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3 هلاقم :  دادعت   ، 15 شیف :  دادعت  ییوجشناد -  شبنج 

1387/09/24 تعنص ملع و  هاگشناد  رد  نایوجشناد  دیتاسا و  رادید  رد  تانایب 

نیا زا  ار  نیا  .دراد  یبلاج  رایسب  خیرات  ام  روشک  رد  ییوجـشناد -  شبنج  دوش  یم هتفگ  وا  هب  فراعتم  نابز  رد  هک  اھ -  هاگـشناد رد  تسا  یھاوخ  نامرآ ی  هلئـسم نآ  هک  مود  نایرج 

، یمالـسا یروھمج  ماظن  تسا و  یطئارـش  رد  روشک  نوچ  دوشب ؛ فقوتم  دـناوتب  هک  تسین  یزیچ  نیا  دـنک و  ادـیپ  همادا  دـیاب  تکرح  نیا  هک  منکیم  هیکت  شیور  میوگ و  یم تھج 

هتخانـش هدش و  تبث  خـیرات  رد  ام  روشک  رد  یئوجـشناد  شبنج  نیا  .دـشاب  هتـشاد  روضح  یتسیاب  شرانک  رد  یئوجـشناد  شبنج  امتح  هک  دراد  یتاصتخم  اھ و  یگژیو تخاس و 

رگا .زورما  ات  تسا  لوا  زور  زا  ام  یئوجـشناد  شبنج  تازیمم  نیا  .تسا  هدوب  هاوختلادع  تدشب  قانتخا و  دـض  دادبتـسا ، دـض  هطلـس ، دـض  رابکتـسا ، دـض  هشیمھ  دوخ ، ی  هدـش

ماع لتق  نیطسلف  رد  هک  دشاب  یناسک  تسد  رد  دناوتیمن  یئوجشناد  شبنج  تسد  .تسین  قداص  دشاب ، هتشادن  ار  تازیمم  نیا  اما  دشاب ، یئوجـشناد  شبنج  یعدم  یـسک 

روجنیا لقاال  ام  روشک  رد  شتیـصاخ  تلـصخ و  یئوجـشناد  شبنج  .تسین  یئوجـشناد  شبنج  نیا  دننارذگیم ؛ غیت  مد  زا  ار  مدرم  ناتـسناغفا  رد  دـننکیم ، تیانج  قارع  رد  دـننکیم ،

نیا ی  هدش هتخانـش  عطقم  ای  تکرح  نیا  عورـش  .تسا  تلادع  رادفرط  یروتاتکید و  دض  هطلـس ، دض  یرابکتـسا ، دض  هک  دـشاب -  مھ  رگید  یاھروشک  زا  یلیخ  رد  دـیاش  تسا - 

.تسا رذآ  نیمھ 16  تکرح ،

یاھلاس 38 تسا  مدای  نم  .دراد  یتاکرحت  شیب  مک و  یئوجشناد  شبنج  تسام -  روشک  رد  یمالسا  ینید و  تضھن  تیناحور و  تضھن  عورـش  هک  لاس 42 -  ات  لاس  نآ  زا  دعب ،

، دش عورش  لاس 42  رد  شجوا  لاس 1341 و  رد  تیناحور  تضھن  ات  دنک ؛ ادیپ  زورب  دندادیمن  هزاجا  دشیم و  بوکرس  تدشب  اھتنم  دنتشاد ، یتاکرحت  اھوجـشناد  و 39 و 40 و ،... 

بالقنا یزوریپ  هک  ات 1357  دشاب ، تیناحور  تضھن  عورش  هک  تسا  نیب 1342  هک  یلاس  هدزناپ  مامت  رد  ینعی  دینکیم ؛ هدھاشم  ار  یئوجشناد  شبنج  ی  هناشن امش  زاب  اجنیا  هک 

کرحت و زکرم  روشک ، یئوجـشناد  یاھطیحم  روشک ، یاھ  هاگـشناد .دـینکیم  هدـھاشم  ار  یئوجـشناد  شبنج  وا ، رانک  رد  تیناحور و  شوداشود  اج و  همھ  رد  امـش  داـتفا ، قاـفتا 

مھ دندوب و  تازرابم  تضھن و  راک  رد  هک  یناتسود  مھ  میدوب ؛ دھاش  نامدوخ  مھ  کیدزن  زا  ام  ار  نیا  هک  تدم -  نیا  لوط  مامت  رد  تضھن  یـساسا  یاھوزاب  زا  یکی  تسا و  تیلاعف 

ینید و دـض  یداحلا و  یاھنایرج  اھ  هاگـشناد رد  هتبلا  .دـندوب  تیناحور  تضھن  زا  کفنیال  شخب  کی  اھ  هاگـشناد نیارباـنب ، .دننایوجـشناد  دـنا -  هدومزآ دـنا و  هدرک هبرجت  ار  نیا  همھ 

تفرگیم ماجنا  هک  یئاھراک  و  زرابم -  یاھ  هورگ دشیم -  لیکـشت  هک  یئاھ  هورگ اذـل  .ناملـسم  یاھوجـشناد  هب  دوب  طوبرم  بلاغ ، تکرح  نآ  نکل  دـندوب ، مھ  هریغ  تسیـسکرام و 

ی هدـمع نایوجـشناد  نویناحور و  ینعی  دنتـشاد ؛ روضح  مھ  اھوجـشناد  اج ، همھ  رد  میدرک -  هبرجت  نامدوخ  ام  هک  فلتخم  یاـھلاس  رد  نوگاـنوگ  یاھنادـنز  نیا  اھنادـنز -  رد  ـالثم 

میتساوخیم یتقو  بالقنا ، یزوریپ  زا  لـبق  لاس 57 ، رد  دھـشم  مدرم  زا  یریثک  عمج  دھـشم و  یاملع  دھـشم ، نویناحور  ام  هک  دش  بجوم  نیمھ  .دندادیم  لیکـشت  ار  اھ  ینادـنز

یارب نیزرابم  نویبالقنا و  نویناحور و  املع و  نصحت  مھ  نارھت  رد  .هاگـشناد  تیزکرم  ینعی  تفرگ ؛ ماجنا  اضر  ماما  یکـشزپ  یھاگـشناد  زکرم  رد  نصحت  نیا  میھدـب ، ماجنا  نصحت 

.دش زوریپ  بالقنا  ات  تسوجشناد ، شقن  هاگشناد و  شقن  ی  هدنھد ناشن اھنیا  .تفرگ  ماجنا  نارھت  هاگشناد  رد  دوب -  هدش  ریخأت  ناشیا  دورو  رد  هک  ماما -  دورو 

روضح نارادساپ و  هاپس  لیکشت  ی  هلئسم لوا ، یاھ  هام نامھ  رد  .تسا  یبیجع  ی  هنحص یئوجشناد -  روضح  یئوجشناد ، شبنج  یئوجشناد -  تکرح  نیا  بالقنا  یزوریپ  زا  دعب 

دنداد و لیکـشت  ار  یگدنزاس  داھج  اھوجـشناد  دوخ  هک  تساھوجـشناد ، دوخ  ی  هلیـسو هب  یگدنزاس  داھج  لیکـشت  هام ، دـنچ  ی  هلـصاف هب  تسا و  هاپـس  رد  نایوجـشناد  لاعف 

رد نایوجـشناد  روضح  مود  جوم  نیا ، زا  دعب  هام  دنچ  .دوب  یگدنزاس  داھج  یمالـسا ، ماظن  تاراختفا  تاکرب و  زا  یکی  هک  دـندرب ، شیپ  ار  نآ  ناشدوخ  دـنداد ؛ هعـسوت  ار  نآ  ناشدوخ 

زکرم هب  دوب  هدش  لیدبت  نارھت  هاگشناد  نیمھ  دندوب و  وجشناد  ریغ  اھنآ  زا  یلیخ  اقافتا  هک  دندوب ، هدرک  ناشدوخ  ی  هنال ار  هاگشناد  هک  دوب  یحلسم  رصانع  اب  ی  هلباقم هھجاوم و 

دوخ دـنک ، هلازا  نارھت  هاگـشناد  زا  ار  اھنیا  تسناوت  هک  یـسک  .دـننک  هزراـبم  بـالقنا  اـب  هکنیا  یارب  دـندوب  هدرک  عمج  ار  لـئاسو  نیا  اـھنآ  کـجنران ! تاـمھم و  گـنفت و  تاحیلـست و 

.داد ناشن  ار  شدوخ  مھ  اجنیا  هک  اھوجشناد  میظع  تکرح  دندوب ؛ اھوجشناد 

دنلب هک  دندوب  اھنیا  لاثما  نایلسوتم و  دمحا  جاح  نیمھ  اھنآ  زا  یکی  هک  دراد  دوجو  نآ  زا  یفلتخم  یاھ  هنومن هک  تسا  هھبج  رد  اھوجشناد  روضح  سدقم ، عافد  عورـش  اب  لاس 59 

اجنآ تبرغ  درگ  مدید ؛ کیدزن  زا  ار  ناتسدرک  ی  هقطنم گنج ، لوا  زا  دعب  هام  شش  جنپ  گنج ، لوا  یاھ  هام نامھ  رد  هدنب  تبرغ -  نیع  رد  ناتسدرک ، رد  برغ  ی  هقطنم دنتفر  دندش 

دنداد ماجنا  ار  یگرزب  یاھراک  اجنآ  رد  اھورین  نیرت  صلخم نیا  نمشد ، یمئاد  نارابمب  نمـشد و  لاعف  روضح  اب  یحالـس و  یب یئاھنت ، رد  و  دوب -  هدش  هدیـشاپ  هنأک  همھ  رـس  رب 

کی نآ ، هک  دـنداد  ماجنا  ار  ملـس ) هلا و  هیلع و  یلـص هللا   ) هللا لوسر دـمحم  تایلمع  دـنداد -  ماجنا  شناتـسود  راوگرزب و  رادرـس  نیا  هک  یتایلمع  نیبملا -  حـتف تایلمع  زا  لبق  هک 

اھنیا هک  یزور  نامھ  رد  افداصت  هدنب ، مھ  ار  اھوجـشناد  نآ  هک  دندرک  ادیپ  روضح  هزیوھ  یارجام  رد  هک  دنتـسھ  یئاھوجـشناد  رگید  ی  هنومن کی  .تسا  نایوجـشناد  روضح  زا  هنومن 

ادیپ همادا  هتبلا  هک  تسا  یاھلاس 60 و 61  هب  طوبرم  نیا  .نارگید  یسودق و  دیھش  یدھلا و  ملع دیھـش  مدید ؛ یریگرد ، دربن و  ی  هقطنم فرط  هب  ید -  زور 14  دنتفریم -  دنتشاد 

ی هھد لئاوا  نامھ  رد  هک  مھ  دعب  .دـندوب  اھ  هاگـشناد سدـقم ، عافد  لاس  تشھ  نارود  لوط  رد  ام  لاعف  یاھورین  ی  هدـننک نیمأت  یاھـشخب  زا  یکی  اعقاو  ینعی  .گنج  رخآ  ات  درک 

رد مھ  اھنیا  زا  لبق  .تسا  یھاگشناد  داھج  راختفا ، ی  هیام زکارم  زا  یکی  ساسح و  طاقن  زا  یکی  هک  دش  لیکشت  یھاگـشناد  داھج  دش ، ماجنا  اھ  هاگـشناد یئاشگزاب  یتقو  ، 60

.تسا یئوجشناد  شبنج  تسد  هب  یسوساج  ی  هنال ریخست  لاس 58 ،

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

تابث فلتخم ، یاھ  هزیگنا یگدنز و  یاھ  یراتفرگ یرگید ، ی  هھرب رد  دنتشاد ، روضح  یئوجشناد  شبنج  رد  هک  یناسک  زا  یلیخ  میراد ! مھ  یئاھ  هدش نامیشپ ام  هکنیاامک  دوش - 

.تسا تاکرح  نیا  نیرتمھم  زا  یکی  یسوساج  ی  هنال ریخست  تکرح  نیا  هک  تسوجشناد ، هب  طوبرم  گرزب  تکرح  نکل  تفرگ -  اھنیا  زا  ار  مدق 

، دـھعتم نمؤم ، نایوجـشناد  روضح  ریطخ ، ساسح و  یاھ  هظحل نوگانوگ ، ثداوح  بالقنا ، لوط  رد  فلتخم ، یاھنارود  مامت  رد  .دراد  همادا  مھ  زورما  ات  تسا ، هچخیرات  کی  نیا  ـالاح 

، داسف دض  یرابکتسا ، دض  تسا : یئوجـشناد  شبنج  هب  نم  هاگن  یئوجـشناد و  شبنج  زا  نم  تشادرب  نیا  .دنک  تیادھ  حیحـص  تھج  رد  ار  اضف  هتـسناوت  تشذگاب ، هاوختلادع ،

نایوجشناد روضح  بالقنا ، یاھلاس  نیا  ی  همھ رد  .تسا  یئوجشناد  شبنج  تایصوصخ  اھنیا  یفارحنا ؛ یاھـشیارگ  دض  هنایوگروز ، هنایارگ و  لمجت تیمکاح  دض  یرگیفارـشا ، دض 

دراوم رد  هک  دنا ، هدرک مکاح  هعماج  رد  ار  یبالقنا  یـسایس و  یاھنامتفگ  دـنا ، هتخاس یرکف  یاضف  دـنا ، هدوب زاس  نامتفگ اھوجـشناد  .هدوب  یرثؤم  لاعف و  روضح  اھ ، هنحـص نیا  رد 

.هتشاد دوجو  نیا  یدایز 

1387/09/24 تعنص ملع و  هاگشناد  رد  نایوجشناد  دیتاسا و  رادید  رد  تانایب 

شبنج دـنلب  قاط  یور  رب  هک  تسا  یئاھزیچ  نامھ  یئوجـشناد  یاھ  لکـشت یلـصا  یاھفدـھ  .دـننکن  مگ  ار  ناشیاھفدـھ  دنـشاب  بظاوم  یئوجـشناد  یاھ  لکـشت هکنیا ، رگید  و 

یارب ناریا  تلم  یناگمھ  راکیپ  هزرابم و  رد  تکرش  روضح و  ملع ، تفرشیپ  هب  کمک  یلم ، داحتا  هب  کمک  روشک ، تفرشیپ  هب  کمک  رابکتسا ، اب  تیدض  هدش : هتشون  یئوجـشناد 
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روجنیا ینعی  دننک ؛ ادج  دیابن  ار  ناشدوخ  مھ  یئوجـشناد  ی  هندب زا  اھ  لکـشت هتبلا  .دننکن  شومارف  دیاب  ار  نیا  تسا ؛ یلـصا  فدھ  اھنیا  اھ ؛ ینمـشد رب  اھ و  هئطوت رب  ندـمآ  بلاغ 

.دنشاب  کیدزن  اھوجشناد  هب  .دوشب  اھوجشناد  میسقت  بجوم  لکشت ، هک  دشابن 

1387/09/24 تعنص ملع و  هاگشناد  رد  نایوجشناد  دیتاسا و  رادید  رد  تانایب 

حیحص تھج  رد  ار  اضف  هتسناوت  تشذگاب ، هاوختلادع ، دھعتم ، نمؤم ، نایوجشناد  روضح  ریطخ ، ساسح و  یاھ  هظحل نوگانوگ ، ثداوح  بالقنا ، لوط  رد  فلتخم ، یاھنارود  مامت  رد 

، هنایوگروز هنایارگ و  لمجت تیمکاح  دض  یرگیفارشا ، دض  داسف ، دض  یرابکتسا ، دض  تسا : یئوجشناد  شبنج  هب  نم  هاگن  یئوجـشناد و  شبنج  زا  نم  تشادرب  نیا  .دنک  تیادھ 

اھوجشناد .هدوب  یرثؤم  لاعف و  روضح  اھ ، هنحص نیا  رد  نایوجـشناد  روضح  بالقنا ، یاھلاس  نیا  ی  همھ رد  .تسا  یئوجـشناد  شبنج  تایـصوصخ  اھنیا  یفارحنا ؛ یاھـشیارگ  دض 

.هتشاد دوجو  نیا  یدایز  دراوم  رد  هک  دنا ، هدرک مکاح  هعماج  رد  ار  یبالقنا  یسایس و  یاھنامتفگ  دنا ، هتخاس یرکف  یاضف  دنا ، هدوب زاس  نامتفگ

1387/07/07 نایوجشناد رادید  رد  تانایب 

فئاظو دنتفگ ، ار  بلطم  نیا  هک  یردارب  نامھ  ًاقافتا  .تسین  ماھبا  راچد  چیھ  میوگیم  نم  تسا ! ماھبا  راچد  یئوجـشناد  شبنج  ی  هدنیآ لئالد ، نیا  هب  هک  دنتفگیم  ناتـسود  زا  یکی 

نیا اب  فدـھ ، نیا  اب  دـیھدب ؛ ماجنا  دـیاب  ار  اھراک  نیمھ  یماھبا !؟ هچ  رگید  بوخ ، دـندرکیم ؛ رکذ  دـھدب ، ماـجنا  دـیاب  یئوجـشناد  شبنج  هک  مھ  ار  یئاـھراک  یئوجـشناد و  شبنج 

هب دناوتیم  بوخ ، یزیر  همانرب اب  یوزوح ، ی  هعومجم اب  هارمھ  یئوجشناد ، ی  هعومجم هک  تسا  یعیسو  یرکف  تاسلج  لیکـشت  مزال ، یاھراک  زا  یکی  دسریم  مرظن  هب  نم.دصقم 

ملع و لئاسم  یاھ  هنیمز رد  ام  هک  دـشخبب  ار  یتارمث  نامھ  دـناوتیم  حیحـص  تسرد و  ِرکف  ندـنکارپ  رکف و  شرتسگ  .دـننک  رکف  نوگانوگ  لئاسم  ی  هرابرد دننیـشنب  ات  درواـیب  دوجو 

.تسا نیا  اھراک  زا  یکی  .تسرد  یریگتھج  حیحص و  تکرح  کی  اب  هشیدنا ، نادیم  هب  ون  فرح  ندروآ  یئافوکش ، ینعی  میراد ؛ عقوت  وجشناد  زا  مولع  تفرشیپ  یروانف و 

1384/02/19 نامرک ناتسا  نایوجشناد  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

فیلاکت هب  هاگن  زورما و  یاھ  تیلاعف هب  هاگن  نایم  تبـسن  هک  تسا  نیا  نآ  دندرک و  رکذ  ار  یتسرد  رایـسب  ی  هتکن ییوجـشناد -  یاھ  لکـشت ی  هدنیامن زیزع -  یوجـشناد  نیا  هتبلا 

رارق روشک  تلم و  یورارف  هک  ییاھ  شلاچ روشک و  ی  هدنیآ هب  روشک ، لئاسم  هب  ینالک  هاگن  ام  رگا  نکیل  دوش ؛ تیاعر  دیاب  ییوجشناد  شبنج  ییوجشناد و  یاھ  تیلاعف رد  هدنیآ 

.تشاد دھاوخ  دوجو  یمگردرس  لامتحا  مھ  یلعف  یاھ  تیلاعف رد  هکلب  مینک ، میسرت  ار  هدنیآ  فیاظو  میناوت  یمن اھنت  هن  میشاب ، هتشادن  دراد ،

1382/08/15 ییوجشناد ناگبخن  زا  یعمج  اھ و  لکشت یاضعا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

جایتحا نآ  هب  ام  هک  تسا  یبلطم  تسا و  هلأسم  نیرتمھم  دش -  دھاوخ  مھ  سکعنم  هک  دینک -  یم باترپ  هعماج  روشک و  یاضف  رد  ار  رکف  نیا  اج و  نیا دییآ  یم امـش  هک  نیا سفن 

اما میرادن ؛ یشیامن  راک  هب  مھ  یزاین  مینک و  یشیامن  راک  میھاوخ  یمن .دیامن  هبلاطم  ار  نآ  حرطم و  ار  رکف  نیا  دیاب  دنک و  رکف  دیاب  هک  دنک  ساسحا  ام  ناوج  میھاوخ  یم ام  .میراد 

شقن و روشک  ی  هدـنیآ رد  هک  دـنک  تیوقت  شدوخ  رد  ار  ساسحا  نیا  تسا -  عیـسو  هدرتسگ و  رایـسب  روشک  حطـس  رد  هک  ییوجـشناد  ی  هعومجم صوصخب  اـم -  ناوج  هک  نیا هب 

.میراد زاین  دنک ، شالت  نآ  یارب  ساسحا و  دوخ  رد  هنیمز  نیا  رد  یدھعت  دیاب  دراد و  تیلوؤسم 

1381/08/06 ییوجشناد شبنج  یرسارس  شیامھ  نیمود  هب  مایپ 

میّحرلا نمّحرلا  هَّللا  مسب

زیزع نایوجشناد  ناناوج و 

فعاضم ار  یئوجشناد  یاھ  یئامھدرگ یعیبط  تیباذج  هک  تس  یرگید نشور  ی  هطقن نیا  .دنا  هدرک تکرش  نایوجشناد  زا  یددعتم  یاھ  هعومجم یئوجـشناد  یئامھدرگ  نیا  رد 

.دزاس یم

یاھطیحم ی  همزال هک  یطاـشن  یھاـگآ و  ی  هزیگنا اـب  وا  .تسا  هدوب  روشک  یراـج  لـئاسم  نیرتمھم  یوجتـسج  رد  هراومھ  نونک  اـت  بـالقنا  زا  شیپ  زا  هاـگآ  دـھعتم و  یوجـشناد 

یارب یرگید  یعیبـط  تیـصوصخ  زین  نیا  .دـھن  ماـگ  نآ  هار  رد  دـنک و  وجتـسج  لـئاسم  هنوگ  نیا  یریگیپ  رد  ار  دوخ  روآدـھعت  ـالاو و  یاـھنامرآ  هک  تسا  نآ  یپ  رد  تس ، یئوجـشناد

 . تس یئوجشناد یاھطیحم 

رپ یعامتجا و  تلادع  هب  دشابن ، مھ  هعماج  فعضتسم  یاھرشق  زا  هتـساخرب  دوخ  هچ  رگا  ناوج  یوجـشناد  .تسا  تلادع  ی  هلئـسم روشک  لئاسم  دنلب  تسرھف  زاغآرـس  زورما 

.درگن یم لیدب  یب گرزب و  یوزرآ  کی  مشچ  هب  یتاقبط  یاھفاکش  ندرک 

طقف هن  سوملم و  یعقاو و  تلادع  تلادع -  رگا  .دشاب  هدنیآ  لاح و  یارب  وا  یلمع  یاھ  همانرب اھتواضق و  ی  هیاپ دناوت  یم .تسا و  کرابم  جرا و  رپ  وجشناد  رد  هزیگنا  ساسحا و  نیا 

 . دریگ رارق  لاؤس  دروم  روشک  تایعقاو  رد  تلادع  دض  ی  هدیدپ رھ  دیاب  سپ  تساھ ، یزیر همانرب فدھ  نامرآ و  وزرآ و  تلادع -  زا  نتفگ  نخس 

هنیزھ دندوب ، یھت  شیپ  یدـنچ  ات  هک  یناتـسد  رد  هدروآرب  رـس  یاھ  تورث نازیر ، همانرب لمع  نھذ و  رد  یتاقبط  فاکـش  شرتسگ  هب  یئانتعا  یب نالوئـسم ، نایم  هافر  ی  هقباسم

هب ار  یداصتقا  یاھھاگولگ  ی  همھ نانآ  یئوررپ  یگنرز و  هک  یرصانع  هب  نداد  نادیم  یتافیرشت ، ًافرـص  یاھراک  رد  یلوا  قیرط  هب  و  تیولوا ، نودب  یاھمادقا  رد  یمومع  لاوما  ندرک 

تردق نآ  رب  هیکت  اب  هتبلا  .دننک و  یسایس  تردق  بسک  ی  هنیزھ ارنآ  دنراد  یگدامآ  هک  یناسک  تسد  رد  تورث  ِندش  هوبنا  کانرطخ  رایسب  ی  هدیدپ هصالخ  و  دیاشگ ، یم نانآ  یور 

.دنروآ یم درگ  دنا  هدرک هنیزھ  هک  ار  هچنآ  فاعضا  یسایس 

یتاـفلخت نینچ  هب  نونظم  هک  یناـسک  زا  دـبای و  یم هجوتم  نآ  هب  ار  دوخ  لد  نھذ و  یمالـسا  لدـع  هب  دـقتعم  ناوـج  رھ  هک  تس  یزیگنارب ماھفتـسا  یاـھ  هطقن نآ  لاـثما  اـھنیا و 

.دنک یم هبلاطم  ار  اھداسف  نیا  ندرک  نک  هشیر یارب  هناعطاق  درکلمع  یئاضق  هاگتسد  سلجم و  تلود و  زا  نآ  رانک  رد  نینچمھ  .دبلط و  یم خساپ  دنوش  یم هتخانش 

.دنامب توافت  یب نآ  هب  تبسن  دناوت  یمن نمؤم  دھعتم و  یوجشناد  ناوج  لسن  تسام و  روشک  ی  هلئسم نیرت  حرطم نیرتمھم و  نیا  زورما 

1379/12/09 ریبکریما یتعنص  هاگشناد  دیتاسا  نایوجشناد و  عمج  رد  تانایب 

کی ناونع  تحت  متفگ ، هک  روط  نامھ هتبلا  .دننادرگرب  هرابود  ار  یبرغ -  یریذپ  لیمحت نامھ  هب  تشگرب  طخ  برغ -  هب  عاجترا  طخ  دنددصرد  یبرغ  یاھیچتاغیلبت  اھنیسیروئت و  زورما 

.دشاب یرامعتسادض  نارود  یوجشناد  دناوت  یمن رگید  هرود  نیا  یوجشناد  دنیوگ  یم .نامتفگ  رییغت  یروئت  ندش و  یناھج  یروئت  ون ؛ فرح  کی  ناونع  هب  هنارکفنشور ؛ هبش  یروئت 

یربت یھاوخ و  نامرآ نارود  تسا ؛ هدمآرس  یراد  هیامرس اب  ی  هزرابم یھاوخ و  تلادع نارود  تسا ؛ هتشذگ  نتفگ ، رابکتسا  رب  گرم  رابکتسا و  رامعتسا و  اب  تیدض  نارود  دنیوگ  یم

ینعی یناھج ؛ نیون  مظن  هب  نتـسویپ  نامتفگ  ینیب ، عقاو نامتفگ  ندش ، یناھج  یناھج ، نامتفگ  زا  تسا  ترابع  ییوجـشناد  دیدج  نامتفگ  تسا ؛ هدش  مامت  یـسایس  یالوت  و 

هک ییاھتدھاجم  مغر  یلع ناریا  تلم  هک  تسا  نیا  شیانعم  .تسا  ندش  ییاکیرما  شنطاب  اما  تسا ؛ ندـش  یناھج  شمـسا  ندـش ، یناھج  نیا  ندـش ! اکیرما  رکـشل  یھایس 

converted by Web2PDFConvert.com



یھایـس بالقنا ، زا  لبق  نارود  لثم  هرابود  دـیاب  هدروآ ، دوجو  هب  ناملـسم  یاـھتلم  رد  هک  یمیظع  یرادـیب  مغر  یلع هدـیبوک ، یزوریپ  یاـھ  هلق رب  هک  ییاـھمچرپ  مغر  یلع هدرک ،

لوحت و ندـش و  یناھج  ابیز -  یاھمان  ریز  رد  دـنھاوخ  یم اما  تسین ؛ یرگید  زیچ  نیا  زج  هدـنک  تسوپ تخل و  تروص  هب  فدـھ  .دوش  اھییاکیرما  عفانم  نیمأـت  رازبا  هلمع و  رکـشل و 

.دننک ناھنپ  ار  فدھ  نیا  تفرشیپ - 

1378/09/01 فیرش یتعنص  هاگشناد  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

؛ دوش یم هتفگ  ییوجشناد  شبنج  ای  ییوجشناد ، تکرح  نآ ، هب  زورما  هک  هچنآ  زا  تسا  ترابع  نآ  مھد و  رارق  ییوجشناد  دصرددص  عوضوم  کی  ار  ثحب  عوضوم  هک  دیـسر  مرظن  هب

ییوجـشناد مھ  دصرددص  تسا ؛ یمھم  رایـسب  ی  هلوقم نیا  .ییوجـشناد  تیلوؤسم  ساسحا  ییوجـشناد و  یرادیب  درک : باختنا  شیارب  ناوت  یم هک  یرتاسر  رتھب و  ریبعت  هب  ای 

تیـصوصخ هب  اما  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  وجـشناد  رـشق  رد  تسا  نکمم  اھ  هزیگنا اھتـساوخرد و  تاساسحا ، زا  یرایـسب  نوچ  تسا ؟ ییوجـشناد  دـصرددص  مییوگ  یم ارچ  .تسا 

تیثیح هب  نیا  نکیل  دشاب ؛ هتشادن  هدنیآ  لغـش و  ی  هغدغد هک  دشاب  هتـشادن  دوجو  ییوجـشناد  دیاش  .لغـش  ی  هغدغد لثم  دشاب ؛ هتـشادن  یمیقتـسم  طابترا  وا  ییوجـشناد 

راضح دروم ، نیا  زا  هتبلا  هک  هداوناخ ، لیکشت  جاودزا و  ی  هغدغد الثم  ای  .دراد  ار  هغدغد  نیا  دشابن ، مھ  وجشناد  تسا ؛ یناوج  رھ  هب  طوبرم  نیا  .درادن  یطبر  وجشناد  ییوجـشناد 

وجشناد یتاذ  مزال  نیا  اما  .تسا  یگدنز  یساسا  ی  هلأسم نوچ  دراد ؛ ار  لیم  هبلاطم و  نیا  هغدغد و  نیا  رسپ -  هچ  رتخد و  هچ  ییوجـشناد -  رھ  دیآ ! یم ناشـشوخ  مھ  رتشیب 

نیب رد  زورما  مراذگ و  یم ییوجشناد » یرادیب   » ار شمـسا  نم  هک  یزیچ  نآ  اما  .دراد  ار  ساسحا  نیا  دشابن ، هک  مھ  وجـشناد  .تسوا  ندوب  ناوج  ندوب و  ناسنا  مزال  نیا  تسین ؛

؛ تسین ناناوج  ی  همھ هب  قلعتم  ینعی  تسا ؛ وجشناد -  ثیح  هب  وجشناد -  رشق  صوصخم  دنیوگ ، یم ییوجشناد » شبنج   » نآ هب  تسا و  لومعم  نایوجشنادریغ  نایوجـشناد و 

نیمھ هب  قلعتم  تسا ؛ هاگـشناد  طیحم  هب  قلعتم  نیا  .تسین  مھ  ییوجـشناد  ی  هرود زا  دـعب  ناوج  نیا  هب  قلعتم  تسین ؛ مھ  ییوجـشناد  طیحم  زا  لبق  ناوج  نیمھ  هب  قلعتم 

.دراد دوجو  هک  تسا  یتقیقح  نیا  .دیراد  گنرد  هاگشناد  رد  امش  هک  یتدم  نیمھ  تسا ؛ لاس  شش  لاس ، جنپ  لاس ، راھچ 

طیحم هب  قلعتم  میتفگ ، هک  روط  ناـمھ نوچ  تسین ؛ مھ  ناریا  صوصخم  زیچ  کـی  تسین ؛ یدـیدج  زیچ  ییوجـشناد -  یرادـیب  رت : تسرد ریبعت  ناـمھ  هب  اـی  ییوجـشناد -  شبنج 

عبنم کی  ناونع  هب دناوت  یم میـسانشب ، تسرد  ار  تایـصوصخ  نیا  رگا  .دوش  یم بترتم  نآ  رب  یجیاتن  تسھ و  نآ  رد  ییاھ  هزیگنا دراد ؛ یتایـصوصخ  یرادـیب ، نیا  .تسا  هاگـشناد 

زا ای  دوجو و  زا  امش  هک  یتورث  لثم  .دوش  عییضت  تسا  نکمم  دوشن ، ییاسانش  تسرد  رگا  اما  دوش ؛ هتفرگ  راک  هب هعماج  نآ  طیحم و  نآ  روشک و  نآ  یارب  ضایف  راشرـس و  ینغ و 

؛ تسھ جـنگ  نیا  هاگیفخم ، نیا  ریز  هک  دراد  عالطا  لغد  کی  دزد و  کـی  اـما  دـیرادن ؛ عـالطا  دـیتسھ ، شبحاـص  هک  امـش  هک  تسا  یتورث  نآ  نیا ، زا  رتدـب  .دـیرادن  عـالطا  نآ  دربراـک 

ناریدـم ی  هعوـمجم اـیناث  وجـشناد ، دوـخ  ـالوا  ی  هیلوا ضیارف  زا  یکی  تراـسخ ! قوـف  تراـسخ  دوـش  یم رگید  نیا  دـنک و  یم هدافتـسا  دـیآ و  یم وا  اذـل  .تسا  نیا  مھ  شدربراـک 

تکرح اـی  ییوجـشناد ، شبنج  اـی  ییوجـشناد ، یرادـیب  ینعی  تسا ؛ ییوجـشناد  اـتاذ  ی  هدـیدپ نـیا  ییاسانـش  روـشک ، ناریدـم  ی  هعوـمجم اـثلاث  اھھاگـشناد و  نایوجـشناد و 

.تسھ نایوجـشناد  ی  هعومجم رد  هاگـشناد و  رد  هک  تسا  یتایـصوصخ  یا ، هدیدپ نینچ  أشنم  .تسیچ  هک  میـسانش  یم ار  شتقیقح  دیمانب ، ار  نآ  یمـسا  رھ  هب  .ییوجـشناد 

تغارف یعامتجا -  فراعم  هچ  یسایس ، فراعم  هچ  یملع ، فراعم  هچ  دوش -  یم انشآ  اھنآ  اب  هرود  نیا  رد  وجشناد  هک  ییاھـشناد  فراعم و  یناوج ، یورین  ناوت و  یژرنا و  نس و 

طیحم کی  رد  نایوجـشناد  ندوب  عمتجم  درادـن ، یتیلوؤسم  ییاج  رد  دراد و  یبسن  یدازآ  کی  تسین و  یگدـنز  یاھراب  اھیراتفرگ و  دـنبرد  ناـن و  یگدـنز و  راـتفرگ  هک  ییوجـشناد 

یتروص رد  هک  تسا  کرابم  رایسب  لاح  نیعرد مھم و  رایسب  ی  هدیدپ نیا  لماوع  زا  یفنم -  هچ  تبثم و  هچ  نداد -  ناشن  ار  اھنآ  باتزاب  هعماج و  یمومع  جاوما  زا  نتفرگ  ریثأت  صاخ ،

هک تسھ  یتایصوصخ  ییوجشناد ، یرادیب  ای  ییوجشناد  تکرح  رد  نایوجشناد و  ی  هعومجم رد  .دوب  دھاوخ  مھ  کانرطخ  رایسب  دوش ، هدافتسا  دب  ای  دوشن و  هدافتـسا  نآ  زا  هک 

یتاکرتشم نکیل  یناسنا -  ی  هعومجم رھ  یتلم و  رھ  یروشک و  رھ  یاھ  هنیمزریز اـھخیرات و  اـھگنھرف و  تواـفت  اـب  تسا -  ناـسکی  اـھاج  بلغا  رد  مھ  نیا  تفگ  دوش  یم اـبیرقت 

.تسھ اج  همھ  رد  هرخالاب 

1378/09/01 فیرش یتعنص  هاگشناد  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

ار تیصوصخ  نیا  دناوت  یم ناسنا  ییوجشناد ، تکرح  ی  هعومجم نیا  رد  .تساھنیا  لاثما  یداژن و  یـسایس و  یبزح و  نوگانوگ  یاھیگتـسباو  زا  ییاھر  یدازآ و  موس ، تیـصوصخ 

ناشدوخ دارفا  یارب  یـسایسریغ  یـسایس و  نوگانوگ  یاھ  هعومجم الومعم  هک  یتادیقت  زا  اج  نیا رد  ابلاغ  .تسا  ییارگ  تحلـصم نامھ  زا  هبعـش  کی  مھ  نیا  هک  دـنک  هدـھاشم 

، دندیسر یم هک  هاگـشناد  هب  اما  دندرک ؛ یم ییاھراک  دندوب و  یبازحا  بالقنا ، زا  شیپ  ی  هتـشذگ رد  اذل  .درادن  ار  اھدنب  دیق و  نیا  ی  هلـصوح ناوج  تسین و  یربخ  دننک ، یم مھارف 

رد هک  دیدش  یلیخ  یبزح  یاھطابـضنا  ار -  ناشدوخ  رظن  دروم  یاھطابـضنا  دنتـسناوت  یمن اما  دندرک ، یم یریگرای  مھ  وضع  رفن  راھچ  دوب  نکمم  تفر ! یم رد  ناشتـسد  زا  هطباض 

؛ دوب یلاـعف  بزح  هدوت ، بزح  اـھنامز  نآ  .دـسر  یم داـھتجا  هب  ییاـج  رد  هرخـالاب  وجـشناد  اریز  دـننک ؛ لاـمعا  یتسرد  هب ییوجـشناد  طـیحم  رد  تسھ -  دوب و  لومعم  اـیند  بازحا 

مـشچ زا  ار  یبزح  قیاقح  زا  یرایـسب  دوب  روبجم  دیـسر ، یم هک  هاگـشناد  هب  اما  درک ؛ یم راک  اھنآ  یارب  الـصا  دوب و  طبترم  مھ  اھیوروش  اـب  تشاد ؛ مھ  یعیـسو  یلیخ  تالیکـشت 

! دنک ناھنپ  وجشناد 
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تاساسحا هک  نیا نمض  هکلب  دنک ؛ یمن تموکح  تاساسحا  طقف  تکرح ، نیا  رب  هک  تسا  نیا  اھھاگشناد  طیحم  یتاذ  ی  هدیدپ نیا  ییوجشناد و  تکرح  نیا  تیصوصخ  نیمشش 

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

مھ یرگید  تایصوصخ  دندرگب و  دنتسھ ، یروط  نیا یاھقیقدت  لیلحت و  لھا  هک  یناسک  هتبلا  .دراد  دوجو  ییوجـشناد  یرادیب  ای  ییوجـشناد ، تکرح  هب  موسوم  ی  هعومجم نیا  رد 

.منک ثحب  یروط  نآ مھاوخ  یمن الاح  نم  دراد و  دوجو  مھ  امتح  هک  دننک ؛ ادیپ 
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نیا .تسوجـشناد  تقادص  افـص و  زا  یـشان  شا  هدمع شخب  وجـشناد ، هب  نم  ی  هقالع قشع و  هک  ما  هتفگ دـنیآ ، یم مشیپ  هک  ییوجـشناد  یاھ  هعومجم زا  یلیخ  هب  ابلاغ  نم 

صولخ و تلاح  تیمیمـص و  تقادص 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 

، زورما رد  هن  هتـشذگ و  رد  هن  ییوجـشناد ، یرادیب  ییوجـشناد و  تکرح  نیا  .دنامب  ظوفحم  دیاب  نیا  ییوجـشناد  شبنج  ی  هعومجم رد  لقاال  دـنامب ، ظوفحم  یبلق  یحور و  یکاپ 

ار نامـسرد  مینکب ، ار  نامراک  راذگب  دنیوگ  یم دـنرادن ؛ تکرح  ی  هلـصوح اھیـضعب  دنتـسین ؛ روط  کی همھ  هاگـشناد ، طیحم  رد  هرخالاب  .تسا  هدوبن  نایوجـشناد  ی  همھ ریگارف  زگرھ 

 - منک در  مھاوخ  یمن الـصا  دنـشاب -  یبوخ  ناناوج  رایـسب  مھ  اھنیا  تسا  نکمم  .تسین  نم  فرح  لومـشم  نیا  میورب ! یراک  لابند  ـالثم  میریگب و  ار  هراـپ  قرو نیا  رتدوز  میناوخب ؛

طیحم رد  مھ  اھیـضعب  .دنتـسین  دراد -  ییوجـشناد  ناوـنع  هک  یتـکرح  نیا  شبنج ، نیا  شزیخ ، نیا  یرادـیب ، نیا  منز -  یم هک  یفرح  نیا  لومـشم  اـھنیا  میوـگب  مھاوـخ  یم یلو 

نآرق رد  هک  ممل » «. » ممللا الا   » ناونع هب هن  مھ  نآ  دنا ؛ یناوج یاھراک  لابند  جیار ، راک  کی  ناونع  هب  دـننک و  یم یناوج  دـننک ، ییوجـشناد  هک  نآ زا  شیب  هک  دنتـسھ  ییوجـشناد 

.الاو یلیخ  یاھناسنا  رد  رگم  دشاب ؟ هتـشادن  ییاطخ  هانگ و  هک  یـسک  نآ  تسیک  .تسا  هجوت  نودـب  یفداصت و  هک  دـنز  یمرـس ناسنا  زا  یراک  یھاگ  روط  نیمھ ینعی  تسھ ،

اما دراد ؛ یرگید  مکح  نآ  .دـشاب  بسانمان  هک  دـنک  یتکرح  ناسنا  تلاھج ، تلفغ و  اطخ و  ساسارب  تسا  نکمم  مھ  تقو  کی  دریگ ؛ یم ماجنا  اـفداصت  یراـک  تقو  کـی  نیارباـنب ،

، بالقنا زا  شیپ  هتشذگ و  رد  هتبلا  .دنجراخ  ام  فرح  ی  هلوقم زا  مھ  اھنیا  تسا ! نیا  ناش  هغدغد هنأک  دوش ؛ یم ناشراک  لغش و  بسانمان ، اطخ و  تکرح  نیا  هک  دنتسھ  اھیـضعب 

شبنج ی  هلوـقم هک  منک  یم ثحب  ار  ساـسحا  ناـمرآ و  فدـھ و  یاراد  ی  هعوـمجم نآ  نم  .دنتـسین  یداـیز  نآ  هب  لـیبق ، نیا  زا  بـالقنا ، زا  دـعب  اـما  دـندوب ؛ داـیز  دارفا  لـیبق  نـیا  زا 

هک هدش  هدید  یھاگ  تسا ! یعقاوریغ  یغورد و  یعونـصم و  روضح  کی  ناشروضح  دننک ، ادیپ  روضح  یتارھاظت  رد  رگا  مھ  تقو  کی  اھنآ  الاو  تساھنآ ، هب  قلعتم  مھ  ییوجـشناد 
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، هنایارگنامرآ راک  یدج و  راک  ی  هلوقم هک  تسا  مولعم  میتسھ ! مھ  ام  هلب ، ینعی  دنا ؛ هدش رضاح  مھ  یعامتجا  رد  دنرادن ، اھزیچ  نیمھ  زج  یا  هغدغد چیھ  هک  ییاھمدآ  لیبق  نآ  زا 

.دنشاب هتشاد  شقن  یلیخ  نآ  رد  دنناوتب  الصا  یروط  نیا یاھمدآ  هک  تسین  یا  هلوقم

یتلاح مکح و  کی  مادک  رھ  اھنیا  .مرادن  اھھاگشناد  نوگانوگ  یاھلکشت  نیا  هب  یراک  نم  .دشاب  هتـشاد  دوجو  ییوجـشناد  شبنج  نیا  رد  دیاب  ییوجـشناد ، تکرح  کی  تایـصوصخ 

تسا و طیحم  نیا  هب  قلعتم  هک  مدرک  فیرعت  لوا  هک  یـساسحا  نآ  دـنراد ؛ یـساسحا  هک  تسا  یناسک  ی  همھ هب  قلعتم  تساھلکـشت ؛ ی  هلأسم زا  رتارف  نم  فرح  نیا  .دـنراد 

دیاب دراد ؛ مھ  یتافآ  ییوجشناد  شبنج  هتبلا  .دننک  ظفح  ار  تایصوصخ  نیا  دیاب  .ییارگنامرآ  یژرنا ، تقادص ، یکاپ ، یناوج ، لثم  تسا ؛ یدنمـشزرا  رایـسب  رـصانع  زا  ی  هتـساخرب

.دیسرتب دینک و  زیھرپ  تافآ  نیا  زا  اتقیقح 

رد مھ  ام  هک  یا -  هرود رد  .دننک  هدافتساءوس  نآ  زا  دنھاوخب  دنزروب و  عمط  نآ  هب  بابان  یاھ  هعومجم رصانع و  متفگ -  هک  روط  نامھ هک -  تسا  نیا  ییوجـشناد  تکرح  تافآ  زا  یکی 

صوصخب ناناوج ، تکرح  هک  اجرھ  دشابن ! ییوجشناد  شبنج  نت  هب  رس  تساوخ  یم ناشلد  هک  دندوب  اھیـضعب  میدوب -  اھنیا  یاھراک  هب  فقاو  دھاش و  کیدزن  زا  نامدوخ  هرود ، نآ 

نییعت دـنز و  یم فرح  روشک  رد  ناوج  لسن  وجـشناد و  هرخالاب  تسھ و  ینادـیم  هک  دـننیبب  یتقو  اھنیا  دنتـشادن ! تقاط  دندیـشک و  یم مھرد  ار  ناشیور  اـھنیا  دوب ، نایوجـشناد 

بلط تردق  یسایس  یاھ  هعومجم رگا  میتسھ ! مھ  ام  هلب ، هک  دنیآ  یم هتشارفا  ندرگ  اب  شاوی  شاوی مھ  دعب  زیخ ، مین  شاوی  شاوی دعب  زیخ ، هنیـس لوا  دننک  یم انب  تسا ، هدننک 

یاھلکـشت اـھعمجت و  نیمھ  زا  یھاـگ  .تفآ  دوـش  یم نیا  دنتـشاذگ ، تـسد  نآ  رب  دندنابـسچ و  نآ  هـب  ار  ناـشدوخ  دـندمآ و  ییوجـشناد  تـکرح  فرط  هقباسدـب ، لددـب  تیندـب 

مسا امش  شیپ  اج  نیا رد  دوش ، شخپ  تسا  نکمم  تبحص  نیا  نوچ  .دنتسھ  یناسک  هچ  کانرطخ  یاھ  هعومجم نآ  هک  ما  هتفگ احیرص  اھنآ  هب  دنیآ ، یم نم  شیپ  هک  ییوجشناد 

دنک هدافتساءوس  بوخ  تکرح  کی  زا  بوخ ، ناسنا  کی  زا  بوخ ، تین  کی  زا  دھاوخ  یم کاپان  تین  کی  دب و  ناسنا  کی  هک  تسھ  یعقاوم  .ما  هدروآ مھ  مسا  اھنآ  یارب  اما  مروآ ؛ یمن

بظاوم یناسک  مییوگب  دوش  یمن .دنشاب  بظاوم  دیاب  نایوجشناد  .تسا  لیبق  نامھ  زا  مھ  اج  نیا .دتفیب  قافتا  یزیچ  نینچ  تسین  رضاح  دناوتب ، رگا  دزوس و  یم شلد  ناسنا  هک 

دب تین و  دب  یاھ  هعومجم تین ، دب  یاھتالیکشت  تین ، دب  یاھعمجت  تین ، دب  یاھناسنا  هک  دنشاب  بظاوم  دیاب  نایوجـشناد  دوخ  .دش  دھاوخ  ضرغ  ضقن  نیا  دنـشاب ؛ نایوجـشناد 

.دنشاب هتشادن  یراک  ییوجشناد  ی  هعومجم هب  دننکب ؛ ریخ  راک  ناشدوخ  دنورب  دننکب ، یریخ  راک  دنھاوخ  یم مھ  رگا  .دنوشن  کیدزن  مان ، دب  هقباس و 

قافتا رذآ  هدزناش  زور  رد  زیمآ  تیانج ی  هعقاو کی  بالقنا ، زا  لبق  اھلاس  دـینیبب ؛ نم ! نازیزع  .تساھنامرآ  زا  ندـش  رود  متفگ -  هک  روط  نامھ ییوجـشناد -  شبنج  تافآ  زا  رگید  یکی 

دنلیام روشک ، لئاسم  هب  نادـنم  هقالع روشک و  نالوؤسم  هن ، اما  میتشاد ! ثداوح  ام  ردـق  نآ نوچ  دوش ؛ شومارف  الـصا  رذآ  هدزناـش  هک  دـننک  یراـک  دـش  یم بـالقنا ، لوا  زا  .داـتفا 

فدھ و  دنتـشاد -  ناناوج  هک  یفدـھ  نامھ  رطاخ  هب نامیخژد  ی  هھبج اھدـعب  هک  داتفا  هاگـشناد  رد  یقافتا  یقح ، نخـس  رطاخ  هب زور  نآ  نوچ  ارچ ؟ .دـنامب  هدـنز  زور  نیا  ی  هرطاخ

میژر اکیرما و  تلود  اکیرما و  تسایس  هک  نامز  نآ  ینامز ؟ هچ  .اکیرما  اب  تیدض  دوب ؟ هچ  زور  نآ  ی  هلأسم .دیماجنا  رفن  هس  ندش  هتـشک  هب  دندرک و  هلباقم  اھنآ  اب  دوب -  مھ  ییالاو 

امـش هک  زورما  .دوب  اھییاکیرما  تسد  رد  زیچ  همھ  ناـھنپ ، هچ  راکـشآ و  هچ  روشک ، نیا  رد  .دـندوب  مکاـح  روشک  نیا  نوؤش  ماـمت  رد  اـکیرما ، یماـظن  یتاـعالطا و  رـصانع  اـکیرما و 

 - هقطنم ی  همھ هب  اج  نیا زا  دنداتسیا و  یم اھنیا  هک  دوب  ییاج  اج  نیا نوچ  تسا ؛ زور  نآ  دای  هب  دنوج ، یم ریجنز  دور ، یمن ناشفرط  هب  یمالسا  ناریا  هک  نیا زا  اھییاکیرما  دینیب  یم

ظاحل زا  امش  روشک  دیشاب : هتشاد  هجوت  مھ  ار  نیا  دنتـسناد ! یم ناشدوخ  لام  ار  اج  نیا نوچ  دندرک ؛ یم ذوفن  لامعا  دنتخورف و  یم ییاقآ  رخف و  هیکرت و - ...  یبرع و  یاھروشک 

اما تسین ، یوروش  زورما  .دوب  رتساسح  تھج  کی  زا  اھییاکیرما  یارب  یوروش ، ندوب  رطاـخ  هب زور  نآ  هتبلا  هک  تسا  هتفرگ  رارق  ساـسح  رایـسب  زکرم  کـی  رد  ییاـیفارغج ، تیعقوم 

، یگدنز گرم و  نیب  لاح  رد  نالا  هیسور  .تسا  مھم  رایسب  اکیرما  یارب  صوصخب  برغ و  یارب  هک  تسھ  هیسور  ایناث  تسا ؛ مھم  رایسب  هک  دنتـسھ  هنایم  یایـسآ  یاھروشک  الوا 

رادـتقا دتـسیاب و  شدوخ  یاپرـس  ایند  قطانم  نیرتساسح  زا  یکی  رد  تسناوت  ایند -  یاھروشک  نیرتگرزب  زا  یکی  هیـسور -  رگا  هک  دـنناد  یم اھنآ  .دراد  یـشوھب  همین  تلاـح  کـی 

اذـل .دـش  دـھاوخ  اھییاکیرما  یارب  قباس  یوروش  نامھ  ی  هگنل ینعی  تسا ؛ کانرطخ  ایند  ندـش  یبطق  کت  یارب  اکیرما و  یارب  ردـقچ  دـشابن ، اـکیرما  ذوفن  تحت  دـشاب و  هتـشاد 

هک دنتـسھ  هیروس  قارع و  لثم  ییاھروشک  فرط  نیا  زا  نوچ  تسھ ، هیـسور  نوچ  تسھ ، هنایم  یایـسآ  نوچ  اما  تسین ، یوروش  هک  نیا اب  زورما  سپ ، .تسا  مھم  مھ  هیـسور 

رایسب یتیعقوم  ناریا ، یمالسا  یروھمج  یسایس  یایفارغج  ییایفارغج و  تیعقوم  زاب  اذل  دننک ؛ فرـصت  ار  اھنیا  هک  دنراد  عمط  اھییاکیرما  زورما  دندوب و  یوروش  ذوفن  تحت  زور  کی 

.تسا درف  هب  رصحنم  هقطنم  نیا  رد  مھم و 
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کی .تسا  هدش  توافتم  هتشذگ  اب  هدرک و  قرف  یلک  هب یـسایس  تھج  هتـشذگ ، هب  تبـسن  .درک  ضوع  یلک  هب ار  روشک  یـسایس  یایفارغج  ی  هسدنھ دمآ و  یمالـسا  بالقنا 

زا یا  هدروخورف ی  هدـقع هک  تسا  هدـش  یناسک  ی  همھ هجوت  یارب  یھاگیاپ  ناریا ، .تسا  هدـمآ  دوجو  هب یمدرم  دـصرددص  ماظن  کی  یمالـسا ، ینید و  ماظن  کی  لقتـسم ، ماظن 

هک مدروآ  یم ییاھمسا  متسناوت ، یم رگا  نم  .دنوش  یم لاحشوخ  ناریا  ییاکیرمادض  یاھراعـش  زا  زورما  هک  دنتـسین -  مھ  مک  دنتـسھ -  یناوارف  یاھتلم  .دنراد  اکیرما  ی  هطلس

، دـنز یم فرح  تحارـص  هب  اھییاکیرما  یبلط  نوزفا لباقم  رد  تردـق  ی  همھ اب  هک  دراد  دوجو  اـج  نیا یتلم  هک  نیا زا  هک  دنتـسھ  یگرزب  فورعم  یاـھروشک  .دـیدرک  یم بجعت  اـمش 

تحت اکیرما  هب  شیارگ  ینعی  دننک ؛ ملع  ار  رذآ  هدزناش  تکرح  لباقم  ی  هطقن وجـشناد ، ناونع  هب دنیایب  هدع  کی  الاح  یطیارـش ، نینچ  رد  دنلاحـشوخ ! دننک و  یم ناجیھ  ساسحا 

؛ تسا رگید  زیچ  کی  یلک  هب نیا  تسین ؛ ییوجشناد  شبنج  الـصا  نیا  تسا ؛ ییوجـشناد  شبنج  هب  ندرک  تشپ  نیا  .لدتـسمریغ  یقطنمریغ و  تسـس و  چوپ و  رایـسب  نیوانع 

نیا .دـنربب  نیب  زا  ار  هیـضق  لصا  هک  نیا یارب  دـنھد ، رارق  نآ  لاثما  ییارگ و  حانج داینب  یب تسـس و  کـچوک و  رایـسب  یاـھبلاق  رد  ار  اـکیرما  اـب  تفلاـخم  ی  هلأـسم .تسا  نآ  سکع 

تلادـع ی  هلأسم هک  یتقو  الثم  ای  .دـننک  تشپ  ییارگنامرآ  اھنامرآ و  هب  هک  تسا  نیمھ  ییوجـشناد  شبنج  تافآ  زا  یکی  سپ ، .تسا  ییوجـشناد  شبنج  تاـفآ  زا  نیا  .دوش  یمن

هب ار  یعامتجا  تلادع  راعش  دنتشاد  رارـصا  هک  یناسک  یتح  هک  تسا  یزیچ  نآ  یعامتجا ، تلادع  .دنک  تیامح  هلأسم  نیا  زا  دیاب  وجـشناد  دوش ، یم حرطم  روشک  رد  یعامتجا 

، ملاع نارگلواپچ  نایوگروز و  ناربکتـسم و  زا  ریغ  ایند ، رد  .دننک  حرطم  ار  یعامتجا  تلادع  دندش  روبجم  دنتـسناوتن ؛ هرخالاب  دننک ، گنرمک  نوگانوگ  یاھ  هزیگنا اب  یـسایس و  لیالد 

همھ زا  رتشیب  دیاب  یسک  هچ  دنک ؟ تیامح  راعش  نیا  زا  دیاب  یسک  هچ  دوش ؛ یم حرطم  روشک  رد  راعش  نیا  .دنک  تشپ  نآ  راعـش  یعامتجا و  تلادع  هب  هک  تسین  یناسنا  چیھ 

تکرح نیا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  نایوجـشنادریغ ؟ دراذـگب ، درگزیم  دـنک و  ثحب  قیقحت و  نآ ، نیمأت  یاھھار  ی  هراـبرد دـنک و  راـک  نآ  یارب  دـیاب  یـسک  هچ  دـشیدنیب ؟ نآ  ی  هراـبرد

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

1378/09/01 فیرش یتعنص  هاگشناد  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

ار یفرح  رھ  .تسا  قیقدت  قمعت و  وجشناد ، تیصوصخ  .دینک  زیھرپ  تدش  هب یشیدنا  یحطس زا  نم ! نازیزع  .تسا  ندش  یحطس  ییوجـشناد ، شبنج  مھم  تافآ  زا  رگید  یکی 

؛ تسا رتشیب  اھلاس  تدابع  زا  شـشزرا  ندرک ، رکف  تعاس  کی  هنـس ؛» نیعبـس  ةدابع  نم  ریخ  ةعاس  رکفت  : » هک تسھ  مالـسا  رد  ارچ  .دینک  تقد  رکف و  شیور  دیونـش ، یم هک 

، دیـسانش یم ار  ناتتـسود  دـنک ؛ یم ادـیپ  انعم  مھ  نات  هزرابم دـنک ؛ یم ادـیپ  انعم  مھ  ناتیگدـنزاس  شالت  دـنک ؛ یم ادـیپ  انعم  مھ  ناتتدابع  دـیدرک ، رکف  امـش  رگا  هک  نیا رطاـخ  هب

رود نادرگرـس  ناریح و  دنھدن -  صیخـشت  نمـشد  ی  هھبج زا  ار  یدوخ  ی  هھبج هک  دنوش  ادیپ  ییاھمدآ  یگنج  ی  هھبج کی  رد  دـینک  ضرف  امـش  .دیـسانش  یم مھ  ار  ناتنمـشد 

یا هدـع .دوش  یم یروط  نیا مدآ  دـشابن ، هک  رکف  دـینیبب  دـننزب ! ریت  ناشدوخ  هب  یھاگ  دـننزب ، ریت  الاب  یھاگ  دـننزب ؛ ریت  اج  نآ یھاگ  دـننزب ، ریت  اج  نیا یھاـگ  دـنخرچب -  ناـشدوخ 

ییوجشناد تکرح  شبنج و  یارب  نیا  .دنناشکب  تمس  نیا  هب  ار  ییوجـشناد  ی  هعومجم نیغورد ، یاھباعل  گنر و  اھنغور و  گنر و  اھراعـش و  اھدایرف و  یوھو  یاھ رد  دنھاوخ  یم

هک یمدآ  نآ  .دز  فرح  دوش  یم رت  تحار وا  اب  دشاب ، رکف  لھا  ناسنا  هچنانچ  دنکب ، مھ  هابتشا  باختنا  رد  رگا  .دوب  دھاوخ  یتسرد  باختنا  باختنا ، رکف ، اب  .درک  رکف  دیاب  .تسا  رطخ 

اما تسا ؛ شدوخ  یاھتلاھج  اھنتسنادن و  اھبصعت و  میلست  درک ؛ تبحص  یقطنم  دز و  فرح  وا  اب  دوش  یمن دشاب ، نآ  رد  ییاطخ  کدنا  رگا  دنکب ، یباختنا  هنوگرھ  تسین ، رکف  لھا 

رھ هب  .دوب  یحطـس  دیابن  .تساطخ  راک  نیا  لیلد ، نیا  هب  دـیوگب  دـنزب و  فرح  وا  اب  دـناوت  یم هاوخریخ  مدآ  رفن  کی  دـشاب ، هداتفا  قافتا  مھ  ییاطخ  رگا  دوب ، تقد  رکف و  لھا  یتقو 
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طبترم تالاقم 

یدوریش یضترم  هدنسیون :  ییوجشناد  شبنج  یمالسا و  بالقنا 

یكار دوواد  هدنسیون :  یناریا  ییوجشناد  شبنج  یایپوتا 

یمیقم نسحمالغ  هدنسیون :  اھ  بیسآ تابلاطم و  ناریا ؛ ییوجشناد  شبنج 

هنازرف و یاھناسنا  زا  هدـمع  راظتنا  هک  یزیچ  نآ  .تسا  رکف  ایاضق  ساـسا  .درک  رکف  دـیاب  درک ؛ داـمتعا  دوش  یمن یلقن ، رھ  هب  یمرگ و  ناـھد  رھ  هب  یمرگ ، فرح  رھ  هب  یراـعش ،

.تسا نیا  تسا ، دنمشوھ 

1377/02/22 نارھت هاگشناد  خساپ  شسرپ و  هسلج  رد  تانایب 

نالا هک  ییوجـشناد  یاھتیعمج  نیمھ  ینعی  دنک ، بذج  دیاب  ار  دصرد  لھچ  میوگ  یم نم  هک  نیا .دھاوخ  یمن وگلا  دـنریگب ؛ وگلا  نوریب  زا  دـیابن  ییوجـشناد  یاھلکـشت  نم ، رظن  هب 

لھچ اعقاو  دنتـشادن ، یراک  مک رگا  الاو  دنراد ، یراک  مک اھنآ  هک  تسا  نیا  ما  هدیقع نم  .دننک  بذج  ار  نایوجـشناد  دصرد  لھچ  لقادح  دـنناوتب  ات  دـننک  راک  بوخ  دـیاب  اھنیا  دنتـسھ ،

ییوگلا هچ  الاح  هک  نیا اما  .دریگن  ماجنا  راک  نیا  هک  دوش  یم بجوم  روصق ، یھاگ  یگقیلس و  جک یھاگ  یراک ، مک .دندرک  یم بذج  ار  نایوجـشناد  رتشیب  هکلب  نایوجـشناد ، دصرد 

دننک ادیپ  نایوجشناد  دوخ  یتسیاب  ار  وگلا  نیا  تسا ، رظن  دروم 
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