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

ییوجـشناد یاھتیعمج  نیمھ  ینعی  دنک ، بذج  دیاب  ار  دصرد  لھچ  میوگیم  نم  هکنیا  دھاوخیمن . وگلا  دنریگب ؛ وگلا  نوریب  زا  دیابن  ییوجـشناد  یاھلکـشت  نم ، رظن  هب 

یراکمک رگا  الاو  دـنراد ، یراکمک  اھنآ  هک  تسا  نیا  ماهدـیقع  نم  دـننک . بذـج  ار  نایوجـشناد  دـصرد  لھچ  لقادـح  دـنناوتب  ات  دـننک  راـک  بوخ  دـیاب  اـھنیا  دنتـسھ ، نـالا  هک 

ماجنا راک  نیا  هک  دوشیم  بجوم  روصق ، یھاگ  یگقیلـسجک و  یھاگ  یراکمک ، دـندرکیم . بذـج  ار  نایوجـشناد  رتشیب  هکلب  نایوجـشناد ، دـصرد  لھچ  اعقاو  دنتـشادن ،

دننک ادیپ  نایوجشناد  دوخ  یتسیاب  ار  وگلا  نیا  تسا ، رظن  دروم  ییوگلا  هچ  الاح  هکنیا  اما  دریگن .

فیرش  / ١٣٧٨/٠٩/٠١ یتعنص  هاگشناد  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

هتفگ ییوجشناد  شبنج  ای  ییوجشناد ، تکرح  نآ ، هب  زورما  هک  هچنآ  زا  تسا  ترابع  نآ  مھد و  رارق  ییوجـشناد  دصرددص  عوضوم  کی  ار  ثحب  عوضوم  هک  دیـسر  مرظنهب 

؛ تسا یمھم  رایـسب  یهلوـقم  نیا  ییوجـشناد . تیلووـسم  ساـسحا  ییوجـشناد و  یرادـیب  درک : باـختنا  شیارب  ناوـتیم  هـک  یرتاـسر  رتـھب و  ریبـعت  هـب  اـی  دوـشیم ؛

دوجو وجشناد  رشق  رد  تسا  نکمم  اھهزیگنا  اھتـساوخرد و  تاساسحا ، زا  یرایـسب  نوچ  تسا ؟ ییوجـشناد  دصرددص  مییوگیم  ارچ  تسا . ییوجـشناد  مھ  دصرددص 

هدنیآ لغش و  یهغدغد  هک  دشاب  هتشادن  دوجو  ییوجشناد  دیاش  لغش . یهغدغد  لثم  دشاب ؛ هتشادن  یمیقتسم  طابترا  وا  ییوجشناد  تیصوصخ  هب  اما  دشاب ، هتشاد 

جاودزا یهغدغد  الثم  ای  دراد . ار  هغدغد  نیا  دشابن ، مھ  وجشناد  تسا ؛ یناوج  رھ  هب  طوبرم  نیا  درادن . یطبر  وجشناد  ییوجـشناد  تیثیح  هب  نیا  نکیل  دشاب ؛ هتـشادن 

نوچ دراد ؛ ار  لیم  هبلاـطم و  نیا  هغدـغد و  نیا  رـسپ -  هچ  رتخد و  هچ  ییوجـشناد -  رھ  دـیآیم ! ناشـشوخ  مھ  رتشیب  راـضح  دروم ، نیا  زا  هتبلا  هک  هداوناـخ ، لیکـشت  و 

نآ اما  دراد . ار  ساسحا  نیا  دشابن ، هک  مھ  وجـشناد  تسوا . ندوب  ناوج  ندوب و  ناسنا  مزال  نیا  تسین ؛ وجـشناد  یتاذ  مزال  نیا  اما  تسا . یگدـنز  یـساسا  یهلاسم 

صوصخم دنیوگیم ، ییوجشناد » شبنج   » نآ هب  تسا و  لومعم  نایوجشنادریغ  نایوجشناد و  نیب  رد  زورما  مراذگیم و  ییوجشناد » یرادیب   » ار شمـسا  نم  هک  یزیچ 

ناوج نیا  هب  قلعتم  تسین ؛ مھ  ییوجـشناد  طیحم  زا  لبق  ناوج  نیمھ  هب  قلعتم  تسین ؛ ناـناوج  یهمھ  هب  قلعتم  ینعی  تسا ؛ وجـشناد -  ثیح  هب  وجـشناد -  رـشق 

رد امـش  هک  یتدـم  نیمھ  تسا ؛ لاس  شـش  لاـس ، جـنپ  لاـس ، راـھچ  نیمھ  هب  قلعتم  تسا ؛ هاگـشناد  طـیحم  هب  قلعتم  نیا  تسین . مھ  ییوجـشناد  یهرود  زا  دـعب 

. دراد دوجو  هک  تسا  یتقیقح  نیا  دیراد . گنرد  هاگشناد 

هب قلعتم  میتفگ ، هک  روطنامھ  نوچ  تسین ؛ مھ  ناریا  صوصخم  زیچ  کی  تسین ؛ یدیدج  زیچ  ییوجـشناد -  یرادـیب  رتتسرد : ریبعت  نامھ  هب  ای  ییوجـشناد -  شبنج 

دناوتیم میـسانشب ، تسرد  ار  تایـصوصخ  نیا  رگا  دوشیم . بترتم  نآ  رب  یجیاـتن  تسھ و  نآ  رد  ییاـھهزیگنا  دراد ؛ یتایـصوصخ  یرادـیب ، نیا  تسا . هاگـشناد  طـیحم 

لثم دوش . عییـضت  تسا  نکمم  دوشن ، ییاسانـش  تسرد  رگا  اما  دوش ؛ هتفرگ  راکهب  هعماج  نآ  طیحم و  نآ  روشک و  نآ  یارب  ضاـیف  راشرـس و  ینغ و  عبنم  کـی  ناونعهب 

ریز هک  دراد  عالطا  لغد  کی  دزد و  کی  اما  دیرادن ؛ عالطا  دیتسھ ، شبحاص  هک  امش  هک  تسا  یتورث  نآ  نیا ، زا  رتدب  دیرادن . عالطا  نآ  دربراک  زا  ای  دوجو و  زا  امـش  هک  یتورث 

دوخ الوا  یهیلوا  ضیارف  زا  یکی  تراسخ ! قوف  تراسخ  دوشیم  رگید  نیا  دـنکیم و  هدافتـسا  دـیآیم و  وا  اذـل  تسا . نیا  مھ  شدربراک  تسھ ؛ جـنگ  نیا  هاـگیفخم ، نیا 

، ییوجشناد یرادیب  ینعی  تسا ؛ ییوجشناد  اتاذ  یهدیدپ  نیا  ییاسانش  روشک ، ناریدم  یهعومجم  اثلاث  اھھاگشناد و  نایوجشناد و  ناریدم  یهعومجم  ایناث  وجشناد ،

رد هک  تسا  یتایـصوصخ  یاهدـیدپ ، نینچ  اـشنم  تسیچ . هـک  میـسانشیم  ار  شتقیقح  دـیمانب ، ار  نآ  یمـسا  رھ  هـب  ییوجـشناد . تـکرح  اـی  ییوجـشناد ، شبنج  اـی 

فراـعم هچ  دوشیم -  انـشآ  اـھنآ  اـب  هرود  نیا  رد  وجـشناد  هک  ییاھـشناد  فراـعم و  یناوج ، یورین  ناوت و  یژرنا و  نس و  تسھ . نایوجـشناد  یهعوـمجم  رد  هاگـشناد و 

رد دراد و  یبسن  یدازآ  کی  تسین و  یگدنز  یاھراب  اھیراتفرگ و  دنبرد  نان و  یگدنز و  راتفرگ  هک  ییوجشناد  تغارف  یعامتجا -  فراعم  هچ  یـسایس ، فراعم  هچ  یملع ،

زا یفنم -  هچ  تبثم و  هچ  نداد -  ناشن  ار  اھنآ  باتزاب  هعماج و  یمومع  جاوما  زا  نتفرگ  ریثات  صاـخ ، طـیحم  کـی  رد  نایوجـشناد  ندوب  عمتجم  درادـن ، یتیلووسم  ییاـج 

رد دوب . دـھاوخ  مھ  کانرطخ  رایـسب  دوش ، هدافتـسا  دـب  ای  دوشن و  هدافتـسا  نآ  زا  هک  یتروص  رد  هک  تسا  کرابم  رایـسب  لاـحنیعرد  مھم و  رایـسب  یهدـیدپ  نیا  لـماوع 

توافت اب  تسا -  ناسکی  اھاج  بلغا  رد  مھ  نیا  تفگ  دوشیم  اـبیرقت  هک  تسھ  یتایـصوصخ  ییوجـشناد ، یرادـیب  اـی  ییوجـشناد  تکرح  رد  نایوجـشناد و  یهعومجم 

. تسھ اج  همھ  رد  هرخالاب  یتاکرتشم  نکیل  یناسنا -  یهعومجم  رھ  یتلم و  رھ  یروشک و  رھ  یاھهنیمزریز  اھخیرات و  اھگنھرف و 

فیرش  / ١٣٧٨/٠٩/٠١ یتعنص  هاگشناد  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

نیا دـناوتیم  ناسنا  ییوجـشناد ، تکرح  یهعومجم  نیا  رد  تساـھنیا . لاـثما  یداژن و  یـسایس و  یبزح و  نوگاـنوگ  یاھیگتـسباو  زا  ییاـھر  یدازآ و  موس ، تیـصوصخ 

یسایسریغ یسایس و  نوگانوگ  یاھهعومجم  الومعم  هک  یتادیقت  زا  اجنیا  رد  ابلاغ  تسا . ییارگتحلـصم  نامھ  زا  هبعـش  کی  مھ  نیا  هک  دنک  هدھاشم  ار  تیـصوصخ 

اما دندرکیم ؛ ییاھراک  دندوب و  یبازحا  بالقنا ، زا  شیپ  یهتـشذگ  رد  اذل  درادن . ار  اھدنب  دیق و  نیا  یهلـصوح  ناوج  تسین و  یربخ  دننکیم ، مھارف  ناشدوخ  دارفا  یارب 

 - ار ناشدوخ  رظن  دروم  یاھطابضنا  دنتـسناوتیمن  اما  دندرکیم ، یریگرای  مھ  وضع  رفن  راھچ  دوب  نکمم  تفریم ! رد  ناشتـسد  زا  هطباض  دندیـسریم ، هک  هاگـشناد  هب 

داـھتجا هب  ییاـج  رد  هرخـالاب  وجـشناد  اریز  دـننک ؛ لاـمعا  یتـسردهب  ییوجـشناد  طـیحم  رد  تـسھ -  دوـب و  لوـمعم  اـیند  بازحا  رد  هـک  دـیدش  یلیخ  یبزح  یاھطابـضنا 

هک هاگـشناد  هب  اما  درکیم ؛ راک  اھنآ  یارب  الـصا  دوب و  طـبترم  مھ  اـھیوروش  اـب  تشاد ؛ مھ  یعیـسو  یلیخ  تالیکـشت  دوب ؛ یلاـعف  بزح  هدوت ، بزح  اـھنامز  نآ  دـسریم .

! دنک ناھنپ  وجشناد  مشچ  زا  ار  یبزح  قیاقح  زا  یرایسب  دوب  روبجم  دیسریم ،

فیرش  / ١٣٧٨/٠٩/٠١ یتعنص  هاگشناد  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

هکنیا نمـض  هکلب  دنکیمن ؛ تموکح  تاساسحا  طقف  تکرح ، نیا  رب  هک  تسا  نیا  اھھاگـشناد  طیحم  یتاذ  یهدیدپ  نیا  ییوجـشناد و  تکرح  نیا  تیـصوصخ  نیمـشش 

اھنیا ام ، رظن  زا  دایز . یھاگ  مک و  یھاگ  دراد ؛ فعض  تدش و  هتبلا  دراد . دوجو  نآ  رد  مھ  قیقدت  ندیمھف و  هب  لیم  لیـصحت و  شنیب و  رکفت و  قطنم و  تسھ ، تاساسحا 

، دنتسھ یروطنیا  یاھقیقدت  لیلحت و  لھا  هک  یناسک  هتبلا  دراد . دوجو  ییوجشناد  یرادیب  ای  ییوجـشناد ، تکرح  هب  موسوم  یهعومجم  نیا  رد  هک  تسا  یتایـصوصخ 

. منک ثحب  یروطنآ  مھاوخیمن  الاح  نم  دراد و  دوجو  مھ  امتح  هک  دننک ؛ ادیپ  مھ  یرگید  تایصوصخ  دندرگب و 

فیرش  / ١٣٧٨/٠٩/٠١ یتعنص  هاگشناد  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

تقادـص افــص و  زا  یــشان  شاهدـمع  شخب  وجــشناد ، هـب  نـم  یهقـالع  قـشع و  هـک  ماهـتفگ  دــنیآیم ، مـشیپ  هـک  ییوجــشناد  یاـھهعومجم  زا  یلیخ  هـب  اـبلاغ  نـم 

تقادـص و افـص و  نیا  نایوجـشناد  کیاکی  رد  هک  تسین  یلمع  مھ  نیا  مینک  ضرف  رگا  اما  دوش ؛ ظفح  نایوجـشناد  کیاکی  رد  یتسیاب  افـص  تقادـص و  نیا  تسوجـشناد .

یرادـیب ییوجـشناد و  تکرح  نیا  دـنامب . ظوـفحم  دـیاب  نیا  ییوجـشناد  شبنج  یهعوـمجم  رد  لـقاال  دـنامب ، ظوـفحم  یبـلق  یحور و  یکاـپ  صوـلخ و  تلاـح  تیمیمص و 

تکرح یهلـصوح  اھیـضعب  دنتـسین ؛ روطکـی  همھ  هاگـشناد ، طـیحم  رد  هرخـالاب  تسا . هدوـبن  نایوجـشناد  یهمھ  ریگارف  زگرھ  زورما ، رد  هن  هتـشذگ و  رد  هـن  ییوجـشناد ،

اھنیا تسا  نکمم  تسین . نم  فرح  لومـشم  نیا  میورب ! یراک  لابند  الثم  میریگب و  ار  هراپقرو  نیا  رتدوز  میناوخب ؛ ار  نامـسرد  مینکب ، ار  نامراک  راذـگب  دـنیوگیم  دـنرادن ؛

نیا شبنج ، نیا  شزیخ ، نیا  یرادیب ، نیا  منزیم -  هک  یفرح  نیا  لومـشم  اھنیا  میوگب  مھاوخیم  یلو  منک -  در  مھاوخیمن  الـصا  دنـشاب -  یبوخ  ناناوج  رایـسب  مھ 

، جیار راک  کی  ناونع  هب  دننکیم و  یناوج  دننک ، ییوجشناد  هکنآ  زا  شیب  هک  دنتسھ  ییوجـشناد  طیحم  رد  مھ  اھیـضعب  دنتـسین . دراد -  ییوجـشناد  ناونع  هک  یتکرح 

. تسا هجوت  نودب  یفداصت و  هک  دنزیمرس  ناسنا  زا  یراک  یھاگ  روطنیمھ  ینعی  تسھ ، نآرق  رد  هک  ممل » «. » ممللا الا   » ناونعهب هن  مھ  نآ  دنایناوج ؛ یاھراک  لابند 

ساسارب تسا  نکمم  مھ  تقو  کی  دریگیم ؛ ماجنا  افداصت  یراک  تقو  کی  نیاربانب ، الاو . یلیخ  یاھناسنا  رد  رگم  دـشاب ؟ هتـشادن  ییاـطخ  هاـنگ و  هک  یـسک  نآ  تسیک 

؛ دوشیم ناشراک  لغـش و  بسانمان ، اطخ و  تکرح  نیا  هک  دنتـسھ  اھیـضعب  اما  دراد ؛ یرگید  مکح  نآ  دـشاب . بسانمان  هک  دـنک  یتکرح  ناسنا  تلاھج ، تلفغ و  اطخ و 

« ييوجشناد شبنج   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 7هاگياپ  هحفص 1 
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نآ هب  لیبق ، نیا  زا  بالقنا ، زا  دعب  اما  دندوب ؛ دایز  دارفا  لیبق  نیا  زا  بالقنا ، زا  شیپ  هتـشذگ و  رد  هتبلا  دنجراخ . ام  فرح  یهلوقم  زا  مھ  اھنیا  تسا ! نیا  ناشهغدـغد  هناک 

رد رگا  مھ  تقو  کی  اھنآ  الاو  تساھنآ ، هب  قلعتم  مھ  ییوجشناد  شبنج  یهلوقم  هک  منکیم  ثحب  ار  ساسحا  نامرآ و  فدھ و  یاراد  یهعومجم  نآ  نم  دنتـسین . یدایز 

اھزیچ نیمھ  زج  یاهغدغد  چیھ  هک  ییاھمدآ  لیبق  نآ  زا  هک  هدش  هدید  یھاگ  تسا ! یعقاوریغ  یغورد و  یعونـصم و  روضح  کی  ناشروضح  دننک ، ادیپ  روضح  یتارھاظت 

الـصا یروطنیا  یاھمدآ  هک  تسین  یاهلوقم  هنایارگنامرآ ، راک  یدج و  راک  یهلوقم  هک  تسا  مولعم  میتسھ ! مھ  ام  هلب ، ینعی  دـناهدش ؛ رـضاح  مھ  یعامتجا  رد  دـنرادن ،

. دنشاب هتشاد  شقن  یلیخ  نآ  رد  دنناوتب 

مکح و کی  مادک  رھ  اھنیا  مرادن . اھھاگشناد  نوگانوگ  یاھلکشت  نیا  هب  یراک  نم  دشاب . هتشاد  دوجو  ییوجشناد  شبنج  نیا  رد  دیاب  ییوجشناد ، تکرح  کی  تایصوصخ 

نیا هب  قلعتم  هک  مدرک  فیرعت  لوا  هک  یـساسحا  نآ  دنراد ؛ یـساسحا  هک  تسا  یناسک  یهمھ  هب  قلعتم  تساھلکـشت ؛ یهلاسم  زا  رتارف  نم  فرح  نیا  دنراد . یتلاح 

شبنج هـتبلا  دـننک . ظـفح  ار  تایـصوصخ  نـیا  دـیاب  ییارگناـمرآ . یژرنا ، تقادـص ، یکاـپ ، یناوـج ، لـثم  تـسا ؛ یدنمـشزرا  رایـسب  رـصانع  زا  یهتـساخرب  تـسا و  طـیحم 

. دیسرتب دینک و  زیھرپ  تافآ  نیا  زا  اتقیقح  دیاب  دراد ؛ مھ  یتافآ  ییوجشناد 

هک یاهرود -  رد  دننک . هدافتساوس  نآ  زا  دنھاوخب  دنزروب و  عمط  نآ  هب  بابان  یاھهعومجم  رصانع و  متفگ -  هک  روطنامھ  هک -  تسا  نیا  ییوجـشناد  تکرح  تافآ  زا  یکی 

هک اجرھ  دـشابن ! ییوجـشناد  شبنج  نت  هب  رـس  تساوخیم  ناشلد  هک  دـندوب  اھیـضعب  میدوب -  اھنیا  یاـھراک  هب  فقاو  دـھاش و  کـیدزن  زا  ناـمدوخ  هرود ، نآ  رد  مھ  اـم 

ناوج لسن  وجـشناد و  هرخالاب  تسھ و  ینادیم  هک  دننیبب  یتقو  اھنیا  دنتـشادن ! تقاط  دندیـشکیم و  مھرد  ار  ناشیور  اھنیا  دوب ، نایوجـشناد  صوصخب  ناناوج ، تکرح 

مھ اـم  هلب ، هک  دـنیآیم  هتـشارفا  ندرگ  اـب  شاوـیشاوی  مھ  دـعب  زیخ ، مین  شاوـیشاوی  دـعب  زیخهنیـس ، لوا  دـننکیم  اـنب  تسا ، هدـننک  نـییعت  دـنزیم و  فرح  روـشک  رد 

نیا دنتـشاذگ ، تسد  نآ  رب  دندنابـسچ و  نآ  هب  ار  ناشدوخ  دندمآ و  ییوجـشناد  تکرح  فرط  هقباسدب ، لددـب  تیندـب  بلط  تردـق  یـسایس  یاھهعومجم  رگا  میتسھ !

نوچ دنتـسھ . یناسک  هچ  کانرطخ  یاھهعومجم  نآ  هک  ماهتفگ  احیرـص  اھنآ  هب  دنیآیم ، نم  شیپ  هک  ییوجـشناد  یاھلکـشت  اھعمجت و  نیمھ  زا  یھاگ  تفآ . دوشیم 

کاـپان تین  کـی  دـب و  ناـسنا  کـی  هک  تسھ  یعقاوـم  ماهدروآ . مـھ  مـسا  اـھنآ  یارب  اـما  مروآیمن ؛ مـسا  امـش  شیپ  اـجنیا  رد  دوـش ، شخپ  تـسا  نـکمم  تبحـص  نـیا 

. دتفیب قافتا  یزیچ  نینچ  تسین  رـضاح  دناوتب ، رگا  دزوسیم و  شلد  ناسنا  هک  دنک  هدافتـساوس  بوخ  تکرح  کی  زا  بوخ ، ناسنا  کی  زا  بوخ ، تین  کی  زا  دـھاوخیم 

نایوجشناد دوخ  دش . دھاوخ  ضرغ  ضقن  نیا  دنـشاب ؛ نایوجـشناد  بظاوم  یناسک  مییوگب  دوشیمن  دنـشاب . بظاوم  دیاب  نایوجـشناد  تسا . لیبق  نامھ  زا  مھ  اجنیا 

راک دنھاوخیم  مھ  رگا  دنوشن . کیدزن  مان ، دب  هقباس و  دب  تین و  دب  یاھهعومجم  تین ، دب  یاھتالیکـشت  تین ، دب  یاھعمجت  تین ، دـب  یاھناسنا  هک  دنـشاب  بظاوم  دـیاب 

. دنشاب هتشادن  یراک  ییوجشناد  یهعومجم  هب  دننکب ؛ ریخ  راک  ناشدوخ  دنورب  دننکب ، یریخ 

هدزناش زور  رد  زیمآتیانج  یهعقاو  کی  بالقنا ، زا  لبق  اھلاس  دینیبب ؛ نم ! نازیزع  تساھنامرآ . زا  ندـش  رود  متفگ -  هک  روطنامھ  ییوجـشناد -  شبنج  تافآ  زا  رگید  یکی 

لئاسم هب  نادنمهقالع  روشک و  نالووسم  هن ، اما  میتشاد ! ثداوح  ام  ردقنآ  نوچ  دوش ؛ شومارف  الـصا  رذآ  هدزناش  هک  دننک  یراک  دـشیم  بالقنا ، لوا  زا  داتفا . قافتا  رذآ 

هک یفدـھ  نامھ  رطاخهب  نامیخژد  یهھبج  اھدـعب  هک  داتفا  هاگـشناد  رد  یقاـفتا  یقح ، نخـس  رطاـخهب  زور  نآ  نوچ  ارچ ؟ دـنامب . هدـنز  زور  نیا  یهرطاـخ  دـنلیام  روشک ،

هک نامز  نآ  ینامز ؟ هچ  اکیرما . اب  تیدض  دوب ؟ هچ  زور  نآ  یهلاسم  دیماجنا . رفن  هس  ندـش  هتـشک  هب  دـندرک و  هلباقم  اھنآ  اب  دوب -  مھ  ییالاو  فدـھ  و  دنتـشاد -  ناناوج 

همھ ناھنپ ، هچ  راکـشآ و  هچ  روشک ، نیا  رد  دـندوب . مکاح  روشک  نیا  نووش  مامت  رد  اکیرما ، یماظن  یتاعالطا و  رـصانع  اـکیرما و  میژر  اـکیرما و  تلود  اـکیرما و  تساـیس 

ییاج اجنیا  نوچ  تسا ؛ زور  نآ  دای  هب  دـنوجیم ، ریجنز  دوریمن ، ناشفرط  هب  یمالـسا  ناریا  هکنیا  زا  اھییاکیرما  دـینیبیم  امـش  هک  زورما  دوب . اھییاکیرما  تسد  رد  زیچ 

ناشدوخ لام  ار  اجنیا  نوچ  دندرکیم ؛ ذوفن  لامعا  دنتخورفیم و  ییاقآ  رخف و  هیکرت و - ...  یبرع و  یاھروشک  هقطنم -  یهمھ  هب  اجنیا  زا  دنداتـسیایم و  اھنیا  هک  دوب 

ندوب رطاـخهب  زور  نآ  هتبلا  هک  تسا  هتفرگ  رارق  ساـسح  رایـسب  زکرم  کـی  رد  ییاـیفارغج ، تیعقوم  ظاـحل  زا  امـش  روشک  دیـشاب : هتـشاد  هجوـت  مھ  ار  نیا  دنتـسنادیم !

یارب هک  تسھ  هیسور  ایناث  تسا ؛ مھم  رایسب  هک  دنتسھ  هنایم  یایسآ  یاھروشک  الوا  اما  تسین ، یوروش  زورما  دوب . رتساسح  تھج  کی  زا  اھییاکیرما  یارب  یوروش ،

نیرتگرزب زا  یکی  هیـسور -  رگا  هک  دننادیم  اھنآ  دراد . یـشوھب  همین  تلاح  کی  یگدـنز ، گرم و  نیب  لاح  رد  نالا  هیـسور  تسا . مھم  رایـسب  اکیرما  یارب  صوصخب  برغ و 

کت یارب  اکیرما و  یارب  ردقچ  دشابن ، اکیرما  ذوفن  تحت  دـشاب و  هتـشاد  رادـتقا  دتـسیاب و  شدوخ  یاپرـس  ایند  قطانم  نیرتساسح  زا  یکی  رد  تسناوت  ایند -  یاھروشک 

اما تسین ، یوروش  هکنیا  اب  زورما  سپ ، تسا . مھم  مھ  هیـسور  اذل  دش . دھاوخ  اھییاکیرما  یارب  قباس  یوروش  نامھ  یهگنل  ینعی  تسا ؛ کانرطخ  ایند  ندـش  یبطق 

عمط اھییاکیرما  زورما  دندوب و  یوروش  ذوفن  تحت  زور  کی  هک  دنتسھ  هیروس  قارع و  لثم  ییاھروشک  فرط  نیا  زا  نوچ  تسھ ، هیسور  نوچ  تسھ ، هنایم  یایسآ  نوچ 

. تسا درف  هب  رصحنم  هقطنم  نیا  رد  مھم و  رایسب  یتیعقوم  ناریا ، یمالسا  یروھمج  یسایس  یایفارغج  ییایفارغج و  تیعقوم  زاب  اذل  دننک ؛ فرصت  ار  اھنیا  هک  دنراد 

فیرش  / ١٣٧٨/٠٩/٠١ یتعنص  هاگشناد  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

هدـش توافتم  هتـشذگ  اب  هدرک و  قرف  یلکهب  یـسایس  تھج  هتـشذگ ، هب  تبـسن  درک . ضوع  یلکهب  ار  روشک  یـسایس  یاـیفارغج  یهسدـنھ  دـمآ و  یمالـسا  بـالقنا 

هک تسا  هدـش  یناـسک  یهمھ  هجوت  یارب  یھاـگیاپ  ناریا ، تسا . هدـمآ  دوجوهب  یمدرم  دـصرددص  ماـظن  کـی  یمالـسا ، ینید و  ماـظن  کـی  لقتـسم ، ماـظن  کـی  تسا .

رگا نم  دـنوشیم . لاحـشوخ  ناریا  ییاکیرمادـض  یاھراعـش  زا  زورما  هک  دنتـسین -  مھ  مـک  دنتـسھ -  یناوارف  یاـھتلم  دـنراد . اـکیرما  یهطلـس  زا  یاهدروـخورف  یهدـقع 

لباـقم رد  تردـق  یهمھ  اـب  هک  دراد  دوـجو  اـجنیا  یتـلم  هکنیا  زا  هک  دنتـسھ  یگرزب  فورعم  یاـھروشک  دـیدرکیم . بجعت  امـش  هک  مدروآیم  ییاھمـسا  متـسناوتیم ،

لباقم یهطقن  وجـشناد ، ناونعهب  دـنیایب  هدـع  کی  الاح  یطیارـش ، نینچ  رد  دنلاحـشوخ ! دـننکیم و  ناجیھ  ساسحا  دـنزیم ، فرح  تحارـص  هب  اھییاکیرما  یبلطنوزفا 

؛ تسا ییوجـشناد  شبنج  هب  ندرک  تشپ  نیا  لدتـسمریغ . یقطنمریغ و  تسـس و  چوپ و  رایـسب  نیوانع  تحت  اکیرما  هب  شیارگ  ینعی  دـننک ؛ ملع  ار  رذآ  هدزناش  تکرح 

داینبیب تسـس و  کچوک و  رایـسب  یاھبلاق  رد  ار  اکیرما  اـب  تفلاـخم  یهلاـسم  تسا . نآ  سکع  تسا ؛ رگید  زیچ  کـی  یلکهب  نیا  تسین ؛ ییوجـشناد  شبنج  الـصا  نیا 

ییوجـشناد شبنج  تافآ  زا  یکی  سپ ، تسا . ییوجـشناد  شبنج  تافآ  زا  نیا  دوشیمن . نیا  دـنربب . نیب  زا  ار  هیـضق  لصا  هکنیا  یارب  دـنھد ، رارق  نآ  لاثما  ییارگحانج و 

. دـنک تیامح  هلاسم  نیا  زا  دـیاب  وجـشناد  دوشیم ، حرطم  روشک  رد  یعامتجا  تلادـع  یهلاسم  هک  یتقو  الثم  ای  دـننک . تشپ  ییارگناـمرآ  اـھنامرآ و  هب  هک  تسا  نیمھ 

هرخالاب دـننک ، گنرمک  نوگانوگ  یاھهزیگنا  اـب  یـسایس و  لـیالد  هب  ار  یعاـمتجا  تلادـع  راعـش  دنتـشاد  رارـصا  هک  یناـسک  یتح  هک  تسا  یزیچ  نآ  یعاـمتجا ، تلادـع 

یعامتجا و تلادـع  هب  هک  تسین  یناسنا  چـیھ  ملاع ، نارگلواپچ  ناـیوگروز و  ناربکتـسم و  زا  ریغ  اـیند ، رد  دـننک . حرطم  ار  یعاـمتجا  تلادـع  دـندش  روبجم  دنتـسناوتن ؛

دیاب یسک  هچ  دشیدنیب ؟ نآ  یهرابرد  همھ  زا  رتشیب  دیاب  یسک  هچ  دنک ؟ تیامح  راعش  نیا  زا  دیاب  یسک  هچ  دوشیم ؛ حرطم  روشک  رد  راعش  نیا  دنک . تشپ  نآ  راعش 

، ییوجـشناد یرادیب  ییوجـشناد و  تکرح  نیا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  نایوجـشنادریغ ؟ دراذگب ، درگزیم  دنک و  ثحب  قیقحت و  نآ ، نیمات  یاھھار  یهرابرد  دـنک و  راک  نآ  یارب 

. تساھنامرآ ندرب  دای  زا  اھنامرآ و  ندرک  شومارف  اھنامرآ ، هب  ندرک  تشپ  شبنج ، نیا  تافآ  زا  یکی  سپ ، دورن . اھتھج  سکع  تمس  هب  اقلطم 

فیرش  / ١٣٧٨/٠٩/٠١ یتعنص  هاگشناد  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

رھ تسا . قیقدت  قمعت و  وجشناد ، تیصوصخ  دینک . زیھرپ  تدشهب  یشیدنایحطس  زا  نم ! نازیزع  تسا . ندش  یحطس  ییوجـشناد ، شبنج  مھم  تافآ  زا  رگید  یکی 

اھلاس تدابع  زا  ششزرا  ندرک ، رکف  تعاس  کی  هنس ؛» نیعبس  هدابع  نم  ریخ  هعاس  رکفت  : » هک تسھ  مالسا  رد  ارچ  دینک . تقد  رکف و  شیور  دیونشیم ، هک  ار  یفرح 

ناتتـسود دنکیم ؛ ادیپ  انعم  مھ  ناتهزرابم  دنکیم ؛ ادیپ  انعم  مھ  ناتیگدنزاس  شالت  دنکیم ؛ ادیپ  انعم  مھ  ناتتدابع  دیدرک ، رکف  امـش  رگا  هکنیا  رطاخهب  تسا ؛ رتشیب 

 - دنھدن صیخشت  نمشد  یهھبج  زا  ار  یدوخ  یهھبج  هک  دنوش  ادیپ  ییاھمدآ  یگنج  یهھبج  کی  رد  دینک  ضرف  امش  دیـسانشیم . مھ  ار  ناتنمـشد  دیـسانشیم ، ار 

مدآ دشابن ، هک  رکف  دینیبب  دننزب ! ریت  ناشدوخ  هب  یھاگ  دننزب ، ریت  الاب  یھاگ  دـننزب ؛ ریت  اجنآ  یھاگ  دـننزب ، ریت  اجنیا  یھاگ  دـنخرچب -  ناشدوخ  رود  نادرگرـس  ناریح و 

« ييوجشناد شبنج   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 7هاگياپ  هحفص 2 
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. دنناشکب تمـس  نیا  هب  ار  ییوجـشناد  یهعومجم  نیغورد ، یاھباعل  گنر و  اھنغور و  گنر و  اھراعـش و  اھدایرف و  یوھویاھ  رد  دنھاوخیم  یاهدـع  دوشیم . یروطنیا 

رکف لھا  ناسنا  هچنانچ  دـنکب ، مھ  هابتـشا  باختنا  رد  رگا  دوب . دـھاوخ  یتسرد  باختنا  باختنا ، رکف ، اب  درک . رکف  دـیاب  تسا . رطخ  ییوجـشناد  تکرح  شبنج و  یارب  نیا 

تبحـص یقطنم  دز و  فرح  وا  اب  دوشیمن  دـشاب ، نآ  رد  ییاطخ  کدـنا  رگا  دـنکب ، یباختنا  هنوگرھ  تسین ، رکف  لھا  هک  یمدآ  نآ  دز . فرح  دوشیم  رتتحار  وا  اـب  دـشاب ،

فرح وا  اب  دناوتیم  هاوخریخ  مدآ  رفن  کی  دشاب ، هداتفا  قافتا  مھ  ییاطخ  رگا  دوب ، تقد  رکف و  لھا  یتقو  اما  تسا ؛ شدوخ  یاھتلاھج  اھنتسنادن و  اھبصعت و  میلست  درک ؛

رکف دیاب  درک ؛ دامتعا  دوشیمن  یلقن ، رھ  هب  یمرگ و  ناھد  رھ  هب  یمرگ ، فرح  رھ  هب  یراعـش ، رھ  هب  دوب . یحطـس  دیابن  تساطخ . راک  نیا  لیلد ، نیا  هب  دـیوگب  دـنزب و 

. تسا نیا  تسا ، دنمشوھ  هنازرف و  یاھناسنا  زا  هدمع  راظتنا  هک  یزیچ  نآ  تسا . رکف  ایاضق  ساسا  درک .

فیرش  / ١٣٧٨/٠٩/٠١ یتعنص  هاگشناد  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

رھ تسا . قیقدت  قمعت و  وجشناد ، تیصوصخ  دینک . زیھرپ  تدشهب  یشیدنایحطس  زا  نم ! نازیزع  تسا . ندش  یحطس  ییوجـشناد ، شبنج  مھم  تافآ  زا  رگید  یکی 

تدابع زا  شـشزرا  ندرک ، رکف  تعاس  کی  ١ ؛) «) هنـس نیعبـس  هدابع  نم  ریخ  هعاس  رکفت  : » هک تسھ  مالـسا  رد  ارچ  دـینک . تقد  رکف و  شیور  دیونـشیم ، هک  ار  یفرح 

؛ دنکیم ادیپ  انعم  مھ  ناتهزرابم  دـنکیم ؛ ادـیپ  انعم  مھ  ناتیگدـنزاس  شالت  دـنکیم ؛ ادـیپ  انعم  مھ  ناتتدابع  دـیدرک ، رکف  امـش  رگا  هکنیا  رطاخهب  تسا ؛ رتشیب  اھلاس 

صیخشت نمشد  یهھبج  زا  ار  یدوخ  یهھبج  هک  دنوش  ادیپ  ییاھمدآ  یگنج  یهھبج  کی  رد  دینک  ضرف  امش  دیسانشیم . مھ  ار  ناتنمشد  دیسانشیم ، ار  ناتتـسود 

هک رکف  دـینیبب  دـننزب ! ریت  ناشدوخ  هب  یھاگ  دـننزب ، ریت  الاب  یھاگ  دـننزب ؛ ریت  اجنآ  یھاگ  دـننزب ، ریت  اجنیا  یھاـگ  دـنخرچب -  ناـشدوخ  رود  نادرگرـس  ناریح و  دـنھدن - 

تمس نیا  هب  ار  ییوجشناد  یهعومجم  نیغورد ، یاھباعل  گنر و  اھنغور و  گنر و  اھراعـش و  اھدایرف و  یوھویاھ  رد  دنھاوخیم  یاهدع  دوشیم . یروطنیا  مدآ  دشابن ،

ناسنا هچنانچ  دنکب ، مھ  هابتـشا  باختنا  رد  رگا  دوب . دھاوخ  یتسرد  باختنا  باختنا ، رکف ، اب  درک . رکف  دیاب  تسا . رطخ  ییوجـشناد  تکرح  شبنج و  یارب  نیا  دـنناشکب .

یقطنم دز و  فرح  وا  اب  دوشیمن  دـشاب ، نآ  رد  ییاطخ  کدـنا  رگا  دـنکب ، یباختنا  هنوگرھ  تسین ، رکف  لھا  هک  یمدآ  نآ  دز . فرح  دوشیم  رتتحار  وا  اب  دـشاب ، رکف  لھا 

اب دناوتیم  هاوخریخ  مدآ  رفن  کی  دشاب ، هداتفا  قافتا  مھ  ییاطخ  رگا  دوب ، تقد  رکف و  لھا  یتقو  اما  تسا ؛ شدوخ  یاھتلاھج  اھنتسنادن و  اھبصعت و  میلست  درک ؛ تبحص 

؛ درک دامتعا  دوشیمن  یلقن ، رھ  هب  یمرگ و  ناھد  رھ  هب  یمرگ ، فرح  رھ  هب  یراعـش ، رھ  هب  دوب . یحطـس  دـیابن  تساطخ . راک  نیا  لیلد ، نیا  هب  دـیوگب  دـنزب و  فرح  وا 

. تسا نیا  تسا ، دنمشوھ  هنازرف و  یاھناسنا  زا  هدمع  راظتنا  هک  یزیچ  نآ  تسا . رکف  ایاضق  ساسا  درک . رکف  دیاب 

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

تحت متفگ ، هک  روطنامھ  هتبلا  دننادرگرب . هرابود  ار  یبرغ -  یریذپلیمحت  نامھ  هب  تشگرب  طخ  برغ -  هب  عاجترا  طخ  دـنددصرد  یبرغ  یاھیچتاغیلبت  اھنیـسیروئت و  زورما 

نارود یوجشناد  دناوتیمن  رگید  هرود  نیا  یوجشناد  دنیوگیم  نامتفگ . رییغت  یروئت  ندش و  یناھج  یروئت  ون ؛ فرح  کی  ناونع  هب  هنارکفنـشور ؛ هبـش  یروئت  کی  ناونع 

هدمآرس یرادهیامرس  اب  یهزرابم  یھاوختلادع و  نارود  تسا ؛ هتـشذگ  نتفگ ، رابکتـسا  رب  گرم  رابکتـسا و  رامعتـسا و  اب  تیدض  نارود  دنیوگیم  دشاب . یرامعتـسادض 

، ینیبعقاو نامتفگ  ندش ، یناھج  یناھج ، نامتفگ  زا  تسا  ترابع  ییوجـشناد  دـیدج  نامتفگ  تسا ؛ هدـش  مامت  یـسایس  یالوت  یربت و  یھاوخنامرآ و  نارود  تسا ؛

. تسا ندـش  ییاکیرما  شنطاب  اما  تسا ؛ ندـش  یناـھج  شمـسا  ندـش ، یناـھج  نیا  ندـش ! اـکیرما  رکـشل  یھایـس  ینعی  یناـھج ؛ نیون  مظن  هب  نتـسویپ  ناـمتفگ 

یاـھتلم رد  هک  یمیظع  یرادـیب  مغریلع  هدـیبوک ، یزوریپ  یاـھهلق  رب  هک  ییاـھمچرپ  مـغریلع  هدرک ، هـک  ییاھتدـھاجم  مـغریلع  ناریا  تـلم  هـک  تـسا  نـیا  شیاـنعم 

نیا زج  هدنکتسوپ  تخل و  تروص  هب  فدھ  دوش . اھییاکیرما  عفانم  نیمات  رازبا  هلمع و  رکـشل و  یھایـس  بالقنا ، زا  لبق  نارود  لثم  هرابود  دـیاب  هدروآ ، دوجو  هب  ناملـسم 

. دننک ناھنپ  ار  فدھ  نیا  تفرشیپ -  لوحت و  ندش و  یناھج  ابیز -  یاھمان  ریز  رد  دنھاوخیم  اما  تسین ؛ یرگید  زیچ 

ییوجشناد  / ١٣٨١/٠٨/٠۶ شبنج  یرسارس  شیامھ  نیمود  هب  مایپ 

میحرلا نمحرلا  هللامسب 

زیزع نایوجشناد  ناناوج و 

ار یئوجشناد  یاھیئامھدرگ  یعیبط  تیباذج  هک  تسیرگید  نشور  یهطقن  نیا  دناهدرک . تکرش  نایوجـشناد  زا  یددعتم  یاھهعومجم  یئوجـشناد  یئامھدرگ  نیا  رد 

. دزاسیم فعاضم 

یهمزـال هک  یطاـشن  یھاـگآ و  یهزیگنا  اـب  وا  تسا . هدوب  روـشک  یراـج  لـئاسم  نیرتـمھم  یوجتـسج  رد  هراوـمھ  نوـنک  اـت  بـالقنا  زا  شیپ  زا  هاـگآ  دـھعتم و  یوجـشناد 

یعیبط تیصوصخ  زین  نیا  دھن . ماگ  نآ  هار  رد  دنک و  وجتسج  لئاسم  هنوگ  نیا  یریگیپ  رد  ار  دوخ  روآدھعت  الاو و  یاھنامرآ  هک  تسا  نآ  یپ  رد  تسیئوجـشناد ، یاھطیحم 

 . تسیئوجشناد یاھطیحم  یارب  یرگید 

تلادـع هب  دـشابن ، مھ  هعماـج  فعـضتسم  یاھرـشق  زا  هتـساخرب  دوخ  هچ  رگا  ناوـج  یوجـشناد  تسا . تلادـع  یهلئـسم  روـشک  لـئاسم  دـنلب  تسرھف  زاغآرـس  زورما 

. درگنیم لیدبیب  گرزب و  یوزرآ  کی  مشچ  هب  یتاقبط  یاھفاکش  ندرک  رپ  یعامتجا و 

سوملم یعقاو و  تلادع  تلادع -  رگا  دشاب . هدنیآ  لاح و  یارب  وا  یلمع  یاھهمانرب  اھتواضق و  یهیاپ  دـناوتیم  و  تسا . کرابم  جرا و  رپ  وجـشناد  رد  هزیگنا  ساسحا و  نیا 

 . دریگ رارق  لاوس  دروم  روشک  تایعقاو  رد  تلادع  دض  یهدیدپ  رھ  دیاب  سپ  تساھیزیرهمانرب ، فدھ  نامرآ و  وزرآ و  تلادع -  زا  نتفگ  نخس  طقف  هن  و 

، دندوب یھت  شیپ  یدنچ  ات  هک  یناتسد  رد  هدروآرب  رس  یاھتورث  نازیرهمانرب ، لمع  نھذ و  رد  یتاقبط  فاکش  شرتسگ  هب  یئانتعایب  نالوئسم ، نایم  هافر  یهقباسم 

یهـمھ ناـنآ  یئوررپ  یگنرز و  هـک  یرــصانع  هـب  نداد  نادـیم  یتافیرــشت ، افرــص  یاـھراک  رد  یلوا  قـیرط  هـب  و  تیوـلوا ، نودـب  یاھمادـقا  رد  یموـمع  لاوـما  ندرک  هـنیزھ 

تردـق بسک  یهنیزھ  ارنآ  دـنراد  یگدامآ  هک  یناـسک  تسد  رد  تورث  ندـش  هوبنا  کاـنرطخ  رایـسب  یهدـیدپ  هصـالخ  و  دـیاشگیم ، ناـنآ  یور  هب  ار  یداـصتقا  یاـھھاگولگ 

. دنروآیم درگ  دناهدرک  هنیزھ  هک  ار  هچنآ  فاعضا  یسایس  تردق  نآ  رب  هیکت  اب  هتبلا  و  دننک . یسایس 

نینچ هب  نونظم  هک  یناـسک  زا  دـباییم و  هجوـتم  نآ  هب  ار  دوـخ  لد  نھذ و  یمالـسا  لدـع  هب  دـقتعم  ناوـج  رھ  هک  تسیزیگنارب  ماھفتـسا  یاـھهطقن  نآ  لاـثما  اـھنیا و 

هبلاطم ار  اھداسف  نیا  ندرک  نکهشیر  یارب  هناعطاق  درکلمع  یئاضق  هاگتـسد  سلجم و  تلود و  زا  نآ  رانک  رد  نینچمھ  و  دـبلطیم . خـساپ  دـنوشیم  هتخانـش  یتافلخت 

. دنکیم

. دنامب توافتیب  نآ  هب  تبسن  دناوتیمن  نموم  دھعتم و  یوجشناد  ناوج  لسن  تسام و  روشک  یهلئسم  نیرتحرطم  نیرتمھم و  نیا  زورما 

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

« ييوجشناد شبنج   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 7هاگياپ  هحفص 3 
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هب ام  هک  تسا  یبلطم  تسا و  هلاسم  نیرتمھم  دش -  دھاوخ  مھ  سکعنم  هک  دینکیم -  باترپ  هعماج  روشک و  یاضف  رد  ار  رکف  نیا  اجنیا و  دـییآیم  امـش  هکنیا  سفن 

راک هب  مھ  یزاین  مینک و  یشیامن  راک  میھاوخیمن  دیامن . هبلاطم  ار  نآ  حرطم و  ار  رکف  نیا  دیاب  دنک و  رکف  دیاب  هک  دنک  ساسحا  ام  ناوج  میھاوخیم  ام  میراد . جایتحا  نآ 

دنک تیوقت  شدوخ  رد  ار  ساسحا  نیا  تسا -  عیـسو  هدرتسگ و  رایـسب  روشک  حطـس  رد  هک  ییوجـشناد  یهعومجم  صوصخب  ام -  ناوج  هکنیا  هب  اما  میرادن ؛ یـشیامن 

. میراد زاین  دنک ، شالت  نآ  یارب  ساسحا و  دوخ  رد  هنیمز  نیا  رد  یدھعت  دیاب  دراد و  تیلووسم  شقن و  روشک  یهدنیآ  رد  هک 

نامرک  / ٠٢/١٩/١٣٨۴ ناتسا  نایوجشناد  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هب هاگن  زورما و  یاھتیلاعف  هب  هاگن  نایم  تبسن  هک  تسا  نیا  نآ  دندرک و  رکذ  ار  یتسرد  رایسب  یهتکن  ییوجـشناد -  یاھلکـشت  یهدنیامن  زیزع -  یوجـشناد  نیا  هتبلا 

یورارف هک  ییاھشلاچ  روشک و  یهدنیآ  هب  روشک ، لئاسم  هب  ینالک  هاگن  ام  رگا  نکیل  دوش ؛ تیاعر  دیاب  ییوجـشناد  شبنج  ییوجـشناد و  یاھتیلاعف  رد  هدنیآ  فیلاکت 

. تشاد دھاوخ  دوجو  یمگردرس  لامتحا  مھ  یلعف  یاھتیلاعف  رد  هکلب  مینک ، میسرت  ار  هدنیآ  فیاظو  میناوتیمن  اھنت  هن  میشاب ، هتشادن  دراد ، رارق  روشک  تلم و 

نایوجشناد  / ١٣٨٧/٠٧/٠٧ رادید  رد  تانایب 

ار بلطم  نیا  هک  یردارب  نامھ  اقافتا  تسین . ماھبا  راـچد  چـیھ  میوگیم  نم  تسا ! ماـھبا  راـچد  یئوجـشناد  شبنج  یهدـنیآ  لـئالد ، نیا  هب  هک  دـنتفگیم  ناتـسود  زا  یکی 

؛ دیھدب ماجنا  دیاب  ار  اھراک  نیمھ  یماھبا !؟ هچ  رگید  بوخ ، دندرکیم ؛ رکذ  دھدب ، ماجنا  دیاب  یئوجشناد  شبنج  هک  مھ  ار  یئاھراک  یئوجـشناد و  شبنج  فئاظو  دنتفگ ،

اب یوزوح ، یهعومجم  اب  هارمھ  یئوجشناد ، یهعومجم  هک  تسا  یعیسو  یرکف  تاسلج  لیکشت  مزال ، یاھراک  زا  یکی  دسریم  مرظن  هب  نم  . دصقم نیا  اب  فدھ ، نیا  اب 

دشخبب ار  یتارمث  نامھ  دناوتیم  حیحـص  تسرد و  رکف  ندنکارپ  رکف و  شرتسگ  دننک . رکف  نوگانوگ  لئاسم  یهرابرد  دننیـشنب  ات  دروایب  دوجو  هب  دناوتیم  بوخ ، یزیرهمانرب 

یریگتھج حیحص و  تکرح  کی  اب  هشیدنا ، نادیم  هب  ون  فرح  ندروآ  یئافوکش ، ینعی  میراد ؛ عقوت  وجشناد  زا  مولع  تفرـشیپ  یروانف و  ملع و  لئاسم  یاھهنیمز  رد  ام  هک 

. تسا نیا  اھراک  زا  یکی  تسرد .

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

. دراد یبلاج  رایـسب  خـیرات  ام  روشک  رد  ییوجـشناد -  شبنج  دوشیم  هتفگ  وا  هب  فراعتم  نابز  رد  هک  اھهاگـشناد -  رد  تسا  یھاوخنامرآ  یهلئـسم  نآ  هک  مود  ناـیرج 

ماظن تسا و  یطئارـش  رد  روشک  نوچ  دوشب ؛ فقوتم  دناوتب  هک  تسین  یزیچ  نیا  دنک و  ادـیپ  همادا  دـیاب  تکرح  نیا  هک  منکیم  هیکت  شیور  میوگیم و  تھج  نیا  زا  ار  نیا 

رد ام  روشک  رد  یئوجشناد  شبنج  نیا  دشاب . هتـشاد  روضح  یتسیاب  شرانک  رد  یئوجـشناد  شبنج  امتح  هک  دراد  یتاصتخم  اھیگژیو و  تخاس و  یمالـسا ، یروھمج 

یئوجشناد شبنج  تازیمم  نیا  تسا . هدوب  هاوختلادع  تدشب  قانتخا و  دض  دادبتسا ، دض  هطلس ، دض  رابکتـسا ، دض  هشیمھ  دوخ ، یهدش  هتخانـش  هدش و  تبث  خیرات 

تسد رد  دناوتیمن  یئوجشناد  شبنج  تسد  تسین . قداص  دشاب ، هتشادن  ار  تازیمم  نیا  اما  دشاب ، یئوجشناد  شبنج  یعدم  یـسک  رگا  زورما . ات  تسا  لوا  زور  زا  ام 

شبنج تـسین . یئوجــشناد  شبنج  نـیا  دـننارذگیم ؛ غـیت  مد  زا  ار  مدرم  ناتــسناغفا  رد  دـننکیم ، تیاـنج  قارع  رد  دـننکیم ، ماـع  لـتق  نیطــسلف  رد  هـک  دـشاب  یناـسک 

رادفرط یروتاتکید و  دض  هطلس ، دض  یرابکتسا ، دض  هک  دشاب -  مھ  رگید  یاھروشک  زا  یلیخ  رد  دیاش  تسا -  روجنیا  لقاال  ام  روشک  رد  شتیصاخ  تلصخ و  یئوجشناد 

. تسا رذآ  نیمھ ١۶  تکرح ، نیا  یهدش  هتخانش  عطقم  ای  تکرح  نیا  عورش  تسا . تلادع 

تـسا مدای  نم  دراد . یتاـکرحت  شیب  مک و  یئوجـشناد  شبنج  تساـم -  روشک  رد  یمالـسا  ینید و  تضھن  تیناـحور و  تضھن  عورـش  هک  لاس ۴٢ -  ات  لاـس  نآ  زا  دـعب ،

رد شجوا  لاس ١٣۴١ و  رد  تیناحور  تضھن  ات  دنک ؛ ادیپ  زورب  دندادیمن  هزاجا  دشیم و  بوکرـس  تدشب  اھتنم  دنتـشاد ، یتاکرحت  اھوجـشناد  یاھلاس ٣٨ و ٣٩ و ۴٠ و ،... 

تیناحور تضھن  عورـش  هک  تسا  نیب ١٣۴٢  هک  یلاس  هدزناپ  مامت  رد  ینعی  دینکیم ؛ هدـھاشم  ار  یئوجـشناد  شبنج  یهناشن  امـش  زاب  اجنیا  هک  دـش ، عورـش  لاس ۴٢ 

، روشک یاھهاگـشناد  دـینکیم . هدـھاشم  ار  یئوجـشناد  شبنج  وا ، رانک  رد  تیناـحور و  شوداـشود  اـج و  همھ  رد  امـش  داـتفا ، قاـفتا  بـالقنا  یزوریپ  هک  ات ١٣۵٧  دـشاب ،

؛ میدوب دھاش  نامدوخ  مھ  کیدزن  زا  ام  ار  نیا  هک  تدم -  نیا  لوط  مامت  رد  تضھن  یساسا  یاھوزاب  زا  یکی  تسا و  تیلاعف  کرحت و  زکرم  روشک ، یئوجشناد  یاھطیحم 

تیناحور تضھن  زا  کفنیال  شخب  کی  اھهاگـشناد  نیاربانب ، دننایوجـشناد . دناهدومزآ -  دناهدرک و  هبرجت  ار  نیا  همھ  مھ  دندوب و  تازرابم  تضھن و  راک  رد  هک  یناتـسود  مھ 

یئاھهورگ اذل  ناملـسم . یاھوجـشناد  هب  دوب  طوبرم  بلاغ ، تکرح  نآ  نکل  دندوب ، مھ  هریغ  تسیـسکرام و  ینید و  دض  یداحلا و  یاھنایرج  اھهاگـشناد  رد  هتبلا  دـندوب .

همھ رد  میدرک -  هبرجت  نامدوخ  ام  هک  فلتخم  یاھلاس  رد  نوگانوگ  یاھنادـنز  نیا  اھنادـنز -  رد  الثم  تفرگیم  ماجنا  هک  یئاھراک  و  زراـبم -  یاـھهورگ  دـشیم -  لیکـشت  هک 

دھشم و یاملع  دھـشم ، نویناحور  ام  هک  دش  بجوم  نیمھ  دندادیم . لیکـشت  ار  اھینادنز  یهدمع  نایوجـشناد  نویناحور و  ینعی  دنتـشاد ؛ روضح  مھ  اھوجـشناد  اج ،

؛ تفرگ ماجنا  اضر  ماما  یکشزپ  یھاگشناد  زکرم  رد  نصحت  نیا  میھدب ، ماجنا  نصحت  میتساوخیم  یتقو  بالقنا ، یزوریپ  زا  لبق  لاس ۵٧ ، رد  دھشم  مدرم  زا  یریثک  عمج 

ماـجنا نارھت  هاگـشناد  رد  دوب -  هدـش  ریخاـت  ناـشیا  دورو  رد  هک  ماـما -  دورو  یارب  نیزراـبم  نویبـالقنا و  نویناـحور و  اـملع و  نصحت  مھ  نارھت  رد  هاگـشناد . تیزکرم  ینعی 

. دش زوریپ  بالقنا  ات  تسوجشناد ، شقن  هاگشناد و  شقن  یهدنھدناشن  اھنیا  تفرگ .

هاپـس لیکـشت  یهلئـسم  لوا ، یاـھهام  ناـمھ  رد  تسا . یبـیجع  یهنحـص  یئوجـشناد -  روـضح  یئوجـشناد ، شبنج  یئوجـشناد -  تکرح  نـیا  بـالقنا  یزوریپ  زا  دـعب 

داـھج اھوجـشناد  دوخ  هک  تساھوجـشناد ، دوخ  یهلیـسو  هب  یگدـنزاس  داـھج  لیکـشت  هاـم ، دـنچ  یهلـصاف  هب  تسا و  هاپـس  رد  نایوجـشناد  لاـعف  روضح  نارادـساپ و 

دعب هام  دنچ  دوب . یگدنزاس  داھج  یمالـسا ، ماظن  تاراختفا  تاکرب و  زا  یکی  هک  دندرب ، شیپ  ار  نآ  ناشدوخ  دنداد ؛ هعـسوت  ار  نآ  ناشدوخ  دنداد و  لیکـشت  ار  یگدنزاس 

دندوب وجشناد  ریغ  اھنآ  زا  یلیخ  اقافتا  هک  دندوب ، هدرک  ناشدوخ  یهنال  ار  هاگشناد  هک  دوب  یحلسم  رـصانع  اب  یهلباقم  هھجاوم و  رد  نایوجـشناد  روضح  مود  جوم  نیا ، زا 

هک یسک  دننک . هزرابم  بالقنا  اب  هکنیا  یارب  دندوب  هدرک  عمج  ار  لئاسو  نیا  اھنآ  کجنران ! تامھم و  گنفت و  تاحیلست و  زکرم  هب  دوب  هدش  لیدبت  نارھت  هاگـشناد  نیمھ  و 

. داد ناشن  ار  شدوخ  مھ  اجنیا  هک  اھوجشناد  میظع  تکرح  دندوب ؛ اھوجشناد  دوخ  دنک ، هلازا  نارھت  هاگشناد  زا  ار  اھنیا  تسناوت 

اھنیا لاثما  نایلـسوتم و  دـمحا  جاح  نیمھ  اھنآ  زا  یکی  هک  دراد  دوجو  نآ  زا  یفلتخم  یاـھهنومن  هک  تسا  هھبج  رد  اھوجـشناد  روضح  سدـقم ، عاـفد  عورـش  اـب  لاس ۵٩ 

زا ار  ناتـسدرک  یهقطنم  گنج ، لوا  زا  دعب  هام  شـش  جـنپ  گنج ، لوا  یاھهام  نامھ  رد  هدـنب  تبرغ -  نیع  رد  ناتـسدرک ، رد  برغ  یهقطنم  دـنتفر  دـندش  دـنلب  هک  دـندوب 

رد اھورین  نیرتصلخم  نیا  نمشد ، یمئاد  نارابمب  نمشد و  لاعف  روضح  اب  یحالسیب و  یئاھنت ، رد  و  دوب -  هدش  هدیشاپ  هناک  همھ  رس  رب  اجنآ  تبرغ  درگ  مدید ؛ کیدزن 

هیلع یلص هللا   ) هللالوسر دمحم  تایلمع  دنداد -  ماجنا  شناتـسود  راوگرزب و  رادرـس  نیا  هک  یتایلمع  نیبملاحتف -  تایلمع  زا  لبق  هک  دنداد  ماجنا  ار  یگرزب  یاھراک  اجنآ 

نآ هک  دـندرک  ادـیپ  روضح  هزیوھ  یارجاـم  رد  هک  دنتـسھ  یئاھوجـشناد  رگید  یهنوـمن  کـی  تسا . نایوجـشناد  روـضح  زا  هنوـمن  کـی  نآ ، هک  دـنداد  ماـجنا  ار  ملـس ) هلا و  و 

یـسودق و دیھـش  یدھلاملع و  دیھـش  مدید ؛ یریگرد ، دربن و  یهقطنم  فرط  هب  ید -  زور ١۴  دنتفریم -  دنتـشاد  اھنیا  هک  یزور  نامھ  رد  افداصت  هدـنب ، مھ  ار  اھوجـشناد 

تـشھ نارود  لوط  رد  ام  لاعف  یاھورین  یهدننک  نیمات  یاھـشخب  زا  یکی  اعقاو  ینعی  گنج . رخآ  ات  درک  ادـیپ  همادا  هتبلا  هک  تسا  یاـھلاس ۶٠ و ۶١  هب  طوبرم  نیا  نارگید .

طاقن زا  یکی  هک  دش  لیکشت  یھاگـشناد  داھج  دش ، ماجنا  اھهاگـشناد  یئاشگزاب  یتقو  یهھد ۶٠ ، لئاوا  نامھ  رد  هک  مھ  دعب  دندوب . اھهاگـشناد  سدـقم ، عافد  لاس 

. تسا یئوجشناد  شبنج  تسد  هب  یسوساج  یهنال  ریخست  لاس ۵٨ ، رد  مھ  اھنیا  زا  لبق  تسا . یھاگشناد  داھج  راختفا ، یهیام  زکارم  زا  یکی  ساسح و 

شدوخ راک  زا  یتدم  زا  دعب  هدوب ، لاعف  یسوساج  یهنال  ریخست  رد  شدوخ  هک  یسک  نآ  تسا  نکمم  تسا . یئوجشناد  شبنج  وضع  وجشناد ، ثیح  هب  وجـشناد  الاح 

یگدـنز و یاـھیراتفرگ  یرگید ، یهھرب  رد  دنتـشاد ، روـضح  یئوجـشناد  شبنج  رد  هک  یناـسک  زا  یلیخ  میراد ! مھ  یئاھهدشنامیـشپ  اـم  هکنیااـمک  دوـش -  نامیـشپ 

« ييوجشناد شبنج   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 7هاگياپ  هحفص 4 
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. تسا تاکرح  نیا  نیرتمھم  زا  یکی  یسوساج  یهنال  ریخست  تکرح  نیا  هک  تسوجشناد ، هب  طوبرم  گرزب  تکرح  نکل  تفرگ -  اھنیا  زا  ار  مدق  تابث  فلتخم ، یاھهزیگنا 

نایوجـشناد روضح  ریطخ ، ساـسح و  یاـھهظحل  نوگاـنوگ ، ثداوح  بـالقنا ، لوط  رد  فـلتخم ، یاـھنارود  ماـمت  رد  دراد . همادا  مھ  زورما  اـت  تسا ، هچخیراـت  کـی  نیا  ـالاح 

دض تسا : یئوجشناد  شبنج  هب  نم  هاگن  یئوجشناد و  شبنج  زا  نم  تشادرب  نیا  دنک . تیادھ  حیحـص  تھج  رد  ار  اضف  هتـسناوت  تشذگاب ، هاوختلادع ، دھعتم ، نموم ،

نیا یهمھ  رد  تسا . یئوجـشناد  شبنج  تایـصوصخ  اھنیا  یفارحنا ؛ یاھـشیارگ  دـض  هنایوگروز ، هنایارگلمجت و  تیمکاح  دـض  یرگیفارـشا ، دـض  داـسف ، دـض  یرابکتـسا ،

یـسایس و یاـھنامتفگ  دـناهتخاس ، یرکف  یاـضف  دـناهدوب ، زاـسنامتفگ  اھوجـشناد  هدوب . یرثوم  لاـعف و  روضح  اھهنحـص ، نیا  رد  نایوجـشناد  روضح  بـالقنا ، یاـھلاس 

. هتشاد دوجو  نیا  یدایز  دراوم  رد  هک  دناهدرک ، مکاح  هعماج  رد  ار  یبالقنا 

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

دنلب قاط  یور  رب  هک  تسا  یئاھزیچ  نامھ  یئوجـشناد  یاھلکـشت  یلـصا  یاھفدـھ  دـننکن . مگ  ار  ناشیاھفدـھ  دنـشاب  بظاوم  یئوجـشناد  یاھلکـشت  هکنیا ، رگید  و 

راـکیپ هزراـبم و  رد  تکرـش  روضح و  ملع ، تفرـشیپ  هب  کـمک  یلم ، داـحتا  هب  کـمک  روـشک ، تفرـشیپ  هب  کـمک  رابکتـسا ، اـب  تیدـض  هدـش : هتـشون  یئوجـشناد  شبنج 

مھ یئوجـشناد  یهندـب  زا  اھلکـشت  هتبلا  دـننکن . شوـمارف  دـیاب  ار  نیا  تسا ؛ یلـصا  فدـھ  اـھنیا  اھینمـشد ؛ رب  اـھهئطوت و  رب  ندـمآ  بلاـغ  یارب  ناریا  تلم  یناـگمھ 

دنشاب . کیدزن  اھوجشناد  هب  دوشب . اھوجشناد  میسقت  بجوم  لکشت ، هک  دشابن  روجنیا  ینعی  دننک ؛ ادج  دیابن  ار  ناشدوخ 

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

رد ار  اضف  هتـسناوت  تشذـگاب ، هاوختلادـع ، دـھعتم ، نموم ، نایوجـشناد  روضح  ریطخ ، ساسح و  یاھهظحل  نوگانوگ ، ثداوح  بالقنا ، لوط  رد  فلتخم ، یاھنارود  مامت  رد 

تیمکاح دض  یرگیفارـشا ، دض  داسف ، دض  یرابکتـسا ، دض  تسا : یئوجـشناد  شبنج  هب  نم  هاگن  یئوجـشناد و  شبنج  زا  نم  تشادرب  نیا  دـنک . تیادـھ  حیحـص  تھج 

، اھهنحـص نیا  رد  نایوجـشناد  روضح  بالقنا ، یاـھلاس  نیا  یهمھ  رد  تسا . یئوجـشناد  شبنج  تایـصوصخ  اـھنیا  یفارحنا ؛ یاھـشیارگ  دـض  هناـیوگروز ، هناـیارگلمجت و 

نیا یدایز  دراوم  رد  هک  دناهدرک ، مکاح  هعماج  رد  ار  یبالقنا  یـسایس و  یاھنامتفگ  دناهتخاس ، یرکف  یاضف  دـناهدوب ، زاسنامتفگ  اھوجـشناد  هدوب . یرثوم  لاعف و  روضح 

. هتشاد دوجو 

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

؛ ندرک راـک  لـئاسم  یور  یقمع  ینعی  یمالـسا ، میھاـفم  یور  رب  راـک  زا  تـسا  تراـبع  ییوجـشناد ] ناـیرج  ییوجـشناد و  یاھلکــشت  یراذـگریثات  ] تاـمازلا نـیا  زا  یکی 

هدـھاشم ار  قمعت  یاھهناشن  اھنآ -  یهمھ  رد  میوگیمن  الاح  اھتبحـص ، زا  یـضعب  رد  دـندرک -  ناتـسود  نیا  هک  ییاھتبحـص  رد  زورما  هتبلا  نم  دـنزیم . ررـض  یرگنیحطس 

. تسا لوا  طرش  نیا  دنکیم . هاگن  یقمع  هاگن  اب  لئاسم ، هب  وجشناد  ناوج  هناتخبشوخ  مدید  مدرک .

رد دونـشیم  ناسنا  هدـش و  جـیار  یلیخ  اریخا  هک  ییاھزیچ  یهلمج  زا  تسین ؛ یمالـسا  انطاب  هک  یمالـسا  رھاظهب  یاھراعـش  دوشیم ، هداد  ییاھراعـش  کـی  یھاـگ 

فیرعت هچ ؟ ینعی  اما  تسا ؛ گنشق  شاینامحر  مھ  تسا ، گنشق  شمالـسا  مھ  تسا ، یگنـشق  یهملک  بخ ، تسا ؛] « ] ینامحر مالـسا  ، » اھهتفگ رد  اھهتـشون و 

، لاعتم یادـخ  تسا . منھج  یاراد  مھ  تسا ، تشھب  یاراد  مھ  تسا ؛ نیبقاعملادـشا »  » مھ تسا ، میحر  نامحر و  مھ  لاعتم ، یادـخ  بخ ، تسیچ ؟ ینامحر  مالـسا 

رد نموم ، دروم  رد  شتواضق  دوشیم ، هتفگ  هک  ینامحر  مالـسا  ( ١ . ) نووتـسی اقـساف ال  ناک  نمک  انموم  ناک  نمفا  هدرواین ؛ باسح  هب  روجکـی  ار  نینموم  ریغ  نینموم و 

اناـیحا طـلغ و  تسا  یراـک  یباـیقمع ، نودـب  هملک  کـی  ندرک  باـترپ  روطنیمھ  تسیچ ؟ نمـشد  ریغ  رفاـک  دروـم  رد  نمـشد ، دروـم  رد  رفاـک ، دروـم  رد  نموـم ، ریغ  دروـم 

مالسا نیا  هک  دنکیم  ساسحا  بوخ  دنکیم و  هدھاشم  ناسنا  دنربیم ، راک  هب  ار  ینامحر » مالسا   » ریبعت نیا  تاراھظا  تاجتـشون و  اھفرح و  رد  هک  اھیـضعب  هدننکهارمگ .

ناونع مسیلاربیل و  ریبـعت  هتبلا  دوشیم . هتفگ  مسیلاربـیل  نآ  هب  برغ  رد  هک  یزیچ  نآ  ینعی  مسیلاربـیل ، زا  یهتفرگتئـشن  فراـعم  یارب  تسا  یاهژاودـیلک  کـی  یناـمحر 

هملک یعقاو  یاـنعم  هب  مسیلاربیل  هب  داـقتعا  هن  دـنلاربیل ، هن  اـھنآ  اـعقاو  نوچ  تسا ؛ یطلغ  ریبعت  مھ  یبرغ  یژولوئدـیا  یبرغ و  گـنھرف  یبرغ و  ندـمت  یارب  مسیلاربـیل 

. اقلطم تسا ؛ ینامحر  هن  تسا ، مالسا  هن  نیا ، تسا ، نیا  هب  یهراشا  ینامحر  مالسا  رگا  مسیلاربیل . تسا  یحالطصا  کی  الاح  بخ  یلو  دنراد ؛

مق  / ١٢/٢۵/١٣٩۴ هیملع  هزوح  یالضف  بالط و  ناگدنیامن  عمجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

لئاسم زا  یخرب  یور  رب  یراذـگریثات  یکدـنا  اـی  هاگـشناد ، طـیحم  رد  تسا  هدـنام  دودـحم  رگید ، یاـھاج  رد  مھ  اـم ، روشک  رد  مھ  هشیمھ ، ییوجـشناد  تازراـبم  اـھتنم 

تاراھظا یتقو  تسا . ناشتیصوصخ  نیا  هدشن ؛ یمومع  لوحت  یمومع و  تکرح  کی  هب  بالقنا و  کی  هب  لیدبت  ییوجـشناد  تازرابم  تقوچیھ  هتـشاد ؛]  ] روشک یمومع 

یتازرابم هاگشناد ، تازرابم  هلب ، تسین ؛ یفرح  بخ ، یلیخ  دندوب ؛ تازرابم  نیا  راذگناینب  هاگـشناد  هزوح و  الثم  هک  دنیوگیم  دوشیم و  هتفگ  دنیبیم ، ناسنا  ار  یمومع 

تکرـش الومعم  تازرابم  رد  اھوجـشناد  یهمھ  الوا  هک  تسا  نیا  شتوافت  اـھتنم  دروآیم  دوجوهب  اھرھـش  رد  یثداوح  دـنکیم ، داـجیا  یتـالوحت  هاگـشناد  دوخ  رد  هک  تسا 

، نامدوخ روشک  رد  هن  نامدوخ ، یهرود  رد  هن  ام  زگرھ  اھتنم  دنھدیم  ماجنا  ییاھراک  دننکیم ، ییاھتیلاعف  مھ  هورگ  نآ  دننکیم ؛] هزرابم  هک   ] دنتسھ یھورگ  کی  دننکیمن ؛

دودـح اـھفرح ؛ نیا  زا  بـالقنا و  یموـمع و  لوـحت  مـیژر و  رییغت  ماـظن و  رییغت  هـب  دوـشب  یھتنم  ییاـج  کـی  رد  ییوجـشناد  تازراـبم  هـک  میاهدـیدن  رگید  یاـھروشک  رد  هـن 

یرکف کی  شدوخ  یهداوناخ  رد  هک  تسا  نیا  دراد ، وجـشناد  هک  یریثات  رثکادح  درادن ؛ یعامتجا  دادتما  ذوفن و  وجـشناد  هک  تسا  نیا  مھ  شتلع  تسا ؛ نیا  ییوجـشناد 

نایوجـشناد تازرابم  نادردق  ام  هلب ، دوب ؛ روجنیمھ  مھ  ام  روشک  رد  دودحم . یاھطیحم  کی  ای  هداوناخ  لخاد  رد  دنک  جـیورت  دـینک  ضرف  الثم  ار  یزیچ  کی  ای  دـنکب  داجیا  ار 

تـسرد نیا  مدرک  ضرع  هک  یزیچ  نیا  تازراـبم ، نیا  ریثاـت  میوقت  رد  یباـیزرا و  رد  نکل  میھدـیم  تیمھا  میـسانشیم ، ردـق  یلیخ  ار  بـالقنا  اـب  اـھنآ  یھارمھ  میتسھ ،

هاگشناد ای   - هاگـشناد طیحم  نامھ  رد  رگید ، ییوجـشناد  تازرابم  یهمھ  لثم  دوبیمن ، تیناحور  تازرابم  تیناحور و  تازرابم  زا  دشیم  اھنم  رگا  تازرابم  نیا  ینعی  تسا ؛

؛ دشیم مامت  دشیم و  یاهضراعم  کی  دـشیم ، یاهزرابم  کی  دـندرکیم ، یتکرح  کی  دـندرکیم ، یاهلمح  کی  دـشیم و  دودـحم  روشک - رـسارس  رد  هاگـشناد  دـنچ  ای  نارھت ،

. دوبن روجنیا  هزوح  اما ] ]

بالقنا  / ١٠/١٣/١٣٩۵ ربھر  اب  فیرش  هاگشناد  روآلادم  یجیسب  نایوجشناد  ناگبخن و  رادید 

شبنج دندرک : دیکات  ییوجشناد  شبنج  هب  هراشا  اب  دندرمـشرب و  بالقنا  لوا  لسن  زا  رتدنمـشوھ  رتهاگآ و  رتاناوت ، رایـسب  ار  ینونک  ناوج  لسن  یاهنماخ  هللاتیآ  ترـضح 

. نتفگ نخس  اھنامرآ  دض  رب  هن  تسا و  بالقنا  یاھنامرآ  تمدخ  رد  ریسم و  رد  یداھج  تکرح  یانعم  هب  ییوجشناد 

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

اما دنزب ، مھ  یخلت  فرح  کی  دنزب ، رـشت  تسا  نکمم  مھ  شدوخ  ضیرم  هب  تاقوا  یھاگ  بیبط ، دشاب . هنابیبط  هنایوججالع و  دیاب  ماظن ، نورد  تالکـشم  اب  دروخرب  عون 

، ماظن اب  لخاد و  رد  اما  دشاب ؛ هنامـصخ  تسا - هنامـصخ  هک   - وا دوخ  دروخرب  قبط  حیرـص و  عطاق و  دیاب  دروخرب  عون  نمـشد ، اب  یهلباقم  رد  تسا . وا  یهجلاعم  شدوصقم 

یاـھهنیمز رد  هـتبلا  ـالاح  دـیدازآ . اـھنیا  دـننام  نـتفرگ و  عـضوم  رد  ندز و  فرح  رد  یجراـخ  نمـشد  اـب  دروـخرب  رد  امـش  هـتبلا  اـھنیا . دـننام  هناـیوججالع و  هنازوـسلد ، هـن ؛

امش اما ] [ ؛ دننزب نغوروگنر  دنھاوخیم  روجرھ  دنورب  و  دننکب ]  ] دنتـساوخ راکرھ  اھنآ  اھتاملپید ، یهدھع  هب  نآ  تسا ، مزال  یـساملپید  یاھنغوروگنر  کی  یـساملپید 

. دینک نایب  دنلب  یادص  اب  عطاق و  حیرص و  ار  ناتفرح  ییوجشناد ، یاھهعومجم  ناونعهب  وجشناد ، ناونعهب 

« ييوجشناد شبنج   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 7هاگياپ  هحفص 5 
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نایوجشناد  / ٠٣/١٧/١٣٩۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

راـبکی ناشیـضعب  فرـصمرابکی . یاھلکـشت  متفگ  مھ  لاـسراپ  دراد ؛ دوجو  هاگـشناد  رد  ینوگاـنوگ  یاھلکـشت  منادـیم  منکیم ، ضرع  هک  نم  هتبلا  اھلکـشت . هب  عـجار  اـما 

یبالقنا و یهعومجم  اب  یهضراعم  یارب  اما  تسین  فرـصمرابکی  هک  دراد  دوجو  مھ  اھلکـشت  زا  یرگید  عون  الاح  دوشیم . تسرد  لکـشت  تاباختنا  زا  لـبق  ـالثم ] [ ؛ دنفرـصم

ماظن هب  دـقتعم  دـننید ، هب  دـقتعم  دـنبالقنا ، هب  دـقتعم  یمان ، رھ  تحت  هک  میوگیم  ار  ییاھلکـشت  نم  مرادـن ؛ یراک  اـھنآ  اـب  دـیآیم ؛ دوجو  هب  الـصا  نیدـتم  یاـھهعومجم 

. تسا اھنآ  هب  مباطخ  دنکیمن ؛ قرف  دنتسھ  هک  یمان  رھ  تحت  دنمیظع ؛ یهزرابم  نیا  هب  دقتعم  دنایمالسا ،

، نموم یهعماـج  هتفرـشیپ ، یهعماـج  دازآ ، یهعماـج  لداـع ، یهعماـج  هب  ندیـسر  تسیچ ؟ اـھنامرآ  دـینکن . شوـمارف  ار  ییارگناـمرآ  دـینکن  شوـمارف  ار  ییارگناـمرآ  ـالوا 

، اھنامرآ نیا  هار  رد  ار  شناج  ناسنا  هک  دراد  شزرا  تسا . نامرآ  اھنیا  لقتـسم ؛ یهعماج  مکحتـسم ، یوق و  یهعماج  دـحتم ، یهعماج  هفرم ، یهعماـج  دـبعتم ، یهعماـج 

؛ رگید تسا  نیا  نادلولا ؛ آسنلا و  لاجرلا و  نم  نیفعضتسملا  لیبس هللا و  یف  نولتاقت  مکل ال  ام  و  هک : اسن  یهروس  یهفیرش  یهیآ  نیمھ  یارب  دھدب ؛]  ] ادخ رطاخ  یارب 

یهیآ هیآ ، نیا  هک  نامردارب  نآ  دنـشاب  هتـشاد  هجوت  ار  نیا  تسا ؛ لاتق  یهیآ  هیآ ، نآ  هتبلا  الاح  هدـش .] رداص   ] لاتق روتـسد  نافعـضتسم ، تاجن  روشک ، تاجن  هار  رد  ینعی 

یریگتھج نیا  تسا ، مالـسا  یانبم  نیا  نیاربانب ، تسا . قلطم  صوصخ  مومع و  ناشنیب  تسا ؛ یرگید  زیچ  لاتق ، تسا ؛ یزیچ  داھج ، تسین ؛ داھج  یهیآ  تسا ، لاتق 

. دینکن شومارف  ار  ییارگنامرآ  تسا . امش  فدھ  یاهعماج - نینچ  کی   - متفگ هک  ییاھنامرآ  نیا  درک .] تکرح   ] اھنامرآ نیا  هار  رد  دیاب  تسا . مالسا 

زا ناشدارم  دیـشاب ؛ نیبعقاو  دیـشاب ، نیبعقاو  دـنیوگیم  ام  هب  مادـم  متفگ ، اجنیمھ  رد  ناـضمر  هاـم  رد  نیلوئـسم  یهسلج  رد  راـبکی  هدـنب  دیـشاب . نیبعقاو  ینیبعقاو ؛

یاـھییاناوت ار ، دادعتـسااب  تیعمج  ار ، ناوـج  تیعمج  دـینیبب ؛ ار  تبثم  تاـیعقاو  ینعی  دیـشاب ، نیبعـقاو  میوـگیم  نم  دـینیبب ؛ ار  عـناوم  هک  تسا  نیا  دیـشاب » نیبعـقاو  »

. تسا تایعقاو  اھنیا  دـینیبب ، ار  اھنیا  ار ؛ یمالـسا  یروھمج  تفرـشیپ  ار ، ییایفارغج  تیعقوم  ار ، ینیمزریز  تاناکما  ار ، تلم  یهداعلاقوف  دادعتـسا  ار ، هداعلاقوف  یرـشب 

. دید دیاب  ار  اھنیا  هک  تسا  تایعقاو  زا  یشخب  اھنیا  سپ 

هک تسین  یروجنیا  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  دیاب  دینکب ، تکرح  نامرآ  نیا  تمـس  هب  دیھاوخیم  دـیتسھ و  ارگنامرآ  یتقو  امـش  هک  تسا  نیا  تایعقاو  زا  رگید  شخب  کی 

الاح امـش  نیا . ینعی  نیبعقاو  درک ؛ ادیپ  ار  هار  دیاب  عناوم  نیا  یالهبال  دراد ؛ دوجو  یعناوم  دراد ، دوجو  یتالکـشم  هن ، دناسرب ؛ دـناوتب  نامرآ  هب  ار  شدوخ  هزجعم  اب  ناسنا 

ضرع نم  دینک . ادیپ  ار  هار  نآ  دیدرگب  هن ؟ ای  دیورب  شیپ  امش  هکنیا  یارب  دراد  دوجو  یھار  عناوم  نیا  یالهبال  ایآ  دیدرمش ؛ بترم  ار  عناوم  دیدز ، یبوخ  یلیخ  یاھفرح  بخ 

یاھثحب اھبآمیگنرف  لوق  هب  ینعی   - هنازروهشیدـنا یاھثحب  اـھنیا  یهمھ  هتبلا  بخ  نیا . ینعی  ینیبعقاو  دـینک . ادـیپ  ار  هار  نآ  دـیدرگب  دراد ؛ دوجو  هار  اـنیقی  اـعطق و  منکب 

. درک شاهرابرد  زروهشیدنا  راک  دیاب  هک  تسا  ییاھراک  منکیم  ضرع  هک  ییاھنیا  دراد . زاین  کیروئت -

کی رد  دنک ، یلاحشوخ  راھظا  تسھ  یتفرـشیپ  هک  یاهثداح  کی  رد  دنیـشنب ، دیابن  لکـشت  دنـشابن . یچاشامت  دنـشاب و  هتـشاد  لاعف  شقن  اھلکـشت  موس . یهیـصوت 

. دشابن یچاشامت  دشاب ؛ لاعف  دیاب  اج  ود  رھ  رد  دشاب ، لاعف  دیاب  هن ، دنکب ؛ هودنا  نزح و  ساسحا  تسھ  یتفرسپ  الثم  هک  یاهثداح 

دنیوگیم اھیضعب  هک  ار  نیا  متفنش  درک ؛ یراک  دوشیمن  رگید  هاگشناد  رد  دییوگن  هاگشناد . رد  بالقنا  نامتفگ  نداد  هبلغ  یارب  هبناجهمھ  یدج و  شالت  یدعب ؛ یهیـصوت 

. امش دنکب ؟ راک  هاگشناد  رد  دیاب  یـسک  هچ  درک . راک  دیاب  هاگـشناد  رد  اقافتا  درک ، راک  دوشیم  یلیخ  هاگـشناد  رد  اقآ ، هن  درک ؛» یراک  دوشیمن  هاگـشناد  رد  رگید  اقآ ،  » هک

، یداـھج یلمع  یرکف و  یاھهتـسھ  نآ  یهمھ  هب  نم  تسا ؛ همھ  هب  هسلج  نیا  زا  ریغ  رد  هدـنب  باـطخ  هتبلا  دـینکب . راـک  دـیاب  هاگـشناد  رد  هک  دـیتسھ  اھلکـشت  اـمش 

روتـسد هک  دراد  دوجو  یزکرم  هاگرارق  گنج ، رد  هتبلا  رایتخاهبشتآ . گنج ، نادیم  لوقهب  لقتـسم و  دـینک ؛ راک  مادـکرھ  میوگیم : ابترم  روشک  رـساترس  رد  یگنھرف  یرکف ،

امش دش  رارق   - دیمرن گنج  یاھرـسفا  امـش  بخ  دھدیم . رایتخاهبشتآ  روتـسد  هدنامرف  اجنیا  درک ، ادیپ  یبیع  هاگرارق  ای  دش  عطق  هاگرارق  یهطبار  هچنانچرگا  اما  دھدیم ،

ناتدوخ دیاب  ینعی  دـیرایتخاهبشتآ ؛ اجنآ  دـنک ، تیریدـم  تسرد  دـناوتیمن  دراد و  یلالتخا  یزکرم  هاگتـسد  دـینکیم  ساسحا  هک  ییاجنآ  دیـشاب - مرن  گنج  ناوج  نارـسفا 

. دینک مادقا  دینک ، تکرح  دینک ، ادیپ  دینک ، رکف  دیریگب ، میمصت 

. دنکیم ساسحا  تاقوا  یھاگ  مدآ  اعقاو  دنلیطعت ؛ راچد  دنلالتخا ، راچد  اھنیا  دننام  تسایـس و  گنھرف و  رکف و  یزکرم  یاھهاگتـسد  دـنکیم  ساسحا  ناسنا  تاقوا  یھاگ 

راـچد اـھنیا  هک  مرامـشب  ار  یگنھرف  یلـصا  یهلئـسم  هد  مناوتب  نم  دـیاش  هک  مھم  لـئاسم  میراد ، روشک  رد  یگنھرف  یهلئـسم  اـم  همھنیا  دـییامرفب  ضرف  ـالثم  ـالاح 

اجک زا  دوشیم ، هرادا  یروج  هچ  روشک  یامنیـس  هک  تسا  یمھم  یگنھرف  یهلئـسم  ینعی ] ، ] تسا مھم  یهلئـسم  کی  امنیـس ، یهلئـسم  دینک  ضرف  تسا ؛ لکـشم 

یروجنیا یهلئسم  هد  دینک  ضرف  الثم  تسین ؛ یکچوک  زیچ  هک  امنیـس  روشک و  رنھ  یهرادا  اھملیف - یارب  دننکیم  ادیپ  مھ  یجراخ  ینابیتشپ  الاح   - دوشیم ینابیتشپ 

تـسا ادیپ  دننکیم ! یراگنهمان  یلـصا ؛ یهلئـسم  دوشیم  دوشن ، ای  دوشب  شخپ  راطفا  زا  لبق  گنھآ  نالف  هکنیا  دینک  ضرف  الثم  دینیبیم  ناھگان  اما ] ، ] درک ادـیپ  دوشیم 

یهلئسم کی  ناونعهب  ار  یعرف  تیمھایب  رابتعایب  الصا  یهلئسم  کی  دھدیمن و  صیخشت  یعرف  یهلئسم  زا  ار  یلصا  یهلئسم  هک  هدرک  ادیپ  لالتخا  هاگتسد  نیا  هک 

. مدرک ضرع  هک  تسا  یرایتخاهبشتآ  نامھ  یاج  اجنیا  تقونآ  دنراد ، لالتخا  یزکرم  یاھهاگتسد  یروجنیا  یتقو  دننکیم . تشرد  یلصا ،

هکنیا یارب  اھنیا - دـننام  رتیئوت و   - یزاجم یاضف  هب  دـناهدیبسچ  اھیـضعب  تسین . یفاک  اما  تسا  یتصرف  تسا ، یبوخ  زیچ  یزاـجم  یاـضف  یعقاو . بطاـخت  هب  ماـمتھا 

مزال هرفنهس  هرفنود و  یاھثحب  تسا ، مزـال  هیرـشن  تسا ، مزـال  ینارنخـس  تسا ، مزـال  درگزیم  تسا ، مزـال  یعقاو  بطاـخت  درادـن ؛ هدـیاف  نیا  دـنناسرب ، ار  ناـشیاھمایپ 

. اھراک نیا  دننام  و  دینیشنب ؛ ناتنیبطاخم  اب  روجنیا  تسا ؛ مزال  لیلحت  تاسلج  تسا ،

: دینکن شومارف  ار  یلصا  یاھهژاودیلک  نیا  تسھ ، یلصا  یهژاودیلک  دنچ  یدعب . یهیصوت 

رد دیوگیم  مادم  ینالف  هک  دننکیم  بجعت  یبالقنا  بوخ و  یاھهچب  زا  اھیـضعب  تسا . هژاودیلک  نیا  تسا ؛ اھهژاودیلک  نیا  زا  یکی  تموکح » رد  مدرم  شقن   » یهلئـسم - 

یزورنآ تبیصم ، هک  دیشاب  هتشاد  هجوت  ناجاقآ ! دینک . تکرش  تاباختنا  رد  دییایب  دیتفگ  مادم  امش  ارچ  هک  دنوشیم  دنمهلگ  نم  زا  دینک ؛ تکرش  دینک ، تکرـش  تاباختنا 

هک ار  ییاھادص  ماهتفنـش  مھ  هدنب  دیونـشب ، نم  زا  رتدوز  دیاب  اھامـش  نالا  دھاوخیم . ار  نیا  نمـشد  و  تسا ؛ تبیـصم  نیا  یار ؛ قودنـص  هب  دـننک  تشپ  مدرم  هک  تسا 

اھقودنـص یاپ  دصرد  دنچوتسیب  دـنتفگ  هک  دـینک  ضرف  الثم  الاح  دـننکن . تکرـش  اھقودنـص  یاپ  مدرم  دـصرد  دون  هک  ار  یزور  دنـشکیم  راظتنا  دـننکیم و  وزرآ  دوشیم ، دـنلب 

مدرم روضح  منیبیم . ار  نآ  هدنب  تسا . نآ  تبیـصم  دنیاین ؛ یار  یاھقودنـص  یاپ  مدرم  دصرد  دون  هک  مینک  یراک  دیاب  تسین ، یفاک  نیا  دـنیوگیم  دـندماین ؛ دـندرکن ، تکرش 

قودنص نالف  یاپ  مدرم  هک  دیھاوخیم  امش  بخ ، دینکن . شومارف  ار  نیا  تسا ؛ یلصا  یاھهژاودیلک  وزج  نیا  یرالاسمدرم ،» . » تسا یگرزب  تمعن  کی  یار ، قودنـص  یاپ 

. دیتسیان یار  قودنص  یاپ  مدرم  روضح  یولج  دنک . ادیپ  ققحت  دیھاوخیم  امش  هک  یراک  نآ  ات  دینک  شالت  بخ  دنیاین ، قودنص  نآ  یاپ  دنیایب ،

لالقتـسا یهلئـسم  نیا  تسا ؛ لـیبق  نیمھ  زا  دنس ٢٠٣٠ - یهیـضق  نیا   - یهلئـسم ٢٠٣٠ نیمھ  ـالاح  تسا . مھم  یلیخ  متفگ ، نم  هـک  مـھ  لالقتـسا »  » یهلئـسم - 

، دنس نیا  رد  مینک  ضرف  تسین . اھنیا  رـس  ثحب  هن ، میرادن ؛ لوبق  ار  شزیچنالف  میاهتفگ  ای  میاهداد  ظفحت  ام  مینک  ضرف  الثم  اقآ ، دنیوگیم  دنیآیم  اھیـضعب  الاح  تسا .

ام یاھـشرازگ  هن ، میاهتفرگن ؛ تسرد  شرازگ  ام  دننکیم  لایخ  هک  ییاھنآ  دراد ؛ دوجو  هتبلا  هک   - دشاب هتـشادن  دوجو  دشاب  مالـسا  اب  فلاخم  هک  مھ  ینیب  حـضاو  زیچچـیھ 

فالخ دینک  ضرف  الثم  نیا  دییوگیم  امش  تسا . نیا  نم  فرح  دوشب ؛ هتشون  روشک  نوریب  دیابن  روشک  یشزومآ  ماظن  هک  تسا  نیا  نم  فرح  تسا - یتسرد  یاھـشرازگ 

ای وکـسنوی  رد  رفن  راھچ  ار  ام  یـشزومآ  ماظن  دـنگرزب . تلم  کی  اجنیا  تسا ، یمالـسا  یروھمج  اجنیا  تسا ، ناریا  اجنیا  دـشاب ، هتـشادن  ای  دـشاب  هتـشاد  درادـن ؛ مالـسا 

. تسا اھاجنیا  ات  شداعبا  لالقتسا  تسا . لالقتسا  یهلئسم  نامھ  نیا  ارچ ؟ دنسیونب ؟ دننیشنب  اجنالف  ای  للم  نامزاس 

، تسا یلصا  یاھهژاودیلک  وزج  هطلس » ماظن  یفن   » یهلئسم - 

. دینک نییبت  دیاب  تسرد  ار  یدازآ  تسا ؛ یلصا  یاھهژاودیلک  وزج  یدازآ »  » یهلئسم - 

. لیبقنیازا و  تسا ؛ یلصا  یاھهژاودیلک  وزج  تلادع »  » یهلئسم - 

هدافتسا ماما  تانایب  زا  دننک . نییبت  تسرد  ار  یلـصا  یـساسا و  یاھهژاودیلک  نیا  هک  تسا  نیا  ییوجـشناد  یاھلکـشت  هب  نم  یهیـصوت  ینعی  دینک . نییبت  دیاب  ار  اھنیا 

. اھنیا دننام  دینک و 
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هک ییوجـشناد  یهعومجم  کی  مدینـش  هک  هتبلا - شیپ  اھلاس   - ار یزور  نآ  منکیمن  شومارف  نم  تسا . راتفگ  لـمع و  رد  دـبعت  نیدـت و  یهلئـسم  مھ  رگید  یهیـصوت  کـی 

بخ هک   - دندرک هانگ  اھنیا  هکنیا  رطاخهب  هن  مدش ؛ نارگن  هداتفا ؛ قافتا  یعرـش  فالخ  زیچ  کی  ناشهسلج  نالف  رد  الثم  اریگ ، مرگ و  مھ  یلیخ  دوب و  طبترم  مھ  ام  اب  بخ 

؛» تٰیاب هللا اوبذک  نا  ٰىاوسلا  اوآسا  نیذلا  هبقاع  ناک  مث   » اعقاو ینعی  دوب . مھ  روجنیمھ  مدـید  دـعب  هدـش و  ضوع  اھنیا  هار  هکنیا  زا  مدـش  نارگن  تشاد - ینارگن  هتبلا  نآ 

. دریگیم وا  زا  ار  شتیادھ  لاعتم  یادخ  دنکیم ، اھر  ار  دبعت  دنکیمن ، لمع  فیلکت  قبطرب  ناسنا  هکیتقو 

نارگن هاگتـسد  نالف  ای  مدآ  نالف  هک - دینک  ضرف  الثم   - مینکب ار  راک  نیا  دنکن   » دنیوگیم اھلکـشت  زا  یـضعب  تاقوا  یھاگ  تسا . مادـقا  رد  تعاجـش  مھ  رگید  شرافـس  کی 

اجنامھ ینعی  دینک ، شفقوتم  اجنامھ  زا  تسا ، تسردان  مادقا  نیا  دیدیمھف  هک  یتقونآ  اھتنم  دـیھدب ، ماجنا  ار  ناتمادـقا  امـش  هن ، نالف ؛» ای  دـنوشب  تحاران  دـنوشب ،

. دجنسب گنشق  ار  راک  بناوج  هک  یتسیاب  دنکب ، یمادقا  کی  ناسنا  هکنیا  یارب  هتبلا  دیشاب .] هتشاد  تعاجش   ] مادقا اھراک و  ماجنا  رد  ینعی  ار ؛ هار  دینادرگرب 

نایب ار  یبوخ  بلاـطم  یلیخ  ناـشرفن  ود  رھ  دـندرک و  تبحـص  بوخ  یلیخ  اـفاصنا  رھاوخ  یوجـشناد  ود  نیا  تسا . رھاوخ  نایوجـشناد  هب  شرافـس  رگید ، یهیـصوت  کـی 

یکی رد  هتبلا  میزادرپیم . هلئسم  نیا  هب  رتمک  ام  دشاب ؛ برغ  رد  نز  یهلئسم  دننک ، لابند  اھلکـشت  رد  رھاوخ  نایوجـشناد  هک  یتاکن  زا  یکی  منکیم  شرافـس  نم  دندرک ؛

درک راک  دیاب  مدقتعم  اما  دنداد  ماجنا  هنیمز  نیا  رد  یبوخ  یلیخ  لصفم  تبحص  اجنیا  وجـشناد - ای  دوب  داتـسا  هک  تسین  مدای   - نارھاوخ زا  یکی  لبق ، یاھلاس  تاسلج  زا 

. هلئسم نیا  مھ  نیا  دراد . دوجو  هنیمز  نیا  رد  راک  نادیم  و 

هب یدیماان  وج  دنراذگن  اھهاگشناد و  رد  دننک  قیرزت  مھ  ار  دیما  دننامب و  راودیما  ناشدوخ  اھهاگشناد ؛ رد  دننک  قیرزت  ار  دیما  اھلکشت  هک  تسا  نیا  مھ  ام  فرح  نیرخآ  و 

. دیایب دوجو 

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

کی مدینش  هک  هتبلا - شیپ  اھلاس   - ار یزور  نآ  منکیمن  شومارف  نم  تسا . راتفگ  لمع و  رد  دبعت  نیدت و  یهلئسم  [ ییوجشناد یاھ  هعومجم  هب   ] مھ رگید  یهیـصوت  کی 

رطاخهب هن  مدـش ؛ نارگن  هداتفا ؛ قافتا  یعرـش  فالخ  زیچ  کی  ناشهسلج  نـالف  رد  ـالثم  اریگ ، مرگ و  مھ  یلیخ  دوب و  طـبترم  مھ  اـم  اـب  بخ  هک  ییوجـشناد  یهعومجم 

اوآسا نیذلا  هبقاع  ناک  مث   » اعقاو ینعی  دوب . مھ  روجنیمھ  مدید  دعب  هدش و  ضوع  اھنیا  هار  هکنیا  زا  مدش  نارگن  تشاد - ینارگن  هتبلا  نآ  بخ  هک   - دندرک هانگ  اھنیا  هکنیا 

. دریگیم وا  زا  ار  شتیادھ  لاعتم  یادخ  دنکیم ، اھر  ار  دبعت  دنکیمن ، لمع  فیلکت  قبطرب  ناسنا  هکیتقو  ( ١ ؛» تٰیاب هللا اوبذک  نا  ٰىاوسلا 

« : ییوجشناد شبنج   » هژاودیلک اب  طبترم  تالاقم 

يمیقم  /   ١٣٨١/٠٩/٠١ نسحمالغ  هدنسیون :  اھبیسآ /  تابلاطم و  ناریا ؛ ییوجشناد  شبنج 

یدوریش  /   ١١/٠١/١٣٨۴ یضترم  هدنسیون :  ییوجشناد /  شبنج  یمالسا و  بالقنا 

یکار  /   ١٣٨٢/٠٩/٠١ دوواد  هدنسیون :  یناریا /  ییوجشناد  شبنج  یایپوتا 

« ييوجشناد شبنج   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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