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

ی هتساوخ کی  ناونع  هب  شھاوخ  هتـساوخ و  بلط و  نیا  هک  تسا  نیا  دوصقم  دوش ، یم هتفگ  اھ  نآ هب  باطخ  نایوجـشناد و  عمج  رد  هک  یماگنھ  یھاوختلادع  شبنج 

رھ هک  دوش  هبلاطم  ناناوج  صوصخب  اھرـشق و  مدرم ، فرط  زا  نانچ  نآ تلادـع  یتسیاب  ینعی  دوش ؛ رود  اـھنھذ  زا  مھم  ی  هبلاـطم نیا  دـیراذگب  دـیابن  دوش . حرطم  هدـمع 

الثم ام  هک  تسا  تقو  کی دزادرپب . دشاب ، مھ  شلیم  فالخرب  ول  و  تلادع ، ی  هلوقم هب  دشاب  راچان  تسا - لوئـسم  ییاج  رد  هک  یرگید  سکرھ  هچ  هدنب و  هچ  یلوئـسم -

هبلاطم ار  تلادـع  امـش  مییوگ  یم ناناوج  هب  تقو  کی اما  نک ؛ تیاعر  ار  تلادـع  مییوگ  یم هیئاضق  ی  هوق هب  ای  نک ، تیاـعر  ار  تلادـع  مییوگ  یم ییاراد  داـصتقا و  ترازو  هب 

نآ دننک و  هبلاطم  ار  تلادع  دوش ؛ ییوجـشناد  ناوج و  یاھطیحم  رد  بلاغ  نامتفگ  تلادع ، هک  تسا  نیا  یانعم  هب  تلادع  ی  هبلاطم دراد . یـصاخ  یانعم  مادکرھ  دـینک .

. مھد یمن یرظن  مناد ، یمن نوچ  هدنب  هک  دشاب ، طلغ  ای  تسرد و  تسا  نکمم  دریگ ، تروص  یراک  نیا  زا  ریغ  رگا  دنھاوخب . یلوئسم  رھ  زا  ار 

نایوجشناد  / ١٣٨٣/٠٨/١٠ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نالوئسم هک  ار  ییاھراک  ی  همھ هک  دشابن  مھ  روط  نیا اھتـساوخ ، نیا  رانک  رد  دشاب . هتـشاد  دوجو  دیاب  اھتـساوخ  نیا  تسا . مھم  رایـسب  داسف ، عفر  تلادع و  تساوخ 

رد روشک  ی  هرادا اھتنم  هتفرگ ؛ تروص  یدایز  بوخ و  یاھراک  دیدرک ، حرطم  امش  هک  ییاھ  هنیمز نیمھ  رد  اعقاو  هن ، دھد ؛ رارق  دیدرت  دروم  دربب و  لاوس  ریز  ناسنا  دنا ، هدرک

روط هب ار  دوخ  یدمآراک  ماظن  نیا  رگا  هک  تسا  نیا  اھ  نآ رکف  هک  یتردق  زکارم  اب  میراد  رارق  میظع  شلاچ  کی  رد  ام  زورما  دیناد  یم تسا . یلکشم  رایـسب  راک  زورما  عطقم 

هب هتسناوت  ام  ماظن  هک  دنا  هدرک یراک  مک یمالسا  یروھمج  ماظن  لباقم  رد  دننیب  یم اھ  نآ مھ  نآلا  نیمھ  هکنیاامک  دش ؛ دھاوخ  گنت  اھ  نآ یارب  هصرع  دنک ، تابثا  لماک 

یساسا نامتفگ  کی  تلادع ، نامتفگ  تساھ . نیا زا  شیب  فلتخم ، یاھشخب  رد  اھتفرشیپ  منکب ؛ ضرع  امش  هب  هتبلا  دیآ . لیان  دندرک ، هراشا  ناتسود  هک  ییاھتفرـشیپ 

ار نآ  دیاب  تشاد ؛ دھاوخن  نتفگ  یارب  یفرح  چـیھ  یمالـسا  یروھمج  نآ ، یاھنم  تسام . زیچ  همھ  مدرک - حرطم  یا  هسلج رد  شیپ  زور  دـنچ  هک  مھ  روط  نامھ تسا و -

نیا میلست  هک  دنیبب  ریزگان  ار  شدوخ  دیایب ، راک  رـس  یحانج  رھ  یبزح و  رھ  یـصخش ، رھ  ینایرج ، رھ  هک  یا  هنوگ هب دینک ؛ ریگ  همھ دیاب  ار  نامتفگ  نیا  میـشاب . هتـشاد 

اب دروخرب  رد  اما  تسا . مھم  نیا  دـینک ؛ ظفح  دـیراد و  هگن  دـیاب  امـش  ار  نیا  دریگب ؛ تسد  رب  ار  تلادـع  مچرپ  دوش  روبجم  دـنک و  شالت  تلادـع  یارب  ینعی  دوش ؛ ناـمتفگ 

دیابن درک . لح  ار  لکـشم  دـیاب  اما  هدـش ؛ مھ  ییاھ  یھاتوک انایحا  هتفرگ ، ماجنا  یدایز  یاـھراک  هرخـالاب  ضرتعم . راو و  هناـگیب هن  دـینک ؛ دروخرب  یگناـخ  دـیاب  هدـش ، هچنآ 

دیراد هعومجم  لک  تیقفوم  یارب  امـش  هن ، تسا ؛ ضرتعم  تدـش  هب هعومجم  لـک  هب  هک  دـنک  ساـسحا  ناـسنا  یدـنچ  زا  دـعب  هک  دـشاب  نیا  ناـیب  ی  هوحن یرھق  ی  هجیتن

، دیناوت یم هچرھ  دراد ، دوجو  الخ  هک  ییاھـشخب  رد  دینک . لیمکت  ار  تایئزج  دـیناوت ، یم هچرھ  دـیربب . شیپ  ار  ماظن  هک  تسا  نیا  ناتـشالت  ی  همھ الـصا  دـینک ؛ یم شالت 

هناوتـشپ و یور  دینک و  قیمعت  اھ  نھذ رد  یناگمھ و  تیوقت و  تسا ، تلادع  هب  طوبرم  ار  هچنآ  تلادـع و  یلـصا  راعـش  دـیناوت ، یم هچرھ  دوش . فرطرب  الخ  ات  دـینک  کمک 

؟ هتسناوت یمالسا  یماظن  ایآ  دناوت ؟ یم یمالسا  ماظن  ایآ  هک  دننزب  نماد  ار  دیدرت  نیا  امش  نافلاخم  هک  دینکن  یراک  اما  تسا - مزال  اھ  نیا دینک - راک  نآ  یرکف  ی  هفسلف

. متسھ هدنب  دوخ  یدمآراک ، ظاحل  زا  فلتخم  یاھ  هاگتسد یعدم  هتسناوت ! هک  هتبلا  دناوت ؛ یم هک  هتبلا 

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

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

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

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

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

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

ی همھ بـالقنا  لوا  زا  تسا . هدـش  راـک  یلیخ  تلادـع ، قـقحت  یارب  . دیـشاب دـنبیاپ  نیا  هب  تسا ؛ لوـحت  کـی  شدوـخ  تسا ؛ دـیدج  راـک  کـی  تلود ، تـکرح  روـحم  ناوـنع 

دایز سب  زا  اعقاو  هک  روشک - طاقن  یـصقا  هب  یتشادـھب  تاناکما  یـشزومآ و  تاناکما  یھافر ، تاناکما  ندرب  ینعی  هتفرگ ؛ ماـجنا  مورحم  تاـقبط  عفن  هب  هک  ییاـھ  تیلاـعف

ار مورحم  تاقبط  عاضوا  لبق  ی  هرود رد  هک  یناسک  هدرک . ور  ریز و  ار  عاضوا  یناسر ، تمدـخ نیا  افاصنا  اقح و  تسا . هدوب  تلادـع  تھج  رد  تسین - شرامـش  لـباق  تسا ،

. هدـش ور  ریز و  اعقاو  مدـید ؛ کیدزن  زا  متفر و  تاقوا  یلیخ  هک  مھ  الاح  مدـید ؛ هرود  نآ  رد  ار  مورحم  یاـھاج  مدوب و  مورحم  طاـقن  رد  مدوخ  نم  دـنمھفب . دـنناوت  یم دـندید ،

کی ناونع  هب  تلادع  شزرا  دـیابن  اھتنم  تسین ؛ یدـیدرت  نیا  رد  تسا ؛ تلادـع  هب  کمک  اھ  نیا ی  همھ تسا ، مومع  ی  هدافتـسا یارب  هک  یمیظع  یاھ  تخاسریز نیمھ 

الثم تسا ؛ مھم  یلیخ  مھ  رگید  یاـھ  شزرا تسا . هتـشاد  دوـجو  رطخ  نیا  اـم  ماـظن  رد  دوـش ؛ هدرپـس  یـشومارف  هب  رگید  یاھـشزرا  لـباقم  رد  مک  مک ود  ی  هجرد شزرا 

ار اھ  شزرا نیا  ام  یتقو  اما  تسین ؛ اھ  نیا یفن  یانعم  هب  اقلطم  تلادـع  شزرا  ندرک  حرطم  یرـالاس . مدرم یدازآ و  شزرا  یگدـنزاس ، شزرا  هعـسوت ، تفرـشیپ و  شزرا 

، تلود کی  ندوب  روحم  تلادع اب  اما  تسا ؛ یگرزب  رطخ  دوش ، یم گنر  مک هعماج  رد  مورحم  تاقبط  یاھزاین  هب  هجوت  ضیعبت و  یفن  تلادع و  ی  هلاسم مینک و  یم هدـمع 

. دوش یم فیعض  ای  دور  یم نیب  زا  رطخ  نیا 

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

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

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

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

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

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

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

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

ییاھزیچ دـنک  یم لایخ  دوش ؛ یم راچد  هابتـشا  یھارمگ و  هب  ناسنا  دوشن ، هتفرگ  راک  هب  تلادـع  قیداصم  صیخـشت  رد  درخ  لقع و  رگا  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب تینـالقع 

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

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

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

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

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

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

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

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

« تلادع نامتفگ   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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دراد اـیند  یداـصتقا  یـسایس و  یموـمع  ناـیرج  رد  هچنآ  هب  نداد  نت  یگتفر و  باوـخ تلاـح  منک . یم هدـھاشم  مراد  ار  نیا  نوگاـنوگ  لـئاسم  ی  هـنیمز رد  نـم  تساـیند .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

رد مھ  ار  هتکن  نیا  تسا . هدـینت  مھ  رد  تلادـع  تیونعم و  نیاربانب  میمھفب . میناوت  یمن اـم  ار  تیونعم  هنوگ  نیا تسا ؟ یتیونعم  روطچ  نیا  دزاـس ، یم هطلـس  هناـملاظ و 

عیزوت هکلب  تسین ؛ رقف  عیزوت  ناشروظنم  هجو  چیھ هب دننک ، یم ار  تلادع  ثحب  هک  یناسک  ریخن ، رقف . عیزوت  ینعی  تلادع  دنیوگ  یم اھ  یضعب هک  مینک  ضرع  تلادع  باب 

هچنآ ات  دـیورب  تورث  دـیلوت  لابند  دـیورن ؛ تلادـع  لابند  هک  تسا  نیا  ناشفرح  حور  زغم و  تسا ، رقف  عیزوت  تلادـع  دـنیوگ  یم هک  ییاھ  نآ تسا . دوجوم  تاناکما  ی  هنـالداع

رد مینک . یم هدـھاشم  یراد  هیامرـس یاـھروشک  رد  زورما  هـک  دوـش  یم یزیچ  ناـمھ  تلادـع ، هـب  هاـگن  نودـب  نـتفر  تورث  دـیلوت  لاـبند  دـشاب . تورث  دوـش ، یم میـسقت 

. مینک یم هدھاشم  هک  تسا  ییاھتیعقاو  تسین ؛ راعـش  هک  اھ  نیا دـنریم ؛ یم امرگ  امرـس و  زا  یگنـسرگ و  زا  هک  دنتـسھ  یناسک  اکیرما - ینعی  ملاع - روشک  نیرت  ینغ

تاناکما نیا  هب  ات  دـننک  یم تنایخ  دـنور  یم دنـسر ، یمن ییاج  هب  نوچ  دـننک و  یم شـالت  لاـس  یاـھلاس  هقاـتا  راـھچ  هس  ناـمتراپآ  کـی  یوزرآ  رد  هک  دنتـسھ  یناـسک 

. دنسرب

هک دندیسرپ - وا  زا  یی  هبحاصم رد  دندرک . ریگتسد  هیسور ، شا  هلابند قباس و  یوروش  یارب  یـسوساج  مرج  هب  ار  یا  یآ . یـس . ی  هبتر یلاع وضع  کی  لبق  لاس  هس  ود 

دمآرد قوقح و  نیا  اب  مدـید  اـما  مشاـب ، هتـشاد  هقاـتا  هس  یـالیو  کـی  تساوخ  یم ملد  نم  دوب  هتفگ  یدرک ؟ ار  راـک  نیا  ارچ  میدـناوخ - یی  هعوبطم رد  ار  هبحاـصم  نیا  اـم 

تلادـع هاگن  زا  نتفر  تورث  دـیلوت  لابند  یتقو  تشاد . دوجو  روشک  ود  نآ  نیب  زور  نآ  هک  یتضاقن  ینمـشد و  نآ  اـب  منکب ؛ ار  یوروش  یرکون  مورب  مدـش  روبجم  دوش ؛ یمن

ناشدوخ هک  مھ  یناسک  دنـسر ؛ یم هوبنا  نالک و  یاـھتورث  هب  هبـشکی  دـنرت ، شوھاـب رت و  گـنرز هک  یناـسک  یا ، هعماـج رد  هک  دـسر  یم اـھاج  نیا  هب  دـشاب ، ادـج  روحم 

هکنیا نیاربانب ، دنرب . یمرس هب راوشد  تخس و  رایسب  یاھ  یگدنز رد  مھ  یدادعت  و  ترسح ، اب  هارمھ  یلومعم  یاھ  یگدنز رد  هک  دنتسھ  مھ  یتیرثکا  دنتورث ؛ ی  هداوناخ

یتاناکما ینعی  تلادع  دوش . یمن نیا  میور ، یم تلادع  غارس  تورث  دیلوت  زا  دعب  هک  میروایب  نیا  مھ  ار  هناھب  دینک ؛ حرطم  ار  تورث  دیلوت  دینکن ، حرطم  ار  تلادع  مییوگب  ام 

هکنیا هن  دـسرب ؛ رتشیب  همھ  هب  ات  مینک  رتشیب  ار  تاناکما  نیمھ  مینک  یعـس  و  باتک - باسح و  یب ی  هنالداع هن  مینک - میـسقت  هنالقاع  هنـالداع و  تسھ ، روشک  رد  هک 

؛ دیـشاب مھ  شلابند  دیدرک ؛ بوخ  مھ  یلیخ  دـیداد ؛ ار  شراعـش  امـش  هک  دوب  یمالـسا  تلود  فیاظو  زا  هفیظو  نیا  دـسرب . رتشیب  یـصاخ  ی  هتـسد هب  صاخ و  رـشق  هب 

دوش یم هنوگچ  فلتخم  یاھ  شخب رد  دینیبب  دیھد و  رارق  ناتدوخ  یاھ  یزیر همانرب ی  همھ روحم  اعقاو  ار  تلادـع  تسامـش . راک  ساسا  نیا  و  دیـشاب ؛ مھ  نیا  هب  دـھعتم 

رگید یتامدـخ و  شخب  تلود و  یداصتقا  یلام و  یاھ  شخب مھ  دـعب  دراد و  یدایز  یلیخ  شقن  یزیر  هماـنرب تیریدـم و  ناـمزاس  صوصخب  هنیمز ، نیا  رد  درک . نیماـت  ار  نآ 

. اھ شخب

ماظن  / ٠٨/٠٨/١٣٨۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

امـش صوصخب  دوش ؛ لفاغ  مدرم  زا  ام  لد  میراذگن  مینک . هبوت  میربب و  هانپ  ادخ  هب  دیاب  میا ، هتـشاد دروم  نیا  رد  یتلفغ  رگا  تساھ . نآ هب  تمدـخ  مدرم و  زا  تلفغ  موس ،

زا دـیاب  هظحل  کی دـنا . هدرک باختنا  ار  امـش  تلود - رد  هچ  سلجم ، رد  هچ  یعامتجا -» تلادـع  «، » داسف اب  ی  هزراـبم «، » مدرم هب  تمدـخ   » راعـش اـب  مدرم  هک  ینالوئـسم 

؛ هدوب میھافم  نیا  هب  مدرم  ی  هقالع هتفرگ . لکـش  تلود  نیا  سلجم و  نیا  زورما  دسافم ، اب  ی  هزرابم تمدخ و  تلادـع و  نامتفگ  تکرب  هب  میوشن . لفاغ  مدرم  هب  تمدـخ 

هب طوبرم  هچنآ  دینک . انعم  نوگانوگ  یاھ  همانرب رد  دیاب  ار  تلادع  تسا . یگدنز  نادـیم  رد  تسا ؛ یعقاو  میھافم  اھ  نیا مینادـب ؛ یعازتنا  درجم و  ار  میھافم  نیا  دوش  یمن

ندرک مک  ینارگ ، مروت و  راھم  یلم ، لوپ  تیوقت  اھ  نآ ی  هلمج زا  هک  دراد ؛ دوجو  مراھچ  ی  همانرب یاھ  تسایـس رد  تسا ، مدرم  یدام  یداصتقا و  روما  هب  تمدخ  تلادـع و 

. تسا ینامرآ  فدھ  کی  تلادع »  » ناونع دوخ  الا  و  دوش ؛ لیدـبت  همانرب  هب  دـیاب  اھ  تسایـس نیا  تسا . لیبق  نیا  زا  هعماج و  نییاپ  الاب و  یاھ  کھد نیب  هلـصاف  فاکش و 

رد مراھچ  ی  همانرب رد  هتبلا  دریگب . رارق  هجوت  دروم  دیاب  دـنک ، ققحم  ار  اھ  تسایـس نیا  دـناوت  یم هک  ییاھ  همانرب دـناسرب و  تلادـع  هب  ار  ام  دـناوت  یم هک  ییاھ  تسایس

نآ هب  هماـنرب  نیا  اـب  هک  دوب  راودـیما  ناوتب  اـت  دـنک  ادـیپ  قـقحت  اـھ  تسایـس قـبط  اـعقاو  هماـنرب  دوـش ؛ فرطرب  دـیاب  مھ  تالکـشم  نیا  دراد ؛ دوـجو  یتالکـشم  هنیمز  نیا 

. دیسر میھاوخ  اھ  تسایس

تلود  / ٠۶/٠۶/١٣٨۵ تایھ  یاضعا  روھمج و  سیئر  رادید  رد  تانایب 

بالقنا نارود  ی  هتشذگ رد  ار  نآ  ریظن  ام  هک  تسا  ییاھ  هرود زا  اتقیقح  تسا ؛ یمنتغم  ییانثتسا و  تصرف  رایسب  دیتسھ ، راک  رس  رب  امش  هک  یراگزور  زور و  نیا  تصرف 

، ایناث تسا . قبطنم  ام  زیزع  ماما  ی  هدش مالعا ینابم  اب  بالقنا و  ینابم  اب  الماک  نانآ  ی  هدـش نییعت فادـھا  نالوئـسم و  تلود و  یاھراعـش  الوا ، میا . هتـشاد مک  زورما  ات 

نیا تلود و  نیا  هب  اـھ  نآ شیارگ  یلـصا  هدـمع و  لـماع  مھ ، مدرم  ناـیم  ناـمتفگ  نیا  دوجو  هک  دراد ؛ دوـجو  تسا و  هدـنز  یـسوسحم  روـط  هب  مدرم  نیب  رد  ناـمتفگ  نیا 

رس ار  اھراعش  نیا  هناقداص  رفن  کی  دندید  یتقو  هک  دندوب ، بالقنا  لوصا  هب  کسمت  ی  هنشت داسف و  اب  هزرابم  ی  هنشت تلادع ، ی  هنـشت مدرم ، دوب . مرتحم  روھمج  سیئر

دراد و همادا  نانچمھ  دمآرد و  هعماج  رد  طلسم  نامتفگ  کی  تروص  هب  رکفت  نیا  هک  تسا  یگرزب  تمعن  نیا  دوخ  دندش ؛ عمج  وا  روحم  لوح  دنک ، یم حرطم  هتفرگ و  تسد 

دـینک و تکرح  لوصا  هب  رتدـنبیاپ  رت و  یمیمـص رتشیب ، رتھب ، امـش  هچرھ  تسا ، نیا  مھ  راک  تعیبط  تسا . هدـش  مھ  تیوقت  دـمحب هللا  تلود ، نیا  ندـمآ  راک  یور  زا  دـعب 

« تلادع نامتفگ   » 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 5هاگياپ  هحفص 2 
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تصرف اعقاو  تصرف ، نیاربانب  دش . دھاوخ  رتراوشد  اھ  نآ یارب  هناگیب ، یاھتسد  ی  هلیسو هب  نآ  رییغت  دش و  دھاوخ  رتشیب  ام  مدرم  یاھلد  رد  نامیا  نیا  قمع  دیورب ، شیپ 

ای هقباس  مک تزع  کی  زا  روشک  یللملا ، نیب ساکعنا  ظاحل  زا  درامش ؛ یم دناد و  یم مدرم  سنج  زا  مدرم و  وزج  ار  دوخ  تلود ، دنراد ؛ دامتعا  تلود  هب  مدرم  تسا . یمھم 

هـشیمھ زا  شیب  مالـسا ، یاـیند  رد  یمالـسا  یروھمج  فادـھا  ضارغا و  تیفافـش  ییاـسر و  ناریا ، تلم  تمظع  یمالـسا ، ماـظن  تھبا  تسا ؛ رادروـخرب  یا  هقباـس یب

مھ شا  یجراخ یاھلمعلا  سکع اھ و  هناشن زا  دننک و  یم قیدصت  همھ  ار  نیا  تسا و  هتسجرب  رایسب  ام  تلم  تھبا  تزع و  زورما  ناملسم ، ریغ  یایند  رد  یتح  و  تسا ؛

. تسا یمھم  رایسب  تصرف  لاح ، رھ  هب  میمھف . یم ار  نیا 

راسمرگ  / ٠٨/٢١/١٣٨۵ مدرم  رادید  رد  تانایب 

لئاسم گرزب ، تلم  کی  اب  بسانتم  ی  هنادنمـشوھ دروخرب  کی  اب  بولطم و  یگنھامھ  کی  رد  هعماج ، نوگاـنوگ  یاھرـشق  روشک و  فلتخم  یاھـشخب  مدرم  مدرم ، داـحآ 

عجار اج  همھ  رد  دیداد و  زورما  امـش  هک  ییاھراعـش  نیمھ  لثم  دننک ؛ یم یراج  نابز  رب  لماک  کرد  اب  ار  یلم  یاھ  نامرآ اھراعـش و  مدرم  دـننک . یم لابند  ار  ناشروشک 

یبلط و تلادع نامتفگ  یتح  مھ  هتشذگ  زا  شیب  زورما  و  دنھد . یم راعش  یللملا  نیب حطس  رد  روشک  یـسایس  یاھتیعقوم  یا و  هتـسھ یژرنا  یملع ، یاھتفرـشیپ  هب 

. تسا مکاح  رقتسم و  روشک  رد  داسف  اب  ی  هزرابم ضیعبت و  عفر 

روشک  / ٠٩/٠۴/١٣٨۶ ییارجا  ناریدم  تلود و  تایھ  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

؛ بالقنا یلصا  یاھراعش  هک  دوب  نیا  ناشروصت  هتشذگ  یاھلاس  زا  یضعب  لوط  رد  ناکیدزن - یتح  اھ ؛ لددب اھ و  هناگیب هن  بالقنا ، نیصلخم  یضعب  یتح  اھیـضعب - دیاش 

هتبلا یضعب  تسا ! هدش  مامت  شراگزور  رگید  نافعضتسم ، زا  فاعضتسا  عفر  یارب  تدھاجم  شالت و  رابکتسا ، اب  هزرابم  ی  هلئسم تلادع ، ی  هلئـسم مالـسا ، یدنلبرس 

زورما داد . یم شارخ  ار  اھلد  یخاتسگ ، نیا  اما  دننک . یم هابتشا  میتسناد  یم دوب ؛ مولعم  دندرک ، یم هابتشا  دنتفگ ! دنتشون و  ار  اھ  نیمھ دندرک و  یخاتسگ  تراسج و 

بالقنا میھاـفم  ناـمتفگ  تسوا . یلوصا  یـساسا و  یاھراعـش  بـالقنا ، یلـصا  یاھراعـش  هک  تسا  هدـمآ  راـک  رـس  یتلود  ناریا ، تلم  باـختنا  اـب  ناریا ، تلم  تمھ  هب 

رد نیا ، زا  لـبق  لاـس  تشھ  لاـس ، تفھ  دودـح  دـیاش  نم  مدرک . یم ینیب  شیپ ار  نیا  هتبلا  نم  دراد . تیمھا  یلیخ  نیا  تسا ؛ بلاـغ  جـئار و  ناـمتفگ  زورما  یمالـسا ،

یـشومارف هب  ار  بالقنا  دـنناوت  یم دـننک  یم لایخ  هک  بالقنا  نانمـشد  هکنیا  رب  مدروآ  یلئالد  دـش ، لیکـشت  هینیـسح  نیمھ  رد  هک  یمالـسا  ماـظن  نارازگراـک  ی  هسلج

هک هـچنآ  دـندرک و  تـمھ  ناریا  تـلم  دـمحب هللا  دـننک . یم هابتــشا  میتـسناد  یم دـیناوت ؛ یمن مـتفگ  دـننک ؛ یم هابتــشا  دـننک ، روـبع  شیور  زا  دـننک و  یناـبرق  دــنرپسب و 

تلود نیا  رد  یزیر  همانرب یساسا  لوصا  بالقنا ، یاھراعش  هک  تسا  یتیعقوم  نینچ  کی  رد  امش  ینونک  تیلوئسم  سپ  تسا . تصرف  کی  مھ  نیا  دش . میتساوخ ، یم

. دیرمشب منتغم  ار  اھتیلوئسم  سپ  تسا . مھم  یلیخ  مھ  نیا  دوش ؛ یم مالعا 

اھهاگشناد  / ٠٧/١٧/١٣٨۶ یگنھرف  یسایس  یاھلکشت  نالاعف  روکنک و  رترب  تارفن  هبخن و  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

لئاسم ی  هنیمز رد  مھ  نتـشاد ؛ هیعاد  ندرک ، هبلاطم  نتـساوخ ، ینعی  مدرک ؛ ضرع  هک  تسا  یبلطم  نیمھ  یئوجـشناد ، طیحم  یئوجـشناد و  یاـضف  هب  نم  ی  هیـصوت

یئاھزور نآ  رد  یتح  الاح ، ات  بالقنا  لوا  زا  نم  تینالقع . اب  هارمھ  یھاگـشناد ؛ صاخ  لئاسم  ی  هنیمز رد  مھ  یملع ، لـئاسم  ی  هنیمز رد  مھ  یعاـمتجا ، یـسایس و 

طارفا و زا  دیاب  وجشناد  هک  دوب  نیمھ  ما  هقیلس هدیقع و  مدرک ، یم تبحص  اھناوج  اب  مدمآ و  یم نارھت  هاگشناد  هب  نم  دوب و  بسانتمان  تاکرحت  زا  یضعب  یاھزور  هک  مھ 

هک دـینادب  دـینک و  لابند  ار  لئاسم  حیحـص  یقطنم و  شور  اب  لادـتعا ، اـب  متـسین . قفاوم  یتھج ، رھ  رد  نوگاـنوگ  یاـھ  یور هداـیز یراـکطارفا و  اـب  نم  دـنک ؛ زیھرپ  طـیرفت 

رب ار  نیا  یلوئسم  کی  الاح  هک  یھاوختلادع  راعش  الثم  رگا  دراد . هدیاف  الماک  ریخن ، دراد ؛ هدیاف  هچ  هک  دیایب  نھذ  هب  ادابن  طلغ  روصت  نیا  دراد . رثا  امش  یریگیپ  تساوخ و 

نامتفگ کـی  هاوختلادـع و  تلود  کـی  دیـشاب  نئمطم  تفرگ . یمن تسد  هب  ار  یھاوختلادـع  مچرپ  هعماـج  رد  یـسک  دـش ، یم ماـمت  مھ  دـعب  دـش ، یم هتفگ  هدروآ ، ناـبز 

مھاوخ یمن یھاوختلادع - ی  هلئـسم حرط  ناونع  هب  یھاوختلادـع ، شبنج  ناونع  هب  دوب ؛ اھناوج  امـش  راک  دـیدرک ؛ اھامـش  دـمآ . یمن دوجو  هب  زورما  لثم  یھاوختلادـع 

لکـش هب  دش ، رارکت  یتقو  دنتفگ ؛ دندرک ، حرطم  تیلوئـسماب  یاھناوج  دھعتم ، یاھناوج  نموم ، یاھناوج  اھھاگـشناد  رد  ار  نیا  منک - هراشا  صاخ  تالیکـشت  کی  هب  الاح 

کی امـش  نیاربانب  دھد . یم ناشن  مدرم ، تاباختنا  رد  مدرم ، یاھراعـش  رد  مدرم ، یاھ  یریگ تھج رد  مدرم ، یاھـشنیزگ  رد  ار  شا  هجیتن دیآ و  یمرد یمومع  نامتفگ  کی 

یخرب هب  تبسن  دوش - یم هتفرگ  نم  اب  هک  یرگید  تاطابترا  رد  نیا ؛ زا  شیب  دیاش  هچ  هسلج ، نیا  رد  هچ  الاح  وجشناد - ناتسود  زا  یضعب  منیب  یم نم  دیدمآ . ولج  ماگ 

نیا اھتنم  دـش ؛ دـیتفگ و  هلب ، میتفگ . مئاد  هک  یچ  الاح  بوخ  هک  دوش  یم حرطم  یتالاوس  ناشنھذ  رد  داسف ، اـب  ی  هزراـبم ضیعبت و  عفر  تلادـع و  هب  طوبرم  لـئاسم  زا 

. دـنک یمن ادـیپ  ققحت  گرزب  یاـھ  ناـمرآ تدـم ، هاـتوک رد  یطئارـش  چـیھ  رد  تسین ؛ یلمع  دـنک ، ادـیپ  ققحت  تدـم  هاـتوک رد  میتـساوخ ، اـم  هک  ار  هچنآ  ی  همھ هک  راـظتنا 

. دسرب هجیتن  هب  ات  دشن  سویام  نآ  زا  درک و  لابند  ریگیپ  تروص  هب  یتسیاب  ار  راک  دراد . لمع  رارمتسا  هب  جایتحا  گرزب  یاھ  نامرآ

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

لوئـسم هاگتـسد  ای  نینچ ، هیئاضق  ی  هوق دنریگ . یمن هدز ، همدص  تلادـع  هب  هک  ار  یـسک  نآ  اما  دـنریگ ، یم ار  وجـشناد  میھد ؛ یم تلادـع  راعـش  ام  هک  دـیئوگ  یم امش 

نیمھ شناش  نموم  وجـشناد و  ناوج و  تسامـش . ناش  نیا  دـینکن ؛ یھاتوک  تلادـع  ی  هبلاطم تساوخرد و  زا  هظحل  کـی دـینک ؛ یگنرز  دـیاب  امـش  اـجنیا  بوخ ، ناـنچ .

امـش دریگب ؛ ماجنا  تسا  نکمم  مھ  یتافلخت  هتبلا  تسھ . ماظن  دمحب هللا  زورما  متـسھ و  مدوخ  دوجو ، ی  همھ اب  مھ  رکف  نیا  ی  هناوتـشپ دھاوخب . ار  تلادـع  هک  تسا 

دراد لامتحا  الوا  دینک ، یم هیکت  قادـصم  کی  یور  امـش  یتقو  دـینکن . یزاس  قادـصم یـصخش و  داقتنا  اما  دـینک ؛ دایرف  ار  یھاوخ  تلادـع  نامتفگ  دـشاب : نیا  نات  یگنرز

؛ دننک یم هیکت  یصاخ  قادصم  کی  یور  هک  نوگانوگ - یعامتجا  یاھ  هورگ رد  هاگـشناد ، رد  هن  منک - یم هدھاشم  ار  یدراوم  نم  رگید . منیب  یم نم  دیـشاب ؛ هدرک  هابتـشا 

نیا هک  یـسک  نآ  تسین و  یروج  نیا منیب  یم مراد و  عالطا  نایرج  زا  اقافتا  الثم  هدـنب  طلغ . طوطخ  طخ و  ناونع  هب ای  یـسایس ، یور  جـک ناونع  هب  اـی  داـسف ، ناونع  هب اـی 

دیھد یم تسد  هب  یا  هلیـسو مھ  تسھ ، هابتـشا  لامتحا  مھ  دینک ، یم هیکت  قادـصم  صخـش و  یور  امـش  یتقو  نیاربانب  تسا . هتـشادن  عالطا  هیـضق  زا  هدز ، ار  فرح 

دیناوت یم یا  هلگ هچ  ناتسداد  زا  امـش  دنک . هدافتـسا  امـش  هیلع  دناوتب  دنکانرطخ - نکـش  نوناق یاھناد  نوناق ما  هتفگ نم  هک  نکـش - نوناق ناد  نوناق گنرز  نآ  هکنیا  یارب 

رگا هیضق . تیھام  لابند  دورب  هک  تسین  نیا  یضاق  نآ  ناش  بوخ ، هدز . نم  هب  ار  ارتفا  نیا  وا  اقآ  دیوگب  دنک و  یفرعم  ار  یصخش  کی  یرتفم  ناونع  هب یرفن  کی  رگا  دینکب ؟

مسا امش  دینک ، یگنرز  امـش  مینک . هلگ  وا  زا  میناوت  یمن اذل  دنک ؛ یم یراک  کی  ماجنا  هب  مزلم  ار  یـضاق  نآ  ینوناق  ی  هدام دشاب ، هدش  هدز  دشاب ، هدش  هتفگ  ارتفا  نیا 

ماجنا راک  دھاوخ  یم ارجا  طیحم  رد  هک  یسک  نآ  تسا ، یرجم  هک  یسک  نآ  دیدرک ، دنلب  ار  مچرپ  یتقو  دینک . دنلب  ار  مچرپ  امش  دینکن ؛ هیکت  قادصم  یور  امـش  دیرواین ،

. تفر دـھاوخ  شیپ  راک  دـنک و  یم یمرگلد  ساـسحا  هدرک ، دـنلب  ار  مچرپ  نیا  یاوتحم  هب  طوبرم  داـیرف  هک  مھ  یـسک  نآ  دـننک . یم ار  ناـشدوخ  راـک  باـسح  همھ  دـھد ،

هب لاکتا  زا  دعب  دوش ، یم هداد  هک  یبوخ  راعش  رھ  تسا . نیمھ  امش  زا  مھ  راظتنا  هک  دیتسھ  ینموم  یاھناوج  امش  تسین ؛ امش  راک  رد  یلکشم  نم  رظن  هب  نیاربانب 

. دینادب ار  نیا  تساھناوج ؛ امش  هب  دیما  تساھناوج ، امش  هب  هیکت  تسوا ، تسد  اھ  هدارا اھنابز و  اھلد و  ی  همھ هک  گرزب  یادخ 

یمالسا  / ١٣٨٧/٠٣/٠٧ یاروش  سلجم  یهرود  نیمتشھ  راک  هب  زاغآ  تبسانم  هب  مایپ 

یملع و داعبا  ی  همھ رد  تفرشیپ  تسا ؛ تلادع  تفرـشیپ و  بالقنا ، یلـصا  نامتفگ  هھد ، نیا  رد  تسا . هدش  نامز  مھ بالقنا  مراھچ  ی  هھد رد  دورو  اب  سلجم  نیا  زاغآ 

رد هدـنکارپ  رامـش  یب یاھدادعتـسا  هب  ار  ام  هاگن  دـیاب  تفرـشیپ ، رـصنع  یونعم . یدام و  تاناکما  اھتـصرف و  عیزوت  رد  هبناج  همھ تلادـع  و  یگنھرف ، یقالخا و  یداصتقا و 

نارادروخربان دیاب  تلادع  رـصنع  و  دنک . هتـسجرب  ام  هاگن  رد  ار  اھ  هنیمز ی  همھ رد  نوگانوگ  یاھیئاناوت  شـشخرد  تیقالخ و  دیلوت و  یاھتیفرظ  دزاس و  فوطعم  تلم ، نایم 

فیلکت نیا  زا  یئ  هظحل دیاب  تسا  روشک  تکرح  یلـصا  رازفا  مرن ی  هدنروآدیدپ هک  سلجم  دزاس . رادروخرب  یمومع  یھلا و  بھاوم  نیا  زا  ار ، روشک  یاھیئاناوت  اھتـصرف و  زا 

. دزرون تلفغ 

« تلادع نامتفگ   » 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 5هاگياپ  هحفص 3 
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تلود  / ٠٢/١٣٨٧/٠۶ تایھ  یاضعا  یروھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

بالقنا یاھنامتفگ  اھراعـش و  رب  قبطنم  ماـما و  ناـمتفگ  راعـش و  رب  قبطنم  هک  تسا  تلود  نیا  یلک  ناـمتفگ  راعـش و  تسھ ، تلود  نیا  رد  هک  مود  زاـیتما  تیـصوصخ و 

تیادھ اب  ار  روشک  تفرشیپ  هک  یسکرھ  دناد ؛ یم ردق  ار  نیا  بالقنا ، هب  ی  هتـسب لد رھ  دریگب . هدیدن  دناوت  یمن سک  چیھ ار  نیا  تسا . یـشزرااب  زیچ  یلیخ  نیا  تسا ؛

، نالوئـسم ی  هیحور رب  یدج  تروص  هب  یھاوخ  تلادع راعـش  دش . گنررپ  تلود  نیا  رد  یھاوخ  تلادع دنادب . ردق  ار  نیا  دـیاب  دـنک ، یم روصت  بالقنا  ینادرگراک  اب  بالقنا و 

ینمـشد یزیتسرابکتـسا  یانعم  درک . ادـیپ  زیمت  صخـشت و  تلود  نیا  رد  دراد - ار  شدوخ  یبالقنا  ی  هژیو یانعم  هک  یزیتسرابکتـسا - دـنکفا . وترپ  اھ ، هماـنرب نادرمتلود و 

اکیرما و زورما  هتبلا  تسا . تیرشب  یارب  تفآ  دنزب - رـس  یماظن  رھ  زا  یتلود و  رھ  زا  رابکتـسا - تسا . رابکتـسا  اب  ندرک  ینمـشد  شیانعم  تسین ، ایند  یاھتلود  اب  ندرک 

ناسنا یگدنز  ماظن  رد  یرشب و  ی  هعماج رد  یتفآ  دنزروب ، رابکتسا  نارگید  هب  تبـسن  هک  یا  هعومجم رھ  یتلود و  رھ  سکرھ ، اجرھ ، نکیل  دنرابکتـسا ؛ رھظم  مزینویھص 

. تسا هتسجرب  هناتخبشوخ  هک  تسا  هعومجم  نیا  تایصوصخ  زا  یکی  مھ  نیا  تسا . یمالسا  بولطم  تلاح  کی  مھ  تلاح  نیا  اب  ی  هزیتس دنروآ . یم دوجو  هب 

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

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

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

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

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

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

دیاب دنک ؛ یمن ادیپ  یتسرد  موھفم  تلادع  مھ  تفرـشیپ  نودب  درادن و  یموھفم  تفرـشیپ  تلادـع ، نودـب  اما  تسا . طرـش  تلادـع  ققحت  رد  تینالقع  تیونعم و  نیاربانب 

وا یارب  همھ  هک  ییالاو  فدھ  یقیقح و  نامتفگ  یتسیاب  دوشب ، وگلا  یمالسا  یاھروشک  یارب  روشک  نیا  دیوشب و  وگلا  دیھاوخب  رگا  تلادع . مھ  دشاب و  تفرـشیپ  مھ 

. دشاب نیا  دننک ، یم راک 

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

هب قـلعتم  هھرب  نآ  هک  تسا  ناـمز  زا  یا  هـھرب هـب  ندرک  هراـشا  نـتفگ و  ندرک و  هاـگن  تـقیقح  رد  میئوـگب ، هدـنیآ  هـب  عـجار  هـچرھ  زورما  اـم  تسامـش . هـب  قـلعتم  هدـنیآ 

ینعی هدش - عورش  هک  تسا - مراھچ  ی  هھد راعش  ی  هلئسم دراد ، هدنیآ  هب  هاگن  هک  یعوضوم  نیا  تساشگراک . هدننک و  نییعت هھرب  نآ  رد  امـش  یعقاو  دوجو  تسامش ؛

نییبت اب  اما  تلادع ؛ هن  دوش و  یم لصاح  تفرـشیپ  هن  ندرک ، مالعا  اب  نتفگ و  اب  هتبلا  دشاب . تلادـع  تفرـشیپ و  ی  هھد هھد ، نیا  هک  میا  هدرک مالعا  تلادـع . تفرـشیپ و 

کی هب  مراھچ  ی  هھد رد  تلادع ، تفرشیپ و  ی  هلئسم میھاوخ  یم ام  تلادع . مھ  دوش و  یم لصاح  تفرـشیپ  مھ  ندرک ، خسار  ار  اھ  مزع اھ و  تمھ ندرک و  رارکت  ندرک ،

نییبت دیاب  دیـسر ؛ میھاوخن  مھ  فدھ  هب  درک و  دـھاوخن  ادـیپ  ققحت  تایلمع  یزیر و  همانرب یحارط و  میھاوخن ، ات  میھاوخب ؛ ار  نآ  دـیاب  همھ  دوشب . لیدـبت  یلم  نامتفگ 

. دوشب

یدربھار  / ١٣٩٠/٠٢/٢٧ یاھهشیدنا  تسشن  نیمود  رد  تانایب 

یلیخ زاین  تسا ، دایز  یلیخ  هنیمز  نوچ  مینکن ؛ اھر  ار  ثحب  نیا  یریگیپ  مینک و  لابند  ار  هلئـسم  نیا  دـیاب  دوش . لیدـبت  یناگبخن  نامتفگ  کی  هب  یتسیاب  تلادـع  ثحب 

ینونک و لسن  یارب  نآ  لوصحم  دـش ، دـھاوخ  هدـنیآ  رد  هللااشنا  دـیدرک و  امـش  هک  یئاھثحب  نیا  دوب . سوسحم  زاین  نیا  زا  یـشخب  ناتـسود ، تاـنایب  رد  تسا و  دـیدش 

رگید یاھروشک  رد  دیاش  مینک . هدافتـسا  مھ  مالـسا  یایند  نارظنبحاص  زا  اھدعب  دـشاب  مزال  دـیاش  دوب . دـھاوخ  یزاین  دروم  تدـشب  شزرااب و  لوصحم  هدـنیآ ، یاھلـسن 

. دننک کمک  ام  هب  تلادع ، ثحب  ندناسر  ماجنارس  هب  یئاھن و  یدنبعمج  رد  دنناوتیم  هک  دنتسھ  ینارظنبحاص 

یدربھار  / ١٣٩٠/٠٢/٢٧ یاھهشیدنا  تسشن  نیمود  رد  تانایب 

لحار ماما  تانایب  رد  یساسا ، نوناق  رد  یمدرم ، یاھراعش  رد  دراد . تشاد و  یزاتمم  هاگیاج  تلادع  یعیبط  روط  هب  دوب -  ینید  تکرح  کی  هک  ام -  یمالـسا  بالقنا  رد 

دینک ضرف  دوشیم . هدید  زاتمم  هاگیاج  نیا  هدرک ، حرطم  یمالسا  یروھمج  هک  فلتخم  یاھتبسانم  هب  فلتخم و  یاھنامز  رد  یعضوم و  یاھنامتفگ  رد  هیلع ،) ناوضر هللا  )

یمالـسا یروھمج  اجنآ  دننک ، جراخ  نادیم  زا  ار  یمالـسا  یروھمج  هکنیا  یارب  دندرکیم  حرطم  ار  حلـص  راعـش  دندروآیم و  راشف  دندمآیم  یھ  هک  سدقم  عافد  نارود  رد 

بوخ گنج  تسا ، دب  حلـص  یئاج  کی  تسا ، بوخ  حلـص  یئاج  کی  تسا ؛ یبسن  شزرا  کی  تسین ، قلطم  شزرا  کی  حلـص  بخ ، درک . حرطم  ار  هنالداع » حلـص   » راعش

، هتـشاد دوجو  تیعـضو  نیا  یمالـسا  یروھمج  رد  بخ ، دـشاب . دـب  تلادـع  هک  میرادـن  اج  چـیھ  ینعی  تسا ؛ قلطم  شزرا  کی  تلادـع  تسین ؛ روجنیا  تلادـع  اما  تسا .

رد ناتـسود  زا  یـضعب  تسین . هدـننک  یـضار  نکیل  هتفرگ ؛ ماجنا  مھ  یداـیز  یاـھراک  اـفاصنا  تلادـع ، یارجا  شخب  رد  هدوب ؛ بـالقنا  لوا  زا  ماـظن  یاھهغدـغد  یهحولرس 

لوا زا  یعیـسو  یاھراک  منادیم  دشاب ؛ رتشیب  نم  تاعالطا  دیاش  هتفرگ ، ماجنا  هک  یئاھراک  یهنیمز  رد  دـنداد ؛ یبوخ  یاھرامآ  تاعالطا و  هتفرگ ، ماجنا  هک  هچنآ  فیـصوت 

لباق دح  کی  رد  افرـص  هن  تسا ؛ یرثکادـح  تلادـع  میتسھ ، شلابند  ام  هک  یزیچ  نآ  میراد ، زاین  ام  هک  یزیچ  نآ  تسین . هدـننک  یـضار  اقلطم  نکیل  هتفرگ ؛ ماجنا  بالقنا 

. درک شالت  دیاب  نیا  یارب  نیاربانب  میراد . هلصاف  یلیخ  هلحرم  نیا  ات  دشابن . هعماج  رد  ملظ  میھاوخیم  ام  میتسھ ؛ یرثکادح  تلادع  لابند  ام  هن ، لوبق ؛

نامھ یهلابند  نیا  تلادع -  عوضوم  ندـش  حرطم  تسـشن و  نیا  ثحب  میزادرپیم -  تلادـع  ثحب  هب  ام  هک  زورما  تسا : نیا  منک ، ضرع  دـیاب  نیا  یهلابند  رد  هک  یزیچ  نآ 

هتـشادن و تلادـع  زا  یفیرعت  اقلطم  یمالـسا  یروھمج  ماظن  ای  میتخانـشن  ار  تلادـع  ام  یدامتم ، یاـھلاس  لوط  رد  هک  تسین  اـنعم  نیا  هب  تسا ؛ یـساسا  یهغدـغد 

ضرع هک  روط  نیمھ  مھ -  یدایز  یاھراک  دـندوب ، انـشآ  اھنآ  اب  مھ  همھ  هتـشاد ؛ دوجو  هشیمھ  یئاھنقیتم  ردـق  کی  یلک و  یلاـمجا و  فیراـعت  کـی  هن ، هدرکن ؛ یتکرح 

هنحـص رد  رـضاح  هراومھ  هدـنز و  نامتفگ  کی  تلادـع ، نامتفگ  میھاوخیم  هک  تسا  لـیلد  نیا  هب  ـالوا  مینکیم ، حرطم  میراد  ار  نیا  اـم  هک  زورما  نکیل  هتفرگ . ماـجنا  میدرک - 

هب یلـصا ، یهلئـسم  کی  ناونع  هب  تلادع ، یهلئـسم  تلادع و  ناونع  دیاب  هزات ، یاھلـسن  نیب  رد  صوصخب  مدرم ، نایم  رد  نالوئـسم ، نایم  رد  ناگبخن ، نایم  رد  دشاب .

. تسا نیا  تسشن ، نیا  رد  تلادع  عوضوم  حرط  تسشن و  نیا  فادھا  زا  یکی  دشاب . حرطم  مئاد  روط 

مالسلاهیلع  / ٠٢/٣٠/١٣٩۴ نیسح  ماما  یرادساپ  تیبرت  ىرسفا و  هاگشناد  رد  تانایب 

یهمھ رد  هطلس  ماظن  یدوبان  رادفرط  تسا ، رامعتسا  رابکتسا و  یاھهنیمز  نتفر  نیب  زا  رادفرط  تسا ، رـشب  یدازآ  رادفرط  تسا ، تلادع  رادفرط  یمالـسا ، نامتفگ 

. تسا امش  تسد  هک  تسا  یمچرپ  نامھ  نیا  تسا ؛ یمالسا  ماظن  نامتفگ  نیا  دشاب ؛ هتشادن  دوجو  ریذپهطلس  رگهطلس و  حانج  ود  ایند  رد  ینعی  تسا ؛ ناھج 

نایوجشناد  / ١٢/٠۴/١٣٩۵ زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

. دینک تیوقت  ار  اھنامتفگ  نیا  تسا ؛ یلصا  یاھنامتفگ  اھنیا  یملع ؛ یاھهتفای  رد  باتش  یمالسا ، یناریا  تفرشیپ  ناینبشناد ، داصتقا  تلادع ، نامتفگ 

« تلادع نامتفگ   » 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 5هاگياپ  هحفص 4 
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مدرم  / ١١/٠۵/١٣٩۵ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

تلم نیا  یلاع  فادھا  اما  دشاب  فلتخم  بھاذم  دشاب ، فلتخم  اھنابز  تسا  نکمم  هلب ، دنریـسم . کی  یاراد  دنفدھ ؛ کی  یاراد  ددـعتم ، فلتخم و  ماوقا  اب  هچراپکی  ناریا 

روشک نیا  رد  هک  تسین  نیا  یانعم  هب  مھ  یمالسا  روشک  یوگلا  دننک . یفرعم  ایند  هب  یمالـسا  روشک  کی  یوگلا  ناونعهب  ار  زیزع  ناریا  دنھاوخیم  همھ  تسا ؛ ناسکی 

، تسھ یملع  دـشر  تسھ ، یدام  تفرـشیپ  تیونعم ، نیا  رانک  رد  اما  تسا  تیونعم  اھنیا  تسھ ، اھنیا  هن ، دنتالـسوت ؛ اعد و  هزور و  زامن و  لوغـشم  طـقف  مدرم  یهمھ 

. تسا اھنیا  یمالسا  یهعماج  تیصوصخ  تسھ ؛ یرگیفارشا  یاھهلق  اھهنومن و  ندش  هتشادرب  تسھ ، یتاقبط  یاھهلصاف  ندش  مک  تسھ ، تلادع  یهعسوت 

یربھر  / ٣٠/٠۶/١٣٩۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

روشک رد  رقف  اب  یهزرابم  روشک و  رد  ینغ  ریقف و  نیب  یهلـصاف  ندرک  مک  ینعی  تلادع  تسا . تلادع  یهلئـسم  تسا ، هدوب  حرطم  بالقنا  رد  لوا  زا  هک  ییاھزیچ  زا  یکی 

نیا دننکیم ؛ نایب  اھتسینومک  ای  اھتسیلایـسوس  هک  تسا  یایربارب  یواست و  زا  ریغ  نیا  تسا ؛ یتسیـسکرام  تارکفت  زا  ریغ  نیا  روشک . رد  تورث  تسرد  میـسقت  و 

اھنیا زا  ار  تورث  نیا  میھاوخب  نادنمتورث و  تورث  یور  میراذگب  تسد  ام  هکنیاهن  انعم . نیا  رب  دنکیم  دیکات  دییات و  همھ  یمالسا  کرادم  یمالسا و  عبانم  تسا ؛ مالسا  رظن 

؛ تسا حرطم  مھ  ایند  رد  زورما  تسا و  یمھم  رایسب  یهلئسم  نیا  بخ ، دوشب . مک  ینغ  ریقف و  نیب  یهلصاف  هک  مینکب  هرادا  یروج  ار  روشک  یتسیاب  هکلب  هن ، میریگب ؛

ام تسا . ینغ  ریقف و  نیب  یهلـصاف  انعم  کی  هب  عقاو ، رد  تسا ؛ نیمھ  تسا ، یداصتقا  یاھـصخاش  اـھرایعم و  وزج  زورما  تسا و  حرطم  اـیند  رد  هک  ینیج » بیرـض   » نیا

. ار اھنیا  مینک  هبساحم  هدش . روجنیا  ارچ  میاهدرک ؛ تکرح  ردقچ  میاهتفر ، شیپ  ردقچ  مالسا - رظن  زا   - هنیمز نیا  رد  مینیبب  مینک  هاگن  دیاب 

بدا  / ١٣٩٧/٠٣/٠٩ گنھرف و  یلاھا  نارعاش و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یرگید عون  هب  یرگید و  شخب  رد  اھرنھ  زا  یـضعب  بخ  تسین . رگید  یاـھرنھ  زا  یرایـسب  رد  هک  تسھ  رعـش  رد  یتایـصوصخ  کـی  تسا ؛ راذـگرثا  یاـھرنھ  زا  یکی  رعش 

دیاب روشک  رعاش  یهعومجم  ینعی  دـنکب ؛ یزاسنایرج  یتسیاب  رعـش  تسا . راذـگرثا  یرگید  روج  کی  رعـش  اما  لیبق - نیا  زا  رتائت و  لثم  امنیـس ، لـثم   - دـنراذگرثا یلیخ 

ار روشک  ـالتبا  دروم  مھم و  لـئاسم  دـناوتب  هک  دـننکب  ریثـکت  دـننکب و  قلخ  دـننکب و  دـیلوت  دـننکب و  میظنت  روـشک  یرعـش  یاـضف  روـشک و  یرنھ  یاـضف  رد  ار  رعـش  یروـج 

اب یترـشاعم  قالخا  هب  میراد  جایتحا  ردقچ  ام  قالخا ؛ یهلئـسم  تمواقم ، یهلئـسم  تلادع ، یهلئـسم  هب  عجار  دییامرفب  ضرف  دـنک . یزاسنایرج  دـنک و  یزاسنامتفگ 

دشر و دوشب و  بیذھت  یتسیاب  نامدوخ  یـصخش  قالخا  نامدوخ ، یدرف  قالخا  مھ  ام ، مدرک ؛ هیکت  نیا  یور  اھناوج  اب  اجنیا  یاهسلج  کی  رد  مھ  زوریرپ  نم  هک  رگیدـکی 

رعـش خیرات  رد  هناتخبـشوخ  اھزیچ . نیا  زا  یردارب و  توخا ، لثم  تقادص ، لثم  راثیا ، لثم  تشذـگ ، لثم  مدرم ، اب  نامیاھراتفر  نامیترـشاعم ، قالخا  مھ  دـنکب ، ادـیپ  ولع 

لثم مدرک ؛ ضرع  هک  نوگانوگ  یاھهنیمز  رد  نینچمھ  دنک ؛ ادیپ  همادا  دـیاب  یزاسنامتفگ  نیا  هدـش و  هدورـس  یلاع  راعـشا  یلیخ  تسھ ، فرح  یلیخ  هنیمز  نیا  رد  ام ،

. دوب یمھم  تاعوضوم  دوب و  رعش  دنچ  رد  بشما  هک  یلئاسم  نیمھ  لثم  تمواقم ،

« : تلادع نامتفگ   » هژاودیلک اب  طبترم  تالاقم 

یضویع  /   ١٣٨٨/٠١/٠١ میحردمحم  هدنسیون :  ینید /  تلود  رد  تلادع  نامتفگ  یسانشبیسآ 

یضویع  /   ١٣٩٠/٠٢/٢٧ میحردمحم  هدنسیون :  یمالسا /  بالقنا  رد  یسایس  تلادع  نامتفگ 

« تلادع نامتفگ   » 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 5هاگياپ  هحفص 5 
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