
مدرم  / ١٨/١٣۶٨/٠۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

هب یزاین  نیرتمک  نودـب  میناوتیم  مھ  زاب  میـشاب ، هتـشاد  تیعمج  مھ  زورما  ربارب  ود  رگا  ام  تسا . یناداـبآ  نارمع و  یاـھهنیمز  رد  اـھروشک  نیرترداـن  زا  یکی  اـم  روشک 

شور تاروتـسد و  رد  مھ  و  روشک ، زاتمم  یناسنا  یاھدادعتـسا  رد  مھ  و  ام ، تکرباب  کاخ  رد  مھ  بوخ ، تیفرظ  نیا  مینک . هرادا  هجو  نیرتھب  هب  ار  دوخ  رگید ، یاھروشک 

. دراد دوجو  ام  نالووسم  رد  مھ  و  یساسا ، نوناق  و 

یتشھب  / ١٣٨٢/٠٢/٢٢ دیھش  هاگشناد  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

هب رتـشیب  یـسایس ، تکرح  درکیور و  نیا  رد  اـکیرما  هدـمع  هاـگن  نوچ  تسھ ؛ مھ  اـم  هجوتم  یـشخب  رد  یبلطهداـیز ، هزوح  نیا  هاـگن  هک  میتـسھ  ییاـھروشک  وزج  اـم 

، دراد نامروشک  هک  یاهتـسجرب  تایـصوصخ  اب  مھ  ام  اعبط  دراد ؛ تیمھا  تسا و  ییایفارغج  مھم  زکرم  تورث و  زکرم  هنایمرواخ  دـینادیم ، هک  روطنامھ  تسا . هناـیمرواخ 

یروشک ناریا  هک  لیلد  نیا  هب  الوا  میتفگ ، هک  هنوگنامھ  تساکیرما ؟ ینعی  زواجتم ، نوناـک  زواـجتم و  تردـق  هجوت  فرط  شلاـچ ، نیا  رد  ناریا  ارچ  میتسھ . هقطنم  نیا  رد 

عبانم زا  یلیخ  تفن و  دنمشزرا  رایسب  هریخذ  تسام . روشک  هب  قلعتم  ایند ، حطس  رد  زاگ  هریخذ  نیمود  تسا . ینیمزریز  مھم  رایسب  عبانم  زا  رادروخرب  دنمتورث و  گرزب ،

کی تازایتما  همھ  اھنیا  نامع ؛ یایرد  سراف و  جـیلخ  رد  ینالوط  زرم  ساسح ، ییایفارغج  تیعقوم  دایز ، تیعمج  اب  تسا  یروشک  تسا . ناریا  هب  قلعتم  رگید  ینیمزریز 

شلاچ فرط  هجوت و  دروم  ناریا  ام  روشک  یعیبط ، لـیلد  نیا  اـب  ارھق  درذـگیم . اـجنیا  زا  مھ  اـیند  زا  هقطنم  نآ  هناـیم و  یایـسآ  هب  برغ  رـصحنم  اـبیرقت  هار  تسا . روشک 

. دریگیم رارق  اکیرما 

مق  / ١٣٨٣/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

ام تیعمج  زورما  دوب . وجـشناد  یمک  رایـسب  دادـعت  روشک  ینویلیم  لھچ  ینویلیم و  جـنپو  یـس  تیعمج  رد  زور  نآ  دـش . وروریز  درک و  ادـیپ  کرحت  بـالقنا  تکرب  هب  روشک 

هب ناریا  تلم  هک  یعیانص  تسا . رتشیب  نیا  زا  بتارمب  اھ  هاگـشناد  دادعت  ناداتـسا و  رامـش  هدش ! ربارب  هدزناپ  دودح  ام  نایوجـشناد  دادعت  اما  تسا ؛ هدش  ربارب  ود  ابیرقت 

ار ام  دـنتفرگ ، یم  ار  ام  لوپ  دـنتخاس . یم  دـندمآ و  یم  نارگید  دـیاب  مھ  ار  اھزیچ  نیرت  هداس  زور  نآ  تسا . زیگنا  تفگـش  یارجام  کی  دـنا ، هدرک  داجیا  ناـشدوخ  تسد 

، دنا هداد  رارق  یمومع  دید  نادیم  رد  دنا  هدروآ  ار  اھ  یروانف  نیرت  هتـسجرب  نیرت و  هدیچیپ  ام  یاھناوج  زورما  دـندرک ! یم  هیھت  ار  شلزان  عون  ام  یارب  اما  دـندرک ، یم  ریقحت 

. دیناد یم  دیا و  هدینش  ار  شیاھ  هنومن  هک 

نازرواشک  / ١٠/١۴/١٣٨۴ رادید  رد  تانایب 

یهیقب ناشدوخ و  مدـنگ  یارب  رازاب  هک  نیا  یارب  دـننک ؛ هتـسباو  ار  ام  هک  نیا  یارب  دـندرک ، لزلزتم  ار  ام  یزرواشک  یهیاپ  توغاط ، نارود  رد  هک  میتسھ  یروشک  نامھ  اـم 

اھنآ زور  نآ  لثم  ام  دوب  انب  رگا  دراد -  تیعمج  بالقنا  لوا  ربارب  ود  زا  شیب  نامروشک  زورما  تیعمج -  شیازفا  نیا  اب  دـننک . تسرد  ناگناگیب -  نارگید -  یزرواشک  تالوصحم 

تقو رھ  دشیم ؛ راوس  تلم  نیا  شود  یور  رب  ریقحت  نیگنـس  راب  کی  نیگنـس ، تنم  کی  دندادیم ، ام  هب  هک  یمدنگ  نت  رھ  یارب  میـشاب ، ناگناگیب  جاتحم  مدـنگ  رظن  زا 

هب ییاذغ  یـساسا  مھم و  تالوصحم  یهیقب  رد  دیاب  هیـضق  نیمھ  نیع  دیـسر . ییافکدوخ  هب  مدنگ  رد  ام  تلم  اما  دـننک ؛ عطق  ار  نیا  دنتـسناوتیم  دـندوب ، لیام  هک  مھ 

زرواشک و رـشق  امـش  هک  دننادب  روشک  مدرم  دشابن و  جاتحم  الـصا  نارگید  هب  روشک  دیاب  تسا . روشک  یاھزاین  هک  تاینبل ، رد  تشوگ ، رد  نغور ، رد  جنرب ، رد  دیایب ؛ دوجو 

تنم مھ  دـنھدب ، لوپ  مھ  دـننک ؛ تساوخرد  نارگید  زا  هک  دنتـسین  نیا  جاتحم  مدرم  دـینکیم و  نیمات  ار  اھنآ  یاذـغ  دوخ ، تمھ  اب  دوخ ، ناـمیا  اـب  دوخ ، تریغ  اـب  رادـماد 

. مینک هچ  دندروآ ، شیپ  هریغ  یسایس و  یهلاسم  کی  رطاخ  هب  یلکشم  کی  رگا  هک  دشاب  نارگن  ناشلد  هت  میاد  مھ  دنشکب ،

دھشم  / ٠٢/٢۵/١٣٨۶ یسودرف  هاگشناد  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

رد هدش ، هک  ییاھراک  اما  میبقع ؛ یلیخ  زونھ  تعرس ، نیمھ  اب  هتبلا  تسایند . یهمھ  رد  لوا  تاجرد  رد  ای  لوا  یهجرد  رد  ناریا  یملع  دشر  یناھج ، یاھرامآ  رد  زورما 

تیعمج هدـش ؛ ربارب  ود  بالقنا  زا  دـعب  زا  ناریا  روشک  تیعمج  دـینک . هاگن  ناتدوخ  یئوجـشناد  طیحم  رد  امـش  ار  شیاھهنومن  الاح  تسا . هدوب  تفرـشیپ  اھهنیمز  یهمھ 

. هدش ربارب  هد  زا  شیب  دیاش  مھ  اھتفرشیپ  اھهتشر و  اھھاگشناد و  دادعت  هدش و  ربارب  هد  وجشناد 

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

هتـشاد تیعمج  رفن  نویلیم  هاجنپ  دص و  دناوتیم  میراد ، هک  یتاناکما  اب  ام  روشک  هک  مدقتعم  نم  منکب ؛ ضرع  اج  نیمھ  هدنب  هتبلا  نویلیم . جـنپ  داتفھ و  روشک ، تیعمج 

! دریگب ماجنا  نویلیم  هاجنپ  دص و  زا  دعب  دریگب ، ماجنا  تیعمج  دشر  ندرک  فقوتم  یارب  دھاوخیم  هک  یریبدت  مادقا و  رھ  متیعمج . ترثک  هب  دقتعم  نم  دشاب .

ماظن  / ٠٣/١٣٩١/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

. تسا یمھم  یلیخ  لماع  تیعمج  نیا  میراد ؛ تیعمج  رفن  نویلیم  جنپ  داتفھ و  ام  یناسنا ، یورین  ظاحل  زا 

هک یئاـھرامآ  نیمھ  رد  تسا . روشک  تفرـشیپ  مھم  یاـھلماع  زا  یکی  زورما  روشک ، داوساـب  هدرکلیـصحت و  طاـشناب و  ناوج و  تیعمج  منکب ؛ ضرع  اـج  نیمھ  ار  نیا  نم 

یاهھرب کی  رد  لسن  دیدحت  تسایـس  مینک . رظندیدجت  لسن  دیدحت  تسایـس  رد  دیاب  ام  دینیبیم . ار  ورینرپ  طاشنرپ و  هاگآ و  هدرکلیـصحت و  یاھناوج  شقن  دوشیم ، هداد 

، دنداد شرازگ  دندرک و  یسررب  قیقحت و  تمـسق  نیا  یملع  ناسانـشراک  ملاع و  صـصختم و  دارفا  هک  یروطنآ  دندرک . نیعم  شیارب  مھ  یفادھا  کی  دوب ؛ تسرد  نامز  زا 

زورما میدادن . رییغت  میدرک ، اطخ  میدادیم ؛ رییغت  ار  تسایـس  دـیاب  فرط ، نیا  هب  لاس ٧١  زا  میدیـسر . تشاد ، دوجو  لسن  دیدحت  زا  هک  یدـصاقم  نامھ  هب  لاس ٧١  رد  ام 

؛ میورب شیپ  بیترت  نیمھ  هب  رگا  تفر  دھاوخ  نیب  زا  و  دورب ؛ نیب  زا  روشک  رد  یناوج  یابیز  یامن  ناوج و  لسن  یهبلغ  هک  دراذگن  دیاب  روشک  مینک . ناربج  ار  اطخ  نیا  دیاب 

شیپ عضو  نیمھ  اب  هچنانچ  رگا  تسا . هدشیـسانشراک  قیقد  یملع و  یاھراک  اـھنیا  تسین ؛ تاـیباطخ  اـھنیا  دـندرک . قیقد  یملع و  یـسررب  اھـسانشراک  هک  یروطنآ 

، لاس دـنچ  تشذـگ  زا  دـعب  دـش ؛ میھاوخ  یریپ  راچد  جـیردتب  و  تسا -  ناوج  ام  یتیعمج  یهدـعاق  زورما  هک  دـش -  دـھاوخ  مک  ام  ناوج  لسن  رگید  لاـس  دـنچ  اـت  میورب ،

ام نامز ، نآ  رد  هک  دنداد ، ناشن  نم  هب  دندرک و  صخـشم  ار  ینامز  کی  تسا . هارمھ  دلو  داز و  شھاک  اب  تیعمج  یریپ  نوچ  درک ؛ دھاوخ  ادـیپ  شھاک  مھ  روشک  تیعمج 

تـسایس نیا  رد  دـننک . لابند  دـننک و  هاگن  دـجب  روشک  نیلوئـسم  یتسیاب  ار  اھنیا  تسا ؛ یکانرطخ  یاـھزیچ  اـھنیا  تشاد . میھاوخ  تیعمج  رتمک  ناـمیلعف  تیعمج  زا 

نیلوئـسم یهمھ  اعقاو  هک  تسا  یمھم  ثحابم  وزج  اھنیا  لسن و  شیازفا  یهلئـسم  نیا  دریگب . ماجنا  دـیاب  یتسرد  راک  دوش و  رظندـیدجت  یتسیاب  اـمتح  لـسن  دـیدحت 

کی دراد -  دوجو  زورما  هک  یتلاح  نیا  زا  دننک ؛ یزاسگنھرف  نآ  یهرابرد  هعماج  رد  دیاب  دنراد ، یغیلبت  یاھربنم  هک  یناسک  نویناحور ، یرادا -  نیلوئسم  طقف  هن  روشک - 

. میسرب اھمقر  نآ  هب  دیاب  ام  تسھ -  مھ  تسرد  و  دنتفگ -  ماما  لوا  ار  نویلیم  تسیود  نویلیم و  هاجنپ  دص و  مقر  دننک . جراخ  ار  روشک  دیاب  هچب -  ود  هچب ،

درونجب  / ١٣٩١/٠٧/١٩ مدرم  عامتجا  رد  تانایب 

. دراد کرحت  طاشن و  مھ  دراد ، دـیما  مھ  دراد ، تعاجـش  مھ  هدرکلیـصحت ، ناوج  لسن  تسا . هدرکلیـصحت  ناوج  لسن  نیمھ  ام ، شزرااب  یاـھیدوجوم  نیرتمھم  زا  یکی 

یهھد ٧٠ طساوا  زا  لسن  دـیدحت  یهلئـسم  نیا  ممیھـس -  اطخ  نیا  رد  مھ  مدوخ  هدـنب  میدرک -  ام  دوخ  هک  یئاھاطخ  زا  یکی  منکب ؛ ضرع  زتنارپ  لخاد  رد  اج  نیمھ  نم 

فقوتم ار  نیا  دـشیم . فقوتم  دـیاب  یهھد ٧٠  طـساوا  زا  نکیل  دوب ، مزـال  دوب ، بوخ  دـش ، ذاـختا  لـسن  دـیدحت  تسایـس  هک  یلوا  هتبلا  دـشیم . فقوتم  دـیاب  فرط  نیا  هب 

« تیعمج شيازفا   » 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 8هاگياپ  هحفص 1 
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ام رب  دیاب  خیرات  لاعتم و  یادخ  ار  نیا  ممیھـس . هابتـشا  نیا  رد  مھ  ریقح  یهدـنب  دوخ  دنمیھـس ، هابتـشا  نیا  رد  روشک  نیلوئـسم  مدرک ؛ ضرع  دوب . هابتـشا  نیا  میدرکن ؛

. دـش دـھاوخ  ریپ  روـشک  متفگ -  ینارنخـس  رد  ناـضمر  هاـم  رد  مھ  شیپ  یدـنچ  نـم  مـیورب -  شیپ  اـم  رگا  ینوـنک  دـنور  نـیا  اـب  درک . ظـفح  دـیاب  ار  ناوـج  لـسن  دـشخبب .

یناوج لسن  نیا  تساطخ . تسھ ، زورما  هک  یلکش  نیا  هب  اھهناخ ، رد  نادنزرف  ندرک  دودحم  نیا  دنھد . شیازفا  ار  لسن  دننک ؛ دایز  ار  لثم  دیلوت  دیاب  اھناوج  اھهداوناخ ،

لح اھنیا  ار  روشک  تالکـشم  یهمھ  مینک ، ظفح  ار  نآ  میناوتب  روشک  نیا  یهدـنیآ  یاھهلحرم  اھهرود و  رد  هدـنیآ و  لاس  تسیب  هدـنیآ ، لاس  هد  رد  رگا  میراد ، اـم  زورما  هک 

. میرادن تفرشیپ  یارب  یساسا  لکشم  ام  سپ  دراد . دوجو  یناریا  رد  هک  یدادعتسا  اب  و  تسھ ، ناوج  لسن  رد  هک  یقوش  نآ  اب  طاشن ، نآ  اب  یگدامآ ، نآ  اب  دننکیم ؛

یلامش  / ١٣٩١/٠٧/٢٠ ناسارخ  یاھهاگشناد  دیتاسا  ناملعم و  رادید  رد  تانایب 

مینک دیدرت  دیابن  چیھ  ینعی  تسا . یاهداعلاقوف  تفرشیپ  افاصنا  تسا ، روشک  یملع  یگنھرف و  رشق  یهعومجم  ام و  یهقالع  دروم  هک  یئاھهنیمز  نیا  رد  ام  تفرـشیپ 

جنپ نامز ، نآ  رد  میراد . وجشناد  نویلیم  راھچ  زا  شیب  زورما  میتشاد ، وجـشناد  رازھ  داتفھ  دص و  دودح  بالقنا ، زاغآ  رد  ام  تسا . همھ  مشچ  یولج  نیا  میناوتیم . ام  هک 

؛ دوب شرامـش  لباق  هک  دنتفریم ، دنتـشاذگیم  اھیـضعب  دشیم . رارکت  یھ  رازھ ، جنپ  مقر  نیا  هک  تسھ  مدای  مدوخ  هدـنب  لئاوا ، نامھ  میتشاد . یملع  تئیھ  وضع  رازھ 

تـسیود زورما  میراد . یملع  تئیھ  یاضعا  رازھ  اھهد  ام  هناتخبـشوخ  تساھنیا . زا  رتارف  رایـسب  ام  یملع  تئیھ  یاضعا  زورما  دش ! مک  ات  هد  دش ، مک  یکی  اقآ  دنتفگیم 

طئارش رد  ار  اھنیا  یهمھ  ام  تسین . یمک  یاھزیچ  اھنیا  دراد ؛ دوجو  روشک  حطس  رد  یلاع  شزومآ  زکرم  هاگـشناد و  رازھ  ود  تسھ ، روشک  رـساترس  رد  عماج  هاگـشناد 

مھ گـنج  نیا ، رب  یهوـالع  اـم  هتـشاد . دوجو  لوا  زا  بخ ، تسا ، یمئاد  دـیدشت  هب  ور  اـی  دـندرک  دـیدشت  دوشیم  هتفگ  ـالاح  هک  یمیرحت  نیمھ  میداد . ماـجنا  یتسدـگنت 

تیعمج میتشاد -  ار  تیعمج  شیازفا  دندوب ؛ هدرک  لیمحت  ام  رب  یلخاد  ناوارف  تالکـشم  میتشاد ؛ تفن  یاھتمیق  شھاک  یفلتخم  یاھنارود  رد  نیا ، رب  یهوالع  میتشاد ؛

. میدرک ادیپ  ار  تفرشیپ  نیا  هللادمحب  ام  لاح  نیع  رد  تسا ؛ هدوب  لئاسم  نیا  یهمھ  هدش -  ربارب  ود  تیعمج  دوب ؛ نویلیم  جنپ  یس و  بالقنا  لوا  ام 

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

دینک ضرف  الثم  تفر ! نامدای  شنامز  دعب  میتفرگ ، میدرک ، باختنا  ار  یعطقم  نامز و  هب  زاین  رادنامز و  میمـصت  کی  مدرک ؛ هراشا  نم  تسیچ ؟ ام  یهعماج  رد  دلو  داز و  دح 

شرازگ ام  هب  الاح  دـعب  لاس . هدزناپ  لاس ، هد  میدـش ؛ لفاغ  میتفر ، اھام  یورب ! ینک و  زاب  ار  ریـش  امـش  دـعب  دـینک . زاب  تعاـس  کـی  ار  بآ  ریـش  نیا  اـقآ  دـنیوگب  امـش  هب 

دلو داز و  دح  دش . دھاوخ  هتفرگ  وا  زا  دراد ، یناریا  یهعماج  زورما  هک  یناوج  یهرھچ  نیا  دش ؛ دھاوخ  ریپ  یهعماج  یرود ، نادنچ  هن  یهدنیآ  رد  ام  یهعماج  اقآ  هک  دنھدیم 

؟ تسا ردقچ 

ناحادم  / ١٣٩٢/٠٢/١١ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

اما درادن ؛ یلاکـشا  هن ، دننک ؛ راک  یـسایس  یعامتجا و  لغاشم  رد  دیابن  اھنز  هک  نیا  هب  مرادن  هدیقع  هدنب  دننادیم ؛ همھ  تسا . یرادهناخ  نز ، فئاظو  نیرتمھم  زا  یکی 

لغـش مھم ، لغـش  گرزب ، لغـش  تسا ؛ لغـش  کی  یرادهناخ  هانگ . دوشیم  نیا  مینک ، هاـگن  تراـقح  مشچ  هب  یرادهناـخ  هب  اـم  هک  دـشاب  نیا  یاـنعم  هب  نیا  هچناـنچ  رگا 

هنافـساتم ام  روشک  رد  یاهھرب  کی  هدز ، رـس  اھام  زا  هک  یئاھتقد  مدع  اب  میتشاد ، هک  یئاھاطخ  اب  ام  تسا . گرزب  تدھاجم  کی  یروآدنزرف  زاسهدنیآ . لغـش  ساسح ،

نیدنچ رد  ناوج  لسن  ندش  مک  روشک ، ندش  ریپ  ماهدرک : ضرع  مدرم  هب  ار  نیا  اھراب  نم  هک  مینیبیم ؛ میراد  ار  شتارطخ  زورما  ام  تفرگ و  رارق  تلفغ  دروم  هلئـسم  نیا 

. تسا جالع  لباق  زورما  ارچ ، زورما  اما  تسین ؛ جالع  لباق  رگید  زور  نآ  دش ، رھاظ  شرثا  مھ  یتقو  دش ؛ دھاوخ  رھاظ  ادعب  شرثا  هک  تسا  یئاھزیچ  نامھ  زا  دعب ، لاس 

شیاھجنر هک  تسوا  دنکیم ، لمحت  ار  شتامحز  هک  تسوا  تسا ؛ نز  رنھ  تقیقح  رد  یروآدنزرف  نوچ  تسا ؛ نانز  فئاظو  نانز و  یاھتدھاجم  نیرتمھم  زا  یکی  یروآدـنزرف 

اھنآ هب  ار  شربص  هداد ؛ رارق  ناوناب  رایتخا  رد  هدادـن ، اھدرم  هب  ار  دـنزرف  شرورپ  رازبا  لاـعتم  یادـخ  تسا . هداد  وا  هب  ار  دـنزرف  شرورپ  رازبا  لاـعتم  یادـخ  هک  تسوا  دربیم ، ار 

هب هعماج  رد  ار  اھنیا  ام  هچنانچ  رگا  تسا . اھنز  رنھ  نیا  عقاو  رد  هداد ؛ اـھنآ  هب  ار  شاینامـسج  یاھمادـنا  هداد ، اـھنآ  هب  ار  شتاـساسحا  هداد ، اـھنآ  هب  ار  شاهفطاـع  هداد ،

. درک میھاوخ  تفرشیپ  تقو  نآ  میرپسن ، یشومارف  تسد 

ماظن  / ٣٠/١٣٩٢/٠۴ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

لابند یرـصتخم  بخ ، متفگ و  ار  یبلطم  اـج  نیمھ  ناـضمر  هاـم  لاـسراپ  نم  دراد . تمیق  یلیخ  ناوج  لـسن  نیا  تسا . روشک  یاـھتیعقاو  زا  رگید  یکی  دـیما ، رپ  یهدـنیآ 

رد ام  تسا . یگرزب  رطخ  کی  ام  روشک  یارب  لسن ، ندرک  دودـحم  منکب . ضرع  امـش  هب  نم  تسا ؛ رطخ  ام  روشک  یارب  لسن  دـیدحت  یهلئـسم  لماک . تروص  هب  هن  دـش ؛

تقد اب  یملع ، یاھهاگن  اب  ناسانـشراک ، نیـصصختم و  هک  هچنآ  میتفرگن . میریگب ، ار  راک  نیا  یولج  میتسناوتیم  میدرگرب ؛ دـیاب  میتفر ، شیپ  یدایز  غلاـبم  رطخ  یهقطنم 

نیا دش . دھاوخ  یمومع  یریپ  راچد  روشک  دش ؛ دھاوخ  ناوارف  لکشم  راچد  هدنیآ  رد  روشک  ینونک ، دنور  نیا  اب  هک  دناسریم  هجیتن  نیا  هب  ار  ام  دناهدرک ، یسررب  یملع 

رد هک  یرادقم  نیا  دـھدیمن ؛ باوج  حرط  نآ  دـندرک ، لقن  ام  یارب  هک  روطنآ  اھتنم  تسا ؛ یـسررب  لاح  رد  یحرط  سلجم  رد  مدینـش  هتبلا  تسا . یدـب  زیچ  لسن ، دـیدحت 

. دنھد ماجنا  تسرد  دننک و  هجوت  دیاب  سلجم ، رد  راک  نیا  تایضتقم  اب  نایانشآ  نادنمهقالع و  نیلوئسم و  تسین . وگباوج  هدش ، هدید  حرط  نیا 
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اھنیا دننام  و  دوشب » مامت  دیتسرفب  تاولص   » اب راعش و  اب  ار  هیـضق  نیا  میھاوخیمن  ام  ینعی  تسا . بوخ  رایـسب  یاھراک  وزج  نم  رظن  هب  دیتشاذگ ، نایاقآ  هک  یـشیامھ 

ام نم  داـقتعا  هب  دوـشب و  نشور  هیـضق  تقیقح  دوـشب ، زاـب  دراد  دوـجو  هک  یاینھذ  یاـھهرگ  دوـشب ؛ لـح  یملع  قـیمع و  لکـش  هب  هلئـسم  میھاوـخیم  میربـب ؛ شیپ 

لباق حیحـص و  قطنم  هنیمز  نیا  رد  دـنناوتیم  اھـشخب -  زا  یـشخب  رھ  رد  تیعمج -  یهلئـسم  اب  طـبترم  شناد  ناـبحاص  اـم و  نیرکفتم  ینعی  مینکب ؛ ار  راـک  نیا  میناوتیم 

هلئـسم نیا  رد  یزاسگنھرف  نوچ  تسا ؛ رتمھم  نم  رظنهب  نوناق  نتـشاذگ  زا  اما ] ، ] تسا ییادـتبا  مدـق  ینعی  تسا ، لوا  مدـق  هتبلا  شیاـمھ  نیا  دـننک . هئارا  ار  یلوبق 

الاـح هـکنیا  اـب  تـسا ؛ لـیطعت  تـسین ، یزاـسگنھرف  نـیا  زورما  هنافــساتم  هـک  دوـشب  یزاـسگنھرف  دـیاب  دــنزیم ؛ ار  لوا  فرح  یعاـمتجا ، رگید  لـئاسم  زا  یلیخ  لـثم 

حیحـص یانعم  هب  یگنھرف  راک  نکل  دـننکیم ، ثحب  اجنآ  اجنیا و  شیب  مک و  مھ  اھیـضعب  هدـش ، حرطم  مھ  سلجم  رد  دـناهتفگ ، مھ  نارگید  میاهتفگ ، مھ  ام  هدـشهتفگ ،

دعب دوشب و  هتشاذگ  یاینارنخس  دوشب و  لیکشت  یدرگزیم  کی  هکنیا  هب  دینکن  افتکا  اھتنم  تسا ؛ یبسانم  راک  تسا ، یبوخ  راک  امش  راک  نیا  نم  رظنهب  هتفرگن . ماجنا 

؛ دینارتسگب روشک  رد  ار  رکف  دینک ، هدافتـسا  دراد  دوجو  روشک  رد  هک  یتاناکما  زا  یتسیاب  تسا ؛ یفاکان  اما  تسا ، یمزال  یاھراک  اھنیا  دوشب ؛ پاچ  هلاقم  یدادـعت  الثم 

دبال هک  هلئـسم  نیا  یور  دوشب  راک  دیاب  نیاربانب  دشاب ؛ یـسک  رھ  یارب  هدـننکعناق  یقطنم و  یـساسا و  قیمع و  رکف  دـیاب  دـنکیم ، ادـیپ  شرتسگ  هک  مھ  یرکف  تقونآ 

میوگیم منکیم ، شرافـس  هشیمھ  دنھدب ، بیترت  ار  یـشیامھ  ییامھدرگ و  کی  الثم  هک  دنتـسھ  نیا  لابند  یدارفا  اھهورگ و  یتقو  الومعم  نم  دیاهدرک . ار  راک  نیا  نایاقآ 

، دـشاب هتـشاد  یبولطم  یامن  هرھچ و  کی  شیامھ ، نیا  رد  دـنکیم  زورب  هچنآ  ات  دـینکب ، راک  دـیناوتب  هکنیا  یارب  دـیھدب  رارق  تصرف  ینعی  دـیھدن ؛ رارق  کـیدزن  ار  دـما  اـمش 

نیا رد  یبوخ  یهقباس  هک  تسا  یاهسسوم  امـش ، یهسـسوم  دیتسھ و  قیقحت  لھا  لضف و  لھا  امـش  هللادمحب  نوچ  دیاهدرک ؛ ار  راک  نیا  نایاقآ  دبال  و  دشاب . دنموربآ 

. دینکن فقوتم  اجنیا  هب  ار  راک  نکل  دراد ؛ اھهنیمز 

الاو تسا ؛ هضراع  کی  دنزرف ، ندوب  مک  هب  لیم  نیا  دوشب . یدـنزرفمک  هب  لیم  راچد  ام  یهعماج  دوشیم  بجوم  هک  تسا  ییاھزیچ  هچ  دـینیبب  دیجنـسب ، ار  هیـضق  بناوج 

نز ارچ  دنـشاب ؟ هتـشاد  دنزرف  ود  طقف  دنھدیم  حیجرت  ارچ  دنـشاب ؟ هتـشاد  دـنزرف  کی  طقف  هک  یدارفا  دـنھدیم  حـیجرت  ارچ  درادـیم . تسود  ار  دـنزرف  یعیبط  روطهب  ناسنا 

هک ازیرامیب -  لماوع  نیا  جالع  یارب  دینک ، ادیپ  ار  لماوع  نیا  تسیچ ؛ شلماوع  دید  درک و  هاگن  یتسیاب  ار  اھنیا  یراددـنزرف ؟ زا  دـننکیم  زیھرپ  یلکـشهب  درم  یلکـشهب ،

ییاھزیچ زا  یکی  کشالب  بخ  جاودزا ؛ نس  نتفر  الاب  الثم  دینک  ضرف  دننک . رکف  دیھاوخب  ار  هشیدـنا  نابحاص  نیـصصختم و  تسا -  ازیرامیب  لماوع  اھنیا  هدـنب  داقتعا  هب 

« تیعمج شيازفا   » 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 8هاگياپ  هحفص 2 
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ناوج رگم  هتفر ؟ الاب  ام  روشک  رد  جاودزا  نس  ارچ  دوشب . رکف  روشک  رد  دیاب  هک  تسا  ییاھراک  زا  یکی  نیا  بخ ، تسا ؛ جاودزا  نس  نتفر  الاب  دنکیم ، دودحم  ار  یروراب  هک 

، دنرادن هناخ  اھنیا  هک  دنیوگیم  فرطنآ  زا  بخ ، مینک . رکف  نیا  هب  دیاب  ام  یـسنج ؟ یهزیرغ  یـسنج و  زاین  افطا  هب  درادن  جایتحا  هلاس ، هدزون  هلاس ، هدـجھ  هلاس ، هدـفھ 

یکلم یهناخ  کی  یرفن  کی  یتسیاب  امتح  هک  مینکب  روصت  دـیابن  ام  دوشب . عمج  مھ  اـب  اـھنیا  یهمھ  هک  درک  یراـک  دوشیم  هنوگچ  مینیبب  دـنرادن ؛ دـمآرد  دـنرادن ، لـغش 

ینعی دنزیم . فرح  روجنیا  دراد  ام  اب  هک ]  ] تسا نآرق  نیا  هلـضف ؛ نم  مھنغی هللا  آرقف  اونوکی  نا  هن ، دنکب ؛ جاودزا  دعب  دشاب ، هتـشاد  یراددـمآرد  لغـش  کی  دـشاب ، هتـشاد 

یملع یرکف و  راک  نیا  یتسیاب  هک  تسا  نیا  لیبق ، نیا  زا  یشیامھ  امش و  ناش  ینعی  دینک ، زاب  امش  دیاب  هنیمز ، نیا  رد  دراد  دوجو  هک  ار  یاینھذ  یاھهرگ  نآ  یهمھ 

شیازفا تابجوم  تیعمج و  شھاـک  لـماوع  دوشب ؛ یرکف  راـک  دوشب ، راـک  اـعقاو  دـشابن . هنیمز  نیا  رد  ییاھراعـش  یتح  تساوخ و  ناـیب  رکف ، ناـیب  افرـص  ینعی  دـنکب ؛ ار 

اھیـضعب مدرم ، یهماع  نالا  بخ  هنیمز  نیا  رد  ناـگبخن . راـکفا  دـنوشب  عاـنقا  اـت ]  ] دوشب حرطم  دوشب ، هدیجنـس  تسرد  بساـنتم ، لادـتعا  اـب  بولطم و  وحنهب  تیعمج 

، دندرک لوبق  ناگبخن  رگا  دننک ؛ لوبق  ار  هلئسم  دیاب  دنوشب ، عناق  دیاب  هعماج  ناگبخن  نکل  رتشیب ؛ یروراب  غارس  دنوریم  دوشیم ، هتفگ  یتقو  دندبعتم ، اھیـضعب  دننیدتم ،

. دیشاب قفوم  هللااشنا  میراودیما  دینک و  شالت  نایاقآ  یتسیاب  هللااشنا  اھهنیمز  نیا  رد  دوشیم . ناسآ  یزاسگنھرف  راک  دوشیم ، لھس  راک 
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هب دورب  دـیاب  روشک  روـشک ، یلک  تسایـس  رظن  زا  کـشالب  تسا . یمھم  رایـسب  یهلئـسم  تسا ، هعماـج  رد  رظن  فـالتخا  ثحب و  دروـم  مھ  دـجب  هک  تیعمج  یهلئـسم 

لباق میاهدید -  ام  دننکیم  حرطم  هک  مھ  ار  یتالاکشا  زا  یـضعب  هک  دوشیم -  دراو  هک  ییاھداریا  تالاکـشا و  یهمھ  لدتعم . لوقعم و  وحنهب  هتبلا  تیعمج ؛ شیازفا  تمس 

. تسا نداد  خساپ  لباق  ندش و  فرطرب 

مھ البق  هک  روطنامھ   - نیا رب  هوالع  رتشیب ؛ تیعمج  کی  هب  دراد  جایتحا  دوخ  یـسایس  یایفارغج  یگژیو  اب  یعیبط و  تیفرظ  اـب  اـم  روشک  هک  تسا  نیا  تسا  مھم  هچنآ 

ار هیضق  بناوج  دناهدرک و  یسررب  قیقحت  لھا  ملع و  لھا  هک  یروطنآ  تسا . هدننکنییعت  مھم و  یساسا و  یهلئـسم  کی  روشک  یارب  ناوج  یامن  یهلئـسم  میاهتفگ -

یریپ روشک  کی  رود ، نادنچهن  یهدنیآ  رد  میورب ، شیپ  مینکیم  تکرح  میراد  زورما  هک  یاهویـش  نیا  اب  هچنانچ  رگا  ام  دناهداد ، رارق  هقادم  دروم  ار  اھرامآ  دـناهدرک و  هظحالم 

زورما ینعی  تسین ؛ سک  چـیھ  سرتسد  رد  هکلب ] ، ] تسین اـم  سرتسد  رد  هکنیا ]  ] هن ـالاح  تسین ؛ سرتـسد  رد  تقیقحرد  مھ  یریپ  یراـمیب  نیا  جـالع  هک  دوب  میھاوخ 

ام دـنراد . لکـشم  نیا  لح  یارب  یجالع  هار  هک  تفگ  دوشیم  یراوشد  هب  دـناهداد ، تسد  زا  ار  ناشدوخ  دـلو » داز و   » تردـق دـناهدش و  یریپ  راچد  ایند  رد  هک  ییاھروشک 

هجوت اب  تیعمج و  شیازفا  تیعمج و  یهنیمز  رد  یمالـسا  رکفت  یمالـسا و  ینابم  هتبلا  دسرب . اجنیا  هب  میراذگب  دیابن  و  دش ؛ میھاوخ  هجاوم  لکـشم  نیمھ  اب  اعبط  مھ 

. تسا یحضاو  نشور و  یاھزیچ  کی  یمالسا  یروھمج  روشک  هقطنم و  یسایس  یایفارغج  عضو  هب 

١٣٩٢/٠٨/٠۶ /  « هعماج فلتخم  تالوحت  رد  نآ  شقن  یتیعمج و  تارییغت   » یلم شیامھ  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

هاجنپ دـص و  میتفگ  میتفرگ  ار  مکتسد  ام  الاح  تسا ؛]  ] ینویلیم هاجنپ  دـص و  روشک  ام  روشک  تسین ؛ ینویلیم  جـنپ  داـتفھ و  روشک  اـم  روشک  مدـقتعم  ناـنچمھ  هدـنب 

رد هک  یملع  یهوقلاب  دادعتسا  نیا  اب  ینیمزریز ، ناوارف  تاناکما  نیا  اب  ییاوھوبآ ، عونت  نیا  اب  عیـسو ، حطـس  نیا  اب  روشک  نیا  اعطق  تفگ . دوشیم  مھ  رتشیب  نویلیم ؛

داتفا هچب  جنپ  راھچ  رگا  هک  مینکیم  رکف  ام  هک  نانچمھ  ینعی  دنک ؛ هرادا  ار  تیعمج  نیا  مھ  شدوخ  هللااشنا  دشاب و  یتیعمجرپ  روشک  کی  دناوتیم  دراد ، دوجو  روشک  نیا 

هچ دندرک  ادیپ  یلغـش  دندرک و  ادیپ  یراک  دـندش و  گرزب  یتقو  هچب  جـنپ  راھچ  نیا  هک  دـینکب  مھ  ار  نیا  رکف  دـش ، دـھاوخ  هنوگچ  ناشیگدـنز  عضو  هداوناخ  کی  شود  یور 

. درک رکف  دیاب  مھ  ار  نیا  ینعی  دننکب ؛ روشک  تفرشیپ  هب  دنناوتیم  یکمک 

١٣٩٢/٠٨/٠۶ /  « هعماج فلتخم  تالوحت  رد  نآ  شقن  یتیعمج و  تارییغت   » یلم شیامھ  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

تلفغ نامز  زا  یاهھرب  کی  رد  مھ  ام  هدیـسر ؛ اھام  هب  نآ  ثاریم  هدش و  یھتنم  اھاجنیا  هب  هک  هتـشاد  دوجو  ییاپورا  یگدنز  هب  ای  یبرغ  یگدـنز  هب  یاهنادـلقم  هاگن  کی 

یضعب رد  و  دننامیشپ ، دننیبیم و  نایز  دنراد  یروراب  شھاک  زا  یبرغ  یاھروشک  نیمھ  زا ] یضعب   ] رد زورما  هکیلاحرد  میدادن . ماجنا  میھدب  ماجنا  دیاب  هک  یراک  میدرک ،

دھاوخیم هک ]  ] یناریا یهداوناخ  روطچ  هچب ، هدزاود  هد  اب  ییاکیرمآ  یهداوناخ  الثم  تیعمجرپ ، یاھهداوناخ  ینعی  درادـن ؛ دوجو  یروراب  شھاک  اـقلطم  یبرغ  یاـھروشک  زا 

دیوم قفوم و  هک  هللااشنا  دـھدیم . عالطا  ام  هب  تیعقاو  نیا  زا  اھربخ  اھـشرازگ و  دراد و  دوجو  نـالا  نیا  هک  هچب ! ود  اـی  دـشاب  هتـشاد  هچب  کـی  اـمتح  دـیاب  دـنک  دـیلقت  وا  زا 

. دیشاب

یگنھرف  / ١٣٩٢/٠٩/١٩ بالقنا  یلاع  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

نت دنکیم ، رکف  نآ  قمع  هب  تسرد  ناسنا  یتقو  هک  یتارطخ  زا  یکی  تیعمج . یهلئـسم  میمھفب . ار  اھبیـسآ  نیا  اعقاو  ینعی  مینکیم . میراد  راکهچ  مینادب  ار  نیا  دـیاب  ام 

؛ میدرک تبحـص  لـصفم  مھ  یناـحور  رتـکد  یاـقآ  اـب  متفگ ، یھاـتوک  یهلمج  کـی  مرظنهب  مھ  یمـشاھ  رتـکد  یاـقآ  هب  نم  هک  تـسا ؛ تـیعمج  یهلئـسم  نـیا  دزرلیم ، وا 

نآ زا  تیعمج  یهلئـسم  ینعی  تسین . جالع  لباق  رگید  هک  دیـسر  میھاوخ  ییاج  کی  دنکیم . ادـیپ  شھاک  دراد  روشک  ناوج  تیعمج  دـیریگب ؛ یدـج  ار  تیعمج  یهلئـسم 

. تسین جالع  لباق  رگید  دندش ، ریپ  اھلسن  یتقو  درذگب ، لاس  دنچ  رگا  هن ، مینکیم ؛ رکف  رگید  لاس  هد  الاح  مییوگب  هک  تسین  یلئاسم 

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

رارکت اجنیا  نم  ار  هتکن  راھچ  نیا  میدرک ، رکذ  اھتـسایس  نیا  یهیھت  لماع  هزیگنا و  ناونعهب  ار  یلـصا  یهتکن  راھچ  اھتـسایس  نیا  همدـقم  رد  میدرک ، غالبا  ام  هک  ینتم  رد 

یمھم یهلئـسم  رایـسب  نیا  میدرک ، هراشا  نیا  هب  اھتـسایس  نیا  رد  یهدـش  غالبا  یهمدـقم  رد  دوب ؛ روشک  یونعم  یداـم و  ناوارف  یاـھتیفرظ  هب  یهراـشا  یکی  منکیم :

نامتـسد اھرامآ  مینادـیم ، میرادـن ؛ هجوت  نآ  تیمھا  هب  ای  بیجع ، یاھتیفرظ  نیا  یهرتسگ  هب  میتسین  هاگآ  اھام  زا  یلیخ  تسا ؛ عیـسو  یلیخ  روشک  یاھتیفرظ  تسا ،

نم هک  یناسنا  یورین  لاثم  باب  زا  الاح  دریگیمن ؛ رارق  اھنآ  هجوت  دروم  اھرامآ  تیمھا  اما ] ، ] دنراد ار  اھرامآ  دـنروجنیا ، نیلوئـسم  زا  یـضعب  مینکیمن .] هجوت   ] تسھ مھ 

هدزناپ نیب  ام  تیعمج  دـصرد  زا ٣١  شیب  نالا  ینعی  میتیعـضو ؛ نیرتھب  رد  ناوج  یورین  ندوب  اراد  تھج  زا  یناسنا و  یورین  ظاحل  زا  نالا  اـم  مدرک . یاهراـشا  کـی  مھ  ـالبق 

ار زایتما  نیا  دریگن ، رارق  هجوت  دروم  لسن ، دروم  رد  مدرک  هیـصوت  ررکم  نم  هچنآ  رگا  هتبلا  تسا . هداعلاقوف  تسا ، یلاع  تیعـضو  نیا  دـنراد ؛ نس  لاس  هنوتسیب  ات  لاس 

زا شیب  ام : عضو  تسا  یروجنیا  العف  تسا . هیھت  تسد  رد  مھ  اھنآ  دش ، دھاوخ  غالبا  هللااشنا  مھ  لسن  یاھتـسایس  داد ؛ میھاوخ  تسد  زا  رود  نادـنچهن  یاهدـنیآ  رد 

زا اــم  ینعی  هدــش ؛ ربارب  وجــشناد ٢۵  تـیعمج  هدــش ، ربارب  ود  ـالاح  اــت  بــالقنا  لوا  زا  روـشک  تـیعمج  مـیراد -  وجــشناد  بــالقنا  لوا  ربارب   ٢۵ مـیراد ؛ ناوـج  دـصرد   ٣١

میراد العف  هک  یاییاراد  نیا  مھ  تسا ، مھم  دشر  نیا  مھ  تسا ؛ یمیظع  یهثداح  یلیخ  تسا ، یمھم  زیچ  نیا  رازھدـصونویلیمراھچ ؛ هب  میاهدیـسر  رازھتسیبودـص 

؛ تشاد دوجو  بالقنا  لوا  رد  هک  تسا  یزیچ  نآ  ربارب  هد  زا  شیب  هک  میراد  یملع  تئیھ  وضع  رازھجنپوتصش  میراد ؛ اھهاگـشناد  یهتخومآشناد  نویلیم  هد  تسا -  مھم 

قبط هک  هدش  نیا  هجیتن  تسا ؛ مھم  ردقچ  اھتیفرظ  نیا  دینیبب  دنراک ، لوغـشم  اھتکرـش  نیا  رد  لاعف  صـصختم و  رازھهدـفھ  نالا  هک  میراد  ناینبشناد  تکرـش  رازھ  جـنپ 

، مھدزناپ یهبتر  هاگیاپ  کی  رد  مھدزناش ، یهبتر  هاگیاپ  کی  رد  میتسھ -  ایند  مھدزناپ  یهبتر  رد  ام  دـننکیم ، صخـشم  ار  اـھروشک  یملع  یهبتر  هک  ییاـھهاگیاپ  شرازگ 

؛ تسا رتالاب  نیا  زا  نامهبتر  یملع ، یاھهتشر  زا  یضعب  رد  ام  تسا . یمھم  زیچ  نیا  تسا .  ٢٠١٣ لاس ] ینعی   ] هتشذگ یدالیم  لاس  لام  هتبلا  اھنیا  هک  دودح -  نیا  رد 

یورین تسا : یـساسا  تخاسریز  نآ  نیا  میراد . رارق  ایند  لوا  روشک  جنپ  راھچ  وزج  اھاج  یـضعب  رد  ایند و  لوا ]  ] روشک تشھ  تفھ  وزج  یملع  یاھهتـشر  زا  یـضعب  رد 

. یناسنا

یوضر  / ١٣٩٣/٠١/٠١ رھطم  مرح  رد  تانایب 

« تیعمج شيازفا   » 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 8هاگياپ  هحفص 3 
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رگا دیھاوخن ؛ هچ  دیھاوخب ، هچ  دـینکیم ، سفنت  ار  اوھ  راچان  امـش  مینکیم ؛ سفنت  ام  هک  تسا  ییاوھ  یانعم  هب  گنھرف ، نوچ  ارچ ؟ تسا . رتمھم  مھ  داصتقا  زا  گنھرف 

یهرابرد نالا  دراد . یراثآ  دـشاب ، تسرد  رگا  تسا ؛ اوھ  لثم  روشک  کی  گنھرف  دراد . یرگید  راثآ  دـشاب ، فیثک  اوھ  نیا  رگا  امـش ؛ ندـب  رد  دراد  یراثآ  دـشاب ، زیمت  اوھ  نیا 

رگا دتفیب ؛ اج  مدرم  نھذ  رد  یلخاد  دیلوت  فرصم ]  ] گنھرف دیاب  دنک ، ادیپ  ققحت  هملک  یعقاو  یانعم  هب  یلخاد  تادیلوت  فرـصم  میھاوخب  رگا  میدزیم ؛ فرح  یلخاد  دیلوت 

رد مدرم  هک  ییاـھزیچ  نآ  مدرم ، تاداـع  مدرم ، ناـمیا  مدرم ، یاـھرواب  ینعی  گـنھرف  گـنھرف . ینعی  نیا  دوشب ؛ مدرم  رواـب  نیا  یتسیاـب  دـننکن ، فارـسا  مدرم  میھاوخب 

، یعامتجا یهزوح  رد  الثم  دراد . تیمھا  یلیخ  سپ  نیا  تسا ؛ نیا  گنھرف  تسا ؛ اھنآ  لامعا  تاکرح و  رد  مدرم  شخبماھلا  دنراد و  یمئاد  راک  رس و  نآ  اب  هرمزور  یگدنز 

کی نادنزرف  دادـعت  تسا ؛ گنھرف  کی  جاودزا  هداوناخ و  لیکـشت  تسا ؛ گنھرف  کی  یعامتجا  نواعت  تسا ؛ گنھرف  کی  دـنراذگب ــ  مارتحا  نوناق  هب  مدرم  هک  ییارگنوناق ــ 

طلغ یریگتھج  هدرکانیادـخ  رگا  دـش ؛ دـھاوخ  یروـج  هعماـج  رد  یگدـنز  دـشاب ، یتـسرد  یریگتھج  مدرم  یریگتھج  مدرم و  شنیب  اـھزیچ  نیا  رد  رگا  تـسا ؛ گـنھرف 

ار تاوھـش  دندرک و  ناریو  ار  هداوناخ  ناینب  ار و  هداوناخ  هک  ییاھروشک  زورما  هک  دش  میھاوخ  التبم  ییالب  نامھ  هب  هدرکانیادخ  دش ؛ دھاوخ  یرگید  یروج  یگدنز  دشاب ،

دندش راچد  تشونرس  نآ  هب  ایغ ــ  نوقلی  فوسف  تاوھشلا  اوعبتاو  دنتخادنا ــ  هار  هب 

١٣٩٣/٠٢/٣٠ /  « تیعمج  » یلک یاھتسایس  غالبا 

ناربج تھج  رد  و  زاـیتما ؛ تصرف و  کـی  ناونع  هب  روشک  ینونک  تیعمج  یناوج  یگدـنلاب و  یگدـنیوپ ، هب  هجوت  اـب  و  یلم ؛ رادـتقا  رد  تیعمج  هلوقم  تیمھا  هب  تیاـنع  اـب 

تفرـشیپ رد  تیعمج  لماع  یباجیا  شقن  نتـشاد  رظن  رد  اب  ددرگیم . غالبا  تیعمج  یلک  یاھتسایـس  هتـشذگ ، یاھلاس  رد  یروراـب  خرن  تیعمج و  دـشر  خرن  شھاـک 

اب تسا  یرورـض  نینچمھ  دریگ . ماجنا  یتیعمج  یاھتسایـس  اب  بسانتم  روشک  یگنھرف  یعامتجا و  یداصتقا ، دـشر  یارب  عماج  یاـھیزیرهمانرب  تسا  مزـال  روشک ،

اھتسایس یارجا  رمتـسم  دصر  جیاتن  دریگ و  تروص  توق  تعرـس و  تقد ، اب  مزال  تامادقا  هنیمز ، نیا  رد  طبریذ  یاھهاگتـسد  ماظن و  ناکرا  نیب  راک  میـسقت  یگنھامھ و 

. دوش شرازگ 

یاهنماخ یلعدیس 

١٣٩٣/ تشھبیدرا /٣٠

١٣٩٣/٠٢/٣٠ /  « تیعمج  » یلک یاھتسایس  غالبا 

« تیعمج یلک  یاھتسایس  »

. ینیشناج حطس  زا  شیب  هب  یروراب  خرن  شیازفا  اب  تیعمج  یناوج  یگدنلاب و  ییایوپ ، اقترا  - ١

یگدنز و یاھهنیزھ  نیمات  رد  نانآ  یزاسدنمناوت  ناوج و  یاھجوز  زا  تیامح  جاودزا و  نس  شھاک  دنزرف ، شیازفا  هداوناخ و  لیکشت  جیورت  لیھـست و  جاودزا ، عناوم  عفر  - ٢

. دمآراک حلاص و  لسن  تیبرت 

اھداھن و تیوقت  نانز و  نادرم و  یرورابان  نامرد  نامیاز و  یاھهنیزھ  یاهمیب  شـشوپ  یھدریـش و  یرادراب و  هرود  رد  هژیوب  نارداـم  یارب  بساـنم  تالیھـست  صاـصتخا  - ٣

. طبریذ یتیامح  تاسسوم 

یطابترا یگدنز و  یاھتراھم  شزومآ  رب  دیکات  اب  یرورپ و  دنزرف  هداوناخ و  نوناک  تلاصا  هرابرد  یمومع  یاھشزومآ  لیمکت  حالـصا و  اب  هداوناخ  یرادـیاپ  ناینب و  میکحت  - ۴

یاـھتبقارم یناـمرد و  یتشادـھب و  تامدـخ  یعاـمتجا ، نیماـت  ماـظن  تیوـقت  هعـسوت و  یناریا و  یمالـسا - یاـھشزرا  گـنھرف و  یاـنبم  رب  یاهرواـشم  تامدـخ  هئارا  و 

. یروآدنزرف یروراب و  تمالس  تھج  رد  یکشزپ 

. یبرغ یگدنز  کبس  بولطمان  داعبا  اب  هلباقم  یناریا و  یمالسا - یگدنز  کبس  یزاسهنیداھن  جیورت و  - ۵

. اھیرامیب یطیحم و  تسیز  یاھیگدولآ  حناوس ، دایتعا ، هژیوب  یعامتجا ، یاھبیسآ  زا  یریگشیپ  تیعمج و  ملاس  هیذغت  تمالس و  نیمات  یگدنز ، هب  دیما  اقترا  - ۶

زا یدـنمهرھب  یارب  مزال  راک  زاس و  ینیبشیپ  هداوناخ و  رد  نانآ  یرادـھگن  تمالـس و  نیمات  یارب  مزال  طیارـش  داـجیا  نادـنملاس و  میرکت  مارتحا و  یارب  یزاـس  گـنھرف  - ٧

. بسانم یاھهصرع  رد  نادنملاس  یاھیدنمناوت  براجت و 

اب یصصخت  یاهفرح و  ینف ـ  ینیرفآراک ، یمومع ، یاھشزومآ  یتیبرت و  تاماظن  ندرک  راگزاس  تیوقت و  حالصا ، یزاس و  گنھرف  اب  راک  نس  رد  تیعمج  یزاسدنمناوت  - ٨

. دلوم رثوم و  لاغتشا  داجیا  تھج  رد  نانآ  قیالع  اھدادعتسا و  هعماج و  یاھزاین 

. یتیعمج راشف  شھاک  لداعتم و  عیزوت  فدھ  اب  بآ  نیمات  رب  دیکات  اب  یتسیز  تیفرظ  اب  بسانتم  تیعمج ، ییایفارغج  ییاضف و  عیزوت  زاب  - ٩

هعـسوت قیرط  زا  نامع  یایرد  سراف و  جـیلخ  لحاوس  ریازج و  رد  هژیوب  یتیعمج  دـیدج  زکارم  داجیا  مکارت و  مک  یزرم و  قطاـنم  اھاتـسور و  رد  تیعمج  بذـج  ظـفح و  - ١٠

. یفاک دمآرد  اب  راک  بسک و  یاضف  داجیا  یراذگهیامرس و  قیوشت  تیامح و  ییانبریز ، یاھهکبش 

. بسانم یاھراک  زاس و  یارجا  نیودت و  اب  تیعمج  یلک  یاھتسایس  اب  گنھامھ  جراخ  لخاد و  هب  ترجاھم  تیریدم  - ١١

. نانآ یاھییاناوت  اھتیفرظ و  زا  یریگهرھب  و  یراذگ ، هیامرس  روضح و  یارب  روشک  زا  جراخ  نایناریا  قیوشت  - ١٢

جراخ نایناریا  و  نانیشنزرم ؛ نایم  رد  هژیوب  ینیمزرـس  هنھپ  رد  یعامتجا  ییارگمھ  قافو و  اقترا  و  یبالقنا ) یمالـسا ، یناریا ،  ) یلم شخبتیوھ  یاھهفلوم  تیوقت  - ١٣

. روشک زا 

یتیعمج یاھشھوژپ  ماجنا  یناسنا و  هعسوت  یموب  یاھصخاش  نیودت  بسانم و  راک  زاس و  داجیا  اب  یفیک  یمک و  داعبا  رد  یتیعمج  یاھتسایس  رمتسم  دصر  - ١۴

. یناسنا هعسوت  و 

ىمالسا  / ١٣٩٣/٠٣/٠۴ ىاروش  سلجم  ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

سلجم رد  مدینش  تیعمج . ىاھتسایس  نیا  هب  دندرک  بواجت  مھ  نیلوئسم  هناتخبشوخ  دش ؛ غالبا  تیعمج  ىاھتسایس  الاح  هک  تسا  تیعمج  ىهلئـسم  هلئـسم  کی 

ناردام و تمالـس  تشادـھب و  تاعارم  ام  هک  درادـن  ىتافانم  چـیھ  تسا . مھم  رایـسب  نیا  دراد ؛ دوجو  تیعمج  شھاک  زا  ىریگـشیپ  ىروراب و  شیازفا  دروم  رد  ىحرط  مھ 

تیعمج شھاـک  ىهلئـسم  مینکن ؛ لاـبند  میھدـن ، همادا  میدرک ، ـالبق  هک  ار  ىھابتـشا  میـشاب  بقارم  لاـح  نیع  رد  تسا -  مھم  ىلیخ  هک  مینکب -  ار  نادازوـن  نادـنزرف و 

تیعمج نویلیم  ىس  تسیب  اب  دشاب  ىروشک  کی  ناریا  هک  تسا  نیا  زیچ  نیرتھب  مدرک ، هراشا  تبحص  لئاوا  رد  هک  ىنانمـشد  نآ  ىارب  تسا . ىمھم  رایـسب  ىهلئـسم 

لوپ دـننکیم ، اـمتح  دـننکب ، دـنناوتب  ىزیرهماـنرب  نیا  ىارب  رگا ] [ ؛ تسا زیچ  نیرتـھب  ناـشیارب  نیا  دنـشاب ؛ هداـتفاراکزا  لاـسنایم و  لاـسنھک و  مھ  تیعمج  نیا  فـصن  هک 

رد مدینـش  هناتخبـشوخ  بخ  هک  دـشاب  هناملاع  هنادـنمدرخ و  ىقطنم و  حیحـص و  تکرح  تکرح ، نیا  لباقم  رد  نامتکرح  دـیاب  ام  دـننکیم ؛ جرخ  امتح  دـننک ، جرخ  دـنناوتب 

. دنک کمک  امش  هب  دنوادخ  هک  میراودیما  دیتسھ و  هیضق  نیا  لابند  ناتسود  سلجم 

ىربھر  / ١٣/١٣٩٣/٠۶ ناگربخ  سلجم  ىاضعا  اب  رادید  رد  تانایب 

هـس نیا  رد  تسا . گـنھرف  ىهلئـسم  ىکی  تسا ، داـصتقا  ىهلئـسم  ىکی  تسا ، ىرواـنف  ملع و  ىهلئـسم  ىکی  دراد : شقن  رایـسب  روشک  تیوـقت  رد  مھ  عوـضوم  هس 

. دـننکب راک  دـنوشب و  لاعف  ىتسیاب  تمـسق  هس  رھ  رد  ام ، نیذـفنتم  نیرثوم و  ام ، نیلوئـسم  ام ، ىاھتلود  دـناىدیلک . رـصانع  اھنیا  مینک ؛ ىراذگهیامرـس  دـیاب  اـم  شخب 

ریثات تیعمج  ىهلئـسم  تسا ، اـجب  ـالماک  دـندرک -  هیکت  نیا  ىور  مھ  ناـیاقآ  زا  ىـضعب  هک  دـندرک  هراـشا  هک  روطناـمھ  تسا -  مھم  رایـسب  هتبلا  مھ  تیعمج  ىهلئـسم 

گنھرف ىهلئـسم  رتمھم ، اھنیا  ىهمھ  زا  هتبلا  رادـتقا . داجیا  رد  دراد  ریثات  ىلیخ  تیعمج ، ظاحل  زا  روشک  ندوب  گرزب  ناوج و  لـسن  شیازفا  و  ىلم ؛ رادـتقا  رد  دراد  ىداـیز 

داجیا فرـص  ىللملانیب  نوگانوگ  ىاھهیامرـس  زا  ىرایـسب  هک  دش  هراشا  دننکیم . ىراذگهیامرـس  دنراد  ردقچ  دـینیبىم  مدرم . دـیاقع  اھرواب و  حطـس  رد  صوصخب  تسا ؛

« تیعمج شيازفا   » 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 8هاگياپ  هحفص 4 
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مدرم ىاھرواب  مدرم و  دیاقع  ىور  رب  هکنیا  ىارب  دننکیم  فرـص  ار  ىدایز  ىاھهیامرـس  دـنراد  اھنیا ؛ لاثما  لیابوم و  تنرتنیا و  هراوھام و  لیبق  زا  دوشیم ، راذـگرثا  ىاھهناسر 

تبسن فلتخم ، حوطس  رد  میناوتب  ام  هک  تسا  نیا  مھ  نآ  رھزداپ  هتبلا  هک  دننک ؛ جراخ  ىمالسا  ىاھـشزرا  ىمالـسا و  ماظن  ذوفن  ىهطیح  زا  عقاورد  ار  اھنیا  دنراذگب و  رثا 

نیا دـنناوتب  دـیاب  ام  ىامیـسوادص  ام ، ناگدـنیوگ  ام ، ىتاغیلبت  ىاھنامزاس  ام ، ىگنھرف  ىاھنامزاس  اـم ، ىاـملع  میـشاب ؛ هتـشاد  ىعاـنقا  ىنییبت و  ىاـھحرط  اـھرواب  هب 

چیھ دریگیمن ، ار  نیا  ىاج  ىزیچ  چـیھ  تسا ؛ ىلیدـبىب  رـصنع  لماع و  کی  مدرم ، اب  املع  میقتـسم  طابترا  هتبلا  هک  دـننک  قیمعت  دـننک و  تیبثت  مدرم  نھذ  رد  ار  اـھرواب 

. دریگب مدرم  اب  ار  ىنید  نیرکفتم  املع و  میقتسم  طابترا  ىاج  دناوتیمن  تسا ، ریگارف  ىهناسر  کی  هک  امیسوادص  ىتح  ىزیچ ؛

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٩۴ رھطم  مرح  رد  تانایب 

نیرتگرزب ناریا ، تلم  یوربآ  تزع و  ظفح  تسا ؛ فورعم  هب  رمآ  دنک ، شالت  هار  نیا  رد  هک  یـسک  رھ  میرادن ؛ یمالـسا  ماظن  ظفح  یمالـسا و  ماظن  داجیا  زا  رتالاب  یفورعم 

، روشک یالتعا  یارب  یهدامآ  ناوج  لسن  تیبرت  لسن و  ریثکت  یگداوناخ ، طیحم  تمالـس  یقالخا ، طیحم  تمالـس  گنھرف ، یالتعا  دنتـسھ : اھنیا  اھفورعم  تسا . فورعم 

ناریا و تلم  رادتقا  یارب  تدـھاجم  یداصتقا ، تلادـع  یئاضق و  تلادـع  رارقتـسا  یروانف ، ملع و  شرتسگ  یمالـسا ، قالخا  ندرک  یناگمھ  دـیلوت ، داصتقا و  هب  نداد  قنور 

رما دننک ؛ شالت  اھفورعم  نیا  هار  رد  دنفظوم  همھ  تسا و  اھنیا  اھفورعم  نیرتمھم  یمالـسا ؛ تدـحو  یارب  تدـھاجم  شالت و  یمالـسا و  تما  رادـتقا  نآ ، زا  رتارف  نآ و  یارو 

. دننک

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

مھ دعب  تسا ؛ ام  روشک  ترخآ  ایند و  عفن  هب  تسا ؛ ام  یهعماج  ترخآ  ایند و  عفن  هب  نیا  مینک ، لح  ار  اھناوج  یـسنج  لکـشم  یهلئـسم  هعماج  رد  میناوتب  ام  هک  هچرھ 

نآ هک  دـسریم  نم  هب  ییاھـشرازگ  منکیم ؛ ضرع  تشادـھب  مرتحم  ریزو  یاقآ  هب  مھ  اـجنیمھ  نم  زاـب  تسا .] مھم   ] مراد هیکت  یلیخ  شیور  نم  هک  لـسن  یهلئـسمیارب 

نیا زا  هک  دـش  هتـشاذگ  نیا  رب  اـنب  دوب ؛ یتسایـس  کـی  یروراـب  عنم  هک   - یروراـب عنم  زا  یریگوـلج  یهلئـسم  ینعی ] ، ] تسا اـم  یهتـساوخ  ناـمھ  هک  امـش  یهتـساوخ 

ددرگیم لبق  یهنشاپ  رب  رد  نانچمھ  اھاج  یضعب  دریگیمن ؛ ماجنا  تسرد  دوشب - یریگولج  تسایس 

مدرم  / ١١/٠۵/١٣٩۵ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

نیلوئـسم هللااشنا  دسرب و  مھ  نویلیم  هب ١۵٠  دـناوتیم  نآ  تیعمج  هتبلا  هک   - ینویلیم داتـشھ  روشک  نیا  دراد ، یداـیز  راـکتبا  تیفرظ ] ، ] دراد یداـیز  یاـھتیفرظ  روشک 

جیردـتب ار  روشک  تیعمج  دـننکن ؛ فقوتم  ار  لسن  دورن ؛ نیب  زا  دراد  دوجو  هناتخبـشوخ  زورما  هک  ناوج  تیعمج  ریثکت  نیا  هک  دـننک  کمک  میاهدرک ، رارکت  اھراب  هک  روطنامھ 

، دـنک تفرـشیپ  یدام  ظاـحل  زا  دـناوتیم  دراد ، اـم  روشک  هک  یلـصفراھچ  تاـناکما  نیا  اـب  تیفرظ ، نیا  اـب  روشک ، نیا  تیعمج ، نیا  دـننکن - یھتنم  یریپ  هب  اـھلاس  لوط  رد 

. تسا نیا  شھار  دوشب ؛ فرطرب  مدرم  تشیعم  تالکشم 

مالسلامھیلع  / ١٢/١٧/١٣٩۶ تیبلھا  ناحادم  رادید  رد  تانایب 

. دننکیم لمع  نآ  فالخ  رب  رانک ، هشوگ و  رد  مونشیم  نم  دندرک ؛ تقفاوم  دندرک ، یھارمھ  مھ  نیلوئـسم  بخ  دش ، حرطم  هعماج  رد  دالوا  ریثکت  لسن ، ریثکت  یهلئـسم 

هب ار  روشک  دنوشب و  رھاظ  هصرع  رد  دنناوتیم  شیاھناوج  هک  یتلم  ددع  شیازفا  اب  دنفلاخم ، اھناملسم  ددع  شیازفا  اب  اھیبرغ  دنھاوخیم ؛ اھیبرغ  هک  تسا  یزیچ  نیا 

نیا دوشب ، نیمات  یمالـسا  دصاقم  هک  دینکب  تکرح  یروج  دیاب  دوشب ؛ یلمع  اھنآ  دوصقم  هک  میربب  شیپ  یروج  ار  راک  دیابن  ام  دـنفلاخم . هک  تسا  مولعم  دـنناسرب ، جوا 

. تسا نیا  ام  نیلوئسم  یهفیظو  تسا ، ام  یهفیظو 

یوضر  / ١٣٩٧/٠١/٠١ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

روشک نیا  یارب  وربآ  روشک ، کـی  رد  تیعمج  نویلیم  داتـشھ  تسا . اـطخ  نیا  دوشب ؛»؟ رتشیب  دـیاب  ارچ  دـشاب و  دادـعت  نیا  دـیاب  ارچ  روشک  تیعمج   » دـنیوگیم اھیـضعب 

هتفرگ ار  اھنآ  دوخ  نابیرگ  زورما  لسن ، دیدحت  تسایس  ینعی ] - ] درک مھاوخ  هراشا  دعب  نم  هک   - اھیبرغ تسایس  نیا  دراد .] تیعمج   ] نویلیم داتـشھ  روشک  نیا  تسا ؛

امتح هک  منکیم  رارصا  نم  هکنیا  دنشابن . رادروخرب  دمآراک  یاھناسنا  لاعف و  یاھناوج  دایز و  یاھتیعمج  زا  یمالسا  یاھروشک  دنھاوخیم  دنکیم ؛ ناشهراچیب  دراد  تسا و 

یورین ناوج و  دراد و  جاـیتحا  اـھناوج  نیمھ  هب  روشک  نیا  یادرف  هک  تسا  نیا  یارب  یرتشیب - یاھدـنزرف   - دـنوشب راددـنزرف  دـیاب  اـھهداوناخ  دوشب ، لـسن  ریثکت  یتسیاـب 

. دنکب نیمات  ار  نآ  روشک  دوخ  یتسیاب  دنک ؛ دراو  جراخ  زا  دناوتب  ناسنا  هک  تسین  یزیچ  یناسنا 

یوضر  / ١٣٩٧/٠١/٠١ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

دینک هظحالم  امـش  تسا . یگرزب  یاطخ  مھ  نیا  و  یلخاد ! یهخـسن  هب  ات  دـنراد  یرتشیب  دامتعا  ناـگناگیب  یهخـسن  هب  روشک  راـنکوهشوگ  رد  اـم  نیلوئـسم  زا  یـضعب 

؛ دنلکـشم راچد  زورما  دندرک و  لمع  مھ  ناشدوخ  تسا ؛ یبرغ  تسایـس  تسا ، ییاپورا  تسایـس  رتھب ،» یگدنز  رتمک ، دـنزرف   » هک اھیبرغ  یتیعمج  تسایـس  نیمھ 

. دندرک لوبق  اھیضعب ]  ] ار یبرغ  یهخسن  ار ، تسایـس  نیا  درادن . مھ  هدیاف  ار ، یگدنامبقع  دننک  ناربج  دنھاوخیم  دنوشب ؛ راددنزرف  اھهداوناخ  هک  دنھدیم  هزیاج  دنراد 

دندرک قیدصت  دندرک ، لوبق  مھ  نیلوئـسم  دـیرادرب ؛ ار  لسن  دـیلوت  عناوم  هک  نیلوئـسم - اب  یـصوصخ  تاسلج  رد  ینارنخـس ، رد   - میتفگ میدرک ، رارـصا  لبق  لاس  دـنچ  ام 

مکب یھابا  یناف  اورثکت  اولـسانت  اوحکانت   » هک یمالـسا  یهخـسن  نیا  هب  دیاش  دیاب و  هک  نانچنآ  دراد ؛ دوجو  یعناوم  هنافـساتم  ینایم  یاھتیریدـم  رد  اھتنم  ار ، ام  فرح 

! دننکیم لمع  یبرغ  یهخسن  هب  اما ] ، ] دننکیمن لمع  ( ۵ «) همایقلا موی  ممالا 

یوضر  / ١٣٩٧/٠١/٠١ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

دینک هظحالم  امـش  تسا . یگرزب  یاطخ  مھ  نیا  و  یلخاد ! یهخـسن  هب  ات  دـنراد  یرتشیب  دامتعا  ناـگناگیب  یهخـسن  هب  روشک  راـنکوهشوگ  رد  اـم  نیلوئـسم  زا  یـضعب 

؛ دنلکـشم راچد  زورما  دندرک و  لمع  مھ  ناشدوخ  تسا ؛ یبرغ  تسایـس  تسا ، ییاپورا  تسایـس  رتھب ،» یگدنز  رتمک ، دـنزرف   » هک اھیبرغ  یتیعمج  تسایـس  نیمھ 

. دندرک لوبق  اھیضعب ]  ] ار یبرغ  یهخسن  ار ، تسایـس  نیا  درادن . مھ  هدیاف  ار ، یگدنامبقع  دننک  ناربج  دنھاوخیم  دنوشب ؛ راددنزرف  اھهداوناخ  هک  دنھدیم  هزیاج  دنراد 

دندرک قیدصت  دندرک ، لوبق  مھ  نیلوئـسم  دـیرادرب ؛ ار  لسن  دـیلوت  عناوم  هک  نیلوئـسم - اب  یـصوصخ  تاسلج  رد  ینارنخـس ، رد   - میتفگ میدرک ، رارـصا  لبق  لاس  دـنچ  ام 

مکب یھابا  یناف  اورثکت  اولـسانت  اوحکانت   » هک یمالـسا  یهخـسن  نیا  هب  دیاش  دیاب و  هک  نانچنآ  دراد ؛ دوجو  یعناوم  هنافـساتم  ینایم  یاھتیریدـم  رد  اھتنم  ار ، ام  فرح 

. تسا ام  تفرشیپ  عناوم  زا  یکی  نیا  دننکیم ! لمع  یبرغ  یهخسن  هب  اما ] ، ] دننکیمن لمع  ( ١ «) همایقلا موی  ممالا 

ماظن  / ١٣٩٧/٠٣/٠٢ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

یهنیمز رد  هن  دش ؛ دوشیمن  یبرغ  یاھهخسن  درگربوربیب  میلست  میجنـسب . هن ، مینک ؛ در  یلکب  میوگیمن  نم  دنتـسین . دامتعا  لباق  ام  یارب  یبرغ  یاھهخـسن  مینادب 

زیوجت ثیبخ  سیلگنا  تلود  یتاـغیلبت  هاگتـسد  اریخا  تسا . یبرغ  یاھهخـسن  ناـمھ  زا  یکی  تیعمج  یهیـضق  تیعمج . یهلئـسم  لـثم  رگید  یاـھهنیمز  رد  هن  داـصتقا ،

. دیـسر دھاوخ  مھ  نویلیم  هب ١۵٠  تیعمج  نیا  هللااـشنا  اـت ! راـھچ  ناتمـشچ  دوب ! دـھاوخ  یبوخ  روشک  یلیخ  تیعمج ، نوـیلیم  یـس  یارب  ناریا  هک  هدرک  مھ  هخـسن 

شاهمادا یلو ] ، ] دوب تسرد  عورـش  دوب ؛ تسرد  شلوا  هتبلا  ماهتفگ ؛ نم  ار  نیا  البق  دوب . یطلغ  یاھتـسایس  میدرکیم - لابند  هک  ییاھنآ   - روشک یتیعمج  یاھتـسایس 

. مینکب ناربج  دیاب  هنیمز ؛ نیا  رد  میدرک  تلفغ  ام  دوب و  طلغ  دوبن و  تسرد 

« تیعمج شيازفا   » 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 8هاگياپ  هحفص 5 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=29236
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=30255
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=33886
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=39136
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=39272
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=39272
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=39272
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=39655
http://farsi.khamenei.ir


ناوج  / ١٣٩٨/٠١/٠۶ یاھجوز  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

روج نیا  مھ  اعقاو  دننک . ادیپ  شیازفا  دنوشب ، دایز  هک  هتساوخ  اھناملسم  زا  لاعتم  یادخ  (، ١ «) اورثکت اولسانت  اوحکانت   » هک مرکا  ربمغیپ  لوق  زا  مدناوخ  نم  هک  یثیدح  نیا 

یارب ناکما  هنیمز و  نیا  دـشاب ، دایز  یمالـسا - تما  لثم  یمالـسا  یاضف  رد  ای  ناریا  روشک  لثم  یمالـسا  روشک  کی  رد  الاح   - ناملـسم تلم  ددـع  هچنانچ  رگا  هک  تسا 

نیا تسا ؛ رتیقار  ارھق  یناسنا  یورین  تسا ، رتشیب  ارھق  اھییاناوت  دـنرتدایز ، ارھق  نآ  رد  حـلاص  دارفا  تسا ، دایز  هدـع  هک  یتقو  ینعی  دراد ؛ دوجو  اـھنآ  رد  یلاـعت  دـشر و 

یلیخ هب  نآ  تکرب  هب  دـنراد ، یدایز  یاھتیعمج  هک  ییاھروشک  نآ  ایند  رد  زورما  دوشیم . عقاو  روھقم  مک ، تیعمج  دـشاب . داـیز  تیعمج  هچناـنچ  رگا  تسا  یعیبط  نوچ 

شزرا کـی  ناوـنع  هب  داـیز  تیعمج  نیا  دوـخ  لاـح  نیع  رد  اـما  دـنراد  مھ  یتالکـشم  هکنیا  اـب  تسا ؛ هنوـمن  کـی  دـنھ  تسا ، هنوـمن  کـی  نیچ  دـناهتفای ؛ تـسد  تاـناکما 

دیکات منکیم ، رارکت  نم  هکنیا  دنک ؛ ادیپ  شیازفا  دیاب  لسن  نیا  رب  انب  دروایب . دوجو  هب  ار  ییاھتیقفوم  هتسناوت  اھنآ  یارب  یللملانیب  شزرا  کی  یسایس ، شزرا  یعامتجا ،

. تسا نیا  رطاخ  هب  منکیم ،

المع یتسیاب  هک  ینیلوئـسم  اھتنم  دننکیم  شوگ  دنرادن و  یفرح  دسریم ، اھنآ  هب  فرح  نیا  هک  یناسک  نآ  دنرادن ؛ یفرح  دننکیم ، شوگ  مدرم  ام  روشک  رد  زورما  هتبلا  و 

رھ هب  دننکیمن ؛ لمع  تسرد  ینایم  نیلوئـسم  اما  میراد  لوبق  دـنیوگیم  الاب  هدر ]  ] نیلوئـسم هتبلا  دـنھدیمن . ماجنا  ار  مزال  راک  نآ  دـننک ، مھارف  ار  اھهنیمز  دـننک و  لابند 

دنراد و هچب  ات  تسیب  دنراد ، هچب  ات  هدزناپ  یاهداوناخ  اکیرمآ ــ  رد  الثم  یبرغ ــ  یاھروشک  زا  یضعب  رد  دینیبب ، امش  دیایبرد . گنھرف  کی  تروص  هب  دیاب  دنزرف  شیازفا  لاح 

دننام یدـنزرفمک و  ینعی ] ، ] دوشیم قیوشت  هیـضق  فرط  نیا  دـسریم ، هک  ام  روشک  هب  تبون  اـما  دـنکیمن . ناشتمذـم  سک  چـیھ  دـنوشیم و  مھ ]  ] قیوشت لـیبق ، نیا  زا 

. دشاب هجوت  دروم  دیاب  هللااشنا  هک  تسا  هتکن  کی  مھ  نیا  نیاربانب  اھنیا .

ناوج  / ١٣٩٨/٠١/٠۶ یاھجوز  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

روج نیا  مھ  اعقاو  دننک . ادیپ  شیازفا  دنوشب ، دایز  هک  هتساوخ  اھناملسم  زا  لاعتم  یادخ  (، ١ «) اورثکت اولسانت  اوحکانت   » هک مرکا  ربمغیپ  لوق  زا  مدناوخ  نم  هک  یثیدح  نیا 

یارب ناکما  هنیمز و  نیا  دـشاب ، دایز  یمالـسا - تما  لثم  یمالـسا  یاضف  رد  ای  ناریا  روشک  لثم  یمالـسا  روشک  کی  رد  الاح   - ناملـسم تلم  ددـع  هچنانچ  رگا  هک  تسا 

؛ تسا ( ٣  ) رتیقار ارھق  یناسنا  یورین  تسا ، رتشیب  ارھق  اھییاناوت  دـنرتدایز ، ارھق  نآ  رد  حـلاص  دارفا  تسا ، دایز  هدـع  هک  یتقو  ینعی  دراد ؛ دوجو  اـھنآ  رد  یلاـعت  دـشر و 

هب نآ  تکرب  هب  دـنراد ، یدایز  یاھتیعمج  هک  ییاھروشک  نآ  ایند  رد  زورما  دوشیم . عقاو  ( ٢  ) روھقم مک ، تیعمج  دـشاب . دایز  تیعمج  هچنانچ  رگا  تسا  یعیبط  نوچ  نیا 

شزرا کی  ناونع  هب  دایز  تیعمج  نیا  دوخ  لاح  نیع  رد  اما  دـنراد  مھ  یتالکـشم  هکنیا  اب  تسا ؛ هنومن  کی  دـنھ  تسا ، هنومن  کی  نیچ  دـناهتفای ؛ تسد  تاـناکما  یلیخ 

دیکات منکیم ، رارکت  نم  هکنیا  دنک ؛ ادیپ  شیازفا  دیاب  لسن  نیا  رب  انب  دروایب . دوجو  هب  ار  ییاھتیقفوم  هتسناوت  اھنآ  یارب  یللملانیب  شزرا  کی  یسایس ، شزرا  یعامتجا ،

. تسا نیا  رطاخ  هب  منکیم ،

المع یتسیاب  هک  ینیلوئـسم  اھتنم  دننکیم  شوگ  دنرادن و  یفرح  دسریم ، اھنآ  هب  فرح  نیا  هک  یناسک  نآ  دنرادن ؛ یفرح  دننکیم ، شوگ  مدرم  ام  روشک  رد  زورما  هتبلا  و 

رھ هب  دننکیمن ؛ لمع  تسرد  ینایم  نیلوئـسم  اما  میراد  لوبق  دـنیوگیم  الاب  هدر ]  ] نیلوئـسم هتبلا  دـنھدیمن . ماجنا  ار  مزال  راک  نآ  دـننک ، مھارف  ار  اھهنیمز  دـننک و  لابند 

دنراد و هچب  ات  تسیب  دنراد ، هچب  ات  هدزناپ  یاهداوناخ  اکیرمآ ــ  رد  الثم  یبرغ ــ  یاھروشک  زا  یضعب  رد  دینیبب ، امش  دیایبرد . گنھرف  کی  تروص  هب  دیاب  دنزرف  شیازفا  لاح 

دننام یدـنزرفمک و  ینعی ] ، ] دوشیم قیوشت  هیـضق  فرط  نیا  دـسریم ، هک  ام  روشک  هب  تبون  اـما  دـنکیمن . ناشتمذـم  سک  چـیھ  دـنوشیم و  مھ ]  ] قیوشت لـیبق ، نیا  زا 

. دشاب هجوت  دروم  دیاب  هللااشنا  هک  تسا  هتکن  کی  مھ  نیا  نیاربانب  اھنیا .

نایوجشناد  / ١٣٩٨/٠٨/١٢ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

رگید لاس  هدزناپ  رگید ، لاس  هد  لسن ، دیدحت  یهلئسم  نیا  یهجیتن  ار . ناوارف  هوبنا و  ناناوج  دوجو  تمعن  دنک ؛ بلس  ناریا  تلم  زا  ار  تمعن  نیا  هک  دراد  دوجو  یتسایس 

نیا رطاخ  هب  مھدیم ، رادـشھ  منکیم ، دـیکات  منکیم ، رارکت  همھ  نیا  هدـنب  هکنیا  و  درک ؛ دـیھاوخن  هدـھاشم  ناوج  لسن  زا  مکارتم  ار  روشک  رگید  امـش  هک  دوب  دـھاوخ  نیا 

نیلوئـسم هتبلا  درک . دوشیمن  مھ  یراک  رگید  هک  یتقو  نآ  دش ، دھاوخ  رھاظ  لاس  تسیب  لاس ، هد  زا  دعب  نآ  رثا  هک  تسھ  کانرطخ  تامادقا  تارطخ و  زا  یـضعب  تسا .

بیقعت مھ ] ام  [ ؛ درک دنھاوخ  دننکب و  دیاب  مھ  ار  راک  نیمھ  هللااشنا  هک  دننک ، فرطرب  ار  تالکـشم  دننک ، لابند  ار  هلئـسم  نیا  تیدـج  اب  هک  دـناهداد  لوق  هدـنب  هب  مرتحم 

. ار عوضوم  مینکیم 

یداصتقا  / ١٣٩٨/٠٨/٢٨ نالاعف  نانیرفآراک و  ناگدننکدیلوت ، زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نیا میدرک و  تلفغ  رگا  میدرک ؛ درب  هک  مینک  مکحم  ار  نامدوخ  راک  یاھهیاپ  میتسناوت  لاس  تسیب  نیا  رد  رگا  میراد ؛ ار  روشک ) ناوج  تیعمج   ) تصرف نیا  لاس  تسیب  اـم 

. درک دوشیمن  یراک  رگید  دش ، یگدوسرف  یدنملاس و  یهصرع  دراو  روشک  تفر و  نامتسد  زا  تصرف  لاس  تسیب 

تیعمج میراذگن  دنک ، ادـیپ  شھاک  تیعمج  میراذـگن  هک  تیعمج  یهلئـسم  یکی  تسھ : یـساسا  بلطم  ود  مینک ؟ هدافتـسا  هچ  تصرف  نیا  زا  لاس  تسیب  نیا  رد  بخ 

یروآدنزرف و یهلئـسم  دیلاوم و  هب  تبـسن  هدنب  هکنیا  دریگب . ماجنا  دیاب  راک  ود  نیا  روشک ؛ یارب  رادیاپ  تورث  داجیا  مود  میھدـب ؛ شیازفا  ار  دـیلاوم  دـنک ، ادـیپ  شھاک  ناوج 

رگا هدـش - یھجوتیب  یاینالوط  یهھرب  رد  هنافـساتم  هک   - دوشب یھجوتیب  هلئـسم  نیا  هب  هچنانچ  رگا  ینعی  تسا ؛ نیا  شیانعم  منکیم ، رارـصا  همھ  نیا  اھنیا  دـننام 

قرب لثم  هک   - هدنیآ لاس  تسیب  دریگن ، ماجنا  دریگب ، ماجنا  تسا  مزال  روشک  رد  هک  یمیظع  تکرح  نیا  دنتفین و  یروآدنزرف  رکف  هب  همھ  دـنک و  ادـیپ  همادا  یھجوتیب  نیا 

[. تسا  ] ینیرفآتورث یهلئسم  مھ  یکی  دش . دھاوخ  لکشم  رایسب  نامیارب  راک  رگید  هک  دش  میھاوخ  یریسم  کی  دراو  تسین - یدایز  نامز  لاس  تسیب  دمآ ؛ دھاوخ 

مالسلامھیلع  / ١٣٩٨/١١/٢۶ تیبلھا  ناحادم  رادید  رد  تانایب 

نکممان یھاگ  راوشد و  جاودزا  اما ] ، ] ناوارف ناوج  نارـسپ  نارتخد و  اھناوج . جاودزا  اـھناوج ، لاغتـشا  یهلئـسم  اـھناوج : یهلئـسم  اـم  یهعماـج  تالکـشم  زا  یکی  زورما 

رتمک یروآدـنزرف  یور  هبناجهمھ  هبناجدـنچ و  تاغیلبت  اب  یتقو  دوشب . یزاسگنھرف  دـیاب  دـننک ، شالت  دـننک ، راک  اھهنیمز  نیا  رد  دارفا  دـیاب  دـننک ؛ کمک  دـیاب  بخ  تسا .

. هعماج ندش  ریپ  روشک ، ندش  ریپ  ظاحل  زا  رگید ، لاس  یس  رگید ، لاس  تسیب  هب  تبـسن  دنھدیم  رادشھ  دراو ، یاھمدآ  هک  یلعف  تیعـضو  هب  میـسریم  دوشیم ، غیلبت 

، روتوم اما  دـننکیم ، افیا  شقن  کـشالب  اـھریپ  هک  ماهتفگ  هدـنب  هدوب . اـھناوج  روضح  تکرب  هب  زورما  اـت  اـم  یاھتفرـشیپ  یهمھ  دـسرب ؛ اـھهلق  نآ  هب  دـناوتیمن  ریپ  یهعماـج 

تـسد یزاسگنھرف  دراد ؛ مزال  یزاسگنھرف  نیا  بخ  دـش . دـھاوخ  طلـسم  هعماج  نیا  رب  نمـشد  ناوج ، لباق  تیعمج  کـی  زا  دـنامب  مورحم  هعماـج  نیا  رگا  دـنیاھناوج .

یزاسگنھرف نیا  دراد ؛ مزال  یزاسگنھرف  جاودزا  رما  رد  ندرکن  یریگتخس  دھاوخیم ، یزاسگنھرف  ناسآ  جاودزا  دھاوخیم ، یزاسگنھرف  هداوناخ  لیکشت  تسا . امش 

. دھدب ماجنا  دناوتیم  راک  یلیخ  حادم  یهعماج  تسا . امش  راک  نیا  دیآیمرب ، امش  زا 

ناریا  / ١٣٩٩/٠١/٠٣ تلم  هب  باطخ  یزورون  ینارنخس 

و  » هک دیامرفیم  نآرق  هدش . هتفرگ  نآرق  زا  مھ  نیا  هدش ؛ هتفرگ  تثعب  زا  مھ  نیا  تسا ؛ تثعب  یهخسن  یلصا  طوطخ  زا  مھ  نیا  تسا . ام  یاھفدھ  وزج  روشک  ندش  یوق 

ارھاظ نکل  دسرب ، رظن  هب  یماظن  توق  تسا  نکمم  لوا ، هاگن  رد  لوا ، یهلھو  رد  توق  نیا  الاح  دـینک . دایز  ار  توق  دـیناوتیم  هچ  رھ  ( ٢١ (؛» هوق نم  متعطتساام  مھل  اودعا 

هک  - یـسایس توق  یگنھرف ، توق  یملع ، توق  یداـصتقا ، توـق  دراد ، یداـصتقا  داـعبا  تسا ؛ یعیـسو  داـعبا  توـق  داـعبا  تسا . یماـظن  توـق  یهنماد  زا  رتعیـسو  یلیخ 

زورما دـینک  ضرف  دـیآیم . دوجو  هب  تلم  روشک و  تیوقت  یارب  یرگید  یاھهصرع  نامز ، تشذـگ  اب  یغیلبت . توق  و  تسا - یـسایس  لالقتـسا  یـسایس ، توق  زاسهنیمز 
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هچنانچ رگا  تسا ؛ یناوج  روشک  زورما  ام  روشک  تسا . نیا  رطاخ  هب  منکیم ، هیکت  دـیلاوم  یور  داـیز  هدـنب  هکنیا  تسا ؛ توق  یاـھرازبا  زا  یکی  روشک  ناوج  تیعمج  ظـفح 

. دش دھاوخ  بایمک  روشک  رد  ناوج  لسن  رگید  لاس  دنچ  رگید ، حابـص  دنچ  تسین - یفاک  ردق  هب  نالا  هک   - دنوشن دیلوت  یفاک  ردـق  هب  مزال و  ردـق  هب  روشک  نیا  رد  دـیلاوم 

. تسا هعماج  رد  ناوج  تیرثکا  ظفح  تردق  یاھرازبا  زا  یکی  تسا . مک  مھ ]  ] شتفرشیپ تسا ، مک  ناوج  نآ  رد  هک  یروشک  تقو  نآ 

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

هیکت ریخا  لاس  دـنچ  نیا  رد  ( ٣) اھراب هدنب  هک  تسا  یعوضوم  نیا  تسا ؛ مھم  رایـسب  لسن  یهلئـسم  یروآدـنزرف و  یهلئـسم  هریغ ...  یعامتجا و  لئاسم  یهلوقم  رد 

، نوناق هب  دراد  جایتحا  اھنیا  هتـشادن . یدایز  ریثات  اھدـیکات  نیا  یلیخ  هک  دوشیم  مولعم  دـنکیم ، هاـگن  ار  جـیاتن  ناـسنا  هک  ـالاح  هنافـساتم  یلو ] ، ] ماهدرک دـیکات  ماهدرک و 

؛ میرادـن راک  ار  اھیجراخ  الاح  دیـسرت . تیعمج  یریپ  زا  تسناد و  مھم  ار  یروآدـنزرف  یهلئـسم  دـجب  یتسیاـب  یئارجا و  یاھهاگتـسد  یدـج  یریگلاـبند  هب  دراد  جاـیتحا 

«! درادن یلاکـشا  تیعمج  یریپ  اقآ !  » دـنیوگیم هک  مدـناوخ - ییاج  کی   - دـنکیم هدـھاشم  لخاد  رد  مدآ  هنافـساتم  ار  اھیگقیلـسجک  یـضعب  اما  تسا ؛ نمـشد  نمـشد ،

دشاب انب  رگا  میاهدوب و  رادروخرب  زورما  ات  بالقنا  لیاوا  زا  هللادمحب  ام  هک  تسا  روشک  کی  رد  ناوج  تیعمج  روشک ، کی  یاھتورث  نیرتهدیافرپ  زا  یکی  درادن ؟ یلاکـشا  روطچ 

. دنام میھاوخ  بقع  انیقی  میشابن ، رادروخرب  ادعب 

ناحادم  / ١٣٩٩/١١/١۵ اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

هک تسا  یـساسا  مھم و  فیاظو  نآ  زا  یکی  لسن  ریثکت  یروآدنزرف و  تسا ؛ بجاو  مزال و  یاھراک  زا  یکی  ریخات  نودب  ماگنھب و  جاودزا  دوشب . جـیورت  یتسیاب  لئاسم  نیا 

میھافم نیا  بخ ، تسا . روشک  یادرف  روشک و  زورما  یتاـیح  یاـھزاین  وزج  لـسن - ریثکت  مھ  و  ماـگنھب ، ماـگنھدوز و  جاودزا  مھ  اھنیا - یود  رھ  هک  دریگب  ماـجنا  یتسیاـب 

. دشاب هتشاد  ار  یاهتسیاش  هاگیاج  حادم  نازیزع  امش  یحادم  رد  یتسیاب 

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

الثم تسا ؛ مزال  یلوحت  راک  کی  درک ، راک  دوشیمن  یئزج  یاھلحهار  هیـصوت و  تحیـصن و  اـب  درک . دروخرب  یتسیاـب  اـھنیا  اـب  هک  دراد  دوجو  مدرم  اـم  نیب  رد  یطلغ  تاداـع 

میدرک و یفن  ار  یرگیفارـشا  ام  الاح  هک  لمجت ؛ یهقباسم  قرب . فارـسا  یئاذـغ ، داوم  فارـسا  بآ ، فارـسا  دراد ؛ دوجو  فارـسا  ام  روشک  رد  فارـسا . یهیـضق  دـینک  ضرف 

هدرک تیارس  عقاو  رد  مھ  یفارشاریغ  تاقبط  هب  هنارگیفارشا  یاھشاپوتخیر  هک  تسا  اجنیا  لکشم  نکل  تسا  یتسرد  الماک  بلطم  دوخ  یاج  هب  هک  میدرمـش  تشز 

نیمھ روشک و  تیعمج  یریپ  ای  جاودزا ، نس  نتفر  الاب  ای  درک . هزرابم  نآ  اب  دـیاب  دراد و  دوجو  نوگانوگ  یاھراک  اھهداوناخ و  رد  اھجاودزا ، رد  لـمجت  یهقباـسم  هنافـساتم  و 

. دوب مھ  ناتسود  زا  یضعب  تانایب  رد  هک  یلئاسم 

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

هب طوبرم  یاھزاین  نیا  زا  نم  دارم  دننکیم . تلفغ  مھ  اھیضعب  دنھدیم ، ماجنا  دنھدیم و  صیخـشت  اھیلیخ  ار  اھنیا  تسا ؛ هدنیآ  یاھزاین  هک  تسھ  مھ  ییاھزیچ  کی 

لکشم ادرف  دیشابن ، شرکف  هب  زورما  رگا  دینکیم ؛ ریگ  ادرف  ینعی  دنام ؛ دیھاوخرد  ادرف  دیھدن ، ماجنا  یراک  شیارب  دیتفین و  رکف  هب  زورما  امش  رگا  هک  تسا  ییاھزاین  هدنیآ 

، میـشابن لـسن  ریثـکت  رکف  هب  اـم  رگا  زورما  تسا . لـیبق  نیا  زا  منکیم ، دـیکات  نآ  یور  همھ  نیا  نم  هک  لـسن  ریثـکت  یروآدـنزرف و  یهلئـسم  دوـشیم ... تسرد  امـش  یارب 

تکرح یارب  مزـال  رـصنع  هک  دـش  میھاوخ  یروـشک  دوـب ؛ دـھاوخ  رید  رگید ، لاـس  تسیب  رگید ، لاـس  هدزناـپ  مینکن ، رکف  شیارب  هچناـنچ  رگا  زورما  ار  یروآدـنزرف  یهلئـسم 

. دوب ادرف  رکف  هب  دیاب  زورما  تشاد . دھاوخن  رایتخا  رد  یفاک  ردق  هب  ار ، ناوج  ینعی  ار ، تفرشیپ 

تیعمج  / ١۴٠١/٠٢/٢٨ هزوح  نالاعف  هب  مایپ 

یئوجهراچ هب  تلود  سلجم و  رد  هک  ینالوئـسم  زا  رکـشت  اب  و  دناهدروآ ، یور  تیعمج  یهزوح  رد  تیلاعف  هب  هناشیدـناتبقاع  هنازوسلد و  هک  یناسک  یهمھ  هب  مالـس  اب 

زا تیاـمح  روشک و  یناـسنا  یورین  ندـش  ناوج  و  لـسن ، شیازفا  یارب  شـالت  هک  منکیم  دـیکات  رگید  راـب  دـنزادرپیم ، تیعمج  یریپ  کاـنلوھ  یهدـنیآ  زا  روشک  تاـجن  یارب 

یتایح تسایس  کی  نیا  دباییم . رتشیب  دیکات  زاسگنھرف ، راذگرثا و  زکارم  دارفا و  یهرابرد  هضیرف  نیا  تسا . مدرم  داحآ  نالوئسم و  ضئارف  نیرتیرورض  زا  یکی  هداوناخ ،

موھوم ای  لمتحم  یاھبیـسآ  یهمھ  زا  زیھرپ  اب  ناوتیم  ار  تسایـس  نیا  هک  تسا  هداد  ناشن  یملع  یهناقداص  یاھـشواک  تسا . اـم  زیزع  روشک  تدـمدنلب  یهدـنیآ  یارب 

. تخاس دنمهرھب  نآ  زا  ار  روشک  یهدنیآ  درب و  شیپ 

. دنھد تیمھا  یتشادھب  ماظن  رد  زین  یمومع و  یاضف  رد  یزاسگنھرف  هب  نآ ، لاثما  ینوناق و  ریبادت  رانک  رد  هک  منکیم  هیصوت  راگدنام  یهنسح  نیا  ناراکردناتسد  هب 

اھناینب  / ١۴٠١/١١/١٠ شناد  ناگدننکدیلوت و  نانیرفآراک ، رادید  رد  تانایب 

یدیکات همھنیا  اب  منکیم ، هدـھاشم  نم  هک  یعـضو  نیا  اب  تسین . مولعم  تشاد ؟ میھاوخ  ناوج  هزادـنا  نیمھ  مھ  ادرف  ایآ  اما  میراد  یلیخ  ناوج  نامروشک  رد  زورما  ام 

رگا مینک . دنمتورث  زور  نآ  یارب  ار  روشک  دیاب  ام  میـشاب ؛ هتـشادن  ناوج  همھنیا  ادرف  تسا  نکمم  تسین ؛ یاهدننکمرگلد  جیاتن  یلیخ  جیاتن ، لاح  نیع  رد  میدرک ، هک  مھ 

دوشب دنمتورث  روشک  ات  مینک  داجیا  دشر  دیاب  زورما  هکنیا  یارب  مراھچ  لیلد  مھ  نیا  دوشب . دنمتورث  رگید  دناوتیمن  دشابن ، دـنمتورث  روشک  میراد ، مک  ناوج  ام  هک  یزور  نآ 

. دنک هرادا  ار  شدوخ  دناوتب  روشک  اعقاو  میرادن ، ناوج  ردقنیا  هک  لمتحم  یادرف  هکنیا  یارب 
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