
تلود  / ١٣۶٨/٠٣/١۶ تئیھ  ىاضعا  ریزوتسخن و  رادید  رد  تانایب 

لالقتـسا رب  ناوارف  رارـصا  یبرغ ،» هن  یقرـش و  هن   » طخ رد  عطاق  لادـتعا  ظفح  یناھج ، رابکتـسا  اب  هزرابم  زا : دوب  ترابع  دـندرکیم ، ناـیب  هر ) ) ماـما هک  یگرزب  یاـھنامرآ 

، یگتـسبمھ تدـحو و  داجیا  یمالـسا ، هقف  عرـش و  ینید و  لوصا  ظفح  رب  یندـشنمامت  ناوارف و  یراشفاپ  لماک -  یانعم  هب  ییافکدوخ  تلم -  یهبناـجهمھ  یقیقح و 

یهعماج رد  لدـع  طسق و  داجیا  یناھج ، یاھتردـق  لباقم  رد  ندـشن  بوعرم  یمالـسا و  یاھتلم  مالـسا و  هب  ندیـشخب  تزع  اـیند ، مولظم  ناملـسم و  یاـھتلم  هب  هجوت 

، طوطخ نیا  رد  ماما  هک  میدوب  دـھاش  ام  یهمھ  اھنآ . هب  نتخادرپ  موزل  هعماـج و  نییاـپ  یاھرـشق  ناـمورحم و  نافعـضتسم و  زا  یگـشیمھ  غیردیب و  تیاـمح  یمالـسا ،

. مینک لابند  ار  وا  موادم  تکرح  حلاص و  لامعا  هار و  دیاب  ام  داد . همادا  ار  شتکرح  للعت ، نودب  هنارصم و 

ىربھر  / ١٣۶٨/٠٣/١٨ تیلوئسم  زاغآ  رد  ناریا  تلم  هب  مایپ 

زین هئطوت  نیا  تلم ، یمومع  یرایشوھ  اب  هک  تسا  مزال  دنـشیدنایم ، یمالـسا  یروھمج  ماظن  رد  یراکبارخ  هب  هشیمھ  زا  شیب  نانمـشد  هک  ساسح  یهھرب  نیا  رد 

تادـیلوت زا  معا  یلخاد ، دـیلوت  دـنور  دـیاب  دـنک . تکرح  هشیمھ  زا  رتناور  رتھب و  یمالـسا ، یروھمج  ماـظن  یاـھخرچ  نمـشد ، تساوخ  مغریلع  دـیاب  زورما  ددرگ . یثـنخ 

، یرنھ یگنھرف و  تاسـسوم  یتاقیقحت ، زکارم  اھھاگـشناد و  هیملع و  یاھهزوح  یبالقنا ، یاھداھن  یتلود و  یرادا و  یاھھاگتـسد  دریگ و  باتـش  یتعنـص  یزرواشک و 

نیمات روشک و  روما  یهرادا  رد  یوحن  هب  هک  یتلودریغ  یتلود و  یاھشخب  رگید  یروهشیپ و  بسک و  زکارم  یدیلوت ، زکارم  ریاس  هاپـس و  شترا و  رد  ییافکدوخ  تکرح  دنور 

. دنشاب لوغشم  راک  هب  هتشذگ ، زا  رتشیب  ییهزیگنا  رتدنلب و  یتمھ  اب  دنراد ، شقن  هعماج  یهدنیآ  لاح و  یاھزاین 

عافد  / ١٣۶٨/٠٣/١٨ ترازو  ناریا و  ىمالسا  ىروھمج  شترا  یهناگهس  ىاھورین  نانکراک  ناھدنامرف و  زا  ىعمج  عافد و  ریزو  رادید  رد  تانایب 

هکلب بوخ ، رایـسب  هن  بوخ و  هن  دننک . ادیپ  ىلاع - دییوگیم  اھتیفیک  ىدنبهقبط  رد  نآ  هب  امـش  هکنآ   - ار زاتمم  مظن  نآ  دنتـسھ ، هھبج  رد  هک  ىیاھدـحاو  دـیاب  تعرـسب 

تازیھجت  - دیناوتب هچرھ  ات  تازیھجت ، ىلاع ؛ هیحور ، ىلاع ؛ طابـضنا ، تسا : نیا  ىمالـسا  ىروھمج  بسانم  شترا  دوشب ؛ دیاب  نیا  دیھدب . رارق  نیا  دـیاب  ار  تمھ  ىلاع ؛

ریمعت و هب  نتخادرپ  دـشاب ؛ ىلاع  دـیاب  ىگدامآ  اما  دـنکب - مھارف  ناـتیارب  دـیراد  مزـال  امـش  هک  ار  ىتازیھجت  کـی  زورما  دـناوتن  روشک  تسا  نکمم  نوچ  ىلاـع ، میوگیمن  ار 

ـ  ىھلا یهمانتیـصو  رد  دـیدید  هک   - تسھ شترا  رد  هک  ىیاھشنیرفآ  اھندرک و  راکتبا  اھندرک و  دـیلوت  اھنتخاس و  نیا  ىیافکدوخ و  هب  مامتھا  ىنابیتشپ و  ىرادـھگن و 

ار تکرح  ىلاع . موشیمن ؛ عناق  هدـنب  بوخ  رایـسب  بوخ و  هب  ىلاع . یهجرد  رد  ( ٩ - ) شترا تلود و  دنیوگیم  دـنروآیم ، ناشیا  ار  ىیافکدوخ  مسا  ىتقو  ماما ، ىـسایس 

رد مدناوخ  نم  هک   - دندوب هتـشاد  موقرم  ناشیا  ىھلا ، ىـسایس _  یهمانتیـصو  نیا  رد  هکنیا  دوشیم . میوگیم  نم  و  دـیراذگب . نیا  رب  دـیاب  ار  تمھ  دـیھدب ، رارق  نیا  دـیاب 

ىتقو زور  نآ  متفگ  ناشیا  هب  متفر  مداد ؛ ناشیا  هب  لاـس  نآ  نم  هک  تسا  ىـشرازگ  ناـمھ  نیا  ( ١٠ ، ) دـنزاسیم رتنازرا  تمیق  اب  ار  ىیاھزیچ  زورما  هک  ناـگربخ - سلجم 

دراد ام  روشک  لخاد  رد  هعطق  نیمھ  زورما  اما ] ، ] دشیم شجرخ  ردقنآ  دـندنادرگیمرب و  دـعب  اجنآ ، دـندربیم  دـندرکیم ، امیپاوھ  راوس  دـننک ، ریمعت  دنتـساوخیم  ار  هعطق  نیا 

رد نم  ریخن ، دوبن ؛ اھنیا  ندینـش و  تاعیاش و  متفگیم ؛ عالطا  ىور  زا  مھ  نم   - داد رارق  ریثات  تحت  ار  ماما  نیا  و  دوشیم ؛ شجرخ  ردـقنیا  دوشیم و  دـیلوت  ای  دوشیم  ریمعت 

راک نیا  : » دـیوگب سک  رھ  نم  دوشیم ؛ دـیھدب .]  ] همادا ار  اھدـنور  نیا  دـندروآ . ناشیھلا  ىـسایس _  یهمانتیـصو  رد  ار  نیا  ناشیا  دـیدرک  هظحالم  و  مدوب - لمع  ناـیرج 

. دشابن هتخاس  ناسنا  زا  هک  تسین  ىراک  چیھ  تمھ . ىھاتوک  هب  منکیم  مھتم  ار  وا  میناوتیمن ،» دوشیمن ،

ناییاتسور  / ١۴/١٣۶٨/٠۴ فانصا و  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

لوا یهیاپ  میـشکب . تمحز  مینک و  یراذـگ  هیامرـس  اھاتـسور  رد  دـیاب  دوش ، لـیان  نارگید  زا  یزاـینیب  ییاـفکدوخ و  انغتـسا و  هب  یبسن  روط  هب  ناـمروشک  میھاوخب  رگا 

یاھروشک رگید  زا  لماک  روط  هب  دـناوتیمن  روشک  کی  هک  تسا  نآ  رطاـخ  هب  یبسن ، ییاـفکدوخ  مییوگیم  هکنیا  تسا . مدرم  یهیذـغت  روما  رد  ییاـفکدوخ  ییاـفکدوخ ،

یگدنز ساسا  دتـسیاب و  دوخ  یاپ  یور  دناوتب  روشک  کی  هک  تسا  نیا  هدمع  دوشیم . یقلت  یلومعم  یداع و  یرما  اھروشک ، اھتلم و  نایم  لدابت  دشاب . زاینیب  ناھج 

. دنک نیمات  ار  دوخ 

یمالسا یاروش  وضع  هک  امش  تساھاتسور . تاھد و  رد  یمدرم  یتلود و  یهیامرس  لوپ و  فرـص  نالووسم و  هجوت  نازرواشک و  راک  اھاتـسور و  یدابآ  مزلتـسم  راک  نیا 

رد یمھم  شقن  بالقنا ، یزوریپ  زا  دعب  نایلاس  لوط  رد  ناییاتسور  هک  دینک  غالبا  ییاتسور  نارھاوخ  ناردارب و  هب  ار  هتکن  نیا  تسامش ، هب  اتـسور  مدرم  هجوت  دیتسھ و 

. درک تیوقت  دیاب  ار  روضح  شقن و  نیا  دنتشاد . اھینابیتشپ  یمومع و  جیسب  گنج ، یهھبج  ییافکدوخ  لحارم  یهمھ 

١٣۶٨/٠۴/٢٣ /  ( فیرشلا هرس  سدق   ) ىنیمخ ماما  ترضح  لاحترا  زور  نیملھچ  تبسانمهب  ناریا  تلم  هب  مایپ 

ار نآ  تیفیک  دوبھب  لوصحم و  شیازفا  هتـسناد ، ردق  ییاذغ -  داوم  نیمات  هیھت و  ینعی  تسا -  روشک  ییافکدوخ  یهیاپ  نیرتیلـصا  هک  ار  دوخ  راک  ناییاتـسور ، نازرواشک و 

. دنناسرب رفص  هب  ار  یتادراو  ییاذغ  داوم  هب  روشک  یگتسباو  دنھد و  رارق  دوخ  فدھ 

ىمالسا  / ١٣۶٨/٠٩/٠۵ بالقنا  نازابناج  نافعضتسم و  داینب  دشرا  نالوئسم  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

کچوک یاھھاگراک  تشادھب و  هسردـم و  بآ و  دـشاب و  اتـسور  رازھ  الثم -  یاھدوبمک -  زا  یـشخب  نیمات  رادهدـھع  دـناوتیم  هلاسجنپ  ای  هس  یاھهمانرب  بلاق  رد  داینب ،

. تسا هدرک  راک  نافعضتسم  عفن  هب  هدوب و  نافعضتسم  داینب  هک  دنک  اعدا  دناوتب  ات  دنک  افکدوخ  نیمات و  یلخاد  یگدنز  تھج  زا  ار  نآ  لاغتشا 

١٣۶٨/٠٩/١۵ /  ( مالسلا اھیلع   ) بنیز ترضح  دالیم  تبسانمهب  ناراکددم  ناراتسرپ و  زا  ىعمج  مدرم و  فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

کی رگا  دوشیمن . نیمات  یگنھرف  لالقتـسا  اب  زج  تلم  کی  لالقتـسا  هک  دننادب  تفرعم  ملع و  داوس و  زا  رادروخرب  گنھرف و  اب  یاھرـشق  اصوصخم  روشک و  مدرم  یهمھ 

ناگناگیب نانمشد و  یاھرواب  دیاقع و  قالخا و  گنھرف و  اما  دسرب ، لماک  ییافکدوخ  هب  مھ  یداصتقا  ظاحل  زا  دشابن و  گرزب  یاھتردق  ریثات  تحت  یسایس  ظاحل  زا  تلم ،

. دنک لالقتسا  یاعدا  دناوتیمن  تلم  نیا  دنکب ، دشر  دشاب و  هتشاد  جاور  تلم  نیا  نایم  رد 

ناریا  / ١٣۶٨/١٢/٠۵ ىمالسا  ىروھمج  شترا  ىنیمز  ىورین  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

ٰىلعا دح  رد  دیاب  ىنیمز - ىورین  رد  هلمج  زا   - اھورین یهمھ  رد  ىیافکدوخ  داھج  مھ  نالا  مداد . لیکـشت  هیـضق  نیمھ  ىارب  لبق  لاس  دـنچ  ار  ىیافکدوخ  داھج ]  ] نیا نم 

هدنیآ رد  هچرگا   - میزاسب کنات  میناوتیمن  العف  ام  هتبلا  دـنک . نیمات  نکمم  دـح  ات  تسا - ىنورد  ىیافکدوخ  هک   - ار تالیکـشت  نیا  زا  دوصقم  دـناوتب  ات  دـنک  شالت  دـنک و  راک 

ار اھحالـس  دـیراد ؛ هگن  ىتایلمع  ار  اـھربکنات  دـیراد ؛ هگن  ىتاـیلمع  ار  اـھربرفن  دـیراد ؛ هگن  ىتاـیلمع  میراد  هک  ار  ىیاـھکنات  نـالا  اـما  دـش - دـھاوخ  اـھراک  هللااـشنا نا 

داـھج هب  طوـبرم  هچنآ  رھ  لـیبق ، نیا  زا  و  دـنناوارف ؛ میرادـن ، مک  تاـناکما  روـجنیا  ردوـل و  رزودـلوب و  اـم  دـیراد ، هگن  راـکهبهدامآ  ار  ىـسدنھم  لـیاسو  دـیراد ؛ هگن  راـکهبهدامآ 

. دنریگب رارق  هدافتسا  دروم  دنشاب و  هدامآ  اھنیا  تسا ، ىیافکدوخ 

دھشم  / ١٣۶٩/٠١/٠۴ نویناحور  بالط و  الضف و  عمج  رد  تانایب 

یربھر ماقم  ینعی  دراذگب -  دیاب  وا  ار  روشک  یاھتسایس  هک  یناحور  صخش  نآ  رگا  زورما ، تسا . فرشم  روشک  یداصتقا  یاھھاگتسد  مامت  رب  هک  تسا  تیناحور  زورما ،

« ييافکدوخ  » 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 9هاگياپ  هحفص 1 
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، زورما درک . دـھاوخن  یراذگهیامرـس  لایر  کی  شخب ، نآ  رد  تلود  دـینک ، یراذگهیامرـس  لایر  کی  دـیرادن  قح  تایـصوصخ ، نالف  اب  تعنـص  شخب  رد  امـش  ـالثم  هک  دـیوگب  - 

ییافکدوخ تمس  هب  ای  دناشکب ، یگتسباو  تمس  هب  هدرکن  یادخ  دناشکب ، یتعنص  تمس  هب  دناشکب ، یزرواشک  تمس  هب  ار  تکلمم  دناوتیم  یناحور  یراذگتسایس 

، هیملع یاھهزوح  امـش و  راک  یهعـس  تسا ؟ هسیاقم  لباق  الـصا  اجک ؟ نآ  اجک ، نیا  دناشکب . یداصتقا  دوکر  تمـس  هب  ای  دھد ، قوس  یداصتقا  ییافوکـش  لالقتـسا و  و 

. تسا هدرک  توافت  ردقنیا 

مدرم  / ١٣۶٩/٠٣/٠٢ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

هکنیا تلع  دنروآیم . اجک  زا  ار  اھنیا  دنکیم  بجعت  هک  دناوخیم  ای  دونشیم و  ییاھزیچ  دنسیونیم ، بالقنا  نافلاخم  هک  ییاھهیعالطا  رد  ای  اھویدار  رد  یھاگ  ناسنا 

هک تسا  نیا  دـننک ، رتـگرزب  ربارب  دـص  ربارب و  هد  تسا ، کـچوک  هک  ار  هچنآ  دـنھدب ؛ تبـسن  ناریا  هب  تـسین ، ناریا  رد  هـک  ار  یتالکـشم  دـننکیم  یعـس  یناـھج  تاـغیلبت 

روشک و کی  دنناوتیمن  مالسا  بالقنا و  تسا و  نیا  بالقنا  مالسا و  هک  دنیوگب  دنھاوخیم  دننک . یدیماان  سای و  راچد  ناریا ، لئاسم  هب  تبسن  ار  ایند  مدرم  دنھاوخیم 

تمـس هب  تکرح  تیلاعف و  راکتبا و  یبالقنا ، لسن  نیا  ندـش  طاشن  اب  ناریا ، تلم  یریذپانمیلـست  تعاجـش و  یرادـیب و  تزع و  دـنیامن . دنمتداعـس  دـننک و  هرادا  ار  تلم 

! دراد دوجو  ینیمز  بیـس  یهلاسم  ناریا  رد  هک  دنیوگیم  ایند  یاھویدار  مامت  تسا ، مک  یزوردنچکی  ینیمز  بیـس  رگا  اضرف  اما  دنریگیم ؛ هدیدن  ار  ناریا  رد  ییافکدوخ 

کی رگا  تسا . مھم  یلیخ  اھنآ  یارب  یمالـسا ، ناریا  رد  کچوک  فعـض  هطقن  کی  یتح  نداد  ناشن  هک  لـیلد  نیا  هب  هکلب  تسا ؛ مھم  ینیمز  بیـس  هکنیا  رطاـخ  یارب  هن 

راختفا یهیام  نیملسم ، مالـسا و  یارب  هک  دیزاسب  نانچنآ  ار  ناریا  دینک  یعـس  دیاب  امـش  دنوشیم . لاحـشوخ  تسا و  یزوف  اھنآ  یارب  دندرک ، ادیپ  کچوک  فعـض  هطقن 

. دشاب

١٣۶٩/٠٣/١٠ /  ( هر ) ینیمخ ماما  ترضح  لاحترا  درگلاس  نیلوا  تبسانم  هب  مایپ 

هک تسا  بجاو  ناگمھ  رب  دناهدز ، الاب  تمھ  نیتسآ  صلخم ، یاھورین  هدش و  میظنت  سلجم  تلود و  یهلیـسو  هب  یگدنزاس  یهمانرب  هتـسشنورف و  گنج  شتآ  هک  زورما 

راکتبا راک و  دوش ، لیدبت  دابآ  یروشک  هب  یمالـسا  ناریا  هک  تسا  نآ  ورگ  رد  مالـسا  یوربآ  زورما ، دنرادرب . نآ  هار  رـس  زا  ار  عناوم  دننادب و  یدج  رایـسب  ار  روشک  یگدنزاس 

هب یزرواـشک  تعنـص و  رد  روشک  ددرگ ، لداـعتم  مدرم  یاـھزاین  اـب  یلخاد  دـیلوت  دوـش ، نکهشیر  تیمورحم  رقف و  دـبای ، ناماسورـس  مدرم  یگدـنز  دوـش ، ریگهمھ  نآ  رد 

ناماس زین  ار  مدرم  یدام  یگدـنز  تیونعم ، رانک  رد  نید  هصـالخ  دـشاب و  هتـشادن  راـشف  لاـمعا  هب  یھار  مدرم ، یگدـنز  تاـجایتحا  قیرط  زا  نمـشد  دـسرب ، ییاـفکدوخ 

. دشخب

ناریا  / ٠١/١٣۶٩/٠۵ یمالسا  یروھمج  نارادراک  ارفس و  هجراخ و  روما  ترازو  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

یهراشا تشگنا  اب  هک  تسا  یزیچ  نامھ  مینادیم ، نامدوخ  یایند  نید و  حالـص  هب  ار  نآ  ام  هک  هچنآ  تسا . ماما  هار  طخ و  نامھ  تساـم ، یهعماـج  نتم  زورما  هک  هچنآ 

زا کیچیھ  زا  داد . میھاوخ  همادا  ار  هار  نآ  میراد ، ندـب  رد  ناج  ات  مھ  زاب  میدرک و  تکرح  نآ  رد  تردـق  اب  لاس  هدزای  میتشاذـگ و  نآ  رد  مدـق  هدـش و  زاـب  اـم  لـباقم  رد  ماـما 

هچ یعامتجا ، تلادع  یهنیمز  رد  هچ  یلخاد ، لئاسم  یهنیمز  رد  هچ  درک ؛ میھاوخن  یشوپمشچ  هدش ، میـسرت  هیلعیلاعتهللاناوضر ) ) ماما یهلیـسو  هب  هک  ییاھنامرآ 

 - دردیب ناھفرم  ماما ، ریبعت  هب  و  ناھفرم -  رب  اھنآ  تاساسحا  اھهزیگنا و  اھتـساوخ و  عفانم و  حیجرت  زین  ام و  روشک  رد  یمالـسا و  ماظن  رد  ناگنھرباپ  حـیجرت  یهنیمز  رد 

یاھهمـشچرس ندـناشوج  تمـس  هب  تکرح  ناـشدوخ و  یاـھورین  رب  مدرم  یهیکت  یهنیمز  رد  هچ  نتـسناد ، هـضیرف  ار  نآ  نـالووسم و  زا  مدرم  تیاـمح  یهـنیمز  رد  هـچ 

ناونع اب  هک  یزیچ  نآ  هدننکتلاخد ؛ یاھتردق  اھتردقربا و  زا  ییادج  طخ  رابکتسا ، اب  هلباقم  ینعی  یجراخ ، لئاسم  یهنیمز  رد  هچ  ییافکدوخ ، روشک و  نورد  رد  دادعتسا 

هلباقم و ملاع ، رگمتـس  ملاظ و  یاھتردـق  اب  یهزرابم  دـشیم ، یفرعم  تشاد -  برغ  قرـش و  یدـنبکولب  اعقاو  ایند  هک  یزور  نآ  رد  یبرغ - » هن  یقرـش ، هن   » زیمآراـختفا

تلم رھ  هب  تبسن  هطلس  ماظن  یاھلاگنچ  طلست  ام  رظن  زا  دنکیمن ، یقرف  ایند  یاجرھ  رد  دشاب -  دوھـشم  ایند  رد  هک  یرگهطلـس  زا  ییهناشن  رھ  اب  یمتح  یهضراعم 

. دندرک میسرت  ماما  هک  ینشور  طوطخ  یهیقب  نیطسلف و  یهلاسم  ندرمش  یلصا  گرزب و  یهنیمز  رد  زین  و  تسا -  دودرم  ییاجرھ  رد  یروشک و  رھ  و 

ینابرھش  / ١٣۶٩/٠٧/٠۴ نالوئسم  یزومآداوس و  تضھن  رتافد  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

امـش دوخ  نایم  زا  یناسک  دیریگیم . میمـصت  ناتدوخ  تسین و  مکاح  امـش  رب  ایند  رد  نمـشد  هناگیب و  یاھتـسایس  زا  یتسایـس  چـیھ  دـیدازآ و  زورما  ناریا ، تلم  امش 

راختفا یهیام  یتلم ، روشک و  رھ  یارب  اتقیقح  یبیکرت ، نینچ  ناگدنیامن و  نینچ  اب  امش  یمالسا  یاروش  سلجم  نیا  دنریگیم . میمصت  سلجم  رد  دنوشیم و  باختنا 

دازآ و همھ  سانـشدرد و  هدیـشکدرد و  همھ  مدرم ، زا  همھ  مدرم ، هب  قلعتم  همھ  دنتـسھ ، هک  ینـالووسم  ریاـس  نیا  روـھمج ، سیئر  نیا  یتـلود ، نـالووسم  نیا  تسا .

؟ تسا هدمآ  تسد  هب  هک  تسا  یناسآ  زیچ  نیا ، رگم  تسین . حرطم  ناشیارب  تلم ، رکف  زج  یرکف  چیھ  دنزارفارس . لقتسم و 

، هدرم یاھنیمز  ندش  هدنز  روشک ، رساترس  رد  تیقالخ  راکتبا و  راک و  یزرواشک و  تعنص و  ندش  لعتـشم  ییافکدوخ ، هب  ندیـسر  تالکـشم ، عفر  هفرم ، تحار و  یگدنز 

یراکادف نامھ  یگداتـسیا و  نامھ  ورگ  رد  مدرم ، یارب  بوخ  یگدنز  هعـسوت و  هار  رد  اھنآ  ندش  جرخ  هدرم و  نداعم  عبانم و  ندـش  هدـنز  هدرم ، یاھدادعتـسا  ندـش  هدـنز 

. تسا مود  رصنع  نامھ  نیا ، تسا .

ییاوھ  / ١٣۶٩/٠٨/٢٨ هاگشناد  رد  یشودرس  ذخا  یلیصحتلاغراف و  مسارم  رد  تانایب 

یاتدوک کی  یارجا  رد  یمیقتـسم  تلاخد  اھییاکیرما ، هک  مھ  یراب  نیلوا  اقافتا  تسا . یگرزب  یاھهبرجت  هچ  هاگـشیامزآ  ام ، یخیرات  یهقطنم  گرزب و  تلم  زیزع و  روشک 

هار هب  نارھت  رد  ناشیماظن  هبـش  یماظن و  یاـھورین  هشقن و  لـماوع و  لوپ و  اـب  امیقتـسم  ار  نیگنن  یاـتدوک  نآ  هک  دوب  دادرم ١٣٣٢  رد ٢٨  دـندرک ، روشک  کی  رد  یماـظن 

اـھییوررپ و اـھزواجت و  نیا  یهمھ  رد  یمالـسا ، بـالقنا  دـش و  ماـمت  اـما  دـسرب . هجیتـن  هب  اـھییاکیرما  یهئطوـت  هـک  دـش  بجوـم  اـھتلفغ  زور ، نآ  رد  هنافـساتم  دـنتخادنا .

ار سراف  جیلخ  دندمآ ، اھنیا  درادب . هتسب  ار  رد  نیا  هشیمھ  یارب  دیاب  تلم ، روضح  امش و  یاھییاراک  تعاجش و  تسا و  هتسب  نانمشد  یور  ار  ناریا  هب  تبسن  یاھتثابخ 

. دندرک ناشدوخ  تسیاشان  طلغ و  یاھراک  اھتلاخد و  اھزواجت و  لومشم  مھ 

رد اھیگدنزاس  اب  تیوقت  ییافکدوخ ، یرادھگن و  اب  تیوقت  هتفرشیپ ، نردم و  رازبا  اب  تیوقت  مینک ؛ تیوقت  ار  حلـسم  یاھورین  تسا  مزال  رگید ، یاھهبرجت  هبرجت و  نیا  اب  ام 

نامیا اب  تیوقت  رمتسم ، یمیاد و  نیرمت  شیامزآ و  هبرجت و  اب  تیوقت  دینکیم -  اجنیا  رد  امش  هک  یراک  شناد -  اب  تیوقت  عافد ، عیانص  نامزاس  یماظن و  یاھورین  نورد 

. تساھنآ یهمھ  یهناوتشپ  هک 

شترا  / ١٣٧٠/١١/١٩ ییاوھ  یورین  ناھدنامرف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

لاس تشھ  زا  دعب  اما  دـنھدب ، رییغت  ار  وا  یاھزرم  دـننک و  جراخ  هنحـص  زا  ار  تلم  نآ  هکنیا  یارب  دـنوشب ، بارخ  یتلم  رـس  رب  دـنوشب و  تسدـمھ  ایند  یهمھ  هک  یتقو 

. میتشاد گنج  لاس  تشھ  نارود  رد  ام  هک  تسا  یبنج  یاھیزوریپ  رب  هوالع  نیا ، تسا ؛ هدروآ  تسد  هب  ار  یزوریپ  نیرتگرزب  تلم  نآ  دنناوتن ،

لوا زور  رد  الاو  دمآ ؛ دوجو  هب  گنج  نارود  رد  هک  تسا  ییافکدوخ  یهیحور  نامھ  نوھرم  دیھدیم ، ماجنا  ییاوھ  یورین  لخاد  رد  امش  زورما  هک  یتاراکتبا  نیا  زا  یرایـسب 

یشوجدوخ میتشادن ، هک  هچنآ  اما  میتشاد ؛ مھ  هدامآ  یامیپاوھ  میتشاد ؛ یلیخ  یکدی  تاعطق  میتشاد ؛ رایـسب  امیپاوھ  ام  گنج ، لوا  زور  میدوبن . روطنیا  ام  هک  گنج 

. دمآ دوجو  هب  رورم  هب  یشوجدوخ  نیا  هک  دوب ؛

ییاضق  / ١٣٧١/١٠/٢٣ هاگتسد  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

« ييافکدوخ  » 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 9هاگياپ  هحفص 2 
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ناـمییاضق هاگتـسد  اـما  مـینکیم ، هدافتـسا  نارگید  یاـھرازبا  اـی  تاـیبرجت  زا  شنیناوـق ، یھدـنامزاس و  یارب  هـک  مـیراد  ییاھھاگتــسد  یمالــسا  یروـھمج  رد  اـم  رگا 

عرـش نوناق  هاگتـسد ، نیا  نوناق  درادـن . جاـیتحا  تادراو  هب  هاگتـسد ، نیا  میرادـن . نارگید  هب  جاـیتحا  میتسھ و  اـفکدوخ  نآ  رد  مینک  اـعدا  میناوتیم  هک  تسا  یھاگتـسد 

، ییاضق هاگتـسد  رد  هناتخبـشوخ  ام ، اذل  دنناوارف . ام  روشک  رد  هللادمحب  هک  دنـشاب ؛ یمالـسا  یاضق  قوقح و  هب  فراع  یناسک  دیاب  هاگتـسد  نیا  رـصانع  تسا . سدقم 

هک دشاب  نیا  دیاب  هاگتسد  نیا  شالت  یمالسا  یروھمج  رد  میرادن . مک  یمالسا ، تعیرـش  لئاسم  ینید و  ماکحا  هب  اناد  فقاو و  ملاع و  یاھتیـصخش  هتـسجرب و  رـصانع 

، تکرح نیمـضت  تکرح و  یارب  هکلب  دـشاب ؛ یلعا  دـح  لابند  هب  روما  یهمھ  رد  دراد  قح  تلم  کی  نوچ  میتسھ ؟ یلعا  دـح  لابند  ام  ارچ  دـسرب . العا  حطـس  هب  جوا و  هب 

راوشد لاحرھهب  ای  سرتسد  زا  رود  یوزرآ  کی  ای  لایخ  کی  العا  دح  رگید ، یاھـشخب  یهمھ  رد  رگا  دـسرب . ییاج  هب  دـنک و  تکرح  دـناوتب  ات  دـشاب  یلعادـح  لابند  هب  دـیاب 

یلعا دح  تسیچ ؟ ییاضق  هاگتـسد  رد  یلعا  دح  مینک . ضرف  دیاب  هنوگنیا  مینک . ادیپ  یـسرتسد  نآ  هب  دوز  میناوتیم  هک  دوش  روصت  یروط  دیاب  اضق  هاگتـسد  رد  دشاب ،

. تسا نامولظم  اجلم  اضق ، هاگتسد  هک  دننک  ساسحا  هعماج  رد  مدرم  هک  تسا  نیا  ییاضق  هاگتسد  رد 

شترا  / ١٣٧٢/٠٧/٢٨ ینیمز  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رتالاب نیا  زا  فدھ  تسا !؟ یکچوک  فدھ  نیا  تسا !؟ یزیچ  مک  نیا  دننکن . ادیپ  هبلغ  نآ  رب  نارگهطلس  دریگن و  رارق  نمشد  رایتخا  رد  روشک ، دھاوخیم  ام  حلـسم  یورین 

هدرک ادیپ  میلعت  قح  ناتندرگ  هب  شترا  نیا  دیدرک و  لیـصحت  فلتخم  یاھهرود  رد  هک  امـش  دیھدب . تیفیک  شترا ، نیا  هب  دیناوتیم ، هچ  رھ  تسا . شترا  نیا  رتسدقم !؟ و 

شالت شیپ ، لاس  اھھد  زا  دوش . فرطرب  دیاب  اھصقن  نیا  اما  دراد ؛ صقن  هتبلا  دینک . فرص  شترا  نیا  تیفیک  یاقترا  هار  رد  روسیم ، دح  رد  ار  ناتـشالت  دوجو و  مامت  تسا ،

ار نیا  دنراک . لوغشم  ینف ، یاھھاگتـسد  ییافکدوخ و  یاھداھج  هللادمحب ، زورما ، دتـسیاب . شدوخ  یاپ  یور  تازیھجت ، ظاحل  زا  شترا ، نیا  دنراذگن  هک  تسا  هدوب  نیا  رب 

همھ زا  ار  یماظن  شناد  دینک . هلباقم  دیاب  نیا  اب  دننک . هتسباو  ار  شترا  یماظن ، یاھرایعم  یھدنامزاس و  ظاحل  زا  دندرک  ششوک  اھلاس  دیھد . همادا  دیناوتیم ، هچ  رھ 

! هن یماظن ، یگتسباو  اما  تفرگارف ؛ دیاب  اج  رھ  سک و  رھ  زا  ار  شناد  تفرگ . ارف  دیاب 

ناریا  / ١٣٧٣/٠٣/٠١ یمالسا  یروھمج  شترا  ییاوھ  یورین  دوبدای  رتفد  رد  تشاددای 

میحرلانمحرلاهللامسب

تفرعم شناد و  دوخ  نورد  زا  حلـسم  یاـھورین  یتـقو  تسا . ملع  تفرـشیپ  یهیاـپ  دوخ  قیقحت  و  تسا ، هتفاـی  یراوتـسا  یهیاـپ  ییاوـھ  یورین  رد  قـیقحت  راـک  هللادـمحب 

زا ناراکردناتسد ، یهمھ  زا  منیبیم و  حوضو  هب  اجاھن  رد  ار  هدیدپ  نیا  نم  تسا . رولبت  تیعقاو و  کی  هک  اعدا  مسا و  کی  طقف  هن  لالقتـسا  هک  درک  نیقی  دیاب  دندیـشوج ،

، دناهدوب رثوم  تفرـشیپ  نیا  رد  هک  یناسک  کیاکی  زا  تسا و  هدرک  دنلب  ار  یروابدوخ  مچرپ  نیتسخن  هک  ییافکدوخ  داھج  زا  تسا ؛ قیقحت  ملع و  لھا  هک  اجاھن  یهدنامرف 

. منکیم رکشت 

. تفر شیپ  دوشیم  اج  همھ  ات  هک  دیشاب  هتشاد  رواب  ایناث  دیاهدرک ؛ مامت  ار  راک  هک  دیرادنپن  دیاهدرک و  زاغآ  ار  راک  الاح  هک  دیشاب  هتشاد  رواب  الوا  هک  تسا  نیا  مھم 

شترا  / ٠١/٢٧/١٣٧۶ نانکراک  ناھدنامرف و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یاھهیامرـس یناسنا ، یاھهیامرـس  یدام ، یاھهیامرـس  اھهیامرـس -  اھهبرجت و  زا  یـشزرااب  رایـسب  یهریخذ  اب  یناـسنا و  یورین  نویلیم  تصـش  اـب  یتلم  تلم ، نیا 

یبسن ییافکدوخ  هب  ام  داـتفا . میھاوخن  اـپ  زا  میدـنبب ، مھ  ار  ناـمیاھهزاورد  یهمھ  رگا  اـم  دراد . دوخ  نورد  رد  ار  اـھزیچ  یلیخ  تلم ، نیا  تسا . هبرجت  شناد و  یونعم و 

ناریا تلم  یارب  یزور  نانچ  رگا  هک  دـینادب  دـناوتیم . ددـنبب ، مھ  ار  اھرد  یهمھ  هک  دـنک  باجیا  شتحلـصم  تقو  کـی  تلم ، نیا  رگا  میاهدیـسر . بناوج  یهمھ  رد  یلماـک 

هکنیا درجم  هب  گنج ، رد  هک  دیدید  میاهدیـشخرد . مینک ، هدافتـسا  نامدوخ  زا  دـیاب  میاهدرک  ساسحا  هک  یتقو  نآ  هشیمھ  ام  هکنیا  یارب  ارچ ؟ تسا . جرف  زور  دـیآ ، شیپ 

، میراد یماظن  عیانص  رد  هزورما  ام  هک  ییاھتفرشیپ  نیا  مینک . نیمات  ار  نامدوخ  هک  میتشگرب  نامدوخ  نورد  هب  ام  دش ، هتسب  ام  یور  رب  یگنج  تازیھجت  حالس و  یاھرد 

هب نیا ، دنک . دیلوت  دناوتیم  دنکیم و  دیلوت  مھ  ار  هدیچیپ  یاھحالـس  ناریا  زورما  دنک . دیلوت  مھ  کچوک  کبـس  حالـس  تسناوتیمن  ناریا  الاو  دمآ ، شیپ  رطاخ  نیمھ  هب 

. دننک هعجارم  ناشدوخ  هب  دیاب  هک  دندرک  ساسحا  دماراک ، هدنزاس و  یاھورین  ناریا و  تلم  هک  دمآ  شیپ  نیا  تکرب  هب  دمآ . شیپ  اھهطبار  عطق  اھرد و  نتسب  نیمھ  تکرب 

. تسام دیع  زور  دیآ ، شیپ  مھ  رگید  بناوج  رد  ساسحا  نیا  زور  کی  رگا 

ناملعم  / ٠٢/١٠/١٣٧۶ نارگراک و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

زا مھ  و  تسا ، هداد  ماجنا  یدایز  یاھراک  هتـشادرب و  روشک  یهعـسوت  تھج  رد  یدـنلب  یاھماگ  هدرک و  یط  ار  تفرـشیپ  هار  هللادـمحب  مھ  اھلاس ، نیا  لوط  رد  ناریا  تلم 

راشف هک  دنددص  رد  رطاخ ، نیمھ  هب  تسا . هدشن  اھنآ  میلست  هدرک و  رتعطاق  رتنشور و  رتحیرـص و  ار  دوخ  عضاوم  زورهبزور  یللملانیب ، لئاسم  رد  یـسایس  عضاوم  ظاحل 

. دننک دراو 

فورـصم تسا ، هدـشن  عطق  اھنآ  دـیما  زونھ  هک  ییاھلاس  نیا  لوط  رد  ار  شالت  مامت  دـیاب  ناریا  تلم  دـشاب . یزاـسدوخ  رکف  هب  یلیخ  یتسیاـب  ناریا  تلم  نارود ، نیا  رد 

. دننک ییوگروز  دنناوتن  ات  هملک -  مامت  مات و  یانعم  هب  یقیقح  ییافکدوخ  ینعی  دشاب -  هتشادن  دوخ  یاھزرم  زا  جراخ  هب  مھ  ییاکتا  کدنا  دناوتب  هکنیا  یارب  دنک ،

راقفلاوذ  / ٠٧/٠۵/١٣٧۶ رونام  رد  رضاح  یاھورین  رادید  رد  تانایب 

هک ییاھروشک  یهمھ  تسین . مھ  یمالـسا  یروھمج  صوصخم  هتکن  نیا  زورما  تساھبجاو . نیرتبجاو  زا  یکی  تساھتردق ، دـیدھت  دروم  هک  یروشک  یارب  یماظن  تردـق 

دمآراک یافکدوخ  یمدرم  یماظن  تردق  زا  دیاب  ایناث  دشاب ؛ مدرم  هب  یکتم  اھنآ  یسایس  یاھماظن  دیاب  الوا  دنـشاب ، ظوفحم  گرزب  یاھتردق  تلاخد  بیـسآ  زا  دنھاوخیم 

. دنھاوخیمن ار  نیا  اھنآ  یلو  دنشاب ؛ رادروخرب 

هعسوت  / ١٣٧٨/٠٢/٣٠ موس  همانرب  یلک  یاھتسایس  غالبا 

. یزرواشک یهنیمز  رد  هژیوب  یلخاد  دیلوت  شیازفا  یهلیسوب  یساسا ، یاھالاک  رد  ییافکدوخ  ییاذغ و  تینما  نتخاسمھارف 

نایجیسب  / ١٠/١٣٧٨/٠۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

بالقنا یتقو  دیمھف . ار  نیا  دوشیم  تینما ، یهلوقم  اب  نمشد  دروخرب  زا  دراد ، تیمھا  ردقچ  تینما  روشک ، کی  تفرشیپ  یارب  هک  میھد  صیخشت  تسرد  میھاوخب  رگا 

بقع ناربـج  دوـب ، هدـنام  بقع  لاـس  هاجنپودـص  لاسدـص ، لوـط  رد  هک  ییاھنادـیم  رد  دـناوتب  هک  دـش  هتـشادرب  ناریا  تلم  لـباقم  زا  گرزب  عناـم  کـی  عـقاو  رد  دـش ، زوریپ 

تعنـص و ملع و  یهنیمز  رد  ناریا  تلم  دریگ و  هدـھع  رب  اھنادـیم  نیا  یهـمھ  رد  تفرـشیپ  رد  ار  مدرم  تیادـھ  هـک  دوـب  هداـمآ  یمالـسا  ماـظن  دـنکب . ار  هتـشذگ  یاھیگدـنام 

نیا رد  یزادناگنـس  یارب  نانمـشد  هک  یراک  نیلوا  دنک . عورـش  ار  نآ  دـنزب و  تسد  یمیظع  تکرح  هب  یونعم ، یدام و  یلمع و  یرکف و  لئاسم  یهنیمز  رد  ییافکدوخ و 

نامھ دوب ؛ اھنآ  هیلع  بالقنا  هک  ینانمشد  نامھ  دوب . یمھم  یـساسا و  یلیخ  یهتکن  نیا  دینیبب ؛ دندرک . نماان  ار  ام  یاھزرم  ینعی  دوب ؛ ینماان  داجیا  دنداد ، ماجنا  هار 

ینماان داجیا  یهبرح  زا  نآ ، اب  هلباقم  یارب  دـش ، زوریپ  بالقنا  هکنآ  زا  دـعب  دوش ، زوریپ  بالقنا  نیا  دـنراذگن  دـندوب  هدرک  یعـس  دـندوب ، هتـسناوت  هک  اجنآ  ات  هک  ییاھتردـق 

. دندرکیم هدافتسا  بالقنا  نیا  تلم و  نیا  هیلع 

(ع)  / ١٣٧٩/٠١/٠۶ اضر ترضح  نارواجم  نارئاز و  گرزب  عامتجا  رد  تانایب 

« ييافکدوخ  » 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 9هاگياپ  هحفص 3 
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، یولھپ نامز  داصتقا  ظاحل  زا  طقف  هن  بالقنا ، زا  لبق  ناریا  رد  دـناهدرک -  سمل  کیدزن  زا  ار  عیاـقو  دـناهدوب ، ناـمز  نآ  رد  هک  یناـسک  دـننادب -  ناـناوج  اـصوصخم  ار  هتکن  نیا 

یاھالاک رابنا  هب  ار  ناریا  تسا ! هدرک  ناریا  داصتقا  هب  یولھپ  میژر  ار  تناـیخ  نیرتگرزب  دـنام -  یقاـب  شرثا  مھ  دـعب  اـھلاس  اـت  هک  یداـصتقا -  یاـھهیاپ  یتح  ظاـحل  زا  هکلب 

یلکهب زور  کی  هک  ار  روشک  نیا  یزرواشک  دـندیرخ ! نالک  یاھلوپ  اب  ار  مزـالریغ  یداـیز و  یاـھزیچ  لـجنب و  یاـھرازبا  دـندرک ؛ لیدـبت  یبرغ  یهدـیافیب  شزرا و  مک  یتادراو 

اب هک  ییاھترجاھم  لیـس  نوچ  تسا ، هتـشگنرب  لوا  لاح  هب  ام  یزرواشک  تسا ، زونھ  هک  مھ  زونھ  اھلاس  تشذـگ  زا  دـعب  هک  یروطهب  دـندرک ؛ دوبان  یلکهب  دوب ، افکدوخ 

ار ناریا  مدنگ  زور  نآ  دندرک . هناگیب  هب  یهتسباو  یزرواشک ، ظاحل  زا  ار  تلم  تفرگ . ار  شولج  دوشب  یناسآ  هب  هک  دوبن  یزیچ  داتفا ، هار  هب  اھرھش  تمـس  هب  اھنآ  قیوشت 

بیرخت ار  اھاتـسور  زور  نآ  دندوب . هتـسباو  مدنگ ، یرادھگن  یاج  ظاحل  زا  مھ  مدنگ ، ظاحل  زا  مھ  ینعی  دنتخاسیم ! اھیوروش  مھ  ار  مدنگ  یولیـس  دـندیرخیم ؛ اکیرما  زا 

داجیا دریگب ، ار  تادراو  ولج  دناوتب  هکنیا  یارب  دمآیم ، شیپ  تعنـص  رد  دـیاب  هک  یتفرـشیپ  نآ  دنتـشاد . هگن  فقوتم  دوب -  نآ  تفرـشیپ  تقو  هک  ار -  روشک  تعنـص  دـندرک .

فقوتم ار  ملع  دوب . رتشیب  یتح  ای  هدش -  دیلوت  یاھالاک  ردـق  هب  جراخ ، هب  شایگتـسباو  هک  دـش  جـیورت  یتعنـص  نآ  دـش و  هتفرگ  روشک  نیا  رد  لاعف  تعنـص  ولج  دـشن .

. دندرک

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

زورما تسا :  نیا  دراد ، لاس ۵٩  هاگشناد  رب  لاس ٧٩  هاگـشناد  هک  یزایتما  درادن . جایتحا  نوریب  زا  یکمک  یورین  قیرزت  هب  تسافکدوخ و  هاگـشناد  هک  مدـقتعم  نم  هتبلا 

هللادـمحب زورما  میتـشاد . مک  رایـسب  اـما  ، میتشادـن میوـگیمن  میتـشاد . مک  رایـسب  لاـس ۵٩  رد  ار  نآ  اـم  هـک  تـسا  یدــھعتم  نموـم و  لـسن  ناـمھ  زین  دــیتاسا  لـسن 

، میوگیم نایوجشناد  امش  هب  هتبلا  مرادن . ینارگن  اھھاگـشناد  زا  نم  نیاربانب  تسا . راشرـس  نموم  ناریدم  زا  نموم و  یوجـشناد  زا  نموم ، داتـسا  زا  ام  یاھھاگـشناد 

میمرت ار  اھنیا  تسا ؛ یرکف  یگنھرف و  یاھزیرکاخ  اھزیرکاخ ، دینک . میمرت  ار  اھزیرکاخ  مئاد  دوشن . تسـس  ناتیاھزیرکاخ  دیـشاب  بظاوم  دییامـش . رگنـس  نیا  نابرگنس 

هاگشناد طیحم  هاگشناد و  نورد  یانعم  هب  هچ  شدوخ ، هب  تبسن  ییوجشناد  رھ  هچ  تسا -  هضیرف  کی  نایوجـشناد  ینورد  یبالقنا  یقالخا و  یرکف و  یزاسدوخ  دینک .

. تساھرگنس اھزیرکاخ و  میمرت  نامھ  یزاسدوخ ، نیا  - 

یناگرزاب  / ١٠/١٣٨٠/٠۴ عیانص و  یاھهناخترازو  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

؛ میـسرب ییافکدوخ  هب  روشک ، یفرـصم  یلـصا  تالوصحم  رد  ام  هک  دشاب  نیا  هب  دیاب  هجوت  ساسا  تسام -  مھم  یاھـشخب  زا  یکی  هک  یرادماد -  یزرواشک و  شخب  رد 

داوم یهیقب  رینپ و  دندوب  راچان  ام  مدرم  درک . زاینیب  ینبل  داوم  تادراو  زا  ار  روشک  هتـشذگ ، لاس  دنچ  رد  یگدنزاس  داھج  دـش و  هبرجت  راک  نیا  تقو  کی  رد  هک  ینانچمھ 

هدـنب هب  یزرواشک  شخب  نالووسم  اریخا  مینکیم . مھ  رداص  زورما  ام  دـش و  ادـیپ  ییافکدوخ  نوچ  دـنرادن ؛ یجایتحا  زورما  اما  دـننک ؛ فرـصم  ار  جراخ  زا  هدـش  دراو  ینبل 

ار ییاناوت  نیا  ام  مینکن . دراو  ترذ  یتابن و  نغور  جنرب و  مدنگ و  ام  ینعی  دنناسرب ؛ ییافکدوخ  هب  روشک  یلصا  یفرـصم  دراوم  یهنیمز  رد  ار  روشک  دنرداق  هک  دنداد  عالطا 

تیاعر دوخ  رد  ار  اھزیچ  نیا  ناریدـم  رگا  دوشب . اھراک  نیا  ات  تسا  مزال  ریدـم  رد  یھلا  یهذـخاوم  زا  سرت  یمالـسا و  ماظن  هب  داـقتعا  ناـمیا و  دـھعت و  تمھ و  اـما  میراد ؛

. دش دھاوخ  لصاح  تیقفوم  نآ  دننک ،

تلود  / ٠۵/١٣٨٠/٠۶ تایھ  یاضعا  یروھمج و  سیئر  رادید  رد  تانایب 

عقوت نم  دـنداد و  نم  هب  ار  شلوق  اجنیا  رد  یتجح  یاقآ  هک  یزیچ  نامھ  منکیم ؛ هفاـضا  ار  یزرواـشک  یهلاـسم  مدرک ، ضرع  ناـشیا  هب  هک  یاهتکن  هس  نآ  رب  زورما  نم 

افکدوخ نغور ، الامتحا  جنرب و  مدنگ و  ینعی  روشک ، ییاذغ  یلـصا  داوم  رد  ام  هک  تسا  نیا  نآ  و  دنتفگن -  هنافـساتم  هک  دنیوگب -  ار  نآ  مھ  سلجم  رد  ناشیا  هک  متـشاد 

! هن مدید  دـنروآیم ، ار  ییافکدوخ »  » یهملک سلجم  رد  ناشیا  منیبب  مدرک  زیت  شوگ  هچرھ  اما  میوش ؛ افکدوخ  میناوتیم  هک  دـنتفگ  مکحم  صرق و  نم  هب  ناشیا  میوش .

روشک نالا  دـنکب . ار  راک  نیا  دـناوتیم  ماهتخانـش ، نم  هک  یایتجح  یاقآ  نیا  هتبلا  اجک !؟ ییافکدوخ  اجک ، ندرب  شیپ  میربب . شیپ  ار  اـھنیا  میناوتیم  اـم  دـنتفگ  ناـشیا 

نم درک ؛ دـھاوخ  کمک  امتح  مھ  روھمج  سیئر  یاقآ  دـنک و  کمک  ناشیا  هب  یزیرهمانرب  تیریدـم و  نامزاس  هللااشنا  دـنک و  تمھ  دـیاب  ناشیا  تسا . هدامآ  راـک  نیا  یارب 

نآ دـندروآ و  مسا  سلجم  رد  یروھمج  سیئر  یاقآ  هک  یاهغدـغد  نآ  رگید  دریگ ، تروص  رگا  هک  تسا  یـساسا  یاھراک  وزج  راک  نیا  درک . مھاوخ  کمک  دوجو  یهمھ  اب  مھ 

. دندوب هتفگن  هدنب  هب  طقف  دندوب ، کیرـش  هغدغد  نآ  رد  مھ  ام  یزاجح  یاقآ  هتبلا  دمآ . دـھاوخن  شیپ  رادمتعیرـش  یاقآ  ناشیا و  یهبـش  هس  ود  یباوخیب  ای  یباوخمک و 

شود زا  ار  مدنگ  لکشم  دیاب  ام  دنتفگ . ام  هب  ار  هیـضق  نیا  دش ، فرطرب  لکـشم  یردق  هک  دعب  اما  دنتفگن ؛ لوا  زور  هس  ود  نامھ  هن ، دنتفگن ؛ زور  هد  ات  الثم  هکنیا  هن  هتبلا 

هک تسا  ییاھراک  اھنیا  دھد . رارق  دوخ  یاھهمانرب  روحم  رد  ار  راک  راھچ  نیا  تلود  میراذگب . یزرواشک  داھج  ترازو  نامدوخ و  زرواشک  شود  یور  میرادرب و  یناگرزاب  ترازو 

. دراد میقتسم  ریغ  طابترا  اھشخب  یضعب  هب  میقتسم و  طابترا  اھشخب  زا  یضعب  هب 

ماظن  / ١۵/١٣٨٢/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

تینما ینعی  تسا ؛ یزرواشک  یـساسا  داوم  رد  ییافکدوخ  مروت و  شھاک  لاغتـشا و  یداصتقا و  قنور  میھدیم ، تیمھا  اھنآ  هب  ام  هک  ییاھزیچ  یداـصتقا ، یهنیمز  رد 

رد هتبلا  مینک . یمقرکی  ار  مروت  دـیاب  ام  میوش . لـئان  فادـھا  نیا  هب  بولطم  دـح  هب  اـم  هرود ، نیا  رد  دـیاب  تسا و  یـساسا  مھم و  رایـسب  لـئاسم  اـھنیا  روشک . ییاذـغ 

؛ تسالاب یلیخ  مروت  حطـس  اما  دناهتـشاد ، ییاھدـشر  اھتفرـشیپ و  هتبلا  تسالاب . یلیخ  مروت  دـھدیم ، ناشن  رامآ  هک  روط  نآ  دـندرب ، مسا  هک  ییاھروشک  زا  یـضعب 

. مروایب ار  اھروشک  نیا  مسا  مھاوخیمن  نم  هک  تسا ، تخس  یلیخ  یگدنز  تسا و  لمحت  لباقریغ  الصا 

نازرواشک  / ١٣٨٢/١٠/١۴ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یزرواشک ناگدننکدیلوت  لئاسم  هب  دشاب و  هدش  یریگیپ  راگدنام و  تباث ، اھتسایس  یزرواشک ، تالوصحم  یزرواشک و  باب  رد  هک  تسا  نیا  اھراک  نیرتیـساسا  زا  یکی 

ام روشک  دسوپب . اھرابنا  رد  لوصحم  نیا  درک ، دیلوت  زایپ  ام  زرواشک  هک  دعب  لاس  اما  مینک ؛ دراو  زایپ  زایپ ، دوبمک  رطاخهب  ام  لاس  کی  هک  دـشابن  روطنیا  دوش . یگدیـسر 

هللادمحب مدرکیم و  دیکات  نم  هک  دوب  یزیچ  نامھ  نیا  دیدرگ . افکدوخ  مدنگ  دیلوت  رد  ابیرقت  روشک  دـش و  یبوخ  یگدـنراب  هللادـمحب  هتـشذگ  لاس  دـیدید  تسا . دعتـسم 

ینغ افکدوخ و  الماک  روشک  دیاب  مھ  تشوگ  نغور و  تاینبل ، لثم  مزال  داوم  یهیقب  رد  تسام ؛ مزال  داوم  زا  یکی  مدنگ  هتبلا  دندرک . لابند  ار  مدـنگ  ییافکدوخ  نالووسم ،

یهقطنم نیمھ  رد  میراد . یبوخ  عیـسو و  یاھتـشد  ام  تسا . نکمم  الماک  ام  رظن  هب  نیا  و  مینک ، لابند  ار  هلاسم  نیا  دیاب  ام  دـنک . رداص  ار  تالوصحم  نیا  دـناوتب  دوش و 

روشک یزرواشک ، یارب  یگدامآ  ظاحل  زا  دتفیب . راک  هب  دوش و  لاصحتسا  دیاب  هک  تسھ  یبیجع  عیسو  یاھتشد  ناتسزوخ  رد  دراد . دوجو  یبوخ  رایسب  عیـسو  تشد  مب 

. مینک تمھ  دیاب  نیاربانب  میراد ؛ یدعتسم 

شترا  / ١٣٨٢/١١/١٩ ییاوھ  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

دــندربیم و اـکیرما  هـب  ریمعت  یارب  دنتــشاذگیم و  اـمیپاوھ  لــخاد  ار  نآ  دــشیم ، بارخ  دــیراد ، امــش  زورما  هـک  ییاھهدــنگنج  زا  یاهـعطق  رگا  روـشک  نـیا  رد  زور  کــی 

امیپاوھ امـش  دوـخ  زورما  تسیچ ! هعطق  نیا  نورد  دـنادب  الـصا  یناریا  یماـظن  رگتعنـص  سدـنھم و  دوـش و  زاـب  ناریا  رد  هعطق  نیا  دـندادیمن  هزاـجا  ینعی  دـندنادرگیمرب ؛

دوخ ار  تاعطق  نیا  زورما  اما  میروایب ؛ اجک  زا  ار  نآ  میدنامیم  میتفرگیم و  ازع  ام  میرادن ، ار  هعطق  نالف  دنتفگیم  یتقو  گنج  لیاوا  دیروآیمرد . زاورپ  هب  ار  نآ  دیزاسیم و 

ار شربخ  دعب  دندروآ ، دوجوهب  ار  ییافکدوخ  داھج  اھنیا  تصـش  لاس  دودح  دوب . ییاوھ  یورین  دروآ ، دوجوهب  ار  ییافکدوخ  داھج  هک  شترا  رد  هطقن  نیلوا  دیزاسیم . امش 

. دیناوتیم مھ  ناناوج  امش  دناوتیم ، ییاوھ  یورین  نیاربانب  میدرک . داجیا  شترا  لک  رد  ار  نامزاس  نیا  مھ  ام  دنداد ، ام  هب 

« ييافکدوخ  » 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 9هاگياپ  هحفص 4 
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تلود  / ٠۴/١٣٨٣/٠۶ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

مدنگ ییافکدوخ  هب  ار  روشک  امش  هک  متفگ  ناشیا  هب  ییهسلج  رد  لبق و  لاس  هس  ود ، رد  هک  تسا  مدای  نم  تسا . لآهدیا  زا  رتالاب  مدنگ ، ییافکدوخ  یهلاسم  اتقیقح 

نیا هکنیا  یارب  نم  مینکیم . ار  راک  نیا  ام  تفگ  ناشیا  دینکب . ار  راک  نیا  مھاوخیم ؛ امش  زا  مراد  نالا  نم  متفگ  نم  مینکب . ام  ات  دنھاوخب ، ام  زا  تفگ  ناشیا  دیناسرب .

هـس فرظ  رد  اھنیا  هک  دـشیمن  مرواب  میوگب : ار  هیـضق  تقیقح  اما  مدرک ؛ لقن  ناشیا  لوق  زا  ار  بلطم  نیا  یمومع  ینارنخـس  یهسلج  ود  یکی ، رد  دوش ، تیبثت  هیـضق 

هک یزیچ  نآ  زا  امـش  هک  تسا  ییاھاج  نآ  زا  نیا  دش . دندرک و  تمھ  مھ  اھنیا  اما  دـش ؛ مھ  یگدـنراب  درک ؛ کمک  مھ  لاعتم  یادـخ  هتبلا  دـننکب . ار  راک  نیا  دـنناوتب  لاس 

. دیرتولج دشیم ، روصت 

هعمجزامن  / ١٣٨٣/٠٨/١۵ یاھهبطخ  رد  تانایب 

هنحص دراو  دروآ ، قوش  هب  ار  مدرم  هک  ییاھراعش  ییافکدوخ ؛ راعش  لالقتسا ، راعش  نید ، راعش  داھج ، راعـش  تلادع ، راعـش  بالقنا ؛ یاھراعـش  دننکیم  لایخ  ییهدع 

رادـتقا و میـشاب و  هدـش  هنھک  ام  تسا  نکمم  هن ، تسین ؛ ندـش  هدایپ  لباق  هدـش و  هنھک  دـندرک ، تمواقم  گنج  رد  لاس  تشھ  مدرم  درک و  طقاس  ار  توغاط  میژر  درک ،

روھقم اب  دـیما ، قوش و  اب  یفاک ، تیریدـم  اب  مزال ، نامیا  اب  رگا  ام  تسا . یقاب  دوخ  تبالـص  توق و  اب  لوصا  نآ  میدـش ؛ تسـس  ام  میـشاب . هداد  تسد  زا  ار  دوخ  تبالص 

تلادـع تسا ؛ مولعم  تشاد . دـھاوخ  یرتـشیب  یهولج  زورما  لوـصا ، ناـمھ  میوـش ، نادـیم  دراو  نانمـشد  یتاـغیلبت  یـسایس و  یاـھکلک  اھهویـش و  لـباقم  رد  ندـشن 

نینموملاریما نارود  تموکح  ینویلیم  دص  نیدنچ  ینویلیم و  هد  نیدـنچ  یهعماج  کی  رد  یعامتجا  تلادـع  اجک ، هنیدـم  یرفن  رازھ  هدزناپ  هد ، یهعماج  کی  رد  یعامتجا 

. درک ار  اھراک  نیا  نینموملاریما  و  اجک ؟

نازرواشک  / ١٠/١۴/١٣٨۴ رادید  رد  تانایب 

نیا یارب  گرزب  دـیع  کی  اتقیقح  نم  رظن  هب  تسا ، هدیـسر  مدـنگ  رد  ییافکدوخ  هب  روشک  دـش  مالعا  هک  هتـشذگ  لاس  تسا . مھم  یلیخ  ام  روشک  یارب  ییاذـغ  تینما 

نیا دش ؛ رکشتم  مھ  تلم  انئمطم  مدش ، رکـشتم  لد  قامعا  زا  دندرک ، کمک  راک  نیا  رد  هک  یملاع  ناناوج  زا  یزرواشک ، شخب  ناریدم  زا  نازرواشک ، زا  هدنب  دوب . روشک 

یارب دندرک ، لزلزتم  ار  ام  یزرواشک  یهیاپ  توغاط ، نارود  رد  هک  میتسھ  یروشک  نامھ  ام  دش . و  دوشب ، راک  نیا  هک  دـندرک  تمھ  یناناوج  نادرم و  دوب . یگرزب  یهثداح 

زورما تـیعمج -  شیازفا  نـیا  اـب  دـننک . تـسرد  ناـگناگیب -  نارگید -  یزرواـشک  تـالوصحم  یهـیقب  ناـشدوخ و  مدـنگ  یارب  رازاـب  هـکنیا  یارب  دـننک ؛ هتـسباو  ار  اـم  هـکنیا 

کی دـندادیم ، ام  هب  هک  یمدـنگ  نت  رھ  یارب  میـشاب ، ناگناگیب  جاتحم  مدـنگ  رظن  زا  اھنآ  زور  نآ  لثم  ام  دوب  اـنب  رگا  دراد -  تیعمج  بـالقنا  لوا  ربارب  ود  زا  شیب  ناـمروشک 

هب مدـنگ  رد  اـم  تلم  اـما  دـننک ؛ عـطق  ار  نیا  دنتـسناوتیم  دـندوب ، لـیام  هک  مھ  تقو  رھ  دـشیم ؛ راوـس  تلم  نیا  شود  یور  رب  ریقحت  نیگنـس  راـب  کـی  نیگنـس ، تـنم 

. دیسر ییافکدوخ 

ییاوھ  / ١١/١٨/١٣٨۴ یورین  لنسرپ  رادید  رد  تانایب 

ناـیرج رد  کـیدزن  زا  هدــنب  دوـب . ییاوـھ  یورین  درک ، داـجیا  دوـخ  رد  هـملک  یقیقح  یاـنعم  هـب  ار  ییاـفکدوخ  داـھج  هـک  شترا  زا  شخب  نـیلوا  مـھ  یگدــنزاس  یهـصرع  رد 

یـشترا هکنیا  هب  لیم  لالقتـسا ، هب  لیم  دـناهداد . ماجنا  ار  یـشزرااب  یاھراک  هک  مدوب ، شترا  یاـھنامزاس  ریاـس  رد  ییاوھ و  یورین  رد  ییاـفکدوخ  داـھج  یاـھتیلاعف 

دـش و یھتنم  یـشزرااب  گرزب و  یاـھراک  هب  دیـشک و  رـس  هک  دوـب  ورین  نـیا  رد  لوا  دـنک ، راـختفا  دوـخ  یتاذ  یورین  هـب  دریگب و  ـالاب  ار  دوـخ  رـس  دـناوتب  ناملـسم  یناریا و 

. درک زاب  ار  ییاھهرگ 

نانمس  / ٠٨/١٨/١٣٨۵ نایھاگشناد  رادید  رد  تانایب 

، اھمدقت اھتیولوا ، اھیزیرهمانرب ، رد  تقو  نآ  مینک ، صخـشم  ار  نیا  رگا  مینک . صخـشم  ار  نیا  دیاب  ام  تسیچ ؟ تفرـشیپ  یوگلا  تسا . مزال  مھ  تفرـشیپ » یوگلا  نییعت  »

یهماع تینھذ  هب  دـھدیم و  ناشن  ار  شدوخ  ناگبخن  یوگتفگ  رد  دروآیم ؛ یزاس  گنھرف  دوخ  لاـبند  هب  دراذـگیم ؛ رثا  اـم  یاھیراذگهیامرـس  و  اھیدـنبنامز ، اـھهمانرب ،

؟ مینک رداص  اجک  هب  ار  یزیچ  هچ  مینک ؟ دراو  اجک  زا  ار  یزیچ  هچ  دراذگیم ؛ رثا  روشک  تادراو  تارداص و  رد  یتح  دوشیم ؛ زیررس  مدرم 

؛ مینکیمن در  میراد و  لوبق  ار  اھنیا  بلغا  ام  تسا ؛ لومعم  ایند  رد  هتفرـشیپ  روشک  تفرـشیپ و  یارب  ییاھفیرعت  تسیچ ؟ تفرـشیپ  هک  مینک  صخـشم  میھاوخیم  ـالاح 

یلکب نارگید  زا  هکنیا  هن  دشاب . افکدوخ  دیاب  یساسا  یتایح و  لئاسم  رد  روشک  ییافکدوخ ؛ تسا . تفرشیپ  لیلد  اھنیا  روشک ؛ ندش  یتعنص  ارف  ندش و  یتعنص  الثم 

مھ وا  دوشن ؛ لکـشم  راچد  دروآ ، تسد  هب  ار  نآ  تساوخ  رگا  هک  دـنک  میظنت  ار  شطباور  یروط  دراد ، جایتحا  یزیچ  رد  یروشک ، اـی  یـسک  هب  رگا  اـما  هن ؛ دـشاب ، زاـینیب 

. نیا ینعی  ییافکدوخ  تسا ؛ روشک  نآ  زاین  دروم  هک  دشاب  هتشاد  یزیچ 

هعسوت  / ١٣٨٧/١٠/٢١ مجنپ  همانرب  یلک  یاھتسایس  غالبا 

همھ زا  یدنمهرھب  تاقیقحت و  هعسوت  اب  ییافکدوخ  بیرـض  شیازفا  یعافد ، عیانـص  یزاسزاب  یزاسون و  یعافد و  هتفرـشیپ  یاھرازفامرن  ون و  یاھیروانف  شناد و  بسک 

. روشک یتعنص  یاھتیفرظ 

١٣٨٨/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمتسیب  مسارم  رد  تانایب 

دشاب . یکتم  مدرم  هب  دشاب ، یکتم  دوخ  تلم  هب  ماظن ، کی  تلود ، کی  هک  تسانعم  نیا  هب  روشک  تیریدم  رد  یلم  تزع 

رد دشاب و  هتـشاد  زاین  وا  هب  ایند  مھ  یزیچ  دریگیم ، دراد ، زاین  ایند  زا  یزیچ  رگا  دناوتب  دسرب ، یئافکدوخ  تردق  هب  روشک  هک  تسا  نیا  هب  یداصتقا  لئاسم  رد  یلم  تزع 

. دشابن روھقم  دشابن ، بولغم  دریگب ؛ وا  زا  لباقم 

لاس ٩٠  / ١٣٩٠/٠١/٠١ زاغآ  رد  یوضر  رھطم  مرح  رد  تانایب 

زا تسا ، نیزنب  هک  ار  تفن  یهدروآرف  یدایز  غلابم  تفن ، یهدننکدیلوت  روشک  ام  تسا ؛ هدوب  نیمھ  نامز  لوط  رد  ام  راک  تالکـشم  زا  یکی  مینکیم . میرحت  ار  نیزنب  دـنتفگ 

، دـنوش راـک  هب  تسد  اـھنآ  هکنآ  زا  لـبق  اـم ، روشک  نیلوئـسم  دوش . دراو  نیزنب  میراذـگیمن  تسا ، یمالـسا  یروـھمج  فعـض  هطقن  نیا  دـنتفگ  اـھنیا  میدرکیم . دراو  جراـخ 

قالخ ماوقاب ال  نیدلا  اذھ  دیوی  نا هللا  . » دوب اھنآ  میرحت  تکرب  هب  نیا  دش ؛ افکدوخ  ام  زیزع  روشک  نیزنب ، دیلوت  رد  هک  دیسر  یئاج  هب  راک  دندش . تامدقم  یهیھت  لوغشم 

دنفـسا رخآ  هک  مھ  یھاگـشیامن  نیمھ  رد  ار  نیا  نم  میدش . زاینیب  نیزنب  ندرک  دراو  زا  ام  دـندرک ، شالت  دـنداتفا ؛ رکف  هب  ام  نیلوئـسم  اھنآ ، میرحت  یهلیـسو  هب  مھل .»

دنتفگ ام  هب  مینک ، هیھت  جراخ  زا  ار  شرازبا  میتفر  مینک ، دیلوت  ار  هاگتـسد  نیا  میتساوخیم  ام  هک  دنتفگ  نم  هب  مدینـش . ناوج  نادنمـشناد  نیا  زا  رفن  دـنچ  نابز  زا  میتفر ،

. میتخاس ار  نیا  هناگیب  هب  جایتحا  نودب  میدرک ، شالت  میدیـشک ، تمحز  میدرک ، رکف  لخاد  میدمآ  مینک . تسرد  دیاب  نامدوخ  میدیمھف  میھدیمن ؛ امـش  هب  دیمیرحت ، امش 

رایتخا رد  هک  یئاھرازبا  نیرتهدنرب  زا  ار  نمشد  ینعی  دندرک ؛ دروخرب  روجنیا  نمـشد  یاھمیرحت  اب  مدرم ، داحآ  مھ  روشک ، نیلوئـسم  مھ  تسا . هنادنمـشوھ  دروخرب  نیا ،

. فعاضم یاھتمھ  زا  رگید  یکی  مھ  نیا  دیتفرگ . و  دیریگب ؛ نمشد  تسد  زا  ار  هحلسا  امش  یگنج ، کی  رد  هک  تسا  نیا  لثم  دندرک . مورحم  تشاد ،

لاس ٩٠  / ١٣٩٠/٠١/٠١ زاغآ  رد  یوضر  رھطم  مرح  رد  تانایب 

، تسا یمالـسا  یروھمج  فعـض  هطقن  نیا  دـنتفگ  نانمـشد ] ] اھنیا میدرکیم . دراو  جراخ  زا  تسا ، نیزنب  هک  ار  تفن  یهدروآرف  یدایز  غلاـبم  تفن ، یهدـننکدیلوت  روشک  اـم 

« ييافکدوخ  » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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روشک نیزنب ، دیلوت  رد  هک  دیـسر  یئاج  هب  راک  دندش . تامدـقم  یهیھت  لوغـشم  دـنوش ، راک  هب  تسد  اھنآ  هکنآ  زا  لبق  ام ، روشک  نیلوئـسم  دوش . دراو  نیزنب  میراذـگیمن 

، دندرک شالت  دنداتفا ؛ رکف  هب  ام  نیلوئسم  اھنآ ، میرحت  یهلیـسو  هب  ( ١ «.) مھل قالخ  ماوقاب ال  نیدلا  اذھ  دیوی  نا هللا  . » دوب اھنآ  میرحت  تکرب  هب  نیا  دـش ؛ افکدوخ  ام  زیزع 

ام هک  دنتفگ  نم  هب  مدینش . ناوج  نادنمشناد  نیا  زا  رفن  دنچ  نابز  زا  میتفر ، دنفسا  رخآ  هک  مھ  یھاگـشیامن  نیمھ  رد  ار  نیا  نم  میدش . زاینیب  نیزنب  ندرک  دراو  زا  ام 

میدمآ مینک . تسرد  دیاب  نامدوخ  میدیمھف  میھدیمن ؛ امش  هب  دیمیرحت ، امش  دنتفگ  ام  هب  مینک ، هیھت  جراخ  زا  ار  شرازبا  میتفر  مینک ، دیلوت  ار  هاگتـسد  نیا  میتساوخیم 

اب مدرم ، داـحآ  مھ  روشک ، نیلوئـسم  مھ  تسا . هنادنمـشوھ  دروخرب  نیا ، میتخاـس . ار  نیا  هناـگیب  هب  جاـیتحا  نودـب  میدرک ، شـالت  میدیـشک ، تمحز  میدرک ، رکف  لـخاد 

زا ار  هحلسا  امش  یگنج ، کی  رد  هک  تسا  نیا  لثم  دندرک . مورحم  تشاد ، رایتخا  رد  هک  یئاھرازبا  نیرتهدنرب  زا  ار  نمشد  ینعی  دندرک ؛ دروخرب  روجنیا  نمـشد  یاھمیرحت 

. فعاضم یاھتمھ  زا  رگید  یکی  مھ  نیا  دیتفرگ . و  دیریگب ؛ نمشد  تسد 

تلود  / ٠۶/١٣٩٠/٠۶ تایھ  یاضعا  یروھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

رد هک  دش  بجوم  اھمیرحت  نیمھ  بخ ، دوب . هدننکجلف  هن  دوب ، دنمشوھ  نانچنآ  هن  اھمیرحت  نیا  هک  مینیبیم  اما  هدننکجلف ؛ یاھمیرحت  ای  دنمشوھ  یاھمیرحت  دنتفگ  اھنآ 

تادـیلوت یهنیمز  رد  ار  یگرزب  یئاھراک  میروایب ؛ دوجو  هب  یملع  یاھهنیمز  رد  ار  یبوخ  کرحت  میـسرب ؛ یئاـفکدوخ  هب  میتشادـن ، یئاـفکدوخ  هک  یئاـھزیچ  زا  یرایـسب 

. میسرب مینک ، یثنخ  ار  میرحت  نیا  هکنیا  یارب  ینوگانوگ  یاھهار  هب  و  میشاب ؛ دھاش  نامروشک  رد  یماظنریغ  یماظن و  یتعنص و 

ناریا  / ١٣٩١/١١/١٩ یمالسا  یروھمج  شترا  یئاوھ  یورین  نانکراک  زا  یعمج  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

هک دوب  یزور  کی  دـنکیم . کرد  ار  یمھم  قیاقح  ناسنا  یدامتم ، یاھلاس  نیا  لوط  رد  ناریا  یمالـسا  یروھمج  شترا  ییاوھ  یورین  هب  یلومعم  فراـعتم و  هاـگن  کـی  اـب 

؛ دیزاسیم یـشزومآ  یامیپاوھ  امـش  زورما  دینک . راک  نآ  یور  دینک و  ریمعت  دیتشادن  هزاجا  دیتسناوتیمن و  دـیتشاد ، رایتخا  رد  هک  ار  ییاھامیپاوھ  یهعطق  کی  یتح  امش 

رد تکرح  راکتبا و  قشع و  دادعتـسا و  میظع  نایرج  دـینکیم . دـیلوت  ار  هدـیچیپ  یاھهعطق  دـیھدیم ؛ ماجنا  یرادار  مھم  یاھراک  دـیزاسیم ؛ زاسهیبش  دـیزاسیم ؛ هدـنگنج 

، یمالـسا یروھمج  نیفلاخم  یتح  زورما  هک  تسا  ینایرج  کی  روشک ، رـسارس  رد  حلـسم و  یاھورین  رد  شترا ، لک  رد  ییاوھ ، یورین  رد  ییافکدوخ  یرواـبدوخ و  تھج 

ار و اـھتلم  راـیتخا  دوب  هدرک  شـالت  یماـظن  مجاـھت  حالـس و  کـمک  هب  روز و  رز و  کـمک  هب  هک  هطلـس  ماـظن  دـنوشب . نآ  رکنم  دـنناوتیمن  مھ  یمالـسا  یروھمج  نانمـشد 

یتسینویھـص و یاـھیناپمک  مھ  ناشرـس  تشپ  هک  روز -  رز و  ناـبحاص  اھتردـقربا و  هب  یهیکت  نودـب  اـھتلم  هـک  دـناروابب  دریگب و  تـسد  رد  اـیند  رـسارس  رد  ار  اـھروشک 

؛ دینک هظحالم  امش  زورما  دیتسکش . مھ  رد  ار  نیا  امـش  دننک ، ادیپ  لالقتـسا  تیوھ و  تیـصخش و  تمظع و  هب  یھار  دنناوتیمن  دندوب -  هدیـشک  فص  یتسینویھـصریغ 

ار دوخ  لقتـسم  فرح  لاس  یـس  ناریا  تلم  دنیاجک . اھنآ  دییاجک ، امـش  دینیبب  دندوب ؛ اکیرمآ  تردق  یهرطیـس  رد  لاس  یـس  هک  ییاھتلم  اب  دـینک  هسیاقم  ار  ناریا  تلم 

 - دـندوب اـکیرمآ  یهرطیـس  رد  لاـس  یـس  نیا  رد  هک  دـندوب  دنتـسھ و  ییاـھتلم  ییاـھتلود ، تساـجنیا . تفگ و  هن »  » نارگهطلـس هب  درک ؛ رارکت  ار  دوخ  قح  نخـس  تفگ ؛

اب دوخ ، تکرح  اب  ناریا  تلم  دـییاجک . امـش  دـنیاجک ، اھنآ  دـینیبب  دنتـسھ ؛ مھ  اھنآ  دـندوب -  هتخادـنا  نارگهطلـس  یاپ  ریز  ار  ناـشاھتلم  هک  اـکیرمآ  یهدرپسرـس  یاـھتلود 

ناریا تلم  ار  نیا  داتسیا . ناوتیم  داتسیا و  نایوجهطلـس  ناگناگیب و  یهطلـس  لباقم  رد  دیابیم  ناوتیم و  هک  درک  تابثا  ادخ ، هب  لکوت  اب  دوخ ، یروابدوخ  اب  دوخ ، لالقتـسا 

تکرب هب  یگداتـسیا ، تکرب  هب  تساجک ؟ زورما  دوب ؟ اجک  یـسایس  ذوفن  یروانف و  تفرـشیپ و  ندـمت و  ملع و  یهلفاـق  رد  ناریا  تلم  شیپ  لاـس  یـس  تسا . هدرک  تاـبثا 

رگید یاھتلم  یارب  مھ  تسا ، هبرجت  هدنیآ  یاھلـسن  ناریا و  تلم  دوخ  یارب  مھ  تسا ؛ هبرجت  کی  نیا  دوخ ؛ یاھدادعتـسا  یهمھ  ندروآ  نادیم  هب  تکرب  هب  ادـخ ، هب  لکوت 

ناریا تلم  اـم  دـیھدب . همادا  دـیاب  ار  نیا  دوب . یرواـبدوخ  هب  یکتم  هک  یتکرح  یگداتـسیا و  نیا  رد  تساـھهنومن  زا  یکی  یمالـسا  یروھمج  ییاوھ  یورین  تسا و  هبرجت 

. تسا یتکربرپ  هار  هار ، نیا  میھدب . همادا  ار  نیا  دیاب 

١٣٩٢/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمراھچ  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

یهداـتفابقع تلم  نآ  تسناوـت  نآ  رب  یهیکت  اـب  هک  یلوـصا  نآ  تسا ؛ اـم  راوـگرزب  ماـما  لوـصا  ناـمھ  اـم  هار  یهشقن  تـسیچ ؟ اـم  هار  یهـشقن  مـیراد . هار  یهـشقن  اـم 

. دھدیم لیکشت  ار  ام  هار  یهشقن  دروخیم و  ام  درد  هب  مھ  هار  یهمادا  رد  هک  تسا  یلوصا  لوصا ، نیا  زارفارس . ورشیپ و  تلم  نیا  هب  دنک  لیدبت  ار  هدنکفارس 

)...(

اب یهلباقم  تسا ؛ مورحم  تاقبط  زا  عاـفد  تسا ؛ عیزوت  دـیلوت و  رد  یداـصتقا  تلادـع  تسا ؛ یئاـفکدوخ  هب  یهیکت  تسا ؛ یلم  داـصتقا  هب  یهیکت  ماـما  لوصا  داـصتقا ، رد 

مارتحا هیامرس ، هب  مارتحا  تیکلام ، هب  مارتحا  اما  دنکیم ، در  ار  یرادهیامرس  یهناملاظ  گنھرف  ماما  مھ -  رانک  رد  اھنیا  تسا -  تیکلام  هب  مارتحا  یرادهیامرس و  گنھرف 

تـسا یئاھزیچ  اھنیا  تسا ؛ داصتقا  یهنیمز  رد  ماما  لوصا  اھنیا  یلم ؛ داصتقا  رد  لالقتـسا  یناھج ؛ داصتقا  رد  ندـشن  مضھ  نینچمھ  دـھدیم ؛ رارق  دـیکات  دروم  ار  راک  هب 

. تسا حضاو  ماما  تاشیامرف  رد  هک 

١٣٩٢/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمراھچ  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

دیاب تشادن ، لوپ  رگا  و  تشاد ؛ لوپ  رگا  دشیم ، نادرگرـس  اپورا  یاھناتـسرامیب  رد  تفریم  دیاب  ام  رامیب  هدـیچیپ ، یکدـنا  یحارج  کی  یارب  نامرد ، تشادـھب و  یهنیمز  رد 

رد نارھت ، رد  طـقف  هن  دریگیم ؛ ماـجنا  یکـشزپ -  یحارج و  یهنیمز  رد  مھم  یاـھراک  هیر ، دـنویپ  دـبک ، دـنویپ  گرزب -  یاـھیحارج  نیرتهدـیچیپ  اـم  روـشک  رد  زورما  درمیم .

لالقتسا هب  یتایح ، مھم و  رایسب  یهنیمز  نیا  رد  درادن ؛ ناگناگیب  هب  یجایتحا  هنیمز  نیا  رد  ناریا  تلم  دراد . دوجو  زورما  اھیئاناوت  نیا  تسدرود . یاھرھش  زا  یرایـسب 

. تسا هدیسر  یئافکدوخ  و 

شترا  / ١٣٩٢/١١/١٩ ییاوھ  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

رد تسا  هثداح  نیا  ریثاـت  تسا ، هتفرگ  رارق  تلفغ  دروم  هثداـح  نیا  راـثآ  هثداـح و  نیا  لـیلحت  رد  هک  ییاـھزیچ  زا  یکی  دوب . یتکربرپ  یهثداـح  کـی  نمھب  مھدزون  یهثداـح 

مھدزون یهثداح  دوب ؛ هدش  لمحتم  ناگناگیب  تلاخد  طلـست و  زا  ار  جـنر  نیرتشیب  هک  توغاط  نامز  یعامتجا  ماظن  زا  یـشخب  ینعی  شترا ؛ رد  اجک ؟ رد  لالقتـسا ؛ داجیا 

اھـشخب یهیقب  رد  دعب  ییاوھ و  یورین  رد  لوا  شترا -  لک  رد  ار  ساسحا  نیا  درک . رادـیب  ار  لالقتـسا  ساسحا  ینامزاس ، نینچ  کی  رد  یھاگتـسد و  نینچ  کی  رد  نمھب 

هب نآ  رد  ییافکدوخ » داھج   » هک ییاج  نیلوا  متفگیم ، الاح  نیمھ  ناتـسود  هب  اذل  درک . جراخ  زادناتسد  رگهلخادم و  ناگناگیب  ذوفن  رتچ  ریز  زا  ار  دوخ  ناوتیم  هک  درک  هدـنز 

، دوب مھم   [ مھ  ] حلسم یاھورین  یارب  دوب ، مھم  شترا  یارب  یروابدوخ  لالقتسا و  یهیحور  نیا  درک . ادیپ  شرتسگ  شترا  لک  رد  جیردتب  دعب  دوب ؛ ییاوھ  یورین  دمآ ، دوجو 

تسا مھم  مھ  هدنیآ  یارب  تسا ، مھم  مھ  زورما  ات 

یتمواقم  / ١٣٩٢/١٢/٢٠ داصتقا  یاھتسایس  نییبت  هسلج  رد  تانایب 

دریگب لکش  یروط  روشک  یلخاد  دیلوت  دیاب  وراد . اذغ و  لوا  یهجرد  رد  تسا ؛ یساسا  یدربھار و  مالقا  تینما  یتمواقم ] یاھتسایس  یاھهفلوم  زا   ] مشش یهلئـسم 

دیاب هدش . غالبا  هک  تسا  ییاھتـسایس  نیا  رد  یـساسا  یاھهفلوم  زا  یکی  نیا  دوشن ؛ لکـشم  راچد  وراد  یهنیمز  رد  هیذغت و  یهنیمز  رد  یطیارـش ، چـیھ  رد  روشک  هک 

. دریگب رارق  هجوت  دروم  هدننک  تیافک  الماک  یاھهنیمز  یتسیاب  میشاب ، افکدوخ 

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

اعقاو راک و  رد  تسا  یاهقباسشوخ  یارزو  وزج  نم  رظن  زا  ناشیا  دـنکب . راک  دـناوتیم  اـعقاو  یتجح  یاـقآ  هک  تسا  نیا  نم  داـقتعا  هتبلا  تسا . مھم  مھ  یزرواـشک  شخب 

« ييافکدوخ  » 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 9هاگياپ  هحفص 6 
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ینعی دـیایب ؛ دوجوهب  ییاـفکدوخ  دـیاب  یتاـیح  تـالوصحم  دـیلوت  رد  هک  تسا  نیا  میراد ، عقوت  هعوـمجم  زا  ناـشیا و  زا  اـم  هک  یزیچ  نآ  اـھتنم  دـننکب ؛ ار  راـک  نیا  دـنناوتیم 

ییافکدوخ هب  دـیاب  یتاـیح  داوم  رد  میـسرب ؛ ییاـفکدوخ  هب  دـیاب  اـم  اـھنیا . دـننام  و  تسا ، رتنازرا  نوریب  مدـنگ ، اـقآ  هک  دـینکن  هاـگن  نآ  نیا و  پگ  فرح و  هب  ار  ییاـفکدوخ 

. میسرب

هک ام  ناتـسود  اـجنآ  دوب -]  ] نادـمھ رفـس  مرظن  هب   - اھناتـسا زا  یکی  میدوب  هتفر  متفگ  یناـحور  یاـقآ  هب  تقوکـی  نم  مینک . هدافتـسا  یتسیاـب  یزرواـشک  ناسدـنھم  زا 

سدنھم یاھناوج  هک  دش  مولعم  دندیسرپ ، یتقو ] [ ؛ دراد یبوخ  یلیخ  قنور  ناتسا  نآ  نوگانوگ  قطانم  یاھیزرواشک  هک  ام  هب  دنداد  عالطا  دندرکیم ، یـسررب  دنتفریم 

نیا هب  دـنکیم  کمک  نیا  دـناهدرک ؛ شوگ  ار  اھنیا  فرح  دـناهدرک ، کمک  اھنیا  هب  اجنآ و  دـناهتفر  تشاد . مھ  دایز  هناتخبـشوخ  ناتـسا  نآ  دـناهتفرگ و  راکهب  اھنیا  ار  یزرواشک 

یدنبمیـسقت کی  دـھاوخیم ، یزیرهمانرب  کی  دـھاوخیم ، ییاسانـش  کی  دـھاوخیم ، ناوخارف  کی  تسین ؛ مھ  یتخـس  راک  یلیخ  دـھاوخیم ؛ یزیرهماـنرب  کـی  نیا  راـک .] ]

. دوشب هدافتسا  اھنیا  زا  هک  دیھدب  ماجنا  دیناوتیم  ار  اھراک  نیا  دھاوخیم و 

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

، تسین یناوخزجر  راعش و  دریگب ، رارق  یمالسا  ندمت  یهلق  دناوتیم  ناریا  میوگیم  اھراب  یمالـسا و  ندمت  میوگیم  اھراب  نم  هکنیا  دورب . شیپ  دناوتیم  روشک  نم ! نازیزع 

میھدـب و تفرـشیپ  ار  ناـمیزرواشک  میھدـب ، تفرـشیپ  ار  نامتعنـص  میھدـب ، تفرـشیپ  ار  ناـمداصتقا  میناوـتیم  اـم  میناوـتیم ؛ اـم  تسا . روـشک  یاـھتیعقاو  هب  هاـگن  نـیا 

ار تیلوئـسم  نآ  قح  تسا  لوئـسم  سکرھ  متفگ ، لوا  هک  روطنامھ  دننک . شالت  دیاب  نیلوئـسم  میروایب ؛ دوجو  هب  تسا  مزال  ییافکدوخ  هک  ییاھاجنآ  رد  ار  ییافکدوخ 

. دھدب ماجنا  ار  مزال  شالت  دنک و  ادا 

شترا  / ١١/١٩/١٣٩۶ ییاوھ  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

هدرک  ] اـھراک یلیخ  ییاوھ  یورین  دوب . لاـعف  بوـخ و  مھ  یلیخ  درک ، عورـش  ار  ییاـفکدوخ  داـھج  تازیھجت و  زاـسوتخاس  هک  دوـب  شترا  رد  ییاـج  نیلوا  ییاوـھ ، یورین 

عورـش دـندوب ، زور  نآ  هک  یتمھاـب  دارفا  امـش ، یورین  رد  دـیدرک ، عورـش  امـش  ار  یگدـنزاس  تسا . نیا  مھ ]  ] یکی تسا ، داـیز  یلیخ  ییاوھ  یورین  یاھناتـساد  تسا ؛]

امـش دادعتـسا  دیناوتیم ؛ اھامـش  دیزاسب ؛ دیزاسب ؛ مھ  دینک ، یزاسون  مھ  ار ، تازیھجت  دیھدب . ماجنا  ار  راک  نیا  دیناوتیم  دیتسھ و  دنتـسھ ، هللادمحب  مھ  نالا  دندرک ؛

هن لقع ، هن  قالخا ، هن  نید ، هن  درادـن ؛ یرگید  زیچ  چـیھ  لوپ  زا  ریغ  تسا ؛ لوپ  دراد  هک  یزیچ  اھنت  متفگ  هدـنب  اھروشک ، نیا  زا  یکی  یهراـبرد  تسا . بوخ  یلیخ  اـھناوج 

ییاناوت دیراد ، دادعتسا  دیراد : ار  رگید  زیچ  همھ  اما  دشابن ، ناترایتخا  رد  یلیخ  لوپ  تسا  نکمم  امـش  دنتـسھ . یروجنیا  اھیـضعب  دراد ؛ لوپ  طقف  تراھم ؛ هن  ییاناوت ،

تخاس مھ ] - ] تسا نیا  رتمدقم  همھ  زا  هک  دوخ  سفن  ینعی ]  -] دوخ نتخاس  رد  مھ  سپ  دیزاسب . دیناوتیم ؛ دـیراد . یگدـنزاس  تردـق  دـیراد ، راکتبا  تردـق  دـیراد ، یرکف 

. دیھدب دشر  دیناوتیم  هچرھ  ار  ناتنامزاس  دینک ؛] شالت   ] نامزاس نتخاس  مھ ]  ] تازیھجت و

١٣٩٧/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھن  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

ماکحتـسا رد  وا ، یزوریپ  دـش . زوریپ  مھ  راوگرزب  ماـما  نینموملاریما ، لـثم  یزوریپ . نآ  تیمولظم ، نآ  رادـتقا ، نآ  تسا ؛ یدـعب  یهطقن  نآ  مھ  راوگرزب  ماـما  ییاـھن  یزوریپ 

ادیپ ققحت  ماما  تلحر  زا  دعب  ماما ، یاھوزرآ  زا  یرایسب  دھدیم ؛ ناشن  ار  شدوخ  یمالسا  ماظن  تفرشیپ  هعسوت و  دشر و  رد  یمالسا و  ماظن  یاقب  رد  یمالـسا ، ماظن 

رد یمالـسا  یروـھمج  روـشک و  ذوـفن  یهحفـص  یهعـسوت  روـشک ، یـسایس  تفرـشیپ  روـشک ، یرواـنف  یملع و  تفرـشیپ  روـشک ، یئاـفکدوخ  روـشک ، یرواـبدوخ  درک ؛

ادیپ ققحت  اھوزرآ  نیا  زا  یرایـسب  دوب . ماما  شور  ماما و  هار  ماما و  نامتفگ  یزوریپ  نیا  داتفا و  قافتا  هک  دوب  ییاھزیچ  اھنیا  اقیرفآ ؛ لامـش  ایـسآ و  برغ  عیـسو  یهقطنم 

نیمھ تفای و  دھاوخ  یرتشیب  تمظع  التعا و  زورهبزور  ام  راوگرزب  ماما  یمالـسا  یروھمج  درک و  دھاوخ  ادـیپ  ققحت  هللانذاب  ماما  یاھوزرآ  زا  رگید  یرایـسب  تسا و  هدرک 

. تسا هدرک  یبصع  هچاپتسد و  ار  نانمشد  هک  تسا 

نایوجشناد  / ١٣٩٧/٠٨/١٢ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

هجیتن دراد ؛ هگن  بقع  دنک و  جلف  ار  روشک  دنک ، جـلف  ار  داصتقا  هکلب  هک  داد  ماجنا  نیا  یارب  ار  میرحت  دوب . روشک  نتـشاد  هگن  بقع  ندرک و  جـلف  میرحت ، زا  شفدـھ  اکیرمآ [

هک دوب  هدرک  تداـع  یداـمتم  یاـھلاس  لوط  رد  ناریا  تلم  میدوب ، هدرک  تداـع  اـم  هتفرگ . تعرـس  روشک  رد  ییاـفکدوخ  تمـس  هب  تکرح  هک  هدـش  نیا  هجیتـن  هدـش ؟ هچ 

کی زاب  ادـعب  نم  الاح  هک  شندرک ، دـیلوت  نتخاس و  غارـس  هب  میورب  نامدوخ  لوا  ار  زیچهمھ  هک  میدرک  تداع  دـندرک ، هک  ییاھمیرحت  تکرب  هب  الاح  ام  دـنک . دراو  ار  زیچهمھ 

رد یمھم  یاھراک  لوغـشم  ناـگتخومآشناد - هچ  یھاگـشناد ، نایوجـشناد  هچ   - رکفشوخ یاـھناوج  زا  لاـعف  یاـھهورگ  هورگ ، اھدـص  زورما  درک . مھاوخ  نیا  هب  یاهراـشا 

میداـتفا رکف  هب  میدـش ، میرحت  نوـچ  اـم  تسا . میرحت  رثا  رب  نیا  دـنھدیم . ماـجنا  اـھنیا  هچنآ  هب  درک  مھاوـخ  زاـب  یاهراـشا  کـی  مدرک  ضرع  ادـعب  ـالاح  هک  دـنروشک  حـطس 

ییاکیرمآ فرط  یپردیپ  یاھتسکش  اھنیا  دینیبب ؛ دروخ . تسکـش  مھ  تسایـس  نیا  رد  اکیرمآ  ینعی  دش  ام  عفن  هب  مھ  میرحت  سپ  مینک .] عفر   ] نامدوخ ار  نامیاھزاین 

. تسا

شترا  / ١٣٩٧/١١/١٩ ییاوھ  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

، میدرکن داھنـشیپ  مھ  اـم  دوخ  بـالقنا ؛ یاروش  فرط  زا  مدوب  یماـظن  یاـھراک  لوئـسم  مدوب و  عاـفد  ترازو  رد  نم  تقو  نآ  دوب ؛ ییاوھ  یورین  راـکتبا  ییاـفکدوخ ، داـھج 

، میدرک بیوصت  میدرک ، دییات  ام  دنتشاذگ ؛ ناشدوخ  مھ  ار  شمسا  ییافکدوخ ؛ داھج  مان  هب  مینک  تسرد  یتالیکشت  کی  میناوتیم  ام  دنتفگ  دندرک ؛ داھنشیپ  اھنآ  هکلب ] ]

داـھج ندرک و  شـالت  هب  دـندرک  عورـش  دـندش و  یعمج  کـی  دوب ، رفاـمھ  ناـشنیب  دوب ، رـسفا  ناـشنیب  دـندرک . ییاوھ  یورین  یاـھناوج  دوـخ  ار  راـک  ـالاو  میدرک  یناـبیتشپ 

. هداد ماجنا  روشک  رد  هھد  دنچ  نیا  لوط  رد  ار  یگرزب  راک  هچ  ییافکدوخ  داھج  هک  دینادیم  ناتیاھینف -  - امش لقاال  بخ  هک  داتفا  هار  شترا  رد  ییافکدوخ 

ماظن  / ١٣٩٨/٠٢/٢۴ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

رد بالقنا  لیاوا  نامھ  هدوب . حرطم  ییافکدوخ  یهلئـسم  الاح  ات  بالقنا  لوا  زا  تسا . ییافکدوخ  یهلئـسم  تسا ، مزـال  داـصتقا  یهنیمز  رد  هک  یرگید  یـساسا  راـک  کـی 

. تفرگ ماجنا  هنیمز  نیا  رد  ینوگانوگ  یاھراک  یلیخ  بخ  نادیم و  طسو  دمآ  هاپـس  هک  مھ  دـعب  داتفا ؛ هار  ییافکدوخ  داھج  یماظن ، یاھـشخب  شترا ، نوگانوگ  یاھـشخب 

. تشاد دوجو  اعقاو  روشک  رد  ییافکدوخ  یهنیمز  دندوب و  اھراک  نیا  لابند  یگدنزاس  داھج  رد  اھناوج 

یکی نیا  مھ  دش . دمحلا  دندرک ، تمھ  دنسرب . مدنگ  ییافکدوخ  هب  ات  دش  هتـساوخ  دندوب ]  ] یزرواشک باب  رد  هک  ینیلوئـسم  زا  هناتخبـشوخ  ام ، تادیلوت  رد  مھ  دعب 

درک و شالت  دوشیم  درک ، راک  دوشیم  دیـسر ، ییافکدوخ  هب  دوشیم  اھزیچ  یهمھ  رد  دـش . نیمات  مدـنگ  ییاـفکدوخ  لاـس  ود  لاـس ، کـی  ـالبق  مھ  هدـش ، ریخا  لاـس  ود 

. دیسر ییافکدوخ  هب  دیاب  اھزیچ  نیا  رد  تسا ؛ یرادماد  ای  ینغور ، یاھهناد  وج ، مدنگ ، تسا : ییاذغ  داوم  هک  تسا  ییاھزیچ  نیا  مھ  هدمع 

دنتفگ دوب . یداصتقا » یهفرص   » نآ و  درک ؛ رود  ییافکدوخ  زا  ار  ام  هک  ام  یریگمیمصت  یاھهاگتسد  رد  دش  دراو  هنافـساتم  یاهھرب  کی  رد  یاهزات  رکف  کی  یدیدج ، رکف  کی 

یهفرـص تقو  کی  تسا  نکمم  تسا ، مولعم  هلب  بخ ، مینک . دراو  ار  مدـنگ  هک  تسا  نیا  هب  یداـصتقا  یهفرـص  درادـن ؛ یداـصتقا  یهفرـص  مدـنگ  ییاـفکدوخ  مدـنگ و  دـیلوت 

؟ دنکیم ار  راک  نیا  ایند  لقاع  تلود  مادک  دینکیم ؟ راک  هچ  دنتخورفن ، مدنگ  امش  هب  دنتفرگ ، ار  تادراو  یولج  دنتفرگ ، ار  امـش  مدنگ  یولج  یتقو  اما  دشاب ؛ نیا  رد  یداصتقا 

. تسا نیا  یداصتقا  یهفرص  دوریم ؛ شورف  ایند  رد  رتنارگ  نارفعز  نوچ  دینک ، دراو  ار  مدنگ  دیراکب ، نارفعز  الثم  دیورب  دنتفگ 

جیلخ یهراتـس  ناونع  هب  سابعردـنب  رد  هک  یزاگ  تاناعیم  هاگـشیالاپ  نیا  دـندرک ؛ هراشا  روھمجسیئر  یاقآ  الاح  روج . نیمھ  مھ  نیزنب  روج ، نیمھ  مھ  تفن  یهنیمز  رد 

نالا  - دـھدیم ام  هب  دراد  هاگـشیالاپ  نیمھ  تالیکـشت ، نیمھ  ار  ینونک  نیزنب  یهنافرـسم  فرـصم  موسکی  دودـح  نالا  تسا . ییافکدوخ  زا  یاهنومن  کی  داتفا ، هار  سراف 

« ييافکدوخ  » 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 9هاگياپ  هحفص 7 
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نکل دـشاب ؛ دـیابن  تسا ، هنافرـسم  زور ، رد  رتمک  هدرخ  کی  یھاـگ  رتشیب و  یھاـگ  رتیل و  نویلیم  دون  رتیل و  نویلیم  دـص  نیمھ  تسا ؛ هنافرـسم  روشک  رد  نیزنب  فرـصم 

هار هللادمحب  هاپس  تمھ  هب  زاب  دش ، گنل  یتدم  کی  دش ، عورش  لاس ٨۶  هاگشیالاپ ]  ] نیا هک  مینکیم -] نیمات   ] هاگشیالاپ نیمھ  یهلیـسو  هب  ار  نیمھ  موسکی  ابیرقت 

؛ تسا ییافکدوخ  رد  روشک  تردـق  مینک . رکف  ییاـفکدوخ  هب  یتسیاـب  اـم  اـھهنیمز  یهمھ  رد  داد . تیمھا  دـیاب  یلیخ  ار  نیا  نیا . ینعی  ییاـفکدوخ  تسھ ؛ نـالا  داـتفا ،

. مینک هیھت  نامدوخ  ار  نامدوخ  یاھزاین  مزال  ناکرا  میناوتب  دیاب  تسا ؛ ییافکدوخ  رد  روشک  یوربآ  روشک ، رادتقا 

یدیلوت  / ١٣٩٩/٠٢/١٧ یاھهعومجم  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

تمیق هک  تسا  نکمم  تاقوا  یھاگ  هلب ، تسا ؛ یـساسا  تالوصحم  رد  ندوب  ییاـفکدوخ  لاـبند  دریگب ، ماـجنا  یتسیاـب  اـمتح  یزرواـشک  شخب  رد  هک  ییاـھراک  زا  یکی 

طیارـش نامھ  رد  اما  دیلوت ؛ ات  روشک  یارب  دشیم  مامت  رتنازرا  نوریب  زا  مدنگ  دـیرخ  تمیق  هک  دوب  یتقو  کی  اما  تسین ، روج  نیا  زورما  هتبلا  دـشاب ؛] رتنازرا   ] مدـنگ دـیرخ 

زورما لثم  دییامرفب  ضرف  الثم  دشاب . روشک  زا  نوریب  جاتحم  مدنگ  ظاحل  زا  ناشروشک  هک  دنراذگیمن  ینعی  دـننکیم ؛ ار  راک  نیمھ  ایند  رد  هکنیاامک  دراد ، تیولوا  دـیلوت  مھ 

تالوصحم سپ  دینک . هرادا  ار  روشک  دیناوتب  دیاب  امـش  رگید ؛ دننکیم  بخ  درک ؛ عونمم  لباقم  فرط  میدـمآ و  دـناهدرک ، عونمم  ار  ییاھزیچ  کی  هک  اکیرمآ  ثیبخ  رـصانع  نیا 

. دوشب ییافکدوخ  دیلوت و  امتح  روشک  لخاد  رد  دیاب  یساسا 

یمالسا  / ٢٢/١٣٩٩/٠۴ یاروش  سلجم  هرود  نیمھدزای  ناگدنیامن  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

هدارا مزع و  اب  یهدرکلیـصحت  ناوج  رـشق  نیب  رد  صوصخب  هدرک و  ادیپ  تیمومع  هناتخبـشوخ  زورما  هک   - یلم سفنهبدامتعا  یئاکتادوخ و  یهیحور  رکفت و  نیا  هچنانچ  رگا 

دراد دوجو  اھزرم  زا  نوریب  هب  دنکیم  هدھاشم  ناسنا  یھاگ  هک  یایھاو  یاھدیما  دورب و  شیپ  لکـش  نیمھ  هب  داصتقا  رد  یلخاد  یورین  هب  دامتعا  نیا  و  هدرک - ادیپ  دـشر 

یهمھ هدنب  رظن  هب  دنک ، ادیپ  شیازفا  یلم  دامتعا  دوشب و  فیعض  ای  دشاب  هتشادن  دوجو  هچنانچ  رگا  ناگناگیب ، یریگمیمصت  هب  تبسن  دنکیم  یطرـش  ار  روشک  داصتقا  و 

. درک هدافتسا  روشک  یوق  یهینب  نیا  زا  یتسیاب  تسا . ندرک  فرطرب  عفر و  لباق  دراد  دوجو  داصتقا  رد  زورما  هک  یتالکشم  نیا 

ییوجشناد  / ١۴٠٠/٠٢/٢١ یاھلکشت  ناگدنیامن  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

لثم درک ؛ هجوت  اھنآ  هب  دیاب  هک  دنتسھ  یساسا  یاھنامرآ  هتبلا  دنتسھ و  تدمنایم  تدمدنلب و  یاھنامرآ  دنایمالـسا ، یروھمج  ماظن  نالک  یاھنامرآ  اھنامرآ ، زا  یـضعب 

رد اھنامرآ  نیا  زا  یضعب  تسا . یساسا  یاھنامرآ  نآ  اھنیا  اھنیا ؛ دننام  یدازآ و  یهلئسم  لالقتسا ، یهلئسم  ای  یعامتجا  تلادع  رارقتسا  ای  یمالسا  یهعماج  لیکشت 

یاھنامرآ زا  یکی   - تسا نامرآ  کی  یملع ؛ تفرـشیپ  دینک  ضرف  الثم  لثم  دنوشیم ؛ بوسحم  الاب  حطـس  یاھنامرآ  نآ  لیکـشت  یازجا  عقاو  رد  دنتـسھ و  یرتدرخ  حوطس 

دینک ضرف  ای  داد . دھاوخ  لیکـشت  الثم  ار  ام  لالقتـسا  ای  داد  دھاوخ  لیکـشت  ار  یمالـسا  یهعماج  هک  تسا  یاهعومجم  زا  یئزج  اھتنم  تسا - یملع  تفرـشیپ  اعطق  ام 

تسایس رد  رادتقا   - تسا هطلس  ماظن  ربکتـسم و  یاھتردق  یرامقا  یهکبـش  زا  یـسایس  ماظن  روشک و  نتـشاد  هگن  نوریب  یانعم  هب  هک  یجراخ  تسایـس  رد  رادتقا  هک 

یهعماـج تسینوـمک و  ماـظن  هک  میتـشاد  یقرـش  تردـقربا  کـی  زور  نآ  هک  دوـب  روـلبتم  یبرغ » هن  یقرـش ، هن   » راعـش رد  بـالقنا  لوا  رد  هک  تسا  اـنعم  نـیا  هـب  یجراـخ 

ظفح دنک و  ظفح  گرزب  یاھتردق  نیا  یرامقا  یهکبش  رد  دورو  زا  ار  شدوخ  یتسیاب  یمالسا  یروھمج  هک  دوب  نیا  راعـش  یرادهیامرـس ؛ ماظن  کی  و  دوب ، ایند  یتسینومک 

رد هک  یداصتقا  یئافکدوخ  ای  دوشب . رترب  زورهبزور  دوشب و  بیقعت  دوشب و  لاـبند  دوشب و  ظـفح  ناـمرآ  نیا  یتسیاـب  تسا ؛ یناـمرآ  کـی  مھ  نیا  بخ  هللادـمحب - درک  مھ 

. تسا هدمع  یاھنامرآ  نآ  هب  تبسن  درخ  یاھنامرآ  زا  یکی  عقاو 

انورک  / ٠١/١۴٠٠/٠۵ یناریا  نسکاو  مود  تبون  تفایرد  زا  سپ  تانایب 

ام هب  ار  نسکاو  دـندوب  هداد  لوق  هک  دوـب  یناـسک  یلوقدـب  زا  یـشان  اتدـمع  هتبلا  هک  دـمآ  دوـجو  هب  مدرم  نیب  نسکاو  میـسقت  یهلئـسم  رد  دراوـم  زا  یخرب  رد  یلـالتخا 

میتسیاب و نامدوخ  یاپ  یور  میناوتب  لئاسم  یهمھ  رد  یتسیاب  ام  هک  دنکیم  یروآدای  روشک  نیلوئـسم  ناریا و  تلم  هب  رگید  راب  کی  نیا  بخ  دندرک . یلوقدب  دنـشورفب و 

میاهدوـب و راـچان  یلخاد  دـیلوت  راـنک  رد  میتشادـن و  یاهراـچ  هتبلا  دروآ . دوـجو  هب  یتالکـشم  مھ  هیـضق  نیا  رد  هکنیا  اـمک  دروآیم ، دوـجو  هب  یتالکـشم  نارگید  هب  یهیکت 

لخاد و دـیلوت  یور  تشاذـگ  دـیاب  ار  شالت  نکل  درک ؛ میھاوخ  هدافتـسا  مینک و  هدافتـسا  تسا  نانیمطا  لباق  هک  یدـح  نآ  ات  مھ  رگید  یاھروشک  تادـیلوت  زا  هک  میتسھ 

. دننامب لطعم  رظتنم و  یتسیابن  مدرم 

انورک  / ٠١/١۴٠٠/٠۵ یناریا  نسکاو  مود  تبون  تفایرد  زا  سپ  تانایب 

ام هب  ار  نسکاو  دـندوب  هداد  لوق  هک  دوـب  یناـسک  یلوقدـب  زا  یـشان  اتدـمع  هتبلا  هک  دـمآ  دوـجو  هب  مدرم  نیب  نسکاو  میـسقت  یهلئـسم  رد  دراوـم  زا  یخرب  رد  یلـالتخا 

میتسیاب و نامدوخ  یاپ  یور  میناوتب  لئاسم  یهمھ  رد  یتسیاب  ام  هک  دنکیم  یروآدای  روشک  نیلوئـسم  ناریا و  تلم  هب  رگید  راب  کی  نیا  بخ  دندرک . یلوقدب  دنـشورفب و 

میاهدوـب و راـچان  یلخاد  دـیلوت  راـنک  رد  میتشادـن و  یاهراـچ  هتبلا  دروآ . دوـجو  هب  یتالکـشم  مھ  هیـضق  نیا  رد  هکنیا  اـمک  دروآیم ، دوـجو  هب  یتالکـشم  نارگید  هب  یهیکت 

لخاد و دـیلوت  یور  تشاذـگ  دـیاب  ار  شالت  نکل  درک ؛ میھاوخ  هدافتـسا  مینک و  هدافتـسا  تسا  نانیمطا  لباق  هک  یدـح  نآ  ات  مھ  رگید  یاھروشک  تادـیلوت  زا  هک  میتسھ 

. دننامب لطعم  رظتنم و  یتسیابن  مدرم 

شترا  / ١۴٠٠/١١/١٩ ییاوھ  دنفادپ  ییاوھ و  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

تشپ نکل  تسا  لیخد  اھراک  نیا  رد  اعطق  تاساسحا  هلب ، دوبن . یروج  نیا  دوب ؛ یناجیھ  رذگدوز و  تاساسحا  ساسا  رب  اھناوج  نیا  زور  نآ  تکرح  هک  دنکن  لایخ  یسک 

؛ درک ادیپ  همادا  ییاوھ  یورین  رد  تکرح  نیا  هک  تسا  نیا  شقمع  یهناشن  نکل  مراد  هنیمز  نیا  رد  یدایز  تارطاخ  هک  هدنب  الاح  دوب . هدش  تیادـھ  تشاد ، قمع  تشاد ،

یورین رد  اھورین  یئافکدوخ  داھج  دحاو  نیا  تکرح  بالقنا ، یزوریپ  لیاوا  نامھ  رد  درک . ادیپ  همادا  ییاوھ  یورین  رد  تکرح  نیا  درکیمن . ادیپ  همادا  دوب  یعفد  تکرح  کی  رگا 

یورین یبالقنا  نیدـتم و  یاھناوج  اھهچب و  تشادـن ؛ یئافکدوخ  داھج  ینامزاس  چـیھ  روشک ، یاج  چـیھ  شترا و  یاـج  چـیھ  زونھ  هک ] یلاـح  رد  ، ] دـمآ دوجو  هب  ییاوھ 

، نیا زا  ریغ  هتفرگ . ماـجنا  مھ  یگرزب  یاـھراک  بخ  زورما  اـت  هک  ندرک  شـالت  ندرک و  راـک  هب  دـندرک  عورـش  لوا  زور  ناـمھ  زا  دـنداد و  لیکـشت  ار  یئاـفکدوخ  داـھج  ییاوـھ ،

. دنداد ماجنا  ار  یگرزب  یاھراک  ییاوھ  یورین  دوخ  رد  ییاوھ ، یورین  یداھج  یاھورین 

یقرش  / ١۴٠٠/١١/٢٨ ناجیابرذآ  مدرم  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

رد تورث ، یهنـالداع  عـیزوت  یهنیمز  رد  یعاـمتجا ، تلادـع  یهنیمز  رد  منکیم ؛ داـقتنا  ناـمدوخ  هب  هشیمھ  داـصتقا  لـئاسم  رد  هـک  متـسھ  یناـسک  وزج  هدـنب  دوـخ  ـالاح 

نیا ایند  فورعم  یداصتقا  زکارم  تواضق  مھ  داصتقا  یهلوقم  نیمھ  رد  نکل  مراد ؛ داقتنا  نوگاـنوگ  یاـھراتفگ  رد  هدـنب  اـھنیا ، لاـثما  فیعـض و  تاـقبط  یرادروخرباـن  یهنیمز 

یهوالع هتفرگ . ماجنا  یگرزب  تاکرح  هتشادرب و  ار  یگرزب  یاھماگ  هدرک ، یمھم  یاھتفرـشیپ  لبق  هب  تبـسن  داصتقا ، یاھـصخاش  زا  یمھم  یاھـصخاش  رد  ناریا  هک  تسا 

نیا رد  یلم  یهناسر  هتبلا  دوشب . سکعنم  تسیاب  اھنیا  هک  هدش ] لصاح  مھ   ] یناریا یهدننکدیلوت  سفن  هب  دامتعا  اھزیچ و  زا  یرایسب  دیلوت  رد  ام  یئافکدوخ  اھنیا ، رب 

یهناسر شود  رب  هک  تسا  یمزال  یاھراک  وزج  نیا  دـننکب ؛ دـیاب  دـناهدرکن ؛ سکعنم  دـیاش  دـیاب و  هک  نانچ  نآ  اـما ] ، ] دـنکب سکعنم  ار  اـھنیا  هک  دراد  یگرزب  فیلکت  هنیمز 

. تسا یلم 

ناریا  / ١۴٠١/٠١/٠١ تلم  هب  باطخ  یزورون  ینارنخس 

« ييافکدوخ  » 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 9هاگياپ  هحفص 8 
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شخب هک  تسا  یزرواشک  شخب  هب  طوبرم  اھتکرـش  نیا  زا  دـصرد  راھچ  تسا . ام  ناینبشناد  یاھتکرـش  یهمھ  دـصرد  راھچ  یزرواشک ، شخب  رد  ناـینبشناد  یاـھتکرش 

یهیاپ تالوصحم  رد  روشک  تسا و  مھم  رایـسب  یرادـماد  یهلئـسم  تسا ، مھم  یزرواشک  یهلئـسم  مدرک . هراشا  نم  هک  تسا ، تیمھا  زئاـح  مھ  همھ  نیا  یزرواـشک 

دیلوت یلصا  داوم  و  اھنیا ــ  لاثما  وج ، ترذ ، ماد ــ  کاروخ  دروم  رد  مدنگ ، دروم  رد  یتسیاب  ام  دنک . ادیپ  تسد  امتح  مزال  یئافکدوخ  هب  لماک و  تینما  هب  یتسیاب  یئاذغ 

. درک ار  راـک  نیا  ناوتیم  و  میـسرب ؛ یئاـفکدوخ  هب  اـمتح  دوشیم ، هدـیمان  یـساسا  یاـھالاک  هک  ییاـھزیچ  یهیقب  رد  وج ، رد  ترذ ، رد  دـیاب  میـسرب . یئاـفکدوخ  هب  نغور 

هک مینک ، راک  اھنیا  یور  رگا  میراد ، زیخلـصاح  یاھتـشد  روشک  فلتخم  یاھـشخب  رد  میراد . یدایز  زیخلـصاح  یاھتـشد  اـم  تسھ ، یداـیز  یاـھهنیمز  تسا ، گرزب  روشک 

رد یرادـقم  تفرگ ، ماـجنا  مـالیا  رد  یرادـقم  ناتـسزوخ و  دروـم  رد  هـک  مدرک ، صیرحت  مدرک ، قـیوشت  ار  یمادـقا  کـی  ناتـسزوخ  دروـم  رد  نـیا  زا  لـبق  لاـس  دـنچ  رد  هدـنب 

ار راک  نیا  ناوتیم  داد ، هعـسوت  ار  نیا  ناوتیم  دوب . بوخ  یرادـقم  کـی  بخ  اـما  دـشن  دوب ، هدـش  هداد  لوق  میدوب و  هتـساوخ  هک  یرادـقم  نآ  هتبلا  تفرگ . ماـجنا  ناتـسیس 

. یساسا یاھالاک  نیمات ]  ] یارب مینک  فرص  دیاب  ار  اھتشد  نیا  میراد ، یبوخ  زیخلصاح  یاھتشد  ام  داد ؛ ماجنا 

ماظن  / ١۴٠١/٠١/٢٣ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

، میدوبن میرحت  رگا  ام  میدیـسر . یئافکدوخ  هب  یدایز  دراوم  کی  رد  دـندرک ، هدافتـسا  میرحت  دوخ  زا  ام  ناریدـم  ام ، نیلوئـسم  ام ، تلم  میدرک ؛ هدافتـسا  میرحت  دوخ  زا  اـم 

هک زکرم ــ  شـش  جـنپ  رد  زورما  میداتفایمن . نسکاو  دـیلوت  رکف  هب  رگید  میدرکیم ، دراو  نسکاو  ایند  فلتخم  یاھاج  زا  میتفریم  بخ  دـمآ ، انورک  یتقو  دـییامرفب  ضرف  ـالثم 

مھ نارگید  یاـھنسکاو  زا  هلب ، ناریا . تلم  یارب  تسا  فرـش  کـی  ناریا ، تلم  یارب  تسا  راـختفا  کـی  نیا  دوشیم ؛ دـیلوت  نسکاو  دراد  دـنتفگ ــ  مھ  روـھمجسیئر  یاـقآ 

یئافکدوخ نیا  هب  ام  یدایز  ددـعتم  دراوم  رد  تسا .] تیقفوم  کی   ] مینک تکرح  میتسناوت  اـم  دوخ  هکنیا  اـما  تشادـن ، مھ  یلاکـشا  میدرکیم ، مھ  دـیاب  میدرک ، هدافتـسا 

هک ار  یزیچ  کی  دندرک ، دـیلوت  ار  یزیچ  کی  دـندش ، عمج  مھ  رود  الثم  ناوج  جـنپ  راھچ  هک  دـنھدیم  ناشن  ار  یدایز  دراوم  نویزیولت  رد  میاهدیـسر . یروآون  هب  میاهدیـسر و 

تیقفوم اھنیا  مینیبیم ؛ میراد  تسا ، همھ  مشچ  یولج  دـنھدیم ، ناشن  دـنراد  تسا ، اھیجراخ  نآ  زا  رتھب  مھ  شتیفیک  دـندروآ ، دوجو  هب  لخاد  رد  هتـشاد  دایز  یربزرا 

. تسا داصتقا  دروم  رد  داصتقا و  یهنیمز  رد  مھ  نیمھ  تسا . تلم  کی  تفرشیپ  اھنیا  تسا ، تلم  کی 

تلود  / ٠٨/١۴٠١/٠۶ تئیھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

تینما یهلئـسم  هداتفا و  قافتا  یگنج  کی  ایند  یهشوگ  کی  دینک ؛ هاگن  ار  ایند  زورما  عاضوا  الاح  دراد . تیمھا  یلیخ  یئاذـغ  تینما  یهلئـسم  یزرواشک ، یهلئـسم  رد 

یماد یاھهداھن  یئافکدوخ  ترذ ، یئافکدوخ  مدنگ ، یئافکدوخ  هب  عجار  هک  ام  تسا . مھم  ردق  نیا  یئاذغ  تینما  یهلئسم  ینعی  هدش ؛ حرطم  ایند  یهمھ  یارب  یئاذغ 

ام میتسین ، فلاخم  تعنـص  اب  هک  ام  هلب ، بخ  تعنـص ؛ لابند  تفر  دیاب  دنتفگیم  هک  سانـشراک  ناونع  هب  صـصختم ، ناونع  هب  دـندوب  اھیـضعب  میدرکیم ، دـیکات  هشیمھ 

دینیبب و  درک . تفلغ  نآ  زا  دـیابن  تسا ؛ کی  یهجرد  یهلئـسم  یئاذـغ  تینما  یهلئـسم  اـھتنم  دورب ، شیپ  روشک  تعنـص  هک  میدوب  نیا  لاـبند  رگید  یاھیـضعب  زا  رتشیب 

. تسا مھم  ردقچ  هک  تسا  حضاو  الماک  رگید  ایند  رد  زورما 

« ييافکدوخ  » 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 9هاگياپ  هحفص 9 
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