
سدقم  / ٣٠/١٣۶٨/٠۶ عافد  یهتفھ  تبسانمهب  ناریا  تلم  هب  مایپ 

هک ار  نمـشد  دـنادرگرب و  وا  دوخ  هب  یھلا  تیادـھ  اب  رگید  راب  ار  نمـشد  عیـسو  یهئطوت  نآ ، دـیقف  ناشلامیظع  ربھر  یمالـسا و  یروھمج  یوس  زا  یهمانعطق ۵٩٨  لوبق 

رد شیپ  زا  شیب  یمالسا  یروھمج  تیناقح  همانعطق ، لوبق  اب  هک  دوب  نیا  رب  یھلا  تیشم  دیاش  درک . راعش  علخ  دزیم ، تسد  یتیانج  رھ  هب  یبلطحلـص ، راعـش  تحت 

. ددرگ رتکیدزن  یللملانیب  حطس  رد  دوخ  یساسا  یاھفدھ  هب  ناریا  تلم  دوش و  راکشآ  ناھج 

یهیعاد دوشن ، ارجا  رگا  تسا و  هدیسر  دوخ  یاھهتـساوخ  هب  یمالـسا  ناریا  دوش ، ارجا  رگا  تفرگ : رارق  تسکـش  یھار  ود  رد  نمـشد  یمالـسا ، یروھمج  راکتبا  نیا  اب 

یبلطحلـص یاـعدا  رد  قارع  میژر  هکنیا  ناـھج و  رد  هطلـس  تیمکاـح  قارع و  زواـجت  ناـیم  یهطبار  زواـجت و  یهشیر  عـطق  موزل  رب  ینبم  یمالـسا  یروـھمج  یگـشیمھ 

دھاوخ جیار  اھتلم  نایم  رد  تسا ، هدوب  نآ  یعدم  هراومھ  یمالـسا  یروھمج  هک  اھتردق  یهتخاس  یاھرارق  هب  یدامتعایب  دـسریم و  تابثا  هب  تسا ، هتـشادن  تقادـص 

. درک دھاوخ  قیوشت  شیوخ ، یورین  هب  طقف  یهیکت  رب  ار  اھنآ  دش و 

امیس  / ٠٧/١٣۶٩/٠۵ ادص و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

. دیھدب ادعب  دیاهدادن ، ار  شرھزداپ  البق  رگا  امش  دننکیم ، هیکت  ییهطقن  یور  اھهناسر  اجرھ  دینک . رپس  هنیس  اعقاو  اھهناسر ، یهنایذوم  تکرح  نیا  لباقم  رد  دیاب  امش 

یاھویدار یـسررب   » یهمانرب راکتبا  نیا  دـینکب . مھ  راکتبا  یتسیاب  امـش  دنتـسیاب . یوق  یلیخ  شلباقم  رد  دـیاب  ام  یاھهناسر  دـننکیم ، نالا  اـھنآ  هک  یغورد  تاـغیلبت 

هک تسین ؛ قباس  لکـش  نآ  هب  تسا و  هدش  راظتنا  زا  رود  تخاونکی و  یردق  الاح  اما  درکیم ؛ تکرح  بوخ  یلیخ  نامز  کی  دوشیم ، شخپ  هعمج  یاھحبـص  هک  هناگیب »

، دیوگیم نمـشد  هک  ار  هچنآ  لباقم ، رد  دننک و  هعلاطم  دننیبب و  ار  اجب  یهتکن  نآ  تسرد و  نخـس  نآ  هبناج ، همھ  روطهب  دیاب  ینعی  دریگب . ماجنا  راکتبا  مھ  زاب  نآ  رد  دیاب 

. دنناشکب مدرم  مشچ  هب  ار  ماظن  یابیز  طاقن  دنروایب و  نوریب 

هعمجزامن  / ١٣٧٠/٠١/١۶ یاھهبطخ  رد  تانایب 

. درادـب یمارگ  ار  زور  نیا  دـیاب  مالـسا  یایند  دـیرادب ، یمارگ  ار  زور  نیا  تسام ؛ ناشلامیظع  لحار  ماما  یاھراکتبا  زا  یکی  روآدای  هک  یزور  تسا ؛ سدـق  زور  هدـنیآ  یهتفھ 

دننک و بوذ  هظحلهبهظحل  هرذهرذ و  ار  نیطسلف  دناهدروآ ، دوجو  هب  هک  یییعونصم  توکس  مارآ و  یاضف  رد  هتخورفدوخ ، یاھتلود  زا  یضعب  هک  دنراذگن  ناملسم  یاھهدوت 

کی هیـضق ، نیا  دوشب . شومارف  دورب و  دای  زا  دـیابن  دـندرک ، ینابرق  ار  اھینیطـسلف  دـنتخاس و  بصاغ  میژر  اب  هک  ییاھتلود  تنایخ  دنراپـسب . یـشومارف  تسد  هب  ار  هیـضق 

. تسین کچوک  یهیضق 

هجراخ  / ١٨/١٣٧٠/٠۴ روما  ترازو  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

رکف ناسنا  هک  دننکیم  ییاھشالت  رگید ، یاھروشک  رد  یجراخ  یاھھاگتـسد  ای  اھهناخترافـس  نادنمراک  ارفـس و  زا  یـضعب  هک  میونـشیم  ای  میناوخیم و  تاقوا  یھاگ 

امـش منادیمن . نم  تسھ ، هچرھ  ساسحا  ای  تسا  مسیلانویـسان  ساسحا  الاح  دشاب ! اھـشالت  هنوگنیا  لباقم  رد  دناوتیم  یییدام  دزم  هچ  رجا و  هچ  اعقاو  دنکیم 

نیرتـالاب نآ  ینعی  ریبکریفـس ؛ هچ  تسھ -  هک  ییهبتر  رھ  رد  روماـم ، کـی  ریفـس و  کـی  دـینک . راـک  دـیاب  روطناـمھ  دـیراد ؛ ار  ناتـصالخا  ناـمیا و  ندرک ، راـک  هنوگنیا  یارب 

؛ دنکب راک  ساسحا  نیا  اب  یتسیاب  زج -  نادنمراک  موس ، رفن  مود ، رفن  دنتسھ ؛ ییارفـس  دوخ  یهبون  هب  مادک  رھ  مھ  اھنآ  هک  یناسک  یهیقب  هچ  یگدنیامن ، تیـصخش 

. ریگیپ ناوترپ و  شالترپ و 

شیپ یاھلاس  رد  هتبلا  تسا . هجراخ  روما  ترازو  هب  طوبرم  هتکن  نیا  دـناشکیم . یراکتبا  یاھراک  دـیدج و  یاھھار  یوجتـسج  هب  ار  هجراخ  روما  ترازو  امـش ، تارظن  نیا 

تسھ اھاج  یلیخ  مینکیم . هدھاشم  دایز  ار  یمالسا  یروھمج  یسایس  راکتبا  یارب  یلاخ  یاج  یناھج ، لئاسم  یهنیمز  رد  ام  مدرک . هیکت  راکتبا  یهلاسم  یور  مھ 

رد ـالثم  دنـسریمن . هک  دراد  دوجو  یلیـالد  دنتـسھ -  اـناوت  مھ  یلیخ  ناشیاھیـضعب  دنتـسھ ؛ ناوتاـن  هکنیا  هن  دنـسریمن -  نآ  هب  یناـھج  یاھتـسایس  یلیـالد  هب  هک 

؛ دھدیمن ماجنا  ییهظحالم  رھ  هب  ییاپورا ، روشک  کی  ای  یموس  ناھج  روشک  کی  ار  یراک  نینچ  الومعم  دراد . هزیتس  اھتردـقربا  عفانم  اب  راکتبا ، کی  مادـقا و  کی  اجکی ،

. تسا ریذپناکما  نآ  هب  ییوگخساپ  بواجت و  درک ، مادقا  یروشک  رگا  دراد و  دوجو  یزاب  یاھھار  مینکب  مادقا  میناوتیم  ام  یلو 

یمالسا  / ١٣٧٨/٠٣/٢۵ سلاجملانیب  سنارفنک  هب  مایپ 

هچنآ یلو  مینک  ینادردـق  نآ  نایناب  زا  دراد  اج  هتفرگ و  لکـش  ناملـسم  یاـھروشک  نیب  هک  تسا  یدنمـشزرا  تاراـکتبا  زا  یمالـسا  سلاـجملانیب  هیداـحتا  لیکـشت  حرط 

هب وسکی و  زا  ناملـسم  یاھروشک  یاـھتموکح  هب  قیرط  هئاراو  یلمع  ییوجهراـچ  مالـسا و  ناـھج  تالکـشم  یـسررب  دـنکیم  نیمـضت  ار  نآ  تفرـشیپ  ماود و  ییآراـک ،

. تسا رگید  یوس  زا  یمالسا  سنارفنک  نامزاس 

راسمرگ  / ٠٨/٢١/١٣٨۵ مدرم  رادید  رد  تانایب 

، هدـنیآ هب  راودـیما  لسن  سفنهزات و  لسن  ون ، لسن  دـشاب . راودـیما  دـیاب  تسا ، رادروخرب  دوخ  یهعومجم  رد  ینـس  تبـسن  نیا  زا  ناوج و  دادـعت  نیا  زا  یتلم  کـی  یتقو 

. دزاسب تسا ، تلم  نآ  یهتسیاش  هک  نانچنآ  ار  هدنیآ  دوخ  تاراکتبا  اب  هک  دھدیم  تلم  کی  روشک و  کی  هب  ار  ناکما  نیا  هشیمھ 

جدننس  / ١٣٨٨/٠٢/٢٢ یدازآ  نادیم  رد  ناتسدرک  ناتسا  مدرم  عمج  رد  تانایب 

رد و  وا ، نامیا  رد  شتلع  تسا ، ذوفن  یاراد  یناھج  گرزب  یاھتـسایس  رد  تسا و  زیزع  ناریا  تلم  رگا  زورما  دوشیمن ؛ ظفح  راعـش  اب  اـعدا و  اـب  ناـبز و  اـب  طـقف  یلم  تزع 

. دوشیم دیدھت  راچد  ام  تزع  میھدب  تسد  زا  هک  ار  لماوع  نیا  زا  مادک  رھ  تسوا . یگچراپکی  تدحو و  رد  و  وا ، یهناعاجش  مادقا  رد  و  وا ، راکتبا  لمع و 

ناتسدرک  / ١٣٨٨/٠٢/٢٣ ننست  عیشت و  بالط  نویناحور و  رادید  رد  تانایب 

هب هراوھام  نداتسرف  اب  یمالـسا  یروھمج  دنیوگیم  یتقو  دوبن . یملع  یاھتفرـشیپ  نیا  اب  بسانم  اقلطم  اھتخاسریز  تفرگ ، لیوحت  ار  روشک  نیا  یمالـسا ، ماظن  یتقو 

!؟ ناریا تسا . یگرزب  فرح  یلیخ  نیا  دـھدیم ، ماجنا  ار  راک  نیا  هک  تسا  یروشک  نیمھن  اـی  نیمھد  درک -  هریخ  ار  یمالـسا  یروھمج  نانمـشد  اـبقر و  مشچ  هک  اـضف - 

رارق یروآون  راکتبا و  تمدـخ  رد  ار  یناریا  یتاذ  شوھ  نآ  یک  دروآ ؟ دوجو  هب  روشک  رد  ار  یملع  تضھن  یک  درب ؟ شیپ  روجنیا  ار  ملع  یک  یمالـسا . ماـظن  ار ؟ نیا  درک  یک 

. تلم کی  دربشیپ  یارب  ار  شدوخ  یئاناوت  مھ  داد ، ناشن  ار  شدوخ  یراگدنام  مھ  یمالسا  ماظن  سپ  یمالسا . ماظن  داد ؟

نارھت  / ١٣٨٨/٠٣/٢٩ هعمج  زامن  یاھهبطخ 

نوریب زا  هک  دز  یناسک  نآ  نھد  وت  اھهرظانم  نیا  دوب . یدج  یلیخ  دوب ، فافش  یلیخ  دوب ، حیرص  یلیخ  دوب ؛ یبلاج  راکتبا  دوب ؛ یمھم  راکتبا  هک  تارظانم ، اھتباقر و  نیا 

. دننکیم لالدتـسا  مھ  اب  دننکیم ، ثحب  مھ  اب  دناهداتـسیا ، مھ  لباقم  رد  یدج  دراد ؛ تیعقاو  ریخن ، دـندید  درادـن . تیعقاو  تسا ، یـشیامن  اھتباقر  نیا  هک  دـندرکیم  غیلبت 

« يمالسا يروھمج  تاراکتبا   » 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 3هاگياپ  هحفص 1 
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. تشاد مھ  یبویع  تشاد ، یتبثم  راثآ  هتبلا  دوب . تبثم  تھج  نیا  زا  رایسب  اھوگتفگ  اھهرظانم و  نیاربانب 

بالقنا  / ١٣٨٨/١٢/٠٩ ربھر  اب  روشک  زا  جراخ  رد  ناریا  یاھیگدنیامن  یاسور  ارفس و  هجراخ و  ترازو  نالوئسم  ریزو و  رادید 

. دوش نآ  هب  یرتشیب  هجوت  دیاب  تسا و  ناریا  یمالسا  یروھمج  تاراکتبا  زا  یمومع  یساملپید 

١٣٩۶/٠٢/٢٠ /  ( مالسلاهیلع  ) نیسح ماما  یرادساپ  تیبرت  یرسفا و  هاگشناد  رد  تانایب 

- تسین یرگید  تردق  چیھ  تلود و  چیھ  تنم  نیھر  تسا و  هدرک  لیصحت  دوخ  تمھ  اب  دوخ و  راکتبا  اب  هک   - تسا هدرک  لیصحت  نونکات  هچنآ  دراد ، یمالسا  یروھمج  هچنآ 

هک ییاجنآ  ات  مھ ، نیا زا  دعب  ام ، تفر . دھاوخ  شیپ  هار  نیا  رد  مھ  نیا زا  دعب  تسا ، هدرک  لیصحت  تسا و  هدروآ  تسد  هب  هدنرادزاب  رادتقا  نتـشاد  یارب  یگدنرادزاب و  یارب 

ار نآ  تفر و  میھاوخ  شیپ  یگدنرادزاب  تردق  شیازفا  هار  رد  تسین ، مھ  مک  هک  نام  یناسنا یورین  دادعتسا  یهمھ  اب  نامشالت ، یهمھ  اب  نامتمھ ، یهمھ  اب  میناوتب و 

اھتدم نم  دید . دھاوخ  یتخـس  شنکاو  دروخ ، دـھاوخ  یمکحم  یهبرـض  درک ، ضرعت  هچنانچرگا  هک  دـنادب  دـتفین و  ضرعت  رکف  هب  نمـشد  هکنیا  یارب  تفرگ ، میھاوخ  راک  هب 

نکمم عورـش  دـتفایم ؛ ریگ  ناـشیاپ  دـندز  رگا  تسین ؛ یروجنیا  رگید ] ، ] وررد نزب و  اـیب  هکنیا  تسا ؛ هتـشذگ  رگید  یمالـسا  یروھمج  هب  وررد » نزب و   » نارود متفگ  لـبق 

هک تسا  یرادـتقا  نامھ  نیا  تسا ؛ کانمیب  نآ  زا  نمـشد  هک  تسا  یتردـق  نامھ  نیا  تسین . اھنآ  راـیتخا  رد  تسین و  اـھنآ  اـب  رگید  ندرک  ماـمت  اـما  دـشاب  اـھنآ  اـب  تسا 

. دشاب هتشاد  ار  نآ  یمالسا  یروھمج  هک  تسین  لیام  نمشد 

نایجیسب  / ١٣٩٨/٠٩/٠۶ رادید  رد  تانایب 

هک تسین  یتادراو  جیـسب  زیچ  چیھ  تشادن ؛ ایند  رد  یھباشم  چیھ  دمآ ، دوجو  هب  هک  یزور  نآ  تشادن ؛ ایند  رد  یریظن  چیھ  یمالـسا  یروھمج  رد  نیفعـضتسم  جیـسب 

یادخ هک  دوب  یمالـسا  یهشیدنا  بالقنا و  یهشیدنا  هب  یکتم  دصرددص  الماک و  تکرح  کی  ادبا . دـشاب ؛ هدـش  ( ٣) یرادربهترگ ایند  زا  یاهشوگ  کی  زا  نآ  زا  یـشخب  کـی 

رد یماظن  یعامتجا و  یگنھرف و  یهکبـش  نیرتگرزب  جیـسب  هک  تفگ  ناوتب  دـیاش  درک . ادـیپ  ققحت  هدـیدپ ]  ] نیا درک و  دراو  ار  نآ  اـم  راوگرزب  ماـما  کراـبم  بلق  هب  لاـعتم 

نیفعضتسم جیسب  هب  رصحنم  نیا  مرادن ؛ غارس  تیعمج  دادعت  نیا  اب  تعسو ، نیا  اب  یمدرم  میظع  یهکبـش  کی  ملاع ، طاقن  زا  یاهطقن  چیھ  رد  هدنب  تسا ؛ ایند  یهمھ 

یگدنز ماما  اب  اھلاس  ام  یلو ] ، ] دیدیدن ار  ماما  اھامش  درک ؟ داجیا  روج  هچ  ار  ریظنیب  یهدیدپ  نیا  راوگرزب  ماما  تقو  نآ  تسا . هکبش  نیرتگرزب  نیا  نامروشک ؛ رد  تسا 

اـبیز و تقیقح  نیا  داد ؛ لکـش  ار  هدـیدپ  نیا  دروآ و  دوـجو  هب  روـشک  یاھرھـش  یاـھهچوک  سپ  هچوـک  لد  زا  ار  ریظنیب  یهدـیدپ  نیا  هک  دوـب  نیا  راوـگرزب  ماـما  رنھ  میدرک ؛

. دوب ماما  راک  نیا  دیشوج ؛ مدرم  یاھهناخ  نایم  زا  مدرم ، لد  زا  دیشوج ؛ مدرم  نتم  زا  مسجم ،

یمالسا  / ١۴٠١/٠٣/٠۴ یاروش  سلجم  ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

گنج عضو  زا  یداـیز  تاـعالطا  دـیاش  مدرم  زا  یلیخ  ـالاح  درک . ادـیپ  تاـجن  ناریا  تلم  هک  دوب  نیریـش  یهلداـعم  کـی  هب  خـلت  یهلداـعم  کـی  رییغت  داـمن  عقاو  رد  رھـشمرخ 

. دندرک ادیپ  تاجن  تکرح  نیا  اب  مدرم  دندرکیم ؛ یگدنز  ترسع  یخلت و  ینارگن و  رد  مئاد  دنتشاد ، عالطا  هک  ییاھنآ  اما  دنتشادن 

 

: دوب زیچ  دنچ  لماع ، منک . هیکت  مھاوخیم  نیا  یور  نم  تسا و  مھم  نیا  دوب ؟ یلماع  هچ  دولوم  لبق ، ثداوح  نآ  رھشمرخ و  حتف  دوب ؟ هچ  زا  یشان  یلم  تاجن  نیا  بخ ،

سدقملاتیب تایلمع  هب  طوبرم  هک  یتاجتـشون  نیا  زیزع  ناردارب  امـش  منادیمن  نتـشگ . یراکتبا  یاھهار  لابند  ینعی ]  ] لمع راکتبا  خـسار ، مزع  یگتـشذگدوخزا ، داھج ،

بلغا اما  دنتـشاد ، روضح  تقو  نآ  ناشدوخ  دیاش  یدودعم ــ  یهدـع ] کی  [ ــ  اھیـضعب اھامـش  نیب  زا  الاح  دـیاهدناوخ ؟ تسا ، بوخ  مھ  یلیخ  افاصنا  هک  هدـش  هتـشون 

؛ داتفایم یقافتا  هچ  داتفا ، یقافتا  هچ  هک  دینیبب  دیناوخب و  ار  اھباتک  نیا  دیدوبن ؛ ایند  رد  الصا  دیاش  مھ  یـضعب  تسین ، مھ  ناتدای  دیاش  ایاضق  نآ  الـصا  دیناوج ، اھامش 

زا دندرک ؛ افیا  ییاھشقن  هچ  فورعمریغ ــ  یادھـش  فورعم ، یادھـش  دوشیم ؛ هدروآ  یھاگ  ناشیاھمـسا  الاح  هک  دندیـسر ــ  تداھـش  هب  ثداوح  نیا  رد  هک  ییادھـش  نیا 

؛ اھنامرآ هب  تدمدنلب  هاگن  ای  خسار . مزع  دوب .؛ هچ  ناشـشقن ] [ ؛ اھنیا دندرک  راک  هچ  هورگ ؛ کی  یھدنامرف  ات  نادرگ  یھدـنامرف  ات  رکـشل  یھدـنامرف  ات  هاگرارق  یھدـنامرف 

هک دوب  اذـل  دـندوب ، هدرک  نایب  میظع  یهثداح  نیا  هب  تبـسن  گنج و  نیا  هب  تبـسن  ار  ینـشور  اسر و  تانایب  ماـما  نوچ  دـندرکیم ؛ هاـگن  ندرکن . رکف  هرمزور  هنازور و  ینعی 

. دندوب هدرک  ماما  هک  دندوب  یاهراشا  نآ  لابند  دندوب ، دنلب  فادھا  نآ  لابند  درکیمن ؛ لوغشم  ار  داھج  نیا  ار ، میظع  تکرح  نیا  رد  رثوم  رصانع  نھذ  هرمزور  یئزج و  ثداوح 

 

هب ندرک و  راک  ادـخ  یارب  دوب ؛ هللایلع  لکوت  صالخا  و  صالخا ، مھ  اـھنیا  یهمھ  حور  اـھنیا ؛ دـننام  و  خـسار ، مزع  میتفگ  یگتـشذگدوخ ، زا  میتفگ  داـھج ، میتفگ  بخ ،

. میدرک ضرع  هک  ییاھزیچ  نیا  و  دوب ، مزال  یگتـشذگدوخزا  دوب ، مزال  تدھاجم  دوب ، مزال  مزع  دوب ، مزال  راکتبا  لکوت ، صالخا و  اب  هارمھ  تقو  نآ  ندرک . لکوت  لاعتم  یادخ 

مارحلا  / ١٧/١۴٠١/٠۴ هللاتیب  جاجح  هب  مایپ 

یروھمج تزع  تفرـشیپ و  لالقتـسا و  تابث و  تسا . یمالـسا  ناریا  رد  مالـسا  یـسایس  تیمکاح  تردق و  زا  زارفارـس  یهنومن  کی  قفوم و  یوگلا  کی  دـھاش  ایند  زورما 

ام یاطخ  اضعب  یاھدرکلمع  اھیناوتان و  دنک . بلج  دوخ  هب  ار  رادیب  ناملسم  رھ  ساسحا  هشیدنا و  دناوتیم  هک  تسا  باذج  ینعمرپ و  میظع و  سب  یاهثداح  یمالسا ،

هک ار  یراوتـسا  یاھماگ  مکحتـسم و  یاھهیاپ  تسا  هتـسناوتن  زگرھ  هتخادـنا ، ریخاـت  هب  ار  یمالـسا  تموکح  تاـکرب  یهمھ  هب  لـماک  یباـیتسد  هک  ماـظن  نیا  نارازگراـک 

رد مالـسا  تیمکاـح  یـساسا ، لوصا  نیا  تسرھف  ردـص  رد  دـنک . فـقوتم  ار  یوـنعم  یداـم و  تفرـشیپ  دزاـس و  لزلزتـم  تسا  ماـظن  نیا  یـساسا  لوـصا  زا  هتفرگتئـشن 

لوصا نیمھ  و  تسا ؛ هتفرگ  رارق  رگمتس  یاھتردق  هب  نوکر  مدع  و  لماک ، یسایس  لالقتـسا  روشک ، یتیریدم  لئاسم  نیرتمھم  رد  یمدرم  ارآ  رب  هیکت  ارجا ، یراذگنوناق و 

. دزاس دحتم  هچراپکی و  اھیراکمھ  اھیریگتھج و  رد  ار  یمالسا  تما  دریگ و  رارق  ناملسم  یاھتلود  اھتلم و  عامجا  لحم  دناوتیم  هک  تسا 

نایجیسب  / ١۴٠١/٠٩/٠۵ رادید  رد  تانایب 

، درکیم داجیا  ار  یمیظع  یاھتکرح  کی  روشک  خـیرات  رد  مدرم ، یگدـنز  رد  هک  یتاراکتبا  ناشیا ، گرزب  تاراکتبا  هتبلا  دوب ؛ ام  راوگرزب  ماما  کرابم  یاھراکتبا  زا  یکی  جیـسب 

[ لیکشت موزل   ] دندرک مالعا  ناشفورعم ، ینارنخس  نآ  رد  رذآ ۵٨  لیاوا  رد  ناشیا  هک  دوب  جیسب  لیکشت  اھراکتبا  نیا  نیرتگرزب  نیرتمھم و  زا  یکی  نکل  دوبن  دروم  ود  یکی 

لاس رذآ  رد  ماما  هک  دوب  یردق  هب  میظع  راکتبا  نیا  جیسب و  تاکرب  تسا . لاس ۵٨  لام  نیا  دش ؛ لیکشت  ماما  نامرف  زا  دعب  جیسب  بخ ، ار . روشک  ینویلیمتسیب  رکشل 

ار راوگرزب  ماما  هک  داتفا  یقافتا  هچ  روشک  رد  جیسب  تسد  هب  لاس  هن  نیا  رد  دندرک . رداص  جیـسب  حدم  رد  ار  دنلب  اویـش و  الاو و  یهباطخ  نآ  نآ ، زا  دعب  لاس  هن  ینعی  ، ۶٧

؟ دندرب راک  هب  ار  بیجع  تایبدا  نآ  بیجع و  تاریبعت  نآ  اویش و  الاو و  نایب  نآ  هک  داد  رارق  ریثات  تحت  روج  نآ 

دننکیم تبحص  یردپ  کی  لثم  جیسب  اب  هباطخ ، نیا  رد  عقاو  رد  و  هینایب ، نیا  رد  ام  زیزع  ماما  دیایب  ناتدای  هک  میوگیم  ار  راوگرزب  ماما  رخاف  تایبدا  نآ  زا  هلمج  دنچ  نم  الاح 

، نآ عیفر  یاھهتسدلگ  رب  هک  تسا  یمانمگ  نادیھش  نادھاش و  بتکم  قشع و  یهسردم  جیسب ، : » مناوخیم نم  ار  تارابع  نیا  دزرویم . قشع  شدوخ  نادنزرف  هب  هک 

قـشع ثیدح  نیقی و  توارط  لصو و  راھب  یوب  نآ ، یاھهفوکـش  هک  تسا  یرمثرپ  تخرد  ! » یدنلب تاریبعت  هچ  یرخاف ، تایبدا  هچ  دـناهداد .» رـس  تداشر  تداھـش و  ناذا 

دوـخ هک  تسا  نیا  مراـختفا  : » دـنیامرفیم دـعب  تسا . اھامـش  هب  باـطخ  اـھفرح  نـیا  دـینک ، تـقد  دـیورب  مناوـخیمن ؛ مـھ  رـس  تـشپ  ار  تاراـبع  نـیا  نـم  هـتبلا  دـھدیم .»

؛» مسوبیم ار  امش  کیاکی  تسد  نم  : » دیوگیم دعب  مایجیـسب .» هک  تسا  نیا  مراختفا   » دیوگیم داد ، ناکت  ار  خیرات  داد ، ناکت  ار  ایند  هک  تمظع  نآ  اب  ماما  مایجیـسب .»

زا دعب  نایجیسب  امـش و  یجیـسب ؛ دندومرف ] ، ] یهھد ۶٠ جیـسب  دندومرفن  ماما  دـینایب . نیا  بطاخم  زورما  یاھیجیـسب  امـش  بخ  تسین . یندـششومارف  اھنیا  اعقاو 

« يمالسا يروھمج  تاراکتبا   » 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 3هاگياپ  هحفص 2 
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. مسوبیم ار  اھامش  تسد  نم  دیوگیم  ماما  هک  دننایب  نیا  بطاخم  همھ  هدنیآ ، یاھهرود  ات  امش ،

« يمالسا يروھمج  تاراکتبا   » 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 3هاگياپ  هحفص 3 
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