا  هنیھب 

. درک مھاوخ  امتح  هنیمز  نیا  رد  ار  نکمم  ششوک  یھلا  لضف  هب  مھ  نم  دوش ؛ لابند  امتح  دیاب  تسا و  یمزال 

؛ تسین صاخ  زکرم  کی  ای  صاخ  هاگـشناد  کی  اـی  صاـخ  صخـش  کـی  هب  باـطخ  بلطم ، نیا  دراد . دوجو  روشک  رد  یملع  ی  هعومجم زا  مھ  یتاراـظتنا  تاـعقوت و  ـالباقتم 

؛ مینک راـکنا  میناوت  یمن ار  نیا  میا - هداـتفا بقع  اـیند  ملع  ناوراـک  زا  یخیراـت  صخـشم  لـیالد  هب  اـم  تسا . قیقحت - ملع و  باحـصا  روشک - یملع  ی  هعومجم هب  باـطخ 

دوجو الماک  ام  تلم  نایم  رد  ندرب ، رتارف  تسھ ، هچنآ  زا  ار  شناد  یاھزرم  ندرک و  ملع  دـیلوت  ندـش ، ملاع  ییاناوت  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  و  تساـم - یور  شیپ  اـھتیعقاو 

ی هلاسم کی  ناونع  هب  ملع  ندـش  حرطم  هرخالاب  ملع و  هب  ی  هقالع ملع ، شرتسگ  تفرـشیپ و  زا  زورما  امـش  هچنآ  تسا . هدـش  اـم  هب  یخیراـت  ملظ  نیا  تسا . هتـشاد 

، هملک یقیقح  یانعم  هب  ملع  اما  دـندوب ؛ املع  دوب ، هاگـشناد  دوب . روجھم  ملع  بالقنا ، زا  لبق  تسا . بـالقنا  زا  دـعب  هب  طوبرم  دـینک ، یم هدـھاشم  هعماـج  رد  یـساسا 

. داتفا بقع  ملع  ناوراک  زا  ام  تلم  دوب و  روط  نیمھ یدامتم  یاھلاس  لوط  رد  دش . یمن بوسحم  روشک  لئاسم  زا  یکی 

دایز هلـصاف  مینیب  یم میرگنب ، یداع  تابـساحم  هاگن و  اـب  رگا  مینک ؟ راـک  هچ دـیاب  مینک . ناربج  یوحن  هب  ار  یخیراـت  ریخاـت  نیا  یگدـنام و  بقع نیا  میھاوخ  یم نونکا  اـم 

تسرد نیا  ایآ  میتسھ . نیا  هب  موکحم  ام  دوش ؛ رتدایز  هلصاف  زور  هب  زور  دیاب  سپ  تسامـش ؛ کرحت  ی  هلیـسو زا  رتریـسلا  عیرـس مھ  اھ  نآ کرحت  ی  هلیـسو اقافتا  تسا .

هار میورب . دـیاب  مھ  اـم  دـنا ، هـتفر هار  نـیا  زا  اـھ  نآ هرخـالاب  مییوـگ  یم داد . هـمادا  دـیاب  مـینک  یم رکف  مـیھد و  یم هـمادا  مـھ  اـم  دـنا ، هـتفر اـھ  نآ هـک  یھار  ناـمھ  تـسا ؟

تـسد هخرچود  هب  وا  میتفر ؛ یم ام  متفگ : یھاگـشناد  ناتـسود  هب  اھ  هعومجم نیمھ  زا  یکی  رد  تقو  کی نم  تسا . دایز  ام  اب  اھ  نآ ی  هلـصاف اما  تسا ؛ یا  هدـش هدومیپ

نیا هب  ما ! هدیسر هخرچود  هب  هزات  هدنب  اما  درب ؛ هرھب  نآ  زا  درک و  ادیپ  یسرتسد  لیبموتا  هب  دومیپ ، یم دیاب  یدایز  ی  هلـصاف نوچ  دعب  درک . دایز  نم  اب  ار  شا  هلـصاف تفای و 

نیا ترـسح  رد  اـی  منک و  اـشامت  ار  شتکرح  راـبغ  منیـشنب  دـیاب  هدـنب  اـیآ  تسا ؛ هدیـسر  یرتریـسلا  عیرـس ی  هلیـسو هب  نوـنکا  وا  تسا . هدـش  رتـشیب  هلـصاف  زاـب  بیترت 

؟ مینک راک  هچ دیاب  ام  مزاسب ؟ مزوسب و  موش و  نیگمغ  تفرشیپ ،

یاـھھار رظن ، هب  هک  ییاـھھار  زا  نتفر  ینعی  ملع  دـیلوت  تسا . هیـضق  نیا  هب  رظاـن  منک - یم رارکت  اھھاگـشناد  رد  ار  نآ  تسا  لاـس  هس  ود  هدـنب  هـک  مـلع - دـیلوت  شبنج 

رکف هب  هک  تساـنعم  نیا  هب  هکلب  مینک ؛ ییاـنتعا  یب نارگید  یاـھ  هبرجت هب  میورن و  دـنا ، هتفر نارگید  هک  ار  ییاـھھار  اـم  هک  تسین  اـنعم  نآ  هب  نیا  هـتبلا  تـسا . یا  هتفراـن

رایسب اھ  هتخانشان تسا . هتفاین  تسد  اھ  نآ هب  زونھ  زورما  ی  هتفرشیپ شناد  هک  دراد  دوجو  یناوارف  یاھ  هتخانشان گرزب ، تعیبط  نیا  رد  میظع و  یایند  نیا  رد  میشاب .

اھ هتخانـشان فشک  لابند  هب  مینک و  رکف  مینک ، تقد  دـیاب  تسا . هتفای  تسد  اـھ  نآ هب  نونکاـت  رـشب  هک  تسا  ییاـھزیچ  زا  رتشیب  بتارم  هب داـیز  ناـمگ  هب  تسا و  ناوارف 

یداو رد  یروآون  تعدب و  زا  مینک و  ادیپ  ار  رب  نایم یاھھار  میزادنیب . راک  هب  دراد ، ار  نآ  یناریا  رکف  زغم و  مناد  یم مھ  هدنب  دش و  هتفگ  هک  ار  یدادعتسا  نامھ  دیاب  میـشاب .

یاھ هتشر ی  همھ دوش . یقلت  تدابع  کی  سدقم و  یرما  ماع ، یا  هزیگنا تروص  هب  ام  یتاقیقحت  یملع و  زکارم  اھھاگشناد و  رد  دیاب  تکرح  نیا  میشابن . کانمیب  ملع ،

. مینک یروآون  میناوت  یم مینک  رکف  هک  میشاب  هتشاد  ار  تارج  نیا  دیاب  ام  دیآرد . تروص  نیا  هب  دیاب  مولع 

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

نتفگ اب  هک  رگ - هزرابم روضح  تکرح و  شبنج و  یانعم  هب  تضھن  تضھن - کی  ما . هدرکن افتکا  دتفیب ، هار  یرازفا  مرن تضھن  میوگب  هکنیا  فرـص  هب  هدنب  هک  دـینادب  ار  نیا  امش 

رکف نامتفگ و  هب  لیدـبت  نآ  دوخ  زورما  هک  ارچ  تسا ؛ هداـتفا  هار  یرازفا  مرن تضھن  نیا  میوگ  یم نم  دوش . مھارف  شیاـھ  هنیمز دـیاب  هکلب  دـتفا ، یمن هار  ناـمرف  روتـسد و  و 

. دنتـشادن هجوت  الـصا  میورب ، ولج  مینکـشب و  ار  نآ  یاـھزرم  میروآ و  دوـجو  هب  ار  ملع  دـیاب  میناوـت و  یم اـم  هکنیا  هب  اـھ  یلیخ دراد . تیمھا  یلیخ  نیا  تسا . هدـش  جـیار 

نیا زورما  اما  دننک ؛ ظفح  ار  نارگید  یاھ  هتـسناد هکنیا  هب  دـندرک  یم افتکا  اھیـضعب  تسین ؛ یفاک  ندوب  ظفاح  تسا ؛ تسرد  دـیتفگ ، ناتـسود  زا  یـضعب  هک  بلطم  نیمھ 

شراک ی  هدـننک منک ؛ یم لابند  مراد و  رارـصا  ار  نیمھ  مھ  نم  درک . دـیلوت  ار  ملع  دـیاب  هک  هدـمآ  دوجو  هب  ام  ناگبخن  دـیتاسا و  ناناوج ، زا  یلیخ  رد  ساسحا  مزع و  لـیم ،

؛ دیوش درـسلد  دیابن  دینک ؛ تمھ  دـیاب  دـیتسھ . دـیراد - فیرـشت  اجنیا  نآلا  هک  دـیتسھ  ناگبخن  امـش  اھ  نآ زا  یـشخب  دـنملع و  لھا  هک  یناسک  ی  هعومجم امـش - مھ 

نیمھ هب  روشک  نیا  هدنیآ  تشونرس  تسامـش . ام و  یخیرات  ی  هفیظو دینکب ؛ مھ  دیاب  دیـشاب ؛ مھ  دیاب  دوب ؛» میھاوخ  میتسھ و  ام  : » دنتفگ نامردارب  نیا  هک  نانچمھ 

. دراد یگتسب  درک ، میھاوخ  یلمع  تفرگ و  میھاوخ  ام  زورما  هک  یمیمصت 

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 ؛

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

رکف دـیورب . شناد  یاھزرم  غارـس  هب  دـینک . ملع  دـیلوت  تسا . نیا  دـیتاسا  اھناوج و  امـش  زا  نم  راظتنا  یرازفا ، مرن تضھن  میوگ  یم نم  هکنیا  دینکـشب . ار  شناد  یاـھزرم 

. تسا روط  نیمھ مھ  یروانف  رترید . اھ  هتـشر یـضعب  رد  رتدوز و  اھ  هتـشر یـضعب  رد  درک ؛ روبع  دراد ، شناد  زورما  هک  ییاھزرم  زا  دوش  یم شالت  راک و  اب  دـینک . راک  دـینک .

« شناد ياھزرم  نتسکش   » 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 8هاگياپ  هحفص 1 
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. میتفر هک  نانچمھ  میورب ؛ شیپ  میناوت  یم مھ  یروانف  رد  تسا . ییالاب  مھم و  رایسب  ی  هلحرم مھ  یروانف  دشاب . یروانف  هب  رظان  دیاب  ملع 

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

رد ی  هرـشتنم تـالاقم  یقیقحت و  یاھتفرـشیپ  ی  هنیمز 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  نتـسکش  ینعی  ملع - دیلوت  هک  دینک  هجوت  اھتنم  هدش ؛ هداد  ییاھـشرازگ  مھ  ایند  ربتعم  یملع و  تالجم 

موـلع ی  هنیمز رد  نادنمـشناد  نھذ  ی  هدروآرف قـیقحت و  هتـشون و  هکنیا  تسین . یفاـک  یمود  اـما  تسین ، زاـین  یمود  هـب  هـکنیا  هـن  مـیراد . زاـین  ار  یلوا  اـم  دراد ؛ تواـفت 

مینیب یم ام  تسین . یبولطم  زیچ  دوش ، ناسنا  ییاھن  تفرعم صیخـشت و  روحم  اھ  نیمھ دوش و  هتـسناد  بوخ  دـیایب و  یبرجت - مولع  هچ  یناـسنا ، مولع  هچ  فلتخم -

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

. دھد یم ناشن  ار  شدوخ  رثا  مھ  یروانف  رد  یبرجت و  مولع  رد  هک  یناسنا ،

انبریز و هاگن ، نیا  دراذـگ . یم ناسنا  راـیتخا  رد  ار  ینیون  تفرعم  هک  تسا  یھاـگن  دوجو ، ملاـع  هب  تعیبط و  ملاـع  هب  رـشب ، یگدـنز  هب  ملع ، هب  ناـسنا ، هب  مالـسا  هاـگن 

هک ینید  دنتـشاد ؛ قح  اـھ  نآ هتبلا  هدـش . زاـغآ  دنتـشادنپ ، یم نید  ار  نآ  هچنآ  اـب  زیتس  رد  برغ ، رد  یملع  تاـقیقحت  هدوبن . برغ  رد  یملع  تاـقیقحت  یاـنبم  هدـعاق و 

نورق ییاسیلک  نید  نید . ناونع  اب  دوب  یتافارخ  تامھوت و  دوبن ؛ نید  درک ، میـسرت  نآ  فلاخم  لباقم و  تھج  رد  ار  ایند  یملع  یرکف و  طخ  درک و  مایق  نآ  هیلع  سناـسنر 

ریغ ینید و  دض  یاھجالع  هار  شیارب  دنامب و  یقاب  یرکف  ناگدـبز  ناگبخن و  نادنمـشناد و  نھذ  رد  اھ  هرگ اھ و  هدـقع هک  دوب  یھیدـب  دوبن . ینید  تفرعم  نید و  ییاطـسو ،

دـشوج و یم نید  لد  زا  ملع  ام ، ینیب  ناـھج رد  تسین . نیا  اـم  ی  هلاـسم نکیل  تسا ؛ هلئـسم  اـھ  نآ یارب  نید  ملع و  ندـمآ  راـنک  یگنوگچ  زونھ  اذـل  دـننک . ادـیپ  ینید 

زا هعیبطلا و  اروام  زا  ناسنا و  زا  شنیرفآ و  زا  اـم  هک  یریوصت  میریگ ، یم نآرق  زا  اـم  هک  یا  ینید ینیب  ناـھج میـسانش ، یم اـم  هک  ینید  تسا . نید  ملع ، قوشم  نیرتھب 

دینیبب دینک ؛ هاگن  خیرات  رد  امـش  ار  شا  هنومن تسا . ملع  ی  هدننک قیوشت هدننکدیلوت و  اذل  تسا ؛ راگزاس  ملع  اب  میراد ، ردق  اضق و  ریدقت و  زا  یھلا و  تیـشم  زا  دـیحوت و 

جوزمم هتخیمآ و  مھاب  نید  ملع و  و  اھ - هنیمز ی  همھ رد  دوب - هقباس  یب ایند  رد  زور  نآ ات  هک  تفرگ  جوا  نانچ  نآ مالسا  قیوشت  رثا  رب  مالسا  ی  هیلوا نورق  رد  یملع  تکرح 

عاونا و تیریدـم و  یـسانش و  هعماـج داـصتقا و  زا  تسا ، حرطم  برغ  رد  زورما  هک  یا  یناـسنا مولع  یاـنبم  هیاـپ و  درک . تفرـشیپ  دوخ  دـح  رد  نف  قـیقحت و  شناد و  دوـب و 

ام دنـشاب . هدیـسر  یمالـسا  یدیحوت  الاو و  تفرعم  هب  هک  تسا  یناسک  رظن  زا  ربتعمان  ینید و  ریغ  ینید و  دض  تفرعم  کی  یانبم  رب  یناسنا ، مولع  یاھ  هتـشر ماسقا 

نامدوخ رد  دیاب  ار  دیدج  یاھقفا  ندوشگ  ون و  یاھ  هار ندرک  زاب  یملع و  تفرـشیپ  تردـق  مینک . شالت  راک و  دـیاب  یبرجت  مولع  ی  هنیمز رد  مینک . راک  دـیاب  اھ  هنیمز نیا  رد 

، ینید دض  ینید و  ریغ  طیحم  رد  دوب  رارق  رگا  دید . ار  نیا  دوش  یم حوضوب  میا ؛ هدرک تفرـشیپ  ام  هناتخبـشوخ  تسا . نیا  عقوت ، دشاب ؛ نیا  دیاب  ام  تمھ  میروایب ؛ دوجو  هب 

شـشوج کرحت و  لاس ، هاجنپ  زا  شیب  میدوب . هدـش  هتـشاد  هگن  بقع  هدـنام و  بقع یملع ، ظاحل  زا  ام  میدرک . یم تفرـشیپ  لقاال  یملع  ظاـحل  زا  دـنک ، تفرـشیپ  ملع 

تلم و دـنتفرگ . ام  تلم  زا  ار  رواب  دوب . یی  هدنـشک مس  لـثم  تلم  نیا  یارب  دـندروآ ، دوجو  هب  هک  یعناوم  دوب . لـیطعت  اھـشخب  زا  یـضعب  رد  دوب ؛ دـنک  روشک  نیا  رد  یملع 

دنک رکف  هک  دـنکن  ادـیپ  ار  تعاجـش  نیا  تارج و  نیا  لاـجم و  نیا  یـسک  الـصا  هک  دـندرک  هتـسب  لد ناـنچ  نآ تساـھزرم ، نیا  نوریب  زا  هچنآرھ  هب  ار  اـم  یاـھزغم  ناـگبخن و 

داد و یروابدوخ  ام  هب  مالـسا  هتبلا  میتسھ . اھفرح  نآ  راتفرگ  یدودـح  ات  مھ  زونھ  اـم  درک . هئارا  یی  هیرظن اـھ ، هیرظن نآ  اـھفرح و  نآ  زا  ریغ  اـی  اـھفرح  نآ  فـالخرب  ناوت  یم

. تسا بوـخ  اـم  یاھدادعتـسا  تفر . شیپ  درک و  تیوـقت  ار  تارج  نیا  دـیاب  تسا ؛ تارج  نـیمھ  ی  هجیتـن مـینک ، یم هدـھاشم  زورما  هـچنآ  دیـشخب . تارج  اـم  هـب  بـالقنا 

یھدنامزاس اھ ، نیا نتفرگ  راک  هب  اھ ، نیا حیحـص  تیادھ  دوخ ، نامز  رد  اھدادعتـسا  بذج  ییاسانـش و  دندرک - هراشا  نایاقآ  هک  ییاھراک  نیمھ  رگا  دـنبوخ . ام  یاھناوج 

رد میدرک ، داھنشیپ  ام  هک  یناگبخن  داینب  نیمھ  رگا  و  دراد ؛ دوجو  شا  هدارا اش هللا  نا  مھ  تسا و  یندش  ماجنا  مھ  هک  دریگب ، تروص  ناگبخن - ی  هنیمز رد  حیحص  یونعم 

. تفر میھاوخ  شیپ  تمس  نیا  هب  اش هللا  نا  دنا - هتشون مھ  یا  همانساسا دننک و  یم مھارف  دنراد  ار  شتامدقم  مدینش  هک  دوش - لیکشت  یروھمج  تسایر  داھن 

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

یاـھزرم نتـسکش  ملع و  دـیلوت  ملع ، ی  هنیمز رد  ینعی  یرازفا ، مرن شبنج  مدرک . حرطم  ار  یرازفا  مرن شبنج  ی  هلاـسم ریبـکریما  هاگـشناد  رد  راـب  لوا  شیپ ، لاـس  دـنچ 

هتکن نیا  یور  اھ  هاگـشناد نالوئـسم  دـیتاسا و  نانخـس  رد  هک  منیب  یم زورما  نم  دـش و  لابقتـسا  داھنـشیپ  نیا  زا  دـیایب . دوجو  هب  میظع  تکرح  کی  شبنج و  کی  ملع ،

ثحب هتبلا  تسا ! یندرکدیلوت  رگم  ملع  هک  دندرک  یم هھبش  مھ  یی  هدع تسیچ ! فرح  نیا  یانعم  الصا  میناد  یمن ام  دنتفگ  یم اھ  یضعب یتدم  ات  هتبلا  دوش . یم هیکت 

یملع تفرعم  رد  ینعی  یرازفا ، مرن شبنج  تسا . مولعم  هک  دوصقم  دیراذگب ؛ ار  شمـسا  دیھاوخ  یم هچرھ  امـش  ملع ! دـیلوت  دـیا  هتفگ ارچ  دـنتفگ  یم دـندرک و  یم یوغل 

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

نیرفآ سای نانخـس  یی  هدـع هک  ما  هدینـش رانک  هشوگ و  زا  مھ  نآلا  میمھف ! یمن ام  دـنتفگ  یم یی  هدـع دوب . ام  فدـھ  نیا  زاـسب ؛ اـنب  دـنا ، هتخاـس نارگید  هک  ییاـنب  یور 

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

. تسا ریذپ  ناکما الماک  اھ  هنیمز ی  همھ

ناسدنھم  / ١٣٨٣/١٢/٠۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

زورما اما  دوب ؛ دایز  یلیخ  طاطحنا ، نارود  رد  هلـصاف  نیا  هتبلا  میراد . هلـصاف  یلیخ  یناھج  شناد  اب  زونھ  ام  تسین . یفاک  هجو  چـیھ  هب  اھنیا  هک  تسا  نیا  موس  هتکن ی 

نآ میریگب -  دای  ار  نارگید  ملع  هک  تسین  نیا  شیانعم  ملع ، دیلوت  متفگ  نم  هک  نیا  میراد . هلـصاف  زونھ  اما  میورب ، شیپ  میا  هتـسناوت  ام  تسین . هزادنا  نآ  هب  هلـصاف  نیا 

. تسا یراوشد  راک  نیا  هتبلا  مینک ؛ حتف  ار  یدیدج  قافآ  مینک و  زاب  مینکـشب ، ار  شناد  زرم  طخ  ام  هک  تسا  نیا  شیانعم  تسین -  یکـش  نیا  رد  میریگب و  دای  دـیاب  هک  ار 

. مینک حرطم  ایند  یاھرازاب  رد  ار  یناریا  دصرددص  عارتخا  میناوتب  دیاب  ام  مییازفیب ؛ ایند  دوجوم  یاھ  یروانف  رب  میناوتب  دیاب  ام  مینک ؛ ادیپ  تسد  یشھج  یروانف  هب  دیاب  ام 

شخب زا  ار  نوگانوگ  یاھرامآ  ام  هک  تساھلاس  متسھ . انشآ  اھراک  اب  یدایز  دودح  ات  نم  تسین . یکش  نیا  رد  میدمآ ؛ بوخ  یلیخ  میا ، هدمآ  زورما  ات  هک  یھار  رد  هتبلا 

هراتـس کشزپ و  هک  یی  هعماج  تسین . یفاک  یناریا  هعماـج ی  یارب  اـھ  تفرـشیپ  نیا  اـما  میا ؛ هدرک  تفرـشیپ  یلیخ  مناد  یم  میناوخ ؛ یم  میریگ و  یم  فلتخم  یاـھ 

نکمم یکـشزپ  یایند  هک  نیا  اب  مھ  زورما  تسا . مک  وا  یارب  اھ  تفرـشیپ  نیا  تسا ، هدیـشخرد  ئلالتم و  ایند  رد  دـعب  اھنرق  شلبق  لاس  رازھ  یعامتجا  ملاع  سانش و 

 - دنک هدافتسا  ییاھ  هنیمز  رد  اھنآ  زا  دناوت  یم  زورما  شناد  مھ  زاب  هک  تسا  نیا  ما  هدیقع  هچرگا  دربن -  یدایز  هدافتسا ی  انیس  نبا  شیپ  لاس  رازھ  تاقیقحت  زا  تسا 

. تسا روط  نیمھ  مھ  نارگید  یمزراوخ و  مایخ و  ریـصن و  هجاوخ  یزار و  یایرکز  نبدمحم  تاقیقحت  دنک . یم  لیلجت  نیـسحت و  دنک ، یم  هاگن  تاقیقحت  نیا  هب  یتقو  اما 

 - دوب هتفر  یمالـسا  حرطم  یاھروشک  زا  یکی  هب  ام  یـسایس  یاھ  هرھچ  زا  یکی  لبق ، زور  دنچ  نیمھ  تسا . مک  ام  تلم  یارب  اھ  تفرـشیپ  نیا  اذل  تسا ؛ نیا  ام  ناش 

هک یصوصخ  هسلج ی  رد  هن  دندوب -  ییاپورا  یاھروشک  زا  هک  روشک ، نآ  یموبریغ  یناریاریغ و  راضح  یولج  روشک  نآ  روھمج  سیئر  مروایب -  مسا  مھاوخ  یمن  نم  هک 

هتفگ مالـسا . خـیرات  رد  ناریا  هب  مھ  یمالـسا ، یروھمج  ماظن  ناریا و  زورما  هب  مھ  مینک ؛ یم  راختفا  ناریا  هب  اھناملـسم  ام  هک  دوب  هتفگ  دوش -  فراعت  هعناصم و  رب  لمح 

ار عقوت  نیا  ام  دنا . هدرک  یراذگ  هیاپ  انعم  کی  هب  دنا و  هدناسر  یگدنلاب  هب  دنا و  هداد  دشر  اھ  یناریا  ار  یمالسا  ندمت  یمالسا و  شناد  یمالسا ، یاھ  تفرشیپ  نیا  دوب 

یتسرپداژن نیا  تسین ، یلم  زیمآرورغ  هاگن  کی  طـقف  نیا  تسا . ناریا  تلم  ناـش  هک  میـسرب  ییاـج  هب  یرواـنف  شناد و  هنیمز ی  رد  میھاوخ  یم  اـم  میراد ؛ ناـمدوخ  زا 

ناھج یریگ و  ناھج  یاھ  هزیگنا  میریگب ، رارق  مدقم  طخ  رد  شناد ، رد  میناوتب  ام  رگا  هک  نیا  رطاخ  هب  تسا ؛ تیرـشب  همھ ی  هب  ماع  یناسنا  هاگن  کی  یتح  نیا  تسین ؛

ریخا رفـس  رد  ام  روھمج  سیئر  تسھ . مھ  رگید  یاھتلم  دوس  هب  تسام ، دوس  هب  هک  ام  شناد  میرادـن ؛ ار  اھتلم  زا  هنایوجدوس ی  یاھ  هزیگنا  میرادـن ؛ ار  برغ  ییاـشگ 

یناسآ هب  ار  اھ  حرط  نیا  زا  یـضعب  میناوت  یم  ام  دـنتفگ  یم  دـنداد و  یم  شرازگ  نم  هب  ناشیا  دـندوب . هدرک  حرطم  ار  ییاھ  همانرب  اـھ و  حرط  ییاـقیرفآ ، روشک  دـنچ  هب 

نیا دـنھد . یم  ماجنا  ییاقیرفآ  یاھروشک  یارب  دـنراد  تمیق  ربارب  دـنچ  هب  اھنآ  اما  دـنھد -  یم  ماجنا  اـھ  ییاـپورا  هچنآ  زا  رت  نردـم  رتون و  لکـش  هب  یتح  میھد -  ماـجنا 

یمن لمع  یروط  نیا  میـشاب ، رگا  ام  دنک . یم  مامت  ناشیارب  ربارب  دنچ  تمیق  اب  دیآ  یم  وا  دـندنبب و  دادرارق  ییاپورا  رجات  کی  اب  دـنروبجم  دـنرادن ؛ مھ  یی  هراچ  اھروشک 

« شناد ياھزرم  نتسکش   » 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 8هاگياپ  هحفص 2 
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یمن لالح  نامدوخ  یارب  ار  زواـجت  یدـعت و  یور و  هداـیز  زا  یـشان  دوس  هک  اـنعم  نیا  هب  هکلب  میریگب ، هدـیدن  ار  یلم  دوس  هک  نیا  هن  مییآ . یم  هار  اـھروشک  اـب  اـم  مینک ؛

رد زاین  دروم  هلیـسو ی  کی  اھنیا  زا  زور  کی  ام  هک  ییاھروشک -  دـیاش  هکلب  دراد -  دوجو  یروشک  نالا  میھد . یم  نارگید  هب  ار  نآ  میـشاب ، هتـشاد  یـشناد  رگا  ام  میناد .

اما دوبن ، دب  ام  اب  روشک  نآ  هتبلا  دنھدب . دنتشادن  هزاجا  دندادن ! ام  هب  میدرک ، هچرھ  دوب ، یرگید  روشک  تخاس  هک  نیا  اب  هلیسو  نیا  اما  میدرک ؛ تساوخرد  ار  یماظن  راک 

ار نآ  تخاس  یروانف  زورما  دھدب ، ام  هب  دوبن  رـضاح  ار  هدش  هتخاس  لوصحم  زور  نآ  هک  یروشک  دوب . هھد ی ۶٠  لیاوا  یاھلاس  هب  طوبرم  هیـضق ، نیا  دھدب . تشادن  هزاجا 

اـیند و دوس  هب  مینک ، تفرـشیپ  شناد  رد  تعنـص و  رد  رگا  اـم  میـشورف . یم  هتبلا  میھد ؛ یم  وا  هب  درواـیب -  تسد  هب  تسناوت  یمن  وا  و  میا -  هدروآ  تسد  هب  اـم  دوخ  هک 

هناتسرپداژن ی هاگن  کی  مینک ، زاب  مینکشب و  ار  ملع  یاھزرم  مینک و  تفرـشیپ  دیاب  ام  هک  نیا  نیاربانب ، تسا . مالـسا  یایند  دوس  هب  لوا  هجرد  رد  هداتفا و  بقع  یاھتلم 

مینک و یم  هاگن  نامدوخ  هتشذگ ی  هب  ام  مینک . یمن  راکنا  ار  نیا  میراد ؛ مھ  یلم  رورغ  ام  هلب ، مینکب . ار  راک  نیا  دیاب  میتسھ ، یناریا  نوچ  ام  هک  تسین ، هناھاوخدوخ 

ام میتخانـش ؛ رگید  یاھ  یلیخ  زا  رتدوز  ار  تیب  لھا  هک  میدوب  یناسک  ام  میتفریذـپ ؛ زاب  شوغآ  اب  ار  مالـسا  هک  میدوب  یناسک  ام  مینک . یم  یزارفارـس  تزع و  ساـسحا 

ناما هفوک -  هکم و  هنیدـم و  ینعی  دوخ -  یاھ  هناخ  رد  هک  ار  تیب  لھا  نامولظم  هک  میدوب  یناسک  ام  میدرک ؛ شـالت  همھ  نیا  مالـسا  شرتسگ  هار  رد  هک  میدوب  یناـسک 

ناریا هب  هک  دـنا  یناسک  اھنیا  دـندوبن . یناریا  هک  اھنیا  دنتـسھ ؟ یک  اھ  هدازماما  نیا  دنتـسھ ! ناریا  رد  هدازماما  ردـقچ  دـینیبب  امـش  میتفریذـپ . دوخ  شوغآ  رد  دنتـشادن ،

هتـشر لامـش  هقطنم ی  ام -  نالیگ  ام و  ناردنزام  نیمھ  زا  دندرک . شالت  اھنیا  هار  رد  دندیگنج و  اھنیا  یارب  یھاگ  یتح  دنتفریذپ ؛ ار  اھنیا  زاب  شوغآ  اب  اھ  یناریا  دـندمآ و 

تموکح دنتـسھ و  یدـیز  هعیـش ی  اھ  ینمی  دـندرک . اپرب  اج  نآ  رد  ار  یدـیز  هعیـش ی  تموکح  دـنتفر و  نمی  هب  دـندش و  دـنلب  ام  یاھ  یناریا  زا  یی  هدـع  کی  زربلا -  هوک 

ار نیا  تسا ؛ نامدوخ  یلم  زازتعا  زا  یـشان  هدنیآ ، یارب  ام  عقوت  تفرگ . تروص  عیـشت  مالـسا و  ناعفادم  نادھاجم و  یناریا و  نازابرـس  هلیـسو ی  هب  نیا  دنتـشاد ؛ یدیز 

. تسا یمالسا  یناسنا و  هاگن  متفگ -  هک  روط  نامھ  تسین -  نیا  طقف  اما  مینک ؛ یمن  راکنا 

وزج اھنیا  همھ ی  تسا ؛ مزال  تعنـص  اب  هاگـشناد  لاصتا  تسا ، مزال  راک  هب  نداد  نادـیم  قیوشت و  یاـضف  تسا ، مزـال  یـصاصتخا  هجدوب ی  تسا ، مزـال  تاـقیقحت  هتبلا 

مھ اـضف  ریخا ، لاـس  دـنچ  رد  تسین . یدـیدرت  نیا  رد  تسا ؛ تلود  هدـھع ی  هب  تسا ، نـالووسم  هدـھع ی  هب  تساـھام ، هدـھع ی  هب  تیلووسم  هتبلا  تسا . راـک  مزاول 

یلصا و رصنع  هک  نآ  نکیل  هدش ؛ مھ  ییاھراک  هللادمحب  دریگب و  ماجنا  اھراک  نیا  دنھاوخ  یم  تسا ؛ هدمآ  دوجو  هب  تلود  طیحم  رد  هللادمحب  رارصا  رارکت و  اب  هناتخبشوخ 

شدوخ هار  مھ  تخس  یاھ  هرخص  لد  رد  هک  یھایگ  لثم  هک  تسا  راک  هب  دنم  هقالع  یناسنا  یورین  نآ  دیتسھ ؛ امش  تسا ، نادیم  نیا  یلصا  ناولھپ  یلـصا و  رادنادیم 

امـش لثم  ییاھ  هعومجم  مھ  دینک ؛ هدنز  روشک  ینف  یـسدنھم و  طیحم  رد  دیاب  ار  لیمکت  هیحور ی  تفرـشیپ و  هیحور ی  نیا  دلاب . یم  دیآ و  یم  نوریب  دنک ، یم  زاب  ار 

. یسدنھم یاھشخب  هیقب ی  مھ  و  تساھنیا ، لاثما  نارمع و  نامتخاس و  یسدنھم  هب  طوبرم  هک  یسدنھم  ماظن  مھ  دیراد ، فیرشت  اج  نیا  زورما  هک 

یربھر  / ١٣٨٣/١٢/٢٧ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

هب یکرحت  هک  میراد  عقوت  نکیل  دـنک ؛ ادـیپ  ققحت  یھاتوک  نامز  رد  امتح  میرادـن  راظتنا  تسام ، رظن  دروم  هک  یجیاتن  دـصاقم و  تسا . یلـسن  دـنچ  یاـھراک  اـھراک ، نیا 

هک مھ  یھار  نآ  اما  دنک ؛ یم یط  تعاس  راھچ  تسیب و  فرظ  رد  ار  هار  کی  دنک ، یم یط  تعاس  کی  فرظ  رد  ار  هار  کی  ناسنا  دوشب . تفرـشیپ  ساسحا  دیایب و  دوجو 

تکرح و ساـسحا  اـھ  هنیمز ی  همھ رد  اـم  تسا . هتفر  شیپ  تعاـس  کـی  ردـق  هب هک  دـنک  ساـسحا  لوا  تعاـس  دـیاب  ناـسنا  دوـش ، یط  دـیاب  تعاـس  راـھچ  تسیب و  رد 

ملع و تفرشیپ  ی  هنیمز رد  مھ  یملع ، یاھ  هنیمز رد  مھ  یـشزرا ، یاھ  هنیمز رد  مھ  یگنھرف ، یاھ  هنیمز رد  مھ  یداصتقا ، یاھ  هنیمز رد  مھ  میراد ؛ عقوت  ار  تفرـشیپ 

، نتفر شیپ  شناد و  یاـھزرم  نتـسکش  یملع و  یلـصا  طاـقن  هب  اـم  روـشک  لـیبق  زا  ییاـھروشک  هکنیا  زا  دوـش  یم عناـم  هـک  یی  یملع باـجح  ندـیرد  یملع و  قـمع 

تردـق بوخ ؛ اھ ، ییاناوت بوخ ؛ اھدادعتـسا ، تسا . ییانثتـسا  یاھروشک  وزج  ندوب ، بوخ  تھج  زا  ام  روشک  ریخا ، ی  هنیمز رد  هناتخبـشوخ  هک  دـننک ؛ ادـیپ  یـسرتسد 

. تسا یی  هتسھ یژرنا  ی  هلاسم شا  هنومن کی  میا و  هدرک مھ  تفرشیپ  هک  مینک ، تفرشیپ  اھ  هنیمز نیا  رد  میناوت  یم ام  بوخ ؛ ینف ، یملع و  راکتبا 

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

یـش ناکما  یلع  لیلد  لدا   » دوش یم  هتفگ  اھ  برع  نیب  رد  دینک . تیوقت  ناتدوخ  لسن  نیب  رد  ار  میناوت » یم  ام   » هک نیا  سفن و  هباکتا  حور  دیما ، حور  یگدـنیوج ، حور 

هصرع ی رد  دناوت  یم  یناریا  ناوج  لسن  هک  نیا  یارب  لیلد  نیرتالاب  دـتفیب . قافتا  هک  تسا  نیا  تسا ، نکمم  یزیچ  هک  نیا  یارب  لیلد  نیرت  عطاق  نیرت و  مکحم  هعوقو ؛»

هتبلا . دـتفا یم  قافتا  دراد  هک  تسا  نیا  میوگ -  یم  مراد  شیپ  لاس  دـنچ  زا  ررکم  هدـنب  هک  یعوضوم  دورب -  ولج  دنکـشب و  ار  ملع  یاـھزرم  دـنک و  یروآون  ملع  یرواـنف و 

نیمھ دـتفا . یم  قافتا  دراد  نالا  دراد و  دوجو  اھتفرـشیپ  نیا  اما  مینک ؛ یفرعم  میمھفب و  تسھ ، هچنآ  زا  شیب  مینک و  هغلابم  هداتفا ، قافتا  هچنآ  هرابرد ی  میھاوخ  یمن 

تسا لیلد  نیرت  یوق  شدوخ  دوش ، یم  اھدایپملا  رد  هک  یراک  نیمھ  دوش ، یم  ام  یاھ  هاگـشناد  رد  هک  یراک  نیمھ  دوش ، یم  یمزراوخ  یاھ  هراونـشج  رد  هک  یراک 

. تسا ناوارف  اھ  هنومن  نیا  زا  مھ  روشک  یلمع  هنحص ی  رد  دینک . خسار  دوخ  یاھ  نھذ  رد  ار  ناکما  هب  داقتعا  نیا  تسا . نکمم  راک  نیا  هک  نیا  یارب 

هب دریگ ، یم  ماجنا  دراد  هک  ییاھراک  میوگ  یم  اھ  یتلود  هب  دسرب . مدرم  شوگ  هب  اھتفرـشیپ  نیا  هک  نیا  رب  مراد  رارـصا  نم  دنرادن . ربخ  تاقیفوت  نیا  زا  مدرم  بلغا  هتبلا 

ات ام  تسا . شیپ  لاس  جـنپو  تسیب  نیمھ  تسین ؛ رید  یلیخ  زور  نآ  میزاسب . میدوبن  رداق  میھد ، یم  ماجنا  میراد  زورما  هک  ار  هچنآ  مدـص  کـی  هدوب  یزور  دـییوگب . مدرم 

همھ زورما  اما  میزاسب ؛ هک  نیا  هب  دسرب  هچ  میمھفب ، یتح  ار  هدیچیپ  یاھ  یروانف  میناوتب  میزاسب ؛ دـس  میناوتب  میزاسب ؛ هاگورین  میناوتب  میتشادـن  دـیما  بالقنا  زا  لبق 

. دراد دوجو  اھنیا  ی 

یزاب یاضف  هداد ؛ بالقنا  هک  تسا  یی  یروابدوخ  تسا ؛ بالقنا  حور  بالقنا و  تکرح  اھنیا  میا . هدرک  یی  هتسجرب  رایسب  یاھتفرشیپ  یمھم  رایسب  یاھشخب  رد  ام  زورما 

رد ناـتدوخ و  لـسن  رد  ناـتدوخ ، رد  ار  نیا  میـشاب . راودـیما  مینک و  رکف  زاـب  میناوتب  هک  هداد  اـم  هب  ار  ناـکما  نیا  هتـشاد و  ینازرا  اـم  هب  بـالقنا  هک  اھدادعتـسا  یارب  تسا 

. دینک تیوقت  ناتدوخ  یاھ  هعومجم 

رد ار  راک  نیا  میرادن  عقوت  ام  اھتنم  دنک ؛ تسرد  یدیدج  زرم  دورب و  شیپ  دنکشب و  تسا -  یدنلب  رایـسب  قفا  هتفرـشیپ و  یلیخ  زورما  هک  ار -  شناد  زرم  دناوت  یم  یناریا 

. میھد ماجنا  لاس  هد  لاس و  جنپ  الثم  لوط 

یگنھرف بآ  رد  دنتخاس و  ار  مس  نیا  دندمآ  زور  کی  تسا . تکرح  نیا  کلھم  مس  درادن ،» یی  هدیاف  اقآ  دنراذگ ، یمن  اقآ  دوش ، یمن   » مییوگب مینک و  یفاب  یفنم  هک  نیا 

! دزاسب گنھلول  دـناوت  یمن  یتح  یناریا  هک  دوب  جـیار  یاھفرح  وزج  فرح  نیا  نم ، یناوج  ناـمز  میناوت .» یمن  اـم   » دـنتفگ احیرـص  دـندمآ  زور  کـی  دـندرک . قیرزت  تلم  نیا 

زا یلیخ  دوب . زور  نآ  یھاگـشناد  روما  ناراد  هتـشررس  نارادمتـسایس و  هاگن  نیا ، یلگ . هباتفآ ی  مھ  نآ  هباتفآ ؛ ینعی  گنھلول  تسیچ . گـنھلول  دـینادن  اھامـش  دـیاش 

زرم دـناوت  یم  یناریا  دـناوت . یم  یناریا  ریخن ، دـناوت ! یمن  یناریا  دـنتفگ  یم  اھنآ  تسا ؛ صخـشم  مھ  ناشیاھمـسا  دـندوب ؛ یھاگـشناد  رـصانع  زور  نآ  نارادمتـسایس 

لاس و جنپ  الثم  لوط  رد  ار  راک  نیا  میرادن  عقوت  ام  اھتنم  دنک ؛ تسرد  یدیدج  زرم  دورب و  شیپ  دنکشب و  تسا -  یدنلب  رایسب  قفا  هتفرـشیپ و  یلیخ  زورما  هک  ار -  شناد 

. میھد ماجنا  لاس  هد 

همھ ی رد  ار  یملع  یاھ  هیرظن  اھ و  یروانف  نیرتون  دـناوتب  روشک  نیا  رگید  لاس  هاجنپ  ات  دـینک  تمھ  الاح  زا  متفگ  امـش  لثم  یاھناوج  زا  یعمج  هب  قاـتا  نیمھ  رد  نم 

یاھراک دینک ، یم  دیراد  امـش  نالا  هک  ییاھراک  دیـسرب ، اج  نآ  هب  دیھاوخب  رگید  لاس  هاجنپ  رگا  دینک . تکرح  تین  نیا  اب  امـش  دنک . هضرع  یرـشب  هعماج ی  هب  اھـشخب 

. ددرگ عیرست  دوش و  هتشادرب  دیاب  امتح  هک  تسا  ییاھمدق  تسین ؛ یدایز 

هتبلا و  دـیدش ؛ یراـک  یاـھ  نادـیم  دراو  دـیدرک و  تمھ  ناـتدوخ  تسا ؛ یبوـخ  هبرجت ی  مھ  اھامـش  هبرجت ی  دـیھد . ماـجنا  ار  راـک  دـیھاوخب  دیـشاب و  یکتم  ناـتدوخ  هب 

دشاب تحار  ناشلایخ  دیابن  دنوشن و  عناق  نآ  هب  دنشاب ، هتشاد  یدرواتسد  دنتسناوت  رگا  ام  یاھناوج  هک  نیا  رب  مراد  رارصا  نم  دندرک . کمک  دمحلا  مھ  ییاھ  هاگتسد 

. دیناوت یم  هک  تسامش  هب  هدنھد  هدژم  نیا  تسا ؛ هار  زاغآ  نیا  هن ، دنا ؛ هدیسر  ییاج  هب  هک 

یاھ اب  طقف  تلم  کی  دیربب . ولج  ار  دوخ  تلم  دینک و  هئارا  تیرشب  هب  ار  ایند  تاعارتخا  نیرتمھم  نیرتادص و  رـس و  رپ  زور  کی  دیناوت  یم  دیا ، هتـسشن  اج  نیا  هک  ییامش 

رتشیب زیچ  ود  مھ  شقمع  زغم و  دشاب ؛ هتـشاد  قمع  زغم و  دیاب  اما  تسا ، مزال  مھ  یوھ  یاھ و  ادص و  رـس و  هتبلا  دربب . شیپ  ار  شراک  دناوت  یمن  ادص  رـس و  یوھ و  و 

« شناد ياھزرم  نتسکش   » 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 8هاگياپ  هحفص 3 
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مھ ملع  یب  نامیا  دنک -  یم  تسرد  یبنج  ناوارف  تالکـشم  ینعی  درب -  یمن  شیپ  ار  راک  نامیا  یب  ملع  دشاب . هتـشاد  دیاب  ار  ود  نیا  ملع ؛ یکی  نامیا ، یکی  تسین ؛

. روط نیمھ 

نارھت  / ٠٧/٢٩/١٣٨۴ یهعمج  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

، دادعتسااب تلم  کی  ناریا  تلم  هک  تسا  نیا  بلطم  دنا . هتفگ تفگ ، دیاب  هک  ار  هچنآ  اھراب  مھ  نالوئسم  تسا ، یمولعم  فرح  ناریا  تلم  فرح  یی ، هتـسھ ی  هلاسم رد 

، هن دـنک ؛ ادـیپ  تسد  یروانف  تفرـشیپ  نالف  ای  یملع  تفرـشیپ  نالف  هب  ات  دـنھدب  هزاجا  هک  دـنک  یمن ربص  یتلم  روج  نیا تسا و  ناوج  طاشناب و  اناوت ، گرزب ، گـنھرفاب ،

رد هک  دـننیب  یم نانمـشد  ابقر ، اھ ، یجراخ مھ  رگا  دـھد . یم ناشن  ار  شدوخ  دـنک و  یم روبع  دنکـش و  یم مھ  ار  شناد  یاـھزرم  دوش ، یم دراو  شدوخ  یتلم  روج  نیا

ناریا تلم  الا  و  دـنکب ؛ ار  شدوخ  ی  هتـسیاش تکرح  ناریا  تلم  دنتـشاذگ  یمن اھ  تقو نآ  رد  هک  دـننادب  دـیاب  هدـماین ، شیپ  تلاـح  نیا  بـالقنا  زا  لـبق  ریخا  لاـس  دـص  نیا 

ی همھ رد  میدوب و  رتورشیپ  انثتسا ، نودب  ناملسم ، یاھتلم  ی  همھ زا  یمالسا ، نارود  ی  همھ رد  هک  میتسھ  یتلم  نامھ  ام  تسا . هدوب  دادعتـسااب  تلم  کی  هشیمھ 

یتح دـنا و  یناریا یبرع ، نابز  ملع  یاـملع  اـھ و  یوحن اـھ و  ناد ناـبز نیرتگرزب  میدوب ؛ رتورـشیپ  یبرع  ناـبز  هب  طوبرم  مولع  رد  یتح  ملع ، رد  هفـسلف ، رد  نونف ؛ مولع و 

زا رتولج  هنامز و  ردق  هب  یبرجت ، یاھ  شناد رد  نوگانوگ و  مولع  رد  هفـسلف ، رد  هشیمھ  تلم  نیا  دـنا . هتـشون اھ  یناریا هتـشر ، نامھ  رد  مھ  ار  اھباتک  نیرت  یوق نیرتھب و 

زورما هک  هچنآ  دنک . ادیپ  تسد  یی  هتسھ شناد  هب  تسا  هتسناوت  هلمج ، زا  الاح  دنامن و  مھ  رظتنم  اذل  دنام ؛ یمن رظتنم  تسا ؛ تلم  نامھ  نیا ، تسا . هدوب  ورشیپ  نآ ،

کی ینعی  تسا ؛ یروانف  نیا  تازیھجت  لیکشت  دنا ، هدرک داجیا  عنام  دنا و  هتفرگ ار  شیولج  میرادن و  هچنآ  اما  یی ؛ هتسھ یروانف  مھ  تسا ، یی  هتسھ شناد  مھ  میراد ، ام 

رد مھ  ار  شا  هلیسو دینک و  یم فشک  لوصحم  نالف  دیلوت  رد  ار  شناد  نیا  یریگراک  هب زار  دیروآ ؛ یم تسد  هب  ار  یروانف  کی  وا  ساسا  رب  دینک ، یم بسک  امـش  ار  یملع 

قافتا هک  تسا  یزیچ  نیا ، دـنریگ ؛ یم ار  شیولج  دـنراذگ و  یمن دـینکب ، لماک  ی  هدافتـسا نآ  زا  دـینک و  ریثکت  ار  نآ  دـیھاوخ  یم یتقو  یلو  دـینک ؛ یم دـیلوت  لقا  دـح  دـح 

زاـجم روـشک  نـالف  یارب  ار  یی  هتـسھ شناد  هب  ندیـسر  اـم  هک  ینیا  درک . لـمع  دـیابن  یـشنیزگ  یللملا ، نیب تابـسانم  رد  هک  تسا  نیا  ناریا  تلم  فرح  تـسا . هداـتفا 

. تسین لوبق  لباق  ناریا  تلم  یارب  میرمشن ، زاجم  یھاو ، لیالد  هب  روشک ، نالف  یارب  میرمشب ،

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

مھ یناسنا ، مولع  یاھشخب  رد  مھ  تساھ ؛ شخب ی  همھ رد  یملع » تعاجش   » الوا دنھدب ، رارق  دیاب  ناشدوخ  تمھ  ی  هھجو ملع ، تفرشیپ  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  اـم  لکـشم  درک . لاـبند  ار  راـک  دـیابن  یدـیلقت  هتـسب و  مشچ دـننک ؛

یلیخ قطانم  هب  دـندوب و  رتولج  یملع  تکرح  رد  ام  زا  مین  نرق و  ود  نرق ، ود  لقا  دـح  اھ  یبرغ هک  تسا  تسرد  دـنیوگ . یم هچ  اـھ  یبرغ مینیبب  هک  میدرک  هاـگن  یدـیلقت 

یدیدرت نیا  رد  اھتـسایس ؛ وس  اھ و  یلبنت رطاخ  هب  نام ، هتـشذگ تاراختفا  ی  همھ اب  میدنام ؛ بقع  مھ  ام  تسین . یدیدرت  نیا  رد  دندیـسر ؛ مھ  یا  یندرکنرواب بیجع و 

. مینامب درگاش  دـیاب  هشیمھ  ام  هک  مینک  رکف  دـیابن  مییوگ  یم یلو  دـیآ ؛ یمن نامگنن  تسا ، دـلب  هک  یـسک  شیپ  ندرک  یدرگاش  زا  ام  ما ، هتفگ مھ  البق  نم  اـما  تسین .

ترورـض کی  ام ، دـیتاسا  رد  یلم  سفن  هب  دامتعا  یـصخش و  سفن  هب  دامتعا  تسا . مزال  یروآون  مینامب . درگاش  دـیاب  هشیمھ  ام  تسا : نیا  یدـیلقت ، هاـگن  نیا  یاـنعم 

هب دشاب . هتشاد  یلم  سفن  هب  دامتعا  ایناث ، دنک . راختفا  دنکب و  هیکت  شا  یملع راک  نآ  هب  دنکب . یملع  راک  دشاب و  هتشاد  سفن  هب  دامتعا  اصخش  ام  داتسا  الوا ، تسا .

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

. میدروخ هبرض  فلتخم - حوطس  اھشخب و  رد  نامیاھ - یلبنت نامیاھیراک و  مک ی  هیحان زا  یرادقم  کی  ام  یراکرپ ؛ اثلاث  و  تشاذگ . دھاوخ  ار  شدوخ  یتیبرت  ریثات  وجشناد و 

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

. دنھاگشناد دیتاسا  مھ  نیا  بطاخم  تسام .

حرطم و ار  یملع  ینکـشطخ  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  ام  دوش . یم رارکت 

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

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

رب نایم یاھھار  ام ، نادنمشناد  املع و  میھاوخ  یم ام  تسا . هدشن  یدج  ام ، روشک  رد  نانچمھ  ملع  یاھزرم  زا  روبع  یملع و  ینکشطخ  مییوگب : دیاب  ار  هتکن  کی  اما 

یاھھار میھاوخ  یم ام  دنکب . فشک  یرگید  زا  سپ  یکی  دـیاب  رـشب  دراد و  دوجو  تعیبط  ملاع  رد  هک  ییاھریـسم  تیاھن  یب نیا  زا  ار  هدـشن  فشک  یاھھار  دـننک ؛ ادـیپ  ار 

دـندرک و ادـیپ  شیپ ، اھلاس  ام ، زا  لبق  نارگید  هک  یا ، هتـسھ راک  یارب  ار  ژویفیرتناـس  دـینک  ضرف  ار ، یرواـنف  رازبا  نـالف  میناوت  یم هک  ینیا  مینکب . فشک  ار  هدـشن  فشک 

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

رگید لاس  دـص  ات  رگید ، لاس  هاجنپ  ات  هدوب  انب  هک  مھ  ام  دـنا و  هتفر نارگید  هک  تسا  یا  هتفر هار  هدـش و  ماجنا  راک  نیا  تسین ؛ رکب  راک  کی  نیا  اما  تسین ؛ یکـش  نیا  رد 

شالت یریگیپ و  اب  دـنا  هتـسناوت ام  نارگـشھوژپ  نادنمـشناد و  اھناوج ، دوشب - هداد  ام  تلم  ام و  روشک  لثم  یروشک  هب  شناد  نیا  یروانف و  نیا  دوبن  اـنب  میناـمب - مورحم 

تمھ ی  هھجو ار  نآ  تسا ، هتفاین  تسد  نآ  هب  رشب  نھذ  هک  ار  یراک  نآ  یروانف ، ملع و  ی  هنیمز رد  میوگ  یم نم  اما  تسا ؛ یشزرااب  زیچ  نیا  دنروآ و  تسد  هب  ناشدوخ 

. تسا نکمم  نیا  و  مینکب ؛ اعدا  ار  نیا  میناوت  یم تقو  نآ  میا . هتشادرب ولج  هب  مدق  کی میا و  هتسکش ار  ملع  مدقم  طخ  ام  هک  تسا  یروط  نیا  دینکب ؛ لابند  دیھدب و  رارق 

شواک و زا  ار  نھذ  دیابن  تقو  چیھ اما  تسین . یکش  نیا  رد  تسا ؛ نارگید  ی  هلیسو هب  ی  هدش یط هدش و  هتفر یاھھار  ندومیپ  مزلتسم  دیدج ، یاھمدق  نتـشادرب  هتبلا 

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

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 

نایور  / ٢۵/٠۴/١٣٨۶ یهدکشھوژپ  زا  دیدزاب  رد  تانایب 

ی هنماد کی  امـش ، یداینب  یاھلولـس  نیا  هک  یروط  نیمھ تسا ؛ نیمھ  شعقاو  تسا ،» یملع  تکرح  کی  یداینب  لولـس  نیا  : » ما هتفگ نم  هک  دـنا  هدرک لقن  نم  لوق  زا 

داد و رارق  قیقحت  عوضوم  ار  نآ  ناوت  یم دینیب  یم هک  دوش  یم زاب  یرگید  نادیم  کی  دیور ، یم شیپ  دینک ، یم قیقحت  امـش  هچرھ  هک  دـنراد - قیقحت  یارب  یندـشن  مامت

، ناققحم کیاکی  دراد و  تفرـشیپ  تیلباـق  زاـب  دورب ، شیپ  دـنک ، راـک  هچرھ  امـش  ی  هعومجم نیا  تسا ؛ روج  نیمھ مھ  ناـیور  دیـسر - یرتدـیدج  یاـھزرم  هب  تفر و  شیپ 

« شناد ياھزرم  نتسکش   » 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 8هاگياپ  هحفص 4 
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. تسا یندشن  مامت اھ  نیا یئاناوت  ینعی  دنراد ؛ ار  مکح  نیمھ  دنتسھ - لیبق  نیا  زا  یرگید  ی  هعومجم رھ  ای  هعومجم  نیا  رد  هک  نامیااب - ملع و  هب  دقتعم  نارگشھوژپ 

ناوج  / ١٢/٠۶/١٣٨۶ ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

نارگید هک  ار  یروانف  نالف  ام  هک  دـشاب  نیا  دـیابن  تمھ  ما . هتفگ ار  نیا  اھ  هبخن اھناوج و  عمج  رد  الاح  اـت  راـب  دـنچ  نم  دـیریگب . دـنلب  ار  ناـتتمھ  هکنیا ، مھ  موس  تحیـصن 

تیمھا مک  تسھ ، یزیچ  هتبلا  تسین . یزیچ  هکنیا  میزاسب . اجنیا  نامدوخ  میناوت  یم دـینک  ضرف  الاح  میدرک ، یم دراو  میدـیرخ و  یم اھ  نآ زا  هشیمھ  اـم  دـنا و  هتخاـس

ایند ی  همھ رد  یروانف  یملع و  عجرم  دناوتب  یا ، هرود کی  رد  امـش  روشک  تلم و  هک  دـیھدب  رارق  نیا  ار  فدـھ  امـش  میتسھ . شلابند  ام  هک  تسین  یزیچ  نآ  اما  تسین ؛

رھ دـشاب - رگید  لاـس  لـھچ  اـی  رگید  لاـس  هاـجنپ  تسا  نکمم  هرود  نیا  ـالاح  یا - هرود کـی  رد  هک  دـینک  یراـک  امـش  متفگ : هبخن  یاـھناوج  عمج  رد  نم  یتقو  کـی دـشاب .

هک ینانچمھ  دریگب ؛ دای  دیا ، هتشون یسراف  نابز  هب  ار  ناترثا  امش  هک  ار  یسراف  نابز  دشاب  راچان  دنک ، ادیپ  تسد  یملع  یاھ  هدروارف نیرخآ  هب  دھاوخب  رگا  یدنمـشناد 

کی امـش  روشک  هدنیآ ، رد  هک  دینک  یراک  امـش  دیناوخب . دینک و  ادـیپ  ار  عجرم  باتک  دـیناوتب  ات  دـیریگب  دای  ار  نابز  نالف  دـیروبجم  ملع ، نالف  هب  یبایتسد  یارب  امـش  زورما 

یارب دنتفرگ  یمارف ار  نابز  نآ  ای  دندرک ، یم همجرت  ناشدوخ  یاھنابز  هب  ار  یناریا  نادنمـشناد  یاھباتک  تسا ؛ هدوب  روج  نیا زور  کی  دـیناوت . یم و  دـنک ؛ ادـیپ  یعـضو  نینچ 

هب نم - یروھمج  تسایر  نامز  شیپ - لاس  هدزناپ  هد  نیمھ  تسا ، یکـشزپ  رد  هک  انیـس  نبا  نوناق »  » باتک هک  دـینادب  امـش  تسین  دـب  مھ  نیا  دـنمھفب . دـنناوتب  هکنیا 

زورما هک  هدرک  همجرت  یـسراف  هب  ار  نیا  درک ، قوذ  شوخ  رایـسب  ملق  شوخ مجرتم  کی  مدینـش  مھ  دـعب  مدرک ، روماـم  ار  یدارفا  مدرک ؛ لاـبند  هدـنب  دـش ! همجرت  یـسراف 

؛ دوـب هدـشن  همجرت  یـسراف  هب  و  تسا - هتـشون  یبرع  ناـبز  هب  ار  باـتک  انیـس  نبا  دوـب - هدـش  هتـشون  یبرع  ناـبز  هب  نوناـق  تقو ، نآ  اـت  تسھ . شا  یـسراف ی  همجرت

نیا یملع  تیعجرم  دـینیبب ، دـندوب . هدرک  همجرت  دـندوب و  هدرب  دنتـشاد ، مزال  ار  باتک  نیا  هک  اھ  نآ ینعی  هدـش ! همجرت  هسنارف  ناـبز  هب  لـبق  لاـس  دـص  دـنچ  هک  یلاـحرد

شناد و ی  هنیمز رد  تفرـشیپ  ار  ناتتمھ  دـیھدب . رارق  نیا  ار  ناتتمھ  دـیھدب . رارق  نیا  ار  ناتفدـھ  دـنریگب . دای  ار  امـش  نابز  ای  دـننک  همجرت  ار  امـش  باتک  دـنروبجم  تسا ؛

. میوگب ار  هتکن  نیرخآ  مراچان  هدش و  مامت  تقو  هک  مراد  مھ  یرگید  بلاطم  نم  هنیمز ، نیا  رد  هتبلا  هک  دیھدب ، رارق  ملع  یاھزرم  نتسکش 

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

شخبدیون هدننکدنـسرخ و  نم  یارب  یلیخ  نیا  هدش . لیدبت  یمومع  نامتفگ  کی  هب  شناد  یاھزرم  زا  روبع  موزل  ملع و  دـیلوت  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  اـم  تسین . یداـیز  مھزاـب  دـشاب  رتشیب  نامتعرـس  هچرھ  دراد ، اـم  روشک  هک  هتـشذگ  یاھیگدـنامبقع 

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

یداصتقا و لئاسم  باـب  رد  هک  یناـنچمھ  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  دشاب . روجنیمھ  دیاب  مھ  ملع  یهنیمز  رد  دنکیم ، نبغ  ساسحا  دوشیم و  یفنم  شزارت  دش ، شتارداص  زا  رتشیب  شتادراو  یروشک  رگا  یناگرزاب ،

نیا دیـشاب ، نارگید  ملع  ناوخ  راوخهزیر  امئاد  امـش  رگا  الا  و  دشاب . هفرطود  نایرج  دیاب  دینک . رداص  رتشیب - ای  دینکیم - دراو  هک  هزادنا  نامھ  هب  لقا  دـح  اما  درادـن ؛ یبیع 

یفنم مھ  اجنیا  رد  امـش  یناگرزاب  زارت  دیـشاب  بظاوم  دیھدب . نارگید  هب  دینک و  دـیلوت  مھ  امـش  اما  دـیریگبارف ؛ نارگید  زا  دـینک ، بلط  دـیریگب ، 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 

١٣٨٨/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمتسیب  مسارم  رد  تانایب 

تـضھن میتفگ  ام  هک  یزیچ  نیمھ  ددرونرد - ار  ملع  یاـھزرم  دـنک  یعـس  وا  ققحم  ملاـع  وا ، رگـشھوژپ  وا ، یوجـشناد  ناوج  هک  تسا  نیا  هب  ملع  ی  هصرع رد  یلم  تزع 

، دـندوبن رت  بقع رگا  ام  زا  دادعتـسا  طسوتم  ظاحل  زا  هک  دـندوب  یئاھ  ناسنا دـندناسر ، هطقن  نیا  هب  ار  شناد  هک  یناسک  نآ  دـنک . دـیلوت  ار  ملع  و  ملع - دـیلوت  یرازفا و  مرن

مھـس ایند  یملع  یانب  رد  مینک و  فشک  میروایب ، دوجو  هب  میزاسب ، ار  ملع  میناوتب  دـیاب  مھ  زورما  میراد و  خـیرات  رد  یملع  ناـشخرد  ی  هقباـس اـھنرق  اـم  دـندوبن . رتولج 

. تزع دوش  یم نیا  میشاب ؛ هتشاد  یا  هدمع

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

یروھمج هیلع  هک  یزورما  یاھ  هئطوت زا  یرایـسب  جامآ  تسا . ملع  رادـتقا ، اـب  هارمھ  تفرـشیپ  روشک ، کـی  رادـتقا  یارب  یلـصا  روحم  نآ  ینعی  روشک ، کـی  تفرـشیپ  زمر 

اھ نآ هک  یفدھ  هب  نمشد ، یریگ  فدھ نآ  قبط  ریت  نیا  دیراذگن  دیشاب . هتشاد  هجوت  ار  نیا  تسا ؛ یملع  طیحم  ملع و  نایوجشناد  ملع و  لھا  ملع و  تسھ ، یمالسا 

شتورث برغ  یایند  تسا . شھوژپ  قیقحت و  ملع و  ی  هلئسم رت ، مھم دش ، هتفگ  هک  یئاھ  فرح نیا  ی  همھ زا  دوشب . فقوتم  دیراذگن  ار  یملع  راک  دنک . تباصا  دنا ، هتفرگ

رادـتقا هک  ینآ  دروآ . یمن رادـتقا  هسفن  یف  لوـپ  دراد . هک  تسا  یملع  رطاـخ  هب  دـنک ، یم زورما  هک  یا  یئوـگروز تسا ، ملع  ی  هیحاـن زا  شرادـتقا  تسا ، ملع  ی  هیحاـن زا 

. دـنکب تلاخد  ملاع  لـئاسم  ی  همھ رد  دـنکب و  یئوگروز  روج  نیا اـیند  رد  تسناوت  یمن تشاد ، یمن ار  شدوخ  یملع  یگتفرـشیپ  اـکیرمآ  رگا  زورما  تسا . شناد  دروآ ، یم

، تفرـشیپ شھوژپ ، قـیقحت ، ملع ، ی  هلئـسم یور  تساـھلاس  نم  هک  ینیا  دـیھدب . تیمھا  ار  ملع  دـیآ . یم تسد  هب  ملع  ی  هیحاـن زا  دـیآ ، یم تسد  هب  رگا  مـھ  تورث 

. دروآ یم رادتقا  شناد  تسین . ریذپ  ناکما روشک  رادتقا  شناد ، عاونا  نودب  تسا . نیا  رطاخ  هب  منک ، یم هیکت  دوجوم  یملع  یاھزرم  نتسکش  یروآون ،

اھهاگشناد  / ١۴/١٣٨٩/٠۶ دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

لاس دصیـس  هب  یداقتعا  نم  هتبلا  هلاس . دصیـس  یزیر  همانرب هب  دندرک  هراشا  ناتـسود  . میھار لوا  ام  تسا . دوخ  زاغآ  رد  تکرح  نیا  هک  مینک  فارتعا  مینک و  لوبق  دیاب  ام 

. رگید لاس  دصیـس  دوشیم  میرادرب ، میھاوخب  مدق  هد  میلوا ؛ مدق  ام  هتـشذگ ، لاس  یـس  مینک  ساسحا  هک  مدنـسپ  یم ار  هیحور  نیا  ار ، رکف  نیا  اما  مرادـن ؛ یزیر  همانرب

دوجو هب  امتح  ساسحا  نیا  هک  تسا  نیا  مداقتعا  نم  و  دیایب . دوجو  هب  دیاب  ساسحا  نیا  میرادرب ؛ ار  یرتدنلب  یاھمدق  میناوتیم  مینادب  دـیاب  میلوا ، یاھمدـق  مینادـب  دـیاب 

حرطم بوخ ، دـشاب ؛ یندـش  هک  دیـسریمن  نامرکف  هب  شناد ، یاـھزرم  هب  نتخادرپ  نیا  ملع ، دـیلوت  نیا  یملع ، یروآون  نیا  یملع ، میظع  تکرح  نیا  هکنیااـمک  دـیآ ؛ یم

. میھد ماجنا  ار  یگرزب  یاھراک  میناوتیم  میرادرب ، ار  رتدنلب  یاھمدق  میناوتیم  نیاربانب  دینکیم . هدھاشم  دیراد  ار  شتارمث  امش  زورما  دش ؛ یریگلابند  دش ، هتفگ  دش ،

هاشنامرک  / ١٣٩٠/٠٧/٢۶ ناگدیزگرب  ناگبخن و  رادید  رد  تانایب 

یاهتـسھ هاگورین  میناوتیم  زورما  ام  دـنزاسیم . دـنراد  شدوخ  فلتخم  عاونا  رد  فلتخم ، یاھلکـش  رد  ار  اھهاگورین  نیرتهتفرـشیپ  ام ، ناـناوج  اـم ، روشک  نیـسدنھم  زورما 

، یبرغ شور  یبرغ ، گـنھرف  جـیردتب  هک  شیپ  لاـس  هاـجنپ  دـص و  دودـح  زا  دـش . راـک  هیـضق  نیا  یور  یداـمتم  یاـھلاس  . دوـبن هدـش  هتخانـش  اھدادعتـسا  نـیا  میزاـسب .

یناریا زا  هک  دش  مولعم  روجنیا  لمع  رد  مھ  دش ، دیکات  دش و  هتفگ  مھ  داتفا ؛ اج  هلئسم  نیا  جیردتب  دش ، روشک  دراو  یبرغ  یروانف  تفرـشیپ  یبرغ و  ندمت  یاھرادومن 

کی رگا  اجنآ  هک  یزور  نآ  دوبن ، یربخ  برغ  یایند  رد  هک  یزور  نآ  تسا . یملع  تاراختفا  زا  راشرـس  اـم  یهتـشذگ  ثاریم  اـم ، خـیرات  هک  دـندرک  شومارف  دـیآیمنرب . یراـک 

 - دوب مکاح  اپورا  یهقطنم  رب  قلطم  یملع  یکیرات  هک  یزور  نآ  دـندزیم ، شتآ  یرگوداج  مرج  هب  ار  فشاک  دـشیم ، یملع  فشک  کی  دـمآیم ، دوجو  هب  یملع  تفرـشیپ 

دوب یمالسا  یاھروشک  یناشیپ  ناریا  اما  تسا ، مالـسا  یایند  لام  اھتفرـشیپ  نیا  هدوب . یمالـسا  یاھروشک  ورـشیپ  ام  روشک  زور  نآ  تسھ -  اھفرح  هنیمز  نیا  رد  هک 

لھا ثیدـح  هچ  اـھهرود -  نآ  رد  ثیدـح  یاـھباتک  نیرتـشیب  ثیدـح . رد  هقف ، رد  یعرـش ، مولع  رد  یتـح  یلقع ، موـلع  رد  هفـسلف ، رد  یملع ؛ نوگاـنوگ  یاھتفرـشیپ  رد 

« شناد ياھزرم  نتسکش   » 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 8هاگياپ  هحفص 5 
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رد یزاسوراد ، رد  یکـشزپ ، رد  یعیبط ، مولع  هب  دـسرب  ات  تقو  نآ  یناریا ؛ یاھقف  یناریا ، نیثدـحم  یناریا ، ناگدنـسیون  تساھیناریا ؛ لام  هعیـش -  ثیدـح  هچ  تنس ،

نیا رد  راشرـس  یدادعتـسا  یهریخذ  کی  رترب و  دادعتـسا  کـی  دوجو  یهدـنھدناشن  نیا  تساـم ؛ یهتـشذگ  نیا  بخ ، مولع . یهیقب  رد  یـسانشهراتس و  رد  یـسدنھم ،

. تسین یروجنیا  هک  میھدب  ناشن  میھاوخیم  زورما  میدرک . شومارف  میدرکیم ؟ شومارف  ار  نیا  دیاب  ارچ  ام  تسا . ملاع  یایفارغج  زا  یهقطنم 

یرـشب دادعتـسا  طسوتم  زا  یناریا  دادعتـسا  میتفگیم  هک  دـمآیم ، رظن  هب  یراعـش  مھ  لـئاوا  دـیاش  ماهدرک ، رارکت  ار  هیـضق  نیا  ماهتفگ ، هدـنب  اـھراب  ناـبز  رد  هتبلا  بخ ،

. دوشیم هداد  ناشن  شاوی  شاوی  دراد  دمحلا  بخ ، اما  تسا ؛ راعش  نیا  دندرکیم  رکف  اھیضعب  میتشاد . عالطا  ام  ار  نیا  تسا ؛ رتالاب  یللملانیب 

یئاجنآ ام  هک  تسا  تسرد  تسا . یللملانیب  یاھرامآ  نیا  تسا ؛ یتیعقاو  کی  نیا  ماهتفگ -  ار  نیا  اھراب  مھ  هدنب  هک  دـندرک -  هراشا  هک  یملع  تفرـشیپ  دـشر  نیمھ 

تعرس ولج ، تمـس  هب  نامتکرح  تسام . یمیدق  یگدنامبقع  رطاخ  هب  نیا  اما  یلزانم ؛ یلحارم و  هب  تسایند ، لعفلاب  زا  رتبقع  میدیـسر ، یملع  ظاحل  زا  لعفلاب  هک 

طوطخ نیا  دیسر و  میھاوخ  ملع  یزرم  طوطخ  هب  املـسم  میھدب ، شیازفا  هکلب  مینک ، ظفح  ار  تعرـس  نیمھ  رگا  ملاع . طسوتم  تعرـس  ربارب  نیدنچ  هتـشاد ؛ یرایـسب 

ناوج اجنیا  زورما  تسا . نیمھ  شرواـب  یاـھهار  زا  یکی  دـنک ؛ رواـب  ار  نیا  دـیاب  اـم  روشک  ناوج  داـتفا . دـھاوخ  قاـفتا  نیا  تفر ؛ میھاوخ  ولج  تسکـش و  میھاوخ  ار  یزرم 

یهیقب رد  یطاطخ ، رد  رنھ ، رد  ملع ، رد  گرزب  هتسجرب و  ناداتسا  دھدیم . هئارا  اجنیا  رد  بوخ  یهیحور  اب  ار  دیدج  داھنشیپ  ون و  یهتکن  ون ، فرح  دنکیم ؛ تبحـص  دیآیم 

. دنک رواب  ام  روشک  ناوج  ات  دوشب  سکعنم  دیاب  اھنیا  دنیوگیم . ون  یاھهتکن  ون ، بلاطم  دننزیم ؛ فرح  دنیآیم  اھهتشر 

یمالسا  / ١٣٩١/٠٩/٢١ یرادیب  مالسا و  ناھج  یاھهاگشناد  دیتاسا  یناھج  سالجا  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

ملع ناشاھرازبا  زا  یکی  دنوش ؛ طلـسم  ایند  یاھروشک  رب  دنتـسناوت  ملع  تکرب  هب  اکیرمآ  برغ و  متفگ  دننک . تفرـشیپ  یروانف  ملع و  ظاحل  زا  یمالـسا  یاھروشک  دیاب 

یتیاور درک . ادیپ  ملع  دیاب  دوب . رثوم  مھ  ملع  اما  دندروآ ، تسد  هب  تسایس  تثابخ و  یرگبیرف و  اب  مھ  ار  تورث  زا  یرادقم  هتبلا  دندروآ . تسد  هب  ملع  اب  مھ  ار  تورث  دوب ؛

هتـشادن ملع  رگا  درک . دیھاوخ  ادیپ  یوق  یهجنپ  دیدرک ، ادیپ  هک  ملع  دـینک . ادـیپ  ملع  دـیاب  هیلع .» لیـص  هدـجی  مل  نم  لاص و  هدـجو  نم  ناطلـس  ملعلا  : » دومرف هک  تسا 

لبق ام  میدرک . ار  راک  نیا  ناریا  رد  ام  تسا ؛ نکمم  راک  نیا  دینک ؛ قیوشت  ملع  هب  ار  ناتاھناوج  دنناچیپیم . ار  امش  تسد  دنتسھ ، یوق  یهجنپ  یاراد  هک  یناسک  دیشاب ،

یناسک تعیرـش ، تکرب  هب  مالـسا ، تکرب  هب  بالقنا ، تکرب  هب  زورما  دـشیمن . بلج  ام  فرط  هب  یھاگن  چـیھ  هک  میتشاد ، رارق  ایند  یملع  رخآ  رخآ  یاھفیدر  رد  بالقنا  زا 

یزکارم نآ  دوخ  تسا . نیا  زا  لبق  هام  دنچ  لام  نیا  تسایند . مھدزناش  یهبتر  رد  یملع  ظاحل  زا  زورما  ناریا  هک  دش  رـشتنم  ایند  رد  دنتفگ و  دـننکیم ، یبایزرا  ایند  رد  هک 

دھاوخ یمقرکت  یهبتر  هب  ناریا  رگید -  لاس  هدزاود  لاس ، هد  ات  الثم  یلاس ؛ هچ  اـت  دـندرک  نیعم  رگید -  لاـس  دـنچ  اـت  دـنتفگ  دـندرک و  ینیبشیپ  دـندرک ، ار  ناـیب  نیا  هک 

ربارب نیدـنچ  ام  باتـش  میبقع . یلیخ  زونھ  ایند  زا  ام  هتبلا  تسا . یدایز  باتـش  ناریا ، رد  یملع  باتـش  هک  تسا  رطاخ  نیا  هب  نیا  ایند . رد  مراـھچ  دـنتفگ  اـھنآ  دیـسر ؛

یمالـسا یاھروشک  دـنک . ادـیپ  همادا  دـیاب  مالـسا  یایند  رد  تکرح  نیا  دیـسر . میھاوخ  ولج  هب  میورب ، شیپ  باتـش  نیا  اب  رگا  میبقع . زاب  اما  تسایند ، باتـش  طـسوتم 

ارچ هدوب ؛ اھناملـسم  ام  تسد  ایند  ملع  خـیرات ، زا  یـشخب  رد  زور  کی  دنتـسھ . یبوخ  یاھدادعتـسا  دـیراد ؛ یبوخ  یاـھناوج  میراد ، یبوخ  یاـھناوج  دندادعتـسا . یاراد 

یاـھروشک هب  یملع  لـئاسم  یارب  همھ  هک  اـیند ، یملع  عجرم  دوـشب  مالـسا  یاـیند  رگید  لاـس  یـس  اـت  هک  میـشاب  هتـشادن  راـظتنا  عـقوت و  ارچ  دوـشن ؟ روـجنیا  زورما 

هک درک  تابثا  ینید  ماظن  دـیآیم . شیپ  بالقنا  تکرب  هب  مالـسا و  تکرب  هب  شاهمھ  اھنیا  مینک . شـالت  مینک ، تمھ  تسا ؛ ینکمم  یهدـنیآ  نیا  دـننک ؟ هعجارم  یمالـسا 

. دشاب هتشاد  یرتشیب  باتش  تعرس و  دناوتیم 

ماظن  / ٣٠/١٣٩٢/٠۴ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

. دننک هجوت  دیاب  تفرـشیپ  یارب  یلـصا  یهطقن  ود  نیا  هب  دـنراد ، هدـھع  هب  روشک  رد  ار  یـساسا  روما  یهرادا  هک  یناسک  روشک ، ناراذگتـسایس  روشک ، نالک  نالوئـسم 

هجوت همھ  تسا ؛ یمومع  اتبسن  هناتخبشوخ  داصتقا  هب  هجوت  دوش . هیکت  دیاب  مھ  روشک  یملع  تفرشیپ  یهلئسم  یور  دوش ، هیکت  دیاب  روشک  داصتقا  یهلئـسم  یور 

ماجنا نیلوئـسم  تمھ  اب  مھ  یداصتقا  یهسامح  تفرگ ، ماجنا  یـسایس  یهساـمح  هک  ناـنچمھ  میراودـیما  هدوب . لاـسما  راعـش  وزج  مھ  یداـصتقا  یهساـمح  دـنراد .

نیا رد  منکیم . هیکت  نم  مھ  ملع  یهلئـسم  یور  دوش . زاغآ  تکرح  دیاب  نکیل  تسین ؛ لاس  کی  هام و  ود  هام و  کی  راک  تسین ؛ یتدمهاتوک  راک  یداصتقا ، راک  هتبلا  دریگب .

ام رگا  دوشن . دنک  دیاب  تفرـشیپ  تعرـس  نیا  اما  تسا ؛ هدوب  بوخ  رایـسب  تفرـشیپ ، تعرـس  یملع و  تفرـشیپ  هدوب ؛ بوخ  یلیخ  ام  یملع  تکرح  هتـشذگ ، لاس  هد 

. مینک ظفح  نانچمھ  ار  تفرشیپ  تعرس  نیا  دیاب  میسرب ، یناھج  شناد  مدقم  طوطخ  هب  میھاوخب  رگا  میسرب ، بولطم  حطس  نآ  هب  میھاوخب 

اھهاگشناد  / ١۵/١٣٩٢/٠۵ دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

خساپ هک  تسا  ادیپ  بخ ، نامیاج ؟ رس  مینیشنب  میشکب ، یتحار  سفن  کی  مینکیم ، هدھاشم  روشک  رد  فلتخم  یاھهنیمز  رد  ار  یملع  یاھتفرشیپ  نیا  ام  هک  الاح  ایآ 

یتفرـشیپ نیا  یهمھ  اب  میتسھ ؛ نمزم  یاھیگدنامبقع  راچد  یگدـنز  زاین  دروم  یاھـشناد  زا  یرایـسب  رد  زونھ  میبقع ، ملع  مدـقم  طخ  زا  زونھ  ام  هن . تسا ؛ یفنم 

تکرح تعرـس  اب  دـنراد  دوشیمن ؛ هک  فقوتم  ایند  رد  ملع  ناوراـک  یھگناو  مینک . راـک  دـیاب  میتسھ ، یگدـنامبقع  راـچد  نوچ  سپ  میاهتـشاد . اھـشناد  زا  یـشخب  رد  هک 

. دراد مزال  تدھاجم  دراد ، مزال  شالت  شاهمھ  اھنیا  میورب ؛ ولج  دیاب  هکلب  مینک ، ظفح  ار  نامیلعف  هاگیاج  دیاب  طقف  هن  ام  دننکیم .

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

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

تضھن ملع و  یاھزرم  نتسکش  یملع و  یانغتسا  یهلئسم  ام  هک  یلوا  زور  نآ  ینعی  هدش ، رتشیب  مھ  زورهبزور  تکرح  نیا  منکیم ، هظحالم  ار  اھشرازگ  منیبیم و  مراد 

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

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

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

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

ناوج  / ١٣٩٢/٠٧/١٧ ناگبخن  یلم  شیامھ  نیمتفھ  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

باتش ینعی  تسا ، بوخ  رایسب  مھ  ام  دشر  باتش  تسا ، بوخ  ام  دشر  قلطم  ددع  تسا . بوخ  یلیخ  یناھج  سایقم  رد  هقطنم و  سایقم  رد  زورما  ام  یملع  دشر 

یتح ای  میدیسر  فدھ  هب  ام  هک  تسین  نیا  یانعم  هب  یملع  دشر  باتش  دوجو  دنامب . ظوفحم  دیاب  باتش  نیا  ینعی  تسین ؛ کالم  نیا  نکل  تسا ؛ الاب  یلیخ  تفرشیپ 

ام باتـش  هتبلا  دوریم ؛ شیپ  امئاد  دراد  مھ  ایند  دـنک ؛ اشامت  وا  میورب ، شیپ  اـم  هک  دـنامیمن  رظتنم  هک  مھ  اـیند  میدوب . بقع  یلیخ  اـم  نوچ  میاهدـش ؛ کـیدزن  فدـھ  هب 

روطنامھ و  مدقم ؛ طوطخ  هب  میسرب  اھهلق ، هب  میسرب  ام  هک  دراد  دوجو  دیما  نیا  دش ، ظفح  یملع  دشر  باتش  نیا  رگا  مینک . ظفح  ار  باتـش  نیا  دیاب  ام  تسا ، رتشیب 

الاح هک  منکیمن  روصت  هدنب  هتبلا  دش . دھاوخ  راک  نیا  هللااشنا  دـتفیب و  قافتا  دـیاب  نیا  دـنوشب . یملع  عجرم  ایند  یارب  ام  یملع  زکارم  ام و  روشک  مدرک ، ضرع  اھراب  هک 

ایند رد  هک  دینک  ریوصت  ار  هدنیآ  نیا  رگید  لاس  لھچ  رگید ، لاس  هاجنپ  امش  متفگ  شیپ  لاس  دنچ  نم  هن ، دریگب ؛ ماجنا  لاس  هدزناپ  لاس و  هد  لاس و  جنپ  فرظ  رد  راک  نیا 

شناد جاتحم  نارگید  ایند  رد  هک  دینک  یراک  دیھدب . رارق  نیا  ار  تمھ  دریگب ؛ دای  یسراف  نابز  دوشب  روبجم  دنک ، ادیپ  تسد  یملع  یهزات  یاھهتفای  هب  دھاوخب  یـسک  رھ 

. تسا نکمم  راک  نیا  تسا ؛ نکمم  مھ  راک  نیا  دننک ؛ ادیپ  تسد  امش  شناد  هب  ات  دنریگب  دای  ار  امش  نابز  دنشاب  روبجم  دنشاب ، امش 

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

« شناد ياھزرم  نتسکش   » 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 8هاگياپ  هحفص 6 
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بلطم نیا  یتقوکی  نم  تسا . نم  فرح  میریذپب ، یـسایس  تالوحت  کرحم  روتوم  کی  ناونعهب  ار  ناوج  ام  هکنیا  دوشب . یـسایس  یاھتکرح  هاگنالوج  هاگـشناد  دیراذگن 

داقتعا نم  هن ، دـیتخادنا ؛ ناجیھ  هب  دـیتخادنا ، سوھ  هب  ار  اھناوج  نیا  امـش  هک  دـندرک  تمالم  ار  نم  دـننزیم ، هاگـشناد  زا  مد  الاح  هک  یناـیاقآ  نیمھ  زا  یـضعب  متفگ ، ار 

یرگید فرح  نیا  تسا . نیا  شتعیبط  وجشناد ؛ ناوج  صوصخب  تسا ؛ یسایس  تالوحت  یعامتجا و  تالوحت  تکرح  روتوم  هعماج ، رھ  رد  ناوج  لسن  هیـضق ؛ نیا  هب  مراد 

. مینکب دـنماظن  یاھیریگتھج  اب  فلاخم  ای  دـنماظن  لصا  اب  فلاخم  ناشیـضعب  هک  یایـسایس  یاھـشیارگ  نالوج  لحم  ار  هاگـشناد  ام  هک  تسا  نیا  زا  ریغ  نیا  تسا ؛

لیدـبت میناوتیم "  " نیا دـیراذگن  هتفگ ؛ ام  تلم  ار  یا  " میناوتیم  " کـی منکب ؛ ضرع  مھ  ار  هلمج  نیا  نم  هنیمز  نیا  رد  دـیریگب . ار  نآ  یولج  دـینک و  تبقارم  اـمتح  دـیاب  ار  نیا 

هک میھدـب ، تاجن  یملع  تراقح  زا  ار  نامدوخ  میناوتیم  میوشب ؛ ناھج  یملع  عجرم  میناوتیم  میـسرب ؛ یملع  عیفر  یاھهلق  هب  میناوتیم  ام  دـنتفگ  نآ . سکع  هب  دوشب 

دنراد ار  نیمھ  مھ  رگید  یاھهنیمز  رد  یاهتـسھ ، یهنیمز  رد  طقف  هن  هتفای ؛ تسد  شناد  هب  ناریا  هک  دننکیم  فارتعا  دنراد  ام  نیفلاخم  ام ، نانمـشد  دـنداد و  تاجن  زورما 

. ار میناوتیم  نیا  دینک  لابند  میناوتیم و  دییوگب  مھ  امـش  دورب ؛ نیب  زا  دیراذگن  دنکیم ، نالوج  دراد  ام  یاھناوج  نیا  حور  رد  هک  ار  میناوتیم "  " نیا دـننکیم . فارتعا  دـنیوگیم و 

ماجنا میناوتیم  ار  اھراک  نیا  دورب ؛ هار  تیونعم  تیادھ  تیونعم و  کمک  اب  تیونعم و  زا  دـشاب  راشرـس  هک  میزاسب  ییایند  مینک و  اپرب  ار  یمالـسا  نیون  ندـمت  میناوتیم  ام 

. مینکیم ار ] راک  نیا   ] مھ یھلا  قیفوت  هب  هک  میھدب ،

ىمالسا  / ١٣٩٣/٠٣/٠۴ ىاروش  سلجم  ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

نیودـت هللااشنا  مشـش  ىهمانرب  نیا  رد  ار  روشک  لاس  جـنپ  ىارب  ىلمع  هار  ىهشقن  امـش  دـش ؛ دـھاوخ  نیودـت  روشک  لاس  جـنپ  ىاھتـسایس  ىنعی  مشـش  ىهماـنرب 

ىکی دنک . ادیپ  ىلجت  دـیاب  همانرب  نآ  رد  ىتمواقم  داصتقا  ىور  هیکت  هک  تسا  داصتقا  ىکی  دراد : دوجو  دـشاب -  عماج  دـیاب  همانرب  هتبلا  ىلـصا -  ىهطقن  هس  درک . دـیھاوخ 

دوجوهب روشک  رد  ىبوخ  تکرح  لاس  هدزاود  هد  نیا  رد  اھلاس ، نیا  رد  هللادمحب  تسا ؛ هدش  زاغآ  بوخ  روشک  رد  ىملع  تکرح  ملع ؛ موس  و  تسا ... ؛ گنھرف  ىهلئسم 

هب ىلم  تورث  زا  ىھجوت  لباق  شخب  ىلم و  تزع  زا  ىمھم  شخب  ىلم و  تاراختفا  زا  ىلیخ  دریگب . باتـش  تعرـس و  دیاب  هکلب  دوشب ، دنک  دیابن  اقلطم  تکرح  نیا  هدمآ ؛

مھم ىلیخ  روـشک  ىارب  شناد ، ىهتخانـشان  ىاھنیمزرـس  فـشک  ىملع و  نوگاـنوگ  ىاھـشخب  رد  تفرـشیپ  قـیقحت و  ملع و  ىهلئـسم  دـیآىم ؛ تسدهب  مـلع  تـکرب 

. دریگب رارق  هجوت  دروم  همانرب  رد  دیاب  هللااشنا  مھ  نیا  تسا ؛

اھهاگشناد  / ١١/١٣٩٣/٠۴ دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

زا اعقاو  ىنعی  مینادیمن ؛ تحلصم  ار  نیا  ام  دننکیم ! دیدرت  روشک  ىملع  تفرـشیپ  ىهلئـسم  لصا  رد  دنراد ، نوبیرت  دنراد و  ندز  فرح  ىارب  ىھاگیاج  هک  ىناسک  زا  ىخرب 

ىارب ىماظن » روت   » کی متفگ  هدـنب  دوبن ؛ عقاو  قباطم  بخ  هک  دوب  هداد  ىرظن  کی  ىماظن  لـئاسم  ىهراـبرد  روشک  نیلوئـسم  زا  ىکی  ىتقو  کـی  تسا . ىعـالطاىب  ىور 

الاب روشک  ىماظن  ىدوجوم  هب  تبسن  ناشتامولعم  دننیبب ، ار  ىتایعقاو  ار ، ىقیاقح  دننک ، شدرگ  ىماظن  ىاھطیحم  رد  ىاهدرخ  کی  دنیایب  دیھدب ؛ رارق  روشک  نیلوئسم 

ار اھشخب  زا  ىضعب  الاح  فلتخم . ىاھـشخب  رد  نیلوئـسم  ىارب  میراذگب  ىملع » روت   » کی دـیاب  تسا ؛ روجنیمھ  ایوگ  هنافـساتم  مھ  ىملع  لئاسم  دروم  رد  ـالاح  دورب .

دنراد هن ، مینکیم ؛ لو  ار  نآ  دـسریم ، هک  من  هب  مینکیم ، رفح  ىھاچ  دـندومرف  تسین -  ىروانفونان  طقف  هتبلا  دـندومرف -  ار  ىروانفونان  نایاقآ  زا  ىکی  دـندرک ؛ نایب  ناتـسود 

نیرتهتفرـشیپ ىهلمج  زا  روشک ، ىکـشزپ  نالا  الثم ] ، ] بخ دندیـسر . مھ  ىبوخ  ىاھاج  هب  دننکیم ، لابند  دنراد  اعقاو  دنتـسھ ، هاچ  رافح  هک  ىناسک  نآ  دـننکیم . لابند 

نیمھ روجنیمھ ؛ مھ  رگید  ىاھهنیمز  رد  میکیدزن . ىلیخ  میرادن ؛ ىگدنامبقع  نادـنچ  ىکـشزپ ، رد  ایند  شناد  ىاھزرم  ایند و  زور  مولع  زا  ام  تسا ؛ ایند  ىاھىکـشزپ 

بوخ دـنرادن ، عـالطا  هک  ىناـسک  میاهتـشاد . ىبوخ  ىلیخ  ىاھتفرـشیپ  اـم  هک  تسا  ناوارف  لـیبق ، نیا  زا  ىگرزب  ىاـھراک  و  ىداـینب ، ىاھلولـس  شناد  ىاهتـسھ ، شناد 

دوب نیا  ام  ىلـصا  بلطم  دنـسرب . ىیاھاج  کی  هب  دنراذگب و  ىملع  شدرگ  کی  میدرک  ضرع  هک  روطنیمھ  دنریگب و  سامت  دننک ، هعلاطم  دـنورب  بخ  دـننکب ؛ دـیدرت  تسین 

ىهلئسم دنتسھ ، تعنص  هاگـشناد و  ملع و  لئاسم  اب  طبترم  هک  طبرىذ  ىتلود  نالوئـسم  زا  و  طوبرم ، ىاھهناخترازو  نالوئـسم  زا  منکیم  شھاوخ  نم  میدرک . ضرع  هک 

ام ىـساسا  ىهلئـسم  هلئـسم ، نیا  دریگن . تروص  ىھاتوک  چیھ  اعقاو  هلئـسم  نیا  هب  تبـسن  ىنعی  دنریگب ؛ ىدـج  ار  روشک  رد  ىروانف  اب  ملع  طابترا  ىملع و  تفرـشیپ 

هب دریگب ، ماجنا  تسا  مزال  هنیمز  نیا  رد  هچنآ  اھـشھوژپ و  رد  اما ] ، ] دوخ ىاجهب  تاقیقحت  راـک  تسا . اـم  لـئاسم  نیرتىروف  نیرتىـساسا و  نیرتىلـصا ، زا  ىکی  تسا ؛

. دریگب تروص  ىھاتوک  ىتسیابن  چیھ  ام  رظن 

ىربھر  / ١٢/٢٠/١٣٩۴ ناگربخ  سلجم  ىاضعا  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

: هملک یعقاو  یانعمهب  دش ؛ دھاوخ  اقآ  دربب ، شیپ  ار  ملع  دزادرپب و  ملع  هب  رگا  روشک  دوشب . فقوتم  میراذـگب  دـیابن  ار  یملع  شھج  ام  تسا . یملع  شھج  مود  تیولوا 

ام تاـعجارم  عجرم  اـھنآ  هکنیا  هن  میـشاب ، اـھتلود  اـھروشک و  تاـعجارم  عجرم  اـم  هک  میھاوخیم  ار  نیا  رگا  میھاوخیم ، تزع  رگا  میھاوـخیم ، تردـق  رگا  (. ٧) ناطلس ملعلا 

ار و ملع  دوجوم  یاھزرم  زا  روبع  ار و  ملع  یهلئسم  نیا ، زا  لبق  لاس  هدزناپ  هدراھچ  دودح  هدنب  تسا . یلمع  نیا  تسا و  نکمم  نیا  و  مینک ؛ تیوقت  ار  ملع  دیاب  دنشاب ،

. هدش هک  دننکیم  فارتعا  همھ  هدش ؛ هک  دـینکیم  هظحالم  زورما  دوشیمن . دـنتفگ  نویزیولت  رد  دـندمآ  اھیـضعب  دوشیمن ؛ دـنتفگ  یاهدـع  کی  مدرک ؛ حرطم  ار  یملع  راکتبا 

ات دنک  ادیپ  همادا  اھلاس  دیاب  تفرشیپ  تعرس  نیا  میبقع ، یلیخ  نوچ  ام  هتبلا  دوب ؛ رتشیب  ربارب  نیدنچ  ایند  یملع  تفرشیپ  تعرس  طسوتم  زا  روشک  تفرشیپ  تعرس 

اھربخ رد  زورید  ای  زورما  دندرک . ضارتعا  یاهدع  کی  اما ]  ] مداد رادشھ  نم  مھ  ار  ندش  مک  نیا  هدش ؛ مک  نالا  دوب و  رتشیب  تعرـس ] نیا   ] نکل مدـقم . طخ  نآ  هب  میـسرب 

مھ اھیـضعب  میتـفگ ، نامتبحـص  رد  نیا  زا  لـبق  هاـم  تفھ  شـش  دودـح  دـیاش  اـم  ار  نیا  دـینیبب ! هدـش ؛ مک  یملع  تفرـشیپ  تعرـس  هک  هـتفگ  موـلع  ریزو  هـک  مدـناوخ 

تیدج اب  یملع  تفرـشیپ  یتسیاب  دوشب ؛ مک  میراذگب  دیابن  هدش . مک  ملع ]  ] تفرـشیپ تعرـس  هک  دیوگیم  دراد  مولع  ریزو  نالا  نکل  دـندرک  ضارتعا  دـماین و  ناشـشوخ 

رد تسا - دایز  رایـسب  شلوصحم  هدروآرف و  اما ]  ] تسا کدـنا  شایراذگهیامرـس  هک   - هیاپشناد داصتقا  تقونآ  میدرک ، لابند  ام  ار  یملع  تفرـشیپ  رگا  دوشب . لاـبند  ماـمت 

. تفرگ دھاوخ  رارق  ام  رایتخا 

نایوجشناد  / ٠٣/١٧/١٣٩۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هک تسین  نیا  میدز ، ام  هک  ییاـھفرح  نیا  یاـنعم  تسا . شناد  لـحم  هاگـشناد  هک  تسا ] نیا   ] نآ و  دوشن ؛ شومارف  هک  میوگب  هاگـشناد  دروم  رد  نم  ار  مھم  یهتکن  کـی 

دیلوت ملاع  مھ  دیاب  هاگـشناد  رد  ینعی  هچ ؟ ینعی  تسا . شناد  هاگـشناد ، یـساسا  نکر  هن ، تسا ؛ یـسایس  تیلاعف  لحم  طقف ] و   ] تسین شناد  لحم  رگید  هاگـشناد 

دیلوت هب  منکیم  ریبعت  نآ  زا  نم  هک  ملاع  تیبرت  دشاب . دیاب  هاگـشناد  رد  یـساسا  یهتکن  هس  نیا  دنک ؛ ادیپ  تسرد  تھج  ملع  ملاع و  مھ  دوشب ، دـیلوت  ملع  مھ  دوشب ،

زونھ نامروشک  رد  ام  هک  تسا  یراک  نیا  هک  نتفر  ولج  نتـسکش و  ار  ملع  یزرم  طوطخ  ینعی  مینکیم ؛ رارکت  تسا  اھلاس  هک  تسا  یزیچ  نامھ  هک  ملع  دـیلوت  و  ملاع ،

ملع یتقو  میورب ؛ ولج  یملع  ظاحل  زا  میناوتب  دیاب  میبقع . نکل  هدش ، ییاھراک  هتبلا  میسرب ؛ نآ  هب  تسا  یمالسا  یروھمج  ماظن  یهتـسیاش  هکنانچنآ  میاهتـسناوتن 

ساسحا دوشیم و  هجوتم  امش  هب  اھمـشچ  ایند  رد  تفر ، ولج  یروانف  یتقو  دراذگیم ؛ یگدنز  رد  ریثات  تفر ، ولج  یروانف  یتقو  دوریم ؛ ولج  مھ  یروانف  تقونآ  تفر ، ولج 

نیا رطاخهب  میوگیم ، هشیمھ  هک  اھنیا  دـننام  یروانف و  ملع و  یور  رب  هدـنب  یهیکت  تسا . یمھم  رایـسب  لئاسم  اھنیا  دـیراذگیم ؛ ریثات  اـھناسنا  یگدـنز  رد  دـننکیم ؛ زاـین 

یاھدنیآرف یسرد ، نوتم  اھوجشناد ، اھداتسا ، اھهاگشناد ، یاسور  ات  هتفرگ  مرتحم  ریزو  زا  هاگشناد ، ناریدم   - هاگشناد یهعومجم  یهمھ  دوشن . شومارف  اھنیا  تسا ؛

نیا دریگب ؛] تروص   ] حیحـص یھدتھج  ملاع و  دـیلوت  ملع ، دـیلوت  یتسیاب  ینعی  دـنریگب ؛ رارق  بوچراـھچ  نیا  رد  دـیاب  اـھنیا - یهمھ  اـھنیا ؛ دـننام  اـھهاگراک و  یـشزومآ ،

یهلیسو دش ، متا  بمب  دیلوت  یهلیسو  دش : ناسنا  یتخبدب  یهلیسو  یدام  ندمت  رد  ملاع  ملع و  ملاع . ملع و  هب  حیحـص  یھدتھج  دیـشاب : هتـشاد  هجوت  ار  یموس 

لخاد عماوج  ناج  مسج و  رد  ار  اـھنآ  دـنراد  فلتخم  قرط  زا  اھدـنمتردق  هنافـساتم  زورما  هک  دـش  یکاـنرطخ  یاـھسوریو  دـیلوت  یهلیـسو  دـش ، ییایمیـش  حالـس  دـیلوت 

[. دشاب  ] ناسنا لامک  تھج  رد  عفن ، تھج  رد  تسرد ، تھج  رد  ملع ، دش ؛ فرحنم  ملع  دش ؛ یروجنیا  ملع  دننکیم ؛

« شناد ياھزرم  نتسکش   » 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 8هاگياپ  هحفص 7 
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نارھت  / ٠۶/٠۶/١٣٩۶ ناتسا  هیملع  یاھهزوح  بالط  رادید  رد  تانایب 

روبع یارب  ینھذ ، تیلاعف  یارب  دنکیم  زاب  ار  نادـیم  دـیآیم ، دوجو  هب  هک  یلئاسم  دوب ، دایز  لاوس  یتقو  تسا . دایز  لاوس  تسا ؛ تالاوس  ترثک  زورما ، تازایتما  زا  یکی 

اعقاو یاھفرح  نآ  رد  هک ] [ ؛ مالـسالارجف مانهب  تشون  عیـشت  هیلع  یباتک  کی  شیپ  اـھلاس  یرـصم  بصعتم  یهدنـسیون  کـی  دوشیم . دـیلوت  راـثآ  تقونآ  ملع ؛ یاـھزرم  زا 

نامھ رد  اھتقونآ  هدنب  ار  همھ  اھنیا  تشون . مھ  ار  اھنیا  دننام  مالسالارصع و  مالـسالارھظ و  مالـسالایحض و  نآ  یهلابند  دعب  هتبلا  دوب .]  ] عیـشت هیلع  یاهنافـصنمریغ 

. دنروایب دوجو  هب  هتـسجرب  رثا  دنچ  ام  یاملع  ناگتـسجرب  زا  رفن  دـنچ  هک  دـش  بجوم  مالـسالارجف  باتک  نیا  ماهدـناوخ .  ۵٠ یهھد ]  ] لیاوا اـی   ۴٠ یهھد ]  ] رخاوا یاـھلاس 

رد اھنیا  یهمھ  ردص . موحرم  لام  تسا ؛ مالسالانونفلھعیشلاسیسات  هتسجرب  راثآ  نآ  زا  یکی  ینارھت . گرزب  اقآ  خیـشآ  یهعیرذ  تسا ؛ هعیرذلا  هتـسجرب  راثآ  نآ  زا  یکی 

موحرم باتک  دـمآ ، دوجو  هب  یرـصم - نیما  دـمحا  یهتـشون   - مالـسالارجف راک  ریثات  تحت  هک  یاهتـسجرب  راثآ  نآ  زا  یکی  منکیم  ناـمگ  دـش .] هتـشون   ] مالـسالارجف لـباقم 

هک تفرگ  ماجنا  مھم  راک  دـنچ  هلئـسم  نآ  هب  خـساپ  یارب  دـش ، داجیا  هلئـسم  کـی  ینعی  بخ ، هعیـشلانایعا . اـی  اـملع  لاـح  حرـش  باـتک  نیا  تسا ؛ نیما  نسحمدـیس 

. تفرگیمن ماجنا  مھم  یاھراک  نیا  دوبن ، لاوس  نآ  هچنانچرگا 

١٣٩٧/٠٢/٢٢ /  « یمالسا مولع  شرتسگ  شیادیپ و  رد  هعیش  شقن   » هرگنک رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

یمالـسا یروھمج  درک و  میھاوخ  هللااشنا  ار  راک  نیا  مینک و  تکرح  دـیاب  میورب ؛ رتولج  دـیاب  یناھج  شناد  یاھزرم  زا  میدرونرد و  ار  شناد  ملع و  یاھزرم  دـیاب  میتفگ  ام 

زا ریغ  یـسک  هب  ار  نیا  تسا ، اـھنآ  یملع  یاـھهتفای  نیرتـھب  هـک  ار  هـچنآ  دـنراد ، هـک  ار  هـچنآ  ینعی  تـسا  کاـسما  اـھیبرغ  تنـس  برغ ؛ فـالخرب  هـتبلا ] ، ] درک دـھاوخ 

؛ دننکیمن لقتنم  ار  ناشدوخ  یملع  یهتسجرب  یاھتفرشیپ  اما  دننکیم  لقتنم  ارچ ، ار  نآ  تسا ، هتـشذگ  اھتدم  اھنآ  زا  یهدافتـسا  زا  هک  ار  هچنآ  هلب ، دنھدیمن . ناشدوخ 

. اھهنیمز یهمھ  رد  مینک ؛ لقتنم  یمالسا  یاھروشک  رد  نامدوخ  ناملسم  ناردارب  هب  میتسھ  هدامآ  میدروآ ، تسد  هب  ام  هک  ار  هچرھ  میتفگ  اھنآ ، تنس  فالخرب  ام 

ناناوج  / ١۶/١٣٩٨/٠۵ لابیلاو  یلم  میت  یاضعا  یملع و  یاھدایپملا  ناروآلادم  رادید  رد  تانایب 

یارب یدایز  قیاقح  دیوشب ؛ انشآ  ریخا  نرق  ود  یکی  نیا  خیرات  اب  لقاال  امتح  هک  تسا  نیا  ماهیصوت  دینادب ؛ ار  خیرات  دیراد  تسود  دیراد و  هقالع  ردقچ  اھامـش  منادیمن  نم 

هتـشاد هگن  بقع  ام  رگید ؛ روج  کی  یولھپ  تموکح  نارود  رد  روج ، کی  راجاق  تموکح  نارود  رد  دنتـشاد ؛ هگن  بقع  هملک  یعقاو  یانعم  هب  ار  ام  دش . دھاوخ  نشور  امش 

فرح نیا  زورما  دنراد ؛ دیدرت  اھیـضعب  هک  مدرکیم  ساسحا  متفگیم ، ار  نیا  شیپ  اھلاس  یتقو  کی  نم  تسا . رتالاب  یناھج  دادعتـسا  طسوتم  زا  یناریا  دادعتـسا  میدش .

شیپ یرشب  شناد  هتفر ، شیپ  ایند  میدنام ؛ بقع  میدش ، هتشاد  هگن  بقع  نیاربانب  تسا . رتالاب  دادعتـسا  یناریا  دادعتـسا  هک  دوشیم  هتفگ  دوشیم و  رارکت  دراد  ایند  رد 

، هتفرگ ماجنا  یدایز  یاھراک  هدـش و  یبوخ  یلیخ  یملع  کرحت  کی  هک  هدـمآ  شیپ  ریخا  لاس  تسیب  دودـح  نیا  رد  صوصخب  بـالقنا ، زا  دـعب  هک  یکرحت  یهمھ  اـب  هتفر .

یـسک هچ  اھامـش  زا  ریغ  دنکب ؟ دیاب  یـسک  هچ  مینکب ؛ دیاب  ار  راک  نیا  میاهتـسناوتن . زونھ  میربب ؛ ولج  ار  یروانف  یاھزرم  میربب ، ولج  ار  شناد  یاھزرم  میتسناوتن  زونھ 

. دیزاسب دینک ، دیلوت  یتسیاب  هک  دیتسھ  یناسک  امش  زا  دعب  لسن  امش و  لسن  دنکب ؟ دیاب 

« شناد ياھزرم  نتسکش   » 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 8هاگياپ  هحفص 8 
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