
ماظن  / ١۵/١٣٨٢/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

صیخـشت عمجم  هب  کیوداتـشھ  لاس  رخاوا  رد  ام  تسا . یمھم  هتکن  نیا  دندرک و  هراشا  روھمج  سیئر یاقآ  هک  دـشاب ، هجوتم  یزادـنا  مشچ هب  دـیاب  همانرب  اھتـسایس و 

یاھتـسایس دش ، دھاوخ  ریوصت  هک  یزادنا  مشچ ساسا  رب  ات  دـننک  داھنـشیپ  دـش -  دـھاوخ  هلاسجنپ  همانرب  ود  لماش  هک  ار -  هلاس  هد  زادـنا  مشچ هک  میتفگ  تحلـصم 

دایز مک و  اھدماشیپ  تابـساحم و  نوچ  قیقد -  روط  هب هن  هتبلا  درک ؛ دـھاوخ  صخـشم  هدـنیآ  لاس  هد  رد  روشک  زا  ار  ام  عقوت  هاگن و  زادـنا ، مشچ نیا  مینک . میظنت  ار  یلک 

هس زا  روشک  نالووسم  تدم . نایم هاگن  کی  ینعی  میشاب ؛ یعضو  هچ  رد  هتشاد و  رارق  اجک  رد  دیاب  هدنیآ  لاس  هد  رد  هک  دنک  یم صخشم  یبیرقت  روط  هب اما  درک -  دھاوخ 

. دشاب اھنھذ  رد  ات  منک  یم ضرع  یلک  یاھتسایس  زادنا و  مشچ نیا  هنیمز  رد  ار  ییاھصخاش  نیاربانب  دیتسھ ؛ اج  نیا هوق 

؛ تسا یزرواشک  یساسا  داوم  رد  ییافکدوخ  مروت و  شھاک  لاغتشا و  یداصتقا و  قنور  میھد ، یم تیمھا  اھنآ  هب  ام  هک  ییاھزیچ  یداصتقا ، هنیمز  رد 

هک یا  یراذگتسایس یزیر و  همانرب تسا . یلصا  یاھـصخاش  زا  یکی  امتح  تلادع  دنـشاب . هعـسوت  روحم  دیاب  مدرم  دروخب ؛ هرگ  مدرم  اب  دیاب  هعـسوت  یعامتجا ، هصرع  رد 

. تسین ام  بولطم  همانرب  دنک و  نیمات  ار  ام  رظن  دروم  زادنا  مشچ دناوت  یمن دریگب ، هدیدن  هعماج  رد  ار  تورث  هنالداع  عیزوت  تلادع و 

؛ دوش نیمات  هعماج  رد  حیحص  یقطنم و  لکش  هب  دیاب  یدازآ  دوش . هظحالم  امتح  دیاب  تسا و  مھم  رایسب  مھ  ییاضق  یندم و  تینما  داجیا  رقف و  عفر 

هنیمز رد  تسا . رظن  دروم  یناـھج  یا و  هقطنم یاـھ  هتـسھ اـھ و  هعومجم تادـھاعم و  رد  لاـعف  روضح  ندوـب و  رادـتھج  هفقو ، یب کرحت  یدـمآراک ، یـساملپید ، هنیمز  رد 

. دنک ادیپ  ققحت  دیاب  میا -  هدرک حرطم  ار  نآ  بترم  تسا  لاس  هس  ود  ام  هک  ملع -  دیلوت  یرازفا و  مرن تضھن  یملع ،

. دوش هجوت  نامیا  هیحور  تیوقت  هب  دیاب  یگنھرف ، هنیمز  رد 

. تسا مھم  مھ  یساسا  نوناق  تیوقت  یشزرا و  ینابم  نییبت 

قفا ١۴٠۴  / ١٣٨٢/٠٨/١٢ رد  ناریا  یمالسا  یروھمج  زادنامشچ  دنس 

رد یـساسا ، نوناـق  لوصا  اـھنامرآ و  قـقحت  ریـسم  رد  یعمج و  یهناربدـم  هدـش و  یزیرهماـنرب  شـشوک  یلم و  مزع  ناـمیا و  وـترپ  رد  یھلا و  لازیـال  تردـق  هب  لاـکتا  اـب 

ناھج رد  شخبماھلا  یبالقنا ، یمالسا و  تیوھ  اب  هقطنم  حطس  رد  یروانف  یملع و  یداصتقا ، لوا  هاگیاج  اب  هتفای  هعـسوت  تسا  یروشک  ناریا  هلاستسیب ، زادنامشچ 

. للملانیب طباور  رد  رثوم  هدنزاس و  لماعت  اب  مالسا و 

: تشاد دھاوخ  ییاھیگژیو  نینچ  زادنامشچ  نیا  قفا  رد  یناریا  یهعماج 

یرالاسمدرم رب  دـیکات  اب  یبالقنا ، یلم و  یمالـسا ، یاھشزرا  یقـالخا و  لوصا  رب  یکتم  دوخ ، یخیراـت  ییاـیفارغج و  یگنھرف ، تایـضتقم  اـب  بساـنتم  هتفاـی ، هعـسوت 

. ییاضق یعامتجا و  تینما  زا  یدنمهرھب  اھناسنا و  قوقح  تمارک و  ظفح  عورشم ، یاھیدازآ  یعامتجا ، تلادع  ینید ،

. یلم دیلوت  رد  یعامتجا  یهیامرس  یناسنا و  عبانم  رترب  مھس  رب  یکتم  یروانف ، ملع و  دیلوت  رد  اناوت  هتفرشیپ ، شناد  زا  رادروخرب 

. تموکح مدرم و  یگتسویپ  هبناجهمھ و  یگدنرادزاب  رب  ینتبم  یعافد  ناماس  اب  ردتقم  لقتسم و  نما ،

طیحم زا  دـنمهرھب  ضیعبت و  رقف ، زا  رود  هب  هداوناخ ، مکحتـسم  داھن  دـمآرد ، بسانم  عیزوت  ربارب ، یاھتصرف  یعامتجا ، نیمات  ییاذـغ ، تینما  هافر ، تمالـس ، زا  رادروخرب 

. بولطم تسیز 

یمالـسا و ماـظن  بـالقنا و  هب  دـھعتم  یعاـمتجا ، یراـگزاس  نواـعت و  یهـیحور  طابـضنا ، یراـک ، نادـجو  زا  رادروـخرب  دـنمتیاضر ، نموـم ، رگراـثیا ، ریذپتیلوئـسم ، لاـعف ،

. ندوب یناریا  هب  رختفم  ناریا و  ییافوکش 

دیکات اب  هیاسمھ ) یاھروشک  هنایمرواخ و  زاقفق ، هنایم ، یایـسآ  لماش   ) یبرغ بونج  یایـسآ  یهقطنم  حطـس  رد  یروانف  یملع و  یداصتقا ، لوا  هاگیاج  هب  هتفای  تسد 

. لماک لاغتشا  هب  ندیسر  هنارس و  دمآرد  حطس  یبسن  اقترا  یداصتقا ، رمتسم  باتشرپ و  دشر  ملع ، دیلوت  یرازفامرن و  شبنج  رب 

رب راذگریثات  یعامتجا ، یرکف و  ییایوپ  یشیدناون و  یقالخا ، یهعماج  دمآراک ، یهعـسوت  ینید ، یرالاسمدرم  یوگلا  میکحت  اب  مالـسا  ناھج  رد  رثوم  لاعف و  شخبماھلا ،

(. هر ) ینیمخ ماما  یاھهشیدنا  یمالسا و  میلاعت  ساسا  رب  یاهقطنم  یمالسا و  ییارگمھ 

. تحلصم تمکح و  تزع ، لوصا  ساسا  رب  ناھج  اب  رثوم  هدنزاس و  لماعت  یاراد 

، یراذگهیامرس خرن  لیبق  زا  اھنآ  نالک  یمک  یاھصخاش  هک  دریگ  رارق  هجوت  دروم  هتکن  نیا  هنایلاس ، یاھهجدوب  هعسوت و  یاھهمانرب  بیوصت  نیودت و  هیھت ، رد  هظحالم :

یاھییاناوت شھوژپ و  شزومآ و  گنھرف و  دـشر  هعماج ، نییاپ  الاب و  یاھکھد  نایم  دـمآرد  یهلـصاف  شھاـک  مروت ، لاغتـشا و  خرن  یلم ، صلاـخان  دـیلوت  هنارـس ، دـمآرد 

. دوش تاعارم  لماک  تروص  هب  اھفدھ  اھتسایس و  نیا  ددرگ و  نییعت  میظنت و  زادنامشچ ، تامازلا  فادھا و  هعسوت و  یاھتسایس  اب  بسانتم  دیاب  یتینما ، یعافد و 

هعمجزامن  / ١٣٨٢/٠٨/٢٣ یاھهبطخ  رد  تانایب 

اھیراذگتــسایس و طــخ  ندرک  صخـــشم  یارب  یمالـــسا  یروــھمج  یهلاــس  تــسیب  زادــنامشچ  هــب  عــجار  یکی  مــینکیم ، ضرع  مود  یهــبطخ  رد  هــک  یتاــعوضوم 

نـالووسم هب  هدـش  غـالبا  یهلاـس  تسیب  زادـنامشچ  هک  تسا  نیا  دـننادب ، دنـشاب و  عـلطم  تـسا  بوـخ  اـم  زیزع  مدرم  هـچنآ  دـش . غـالبا  هـیھت و  هـک  تساـھیزیرهمانرب ،

، دوشیم هتـشون  مھ  رـس  تشپ  هلاستسیب  زادـنامشچ  رد  هک  یتاملک  دوش  روصت  دـیابن  تسا . ققحت  لباق  یقطنم و  یلمع و  رما  کی  یزیرهماـنرب ، یراذگتـسایس و 

یهدـنیآ کی  نیا  دـسرب . هدـنیآ  نیا  هب  لاس  تسیب  لوط  رد  دـناوتیم  ام  زیزع  روشک  ناریا و  تلم  راگدرورپ ، لضف  هب  تسا . یلمع  یهبـساحم  نودـب  تسوزرآ و  کـی  اـفرص 

یقالخا و یونعم و  یلاعت  یگنھرف ، تفرـشیپ  یداصتقا ، تفرـشیپ  یدام ، تفرـشیپ  نآ ، رد  هک  تسا  یمالـسا  یالاو  یاھنامرآ  هب  ندیـسر  هار  رد  دـنلب  ماگ  کی  بولطم و 

، هدـنیآ یارب  نشور  زادـنامشچ  کی  ناونع  هب  تسا ، هدـش  هتـشذگ  یاھلاس  رد  هک  یـشالت  راک و  یهیاس  رد  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  زورما  دراد . دوجو  یمالـسا  تیوھ 

ار هلاس  تسیب  یهدنیآ  یناھج ، تایعقاو  روشک و  تایعقاو  هب  هجوت  اب  دناوتب  یمالسا  یروھمج  هک  تسا  تفرـشیپ  کی  نیا  دوخ  دنک . میـسرت  صخـشم و  ار  نیا  دناوتیم 

دنک و ادیپ  ققحت  هدنیآ  نیا  زوسلد ، نالووسم  یراکمھ  اب  میراد  میمصت  دش . دھاوخ  ققحم  هدنیآ  نیا  راگدرورپ  لضف  هب  دنک . میـسرت  هدش  هبـساحم  یقطنم و  لکـش  هب 

. درک دھاوخ  ادیپ  ققحت  هللااشنا 

روشک تفرـشیپ  یاھانبریز  هللادـمحب  هک  دوب  نیا  دـننک ، میـسرت  ار  هدـنیآ  نیا  میظنت و  ار  یاهلاستسیب  زادـنامشچ  دـنناوتب  اـت  داد  روشک  نـالووسم  هب  ار  تارج  نیا  هچنآ 

یانب کی  اھتخاسریز  نیا  یور  دناوتب  هک  دھد  رارق  یتیعـضو  رد  ار  روشک  تسا  هتـسناوت  دندرک ، ریخا  لاس  هدزاود  هد  رد  صوصخب  اھتلود  هک  ییاھـشالت  تسا . هدـش  هدامآ 

اھنیا زا  رتمھم  هکلب  لیبق -  نیا  زا  هداج و  هناخراک و  ولیـس و  دـس و  لثم  دـیآیم -  مشچ  هب  هک  تسین  ییاھزیچ  طقف  ییانبریز  یاـھراک  زا  روظنم  دروآ . دوجوهب  ار  بولطم 

هک دـننکیم  ادـیپ  یـسرتسد  یقطانم  هب  دـننکیم و  شـالت  و  دـننک ؛ شـالت  ملع  یارب  دـیاب  هک  اـنعم  نیا  هب  ندیـسر  روشک و  ناـناوج  یاھدادعتـسا  زورب  زا  تسا  تراـبع 

رد ملع  قیقحت و  طیحم  رد  زورما  هک  یـسفن  هب  دامتعا  دوریم . شیپ  تسا و  هدرک  تکرح  یروآـنف  ملع و  هار  رد  تلم  نیا  هک  تسا  نیا  یهدـنھدناشن  تسا ؛ شخبهدژم 

. تفرگ مک  تسد  ای  داد و  تسد  زا  یتمیق  چیھ  هب  دیابن  ار  نیا  تسا . شزرااب  رایسب  دراد ، دوجو  روشک  نیا 

نیوزق  / ١٣٨٢/٠٩/٢۶ نایوجشناد  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ناناوج امش  هب  مھاوخیم  نم  تسا . ناریا  تلم  یمالـسا و  یاروش  سلجم  تلود و  یهدش  یزیرهمانرب  تکرح  دنـس  راگدرورپ  لضف  هب  هلاس ، تسیب  زادنامشچ  همانرب 

ناداتسا هک  ییاھهتساوخ  نیمھ  دنتفگ ؛ زیزع  ناناوج  نیا  هک  ییاھفرح  نیمھ  دینک . افیا  ار  یدمآراک  رایسب  یاھشقن  دیناوتیم  زادنامشچ  نیا  ققحت  رد  امش  هک  میوگب 

. میورب شیپ  همانرب  نیا  تمس  هب  دیاب  ام  تسا . هلاس  تسیب  زادنامشچ  یهمانرب  یاھهمدقم  یهدننک  نیمات  هک  تسا  یبلاطم  وزج  دندرک ، حرطم  اھھاگـشناد  یاسور  و 

 ????« زادنا مشچ  دنس   » 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 11هاگياپ  هحفص 1 
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نایرج ندروآ و  دوخ  هب  راشف  نتـشاد ، مزع  ندرک ، تکرح  هن . دـسرب ؛ اجنآ  هب  دراذـگب و  زاگ  یور  ار  شیاپ  ناسنا  هک  تسین  هتلافـسا  یهداج  تسا ، هلق  یالاب  زادـنامشچ 

. میاهلق یالاب  رگید  میدیـسر ، اجنآ  یتقو  دراد . مزال  ار  هلق  تمـس  هب  تکرح  و  تسا ، ناریا  تلم  شمـسا  هک  گرزب ، دـبلاک  نیا  یاھگر  رد  نآ  هیذـغت  نوخ و  ملاـس  عیرس و 

شعفانم ولج  دنک و  یخاتسگ  ضرعت و  ناریا  تلم  هب  دناوتیمن  سکچیھ  رگید  تقو  نآ  تینما . تینوصم و  مھ  تسوربآ ، فرش و  مھ  تلم  کی  یارب  هلق  یالاب  هب  ندیـسر 

. دراد مزال  شالت  نیا  و  دش ؛ دھاوخ  مالسا ، یایند  زا  رتعیسو  هکلب  مالسا ، یایند  یارب  ییوگلا  راک  نیا  نینچمھ  دریگب . ار 

روشک  / ١٣٨٢/١٠/٢٢ رسارس  نارادناتسا  رادید  رد  تانایب 

، تسارذگ هچرگا  تسا ، زور  یهلاسم  نوچ  تاباختنا  دراد . دوجو  تاباختنا  یهلاسم  زا  رتمھم  یبلاطم  نم  رظن  هب  نایاقآ ، زا  یـضعب  هجوت  دروم  لئاسم  هب  نتخادرپ  زا  لبق 

نیا هب  ناتھجوت  هعومجم ، کی  لووسم  رادناتـسا و  ناونع  هب  امـش  هک  تسین  مراظتنا  فـالخ  مھ  نم  دـنکیم ؛ بلج  شدوخ  هب  ار  تاـھجوت  دراد و  یناـجیھ  هرخـالاب  اـما 

نیا اھناتـسا  رد  ام  یلـصا  یهلاسم  نالا  نم  داقتعا  هب  دـنکن . ضوع  یمـسوم  لـئاسم  اـب  ار  شدوخ  یاـج  یلـصا  لـئاسم  هک  دوب  بقارم  دـیاب  نکیل  دوش ؛ بلج  هلاـسم 

هب ندیـسر  ریـسم  رد  تسا و  نآ  هب  یکتم  همانرب  نیا  هک  یزادنامشچ  و  دش -  دھاوخ  بیوصت  سلجم  رد  یرـصتخم  تارییغت  اب  هدـعاقلایلع  هک  مراھچ -  یهمانرب  تسا :

هب هتبلا  دننک . ساسحا  همانرب  نیا  ققحت  یارب  هفقویب  یروف و  یدج ، تیلووسم  کی  مادک  رھ  اھناتـسا  هک  دنکیم  باجیا  تسا ، هدش  میظنت  همانرب  نیا  زادنامشچ ، نآ 

تکرح هرخالاب  ینعی  تسین ؛ یندـشن  یانعم  هب  مییوگیم ، هک  راوشد  تسا . بلطشالت  راوشد و  رایـسب  لمع ، رد  اھتنم  تسا ؛ روطنیمھ  هلب ، هک  تفگ  دوشیم  نابز 

ار هتکن  نیا  ینارنخـس  کی  رد  نیوزق  رد  نم  مرظنهب  دوش . ققحم  نیا  دـنک و  تکرح  ناسنا  ات  دـھاوخیم ، اھزیچ  یلیخ  زا  یـشوپمشچ  دـھاوخیم ، تمھ  دـھاوخیم ،

شالت تکرح و  ام  هکنیا  رب  طورـشم  تسا ؛ ققحت  لباق  زادنامشچ  نیا  هک  دش  هدـیمھف  روطنیا  هبـساحم ، ساسا  رب  هلاس ، تسیب  زادـنامشچ  میظنت  عقوم  رد  هک  متفگ 

. دتفیب هار  هعومجم  مینک و 

روشک  / ١٣٨٢/١٠/٢٢ رسارس  نارادناتسا  رادید  رد  تانایب 

دیوم همھ  دـیدرک ، لقن  دوخ  یاھناتـسا  زا  ناتـسود  امـش  زا  یـضعب  هک  مھ  یبلاطم  منیبیم . یندومیپ  میقتـسم و  نشور و  اما  راومھان ، هچرگا  ار  هار  ماهتفگ  اـھراب  نم 

شیپ چـیپ  رد  چـیپ  انایحا  راومھان و  راوشد و  هار  نیا  رد  میناوتن  ام  هک  درادـن  یلیلد  چـیھ  نیاربانب  درادـن ؛ دوجو  یدوبمک  چـیھ  ناـمتکرح  توق  هزیگنا و  رد  تسا . رظن  نیمھ 

رانک هشوگ و  رد  نالووسم  زا  یضعب  هک  مونشیم  هنافـساتم  یھاگ  هتبلا  دراد . رارق  ام  لباقم  رد  ینـشور  قفا  تسا و  نشور  رایـسب  زادنامشچ  میـسرب . هلق  هب  میورب و 

دادعتـسا تسا ؛ مکحتـسم  ماـظن ، ناـکرا  هن ؛ تسا . یرظنهتوک  ینیبهتوک و  یلیخ  دـنک ، رکف  نینچ  یـسک  رگا  نم  رظنهب  دـننزیم . دوخ  ساـی  زا  یکاـح  یاـھفرح  روـشک 

. تسالاب رایسب  دنتسھ -  مدرم  هک  ناکرا -  نآ  نابیتشپ  رد  مھ  ماظن و  ناکرا  رد  مھ  دوجوم ، تردق  تسالاب ؛ رایسب  ماظن ، تیفرظ  ینورد و 

هعمجزامن  / ١٣٨٢/١١/٢۴ یاھهبطخ  رد  تانایب 

یاهلاـستسیب زادـنامشچ  درادرب . دـیاب  ار  هلاـستسیب  زادـنامشچ  تمـس  هب  یاهرود  مدـق  نیلوا  هک  تسا  نیا  نآ  دراد و  مھ  هفاـضا  تیـصوصخ  کـی  متفھ  سلجم  هتبلا 

راھچ یهرود  نیلوا  دنکیم . زاب  نالووسم  تلم و  یاپ  ریز  نشور ، یهدنیآ  کی  تمس  هب  یمکحتسم  رایـسب  یهداج  اتقیقح  هک  تسا  هدش  غالبا  اھھاگتـسد  هب  بیوصت و 

. دراد تیمھا  هک  دنھد  ماجنا  دیاب  ناگدنیامن  نیا  ار  تکرح  نیلوا  دوش و  یط  دیاب  سلجم  نیا  یهلیسوهب  زادنامشچ ، نآ  تمس  هب  هلاس 

سلجم  / ١٣٨٣/٠٣/٢٧ ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

سانـشراک و هک  یدارفا  تداھـش  هب  منک ؛ ضرع  امـش  هب  نم  و  تسا . مھم  یلیخ  زادـنامشچ  نیا  تسا ؛ هلاـستسیب  زادـنامشچ  دـشاب ، رظن  دروـم  دـیاب  هراوـمھ  هـچنآ 

دینک و تقد  دینک ، هاگن  تسرد  درادن . دوجو  هناوتشپیب  هدوھیب و  یاھیزاورپدنلب  نآ ، رد  هجوچیھهب  ینعی  تسا ؛ یلمع  الماک  زادنامشچ  نیا  دنتسھ ، راک  نیا  صصختم 

تـسیب فرظ  رد  میناوتیم  دـننک -  راک  تسرد  دـننک و  راک  بوخ  رگا  ماظن -  ناکرا  نیا  اب  عماج و  یـساسا  نوناق  نیا  اب  ناریا  تلم  ام  دـیناوخب . ار  هلاستسیب  زادـنامشچ 

میظنت زادنامشچ  نیا  ساسا  رب  اھتسایس  دیشاب . هتـشاد  رظن  رد  ار  اھتـسایس  میناسرب . هدش ، ریوصت  زادنامشچ  نیا  رد  هک  ییهلق  جوا و  یهطقن  هب  ار  دوخ  روشک  لاس 

مالـسا یهیاپ  رب  مھ  زادـنامشچ  نآ  دـنک . تکرح  زادـنامشچ  نیا  تمـس  هب  دریگب و  اج  اھتـسایس  لد  رد  ینعی  دـشاب ؛ گنھامھ  اھتـسایس  اب  دـیاب  اـھنوناق  تسا . هدـش 

. دش فادھا  نیا  رد  بوذ  عقاو  رد  درک و  فادھا  نیمھ  فورصم  ار  لغش  تمھ و  تقو و  یهمھ  دیاب  تسا .

نادمھ  / ١۵/١٣٨٣/٠۴ ناتسا  مدرم  رادید  رد  تانایب 

یاھدنس تسا ؛ هدش  میظنت  روشک  ی  هلاس تسیب  زادنا  مشچ دنس  هتشذگ  لاس  کی  رد  تسا . رتشیب  هتـشذگ  زا  روشک  نیا  رد  یقیقح  حالـصا  عاضوا و  دوبھب  هب  دیما 

تمـس هب  تکرح  یارب  ار  دوخ  یگدامآ  متفھ  سلجم  تسا ؛ هتفرگ  رارق  هبناج  همھ تقد  هجوت و  دروم  مراـھچ  ی  هماـنرب تسا ؛ هدـش  میظنت  هناگادـج  ناتـسا  رھ  یناتـسا 

. تسیچ هدنیآ  نیا  هب  ندیسر  هار  مینیبب  دیاب  تسا . رتشیب  هتشذگ  زا  تالاکشا ، عفر  یارب  اھدیما  نیاربانب  تسا ؛ هدرک  مالعا  روشک  یگدنزاس 

نادمھ  / ١۶/١٣٨٣/٠۴ ناتسا  نایجیسب  رادید  رد  تانایب 

رظن اب  زادنا  مشچ نیا  دیناوخب . دیریگب و  ار  نآ  اھناوج  امش  منک  یم هیصوت  هدش ، میظنت  ام  روشک  یارب  یخیرات  یلم و  دنس  ناونع  هب  هک  یی  هلاس تسیب زادنا  مشچ نیا 

شخب دنک ، ادیپ  ققحت  زادنا  مشچ نیا  رگا  دیـسر . زادنا  مشچ نیا  هب  دوش  یم تسا ؛ ینتفای  تسد هدش و  میظنت  یعامتجا  یـسایس و  یداصتقا ، لئاسم  ناسانـشراک 

. دھاوخ یم راک  شالت و  اما  تسا ؛ هدرک  ادیپ  ققحت  متفگ -  هک  ییاھ  نیمھ ام -  یاھ  هتساوخ زا  یمھم 

نادمھ  / ١٧/١٣٨٣/٠۴ ناتسا  یاھهاگشناد  دیتاسا  نایوجشناد و  رادید  رد  تانایب 

هب یهیکت  لالقتـسا و  هار  میراد  مھ  میمـصت  هک  میاهداد  ناـشن  ناریا  تـلم  اـم  هدـش ، هدـیرب  اـھنیا  تـسد  هـکنیا  رب  هوـالع  تـسا . هدـش  هدـیرب  ناریا  زا  اـھنیا  تـسد  زورما 

یاھینمـشد نیلوا  جامآ  هک  لووسم -  کی  ناونعهب  هدـنب  میناوتیم . هک  میراد  مھ  خـسار  داقتعا  میھد و  همادا  ار  گرزب  یاھتردـق  رـشت  زا  ندـشن  بوعرم  هار  و  نامدوخ ،

یتقو تسا ؛ ربخاب  نانمـشد  یاھینمـشد  زا  مھ  و  اھدـیدھت ، زا  مھ  تاناکما ، زا  مھ  ینعی  تسا ؛ عیـسو  روشک  زا  شتاعالطا  هک  یـسک  ناونع  هب  و  متـسھ -  نمـشد 

دنچ هک  ار -  هلاس  تسیب  زادنامشچ  دنـس  میناوتیم  ام  تسا . هدش  هبـساحم  هدش و  یـسررب  تسین ؛ یتاساسحا  طابنتـسا ، نیا  میناوتیم . منیبیم  منکیم ، هاگن 

. تسا هدش  یسررب  هدش و  یسانشراک  نیا  میشخبب ؛ ققحت  تدم  نیا  لوط  رد  دش -  غالبا  اھهاگتسد  هب  بیوصت و  لبق  هام 

اـشنا دـینادب  هن ، یلو  دناهتـشون ؛ اشنا  دناهتـسشن و  یدارفا  دـنک  لایخ  تسا  نکمم  دـنکن ، تقد  یـسک  رگا  دـینک . هعلاطم  ار  زادـنامشچ  دنـس  نیا  زیزع  یاھناوج  اـمش 

تایصوصخ نیا  رد  هقطنم  لوا  روشک  میھاوخیم  هدنیآ  لاس  تسیب  رد  میتفگ  ام  هکنیا  تسا . هدش  هبساحم  میوگیم -  دیکات  اب  زادنامشچ -  نیا  یهملک  هملک  تسین .

ام تسا . هدـش  یـسانشراک  هبـساحم و  یـسررب و  اـھنیا  یهملک  هملک  هدـش -  رکذ  زادـنامشچ  ییهحفـص  ود  دنـس  رد  هـک  میـشاب -  هتـشاد  ار  اھـصخاش  نـیا  میـشاب و 

. دراد یطورش  نتسناوت  نیا  اھتنم  میناوتیم ؛

هکنیا تسا . ناوج  لسن  تسا ، راک  نیا  رـشابم  لماع و  هک  مھ  یـسک  درک . ادـیپ  ار  تکرح  هار  یزیرهمانرب و  دـیاب  اما  تسا ؛ ینتفای  ققحت  زادـنامشچ ، نیا  میدـقتعم  ام 

هتفگ مھ  یور  هک  اضق ، مان  هب  میراد  یزیچ  ریدـقت ، مان  هب  میراد  یزیچ  ینید  تاریبعت  رد  مالـسا و  رد  اـم  دراد . قیقد  ینآرق  یمالـسا  لـیلحت  کـی  میناوتیم ، اـم  میوگیم 

هدارا و دناوتیمن  دش ، ردق  اضق و  هب  دقتعم  رگا  مدآ  دننکیم  لایخ  اھیـضعب  تسا . قح  اضق  مھ  تسا ، قح  ردق  مھ  میراد ؛ داقتعا  ردق  اضق و  هب  ام  ردـق . اضق و  دوشیم 

 ????« زادنا مشچ  دنس   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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. دنرگیدکی لمکم  اھنیا  میدقتعم ؛ ناسنا  باختنا  قح  ردـق و  اضق و  هب  الماک  ام  ریخن ، تسا . ردـق  اضق و  یانعم  ندـیمھف  دـب  نامھ  نیا  دـنادب ؛ رثوم  ار  ناسنا  باختنا  تردـق 

منکیم نییبت  امش  یارب  ار  نیا  هلمج ، دنچ  رد  نم 

تلود  / ٠۴/١٣٨٣/٠۶ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

باھتلا راچد  دیابن  نامیلک  یاھتـسایس  نکیل  دنک ، ادیپ  رییغت  ونهبون  طاشنرپ و  یاھورین  ون و  یاھهاگدید  اھراکتبا و  اب  ام  یراک  یاھتیلاعف  تسا  نکمم  هکنیا  دعب  یهتکن 

نالماع و نانکراک و  میراد ، یفدـھ  ام  یتقو  هتبلا  دـنک . ادـیپ  همادا  یتسیاـب  هدـش ، هدـید  زادـنامشچ »  » دنـس رد  هک  یرمتـسم  یـسایس  طـخ  ینعی  دوش ؛ شاـشتغا  و 

نکمم دـندنبیم و  راک  هب  ار  ناشدوخ  رظن  یار و  دـنھدیم ، ماجنا  ار  یدـیدج  یاھراک  دـننزیم ، راک  هب  ار  ناشدوخ  یاھراکتبا  دـنوشیم ، هنحـص  دراو  ییونهبون  نانکیزاب 

لئاسم و هب  یدیدج  هاگن  دنزب و  راک  هب  ار  یدـیدج  راکتبا  و  درادـن -  یداریا  نیا  دریگب -  ار  اھنآ  یاج  اھـشخب  زا  یـشخب  رد  دـیایب و  یرگید  سک  دـنورب و  رانک  هنحـص  زا  تسا 

راک هب  ار  دامتعا  نانیمطا و  هک  ییاھزیچ  زا  یکی  دوشن . باھتلا  راچد  روشک  یلک  یاھتـسایس  رد  روشک و  رد  یـسایس  تابث  مینک  یعـس  نکیل  دشاب ، هتـشاد  تایئارجا 

ساکعنا رد  مھ  نامدرکلمع و  رد  مھ  نامتاراھظا ، رد  مھ  عوضوم  نیا  هب  یتسیاب  اـم  تساھتـسایس ؛ تاـبث  دـنکیم ، نیمـضت  روشک  رد  یعاـمتجا  یداـصتقا و  تدـمدنلب 

. میھد تیمھا  مینک و  هجوت  نامیاھراک 

اھهاگشناد  / ١٣٨٣/٠٩/٢۶ دیتاسا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

لووسم یاھهاگتـسد  داد . شیازفا  دوشیم  ار  تاـناکما  نیا  تسا ؛ لوبق  لـباق  روشک ، دوجوم  تاـناکما  تسا ؛ بوخ  اھدادعتـسا  تسا ؛ بوخ  رایـسب  روشک ، رد  راـک  قـفا 

ییاـجهب میناوـتیمن  ملع  نودـب  اـم  تسا . روـشک  یارب  یقیقح  یهعـسوت  روـحم  ملع ، هک  دـناهدرک  لوـبق  ار  نیا  دـنھدب و  تیمھا  ملع  هـب  دـندنمهقالع  ییارجا  یتـلود و 

تمھ تسا . هدـش  نییبت  همھ  یارب  حوضوب  انعم  نیا  دراد ، دوجو  هلاسم  نیا  شوحولوح  هک  یتارکاذـم  رد  مھ  هدـمآ ، نیا  هلاستسیب  زادـنامشچ  دنـس  رد  مھ  میـسرب ؛

. دیلووسم هرشابملاب  هکیناسک  مرتحم و  دیتاسا  امش  رد  مھ  یتیریدم ، یاھهاگتسد  رد  مھ  تسا ؛ مزال 

اھهاگشناد  / ١٣٨٣/١٠/١٧ یاسور  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ناسانـشراک زا  سکرھ  تسا . هدـش  یـسانشراک  دنـس  کی  دنـس ، نیا  تسا . هلاستسیب  زادـنامشچ  دنـس  یهلاسم  تسا ، مھم  یلیخ  نم  رظنهب  هکیتاـکن  زا  یکی 

رد یـسایس ، تارکاذـم  رد  ار  شباتزاب  ام  مھ  جراخ  رد  تسا . هدرک  رظنراـھظا  زیمآشیاتـس  هدرک ، رظنراـھظا  دنـس  نیا  هب  عجار  فلتخم  یاھـشخب  هب  یهتـسباو  یداـصتقا 

یلوصف تساھهاگشناد -  هب  طوبرم  ییاھشخب  دنس ، نیا  رد  دینک . راک  دنـس  نیا  یور  دراد  اج  میاهتفای . نابطاخم ، نھذ  رد  یـسایس  یاھعابطنا  رد  یـسایس و  دانـسا 

اب دـعب  دوش ؛ جارختـسا  دنـس  نیا  زا  یملع  یقیقحت و  یاـھهژورپ  دوش ؛ قـیقحت  دنـس  نیا  فـلتخم  یاھـشخب  یور  دراد  اـج  دـندرک -  هراـشا  مھ  یقیفوـت  رتـکد  یاـقآ  هک 

ماجنا دوشیم  لاس  تسیب  رد  ار  هلاستسیب  تکرح  تشادرب ؛ دوشیمن  مدق  کی  اب  هک  ار  لاستسیب  هرخالاب  دوش . هسیاقم  لاس ، ود  لاسکی ، فرظ  رد  راک  تفرشیپ 

هک تساھهاگـشناد  دیتاسا و  راک  نیا  میاهتفرن . ای  میاهتفر  شیپ  شخب  نیا  رد  ام  هک  دوش  مولعم  دیاب  لاس  ود  ای  لاسکی  زا  دـعب  نیاربانب  دریگب . ماجنا  بوخ  رگا  هتبلا  داد ؛

رایسب یاھراک  زا  یکی  نیا ، دوش . هتشادرب  عناوم  ات  دننک  ییامنھار  کمک و  ار  روشک  نالووسم  یتلود و  نالووسم  دنجنسب ؛ ار  عناوم  دننک ؛ راک  دنـس  نیا  یور  دننیـشنب 

. تسا مھم 

یربھر  / ١٣٨٣/١٢/٢٧ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

ماظن هکنیا  یداصتقا . یاھهنیمز  رد  هچ  یسایس ، یاھهنیمز  رد  هچ  یگنھرف ، یاھهنیمز  رد  هچ  درکیم ؛ تیوقت  اھنآ  رد  ار  دیما  نیا  مھ  یلخاد  تاراھظا  زا  یـضعب  هتبلا 

عقاو رد  دوب ، هدش  رھاظ  تسا -  ساسح  مھ  یلیخ  هک  ایند -  زا  ییهطقن  رد  یناھج ، ماظن  نویـسیزوپا  ناونعهب  تارـضح ، دوخ  لوق  هب  و  ضرتعم ، کی  ناونعهب  یمالـسا 

نیا یناشیپ  رد  تقونآ  دوشیم ؛ حرطم  یربھر  یاھتسایـس  تابلاطم و  ماظن و  یاھتسایـس  ناونع  هب  هلاستسیب  زادـنامشچ  دنـس  ناھگان  درکیم . گـنرمک  ار  نیا 

مولعم مالـسا .» ناھج  رد  شخبماھلا  یبالقنا و  یمالـسا و  تیوھ  اـب  : » اـجنیا هب  دـسریم  اـت  هتفاـی ،» هعـسوت  تسا  یروشک  ناریا   » هک دـیآیم  یروطنیا  زادـنامشچ ،

رب دش و  دھاوخ  عورش  لاس ١٣٨۴  زا  هک  ییهلاس  جنپ  یاھهمانرب  یهمھ  ینعی  تسا . یریبعتیب  باوخ  دوب ، هدروآ  دوجوهب  دیما  اھنآ  لد  رد  هک  ییهتفشآ  باوخ  دوشیم 

دننک و لابند  هملک  یعقاو  یانعم  هب  ار  یمالسا  ناریا  یبالقنا و  مالسا  دیاب  همھ  دشاب ؛ تھج  نیا  رد  طخ و  نیا  رد  دیاب  دوب ، دھاوخ  هلاستسیب  زادنامشچ  دنس  ساسا 

. دنشاب شخبماھلا  مالسا  ناھج  رد 

یربھر  / ١٣٨٣/١٢/٢٧ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

. تسا هداتـسیا  تـسا -  مالـسا  هـک  دوـخ -  یلـصا  راعـش  فرح و  رـس  رب  هـک  تـسا  نـیا  مـھ  تـلع  تـسا ؛ حرطم  یمالـسا  یروـھمج  مالـسا ، یاـیند  رـساترس  رد  زورما 

ظاحل زا  هقطنم  رد  لوا  زارط  یهتفرـشیپ  روشک  کی  ندمآ  دیدپ  زا  تسا  ترابع  هلاستسیب  زادنامشچ  دـننیبیم  دوشیم و  رـشتنم  زادـنامشچ  دنـس  یتقو  اھییاکیرما 

هلباقم مالسا  اب  دنناوتیمن  اھنیا  هتبلا  دنیآیمرب . هلباقم  ددصرد  مالسا ، یایند  رد  شخبماھلا  راذگرثا و  یبالقنا و  یمالـسا و  حور  نطاب و  یریگتھج و  اب  شناد ، یروانف و 

. دننک

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٨۴ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

یهمانرب لاس ١٣٨۴  رد  هک  تسا  نیا  رطاخهب  نآ  و  دراد ؛ مھ  یرتشیب  تیمھا  اھتاباختنا  ریاس  هب  تبـسن  لاسما  یروھمجتسایر  تاباختنا  هک  تسا  نیا  یدـعب  یهتکن 

نیا هب  یھلا  یهوق  لوح و  هب  ام  روشک  زورما  تسا . هلاس  تسیب  زادنامشچ  دنس  یارجا  تدم  لوط  رد  همانرب  نیلوا  نیا  دوشیم . زاغآ  روشک  تفرشیپ  هعـسوت و  مراھچ 

یعیبـط و قوـقح  ـالاو و  فادـھا  تھج  رد  تدـم  نیا  یارب  ینـشور  زادـنامشچ  دـنک و  یحارط  ار  ناریا  یهلاـس  تسیب  یهدـنیآ  دـناوتب  هک  تـسا  هدیـسر  تردـق  ییاـناوت و 

اب دمآراک ، تیریدم  کی  همانرب ، زاغآ  رد  دش . دھاوخ  زاغآ  لاسما  همانرب ، نیلوا  هلاس . جنپ  یهمانرب  راھچ  ینعی  هلاس ، تسیب  تدم  نیا  دنک . میسرت  تلم  نیا  یهتـسیاش 

. دنک یزیریپ  مکحم  قیمع و  روطهب  ار  همانرب  نیا  یاھهیاپ  دنک و  راوتسا  مکحتسم و  ار  همانرب  نیا  یاھهزاس  دناوتب  ات  دشاب  راک  رس  دیاب  طاشنرپ  تیافک و 

نیا لاسما  هک  ار -  زادنامشچ  تمـس  هب  هلاس  تسیب  تکرح  تسناوت  دـھاوخ  تیلووسم  ساسحا  راک و  هب  قوش  یباداش و  طاشن و  یاراد  تیافک ، اب  یوق ، ناسنا  کی 

دیدج و یهرود  کی  رد  روشک  یهدننک  دراو  عقاو  رد  تسا ؛ هدننکعورـش  دیزگ ، دھاوخرب  تاباختنا  رد  ناریا  تلم  هک  یریدم  دـنک . زاغآ  تردـق  توق و  اب  دریگیم -  ماجنا  عورش 

روشک نیا  رد  یناوارف  یاھراک  زورما ، ات  گنج  زا  دـعب  زا  هتـشذگ ، یاھلاس  لوط  رد  دراد . جایتحا  نآ  هب  ناریا  تلم  هک  تسا  ییاھزیچ  ناـمھ  تمـس  هب  هزاـت  تکرح  کـی  رد 

اھهنیمز یهمھ  رد  نیاربانب  یروانف ؛ یملع و  یاھتفرـشیپ  ناوارف ، ینارمع  یاھراک  روشک ، یاھانبریز  تخاس  تسا . هدرک  یفاصنایب  دنک ، راکنا  سک  رھ  هدـش ؛ ماجنا 

. تسا هدش  راک 

لاس ١٣٨۴  / ٠١/٠١/١٣٨۴ زاغآ  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

یهرود کـی  رد  روـشک  تشونرـس  ناریا و  تلم  یارب  هک  دوـشیم  رازگرب  یتاـباختنا  لاـس  نیا  زاـغآ  رد  هک  تھج  نیا  زا  مھ  تسا ؛ یمھم  لاـس  میراد ، شیپ  رد  هکیلاـس 

لاسما زا  تسا . هدرک  ینیبشیپ  دوخ  یهدـنیآ  یارب  ماظن  هک  تسا  ییهلاس  تسیب  زادـنامشچ  دنـس  عورـش  لاس  هک  ظاحل  نیا  زا  مھ  و  تسا ، تیمھا  زیاح  هلاـسراھچ 

دھاوخ رارق  درکیور  نیا  رد  نالووسم  شالت  دـش و  دـھاوخ  هتـشون  ساسا  نآ  رب  اھهجدوب  دـش ؛ دـھاوخ  میظنت  هلاس  تسیب  زادـنامشچ  ساـسا  رب  هلاسجـنپ  یاـھهمانرب 

نالووسم هک  تسا  نیا  دراد ، تیمھا  هچنآ  هلاس . تسیب  زادنامشچ  دنس  عورـش  مھ  تاباختنا و  یهلاسم  مھ  تسا : مھم  رایـسب  زاغآ  ود  لاس  لاسما ، نیاربانب  تفرگ .

 ????« زادنا مشچ  دنس   » 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 11هاگياپ  هحفص 3 
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یارب یمیظع  تیلووسم  راب  تسا ، هتـشاذگ  اھنآ  یهدـھع  رب  هلاس  تسیب  زادـنامشچ  دنـس  هک  ار  هچنآ  هناـگهس  یاوق  دـننک و  هاـگن  هنـالووسم  مشچ  اـب  دوخ  فیاـظو  هب 

یهدنھد لیکـشت  هلاس ، راھچ  یاھهقلح  نیا  زا  مادک  رھ  نکیل  تسا ، هلاسراھچ  تدمهاتوک و  یاھهرود  هلاس ، تسیب  نارود  رد  اھتیلووسم  هچرگا  دننادب . روشک  یهدـنیآ 

مھم و زادـنامشچ  نیا  یاـھتخاسریز  تسا  مزـال  لوا  یاـھلاس  رد  صوصخب  دوب . دـھاوخ  هدـنیآ  لاـس  تسیب  رد  روـشک  تشونرـس  یهدـننکنییعت  مھم و  رایـسب  یهریجنز 

یراومھ یهداج  تلم  روشک و  یهدنیآ  یارب  هللااشنا  درب و  الاب  ار  مکحتـسم  یانب  نیا  نآ ، ساسا  رب  ناوتب  هک  دوش  هدـیچ  میظنت و  نانچنآ  نآ ، یاھراک  زاس و  اھهزاس و 

. درک مھارف  تفرشیپ  یارب  ار 

نامرک  / ٠٢/١١/١٣٨۴ مدرم  رادید  رد  تانایب 

صخـشم نشور و  مدرم  داحآ  یارب  ار  روشک  یهدـنیآ  قفا  تسا ؛ مھم  یـساسا و  راک  کی  تسا -  نآ  عورـش  لاس  لاسما ، هک  روشک -  یهلاس  تسیب  زادـنامشچ  دـنس 

جنپ ار  زادنامشچ  دنـس  دناوتب  دیاب  هک  تسا ، مراھچ  یهمانرب  عورـش  لاس  نینچمھ  لاسما  دنک . ادیپ  ققحت  دیاب  زادـنامشچ  نیا  همانرب ، دـنچ  یارجا  نمـض  رد  دـنکیم .

. دنکیم انعم  ام  یارب  ار  اھلاس  نیا  تیمھا  اھنیا  دناسرب . لاس  جنپ  نیا  لوط  رد  دوخ  فادھا  هب  ار  نآ  یدنبنامز ، ظاحل  زا  دربب و  ولج  لاس 

نامرک  / ٠٢/١٢/١٣٨۴ ناتسا  ناملعم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

دای یکین  هب  امـش  زا  ناتهفیظو  ماجنا  رد  دریگ و  رارق  هدنیآ  یاھلسن  ادـخ و  یاضر  دروم  امـش  یملعم  راک  دـیھاوخیم  رگا  تسا . تناید  یهلاسم  رتمھم ، اھنیا  یهمھ  زا 

اب مھ  تایبدا  یـسراف و  ملعم  کی  کیزیف ، ملعم  کی  یـضایر ، ملعم  کی  تسین ؛ ینید  تامیلعت  ملعم  راک  طقف  هچب  ندروآراب  نیدـتم  دـیروایب . راب  نیدـتم  ار  اـھهچب  دوش ،

رثا دنناوتیم  ینید  ملعم  زا  شیب  یتح  یھاگ  دورن . شدای  ات  دھد  اج  دوخ  بطاخم  درگاش و  لد  قامعا  رد  ار  ینید  رکفت  دناوتیم  بارضم  کت  کی  اب  اجب و  ییوگهتکن  کی 

فیلکت دـیایب  دـھاوخیم  اقآ  نیا  دـنراد . عانتما  تلاح  فیلکت ، هب  تبـسن  اـھناسنا  یهمھ  اـھهچب و  تسا و  فیلکت  کـی  دـیآیم ، سـالک  رـس  ینید  ملعم  یتقو  دـنراذگب .

ملعم کی  اما  چیھ . رگید  هک  دشابن ، مھ  اھنیا  رگا  تسا ؛ لوبق  لباق  شفرح  رادقم  کی  دـشاب ، سیردـتشوخ  قالخاشوخ و  دروخربشوخ و  نایبشوخ و  یلیخ  رگا  دـھدب ؛

دناوتیم هملک -  کی  اتقیقح  اجب -  یهملک  کی  اب  تبحـص ، لالخ  رد  یھاگ  خـیرات ، ملعم  کی  یـسراف ، تایبدا  ملعم  کی  یمیـش ، ملعم  کـی  یـضایر ، ملعم  کـی  کـیزیف ،

، ییامنھار رد  مھ  ناتـسبد ، رد  مھ  دینکب ؛ ار  راک  نیا  دیناوتیم  اھامـش  دنک . دنباپ  نیدتم و  هملک  یعقاو  یانعم  هب  ار  وا  هک  دراذگب  ناوج  ناوجون و  کدوک و  حور  رد  یریثات 

روشک نیا  میھاوخیم  ام  رگا  دـنک . دابآ  ار  روشک  نیا  یهدـنیآ  دـناوتیم  هک  تسا  یزیچ  نامھ  اھهچب  ندروآ  راـب  نیدـتم  دـیروایب . راـب  نیدـتم  ار  اـھهچب  ناتـسریبد . رد  مھ 

شزیگنا یهیاس  رد  نیا  دوش ، زئاح  هدمآ -  زادنامشچ  دنس  رد  هک  روطنامھ  ار -  هقطنم  لوا  یهبتر  دنک ، یگنھرف  تفرشیپ  دنک ، یدام  تفرـشیپ  دنک ، یتعنـص  تفرـشیپ 

. دزاسیم مھ  اھیتخس  یهمھ  اب  دنکیم و  تکرح  نامیا  لابند  ناسنا  دوب ، نامیا  یتقو  تسا . ریذپناکما  نامیا  ینید و 

ناجنسفر  / ٠٢/١٨/١٣٨۴ ناتسرھش  مدرم  رادید  رد  تانایب 

یاھتیـصخش دینک . ادـیپ  روضح  تکرـش و  هنالاعف  تسا ، شیپ  رد  هک  یتاباختنا  یهبرجت  رد  هک  منکیم  توعد  ار  نامروشک  مدرم  یهمھ  زیزع و  مدرم  امـش  رگید  راب  نم 

دیایب راکرس  یتلود  دیاب  یمدرم  ارآ  یهناوتـشپ  اب  دینک . باختنا  ماظن  نیا  بالقنا و  نیا  تلم و  نیا  یالاو  فادھا  بسانت  هب  ار  اھنآ  دنوشیم ، یفرعم  امـش  هب  هک  یحلاص 

هجیتن هب  ار  اھنآ  دـسرب ، هجیتن  هب  دـھج  دـج و  اب  فعاضم و  شالت  اب  دـیاب  تسا و  هار  یهمین  رد  هک  ییاھراک  دـھد ؛ ماجنا  ار  گرزب  یاھراک  دـنک و  زاب  ار  اھهرگ  تردـق  اـب  هک 

رارق ملاع  یاھتلم  نایم  رد  هعـسوت  تفرـشیپ و  زا  ییالاب  حطـس  رد  ار  دوخ  دـناوتیم  دـنک ؛ هرادا  مھ  ار  ام  تلم  ینونک  رامآ  زا  رتگرزب  یتلم  دـناوتیم  اـم  روشک  دـناسرب .

؛ تسام تلم  یاھییاناوت  اھنیا  دوش . زئاح  هقطنم  رد  ار  لوا  یهبتر  فلتخم  تاھج  زا  دناوتیم  تسا ، هدش  مالعا  هلاس  تسیب  زادنامشچ  دنـس  رد  هک  نانچمھ  و  دـھد ؛

مھ زاب  تسا و  هدروآ  تسدهب  نونک  ات  تسامـش ، یاھلد  رد  هک  یقیمع  ناـمیا  تکرب  هب  و  مالـسا ، یهتـشارفارب  مچرپ  تکرب  هب  هملک ، تدـحو  تکرب  هب  اـم  تلم  ار  اـھنیا 

دنک ادیپ  تسد  ناریا  تلم  یهتسیاش  ابیز و  زادنامشچ  هب  دورب و  شیپ  دناوتیم 

یروھمجتسایر  / ١٢/٠۵/١٣٨۴ مکح  ذیفنت  مسارم  رد  تانایب 

روشک رد  هک  یطاشناب  دعتسم و  یاھورین  یهمھ  یریگراکهب  اب  موادم ، شالت  راک و  اب  رمتسم ، تکرح  اب  فادھا  نیا  تسا . ییالاو  فادھا  تسا ، هدش  حرطم  هک  یفادھا 

اب اھنامرآ  دوش ، باـنتجا  یگدزباتـش  زا  هک  منکیم  ضرع  مرتحم  روھمج  سیئر  هب  مھ  نم ، درک . یگدزباتـش  دـیابن  هتبلا  تسا . ریذـپناکما  دنتـسھ ، ناوارف  هللادـمحب  اـم 

مرتـحم و تلود  دـننکن . لاـمعا  ار  یگدزباتـش  اـھتساوخرد  رد  هک  منکیم  هیـصوت  ناـمزیزع  مدرم  هب  مھ  دـیاین ؛ دوجوهب  یگدزباتـش  هنوگچـیھ  اـما  دوـش ، بیقعت  تیدـج 

اھتسایس نیا  تھج  هک  تسا -  هدش  مالعا  هک  ییاھتسایس  هدش و  بیوصت  هلاس  تسیب  زادنامشچ  دنس  رد  هک  یتیفیک  نامھ  هب  حیحـص ، یزیرهمانرب  اب  رازگتمدخ 

اب تسین . سرتسد  زا  رود  الاو ، فادھا  نیا  هب  یبایتسد  دنک . تکرح  تھج  نیا  رد  تسا -  روحمتلادع  هبناجهمھ و  ینف و  یملع و  یهعسوت  یمومع و  هافر  تلادع ، مھ 

. تفای تسد  اھفدھ  نیا  هب  ناوتیم  دنناوارف ، هللادمحب  ام  ناوج  یهعماج  رد  هک  یطاشناب  یاھورین  زا  هدافتسا  اب  مدرم ، هب  یهیکت  اب  ادخ ، هب  لکوت  اب  شالت ،

روشک  / ٠٧/٠٣/١٣٨۴ رسارس  ناگبخن  نایوجشناد و  رادید  رد  تانایب 

یوزرآ ضحم و  یوزرآ  کی  دـسیونب ؛ دنیـشنب  یـسک  هک  هدوبن  ییهسردـم  یاشنا  کی  زادـنامشچ  دنـس  میوگیم ؛ زیزع  یاھناوج  امـش  هب  مراد  مھ  نالا  متفگ ، ررکم  نم 

فرظ رد  میتفگ  ام  هکنیا  تسا . یندـش  نیا  هک  تسا  نیا  شیانعم  هدـمآ و  ذـغاک  یور  تاھج  یهمھ  یهبـساحم  هظحالم و  اب  هک  تسا  ییاـھزیچ  اـھنیا  هدوبن ؛ مھ  ماـخ 

. تسا یندش  نیا  و  هدش ؛ میظنت  هتشون و  هیضق  بناوج  یهمھ  یهبساحم  اب  میشاب ، هتشاد  داصتقا  رد  ملع و  رد  هقطنم ، رد  ار  الاب  یهبتر  دیاب  لاس  تسیب 

اب دـش . دـھاوخن  یراک  چـیھ  مینک ، اشامت  مینیـشنب  رگا  هک  تسین  یکـش  دـھاوخیم . نداد  ماجنا  نتـشامگ و  تمھ  ندرک ، لابند  نتفر ، یندـش ، یاھراک  یهمھ  هتبلا 

اما مینیبیمن ، هدـعاقلایلع  ار  اھزور  نآ  ام  هتبلا  دـش . دـھاوخ  یھلا  یهوق  لوح و  هب  یھلا و  قیفوت  هب  درک و  میھاوخ  یریگیپ  هللااـشنا  تسا . یندـش  راـک  یریگلاـبند ،

. تسامش یهدنیآ  تساھامش ، لام  دینیبیم ؛ اھامش 

یگنھرف  / ١٠/١٣/١٣٨۴ بالقنا  یلاع  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

امش دوش . سکعنم  تابوصم  نیا  دیاب  دنکیم ؛ هدھاشم  ناسنا  نیمز  یور  عقاو و  ملاع  رد  تابوصم  نیا  ساسارب  هک  تسا  ییاھتیعقاو  شرازگ  زا  ریغ  تابوصم ، شرازگ 

اب یمومع  گنھرف  یارب  ای  اھهاگـشناد  یارب  ای  شرورپ  شزومآ و  یارب  دوش ؛ سکعنم  امیـس  ادص و  رد  دـیاب  هک  دـیاهدرک  نیعم  یفیاظو  امیـس  ادـص و  یارب  دـییامرفب  ضرف 

. هلاس تسیب  زادـنامشچ  دنـس  رد  هدـشنیعم  یهدـنیآ  ینعی  رود ؛ یهدـنیآ  هب  دـینک  هاگن  اما  دـنک ؛ ادـیپ  ققحت  یتسیاب  هک  دـیاهدرک  نیعم  ار  یفیاظو  دراد ، هک  ییاھرازبا 

امـش تسا -  زادـنامشچ  لوا  لاس  لاسما ، دنتـسھ -  هلاـس  تفھ  شـشوتسیب ، ناوج  کـی  هلاـس ، تسیب  نارود  ناـیاپ  رد  دـنوشیم ، هسردـم  دراو  زورما  هکیناـسک 

، یقالخا ظاحل  زا  هتـسارآ  عاجـش ، راکتبا ، یاراد  قالخ ، ناوج  کی  ناوج ، نیا  دیھاوخیم  رگا  دـشاب ؛ یناسنا  روجهچ  هلاس  تفھ  شـشوتسیب ، ناوج  نیا  دـیھاوخیم 

نیا تروریـص  حرط  دیاب  زورما  دشاب ، شاهدنیآ  شتلم و  شروشک و  هب  تبـسن  تیلووسم  ساسحا  یاراد  هشیدنا ، رکف و  بحاص  یناور ، یرکف و  یمـسج و  ظاحل  زا  ملاس 

. دینک غالبا  اھهاگتسد  هب  دیشاب و  هتشاد  رضاح  دینک ؛ یحارط  اجنیا  ناوج  نآ  هب  ار  کدوک 

نازرواشک  / ١٠/١۴/١٣٨۴ رادید  رد  تانایب 

 ????« زادنا مشچ  دنس   » 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 11هاگياپ  هحفص 4 
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رما رد  تاقیقحت ، یهیـضق  رد  تعنـص ، یهیـضق  رد  ام  یلو  تسا ؛ یزرواشک  هب  طوبرم  اـھفرح  نیا  ولج . هب  تکرح  لاـح  رد  تسا  یروشک  امـش ، روشک  زورما  نم ! نازیزع 

، مینکیم هدھاشم  یمالـسا  یروھمج  ماظن  تکرب  هب  بالقنا و  تکرب  هب  ار  ییاھتکرح  اج ، همھ  رد  ون ، لئاسم  ندروآ  دـیدپ  رد  مولع ، نوگانوگ  یاھهتـشر  رد  تسایس ،

، روشک زورما  تکرح  دـنک . رپ  دـناهدروآ ، دوجوهب  هتفرـشیپ  یاھروشک  نایم  روشک و  نیا  نایم  نانمـشد  هک  ار  یفرژ  یهلـصاف  نیا  تسناوت  دـھاوخ  اـھنآ  تکرب  هب  روشک  هک 

یاھشخب رد  هچ  یزرواشک -  شخب  شخب -  نیا  رد  هچ  دـننکیم ، فلتخم  یاھهاگتـسد  زورما  هک  یراک  هدـنیآ . هب  هاـگن  دـیما و  زا  راشرـس  تکرح  تسا ؛ یکراـبم  تکرح 

میدوب ام  دنیوگب  دننک و  راختفا  ساسحا  دش -  مامت  هلاس  تسیب  زادنامشچ  دنـس  نارود  یتقو  لاس -  تسیب  زا  دعب  دنناوتب  هک  دـشاب  یمکحم  یهدـعاق  کی  دـیاب  رگید ،

دید دیھاوخ  اھامش -  ام -  یاھناوج  هللااشنا . میسریم  هک  تسا ؛ هدیسر  التعا  دشر و  نیا  هب  لاس ، تسیب  تشذگ  زا  دعب  روشک  زورما  میدیـشیدنا و  ار  ریبادت  نیا  هک 

اب یتـلم ، کـی  یروـشک ، کـی  هکنیا  زا  اـھنآ  تسا . نیمھ  اھینمـشد ، تلع  دنـسرتیم و  نیمھ  زا  یمالـسا  یروـھمج  ماـظن  ربکتـسم  نانمـشد  و  ار ؛ زور  نآ  هللااـشنا 

تیونعم جورم  نیرتھب  مالـسا و  جورم  نیرتھب  نیا  دـننادیم  نوچ  دـننارگن ؛ دـسرب ، دوخ  یندـمت  تاراـختفا  یندـم و  یگدـنز  میظع  یهلق  نیا  هب  دـناوتب  مالـسا  هب  کـسمت 

، نارگید اھتسینویھـص و  بصاغ  یاـھیناپمک  دـش . دـھاوخ  هتفرگ  اـھنآ  یاـھیراوخهدایز  اـھیھاوخهدایز و  یولج  درک ، یط  تلم  نیا  ار  هار  نیا  رگا  هک  دـننادیم  تسا ؛

هب ناریا  تلم  اھنآ  مغریلع  اما  دوریم ؛ ولج  اھشخب  یهمھ  رد  روطنیا  اـھنآ  یاـھهیعاد  لـباقم  رد  یتلم  کـی  دـننیبب  هک  تسا  ناشتخـس  دـنپاچب ؛ ار  اـیند  دـنھاوخیم 

دھاوخ رد  زازتھا  هب  مالسا  یایند  یهمھ  تلم و  نیا  یادنلب  رب  یمالسا  تزع  مچرپ  هللااشنا  دش و  دھاوخ  تسھ ، هک  هچنآ  زا  رتدنلبرس  زیزع  مالسا  تفر و  دھاوخ  شیپ 

. دمآ

روشک  / ١٢/٠٨/١٣٨۴ رسارس  نارادناتسا  رادید  رد  تانایب 

تیافک و اما  دنتسین ، هدش  هتخانش  میشاب -  اھام  هک  نانیشنزکرم -  یارب  اسب  یا  هک  دنتسھ  ییاھورین  روشک  رساترس  رد  دینکن . تلفغ  تیافکاب  صلخم و  یاھورین  زا 

هلاس جنپ  یهمانرب  زادنامشچ و  دنس  ینعی  تلود ، ماظن و  یساسا  فادھا  امتح  دینک . هدافتسا  ناشیورین  زا  دیھد و  رارق  اھراک  یهخرچ  رد  ار  اھنیا  دنراد ؛ ار  مزال  صالخا 

. دینک تکرح  اھنآ  بوچراچ  رد  دوشب ؛ هدید  امش  یاھهمانرب  رد  امتح  اھنیا  دیریگب و  رظن  رد  ناتدوخ  یاھهمانرب  رد  تسا ، بوصم  هک  ار 

روشک  / ٠٢/١٢/١٣٨۵ رسارس  ناملعم  رادید  رد  تانایب 

ی همھ درک . دیاب  ار  هدافتسا  رثکادح  تسا . هجوت  دروم  یـساسا  نوگانوگ  لئاسم  بالقنا و  فادھا  تسا . راک  رـس  رب  هناتخبـشوخ  شالت  راک و  تلود  تسا . یبوخ  ی  هرود

هدافتـسا اھییاناوت  تاناکما و  نیا  زا  دیاب  مرتحم  نالوئـسم  هتبلا  دـننک . یراکمھ  هنیمز  نیا  رد  دـیاب  دـنراد ، یتراھم  یتسد و  کی  شرورپ  شزومآ و  ی  هلوقم رد  هک  یناسک 

هک ، ) میا هدرک میـسرت  نامروشک  یارب  نامدوخ  هک  یا  هدنیآ دراد و  روشک  زورما  هک  یلوحت  هب  هجوت  اب  تخاس و  شرورپ  شزومآ و  یارب  یمکحتـسم  یانب  کی  ناوتب  ات  دننک 

شزومآ و رد  اـم  میھدـب ؛ لوحت  ار  نامـشرورپ  شزوـمآ و  دـیاب  تسا ). یـشزرااب  زیچ  رایـسب  زادـنا ، مشچ دنـس  نیا  تسا و  هلاـس  تسیب زادـنا  مشچ نیمھ  مھ  شراـیعم 

. میراد لوحت  هب  جایتحا  شرورپ 

یلاع  / ٢٣/٠۵/١٣٨۵ شزومآ  تاسسوم  اھهاگشناد و  یاسور  رادید  رد  تانایب 

عماج ی  هشقن دوشیم -  هدرب  ررکم  نآ  مان  هک  هلاس -  تسیب  زادـنا  مشچ فدـھ  هب  ندیـسر  یارب  هک  مینادـب  دـیاب  ام  میراد . جایتحا  یملع  عماج  ی  هشقن هب  روشک  رد  ام 

. مینک لماک  رپ و  دیاب  جیردتب  لزاپ ، کی  لثم  مظنم ، راد و  نامز یاھیزیر  همانرب یتایلمع و  یاھدربھار  قبط  ار  هشقن  نیا  دعب ، مینک . میسرت  دیاب  ار  نیا  تسیچ ؟ ام  یملع 

شرورپ و شزومآ و  اھھاگـشناد و  ی  هزوح رد  روشک  ی  هشیدـنا ناـبحاص  ناـگبخن و  ناگدـبز و  اـب  راـک  نیا  دریگب . ماـجنا  دـیاب  و  میراد ؛ زاـین  ار  نآ  اـم  هتفرگن و  ماـجنا  راـک  نیا 

. دنک ادیپ  ققحت  یتسیاب  تسا و  یلمع  طبر  یذ یاھ  هزوح

یفن یانعم  هب  نیا  نکیل  مراد ، لوبق  ار  نیا  نم  مینک ؛ ادیپ  تسد  یفیک  دـشر  هب  هاگـشناد  رد  دـیاب  هک  دوشیم  رارکت  ام  تاراھظا  تاملک و  رد  هک  تسا  نیا  یدـعب ، ی  هتکن

. درب میھاوخ  دوس  اھالاح  الاح  دـشاب ، هک  یا  هزادـنا رھ  هب  هاگـشھوژپ ، تاقیقحت و  زکرم  هاگـشناد و  ندـش  دایز  زا  ام  میراد . مزال  مھ  یمک  دـشر  اـم  دـشابن . یمک  دـشر 

یاھتکرح هب  دراد ، جایتحا  تروریص  یفیک و  تکرح  هب  هک  نانچمھ  نیا  تسا . هقطنم  رد  یملع  لوا  ی  هبتر هب  ندیـسر  ام  دح  هلاس ، تسیب  زادنا  مشچ رد  هک  دینکب  هجوت 

دـیآ و یم شیپ  زور  هبزور هنیمز  نیا  رد  هـک  ییاـھزیچ  یتاـقیقحت و  زکارم  شیازفا  ییوجـشناد ، زکارم  شیازفا  وجـشناد ، شیازفا  دراد ؛ جاـیتحا  مـھ  یمک  ی  هعـسوت یمک و 

. دشاب زادنا  مشچ دنس  ی  هدننک نیمات  هک  میسرب  یباصن  دح  هب  دیاب  دیسر . اھنیا  هب  یتسیاب 

تلود  / ٠۶/٠۶/١٣٨۵ تایھ  یاضعا  روھمج و  سیئر  رادید  رد  تانایب 

هک تسا  تسرد  هن . دننکیم ؛ میظنت  دنراد  دنا و  هتسشن یناسک  ار  یلک  یاھتسایس  ای  دنس  نیا  هک  دوش  روصت  مھ  دیابن  تسا . یمھم  ی  هلئسم زادنا ، مشچ دنس  نیا 

، اھتـسایس نیا  تسا ؛ یربـھر  دوـخ  دریگ ، یم میمـصت  دـنکیم و  رکف  راـک و  هنیمز  نیا  رد  هک  یـسک  نآ  نـکیل  دوـشیم ؛ عورـش  ییاـھاج  کـی  زا  دراد و  یدـنیارف  کـی  اـھنیا 

رد هک  یا  یلک یاھتسایس  ساسا  رب  تسا و  هدمآرد  زادنا  مشچ دنس  نیا  هدش و  هظحالم  بناوج  ی  همھ هب  هجوت  اب  هک  تسا  ییاھزیچ  اھنیا  تسا . یربھر  یاھتسایس 

بسانتم اھتـسایس  اب  رھاظ  هب  اھکیتکات  زا  یـضعب  تسا  نکمم  هتبلا  دوش . فلخت  دیابن  دوش و  تیاعر  اھ  همانرب رد  دیاب  اھنیا  تسا . هدش  مالعا  هتـشاد ، دوجو  تدم  نیا 

نیا زا  اـم  ددرگیمرب . تسا ، هدـش  میـسرت  زادـنا  مشچ دنـس  رد  اـی  اھتـسایس  رد  هک  یزیچ  ناـمھ  هب  تیاـھن  رد  کـیتکات  نیا  دـنیب  یم دـنکب ، هک  تقد  ناـسنا  اـما  دـشابن ؛

ای برغ  فرط  هب  هداج  دـنیب  یم دـنک ، هاگن  اجنآ  یـسک  رگا  دروخیم ؛ چـیپ  هداج  اج  کی  دـینکیم ، تکرح  قرـش  فرط  هب  دـیراد  لیبموتا  اب  امـش  هکنیا  لثم  میرادـن . یعانتما 

یکیتکات و یاھرونام  اـھتکرح و  روط  نیا میـسریم . یعیبط  ریـسم  ناـمھ  هب  زاـب  میدرک ، روبع  هک  اـجنیا  زا  دـعب  تسا . هداـج  یعیبط  چـیپ  نیا  اـما  دوریم ؛ بونج  اـی  لاـمش 

. دشاب زادنا  مشچ دنس  یریگتھج  دیاب  امتح  یریگتھج  اما  مریگیمن ؛ داریا  نم  ار  یھار  نیب

تلود  / ٠۶/٠۶/١٣٨۵ تایھ  یاضعا  روھمج و  سیئر  رادید  رد  تانایب 

البق دندوب -  تمدخ  ماجنا  لوغـشم  لبق  تلود  رد  هک  یدودعم  دادـعت  زا  ریغ  امـش -  یهمھ  تسا . توافتم  امـش  یلبق  تامدـخ  اب  اتیھام  دـیاهدرک ، عورـش  هک  یدـیدج  راک 

. یلم میظع  یهرتسگ  کی  رد  مھ  نآ  تسا ؛ یعمجهتـسد  راک ، نیا  دراد ؛ یرگید  تیھاـم  دـیدج  راـک  نیا  نکیل  تسا ؛ شزرااـب  مھ  تامدـخ  نآ  دـیدوب ؛ یتامدـخ  لوغـشم 

راک کی  تقیقح  رد  اھنآ  یهمھ  اما  دراد ، یفلتخم  عاونا  هچرگا  امـش  یاھراک  هک  دوب  تقیقح  نیا  هجوتم  هراومھ  دـیاب  دـھدیم . ماجنا  راک  کی  دراد  هعومجم  نیا  نیاربانب ،

سیئر هار ، دـنچ  تسیب و  نیا  یاـمنھار  سیلپ  منکیم ، رارکت  هدـنب  هک  یریبعت  هب  هدـننک و  تیادـھ  دـیوشیم . عمج  مھ  رود  هک  تسا  ناریزو  تاـیھ  مھ  شرھظم  تسا ؛

یوس تمس و  هب  روشک  اقترا  تفرشیپ و  زا  تسا  ترابع  گرزب  دحاو  راک  نآ  و  داد ؛ ماجنا  ار  گرزب  دحاو  راک  نیا  دوشب  ات  دنکیم  داجیا  یگنھامھ  هک  تسا  مرتحم  روھمج 

راک نیا  یارب  تسا . هدش  نییبت  هلاستسیب  زادنامشچ  دنس  رد  هچنآ  هدش ، رتزیر  تسا و  یمالـسا  بالقنا  فادھا  نامھ  هک  میاهدرک ، میـسرت  نامدوخ  یارب  هک  یفادھا 

هب هعومجم  دوشیم و  هتـشادرب  اھددـع  نیا  زا  یکی  درذـگیم ، هک  یزور  رھ  دـیراد . تقو  زور  دودح ١۴۵٠  ینعی  لاس ، راھچ  امـش  دینادب . ردـق  ار  تدـم  نیا  یهمھ  گرزب ،

. درک دوشیم  اھراک  یلیخ  ینـالوط  اتبـسن  تدـم  نیا  یارب  تسا . یعیـسو  یهرتسگ  زادـنامشچ و  زور ، نیا ١۴۵٠  تسا . تمینغ  ناـتزور  کـی  رھ  دوشیم . کـیدزن  رفص 

هلاجعلایلع تسانب  هک  یتدـم  زا  لاس  کی  ینعی  دوب ؛ لاس  هس  وا  تموکح  یهمھ  هدرک ، مھ  یگرزب  یاھراک  اـعقاو  تساـم و  خـیرات  رد  راگدـنام  یهرھچ  کـی  هک  ریبکریما 

سار رد  دیایب  هکنیا  زا  لبق  الاو  دنکیمن ؛ شومارف  ار  ریبکریما  خیرات  هک  دوب  یدـج  گرزب و  مھم و  راک ، نیا  ردـقنآ  اما  تسا ؛ رتمک  دیـشاب ، لوغـشم  تیلووسم  نیا  رد  امش 

کی تسین ؛ یمک  تقو  لاـس  راـھچ  نیا  نیارباـنب ، تسا . لاـس  هس  نیمھ  درادـن ؛ دوـجو  وا  یهدـنورپ  رد  یزیچ  رگید  دـش ، دـیعبت  ناـشاک  هب  هک  دـعب  و  دریگب ، رارق  ترادـص 

امـش هک  دیـسر  دھاوخ  یزور  دیھد . ماجنا  دیناوتیم  راک  همھ  دینک ، هاگن  دیراد ، مشچ  یولج  هک  یدنلب  قافآ  هب  دینک و  عورـش  امـش  هک  نالا  زا  تسا . ینالوط  یهرتسگ 

 ????« زادنا مشچ  دنس   » 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 11هاگياپ  هحفص 5 
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ماجنا یدج  راک  دوشیمن  رگید  هام ، شش  هام و  هس  نآ  رد  هدنام . هام  شـش  ای  هام  هس  الثم  هدنامن ؛ یقاب  یتصرف  رگید  دینیبیم  دینکیم ، هاگن  ناتیور  یولج  هب  یتقو 

مییوگب هک  دشابن  روطنیا  دورب . ردھ  دـیابن  مھ  زور  کی  ینعی  دیرامـشب ؛ تمینغ  مھ  ار  زور  کی  دیـشاب و  رکف  هب  نالا  زا  اھراک . نیا  ندـناسر  هجیتن  هب  رارمتـسا و  رگم  داد ؛

. دینک عورش  یدج  روطهب  ار  راک  دیاب  لوا  تعاس  لوا و  زور  نیمھ  زا  هن ، میسریم ؛ راکهب  تصرف  رس  هللااشنا  تسھ ؛ تقو  لاس  راھچ 

یساسا  / ١١/٣٠/١٣٨۵ نوناق  لصا ۴۴  یارجا  ناراکردناتسد  یداصتقا و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

قبط هک  دریگب  ماجنا  دیاب  ییاھیراذگ  هیامرس دیسر . میھاوخن  نآ ، فادھا  زادنا و  مشچ دنس  هب  ام  تیعـضو ، نیا  اب  میدید  ام  هک  هدرک ، نیعم  ار  ییاھفدھ  زادنا  مشچ دنس 

لاس هد  لوط  رد  هک  دـندرک  هبـساحم  تفن  شخب  رد  طقف  دوش . یم ییالاب  مقر  یلیخ  نیا ، دـشاب . لاس  رد  دـصرد  هدزاود  دودـح  دـیاب  اھنآ  دـشر  دـنا ، هدرک هک  یتابـساحم 

ی هوالع تسا . تلود  ناوت  زا  جراخ  اھنیا  دھدب ؟ ماجنا  ار  یراذگ  هیامرـس نیا  تسا  رداق  تلود  درایلیم . یلاس ١٧  ینعی  مینک ؛ یراذگ  هیامرـس دیاب  رالد  درایلیم   ١٧٠ هدنیآ ،

شخب هک  ییاھراک  دراد . هتفرـشیپ  یاھیروانف  ی  هنیمز رد  ناوارف  یاھیراذـگ  هیامرـس دـیدج ، یاھتیلاعف  رد  یدربھار ، یاھ  هزوح رد  ینیگنـس  فئاظو  تلود  اـھنیا ، ی  همھ رب 

. یا هتسھ ی  هلئسم نیمھ  لثم  تساھنیا ؛ هب  فقوتم  روشک  ی  هدنیآ دھدب و  ماجنا  تلود  دیاب  ار  اھنیا  دھد ، یمن ماجنا  یعیبط  روط  هب  یصوصخ 

لاس ٨۵  / ١٢/٠٨/١٣٨۵ ماظن /  تحلصم  صیخشت  عمجم  دیدج  هرود  یاضعا  باصتنا 

ینوناق فیاظو  بوچراھچ  رد  یتامدخ  هب  تسناوت  رگید  هلاسجنپ ی  هرودکی ی  رد  وا  دییات  تیادھ و  اب  ماظن  تحلصم  صیخشت  عمجم  هک  میوگیم  ساپس  ار  لاعتم  دنوادخ 

. تسا هتفرگ  رارق  تامدخ  نیا  عونتم  تسرھف  ردص  رد  یلک  یاھتسایس  روشک و  هلاس ی  تسیب  زادنا  مشچ  دنس  داھنشیپ  میظنت و  دبای . قیفوت  دوخ 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٨۶ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

فیرعت ار  نامدوخ  ی  هلاـس جـنپ یاھتـسایس  اـم  دـنراد . هشقن  ناریا  تلم  یارب  مھ  اـم  ینوریب  نانمـشد  زورما  تسناد . ار  وا  ی  هشقن دـیاب  دـعب  تخانـش ، دـیاب  ار  نمـشد 

مھ وا  دراد ؛ هماـنرب  اـم  یارب  مھ  وا  روـط ؛ نیمھ مھ  اـم  نمـشد  مینک . صخـشم  ار  ناـمدوخ  هار  هکنیا  یارب  مینک ؛ یم فـیرعت  ار  هلاـس  تسیب زادـنا  مشچ قـفا  مـینک ؛ یم

. میسانشب ار  وا  تسایس  دیاب  دراد . یتسایس 

روشک  / ٠٩/٠۴/١٣٨۶ ییارجا  ناریدم  تلود و  تایھ  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

یزیر و همانرب رد  تابث  رگا  تسا . تیقفوم  طرـش  یزیر ، همانرب رد  تابث  دـننک . هظحالم  حوطـس  ی  همھ رد  ار  نیا  دـشاب و  رظن  رد  زادـنا  مشچ دنـس  اـھیزیر ، هماـنرب ی  همھ رد 

هب روشک  تفرشیپ  یگدنزاس و  دراد -  رارمتسا  تسا و  یکی  یریگتھج  نکل  دش ، دھاوخ  مھ  حیحـصت  هار  لوط  رد  تکرح  نیا  هتبلا  هک  دشابن -  تسرد  تھج  رد  رارمتـسا 

یریگتھج دشاب  انب  رگا  هک  دوشیم -  هداد  سلجم  هب  هجدوب  اب  هک  هلاس  کی ی  همانرب میراد -  همانرب  کی  ام  لاس  رھ  دـیریگب . رظن  رد  ار  لاس  تسیب  دیـسر . دـھاوخن  هجیتن 

لومعم ایند  ی  همھ رد  میا -  هدرک تسرد  هلاس  جنپ  یاھ  همانرب ام  دنک . یثنخ  دریگیم ، ماجنا  هک  مھ  ار  یئاھراک  الـصا  اھ ، همانرب نیا  رد  ضقانت  دراد  ناکما  دـشابن ، مظنم 

نیب زا  ار  رگیدـمھ  اھراک  نیا  دـشاب ، ادرف  ی  هلاس جـنپ ی  همانرب لباقم  تھج  رد  ای  زورید  ی  هلاس جـنپ ی  هماـنرب لـباقم  تھج  رد  زورما  ی  هلاـس جـنپ ی  هماـنرب رگا  اـما  تسا - 

، دتفین قافتا  نیا  هکنیا  یارب  ام  تسا . یلم  یاھ  هیامرـس ندش  عیاض  هجیتن ، دننکیم و  یثنخ  ار  رگیدمھ  اھتیلاعف  نوچ  تفرگ ؛ دـھاوخن  تروص  زگرھ  حالـصا  درب و  دـھاوخ 

یاھ همانرب دنریگب ؛ لکـش  دیاب  فقـس  نیا  ریز  اھ  همانرب تسا . هلاس  تسیب  یلک  ی  همانرب نیا ، میدرک . هیھت  زادـنا  مشچ  دنـس  ناونع  هب  ار  ماع  یلک  تدـمدنلب  ی  همانرب

؛ دنتـسین روج  کی همھ  اھتلود  هتبلا  مھ . لمکم  دنوشیم  اھ  همانرب تقو  نآ  دنک ؛ ظفح  ار  تھج  نیا  دیآ ، یم راک  رـس  یتلود  رھ  دـننک . تکرح  دـیاب  تھج  نیا  رد  هلاس  جـنپ 

یضعب دننکب ، تاھابتشا  تسا  نکمم  یضعب  دنتسین ، روج  نآ  اھیضعب  دنروآ ، یم هنحص  هب  ار  ناشیورین  ی  همھ اھیضعب  دننکیم ، راک  دنت  اھیضعب  دننکیم ، راک  دنک  اھیـضعب 

. دینک هظحالم  مھ  ار  نیا  اھیزیر  همانرب ی  همھ رد  نیاربانب  دشاب . یکی  دیاب  یریگتھج  یلو  تسا ؛ حالصا  لباق  شا  همھ اھنیا  دننکن ؛

تلود  / ٠۴/٠۶/١٣٨۶ تایھ  یاضعا  روھمج و  سیئر  رادید  رد  تانایب 

. تسین یفاک  نیا  نکل  دمآ ؛ زادنا  مشچ دنـس  مسا  دش و  هتفگ  یھاتوک  ی  هلمج کی  روھمج  سیئر یاقآ  شرازگ  رد  تسا . زادـنا » مشچ دنـس   » ی هلاسم ام  لوا  شرافس 

هدرـشف و راک  کی  لوصحم  تسین ؛ نایرج  نآ  ناـیرج و  نیا  تسایـس و  نآ  تسایـس و  نیا  تلود و  نآ  تلود و  نیا  لاـم  تسا ؛ یتلودارف  ی  هلاـسم کـی  زادـنا ، مشچ دـنس 

. تسا هملک  یقیقح  یانعم  هب  دنـس  کی  تسام و  ی  هلاس تسیب نالک  ی  همانرب عقاو  رد  دنـس ، نیا  تسھ . مھ  تسرد  و  تسا ؛ هدـش  یـسانشراک  راـک  تسا ؛ مکارتم 

هک یئارجا  تاررقم  ارجا و  رد  هچ  دنتـسھ ، شلووسم  اھراذگ  نوناق هک  یراذگ  نوناق رد  هچ  اھیزیر -  همانرب ی  همھ رد  دـیاب  هدـشن . فراعت  هدـش ، هتفگ  دنـس  نیا  رد  هک  هچنآ 

دیراذگن دینک و  حیحـصت  ار  اج  نآ تسین ، زادنا  مشچ دنـس  تھج  رد  اھاجک  دینیبب  دیجنـسب و  دیھدب ؛ رارق  هظحالم  دروم  ار  زادنا  مشچ دنـس  دـیتسھ -  شلووسم  اھامش 

هک تسا  ینایاقآ  امـش  کـیاکی  تیلووسم  هکلب  دراد -  هنیمز  نیا  رد  ار  تیلووسم  نیرتشیب  روھمج ، سیئر هچرگا  تسین -  روھمج  سیئر تیلووسم  طـقف  نیا  دروخب . هیواز 

. تسا نم  دکوم  شرافس  هتکن و  کی  نیا  دیھدب . رارق  لمع  یانبم  قاثیم ، کی  ناونعب  ار  زادنا  مشچ دنس  اعقاو  ینعی  دیراد . رارق  یئارجا  یاھھاگتسد  سار  رد 

اھهاگشناد  / ٠٧/٠٩/١٣٨۶ یاسور  دیتاسا و  رادید  رد  تانایب 

تفرشیپ نوچ  و  میدش . هتـشاد  هگن  بقع  میبقع ؛ نوچ  میھدیم ؟ جرخ  هب  شھوژپ  شناد و  هاگـشناد و  هب  طوبرم  لئاسم  ی  هنیمز رد  ار  شزیگنا  نیا  مامتھا و  نیا  ام  ارچ 

کی زا  دیئامرفب  ضرف  هک  یروشک  نالف  اب  میراد  قرف  ام  تسا . شتلع  نیا  مینک . یدج  راک  شخب  نیا  رد  هک  تسا  نیا  هب  هتسباو  ام  یمالـسا  یلم و  تیوھ  ام ، تزع  ام ،

تیوھ نینچ  الـصا  دـسریمن ؛ لاسدـص  هب  روشک  کی  ناونع  هب  اھنیا  تیدوجوم  ی  همھ هک  دنتـسھ  ام  ی  هقطنم رد  اـھروشک  زا  یـضعب  تسا . رادروخرب  تدـم  هاـتوک ندـمت 

خیرات رد  یرکذ  لباق  ی  هقباس چـیھ  هک  دنتـسھ  ام  ی  هقطنم نیمھ  رد  مھ  اھتلم  زا  یـضعب  هتـشادن و  دوجو  مان  نیا  هب  انعم و  نیا  هب  هتـشذگ  لاس  دـص  رد  یا  یئایفارغج

راد هشیر روشک  کی  ام  تلم  روشک و  اما  دـنراد . دوجو  یئاھروشک  روجنیا  رگید  فلتخم  یاھاج  رد  اپورا و  رد  نیتال ، یاکیرما  رد  دنتـسھ ؛ مھ  ایند  رگید  یاـھاج  رد  دـنرادن .

تخاون و اب  هچنانچ  رگا  میدـشیم .  هیذـغت  دـیاب  میوشب و  هیذـغت  میناوتیم  مھ  نامدوخ  ی  هتـشذگ زا  میدـیئورن ؛ هزات  ام  میراد ؛ هقباس  ام  میراد ؛ هشیر  خـیرات ، رد  ام  تسا ؛

اب گنھآ و  نآ  اب  میدوب . هلق  رد  زورما  میتفریم ، شیپ  ام  تخاون  نآ  اب  رگا  دینک ، هاگن  روشک  نیا  هب  یرجھ  متفھ  مشش و  مجنپ و  یاھنرق  ات  مالـسا  زا  دعب  ملع  دشر  گنھآ 

لماوع ریخا  لاس  دصیـس  تسیود  یاھنارود  رد  دـعب  دوب ، هاتوک  اـھتمھ  دـندوب ، باـبان  اـھتموکح  دراد ؛ لـیلحت  یـسررب و  یاـج  بوخ ، میتفرن ؟ ارچ  میتفرن ؛ شیپ  تخاون  نآ 

. میتفر مھ  ضیضح  فرط  هب  هکلب  میدرکن ، تکرح  تخاون  نآ  اب  ام  هک : تسا  نیا  تیعقاو  هرخالاب  هتشاذگ و  ریثات  یجراخ 

الاـح نادرگ ؛ هنحـص رادـنادیم و  دنتـسھ  یناـگبخن  ناـگبخن ، رادـیب ؛ تسا  یتـلم  تلم ، تیاـفک ؛ اـب  قیـال ، تسا  یتـموکح  تموـکح ، ـالاح  مینک . ناربـج  میھاوـخیم  ـالاح 

تقو کـی  میریگیم ، تسد  رـس و  هب  یھاـگ  میراذـگیم و  بیج  رد  راـختفا  ی  همانـسانش دنـس  کـی  ناونع  هب  ار  زادـنا  مشچ دنـس  تقو  کـی  بوخ ، مینک . ناربج  میھاوخیم 

هقطنم رد  میـشاب ، شخب  ماھلا میھاوخب  اـم  رگا  مینکیم . ادـیپ  راـک  هار نآ ، زج  زج  یارب  میروآ و  یم باـسح  هب  لمعلاروتـسد  کـی  ناونع  هب  ار  زادـنا  مشچ دنـس  هن ، تسھ 

. تسا نیا  ام  رارصا  دننک ؛ صخـشم  ار  اھنیا  دیاب  ارجا  ی  هقطنم رد  نالوئـسم  مینک ، نیعم  دیابن  ام  زادنا  مشچ دنـس  رد  ار  شراک  هار دراد . راک  هار نیا  میـشاب ، یملع  عجرم 

. تسا نیا  شزیگنا  نیا  مامتھا و  نیا  تلع  دریگب . ماجنا  لماک  بوخ و  تروص  هب  تسرد ، تروص  هب  شھوژپ  ملع و  لئاسم  ی  هنیمز رد  راک  نیا  میھاوخیم  ام 

ماجنا ار  اھراک  نیا  هک  میراچان  دوشب ، یلمع  دـیایب و  دوجو  هب  هدـش ، ینیب  شیپ روشک  یارب  هک  یملع  تیعجرم  نآ  دـنک و  ادـیپ  ققحت  زادـنا  مشچ دنـس  میھاوخب  رگا  ام 

حرطم هک  تسا  یئاھراعـش  فادـھا و  ندرک  یئارجا  یوس  هب  مھم  ی  هزاورد کـی  مھم ، ماـگ  کـی  ینعی  نیا  تسا . یملع  عماـج  ی  هشقن ی  هیھت شنیرتـمھم  هک  میھدـب ،

. تسا هدمآ  رد  نامتفگ  کی  تروص  هب  یملع  یاھطیحم  رد  هللادمحب  زورما  هدش و 
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تلود  / ٠٢/١٣٨٧/٠۶ تایھ  یاضعا  یروھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

دیاـب تسا . یقیقح  هار  یهشقن  کـی  یعقاو و  دنـس  کـی  اـتقیقح  نیا  داد . رارق  تلفغ  دروـم  یتسیاـبن  چـیھ  ار  زادـنامشچ  دنـس  تسا . زادـنامشچ  دنـس  هار ، یهـشقن 

صقان تسا  نکمم  دشاب ، تسرد  ناشتراظن  تسا  نکمم  دننکن ؛ تسا  نکمم  دننکب ، تراظن  تسا  نکمم  نارگید  الاح  دـینک . هبـساحم  ار  ناتدوخ  یتراظن  یاھھاگتـسد 

زاس و دعب  دینک ، لاعف  ار  یتراظن  یاھھاگتسد  تسا -  ساسح  رایسب  زادنامشچ ، فادھا  هب  ندیـسر  رد  شـشقن  هک  هیرجم -  یهوق  یهعومجم  دوخ  نورد  رد  اما  دشاب ؛

ادیپ یتفرشیپ  مینیبب  مینک و  هاگن  زادنامشچ ، دنس  مھد  لاس  هک  دشابن  روجنیا  ینعی  هتفر ؛ ولج  ردقچ  اھتـسایس  اھهمانرب و  مینیبب  ات  دیزادنیب  راکب  ار  یتراظن  یاھراک 

. تسا هدش  مھارف  اھهنیمز  ردقچ  میاهدش و  کیدزن  فادھا  نآ  هب  ردقچ  میاهتفر و  شیپ  ردقچ  دوش  مولعم  هک  دینک  دصر  ابترم  ار  اھنیا  یتسیاب  هن ، میاهدرکن ؛

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

نیا دـینک ، هجوت  نآ  هب  تسا  بوخ  اھناوج  امـش  هک  یاهتکن  کی  دـینیبب ، میاهدرک . ضوع  ار  تھج  ام  تسین . یبرغ  یاھھاگن  زا  یاهعطق  کی  اـقلطم  مھ  زادـنامشچ  دـنس 

اھامـش هک  یاهرمع  جـح و  نیمھ  میتشاد . اھزیچ  لـیبق  نیا  زا  مھ  مالـسا  رد  اـم  دراد ؛ لاکـشا  شتھج  اـما  درادـن ، یداریا  نآ  بلاـق  هک  تسھ  اـھزیچ  زا  یلیخ  هک  تسا 

یفاوط نیمھ  هدوب . تیلھاج  رد  تسا و  یلھاج  مسر  کی  جح  نیا  دـنریگیم ، رارق  نآ  ریثات  تحت  ناشکاپ -  یاھلد  نآ  اب  ام -  ناوج  رـسپ  ام و  ناوج  رتخد  ردـقنیا  دـیوریم و 

ناتـسبرع نوریب  رد  الاح  ناتـسبرع -  فارطا  زا  دوب ، مارح  یاھهام  نیمھ  مھ  جح  مسوم  هک  جح ، مسوم  رد  دـندرکیم . تیلھاج  نارود  رد  ار  فاوط  نیا  دـینکیم ، امـش  هک 

اوتحم و اما  دیھدیم ؛ ماجنا  امـش  هک  تسا  یراک  بلاق  نیمھ  راک ، بلاق  دننک . فاوط  هبعک  فارطا  هکنیا  یارب  دندمآیم ، هکم  هب  دنداتفایم و  هار  تشادن -  داقتعا  یـسک 

. دراد توافت  هجرد  داتشھ  دص و  راک ، تھج 

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

زا یلـصا ۴۴  یلک  یاھتـسایس  دـننام  یلوصا  یلک  یاھتـسایس  زا  یـضعب  غـالبا  روـشک و  هلاـس  تسیب  هرود ی  زادـنا  مشچ  دنـس  زا  لاـسجنپ  نیمود  ندوـب  یور  شیپ 

یا هلحرم  فادـھا  هب  یباـیتسد  یریگ  تھج  اـب  روـشک  مجنپ  هلاـسجنپ  هماـنرب ی  نوناـق  رتدوز  هچرھ  هـک  دـنک  یم  اـضتقا  رگید  فرط  زا  یناـھج  تـالوحت  یـضعب  فرطکی و 

هعسوت ی مجنپ  هلاسجنپ  همانرب ی  نوناق  نیودـت  هیھت و  یانبم  دـیاب  هک  مجنپ  هماـنرب  یلک  یاھتـسایس  کـنیا  ددرگ . هیھت  هلاـس  تسیب  زادـنا  مشچ  دنـس  اـب  بساـنتم 

. ددرگ یم  غالبا  دشاب ، ناریا  یمالسا  یروھمج 

...

. نآ ققحت  یارب  یلم  مزع  رواب و  تیوقت  هلاس و  تسیب  زادنا  مشچ  زا  کرتشم  کرد  داجیا 

....

. تراظن تیلباق  تیفافش و  تیاعر  اب  زادنامشچ  دنس  اب  هنایلاس  یاھهجدوب  هلاسجنپ و  همانرب  نایم  یفیک  یمک و  طابترا  یرارقرب 

ناویرم  / ١٣٨٨/٠٢/٢۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

یزیرهمانرب هتـشذگ  یاھنارود  یاھبیرخت  اھهصیقن و  اھدوبمک و  عفر  یارب  تدـمدنلب  یاـھحرط  یور  رب  هک  تسا  هدرک  ادـیپ  ار  تصرف  نیا  یمالـسا  یروھمج  هللادـمحب  زورما 

فظوم فلتخم  یاھـشخب  رد  و  هننقم -  یهوـق  رد  هچ  هیرجم ، یهوـق  رد  هچ  روـشک -  نالوئـسم  هک  تسا  مھم  ربـتعم و  رایـسب  دنـس  کـی  هلاـس  تسیب  زادـنامشچ  دـنک .

نیا رد  یگرزب  تیلوئسم  روشک  یهطقن  رھ  رد  دادعتسااب  ناناوج  دنمشوھ و  مدرم  دنوش . کیدزن  فادھا  نآ  هب  دننک و  بیقعت  ار  زادنامشچ  دنـس  نیا  ماگ  هب  ماگ  دناهدش 

نیب کرتـشم  تسا ؛ کرتـشم  یهفیظو  کـی  روـشک  ندرب  شیپ  روـشک ، نتخاـس  هک  منکیم  ضرع  ناـناوج  هب  صوـصخب  زیزع و  مدرم  امـش  هـب  نـم  دـنراد . شود  رب  هـنیمز 

فطعنم مود  یهجرد  یعرف و  طاقن  هب  ار  ام  ساوح  نھذ و  دنناوتن  روشک  تفرشیپ  نانمشد  هک  میشاب  بقارم  دیاب  یلیخ  دنتیلوئسم . یاراد  مھ  مدرم  مدرم ؛ نالوئسم و 

. مینک تکرح  اھفدھ  نیا  تمس  هب  میناوتب  لماک  تدحو  اب  همھ  ات  دننک ،

نافعضتسم  / ٠۶/١٣٨٨/٠۵ داینب  تسایر  هب  هدنزورف  دمحم  یاقآ  ددجم  باصتنا 

تاناکما ناوت و  یمامت  زا  ماظن ، یلک  یاھتـسایس  زادنا  مشچ  دنـس  تھج  رد  یغالبا و  یاھلمعلاروتـسد  ریاس  تیاعر  اب  داینب و  یدربھار  دنـس  بوچراچ  رد  دوریم  راظتنا 

. دیریگ هرھب  دوجوم 

تلود  / ١۶/١٣٨٨/٠۶ تئیھ  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

هک تفگ  ناوتب  دیاش  تفرگ . دیابن  مکتسد  ار  نیا  تسا ؛ یمھم  زیچ  زادنامشچ  دنس  نیا  دیجنسب . زادنامشچ  دنس  صخاش  اب  ار  تلود  یراک  یاهمانرب و  یاھیریگتھج 

راھچ نالا  دینیبب  دـینک  هاگن  تسا . مھم  زادـنامشچ  دنـس  تسا . تدـمدنلب  نالک و  هاگن  کی  میرادـن . تیمھا  نیا  هب  روشک  رد  ار  یدنـس  چـیھ  ام  یـساسا ، نوناق  زا  دـعب 

؛ میاهتفر شیپ  رتشیب  لاس  راھچ  زا  هک  تسا  نیا  اعدا  کی  میاهتفر ؟ شیپ  ردقچ  میراد . زادنامشچ  نیا  نایاپ  هب  لاس  هدزناش  ام  ینعی  هتـشذگ ، زادنامشچ  دنـس  زا  لاس 

دنـس نیا  رد  دوـشب . هظحـالم  دـیاب  تسرد  دوـشب ؛ هدیجنـس  تسرد  دـیاب  اـھنیا  میاهتفر . شیپ  لاـس  راـھچ  نیا  فـصن  میاهتفر ؛ شیپ  رتـمک  هن ، هـک  تـسا  نـیا  اـعدا  کـی 

نیمھ هک  مینادب  مھ  دیاب  تقو  نآ  مینامیم . بقع  میـسرن ، هدنیآ  نآ  هب  رگا  تسا . هتـسیاش  مزال و  هدنیآ  نیا  ناریا  تلم  یارب  هک  هدش  هتفرگ  رظن  رد  یاهدـنیآ  زادـنامشچ ،

یاھیدـنبنامز مینک ، میظنت  ار  تعرـس  دـیاب  دـننکیم . تکرح  دـنراد  مھ  اـھنآ  دنتـسین ؛ تباوث  همھ  مھ  اـم  فارطا  مینکیم ، تکرح  فدـھ  نآ  تمـس  هب  میراد  اـم  هک  روـط 

هداد ماجنا  ار  شدوخ  تسرد  راک  دوخ  مھس  رد  تلود  نیا  ینعی  میسرب . زادنامشچ  فدھ  هب  اعقاو  میناوتب  هک  مینک  میظنت  ار  تعرـس  نیا  یروج  مینک ؛ میظنت  ار  اھهمانرب 

. دشاب

یربھر  / ١٣٨٨/٠٧/٠٢ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

هب هک  میدرک  مولعم  تسا . یمھم  زیچ  یلیخ  تساجک ؛ یدام  یروشک و  یاھتفرشیپ  ظاحل  زا  ام  طخ  هک  هدرک  صخـشم  لاس ١۴٠۴ ، ات  هک  میراد  زادنامشچ  دنس  کی  ام 

هب عجار  دـننک ؛ لیدـبت  سای  تابجوم  هب  ار  اـھنیا  دـنھاوخیم  تسا . توق  یاـھهطقن  اـھنیا  تسا ، دـیما  لـماوع  اـھنیا  مینکب . تکرح  دـیاب  یقیرط  هچ  زا  میـسرب و  دـیاب  اـجک 

تاباختنا هب  عجار  درادن ؛ یتیمھا  یلیخ  اھنیا  دنیوگیم  دوشب ، ثحب  یملع  یاھتفرشیپ  هب  عجار  هدشن ؛ یھجوت  دنس  نیا  هب  اقآ  دنیوگیم  دوشب ، تبحص  زادنامشچدنس 

طاقن نیا  یهمھ  ینعی  یفرط ! کی  رد  ناوج  ات  دـنچ  فلخت  هب  دـننکیم  هراـشا  دوشب ، تبحـص  اـھناوج  هب  عجار  دـنروآیم ؛ شیپ  ار  اھهشدـخ  اھهھبـش و  نیا  دوشب ، ثحب 

. دننک گنرمک  اھمشچ  رد  دننکیم  یعس  ار  اھنیا  تسھ ، ازفادیما  شاهمھ  هک  یاهتسجرب  یاھهلق  نیا  تبثم ،

یوضر  / ١٣٨٩/٠١/٠١ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

اب رگیدـکی  رـس  تشپ  هک  یئاـھتلود  تسا . یـشزرااب  دنـس  نیا  یمالـسا -  یروـھمج  یهلاـس  تسیب  زادـنامشچ  دنـس  ینعی  تسا -  هدـش  نییعت  ینـشور  زادـنامشچ 

یدعب تلود  هب  ار  راک  یهلابند  دنورب و  ار  هار  زا  یـشخب  مادـک  رھ  دـننک ؛ صخـشم  ار  فادـھا  زادـنامشچ ، دنـس  نیا  ساسا  رب  دـنناوتیم  دـنیآیم ، راک  رـس  رب  مدرم  باختنا 

. تسا یمالسا  یروھمج  ماظن  شزرااب  تاناکما  زا  یکی  زادنامشچ ، دنس  دوجو  دنراپسب .

یمالسا  / ١٣٨٩/٠١/١۶ یروھمج  ماظن  نالوئسم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 
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یمھم یلیخ  فادـھا  زادـنامشچ ، فادـھا  مینک . نیمات  ار  زادـنامشچ  هللااشنا  میناوتب  ات  هناگهس ، یاوق  هناـگهس و  یاھهاگتـسد  یراـکمھ  هب  مراد  دـکوم  یهیـصوت  نم 

رد یضرف  یدنبنامز  زا  ام  هک  مینکیم  هدھاشم  نالا  درادن . مھ  یداعبتـسا  چیھ  تسا و  نکمم  نیا  دیوریم ؛ مھ  رتولج  فادھا ، نآ  زا  دینک ، فعاضم  تمھ  رگا  هتبلا  تسا .

نآ قبط  امتح  اھشخب  زا  یضعب  رد  اما  میـشاب ، بقع  هدرخ  کی  مھ  اھـشخب  زا  یـضعب  رد  تسا  نکمم  میتسھ . مھ  ولج  اھـشخب  زا  یـضعب  رد  زادنامشچ ، فادھا  دروم 

رتولج میناوتب  ام  هک  تسھ  انعم  نیا  هب  جایتحا  میورب . مھ  رتولج  فادـھا  نآ  زا  ناوتیم  میرادـن . یلکـشم  میتسھ و  مھ  ولج  دراد ، نھذ  رد  ناـسنا  هک  یـضرف  یدـنبنامز 

. تسا مزال  فعاضم  تمھ  سپ  مینک . شالت  مینک ، تکرح  میناوتب  میورب ،

ناوج  / ١٣٨٩/٠٧/١۴ ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

تاعالطا مراد ، یرتشیب  یاھرامآ  نم  هتبلا  دینادیم ؛ مھ  دـیاش  دـینادب -  ار  نیا  امـش  تسا . سوسحم  هتـشذگ  لاس  نیدـنچ  لوط  رد  تیقفوم ، باتـش و  ریـسم ، نیا  رد 

هـشوگ یـضعب  هتبلا  هتفرگ . ماجنا  یگرزب  یاـھراک  هداد و  ماـجنا  هنیمز  نیا  رد  یمیظع  تکرح  کـی  روشک  ریخا ، لاـس  هد  تشھ  تفھ  رد  هک  مراد -  یرتیئزج  رتعیـسو و 

، تکرح لفاغ . زا  رتدب  مھ  یـضعب  دـنلفاغ ، اھنیا  زا  یـضعب  دـنیوگیم . غورد  دـنیوگیم ، دوخیب  اما  دـننکیم ؛ یفابیفنم  ینیرفآسای و  هاگـشناد ، نوریب  هاگـشناد و  یوت  رانک ،

دادعتـسا هک  دـنداد  ناشن  یملع  ناریدـم  اھهاگـشناد ، یملع ، یهعومجم  ناناوج ، تلم ، هتفرگ . ماجنا  یگرزب  یاـھراک  اـھلاس  نیا  رد  تسا . هدوب  یقفوم  تکرح  اـفاصنا 

. میاهدرک تفرشیپ  ام  نیاربانب  تسام . رظن  دروم  هک  یتکرح  نیا  یارب  دراد  دوجو  یبوخ 

ینعی نیعم ، دعوم  زا  لبق  ام  روشک  هک  تسا  نیا  یناریا  ریغ  یناریا و  ناسانـشراک  زا  یھجوت  لباق  دادعت  رظن  میورب . شیپ  رتهناراودـیما  ام  هک  دـنکیم  اضتقا  تفرـشیپ  نیا 

ناـیم رد  یملع  لوا  یهبتر  ینعی  دیـسر ؛ دـھاوخ  هدـش ، هداد  هدـعو  زادـنامشچ  رد  هک  یزیچ  نآ  هب  تسا -  هلاـس  تـسیب  زادـنامشچ  یهماـنرب  یهرود  ناـیاپ  هـک   - ١۴٠۴

مینک و اکتا  نامدوخ  یورین  هب  میھدـن ، تسد  زا  ار  اھهظحل  میـشاب ، راودـیما  سپ  دراد . دوجو  هک  تسا  یباتـش  رطاـخ  هب  نیا  تسا ؛ نیا  اـھدروآرب  یمالـسا . یاـھروشک 

. میھد همادا  مزال  طئارش  اب  تیمیمص و  اب  تیدج ، اب  ار  تکرح 

ناوج  / ١٣٨٩/٠٧/١۴ ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

؛ دندرک یاهبـساحم  کی  ام  رتفد  رد  لوئـسم  ناردارب  دننک . تورث  دـیلوت  روشک  رد  دـنناوتب  یتسیاب  یتعنـص  یملع و  یاھهتفای  تسا . مھم  یلیخ  یزاسیراجت  یهلئـسم 

زا ینعی  مینک ؛ نیمات  ناینبشناد  یراجت  یاھتیلاعف  ناینبشناد و  عیانـص  هار  زا  ار  روشک  دمآرد  زا  دصرد  تسیب  لقادح  میناوتب  دیاب  ام  لاس ١۴٠۴  ات  هک  تسا  نیا  اھنآ  رظن 

. دشابن رود  سرتسد  زا  یلیخ  دیاب  هک  تسا  یزیچ  نیا  یملع . تالوصحم  شورف  لحم 

روشک  / ٢۶/١٣٩٠/٠۵ یداصتقا  یاھشخب  نالاعف  رادید  رد  تانایب 

لاس لاسما  هدش ؛ مامت  دشاب ، هعسوت  مراھچ  یهمانرب  هک  همانرب ، کی  هتـشذگ . شمراھچ  کی  دودح  هدش -  هراشا  هک  روط  نیمھ  زادنامشچ -  یهلاس  تسیب  نارود  زا 

رایـسب یاـھراک  تسھ ، مھ  تسرد  اھـشرازگ  نیا  دیدینـش و  دـنداد و  هک  یئاھـشرازگ  قبط  هتفرگ . ماـجنا  اـھراک  یلیخ  مراـھچ  یهماـنرب  رد  هتبلا  میمجنپ . یهماـنرب  لوا 

رد هدـش  مالعا  یاھتـسایس  تسا . تسرد  اھیراذگتـسایس  دریگب . ماـجنا  دـیاب  هتفرگن و  ماـجنا  هک  تسھ  مھ  اـھراک  زا  یخرب  لاـح  نیع  رد  نکیل  هتفرگ ؛ ماـجنا  یمھم 

گنھامھ مھ  اـب  شاهمھ  هدـش -  غـالبا  هک  یئاـھنیا  لصا ۴۴ -  یاھتـسایس  لاغتـشا و  یلک  یاھتـسایس  یرادا ، ماظن  یلک  یاھتـسایس  فرـصم ، یوگلا  حالـصا  یهزوح 

هراشا هک  یتیفرظ  نیا  زا  تسناوت  میھاوخ  یلیخ  اـم  دـنک ، ادـیپ  ققحت  تیعقاو  ملاـع  رد  میربب و  شیپ  مینک و  میظنت  اھتـسایس  نیا  قبط  رب  ار  هماـنرب  میناوتب  رگا  تسا .

. دنکیم نیمات  ار  یداصتقا  کرحت  فلتخم  یاھهیال  ماجسنا  دروآیم و  دوجو  هب  ار  یماجسنا  کی  اھتسایس  نیا  مینک . هدافتسا  مدرک ،

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

نودب مینک . تیاعر  امتح  ار  نیا  ام  دیاب  تسا ؛ یتسدالاب  دنس  کی  تسا ، هدش  یراذگفدھ  زادنامشچ  نیا  تسا . زادنامشچ  هب  ندیـسر  یهلئـسم  رگید ، یهلئـسم  کی 

بقع هچنانچ  رگا  تسا -  هقباسم  نادیم  هک  نادیم -  نیا  رد  هدش . حرطم  مھ  هقطنم  یداصتقا  لوا  تردق  زادنامشچ ، رد  دیـسر . میھاوخن  زادـنامشچ  هب  یداصتقا ، داھج 

یموـمع و شلاـچ  نیا  رد  هک  تسا  نیا  هلئـسم  تسین ؛ حرطم  یمـشچمھ  مشچ و  یهلئـسم  هک  دـش  حرطم  مھ  هـسلج  نآ  رد  زور  نآ  دروـخ . میھاوـخ  هبرـض  میدـنام ،

نیا رطاخ  هب  زادـنامشچ ، فادـھا  هب  ندیـسر  ام و  یداصتقا  تفرـشیپ  دـش . دـھاوخ  لاماپ  دـنام ، بقع  یـسک  رگا  نامز ، زا  یهھرب  نیا  رد  اھتلود  یمومع  تاکرحت  نادـیم 

زاین نیا  میسرب ؛ اجنآ  هب  دیاب  دمآ . دھاوخ  دراو  ام  هب  یکلھم  تابرض  انایحا  دش ؛ دھاوخ  یتخس  تابرض  راچد  ام  روشک  ام و  تلم  میدیـسرن ، اجنآ  هب  هچنانچ  رگا  هک  تسا 

هطلس و رابکتـسا و  ماظن  زورما  یمالـسا ، ماظن  هک  تسا  نیا  تقیقح  درادن . دوجو  یاهراچ  نیا  زج  یمالـسا ، بالقنا  فادھا  اب  میھدیم ، میراد  ام  هک  یراعـش  اب  تسام .

دھاوخن مھ  ام  تلم  هب  صوصخم  تسا و  فیصوت  لباق  ریغ  شیاھتراسخ  نادیم ، نیا  رد  ندروخ  تسکـش  هدش . زاغآ  هک  تسا  یتکرح  کی  نیا  هتفرگ ؛ شلاچ  هب  ار  داحلا 

. تسا یداصتقا  تفرشیپ  اھنیا ، یهلمج  زا  تسا ؛ مزال  مھ  یرگید  نوگانوگ  یاھرازبا  تسین ؛ نکمم  رازبا  نیا  اب  یزوریپ  نیا  دش . زوریپ  اعطق  نادیم  نیا  رد  دیاب  اذل  دش ؛

هاشنامرک  / ١٣٩٠/٠٧/٢٠ مدرم  گرزب  عامتجا  رد  تانایب 

میتسناوتن ام  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  تسھ ، یماکان  هک  یئاـج  رھ  میدـش . قفوم  اـم  دـنتفرگ ، راـک  هب  دنتخانـش و  ار  مدرم  یاـھیئاناوت  روشک  نیلوئـسم  هک  یئاـج  رھ 

، راکتبا اب  تقد ، اـب  تراـھم ، اـب  دـنناوتب  دـیاب  نیلوئـسم  روشک ، نوگاـنوگ  لـئاسم  یهمھ  رد  میرادـن . مک  هدـشن  لـح  لـئاسم  اـم  مینک . نیماـت  هصرع  نآ  رد  ار  مدرم  روضح 

رھ یناوج ، رھ  ات  دننک -  زاب  ار  هار  دنتـسناوت  یناسک  دش ؛ زاب  هار  داتفا ، قافتا  نیا  گنج  راوشد  رایـسب  یهصرع  رد  هک  نانچمھ  دننک -  ادیپ  مدرم  روضح  یارب  ار  یئاھهار 

دیلوت روشک ، داصتقا  دوشیم . مھ  داصتقا  رد  دوشیم ، مھ  نوگانوگ  یاھهنیمز  رد  دشاب . زاب  شیارب  هار  دنک ، تکرش  گرزب  راک  نیا  رد  دھاوخب  هک  ینز  رھ  یدرم ، رھ  یریپ ،

نیودـت ام  هک  ار  لصا ۴۴  یاھتـسایس  دـنک . ادـیپ  یئافوکـش  ربارب  نیدـنچ  مدرم ، یاھهزیگنا  اب  مدرم ، یاھراکتبا  اب  مدرم ، لوپ  اب  مدرم ، تمھ  یهلیـسو  هب  دـناوتیم  روشک 

ار لصا ۴۴  یاھتسایس  ام  میدیمان ؛ تلادع » تفرـشیپ و  یهھد   » ار هھد  نیا  ام  تسا . هدش  صخـشم  یئاھفدھ  روشک ، یهدنیآ  یارب  دوب . هتکن  نیمھ  ساسا  رب  میدرک ،

ینیبعقاو ساسا  رب  اھیراذگتسایس  نیا  یهمھ  مینکیم . میدرک و  نیودت  ار  هلاسجنپ  یاھهمانرب  یاھتـسایس  میدرک ؛ نیودت  ار  هلاستسیب  زادنامشچ  ام  میدرک ؛ نیودت 

؛ دنکیم قیبطت  اھتیعقاو  اب  نیا  هن ، دنسیونب ؛ هلاستسیب  زادنامشچ  ای  هلاسجنپ  تسایـس  ناشدوخ  تامھوت  اب  دنـشاب و  هتـسشن  یاهدع  کی  هک  تسین  روجنیا  تسا .

. تسا روشک  یاھتیعقاو  هب  یکتم 

، تسا هدـش  هتفرگ  رظن  رد  هک  ینارود  زا  رتدوز  یتـح  اھفدـھ  نیا  دوش ، نیماـت  اھفدـھ  نیا  یارب  اـھهار و  نیا  رد  مدرم  روـضح  رگا  تسا . هدـش  نییعت  یاھفدـھ  اـھنیا  بخ ،

مھف لباق  یلمع و  یاھلومرف  ار ، اھلدـم  ار ، اھهنیمز  دـیاب  نیلوئـسم  هک  تساـجنیا  تسا . یلـصا  یهتکن  ناـمھ  نیا ، تسا ؟ یروج  هچ  مدرم  روضح  دـش . دـھاوخ  لـصاح 

هب هننقم  یهوق  مھ  هیئاضق ، یهوق  مھ  هیرجم ، یهوق  مھ  درک . ار  اھراک  نیا  دوشیم  یـشخب  رھ  رد  دننک . مھارف  مدرم  تکراشم  یارب  ار  شخبدامتعا  یاھلومرف  ار ، مومع 

 - دنتـسھ یعیـسو  میظع و  رـشق  هک  ام -  ناناوج  یناوج  طاشن  زا  مدرم ، یهزیگنا  ورین و  زا  مدرم ، رکف  زا  مدرم ، راکتبا  زا  دننک ؛ نیمات  ار  نیا  دـنناوتیم  دوخ  صاخ  یهویش 

، تسا هدش  فلتخم  یاھهنیمز  رد  یئاھراک  هتبلا  دریگب . ماجنا  نیلوئسم  یوس  زا  فافش  راکوزاس  اب  هللااشنا  دیاب  هک  تسا  یئاھراک  وزج  نیا  دننک ؛ هدافتـسا  دنناوتیم 

تکرح نیا  رد  هک  دـنادب  رکتبم  کی  رگتعنـص ، کـی  ریپ ، کـی  ناوج ، کـی  اـت  درک ، نیماـت  ار  مدرم  یهمھ  روضح  درک و  راـک  دوشیم  نیا  زا  شیب  اـما  تسا ؛ هدـش  زاـب  یئاـھهار 

. هتشذگ لثم  دسریم ؛ ناماس  هب  یراکوزاس  نینچ  کی  اب  زیچ  همھ  دریگیم . رارق  اجک  رد  یمومع 

ناوج  / ١٣٩١/٠٧/١٢ ناگبخن  یلم  شیامھ  نیمشش  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

 ????« زادنا مشچ  دنس   » 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 11هاگياپ  هحفص 8 
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؛ تسا هقباسم  اما  دـیاهبخن ، امـش  زورما  دـینامب . یقاب  یگبخن  زارط  رد  دـینک  یعـس  دـینادب . هار  زاغآ  رد  ار  دوخ  میدرک  ضرع  زیزع . ناگبخن  امـش  تیلوئـسم  دروم  رد  اـما 

زادـنامشچ دنـس  رد  ام  دـنک . ادـیپ  تسد  یرتالاب  باصن  هب  ناسنا  دـشاب  مزـال  دـشابن ؛ یگبخن  باـصن  رادـقم ، نیا  هک  دـسرب  یدـح  هب  روشک  یملع  حطـس  تسا  نکمم 

، تسا هک ١٣٩١  الاح  اما  لاس ١۴٠۴ ، دیتفگ  امش  اقآ  دنیوگیم  نیلوئسم  زا  یضعب  میـشاب . هقطنم  لوا  یهبتر  رد  یملع ، ظاحل  زا  لاس ١۴٠۴  رد  هک  میدروآ  هلاس  تسیب 

نیا دـیناوتب  دـیاب  میراـک . لوا  میھار ، طـسو  تسین ، هار  رخآ  ـالاح  تسین . فرح  نآ  نیا ، اـما  تسا ؛ تسرد  فرح  نیا  بخ ، میتسھ . هقطنم  لوا  یهبتر  رد  یملع  ظاـحل  زا 

؛ دـیدرک یـشھج  کی  دـیتفگ و  یلعای  کی  دراد . مزال  راک  یلیخ  تسیچ ؟ یرادـھگن  نیا  یاضتقا  دـینیبب  دـیراد ؛ هگن  اـت ١۴٠۴  تسا -  لاـسما  هک  زا ١٣٩١ -  ار  یلوا  یهـبتر 

شالت دـنراد  مھ  اھنآ  دنـشاب ؛ رتالاب  یهبتر  دنـشاب ، لوا  یهبتر  دـنھاوخیم  مھ  نارگید  هقطنم ، رد  دناهتـسشنن . راکیب  هک  نارگید  اما  لوا ؛ یهبتر  هب  دیدیـسر  بوخ ، یلیخ 

رد میدرک ، ضرع  هک  روط  نامھ  دیـشاب . هتـشاد  یراذگرثا  دیاب  دنکیم ؛ قدص  نیا  انیع  مھ  امـش  صاخـشا  دروم  رد  دینک . ظفح  ار  یگبخن  نیا  دیناوتب  دیاب  نیاربانب  دننکیم .

. تسا ناگبخن  مھم  فئاظو  وزج  تسا ، یمھم  راک  کی  نیا  دیھد ؛ قوس  ندش  هبخن  تمس  هب  ار  ناتدوخ  نوماریپ  یاضف  دیناوتب  دیاب  یناگبخن ، یهکبش  نیا 

درونجب  / ١٣٩١/٠٧/١٩ مدرم  عامتجا  رد  تانایب 

، تسا یتسینویھص  ثیبخ  کانرطخ  یهکبش  مھ  اھنمشد  سار  رد  دندرک ، عورش  اھنآ  مھ  ار  ینمـشد  دراد ، نمـشد  یهعومجم  کی  اب  یئورایور  یهصرع  کی  ناریا  تلم 

یهنیک دندرک ؛ تفلاخم  یمالسا  یروھمج  یمالـسا و  بالقنا  اب  بالقنا  لوا  زا  اھنیا  دناهکبـش . نیا  ریثات  تحت  اکیرمآ  تلود  صوصخب  یبرغ و  یاھتلود  اضعب  هنافـساتم  هک 

زا یخرب  مھ  فرط  کـی  تسا ، ناریا  تلم  فرط  کـی  یئوراـیور ، یهنحـص  نیا  رد  ـالاح  تسا . روـج  نیمھ  مـھ  نـالا  دـناهتفرگ ؛ لد  هـب  دـناهدرک ، بـالقنا  هـک  ار  یمدرم  نـیا 

یاراد تسا ، مزع  یاراد  ام  تلم  مینیبیم  مینکب ، نامزیزع  تلم  هب  هاگن  کـی  رگا  مینکیم ، هاـگن  ار  هصرع  یتقو  دـننکیم . ینمـشد  ناریا  تلم  اـب  هنازروهنیک  هک  یئاھتردـق 

نادـیم رد  دـھدیم : ناشن  دراد  ار  شدوخ  اھنادـیم  یهمھ  رد  ناوج ، لسن  روضح  نیا  تسا . شالترپ  هزیگنارپ و  ناوج  لـسن  یاراد  تسا ، رترب  دادعتـسا  یاراد  تسا ، دـیما 

یاھیگدامآ رد  مھ  زورما  سدـقم ؛ عاـفد  رد  دـمآ ، شیپ  هک  یتقو  نآ  یعاـمتجا ؛ نوگاـنوگ  یاھنادـیم  رد  یرواـنف ، نادـیم  رد  دـننکیم ؛ فارتعا  نآ  هب  اـیند  رد  زورما  هک  ملع ،

نداـعم دراد ، مھ  یعیبـط  عباـنم  دراد ، مھ  ار  وـلج  تمـس  هب  تکرح  یارب  مزـال  یاـھرازبا  دراد ، مھ  ار  هلاـس  تسیب  زادـنامشچ  دراد ؛ ناریا  تـلم  زورما  ار  اـھنیا  نوگاـنوگ .

. دراد مھ  دنمشزرا 

ابیرقت مھ  ام  روشک  میئایند ، تیعمج  مدـصکی  ابیرقت  ام  ماهتفگ : اھراب  نم  تسا . رتشیب  ناھج  طسوتم  زا  میراد ، راـیتخا  رد  یـساسا  عباـنم  زا  ناـمروشک  رد  هک  ار  هچنآ 

لثم میلوا ؛ یهجرد  ایند  یاھروشک  یهمھ  نایم  رد  عبانم ، زا  یـضعب  رد  تسا . رتشیب  رایـسب  مدـصکی  زا  میراد ، ام  هک  یایلـصا  عباـنم  اـما  تساـیند ؛ تعـسو  مدـصکی 

. تسام تایصوصخ  نیا  میتسھ . ام  تسرھف ، سار  رد  ایند ، یاھروشک  یهمھ  نایم  رد  زورما  هک  زاگ -  تفن و  یژرنا -  عبانم 

شرورپ  / ١٣٩٢/٠٢/١٠ شزومآ و  ماظن  رد  لوحت  داجیا  یلک  یاھتسایس  غالبا 

 ... روشک شرورپ  شزومآ و  ماظن  رد  لوحت  داجیا  یلک  یاھ  تسایس 

یمالـسا یروھمج  هلاس  تسیب  زادـنا  مشچ  دنـس  فادـھا  ققحت  روظنم  هب  ناھج  هقطنم و  حطـس  رد  یفیک  یمک و  یاھصخاش  رظن  زا  شرورپ  شزومآ و  هاگیاج  اـقترا 

. ناریا

تلود  / ٠۶/١٣٩٢/٠۶ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

بیسآ و امتح  میدش ، جراخ  هچنانچ  رگا  لیر  نیا  زا  تسا ؛ لیر  نوناق  تسا . مھم  یلیخ  ییارگنوناق  بخ  تسا . ییارگنوناق  یهلئسم  یمالـسا ،] تلود   ] یدعب صخاش 

رھ هک  رھ  وشبلب و  هب  یھتنم  هک  ینوناق ] دوشن [ -  لمع  هچنانچ  رگا  مھ  بویعم  نوناق  نامھ  اما  تسا ؛ بویعم  نوناق  یھاگ  تسا ، صقاـن  نوناـق  یھاـگ  تسا . همدـص 

وزج و  دوشب . هنیداھن  دـیاب  نیا  اھھاگتـسد  یهعومجم  رد  درک ؛ هنیداھن  دـیاب  ار  نیا  تسا .] نوناق [  هب  ندرک  لمع  ررـض  زا  رتشیب  ندـشن ، لـمع  نآ  ررـض  دـش -  دـھاوخ  هک 

لیبق زا  یلاع  یاھاروش  تابوصم  زادـنامشچ ، دنـس  یلک ، یاھتـسایس  لثم  دراد ؛ دوجو  روشک  رد  هناتخبـشوخ  زورما  هک  تسا  یتسدالاب  دانـسا  تیاعر  نوناـق ، تیاـعر 

تبحص مھ  نیا  زا  رتشیب  مدرک ، تبحص  ارـصتخم  نآ  هب  عجار  یناحور  رتکد  یاقآ  اب  دوب  زوریرپ  زورید  نم  هک  یزاجم ؛ یلاع  یاروش  لیبق  زا  یگنھرف ، بالقنا  یلاع  یاروش 

اروش نیا  میتسـشن و  اوق  زا  یاهعومجم  و  هوق ، هس  یاسور  روضح  اب  هتعاس  راھچ  هس  یهسلج  راھچ  دیاش  قاتا  نیمھ  رد  ام  هک  یزاجم -  یلاع  یاروش  درک ، میھاوخ 

ییارگنوناـق و نیا  دوشب . لـمع  دـیاب  تاـبوصم  نیا  قبط  رب  دـننادب و  ربـتعم  یتسیاـب  ار  تاـبوصم  نیا  دراد ، یتاـبوصم  تسا -  یمھم  یهلئـسم  رایـسب  هدـش و  لیکـشت 

. تفر دھاوخ  نیب  زا  اھبیسآ  زا  یلیخ  املسم  داتفا ، اج  هچنانچ  رگا  یرادمنوناق 

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

دھعتم و یناسنا  یورین  زا  یرادروخرب  همھ ، زا  رتمھم  هدرتسگ و  یاھتخاسریز  عونتم و  ینغ و  عبانم  رئاخذ و  یدام و  یونعم و  راشرس  یاھدادعتـسا  اب  یمالـسا  ناریا 

هن دـنک  یوریپ  تسا ، یتمواقم  داصتقا  نامھ  هک  یمالـسا  یبالقنا و  گنھرف  زا  هدـمآرب  یملع  یموب و  یداصتقا  یوگلا  زا  رگا  تفرـشیپ ، یارب  خـسار  مزع  یاراد  دـمآراک و 

ینیشنبقع تسکش و  هب  هدرک ، ییارآفص  گرزب  تلم  نیا  ربارب  رد  رایع  مامت  یداصتقا  گنج  کی  لیمحت  اب  هک  ار  نمشد  دیآیم و  قئاف  یداصتقا  تالکشم  همھ  رب  اھنت 

نآ رد  یسایس و ...  یداصتقا ، یلام ، یاھنارحب  دننام  رایتخا ، زا  جراخ  تالوحت  زا  یـشان  یاھینانیمطایب  تارطاخم و  هک  یناھج  رد  تسناوت  دھاوخ  هکلب  درادیم ، او 

، هلاس تسیب  زادـنامشچ  دنـس  یـساسا و  نوناق  لوصا  اھنامرآ و  ققحت  تفرـشیپ و  موادـت  فلتخم و  یاھهنیمز  رد  روشک  یاھدرواتـسد  ظـفح  اـب  تسا ، شیازفا  هب  ور 

. دشخب تینیع  ار  مالسا  یداصتقا  ماظن  زا  شخبماھلا  یئوگلا  دزاس و  ققحم  ار  ورشیپ  ایوپ و  ارگنورب ، ازنورد و  ناینب ، تلادع  یروانف ، شناد و  هب  یکتم  داصتقا 

اـصوصخ هتـشذگ ، یاھتسایـس  لیمکت  همادا و  رد  هک  یتمواقم  داصتقا  یلک  یاھتسایـس  ماظن ، تحلـصم  صیخـشت  عمجم  اب  تروشم  زا  سپ  مزـال و  هقادـم  اـب  نونکا 

. ددرگیم غالبا  تسا ، یلاع  فادھا  نیا  یوس  هب  روشک  داصتقا  حیحص  تکرح  دربھار  هدش و  نیودت  یھاگن  نینچ  اب  یساسا و  نوناق  لصا ۴۴  یلک  یاھتسایس 

هنیمز و فلتخم ، یاھهصرع  یارب  هار  هشقن  نیودت  مزال و  تاررقم  نیناوق و  هیھت  اب  دـننک و  نآ  یارجا  هب  مادـقا  صخـشم ، یدـنبنامز  اب  گنردیب و  روشک  یاوق  تسا  مزال 

نوچمھ زین  ناریا  گرزب  تلم  یداـصتقا  هساـمح  یھلا  لـضف  هب  اـت  دـنروآ  مھارف  سدـقم  داـھج  نیا  رد  ار  یداـصتقا  نـالاعف  همھ  مدرم و  ینیرفآشقن  یارب  بساـنم  تصرف 

. مراتساوخ مھم  رما  نیا  رد  ار  ناگمھ  قیفوت  لاعتم  دنوادخ  زا  دیامن . خر  نایناھج  مشچ  ربارب  رد  یسایس  هسامح 

یوضر  / ١٣٩٣/٠١/٠١ رھطم  مرح  رد  تانایب 

ییاھراک نیا  زادنامشچ و  دنـس  لصا ۴۴ ، یاھتـسایس  نیا  لثم  یرازفامرن  تسا ؛ یرازفاتخـس  یرازفامرن و  یاـھتخاسریز  دراد ، دوجو  روشک  رد  هک  یرگید  تیفرظ  کـی 

داصتقا تفرـشیپ  یارب  یبوخ  رایـسب  یاھهنیمز  اھنیا  اھنیا ؛ لاثما  هناخراک و  لپ و  دس و  هداج و  لثم  نوگانوگ  یاھتخاسریز  نینچمھ  هتفرگ و  ماجنا  لاس  دنچ  نیا  رد  هک 

. تسا روشک  کی  یاھتیفرظ  اھنیا  تسا ، روشک 

١٣٩٣/٠۶/٢٩ /  « یروانف ملع و   » یلک یاھتسایس  غالبا 

میحرلا نمحرا  مسب هللا 

( یروانف تاقیقحت و  یلاع ، شزومآ  ماظن   ) یروانف ملع و  یلک  یاھتسایس 

...

: رب دیکات  اب  یملع  ییافوکش  زادنامشچ و  دنس  فادھا  هب  یبایتسد  روظنم  هب  روشک  یتاقیقحت  یشزومآ و  ماظن  راتخاس  درکلمع و  یزاس  هنیھب  - ٢

 ????« زادنا مشچ  دنس   » 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 11هاگياپ  هحفص 9 
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...

. یروهرھب اقترا  عبانم و  هنیھب  فرصم  رب  دیکات  اب  لاس ١۴٠۴  نایاپ  ات  یلخاد  صلاخان  دیلوت  لقادح ۴ % هب  شھوژپ  قیقحت و  هجدوب  شیازفا  - ٢-٨

امیس  / ١٣٩٣/٠٨/١٧ ادص و  نامزاس  تسایر  هب  زارفارس  دمحم  یاقآ  باصتنا 

زین تلم و  یمومع  جیـسب  رما  رد  هنارکتبم  هبناجهمھ و  یاهناسر  ینابیتشپ  هفیظو  روشک ، تفرـشیپ  قوشم  کرحم و  روتوم  ناونع  هب  نینچمھ  امیـس  ادـص و  ناـمزاس 

. دراد شود  رب  ار  روشک  زادنامشچ  دنس  ققحت  ماظن و  نالک  یاھتسایس  یارجا  فادھا و  نیمات  تھج  رد  ییارجا  یاھتیریدم  هب  کمک 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٩۴ رھطم  مرح  رد  تانایب 

لاستسیب هتـشذگ ؛ همین  زا  هک  میدرک  یفرعم  میدرک و  نیعم  تفرـشیپ  تلادـع و  یهھد  ناونعهب  ام  ار  هھد  کی  تسا . هتـشذگ  همین  زا  تفرـشیپ  تلادـع و  یهھد  زورما 

، تسا ام  یور  لباقم  رد  رگید ]  ] لاس هد  تسا ؛ هتشذگ  نآ  لاس  هد  میدرک ، یراذگتسایس  میدرک و  نیعم  زادنامشچ  یارب  هک  یلاس  تسیب  دیـسر ، همین  هب  زادنامشچ 

. دوشیم رتشیب  اھتیعقاو  نیا  هب  هجوت  اب  یداصتقا  لئاسم  تیساسح  تسا ؛ یمھم  لئاسم  اھنیا 

اھهاگشناد  / ١٣/٠۴/١٣٩۴ دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

ای ٢ دـصرد  ناـمھ ۵/١  اـما  تسین ؛ دـنلب  تدـمهاتوک ، رد  نیا  یارب  ناـمتمھ  ردـقنآ  ـالاح  اـم  دـنتفرگ ؛ رظن  رد  شھوژپ  یارب  ار  یمومع  یهجدوب  زا  دـصرد   ۴ زادـنامشچ ، رد 

یکی تسا ؛ هلئـسم  نیا  یکی  تسا ؛ دصرد  مدص  دنچ  ثحب  شھوژپ ، یارب  دراد  دوجو  هک  ییاھهجدوب  زونھ  دریگب ؛ ماجنا  دـیاب  تسا ، تبحـص  تسا و  نکمم  هک  یدـصرد 

. دریگب رارق  دوخ  یاج  رد  تسرد  دوشب و  فرص  تسرد  دیاب  شھوژپ ؛ یلام  عبانم  یهدشیزیرهمانرب  تسرد و  فرص  مھ 

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

الاب یلیخ  یهبتر  هک   - میدوب هک  یمھدزناش  مھدزناپ و  یهبتر  نامھ  ام  هدرکن . لزنت  ینعی  هدنام ؛ ظوفحم  یملع  یهبتر  بخ ، تسا . یملع  باتش  ظفح  یهلئسم  یکی 

نالا  - زادنامشچ مود  یهھد  رد  یملع  باتش  دیراذگن  هک  منکیم  ضرع  متفگ و  مھ  یھاگشناد  ناتسود  هب  نم  ار  نیا  هدرک . لزنت  باتش  نکل  میتسھ ؛] - ] تسا یبوخ  و 

؛ درک دـھاوخ  ادـیپ  یرتشیب  تیمھا  شزرا و  مھ  زاب  ام  یملع  یهبتر  امتح  میورب ، شیپ  باتـش  نیمھ  اب  هچناـنچرگا  اـم  دوشب . مک  میاهدـش - زادـنامشچ  مود  یهھد  دراو 

هک یبلاـطم  نیا  یهمھ  رد  تسا . روـشک  یلـصا  تخاـسریز  ملع  بخ ، تسا . یمھم  یهلئـسم  یلیخ  نم  رظن  هب  نـیا  مـیریگب ؛ رارق  مـھد  ریز  یاـھهبتر  رد  دـیاش  ینعی 

یملع و راکتبا  ملع و  رـصنع  مینک و  لخاد  ار  ملع  رـصنع  رگید ، یاھـشخب  رد  نامرد و  تشادھب و  رد  ورین ، رد  تفن ، رد  یزرواشک ، رد  تعنـص ، رد  ام  رگا  دـیدرک ، نایب  نایاقآ 

نم تسا . نیا  مداقتعا  نم  میریگب ؛ مکتسد  ار  نیا  دـیابن  ام  دـیآیم ؛ دوجوهب  شھج  دـنکیم ؛ قرف  عاضوا  یلکب  دـش ، تالداعم  دراو  دنمـشناد ، روضح  یملع و  تفرـشیپ 

ردـھ اـعقاو  اـھهنیزھ  هک  تسھ  ییاـھاج  کـی  ندرک . هنیزھ  زا  میـسرتن  الـصا  ینعی  تسا ؛ یراذگهیامرـس  مینک ، هنیزھ  هچرھ  یقیقحت ، راـک  مـلع و  یهـنیمز  رد  مدـقتعم 

میناوتیم نامعبانم  اب  ناملوپ ، اب  نامیدوجوم ، اـب  هک  تسا  یراـک  نیرتھب  نیا  هدـنیآ و  یارب  میاهدرک  یراذگهیامرـس  مینک ، هنیزھ  هچرھ  تسا . اـجنیمھ  شایکی  دوریمن ؛

. میھدب ماجنا 

اھهاگشناد  / ٠٣/٢٩/١٣٩۵ دیتاسا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یهرابرد رگا  تسا . مھم  نیا  میشاب ، هتـشاد  یناریا  روجهچ  دعب  لاس  تسیب  میھاوخیم  ام  تسا . هدنیآ  هب  هاگن  روشک ، کی  ناگبخن  نادنمدرخ و  نایاناد و  فیاظو  زا  یکی 

یارب اـم  دـشاب  موـلعم  هک  تسا  نیا  فدـھ  مینکیم ، ثحب  تفرعم  قـالخا و  یهراـبرد  مینکیم ، ثحب  یرواـنف  یهراـبرد  مینکیم ، ثحب  ملع  یهراـبرد  مینکیم ، ثحب  داـصتقا 

، بخ یلیخ  تسا ؛]  ] ات ١۴٠۴ هک  میدرک  حرطم  نیا  زا  لبق  لاس  هدزای  هد  ار  هلاـستسیب  زادـنامشچ  اـم  ـالاح  بخ  میھاوخیم . ار  یناریا  روجهچ  دـعب  لاـس  تسیب  عطقم 

لاس هدزناپ  لاس و  هدزاود  ردق  هب  ای  میتفر  شیپ  لاس  جنپ  ردـق  هب  ای  میتفر  شیپ  لاس  هد  ردـق  هب  ایآ  هتـشذگ ، هک  یلاس  هد  نیا  رد  هک  تسا  فلتخم  اھیبایزرا  هتبلا  الاح 

رارق یتیریدـم  یاھدنـسم  رد  زورما  نایوجـشناد  دـعب  لاس  تسیب  میـشاب . هتـشاد  دـعب  لاـس  تسیب  میھاوخیم  ار  یناریا  روجهچ  اـم  تسا . فلتخم  تارظن  میتفر ؛ شیپ 

دعب لاس  تسیب  دنتـسھ ، امـش  یوجـشناد  زورما  هک  یناسک  نیا  ینعی  تسا ؛ اجنیا  اھهاگـشناد  نالوئـسم  ناداتـسا و  امـش  راک  تیمھا  دننکیم ؛ هرادا  ار  روشک  دنراد ،

نیا دیـشاب ؟ هتـشاد  هچ  دعب  لاس  تسیب  دیھاوخیم  امـش  تسا ؛ اھنیا  تسد  روشک  ینعی  دنھاگتـسد ، نالف  ریدـم  دنـسلجم ، یهدـنیامن  دـنریزو ، دـنروھمجسیئر ، اھنیا 

، دـیتسھ هلمج  نآ  زا  اھامـش  هک  روـشک  نادـنمدرخ  روـشک و  ناـیاناد  هـک  تـسا  یمھم  ینھذ  لاغتـشا  هغدـغد و  تـسا ، یمھم  لاوـس  تـسا ، یمھم  رایـسب  یهـطقن 

. دننک یشوپمشچ  نآ  هب  تبسن  دنناوتیمن 

بالقنا  / ٠۴/٠۶/١٣٩۶ ربھر  اب  تلود  تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید 

ناگدنب ناونعهب  مدرم  هب  تمدخ  یارب  یھلا  تین  نتـشاد   » هک دـندرک  نایب  مھدزاود  تلود  یاضعا  روھمجسیئر و  هب  باطخ  ییاھهیـصوت  همادا ، رد  یمالـسا  بالقنا  ربھر 

. دوب ناشیا  یهیصوت  نیلوا  اعد » نآرق و  اب  سنا   » و اھنآ ،» تالکشم  لح  ادخ و 

...

دـیھد و جرخ  هب  تعاجـش  سلجم ، بوصم  نیناوق  زادـنامشچ و  دنـس  یتسدالاب و  دانـسا  نتفرگرظنرد  اب  مادـقا ، اھیریگمیمـصت و  رد  دـنتفگ : مھدزاـی  یهیـصوت  ناـیب  رد 

. دیشاب هتشاد  یریذپرطخ  یهیحور 
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