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

رد ینید  اقترا  یئاھن  یلصا و  لوئسم  ار  ناشدوخ  دیاب  دنوشیم ، هتخانش  یگدنیامن  داھن  رتفد  ناونع  تیـصوصخ و  اب  هک  ینویناحور  ناونع  هب  اھھاگـشناد  رد  هک  ینایاقآ 

هاگـشناد طیحم  هاگـشناد و  ندرک  ینید  ی  هنیمز رد  هک  میا  هدرک شرافـس  هشیمھ  یگنھرف  بالقنا  یلاـع  یاروش  هب  یھاگـشناد و  یاھتیریدـم  هب  اـم  دـننادب . هاگـشناد 

کی عجرم  عبنم و  اشنم و  تسا ، رقتسم  هاگشناد  رد  هک  یا  یناحور یلو  دریگب ، ماجنا  مزال  تادیھمت  ی  همھ رگا  اما  ظوفحم ، دوخ  یاج  هب  نآ  دنراد ؛ تیلوئـسم  هفیظو و 

طیحم رد  یپ  رد  یپ  دـیاب  دوب . دـھاوخ  هدـیاف  یب تادـیھمت  نآ  ی  همھ دـشابن ، اھوجـشناد  رظن  زا  ینید  ی  هدـننک عناـق  زیگنارب و  نیـسحت  لدتـسم و  لیـصا و  قـیمع و  رکف 

، بوخ دینادن ؛ یھللا  بزح یبھذم و  نیدتم و  نایوجشناد  طقف  مھ  ار  دوخ  نابطاخم  دیھدب . اقترا  ار  نایوجشناد  ینید  رکف  دینک و  هضرع  لدتسم  ون و  ینید  رکف  هاگشناد 

ار اھنآ  دنیامش ؛ بطاخم  مھ  اھنیا  دنرادن ، مھ  یا  هنایم یلیخ  نید  اب  لد  رد  هک  یناسک  یتح  دنروشک ؛ یئوجشناد  ی  هندب ی  همھ امش  نابطاخم  دنتسھ . هتبلا  هک  اھنآ 

. درب نیب  زا  یدایز  دراوم  رد  ای  درک  مک  یتح  ار  اھدانع  درک ، بذج  ار  اھلد  ناوتیم  قطنم  نیا  هب  دامتعا  سفن و  هب  دامتعا  یوق و  قطنم  اب  دینک و  بذج  یتسیاب  مھ 

نارھت  / ٢٠/١٣٨٨/٠۶ یهعمج  زامن  یاھهبطخ 

، دریگب رارق  تباقر  ماقم  رد  ناسنا  یتقو  دنھدب . ناشن  اھنآ  دوخ  هب  ار  اھنآ  یاھفعض  هک  دنشاب  هتشاد  ینیدقتنم  روشک  روما  نایلوتم  روشک ، نالوئسم  هک  درادن  یلاکشا 

هتـشاد یررـض  ماـظن  یارب  دـنراد ، لوبق  ار  شور  نآ  دـنرادن ، لوبق  ار  شور  نیا  هک  یناـسک  نیدـقتنم و  دوجو  هک  تسین  روجنیا  دـنکیم . راـک  رتـھب  دریگب ، رارق  دـقتنم  لـباقم 

. دـنکیمن دروخرب  یتفلاخم  نینچ  کی  اب  اقلطم  مھ  ماظن  تسین ؛ یرـضم  تفلاخم  چـیھ  تفلاخم  نیا  درادـن ، یلاکـشا  نیا  دـشاب ؛ ماظن  بوچراھچ  رد  دـیاب  اھتنم  دـشاب ؛

گنس دیایب ، رد  یاهشوگ  کی  زا  هک  رھ  هک  تسین  یاهقیلس  روما  بالقنا  لوصا  تسیچ . هک  تسا  صخـشم  مھ  بالقنا  لوصا  دشاب . لوصا  بوچراھچ  رد  دیاب  داقتنا  هتبلا 

ماـما یاـھدومنھر  تسا ؛ یـساسا  نوناـق  تسا ؛ مالـسا  بـالقنا ، لوصا  تسا . بـالقنا  زا  یهناـگیب  مینیبیم  میوریم ، لوصا  نیا  غارـس  هک  دـعب  دـنزب ؛ هنیـس  هب  ار  لوصا 

نیا رد  دوـشب . نیودـت  تسیاـب  یلک  یاھتـسایس  نیا  هـک  تـسا  هدـش  نـیعم  یـساسا  نوناـق  رد  هـک  تـسا  ماـظن  یلک  یاھتـسایس  تـسا ؛ ماـما  یهمانتیـصو  تـسا ؛

نادـیم رد  هک  تسا  بلطم  کـی  نیا  تسا . عفاـن  دـیفم و  هک  تسین ، رـضم  تسا ؛ نـسح  هـک  تـسین ، بـیع  هقیلـس  فـالتخا  اـشمم ، فـالتخا  رظن ، فـالتخا  بوچراـھچ ،

، دنـشابن هعماج  تینما  ندز  مھ  رب  ددصرد  دنورن ، تنوشخ  لابند  دننک ، راتفر  لوصا  بوچراھچ  رد  دارفا  هک  یئاجنآ  دنکیمن . دروخرب  سک  چیھ  اب  ماظن  ینینچنیا ، تاضراعم 

یتارظن دنتسھ ، ینیفلاخم  درادن . یاهلئـسم  هنوگچیھ  ماظن  هعیاش -  ینکارپغورد و  دریگیم ؛ ماجنا  هک  یفالخ  یاھراک  نیا  زا  دننزب -  مھ  هب  دنھاوخن  ار  هعماج  شیاسآ 

. دننکب هجوت  همھ  ار  نیا  تسا ؛ ماظن  شور  نیا ، تسا . یلقادح  عفد  یرثکادح و  بذج  اجنیا ، رد  ماظن  یانب  دنکیمن . دروخرب  ماظن  دننکیم ؛ نایب  ار  ناشدوخ  تارظن  دنراد ،

هـضراعم ماظن  ینابم  اب  یـسک  رگا  دننک . هسیاقم  ار  ناشدوخ  دنناوتیم  بوچراھچ  نیا  رد  دـنراد ، یمـسر  تارظن  اب  فلاخم  تارظن  دـنراد ، فلاخم  رظن  هک  مھ  یناسک  نآ 

. دتسیاب وا  لباقم  رد  تسا  روبجم  ماظن  دنک ، تفلاخم  مدرم  تینما  اب  دنک ،

نویناحور  / ١٣٨٨/٠٩/٢٢ بالط و  زا  یعمج  اب  رادید  رد  تانایب 

ماظن زا  هکنیا  رب  دـنراد  رارـصا  ناشدوخ  هناک  یـضعب  اما  تسا ؛ یلقادـح  عفد  یرثکادـح و  بذـج  هب  نم  داقتعا  هعمج ؛ زامن  رد  متفگ  نم  عفد ؛ هب  مرادـن  یداقتعا  چـیھ  نم 

رد دنکچوک ؛ دنتیلقا ، اھنیا  هتبلا  ماظن -  اب  یهزرابم  هب  دندرک  لیدبت  یاهدع  کی  دوب -  یتاباختنا  تازرابم  هک  ار -  ماظن  نورد  ار ، یگداوناخ  نورد  فالتخا  کی  دـنریگب . هلـصاف 

یارب ار  قیاقح  نیا  دناوتب  دیاب  غیلبت  دشاب . تربع  یهیام  دیاب  نیا  نیا -  هب  دننکیم  شوخ  لد  مھ  اھنیا  دنھدیم ، راعش  اھنیا  مان  هب  نکل  دنرفص ، ناریا  تلم  تمظع  لباقم 

. دننکیم هابتشا  دننکیم و  اطخ  دنراد  دنمھفب  هک  دنکب  نشور  اھنآ  دوخ  یارب  مدرم و 

ماظن  / ٢٧/١٣٨٩/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

نیب رد  ام  دنتـسین . دـح  کی  رد  نامیا  ظاحل  زا  اھناسنا  تساھـشزرا . لوصا و  نازیم ، راـیعم و  هتبلا  یلقادـح . عفد  یرثکادـح ، بذـج  میدرک  ضرع  اـم  هقرفلا .» لـھا  مض  «و 

مـشچ یناسک  هب  طقف  دوشیمن  درک ، عفد  ار  نامیالافیعـض  دوشیمن  میئایب . هار  دـیاب  تسا . رتیوق  ناشنامیا  هک  میراد  یئاھمدآ  نامیالافیعـض ، میراد  یئاھمدآ  ناـمدوخ 

عفد دننک ، تاعارم  دننک ، هظحالم  دننادیم ، فیعـض  هک  ار  یناسک  نآ  دننادیم ، یوق  ار  ناشدوخ  هک  یناسک  تشاد . رظن  رد  دیاب  مھ  ار  افعـض  هن ، دننامیالایوق ؛ هک  تخود 

هب ار  هار  دننک ، تلالد  دننک ، تحیصن  ار  اھنیا  دنروایب ؛ دوخ  هب  ار  اھنیا  دنداتفا ، ادج  دنداتفا ، رانک  تلفغ  هابتـشا و  رثا  رب  نکیل  دنتـسھ ، هعومجم  وزج  هک  یناسک  نآ  دننکن .

. تسا یساسا  لئاسم  اھنیا  دننادرگرب . ار  اھنآ  دنھدب ، ناشن  اھنآ 

ناضمر  / ٣١/١٣٨٩/٠۵ هام  زور  نیمھدزای  رد  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

تسیاب ام  هک  دینکیم -  حرطم  امش  هک  صولخ  ود . رھ  میوگیم  نم  دیئوگیم ؟ هچ  امش  صولخ ؛ دنیوگیم  اھیضعب  تدحو ، دنیوگیم  اھیضعب  هک  تسا  نیا  رگید  لاوس  کی 

نتفرگ و ار  نآ  نیا و  نابیرگ  شکمشک و  اوعد و  اب  هک  تسین  یزیچ  مینک -  جراخ  هرئاد  زا  دنراد ، یصلاخان  هک  ار  یاهدع  کی  دش ، لابرغ  هک  الاح  مینک و  هدافتـسا  تصرف  زا 

کی مرکا  ربمغیپ  اب  بوخ ، مالـسا ، ردص  رد  میتسین . مھ  رومام  نیا ، هب  ام  دوشیمن ؛ لصاح  یروجنیا  هک  هعومجم  کی  رد  صولخ  دـیایب ؛ دوجو  هب  دولآراشف  دـنت و  تکرح  اب 

رتطـسوتم یرادـقم  کی  اھنیا  زا  رگید  یاهدـع  دـندوب ؛ اھنیرتصلاخ  لوا و  یهجرد  اھنیا  دوب ؛ یک  دوب ، یک  دوب ، راـمع  دوب ، بعکنبیبا  دوب ، رذاـبا  دوب ، ناملـس  دـندوب ؛ هدـع 

یلیخ یزاسصلاخ  راک  هک  یرفن -  رازھ  دـنچ  یهعماج  نامھ  رد  ربمغیپ  دـینک  ضرف  رگا  دزیم . مھ  رـشت  اھنیا  هب  یتح  ربمغیپ  تاقوا  یھاـگ  هک  دـندوب  یاهدـع  کـی  دـندوب ؛

هک نآ  تفریم ؛ دـیاب  هدرک ، یھانگ  کی  هک  نآ  دـنامیم ؟ شیارب  یچ  درکیم ؟ راک  هچ  دـنک ، یزاسصلاخ  تساوخیم  ام -  روشک  ینویلیم  داتفھ  یهعماـج  کـی  زا  دوب  رتناـسآ 

رید هدرخ  کی  ار  شتاکز  هک  نآ  تفریم ؛ دـیاب  هتفرگ ، یـصخرم  یهزاجا  دریگب ، یـصخرم  یهزاجا  ربمغیپ  زا  دـیابن  هک  یتقو  کـی  رد  هک  نآ  تفریم ؛ دـیاب  هتفنـش ، یرـشت  کـی 

هکنیا یهناـھب  هب  دـینک ، جراـخ  هرئاد  زا  ار  نامیالافاعـض  دارفا  دـیئایب  امـش  هک  تسین  یروـجنیا  تسا . روـج  نیمھ  مـھ  زورما  دـنامیمن . یـسک  بوـخ ، تـفریم ؛ دـیاب  هداد ،

هعماج رد  دننک ، صلاخ  ار  امـش  یهعماج  دنناوتیم  هک  یـصلاخ  دارفا  هک  دینک  یراک  دیھدب ؛ هعـسوت  ار  نیـصلخ  یهرئاد  دیناوتیم ، هچرھ  امـش  هن ، مینک ؛ صلاخ  میھاوخیم 

، دیناوتیم هچرھ  ناتدوخ . لکشت  زا  نوریب  ناتدوخ ، لکشت  ناتدوخ ، ناتسود  ناتدوخ ، یهداوناخ  ناتدوخ ، رب  رود و  دینک ؛ عورـش  ناتدوخ  زا  تسا . بوخ  نیا  دنوش ؛ رتشیب 

ندرک صلاخ  هار  دش . دھاوخ  امـش  یهعماج  نوزفازور  صولخ  نآ ، یهجیتن  هک  دینک ؛ شالت  یعمج  یدرف و  یاھـصولخ  نازیم  ندروآ  الاب  یارب  دوخ ، لکـشت  ذوفن  یهزوح  رد 

. تسا نیا 

لوصا نیا  هک  یـسک  نآ  اب  تسیک ؟ اب  تدحو  نیاربانب  تسا . لوصا  یانبم  رب  داحتا  نم  روظنم  هدش -  هنیمز  نیا  رد  مھ  یرگید  تالاوس  دعب  هک  میتفگ -  ام  هک  مھ  تدـحو 

، درادـن لوبق  ار  لوصا  هک  یـسک  نآ  نینموم . نیب  تیالو  دوشیم  نیا  میلـصتم ؛ طبترم و  مھ  اب  ام  هزادـنا  نامھ  هب  دـنراد ، لوبق  ار  لوصا  هک  یاهزادـنا  نامھ  هب  دراد . لوبق  ار 

مھ دـش ، ضرع  هک  یحیـضوت  لیـصفت و  نیا  اب  نیاربانب  تسا . جراـخ  هرئاد  نیا  زا  ارھق  وا  درادـن ، لوبق  ار  لوصا  هک  دـنکیم  حیرـصت  اـی  درادـن  لوبق  ار  لوصا  هک  دـھدیم  ناـشن 

. میصولخ رادفرط  مھ  میتدحو ، رادفرط 

ناریا  / ١۶/١٣٩٠/٠۵ یمالسا  یروھمج  ماظن  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

هک یناسک  دینک . مضنم  دینک ، کیدزن  ار  اھنیا  دینک  ششوک  دنریگیم ، هلصاف  روشک  تعامج  زا  دنوشیم ، ادج  نیملـسم  تعامج  زا  هک  یناسک  نیا  هقرفلا ؛» لھا  مض  «و 

زا یلکب  دـنراد ، یاهراکهمین  نامیا  کی  هک  یناسک  ام ، شنم  اب  ام ، تاراھظا  اب  ام ، لمع  اب  ام ، راتفر  اب  میراذـگن  دـیناسرب . بولطم  لزنم  هب  ار  اـھنیا  دنتـسھ ، هار  یهناـیم 

« يلقادح عفد  يرثکادح  بذج   » 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 2هاگياپ  هحفص 1 
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. مینک بذج  ار  اھنیا  دنتسھ ، هار  یهمین  رد  هک  یناسک  مینک ؛ لمع  نیا  سکع  دنوش . عطقنم  ماظن  زا  دنراد ، ماظن  اب  یطابتراهمین  هک  یناسک  دنربب ؛ نامیا 

روشک  / ١٣٩٠/٠٩/٠۶ رسارس  جیسب  هنومن  راشقا  رادید  رد  تانایب 

اقیمع جیـسب  تسین ؛ یطارفا  تسین ، طابـضنایب  اما  تسا ، دـھاجم  جیـسب  تسین ؛ یحانج  تسین ، راکیـسایس  تسین ، هدزتسایـس  اما  تسا ، یـسایس  جیـسب 

لھا اما  یرثکادح -  بذج  میاهتفگ  تسا -  بذج  لھا  جیسب  تسین ؛ یـضاردوخزا  اما  تسا ، تریـصباب  جیـسب  تسین ؛ یفارخ  تسین ، رجحتم  اما  تسا ، دبعتم  نیدتم و 

اما تسا ، یمالـسا  قالخا  هب  قلختم  جیـسب  تسین ؛ هدزملع  اما  تسا ، ملع  رادفرط  جیـسب  تسا ؛ لصاف  طوطخ  رادساپ  تسا ، رویغ  جیـسب  تسین ؛ لوصا  رد  حماست 

. گنھرف کی  دش  نیا  تسین . ایند  لھا  دوخ  اما  تسایند ، ندرکدابآ  راک  رد  جیسب  تسین ؛ راکایر 

نایجیسب  / ٠٩/٠٣/١٣٩۵ رادید  رد  تانایب 

بالقنا لام  جیسب  تسا ، بالقنا  رکشل  جیسب  تسین . روشک  لخاد  یسایس  حانج  راھچ  ای  یسایس ، حانج  هس  ای  یسایس ، حانج  ود  زا  یکی  تسین ؛ یحانج  جیـسب 

هب دقتعم  هدـنب  تسا ؛ بذـج  لباق  تسا ، شـشک  لباق  مھ  یبالقنا  ریغ  درف ]  ] یتح  - تسا یبالقنا  دـض  یبالقنا و  یگناگود  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  یایگناگود  رگا  تسا .

بالقنا هک  یمدآ  رھ  یـسک ، رھ  یحانج ، رھ  بالقنا . دض  بالقنا و  یرثکادح - بذج  ناونعهب  مینکب  یراک  رھ  الاح  هکنیا  هن  شدوخ ، یاھـشور  اب  هتبلا  مایرثکادح ، بذـج 

حانج نیا  وزج  ار  جیسب  روشک ، لخاد  یاھحانج  رد  ام  هک  تسین  روجنیا  ینعی  تسھ . مھ  وا  رادفرط  جیـسب  تسا ، بالقنا  لابند  تسا ، بالقنا  تمدخ  رد  دراد ، لوبق  ار 

. بالقنا فادھا  تمس  هب  تسا  یراج  میظع  طش  کی  تسا ، نایرج  کی  جیسب  دوخ  ریخن ، مینادب ؛ مراھچ ]  ] حانج نآ  ای  موس ]  ] حانج نآ  ای  حانج  نآ  ای 

ییوجشناد  / ١٣٩٩/٠٢/٢٨ یاھلکشت  ناگدنیامن  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

هب هک  دنتـسھ  یـضعب  دوشن . درط  بجوم  هلئـسم  نالف  یهرابرد  رظن  فالتخا  هقیلـس و  فالتخا  فرـص  دـینکن ؛ فذـح  دـینک ؛ یریگرای  دـیھدب ، شرتسگ  ار  بالقنا  یهھبج 

بجوم دیابن  نیا  دنتسین ؛ قفاوم  امش  اب  صاخ  یهلئسم  نالف  رد  دندقتعم ، دیھدیم  تیمھا  نآ  هب  امش  هک  یتایصوصخ  زا  یلیخ  هب  یمالسا و  ماظن  بالقنا و  مالـسا و 

، تسین قفانم  بذج  مروظنم  هتبلا  دینک ؛ بذج  دیھدب ، شرتسگ  ار  بالقنا  یهھبج  دیناوتیم  هچ  رھ  دینادب . جراخ  یرگیبالقنا  یهریاد  زا  دـینک ، درط  ار  وا  امـش  هک  دوشب 

. دراد هقیلس  فالتخا  امش  اب  هک  تسا  یدقتعم  مدآ  بذج  تسین ؛ داقتعایب  مدآ  بذج 

« يلقادح عفد  يرثکادح  بذج   » 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 2هاگياپ  هحفص 2 
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