
ماظن  / ١٩/١٣٧٩/٠۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

یلم یلـصا  نامتفگ  ناونع  هب  ود -  یهجرد  اما  یقیقح ، ای  یقیقحریغ -  یاھهتـساوخ  دوش ؛ دومناو  یلـصا  لـئاسم  یلـصاریغ ، لـئاسم  هک  دوشیم  ییاھـشالت  هتبلا 

ندوشگ اھـشور ، اھراک و  حالـصا  ماظن ، تیوقت  یارب  ار  ییاھھار  همھ ، هک  تسا  نیا  تلم  نیا  یلـصا  نامتفگ  تسین ؛ اـھنیا  تلم  نیا  یلـصا  ناـمتفگ  نکیل  دوش ؛ دومناو 

نیا یلاع  یاھنامرآ  تمـس  هب  هار  نموم و  مدرم  نیا  نامیا  هزیگنا و  تساوخ و  تکرح و  راکتبا و  میظع  یورین  زا  هدافتـسا  مدرم ، داحآ  یارب  اھفدـھ  اھنامرآ و  نییبت  اـھهرگ ،

فیاظو میراد و  یدایز  یاھراک  هتبلا  تسا . نیا  دوش ، زکرمتم  نآ  یور  رب  اھرکف  اھلد و  اھنھذ و  دیاب  هک  یزیچ  نآ  دننک . ادیپ  دناسر -  دـھاوخ  تداعـس  هب  ار  همھ  هک  ماظن - 

. دھد ماجنا  تسا ، نکمم  وا  یارب  هک  یوحن  نیرتھب  هب  ار  دوخ  راک  دیاب  سکرھ  تسام . یهمھ  شود  رب  یدایز  یاھتیلووسم  و 

ریبکریما  / ١٣٧٩/١٢/٢٢ یتعنص  هاگشناد  نایوجشناد  خساپ  شسرپ و  هسلج  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 

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

ار نآ  اـھنآ  هک  هدوب  یراـتفر  روطچ  منادیمن  هدـنب  هن . اـی  تسا  یبیرخت  میوگب  هدـنب  اـت  تسیچ ، دوشیم ، فیرعت  یبـیرخت  راـتفر  ناونع  هب  هک  یلمع  دـنتفگیم  شاـک  یا 

هتـساوخ و بلط و  نیا  هک  تسا  نیا  دوـصقم  دوـشیم ، هتفگ  اـھنآ  هب  باـطخ  نایوجـشناد و  عـمج  رد  هکیماـگنھ  یھاوختلادـع  شبنج  لاـحرھهب ، دناهتـسناد . یبـیرخت 

اھرـشق و مدرم ، فرط  زا  ناـنچنآ  تلادـع  یتسیاـب  ینعی  دوش ؛ رود  اـھنھذ  زا  مھم  یهبلاـطم  نیا  دـیراذگب  دـیابن  دوش . حرطم  هدـمع  یهتـساوخ  کـی  ناونع  هب  شھاوـخ 

مھ شلیم  فالخرب  ولو  تلادـع ، یهلوقم  هب  دـشاب  راچان  تسا -  لووسم  ییاـج  رد  هک  یرگید  سک  رھ  هچ  هدـنب و  هچ  یلووسم -  رھ  هک  دوش  هبلاـطم  ناـناوج  صوصخب 

هب تقو  کی  اما  نک ؛ تیاعر  ار  تلادـع  مییوگیم  هییاضق  یهوق  هب  ای  نک ، تیاعر  ار  تلادـع  مییوگیم  ییاراد  داصتقا و  ترازو  هب  الثم  ام  هک  تسا  تقو  کی  دزادرپب . دـشاب ،

ناوج و یاھطیحم  رد  بلاغ  نامتفگ  تلادـع ، هک  تسا  نیا  یانعم  هب  تلادـع  یهبلاـطم  دراد . یـصاخ  یاـنعم  مادـک  رھ  دـینک . هبلاـطم  ار  تلادـع  امـش  مییوگیم  ناـناوج 

نوـچ هدـنب  هک  دـشاب ، طـلغ  اـی  تسرد و  تسا  نـکمم  دریگ ، تروـص  یراـک  نـیا  زا  ریغ  رگا  دـنھاوخب . یلووـسم  رھ  زا  ار  نآ  دـننک و  هبلاـطم  ار  تلادـع  دوـش ؛ ییوجـشناد 

. مھدیمن یرظن  منادیمن ،

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

اب هک  رگهزرابم -  روضح  تکرح و  شبنج و  یاـنعم  هب  تضھن  تضھن -  کـی  ماهدرکن . اـفتکا  دـتفیب ، هار  یرازفامرن  تضھن  میوگب  هکنیا  فرـص  هب  هدـنب  هک  دـینادب  ار  نیا  اـمش 

نامتفگ و هب  لیدبت  نآ  دوخ  زورما  هک  ارچ  تسا ؛ هداتفا  هار  یرازفامرن  تضھن  نیا  میوگیم  نم  دوش . مھارف  شیاھهنیمز  دـیاب  هکلب  دـتفایمن ، هار  نامرف  روتـسد و  نتفگ و 

. دنتـشادن هجوت  الـصا  میورب ، ولج  مینکـشب و  ار  نآ  یاھزرم  میروآ و  دوجوهب  ار  ملع  دـیاب  میناوتیم و  اـم  هکنیا  هب  اـھیلیخ  دراد . تیمھا  یلیخ  نیا  تسا . هدـش  جـیار  رکف 

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

مھ شراک  یهدننک  منکیم ؛ لابند  مراد و  رارـصا  ار  نیمھ  مھ  نم  درک . دیلوت  ار  ملع  دیاب  هک  هدمآ  دوجوهب  ام  ناگبخن  دیتاسا و  ناناوج ، زا  یلیخ  رد  ساسحا  مزع و  لیم ،

؛ دـیوش درـسلد  دـیابن  دـینک ؛ تمھ  دـیاب  دـیتسھ . دـیراد -  فیرـشت  اجنیا  نالا  هک  دـیتسھ  ناگبخن  امـش  اھنآ  زا  یـشخب  دـنملع و  لـھا  هک  یناـسک  یهعومجم  اـمش - 

نیمھ هب  روشک  نیا  هدنیآ  تشونرـس  تسامـش . ام و  یخیرات  یهفیظو  دینکب ؛ مھ  دیاب  دیـشاب ؛ مھ  دیاب  دوب ؛» میھاوخ  میتسھ و  ام  : » دنتفگ نامردارب  نیا  هکنانچمھ 

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

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

؛ دش دھاوخ  گنت  اھنآ  یارب  هصرع  دنک ، تابثا  لماک  روطهب  ار  دوخ  یدمآراک  ماظن  نیا  رگا  هک  تسا  نیا  اھنآ  رکف  هک  یتردق  زکارم  اب  میراد  رارق  میظع  شلاچ  کی  رد  ام  زورما 

. دیآ لیان  دـندرک ، هراشا  ناتـسود  هک  ییاھتفرـشیپ  هب  هتـسناوت  ام  ماظن  هک  دـناهدرک  یراکمک  یمالـسا  یروھمج  ماظن  لباقم  رد  دـننیبیم  اھنآ  مھ  نالا  نیمھ  هکنیاامک 

رد شیپ  زور  دـنچ  هک  مھ  روطنامھ  تسا و -  یـساسا  ناـمتفگ  کـی  تلادـع ، ناـمتفگ  تساـھنیا . زا  شیب  فلتخم ، یاھـشخب  رد  اھتفرـشیپ  منکب ؛ ضرع  امـش  هب  هتبلا 

ریگهمھ دیاب  ار  نامتفگ  نیا  میشاب . هتـشاد  ار  نآ  دیاب  تشاد ؛ دھاوخن  نتفگ  یارب  یفرح  چیھ  یمالـسا  یروھمج  نآ ، یاھنم  تسام . زیچ  همھ  مدرک -  حرطم  ییهسلج 

دنک شالت  تلادع  یارب  ینعی  دوش ؛ نامتفگ  نیا  میلست  هک  دنیبب  ریزگان  ار  شدوخ  دیایب ، راک  رس  یحانج  رھ  یبزح و  رھ  یـصخش ، رھ  ینایرج ، رھ  هک  ییهنوگهب  دینک ؛

هن دـینک ؛ دروخرب  یگناـخ  دـیاب  هدـش ، هچنآ  اـب  دروخرب  رد  اـما  تسا . مھم  نیا  دـینک ؛ ظـفح  دـیراد و  هگن  دـیاب  امـش  ار  نیا  دریگب ؛ تسد  رب  ار  تلادـع  مچرپ  دوـش  روـبجم  و 

دعب هک  دشاب  نیا  نایب  یهوحن  یرھق  یهجیتن  دیابن  درک . لح  ار  لکـشم  دـیاب  اما  هدـش ؛ مھ  ییاھیھاتوک  انایحا  هتفرگ ، ماجنا  یدایز  یاھراک  هرخالاب  ضرتعم . راوهناگیب و 

هک تسا  نیا  ناتشالت  یهمھ  الصا  دینکیم ؛ شالت  دیراد  هعومجم  لک  تیقفوم  یارب  امـش  هن ، تسا ؛ ضرتعم  تدشب  هعومجم  لک  هب  هک  دنک  ساسحا  ناسنا  یدنچ  زا 

، دـیناوتیم هچرھ  دوش . فرطرب  الخ  ات  دـینک  کمک  دـیناوتیم ، هچرھ  دراد ، دوجو  الخ  هک  ییاھـشخب  رد  دـینک . لـیمکت  ار  تاـیئزج  دـیناوتیم ، هچرھ  دـیربب . شیپ  ار  ماـظن 

اما تسا -  مزال  اھنیا  دینک -  راک  نآ  یرکف  یهفسلف  هناوتـشپ و  یور  دینک و  قیمعت  اھنھذ  رد  یناگمھ و  تیوقت و  تسا ، تلادع  هب  طوبرم  ار  هچنآ  تلادع و  یلـصا  راعش 

یعدـم هتـسناوت ! هک  هتبلا  دـناوتیم ؛ هک  هتبلا  هتـسناوت ؟ یمالـسا  یماظن  ایآ  دـناوتیم ؟ یمالـسا  ماظن  ایآ  هک  دـننزب  نماد  ار  دـیدرت  نیا  امـش  نافلاخم  هک  دـینکن  یراک 

متسھ . هدنب  دوخ  یدمآراک ، ظاحل  زا  فلتخم  یاھهاگتسد 

امیس  / ١٣٨٣/٠٩/١١ ادص و  نامزاس  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

ندوب هدننکهتـسخ  ندوب و  ریگلد  یانعم  هب  اموزل  نتـشاد ، مایپ  دـشاب . هتـشاد  ماـیپ  دـیاب  امـش  یاـھهمانرب  یهمھ  دـینک ؛ یمازلا  ار  اوتحم  هب  شرگن  اـھهمانرب  یهمھ  رد 

. دـشاب هتـشاد  ماـیپ  اـما  دـشاب ؛ هدـننک  مرگرـس  نیریـش و  ـالماک  یهماـنرب  کـی  نمـض  رد  ماـیپ  نیا  تسا  نکمم  هن ، دـنوشیم ؛ هتـسخ  مدرم  دـیوگب  ناـسنا  هک  تسین ،

، دیراذگیم هک  یدرگزیم  دینکیم ، دیلوت  هک  یلایرـس  دشابن . مھ  یثنخ  ینعی  دشابن ؛ مھ  مایپ  نودـب  دـیاب  هکلب  دـشاب ، هتـشاد  یفنم  مایپ  دـیابن  طقف  هن  ام  یاھهمانرب 

روحم مادک  امش  دیھد ؛ هعسوت  مدرم  نیب  رد  تسامـش ، تیلووسم  هک  ار  یمھم  یاھروحم  دیھاوخیم  هرخالاب  دیھدیم ؛ بیترت  هک  ییهقباسم  دیزاسیم ، هک  یملیف 

دیاب یھاگ  هک  ار -  هعماج  زاین  دروم  یاھنامتفگ  بوخ ، یاھیزاسهمانرب  بوخ و  یاھهمانرب  یهلیسوهب  دوش . نشور  دیاب  نیا  دینک ؟ نییبت  هلیسو  نیا  هب  دیھاوخیم  ار 

. دینک نیمضت  نیمات و  دروآرد -  یمومع  نامتفگ  لکش  هب  ار  یعوضوم 

« يزاسنامتفگ  » 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 10هاگياپ  هحفص 1 
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تلود  / ٠٨/٠۶/١٣٨۴ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

؛ دننک طقاس  ار  ینانچنآ  میژر  کی  دنناوتب  دنیایب و  نابایخ  هب  باتک  باسحیب و  روطنیمھ  مدرم  هک  دوبن  روطنیا  دوب . تینالقع  کی  زا  یـشان  ام  یمالـسا  میظع  بالقنا 

نیب رد  یھاوخیدازآ  یھاوختلادع و  یبلطقح ، نامتفگ  کی  زورما -  جیار  ریبعت  هب  یدامتم -  یاھلاس  لوط  رد  دوب . هدـش  یرکف  راک  ینالقع و  راک  ینالقع و  تابـساحم 

زوریپ نمشد  نآ  رب  دنک و  ییارآفص  نمشد  نآ  لباقم  رد  دروایب و  میظع  داھج  نادیم  هب  دنک و  مادختـسا  ار  مدرم  یاھورین  هکنیا  هب  دش  یھتنم  دوب و  هدمآ  دوجو  هب  مدرم 

. تسا یمیظع  تالوحت  نینچ  اشنم  یھاگ  تینالقع  نیاربانب  دنک .

ییوجشناد  / ٠٧/٢۴/١٣٨۴ یاھلکشت  ناگدنیامن  هدیزگرب و  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

هب امتح  فظوم  هن  هتبلا  دنـشاب - ؟ دنبیاپ  نامیپ  نیا  هب  دنک  فظوم  ار  ایند  یاھروشک  دراذگب و  طسو  رد  دـنک ، حرطم  حالـس  علخ  نامیپ  ناونع  هب  ار  ینامیپ  دـناوتیم  یک 

. دنمتردق روشک  کی  یلم -  تیصخش  تیوھ و  بیلغت  روز  هب  یگنھرف ، طلسم  نامتفگ  روز  هب  تسایس ، روز  هب  هکلب  حالس ، روز 

راسمرگ  / ٠٨/٢١/١٣٨۵ مدرم  رادید  رد  تانایب 

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

هب عجار  اج  همھ  رد  دیداد و  زورما  امش  هک  ییاھراعش  نیمھ  لثم  دننکیم ؛ یراج  نابز  رب  لماک  کرد  اب  ار  یلم  یاھنامرآ  اھراعـش و  مدرم  دننکیم . لابند  ار  ناشروشک 

عفر یبلطتلادع و  نامتفگ  یتح  مھ  هتشذگ  زا  شیب  زورما  و  دنھدیم . راعش  یللملانیب  حطس  رد  روشک  یسایس  یاھتیعقوم  یاهتسھ و  یژرنا  یملع ، یاھتفرـشیپ 

. تسا مکاح  رقتسم و  روشک  رد  داسف  اب  یهزرابم  ضیعبت و 

ماظن  / ٣١/٠۶/١٣٨۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

، لاس تشھ  تسیب و  رد  و  هدوب -  روجنیا  الاح  ات  اما  دوشب ؛ رتمک  هدرخ  کی  دـیاش  دـنتفرگ ، اریخا  هک  یتامیمـصت  اب  ـالاح  میراد -  تاـباختنا  کـی  لاـس  رھ  اـبیرقت  زورما  اـم 

یرالاسمدرم هک  تسا  نیا  یهدنھدناشن  نیا ، هتفرگ . ماجنا  گرزب  یاھرـسدرد  نودب  تمالـس ، اب  یمارآ ، اب  تاباختنا  همھ  نیا  میتشاد . تاباختنا  تشھ  تسیب و  ابیرقت 

. تسا یمھم  رایسب  یئآراک  نیا  درک . ماظن  نیا  هدرک ؟ ار  راک  نیا  یسک  هچ  تسا . هداتفا  اج  روشک  نیا  رد 

، هقطنم یاھتـسایس  رد  زورما  ار  یمالـسا  یروھمج  تلود  یراذـگریثات  دـناوتیم  یـسک  هچ  دوشب ؟ رکنم  ار  نیا  دـناوتیم  یـسک  هچ  یللملانیب ؛ تزع  یـسایس و  هاگیاج 

سیئر هک  دنک  اعدا  دناوتیم  روشک  مادک  دوشب ؟ رکنم  ناملـسم  یاھتلم  نیب  رد  ار  یمالـسا  یروھمج  تزع  دـناوتیم  یـسک  هچ  دوشب ؟ رکنم  هقطنمارف  یاھتـسایس  هکلب 

راعـش وا  عفن  هب  دننکیم و  عامتجا  دھاوخن ، مھ  ناشتلود  ولو  رگید ، ناملـسم  روشک  نآ  مدرم  رگید ، ناملـسم  روشک  کی  رد  دنوریم  روشک  نآ  یالاب  نالوئـسم  روشک ، نآ 

!؟ تسین یئآراک  اھنیا  دنراد . یسایس  یقیقح و  یونعم و  دادتما  رگید ، یاھتلم  نایم  رد  شیاسور  هک  تسا  یمالسا  یروھمج  طقف  یمالسا ؟ یروھمج  زا  ریغ  دنھدیم ؛

؟ رتالاب رتمھم و  اھنیا  زا  یئآراک  یهصرع  مادک 

تاـطابترا و و  داد . شرتسگ  درک ؛ داـجیا  ماـظن  نیا  ار  لالقتـسا  یریذپانهطلـس و  یمالـسا و  تیوھ  ناـمتفگ  نیمھ  یمالـسا . لـلملانیب  حطـس  رد  ون  ناـمتفگ  کـی  داـجیا 

. تسا دایز  فرح  هریغ ؛ هریغ و  اھهیاسمھ و 

اب دشاب ؛ هارمھ  مزع  اب  دیاب  دشاب . دیاب  هنامزاع  دشاب ؛ دیاب  هنالقاع  دـشاب ؛ دـیاب  هناملاع  نیع .»  » ات هس  مزع ؛ اب  لقع ، اب  ملع ، اب  میھدـب ، شیازفا  ار  یئآراک  نیا  دـیاب  ام 

ار یئآراک  نیا  میناوتیم  ام  دـنھدب . رارق  اھنیا  رـس  تشپ  یروتوم  لـثم  ار  یلم  مزع  دـنریگب و  راـک  هب  ار  لـقع  ملع و  تفر . شیپ  دوشیمن  یدھعتسـس  یرـصنعتسس و 

. میھدب شیازفا 

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

هاگـشھوژپ دراد . لاوس  یاـج  تسا ، تسرد  دـش ؟ لـمع  ردـقچ  دنـسرپیم  میدرک ، رارکت  حرطم و  هتـشذگ  لاـس  ود  لاـس ، کـی  اـم  هک  یناریا  یمالـسا -  تفرـشیپ  یوگلا 

. تسا یبوخ  رکف  دـننک ؛ یـسررب  دـننک ، یگدیـسر  یلاـع  شزومآ  یاـھترازو  نالوئـسم  تسا  بوـخ  تسا . یبوـخ  داھنـشیپ  نم  رظن  هب  دـش ، داھنـشیپ  هک  یئوجـشناد 

یهدیا نیا  دنھد ؛ ماجنا  ار  یئاھتیلاعف  هدکشھوژپ ، هاگشھوژپ و  مان  هب  یزکرم  کی  رد  دنناوتیم ، رگا  دننکیم ، تقو  رگا  یھاگشناد  راک  یهلوقم  نیا  رد  اھوجـشناد  میراذگب 

. دوش لابند  دناوتیم  تسا و  یھجوت  لباق 

یتالکشم زا  یکی  یریگمیمصت  یئاناوت  تسا . بوخ  یلیخ  یزاسمیمصت  یئاناوت  منک . تخادرپ  ار  بلطم  نیا  نم  اجنیا  یریگمیمصت . یزاسمیمـصت و  یئاناوت  دش  هتفگ 

، دوخ زاب  نابز  اب  دوخ ، رکف  اب  وجشناد  میراذگب  تسام . یهبرجت  نیا  دز ؛ دھاوخ  مھ  هب  ار  تسرد  بولطم و  یاھراجنھ  زا  یلیخ  دش ، یئوجشناد  طیحم  دراو  رگا  هک  تسا 

نیا لابند  نیاربانب  دشاب . وگخساپ  لوئسم و  وا  درک و  لاوس  وا  زا  ناوتب  هک  دنکب  یسک  میراذگب  ار  یریگمیمصت  دنک . یزاسمیمصت  دوخ ، لمع  راتفگ و  اب  دوخ ، مک  قلعت  اب 

یئوجـشناد طـیحم  هک  میـشاب  نیا  لاـبند  مادـقا . نآ  عـفن  هب  هن  تسوجـشناد ، عـفن  هب  هن  نـیا  دـشاب ؛ مادـقا  یارب  یریگمیمـصت  طـیحم  یئوجـشناد ، طـیحم  هـک  میـشابن 

؛ مدرک حرطم  اھوجشناد  اب  هاگشناد  وت  همھ  زا  لبق  منک ، حرطم  متساوخ  ار  یرازفامرن  تضھن  یهلئـسم  یتقو  هدنب  دینیبب  دینک . یزاسنامتفگ  ینعی  دنک ؛ یزاسمیمـصت 

ار رکف  نیا  ریبکریما  هاگشناد  رد  رابلوا  مدرک ؛ تبحـص  دیتاسا  اب  یتح  هن  مدوب ، هدرک  تبحـص  تقو  روھمجسیئر  اب  هن  مدوب ، هدرک  تبحـص  اھترازو  اب  هن  لبق . لاس  هد  دودح 

نابز زا  موریم ، مھ  اجرھ  نم  هک  تسا ؛ روشک  یاھهاگشناد  یهمھ  تساوخ  کی  تسا ، یمومع  یهبلاطم  کی  تسا ، نامتفگ  کی  نیا  دینیبب  امش  زورما  مدروآ . نایم  هب 

زا یشخب  رایسب ، یملع  یاھیروآون  نیمھ  دوشیم . دراد  مھ  ارجا  و  مونشیم ، رگید  یهلحرم  کی  رد  ار  شیارجا  ریدم ، داتسا و  نابز  زا  مونشیم ؛ ار  شاهبلاطم  وجـشناد 

یریگمیمصت و  میمصت ، نیا  لابند  دناشکیم  ار  یئارجا  نیلوئسم  یرجم و  نیا ، دینک .» یزاسنامتفگ  «، » دینک یزاسمیمصت  : » هتفرگ راعش  نیا  زا  ار  شدوخ  ناوت  هزیگنا و 

. دش دھاوخ  لمع  درک و  دنھاوخ 

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

. نانچ لوئـسم  هاگتـسد  ای  نینچ ، هیئاضق  یهوق  دنریگیمن . هدز ، همدص  تلادع  هب  هک  ار  یـسک  نآ  اما  دنریگیم ، ار  وجـشناد  میھدیم ؛ تلادـع  راعـش  ام  هک  دـیئوگیم  امش 

هک تسا  نیمھ  شناش  نموم  وجـشناد و  ناوج و  تسامـش . ناش  نیا  دینکن ؛ یھاتوک  تلادع  یهبلاطم  تساوخرد و  زا  هظحل  کی  دینک ؛ یگنرز  دـیاب  امـش  اجنیا  بوخ ،

ناتیگنرز امـش  دریگب ؛ ماجنا  تسا  نکمم  مھ  یتافلخت  هتبلا  تسھ . ماظن  هللادمحب  زورما  متـسھ و  مدوخ  دوجو ، یهمھ  اب  مھ  رکف  نیا  یهناوتـشپ  دھاوخب . ار  تلادـع 

هدرک هابتـشا  دراد  لامتحا  الوا  دینکیم ، هیکت  قادصم  کی  یور  امـش  یتقو  دینکن . یزاسقادصم  یـصخش و  داقتنا  اما  دـینک ؛ دایرف  ار  یھاوخ  تلادـع  نامتفگ  دـشاب : نیا 

ناونعهب ای  دـننکیم ؛ هیکت  یـصاخ  قادـصم  کی  یور  هک  نوگانوگ -  یعاـمتجا  یاـھهورگ  رد  هاگـشناد ، رد  هن  منکیم -  هدـھاشم  ار  یدراوم  نم  رگید . منیبیم  نم  دیـشاب ؛

زا هدز ، ار  فرح  نیا  هک  یـسک  نآ  تسین و  یروجنیا  منیبیم  مراد و  عالطا  نایرج  زا  اقافتا  الثم  هدنب  طلغ . طوطخ  طخ و  ناونعهب  ای  یـسایس ، یورجک  ناونع  هب  ای  داسف ،

گنرز نآ  هکنیا  یارب  دیھدیم  تسد  هب  یاهلیسو  مھ  تسھ ، هابتشا  لامتحا  مھ  دینکیم ، هیکت  قادصم  صخـش و  یور  امـش  یتقو  نیاربانب  تسا . هتـشادن  عالطا  هیـضق 

« يزاسنامتفگ  » 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 10هاگياپ  هحفص 2 
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یرفن کی  رگا  دینکب ؟ دیناوتیم  یاهلگ  هچ  ناتسداد  زا  امش  دنک . هدافتـسا  امـش  هیلع  دناوتب  دنکانرطخ -  نکـش  نوناق  یاھنادنوناق  ماهتفگ  نم  هک  نکـش -  نوناق  نادنوناق 

هدش هتفگ  ارتفا  نیا  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  یـصخش  کی  یرتفم  ناونعهب 

یور امـش  دیرواین ، مسا  امـش  دـینک ، یگنرز  امـش  مینک . هلگ  وا  زا  میناوتیمن  اذـل  دـنکیم ؛ یراک  کی  ماجنا  هب  مزلم  ار  یـضاق  نآ  ینوناق  یهدام  دـشاب ، هدـش  هدز  دـشاب ،

باسح همھ  دھد ، ماجنا  راک  دھاوخیم  ارجا  طیحم  رد  هک  یـسک  نآ  تسا ، یرجم  هک  یـسک  نآ  دیدرک ، دنلب  ار  مچرپ  یتقو  دینک . دنلب  ار  مچرپ  امـش  دینکن ؛ هیکت  قادصم 

نم رظن  هب  نیارباـنب  تفر . دـھاوخ  شیپ  راـک  دـنکیم و  یمرگلد  ساـسحا  هدرک ، دـنلب  ار  مچرپ  نیا  یاوـتحم  هـب  طوـبرم  داـیرف  هـک  مـھ  یـسک  نآ  دـننکیم . ار  ناـشدوخ  راـک 

هک گرزب  یادـخ  هب  لاکتا  زا  دـعب  دوشیم ، هداد  هک  یبوخ  راعـش  رھ  تسا . نیمھ  امـش  زا  مھ  راظتنا  هک  دـیتسھ  ینموم  یاھناوج  امـش  تسین ؛ امـش  راـک  رد  یلکـشم 

، دـیدناوخ مھ  رعـش  وا  زا  هک  امـش  یرھـشمھ  هرخالاب  دـینادب . ار  نیا  تساھناوج ؛ امـش  هب  دـیما  تساھناوج ، امـش  هب  هیکت  تسوا ، تسد  اھهدارا  اھنابز و  اھلد و  یهمھ 

: دیوگیم

میشاب شوخ  میشک و  تمالم  مینک و  افو 

ندیجنر تسا  یرفاک  ام  تقیرط  رد  هک 

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

یهمھ رد  تفرشیپ  تسا ؛ تلادع  تفرشیپ و  بالقنا ، یلـصا  نامتفگ  هھد ، نیا  رد  تسا . هدش  نامزمھ  بالقنا  مراھچ  یهھد  رد  دورو  اب  متـشھ } هرود  } سلجم نیا  زاغآ 

رامشیب یاھدادعتـسا  هب  ار  ام  هاگن  دیاب  تفرـشیپ ، رـصنع  یونعم . یدام و  تاناکما  اھتـصرف و  عیزوت  رد  هبناجهمھ  تلادع  و  یگنھرف ، یقالخا و  یداصتقا و  یملع و  داعبا 

دیاب تلادـع  رـصنع  و  دـنک . هتـسجرب  ام  هاگن  رد  ار  اھهنیمز  یهمھ  رد  نوگانوگ  یاھیئاناوت  شـشخرد  تیقالخ و  دـیلوت و  یاھتیفرظ  دزاس و  فوطعم  تلم ، نایم  رد  هدـنکارپ 

یئهظحل دیاب  تسا  روشک  تکرح  یلـصا  رازفامرن  یهدـنروآدیدپ  هک  سلجم  دزاس . رادروخرب  یمومع  یھلا و  بھاوم  نیا  زا  ار ، روشک  یاھیئاناوت  اھتـصرف و  زا  نارادروخربان 

. دزرون تلفغ  فیلکت  نیا  زا 

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  یسک  رھ  دنادیم ؛ ردق  ار  نیا  بالقنا ، هب  یهتـسبلد  رھ  دریگب . هدیدن  دناوتیمن  سکچیھ  ار  نیا  تسا . یـشزرااب  زیچ  یلیخ  نیا  تسا ؛

، نالوئـسم یهیحور  رب  یدج  تروص  هب  یھاوختلادع  راعـش  دش . گنررپ  تلود  نیا  رد  یھاوختلادع  دنادب . ردق  ار  نیا  دـیاب  دـنکیم ، روصت  بالقنا  ینادرگراک  اب  بالقنا و 

ینمـشد یزیتسرابکتـسا  یانعم  درک . ادیپ  زیمت  صخـشت و  تلود  نیا  رد  دراد -  ار  شدوخ  یبالقنا  یهژیو  یانعم  هک  یزیتسرابکتـسا -  دنکفا . وترپ  اھهمانرب ، نادرمتلود و 

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

یگدـنز ماـظن  رد  یرـشب و  یهعماـج  رد  یتـفآ  دـنزروب ، رابکتـسا  نارگید  هب  تبـسن  هک  یاهعومجم  رھ  یتـلود و  رھ  سک ، رھ  اـج ، رھ  نکیل  دنرابکتـسا ؛ رھظم  مزینوـیھص 

. تسا هتسجرب  هناتخبشوخ  هک  تسا  هعومجم  نیا  تایصوصخ  زا  یکی  مھ  نیا  تسا . یمالسا  بولطم  تلاح  کی  مھ  تلاح  نیا  اب  یهزیتس  دنروآیم . دوجو  هب  ناسنا 

یھاگشناد  / ٠۵/١٣٨٧/٠۶ ناوج  ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

هک تسا  یزیچ  نآ  لباقم  یهطقن  یشزرا ، ماظن  یراذگشزرا و  ظاحل  زا  هک  یمالسا  یروھمج  ماظن  درک . یملع  تکرح  کی  دیاب  هطلس ، نیا  ندز  مھ  هب  یارب  ایند  نیا  رد 

هدرک و یگداتسیا  لاس  یس  اھهئطوت  هیلع  هدرک ؛ تیبثت  ار  شدوخ  هدش ؛ قفوم  یسایس  ظاحل  زا  هدش ؛ مھ  قفوم  بخ ، و  دنتسھ -  شلابند  یبرغ  نارگهطلـس  زورما 

 - دراد لوبق  ار  اھنآ  یناسنا  رھ  هک  تسا  یناسنا  یالاو  یاھفدھ  اھفدھ ، نآ  هک  دنکب -  نیمات  ار  شدوخ  یاھفدھ  دناوتب  هکنیا  یارب  هدرب -  شیپ  ار  شدوخ  فلتخم  داعبا  رد 

. درادـن درگرب  ورب  نیا  دـشاب ؛ یروانف  ملع و  تفرـشیپ  نامتفگ  دـیاب  ام  روشک  ینونک  یاھنامتفگ  نیرتیاهیاـپ  زا  یکی  زورما  ماهتفگ  نم  هک  تسا  نیا  دورب ؛ ملع  لاـبند  دـیاب 

یدام یگدنز  میروایب و  نامدوخ  یگدنز  حطس  رد  ار  یملع  ناکما  نیا  هکنیا  نودب  و  میشاب ، یملع  ناوت  شیازفا  یملع و  دشر  یملع و  تفرشیپ  لابند  هب  ام  هکنیا  نودب 

دھاوخ زوریپ  دنام و  دھاوخ  اپرـس  زازتھا و  رد  تروص  نیا  رد  تسا ، یمالـسا  یروھمج  تسد  رد  هک  یمچرپ  نیا  درادن . دوجو  اھتردق  نآ  اب  یهلباقم  ناکما  میھدب ، التعا  ار 

ملع و هک  دشاب  هبخن  یاھناوج  رد  تینھذ  رکف و  نیا  مدرکیمن  روصت  هکنیا  رطاخ  هب  مدرک ؛ تبحـص  مزال  یهزادنا  زا  شیب  یرادـقم  کی  دـیاش  نم  هنیمز  نیا  رد  بخ ، دـش .

. مداد حیضوت  رتشیب  هنیمز  نیا  رد  یرادقم  کی  اذل  دراد ؛ یاهدیاف  هچ  یروانف 

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 

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

نآ رد  امـش  یعقاو  دوجو  تسامـش ؛ هب  قلعتم  هھرب  نآ  هک  تسا  نامز  زا  یاهھرب  هب  ندرک  هراشا  نتفگ و  ندرک و  هاگن  تقیقح  رد  میئوگب ، هدـنیآ  هب  عجار  هچرھ  زورما  اـم 

میاهدرک مالعا  تلادع . تفرشیپ و  ینعی  هدش -  عورش  هک  تسا -  مراھچ  یهھد  راعش  یهلئـسم  دراد ، هدنیآ  هب  هاگن  هک  یعوضوم  نیا  تساشگراک . هدننک و  نییعت  هھرب 

اھمزع اھتمھ و  ندرک و  رارکت  ندرک ، نییبت  اب  اما  تلادع ؛ هن  دوشیم و  لصاح  تفرشیپ  هن  ندرک ، مالعا  اب  نتفگ و  اب  هتبلا  دشاب . تلادع  تفرـشیپ و  یهھد  هھد ، نیا  هک 

نآ دیاب  همھ  دوشب . لیدبت  یلم  نامتفگ  کی  هب  مراھچ  یهھد  رد  تلادع ، تفرشیپ و  یهلئسم  میھاوخیم  ام  تلادع . مھ  دوشیم و  لصاح  تفرـشیپ  مھ  ندرک ، خسار  ار 

هب عجار  یردـق  کی  مھاوخیم  نم  دوشب . نییبت  دـیاب  دیـسر ؛ میھاوخن  مھ  فدـھ  هب  درک و  دـھاوخن  ادـیپ  ققحت  تایلمع  یزیرهمانرب و  یحارط و  میھاوخن ، ات  میھاوخب ؛ ار 

. تسا یرگید  ینالوط  عساو و  باب  کی  زاب  مھ  تلادع  یهلئسم  منک . تبحص  تفرشیپ  یهلئسم  نیا 

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

یاھزرم زا  روبع  موزل  ملع و  دیلوت  اھھاگشناد  رد  منیبیم  نم  هناتخبشوخ  تسا . ملع  دیلوت  یهلئسم  دنکیم ، ادیپ  طابترا  امـش  هب  تدش  هب  هک  مھ  رگید  یهلئـسم  کی 

رد نم  نازیزع  نـیا  هـک  یئاھداھنـشیپ  نـیا  دـینک . یئارجا  دـیاب  تـسا . شخبدـیون  هدـننک و  دنـسرخ  نـم  یارب  یلیخ  نـیا  هدـش . لیدـبت  یموـمع  ناـمتفگ  کـی  هـب  شناد 

. تسا شزرااب  رایـسب  نیا  تسا . ملع  دـیلوت  یهلئـسم  نیمھ  تھج  رد  همھ  دـنتفگ ، هریغ  تاطابترا و  یرورپهبخن و  زکارم و  داجیا  شھوژپ و  قیقحت و  شناد و  یاھهنیمز 

دشاب رتشیب  نامتعرس  هچ  رھ  دراد ، ام  روشک  هک  هتشذگ  یاھیگدنامبقع  هب  هجوت  اب  اما  تسا ؛ بوخ  ام  تفرشیپ  تعرس  زورما  میبقع . ام  درک . لابند  دیاب  ار  هار  نیا 

. میشاب هتشاد  دیلوت  مولع  یهمھ  رد  دیاب  ام  میربب ؛ هرھب  ناوارف  باتش  زا  مینک ؛ هدافتسا  ربنایم  یاھھار  زا  میورب ؛ شیپ  یلیخ  دیاب  ام  تسین . یدایز  مھ  زاب 

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

« يزاسنامتفگ  » 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 10هاگياپ  هحفص 3 
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رد دوشب  ریگهمھ  تفرعم  کی  موھفم و  کی  ینعی  نامتفگ  دـنک . داجیا  نامتفگ  دـنک ؛ داجیا  اضف  دـیاب  غیلبت  دـشاب ، زاس  نامتفگ  دـیاب  غیلبت  دـشاب ، زاس  ناـیرج  دـیاب  غیلبت 

هب دراد  جاـیتحا  راـک  نیا  دـش ؛ دـھاوخن  لـصاح  هدـشن ، یزیرهماـنرب  یادـج  ادـج  یاـھراک  اـب  نیا ، هعماـج . ناـمتفگ  دوـشیم  نیا  تقوـنآ ، هعماـج . کـی  رد  ناـمز  زا  یاهـھرب 

دیاب دـناسرب . تسا ، رظن  دروم  هک  یفلتخم  طاقن  هب  ار  اوھ  ای  تایح  یهیام  ای  بآ  دـناوتیم  هک  تسا  یراشف  یهلیـسو  رد  یهتـسویپ  ندـیمد  لثم  لاعف و  راک  یزیرهمانرب و 

. دراد جایتحا  یزیرهمانرب  هب  دوشب و  فقوتم  دیابن  چیھ  راک  نیا  دنامب . یقاب  هشیمھ  لاعتشا  نیا  ات  دیمد ، مد  نیا  اب  مئاد 

یتقو درک ، ادیپ  دـشر  هک  ینید  یهشیدـنا  دـنک . ادـیپ  دـشر  مدرم ، رد  نابطاخم ، رد  ینید  تفرعم  ینید ، یهشیدـنا  هک  تسا  نیا  یارب  تسیچ ؟ یارب  یزاس  نامتفگ  نیا 

یدراوم رد  حیحص ، تفرعم  حیحص ، گنھرف  دندوب . نآ  لابند  ناربمغیپ  هک  دوشیم  یزیچ  نامھ  دروآیم و  دوجو  هب  لمع  دشاب ، دھعت  دشاب و  تیلوئـسم  ساسحا  اب  هارمھ 

. دوشیم بترتم  غیلبت  رب  هک  تسا  یجئاتن  راثآ و  تسا ؛ غیلبت  یاھدرکراک  اھنیا  رادشھ ؛ یدراوم  رد  شابرادیب ،

درک هدافتـسا  دـیاب  تصرف  نیا  زا  تسا . ندرک  غیلبت  یارب  تصرف  نیرتھب  نیا ، دریگیم . ماـجنا  مرحم  یرادازع  تبـسانم  هب  هک  تسا  مرحم  هاـم  تاـغیلبت  نیمھ  هنومن ، کـی 

زا اج  نالف  هار  دـھدب  ناشن  هک  دـشابن  یئولبات  یھار  ود  رـس  هچنانچ  رگا  قیرطلاملاعم . یزاس ، صخاش  زیام ، دوشب ؛ داجیا  صخاش  دـش ؛ ضرع  هک  یبلطم  نامھ  یارب 

، درک نیعم  دـیاب  صخاش  دـش . دـھاوخ  هارمگ  دـشاب ، یھار  دـنچ  رگا  داـتفا . دـھاوخ  اـطخ  هب  هدـنور ، هدـننک و  ریـس  نیا  تسا ، پچ  فرط  اـی  تسا  تسار  فرط  تساـجک ،

راک ساـسا  تسا ، یزاـسهنتف  رب  تقیقح  نانمـشد  راـک  ساـسا  هک  یئاـیند  رد  دـنوشن . هارمگ  دـنناوتب  اـت  داد  رارق  همھ  مشچ  لـباقم  حـضاو  یتسیاـب  ار  هراـشا  تشگنا 

، رتشیب ار  قیرطلاملاـعم  نیا  ار ، اـھزیام  نیا  ار ، اھـصخاش  نیا  دـننک و  رتهتـسجرب  دـنناوتیم ، هچرھ  ار ، یئاـمنھار  ار ، تریـصب  هک  دـشاب  نیا  رب  تسیاـب  تقیقح  نارادـفرط 

. دنوشن هارمگ  دنھدب و  صیخشت  دنمھفب ، مدرم  هک  دنھدب ، رارق  مدرم  مشچ  لباقم  رد  رتنشور  رتحضاو ،

یدربھار  / ١٣٨٩/٠٩/١٠ یاھهشیدنا  تسشن  نیتسخن  رد  تانایب 

. دـیایب دوجو  هب  هعماج  مومع  حطـس  رد  نآ  عبت  هب  ناگبخن و  نایم  رد  لوا  نامتفگ ، کی  گنھرف و  کـی  هک  تسا  نیا  میاهتـشاد ، هسلج  نیا  لیکـشت  زا  اـم  هک  یمود  فدـھ 

دھاوخ قوس  یـساسا  تمـس  کی  هب  ار  مدرم  مومع  نھذ  سپـس  ناگبخن و  نھذ  دوش ، رـشتنم  هعماج  حطـس  رد  یتقو  دیدرک ، نایب  بشما  امـش  هک  یئاھفرح  نیمھ 

یگتسباو و بویع  میتسیاب ، نامدوخ  یاپ  یور  میشاب و  لقتسم  هنیمز  نیا  رد  دیاب  هکنیا  ساسحا  ولج ، تمس  هب  تکرح  لدم  هعـسوت و  یوگلا  دروم  رد  ندیـشیدنا  داد ؛

کی هب  هلئـسم  نیا  زا  یمھم  یاھـشخب  رد  زونھ  ام  یناگبخن  یهعماج  هنافـساتم  میراد . جایتحا  نیا  هب  زورما  اـم  تفاـی . دـھاوخ  شرتسگ  هناـگیب  یاـھوگلا  هب  ندرک  هیکت 

. داتفا دھاوخ  قافتا  یھلا  یهوق  لوح و  هب  دتفیب و  قافتا  دیاب  نیا  هک  دناهدیسرن ؛ تسرد  حیحص و  یهجیتن 

یربھر  / ١٣٨٩/١٢/١٩ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

، دوخ شیادیپ  اب  الوا  دش ؛ وگلا  اھناملسم  یارب  یمالـسا  بالقنا  دوب . یمالـسا  بالقنا  یزاسنامتفگ  یزاسوگلا و  دوب ، رثوم  ثداوح  نیا  رد  کشالب  هک  یئاھزیچ  زا  یکی 

دعب و  دـشخبب ، ققحت  دـناشنب و  یـسرک  هب  ار  نآ  دـنک و  هئارا  لماک  یـساسا  نوناق  کی  اـب  ار  یماـظن  کـی  تسناوت  هک  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  قفوم  لیکـشت  اـب  دـعب 

ظاحل زا  زورما  یمالـسا  یروھمج  ماظن  هک  ماظن -  نیا  رتشیب  هچرھ  تیوقت  ماکحتـسا و  دعب  و  دننزب ، هبرـض  وا  هب  دـنناوتن  هک  لاس  ود  یـس و  لوط  رد  ماظن  نیا  یراگدـنام 

تفرشیپ یملع ، تفرشیپ  هک  ماظن ، نیا  رد  نوگانوگ  یاھتفرشیپ  دعب  و  تسین -  شیپ  لاس  یس  شیپ و  لاس  تسیب  شیپ ، لاس  هد  اب  یهسیاقم  لباق  هشیر ، قمع و 

رد هک  یئاھنارمع  تسا . نوگانوگ  یاھتیلاعف  روشک و  رد  یملع  میظع  تکرح  ون ، راکفا  ندمآ  دیدپ  راکفا ، ندـش  هتخپ  نوگانوگ ، یعامتجا  یاھتفرـشیپ  یتعنـص ، یروانف و 

یاـھتلم یارب  اـھنیا  تسا . هداـتفا  قاـفتا  هک  تسا  یثداوـح  همھ  اـھنیا  تسا . هدروآرد  اـیند  دودـعم  روـشک  دـنچ  یهجرد  هب  ار  روـشک  یدراوـم  رد  تسا ، هدـش  روـشک  نیا 

مھ زورهبزور  دش ، رتیوق  زورهبزور  دنام ، یقاب  ماظن  نیا  درک ، تسرد  ماظن  دمآ ، بالقنا  نیا  دننکیم . هدھاشم  دـننیبیم ، ار  اھنیا  تسا ؛ یـسوسحم  یاھزیچ  ناملـسم 

، ایند یاھتلم  نیب  رد  زورما  تسا . یمالـسا  تزع  یمالـسا و  تیوھ  نامتفگ  نآ ، هک  دروآیم  دوجو  هب  ار  ینامتفگ  کی  یزاـسوگلا  نیا  وگلا . دوشیم  نیا  دـش ؛ رتهتفرـشیپ 

، نیا تسین . هتـشذگ  اب  یهسیاقم  لباق  زورما  تزع ، نیا  یهبلاطم  یمالـسا و  تزع  ساسحا  تسین ؛ لـبق  لاـس  یـس  اـب  یهسیاـقم  لـباق  یمالـسا ، تیوھ  ساـسحا 

. تسا هداتفا  قافتا 

هدعو لاعتم  یادخ  دندوب . راک  سار  رد  یئاھاج  کی  رد  یاهتسباو  دساف  نیدبتسم  دروخیم . تسکـش  لباقم  یهھبج  فلاخم و  یهھبج  هک  تسا  نیا  شجئاتن  اعبط  بخ ،

تلذ لاعتم  یادخ  رکم ، نیمھ  رطاخ  هب  هکلب  درادن ، اھنآ  یارب  یاهدیاف  ناشرکم  ( ١ «.) نورکمی اوناک  امب  دیدش  باذع  دنع هللا و  راغص  اومرجا  نیذلا  بیـصیس  : » تسا هدرک 

. تسام مشچ  یولج  نیا  تسا ، هدش  نیا  تسا ، هداتفا  قافتا  نیا  دنکیم . لیمحت  اھنیا  رب  ار  ینیشنکاخ  و 

شزرااب یلیخ  نیا  تساـم ، ناـمز  لاـم  نیا  هک  میدرک ؛ هدـھاشم  ار  شاهبرجت  ناـمدوخ  مشچ  لـباقم  رد  ار  نآرق  یھلا  تاـیآ  اـم  هک  تسا  یدراوم  نآ  زا  رگید  یکی  مھ  نیا 

. مینکیم هدھاشم  نامدوخ  تایبرجت  رد  نامدوخ ، مشچ  یولج  ار  اھنیا  میراد  ام  تسا ، هداد  هدعو  نآرق  رد  لاعتم  یادخ  هک  ار  هچنآ  تسا .

یمالـسا یروھمج  ناملـسم ، یاھتلم  مشچ  رد  دوشن ؛ یزاسوگلا  هک  تسا  نیا  هب  رظان  تسا ؛ تھج  نیمھ  هب  رظان  یمالـسا ، یروھمج  دـض  تاغیلبت  زا  یمھم  شخب 

هب یمالسا  یروھمج  هک  تسا  نیا  نانمشد  یعس  مینک . هجوت  نآ  هب  دیاب  ام  یهمھ  هک  تسا  یمھم  رایـسب  یهتکن  نیا  نم  رظن  هب  دیاینرد . قفوم  یوگلا  کی  تروص  هب 

قیوشت مدرم  دـش ، هتـسناد  وگلا  نیا  قیفوت  یتقو  دـننکیم ؛ تکرح  نآ  تمـس  هب  مدرم  دـش ، ادـیپ  وگلا  یتقو  نوچ  دـنکن ؛ هولج  اھتلم  مشچ  رد  قفوم  یوگلا  کی  لـکش 

. دنوشیم

هرادا یمالـسا  تموکح  کی  اب  ار  ایند  زا  یهطقن  کی  میناوتب  ام  رگا  هک  تسا  هتـشون  یباتک  کی  رد  لبق  لاس  تصـش  لـبق ، لاـس  هاـجنپ  رد  یرـصم  یاھهدنـسیون  زا  یکی 

 - تسین میھاوخیم ، ام  هک  روجنآ  مالـسا ، اب  قاـبطنا  ظاـحل  زا  اـم  یوگلا  هکنیا  اـب  دـیوگیم . تسار  تسا . رترثوم  نیا  مالـسا  تفرـشیپ  یارب  غیلبت  باـتک و  نارازھ  زا  مینک ،

، میدرک نامیگدنز  هعماج و  دراو  ار  مالسا  میدرک ، ادیپ  قیفوت  میتسناوت ، هک  یاهزادنا  نامھ  اما  میراد -  هلصاف  یلیخ  مالـسا  ققحت  بولطم  لکـش  اب  هنافـساتم  ام  بخ ،

سپ دننکیم . هدھاشم  دنراد  مدرم  ار  نیا  مینیبیم ؛ ار  شلالقتسا  مینیبیم ، ار  شتفرشیپ  مینیبیم ، ار  شتردق  مینیبیم ، ار  شتزع  مینکیم ، هدھاشم  میراد  ار  شراثآ 

نیا هتفرگ ، ماجنا  الاح  اـت  بـالقنا  لوا  زا  هک  یئاـھراک  زا  یکی  دـننک . بارخ  ناـبطاخم  مشچ  رد  ار  وگلا  دـننکیم  یعـس  هک  تساذـل  دوشن ؛ یزاـسوگلا  نیا  دـنھاوخیم  اـھنآ 

یاھراک زا  یکی  میشاب . هتشاد  هجوت  دیاب  ار  نیا  دنھدیم ؛ تبسن  ام  هب  غوردب  ار  نآ  میرادن ، یفعـض  رگا  دننکیم ؛ گرزب  اھمـشچ  رد  ار  فعـض  نآ  میراد ، یفعـض  رگا  تسا .

. تسا نیا  یارب  مھ  شالت  یهمھ  تسانعم و  نیا  هب  رظان  یمالسا ، یروھمج  دض  تاغیلبت  رد  نمشد  یساسا 

، ام یاھیلبنت  ام ، یاھیراکمک  ام ، یاھیھاتوک  دراد . دوجو  هک  یئاھصقن  تسا ؛ ینورد  لماع  لماع ، کی  دننکیم : کمک  رگیدکی  هب  لماع  ود  وگلا ، نیا  فیعـضت  رد  بخ ،

، اھندشهدیـشک اـیند  تمــس  هـب  اـھندرک ، ادـیپ  اـیند  هـب  لـیم  نوگاـنوگ ، فـالخ  یاـھراک  لـثم  اـھفالتخا ، لـثم  تـسا -  تـکرح  هـب  رــضم  هـک  یئاـھزیچ  هـب  اـم  ندـشالتبم 

نیا هب  ینورد ، لماع  نیا  مینکیم . داجیا  ار  اھصقن  نیا  میراد  ام  تسام ، دوجو  زا  یـشان  هک  تسا  یئاھزیچ  اھنیا  اھزیچ -  لیبق  نیا  زا  اھیتسایـسیب و  اھیبلطتردق ،

. دنزیم همدص  وگلا 

تبـسن اـم  هب  میرادـن ، هک  مھ  یئاـھبیع  دـنناشکیم ؛ نارگید  مشچ  هب  دـننکیم و  گرزب  ربارب  دـص  ار  نیا  میراد ، اـم  هک  ینیمھ  هک  تـسا ؛ نمـشد  هـب  طوـبرم  رگید ، لـماع 

. میزادرپب تسام ، دوخ  یھاتوک  تسام ، دوخ  ریـصقت  هک  یزیچ  نآ  هب  یتسیاب  لوا  میزادرپب . نامدوخ  ینورد  یاھزیچ  نآ  هب  دیاب  لوا  مینک ؟ راک  هچ  ام  الاح  بخ ، دنھدیم .

. درک دھاوخ  یثنخ  مھ  ار  نمشد  غیلبت  لاعتم  یادخ  ینعی  درک ؛ دھاوخ  فافک  مھ  ار  یمود  نآ  لاعتم  یادخ  میدرک ، تسرد  ار  نیا  رگا 

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 

« يزاسنامتفگ  » 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 10هاگياپ  هحفص 4 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=10664
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=11622
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=12496
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. 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 

نوناـق رد  یمدرم ، یاھراعـش  رد  دراد . تشاد و  یزاـتمم  هاـگیاج  تلادـع  یعیبـط  روط  هب  دوب -  ینید  تکرح  کـی  هک  اـم -  یمالـسا  بـالقنا  رد  هک  تسا  نیا  رگید  یهتکن 

هاگیاج نیا  هدرک ، حرطم  یمالسا  یروھمج  هک  فلتخم  یاھتبسانم  هب  فلتخم و  یاھنامز  رد  یعضوم و  یاھنامتفگ  رد  هیلع ،) ناوضر هللا   ) لحار ماما  تانایب  رد  یساسا ،

. دوشیم هدید  زاتمم 

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

لوط رد  هک  تسین  انعم  نیا  هب  تسا ؛ یساسا  یهغدغد  نامھ  یهلابند  نیا  تلادع -  عوضوم  ندش  حرطم  تسـشن و  نیا  ثحب  میزادرپیم -  تلادع  ثحب  هب  ام  هک  زورما 

ردـق کی  یلک و  یلامجا و  فیراعت  کی  هن ، هدرکن ؛ یتکرح  هتـشادن و  تلادـع  زا  یفیرعت  اقلطم  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  اـی  میتخانـشن  ار  تلادـع  اـم  یداـمتم ، یاـھلاس 

حرطم میراد  ار  نیا  ام  هک  زورما  نکیل  هتفرگ . ماجنا  میدرک -  ضرع  هک  روط  نیمھ  مھ -  یدایز  یاھراک  دـندوب ، انـشآ  اھنآ  اـب  مھ  همھ  هتـشاد ؛ دوجو  هشیمھ  یئاـھنقیتم 

، مدرم نایم  رد  نالوئـسم ، نایم  رد  ناگبخن ، نایم  رد  دشاب . هنحـص  رد  رـضاح  هراومھ  هدـنز و  نامتفگ  کی  تلادـع ، نامتفگ  میھاوخیم  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  الوا  مینکیم ،

حرط تسـشن و  نیا  فادھا  زا  یکی  دشاب . حرطم  مئاد  روط  هب  یلـصا ، یهلئـسم  کی  ناونع  هب  تلادـع ، یهلئـسم  تلادـع و  ناونع  دـیاب  هزات ، یاھلـسن  نیب  رد  صوصخب 

. تسا نیا  تسشن ، نیا  رد  تلادع  عوضوم 

یملع  / ١٣٩٠/٠٧/١٣ ناگدیزگرب  ناگبخن و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

دوجو نتفرگ  رارق  رثا  اشنم  ندش و  حرطم  روظنم  هب  یلاجم  اھنیا  یارب  اھتنم  دننکیم ، رکف  نوگانوگ  لئاسم  رد  دننکیم ، دنراد  یبوخ  یاھراک  اھناوج  دنتفگ  ناتسود  زا  یکی 

. دننک ادیپ  روضح  مھ  اھناوج  دنکیم -  ادیپ  همادا  هللااشنا  هک  دندرک -  هراشا  هک  یدربھار  یاھتـسشن  نامھ  رد  ای  یگنھرف ، بالقنا  یلاع  یاروش  رد  دیئامرفب  ضرف  درادن .

نم دیناوج و  ناتهمھ  اھامـش  دینیبب  میوگب ؛ نم  ار  نیا  دراذگیم . ریثات  اھـشخب  زا  یـضعب  رد  اھناوج  روضح  امتح  تسا ؛ یتسرد  فرح  نیا  تسا ، یقطنم  فرح  نیا  هتبلا 

یهمھ رد  هک  تسین  روجنیا  منکیم ؛ ضرع  امـش  هب  هناردـپ  هناتـسود و  دـیتسھ -  نم  نادـنزرف  دـیتسھ ، نم  یاھهچب  ناتهمھ  بخ ، هک  زیزع -  یاـھناوج  امـش  روضح  رد 

؛ دوشیم یھتنم  اضق  هاگتسد  یدمآراکان  هب  ناوج ، یاھیضاق  ندرک  دراو  دنتفگ  دندرک و  داقتنا  اضق  دروم  رد  اھمناخ  زا  یکی  دشاب . تبثم  ناوج  روضح  نوگانوگ ، یاھشخب 

هک یئاھشخب -  کی  رد  هتبلا  تسا . روج  نیمھ  یئاھاج  کی  مدرک . تشاددای  ار  فرح  نیا  نم  دوب ؛ یبلاج  فرح  یلیخ  نیا  بوخ ، یلیخ  دنشاب . هتخپ  تسیاب  اھیـضاق 

؛ دنکیم زاب  همھ  مشچ  لباقم  رد  ار  یدیدج  قفا  دیدج و  یاضف  الـصا  دراد ؛ یاهدنربشیپ  هدـنزاس و  تبثم و  رایـسب  تاریثات  ناوج  روضح  تسین -  مھ  یدودـحم  یاھـشخب 

هک یئون  هار  دـیدرک و  هک  یراک  امـش و  رکف  نازیزع ! دـینیبب  میوگب ؛ ار  هتکن  نیا  نم  اھتنم  دوشب ، هدافتـسا  اھناوج  زا  یتسیاب  امتح  لاح  رھ  هب  تسین . روجنیا  اج  همھ  اما 

یئارجا دوشب و  یتایلمع  یهمجرت  کی  اروف  دوشب و  لقتنم  یئارجا  هاگتسد  هب  اروف  نیا  هک  تسین  نیا  طقف  شایراذگریثات  هدیسر ، ناترظن  هب  هک  یداھنشیپ  دیدرک ، ادیپ 

کی رد  هجیتن ، رد  دینکیم . یزاسنامتفگ  دـینکیم ، یزاساضف  امـش  هک  تسا  نیا  اھندرک  رکف  نیمھ  تاریثات  نیرتمھم  زا  یکی  تسین . ریثات  اھنت  نیا  هن ، دوش ؛ یتایلمع  و 

مھ نانکراک  دنکیم ، رکف  روج  نامھ  مھ  لکریدـم  دـنکیم ، رکف  روج  نامھ  مھ  ریزو  دـنکیم ، رکف  روج  نامھ  مھ  روھمج  سیئر  یلمع ، ای  یرکف  یانبم  کی  هب  دـقتعم  یاضف 

یاھیـسرک نآ  دـینک ؛ سکعنم  ناـتدوخ  عماـجم  رد  دیـسیونب ، دـیئوگب ، دـینک ، رکف  دـیھدیم . ماـجنا  ار  راـک  نیا  امـش  و  تـسا . بوـخ  نـیا  دـننکیم ؛ رکف  روـج  ناـمھ  هـمھ 

همھ دمآ ، دوجو  هب  ینامتفگ  یاضف  کی  یتقو  اضف . کی  دوشیم  نیا  دیئوگب ؛ اجنآ  یھ  ار  اھنیا  دیزادنیب و  هار  مدرک ، دیکات  شدایز -  مک و  اب  راب -  دص  نم  هک  ار  یـشیدنادازآ 

هک یراک  نیا  هچنانچ  رگا  نیاربانب  دیھاوخیم . امش  هک  تسا  یزیچ  نامھ  نیا  دننکیم ؛ راک  اضف  نآ  رد  همھ  دننکیم ، ادیپ  یریگتھج  اضف  نآ  رد  همھ  دننکیم ، رکف  اضف  نآ  رد 

لمعلاروتـسد کی  تروص  هب  ای  نوناق  کی  تروص  هب  دشن ، یتایلمع  یهمجرت  دیدرک ، هک  یرکف  دـیدرک ، ناتیئوجـشناد  یهعومجم  نالف  رد  ناتتـسشن ، نالف  رد  الثم  امش 

هک یایملع  تکرح  نیمھ  ریخا ، لاس  هدزناش  هدزناپ  نیا  رد  منکب ؛ ضرع  امـش  هب  نم  و  ریخن . دوب ؛ هدیافیب  ام  راک  سپ  دـیئوگن  دـیوشن ؛ سویام  امـش  دـماینرد ، یئارجا 

میتفر . شیپ  یھ  زورهبزور  روط  نیمھ  ام  هدوبن . یروجنیا  لبق  لاس  دنچ  شزرا ؛ کی  هدش  ملع  زورما  روج  نیمھ  هدش ؛ زاغآ  روج  نیمھ  هدش ، زاغآ 

یور دناهتـسشن  اھاج  یـضعب  مدـید  دـعب  مدرک ، حرطم  ار  ملع » دـیلوت   » یهلئـسم یزور  کی  نم  دـمآیم . نیگنـس  اھـشوگ  هب  هک  دـشیم  هتفگ  یئاھزیچ  کـی  یزور  کـی 

دیدنمهلگ اھامـش  هدمآ ؛ رد  یعطق  نامتفگ  کی  تروص  هب  نیا  زورما  تسین ! دیلوت  لباق  ملع  هک  یظفل -  یهشقانم  کی  الاح  دننکیم -  هشدخ  دنراد  ملع » دیلوت   » یهملک

. دراد ریثات  امتح  دینک ؛ رکف  دینک ، راک  و  درک . راک  یتسیاب  نیاربانب  تسا . تفرشیپ  یلیخ  نیا  دوریمن . شیپ  شدوخ  صاخ  عطقم  رد  راک  نیا  هک  نیا  زا 

یهقباس نیا  اب  ام  روشک  درک . نامدوخ  هب  هجوتم  دروآ و  دوخ  هب  ار  ام  بالقنا ، دـش . لاماپ  ام  تلم  راختفا  ام ، تلم  رورغ  اـم ، تلم  تزع  لاـس ، اـھهد  زا  شیب  نم ! نازیزع 

تیبرت ار  اھنیا  ایند  تلفغ  تلاھج و  نارود  رد  ام  روشک  هک  یایملع  ناگرزب  نآ  اـب  میتشاد ، اـم  هک  یرکف  یملع و  میظع  رئاـخذ  نیا  اـب  یملع ، یهقباـس  نیا  اـب  یخیراـت ،

زا یربخ  چیھ  هک  تسا  یطسو  نورق  لام  تسا ؛ تیرشب  تلاھج  نارود  لام  اھنیا  هچ ، هچ و  اھ و  « ریصن هجاوخ  ، » اھ « یباراف ، » اھ « ایرکزنبدمحم ، » اھ « انیسنبا  - » هدرک

مھ نامدوخ  یگدنز  تایلوا  یارب  هک  دسرب  یئاج  هب  شراک  دراد ، یدادعتـسا  نینچ  کی  یتیفرظ و  نینچ  کی  هک  یروشک  نیا  دوبن -  ایند  رد  شناد  زا  یغورف  چـیھ  شناد ،

یاھهباتفآ نیا  گنھلول  دزاسب ! دناوتیمن  مھ  گنھلول  کی  یناریا  دـنتفگیم  هداتفابقع -  یاھهضرعیب  ام -  نارادمتـسایس  میـشاب . هتـشاد  نارگید  تسد  هب  مشچ  دـیاب 

! میورب شیپ  میناوتب  ات  میوشب  یگنرف  یتسیاب  اپ  کون  ات  رس  قرف  زا  ام  هک  تفگیم  یکی  نآ  ای  دنزب . فرح  یروجنیا  شتلم  زا  هک  یرادمتسایس  نآ  رـس  رب  کاخ  دوب . یلگ 

بالقنا دوشیم . ریقحت  تلم  دننکیم ؛ لیمحت  تلم  رب  ار  اھفعض  نیا  ناشدوخ ، یاھفعـض  رطاخ  هب  یاهدع  کی  هک  تسا  یگداتفابقع  اھنیا  تسا ؛ یگـضرعیب  اھنیا  بخ ،

. درک میھاوخ  تفرشیپ  هللااشنا  میدرک و  تفرشیپ  ام  هدش ؛ راکشآ  یبوخ  یاھتیفرظ  هتفرگ ، ماجنا  یبوخ  یاھراک  هناتخبشوخ  میدمآ . دوخ  هب  ام  درب ؛ نیب  زا  ار  اھنیا 

. دینکن اھر  ار  هار  نیا  هتـشاد ؛ فعاضم  دوس  ام  تلم  ام و  روشک  یارب  یملع ، یروآون  ملع و  دـیلوت  رد  یراذگهیامرـس  هک  میوگب  یتلود  نیلوئـسم  هب  ار  نیا  مھاوخیم  نم 

الثم هک  یاهزادـنا  هب  یتح  زورما  هتبلا  دوش . مک  دـیابن  دوش ؛ رتشیب  زورهبزور  یتسیاب  یملع  تفرـشیپ  یارب  یملع و  یاھیروآون  یارب  ملع و  دـیلوت  یارب  یراذـگهیامرس 

رتمک نامیراذگهیامرـس  مینکیمن ؛ یراذگهیامرـس  ردـقنآ  ام  دـندرکیم ، یراذگهیامرـس  ملع ، تعنـص و  ملاع  رد  ناـشدورو  لـئاوا  نآ  رد  هسنارف  اـی  اـیلاتیا  اـی  سیلگنا  روشک 

. دوش رتشیب  یملع  یراذگهیامرس  یتسیاب  تسا ، نکمم  هچرھ  تسا .

هاشنامرک  / ١٣٩٠/٠٧/٢٨ ناتسا  یئارجا  نیلوئسم  رادید  رد  تانایب 

یئاھروشک رد  بلاغ . نامتفگ  هدـش  یمالـسا ، تعیرـش  یمالـسا و  ماکحا  یمالـسا و  فراعم  زا  یوریپ  ناـمتفگ  مالـسا ، ناـمتفگ  هقطنم ، حطـس  رد  زورما  هناتخبـشوخ 

هدھاشم دراد  ار  شیاھهناشن  مدآ  دنروجنیا ؛ مدرم  رما  نطاب  رد  اما  درادن ، دوجو  رھاظت  نیا  هچرگا  مھ  یرگید  یاھروشک  رد  دنداد ؛ راعـش  مدرم  دش و  تکرح  دش ، بالقنا 

، دننکیم هاگن  تسا ؛ حرطم  وگلا  کی  هنومن و  کی  ناونع  هب  نالا  ام  زیزع  روشک  یمالسا و  یروھمج  و  تسامـش . تکرح  نامھ  نیا  تسامـش ، نامتفگ  نامھ  نیا  دنکیم ؛

حرطم اھتلم  یارب  زورما  ثداوح ، نیا  یهمھ  یهدـش  یدـنبعمج  درذـگیم و  اـم  روشک  رد  هک  هچنآ  ماـمت  میدرک . ضرع  مھ  یلبق  تبحـص  رد  اـم  هک  روط  ناـمھ  دنجنـسیم ؛

، رتابیز ار  یدـنبعمج  نیا  تسا ، نکمم  هچرھ  هک  دـشاب  نیا  نامیعـس  دـیاب  اـم  دـنک ؛ بارخ  ار  یدـنبعمج  نیا  هک  تسا  نیا  نمـشد  یعـس  تساـھنآ . هجوت  دروم  تسا ،

. میھدب هئارا  ایند  هب  رتگنھامھ  رتمظتنم و 

یدربھار  / ١٣٩٠/١٠/١۴ یاھهشیدنا  تسشن  نیموس  رد  تانایب 

« يزاسنامتفگ  » 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 10هاگياپ  هحفص 5 
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یملع - ظاحل  زا  هداوناخ ، نز و  یهزوح  رد  میدـیمھف  هک  دوب  نیا  مھم  میدرک ، ناتـسود  بلاـطم  یاوتحم  زا  هک  یاهدافتـسا  رب  هوـالع  میدـیمھف ، هسلج  نیا  رد  اـم  هک  هچنآ 

لیکشت ینینچ  زکرم  هک  دندرک -  ناتسود  هک  یئاھداھنشیپ  نیمھ  زا  یضعب  هک  میراد  هدنام  نیمز  رب  راک  ردقنیا  میراد . هللااشام  یلا  هدنامنیمزرب  یاھراک  یـسانشراک ،

راک یهمادا  یهرابرد  نارگید ، هدازظعاویاقآ و  دنتسھ ، رتفد  رد  هک  یناتـسود  اب  البق  ام  هتبلا  دوشب . اعقاو  دیاب  تسا ؛ تسرد  شاهمھ  دوش -  لیکـشت  ینانچ  زکرم  دوش ،

، تفرگ دھاوخ  ماجنا  هللااشنا  یمھم  یاھراک  یزادرپهیرظن  لئاسم  یهنیمز  رد  مھ  دنراد . نھذ  رد  یئاھراک  میدرک ؛ تبحص  هداوناخ  نز و  یهلئسم  دروم  رد  تسشن  نیا 

ینعی تسین . یراوـشد  راـک  رگید  نآ  یارجا  دـمآ ، رد  ناـمتفگ  تروـص  هب  رگا  هتبلا  هک  ارجا ؛ هب  ناـمتفگ  نیا  ندرک  کـیدزن  یهنیمز  رد  مھ  و  یزاـسنامتفگ ، یهنیمز  رد  مھ 

هچ دـننکیم ؛ شـسفنت  همھ  تساوھ ، لـثم  هعماـج  کـی  ناـمتفگ  دوشیم . فرطرب  اـھنآ  یهمھ  دـنراد ، هریغ  تلود و  ناـبھگن و  یاروش  سلجم و  هب  هک  یتالاکـشا  ناـمھ 

دیتاـسا ناـگرزب و  شقن  نویناـحور و  شقن  صوصخلاـب  اـھهناسر و  شقن  هتبلا  هک  دریگب ؛ ماـجنا  یزاـسنامتفگ  نیا  دـیاب  دـنھاوخن . هچ  دـنھاوخب ، هچ  دـننادن ؛ هچ  دـننادب ،

. تسا یمھم  زراب و  شقن  امتح  یھاگشناد 

یدربھار  / ١٣٩٠/١٠/١۴ یاھهشیدنا  تسشن  نیموس  رد  تانایب 

نیا رد  راک  هب  یهدامآ  ناتـسود  زا  یـضعب  هک  تسین  مھ  دـب  مدرکن . یدایز  صحفت  صوصخ ، نیا  رد  نم  مسانـشیم . نم  ـالاح  هک  یناـیدا  رظن  زا  دراد  یـسدقت  کـی  جاودزا 

؛ دـنھدیم ماـجنا  ناشـسئانک  رد  ار  نآ  اـھیدوھی  دـنھدیم ، ماـجنا  اـسیلک  یوت  ار  نآ  اھیحیـسم  تسا ؛ یبھذـم  مسارم  کـی  جاودزا ، مسارم  اـبلاغ  دـننک . صحفت  هنیمز 

. دنھدیم ماجنا  ار  نیا  نید ، لاجر  یهلیـسو  هب  اتدمع  ینید و  کربتم  مایا  رد  الاو  هفرـشم ، دھاشم  رد  دـنناوتب ، رگا  اما  دـنھدیمن ، ماجنا  دجـسم  رد  هچرگا  مھ  اھناملـسم 

ار یسدق  یهبنج  نیا  دراد ؛ یسدق  یهبنج  کی  جاودزا  تسا . ینید  یهغبص  الماک  هغبص ، نیاربانب  دنکیم . نایب  نید  یغلابم  تسـشن ، جوادزا  یارب  یتقو  مھ  ینید  لجر 

دناوـتیم هکنیا  لاـیخ  هب  نیگنـس  یاـھهیرھم  نیا  هدـش . جـئار  اـم  یهعماـج  رد  هنافـساتم  هک  تسا  یتـشز  یاـھراک  نیمھ  هب  یـسدق  یهبنج  نتفرگ  تـفرگ . نآ  زا  دـیابن 

کی نادـنز ؛ شدـنربیم  دـنکیم ، عانتما  نداد  زا  رھوش  هک  تسا  نیا  رثکادـح  تسین . روجنیا  هک  یلاح  رد  دوشیم ؛ نییعت  دـشاب ، تیجوز  ظفح  هداوناـخ و  ظـفح  یهناوتـشپ 

ماما ترـضح  زا  مالـسا  رد  هکنیا  دوشیم . یـشالتم  مھ  شاهداوناخ  نوناک  هکنیا  زج  دربیمن ، یاهرھب  وا  دسریمن ؛ یزیچ  نز  هب  مادقا ، نیا  رد  دنامیم . نادـنز  لاس  ود  لاس ،

ماما رگا  دنتـسناوتیم . الاو  تسا ؛ نیا  رطاخ  هب  میدرکن ، دقع  هنـسلارھم  اب  زج  ار  نامنارـسمھ  نامنارھاوخ و  نامنارتخد و  ام  دومرف  هک  هدـش  لقن  مالـسلاهیلع )  ) نیـسح

اما دنتـسناوتیم ، اھنآ  دوشب . راک  نیا  هب  دـیقم  هیقوا -  مین  هدزاود و  مھرد -  دـصناپ  اب  الثم  دوبن  مزـال  تسناوتیم ؛ دـنکب ، دـقع  مھ  راـنید  رازھ  اـب  ـالثم  تساوخیم  نیـسح 

. تسا بوخ  یلیخ  نیا  تسا ؛ هبساحم  کی  اب  ندرک ، مک  نیا  دندرک . شمک 

. دـھاوخیم یزاسنامتفگ  هک  تسا  یدراوم  نآ  زا  اھنیا  دونـشیم . یتقو  دریگیم  شلد  ناسنا  اعقاو  هک  ددـعتم -  سلاجم  داـیز ، یاـھجرخ  جاودزا -  دـئاز  تافیرـشت  نیمھ  اـی 

. دنروایب نوریب  تلاح  نیا  زا  ار  نیا  دننک ؛ راک  اھهنیمز  نیا  رد  دیاب  اھهناسر  امیس و  ادص و  صوصخب  نویناحور ، هاگشناد ، دیتاسا  رثوم ، نایاقآ  رثوم ، یاھمناخ 

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

سالجا و هک  دسریم  مرظن  هب  نکیل  هدش ، لیکـشت  نارھت  رد  یمالـسا  یرادیب  یهرابرد  یددعتم  یاھتـسشن  اھـسالجا و  اھرادید و  زورما  ات  شیپ  مین  لاس و  کی  زا  ابیرقت 

تـسد هـب  تـسا ؛ عـماوج  صاوـخ  تـسد  هـب  هعماـج ، رد  یرکف  ناـیرج  کـی  ناـمتفگ ، کـی  رکف ، کـی  داـجیا  اریز  تـسا ؛ رادروـخرب  یاهژیو  تـیمھا  کـی  زا  دـیتاسا  تسـشن 

هب دنناوتیم  هتـساوخن  یادـخ  هک  نانچمھ  دوش ؛ اھتلم  تاجن  یهیام  هک  دـننک  تیادـھ  یتمـس  کی  هب  ار  اھتلم  رکف  دـنناوتیم  هک  دنتـسھ  اھنآ  تسا ؛ هعماج  نادنمـشیدنا 

دوخ روشک  رد  هلمج  زا  اھروشک ، زا  یخرب  رد  ریخا  لاس  داتشھ  داتفھ  لوط  رد  هنافـساتم  یمود  نیا  دوش . اھتلم  یزورهریت  تراسا و  یتخبدب و  یهیام  هک  دنربب  یتمس 

. داتفا قافتا  ام 

املع لوا  املعلا ؛» لاق  اھصاوخ  نم  هللالوسر و  ای  لیق  اھصاوخب  الا  همالا  هذھ  ماوع  حلصت  ال  : » دیامرفیم هک  هللادبعنبدمحم ، ترضح  مالسا ، مرکم  لوسر  زا  تسا  یتیاور 

طرـش هب  هتبلا  دـنوش ؛ مدرم  تکرح  رادهتـشررس  دـنناوتیم  یروشک  رھ  رد  یملع  ناگبخن  ناـگنازرف و  هاگـشناد ، دـیتاسا  نیارباـنب  ار . رگید  یهتـسد  دـنچ  دـعب  درک ، رکذ  ار 

تعاجش دوبن ، سرت  رگا  دش . دھاوخ  بارخ  راک  دمآ ، یلبنت  رگا  دمآ ، تلفغ  رگا  دمآ ، عمط  رگا  دمآ ، سرت  رگا  نانمشد . زا  ندیسرتن  طرـش  هب  تعاجـش ، طرـش  هب  صالخا ،

. دش دھاوخ  تسرد  راک  تقو  نآ  دوب ، یرادیب  یرایشوھ و  دوبن ، تلفغ  رگا  دوبن ، عمط  رگا  دوب ،

بالقنا  / ١٣٩١/١٢/١۴ ربھر  اب  تفرشیپ  یناریا  یمالسا  یوگلا  یحارط  زکرم  یلاع  یاروش  یاضعا  رادید 

. تسا هعماج  رد  نآ  یزاسنامتفگ  ناگبخن ، نایم  رد  نآ  خوسر  تفرشیپ و  یناریا  – یمالسا یوگلا  ققحت  یهمزال 

)...(

. تسا تفرشیپ  یناریا  – یمالسا یوگلا  ققحت  یلصا  طرش  یزاسنامتفگ » »

یزاسنامتفگ و قیرط  زا  دیاب  دندوزفا : دنتسناد و  یزاسنامتفگ  هب  طونم  ار  مدرم  داحآ  ناناوج و  سپس  ناگبخن و  ناج  رکف و  رد  وگلا  نیا  خوسر  یاهنماخ  هللاتیآ  ترـضح 

. دوش نیودت  دنمشزرا  مکحتسم و  رخاف ، ییوگلا  هلصوح ، ربص و  اب  و  نارظنبحاص ، ناگبخن و  یاھهاگدید  زا  یریگهرھب 

١٣٩٢/١١/٢٩ /  « یتمواقم داصتقا   » یلک یاھتسایس  غالبا 

یدرکیور اب  یتمواقم  داصتقا  یلک  یاھتسایـس  هلاستسیب ، زادنامشچ  دنـس  فادھا  هب  یبایتسد  یداصتقا و  تمواقم  یاھصخاش  دوبھب  ایوپ و  دشر  نیمات  فدـھ  اب 

: ددرگیم غالبا  ارگنورب  ورشیپ و  ازنورد ، دلوم ، زاس ، تصرف  ریذپ ، فاطعنا  یداھج ،

...

. یلم جیار  ریگارف و  نامتفگ  هب  نآ  لیدبت  یاهناسر و  یشزومآ و  یملع ، یاھطیحم  رد  هژیوب  نآ  یزاس  نامتفگ  یتمواقم و  داصتقا  داعبا  نییبت  - ٢١

بالقنا  / ١٣٩٢/١٢/٠۶ ربھر  روضح  رد  اوق  نارس  هسلج  لیکشت 

. درک دھاوخ  لیھست  ار  اھراک  فرط و  رب  ار  تالکشم  زا  یرایسب  یمومع ، نامتفگ  کی  هب  نآ  لیدبت  یتمواقم و  داصتقا  صوصخ  رد  یزاسنامتفگ 

یربھر  / ١٣٩٢/١٢/١۵ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

رکـشت دیاب  اعقاو  نم  ریخن . دش ؛ دھاوخ  فرطرب  دش ، دھاوخ  هتـشادرب  ام  تالکـشم  تقونآ  نمـشد ، لباقم  رد  میدش  میلـست  ام  هچنانچ  رگا  هک  هیـضق  تسین  یروجنیا 

مزال یلیخ  نیا  دـننکیم ؛ نایب  حیرـص  نابز  هب  ار  بالقنا  لاعفنا  مدـع  ار و  ناریا  تلم  لاعفنا  مدـع  دـننزیم ؛ حیرـص  فرح  نمـشد  اب  یهلباقم  رد  هک  روشک  نیلوئـسم  زا  منک 

. تسا ام  لئاسم  زا  یکی  مھ  نیا  و  میروایبرد ؛ نامتفگ  تروص  هب  ام  دیاب  ار  نیا  تسا .

یربھر  / ١٣٩٢/١٢/١۵ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

امش میوگب  هدنب  مونشب ، هدنب  دییوگب  امـش  هک  تسین  ام  نیب  لددرد  تحیـصن و  طقف  اھنیا  میدرک ، ضرع  هک  یبلاطم  نیا  تسا . یزاسنامتفگ  یهلئـسم  بلطم ، نیرخآ 

هجوت نآ  هب  مدرم  دوشب ، یقلت  مومع  لوبق  دروم  نخـس  کی  تروص  هب  هک  یزیچنآ  ینعی  یمومع ؛ رواـب  ینعی  ناـمتفگ  دـیایب . رد  ناـمتفگ  تروص  هب  اـھنیا  دـیاب  دیونـشب ،

نابز اب  حیحـص ، نابز  اب  دوشیم ؛ لصاح  نوگاـنوگ -  یاـھیورهدایز  زا  رود  هناـملاع و  نییبت  یقطنم ، نییبت  مزـال -  نییبت  اـب  دوشیم ؛ لـصاح  نتفگ  اـب  نیا  دنـشاب ؛ هتـشاد 

. درک لقتنم  ار  بلاطم  نیا  یتسیاب  شوخ ، نابز  اب  یقطنم و  یملع و 

« يزاسنامتفگ  » 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 10هاگياپ  هحفص 6 
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یتمواقم  / ١٣٩٢/١٢/٢٠ داصتقا  یاھتسایس  نییبت  هسلج  رد  تانایب 

هتبلا دوشب ؛ هئارا  یتمواقم  داصتقا  زا  یتسرد  ریوصت  دـیاب  تسا ؛ یزاس  ناـمتفگ  یتمواـقم ،] داـصتقا  یاھتـسایس  تاراـظتنا  تاـمازلا و  زا   ] متفھ مزـال  راـک  متفھ و  مازلا 

یلیخ ام ، یلم  تفرـشیپ  اب  فلاخم  بالقنا ، اب  فلاـخم  روشک ، اـب  فلاـخم  یتاـغیلبت  یاھهاگتـسد  تسین . اـھنآ  صوصخم  اـما  دـنفظوم  روشک  یاـھهناسر  امیـسوادص و 

، ندرک وھ  یھاگ  یـشارتعنام ، یـشارتلاکشا ، یتمواقم ، داصتقا  یهرابرد  درک ] دنھاوخ   ] رتشیب مھ  نیا  زا  دعب  میدید -  ام  دـناهدرک -  مھ  عورـش  دـنراد و  هتنچ  رد  اھزیچ 

رکف و ناـبحاص  نیلوئـسم ، دوـشب ؛ راـک  یتسیاـب  اـھنآ  لـباقم  یهطقن  دـننکیم . اـھراک  نیا  زا  تسا ؛ تـیمھا  تیاـھن  تـیمھا و  لاـمک  رد  هـک  هـچنآ  نداد  هوـلج  تـیمھایب 

راک تروص ، نیا  رد  دـنھاوخب ؛ دنـشاب و  دـقتعم  دـننادب و  مدرم  ات  دوشب  یزاـسنامتفگ  دـنھدب و  هئارا  یمومع  گرزب و  تکرح  نیا  زا  ار  یتسرد  ریوصت  یتسیاـب  نازوسلد ،

. دش دھاوخ  یلمع 

ونان  / ١٣٩٣/١١/١١ ىروانف  ىاھدرواتسد  هاگشیامن  زا  دیدزاب  زا  سپ  تانایب 

. ىزاسنامتفگ ىزاسگنھرف و  هب  مامتھا  تیریدم ، رد  تابث  بوخ ، ىهمانرب  دوجو  دیراد ؛ هگن  ىتسیاب  ار  لماوع  نیا  تسا ، هدوب  هچ  ىشھج  تفرشیپ  نیا  لماوع  دینیبب 

تـسا رتالاب  ام  ىاھزومآشناد  لومعم  ىاھىیاناوت  زا  هک  ىدح  رد  ار  هلئـسم  نیا  دـنراد  دنتـسھ و  راک  نیا  لابند  زومآشناد  ىاھناوج  نیا  هک  مدـید  نم  اریخا  هک  ىزیچنیا 

، نامتفگ نیا  رکف ، نیا  روشک  رد  ىنعی  تسا . مھم  ىلیخ  ىزاسنامتفگ  نیا  تسا ؛ ىزاسنامتفگ  نیا  هتفرگ ، ماجنا  ىیاـھراک  فلتخم  ىاھـشخب  ىارب  اـی  دـننکیم  لاـبند 

رتمھم و ىنف  لئاسم  ىهمھ  زا  روشک ، لئاسم  ىهمھ  زا  مییوگب  میھاوخیمن  تسا ؛ مھم  ىلیخ  ونان  بخ ، درک . لابند  ار  ونان  ىهلئسم  دیاب  هک  دیایب  دوجوهب  هشیدنا  نیا 

هب هک  ار  تفرـشیپ  لماوع  نیمھ  نامنوگانوگ و  ىاھراک  ىارب  میھدـب  رارق  وگلا  ار  نیا  ام  تسا ؛ روشک  ىنف  ىملع و  تفرـشیپ  مھم  لئاسم  زا  ىکی  اما ] ، ] هن تسا ؛ رتـالاب 

. مینک لیمکت  زورهبزور  ار  همانرب  ىنعی  مینک ؛ ظفح  مدرک ، هراشا  اھنآ  زا  ىضعب 

اھهاگشناد  / ١٣/٠۴/١٣٩۴ دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

هیھت بوخ  لماک  دنس  کی  دیسر و  ییاج  هب  دش و  لیمکت  ناتـسود  شالت  تمحز و  اب  یملع  عماج  یهشقن  بخ ، تسا ؛ یملع  عماج  یهشقن  یهلئـسم  یدعب  یهتکن 

دنداد و شرازگ  هدنب  هب  هک  روطنآ   - دش هیھت  روشک  یملع  عماج  یهشقن  هکنیا  زا  دعب  دنتـسھ ، رظنبحاص  هک  مھ  یناسک  نآ  تسا . منتغم  یلیخ  هک  روشک  یارب  دـش 

نینچ هن ؛ دـشاب ، دراو  هدـش ، هیھت  یگنھرف  بالقنا  یلاع  یاروش  رد  هک  یزیچ  نیا  رب  یگرزب  لاکـشا  کی  یاهدـمع ، لاکـشا  کـی  هکنیا  ینعی  دـندرک ؛ دـییات  دـش - لـقتنم 

نم مونـشیم  تسا . یزاسنامتفگ  مھ  شلوا  مدق  هک  دوشب  یتایلمع  دـیاب  یملع  عماج  یهشقن  نیا  اھتنم  تسا ؛ هتفرگ  رارق  دـییات  دروم  ینعی  هتـشادن ؛ دوجو  یزیچ 

، ناریدم یتح  و  نایوجشناد - هب  دسرب  هچ   - دیتاسا زا  یرایسب  دنیوگیم  دننکیم ، ادیپ  روضح  روشک  یاھهاگشناد  رد  دننکیم ، ترفاسم  اھناتسرھش  هب  هک  یناتـسود  هک 

نیا هلب ، دـنرادن ؛ عالطا  دـییوگیم ، امـش  هک  یتمواقم  داصتقا  زا  اھیلیخ  هک  دـنتفگ  اجنیا  ناتـسود  زا  یکی  الاح  دـنرادن . روشک  یملع  عماـج  یهشقن  زا  یعـالطا  تسرد 

؛ میروایبرد هدـشهتفریذپ  نامتفگ  کی  تروصهب  ار  هتـساوخ  نیا  هک  تسا  نیا  لوا  مدـق  دـنک ، ادـیپ  ققحت  یاهتـساوخ  کی  میھاوخیم  رگا  ام  تسا . ام  راک  یاھفعـض  زا  یکی 

روجنیمھ مھ  هلئسم ]  ] نیا دمآرد ؛ نایرج  کی  تروصهب  دش و  یتایلمع  دش ، یلمع  نایرج  دراو  یعیبط  روطهب  دش و  نامتفگ  کی  هک  دوب  لیبق  نیمھ  زا  ملع  یهلئسم 

دوشب ارجا  یدج  تروصهب  نامتفگ و  کی  هب  دوشب  لیدبت  دیاب  روشک  یملع  عماج  یهشقن  هب  طوبرم  لئاسم  تسا .

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

هدـنھدتھج و نآ  ندرک  حرطم  لـمع ؛ مھ  فرح ، مھ  دوـشیم  نیا  دوـشب ، باـختنا  یرکف  شرتـسگ  لـباق  تـقیقح  کـی  زا  یکاـح  نومـضمرپ ، اوـتحمرپ ، بوـخ ، راعـش ، رگا 

فرص زا  هلب ، دشابن ، یلمع  شلابند  دنکب ، رارکت  دیایب  مئاد  میتفگ ، ام  هک  ار  یتمواقم » داصتقا   » یهملک کی  طقف  دینک  ضرف  الثم  دیایب  یسک  نیاربانب  تسا . هدننازیگنارب 

، دـیتسھ اھوجـشناد  امـش  شانیرتمھم  یهلمج  زا  هک  روشک  نالاعف  ناـبز  لد و  رد  رگا  یتمواـقم » داـصتقا   » راعـش نیا  دوخ  اـما  تسین ؛ هتخاـس  یراـک  فرح ، نیا  نتفگ 

. تسا مھم  تقونآ  منکیم - ضرع  ناذا ، زا  لبق  ات  دش  تصرف  هللااشنا  رگا  الاح  هک   - دوشب رارکت  دوشب و  لابند 

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

اجنیا مھ  ام  دننکیم ، ار  ناشدوخ  راک  دنراد  دنتـسھ ، یناریدم  هدع  کی  میرادن ؛ یرثا  روشک  رد  هک  ام  مینکب ؟ لابند  یروجهچ  ار  اھنامرآ  نیا  ام  دـیوگب  یـسک  تسا  نکمم 

کی هک  یتقو  امـش  تسا . زاسنامتفگ  وجـشناد  تسا ؛ زاسمیمـصت  وجـشناد  تسین . یروجنیا  زگرھ  تسا ؛ هلئـسم  مھف  رد  هابتـشا  نیا  مینزیم . فرح  میھدیم ، راعش 

رد ریگمیمـصت  دیز  دوشیم ؛ یزاسمیمـصت  بجوم  نیا  دنکیم ، داجیا  هعماج  رد  نامتفگ  کی  نیا  دیتسیایم ، نآ  یاپ  دجب  دینکیم و  رارکت  دییوگیم ، دینکیم ، لابند  ار  ینامرآ 

تـضھن نامتفگ  نیمھ  شاهدـنز  یهنومن  کـی  دـنکب . لاـبند  دوشیم  روبجم  دـمآرد ، ناـمتفگ  کـی  ناونعهب  یزیچ  کـی  هک  یتقو  یروشک ، تیریدـم  یریگمیمـصت  زکرم  نـالف 

هد دمآ ؛ دوجوهب  نآ  ساسارب  هعماج  تکرح  دمآرد ؛ نامتفگ  کی  ناونعهب  دش و  لابقتـسا  هناتخبـشوخ  دـش ، رارکت  دـش ، حرطم  هک  تسا  یملع  تکرح  یایحا  یرازفامرن و 

زا یـسک  دـشاب . رثوم  دـناوتیم  وجـشناد  تسا ، روجنیمھ  اـھهنیمز  یهمھ  رد  میوریم . ولج  مینکیم و  تکرح  روـطنیمھ  میراد  یملع  ظاـحل  زا  اـم  هک  تسا  لاـس  هدزناـپ 

ریبعت بخ ، دـننامیم ؛» باوخ  مھ  مدرم  دـنامب ، باوخ  هک  یتقو  تسا ؛ هعماج  نذوم  وجـشناد   » هک دـندومرف  ناشیا  هک  دـندرک  لقن  یتشھب ، دیھـش  موحرم  لوق  زا  نازیزع 

. تسا یرثایب  یاھراک  امش ، ییوجشناد  یاھراک  نیا  هک  دینکن  روصت  هجوچیھهب  دیشاب ، زاسنامتفگ  دیناوتیم  دیشاب ، هدننکرادیب  دیناوتیم  امش  تسا ؛ یبوخ 

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

روشک یهدـنیآ  رد  راذـگریثات  نیا  ییوجـشناد ، عونتم  یاھتیلاعف  رد  درک  لابند  ار  نآ  درک و  ادـیپ  یبلطم  کی  هب  یخـسار  داقتعا  ییوجـشناد ، طیحم  رگا  هک  مدرک  ضرع  سپ 

روشک یاھتیعقاو  رد  یریثات  هچ  میھدـب ؟ ماجنا  ار  شالت  نیا  اـی  مینکب  ار  تیلاـعف  نیا  وجـشناد  ناونعهب  اـم  دراد  یاهدـیاف  هچ  مینک  رکف  هک  تسین  تسرد  روصت  نیا  تسا .

دعب ییوجـشناد ، طیحم  رد  لوا  نامتفگ ، هب  دوشیم  لیدـبت  نیا  مدرک ؛ ضرع  هک  تسا  نیمھ  مھ  شایراذـگریثات  راکوزاس  دراد . مھ  یدایز  ریثاـت  دراد ؛ ریثاـت  هن ، دراذـگیم ؟

. دیشاب زاسمیمصت  دیناوتیم  اما  دیـشابن  ریگمیمـصت  تالیکـشت ، نالف  رد  تسا  نکمم  امـش  هلب ، زاسمیمـصت . رـصنع  کی  هب  دوشیم  لیدبت  نیا  روشک و  طیحم  رد  جیردتب 

بالقنا فراعم  یهعومجم  رد  ماما ، تانایب  یهعومجم  رد  دـیدرگب  تسین ؛ اھنیا  طقف  نکل  مدرک  ضرع  ار  اـھنامرآ  قیداـصم  زا  قادـصم  دـنچ  نم  مینک . لاـبند  ار  اـھنامرآ  سپ 

ینعی دینک . یگداتـسیا  اھنامرآ  رب  دینک و  راک  اھنیا  یور  دینک ، یدنبهتـسد  دـینک ، یدـنبهقبط  دـینک ، تسرھف  ار  اھنامرآ  هغالبلاجـھن ، نآرق و  قیقد  یهعلاطم  رد  یمالـسا ،

زا مینک ، هضراعم  مینک ، هلباقم  نآ  اب  دش ، ادیپ  مھ  یمحازم  تیعقاو  کی  رگا  دنک . کیدزن  اھنامرآ  هب  ار  ام  یناکلپ  لثم  دیاب  اھتیعقاو  دـنک ؛ رود  اھنامرآ  زا  ار  ام  دـیابن  اھتیعقاو 

، مینک لوبق  مھ  ار  شدـب  میزاسب ، اـھتیعقاو  اـب  ینعی  تسا ؛ یراـکهظفاحم  مدرک - ضرع  هک  روطناـمھ   - شلباـقم یهطقن  هتبلا  نیا . ینعی  یھاوخناـمرآ  میرادرب ؛ هار  رس 

. دیسر دھاوخ  اجک  هب  یتلم  نینچ  کی  تشونرس  هک  تسا  یھیدب  بخ ، هک  مینارذگب  میرادن » یاهراچ  درک ، دوشیم  راکهچ   » هکنیا ناونعهب  مینک ، لوبق  مھ  ار  شبوخ 

تلود  / ٠۴/٠۶/١٣٩۴ تایھ  ىاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

هک تسا  نیا  میدیسر - اجنیا  هب  یملع و  تفرشیپ  هب  میدرک  عورـش  ام  یناھج ، یاھرامآ  قبط  هناتخبـشوخ  هک   - لوا یهھد  نیا  رد  تشاد  دوجو  هک  یـساسا  یهتکن  کی 

رد هدـنب  یمومع . نامتفگ  کی  دـش  اھوجـشناد ؛ اھهاگـشناد و  نیب  ینعی  یتلود ؛ هاگتـسد  دـنچ  رد  دـنامن  رـصحنم  راک ، ینعی  نامتفگ ؛ کی  هب  دـش  لیدـبت  یملع  تکرح 

و تسا - وجـشناد  ای  تسا  داتـسا  ای   - دننکیم تبحـص  دنیآیم  هک  مدرکیم  هظحالم  متـشاد  صوصخب ، ریخا  لاس  دنچ  نیا  رد  یھاگـشناد  یاھهعومجم  اب  هک  ییاھتاقالم 

مولعم موشیم . لاحـشوخ  یلیخ  نم  میدرک ؛ حرطم  یھاگـشناد  عماجم  رد  لبق  لاـس  دـنچ  ـالثم  ار  اـھنیا  اـم  هک  دـننزیم  ار  ییاـھفرح  ناـمھ  ریقح ، زا  یهبلاـطم  ناونعهب 

« يزاسنامتفگ  » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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نم ینعی  مینک ؛ ظفح  ار  نامتفگ  نیا  تسا . شزرااب  یلیخ  نیا  یمومع ؛ تساوخ  یمومع و  یاضف  کی  هب  هدـش  لیدـبت  نامتفگ ، هب  هدـش  لیدـبت  اـھفرح  نیا  هک  دوشیم 

نیا رد  امتح  دنتسین - اجنیا  مھ  زورما  ارھاظ  هک  یملع ، تنواعم  هاگتسد  نیمھ  صوصخب  شرورپ و  شزومآ و  یھاگشناد ، یاھهعومجم   - طبترم یاھهعومجم  مراد  رارصا 

. دننک یراشفاپ  یتسیاب  یملع ، تفرشیپ  نامتفگ  نیا  ظفح  ینعی  هنیمز ،

تلود  / ٠۴/٠۶/١٣٩۴ تایھ  ىاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

دشاب و دایز  دیاب  هک  هنازور  راک  یهعومجم  رد  شزرااب  راک  تسا ، داصتقا  یهنیمز  رد  یساسا  یاھراک  زا  یکی  نم  رظن  هب  یمومع ، یاضف  رد  نامتفگ  هب  راک  شالت و  لیدبت 

دیاب یگراـکیب  ینعی  مینک ؛ ( ۶) نوـھوم یتـسرد  لکـش  هب  مدرم  مشچ  رد  ار  راـک  هب  یئاـنتعایب  ار ، یگراـکیب  ار ، یلبنت  مینک  یعـس  تسا ؛ گرزب  بـیع  کـی  شـشھاک 

دعب دندیـسرپ ، ار  شمـسا  الثم  دندرک ، شیادص  دـمآ ؛ ناشـشوخ  ناوج  نیا  زا  دـندید ، ار  یناوج  کی  مرکا  ربمغیپ  هک  میراد  تیاور  رد  دوشب . شزرا  دـیاب  راک  دوشب ؛ نوھوم 

یـسک اـب  هک  ربمغیپ  تسا . روط ] ] نیا راـک  ینعی  داـتفا ؛ ممـشچ  زا  ( ٧ (؛ ینیع نم  طقـس  دندومرف : ترـضح  مرادـن ؛ لغـش  نم  مراکیب ، نم  تفگ  تسیچ ؟ تلغـش  دـنتفگ 

راک یهبلاطم  هکنآ  دـیھدب ؛ راک  نم  هب  دـیوگیم  دـنکیم و  یراکبلط  تسا ، راـکیب  هکنآ  مھ ؛ زا  دـننکیم  یراـکبلط  فرط  ود  هتبلا  دوشب . یروجنیا  دـیاب  درادـن . یتسیاـبردور 

هب قـیوشت  راـک ، هب  قـیوشت  هرخـالاب  دـیاب  منکب . هراـشا  اھتبحـص  لـالخ  رد  دـیاش  نم  هک  دراد  دوـجو  یطـسو  هار  کـی  نـک ؛ ادـیپ  راـک  دـیوگیم  دـنکیم و  یراـکبلط  دـنکیم ،

، دـنراد ینتـشون  ینتفگ و  یاھربنم  اھنیا  دـننام  اھهمانزور و  رد  تالجم ، رد  هک  یناـسک  مھ  دـنیوگب ، اـھیتلود  مھ  مینکب ؛ غیلبت  روشک  رد  ار  ینیرفآتورث  ینیرفآشزرا و 

. تسا نیا  راک  یهلئسم  رد  هتکن  کی  ار . بلاطم  نیا  دننک  نایب  تیعقوم و  نیا  زا  دننک  هدافتسا 

یروانف  / ٠٨/٢٠/١٣٩۴ ملع و  یاھکراپ  دشر و  زکارم  اھهاگشھوژپ ، اھهاگشناد ، یاسور  رادید  رد  تانایب 

تیمھا نآ  عبت  هب  ملع و  تیمھا  یهراـبرد  تسا  اـھلاس  هناتخبـشوخ  دـنتفگ ؛ نارگید  مھ  میتـفگ ، اـم  مھ  میاهدز ؛ فرح  یلیخ  هاگـشناد  تیمھا  ملع و  تیمھا  یهراـبرد 

هب دوشب  لیدـبت  روشک ، رد  ملع  هب  نتخادرپ  موزل  ملع و  تیمھا  هک  دوب  نیا  ام  یوزرآ  دـندرک ، هراشا  نالا  یمـشاھ  رتکد  یاقآ  هک  روطنامھ  و  دوشیم . هدز  فرح  هاگـشناد 

. مینک یرازگرکش  ار  ادخ  دیاب  هدش ؛ روجنیمھ  ابیرقت  الاح  نامتفگ و 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٩۵ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

هک تشذـگیم  یـضعب  نھذ  رد  دـیاش  تسا . روشک  لئاسم  یهعومجم  هب  هاگن  کـی  لـیلحت و  کـی  ( ٢ ،) میدرک باختنا  یداـصتقا  راعـش  مھ  ار  لاـسما  راعـش ]  ] هکنیا تلع 

لاس دنچ  لثم  مھ  لاسما  دیسر  رظن  هب  روشک  لئاسم  یهعومجم  هب  هجوت  اب  نکل  دشاب  یقالخا  راعـش  کی  ای  دشاب ، یگنھرف  راعـش  کی  لاسما  راعـش  هک  دراد  حیجرت 

ضرع نم  ار  لیلحت  نیا  میھدب . رارق  یداصتقا  راعـش  کی  دـنک ، ادـیپ  جاور  روشک  یمومع  راکفا  مدرم و  نایم  رد  ینامتفگ  تروصهب  دـیاب  هک  ار  لاس  راعـش  نیا ، زا  لبق  رگید 

. دننک رکف  نآ  یور  رب  دننک و  لیلحتوهیزجت  ناشدوخ  شیپ  دنونشیم  ار  هچنآ  ام  زیزع  ناناوج  ملیام  منکیم و 

بالقنا  / ٠٢/٠۶/١٣٩۵ ربھر  اب  تفرشیپ » یناریا  یمالسا  یوگلا  زکرم   » یلاع یاروش  یاضعا  رادید 

دـندناوخ و یمالـسا  ـالماک  یاـھرایعم  اـھوگلا و  ساـسارب  یتـلود  لیکـشت  ینعی  یمالـسا » تلود  لیکـشت  ، » میراد رارق  نآ  رد  نونکا  هک  ار  موس  یهلحرم  بـالقنا ، ربـھر 

دندوزفا :

رد افرـص  زین  یمالـسا  یگدـنز  کبـس  عوضوم  تروص ، نیا  رد  دـسریمن و  یمالـسا » یهعماج  لیکـشت   » هب تبون  تسا ، هدـشن  ققحم  لماک  روطهب  هلحرم  نیا  یتقو  ات 

. دنام دھاوخ  یقاب  هعماج  رد  یزاسنامتفگ  حطس 

بالقنا  / ٠٢/٠۶/١٣٩۵ ربھر  اب  تفرشیپ » یناریا  یمالسا  یوگلا  زکرم   » یلاع یاروش  یاضعا  رادید 

لسن ینعی  ناناوج  یاھلد  اھنھذ و  رب  مکاح  ینامتفگ  هب  یناریا ، یمالسا -  تفرشیپ  یوگلا  هک  دوش  یزاسنامتفگ  یوحنهب  تاناکما ، اھهاگتسد و  زا  هدافتسا  اب  دیاب 

. دوش لیدبت  روشک  ناریدم  یهدنیآ 

یربھر  / ٠٣/٠۶/١٣٩۵ ناگربخ  سلجم  یاضعا  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

راـکفا نآ ، تسا و  اـمش  تسد  ارجا  زا  رتـالاب  یزیچ  کـی  نکل  تسا ؛ نیلوئـسم  تسد  تسین ، سلجم  نیا  تـسد  ارجا  هـلب ، تـسین ؛ اـم  تـسد  هـک  ارجا  اـقآ  تـفگ  دـیابن 

رثا یمومع  راکفا  یور  دیناوتیم  امـش  دیمرتحم ؛ سانـشرس و  یناحور  ای  دیاهزوح  یهبتریلاع  سردم  ای  دیاهیقفیلو  یهدـنیامن  ای  دـیاهعمجماما  ای  امـش  تسا . یمومع 

ار ناراکردناتسد  ناراذگنوناق و  نایرجم و  یعیبط  روطهب  نیا  دمآ ، دوجو  هب  یاهلئسم  کی  هب  تبسن  هعماج  رد  ینامتفگ  کی  تفرگ ، لکـش  یمومع  راکفا  یتقو  دیراذگب ؛

نیا هب  دـیاب  ام  تسا ؛ یاهدـیدپ  کی  تسا ؛ یاهداعلاقوف  زیچ  کی  تھج  نیا  زا  سلجم  نیا  نم  رظن  هب  نیاربانب  تسا . یعیبط  زیچ  کی  نیا  دـناشک ؛ دـھاوخ  دوخ  لاـبند  هب 

. مینکب هجوت  تیمھا 

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

نھذ دیناوتیم  ینعی  دروخیم . ناتدرد  هب  مزال  ماگنھ  رد  تقونآ  دـیدرک ، هدامآ  ار  اھنھذ  دـیدرک ، یزاسنامتفگ  متفگ - مھ  البق  هک  روطنامھ   - دـیدرک یگداتـسیا  هچنانچ  رگا 

راـک رد  اـم  تسا . مزـال  یگداتـسیا  سپ  دـنھدب . ماـجنا  دـنراچان  نیلوئـسم  دـندرک ، هبلاـطم  یتـقو  دـننک . هبلاـطم  ار  نآ  اـت  یتـقیقح  کـی  تمـس  هب  دـینک  جیـسب  ار  مدرم 

. دنشاب مکحم  دیاب  دننکب ؛ یگداتسیا  دیاب  دننکیم ، تیلاعف  ییوجشناد  یاھهعومجم  رد  هک  یناسک  هکنیا  رب  میراد  دکوم  یهیکت  ییوجشناد 

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

ییوجشناد طیحم  رد  مھ  نییبت  نیا  دوب ؛ نییبت  یهفیظو  مھ  مود  یهفیظو  مھ ، راک  کی  نیاربانب  سپ  دینک . نییبت  ار  نیا  تسا ، مھم  لئاسم  زا  یکی  گنھرف ، یهلئـسم 

داجیا یمومع  یهبلاطم  رکف و  اھنیا  دـنکیم ، تسرد  نامتفگ  اھنیا  هک  اھنیا ، لاثما  هعمج و  زاـمن  یهلئـسم  متفگ ، هک  روطناـمھ  ییوجـشناد ، نوریب  طـیحم  رد  مھ  تسا ،

مزال رارکت  دراد ، مزال  نتفگ  تسرد  دراد ، مزال  تماقتـسا  دراد ، مزال  یراک  موادـت  هتبلا  یـصخشم ، تمـس  کـی  هب  دـناشکیم  ار  روشک  تسا ، شزرااـب  یلیخ  نیا  دـنکیم و 

. دشکب لوط  مھ  ینامز  کی  تسا  نکمم  دراد ،

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

لوبق هجوچـیھهب  ار  یبرغ  یهعـسوت  نیا  هدـنب  تسا . روجنیمھ  یمالـسا  یناریا  تفرـشیپ  تسا ، روجنیمھ  تلادـع  یهلئـسم  تسا ، یتمواقم  داـصتقا  یهلئـسم  نیا 

یبرغ ریبعت  زا  یهتفرگرب  عقاورد  هک  ار  هعسوت  یهملک  مھ  مھاوخیمن   - مدقتعم اما  تسا ، طلغ  شتاعورف  زا  یرایسب  تسا ، طلغ  شاینابم  تسا ، طلغ  شیاھهیاپ  مرادن ؛

یمومع تساوخ  کی  ناونع  هب  نامتفگ ، کی  ناونع  هب  دـناوتیم  یناریا  یمالـسا  تفرـشیپ  نیا  مربیم - راک  هب  ار  تفرـشیپ  یهملک  ادـمع  مربب ، راک  هب  تسا ، یـسیلگنا  و 

. تسا لیبق  نیمھ  زا  یملع  یاھهتفای  رد  باتش  دوشب . حرطم 

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

« يزاسنامتفگ  » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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. دـینک تیوقت  ار  اـھنامتفگ  نیا  تسا ؛ یلـصا  یاـھنامتفگ  اـھنیا  یملع ؛ یاـھهتفای  رد  باتـش  یمالـسا ، یناریا  تفرـشیپ  ناـینبشناد ، داـصتقا  تلادـع ، ناـمتفگ  تشھ ،

مھ دوشیم  اما  دـشابن  یتمواقم  داصتقا  عقاورد  دوشب و  ارجا  یتمواقم  داصتقا  ماـن  هب  یزیچ  تسا  نکمم  هلب ، تسا . یمھم  ناـمتفگ  یلیخ  یتمواـقم  داـصتقا  ناـمتفگ 

. دشاب نآ  زا  یشخب  لقاال  ای  دشاب ؛ یتمواقم  داصتقا  الماک  دوشب و  ارجا  یتمواقم  داصتقا  مان  هب  یزیچ 

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

ای دـنک  دـیابن  هجوچـیھهب  روشک  رد  یملع  تکرح  شالت و  دـندوزفا : نآ ، یلمع  جـیاتن  ندـش  رادـیدپ  روشک و  رد  ملع  دـیلوت  نامتفگ  ندـش  ریگارف  هب  هراشا  اب  بالقنا  ربھر 

. دبای همادا  یرتشیب  باتش  اب  دیاب  هکلب  دوش  فقوتم 

نآرق  / ٠٢/٠٧/١٣٩۶ یللملانیب  تاقباسم  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

زا یکی  دریگب ، ماـجنا  نآرق  یهعاـشا  نآرق و  مھف  تـھج  رد  و  نآرق ، یارب  یراـکرھ  مالـسا ، یاـیند  رـسارس  رد  زورما  تـسا ؛ گرزب  یهنـسح  کـی  دـیداد  ماـجنا  هـچنآ  دـینادب 

ات نوگانوگ ، یاھهزیگنا  زا  رود  یناسفن و  سجاوھ  زا  رود  ادخ و  یارب  دینک  صلاخ  ار  اھتین  دوب . هنـسح  کی  امـش  راک  نیا  درک ؛ روصت  دوشیم  هک  تسا  یتانـسح  نیرتگرزب 

. دیشاب روجام  لاعتم  یادخ  شیپ  دریگب و  رارق  راگدرورپ  لوبق  دروم  هللااشنا 

هک مینک  شالت  ردقنآ  مینک ؛ یراک  دـیاب  مییانـشآان ؛ نآرق  میھافم  اب  ام  میاهناگیب ؛ نآرق  زا  ام  میرود ؛ نآرق  زا  ام  دـنک ؛ ادـیپ  همادا  یتسیاب  ام  روشک  رد  ینآرق  تکرح  نیا   و 

. دریگب رارق  ام  یاھروشک  ناملسم و  یاھتلم  یمومع  یاھنامتفگ  جیار و  میھافم  وزج  ینآرق  میھافم 

نآرق  / ٠٢/٠٧/١٣٩۶ یللملانیب  تاقباسم  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

قیرزت ار  یرگیلاباال  دـنکیم ، قیرزت  ار  یناـمیایب  اـم  رد  زورهبزور  نمـشد  دـنکیم . هدافتـسا  دراد  نمـشد  نآرق ، زا  اـم  یرود  نیا  زا  نآرق . زا  میرود  اـم  دـیمھف ؛ دـیاب  ار  نآرق 

لباقم رد  مسینویھص ، لباقم  رد  اکیرمآ ، لباقم  رد  دینیبب  یمالسا ، یاھروشک  هب  دینک  هاگن  یمالـسا ، یاھتلود  هب  دینک  هاگن  دنکیم . قیرزت  ار  دوخ  هب  یگتـسباو  دنکیم ،

للخ و نیا  یهمھ  دـش ؛ دـھاوخ  رپ  اھهرفح  نیا  یهمھ  میوشب ، کیدزن  نآرق  هب  رگا  ام  تسا . نآرق  زا  یرود  زا  یـشان  نیا  دـنراد ! یعـضو  هچ  نارگتراغ  لباقم  رد  نمـشد ،

دھاوخ تسرد  یگدـنز  مینک ، لمع  نآرق  هب  رگا ]  ] مییوگیم ام  هکنیا  یاـنعم  داد . دـھاوخ  ناـشن  ار  شدوخ  رفک  تیوھ  لـباقم  رد  یمالـسا  تیوھ  دـش ؛ دـھاوخ  هتـسب  جرف 

شاهراـبرد ردـقنآ  دوشب ، راـک  ردـقنآ  دوشب ، رارکت  ردـقنآ  مدرم ؛ نیب  رد  یمومع  یاـھنامتفگ  هب  دوشب  لیدـبت  دـیاب  فراـعم  نیا  دراد ، دوجو  ینآرق  فراـعم  تسا . نیا  دـش ،

یندشن نیا  هتبلا  یمالـسا ؛ یهعماج  تانیب  تاحـضاو و  وزج  دوشب  اھنیا  هک  دننکب  یرنھ  راک  نآ  یهرابرد  نادنمرنھ  ابدا و  ارعـش و  ردقنآ  دنـسیونب ، ردقنآ  دوشب ، قیقحت 

اھراک نیا  دـننکب ، تمھ  نید  لھا  لد و  لھا  رگا  هن ، دـشکیم ؛ لوط  لاس  دـص  مینکب ، میھاوخب  رگا  ار  اھراک  نیا  الاح  هک  دـننکن  لایخ  تسین ، مھ  سرتسد  زا  رود  تسین ،

. تفر نآرق  لابند  روجنیا  دیاب  دنکیم ؛ ادیپ  ققحت  دوز  یلیخ 

نارگراک  / ٠٢/١٠/١٣٩۶ رادید  رد  تانایب 

، نتفگ نیا  ندز و  فرح  نیا  هکلب ] ، ] مینکیم تحیـصن  مینکیم ، هظعوم  ـالاح  میراد  اـم  هکنیا  هن  تسین ؛ هظعوم  ناوـنعهب  منکیم ، ضرع  مراد  هدـنب  هک  یبـلطم ]  ] نیا ـالاح 

هتـشاذگ هک  لاس  مسا  نیا  دنکب . ادـیپ  ققحت  دـصاقم  نیا  هک  دـنھاوخب  همھ  دـیایب و  دوجو  هب  یمومع  تساوخ  کی  دـیایب ، دوجو  هب  یمومع  رکفت  کی  هک  تسا  نیا  یارب 

نیا هب  همھ  دـھدب و  ناـشن  ار  شدوخ  اـھلمع  رد  اـھنابز ، رد  اـھلد ، رد  یمومع ، تساوـخ  نیا  هک  تسا  نیا  یارب  دوـشیم ، رارکت  هک  یتمواـقم » داـصتقا   » ناوـنع دوـشیم ،

تھج ناـمھ  رد  مھ  نیلوئـسم  ینعی  دـنکیم ؛ ادـیپ  ققحت  اـعبط  دـش ، یمومع  تساوخ  دـمآرد و  یمومع  ناـمتفگ  کـی  تروصهب  یزیچ  کـی  یتقو  دـننکب . تکرح  تمس 

. دننکیم تکرح 

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

امش دینکب . رشتنم  هیرشن  رد  الثم ] [ ؛ نامتفگ هب  دینکب  لیدبت  دیاب  ار  نیا  دیدیسر ، یاهجیتن  کی  هب  بالقنا  یساسا  مھم  نیوانع  نیا  زا  یناونع  کی  دروم  رد  امش  یتقو 

اب دنناوتیم  دنتسھ ، ربنم  یاراد  دنتسھ ، زکرم  رد  ای  دنتسھ  اھناتسا  یهتسجرب  یاھتیصخش  ای  دنتسھ  هعمج  یهمئا  نایاقآ ، زا  یریثک  یهدع  دیتسھ ؛ یدایز  تیعمج 

یزیچ کی  یتقو  مدرم . یمومع  یهبلاطم  مدرم ، نیب  جیار  رکف  نآ  ینعی  نامتفگ  دوشب . نامتفگ  ات  دییوگب ، دینکب ، رارکت  ار ؛ مدرم  دـنھدب  رارق  بطاخم  دـننزب و  فرح  مدرم 

یارب یلخاد  یاھتـسد  هب  نتخادرپ  یهلئـسم  نیا  تسا ؛]  ] روطنیمھ مھ  هیـضق  نیا  دش . دھاوخ  کیدزن  لمع  هب  یعیبط  روطهب  دش ، نامتفگ  دـش و  یمومع  یهبلاطم 

نامتفگ کی  تروصهب  هک  دوشب  رارکت  دوشب ، نییبت  دوشب ، لالدتـسا  دوشب ، هتفگ  نیا  ردـقنیا  دـیاب  دوشب . مدرم  یرکف  تاـنیب  تاحـضاو و  وزج  دـیاب  روشک  تالکـشم  لـح 

. دیایبرد یعطق 

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 ،

هیملع  / ١٣٩٨/٠٢/١٨ یاھهزوح  بالط  رادید  رد  تانایب 

زورما یلیخ  نیا  دنراد ، ام  ناوج  بالط  دمحلا  هک  یبسانم  تایبدا  ادا و  نحل و  نیا  بوخ ، یاھنایب  نیا  دیسر  مرظن  هب  دندرکیم ، تبحـص  هک  نایاقآ  تبحـص  نیب  نالا  نم 

هب نوگانوگ  یاھهنیمز  نیمھ  رد  ار  یلاع  بلاطم  نیا  ار ، بوخ  یاھفرح  نیا  تسھ .]  ] ربنم تنـس  مھ  الاح  روشک ؛ رـساترس  رد  دـیوشب  شخپ  دـیورب  تسا . جایتحا  دروم 

و هعماج ، رد  هملک  یعقاو  یانعم  هب  دـیحوت  رارقتـسا  یهلئـسم  توغاط ، اـب  یهزراـبم  یهلئـسم  یمالـسا ، ینارمکح  یهلئـسم  یگدـنز ، کبـس  یهلئـسم  دـینزب ؛ مدرم 

، دراد دوجو  هتبلا  و  دیروایب ؛ دوجو  هب  مدرم  رد  یبالقنا  یاھنامتفگ  دیربب ، الاب  ار  مدرم  تفرعم  ار ، اھنیا  دییوگب  دیورب  تسا ؛ لئاسم  نیرتیـساسا  وزج  هک  تلادع  یهلئـسم 

. دینک تیوقت 

یداھج  / ١٠/١٣٩٨/٠۵ یاھهورگ  یاضعا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هدزاود یهعومجم  نیا  رد  امـش ] . ] دوشب یمومع  نامتفگ  کی  هب  لیدبت  امـش  یریگتھج  نیا  امـش ، رکف  نیا  هک  درک  دھاوخ  ادـیپ  یمدرم  یمومع و  لکـش  راک ، یتقو  نآ 

تکرح نیا  زا  دـیاب  ارچ  رگید  دـصرد  ای ٨۵  دـصرد  نآ ٩٠  دـیتسھ ؛ روشک  یاھناوج  دـصرد  هدزناپ  الثم  اـی  روشک ، یاـھناوج  دـصرد  هد  ( ١ ،) دـنیوگیم ناشیا  هک  یھورگ ]  ] رازھ

« يزاسنامتفگ  » 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 10هاگياپ  هحفص 9 
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، نامدوخ یهتـشذگ  لوط  رد  ام  دوشب . لیدبت  نامتفگ  هب  هک  دش  دھاوخ  ناسآ  یتروص  رد  جیورت  نیا  دینک و  جیورت  دـینک  یعـس  دـننامب ؟ مورحم  راک  نیا  زا  کرابم ، یداھج 

شیازفا ار  ناـتدوخ  یهدـع  ناـمتفگ  نیا  جـیورت  اـب  دـیناوتیم  امـش  میوگب .]  ] مھاوـخیمن رگید  تسھ و  منھذ  رد  شیاـھلاثمالاح  هک  میاهتـشاد  ار  نیا  ینوگاـنوگ  لـئاسم  رد 

راک ینعی ] ( ] ٢ :) متفگ ناشیا  هب  هک  تسا  نامھ  شلیاسو  زا  یکی  هک  دیھدب  شیازفا  دیناوتیم  مھ  ار  ناتدوخ  تیمک  دـینکیم ، دایز  ار  ناتدوخ  تیفیک  هک  نانچمھ  دـیھدب ؛

. یرنھ تاغیلبت  تسرد ، تاغیلبت  تسا ؛ یتاغیلبت 

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

؛ دوب یزاسنامتفگ   - رتشیب اھلبق  رخاوا و  نیا  رد  راب  کی  یلاس  لقاال  میتشاد ــ  میراد و  اھناوج  اب  هک  یتاسلج  میراد و  امـش  اـب  اـم  زورما  هک  یاهسلج  نیا  تاـکرب  زا  یکی 

ناـمھ اـھتینھذ  نیا  دـنکیم . تسرد  تینھذ  جـیردتب  دنونـشیم ، ار  نآ  یناوج  ریغ  یناوج و  یهعومجم  دوشیم ، شخپ  دـییوگیم ، ار  یبـلطم  کـی  امـش  هک  نیمھ  ینعی 

یاـھنایرج هک  تسا  نیا  نم  شھاوـخ  تـسا . یـشزرااب  زیچ  نـیا  هـک  دروآیم  دوـجو  هـب  هعماـج  رد  یـصخشم  یرکف  یریگتـھج  حالطـصا  هـب  کـی  ینعی  تـسا ؛ ناـمتفگ 

. دینک حرطم  ار  اھنیا  دینک ، ینیبشیپ  یوق  هدیجنس و  یاھلحهار  دینک ، رکف  دینک ، جارختسا  ار  ماظن  لئاسم  دنھدب . تیمھا  یزاسنامتفگ  هب  ییوجشناد 

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

نیا هب  یتسیاـب  هرخـالاب  دـندادن . رارق  هجوت  دروم  ار  اـھنآ  ناتـسود  بخ  هک  دراد  مھ  یبـالقنا  باداـش و  ناوج و  یاھـشخب  یلم  یهناـسر  ریخا ، یهرود  نیا  رد  ینعی  زورما 

ناوج یاھهعومجم  هب  یمومع  لابقا  بلج  دـش ، یزاسنامتفگ  یتقو  هعماج . رد  دوشب  یزاسنامتفگ  دوشب و  هجوت  دـننکیم ، مھارف  اھناوج  هک  یبلاطم  اھناوج و  تارظن 

. دراذگیم اج  هب  اھنیا  لاثما  اھتیریدم و  باختنا  رد  ار  شدوخ  رثا  تقو  نآ  دیآیم ، دوجو  هب  یمومع  لابقا  ینعی  دش ؛ دھاوخ  لصاح  ورشیپ  و 

نایوجشناد  / ١۴٠١/٠٢/٠۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

[ ار ناشفرح   ] مدآ دندرکیم  تبحص  دنت  نوچ  الاح  دنتـسنادیمن . دیفم  ار  اھناینبشناد  شیازفا  ناتـسود  زا  یکی  الاح  هک  اھناینبشناد ؛ ثحب  رد  لاسما ، راعـش  عوضوم ] ]

دیناوتیم امش  هک  یدراوم  زا  یکی  دینک . راک  اھناینبشناد  یهلئسم  نیا  یور  دینک ، رکف  نیا  یور  هن ، ار ؛] اھنآ   ] شیازفا دنتـسنادیم  مھ  رـضم  مرظن  هب  دیمھفیمن ؛ تسرد 

اب بخ  هک  دراد ؛ هک  یـضیرع  ضرع  نآ  اب  تسا ، ناینبشناد  یاھهاگنب  ناـینبشناد و  یاھتکرـش  یهلئـسم  نیمھ  دـینک ، ادـیپ  ساـمت  نآ  اـب  دـینک ، راـک  دـینک ، رکف  نآ  یور 

ثحب دنھدیم ؛ لیکـشت  ناینبشناد  یاھهعومجم  دـنناوتیم ، هک  یناسک  نآ  الاح  اھناینبشناد ؟ دروم  رد  دـینکب  دـیناوتیم  راک  هچ  دراد . یکیدزن  طابترا  اعبط  مھ  هاگـشناد 

یعوضوم کی  یتقو  دوشب . یزاسنامتفگ  ناینبشناد  یاھتکرـش  دروم  رد  دـننک ؛ یزاسنامتفگ  دـنناوتیم  اھوجـشناد  تسا ؛ ییوجـشناد  ثحب  نم  ثحب  تسین ، نآ  نم 

. تسا نیا  یزاسنامتفگ  دنکیم ؛ ادیپ  نایرج  یعیبط  روط  هب  دمآرد ، یمومع  یفرع  مھافتم  عوضوم  کی  تروص  هب  روشک و  لخاد  رد  دش  نامتفگ 

یروج نیا  هدوزفا ــ  شزرا  نودـب  داوم  شورف  ینعی  یـشورفماخ ، لثم  الثم  دـینک ، یزاسنایرج  ناینبشناد  لـخم  یاـھهفلوم  هیلع  دـینک ؛ یزاـسنایرج  یرکف  ظاـحل  زا  اـی 

تادراو اـی  دوشب . دـیلوت  نیا ، اـب  فلاـخم  ناـمتفگ  اـت  دـینک  یزاـسنایرج  هلئـسم  نیا  یور  تسا ؛ جـیار  مھ  یلیخ  دراد ، دوجو  هنافـساتم  اـم  روـشک  رد  نـالا  هک  مییوـگب ــ 

مزال هتبلا  اھیـضعب  تسا . یفرـصم  تادراو  تادراو ، یـضعب  اما  تسا  زاین  دروم  دریگب ، ماجنا  دـیاب  هک  تسا  یتادراو  اـم  تادراو  زا  یـشخب  یدـیلوت ؛ ریغ  تادراو  یفرـصم ،

هک یایفرـصم  تادراو  یلک  روط  هب  اما  دـیوگب ، سانـشراک  هچ  رھ  متـسھ ، یـسانشراک  هاگن  هب  دـقتعم  اھهنیمز  نیا  رد  نم  دریگب ، ماجنا  دـیاب  ریزگان  یدراوم  کـی  تسا ،

دینک ضرف  الثم  ای  تسا . روشک  رد  ناـینبشناد  تکرح  لیکـشت  اـب  داـضتم  حالطـصاهب  فلاـخم و  یاـھهفلوم  زا  تسا ؛ لـخم  روشک ، یارب  تسا  رـضم  دراد  یلخاد  هباـشم 

. دنھدب ماجنا  دنناوتیم  اھوجشناد  هک  تسا  یراک  کی  مھ  نیا  قاچاق .

« : یزاسنامتفگ  » هژاودیلک اب  طبترم  تالاقم 

یرھاظم  /   ١٢/١٣٨٩/٠۴ یدھمدمحم  هدنسیون :  یمالسا /  بالقنا  نامتفگ  و  هر ) ) ینیمخ ماما 

یرالاس  /   ١٣٩١/٠٢/٢۴ یدھمدمحم  هدنسیون :  یمالسا /  گرزب  ندمت  سیسات  رد  یزاسداھن  یزاسهژاو و  هاگیاج 

« يزاسنامتفگ  » 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 10هاگياپ  هحفص 10 
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