
یماظتنا  / ١٣٧٠/١١/٠٢ یورین  ناھدنامرف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رد اما  دراد ؛ ار  هعماج  نآ  بسانم  یاھتیساسح  یماظتنا  یورین  تسین ، یبالقنا  یمالسا و  یا  هعماج رگا  تسا . یبالقنا  یمالـسا و  ی  هعماج رایعم ، هک  دینکن  شومارف 

هچ هعماج  نیا  یاھتیـساسح  تسا . رظن  دروم  هعماج  نیا  رد  هک  دشاب  یزیچ  نآ  اب  بسانتم  دـیاب  یماظتنا  یورین  تیـساسح  تسا ، مالـسا  کالم  رایعم و  هک  یا  هعماج

ینیگنس تخـس و  راک  نیا  ددرگ . یمرب دیتسھ ، یماظتنا  یورین  هک  امـش  هب  یی ، هظحالم چیھ  نودب  اھتیـساسح ، نیا  قبطرب  لمع  تسارح و  ظفح و  تسا ؟ ییاھزیچ 

. تسا یرثوم  رایسب  راک  اما  تسا ،

؛ میراد مھ  یسومان  یضرع و  ینماان  ام  تسا  یلام  ینماان  تسا ؛ ینماان  روط  کی  نیا  دبایب  نابایخ  ای  رازاب  ای  اھ  هزاغم ای  اھ  هناخ هب  دزد  هک  تسین  نیا  هب  طقف  ینماان 

کی دراد ، یگنھرف  راک  ی  هلحرم کی  یقالخا ، ینمااـن  هتبلا  دـیوشب . نادـیم  دراو  دـیاب  امـش  مھ  اـجنآ  رد  میراد ؛ مھ  یقـالخا  ینمااـن  دـیریگب . دـیاب  امـش  مھ  ار  نآ  یولج 

یقالخا تینما  مدـع  بجوم  دریگ و  یم رارق  مشچ  یولج  هک  ییاجنآ  اـما  تسا ؛ رگید  یاـھ  هاگتـسد راـک  اـھ  نآ دراد ؛ یباـی  هشیر ی  هلحرم کـی  دراد ، یفخم  راـک  ی  هلحرم

. تسا یماظتنا  یورین  دوشب ، نادیم  دراو  دیاب  هکنآ  دوش ، یم هعماج 

ناتسزوخ  / ١٢/٢٠/١٣٧۵ نانز  عامتجا  رد  تانایب 

دیفم اھ  نآ یارب  هک  ییاھ  هتـشر رد  دیاب  نارتخد  تساطخ . هابتـشا و  نیا ، دننک . لیـصحت  دیابن  نارتخد  هک  دننک  یم لایخ  اھیـضعب  دـننک . هیلاع  تالیـصحت  دـنناوت  یم نانز 

لیصحت طیحم  هتبلا  تسا . دنمزاین  نارـسپ  تالیـصحت  هب  هک  نانچمھ  تسا ؛ دنمزاین  مھ  نارتخد  تالیـصحت  هب  هعماج ، دننک . لیـصحت  دنراد ، قوش  هقالع و  نآ  هب  تسا و 

یسومان و ظاحل  زا  دیاب  نابایخ  هچوک و  رـسپ . هچ  رتخد و  هچ  دشاب ؛ هتـشاد  تینما  مدرم  نادنزرف  یارب  دیاب  هاگـشناد  رتخد . یارب  مھ  رـسپ و  یارب  مھ  دشاب ؛ ملاس  دیاب 

رد نما ، رازاب  هچوک و  رد  نما ، طیحم  رد  تقو  نآ  دوش ، لصاح  تینما  نیا  هک  یتروص  رد  دنک . یمن قرف  نارسپ ؛ یارب  هچ  نارتخد و  یارب  هچ  دشاب ؛ هتـشاد  تینما  یقالخا 

درم ناملسم ، رسپ  ناملسم ، رتخد  دننک - نیمات  ار  نآ  دیاب  ناردام  ناردپ و  نالوئسم و  و  تسا - هدش  نیمات  یرکف  یقالخا و  تینما  هک  نما  ناتسریبد  رد  نما ، هاگشناد 

. دننکب ار  ناشدوخ  تیلاعف  دنناوت  یم ناملسم  نز  ناملسم ،

تینما لـیاسو  زا  یکی  باـجح ، نیا  دوخ  تسا . هدرک  نیعم  ار  باـجح  نز  یارب  مالـسا  دوـش ، ظـفح  یقـالخا  دودـح  دـیاین و  شیپ  متفگ ، ـالبق  هک  یطـالتخا  نآ  هکنیا  یارب 

نآ دـننک ، یم رود  نانز  زا  ار  باجح  هک  ییاج  نآ  دـننک . یم ادـیپ  تینما  ناملـسم  نادرم  مھ  دـنک و  یم ادـیپ  تینما  ناملـسم  نز  دوخ  مھ  ناملـسم ، نز  باجح  اب  تسا .

ملاس طیحم  هکنیا  یارب  دش . دھاوخ  هتفرگ  ناناوج  نادرم و  زا  دعب ، ی  هجرد رد  نز و  دوخ  زا  تینما  لوا ، ی  هجرد رد  دـننک ، یم کیدزن  یگنھرب  ینایرع و  هب  ار  نز  هک  ییاج 

، باجح نیا  هک  تسا  هدرک  نیعم  ار  باجح  مالـسا  دـھد ، ماجنا  ار  دوخ  یاھتیلوئـسم  دـناوتب  مھ  درم  دـھد ، ماجنا  هعماج  رد  ار  دوخ  راـک  دـناوتب  نز  دـشاب ؛ تینما  یاراد  و 

، دـش تصرف  دـمآ و  مداـی  هب  رگا  دـعب ، شخب  رد  هک  دراد  مھ  یرگید  ناوارف  دـیاوف  مـتفگ . هـک  تـسا  نـیمھ  شدـیاوف  زا  یکی  تـسا و  مالـسا  ی  هتـسجرب ماـکحا  نآ  زا  یکی 

. درک مھاوخ  یا  هراشا

ییاضق  / ٠٧/١٣٨٢/٠۴ هاگتسد  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

ساـسح و قیقد و  رایـسب  هاـگن  نیا  تسا . مھم  رایـسب  دـننک ، تینما  ساـسحا  مدرم  اـضق ، هاگتـسد  اـب  هھجاوم  هعجارم و  دروخرب و  رد  هک  مھ  یئاـضق  تینما  ی  هلاـسم

ی هندـب دـمحلا   میراد . یلیخ  نادـجواب  راک و  رب  طلـسم  اناد ، فیرـش ، نماد ، کاپ تاضق  هیئاضق ، ی  هوق رد  ام  دـمحب هللا  دـبلط . یم هیئاـضق  ی  هوق نورد  رد  ار  رگوجتـسج 

تـسس هدیقع و  تسـس  داینب ، تسـس  یاھ  مدآ هک  دشاب  هتـشاد  ار  میب  نیا  ناسنا  هشیمھ  دیاب  یا  هعومجم رھ  رد  اھتنم  تسا ؛ یبوخ  رایـسب  ی  هندب هیئاضق ، ی  هوق

، هوق یلاع  نالوئسم  رگوجتـسج  یاھمـشچ  دنک ، یم وجتـسج  ار  یا  هطوحم نکفارون  اب  هک  ینیبرود  لثم  مئاد  دیاب  درک ؛ رظن  فرـص دیابن  لامتحا  نیا  زا  دنراد . روضح  لمع 

تینما یـسایس ، تینما  دـمآ ، دوجو  هب  یئاضق  تینما  رگا  دـیآ . دوجو  هب  هملک  یعقاو  یانعم  هب  یئاـضق  تینما  هاـگ  نآ دـنک ؛ وجتـسج  هیئاـضق  ی  هوق لـخاد  رد  مئاد  روط  هب

رارق فدـھ  ار  ام  یندـم  یعامتجا و  تینما  نانمـشد ، زورما  دـینک  یم هظحالم  دـمآ . دـھاوخ  دوجو  هب  مھ  یگنھرف  تینما  یقـالخا و  تینما  یداـصتقا ، تینما  یعاـمتجا ،

هار نیرتھب  زورما  دـنفلاخم ، یمالـسا  یروھمج  ساسا  اـب  هک  ینانمـشد  دـننک . یم هدـھاشم  دـننیب و  یم همھ  مشچ ، ولج  حـضاو و  روط  هب هک  تسا  یزیچ  نیا  دـنا ؛ هداد

راک تدـش  اب  نآ  یور  نمـشد  تسا  لاس  دـنچ  هک  یگنھرف  یقالخا و  تینما  رب  هوـالع  دـنزادنیب . رطخ  هب  ار  روشک  تینما  هک  دـنا  هدرک ادـیپ  نیا  رد  ار  دوخ  تفلاـخم  لاـمعا 

ماظن نالک  یـسایس  تکرح  رد  نمـشد  هک  یـسایس  تینما  رب  هوالع  و  میا - هدـش روآداـی  ار  نمـشد  یگنھرف  مجاـھت  نالوئـسم ، هب  رادـشھ  ناونع  هب  ررکم  هک  دـنک - یم

. دربب نیب  زا  ار  مدرم  یندم  یعامتجا و  تینما  تسا  ددصرد  زورما  دیامن ، داجیا  یتالالتخا  دھاوخ  یم

نامرک  / ٠٢/١۵/١٣٨۴ ناتسا  یماظن  یاھناگی  کرتشم  مسارم  رد  تانایب 

، دنوشب قالخا  داسف  راچد  دنوشب ، دایتعا  راچد  اھ  نآ هکنیا  زا  دـندنم و  هقالع دوخ  نادـنزرف  هب  ناناوج و  هب  مدرم  تسا . یقالخا  تینما  یگنھرف و  تینما  رگید ، شخب  کی 

؟ دنک یم فرطرب  یزیچ  هچ  دـنک ؟ یم فرطرب  یـسک  هچ  ار  هغدـغد  ینارگن و  نیا  دـننارگن ؛ دزادـنیب ، رود  یگدـنز  تسرد  ریـسم  زا  ار  اھ  نآ هک  دـنوشب  ییاھ  هسوسو راچد 

. دننک یم نیمات  فک ، رب  ناج  نموم ، یاھورین  جیسب ، یاھورین  یمیظع ، شخب  رد  مھ  ار  یگنھرف  تینما  یگنھرف . تینما 

هیئاضق  / ٠٧/٠۴/١٣٨۶ هوق  نالوئسم  ریت و  متفھ  یادھش  یهداوناخ  رادید  رد  تانایب 

تـسرد یتـیثیح . تینما  هچ  یقـالخا ، تینما  هچ  یداـصتقا ، تینما  هچ  یعاـمتجا ، تینما  هچ  تسا . هیئاـضق  ی  هوق شود  یور  شمھم  ی  هیاـپ کـی  مدرم  هب  تینما  نداد 

هیئاضق ی  هوق اب  یماظتنا  یاـھ  هاگتـسد یعاـمتجا ، تینما  رد  ـالثم  دنکیرـش - هیئاـضق  ی  هوق اـب  اـھراک  نیا  رد  یوحن  هب  مادـکرھ  یئارجا  نوگاـنوگ  یاـھ  هاگتـسد هک  تسا 

دروخرب وا  اب  نانچ  نآ هیئاضق  ی  هوق یوس  زا  تسا ، زواجتم  هک  یـسک  نآ  هک  تسا  نیا  تسیچ ؟ اـجنیا  رد  هیئاـضق  ی  هوق شقن  اـما  دـننک - تینما  رارقتـسا  دـیاب  دـنکیرش و 

یلوپ و یاھ  هاگتـسد یداصتقا و  یاھ  هناخترازو دـنا - یئارجا یاھ  هاگتـسد رد  ابلاغ  یداصتقا  تینما  رارقتـسا  نالوئـسم  هک  تسا  تسرد  اـی  دوش . تربع  ی  هیاـم هک  دوش 

ی هوق دمآ ، دوجو  هب  یداصتقا  دسفم  مدرم ، اب  اھ  هاگتـسد نیا  لماعت  اھدرکلمع و  نیا  ی  هعومجم رد  رگا  هک  تسا  نیا  هیئاضق  ی  هوق شقن  اما  دنلوئـسم ؛ اھ  نیا و  یکناب -

تینما داجیا  رد  مھم  لماع  کی  دوخ  نیا ، دنناشک . یم داسف  هب  ار  یداصتقا  هاگتـسد  هک  دشاب  یناسک  یارب  تربع  بجوم  شدروخرب  هک  دنک  دروخرب  وا  اب  نانچ  نآ هیئاضق 

. تسا یداصتقا 

تـسرد نیا  تسا ؛ هیـضق  سکع  نیا  تسا . یداصتقا  تینما  لخم  یداصتقا ، دـسافم  اب  دروخرب  هک  دـنا - هدرک لایخ  هک  دـننک  یم دومناو  روج  نیا ای  دـننک - یم لایخ  یـضعب 

دادـعت یداصتقا  دـسفم  مدرم . تیرثکا  تسیک ؟ دـسفم  ریغ  دـسفم . ریغ  یارب  تسا  یداـصتقا  تینما  بجوم  یداـصتقا  دـسفم  اـب  دروخرب  تسا . تقیقح  لـباقم  ی  هطقن

یاراد دننک  ساسحا  دننک ، یم راک  یداصتقا  رما  رد  هک  عامتجا  ی  هنحـص نالاعف  رثکا  مدرم ، رثکا  ات  دوشب  تخـس  دروخرب  اھ  نیا اب  اھ . یچ هدافتـساوس دنتـسھ ؛ یدودـعم 

. دنا هتفرگ شیپ  اھ  نآ هک  تسا  یھار  نآ  حیحص  هار  دنتینما و 

هک دریگب  رارق  یدارفا  تسد  بعـالت  دروم  دـیابن  دارفا  تیثـیح  یمالـسا ، ی  هعماـج رد  تسا . روط  نیمھ مھ  یتـیثیح  تینما  یگنھرف و  تینما  هعماـج ، رد  یقـالخا  تینما 

ریز لوئسم - ریغ  لوئـسم و  زا  لیلد - نودب  ار  صاخـشا  ندرک ، دراو  دارفا  هب  ماھتا  ندرب ، ار  دارفا  یوربآ  دننک . دروخرب  دیاب  اھ  هاگتـسد دننک . یمن یتیلوئـسم  ساسحا  چیھ 

هب دیئامرفب  ضرف  تسا . یمالسا  ی  هیور فالخرب  تسا ؛ یمالـسا  عرـش  فالخرب  یمالـسا ؛ ماکحا  فالخرب  تسا  یزیچ  ندرک ، داجیا  هعیاش  اھ  نآ ی  هراب رد  ندرب ، لاوس 

، یمالسا ی  هعماج رد  یتیثیح  تینما  اھزیچ ؛ نیا  دش . دھاوخ  فرص  یدایز  نامز  هدوبن ، یزیچ  نینچ  دنکب  تباث  دیایب  وا  ات  هک  دننزب ، یلام  ی  هدافتساوس تمھت  رفن  کی 

. دراد شقن  تینما  نیا  رارقتسا  رد  هنیمز و  نیا  رد  هیئاضق  ی  هوق دوشب . هجوت  نآ  هب  دیاب  تسا و  یمھم  ی  هلاسم یئوربآ ، تینما 

« يقالخا تینما   » 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 4هاگياپ  هحفص 1 
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روشک  / ٠٩/٠۴/١٣٨۶ ییارجا  ناریدم  تلود و  تایھ  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

صوصخب ار ، اھناوج  هک  تسا  نیا  فلتخم  یاھروشک  رد  ناشیتلود  لماوع  ایند و  یتسینویھص  کانرطخ  ی  هکبش لاب  تسد و  رد  لوادتم  جئار و  یاھتسایس  زا  یکی  زورما 

رطخ هب  ار  اھ  نآ عفانم  دـننک و  ملع  دـق  یـسایس  بیقر  ای  یملع  بیقر  کی  ناونع  هب  اھ  نآ لباقم  رد  تسا  نکمم  هک  یئاھروشک  رد  صوصخب  یمالـسا و  یاـھروشک  رد 

هکنیا رب  هوالع  یزیر  همانرب نیا  اب  ی  هلباقم دنا . هدرک یزیر  همانرب راک  نیا  یارب  اھ  نآ دننک ؛ عیاض  ار  اھناوج  نیا  دنھاوخ  یم اھ  نآ دنرادبزاب . یگدنز  هب  یدج  هاگن  زا  دـنزادنیب ،

شرورپ و شزوـمآ و  ترازو  یاھـشخب  یملع ، یاـھراک  داـشرا ، ترازو  ینید ، روـما  هب  طوـبرم  یاھـشخب  اذـل  تسا ؛ یـسایس  ی  هناعاجـش تکرح  کـی  تسا ، هفیظو  کـی 

ی هلئسم نیمھ  دنراد . شود  رب  ار  یگرزب  فئاظو  دنوش و  یم بوسحم  تلود  نالک  یاھ  یزیر همانرب رد  ساسح  رایـسب  یاھـشخب  وزج  یکـشزپ ، شزومآ  یلاع و  شزومآ 

لثم نیزنب و  ی  هیـضق نامھ  لثم  دـننک - یم لاجنج  هلب ، تسا . یمھم  ی  هلئـسم رایـسب  دنتـسھ ، شلابند  روشک  ترازو  یماظتنا و  یورین  اھزور  نیا  هک  یقـالخا  تینما 

. دنھدب ماجنا  ار  نآ  تسیچ ، فیلکت  دننیبب  دیاب  دننکب ؛ هجوت  دیابن  اھلاجنج  نیا  هب  یلو  رگید - یایاضق  زا  یلیخ 

یماظتنا  / ٠٨/١۶/١٣٨۶ مولع  هاگشناد  نایوجشناد  یگتخومآشناد  یهرود  نیمھدفھ  رد  تانایب 

توافت نامـسآ  ات  نیمز  زا  دـیدوبن - ایند  رد  تقو  نآ اھامـش  تسھ ؛ نامدای  ام  هک  توغاط - ی  هرود اب  هدرک ؛ یدایز  یاھتوافت  هتـشذگ  یاـھلاس  اـب  زورما  اـم  یماـظتنا  یورین 

رد تسا ، مدرم  یارب  یماظتنا  یورین  زورما  دـندرک ؛ یمن یراک  مدرم ، یارب  یروخلد  تشحو و  بعر و  داجیا  زج  ابلاغ  روشک  نیا  رد  یماـظتنا  نالوئـسم  هک  دوب  یزور  هدرک .

هب مدرم  هک  ار  یئاھزیچ  نآ  دـیھد ، یم ماجنا  بوخ  ار  ناتدوخ  راـک  دـیتسھ ، نادـیم  رد  یتقو  امـش  دـنا . هدرک ادـیپ  داـمتعا  مدرم  تسا ؛ مدرم  ناـبیتشپ  تسا ، مدرم  راـنک 

یمرگلد ساـسحا  دـننک ؛ یم ادـیپ  ناـنیمطا  امـش  هب  مدرم  دـیھد ، یم رارق  تمھ  ی  هھجو تسا ، حرطم  تـینما  طابـضنا و  مـظن و  ظاـحل  زا  هعماـج  رد  ناـشلئاسم  ناوـنع 

. دننک یم راختفا  امش  هب  دنزرو ؛ یم تبحم  امش  هب  دننک ؛ یم

هعماج یعامتجا  یناور و  تینما  رد  نارگلالخا  ی  هیقب رارـشا و  اـب  ی  هھجاوم رد  یماـظتنا  یورین  تدـم  نیا  رد  هک  یعاـمتجا  یقـالخا و  یناور و  تینما  یاـھ  هماـنرب نیا  رد 

. دندرک راختفا  ساسحا  دندرک ؛ ناشدوخ  یارب  تیقفوم  ساسحا  دندید ، دز و  رس  امش  زا  یتیقفوم  اجرھ  مدرم  درک ، مادقا 

یھار نیا  هک  منک  اعدا  مناوت  یم یلو  تسا ؛ یمالـسا  ی  هعماج راظتنا  هک  تسا  یزیچ  نآ  اـب  بساـنتم  تھج  همھ  زا  یماـظتنا  یورین  زورما  هک  منک  اـعدا  مناوت  یمن نم 

. دیھد همادا  دیاب  هک  هدوب ، زیمآراختفا  شالترپ و  ینالوط و  رایسب  هار  دیدیسر ، دیتسھ ، زورما  هک  یا  هطقن نیا  هب  ات  دیدومیپ  امش  هک 

دزی  / ١٠/١٢/١٣٨۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

یگدـنز هب  تسا ، حور  شیاـسآ  هب  تسا ، رکف  شیاـسآ  هب  رـشب  تداعـس  تسا - تداعـس  رازبا  شناد  دـنک - تفرـشیپ  وا  شناد  هک  تـسین  نـیا  هـب  شا  یدنمتداعـس رـشب 

وا زا  مھ  زور  هب  زور  درادن ، هکنیا  هن  درادن ؛ برغ  ار  نیا  تسا . هعماج  رد  تلادع  ساسحا  هب  تسا ، یدام  یونعم و  یقالخا و  تینما  اب  هارمھ  یگدنز  هب  تسا ، هغدـغد  یب

لابند هار ، نیا  هب  دوخ  نامیا  یاضتقا  هب  ناریا  تلم  درک . ادـخ  میدرکن ، ام  میدرک ؛ میـسرت  نامدوخ  نامرآ  ناونع  هب  ایند  هب  نداد  ناـشن  یارب  ار  نیا  اـم  دوش . یم رترود  دراد 

. داتفا هار  نیا 

ات هک  ینانچمھ  میناوت ؛ یم میئوگب  دـیاب  سفن . هب  دامتعا  هب  دراد  جایتحا  میـسرب ، نامرآ  نآ  هب  میھاوخب  رگا  ناریا ! زیزع  تلم  دزی ! زیزع  مدرم  نم ! زیزع  نارھاوخ  ناردارب و 

نیرتدـساف تسا ، رامعتـسا  رابکتـسا و  راشف  ریز  هک  یروشک  کی  رد  دوب  یخوش  رگم  میھدـب . ماـجنا  میتسناوت  تفرگ ، قلعت  نآ  هب  یلم  ی  هدارا هک  ار  یئاـھراک  نآ  زورما 

یلاشوپ داینب  ندیـشک ؛ ریز  هب  ار  نادـناخ  نیا  دـننیب ، یم سوحنم  نادـناخ  نآ  تموکح  رد  ار  ناشعفانم  ملاع ، برغ  قرـش و  دـنک و  یم تموکح  نآ  رب  ناـھج  یاـھتموکح 

یاـھنرق لوط  رد  ی  هدزدادبتـسا روشک  نینچ  کـی  رد  مدرم ، فـطاوع  هب  یکتم  تلم ، ارآ  هب  یکتم  یمدرم ، ماـظن  کـی  ندرب ؛ نیب  زا  یلکب  ار  یثوروـم  یتنطلـس  تموـکح 

یمالـسا یروھمج  هب  مدرم ، فطاوع  ارآ و  هب  اکتا  ظاحل  زا  یروشک  چیھ  هقطنم ، نیا  رد  زورما  درک . ناریا  تلم  ار  راک  نیا  تسا !؟ یخوش  راک  نیا  ندروآ ؛ دوجو  هب  یدامتم 

. دسر یمن

یوضر  / ١٣٨٧/٠١/٠١ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

یلم داحتا  رد  تفرشیپ  یلم ، ی  هدارا مزع و  رد  تفرشیپ  یرو ، هرھب شیازفا  رد  تفرشیپ  تورث ، دیلوت  رد  تفرشیپ  اھشخب : ی  همھ رد  تفرـشیپ  دنک ؛ تفرـشیپ  دیاب  روشک 

هافر رد  یتاقبط ، ی  هلـصاف ندرک  مک  رد  تفرـشیپ  تیونعم ، رد  قـالخا و  رد  تفرـشیپ  یرواـنف ، ملع و  یاھدرواتـسد  رد  تفرـشیپ  رگیدـکی ، هب  فلتخم  یاھرـشق  یکیدزن  و 

رد تفرـشیپ  یـسایس ، دشر  یھاگآ و  رد  تفرـشیپ  یقالخا ، تینما  رد  تفرـشیپ  مدرم ، ام  داحآ  کیاکی  رد  یراک  نادجو  ندـمآ  دوجوب  رد  یعامتجا ، طابـضنا  رد  یمومع ،

ی هطقن تسرد  دنناوت ؛ یم هک  دننادب  دنـشاب و  هتـشاد  دامتعا  دوخ  هب  دیاب  تلم  مدرک ؛ مالعا  ار  یلم  سفن  هبدامتعا ی  هلئـسم لبق  هام  دنچ  نم  هک  یلم - سفن  هبدامتعا

مزال اھ  هنیمز نیا  ی  همھ رد  تفرشیپ  دیناوت - یمن هک  دننک  تباث  دنیوگب و  دننک و  نیقلت  ام  هب  دنتساوخ  یدامتم  یاھلاس  لوط  رد  تلم  نیا  نانمـشد  هک  یزیچ  نآ  لباقم 

. دشاب تلادع  نیمات  رانک  رد  تلادع و  ی  هیاس رد  دیاب  اھتفرشیپ  نیا  ی  همھ اما  تسا ؛

اضرلا  / ١٣٨٨/٠١/٠١ یسومنبیلع  ترضح  هاگراب  نارواجم  نارئاز و  رادید  رد  تانایب 

هتسیاش و تلم ، نیا  روشک ، رد  داعبا  ی  همھ زا  تسا . هبناج  همھ تفرـشیپ  تفرـشیپ ، زا  دوصقم  تسین . ضحم  تھج  کی  رد  تفرـشیپ  تسیچ ؟ تفرـشیپ  زا  ام  دوصقم 

، تیوـنعم رد  قـالخا و  رد  تفرـشیپ  یللملا ، نیب تزع  یلم و  رادـتقا  رد  تفرـشیپ  یرواـنف ، شناد و  رد  تفرـشیپ  یلم ، تورث  دـیلوت  رد  تفرـشیپ  تـسا : تفرـشیپ  راوازس 

زا میناوتب  اـم  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  یرو  هرھب یاـقترا  یرو . هرھب یاـقترا  رد  تفرـشیپ  مدرم - یارب  یقـالخا  تینما  مھ  یعاـمتجا ، تینما  مھ  روشک - تینما  رد  تفرـشیپ 

ار هدافتسا  نیرتھب  نیرتشیب و  تسھ ، رایتخا  رد  هک  هچنآ  زا  دوجوم و  هار  زا  دوجوم ، ی  هناخراک زا  دوجوم ، زاگ  زا  دوجوم ، تفن  زا  مینکب . ار  هدافتسا  نیرتھب  میراد ، هک  هچنآ 

تفرـشیپ چـیھ  دوشب ، مکاح  مدرم  لمع  نھذ و  رب  ینکـش  نوناق دوشب ، ینوناق  یب راـچد  یتلم  رگا  هک  یعاـمتجا ؛ طابـضنا  یئارگ و  نوناـق رد  تفرـشیپ  نینچمھ  مینکب .

. دش دھاوخن  روشک  تلم و  نآ  بیصن  یتسرد  لوقعم و 

بالقنا  / ١٣٩٠/٠٢/٠۴ ربھر  اب  یماظتنا  یورین  ناھدنامرف  زا  یعمج  روشک و  ریزو  رادید 

. دنشاب هتشادن  هعماج  رد  دوخ  نادنزرف  یقالخا  فارحنا  لامتحا  صوصخرد  یاهغدغد  مدرم  هک  تسا  نآ  یانعم  هب  هعماج  رد  یقالخا  تینما 

اھهاگشناد  / ٠٢/١٣٩٠/٠۶ دیتاسا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رـس رب  هک  دـمآ  دـھاوخ  ام  یهدـنیآ  ام و  روشک  ام و  یهعماج  رـس  رب  یئالب  ناـمھ  دـشابن ، قـالخا  نید و  شیوت  اـما  دـشاب ، ضحم  یملع  هاگـشناد  کـی  اـم  هاگـشناد  رگا 

ماجـسنا تسین ، یناور  تینما  تـسین ، یقـالخا  تـینما  اـجنآ  رد  تـسین . یتخبـشوخ  یهعماـج  اـما  تـسا ، یدنمـشناد  یهعماـج  برغ  دـمآ . برغ  دنمـشناد  یهعماـج 

ام میھاوخیم ، یتخبـشوخ  ام  میھاوخیمن . ار  نیا  ام  تسین ؛ یتخبـشوخ  اھنیا  تساـھنیا . رـشب  یهدـمع  یاـھالخ  تسین . تیونعم  تسین ، قـالخا  تسین ، یگداوناـخ 

هاگـشناد مھ  نآ  سار  رد  دـشاب ؛ ینید  یهعماج  دـیاب  هعماج  تسا . مزال  نید  دوشیمن ؛ مھ  نید  نودـب  ملع  اب  دوشیمن ، ملع  نودـب  میھاوخیم . یونعم  یقیقح و  تینما 

نید هب  فرژ  رواب  قیمع و  نامیا  ینید ، قیمع  تفرعم  یانعم  هب  نیدت  دوشن . طلغ  یقلت  نم  ضیارع  زا  نیدتم »  » موھفم رد  دشاب . نیدتم  هاگـشناد  دیاب  هاگـشناد  تسا .

سالک رد  امـش  یهملک  کی  مرتحم . دـیتاسا  امـش  هلمج  زا  تسا ، همھ  یهفیظو  نیا  میـشاب . نیا  لابند  دـیاب  دـیآیم ؛ شلابند  هب  لـمع  اـعبط  هک  تسا ، ینید  فراـعم  و 

دناوتیم سالک  رد  داتـسا  دـشاب . یـسرد  هچ  ملعم  ملعم ، دـنکیمن  قرف  تسا . رتشیب  شریثات  یناحور  ریقح  ینارنخـس  تعاس  ود  ای  تعاس  کی  زا  تاـقوا  یھاـگ  سرد ،

« يقالخا تینما   » 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 4هاگياپ  هحفص 2 
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. تسا مھم  یلیخ  نیا  دینک ؛ رکف  نیا  هب  دیشیدنیب ، نیا  هب  ناوج . نامیا  ناوج و  لد  ناوج و  لمع  ناوج و  نھذ  ناوج و  رکف  یھدلکش  رد  دراذگب  قیمع  ریثات 

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

یتداع و ینوناق و  یاھالخ  ام  تسا . روحم  نآ  رد  نز  هک  یثیح  هب  هداوناخ ، یعمج  تایح  تالکشم  زا  تسا  یشان  ناوناب ، هب  طوبرم  تالکـشم  نیا  زا  یلیخ  نم  رظن  هب 

و رگید -  زکارم  زا  اـی  یمدرم ، نوگاـنوگ  تاـعجارم  زا  اـی  هزوـح ، زا  اـی  سلجم ، زا  اـی  دــنریگیم -  ساـمت  اــم  اــب  یئاــھمناخ  تاــقوا  یھاــگ  مـیراد . یناوارف  بـیجع و  یتـنس 

هتـشاد یقالخا  تینما  دـشاب ، هتـشاد  یناور  تینما  هداوناخ  لـخاد  نز  رگا  هداوناـخ . لـخاد  تالکـشم  هب  دوشیم  طوبرم  اتدـمع  تالکـشم  نیا  دـنیوگیم ؛ ار  ناشتالکـشم 

، هتـساوخ نآرق  هک  نانچمھ  و  تسا -  رھوش  سابل  وا  هک  نانچمھ  دوش -  بوسحم  سابل  وا  یارب  رھوش  اتقیقح  دـشاب ، هتـشاد  نکـس  دـشاب ، هتـشاد  شیاسآ  دـشاب ،

نوریب تالکـشم  هاـگنآ  تسا -  یـساسا  یلک و  لوصا  هک  یئاـھزیچ  نیا  دوـش -  تیاـعر  هداوناـخ  رد  نھیلع » یذـلا  لـثم  نھل  و   » رگا و  دـشاب ، اـھنیا  نیب  تمحر  تدوـم و 

کشالب دھدب ، شھاک  ار  شدوخ  تالکشم  دناوتب  دوخ ، یلصا  رگنس  رد  دوخ ، هاگـشیاسآ  رد  نز  رگا  دیآیم . قئاف  اھنیا  رب  الـصا  دش ؛ دھاوخ  لمحت  لباق  نز  یارب  هداوناخ 

. تسناوت دھاوخ  مھ  عامتجا  یهصرع  رد 

یلامش  / ١٣٩١/٠٧/٢٣ ناسارخ  ناتسا  ناناوج  رادید  رد  تانایب 

مھم دعب  کی  نیا  تسا -  رگیدکی  یارخا  هرابع  اھنیا  نتـسیز -  یهویـش  یعامتجا ، راتفر  ندرک ، یگدنز  کبـس  زا  تسا  ترابع  یمالـسا  موھفم  اب  تفرـشیپ  داعبا  زا  یکی 

یگدنز کبس  هب  دیاب  تسا -  حاجن  حالف و  یراگتـسر و  ناسنا ، فدھ  هک  مینک -  هاگن  تیونعم  رظنم  زا  رگا  ام  مینک . ثحب  یردق  کی  زورما  میھاوخیم  ار  عوضوم  نیا  تسا ؛

کبس هب  نتخادرپ  زاب  یقالخا ، یناور و  تینما  زا  رادروخرب  یگدنز  تحار ، یگدنز  یارب  میـشاب ، هتـشادن  مھ  یداقتعا  یونعم  یراگتـسر  تیونعم و  هب  رگا  میھد ؛ تیمھا 

ضرع تفگ . ناوتیم  هچ  تفگ ، دـیاب  هچ  یگدـنز  کبـس  یهنیمز  رد  هکنیا  یهرابرد  مینک  ثحب  تسا . یمھم  یـساسا و  یهلئـسم  هلئـسم ، نیاربانب  تسا . مھم  یگدـنز 

. تسا ثحب  کی  لصفرس  زاغآرس و  نیا  میدرک ؛

روجنیا دراد ؛ دوجو  یمالـسا  موھفم  اب  تفرـشیپ  یارب  یجراخ  ینیع و  قادصم  کی  هرخالاب  میریگب -  یمالـسا  نیون  یزاسندمت  یانعم  هب  ار  هبناجهمھ  تفرـشیپ  رگا  ام 

، شخب کی  دراد : شخب  ود  نیون  ندمت  نیا  تسا -  یتسرد  یهبـساحم  نیا  تسا ؛ یمالـسا  نیون  ندمت  کی  داجیا  یمالـسا ، بالقنا  فدھ  ناریا و  تلم  فدھ  هک  میئوگب 

. دیسر دیاب  شخب  ود  رھ  هب  تسا . یساسا  یلصا و  ینتم و  شخب  رگید ، شخب  کی  تسا ؛ یرازبا  شخب 

، داصتقا تسایس ، تعنص ، عارتخا ، ملع ، مینکیم : حرطم  روشک  تفرشیپ  ناونع  هب  زورما  ام  هک  یئاھشزرا  نیمھ  زا  تسا  ترابع  یرازبا  شخب  تسیچ ؟ یرازبا  شخب  نآ 

تفرـشیپ روشک  رد  شخب  نیا  رد  ام  هتبلا  تسا . هلیـسو  تسا ؛ ندـمت  یرازبا  شخب  همھ  اھنیا  غیلبت ؛ یاـھرازبا  غیلبت و  یللملانیب ، راـبتعا  یماـظن ، یـسایس و  رادـتقا 

یهنیمز رد  مھ  یعاـمتجا ، لـئاسم  یهنیمز  رد  مھ  یملع ، لـئاسم  یهنیمز  رد  مھ  تسایـس ، یهنیمز  رد  مھ  تسا ؛ هدـش  یبوـخ  داـیز و  یاـھراک  میاهتـشاد . یبوـخ 

رد تسا . هتفرگ  ماجنا  روشک  رساترس  رد  هللااشام  یلا  لیبق ، نیا  زا  و  دنداد -  حرـش  ام  یارب  زیزع  ناوج  نیا  دیدرک و  هظحالم  ار  شاهنومن  اجنیا  الاح  امـش  هک  تاعارتخا - 

. تسا هدوب  بوخ  روشک  تفرشیپ  اھزیچ ، نیا  اھمیرحت و  اھدیدھت و  اھراشف و  مغریلع  یرازبا ، شخب 

؛ تسا ندمت  یلصا  یقیقح و  شخب  نیا ، میدرک . ضرع  هک  تسا  یگدنز  کبـس  نامھ  هک  دھدیم ؛ لیکـشت  ار  ام  یگدنز  نتم  هک  تسا  یئاھزیچ  نآ  یقیقح ، شخب  اما 

بسک و یهلئسم  نابز ، یهلئسم  طخ ، یهلئسم  تاحیرفت ، یزپشآ ، عون  کاروخ ، عون  فرـصم ، یوگلا  سابل ، عون  نکـسم ، عون  جاودزا ، کبـس  هداوناخ ، یهلئـسم  لثم 

راتفر تسام ، رایتخا  رد  هک  یاهناسر  رد  ام  راتفر  شزرو ، رد  ام  راتفر  یـسایس ، تیلاعف  رد  ام  راتفر  هسردـم ، رد  ام  راتفر  هاگـشناد ، رد  ام  راتفر  راک ، لحم  رد  ام  راتفر  راـک ،

تراھط تفاظن و  ام ، یاھرفـس  تلود ، رومام  اب  ام  راتفر  سیلپ ، اب  ام  راتفر  سوئرم ، اب  ام  راتفر  سیئر ، اب  ام  راتفر  دـنزرف ، اب  ام  راتفر  رـسمھ ، اب  ام  راتفر  ردام ، ردـپ و  اب  اـم 

. تسا ناسنا  یگدنز  نتم  هک  تسا ، ندمت  یلصا  یاھشخب  نآ  اھنیا  هناگیب ؛ اب  ام  راتفر  نمشد ، اب  ام  راتفر  تسود ، اب  ام  راتفر  ام ،

رد هک  تسا  یزیچ  نامھ  نیا  تسا ؛ یگدنز  نتم  اھنیا  دوشیم ؛ لیکـشت  اھزیچ  نیا  زا  یلـصا ، شخب  رد  مینک -  هضرع  میھاوخیم  ام  هک  یزیچ  نآ  یمالـسا -  نیون  ندمت 

، هن مینک ؛ جرخ  لوپ  هنوگچ  میروایب ، رد  لوپ  هنوگچ  هک  تسین ، ندرک  جرخ  لوپ  ندروآ و  رد  لوپ  یانعم  هب  طقف  شاعم ، لقع  شاعم . لقع  دنیوگیم : نآ  هب  یمالسا  حالطـصا 

یهرابرد هرشعلاباتک  نآ  هرـشعلاباتک ؛»  » مان هب  دراد  دوجو  یباوبا  ام  مھم  لیـصا و  یثیدح  بتک  رد  تسا . شاعم  لقع  وزج  دش ، هتفگ  هک  یعیـسو  یهصرع  نیا  یهمھ 

. تساھزیچ نیا  هب  رظان  هک  دراد  دوجو  یناوارف  تایآ  میرک  نآرق  دوخ  رد  تساھزیچ . نیمھ 

نتم هک  یشخب  نیا  رد  ام  رگا  دروآ . باسح  هب  یرازفاتخـس  یاھـشخب  ار ، لوا  شخب  نآ  و  دروآ ؛ باسح  هب  ندمت  یرازفامرن  شخب  یهلزنم  هب  ار  شخب  نیا  دوشیم  بخ ،

هک نانچمھ  دشخبب ؛ یناور  شمارآ  تینما و  ام  هب  دناوتیمن  دـنک ؛ راگتـسر  ار  ام  دـناوتیمن  میدرک ، لوا  شخب  رد  هک  یئاھتفرـشیپ  یهمھ  مینکن ، تفرـشیپ  تسا ، یگدـنز 

، تسھ هداوناخ  رد  عامتجا و  رد  اـھناسنا  تینما  مدـع  تسھ ، نتخیر  مھ  هب  نورد  زا  تسھ ، یدـیماان  تسھ ، یگدرـسفا  اـجنآ  رد  هتـسناوتن . برغ  یاـیند  رد  دـینیبیم 

میناوتب ام  هک  تسا  نیا  هیـضق  لصا  تسھ . مھ  یماظن  تردق  تسھ ، یملع  نوگانوگ  یاھتفرـشیپ  تسھ ، متا  بمب  تسھ ، تورث  هکنیا  اب  تسھ ؛ یچوپ  یفدھیب و 

، میدرکن تکرح  لوا  شخب  لثم  ام  هنیمز ، نیا  رد  تسین ؛ ریگمـشچ  ام  تفرـشیپ  شخب ، نیا  رد  بالقنا ، رد  هتبلا  مینک . حالـصا  ار  ندمت  یلـصا  شخب  نیا  ار ، یگدـنز  نتم 

؟ میدرکن تفرشیپ  شخب  نیا  رد  ام  ارچ  مینک ؛ یسانشبیسآ  دیاب  بخ ، میدرکن . تفرشیپ 

ناجیابرذآ  / ١٣٩١/١١/٢٨ مدرم  رادید  رد  تانایب 

تحاران تھج  ود  زا  مھ  ریقح  یهدـنب  درک . تحاراـن  ار  ناـگبخن  مھ  درک ، تحاراـن  ار  تلم  مھ  دوب ؛ یبساـنمان  یهیـضق  دوب ، یدـب  یهیـضق  دـمآ ؛ شیپ  سلجم  رد  یاهیـضق 

تباث ماھتا  کی  دانتـسا  هب  هوق  کی  سیئر  بخ ، دـنکیم . رثات  ساسحا  ناسنا  مدرم ، یتحاران  رطاخ  هب  مھ  منکیم ؛ رثاـت  ساـسحا  اـیاضق  نیا  لـباقم  رد  مدوخ  مھ  مدـش :

، تسا نوناق  فالخ  مھ  تسا ، عرـش  فالخ  مھ  اھراک ، روجنیا  دوب ؛ یبسانمان  راک  نیا  دوب ، یدب  راک  نیا  درک ؛ مھتم  ار  رگید  یهوق  ود  هاگداد ، رد  یاهدـشن  حرطم  هدـشن و 

رد دننک ؛ یگدنز  یناور  تینما  رد  یناور و  شمارآ  رد  هک  تسا  نیا  مدرم  مھم  یساسا  قوقح  زا  یکی  تسا . مدرم  یـساسا  قوقح  عییـضت  مھ  تسا ، قالخا  فالخ  مھ 

هکنیا هب  دسرب  هچ  دـشیم ، مھ  تباث  رگا  یتح  دـنک ؛ مھتم  ار  نارگید  ناسنا  وا  رطاخ  هب  دوشیمن  تسا ، داسف  هب  مھتم  یدرف  کی  رگا  دـشاب . رارقرب  یقالخا  تینما  روشک 

تـسرد راک  نیا  دـنک ؛ مھتم  ار  هیئاضق  یهوق  ار ، سلجم  ار ، نارگید  دـیایب  ناسنا  رفن ، کی  ندرک  مھتم  دانتـسا  هب  هدـشن . یاهمکاحم  هتفرن ، یھاگداد  تسا ، هدـشن  تباث 

رد هک  یحاضیتسا  نیا  لصا  مھ ، هیـضق  فرط  نآ  تسین . یمالـسا  یروھمج  ماظن  یارب  یاهتـسیاش  راک  راک ، نیا  منکیم . تحیـصن  العف  هدنب  تسا . طلغ  راک  نیا  تسین ،

طوبرم هک  یلیلد  تلع و  کی  اب  زاب  مھ  نآ  ریزو ، کی  حاضیتسا  تلود ، راک  نایاپ  هب  هام  دنچ  دشاب . هتشاد  یاهدیاف  کی  دیاب  حاضیتسا  بخ ، دوب . طلغ  تفرگ ، ماجنا  سلجم 

. تسا طلغ  مھ  نیا  دـندروآ ، نابز  رب  یبسانمان  یاـھفرح  یناـسک  سلجم  لـخاد  رد  مدینـش  هک  مھ  نیا  دوب . طـلغ  مھ  نیا  ارچ ؟ دراد ؟ ینعم  هچ  تسین ، ریزو  نآ  دوخ  هب 

زا هوق  مرتحم  سیئر  هک  مھ  یعافد  حاضیتسا . نآ  هن  ندرک ، دروخرب  نآ  هن  ندرک ، مھتم  نآ  هن  یمالـسا ؛ یروھمج  ماظن  اب  تسا  یبساـنتمان  یاـیاضق  اـیاضق ، نیا  یهمھ 

. تشادن یموزل  دوب ؛ یورهدایز  یردق  کی  مھ  نآ  درک ، شدوخ 

یاـھهئطوت لـباقم  رد  نیلوئـسم  زورما  اـت  مینکب ؟ دـیاب  راـک  هچ  مینیبیم ، ار  هئطوت  یتقو  تسھ ، اـم  یور  یولج  کرتشم  نمـشد  یتقو  میردارب ، مھ  اـب  همھ  اـم  یتقو 

. دشاب روج  نیمھ  دیاب  مھ  هشیمھ  دشاب ، روج  نیمھ  دیاب  مھ  الاح  دناهداتسیا ، مھ  رانک  هشیمھ  نمشد 

روشک  / ١٣٩٣/٠٢/١٧ رسارس  نایگنھرف  ناملعم و  رادید  رد  تانایب 

هنومن ىهعماج  کی  داجیا  فدـھ ، تسا . ىیالاو  ىلیخ  فدـھ  فدـھ ، نآ  میتفرگ  رظن  رد  بـالقنا  ىمومع  ىاـھهتخومآ  ساـسا  رب  ىمالـسا ، ىروھمج  ىارب  اـم  هک  ىفدـھ 

هب هک  دـیزاسب  ىاهعماج  کی  تسا -  هدـش  عقاو  مھ  ایند  زا  ىـساسح  رایـسب  ىهطقن  کی  رد  ىیاـیفارغج  ظاـحل  زا  هک  زیزع -  ناریا  ىهدودـحم  رد  دـیھاوخیم  امـش  تسا .

ىهنیمز رد  اھىبرغ  قالخا . ظاحل  زا  تیونعم و  ظاـحل  زا  وگلا  لاـح  نیع  رد  مھ  ىداـم ، ىاھتفرـشیپ  ىداـم و  ظاـحل  زا  وگلا  مھ  دـشاب ؛ وگلا  نآرق ، مچرپ  ریز  مالـسا و  تکرب 

« يقالخا تینما   » 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 4هاگياپ  هحفص 3 
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دیمھفن ىـسک  لوا  دوب . ىدام  دصرددص  شھج  کی  دوب ؛ ىقالخا  تکرح  اب  ضراعم  نیابم و  ادج و  شھج  نیا  اما  دندرک ؛ ىـشھج  ىنارود  کی  رد  دـندز ، ىتسج  کی  ىدام 

زا رود  ضحم و  ىدام  ندـمت  کی  دـنکن  لایخ  ىـسک  دـننکیم . ساسحا  شاوی  شاوی  ار  نآ  ناربج  لباقریغ  ىاـھتراسخ  دـنراد  دـنمھفیم ، دـنراد  ـالاح  اـما  داـتفا ، ىقاـفتا  هچ 

ىاھنابایخ رد  تارھاظت  نیا  رطاخهب  هن  دـیآىم . رد  ناشردـپ  دراد  الاح  نیمھ  دـیآىم ؛ رد  ناشردـپ  ریخن ، دربب ؛ ورف  دوخ  مدرم  ىولگ  زا  شوخ  بآ  تسناوت  دـھاوخ  تیونعم 

تینما تسا ، ىقالخا  تینما  تسا ، ىحور  تینما  تسا ، مزـال  لوا  ىهجرد  رد  رـشب  ىارب  هچنآ  تسا . اـھفرح  نیا  زا  رتقیمع  برغ  ىارب  ىراـتفرگ  هن ، اـھنیا ؛ دـننام  اـپورا و 

، دیـشاب انـشآ  ناشنارکفتم  نادقتنم و  ناگدنـسیون و  نیا  ىاھفرح  اب  رگا  دش . دھاوخ  نیا  زا  رتدب  تسین و  نیا  ىبرغ  ىاھطیحم  رد  تسا ؛ نادجو  تیاضر  تسا ، ىنادـجو 

ىگدنز دـنھدیم ؛ ناشن  دـنراد  ار  ناشهعماج  رد  داسف  شیازفا  هب  ور  هدـشدساف و  ىاھهشوگ  تسا ؛ هدـمآ  رد  ناشیادـص  هک  تسا  لاس  نیدـنچ  تسا ، اھتدـم  دـینیبىم 

نیمھ دـنام و  نیمز  هیـضق ، فرطنآ  اـما  دـناهداد ؛ ماـجنا  ىگرزب  ىاـھراک  دـناهتفر ، شیپ  اـھزیچ  نیا  ىرواـنف و  ىاھتفرـشیپ  مـلع و  ظاـحل  زا  هـلب ، تـسا . ىروـجنیا  ىداـم 

ظاحل زا  دـشاب ؛ ىیالاب  حطـس  رد  ىگدـنز ، حطـس  ظاحل  زا  ملع ، ظاحل  زا  تورث ، ظاحل  زا  ىنعی  ىدام ، ظاـحل  زا  هک  تسا  مالـسا  رظن  دروم  ىاهعماـج  نآ  دـنزیم . ناـشنیمز 

شیپ رد  ىنالوط  ىلیخ  هار  نیا  دـینک ؛ تسرد  ار  نیا  دـیھاوخیم  امـش  ىمالـسا ؛ ىهعماج  دوشیم  نیا  دـشاب . حطـس  نآ  زا  رتالاب  ای  حطـس و  نآ  رد  مھ  تیونعم  قـالخا و 

. دش دوشیمن ، دندرکیم  لایخ  ار  اھزیچىلیخ  ارچ ، دوشیمن ؛ دیوگن  ىسک  تسا ، ىندش  نیا  و  دراد .

یماظتنا  / ١٣٩٣/١٢/١٨ یورین  یھدنامرف  هب  یرتشا  پیترس  رادرس  باصتنا 

تشیعم هب  یدج  هجوت  مودخ و  نانکراک  زا  تنایص  اجان ، یبالقنا  یمالـسا و  یاضف  اقترا  ریظن ؛ مدقمیدمحا  پیترـس  رادرـس  یدصت  نارود  هتـسیاش  تامادقا  تسا  مزال 

تینما و یرارقرب  رد  مزال  لمع  راکتبا  رمتـسم و  یزیرهمانرب  یماظتنا و  تامدـخ  دوبھب  رد  قیقد  یاھتیاعر  دـبای و  موادـت  یاهداج  تاـفلخت  شھاـک  یناـبزرم و  تیوقت  ناـنآ ،

. دوش لابند  یعامتجا ، یقالخا و  شمارآ 

راظتنا روشک ، یزیرهمانرب  تیریدـم و  نامزاس  حلـسم و  یاـھورین  لـک  داتـس  امیـس ، ادـص و  یلم ، تینما  یلاـع  یاروش  هناـخریبد  روشک ، ترازو  هژیوب  هناـگهس ، یاوق  زا 

. دنروآ لمع  هب  یونعم ، یدام و  داعبا  رد  ار  یماظتنا  یورین  زا  مزال  یاھتیامح  ینونک ، ساسح  طیارش  رد  هک  دوریم 

یمالسا  / ٠٢/٠۶/١٣٩۴ یروھمج  یماظتنا  یورین  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

تینما داجیا  هک  دوخ  تیلوئـسم  رد  یماظتنا  یورین  تسا . یماـظتنا  یورین  رادـتقا  یهلئـسم  ماهدرک -  رارکت  اـھراب  هدـنب  هک  دراد -  دوجو  هک  یرگید ]  ] مھم یهلئـسم  کـی 

 - یعاـمتجا تینما  یقـالخا ، تینما  دـنک . داـجیا  تینما  هعماـج  رد  هک  تسا  نیا  یمالـسا  یروھمج  فیاـظو  وزج  ینعی  تسا . یمالـسا  یروھمج  تیمکاـح  رھظم  تسا ،

تینما نیا  نادـیم  طسو  لماع  تینما و  نیا  رھظم  مینک . اھر  ار  اھنیا  میناوتیمن  تسا ؛ یمالـسا  یروھمج  فیاظو  وزج  تسا ؛ ام  فیاـظو  وزج  دـیداد -  حرـش  هک  روطناـمھ 

تسا نیا  راک  یهتکن  اھتنم  دینک . لمع  تیعطاق  اب  دیناوتب  دیاب  دینک ؛ لمع  هناردتقم  دیناوتب  دیاب  دیشاب ؛ هتـشاد  رادتقا  یتسیاب  نیاربانب  یماظتنا ؛ یورین  زا  تسا  ترابع 

. درک هابتشا  دیابن  ندرک  تکرح  راھمیب  نتخانشن و  زرمودح  اب  ار  رادتقا  درک ؛ هابتشا  دیابن  ملظ  اب  ار  رادتقا  هک 

« يقالخا تینما   » 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 4هاگياپ  هحفص 4 
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