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دھاوخ لاس  نیا  رد  دوخ  یدنمـشوھ  اب  دوخ ، شالت  اب  دوخ ، تیلاعف  اـب  ناریا  تلم  زاـب  راـگدرورپ ، رب  لـکوت  اـب  ادـخ و  دـیما  هب  هک  میراد  شیپ  رد  ار  یرگید  لاـس  لاـسما  اـم 

یهصرع هک  میـسریم  هجیتـن  نیا  هب  هاـگآ ، علطم و  دارفا  اـب  یهرواـشم  اھـشرازگ و  قبط  رب  نم ، صیخـشت  هب  درواـیب . ناـغمرا  هب  دوخ  یارب  ار  یداـیز  یاھتفرـشیپ  تسناوت 

. دـشاب یندـشمامت  هک  تسین  یزیچ  یداصتقا  داھج  تسا . یداصتقا  یهصرع  دوشیم -  عورـش  تعاس  نیا  زا  زورما و  لاس ، نیا  هک  یراج -  لاس  نیمھ  رد  مھم  شلاـچ 

. تسا ترورض  کی  ناریا  تلم  یارب  یداصتقا ، یاھهصرع  رد  هنوگداھج  روضح  یداصتقا ، تدھاجم 

هدارا و اب  یھلا و  قیفوت  هب  رگا  یلخاد . دـیلوت  یهلئـسم  هب  ددرگیمرب  یداصتقا  لئاسم  زا  مھم  شخب  کی  ار . یداصتقا  داھج  هب  طوبرم  لئاسم  منکیم  میـسقت  لاسما  نم 

یاهدمع شخب  دیدرت  نودب  میربب ، شیپ  میشخبب و  قنور  تسا ، نآ  یهتـسیاش  هک  نانچنآ  ار ، یلخاد  دیلوت  یهلئـسم  میناوتب  ام  نالوئـسم ، شالت  اب  تلم و  خسار  مزع 

یھاـگآ و اـب  دوـخ ، مزع  اـب  دوـخ ، تمھ  اـب  ناریا  تلم  رگا  تـسا . یلم  دـیلوت  یهلئـسم  یداـصتقا ، داـھج  زا  یمھم  شخب  سپ  دـنام . دـھاوخ  ماـکان  نمـشد  یاھـشالت  زا 

هک یئاھشلاچ  رب  دیدرت  نودب  دورب ، شیپ  نادیم  نیا  رد  دنک و  لح  ار  یلخاد  دیلوت  لکـشم  دناوتب  تسرد  یزیرهمانرب  اب  نالوئـسم ، کمک  یھارمھ و  اب  دوخ ، یدنمـشوھ 

. تسا یمھم  یهلئسم  یلم ، دیلوت  یهلئسم  نیاربانب  درک . دھاوخ  ادیپ  یدج  لماک و  یهبلغ  تسا ، هدرک  مھارف  ار  نآ  نمشد 

ماکحتسا هملک  یقیقح  یانعم  هب  یلخاد  داصتقا  دش ؛ دھاوخ  لح  لاغتشا  یهلئسم  دش ؛ دھاوخ  لح  مروت  یهلئسم  میـشخبب ، قنور  ار  یلخاد  دیلوت  میتسناوت  ام  رگا 

نمشد دیک  نمشد ، یهئطوت  نمشد ، شالت  دش ، سویام  نمشد  یتقو  دش . دھاوخ  دیماان  سویام و  تیعضو ، نیا  یهدھاشم  اب  نمشد  هک  تساجنیا  درک . دھاوخ  ادیپ 

. دش دھاوخ  مامت  مھ 

رارق یلخاد  دـیلوت  قنور  لاس  ار  لاسما  هک  نیا  هب  منکیم  توعد  ار  نامزیزع  مدرم  یهمھ  یداصتقا و  یهصرع  ناراکردـناتسد  یهمھ  روشک ، نیلوئـسم  یهمھ  نیارباـنب 

یناریا رادهیامرس  یهیامرـس  زا  مینک ؛ تیامح  یناریا  رگراک  راک  زا  میناوتب  دیاب  ام  تسا . یناریا » یهیامرـس  راک و  زا  تیامح  یلم ، دیلوت  ، » لاسما راعـش  نیاربانب  دنھدب .

مھـس تسا . یزرواـشک  یتعنـص و  یلخاد  تادـیلوت  زا  یناـبیتشپ  راـک ، نـیا  رد  تـلود  مھـس  دـش . دـھاوخ  ریذـپناکما  یلم  دـیلوت  تیوـقت  اـب  طـقف  نـیا  و  مـینک ؛ تیاـمح 

ام تسا . یلخاد  تادیلوت  فرـصم  تسا -  رتمھم  اھنیا  یهمھ  زا  نم  رظن  هب  هک  مدرم -  مھـس  و  تسا . دیلوت  راک  رد  ناقتا  دیلوت و  یهخرچ  تیوقت  نارگراک ، نارادهیامرس و 

الاک نآ  تسا ، نآ  هب  هجوتم  یلخاد  دیلوت  دراد و  دوجو  نآ  یلخاد  هباشم  هک  یئالاک  رھ  هک  مینادب  هضیرف  کی  نامدوخ  یارب  مینک ، گنھرف  نامدوخ  یارب  مینک ، تداع  دـیاب 

ام نیاربانب  رتمھم . رتهدمع و  یاھهنیمز  هرمزور و  فراصم  یاھهنیمز  اھهنیمز : یهمھ  رد  مینک ؛ زیھرپ  دـجب  یجراخ  تادـیلوت  فرـصم  زا  مینک و  فرـصم  یلخاد  دـیلوت  زا  ار 

قئاف یداصتقا  یهنیمز  رد  ناھاوخدب  رکم  دیک و  رب  نانمـشد ، یهئطوت  رب  دناوتب  مھ  لاس ٩١  رد  ناریا  تلم  درکیور ، یریگتھج و  نیا  اب  شیارگ ، نیا  اب  هک  میتسھ  راودـیما 

. دیایب
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رگراک هب  دینکیم ، فرصم  ار  یلخاد  یالاک  یتقو  امش  ینعی  یناریا .» یهیامرـس  راک و  زا  تیامح  : » هدش هداد  حیـضوت  شاهلابند  یلم ؛» دیلوت   » میداد رارق  ار  لاسما  راعش 

رد هنافـساتم  هک  تسا -  یطلغ  گنھرف  نیا  دینکیم . داجیا  ومن  دشر و  دینکیم ، کمک  دیراد  مھ  یناریا  یهیامرـس  هب  دینکیم ، داجیا  لاغتـشا  دینکیم ، کمک  دـیراد  یناریا 

تیلوئـسم همھ  تسام . یهدـنیآ  ررـض  هب  تسام ، تفرـشیپ  ررـض  هب  تسام ، یایند  ررـض  هب  نیا  مینک ؛ فرـصم  ار  یجراخ  تاعونـصم  هک  تسا -  مکاح  اـم  زا  یئاھـشخب 

. دنک تیوقت  ار  یلم  دیلوت  دنک ، تیامح  یلم  دیلوت  زا  دیاب  دراد ، تیلوئسم  مھ  تلود  دنراد ؛

نالوئـسم راـیتخا  رد  یـشزرااب  یهریخذ  کـی  زورما  درک . نوناـق  ار  نآ  یمالـسا  یاروش  سلجم  دـش ؛ بیوـصت  اھتـسایس  رد  یداـصتقا » یهعـسوت  قودنـص   » هناتخبـشوخ

یلم دیلوت  هب  دنناوتب  دـنک ؛ تمھ  یتسیاب  مھ  تلود  دـنک ، یراکمھ  دـیاب  مھ  سلجم  دـننک ؛ لیھـست  ار  راک  دـیاب  دـنراذگب . یلم  دـیلوت  رایتخا  رد  ار  نیا  دـنناوتیم  تسھ ؛

، بوغرم دـیاب  ار  یلخاد  لوصحم  دـننک . یراکمھ  ناقتا ، داجیا  اـب  یتسیاـب  تسا -  راـک  تردـق  یاراد  هک  نآ  هچ  تسا ، هیامرـس  یاراد  هک  نآ  هچ  مھ -  مدرم  دـنھدب . قنور 

نیا رد  دیاب  یتلود  نوگانوگ  یاھـشخب  دبلطیم . ار  همھ  یراکمھ  راک ، نیا  مینک . مامت  نازرا  ار  هدـشمامت  تمیق  دـیاب  میناوتب ، هک  یئاجنآ  ات  مینک . دـیلوت  ماوداب  تیفیکاب و 

. دنشخبب ققحت  ام  روشک  رد  ار  هیضق  نیا  دنناوتب  ات  دنک ، یراکمھ  دیاب  مھ  سلجم  یداصتقا -  رگید  یاھشخب  هچ  یلام ، یلوپ و  یاھشخب  هچ  دننک -  یراکمھ  هنیمز 

رد ناـملزنم ، لـئاسو  رد  ناـمکاشوپ ، رد  ار  یجراـخ  یاـھکرام  اـم  هک  تـسا  یطلغ  رخاـفت  نـیا  تـسین ؛ راـختفا  نـیا  دـیھاوخب . یناریا  یـالاک  دـیاب  امـش  دـنمدرم . هدـمع ،

مدینـش نم  تسا . رتـھب  رایـسب  دراوم  زا  یلیخ  رد  یلخاد  دـیلوت  هک  یلاـح  رد  یلخاد ؛ یاـھکرام  هب  میھدـب  حـیجرت  ناـماھیکاروخ  رد  ناـمهرمزور ، روـما  رد  ناـمناملبم ،

تبغر یناریا  رادـیرخ  تسا  نکمم  دنـشورفب ، اج  نیمھ  رگا  دـننادرگیمرب ! دـننزیم ، یجراخ  کرام  دـنربیم  دوشیم ، دـیلوت  اھناتـسرھش  زا  یـضعب  رد  هک  ار  یلخاد  کاـشوپ 

. تسا مھم  یلخاد  دـیلوت  تسا . طلغ  نیا  دـنکیم ؛ باختنا  ار  تخود  نامھ  ار ، راولـش  تک و  نامھ  ار ، سابل  ناـمھ  یناریا  رادـیرخ  دراد ، یوسنارف  کراـم  نوچ  اـما  دـنکن ؛

حالصا زا  یشخب  نیا  هک  تسا ؛ مدرم  تسد  راک  یهدمع  فرصم ، یهنیمز  رد  تسا . هدرک  یراذگهیامرـس  هچ  یناریا  رادهیامرـس  تسا ، هدرک  دیلوت  هچ  یناریا  رگراک  دینیبب 

ار نیا  تسا ؛ مھم  یلم  دیلوت  مدرک . ضرع  هتـشذگ  لاس  هک  تسا  یداصتقا  داھج  زا  یـشخب  و  مدرک ، ضرع  ناریا  تلم  هب  اجنیا  لبق  لاس  ود  نم  هک  تسا  فرـصم  یوگلا 

. دنھدب رارق  فدھ  دیاب 
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هک مراد  روشک  رـسارس  زا  یقثوم  یاھربخ  نم  و  تسا . هدرک  ادـیپ  دوجو  اـھهنارای  عیزوت  میـسقت و  رد  یتلادـع  یارجا  کـی  یلداـعت ، کـی  عقاو  رد  اـھهنارای ، یدـنمفدھ  اـب 

نیمھ مھ  نوناق  نیا  زا  دـصقم  فدـھ و  نیرتمھم  هک  تساھفدـھ ، زا  یکی  نیا  تسا . هتـشاد  رثوم  شقن  فیعـض  تاـقبط  یگدـنز  دوبھب  رد  راـک  نیا  هک  تسا  نآ  زا  یکاـح 

. تسا

یدیلوت یهعومجم  رد  ام  هک  ار  هچنآ  تسا . هدوب  یبویعم  یهخرچ  روشک ، رد  دیلوت  یهخرچ  تسا . روشک  داصتقا  راتخاس  حالـصا  دـیلوت و  راتخاس  حالـصا  رگید ، فدـھ  کی 

دنراد رظن  قافتا  نآ  رب  همھ  هک  یداصتقا -  ناسانشراک  صیخشت  قبط  تسا . هدوب  رتمک  هدزاب  درواتسد و  رتشیب و  یهنیزھ  رتشیب ، فرصم  اب  میدروآیم ، تسد  هب  روشک 

. دنک لداعتم  دیلوت  رد  ار  هدزاب  فرصم و  دناتسب و  روشک  دیلوت  زا  ار  هدزابمک  فرصمرپ و  تلاح  دنک ؛ حالصا  ار  نیا  دناوتیم  اھهنارای  یدنمفدھ  - 

هظحالم نودب  ار  دیفـس  تفن  ار ، لیئوزاگ  ار ، زاگ  ار ، نیزنب  میدرک  تداع  لوا  زا  میدوب ، زیختفن  روشک  کی  نوچ  ام  تسا . یژرنا  یاھلماح  فرـصم  تیریدم  رگید ، فدـھ  کی 

هب ار  روشک  اھهنارای ، یدـنمفدھ  نیا  تسا . هدوب  رتهیوریب  رتشیب و  اھروشک -  یهمھ  زا  اـنعم  کـی  هب  دـیاش  اـھروشک -  زا  یرایـسب  فرـصم  زا  اـم  فرـصم  مینک . فرـصم 

نوناـق رگا  زورما  نیمھ  اـت  هک  دـھدیم  ناـشن  اـم  هب  تسا ، لوـبق  دروـم  یاـھرامآ  تسا و  هدـش  رـشتنم  هک  یئاـھرامآ  دـناشکیم . یژرنا  یاـھلماح  فرـصم  رد  یئوـجهفرص 

ام تسین ، فرـصم  ردـق  هب  نیزنب  یلخاد  دـیلوت  هک  یتـقو  دریگیم . ماـجنا  زورما  هک  دوب  یفرـصم  ربارب  ود  اـبیرقت  روـشک  رد  نیزنب  فرـصم  دـشیمن ، ارجا  اـھهنارای  یدـنمفدھ 

، روشک رد  نیزنب  فرصم  زورما  دش . یئوجهفرص  راک ، نیا  اب  دشاب . نانمـشد  ناھاوخدب و  دراک  ریز  ناریا  تلم  تسد  ینعی  مینک ؛ دراو  ار  نیزنب  دیاب  مینک ؟ راک  هچ  میروبجم 

نانمـشد هک  یتقو  نامھ  رد  دش ؛ ماجنا  لاس ٩٠  رد  راک  نیا  تسا . گرزب  زایتما  کی  روشک  یارب  نیا  میرادـن ؛ نیزنب  تادراو  هب  جایتحا  تسا ؛ یلخاد  دـیلوت  ردـق  هب  اـبیرقت 

. دننک یثنخ  ار  نمشد  یهئطوت  هشقن و  دنتسناوت  اھراک  نیا  اب  دندرک ، تمھ  تلم  ناناوج  اما  دنروایبرد ؛ وناز  هب  ار  تلم  هکنیا  یارب  دندرک ؛ میرحت  ار  ام  ام ،

کی یداصتقا  رادـتقا  یاھهیاپ  زا  یکی  یروانف  ملع و  تسا . یروانف  ملع و  یهصرع  تسا ، هتفرگ  ماجنا  تلم  نیا  تمھ  اـب  لاس ٩٠  رد  هک  رگید  یداصتقا  مھم  یهصرع  کـی 

یوق شتـسد  مھ  دوشیم ، دنموربآ  مھ  دسریم ، یـسایس  یانغتـسا  هب  مھ  دـسریم ، تورث  هب  مھ  هتفرـشیپ ، یروانف  هتفرـشیپ ، شناد  نتـشاد  اب  تلم  کی  تسا . تلم 

ار یتوافتم  یاھـشرازگ  فلتخم ، یاھلاناک  فلتخم ، یاھهار  زا  مساسح . هلئـسم  نیا  هب  تبـسن  نم  یروانف ، ملع و  تفرـشیپ  یهلئـسم  ندوب  یدـیلک  رطاخ  هب  دوشیم .

مدرم عـالطا  هب  نونکاـت  هک  تسا  یزیچ  نآ  زا  رتشیب  رایـسب  روشک  یاھتفرـشیپ  حطـس  هک  منک  ضرع  هناـعطاق  امـش  هب  مناوتیم  منکیم و  تفاـیرد  رمتـسم  روط  هب  اـبیرقت 

« يناريا هيامرس  راک و  زا  تيامح  يلم ، دیلوت  لاس   » 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 7هاگياپ  هحفص 1 
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. تسا هدیسر 

لاس رد  دریگیم . ماجنا  دراد  ناریا  رد  زورما  ناھج ، یملع  دشر  نیرتعیرس  تسین -  ام  دوخ  یملع  زکارم  هب  طوبرم  شرازگ  نیا  ایند -  ربتعم  یملع  زکارم  شرازگ  ساسا  رب 

هب تبـسن  ناریا  تلم  دـش -  مامت  لاـس  نیا  شیپ  هاـم  هس  هک  لاـس ٢٠١١ -  رد  هک  تسا  نیا  ربـتعم  یملع  زکارم  شرازگ  یدـالیم ، لاس ٢٠١١  اـب  دوب  ربارب  اـبیرقت  هک   ٩٠

ناریا تلم  نانمشد  هک  یطئارش  رد  تسیچ ؟ اھنیا  یانعم  تسا . هتشاد  شیازفا  دصرد  تسیب  شایملع  تفرشیپ  یملع و  دشر  یدالیم ، لاس ٢٠١٠  ینعی  لبق ، لاس 

. تسا هدرک  لمع  یروجنیا  ناریا  تلم  میتفرگ ، رظن  رد  ناریا  تلم  یارب  ار  هدننکجلف  یاھمیرحت  ام  دنتفگیم  دندرکیم و  یدنبطرش  ناریا  تلم  طوقس  یور  رب 

نیا تسا . مھدـفھ  یهبتر  رد  ناـھج  لـک  رد  و  یملع ، حطـس  لوا  یهبتر  رد  ناریا  هـقطنم ، رد  هـک  تساـیند -  ربـتعم  یملع  زکارم  شرازگ  زاـب  مـھ  نـیا  دـنھدیم -  شرازگ 

رد میدرک ، تفرـشیپ  یروانفتسیز  رد  اـم  لاس ٩٠  دـننکیم . فارتعا  روجنیا  ار  نیا  دـننکیمن ؛ عانتما  دـنھدب ، اـم  هیلع  فـالخ  شرازگ  دـنناوتب  رگا  هک  تسا  یناـسک  شرازگ 

لوصحم دـصرد  تسیب  یزاسینغ  هک  میدرک ، تفرـشیپ  یاهتـسھ  تعنـص  رد  دـش -  باترپ  دـیون  یهراوھام  هک  میدرک -  تفرـشیپ  اضفاوھ  رد  میدرک ، تفرـشیپ  یروانفونان 

یمتا زکرم  یارب  دـیابیم  اـم  دنتـشاذگ . طرـش  نآ  دـیلوت  یارب  نارگید  اـھیئاکیرمآ و  لاـس ٨٩  رد  هک  تسا  یزیچ  ناـمھ  دـصرد ، تسیب  یزاـسینغ  نـیا  تـسا . لاس ٩٠ 

طرـش راک  نیا  یارب  اھنآ  دوب . هدش  مامت  نامدصرد  تسیب  تخوس  نوچ  میدرکیم ؛ هیھت  دصرد  تسیب  یهدشینغ  مویناروا  تساھورادویدار ، لام  هک  نارھت  یھاگـشیامزآ 

، دننک تبحص  ام  اب  هک  دندرک  هطساو  ار  هیکرت  تلود  لیزرب و  تلود  اھیئاکیرمآ  میدرکن . لوبق  ام  اما  دیتسرفب ؛ جراخ  دیاهدرک ، دیلوت  هک  ار  یمویناروا  دیاب  دنتفگ  دنتـشاذگ و 

تبحص دندرک ، ثحب  دنتسشن  ام  روھمج  سیئر  اب  دندمآ و  اجنیا  هب  لیزرب  نیلوئـسم  هیکرت ، نیلوئـسم  میدرک . لوبق  ام  دیایب . دوجو  هب  قفاوت  دروم  یزیچ  دنریگب ؛ ار  هنایم 

یدایز زایتما  دنتساوخیم  دوشب ؛ اضما  دادرارق  نیا  دنتساوخیمن  اھنآ  ناشلوق ! ریز  دندز  اھیئاکیرمآ  دش ، اضما  همانقفاوت  نیا  هک  دعب  دندرک . اضما  ار  یاهتـشون  کی  دندرک و 

. تسا نیا  دصرد  تسیب  نیا  یارجام  دندش . هدنمرش  ام  شیپ  هیکرت  تلود  لیزرب و  تلود  دندرک ، اھیئاکیرمآ  هک  یایلوقدب  رطاخ  هب  دنریگب . جاب  دننک ، یئوگروز  دنریگب ،

تیاس یارب  اـھنیا  ار  دـصرد  تسیب  یهدـشینغ  مویناروا  لاس ٩٠  رد  مینکیم . تسرد  نامدوخ  دـنتفگ  اـم  ناـناوج  اھیـشارتعنام ، همھنیا  تالکـشم ، همھنیا  دوجو  اـب 

زاین یارب  ینعی  تساھورادویدار -  صوصخم  نارھت  یاهتـسھ  زکرم  دننادیم  هکنیا  اب  ریحتم ! دندنام  ام  نانمـشد  دندرک ؛ مالعا  ایند  هب  ار  نآ  دـندرک و  دـیلوت  نارھت  یاهتـسھ 

، دنتـشاذگیم طرـش  دـنتخورفیمن ، دـندادیمن ، لاحنیعرد  دـنراد -  جاـیتحا  اـھورادویدار  نیا  هب  راـمیب  نارازھ  تسا و  روشک  رـساترس  رد  اـم  یاھهاگـشیامزآ  اھناتـسرامیب و 

نیمھ رد  نالا  اھورادویدار  ماسقا  عاونا و  دـندمآرب و  هدـھع  زا  اما  دوب ، مھ  یتخـس  راک  دوب ، مھ  یاهدـیچیپ  راک  دـندرک . هیھت  ار  نآ  ناشدوخ  ام  ناناوج  دـندرکیم . یریگجاـب 

. تسا لاس ٩٠  لام  نیا  دوشیم . دیلوت  یلخاد  تخوس  اب  نارھت  زکرم 

یتقو نآ  الامجا ، دوشیم . ینالوط  مھدب ، حرش  مھ  ار  نآ  مھاوخب  نم  رگا  هک  دنداد ؛ ماجنا  روشک  رد  ار  تخوس  یهحفص  دیلوت  یاهتـسھ ، تعنـص  نیمھ  رد  لاس ٩٠ ، رد 

تخوس یهحفـص  هسنارف  هسنارف ، هب  دھدب  وا  دنک ؛ دصرد  هیسور ٢٠  دیھدب ، هیـسور  هب  ار  دصرد  مین  هس و  مویناروا  دنتفگیم  دوب ، لخاد  دیلوت  مویناروا  لدابت  تبحـص  هک 

، دندرک تسرد  دندرک ، تمھ  مینکیم ؛ تسرد  ار  تخوس  یهحفص  نیا  نامدوخ  ام  دنتفگ  ام  ناناوج  ام ، نادنمشناد  متسر ! ناخ  تفھ  ینعی  امش ؛ هب  دھدب  دنک ، تسرد 

. تسا لاس ٩٠  لام  نیا  دنداد . ناشن  دنداد ، شرازگ 

داھج لاس   » یاھدرواتـسد زا  یـشخب  اھنیا  تسا . لاس ٩٠  هب  طوبرم  همھ  اھنیا  ناـینبشناد ؛ تامدـخ  ـالاک و  تارداـص  شیازفا  بیکرتون ، یاـھوراد  یربارب  شـش  شیازفا 

. تسا روشک  یارب  یداصتقا  میقتسم  ریثات  یاراد  اما  تسا ، روشک  یملع  رادتقا  یهدنھد  ناشن  تسا ، یروانف  تفرشیپ  تسا ، یملع  تفرـشیپ  اھنیا  تسا . یداصتقا »

. نیا ینعی  یداصتقا  داھج 

لاس ٩١  / ١٣٩١/٠١/٠١ زاغآ  رد  یوضر  مرح  رد  تانایب 

رگراک هب  دینکیم ، فرصم  ار  یلخاد  یالاک  یتقو  امش  ینعی  یناریا .» یهیامرـس  راک و  زا  تیامح  : » هدش هداد  حیـضوت  شاهلابند  یلم ؛» دیلوت   » میداد رارق  ار  لاسما  راعش 

رد هنافـساتم  هک  تسا -  یطلغ  گنھرف  نیا  دینکیم . داجیا  ومن  دشر و  دینکیم ، کمک  دیراد  مھ  یناریا  یهیامرـس  هب  دینکیم ، داجیا  لاغتـشا  دینکیم ، کمک  دـیراد  یناریا 

تیلوئـسم همھ  تسام . یهدـنیآ  ررـض  هب  تسام ، تفرـشیپ  ررـض  هب  تسام ، یایند  ررـض  هب  نیا  مینک ؛ فرـصم  ار  یجراخ  تاعونـصم  هک  تسا -  مکاح  اـم  زا  یئاھـشخب 

. دنک تیوقت  ار  یلم  دیلوت  دنک ، تیامح  یلم  دیلوت  زا  دیاب  دراد ، تیلوئسم  مھ  تلود  دنراد ؛

نالوئـسم راـیتخا  رد  یـشزرااب  یهریخذ  کـی  زورما  درک . نوناـق  ار  نآ  یمالـسا  یاروش  سلجم  دـش ؛ بیوـصت  اھتـسایس  رد  یداـصتقا » یهعـسوت  قودنـص   » هناتخبـشوخ

یلم دیلوت  هب  دنناوتب  دـنک ؛ تمھ  یتسیاب  مھ  تلود  دـنک ، یراکمھ  دـیاب  مھ  سلجم  دـننک ؛ لیھـست  ار  راک  دـیاب  دـنراذگب . یلم  دـیلوت  رایتخا  رد  ار  نیا  دـنناوتیم  تسھ ؛

، بوغرم دـیاب  ار  یلخاد  لوصحم  دـننک . یراکمھ  ناقتا ، داجیا  اـب  یتسیاـب  تسا -  راـک  تردـق  یاراد  هک  نآ  هچ  تسا ، هیامرـس  یاراد  هک  نآ  هچ  مھ -  مدرم  دـنھدب . قنور 

نیا رد  دیاب  یتلود  نوگانوگ  یاھـشخب  دبلطیم . ار  همھ  یراکمھ  راک ، نیا  مینک . مامت  نازرا  ار  هدـشمامت  تمیق  دـیاب  میناوتب ، هک  یئاجنآ  ات  مینک . دـیلوت  ماوداب  تیفیکاب و 

. دنشخبب ققحت  ام  روشک  رد  ار  هیضق  نیا  دنناوتب  ات  دنک ، یراکمھ  دیاب  مھ  سلجم  یداصتقا -  رگید  یاھشخب  هچ  یلام ، یلوپ و  یاھشخب  هچ  دننک -  یراکمھ  هنیمز 

رد ناـملزنم ، لـئاسو  رد  ناـمکاشوپ ، رد  ار  یجراـخ  یاـھکرام  اـم  هک  تـسا  یطلغ  رخاـفت  نـیا  تـسین ؛ راـختفا  نـیا  دـیھاوخب . یناریا  یـالاک  دـیاب  امـش  دـنمدرم . هدـمع ،

مدینـش نم  تسا . رتـھب  رایـسب  دراوم  زا  یلیخ  رد  یلخاد  دـیلوت  هک  یلاـح  رد  یلخاد ؛ یاـھکرام  هب  میھدـب  حـیجرت  ناـماھیکاروخ  رد  ناـمهرمزور ، روـما  رد  ناـمناملبم ،

تبغر یناریا  رادـیرخ  تسا  نکمم  دنـشورفب ، اج  نیمھ  رگا  دـننادرگیمرب ! دـننزیم ، یجراخ  کرام  دـنربیم  دوشیم ، دـیلوت  اھناتـسرھش  زا  یـضعب  رد  هک  ار  یلخاد  کاـشوپ 

. تسا مھم  یلخاد  دـیلوت  تسا . طلغ  نیا  دـنکیم ؛ باختنا  ار  تخود  نامھ  ار ، راولـش  تک و  نامھ  ار ، سابل  ناـمھ  یناریا  رادـیرخ  دراد ، یوسنارف  کراـم  نوچ  اـما  دـنکن ؛

حالصا زا  یشخب  نیا  هک  تسا ؛ مدرم  تسد  راک  یهدمع  فرصم ، یهنیمز  رد  تسا . هدرک  یراذگهیامرـس  هچ  یناریا  رادهیامرـس  تسا ، هدرک  دیلوت  هچ  یناریا  رگراک  دینیبب 

ار نیا  تسا ؛ مھم  یلم  دیلوت  مدرک . ضرع  هتـشذگ  لاس  هک  تسا  یداصتقا  داھج  زا  یـشخب  و  مدرک ، ضرع  ناریا  تلم  هب  اجنیا  لبق  لاس  ود  نم  هک  تسا  فرـصم  یوگلا 

. دنھدب رارق  فدھ  دیاب 

لاس ٩١  / ١٣٩١/٠١/٠١ زاغآ  رد  یوضر  مرح  رد  تانایب 

هک مراد  روشک  رـسارس  زا  یقثوم  یاھربخ  نم  و  تسا . هدرک  ادـیپ  دوجو  اـھهنارای  عیزوت  میـسقت و  رد  یتلادـع  یارجا  کـی  یلداـعت ، کـی  عقاو  رد  اـھهنارای ، یدـنمفدھ  اـب 

نیمھ مھ  نوناق  نیا  زا  دـصقم  فدـھ و  نیرتمھم  هک  تساھفدـھ ، زا  یکی  نیا  تسا . هتـشاد  رثوم  شقن  فیعـض  تاـقبط  یگدـنز  دوبھب  رد  راـک  نیا  هک  تسا  نآ  زا  یکاـح 

. تسا

یدیلوت یهعومجم  رد  ام  هک  ار  هچنآ  تسا . هدوب  یبویعم  یهخرچ  روشک ، رد  دیلوت  یهخرچ  تسا . روشک  داصتقا  راتخاس  حالـصا  دـیلوت و  راتخاس  حالـصا  رگید ، فدـھ  کی 

دنراد رظن  قافتا  نآ  رب  همھ  هک  یداصتقا -  ناسانشراک  صیخشت  قبط  تسا . هدوب  رتمک  هدزاب  درواتسد و  رتشیب و  یهنیزھ  رتشیب ، فرصم  اب  میدروآیم ، تسد  هب  روشک 

. دنک لداعتم  دیلوت  رد  ار  هدزاب  فرصم و  دناتسب و  روشک  دیلوت  زا  ار  هدزابمک  فرصمرپ و  تلاح  دنک ؛ حالصا  ار  نیا  دناوتیم  اھهنارای  یدنمفدھ  - 

هظحالم نودب  ار  دیفـس  تفن  ار ، لیئوزاگ  ار ، زاگ  ار ، نیزنب  میدرک  تداع  لوا  زا  میدوب ، زیختفن  روشک  کی  نوچ  ام  تسا . یژرنا  یاھلماح  فرـصم  تیریدم  رگید ، فدـھ  کی 

هب ار  روشک  اھهنارای ، یدـنمفدھ  نیا  تسا . هدوب  رتهیوریب  رتشیب و  اھروشک -  یهمھ  زا  اـنعم  کـی  هب  دـیاش  اـھروشک -  زا  یرایـسب  فرـصم  زا  اـم  فرـصم  مینک . فرـصم 

نوناـق رگا  زورما  نیمھ  اـت  هک  دـھدیم  ناـشن  اـم  هب  تسا ، لوـبق  دروـم  یاـھرامآ  تسا و  هدـش  رـشتنم  هک  یئاـھرامآ  دـناشکیم . یژرنا  یاـھلماح  فرـصم  رد  یئوـجهفرص 

ام تسین ، فرـصم  ردـق  هب  نیزنب  یلخاد  دـیلوت  هک  یتـقو  دریگیم . ماـجنا  زورما  هک  دوب  یفرـصم  ربارب  ود  اـبیرقت  روـشک  رد  نیزنب  فرـصم  دـشیمن ، ارجا  اـھهنارای  یدـنمفدھ 

، روشک رد  نیزنب  فرصم  زورما  دش . یئوجهفرص  راک ، نیا  اب  دشاب . نانمـشد  ناھاوخدب و  دراک  ریز  ناریا  تلم  تسد  ینعی  مینک ؛ دراو  ار  نیزنب  دیاب  مینک ؟ راک  هچ  میروبجم 

نانمـشد هک  یتقو  نامھ  رد  دش ؛ ماجنا  لاس ٩٠  رد  راک  نیا  تسا . گرزب  زایتما  کی  روشک  یارب  نیا  میرادـن ؛ نیزنب  تادراو  هب  جایتحا  تسا ؛ یلخاد  دـیلوت  ردـق  هب  اـبیرقت 

. دننک یثنخ  ار  نمشد  یهئطوت  هشقن و  دنتسناوت  اھراک  نیا  اب  دندرک ، تمھ  تلم  ناناوج  اما  دنروایبرد ؛ وناز  هب  ار  تلم  هکنیا  یارب  دندرک ؛ میرحت  ار  ام  ام ،

کی یداصتقا  رادـتقا  یاھهیاپ  زا  یکی  یروانف  ملع و  تسا . یروانف  ملع و  یهصرع  تسا ، هتفرگ  ماجنا  تلم  نیا  تمھ  اـب  لاس ٩٠  رد  هک  رگید  یداصتقا  مھم  یهصرع  کـی 

« يناريا هيامرس  راک و  زا  تيامح  يلم ، دیلوت  لاس   » 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 7هاگياپ  هحفص 2 
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یوق شتـسد  مھ  دوشیم ، دنموربآ  مھ  دسریم ، یـسایس  یانغتـسا  هب  مھ  دـسریم ، تورث  هب  مھ  هتفرـشیپ ، یروانف  هتفرـشیپ ، شناد  نتـشاد  اب  تلم  کی  تسا . تلم 

ار یتوافتم  یاھـشرازگ  فلتخم ، یاھلاناک  فلتخم ، یاھهار  زا  مساسح . هلئـسم  نیا  هب  تبـسن  نم  یروانف ، ملع و  تفرـشیپ  یهلئـسم  ندوب  یدـیلک  رطاخ  هب  دوشیم .

مدرم عـالطا  هب  نونکاـت  هک  تسا  یزیچ  نآ  زا  رتشیب  رایـسب  روشک  یاھتفرـشیپ  حطـس  هک  منک  ضرع  هناـعطاق  امـش  هب  مناوتیم  منکیم و  تفاـیرد  رمتـسم  روط  هب  اـبیرقت 

. تسا هدیسر 

لاس رد  دریگیم . ماجنا  دراد  ناریا  رد  زورما  ناھج ، یملع  دشر  نیرتعیرس  تسین -  ام  دوخ  یملع  زکارم  هب  طوبرم  شرازگ  نیا  ایند -  ربتعم  یملع  زکارم  شرازگ  ساسا  رب 

هب تبـسن  ناریا  تلم  دـش -  مامت  لاـس  نیا  شیپ  هاـم  هس  هک  لاـس ٢٠١١ -  رد  هک  تسا  نیا  ربـتعم  یملع  زکارم  شرازگ  یدـالیم ، لاس ٢٠١١  اـب  دوب  ربارب  اـبیرقت  هک   ٩٠

ناریا تلم  نانمشد  هک  یطئارش  رد  تسیچ ؟ اھنیا  یانعم  تسا . هتشاد  شیازفا  دصرد  تسیب  شایملع  تفرشیپ  یملع و  دشر  یدالیم ، لاس ٢٠١٠  ینعی  لبق ، لاس 

. تسا هدرک  لمع  یروجنیا  ناریا  تلم  میتفرگ ، رظن  رد  ناریا  تلم  یارب  ار  هدننکجلف  یاھمیرحت  ام  دنتفگیم  دندرکیم و  یدنبطرش  ناریا  تلم  طوقس  یور  رب 

نیا تسا . مھدـفھ  یهبتر  رد  ناـھج  لـک  رد  و  یملع ، حطـس  لوا  یهبتر  رد  ناریا  هـقطنم ، رد  هـک  تساـیند -  ربـتعم  یملع  زکارم  شرازگ  زاـب  مـھ  نـیا  دـنھدیم -  شرازگ 

رد میدرک ، تفرـشیپ  یروانفتسیز  رد  اـم  لاس ٩٠  دـننکیم . فارتعا  روجنیا  ار  نیا  دـننکیمن ؛ عانتما  دـنھدب ، اـم  هیلع  فـالخ  شرازگ  دـنناوتب  رگا  هک  تسا  یناـسک  شرازگ 

لوصحم دـصرد  تسیب  یزاسینغ  هک  میدرک ، تفرـشیپ  یاهتـسھ  تعنـص  رد  دـش -  باترپ  دـیون  یهراوھام  هک  میدرک -  تفرـشیپ  اضفاوھ  رد  میدرک ، تفرـشیپ  یروانفونان 

یمتا زکرم  یارب  دـیابیم  اـم  دنتـشاذگ . طرـش  نآ  دـیلوت  یارب  نارگید  اـھیئاکیرمآ و  لاـس ٨٩  رد  هک  تسا  یزیچ  ناـمھ  دـصرد ، تسیب  یزاـسینغ  نـیا  تـسا . لاس ٩٠ 

طرـش راک  نیا  یارب  اھنآ  دوب . هدش  مامت  نامدصرد  تسیب  تخوس  نوچ  میدرکیم ؛ هیھت  دصرد  تسیب  یهدشینغ  مویناروا  تساھورادویدار ، لام  هک  نارھت  یھاگـشیامزآ 

، دننک تبحص  ام  اب  هک  دندرک  هطساو  ار  هیکرت  تلود  لیزرب و  تلود  اھیئاکیرمآ  میدرکن . لوبق  ام  اما  دیتسرفب ؛ جراخ  دیاهدرک ، دیلوت  هک  ار  یمویناروا  دیاب  دنتفگ  دنتـشاذگ و 

تبحص دندرک ، ثحب  دنتسشن  ام  روھمج  سیئر  اب  دندمآ و  اجنیا  هب  لیزرب  نیلوئـسم  هیکرت ، نیلوئـسم  میدرک . لوبق  ام  دیایب . دوجو  هب  قفاوت  دروم  یزیچ  دنریگب ؛ ار  هنایم 

یدایز زایتما  دنتساوخیم  دوشب ؛ اضما  دادرارق  نیا  دنتساوخیمن  اھنآ  ناشلوق ! ریز  دندز  اھیئاکیرمآ  دش ، اضما  همانقفاوت  نیا  هک  دعب  دندرک . اضما  ار  یاهتـشون  کی  دندرک و 

. تسا نیا  دصرد  تسیب  نیا  یارجام  دندش . هدنمرش  ام  شیپ  هیکرت  تلود  لیزرب و  تلود  دندرک ، اھیئاکیرمآ  هک  یایلوقدب  رطاخ  هب  دنریگب . جاب  دننک ، یئوگروز  دنریگب ،

تیاس یارب  اـھنیا  ار  دـصرد  تسیب  یهدـشینغ  مویناروا  لاس ٩٠  رد  مینکیم . تسرد  نامدوخ  دـنتفگ  اـم  ناـناوج  اھیـشارتعنام ، همھنیا  تالکـشم ، همھنیا  دوجو  اـب 

زاین یارب  ینعی  تساھورادویدار -  صوصخم  نارھت  یاهتـسھ  زکرم  دننادیم  هکنیا  اب  ریحتم ! دندنام  ام  نانمـشد  دندرک ؛ مالعا  ایند  هب  ار  نآ  دـندرک و  دـیلوت  نارھت  یاهتـسھ 

، دنتـشاذگیم طرـش  دـنتخورفیمن ، دـندادیمن ، لاحنیعرد  دـنراد -  جاـیتحا  اـھورادویدار  نیا  هب  راـمیب  نارازھ  تسا و  روشک  رـساترس  رد  اـم  یاھهاگـشیامزآ  اھناتـسرامیب و 

نیمھ رد  نالا  اھورادویدار  ماسقا  عاونا و  دـندمآرب و  هدـھع  زا  اما  دوب ، مھ  یتخـس  راک  دوب ، مھ  یاهدـیچیپ  راک  دـندرک . هیھت  ار  نآ  ناشدوخ  ام  ناناوج  دـندرکیم . یریگجاـب 

. تسا لاس ٩٠  لام  نیا  دوشیم . دیلوت  یلخاد  تخوس  اب  نارھت  زکرم 

یتقو نآ  الامجا ، دوشیم . ینالوط  مھدب ، حرش  مھ  ار  نآ  مھاوخب  نم  رگا  هک  دنداد ؛ ماجنا  روشک  رد  ار  تخوس  یهحفص  دیلوت  یاهتـسھ ، تعنـص  نیمھ  رد  لاس ٩٠ ، رد 

تخوس یهحفـص  هسنارف  هسنارف ، هب  دھدب  وا  دنک ؛ دصرد  هیسور ٢٠  دیھدب ، هیـسور  هب  ار  دصرد  مین  هس و  مویناروا  دنتفگیم  دوب ، لخاد  دیلوت  مویناروا  لدابت  تبحـص  هک 

، دندرک تسرد  دندرک ، تمھ  مینکیم ؛ تسرد  ار  تخوس  یهحفص  نیا  نامدوخ  ام  دنتفگ  ام  ناناوج  ام ، نادنمشناد  متسر ! ناخ  تفھ  ینعی  امش ؛ هب  دھدب  دنک ، تسرد 

. تسا لاس ٩٠  لام  نیا  دنداد . ناشن  دنداد ، شرازگ 

داھج لاس   » یاھدرواتـسد زا  یـشخب  اھنیا  تسا . لاس ٩٠  هب  طوبرم  همھ  اھنیا  ناـینبشناد ؛ تامدـخ  ـالاک و  تارداـص  شیازفا  بیکرتون ، یاـھوراد  یربارب  شـش  شیازفا 

. تسا روشک  یارب  یداصتقا  میقتسم  ریثات  یاراد  اما  تسا ، روشک  یملع  رادتقا  یهدنھد  ناشن  تسا ، یروانف  تفرشیپ  تسا ، یملع  تفرـشیپ  اھنیا  تسا . یداصتقا »

. نیا ینعی  یداصتقا  داھج 

بالقنا  / ١٣٩١/٠١/١۵ ربھر  اب  هوق  هس  نالوئسم  زا  یعمج  رادید 

رد گرزب  یدج و  ماگ  کی  نتـشادرب  روشک و  ولج  هب  ور  تکرح  رتباتـشرپ  یهمادا  یارب  دیدج  یاهزیگنا  دیما و  طاشن ، رکف ، تمھ ، زاسهنیمز  دـیاب  دـیدج ، لاس  زاغآ  دـیع و 

. دشاب یلخاد  یلم و  دیلوت  عوضوم 

بالقنا  / ١٣٩١/٠١/١۵ ربھر  اب  هوق  هس  نالوئسم  زا  یعمج  رادید 

هک دـھدیم  ناشن  یداصتقا ، لئاسم  رب  یمالـسا  ماظن  ناھاوخدـب  زکرمت  نینچمھ  دوجوم و  طیارـش  تاناکما و  الاو و  فادـھا  تمـس  هب  روشک  بوخ  تکرح  زا  یدـنبعمج 

. تسا ینونک  طیارش  رد  یرورض  زاین  کی  یلم  دیلوت  زا  تیامح 

بالقنا  / ١٣٩١/٠١/١۵ ربھر  اب  هوق  هس  نالوئسم  زا  یعمج  رادید 

. دنرادرب یلمع  یاھماگ  یلم ، دیلوت  زا  تیامح  یارب  هنامیمص  یراکمھ  اب  دیاب  تلود  سلجم و 

بالقنا  / ١٣٩١/٠١/١۵ ربھر  اب  هوق  هس  نالوئسم  زا  یعمج  رادید 

هک تسا  عوضوم  نیا  یعامتجا  یتخانـشناور  داعبا  نتفرگ  رظن  رد  یزیرهمانرب و  قیمع ، هاگن  هعلاطم ، رکفت ، دـنمزاین  لخاد ، تخاس  یاـھالاک  فرـصم  یارب  یزاـسگنھرف 

. دنشاب هتشاد  یدج  مامتھا  صوصخ  نیا  رد  دیاب  یتاغیلبت  یاھهاگتسد  رگید  امیس و  ادص و 

شخپوراد  / ١٣٩١/٠٢/١٠ یدیلوت  تاجهناخراک  نارگراک  عامتجا  رد  تانایب 

اتود اھنیا  دنکیمن ؛ ادیپ  ققحت  راک  دشابن ، هیامرس  رگا  تسا . راک  لدع  مھ  هیامرس  یناریا . یهیامرس  یناریا ، راک  یناریا ؛» یهیامرس  راک و  زا  تیامح  : » میتفگ ام  لاسما 

نیا یلم . دیلوت  زا  تسا  ترابع  راک  هیامرـس و  یهجیتن  دراد . مارتحا  مھ  یناریا  راک  دراد ، مارتحا  مھ  یناریا  یهیامرـس  دنکیم . تکرح  لاب  ود  نیا  اب  یلم  دـیلوت  هک  دـنلاب ،

. دنک ادیپ  ققحت  دیاب 

شخپوراد  / ١٣٩١/٠٢/١٠ یدیلوت  تاجهناخراک  نارگراک  عامتجا  رد  تانایب 

رگا و  دنکیمن ؛ ادیپ  ققحت  روشک  نیا  یداصتقا  لالقتسا  تفرگن ، لکش  یلم  دیلوت  رگا  و  دریگیمن ؛ لکش  یلم  دیلوت  میراذگن ، مارتحا  یناریا  یهیامرس  یناریا و  راک  هب  ات  ام 

روشک نیا  یسایس  لالقتسا  دتـسیاب -  دوخ  یاپ  یور  دریگب و  میمـصت  شدوخ  تسناوتن  داصتقا  یهلئـسم  رد  ینعی  درکن -  ادیپ  ققحت  یاهعماج  کی  یداصتقا  لالقتـسا 

رادیاپ دنکن ، یوق  ار  دوخ  داصتقا  روشک  کی  ات  تسین . یرگید  زیچ  فرح ، زج  اھفرح ، یهیقب  درکن ، ادیپ  ققحت  یاهعماج  کی  یـسایس  لالقتـسا  رگا  و  دنکیمن ؛ ادـیپ  ققحت 

. دشاب راذگریثات  هریغ  یگنھرف و  یسایس و  ظاحل  زا  دناوتیمن  دنکن ، لقتسم  دنکن ، دوخ  هب  یکتم  دنکن ،

هب ناـمناناوج ، هب  ناـمنازیزع ، هب  ناـمتلم ، هب  گرزب ، یمومع و  یاھینارنخـس  رد  لـبق ، لاـس  راـھچ  اـی  لاـس  هس  زا  نم  دراد . جاـیتحا  رادـیاپ  یوق و  داـصتقا  هب  اـم  روشک 

شیارب هک  یگرزب  یهئطوت  نیا  یاھهناشن  هک  دینیبیم  دـینکیم ؟ هظحالم  الاح  تسام . داصتقا  هب  هجوتم  زورما  نمـشد ، یهئطوت  دـینادب  متفگ  مداد و  رکذـت  نامنالوئـسم 

. دوشیم رھاظ  دراد  یرگید  زا  سپ  یکی  دندرک ، یزیرهمانرب 

، دـنکب رگراـک  ار  تمھ  نیا  دـیرادیمرب . هار  رـس  زا  مـھ  ار  عناـم  نـیا  هللااـشنا  دـیتشادرب ، هار  رـس  زا  ار  رگید  یاـھعنام  هـک  یخـسار  مزع  ناـمھ  اـب  ناریا ، تـلم  امـش  هـتبلا 

. دنھدب ناشن  ار  ناشدوخ  خسار  مزع  یلم ، دیلوت  یلخاد و  دیلوت  فرصم  رد  مھ  مدرم  داحآ  دننکب ؛ یصوصخ  شخب  ناریدم  دننکب ، یتلود  ناریدم  دنکب ، راذگهیامرس 

« يناريا هيامرس  راک و  زا  تيامح  يلم ، دیلوت  لاس   » 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 7هاگياپ  هحفص 3 
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، ناشاھتــسشن لاـس ، لوا  زا  دــنداد ، عــالطا  مرتـحم  تـلود  رد  لوئــسم  ناتــسود  هـک  روـط  نـیمھ  دــناهدش . لوغــشم  هناتخبــشوخ  دوـشب . دــیاب  یــساسا  یاــھراک 

یلخاد داصتقا  دریگب و  لکـش  یلم  دیلوت  هکنیا  یارب  دـنرادرب . دـیاب  ار  عناوم  منکیم . دـیکات  مھ  نم  تسا ؛ هدـش  هلئـسم  نیا  هجوتم  ناشاھرظنلدابت  ناشاھیزیرهمانرب ،

یهوق رد  هچ  هننقم و  یهوق  رد  هچ  هیرجم ، یهوق  رد  هچ  دننک ؛ شالت  دیاب  لوا  یهجرد  رد  مھ  نیلوئـسم  دننک ؛ شالت  دیاب  همھ  دـنک ، ادـیپ  ار  شدوخ  یرادـیاپ  ماکحتـسا و 

دراد جایتحا  روشک ، یراذگهیامرـس  دـیلوت و  راک و  رد  روشک و  داصتقا  رد  تقد  هجوت و  دروم  ملاس و  نایرج  دوش . یھتنم  هیئاضق  یهوق  هب  تسا  نکمم  راک  یھاـگ  هیئاـضق .

. رگیدکی اب  اوق  یهمھ  تبقارم  هب 

، راک یورین  یزاسدنمناوت  یهلئسم  یتیریدم ، تسرد  یاھشرگن  یهلئسم  راک ، طیحم  رد  اھتراھم  تیوقت  یهلئـسم  دریگب : ماجنا  دیاب  ینوگانوگ  یاھراک  فلتخم ، داعبا  زا 

دـنک و تینما  ساـسحا  رگراـک  مھ  هک  دـشاب  یروج  دـیاب  تاررقم  نیناوـق و  اـھهمانرب ، ینعی  راذگهیامرـس -  یارب  مھ  رگراـک ، یارب  مھ  تینما ؛ ساـسحا  داـجیا  یهلئـسم 

زا یکی  تسا . قاچاق  یهلئـسم  یداصتقا ، یاھلالخا  زا  یکی  یداصتقا . لالخا  اب  تسرد  یهھجاوم  یهلئـسم  دـنک -  تینما  ساسحا  راذگهیامرـس  مھ  دـشاب ، عمجرطاخ 

تالیھـست زا  یماـن  کـی  اـب  یناـسک  تسا . روـشک  یاـھکناب  رد  مدرم  هب  قـلعتم  رئاـخذ  زا  تـسا ؛ یلم  یاھهیامرـس  زا  نوگاـنوگ  یاھهدافتـساوس  یداـصتقا ، یاـھلالخا 

تلم کی  یهسیک  زا  یدزد  یھاگ  تسا ، رفن  کـی  یهسیک  زا  یدزد  یھاـگ  تسا . یدزد  نیا  تسا ، تناـیخ  نیا  دـننکیم ؛ فرـصم  یرگید  یاـج  رد  اـما  دـننکیم ، هدافتـسا 

. دوشب هھجاوم  دیاب  اھلالخا  نیا  اب  تسا . رتنیگنس  نیا  تسا ؛

نیا زا  راذگهیامرـس  تسا  نکمم  دـنتفگ  دندیـسرت ، اھیـضعب  مدرک ، دـیکات  متـشون و  هماـن  هوـق  هس  نارـس  هب  یداـصتقا  داـسف  هب  عـجار  نم  هـک  نـیا ، زا  لـبق  لاـس  دـنچ 

اب ام  دنیبب  هکنیا  زا  دنک -  یداصتقا  تیلاعف  روشک  رد  یملاس  قیرط  زا  دـھاوخیم  هک  یـسک  نآ  راذگهیامرـس -  تسا ؛ سکعب  هیـضق  متفگ  نم  دـشکب . بقع  اپ  اھرادـشھ 

. میھدب ماجنا  ینوناق  حطس  رد  ار  تسرد  یهزرابم  نیا  میناوتب  دیاب  ام  دوشیم . لاحشوخ  مینکیم ، هزرابم  یداصتقا  دسفم  اب  یداصتقا و  داسف 

نآ انئمطم  هدمآ . دوجو  هب  یدایز  یاھتفرـشیپ  یلخاد  دـیلوت  یهنیمز  رد  هناتخبـشوخ  زورما  هتبلا  یلخاد . دـیلوت  میئوگیم  ام  مینک . هجوت  یتباقر  یاھتیزم  داجیا  هب  دـیاب  ام 

ام هتفرگ و  ماجنا  تکرـش  نیا  رد  هناتخبـشوخ  هک  یاهتـسجرب  ون و  راک  نیا  هتفرگ . ماـجنا  راـک  هک  یرادـقم  نآ  زا  تسا  رتمک  تسھ ، مدرم  یمومع  یهرکاذ  رد  هک  یرادـقم 

شلئاسو یلخاد ، شتخاس  یلخاد ، شایحارط  یھاتوک ؛ تدـم  رد  یلخاد و  یورین  یهلیـسو  هب  شایزادـناهار ، داـجیا و  سیـسات ، تسا ؛ شزرااـب  یلیخ  میدـید ، زورما 

. دـننک هجوـت  هلئـسم  نیا  هب  دـیاب  زیزع  یاـھرگراک  یدـیلوت و  یاھتیریدـم  هک  تسا ؛ مھم  یلیخ  تیفیک  یهلئـسم  یلم ، دـیلوت  ندرک  هتـسجرب  صوـصخ  رد  نکیل  یلخاد .

. دریگب ماجنا  دیاب  هک  تسا  یناوارف  یاھراک  اھنیا  دھاوخیم . ار  تلود  کمک  هتبلا  نیا  هک  دننک ؛ هجوت  نآ  هب  دـیاب  تسا و  مھم  هدـشمامت  تمیق  ندوب  تباقر  لباق  یهلئـسم 

نآ هعماج -  نازاسگنھرف  مدرم ، داحآ  یصوصخ ، شخب  یتیریدم ، نوگانوگ  یاھهاگتـسد  یمالـسا ، یاروش  سلجم  تلود ، تسین ؛ مھ  تلود  یهدھع  رب  طقف  اھراک  نیا 

ار راک  نیا  میدش  قفوم  ام  رگا  دریگب . رارق  یلم  دـیلوت  تمدـخ  رد  دـیاب  اھنیا  یهمھ  امیـس ، ادـص و  تاغیلبت  دـنزاسیم -  گنھرف  مدرم  یارب  ناشدوخ  تانایب  اب  هک  یناسک 

. دمآ دھاوخ  دراو  نامراوخنوخ  نانمشد  رب  یتخس  یهبرض  دینادب  میھدب ، ماجنا 

؛ تخاس رد  تیریدم ، رد  تالوصحم ، رد  اھنیشام ، رد  راکتبا  یزاسون و  یلخاد ، تادیلوت  تیفیک  اقترا  یلخاد ، دیلوت  فرصم  یارب  یزاسگنھرف  روحمدیلوت ، یراذگتـسایس 

. دریگب ماجنا  هللااشنا  میراودیما  دریگب و  ماجنا  دیاب  هک  تسا  یئاھراک  اھنیا 

شخپوراد  / ١٣٩١/٠٢/١٠ یدیلوت  تاجهناخراک  نارگراک  عامتجا  رد  تانایب 

اتود اھنیا  دنکیمن ؛ ادیپ  ققحت  راک  دشابن ، هیامرس  رگا  تسا . راک  لدع  مھ  هیامرس  یناریا . یهیامرس  یناریا ، راک  یناریا ؛» یهیامرس  راک و  زا  تیامح  : » میتفگ ام  لاسما 

نیا یلم . دیلوت  زا  تسا  ترابع  راک  هیامرـس و  یهجیتن  دراد . مارتحا  مھ  یناریا  راک  دراد ، مارتحا  مھ  یناریا  یهیامرـس  دنکیم . تکرح  لاب  ود  نیا  اب  یلم  دـیلوت  هک  دـنلاب ،

. دنک ادیپ  ققحت  دیاب 

نارھت  / ١٣٩١/٠٢/١٧ باتک  هاگشیامن  زا  بالقنا  ربھر  دیدزاب 

. دوشیم زاب  باتک  تمیق  ندش  نازرا  رتشیب و  یناوخباتک  یارب  هار  اعطق  ذغاک ، یاھهناخراک  تالکشم  ندش  فرطرب  اب  تسا و  راددادتما  دیلوت  یلم ، دیلوت  نیرتمھم 

ماظن  / ٠٣/١٣٩١/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

رب یداصتقا  راشف  نمـشد ، فدھ  هک  دننزب  سدـح  دنتـسناوتیم  دـندوب ، نوگانوگ  لئاسم  رظان  هک  یناسک  یهمھ  میدرک . حرطم  ار  یتمواقم » داصتقا   » شیپ لاس  دـنچ  ام 

فدـھ تسا . یمھم  یهطقن  اـھنآ  یارب  اـم  روشک  داـصتقا  دـنوش . زکرمتم  روشک  داـصتقا  یور  رب  دـنھاوخیم  اـھنیا  هک  دادـیم  ناـشن  اـھیحارط  دوب و  مولعم  تسا . روـشک 

، دنوش لکـشم  راچد  مدرم  دوش ، رطخ  لالتخا و  راچد  یلم  هافر  اعبط  دنزب ، همطل  لاغتـشا  هب  دنزب ، همطل  یلم  دـشر  هب  دوش ، زکرمتم  داصتقا  یور  رب  هک  دوب  نیا  نمـشد 

. دنک هدھاشم  تسناوتیم  ناسنا  ار  نیا  دوب ؛ سوسحم  نیا  و  تسا ، نیا  نمشد  یداصتقا  راشف  فدھ  دنوش ؛ ادج  یمالسا  ماظن  زا  دنوشب ، هدزلد 

مدآ مھ  دعب  دننکیم ؛ یریگیپ  ار  داصتقا  یهلئسم  دنراد  اھنیا  هک  متفگ  لاس  لوا  ینارنخس  رد  مالسلا ) هالصلا و  هیلع   ) اضرلایـسومنبیلع رھطم  نحـص  رد  لاس ٨۶  نم 

زا یریگولج  یهلئسم  فرصم ، یوگلا  حالصا  ینعی  داصتقا ؛ لئاسم  یهنیمز  رد  لماک  یهموظنم  کی  داجیا  یارب  دوب  یئاھهقلح  لاس  یاھراعـش  نیا  هک  دنک  ضرف  دناوتیم 

یاھراعـش ناونع  هب  ار  اھنیا  ام  یناریا . یهیامرـس  راک و  زا  تیامح  یلم و  دـیلوت  لاسما  و  یداصتقا ، داھج  یهلئـسم  فعاضم ، راـک  فعاـضم و  تمھ  یهلئـسم  فارـسا ،

هار نیا  لابند  دـیاب  ام  دربب . شیپ  ار  اـم  دـناوتیم  دـنک ؛ یھدـناماس  داـصتقا  یهنیمز  رد  ار  روشک  یمومع  تکرح  دـناوتیم  هک  تسا  یئاـھزیچ  اـھنیا  میدرکن ؛ حرطم  رذـگدوز 

. میشاب

نیا تسا . یتمواـقم  داـصتقا  تاـمازلا  وزج  داـصتقا ، ندرک  یمدرم  دراد . یتاـمازلا  یتمواـقم  داـصتقا  هتبلا  تـسا . مـھم  یتمواـقم  داـصتقا  تـسا ؛ مـھم  داـصتقا  یهلئـسم 

شخب دوشب . دـیاب  یرتشیب  یاھـشالت  هتفرگ و  ماجنا  یئاھراک  هتبلا  دریگب . ماجنا  دـیاب  راک  نیا  و  دروایب ؛ دوجو  هب  لوحت  کی  دـناوتیم  دـش ، مـالعا  هک  لصا ۴۴  یاھتسایس 

دننک کمک  دنناوتیم  هک  یئاھهاگتسد  روشک و  یتلود  یاھهاگتسد  روشک ، یکناب  متـسیس  مھ  دنوشب ، قیوشت  یداصتقا  تیلاعف  هب  مھ  درک ؛ دنمناوت  دیاب  ار  یـصوصخ 

نیا تسا . یتمواـقم  داـصتقا  تاـمازلا  زا  رگید  یکی  تفن  هب  یگتـسباو  شھاـک  دـنوش . داـصتقا  نادـیم  دراو  مدرم  هـک  دـننک  کـمک  هیئاـضق -  یهوـق  هـننقم و  یهوـق  لـثم  - 

یازدـمآرد یداصتقا  یاھتیلاعف  اب  ار  تفن  مینک  شالت  مینک و  هدافتـسا  دراد ، دوجو  زورما  هک  تصرف  نیمھ  زا  میناوتب  رگا  ام  تساـم . یهلاـس  دـص  موش  ثاریم  یگتـسباو ،

یدایز نازیم  ات  ار  الخ  نیا  دناوتیم  هک  تسا  یئاھراک  یهلمج  زا  ناینبشناد  عیانص  زورما  میاهداد . ماجنا  داصتقا  یهنیمز  رد  ار  مھم  تکرح  نیرتگرزب  مینک ، نیزگیاج  یرگید 

نامدوخ یگتـسباو  تسا ، نکمم  هچرھ  هک  نیا  تمـس  هب  میورب  میرامگب ؛ نیا  رب  ار  تمھ  دنک . رپ  ار  الخ  نیا  دناوتیم  هک  دراد  دوجو  روشک  رد  ینوگانوگ  یاھتیفرظ  دنک . رپ 

. مینک مک  ار 

ماظن  / ٠٣/١٣٩١/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

 - دنشاب هتشاد  هجوت  یتلود  یاھهاگتسد  یهمھ  ار  نیا  مینک ؛ هدافتـسا  یلخاد  دیلوت  زا  ام  هک  تسا  نیا  فرـصم  تیریدم  فرـصم و  رد  لداعت  یهلئـسم  نیا  رگید  دعب  کی 

رب ار  یلخاد  دیلوت  فرصم  مھ  مدرم  داحآ  دنرامگب . نیا  رب  ار  تمھ  دننکن ؛ فرصم  ار  یناریا  ریغ  دیلوت  چیھ  دننک  یعـس  هناگهس -  یاوق  هب  طوبرم  یتیمکاح ، یاھهاگتـسد 

یجراخ یاھکرام  لابند  فلتخم  یاھهنیمز  رد  ندرک ، یئامندوخ  یارب  نداد ، زپ  یارب  ناشن ، مان و  یارب  طـقف  یـضعب  هک  یجراـخ -  فورعم  یاـھکرام  اـب  یئاـھالاک  فرـصم 

. دندنبب ار  یجراخ  یاھالاک  فرصم  هار  مدرم  دوخ  دنھدب . حیجرت  دنوریم - 

تلود  / ٠٢/١٣٩١/٠۶ تایھ  یاضعا  یروھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

زا مھ  فرط  نآ  زا  نکیل  تسا ؛ یبوخ  یاھرامآ  دـنھدیم ، نایاقآ  هک  یئاھرامآ  بخ ، یزرواـشک . تعنـص و  تسا ؛ یلم  دـیلوت  زا  تیاـمح  یتمواـقم ، داـصتقا  رگید  نکر  کـی 

« يناريا هيامرس  راک و  زا  تيامح  يلم ، دیلوت  لاس   » 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 7هاگياپ  هحفص 4 
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ام هب  ینوگانوگ  یاھشرازگ  دراد -  دوجو  عیانـص  یلیطعت  اھاج  یـضعب  رد  دنراد ، لالتخا  دنلکـشم ، راچد  اھهناخراک  یـضعب  هک  دنیوگیم  ام  هب  نیلوئـسم  دوخ  تلود ، لخاد 

تسد هب  هک  تسھ  مھ  امش  دوخ  یاھـشرازگ  تسین ؛ نارگید  یاھـشرازگ  هب  نم  اکتا  اما  مراد ، مھ  رگید  یاھـشرازگ  نم  ینعی  دیھدیم ؛ شرازگ  مھ  امـش  دوخ  دسریم ،

ظاحل زا  زورما  امش  دوبیمن ، ناویل -  یلاخ  یهمین  نآ  ینعی  هیضق -  مود  شخب  نیمھ  هچنانچ  رگا  دنکیم . لاکـشا  داجیا  اعبط  اھنیا  درک . جالع  ار  نیا  دیاب  بخ ، دسریم -  ام 

نیا هب  تساـم و  داـصتقا  یازنورد  شخب  نآ  یلم ، دـیلوت  زا  تیاـمح  هرخـالاب  دـشیم . مدرم  هب  یرتشیب  یاـھکمک  دـیدرکیم و  هئارا  روشک  رد  ار  یرتھب  عضو  یداـصتقا ، قنور 

. درک هیکت  یتسیاب 

ناشلاغتـشا تسا ، بوخ  مھ  ناشراک  تسا ، بوخ  مھ  ناشیھددوس  دنبوخ و  دنلاعف ، ام  گرزب  یاھدحاو  هناتخبـشوخ  هتبلا  دینک . لاعف  ار  طسوتم  کچوک و  یاھدحاو 

نامیروجنیا یهدمع  تالوصحم  نامدالوف ، لوصحم  نامنامیس ، لوصحم  دیتفگ ، هک  روط  نامھ  اذل  تسا -  روجنیا  ناشعـضو  ام  گرزب  یاھدحاو  یهدمع  تسا ؛ بوخ  مھ 

. دراد میقتسم  تاریثات  مدرم  یگدنز  رد  اھنیا  تسا ، مھم  یلیخ  اھنیا  دیشاب ؛ کچوک  طسوتم و  یاھدحاو  رکف  هب  دیاب  نکیل  تسا -  بوخ 

تلود  / ٠٢/١٣٩١/٠۶ تایھ  یاضعا  یروھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

مالقا نیمھ  رگا  دوشیم ، هدیرخ  یدیدج  زیچ  رگا  دریگیم ، ماجنا  یدـیدج  راک  رگا  امـش ، یهناخترازو  رد  امـش ، هاگتـسد  رد  دـیھدب . تیمھا  مھ  یلخاد  تادـیلوت  فرـصم  هب 

الـصا دوشیم . یگرزب  یلیخ  ملق  کی  نیا ، دوخ  دیـشاب ؛ هتـشاد  نیا  رب  رارـصا  دشاب ؛ لخاد  زا  شاهمھ  دینک  یعـس  دوشیم ، هیھت  تسا ، هناخترازو  زاین  دروم  هک  یاهرمزور 

. دنک کمک  دناوتیم  اھنیا  نم  رظن  هب  دنک . فرصم  یجراخ  سنج  هناخترازو  نیا  رد  درادن  قح  سک  چیھ  دیئوگب  دینک و  عونمم 

تلود  / ٠٢/١٣٩١/٠۶ تایھ  یاضعا  یروھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

زا یشان  تالکشم ، نیا  زا  یشخب  الاح  دینک . فرطرب  دیاب  ار  نیا  دراد ؛ دوجو  یایداصتقا  تالکشم  فیعض ، یاھرـشق  یارب  هک  تسا  نیا  تسا ، مھم  نم  رظن  هب  هک  هچنآ 

دیرخ تردـق  شھاک  ینارگ و  یهلئـسم  نکیل  دوشیم ؛ تفای  ناوارف  روشک  رد  مدرم  زاین  دروم  نوگانوگ  یاھالاک  هناتخبـشوخ  میرادـن ؛ الاک  دوبمک  روشک  رد  اـم  تسا . مروت 

لثم یداصتقا -  یتایلمع  یاھـشخب  مھ  یداصتقا ، یداتـس  یاھـشخب  مھ  ینعی  تسا ؛ یداصتقا  فلتخم  یاھـشخب  یهدـھع  هب  نیا  دـینک ؛ جالع  دـیاب  ار  نیا  دراد ؛ دوجو 

. دننک لابند  ار  نیا  هللااشنا  دج  روط  هب  دیاب  هک  رگید -  یاھشخب  یزرواشک ، داھج  ترازو  تراجت ، ندعم و  تعنص و  ترازو 

شیازفا ینعی  تسا ؛ یگنیدقن  شیازفا  هب  طوبرم  هلئـسم  نیا  هک  دـنیوگیم  هدـنب  هب  تلود ، نوریب  رد  هچ  تلود ، نورد  رد  هچ  دـنرظنبحاص ، یداصتقا  ظاحل  زا  هک  یناسک  نآ 

ار نیمھ  مینکیم ، لاوس  اھنآ  زا  یتقو  دنتلود ، نورد  رد  هک  مھ  یناسک  هکلب  میونشیمن ، دنتلود ، نوریب  هک  یناسک  زا  طقف  ام  ار  نیا  دننادیم . لماع  نیرتمھم  ار  یگنیدقن 

، دشاب هتـشاد  دوجو  دیلوت  یگنیدقن  لباقم  رد  رگا  تسا ؛ نشور  نیا  بخ ، دوش . لرتنک  هتفایشیازفا  یگنیدقن  هک  دینک  ادیپ  یھار  دیاب  دـنھدیم . شرازگ  دـنیوگیم و  ام  هب 

، دوب تادراو  تسرد  لکـش  هب  ای  لخاد  رد  الاک  دیلوت  زا  شیب  یگنیدـقن  هن ، هچنانچ  رگا  دـنکیمن ؛ داجیا  ار  یلکـشم  دـشاب ، هتـشادن  دوجو  دوبمک  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  الاک 

. دنکیم داجیا  لکشم  اعبط 

. دـنکیم داجیا  یگنیدـقن  شیازفا  شدوخ  هدوب -  مھ  یدـیفم  راـک  یئاھرـشق  یارب  هک  دوشیم -  هداد  هک  یدـقن  یاـھهنارای  نیمھ  تسا . داـیز  مھ  یگنیدـقن  لـماوع  بخ ،

ای دش ، تبحـص  هک  رھم  نکـسم  یهلئـسم  نیمھ  دـنکیم . داجیا  یگنیدـقن  شیازفا  کشالب  اھنیا  تسا -  هدزابرید  اھنیا  هک  دـینکیم -  امـش  هک  یاینارمع  یاھراک  نیمھ 

یگنیدقن شیازفا  داجیا  اھنیا  دوخ  تسھ -  مھ  مزال  تسھ و  مھ  یبوخ  راک  هک  دـننکیم -  دـنراد  تلود  رد  هک  یراک  نیا  دـیھدیم ، شیازفا  هک  ار  مامتهمین  یاھحرط  نیمھ 

یگنیدقن نیا  دینک . ادیپ  هار  اھنیا  یارب  تسا ؛ راک  رد  ناتتسد  دیتسھ ، هبرجت  بحاص  دیتسھ ، یملع  بحاص  دارفا  امـش  دینک . ادیپ  راکھار  دیاب  هلئـسم  نیا  یارب  دنکیم .

. دیلوت لثم  مدرم ؛ راک  شیاشگ  هب  دنک  کمک  هک  یزکارم  تمس  هب  دینک  تیادھ  ار  هتفایشیازفا 

نیارفسا  / ١٣٩١/٠٧/٢٢ مدرم  عامتجا  رد  تانایب 

جایتحا یلخاد  دیلوت  بخ ، هتفرگ . ماجنا  لاس  لوا  زا  هام  دنچ  نیا  لوط  رد  هک  یئاھتبحص  رد  مھ  لاس ، راعش  رد  لاسما و  لوا  رد  مھ  میدرک ؛ هیکت  یلخاد  دیلوت  یور  رب  ام 

یجراخ و یاھدنرب  اھکرام و  لابند  شاهمھ  یناسک  هکنیا  مینک . باختنا  نامدوخ  تادیلوت  زا  دیاب  ار  نامدوخ  فرـصم  تسا . مدرم  یهدـھع  هب  نیا  یلخاد ؛ فرـصم  هب  دراد 

شیازفا ار  یلخاد  دیلوت  یلخاد ، فرـصم  تسا . یلـصا  یمومع و  راک  کی  هب  ندزهبرـض  اما  تسا ، یـصخش  سوھ  کی  ندناشنورف  تساطخ ؛ دنـشاب ، یجراخ  یاھمـسا 

ینعی دریگب ، قنور  هک  دیلوت  دوشیم . فرطرب  یراکیب  دوشیم ؛ فرطرب  دنتفگ ، مرتحم  یهعمج  ماما  یاقآ  هک  یتالکـشم  نیمھ  درک ، ادیپ  شیازفا  هک  یلخاد  دیلوت  دـھدیم ؛

هنوگچ ار  ناـمدوخ  فرـصم  هک  تسا ، مدرم  اـم  تسد  هیـضق  نیا  رـس  کـی  تسا . لـصتم  مھ  هب  همھ  اـھنیا  دـنک ؛ ادـیپ  شیازفا  لاغتـشا  دوشب ، مک  ینارگ  دوشب ، مک  مروت 

. مینک باختنا 

. تسا دایز  رایسب  مھ  یھلا  تاقیفوت  اما  تسا ، دایز  فئاظو  لاح  رھ  هب 

یناریا  / ١٣٩١/١١/٢۴ هیامرس  راک و  زا  تیامح  یلم ، دیلوت  یلک  یاھتسایس  غالبا 

میحرلا نمحرلا  مسب هللا 

یناریا هیامرس  راک و  زا  تیامح  یلم ، دیلوت  یلک  یاھ  تسایس 

: اب دیلوت  لماوع  یرو  هرھب  شیازفا  تباقر و  تردق  ندرب  الاب  - ١

یلم دیلوت  راتخاس  یزاسزاب  حالصا و  - 

دیلوت تیفیک  دوبھب  اھ و  هنیزھ  شھاک  - 

یھیبنت یقیوشت و  ریبادت  عاونا  ذاختا  - 

دیلوت لماوع  لماعت  یزاس  هنیھب  - 

: فدھ اب  اھنآ ، زا  یریگ  هرھب  اھنآ و  یاھانبریز  اھ و  یروآون  هعسوت و  قیقحت و  تیوقت  تیادھ و  - ٢

یلم دیلوت  یمک  شیازفا  یفیک و  اقترا  - 

ییاھن لوصحم  ات  لخاد  تخاس  هجرد  ندرب  الاب  - 

یروآون یلم  ماظن  داجیا  زور و  یاھ  یروانف  ینف و  شناد  لاقتنا  بذج و  زا  یریگ  هرھب  لوصحم و  یروانف  یزاس  یراجت  زا  تیامح  - 

هب شھوژپ  یاھدرواتـسد  لیدـبت  لیھـست  یاھ  هنیمز  یطابترا ، یاھ  تخاس  ریز  هلمج : زا  نآ ، یلـصا  یاھ  هفلوم  هعـسوت  رب  دـیکات  اب  ناـینب  شناد  داـصتقا  شرتسگ  - ٣

. روشک یدیلوت  یاھشخب  اب  یشھوژپ  یملع و  یاھشخب  ندرک  طبترم  یقوقح و  یقیقح و  صاخشا  قوقح  زا  ینوناق  تیامح  نآ ، دربراک  شرتسگ  یروانف و 

. روشک دیلوت  شخب  ای  یمومع  فراصم  زاین  دروم  یدربھار  تیھام  اب  تالوصحم  دیلوت  زا  تیامح  - ۴

. نیعم ینامز  هزاب  رد  یشورف  ماخ  زا  نتفرگ  هلصاف  یریذپ و  تباقر  لصا  تیاعر  اب  ییاھن  تالوصحم  ات  ماخ  داوم  زا  دیلوت  هریجنز  لیمکت  - ۵

. دشاب هارمھ  یفنم  یربزرا  صلاخ  ای  تبثم  یروآ  زرا  صلاخ  اب  اھنآ  یتباقر  هضرع  هک  یتالوصحم  دیلوت  زا  تیامح  - ۶

. یلم لوپ  شزرا  تابث  و  ینیرفآراک ، یلم و  دیلوت  یاھزاین  نیمات  رب  دیکات  اب  یزرا  عبانم  تیریدم  - ٧

. یرادا ییارجا و  ینوناق ، یگنھرف ، یاھ  هنیمز  حالصا  یلم و  دیلوت  شیازفا  فدھ  اب  راک  بسک و  یاضف  دوبھب  - ٨

: قیرط زا  یلم  دیلوت  رد  یصوصخ  ینواعت و  یاھشخب  مھس  شیازفا  - ٩

تلود یا  هجدوب  یلام و  طابضنا  تیاعر  لصا ۴۴ ، یلک  یاھ  تسایس  لماک  یارجا  رد  عیرست  دیکات و  یلم و  مزع  هزیگنا و  تیوقت  - 

« يناريا هيامرس  راک و  زا  تيامح  يلم ، دیلوت  لاس   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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ینواعت یصوصخ و  یاھ  شخب  یتلود و  شخب  نیب  ضیعبت  عفر  - 

اھنآ یزاسدمآراک  تھج  رد  طسوتم  کچوک و  یاھھاگنب  زا  تیامح  یھدناماس و  - 

. یلم دیلوت  تھج  رد  یداصتقا  یتلود  ریغ  یمومع  یاھداھن  شقن  میظنت  - ١٠

هتشر رد  یراذگ  هیامرس  ناراذگ و  هیامرس  یاھ  تصرف  داعبا و  دروم  رد  یناسر  عالطا  نآ و  هب  یسرتسد  لیھست  تاعالطا و  رامآ و  یزاس  ماگنھ  هب  یزاس و  فافش  - ١١

. هژیو یتاعالطا  یسرتسد  هنوگ  رھ  زا  هدافتسا  اب  یدج  هلباقم  فلتخم و  یاھ 

. راک رازاب  یاھزاین  اب  یشھوژپ  یشزومآ و  زکارم  نیب  بسانت  داجیا  تیقالخ و  تراھم و  هزیگنا ، شیازفا  اب  راک  یورین  یرو  هرھب  اقترا  یزاس و  دنمناوت  - ١٢

. یناھج یا و  هقطنم  یلم ، حطس  رد  یناریا  راک  یورین  تکرح  لاغتشا و  یھدناماس  یزاسرتسب و  - ١٣

. یلم دیلوت  دشر  یارب  یمدرم  یاھداھن  هعسوت  رب  دیکات  اب  یکیزیف  یعامتجا و  یعیبط ، یناسنا ، یاھ  هیامرس  اقترا  - ١۴

. یداصتقا تامیمصت  رد  نارظن  بحاص  ناصصختم و  تارظن  زا  هدافتسا  یناریا و  تامدخ  اھالاک و  راک ، هیامرس ، زا  تیامح  گنھرف  هعسوت  - ١۵

نیا یداصتقا  هدزاب  اقترا  یھاگنب و  ارف  یا  هرواشم  ینف و  تامدخ  هعسوت  داجیا و  رب  دیکات  اب  یناریا  یناسنا  یکیزیف و  یاھ  هیامرـس  ندنام  دکار  فالتا و  زا  یریگولج  - ١۶

. یداصتقا فلتخم  یاھ  شخب  رد  اھ  هیامرس 

ناراذـگ هیامرـس  مدرم و  مومع  روضح  یارب  یقیوشت  یاھ  تسایـس  لاـمعا  نآ و  یاـھراتخاس  لـیمکت  هیامرـس و  رازاـب  رد  یراذـگ  هیامرـس  یاـھرازبا  عونت  شرتسگ  - ١٧

. هیامرس رازاب  رد  یا  هقطنم  هژیوب  یللملا  نیب  یلخاد و 

یاھ قودنص  سیسات  اب  هعسوت  قیقحت و  نمضتم  ریذپرطخ  یراذگ  هیامرس  یاھ  هزوح  هب  یناریا  یاھ  هیامرس  دورو  قیوشت  ناراذگ و  هیامرـس  ناققحم و  زا  تیامح  - ١٨

. هزوح نیا  رد  یراذگ  هیامرس  یارب  تنامض  ای  تکارش 

. یناریا هیامرس  راک و  یفیک  اقترا  یدیلوت و  یاھتیفرظ  ییازفا  مھ  یزاس و  هنیھب  تھج  رد  یلم  هعسوت  قودنص  رد  دوجوم  عبانم  تیریدم  یزاس  دمآراک  - ١٩

عناوم عفر  یدـیلوت و  یاھ  شخب  رد  تیلاعف  لیھـست  یارب  اھ ) تاـیلام  یعاـمتجا و  نیماـت  یکناـب ، یلوپ و  نوناـق  حالـصا  هلمج  زا   ) تاررقم نیناوق و  حالـصا  حـیقنت و  - ٢٠

. نیناوق رد  یبسن  تابث  درکیور  اب  یلم  حطس  رد  یراذگ  هیامرس 

. دمآراکان رورض و  ریغ  یاھ  هطساو  شھاک  یناسر و  عالطا  یزاس و  فافش  راک  زاس و  زا  هدافتسا  اب  تامدخ  اھالاک و  عیزوت  ماظن  ندرک  دمآراک  - ٢١

شرتسگ و یھدناماس ، اب  هژیوب  زاین  دروم  یلام  نیمات  یاھ  هنیزھ  شھاک  یلم و  دیلوت  تیفرظ  شیازفا  تھج  رد  نآ  تیریدم  یزاس  دـمآراک  یلام و  عبانم  شرتسگ  - ٢٢

. یا همیب  یا و  هعسوت  یلام  یاھداھن  زا  تیامح 

. فرصم ات  تراجت  دیلوت و  هخرچ  رد  راصحنا  داجیا  زا  یریگولج  - ٢٣

لاس ١٣٩٢  / ١٣٩١/١٢/٣٠ زاغآ  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

رد هک  نانچمھ  دوش ؛ هجوت  دیاب  یلم  دیلوت  هب  داصتقا ، یهصرع  رد  تسا . تسایـس  داصتقا و  مھم  یهصرع  ود  رد  اتدـمع  زاب  میراد ، ور  شیپ  رد  لاس ٩٢  رد  ام  هک  ار  هچنآ 

هب لاس  کی  رد  تسا ؛ تدـمدنلب  یهلئـسم  کی  یناریا ، یهیامرـس  راک و  زا  تیامح  یلم و  دـیلوت  جـیورت  اھتنم  تفرگ ؛ ماجنا  مھ  یئاھراک  هتبلا  دوب . هتـشذگ  لاـس  راـعش 

، نآ ساسا  رب  هک  دـش ــ  یراذـگلیر  راک  نیا  عقاو  رد  ینعی  دـش ــ  غالبا  دـش و  بیوصت  یلم  دـیلوت  یاھتـسایس  لاس ٩١  مود  یهمین  رد  هناتخبـشوخ  دـسریمن . ماجنارس 

. دنورب شیپ  راکتشپ  اب  دنلب و  تمھ  اب  هللااشنا  دننک و  زاغآ  ار  یبوخ  تکرح  دننک و  یزیرهمانرب  دنناوتیم  تلود  سلجم و 

روشک  / ١٣٩٢/٠٢/٠٧ دیلوت  شخب  نالاعف  نارگراک و  رادید  رد  تانایب 

ماجنا اھراک  نیا  هک  دنھدیم  یئاھشرازگ  نالوئسم  ناتـسود و  الاح  دوشیمن . مامت  لاس  کی  رد  هک  هیـضق  نیا  یناریا . یهیامرـس  راک و  زا  تیامح  میتفگ  هتـشذگ  لاس  ام 

یهمھ یهدھع  هب  نیا  دوش ؛ لابند  یروحم  یدج و  تروص  هب  راک  دیاب  یلو  دھدب ؛ تکرب  دریگیم ، ماجنا  حیحـص  تین  اب  هک  یراک  رھ  هب  دـنوادخ  بوخ ، یلیخ  تسا ؛ هتفرگ 

. تسا اجنیا  شمھم  شخب  کی  میدرک ، ضرع  هک  یزاسگنھرف  نیا  تسا . مدرم 

نیا هک  دـننادب  همھ  دـنکن . بلج  شدوخ  هب  ار  اھمـشچ  یگنرف  یاـھمان  قرب  قرز و  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  نیا  یناریا . یهیامرـس  یناریا ، راـک  یلخاد ؛ دـیلوت  میتـفگ : اـم 

تـسود ار  تیرـشب  یهمھ  ام  هتبلا  دنک . رادروخرب  ار  یجراخ  رگراک  کی  دنک ، مورحم  ار  وا  دـناوتیم  دـنک ؛ رادروخرب  ار  یناریا  رگراک  کی  دـناوتیم  دـنرخیم ، دـنراد  هک  یلوصحم 

اھیـضعب درک . تیوقت  دیاب  ار  وا  درک ، دییات  دیاب  ار  وا  تسا ؛ تلم  نیا  یهرکیپ  زیزع  منتغم و  وزج  دنکیم ؛ شالت  روشک  نیا  یدنلبرـس  یارب  دراد  یناریا  رگراک  بخ  اما  میراد ،

، دـندرگب یناریا  دـیلوت  یهناشن  لابند  هکنیا  یاج  هب  سکعب ، یتح  ای  دـنکیمن ؛ قرف  یجراخ  دـیلوت  یناریا و  دـیلوت  یهناشن  ناشیارب  ای  دـننکیمن ، کرد  دـنمھفیمن و  ار  نیا 

. دننایب نیا  بطاخم  مدرم  یهمھ  تسا . اطخ  نیا  تسا ، فارحنا  نیا  دندرگیم ؛ یجراخ  دیلوت  یاھهناشن  لابند 

؛ تسین یتیمھامک  راک  نیا  تسین ، یکچوک  راک  نیا  یلخاد ؛ تادیلوت  فرـصم  تمـس  هب  دیورب  منکیم ، تساوخرد  ناریا  تلم  یهمھ  زا  منکیم ، رارـصا  منکیم ، دـیکات  نم 

هرادا نالف  نامزاس ، نالف  هناخترازو ، نالف  دـنراد . فعاضم  یهفیظو  تھج  نیا  رد  ماع -  یانعم  هب  یتلود  یتلود -  یتموکح و  یاھهاگتـسد  هتبلا  تسا . گرزب  راک  کی  نیا 

یهدننک دیلوت  زا  مھ  فرط  نیا  زا  هتبلا  یلخاد . تادیلوت  غارـس  دنورب  دـنکن ؛ هدافتـسا  یجراخ  سنج  زا  دـیاب  اقلطم  دـنک ، نیمات  ار  شدوخ  یلخاد  سنج  دـھاوخیم  یتقو 

مالـسا و یهراشا  اھنیا  یود  رھ  دـنھد . هئارا  لماک  تسرد و  زیمت ، ار  راک  هک  دوشیم  رارـصا  دوشیم و  هتـساوخ  راذگهیامرـس -  نآ  هچ  رگراک ، نآ  هچ  ریدـم ، نآ  هچ  یلخاد - 

ام زا  ادخ  ار  رگراک  یلغـش  یگدـنز و  تینما  تسا ؛ هتـساوخ  ام  زا  ادـخ  مھ  ار  رگراک  هب  مارتحا  تسا ، هتـساوخ  ام  زا  ادـخ  ار  راک  ماکحتـسا  تسا . ام  سدـقم  نید  روتـسد 

. تسا هتساوخ  ام  زا  ادخ  مھ  ار  هیامرس  تینما  تسا ، هتساوخ 
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