
تلود  / ٠٢/١٣٧٧/٠۶ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

هک ییاھروشک  همھ  اب  طباور  ندرک  یداع  اھروشک و  اب  ندوب  رتشیب  سامت  رد  ینعی  تسا -  هتفرگ  شیپ  رد  تلود  زورما  هک  ار  یـشور  نیا  مھ ، یجراخ  لـئاسم  هنیمز  رد 

، ناریا تلود  تلم و  هک  دننادب  ایند  رد  همھ  هک  دینک  یعس  دیاب  یجراخ  تسایس  هنیمز  رد  تسا . یتسرد  شور  منک ؛ یم دییات  نم  مینک -  رارقرب  طابترا  اھنآ  اب  میناوت  یم

شلابند تلم  کی  ناونع  هب  ام  هک  تسا  یزیچ  نآ  نیا  درادرب . مدق  دوخ  تداعـس  هار  رد  دوخ ، هدارا  اب  دوخ ، یورین  اب  دوخ ، رکف  اب  دھاوخ  یم هک  تسا  نیا  شفدـھ  هزیگنا و 

ار لماکت  تداعس و  یاھھار  شدوخ ، یاھشزرا  نید و  اب  شدوخ ، هفسلف  اب  شدوخ ، رکف  اب  شدوخ ، تینھذ  اب  هک  دشاب  نیا  رکف  رد  هک  تسھ  مھ  ام  تلم  قح  میتسھ .

رد دندنـسپ . یم ار  نیا  اـیند ، رظن  یب ضرغ و  یب مدرم  نکیل  دندنـسپ ؛ یمن ار  نـیا  دـننک ، لـیمحت  ار  ناـشدوخ  شور  گـنھرف و  دـنراد  یعـس  هـک  یناـسک  هـتبلا  دـیامیپب .

یاھتلود اب  ایند و  یاھتلم  اـب  اـم  تسا . یتسرد  شور  نیا  دوش و  یم هللادـمحب  هک  دوش ، هیکت  یعاـمتجا  تزع  نیا  رب  لالقتـسا و  نیا  رب  دـیاب  اـم ، یـساملپید  تاـطابترا 

اھنیا اب  اکیرما . لثم  دـننک ؛ لح  ناشدوخ  تردـق  رب  هیکت  اب  ار  لئاسم  همھ  دـنھاوخ  یم هک  یناسک  نایوگروز و  اب  هن  هتبلا  میراد ؛ مھافت  یراـکمھ و  یاـنب  ملاـع ، نوگاـنوگ 

. دور یمن یوج  کی  رد  نامبآ 

هجراخ  / ٢۵/١٣٨٣/٠۵ روما  ترازو  نالوئسم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

جیورت ار  ییاکیرما  یاھشزرا  یبرغ و  یاھشزرا  ات  میشاب  هتشاد  لاربیل  مالسا  هک  میتسین  عناق  مالسا  مسا  هب  تلادع . تینالقع و  تیونعم ، مالسا  تسا : نیا  ام  مالسا 

لوبق مھ  ار  ینابلاط  رجحتم  مالـسا  ام  دناوخب . مھ  ییهبدـن  یاعد  انایحا  دوش و  ادـصمھ  گنرمھ و  فلتخم  یاھشخب  رد  اھنآ  اب  دـنک و  هدافتـسا  اھنآ  یاھـشور  زا  دـنک و 

تسا و ناشدای  بالقنا  زا  شیپ  زا  دـنراد ، یرتشیب  یهقباس  هک  یناسک  اھامـش ، نیب  زا  میتشادـن . لوبق  ار  نآ  تضھن  نایرج  لوا  زا  میرادـن ، لوبق  ـالاح  هکنیا  هن  میرادـن .

زورما فلاخم . مھ  رجحت  اب  دوب و  ینالقع  یرکفنـشور و  تکرح  تضھن ، تکرح  لوا ، زا  میوگیم . هچ  نم  دنمھفیم  دنـسانشیم و  ار  بالقنا  زا  شیپ  یمالـسا  یاھنایرج 

. میوریم شیپ  میاهدرک و  باـختنا  ار  ناـمدوخ  میقتـسم  طارـص  ود ، نیا  نیب  اـم  تسا . هدـشن  فیعـضت  هدـش و  تیوـقت  اـم  یمالـسا  رکفت  رد  درکیور  نـیمھ  زورهـبزور  مـھ 

لابند یمالسا و  یروھمج  ماکحتسا  لابند  ام  میتسھ . یمالسا  نینچ  لابند  هب  ام  تسا و  راوتسا  اھهیاپ  نیا  یور  رب  ام  یساملپید  تسا و  نیا  ام  راک  ساسا  نیاربانب ،

لح یناھج  جیار  تالداعم  رد  ار  ام  دنھاوخب  هک  میھدیمن  هزاجا  میتسین و  لیام  هجوچیھ  هب  میشخب و  ققحت  ار  نامدوخ  فادھا  میھاوخیم  میتسھ و  یمالسا  یرادیب 

. دنربب نیب  زا  ار  ام  صخشت  تیوھ و  دننک و 

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

زا یاوزنا  هک  تسین  رـضم  نانچنآ  ایند ، رد  نآ  جیار  کیتاملپید و  یانعم  هب  اوزنا  دـش . میھاوخن  میتسین و  مھ  یوزنم  و  میـشاب ، یوزنم  مالـسا  یایند  رد  میتسین  لیام  ام 

تقیقح رد  اـما  تسا ؛ سوسحم  هقطنم  نیا  یاـج  همھ  رد  وا  یماـظن  روضح  یتـح  یـسایس و  روـضح  تسین ؛ یوزنم  رھاـظ  بسح  هب  اـکیرما  زورما  تسا . رـضم  اـھتلم 

رد یمالسا  یروھمج  تسا . رضم  اوزنا  نیا  دنرازیب ؛ رفنتم و  اکیرما  یاھتسایس  اکیرما و  روضح  زا  همھ  دناهدنریگمیمـصت ، هدننکنییعت و  هک  اھتلم  نوچ  ارچ ؟ تسا ؛ یوزنم 

. درادن ار  اوزنا  نیا  مالسا  یایند 

هب ام  مرتحم  روھمج  سیئر  ریخا  رفـس  تسا . تیعقاو  نیا  دـپتیم ؛ یمالـسا  یروھمج  یارب  ناشیاھلد  مدرم  هک  دـید  دـیھاوخ  دـیورب ، مالـسا  یایند  یاـج  رھ  نـالا  اـمش 

، ناکلاب یاھگنج  یهمتاخ  نوتید و  دادرارق  زا  دعب  دناهدمآ ؟ اجنیا  هب  ردقچ  ینـسوب  مدرم  رگم  میراد ؟ یمدرم  طابترا  ردـقچ  ینـسوب  اب  ام  رگم  تسا . هنومن  کی  ینـسوب ،

دـندرک و مھتم  ار  اھنآ  ناشتاغیلبت  رد  دـندرک ، نیھوت  اھنآ  هب  دـندرک ، نوریب  اجنآ  زا  ار  یمالـسا  یروھمج  لماوع  دوب ؛ هدـش  تیلاعف  تاغیلبت و  اـجنآ  رد  ناریا  هیلع  همھ  نآ 

کیدزن ات  دـیاش  هک  وویاراس -  نیگنـس  فرب  رد  دـنتفگیم  ناشیا  دـندرک . لابقتـسا  هنوگنآ  ام  روھمج  سیئر  زا  ینـسوب  مدرم  لاـحنیعرد  دـنتفگ ؛ اـھنآ  هب  عجار  زیچ  همھ 

یضاق یهناخباتک  هب  دنتفگیم  ناشیا  دننیبب . ار  ناریا  یمالسا  یروھمج  سیئر  ات  دندوب  هدرک  یمکارتم  عامتجا  رھـش  یاھنابایخ  رد  مدرم  دوب -  هدیراب  فرب  ناسنا  یوناز 

اجنآ زونھ  مدرم  میدـید  میتـشگرب ، یتـقو  اـما  دیـشک ؛ لوط  اـم  دـیدزاب  هقیقد  اـبیرقت ۴۵  مدوـب -  هتفر  اـجنآ  هب  یروھمجتساـیر  ناـمز  مھ  هدـنب  هک  میتـفر -  کیبورـسخ 

نیا دـندناوخیم ! دورـس  یـسراف  ناـبز  هب  ناریا ، یمالـسا  یروھمج  سیئر  هب  ییوگدـمآشوخ  یارب  دـندوب و  هدرک  یمکارتم  عاـمتجا  مدرم  اـجنآ  دجـسم  رد  دناهداتـسیا .

تسین . صاخشا  هب  طوبرم  لابقتسا 

. دوب امـش  میرکت  دوبن ؛ نم  صخـش  هب  طوبرم  لابقتـسا  نیا  متفگ  مدرک و  حیرـشت  ماما  یارب  مدوب ، هدید  روشک  نآ  رد  هک  ار  ییهرظنم  مدوب و  هتـشگرب  ریازجلا  رفـس  زا  نم 

رظن دروم  دـنریگیم ، رارق  لابقتـسا  دروم  هنوگنیا  دـنوریم و  اـھروشک  رگید  هب  هک  روشک  نـالووسم  زا  مادـکچیھ  هن  یمتاـخ ، یاـقآ  صخـش  هن  نم ، صخـش  هن  مھ  نـالا 

مالسا یایند  نامسآ  رد  دیشروخ  لثم  هک  یتیصخش  نامھ  دنسانشیم ؛ ار  ماما  بالقنا و  اما  دننادب ، ار  ام  مسا  دیاش  دنسانشیمن ؛ ار  اھام  صاخشا  مدرم  دنتـسین ؛

. دننکیم هدـھاشم  ار  زاتمم  تیـصخش  نآ  زا  ییهگرب  رادومن و  مھ  نالا  دـندرکیم . سمل  ار  نآ  دنتـساوخیمن -  هچ  دنتـساوخیم ، اھنمـشد  هچ  همھ -  دیـشخردیم و 

. تسا هنوگنیمھ  تیعضو  دیورب ، اجرھ  امش 

هب امـش  متفگ  نم  دـندوب . هدرک  یبوخ  لابقتـسا  وا  زا  دوب و  هتفر  یبرع  یاھروشک  زا  یکی  هب  یرگید -  سک  ای  دوب  روھمج  سیئر  یاقآ  تسین  مدای  ام -  نالووسم  زا  یکی 

رگید هب  تسا ، روطنیمھ  دـیورب ، نادوس  هب  دوـب ؛ دـھاوخ  رتـشیب  اـجهمھ  زا  مدرم  عاـمتجا  دـیورب ، رـصم  هب  رگا  تسا ؛ نیمھ  هیـضق  دـیورب ، یبرع  یاـھروشک  زا  مادـک  رھ 

دنوشن . عنام  اھتلود  هکنیا  رب  طورشم  هتبلا  تسا ؛ روطنیمھ  دیورب ، اھروشک 

. 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

نمھب  / ١٣٨٨/١١/٠۶ شش  هسامح  درگلاس  رد  ناردنزام  مدرم  رادید 

رثایب اھهئطوت  نیا  رگا  دوب ؛ رثایب  هک  تسا  حـضاو  دوب ؛ رثایب  میئوگب  هک  تسا  دـئاز  اـھهئطوت  نیا  بوخ ، دـندرک . هئطوت  یمالـسا  یروھمج  هیلع  اـھیئاکیرمآ  لوا ، زور  زا 

رثایب اھهئطوت  نیا  سپ  تسا ؛ لوا  زور  زا  رتیوق  ربارب  اھهد  زورما  یمالـسا  یروھمج  هک  دـینیبیم  دـشابن ؛ یقاب  یمالـسا  یروھمج  زا  یناـشن  یرثا ، دـیاب  ـالاح  هک  دوبن 

، میدرک هئطوت  همھ  نیا  بوخ ، هک  دننکیمن  رکف  هتـشذگ  هب  منکیم ! بجعت  نم  دنریگیمن . مھ  تربع  دننکیم ؛ هئطوت  مھ  زاب  دننزیم ، یدـیدج  یاھـشقن  یھ  مھ  زورما  دوب .

یروھمج هیلع  ار  نآ  نیا و  نوریب  رد  میداد ، شرورپ  رودزم  لـخاد  رد  میدـید ، ار  نآ  میدـید ، ار  نیا  اـجنآ  اـجنیا  همھ  نیا  میدرک ، جرخ  لوـپ  یمالـسا  یروـھمج  هیلع  همھ  نیا 

هجدوب دـنھدب ! تسکـش  ار  یمالـسا  یروھمج  هکنیا  یارب  دـننکیم ، بیوصت  هجدوب  رالد  نویلیم  جـنپ  لـھچ و  دننیـشنیم  هراـبود  زاـب  درکن . یرثا  میدرک ؛ جیـسب  یمالـسا 

امش بوخ ، تسا . یاهدنامرد  نمشد  نمـشد ، نیا  ردقچ  دینیبب  دننک ! نوگنرـس  ار  یمالـسا  یروھمج  دنربب ؛ نیب  زا  ار  ناریا  بالقنا  تنرتنیا ، قیرط  زا  هک  دننکیم  بیوصت 

عاونا و دیدرک ، یداصتقا  میرحت  دیدرک ، یـساملپید  راک  یمالـسا  یروھمج  نداد  تسکـش  یارب  امـش  ردقچ  دیاهدرک ؟ فرـصم  الاح  ات  ار  رالد « نویلیم  جنپ  لھچ و   « هد دنچ 

« يمومع يساملپيد   » 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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ناتدوخ لایخ  هب  ار  ناریا  تلم  دیوش و  دراو  قیرط  نیا  زا  دیھاوخیم  زاب  الاح  هک  دیدرک  یاهدیاف  هچ  دیدرک ؛ تیبرت  سوساج  دیداتسرف ، سوساج  دیدرک ، ار  اھهئطوت  ماسقا 

؛ دمھفن ار  قئاقح  هک  تسا  لاعتم  یادخ  زا  لفاغ  نمشد  شوگ  مشچ و  هب  ندز  نامھ  نیا ، تسا ؛ یھلا  تنس  نامھ  نیا ، دمھفیمن . نمشد  ار  نیا  دینک ؟ ادج  بالقنا  زا 

ردقچ منادیمن  نم  تسا . هدیافیب  نوچ  دوشیم ؛ ترـسح  ناشیارب  مھ  دعب  دـننکیم ، جرخ  ار  لوپ  ( ٢ (؛« هرسح مھیلع  نوکت  مث  اھنوقفنیسف  . « تسا نمـشد  ندرک  لفاغ 

هچ بوخ ، دندرک ؛ یحارط  دنتـسشن  اھنیا  لبق  تدـم  هچ  زا  هک  دـنادیم  ادـخ  دـنزادنیب ؛ هار  بوشآ  یاهناھب  کی  هب  نارھت  رد  دـنناوتب  ات  دـندرک  راک  دـندرک ، یحارط  دنتـسشن 

اب دنک ، عافد  یمالـسا  یروھمج  ماظن  زا  نادیم ، یوت  دیایب  رگید  تسین  مزال  هک  درکیم  لایخ  یـسک  رگا  دندش ؟ رترادیب  دـندوب ، هک  هچنآ  زا  مدرم  هک  دـش  نیا  زا  ریغ  دـش ؟

. دنشاب رضاح  یمالسا  یروھمج  زا  عافد  یارب  هشیمھ  دیاب  هک  دندرک  ساسحا  همھ  ثداوح ، نیا 

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 

یسایس  / ١٣٨٩/٠١/١٧ یملع  یاھتیصخش  نالوئسم و  رادید  رد  تانایب 

اھتلود و نتـساوخ  سفن  دـننک . هدافتـسا  دـنھاوخب  اھرازبا  نیا  زا  یتح  هکنیا  نودـب  دـنھاوخب ، دـنناوتیم  تسا . رگراـک  زورما  یاـیند  رد  یـسایس  فرح  یـسایس و  قطنم 

. دوشیم تلفغ  دوشیمن ، هدافتسا  نیا  زا  هنافساتم  تسا . یناھج  ثداوح  رد  یمیظع  یهنزو  اھتلم ،

هاشنامرک  / ١٣٩٠/٠٧/٢٢ ناتسا  نایجیسب  رادید  رد  تانایب 

زا ار  اـم  نانمـشد  هک  رکـش  ار  ادـخ  هتبلا  رگید . دـینیبیم  تسا ؛ تنطیـش  یهصرع  یـساملپید ، یهصرع  تـسا . هارمھ  اھتنطیـش  عاوـنا  اـب  یـساملپید  مـیظع  یهـصرع 

هرابود دنریگیمن ، مھ  تربع  دوریم ؛ هلاچ  یوت  ناشاپ  یھ  دـننکیم ، هابتـشا  دـننکیم ، طلغ  یھ  دـننکیم ، مادـقا  یھ  دـننکب ؛ دـیاب  راک  هچ  دـنمھفیمن  هک  هداد  رارق  یناسک 

یدنمـشوھ تسا ؛ یاهصرع  نینچ  کی  یـساملپید ، یهصرع  دنھدیم . ماجنا  دنیوگیم و  ناشتاراھظا  رد  ناشتاغیلبت ، رد  هک  یئاھفرح  نیمھ  لثم  دننکیم ؛ رارکت  ار  نامھ 

، یجیـسب یهیحور  هب  مینکیم  ریبعت  نآ  زا  ام  هک  تسا  یایبالقنا  یهیحور  نیمھ  زا  یـشان  اھنیا  تسا ؛ مزال  هنارکتبم  دروخرب  عون  تسا ، مزـال  لـمع  راـکتبا  تسا ، مزـال 

. سفن هب  دامتعا  یاراد  ورشیپ ، رکتبم ، ناوج ، یهیحور 

روشک  / ١٣٩٠/١٠/٠٧ زا  جراخ  رد  ناریا  یسایس  یاھیگدنیامن  یاسور  ارفس و  رادید  رد  تانایب 

مکحتـسم ار  ادـخ  اب  طابترا  دیـشاب ، یوق  دـیھاوخیم  رگا  دیـشاب . یوق  دـیاب  هزرابم  نیا  رد  تسا ؛ هزرابم  یهصرع  یـساملپید ، یهصرع  تسا . مھم  یـساملپید  هاگتـسد 

نورد رد  کچوک  یهنخر  کی  تاقوا  یھاگ  ناتدوخ . یصخش  یهداوناخ  هچ  یساملپید ، گرزب  یهداوناخ  هچ  دیرمشب ؛ مھم  ار  هداوناخ  ناتهداوناخ . مھ  ناتدوخ ، مھ  دینک ؛

ربنم یاپ  رد  دجـسم ، رد  ربمغیپ ، تلحر  زا  دـعب  دـینادیم  دوب . روج  نیمھ  مھ  اعقاو  دوب . تیبلـھا  اـم  زا  دوب ، اـم  اـب  ریبز  دومرف : نینموملاریما  دـھدیم . رییغت  ار  اـم  هداوناـخ ،

بلاطیبانبیلع قح  یاهتـسشن ، امـش  هک  یئاجنیا  دـنتفگ  دـندرک ؛ عاـفد  نینموملاریما  زا  احیرـص  دـندش و  دـنلب  هباحـص  زا  رفن  هد  دودـح  رکبوبا -  باـنج  لوا -  یهفیلخ 

ات ( ١ «) هللادـبع هنبا  بش  یتح  ، » دوب ام  اـب  هراومھ  ریبز  دومرف : نینموملاریما  دوب . تنحم  نارود  قیفر  دوبن ؛ ترـشع  نارود  قیفر  ریبز ، دوب ! ریبز  رفن ، هد  نآ  زا  یکی  تسا .

! دیـشک ریـشمش  نینموملاریما  لباقم  رد  دمآ  هک  دـش  ینامھ  ریبز  دـش . ضوع  وا  تقو  نآ  درک ؛ تلاخد  اھیریگمیمـصت  رد  هصرع ، یوت  دـمآ  دـش ، گرزب  هللادـبع  شرـسپ 

اب زج  لاعتم ، یادخ  هب  لکوت  اب  زج  مھ  نیا  و  تفرگ ؛ ار  هنخر  نیا  یولج  دیاب  اذـل  دراذـگیم . یمھم  رایـسب  رثا  نینچ  کی  هداوناخ ، نورد  رد  کچوک  یهنخر  کی  تاقوا  یھاگ 

. تسین ریذپناکما  هجوت ، اب  زج  رکذ ،

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

یاھتیلاعف یـساملپید ، یهنیمز  رد  نم  رظن  هب  مینک . ضرع  یلـصفم  بلطم  شاهرابرد  تسین  لاجم  مھ  نیا  هک  تسا ، مھم  تدـشب  مھ  بـالقنا  یـساملپید  یهلئـسم 

زا هقطنم  یاـھتلم  زورما  دـھدیم . شرب  اـم  هب  هک  تسا  نیا  یبـالقنا -  مالـسا  ینعی  دـشاب -  هارمھ  بـالقنا  یهـیحور  اـب  دـیاب  اـم  یـساملپید  دریگیم . ماـجنا  دراد  یبوـخ 

یروھمج نالوئـسم  زا  مدرم  ایند ، فلتخم  یاھاج  رد  دشاب . ظوفحم  دیاب  نیا  شاهناعاجـش ؛ یمالـسا  لقتـسم  عضوم  رطاخ  هب  دـیآیم ، ناشـشوخ  یمالـسا  یروھمج 

. تسا نیا  هار  هـک  تـسا  نـیا  یهناـشن  نـیا  بـخ ، دـیآیم . ناشـشوخ  رتـشیب  دـنھدیم ، زورب  رتـشیب  ار  یـسرتن  نـیا  ار ، لالقتـسا  نـیا  ار ، تعاجـش  نـیا  هـک  یمالـسا 

. دنشکیم یدایز  یاھتمحز  ناتسود  هناتخبشوخ  بخ ، هک  دشاب ؛ تھج  نیا  رد  دیاب  ام  یساملپید 

نایوجشناد  / ١٢/٠۴/١٣٩۵ زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

یهویـش اب  ای  الاح  دننک ، فرطرب  ار  تالکـشم  نیا  دـننک و  لابند  هک  تسا  نیلوئـسم  یهفیظو  تسا و  روشک  نالک  هب  طوبرم  تالکـشم  زا  یـضعب  دراد ؛ یتالکـشم  هزرابم 

یاھتیلاعف اھهویش و  اب  هچ  تسا - زاب  شتسد  هنیمز  نیا  رد  یمالسا  یروھمج  هناتخبشوخ  هک   - یمومع یساملپید  یهویش  اب  ای  یگنھرف ، یهویش  اب  ای  یـساملپید ،

دنوشب ریگرد  اھنآ  اب  دنھدب و  ماجنا  ار  اھنیا  دیاب  ماظن  نیلوئسم  هک  تسا  یایساسا  یاھشلاچ  اھنیا  اھنیا ، لاثما  یماظن و  تازیھجت  تیوقت  داصتقا ، تیوقت  لثم  ینورد 

یملع  / ١٣٩٨/٠٧/١٧ رترب  یاھدادعتسا  ناگبخن و  رادید  رد  تانایب 

دندرک هراشا  اجنیا  اقافتا  مھ  ناتـسود  زا  یکی  دنک . افیا  شقن  یمومع  یـساملپید  رد  هک  تسا  نیا  دـھدب ، ماجنا  دـناوتیم  یناگبخن  یهعماج  هک  یمھم  یاھراک  زا  یکی 

ناریا ناـگبخن  ندروآدرگ  ـالثم ] . ] اـھهنیمز نیا  رد  دـینک  اـفیا  شقن  دـیناوتیم  امـش  ینعی  یمومع . یـساملپید  مدرک : تشادداـی  اـجنیا  مھ  نم  هک  ناشینارنخـس  نیا  رد 

ام یهیاسمھ  یاھروشک  زا  یضعب  هک  یگنھرف  یهعومجم  نیا  رد  هدرک . قرف  یرادقم  کی  الاح  هک  هتشذگ  یاھنرق  رد  یناریا  گنھرف  عیـسو  ورملق  ینعی  گرزب ؛ یگنھرف 

ای . ] دنتـسھ یدایز  ناگبخن  مھ  اجنیا  رگید  یاھروشک  رد  ایـسآ ؛ برغ  یهقطنم  ناگبخن  یروآدرگ  الثم ] اـی  . ] مینکب یروآدرگ  ار  ناـگبخن  میناوتب  اـم  دوشیم ، لـماش  مھ  ار 

اھنیا تمواقم ، روحم  ناونع  هب  دراد  دوجو  اقیرفآ  لامش  ام و  یهقطنم  نیمھ  رد  یاهدیدپ  کی  زورما  تمواقم . روحم  ناگبخن  یروآدرگ  مالـسا ؛ ناھج  ناگبخن  یروآدرگ  الثم ]

، رگید یاـھاج  رد  اـکیرمآ ، دوخ  رد  اـپورا ، رد  یروشک ؛ رھ  رد  ملاـع  یوـجقح  یاـھهبخن  یروآدرگ  یتـح  اـی ] [ ؛ اـھنیا اـب  ندرک  رارقرب  طاـبترا  اـھنیا ، یروآدرگ  دـنراد ؛ یناـگبخن 

یاھفرح دینک  رارقرب  طابترا  دینک و  مھافت  دـینک و  لماعت  اھنآ  اب  دـیناوتب  رگا  دـندرگیم ، قح  فرح  تسرد و  فرح  لابند  دنتـسھ ، یوجقح  دـنبلطقح ، هک  دنتـسھ  یناسک 

کاپ و شناد  دـیناوتیم  امـش  دریگیم ، تروص  طابترا  نیا  اـب  هک  ییاـھیزاسداھن  رد  طاـبترا و  نیا  رد  تقو  نآ  دـینک ، رارقرب  طاـبترا  اـھنیا  اـب  دـیناوتیم  دـنراد  لوبق  مھ  ار  اـمش 

. دینک لقتنم  ار  تسرد  یهشیدنا  ار ، تفارشاب 

نایوجشناد  / ١۴٠١/٠٢/٠۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

، اـم یاھلکـشت  اـم ، یاھوجـشناد  هک  ماهدرک  هیـصوت  ـالاح  اـت  راـب  ود  یکی  ماهدرک ؛ هیـصوت  ار  نیا  ـالبق  هتبلا  نم  تسا . یللملانیب  یاـھتیلاعف  دروم  رد  رگید  یهیـصوت  کـی 

هیلع اـکیرمآ ، هیلع  یرابکتـسا ، یاھتـسایس  هیلع  هک  دنتـسھ  یداـیز  یوجـشناد  ریغ  وجـشناد و  ناوـج  یاـھهورگ  اـیند  رد  نـالا  دنـشاب . هتـشاد  یللملانـیب  یاـھتیلاعف 

یاھهورگ اپورا  رد  اما  مرادن ، ربخ  اکیرمآ  زا  یلیخ  نم  الاح  دشاب ــ ] مھ   ] اکیرمآ رد  دیاش  دنراد ، دوجو  اپورا  دوخ  رد  دنتیلاعف ؛ لوغشم  تدشب  یبرغ  ییاپورا و  یاھتـسایس 

یهدیاف دراد : هدیاف  ود  دینک ، رارقرب  ملاس  طابترا  دیناوتب  رگا  اھنیا  اب  دنتـسھ ؛ ناوارف  تسا  مولعم  هک  مھ  یمالـسا  یاھروشک  رد  یمالـسا  یاھهورگ  دـنراد ــ  دوجو  یدایز 

یمالسا یروھمج  وجشناد ، یامش  ینعی  دینکیم ؛ یفرعم  اھنآ  هب  ار  یمالسا  یروھمج  هک  تسا  نیا  مود  یهدیاف  دینکیم ؛ کمک  دیھدیم و  ورین  اھنآ  هب  هک  تسا  نیا  لوا 
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بوخ دـیھدب  ماجنا  ار  تکرح  نیا  هچناـنچ  رگا  تسا ؛ نیا  یمالـسا  یروھمج  هک  دـینکیم  یفرعم  یـسیلگنا  ـالثم  اـی  یـشیرتا  اـی  یوسنارف  ـالثم  یوجـشناد  هورگ  نآ  هب  ار 

؛ تسھ مھ  یمالسا  یروھمج  یارب  یعافد  رپس  کی  تسا ، یمالسا  یروھمج  یفرعم  هکنیا  رب  هوالع  امش  راک  نیا  ماهدرک و  تبحـص  البق  هنیمز  نیا  رد  هتبلا  نم  تسا .

هیکت مھاوخیم  هیاسمھ  روشک  دنچ  یور  نم  اما  دوشیم . بوسحم  مھ  نآ  خساپ  عقاو  رد  نیا  رگید ؛ تسا  لاعف  تدـشب  یربخ  یروتارپما  یمالـسا ، یروھمج  هیلع  نوچ 

دایز یلیخ  اھامـش  اب  ناشیحور  یبلق و  یگدامآ  اھنیا  دـینک . تیوقت  رتشیب  دـیناوتیم  هچ  رھ  ناتـسکاپ  ناتـسناغفا ، قارع ، ییوجـشناد  یاھهورگ  اب  ار  ناتتاطابترا  منک ؛

. دینک رارقرب  ار  تاطابترا  تسا و 

« : یمومع یساملپید   » هژاودیلک اب  طبترم  تالاقم 

انشآ  /   ١٣٨٣/٠١/٠١ نیدلاماسح  هدنسیون :  یمومع /  یساملپید  یارب  یلدم  هئارا  یجراخ ، تسایس  تاطابترا و  گنھرف ،

« يمومع يساملپيد   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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