
لیبدرا  / ٠۵/١٣٧٩/٠۵ ناتسا  ناناوج  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

دوجو کی  ینعی  ماهتفگ -  اھراب  نم  هک  روطنامھ  لیئارـسا -  دراد . ار  شدوخ  صاخ  لیالد  مھ  نآ  تسا ؛ یلـصا  نمـشد  مھ  لیئارـسا  تسین ؛ اکیرما  طـقف  نمـشد ، هتبلا 

اج کی  دـناهدرب  ار  یدوھی  نویلیم  دـنچ  اـم  دوخ  ناریا  زا  یمالـسا و  یاـھروشک  زا  اـکیرما ، زا  یقرـش ، یاـپورا  زا  هیـسور ، زا  نیغورد . تلم  کـی  یلعج و  تلم  کـی  یلعج ،

زور نیا  هک  دوش -  یـشالتم  یتسینویھـص  تلود  ادخ  قیفوت  هب  رگا  دنتلم . کی  لام  مادک  رھ  دنتـسین ؛ تلم  کی  اھنآ  تلم ! کی  دناهتـشاذگ  ار  اھنآ  مسا  دناهداد و  ناکـسا 

تـسا نکمم  ام  دـید -  دـیھاوخ  امتح  هللااشنا  اھناوج  امـش  تقونآ  دـمآ -  دـھاوخ  شیپ  یزور  نینچ  هک  مراد  نیقی  اما  میوگب ؛ مناوتیمن  یک ، الاح  تسا ؛ شیپ  رد  انیقی 

. تفر دنھاوخ  ناشدوخ  قطانم  هب  اجنآ  زا  دنتسھ ، لیئارسا  رد  زورما  هک  یتیعمج  نیا  تیرثکا  مینیبن -  تسا  نکمم  مینیبب ،

نیطسلف  / ١٣٨٠/٠٢/٠۴ هضافتنا  زا  تیامح  یللملانیب  سنارفنک  شیاشگ  مسارم  رد  تانایب 

عامطا زراب  ناشن  ناناملـسم ، هیلع  اھیبیلـص  ینالوط  یاھگنج  لیمحت  تسا و  هدوب  یبرغ  یاھتردق  زا  یـضعب  عمط  دروم  هراومھ  فیرـش ، سدق  نیطـسلف و  نیمزرس 

هب یبیلـص  یاھگنج  زورما  : » دنتفگ سدـقملاتیب  هب  دورو  ینامثع و  تسکـش  زا  سپ  نیقفتم ، شترا  ناھدـنامرف  زا  یـضعب  تسا . سدـقم  نیمزرـس  نیا  هب  تبـسن  اھنآ 

.«! دیسر نایاپ 

دنمتردـق یاھتموکح  ددـجم  سیـسات  زا  یریگـشیپ  ناناملـسم و  یگتـسویپ  داحتا و  زا  یریگولج  فدـھ  اب  هدـیچیپ و  هبناجدـنچ ، حرط  کی  ساسارب  نیمزرـس  نیا  لاغـشا 

دوخ نایدوھی ، راتـشک  زا  زیمآقارغا  یاھرامآ  یهئارا  دنتـشاد و  کیدزن  طـباور  ناـملآ  یاـھیزان  اـب  اھتـسینویھص  دـھدیم  ناـشن  هک  تسا  تسد  رد  یلیـالد  دوب . ناملـسم 

زا یاهدـع  هک  تسا  تسد  رد  یلیالد  یتح  تسا . هدوب  اھتـسینویھص  تایانج  هیجوت  نیطـسلف و  لاغـشا  یارب  یزاـسهنیمز  یمومع و  راـکفا  محرت  بلج  یارب  یاهلیـسو 

رد ار  مالـسا  دناعم  تموکح  کی  یتسرپداژن ، ناینابرق  ناگدـنامزاب  زا  تیامح  شـشوپ  اب  ات  دـندیناچوک  نیطـسلف  هب  یدوھی  مان  هب  ار  اپورا  قرـش  یدوھیریغ  شابوا  لذارا و 

حرط هنک  زا  نوچ  دندش ؛ ریگلفاغ  ناناملـسم  زاغآ ، رد  دنیامن . داجیا  یمالـسا  برغم  قرـشم و  نیب  یگتـسسگ  کی  نرق ، هدزیـس  زا  سپ  دننک و  بصن  مالـسا  ناھج  بلق 

نیب هنایمرواخ  یمالسا  یاھروشک  میـسقت  یارب  هنامرحم  روط  هب  وکیپ » سکیاس -   » دادرارق دروخ ؛ تسکـش  ینامثع  دندوبن . علطم  اھنآ  یبرغ  نایماح  اھتـسینویھص و 

زا یاهعومجم  اب  دنداد و  تدعاسم  یهدـعو  اھتـسینویھص  هب  مھ  اھنآ  تشاذـگ ؛ اھیـسیلگنا  یهدـھع  هب  ار  نیطـسلف  تیمومیق  للم  یهعماج  دـش ؛ دـقعنم  گنج  نیحتاف 

. دندرک هراوآ  شیوخ  یهناشاک  هناخ و  زا  ار  ناناملسم  دندروآ و  نیطسلف  هب  ار  نایدوھی  هدش ، باسح  یاھحرط 

نیطسلف  / ١٣٨٠/١١/١١ هضافتنا  زا  تیامح  رد  مالسا  ناھج  یاھهناسر  یللملانیب  شیامھ  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

تسد زا  ار  یزیچ  هچ  دینادیم  دیھدیم ، تسد  زا  ار  نیمزرس  یتقو  امش  نیمزرـس . زا  ندیـشوپ  مشچ  زا  تسا  رتلکـشم  یناور ، تینما  دروم  رد  لیئارـسا  زاین  ندروآرب 

، یھد زایتما  نیا  دیھدب . زایتما  دیاب  اجک  ات  دیوش و  میلـست  دیاب  اجک  ات  دینادیمن  دینک ، هدروآرب  یناور  تینما  دروم  رد  ار  لیئارـسا  هتـساوخ  دیھاوخیم  یتقو  اما  دـیداد ؛

تراسخ اما  داد ؛ نایدوھی  هب  تراسخ  ناونع  هب  کرام  درایلیم  هاـجنپ  دـص و  ناـملآ  تلود  تسا . زومآتربع  دروم ، نیا  رد  اـپورا  هبرجت  داد . زاـیتما  دـیاب  بترم  درادـن ؛ یناـیاپ 

رگید ییاپورا  یاھروشک  یخرب  اب  شیب  مک و  دندرک ، ناملآ  اب  نایدوھی  هچنآ  دوش ! هداد  اھنآ  هب  دیاب  دنراکبلط و  تراسخ  مھ  زاب  تسا ؛ هدـشن  مامت  زونھ  ناملآ  زا  نایدوھی 

! تسین یندش  مامت  تراسخ  نیا  دنھدب ؛ تراسخ  دیاب  همھ  دنداد . ماجنا  زین  ناکیتاو -  اب  لبق  لاس  دنچ  ات  یتح  هسنارف ، سیئوس ، شیرتا ، لثم  - 

هروک دوبدای  یاـنب  لـباقم  رد  دـیاب  برغ  ناـگبخن  نارازگراـک و  نارکفنـشور ، ناراـگنربخ ، نارادمتـسایس ، همھ  دـنراد . یمھم  رایـسب  یاـھتیلاعف  اھیلیئارـسا  یناور ، دـعب  رد 

اھنیا دننک . دادـملق  ناتـساد  نآ  راکھدـب  ار  دوخ  دـنھد و  رارق  دـیکات  دروم  تسین ، مولعم  نآ  تحـص  لصا  هک  ار  یناتـساد  همھ ، ینعی  دـنروایب ؛ دورف  میظعت  رـس  یزوسمدآ 

. تسا ییامنمولظم »  » هب فوطعم  همھ  دنراد و  غیلبت  رد  هک  تسا  ییاھشور 

ار نایحیسم  زا  یرایسب  هدش ، هدیشخب  لیئارسا  نادنزرف  هب  هک  تسا  ینیمزرس  اجنیا  هک  نیا  تاروت و  رد  هدش  رکذ  یاھناتساد  رب  هیکت  اب  ایند ، زا  یرگید  شخب  رد  هتبلا 

راکفا هناوتـشپ  ناونع  هب  اکیرما -  رد  اتدمع  هلمج  زا  اھروشک -  یخرب  رد  دناهتـسناوت  اھنیا  مدرک ، هظحالم  یرامآ  رد  نم  هک  یروط  نآ  دـندرک . لدـمھ  رکفمھ و  دوخ  اب  مھ 

نیمھ رتمامت  هچ  رھ  تدش  اب  مھ  زورما  دننکیم . ار  یتاغیلبت  راک  نیا  هک  تساھلاس  اھنیا  دـننک ! تسرد  یدوھی  ریغ  تسینویھـص  اھنویلیم  تاغیلبت ، نیمھ  اب  یمومع ،

. دراد همادا  ایند  رد  تاغیلبت 

هعمجزامن  / ١٣٨١/٠١/١۶ یاھهبطخ  رد  تانایب 

اھاسیلک هب  مینزیم . فرح  مھ  اب  اجنیا  امش  نم و  هک  تسا  ینامز  نیمھ  قلعتم  تسین ، هتـشذگ  خیرات  هب  طوبرم  دتفایم ؛ قافتا  اھزور  نیا  هک  تسا  یاهلاسم  نیا ،

رد وا  دش . هتـشک  شدوخ  یدابع  مسارم  ماجنا  نیح  رد  هتـشذگ  یاھزور  نیمھ  رد  هک  دننک  عافد  یحیـسم  شیـشک  نآ  زا  لقادح  ایند  نایحیـسم  بوخ ؛ دـناهدرک . هلمح 

اجنیا داد . تسد  زا  ار  دوـخ  ناـج  دـندوب ؛ هدروآ  هاـنپ  اـسیلک  نآ  رد  هک  یناـسک  مشچ  لـباقم  رد  اـسیلک  هب  اھتـسینویھص  یهـلمح  و  مـحللاتیب »  » رد اـسیلک  یهرـصاحم 

. تسا یناسنا  یاھـشزرا  ندـیمھف  تسا ، ندوب  ناسنا  تواضق ، کالم  اجنیا  تسا ؛ یناسنا  یهلاـسم  تسا ، یرـشب  یهلاـسم  تسین ، یمالـسا  یهلاـسم  هلاـسم ،

هب تبسن  یرـصتخم  مخا  هرخالاب  یلو  تسا  هدوب  مھ  فیعـض  دنچ  رھ  یریگعـضوم  نیا  دناهدرک . یریگعـضوم  اپوراریغ  اپورا و  رد  اھتلود  زا  یـضعب  هتبلا  تیعقاو . نیا ، بوخ ؛

تدـش ثداوح  نیا  هک  یزور  هد  تشھ  تفھ  نیا  رد  درادـن . ناکما  رتدـب ، نیا  زا  رگید  درک ؛ ار  یریگعـضوم  نیرتدـب  هیـضق  نیا  رد  اکیرما  اـکیرما : عضوم  اـما  دـندرک و  لیئارـسا 

هرس کی  ابیرقت  لصفم ، یاینارنخس  دوب ؛ زورید  تبحص  نیمھ  هبترم  نیرخآ  تسا . هدرک  تبحـص  هبترم  هس  ود  اکیرما  روھمج  سیئر  لاح  هب  ات  تسا ، هتفرگ  یاهداعلاقوف 

ار نیا  درک ، تسینویھـص  ناراکتیانج  زا  هک  یناوارف  یاھتیامح  زا  سپ  ینارنخـس ، نیا  لالخ  رد  هضیرع ، ندوبن  یلاخ  یارب  یو  لیئارـسا ! یاـھراک  تاـیلمع و  زا  تیاـمح  رد 

نیغورد یهیصوت  کی  نیا  هک  دننادیم  مھ  ایند  یهمھ  دنادیم ، شدوخ  بوخ ؛ دزاسن ». یدوھی  یاھکرھش  نیشنینیطسلف ، قطانم  رد  لیئارسا  تلود   » هک دناجنگ  مھ 

قطاـنم رد  دـنرادن  قـح  اھیلیئارـسا  هـک  دـناهتفگ  یناـھج  تسایــس  یناـھج و  تردـق  زکارم  دـناهدرک و  بیوـصت  یناـھج  عماـجم  تساـھلاس  تـسا . یحطــس  یروـص و  و 

یهمھ لباقم  دوب ، نکـسم  ریزو  هک  یناـمز  تسا ، تردـق  سار  رد  یلاغـشا  نیطـسلف  رد  زورما  هک  ( ٨) یاهدنرد نیمھ  دنزاسب . نیشنیدوھی  کرھـش  نیـشنینیطسلف ،

زا تیامح  هرسکی  دننکیمن . شوگ  هک  دنادیم  مھ  شدوخ  دنکیم ؟ شوگ  ار  اھفرح  نیا  یسک  هچ  دراد . همادا  مھ  نالا  ات  تخاس و  مزاسیم و  نم  تفگ  داتـسیا و  اھنیا 

ات هدمآ  راکرس  هک  یلوا  زا  هنافـساتم  ( ٩) اکیرمآ ینونک  روھمج  سیئر  نیا  ناھج . مدرم  راکفا  یارب  لوبق  لباقریغ  طلغ و  قطنم  اـب  فیعـض ، قطنم  اـب  مھنآ  اھتـسینویھص ،

نامیپ زا  تسا . یناھج  تینما  حلـص و  دـض  رب  همھ  تسا  هتفرگ  هک  ییاھمیمـصت  تسا . هدز  یناھج  تینما  حلـص و  هب  یاهبرـض  دوخ  مادـقا  رھ  اب  ینارنخـس و  رھ  اب  نونک 

جراخ یکشوم  دض  یاھحالس  ندرک  دودحم  نامیپ  زا  دش . جراخ  دوب ، هدرک  اضما  ار  نآ  اکیرما  یلبق  روھمج  سیئر  دوب و  وتویک  رد  یناھج  نامیپ  کی  هک  تسیز  طیحم  ظفح 

هک هبترم  رھ  کروـیوین ، رویرھـش  متـسیب  یهیـضق  زا  دـعب  دـنکیم . نـالعا  ار  نآ  مـھ  احیرـص  اـنلع و  هداد و  هعـسوت  ار  شیمتا  تخاـس  یاـھتیلاعف  یمتا و  یاـھراک  هدـش ،

زا ربخ  اـی  هدرک و  توعد  اھیقرـش  مومع  نیملـسم و  زا  رفنت  هب  ار  یبرغ  یاـھتلم  اـکیرما و  تلم  اـی  هدرک ، ریقحت  ار  اـھتلم  اـی  هدرک و  دـیدھت  ار  اـیند  اـی  تسا  هدرک  ینارنخس 

یناھج تینما  حلـص و  لباقم  یهطقن  اقیقد  وا  یاھیریگعـضوم  اھفرح و  تسا . هدرک  دـیدھت  یمتا  یهلمح  هب  ار  اھروشک  ای  هداد و  اجنآ  اجنیا و  هب  شدوخ  یهدـنیآ  تالمح 

نیا یوس  هب  ار  تیونعم  زا  ربخیب  بلط و  هاج  تسایـس و  نادـیم  رد  دراو  هزات  یاھمدآ  نیا  یـسک  هچ  تسا . رکفت  لمات و  یاج  دـنکیم ؟ هرادا  ار  اھنیا  یـسک  هچ  تسا .

. تسا لمات  روخ  رد  یلیخ  دنکیم ؟ تیادھ  دنروآیم  شیپ  هک  یتیعضو 

« يزاسيدوھي تسایس   » 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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هارمھ  / ١٣٨٩/٠٢/٢۶ تایھ  لاگنس و  روھمج  سیئر  داو  هللادبع  یاقآ  رادید 

یزاس یدوھی  تسایـس  ندرک  هدایپ  لوغـشم  اھتـسینویھص  هک  زورما  دمآ و  دوجوب  سدـق  هلئـسم  نیطـسلف و  زا  تیامح  یارب  اساسا  یمالـسا ] سنارفنک   ] نامزاس نیا 

. دھد رارق  نیطسلف  مھم  هلئسم  یور  ار  دوخ  یلصا  زکرمت  دیاب  نامزاس  نیا  دنتسھ ،  نیطسلف  قطانم  رگید  لیلخلا و  سدق ، 

هارمھ  / ١٣٨٩/٠٢/٢٧ تایھ  ریازجلا و  روھمج  سیئر  رادید 

هلمج زا  نیطـسلف  دض  رب  یتسینویھـص  میژر  کانرطخ  یاھ  هئطوت  یارجا  دھاش  زورما  دـندرک ، یم  لمع  نیطـسلف  لابق  رد  دوخ  تیلوئـسم  هب  یمالـسا  یاھروشک  رگا 

. میدوبن یزاس  یدوھی  تسایس 

١٣٨٩/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمکی  تسیب و  رد  هعمجزامن  یاھهبطخ 

میژر تسایـس  تسا . نیطـسلف  یزاـسیدوھی  یهلئـسم  یکی  تسا ، هجوت  دروم  رتـشیب  صوصخلاـب  ریخا  یاـھهام  اـی  ریخا  لاـس  نیا  رد  نیطـسلف  یهیـضق  رد  هک  هچنآ 

یلاغشا یهقطنم  هقطنم ، نیا  هک  دنراد  قیدصت  اھنآ  دوخ  هک  ندرا -  دور  یبرغ  لحاس  نیطـسلف و  یهقطنم  زا  یلکب  ار  یمالـسا  راثآ  جیردتب  هک  تسا  نیا  یتسینویھص 

ینوناق و ریغ  یاھیزاسکرھـش  دنک . یزاسیدوھی  ار  هقطنم  نیا  دنک و  فذح  تسھ -  شرـس  تشپ  للم  نامزاس  یهمانعطق  همھ  نیا  دراد و  لوبق  ار  نیا  ایند  و  تسا ؛

زا ناشدوخ  لایخ  هب  ار  مالـسا  یهشیر  هک  تسا  نیا  یارب  یزاسیدوھی ، فدـھ  اـب  سدـق  رھـش  رد  لـیلخلا و  رھـش  رد  یراکتـسد  مدرم ، یاـھهناخ  ندرک  ناریو  هناـملاظ ،

. دوشب گرزب  تیانج  نیا  عنام  دتسیاب و  دوجو  یهمھ  اب  هلئسم  نیا  لباقم  رد  دیاب  مالسا  یایند  تسا و  مھم  رایسب  هک  تسا ، هطقن  کی  نیا  دننک . عطق  نیطسلف  روشک 

رطف  / ١٩/١٣٨٩/٠۶ دیعس  دیع  زامن  یاھهبطخ 

میژر دراد . همادا  ناـنچمھ  ندرا  دور  یبرغ  یهنارک  رد  تاـیانج  دراد . همادا  ناـنچمھ  هزغ  رد  تاـیانج  تـسا . مالـسا  یاـیند  لوا  یهلئـسم  ناـنچمھ  نیطـسلف ، یهلئـسم 

اب حلص  دنراذگیم ! حلص  سنارفنک  یهسلج  نتگنشاو  رد  اجنآ  تقونآ  دھدیم ، همادا  نیطـسلف  مولظم  مدرم  رب  ار  دوخ  متـس  ملظ و  یئوررپ  تحاقو و  لامک  اب  یتسینویھص 

هدمآ یبصاغ  حلص !» تارکاذم   » دناهتشاذگ ار  شمسا  هک  یتارکاذم  نیا  اب  دنراذگب ، شوپرـس  ار  نیطـسلف  تلم  نانمـشد  تایانج  ار ، نیطـسلف  یایاضق  دنھاوخیم  یک !؟

، برغ یایند  یئانتعایب -  لامک  اب  مھ  اھنیا  دنکیم ، هدافتسا  تلم  نیا  بوکرـس  یارب  یناکما  عون  رھ  زا  هدرکن ؛ افتکا  نیا  هب  تسا ، هدرک  بصغ  ار  تلم  کی  یهناخ  تسا 

!؟ یحلـص هچ  حلـص !؟ مادک  حلـص ! یارب  دنراذگیم  هسلج  تقو  نآ  دننکیم ، مھ  قیوشت  ار  رگبوکرـس  ملاظ و  زواجتم و  دننکیم ، اشامت  دـنراد  دناهتـسشن  نارگید -  اکیرمآ و 

تیانج دینک . لوبق  امش  ار  یزاسیدوھی  یتسیاب  دنیوگیم  دنتـسیایم ، اھینیطـسلف  لباقم  رد  یئوررپ  لامک  اب  مھ  تسینویھـص  رگمتـس  یاھحیقو  نآ  یک ؟ یک و  نیب 

یهئطوت متـس و  ملظ و  زکرم  یزاسیدوھی ، ناونع  هب  ار ، زیزع  نیطـسلف  ار ، ناناملـسم  یهلبق  ار ، فیرـش  سدق  دـننک . یزاسیدوھی  دـنھاوخیم  هک  تسا  نیا  اھنآ  گرزب 

. تسام یلصا  یهلئسم  نیا  دنھدب . رارق  ناشدوخ 

یوضر  / ١٣٩٣/٠١/٠١ رھطم  مرح  رد  تانایب 

رد دنک ، ادیپ  ققحت  دناهتساوخ  ناریا  تلم  دونع  نانمشد  یناھج و  رابکتـسا  هچنآ  دوریمن . شیپ  هب  اکیرمآ  تاین  اھهتـساوخ و  قبط  رب  یناھج  یهعماج  تایعقاو  هک  دینادب 

دنتـشاد و نیطـسلف  یارب  هک  یاهشقن  تسا . هدـنام  ماکان  نیطـسلف  رد  اـکیرمآ  درک . دـھاوخن  ادـیپ  مھ  ققحت  هللااـشنا  هدرکن و  ادـیپ  ققحت  یناـھج  یهدرتسگ  یهصرع 

هچ ینیطـسلف ـ  ینعی  یدوھی . روشک  کی  هب  دننک  لیدبت  ار  نیطـسلف  روشک  دـنھاوخیم  اھنیا  تفر . دـھاوخن  شیپ  هللااشنا  تسا و  هتفرن  شیپ  دـندرک ، شالت  مھ  یلیخ 

رد دندرک  شالت  مھ  یلیخ  دندرک ؛ لابند  ار  راک  نیا  دننک . مامت  یلکب  ار  نیطـسلف  راک  ینعی  دشاب ؛ هتـشادن  ندرک  یگدـنز  ناکما  نیطـسلف  رد  یحیـسم ـ  هچ  ناملـسم ،

. دنتسناوتن لاس ، دنچ  نیا 

جح  / ٢۵/١٣٩٧/٠۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

هقرفت روـجرھ ، هب  لکـش ، رھ  هب  فرط ، رھ  زا  تسا . سدـقم  عراـش  ضوـغبم  اـعطق  یزیگناهقرفت  نکفاهقرفت و  یادـص  رھ  ییادـصکی ؛ هب  دراد  جاـیتحا  مالـسا  یاـیند  زورما 

دراو نمی  روشک  رب  هک  ییاـھراشف  فرط  نآ  زا  تسا ؟ ربـخ  هچ  مالـسا  یاـیند  رد  دـینیبب  امـش  مالـسا . یاـیند  یور  تسا  هدـش  زکرمتم  نمـشد  نوچ  ارچ ؟ تسا . عونمم 

یهلئـسم فرط  نآ  زا  دنـشکیم . یتخـس  اـما  دـننکیم ، تمواـقم  دـنایوق ، دنعاجـش ، هتبلا  دـنمجاھت ؛ دروم  مئاد  روطهب  هک  تسا  لاـس  دـنچ  موـلظم  تلم  کـی  دوـشیم ؛

نیا هک  دـننادب  هتبلا  نرق .» یهلماـعم   » تسا هتـشاذگ  مھ  ار  شمـسا  تسا ، هتفرگ  رظن  رد  نیطـسلف  دروـم  رد  اـکیرمآ  هک  یثـیبخ  یناطیـش و  تسایـس  نیا  نیطـسلف و 

یهیـضق رد  هکنیا  یارب  دنـشکیم  ار  ناشدوخ  دنراد  هک  اکیرمآ  نادرمتلود  مشچ  یروک  هب  تفای . دـھاوخن  ققحت  زگرھ  یھلا  قیفوت  هب  دـناهدرک ، رکف  اھنآ  هک  ینرق  یهلماعم 

یارب اھناملسم  لوا  یهلبق  دنام و  دھاوخ  یقاب  نیطسلف  تختیاپ  سدقملاتیب  سدقم  رھش  تفر و  دھاوخن  اھدای  زا  نیطسلف  یهیضق  دنھدب ، ماجنا  یراک  کی  نیطسلف 

 - رھش قامعا  مھ  رھش ، ریز  مھ  رھـش ، یور  مھ  دنیوگیم  دنریگب و  ار  سدقملاتیب  دننکیم  لایخ  هک  دناهدید  اھنیا  هک  یاهتفـشآ  باوخ  نیا  دنام . دھاوخ  یقاب  اھناملـسم 

یاھتلم دتـسیایم و  نیا  لـباقم  رد  نیطـسلف  تلم  املـسم  داـتفا و  دـھاوخن  قاـفتا  نیا  دـننکیم ؛ یدوخیب  طـلغ  دـشاب ، دوھی  تسد  دـیاب  شیاـجهمھ - شبرغ ، شقرش ،

. دتفیب قافتا  نیا  دنراذگیمن  یھلا  قیفوت  هب  داتسیا و  دنھاوخ  نیطسلف  تلم  رس  تشپ  همھ  ناملسم 

« يزاسيدوھي تسایس   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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« : یزاسیدوھی تسایس   » هژاودیلک اب  طبترم  تالاقم 

لیعامسا  /   ١٣٧٧/٠٢/٠٨ لابقا  هدنسیون :  یتسینویھص /  میژر  ییاھن  فدھ  سدقملاتیب ، لماک  یزاسیدوھی 

ینیسحناویک  /   ١٣٧٧/٠١/٠١ رغصا  هدنسیون :  یدوھی /  یزاسکرھش  رد  یتسینویھص  میژر  یتینما  تاظحالم 

« يزاسيدوھي تسایس   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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