
روشک  / ١۶/١٣٨٩/٠۶ رسارس  نانیرفآراک  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هک اـیند  رد  دراد  دوـجو  ینمـشد  میراد . رارق  یناـھج  راـشف  کـی  لـباقم  رد  زورما  اـم  هک  تسا  نیا  تسا ، مھم  ینیرفآراـک  تسا ، مـھم  ناـمارب  راـک  زورما  هـک  اـم  مود  لـیلد 

نیا هب  روشک  کی  تسا . نیا  فدـھ  روشک . نیا  هب  دـنادرگرب  ار  شدوخ  ینمیرھا  یهطلـس  دـینادیم ، اھامـش  هک  یئاھراک  نیا  اب  میرحت و  اب  یداصتقا و  راشف  اـب  دـھاوخیم 

زور کی  دـندوب ، اھـسیلگنا  زور  کـی  هدوب ؛ اـیند  رد  یتردـق  کـی  نیگن  ریز  تاـناکما ، یهمھ  اـب  یـشیجلاقوس ، تیعقوم  نیا  اـب  یعیبط ، عباـنم  عباـنم ، همھ  نیا  اـب  یبوخ ،

بالقنا روشک ؛ نیا  رب  دندوب  طلسم  اھنیا  تسا -  یروتارپما  نیا  زا  یاهشوگ  کی  اکیرمآ  الاح  هطلس . یروتارپما  هطلس ، هاگتسد  هطلـس ، ماظن  عقاو  رد  دندوب -  اھیئاکیرمآ 

لاـیخ هک  یناـسک  نآ  تسا . هناـھب  یاهتـسھ  یژرنا  یهلئـسم  تسا . نیا  یارب  اھـشالت  نیا  یهمھ  روـشک . نیا  هب  ددرگرب  دـھاوخیم  هطلـس  هدرک . هاـتوک  ار  اـھنیا  تـسد 

ار رشب  قوقح  یهلئسم  دننکیم ، حرطم  ار  یاهتـسھ  یژرنا  یهلئـسم  دننکیم . اطخ  دش ، دھاوخ  لح  تالکـشم  میدرک ، لح  ار  یاهتـسھ  یژرنا  یهلئـسم  ام  رگا  دننکیم 

ار بالقنا  دنھاوخیم  دـنروایب ؛ رد  وناز  هب  ار  تلم  کی  دـنھاوخیم  تسا ، راشف  یهلئـسم  هلئـسم ، تسا . هناھب  اھنیا  هک  دـننکیم ، حرطم  ار  نوگانوگ  لئاسم  دـننکیم ، حرطم 

نیا یارب  میرحت  تسا . ناریا  تلم  فرط ، الـصا  دـنیوگیم ؛ غورد  تسین ! ناریا  تلم  نامفرط  اـم  دـنیوگیم  تسا . یداـصتقا  میرحت  نیمھ  مھم  یاـھراک  زا  یکی  دـننزب . نیمز 

عطق یمالـسا  یروھمج  ماظن  اب  تلم  یهطبار  میریگیم ؛ رارق  میرحت  راشف  ریز  میراد  یمالـسا  یروھمج  تلود  رطاخ  هب  ام  اقآ  دـیوگب  دـیایب ، هوتـس  هب  ناریا  تلم  هک  تسا 

نیا ناریا  تلم  گرزب  هانگ  هطلـس ، ماظن  رظن  زا  تسا . طلغ  ردنا  طلغ  ناشتابـساحم  رگید  دراوم  یهمھ  لثم  دنـسانشیمن ؛ ار  ام  تلم  هتبلا  تسا . نیا  الـصا  فدھ  دوشب .

ادیپ ار  هار  تلم  نیا  یاهدرک . دازآ  تلم ! یا  هطلـس ، راب  ریز  زا  ار  تدوخ  ارچ  هک  هانگ ، نیا  رطاخ  هب  دـننک  تازاجم  دـنھاوخیم  هدرک . دازآ  هطلـس  راب  ریز  زا  ار  شدوخ  هک  تسا 

. اھمیرحت هار  زا  یداصتقا  راشف  دنروآیم ؛ راشف  اما  بخ ، دننکیم . دنراد  راک  هچ  دننکب و  دیاب  راک  هچ  دنمھفیمن  تسا ؛ هابتشا  ناشتابساحم  الصا  هدرک .

نیقی مھ  هدـنب  مینزیم ؛ رود  ار  اھمیرحت  ام  هک  دـنتفگ  تسرد  ناتـسود  تسا . نیا  شانعم  ینیرفآراک  زورما  میروایب . دوجو  هب  روشک  رد  یعقاو  یتمواقم  داصتقا  کی  دـیاب  ام 

کی هک  دوب  یسایس  یاھهنیمز  رد  هتشذگ  یاھلاس  رد  هک  یرگید  دراوم  لثم  دننکیم ؛ ماکان  ار  ناگدننکمیرحت  دننزیم ، رود  ار  اھمیرحت  روشک  نیلوئـسم  ناریا و  تلم  مراد .

. دننادیمن اھناوج  الاح  رگید . دبال  تسھ  ناتدای  دروم  دنچ  دننک . یھاوخرذع  یکی  یکی  دندرگرب ، دندش  روبجم  ناشدوخ  دـعب  دـنداد ، ماجنا  یتکرح  کی  دـندرک ، یھابتـشا 

. میمیرحت وت  تسا  لاس  یـس  ام  تسین ، دـیدج  ام  یارب  میرحت  هتبلا  تسا . روج  نیمھ  مھ  هعفد  نیا  دـنداد . ماـجنا  راـب  دـنچ  اـھراک  نیا  زا  ریخا ، لاـس  تسیب  هد  نیا  رد 

تـسا یلیلد  نیا  یلو  بخ ، دـننکب . دـنناوتیمن  یراک  نیارباـنب  هتفرگ ؛ ماـجنا  میرحت  یاـضف  رد  ناریا ، تلم  میظع  تکرح  نیا  یهمھ  تسا ، هدـش  هک  یئاـھراک  نیا  یهمھ 

هک میظع ؛ هاگراک  نیا  نوزفازور  ندرک  قنور  رپ  هب  ینیرفآراک ، هب  دـیلوت ، هب  راک ، داجیا  هب  دـننادب  فلکم  دـننادب ، فظوم  ار  دوخ  هک  روشک  نازوسلد  نالوئـسم و  یهمھ  یارب 

. دننادب فظوم  دیاب  ار  ناشدوخ  همھ  تسا . یمیظع  هاگراک  کی  زورما  اتقیقح  ناریا  روشک 

نایوجشناد  / ١٩/١٣٩٠/٠۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یزیچ نامھ  قیمع ، یاھراک  روجنیا  تسا . یبلاج  رایـسب  راک  هدش . لیکـشت  یتمواقم  داصتقا  رد  قیقحت  یارب  یئوجـشناد  داتـس  کی  هک  دـنداد  عالطا  ناتـسود  زا  یکی 

، ددنسپن ای  دیاین  وا  راک  هب  ای  دروخن  مھ  لوئسم  هاگتـسد  نآ  درد  هب  رگا  اھقیقحت  نیا  دینک . قیقحت  دینک ، هعلاطم  دینک ، رکف  دیاب  امـش  دراد . جایتحا  نآ  هب  روشک  هک  تسا 

. تسا یبلاج  رایسب  راک  نیا ، دروخیم . امش  درد  هب  دیآیم و  امش  راک  هب  اعطق 

نیا تسا . یمھم  یاھراک  رایسب  اھنیا  دننکیم . راک  اھهنیمز  نیا  رد  هدش و  لیکشت  یایتاعلاطم  زکرم  فیرش  هاگشناد  رد  هک  دنداد  عالطا  ناتسود  زا  رگید  یکی  نینچمھ 

. تسا مھم  روشک  یهدنیآ  یارب  یلیخ  روکف ، وجشناد و  ناوج  یهزیگنا 

داھنشیپ و هک  هچنآ  زا  یاهراپ  یداصتقا ، لئاسم  یهنیمز  نیمھ  رد  منکب ؛ ضرع  امش  هب  نم  مھ  ار  نیا  تسا . تسرد  الماک  اھنآ  زا  یضعب  دش ، هتفگ  هک  یئاھلحهار  هتبلا 

ای دـسریمن ، عالطا  هب  ای  اھمادـقا  یهمھ  اھتنم  دـننکیم ؛ مادـقا  دـننکیم ، یریگمیمـصت  دـننکیم ، راک  شاهرابرد  تسھ ؛ نیلوئـسم  رظن  دـم  هک  میراد  عالطا  اـم  دـش ، حرطم 

. دشابن نیلوئسم  نآ  رظن  دم  رد  یداصتقا  لئاسم  هک  تسین  روجنیا  لاح  رھ  هب  تسین . ینتفگ 

ماظن  / ٠٣/١٣٩١/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

هبرح نیا  طقف  هن  دنکب ، هناربدـم  تمواقم  اھزیچ -  نیا  زا  اھمیرحت و  نیمھ  لباقم  رد  هلمج  زا  نمـشد -  یاھراشف  لباقم  رد  روشک  رگا  هک  تسا  نیا  مھ  رگید  تیعقاو  کی 

روبع هھرب  نیا  زا  روشک  تسا ؛ هھرب  کی  نیا  تسا ، هاگرذـگ  کی  نیا  نوچ  تشاد ؛ دـھاوخن  دوجو  رگید  یئاھزیچ  نینچ  رارکت  ناکما  مھ  هدـنیآ  رد  هکلب  دـش ، دـھاوخ  دـنک 

اب روز و  اب  ار  نارگید  تسین . اھمیرحت  نیا  زا  عفنیذ  سک  چیھ  یتسینویھـص ، میژر  زج  اکیرمآ و  زج  دننکیم ، میرحت  دننکیم ، دـیدھت  اھنآ  نالا  هک  یئاھزیچ  نیا  درک . دـھاوخ 

مھ شدھاش  تسا -  یتدم  کی  دنک -  ادیپ  همادا  یلیخ  دناوتیمن  یتسیابردور  راشف و  روز و  هک  تسادیپ  بخ ، دندرک . نادـیم  دراو  اھزیچ  نیا  اب  یتسیابردور و  اب  راشف و 

زا شیب  و  دنتسین ، لیام  ناشدوخ  دندشن ، انثتـسا  هک  مھ  ینارگید  دننک ! انثتـسا  اھنیا  لاثما  یتفن و  یاھمیرحت  نیمھ  زا  ار  روشک  ات  تسیب  دندش  روبجم  هک  تسا  نیا 

. درک تمواقم  یتسیاب  نیاربانب  دندرگیم . لحهار  لابند  اھنآ  میھاوخیم ، ام  هک  هزادنا  نامھ  ای  میھاوخب  ام  هک  هچنآ 

ماظن  / ٠٣/١٣٩١/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

رد عقاو  رد  هک  یفنم -  یاھتیعقاو  دروم  رد  دشاب . ام  مشچ  یولج  هدننکقیوشت  یاھتیعقاو  دشاب ؛ ام  مشچ  یولج  اھنامرآ  مینک ؛ هاگن  دید  نیا  اب  ار  روشک  لئاسم  دیاب  ام 

، هلئـسم مینکن . یراـگناهداس  یراگنالھـس و  میریگن ، مکتسد  ار  نمـشد  ناوت  هتبلا  میوـشن . هابتـشا  راـچد  تسا -  یئاـمنتیعقاو  تسا ، یزاـستیعقاو  دراوـم  یـضعب 

هلئسم دیربب و  راک  هب  ار  ناتشالت  هلئسم  نیا  رس  رب  دنک ، لح  ار  یضایر  مھم  یهلئسم  کی  دھاوخیم  هک  ینادیضایر  کی  لثم  امش  تسا . یمھم  یـساسا و  یهلئـسم 

هدھاشم ناسنا  هناتخبـشوخ  دینک . دروخرب  نوگانوگ  لئاسم  اب  دیاب  یروجنیا  تسا . یـضایر  یهلئـسم  کی  مھ  نیا  دیتسھ ؛ یدادعتـسااب  نادیـضایر  امـش  دـینک . لح  ار 

. درک هاگن  دید  نیا  اب  دیاب  داصتقا  یهلئسم  هب  دراد . دوجو  نوگانوگ  یاھهاگتسد  رد  مھ  هیحور  نیمھ  هک  دنکیم 

رب یداصتقا  راشف  نمـشد ، فدھ  هک  دننزب  سدـح  دنتـسناوتیم  دـندوب ، نوگانوگ  لئاسم  رظان  هک  یناسک  یهمھ  میدرک . حرطم  ار  یتمواقم » داصتقا   » شیپ لاس  دـنچ  ام 

فدـھ تسا . یمھم  یهطقن  اـھنآ  یارب  اـم  روشک  داـصتقا  دـنوش . زکرمتم  روشک  داـصتقا  یور  رب  دـنھاوخیم  اـھنیا  هک  دادـیم  ناـشن  اـھیحارط  دوب و  مولعم  تسا . روـشک 

، دنوش لکـشم  راچد  مدرم  دوش ، رطخ  لالتخا و  راچد  یلم  هافر  اعبط  دنزب ، همطل  لاغتـشا  هب  دنزب ، همطل  یلم  دـشر  هب  دوش ، زکرمتم  داصتقا  یور  رب  هک  دوب  نیا  نمـشد 

. دنک هدھاشم  تسناوتیم  ناسنا  ار  نیا  دوب ؛ سوسحم  نیا  و  تسا ، نیا  نمشد  یداصتقا  راشف  فدھ  دنوش ؛ ادج  یمالسا  ماظن  زا  دنوشب ، هدزلد 

مدآ مھ  دعب  دننکیم ؛ یریگیپ  ار  داصتقا  یهلئسم  دنراد  اھنیا  هک  متفگ  لاس  لوا  ینارنخس  رد  مالسلا ) هالصلا و  هیلع   ) اضرلایـسومنبیلع رھطم  نحـص  رد  لاس ٨۶  نم 

زا یریگولج  یهلئسم  فرصم ، یوگلا  حالصا  ینعی  داصتقا ؛ لئاسم  یهنیمز  رد  لماک  یهموظنم  کی  داجیا  یارب  دوب  یئاھهقلح  لاس  یاھراعـش  نیا  هک  دنک  ضرف  دناوتیم 

یاھراعـش ناونع  هب  ار  اھنیا  ام  یناریا . یهیامرـس  راک و  زا  تیامح  یلم و  دـیلوت  لاسما  و  یداصتقا ، داھج  یهلئـسم  فعاضم ، راـک  فعاـضم و  تمھ  یهلئـسم  فارـسا ،

هار نیا  لابند  دـیاب  ام  دربب . شیپ  ار  اـم  دـناوتیم  دـنک ؛ یھدـناماس  داـصتقا  یهنیمز  رد  ار  روشک  یمومع  تکرح  دـناوتیم  هک  تسا  یئاـھزیچ  اـھنیا  میدرکن ؛ حرطم  رذـگدوز 

. میشاب

ماظن  / ٠٣/١٣٩١/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

« يتمواقم داصتقا   » 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 30هاگياپ  هحفص 1 
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نیا تسا . یتمواـقم  داـصتقا  تاـمازلا  وزج  داـصتقا ، ندرک  یمدرم  دراد . یتاـمازلا  یتمواـقم  داـصتقا  هتبلا  تـسا . مـھم  یتمواـقم  داـصتقا  تـسا ؛ مـھم  داـصتقا  یهلئـسم 

شخب دوشب . دـیاب  یرتشیب  یاھـشالت  هتفرگ و  ماجنا  یئاھراک  هتبلا  دریگب . ماجنا  دـیاب  راک  نیا  و  دروایب ؛ دوجو  هب  لوحت  کی  دـناوتیم  دـش ، مـالعا  هک  لصا ۴۴  یاھتسایس 

دننک کمک  دنناوتیم  هک  یئاھهاگتسد  روشک و  یتلود  یاھهاگتسد  روشک ، یکناب  متـسیس  مھ  دنوشب ، قیوشت  یداصتقا  تیلاعف  هب  مھ  درک ؛ دنمناوت  دیاب  ار  یـصوصخ 

. دنوش داصتقا  نادیم  دراو  مدرم  هک  دننک  کمک  هیئاضق -  یهوق  هننقم و  یهوق  لثم  - 

ماظن  / ٠٣/١٣٩١/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

دوجو زورما  هک  تصرف  نیمھ  زا  میناوتب  رگا  ام  تسام . یهلاس  دـص  موش  ثاریم  یگتـسباو ، نیا  تسا . یتمواقم  داصتقا  تامازلا  زا  رگید  یکی  تفن  هب  یگتـسباو  شھاک 

عیانـص زورما  میاهداد . ماجنا  داصتقا  یهنیمز  رد  ار  مھم  تکرح  نیرتگرزب  مینک ، نیزگیاج  یرگید  یازدمآرد  یداصتقا  یاھتیلاعف  اب  ار  تفن  مینک  شالت  مینک و  هدافتـسا  دراد ،

رب ار  تمھ  دـنک . رپ  ار  الخ  نیا  دـناوتیم  هک  دراد  دوجو  روشک  رد  ینوگانوگ  یاھتیفرظ  دـنک . رپ  یدایز  نازیم  ات  ار  الخ  نیا  دـناوتیم  هک  تسا  یئاھراک  یهلمج  زا  ناـینبشناد 

. مینک مک  ار  نامدوخ  یگتسباو  تسا ، نکمم  هچرھ  هک  نیا  تمس  هب  میورب  میرامگب ؛ نیا 

ماظن  / ٠٣/١٣٩١/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

، یتلود ریغ  یاھهاگتسد  مھ  یتلود ، یاھهاگتسد  مھ  ریذبت . فارسا و  زا  زیھرپ  لداعتم و  فرصم  ینعی  تسا ؛ یتمواقم  داصتقا  ناکرا  زا  یکی  فرصم ، تیریدم  یهلئسم 

کی نمشد  لباقم  رد  کشالب  فرـصم ، رد  لداعت  یهظحالم  فارـسا و  زا  زیھرپ  زورما  تسا . داھج  اعقاو  نیا  هک  دننک ؛ هجوت  هلئـسم  نیا  هب  دیاب  اھهداوناخ  مدرم و  داحآ  مھ 

. دراد هللالیبسیف ر  داھج  رجا  نیا  هک  دنک  اعدا  دناوتیم  ناسنا  تسا ؛ یداھج  تکرح 

 - دنشاب هتشاد  هجوت  یتلود  یاھهاگتسد  یهمھ  ار  نیا  مینک ؛ هدافتـسا  یلخاد  دیلوت  زا  ام  هک  تسا  نیا  فرـصم  تیریدم  فرـصم و  رد  لداعت  یهلئـسم  نیا  رگید  دعب  کی 

رب ار  یلخاد  دیلوت  فرصم  مھ  مدرم  داحآ  دنرامگب . نیا  رب  ار  تمھ  دننکن ؛ فرصم  ار  یناریا  ریغ  دیلوت  چیھ  دننک  یعـس  هناگهس -  یاوق  هب  طوبرم  یتیمکاح ، یاھهاگتـسد 

یجراخ یاھکرام  لابند  فلتخم  یاھهنیمز  رد  ندرک ، یئامندوخ  یارب  نداد ، زپ  یارب  ناشن ، مان و  یارب  طـقف  یـضعب  هک  یجراـخ -  فورعم  یاـھکرام  اـب  یئاـھالاک  فرـصم 

. دندنبب ار  یجراخ  یاھالاک  فرصم  هار  مدرم  دوخ  دنھدب . حیجرت  دنوریم - 

ماظن  / ٠٣/١٣٩١/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

زورما دشیمن ، یدنبهیمھـس  نیزنب  هچنانچ  رگا  داد . باوج  دندرک ، هراشا  هک  نیزنب  یدنبهیمھـس  یهلئـسم  نیمھ  دـھدیم . باوج  یتمواقم » داصتقا   » یاھحرط ام  رظن  هب 

هب چیھ  هک  دشاب  یروج  دیاب  یتح  تسھ . یبوخ  یلیخ  دح  کی  رد  زورما  بخ ، هک  دننک ؛ لرتنک  ار  نیا  دنتسناوت  تفریم . رتالاب  زور  رد  رتیل  نویلیم  دص  زا  ام  نیزنب  فرـصم 

. تسا روشک  زاین  دروم  هک  یئاھزیچ  یهیقب  و  درک . یثنخ  ار  نیزنب  میرحت  یتمواقم  داصتقا  دنتشاد ؛ همانرب  رد  ار  نیزنب  میرحت  تسین . دمحلا  هک  دشابن ، یزاین  نوریب 

اھنیا دوش ؛ هافر  بجوم  مھ  و  لاغتـشا -  رد  دـیلوت ، رد  دـنک -  داـجیا  قنور  مھ  دـناوتیم  اـھنیا  هک  تسا ؛ یلم  داـصتقا  هب  نداد  لکـش  تھج  رد  مھ  اـھهنارای  ندرک  دـنمفدھ 

راک نیا  دنکیم . ادیپ  یللملانیب  یوربآ  یقیقح و  رادتقا  ایند  رد  روشک  کی  دیلوت ، دشر  اب  تسا . روشک  کی  رادتقا  یهیام  روشک ، یداصتقا  دشر  روشک ، دیلوت  دـشر  یهیام 

. دسرب ماجنا  هب  یتسیاب 

ماظن  / ٠٣/١٣٩١/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

یهلـصاف اب  هناتخبـشوخ  زورما  دیـشکیم ، لوط  یدامتم  یاھلاس  هک  یئاھحرط  دوشب . هدافتـسا  رثکادـح  دـیاب  نامز  زا  تاـناکما . عباـنم و  ناـمز و  زا  یرثکادـح  یهدافتـسا 

. درک تیوقت  روشک  رد  ار  نیا  دیاب  دیسر . یرادربهرھب  هب  هام  هدجھ  فرظ  رد  لاس ، ود  فرظ  رد  هناخراک  نالف  هک  دنیبیم  ناسنا  یرتمک 

هب دوشیم و  دراو  یتمواقم » داصتقا   » هب هک  تسا  یئاھهبرـض  وزج  تاررقم ، رییغت  هعاسلاقلخ و  یاھمیمـصت  تسا . یـساسا  یاھراک  زا  یکی  هماـنرب ، ساـسا  رب  تکرح 

بذـبذت و راچد  ینامز  رھ  رد  روشک  یداصتقا  یاھتـسایس  دـنراذگن  دنـشاب ؛ هتـشاد  هجوت  دـیاب  مرتحم  سلجم  مھ  مرتحم ، تلود  مھ  ار ، نیا  دـنزیم . هبرـض  تلم  تمواقم 

. دوش درومیب  یاھرییغت 

ناینبشناد  / ٠٨/١٣٩١/٠۵ یاھتکرش  نالوئسم  نارگشھوژپ و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

، یلام یاھیئاناوت  ظاحل  زا  هچ  یملع ، ظاحل  زا  هچ  دـنراد ، ار  راک  نیا  دادعتـسا  یئاناوت و  هناتخبـشوخ  هک  یمدرم  داـحآ  مھ  یتلود ، یاھهاگتـسد  مھ  اھهاگـشناد ، مھ 

؛ تسین راعش  کی  نیا  یتمواقم ،» داصتقا   » میدرک ضرع  ام  هک  نیا  دننک . لمع  نآ  هب  دنسانشب و  ار  دوخ  ساسح  یخیرات  عطقم  دوخ و  نامز  تیلوئسم  دننک  شالت  دیاب 

تمس هب  تکرح  هک  تسا  یھیدب  بخ ، مینکیم . هدھاشم  نامدوخ  لباقم  رد  ار  یشخبدیون  دنلب و  رایسب  یاھقفا  ام  دنکیم . تفرشیپ  دراد  روشک  تسا . تیعقاو  کی  نیا 

یـضعب تسا ، یاهقطنم  یـضعب  دراد ؛ یـسایس  یاھهزیگنا  یـضعب  دراد ، یداصتقا  یاـھهزیگنا  اـھهضراعم  نیا  زا  یـضعب  دراد . مھ  یئاـھهضراعم  اھـضراعم و  اـھقفا ، نیا 

، میرحت ریغ  میرحت ، یـسایس ، یاـھراشف  دـینکیم ؛ هدـھاشم  هک  ینوگاـنوگ  یاـھراشف  نیمھ  هـب  دوـشیم  یھتنم  مـھ  یدراوـم  رد  اـھهضراعم  نـیا  تـسا . یللملانـیب 

نیا طسو  زا  تسانب  هک  دراد  دوجو  مھ  یئاھمیمصت  اھتمھ و  راوتسا و  یاھماگ  اھراخ ، نیا  طسو  رد  تالکـشم ، نیا  یالهبال  رد  نکیل  تسھ -  اھنیا  یتاغیلبت -  یاھراشف 

. تسا یروجنیا  نالا  روشک  عضو  دناسرب ؛ رظن  دروم  یهطقن  نآ  هب  ار  شدوخ  دنک و  روبع  اھراخ 

ناینبشناد  / ٠٨/١٣٩١/٠۵ یاھتکرش  نالوئسم  نارگشھوژپ و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

؛ تسا یتمواقم  داصتقا  یطئارـش ، نینچ  کی  رد  داصتقا  تیـصاخ  تسا و  داصتقا  ام ، یاھـشخب  زا  یکی  مینک . افیا  ار  نآ  میـسانشب و  ار  نامدوخ  شقن  مادـک  رھ  دـیاب  اـم 

نیا دناوتیم  هک  یمھم  یاھـشخب  زا  یکی  نم  رظن  هب  میراد . ام  هک  ینانمـشد  نمـشد ؛ تثابخ  نمـشد ، ینکـشراک  لباقم  رد  تمواقم  اب  دشاب  هارمھ  هک  یداصتقا  ینعی 

یتمواقم داصتقا  یاھهفلوم  نیرترثوم  زا  یکی  رھاظم و  نیرتھب  زا  یکی  نیا  تسا ؛ ناینبشناد  یاھتکرـش  نیمھ  تسامـش ؛ راـک  نیمھ  دـنک ، رادـیاپ  ار  یتمواـقم  داـصتقا 

. درک لابند  دیاب  ار  نیا  تسا ؛

نایوجشناد  / ١۶/١٣٩١/٠۵ رادید  رد  تانایب 

هب تبـسن  کیمداکآ  یھاگـشناد و  نییبت  کی  اعقاو  رگا  مدرکن . ار  یمجاھت  داصتقا  رکف  هدنب  درادن . یبیع  دندرک ؛ حرطم  ار  یمجاھت » داصتقا  ، » یداصتقا لئاسم  یهنیمز  رد 

. هدوب یتمواقم  داصتقا  هدیـسر ، ام  رظن  هب  هک  هچنآ  مینک . حرطم  مھ  ار  نآ  دراد ؟ یلاکـشا  هچ  دراد ، دوجو  یتمواـقم -  داـصتقا  لـمکم  ناـشیا ، لوق  هب  یمجاـھت -  داـصتقا 

، هن دـشاب ؛ یعفادـت  یاھراک  کی  ماجنا  طـقف  دوخ و  رود  ندیـشک  راـصح  شیاـنعم  یتمواـقم  داـصتقا  هک  تسین  روجنیا  تسین ؛ یفن  یهبنج  طـقف  یتمواـقم  داـصتقا  هتبلا 

کی نیا  دنـشاب . هتـشاد  ار  ناشدوخ  یئافوکـش  دشر و  مھ  راشف  طئارـش  رد  یتح  هک  دھدیم  هزاجا  دـھدیم و  ناکما  تلم  کی  هب  هک  یداصتقا  نآ  ینعی  یتمواقم  داصتقا 

یتمواقم داصتقا  یهدیا  نیمھ  یھاگشناد ، نابز  اب  بوخ ، رایسب  دیتسھ ؛ نادداصتقا  دیتسھ ، داتسا  دیتسھ ، وجـشناد  امـش  تسا . یمومع  یهبلاطم  کی  تسا ، رکف 

یهدننک نیمضت  دناوتیم  دیدش  یاھتموصخ  اھینمشد و  طئارش  رد  میرحت ، طئارش  رد  راشف ، طئارـش  رد  هک  یداصتقا  نآ  ینعی  دینک ؛ صخـشم  ار  شدودح  دینک ؛ نییبت  ار 

. دشاب روشک  کی  یئافوکش  دشر و 

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

« يتمواقم داصتقا   » 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 30هاگياپ  هحفص 2 
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نیمھ شیاھـشخب  زا  یکی  دراد ؛ یناکرا  دراد ، یطئارـش  یتمواقم  داـصتقا  دوخ  بخ ، میدرک ، حرطم  ار  یتمواـقم » داـصتقا   » اـم هکنیا  درک . کـمک  دـیاب  ار  یـصوصخ  شخب 

زا یضعب  رد  تسامش . یساسا  یاھراک  وزج  نیا  دوش ؛ لابند  دیاب  رتشیب  هچرھ  ساوسو  تقد و  مامتھا و  دیکات و  اب  لصا ۴۴  یاھتسایس  نیمھ  تسا ؛ مدرم  هب  یهیکت 

یشخبناوت یصوصخ  شخب  هب  هکنیا  یارب  دینکب  یرکف  دیاب  بخ ، دیآیمن . ولج  شایناوتمک  رطاخ  هب  یـصوصخ  شخب  هک  مونـشیم  روشک  نیلوئـسم  دوخ  زا  نم  دراوم ،

. دوش لاعف  یمدرم ، شخب  یـصوصخ ، شخب  هک  دـینک  یراک  تسا ، مزال  هک  یقیرط  رھ  زا  تسا ؛ مزال  تاررقم  مزـال و  نیناوق  قیرط  زا  تساـھکناب ، قیرط  زا  ـالاح  دوشب ؛

شھاک شایریذپبیـسآ  مھ  دنامب ، ظوفحم  روشک  رد  یداصتقا  دشر  هب  ور  دـنور  مھ  هک  میـشاب  هتـشاد  یداصتقا  کی  ام  هک  تسا  نیا  شیانعم  یتمواقم  داصتقا  هرخالاب 

دنیبب بیسآ  رتمک  دوب ، دھاوخ  فلتخم  یاھلکش  هب  یگشیمھ و  هک  نانمشد  یاھدنفرت  لباقم  رد  هک  دشاب  یروج  یداصتقا  ماظن  روشک و  یداصتقا  عضو  ینعی  دنک . ادیپ 

هدافتسا دنھدیم ، نارظنبحاص  هک  یئاھراکھار  اھهشیدنا و  اھرکف و  زا  مھ  تسا ؛ یمدرم  یتلود و  یاھتیفرظ  یهمھ  زا  هدافتـسا  شطئارـش ، زا  یکی  دنک . ادیپ  لالتخا  و 

. دوش هدافتسا  اھهیامرس  زا  مھ  دینک ،

هراشا تسا ، یداصتقا  دـسافم  یداصتقا و  نیدـسفم  یریگیپ  زا  یـشان  هک  یثداوح  نیا  زا  یخرب  هب  ناتـسود  تاـنایب  رد  هتبلا  دوش . هداد  نادـیم  اـعقاو  دـیاب  مھ  مدرم  هب 

نیا هب  عجار  نم  هک  مھ  شیپ  لاس  دنچ  نامھ  تسا . یندشن  اعقاو  نیا  مینکن ؛ هزرابم  یداصتقا  دسافم  اب  اما  مینکب ، یوق  تسرد و  یداصتقا  راک  ام  دوشیمن  اعقاو  دش .

هتـشاد یمدرم  ملاس  راک  یمدرم و  یراذگهیامرـس  میناوتیم  ام  دوشن  روصت  هک  متـشاد ، هجوت  هتکن  نیمھ  هب  متفگ ، روشک  نیلوئـسم  هب  ار  یبلاطم  مدرک و  ثحب  هیـضق 

هتـشاد مک  ار  مدرم  یراذگهیامرـس  مدرم و  تکراشم  ام  هک  دوشیم  بجوم  یداصتقا  دـسافم  اب  یهزرابم  هک  دوشن  روصت  و  یداصتقا ؛ دـسافم  اـب  یهزراـبم  نودـب  میـشاب ،

ادـیپ ملاسان  یاھمدآ  مھ  رفن  ود  یکی  الاح  دنتـسھ ؛ یملاس  ناـمدرم  دـنملاس ، راـک  لـھا  دـنوشب ، یداـصتقا  نادـیم  دراو  دـنھاوخیم  هک  یناـسک  رثکا  نوچ  هن ، میـشاب ؛

اما دـنریگب ، یکناب  تالیھـست  ینیرفآراـک  راـک و  داـجیا  لاغتـشا و  داـجیا  ناونع  هب  دـنیاین  یناـسک  هک  دـینک  تبقارم  نیبرود  نیبزیر و  نیبزیت ، یاھمـشچ  اـب  دـیاب  دـنوشیم .

اجنیا رد  هیئاضق  یهوق  هیرجم و  یهوق  یراکمھ  نم  رظن  هب  دنک . تبقارم  هیئاضق  یهوق  مھ  دینک ، تبقارم  امش  مھ  دینک ؛ تبقارم  دیاب  ار  نیا  دریگن . ماجنا  یعقاو  ینیرفآراک 

. تسا یمزال  رایسب  راک  کی 

زا مھ  فرط  نآ  زا  نکیل  تسا ؛ یبوخ  یاھرامآ  دـنھدیم ، نایاقآ  هک  یئاھرامآ  بخ ، یزرواـشک . تعنـص و  تسا ؛ یلم  دـیلوت  زا  تیاـمح  یتمواـقم ، داـصتقا  رگید  نکر  کـی 

ام هب  ینوگانوگ  یاھشرازگ  دراد -  دوجو  عیانـص  یلیطعت  اھاج  یـضعب  رد  دنراد ، لالتخا  دنلکـشم ، راچد  اھهناخراک  یـضعب  هک  دنیوگیم  ام  هب  نیلوئـسم  دوخ  تلود ، لخاد 

تسد هب  هک  تسھ  مھ  امش  دوخ  یاھـشرازگ  تسین ؛ نارگید  یاھـشرازگ  هب  نم  اکتا  اما  مراد ، مھ  رگید  یاھـشرازگ  نم  ینعی  دیھدیم ؛ شرازگ  مھ  امـش  دوخ  دسریم ،

ظاحل زا  زورما  امش  دوبیمن ، ناویل -  یلاخ  یهمین  نآ  ینعی  هیضق -  مود  شخب  نیمھ  هچنانچ  رگا  دنکیم . لاکـشا  داجیا  اعبط  اھنیا  درک . جالع  ار  نیا  دیاب  بخ ، دسریم -  ام 

نیا هب  تساـم و  داـصتقا  یازنورد  شخب  نآ  یلم ، دـیلوت  زا  تیاـمح  هرخـالاب  دـشیم . مدرم  هب  یرتشیب  یاـھکمک  دـیدرکیم و  هئارا  روشک  رد  ار  یرتھب  عضو  یداـصتقا ، قنور 

. درک هیکت  یتسیاب 

ناشلاغتـشا تسا ، بوخ  مھ  ناشراک  تسا ، بوخ  مھ  ناشیھددوس  دنبوخ و  دنلاعف ، ام  گرزب  یاھدحاو  هناتخبـشوخ  هتبلا  دینک . لاعف  ار  طسوتم  کچوک و  یاھدحاو 

نامیروجنیا یهدمع  تالوصحم  نامدالوف ، لوصحم  نامنامیس ، لوصحم  دیتفگ ، هک  روط  نامھ  اذل  تسا -  روجنیا  ناشعـضو  ام  گرزب  یاھدحاو  یهدمع  تسا ؛ بوخ  مھ 

. دراد میقتسم  تاریثات  مدرم  یگدنز  رد  اھنیا  تسا ، مھم  یلیخ  اھنیا  دیشاب ؛ کچوک  طسوتم و  یاھدحاو  رکف  هب  دیاب  نکیل  تسا -  بوخ 

تـسرد ار  یزرا  عبانم  دیاب  اعقاو  دینک . راک  دیاب  یلیخ  دـینک ، تقد  هلئـسم  نیا  یور  دـیراد . هجوت  نایاقآ  الاح  بخ ، هک  تسا ؛ یمھم  یهلئـسم  مھ  یزرا  عبانم  یهلئـسم 

ود ای  ادرف  دش ؛ هتفگ  روج  کی  لوئـسم ، کی  لوق  زا  اھهمانزور  رد  ینعی  دش . رداص  تلود  زا  ینوگانوگ  یاھفرح  مھ  هنیمز  نیا  رد  هیاپ ؛ زرا  هب  دش  هراشا  الاح  درک . تیریدـم 

عبانم لاح  رھ  هب  دینک . لابند  ار  هلئسم  دوش و  یراشفاپ  میمصت  نآ  یور  دوش ، هتفرگ  عطاق  میمـصت  کی  اعقاو  دتفیب . قافتا  نیا  دیراذگن  دش . هتفگ  رگید  روج  کی  دعب ، زور 

. دوشب قیقد  تیریدم  دیاب  یزرا 

الاح بخ ، تسا . روشک  رد  یمھم  یهیضق  یورهدایز ، فارسا و  یهیـضق  نیا  دوش . تیریدم  دیاب  مھ  فرـصم  تسا . فرـصم  تیریدم  یتمواقم ، داصتقا  رد  مھ  هلئـسم  کی 

، هنیمز نیا  رد  اعقاو  تساھهناسر . یهدھع  هب  رتشیب  شایزاسگنھرف  تسا . مزال  مھ  یلمع  مادقا  تسا ، مزال  مھ  یزاسگنھرف  تفرگ ؟ ار  فارـسا  یولج  دـیاب  هنوگچ 

هب دنمهقالع  ناملـسم  تلم  کی  ام  دینک . یزاسگنھرف  دیاب  دنراد . تیلوئـسم  رگید  یاھهاگتـسد  مھ  دراد ، تیلوئـسم  همھ  زا  شیب  لوا و  یهجرد  رد  امیـس  ادـص و  مھ 

زاغآ دیاب  تلود  دوخ  زا  نم  رظن  هب  مھ  شایتایلمع  شخب  میفارسا ! لھا  نامیگدنز  رد  هنافساتم  ام  و  هدش ، عنم  فارـسا  مالـسا  رد  ردقنیا  میتسھ ، یمالـسا  میھافم 

مزال نیا  بوخ ، رایسب  دنک ؛ یئوجهفرص  دھاوخیم  تسا و  یئوجهفرص  ددصرد  تلود  هک  دندرک  راھظا  ناتسود  زا  یضعب  مھ  الاح  مدناوخ ، نم  اھامش  یاھشرازگ  رد  دوش .

. تسا تلود  گرزب ، یهدننکفرـصم  کـی  نوگاـنوگ ، لـئاسو  اـت  دـیریگب  نیزنب  زا  امـش  تسا . یگرزب  رایـسب  یهدننکفرـصم  کـی  شدوخ  تلود  دـیریگب . یدـج  ار  نیا  تسا ؛

. تسا یمھم  مزال و  رایسب  زیچ  یئوجهفرص ، دینک . یئوجهفرص  فرصم ، راک  رد  اتقیقح 

مالقا نیمھ  رگا  دوشیم ، هدیرخ  یدیدج  زیچ  رگا  دریگیم ، ماجنا  یدـیدج  راک  رگا  امـش ، یهناخترازو  رد  امـش ، هاگتـسد  رد  دـیھدب . تیمھا  مھ  یلخاد  تادـیلوت  فرـصم  هب 

الـصا دوشیم . یگرزب  یلیخ  ملق  کی  نیا ، دوخ  دیـشاب ؛ هتـشاد  نیا  رب  رارـصا  دشاب ؛ لخاد  زا  شاهمھ  دینک  یعـس  دوشیم ، هیھت  تسا ، هناخترازو  زاین  دروم  هک  یاهرمزور 

. دنک کمک  دناوتیم  اھنیا  نم  رظن  هب  دنک . فرصم  یجراخ  سنج  هناخترازو  نیا  رد  درادن  قح  سک  چیھ  دیئوگب  دینک و  عونمم 

دـندمآ و اجنیا  ناضمر  هام  دـندوب ، لاعف  ناینبشناد  یاھتکرـش  باب  رد  هک  یناسک  زا  یـضعب  تسا . ناینبشناد  داصتقا  یتمواقم ، داصتقا  لصفرـس  رد  رگید  یهلئـسم  کـی 

زاب یهداج  یلیخ  ناینبشناد  یداصتقا  یاھتیلاعف  ناینبشناد و  یاھتکرش  شخب  نیا  دناهداد . ماجنا  یبوخ  یاھراک  دنیبیم  ناسنا  هناتخبشوخ  بخ ، دندرک . یئاھتبحص 

ندعم و تعنص و  ترازو  هچ  دنکیم -  ادیپ  طابترا  شخب  نیا  هب  ناشراک  هک  تلود  رد  لوئسم  ناتـسود  نم  رظن  هب  دنتـشاد . مھ  یئاھهیالگ  اھنآ  هتبلا  تسا . یـشخبدیما  و 

یاھدادعتسا ام  تسا . یبوخ  رایسب  یهنیمز  دننک . فرطرب  ار  اھنآ  دنونشب و  ار  ناشاھهیالگ  دنزادرپب و  ناینبشناد  یاھتکرـش  یهلئـسم  نیا  هب  مولع -  تازو  هچ  تراجت ،

. دننک کمک  دروم  نیا  رد  دنناوتیم  هک  میراد  یاهتسجرب 

یوضر  / ١٣٩٢/٠١/٠١ رھطم  مرح  رد  تانایب 

تاـئاضتقا زا  یکی  نیا  میراد ؛ هگن  مینک و  ظـفح  نمـشد ، یوـس  زا  ریثاـت  لـباق  ریغ  ذوـفن ، لـباق  ریغ  مکحتـسم ، ار  روـشک  مینک  یعـس  هک  تسا  نیا  اـم  یهـمھ  یهـفیظو 

لباقم رد  دناوتب  دیاب  دـشاب ؛ مواقم  دـیاب  داصتقا  تسا . داصتقا  ندوب  مواقم  مھم ، یـساسا و  نکر  کی  یتمواقم ، داصتقا  رد  میدرک . حرطم  ام  هک  تسا  یتمواقم » داصتقا  »

. دنک تمواقم  دریگب ، رارق  نمشد  یهئطوت  ضرعم  رد  تسا  نکمم  هک  هچنآ 

روشک  / ١٣٩٢/٠٢/٠٧ دیلوت  شخب  نالاعف  نارگراک و  رادید  رد  تانایب 

تارظن رب  ندرک  هیکت  داصتقا -  رد  صوصخب  اھشخب ، یهمھ  رد  تسا -  رـضم  مئاد ، روط  هب  یداصتقا  یاھتـسایس  رییغت  تسا ؛ رـضم  یداصتقا ، لئاسم  رد  ندرک  رکف  هرمزور 

داـصتقا  » یاھتـسایس دـیاب  داـصتقا  یاھتـسایس  تـسا . رـضم  برغ ، قرـش و  یلیمحت  یاـھداصتقا  یقیرزت  یاھهویـش  هـب  ندرک  داـمتعا  تـسا ؛ رـضم  یـسانشراک ، ریغ 

نآ ایند ، یهشوگ  نیا  رد  نوگانوگ  تارییغت  اب  دنک ؛ یگداتـسیا  دناوتب  دشاب ، مواقم  دوخ  ینورد  تخاس  رد  هک  دشاب  یداصتقا  دـیاب  مواقم -  داصتقا  کی  دـشاب -  یتمواقم »

. دوشن مطالتم  ایند  یهشوگ 

نایوجشناد  / ٠۶/١٣٩٢/٠۵ رادید  رد  تانایب 

دوخ هکنیا  اب  تسا . درخ  نامرآ  کی  یونعم ] هتفرـشیپ و  لداع و  هنالداع و  یهعماج  داجیا  ،] میتفگ هک  یلبق  نامرآ  هب  تبـسن  هک  تسا ؛ یتمواقم  داـصتقا  رگید ، ناـمرآ  کـی 

، ورـشیپ ملع  قنور ، رپ  تراجت  رترب ، یزرواشک  رترب ، تعنـص  هعماج ، رد  تمالـس  دوشیم . فیرعت  یلبق  نامرآ  نآ  لـیذ  رد  عقاو  رد  اـما  تسا ، یمھم  زیچ  یتمواـقم  داـصتقا 

ندیسر تسا . اھنامرآ  وزج  شاهمھ  اھنیا  ملاع ، رد  هطلـس  یـسایس  یهموظنم  رد  ناھج و  رد  یـسایس  ذوفن  ناھج ، رد  یگنھرف  ذوفن  تسا . اھنامرآ  وزج  شاهمھ  اھنیا 

« يتمواقم داصتقا   » 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 30هاگياپ  هحفص 3 
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همھ اـھنیا  اـھنیا ، ینعی  ناـمرآ  دورن ؛ یـسرتسد  زا  رود  فـیرعت  لـباق  ریغ  رما  کـی  هب  اـم  نھذ  ناـمرآ ، میئوـگیم  یتـقو  نیارباـنب  تسا . اـھنامرآ  وزج  یعاـمتجا ، تلادـع  هب 

. فلتخم تاجرد  رد  هتبلا  دنیاھنامرآ ؛

یاهعومجم نآ  دیاهدرک . اھنامرآ  یارب  شالت  دینک ، شالت  هک  اھنیا  زا  مادک  رھ  یارب  امش  دھدیم . لیکشت  ار  مالسا  ینامرآ  یهموظنم  اھفدھ ، اھهتساوخ و  نیا  یهعومجم 

دنراد همھ  اھنیا  دنکیم ، شالت  مالـسا  یایند  رد  یمالـسا  یبالقنا و  گنھرف  شرتسگ  یهنیمز  رد  هک  یاهعومجم  نآ  ای  دـنکیم ، راک  یتمواقم  داصتقا  هار  رد  مینک  ضرف  هک 

. دننکیم ینامرآ  راک 

نایوجشناد  / ٠۶/١٣٩٢/٠۵ رادید  رد  تانایب 

ار یعاـمتجا  یملع و  نوگاـنوگ  طاـشن  روش و  یاـھهنیمز  نیمھ  دوش و  عقاو  یئوجـشناد  یاـھطیحم  رد  ثحب  دروـم  دـناوتیم  هک  دراد  دوـجو  یتاـعوضوم  زورما  نم  رظن  هب 

)...( ؛ دروآ دوجوهب 

یاج اھتنم  تسا -  یراذگتسایس  یارب  هک  یزکارم  رد  هدش -  یراذگتـسایس  هدش ، ثحب  هدش ، فیرعت  هدش ، راک  هتبلا  تسا . یمھم  ناونع  یتمواقم ،» داصتقا   » ناونع

، یملع عوضوم  کی  یملع ، راک  کی  ناونع  هب  هاگـشناد  تسا ؟ رظن  دروم  یتمواقم  روج  هچ  روشک ، یداصتقا  لئاسم  یهنیمز  رد  هچ ؟ ینعی  یتمواقم  داصتقا  دراد : ثحب 

. دریگب رارق  یئوجشناد  یاھثحب  عوضوم  دناوتیم  همھ  اھنیا  دزادرپب ؟ هیضق  نیا  هب  دناوتیم  ردقچ 

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

هب هدش  هداتسرف  تروشم  یارب  تسا ، هدشنیودت  یتمواقم ، داصتقا  یاھتـسایس  یهعومجم  یتمواقم و  داصتقا  ینابم  یتمواقم . داصتقا  یهلئـسم  هب  منک  هراشا  نم 

الماک یانعم  کی  تسین ؛ نتفر  دوخ  کـال  رد  یاـنعم  هب  تسین ، یداـصتقا  تضاـیر  یاـنعم  هب  یتمواـقم  داـصتقا  دـننکیم . یـسررب  دـنراد  اـجنآ  تحلـصم ، صیخـشت  عمجم 

اھنارحب و لباقم  رد  هک  میروایب  دوجوهب  روشک  رد  ار  یداـصتقا  کـی  میناوتب  دـیاب  اـم  تسا ؛ نیمھ  مھ  جـالع  و  تسا ؛ عاـفد  لـباق  مھف و  لـباق  هک  دراد  یرتقیمع  رتلوقعم و 

. تسا مزال  نیا  دنیبن ؛ بیسآ  دشاب ، مواقم  یللملانیب  یاھدمورزج 

شترا  / ١٣٩٢/١١/١٩ ییاوھ  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

رد مھ  یـسایس ، یعاـمتجا و  نوگاـنوگ  لـئاسم  یهنیمز  رد  مھ  داـصتقا ، یهنیمز  رد  مھ  تسا ؛ نورد  هـب  هاـگن  یلخاد و  یورین  هـب  هـیکت  دـھدیم ، تاـجن  ار  روـشک  هـچنآ 

، مزال یاھتخاس  هللااشنا  اھتسایس  نیا  غالبا  لابند  هب ] و [  دش ؛ دھاوخ  غالبا  یکیدزن  یهدنیآ  رد  مھ  یتمواقم  داصتقا  یاھتسایس  هللااشنا  یگنھرف . لئاسم  یهنیمز 

تسا مھم  هچنآ  داد . دھاوخ  همادا  ار  دوخ  هار  تلم  و  دمآ ؛ دھاوخ  دوجوهب  تسا -  مدرم  تمواقم  هب  یکتم  هک  یتمواقم -  داصتقا  داجیا  یارب  مزال  یاھـشالت  مزال ، یاھراک 

داجیا تلم ، تکرح  نتم  زورما  دنک . شودخم  ار  نتم  نوگانوگ ، یشاوح  دنراذگن  ناگبخن  نیلوئـسم ، تلم ، داحآ  دننک ؛ ظفح  ار  ناشدوخ  تدحو  ام  تلم  داحآ  هک  تسا  نیا 

. تسا هضراعم  تفلاخم و  یاھنافوط  لباقم  رد  یگداتسیا  تسا ، ینورد  رادتقا 

یقرش  / ١٣٩٢/١١/٢٨ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

هب میزودـن  ار  مشچ  نورد . هب  هیکت  ینعی  تسا ؛ یتمواقم  داصتقا  هار  ندومیپ  روشک  تالکـشم  جالع  دـش . دـھاوخ  غالبا  یتمواـقم  داـصتقا  یاھتـسایس  یدوزب  هللااـشنا 

ام یاھتورث  ینیمزریز ؛ یاھتورث  مھ ]  - ] ریظنیب مییوگن  رگا  تسا ، ریظنمک  ایند  رد  ام  یناسنا  یورین  میراد -  یناسنا  تورث  مھ  میدنمتورث ، ام  مییاناوت ، ام  نارگید ؛ تسد 

میروشکلوا ایند  رد  ام  دـخرچیم ؛ زاگ  تفن و  لکاک  یور  ایند  زورما  میرادـن . جایتحا  ایند  هب  ام  دراد ، جایتحا  ام  هب  ایند  هک  یردـق  هب  دراد ؛ جایتحا  ام  هب  ایند  تسا . هداـعلاقوف 

یتلود مرتحم  نیلوئـسم  اریخا  میلوا . ایند  رد  ام  ام ، زاگ  ریاخذ  ام و  تفن  ریاخذ  هب  هجوت  اب  متفگ ، دھـشم  رد  لاسما  نم  ار  نیا  اـیند . یاـھروشک  دـنلب  تسرھف  یهمھ  رد 

مین لاس و  کی  لاس ، کی  ات  دـیاش  شیپ -  یدـنچ  ات  ام  هک  زاگ  ریاخذ  ظاحل  زا  زورما  لوا . میدـش  زورما  ایند ، رد  میدوب  مود  هک  مھ  زاگ  ظاحل  زا  اـم  دـندروآ ، شرازگ  نم  یارب 

یاھتکرـش دـش ، هدـھاشم  یدـنخبل  رادـقم  کی  دـیدید  دراد . جایتحا  اـھنیا  هب  اـیند  تسا ، اـم  ریاـخذ  نیا  میراد ؛ رارق  لوا  یهدر  رد  زورما  میتشاد ، رارق  مود  یهدر  رد  شیپ - 

، مینک هیکت  نامدوخ  ناوت  یور  رب  ام  هچنانچ  رگا  دـننک ؟ تمواقم  ناشدوخ  یزابجل  نیا  یور  اـھییاکیرمآ  دـنناوتیم  تقو  هچ  اـت  دـنیایب ، دـنھاوخیم  دـندروآ ؛ موجھ  یجراـخ 

مادک دـش ، مک  اھمیرحت  زا  رادـقم  مادـک  هک  میـشاب  نیا  لابند  دـشاب ، نارگید  تسد  هب  ناممـشچ  ام  هک  یتقو  ات  دـننادب . ار  نیا  تسکـش ؛ دـھاوخ  مھ  رد  اھنآ  تماقتـسا 

تلم کی  میتسھ ، گرزب  روشک  کی  ام  میـسریمن . ییاج  هب  میـشاب -  اھفرح  نیا  لابند  یتقو  ات  تفگن -  ای  تفگ  ییاکیرمآ  لوئـسم  نالف  ار  فرح  نالف  دش ، نینچ  رادـقم 

یزوسلد نیلوئـسم  هناتخبـشوخ  مھ  نامنیلوئـسم  میراد ؛]  ] هللااـشامیلا مھ  یدادادـخ  تورث  میتـسھ ، یدادعتـسااب  تلم  میتـسھ ، یگنھرفاـب  تلم  میتـسھ ، یوـق 

زا دـننک ؛ هیکت  یلخاد  یورین  هب  مھ  نیلوئـسم  هک  مینکیم  مھ  رارـصا  هتبلا  مینکیم ؛ مـھ  ناـشیاعد  مـینکیم ، ناـشکمک  مـھ  اـم  دـننک ، راـک  دـھاوخیم  ناـشلد  دنتـسھ ،

نازورف و ناشورخ و  لخاد ، رد  ار  یندـشن  مامت  ضاـیف  یهمـشچرس  نیا  دـننک  یعـس  دـننک ، داـمتعا  یلخاد  یورین  هب  دـننک ، داـمتعا  مدرم  هب  میھاوخیم  مھ  نیلوئـسم 

. دننک لمع  یروجنیا  دننک ، تکرح  یروجنیا  دیاب  دش . دھاوخ  زاب  هتسب  یاھرد  یهمھ  دش ، رگا  نیا  دننک ؛ ناشوج 

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 

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

یدرکیور اب  یتمواقم  داصتقا  یلک  یاھتسایـس  هلاستسیب ، زادنامشچ  دنـس  فادھا  هب  یبایتسد  یداصتقا و  تمواقم  یاھصخاش  دوبھب  ایوپ و  دشر  نیمات  فدـھ  اب 

: ددرگیم غالبا  ارگنورب  ورشیپ و  ازنورد ، دلوم ، زاس ، تصرف  ریذپ ، فاطعنا  یداھج ،

...

. یلم جیار  ریگارف و  نامتفگ  هب  نآ  لیدبت  یاهناسر و  یشزومآ و  یملع ، یاھطیحم  رد  هژیوب  نآ  یزاس  نامتفگ  یتمواقم و  داصتقا  داعبا  نییبت  - ٢١

« يتمواقم داصتقا   » 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 30هاگياپ  هحفص 4 
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یدرکیور اب  یتمواقم  داصتقا  یلک  یاھتسایـس  هلاستسیب ، زادنامشچ  دنـس  فادھا  هب  یبایتسد  یداصتقا و  تمواقم  یاھصخاش  دوبھب  ایوپ و  دشر  نیمات  فدـھ  اب 

: ددرگیم غالبا  ارگنورب  ورشیپ و  ازنورد ، دلوم ، زاس ، تصرف  ریذپ ، فاطعنا  یداھج ،

...

: دراد لومعم  ارریز  تامادقا  روشک ، تاناکما  همھ  یایوپ  جیسب  یزاس و  گنھامھ  اب  یتمواقم  داصتقا  یلک  یاھتسایس  ققحت  یارب  تسا  فلکم  تلود  - ٢٢

. بسانم تامادقا  یدنفآ و  ناوت  هب  یسرتسد  یارب  یداصتقا  ینف و  یملع ، یاھتیفرظ  یریگراکب  ییاسانش و  - 

. نمشد یارب  هنیزھ  شیازفا  میرحت و  یاھهمانرب  دصر  - 

. یجراخ یلخاد و  یاھلالتخا  تارطاخم و  ربارب  رد  ماگنھ  هب  عیرس و  لاعف ، دنمشوھ ، شنکاو  یاھحرط  هیھت  قیرط  زا  یداصتقا  تارطاخم  تیریدم  - 

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

یدرکیور اب  یتمواقم  داصتقا  یلک  یاھتسایـس  هلاستسیب ، زادنامشچ  دنـس  فادھا  هب  یبایتسد  یداصتقا و  تمواقم  یاھصخاش  دوبھب  ایوپ و  دشر  نیمات  فدـھ  اب 

: ددرگیم غالبا  ارگنورب  ورشیپ و  ازنورد ، دلوم ، زاس ، تصرف  ریذپ ، فاطعنا  یداھج ،

...

: قیرط زا  روشک  داصتقا  یریذپ  بیسآ  شھاک  تمواقم و  تردق  شیازفا  - ١٢

. ناگیاسمھ هژیوب  ناھج  هقطنم و  یاھروشک  اب  تکراشم  یراکمھ و  شرتسگ  یدربھار و  یاھدنویپ  هعسوت  - 

. یداصتقا یاھفدھ  زا  تیامح  تھج  رد  یساملپید  زا  هدافتسا  - 

. یاهقطنم یللملانیب و  یاھنامزاس  یاھتیفرظ  زا  هدافتسا  - 

بالقنا  / ١٣٩٢/١٢/٠۶ ربھر  روضح  رد  اوق  نارس  هسلج  لیکشت 

. درک دھاوخ  لیھست  ار  اھراک  فرط و  رب  ار  تالکشم  زا  یرایسب  یمومع ، نامتفگ  کی  هب  نآ  لیدبت  یتمواقم و  داصتقا  صوصخ  رد  یزاسنامتفگ 

بالقنا  / ١٣٩٢/١٢/٠۶ ربھر  روضح  رد  اوق  نارس  هسلج  لیکشت 

ققحم تدمنایم  رد  روشک  یداصتقا  یاھهیاپ  حالصا  یداصتقا و  قنور  هک  دراد  دوجو  یدایز  دیما  دنوش ، ارجا  یریگیپ و  یدج  روطب  یتمواقم ، داصتقا  یلک  یاھتسایس  رگا 

. دوش لح  مدرم  تالکشم  زا  یشخب  و 

بالقنا  / ١٣٩٢/١٢/٠۶ ربھر  روضح  رد  اوق  نارس  هسلج  لیکشت 

. دبای ققحت  یریگارف ، تیعماج و  نیمھ  اب  زین  ارجا  رد  دیاب  هک  تسا  ریگارف  عماج و  ییاھتسایس  یتمواقم ، داصتقا  یلک  یاھتسایس 

بالقنا  / ١٣٩٢/١٢/٠۶ ربھر  روضح  رد  اوق  نارس  هسلج  لیکشت 

هیئاضق هوق  سلجم و  تلود ، نیاربانب  دنتسھ ، یتمواقم  داصتقا  یلک  یاھتسایس  یارجا  زا  یشان  تبثم  تاریثات  اھنآ و  یارجا  رظتنم  نونکا  مدرم  اھتـسایس ، نیا  غالبا  اب 

. دننک ارجا  یریگیپ و  شخب ، رھ  رد  ار ، دوخ  هب  طوبرم  فیاظو  دنوش و  نادیم  دراو  یدج  روطب  دیاب 

بالقنا  / ١٣٩٢/١٢/٠۶ ربھر  روضح  رد  اوق  نارس  هسلج  لیکشت 

دوخ راک  دنور  رب  زین  اوق  زا  کی  رھ  دبای و  همادا  هجیتن ، هب  ندیـسر  ات  یندـشن ، فقوتم  رمتـسم و  تکرح  کی  تروصب  یتمواقم ، داصتقا  یلک  یاھتـسایس  یارجا  دـنور  دـیاب 

. دنشاب هتشاد  قیقد  تراظن 

یربھر  / ١٣٩٢/١٢/١۵ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

هک متـشاد  ار  نیا  ناـکما  نم  هک  یتـلود -  نیلوئـسم  روـشک ، نیلوئـسم  هناتخبـشوخ  هک  تسا ؛ یلم  رامـشیب  یاـھتیفرظ  تشاد ، هجوـت  نآ  هب  دـیاب  هک  یرگید  تیعقاو 

نیمھ بخ  هک  روشک ؛ یلخاد  رامـشیب  یاھتیفرظ  هب  دنفقاو ، دندقتعم ، دنفرتعم ، همھ  منیبیم  دیدج ، تلود  لیکـشت  زا  دـعب  منک -  تاقالم  اھنیا  اب  مایا  نیا  رد  صوصخلاب 

تیفرظ زا  یروشک  رگا  ـالاو  میـسرب ؛ یتمواـقم  داـصتقا  یهلئـسم  نیا  هب  اـھکمک ، ناراـکمھ و  نارکفمھ و  ریقح و  نیا  هک  دـش  نوـمنھر  هللادـمحب  مھ  اـھتیفرظ  نیا  دوـجو 

یداصتقا و نیلوئـسم  نیا  زا  مادـک  رھ  اب  میراد . تیفرظ  لخاد ، رد  ام  هک  تسا  یتقونآ  مواقم  داـصتقا  درواـیب . دوجوهب  مواـقم  داـصتقا  کـی  دـناوتیمن  دـشاب ، مورحم  یلخاد 

. تسا مھم  رایسب  هک  تسا  یتیعقاو  کی  مھ  نیا  دنرمشیم ؛ ار  یناوارف  یلخاد  یاھتیفرظ  اھنیا  دنیبیم  دنیشنیم ، ناسنا  ایاضق  نیا  اب  طبترم 

یربھر  / ١٣٩٢/١٢/١۵ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

دناوتیمن نوچ  هک  تسا  نیا  دـیھاوخب ، رگا  ار  زجع  لیلد  تسا . زجاـع  یمالـسا  ماـظن  اـب  یهلباـقم  ناریا و  تلم  اـب  یهلباـقم  زا  نمـشد ، نیمھ  هک  تسا  نیا  رگید  تیعقاو 

دیدھت ررکم  هک  تسا  نیا  تشاد ، دھاوخن  تسا و  هتشادن  درادن و  هدیاف  مھ  میرحت  هکنیا  رب  لیلد  ارچ ؟ میرحت  دنک ، هلباقم  تسناوتیم  رگا  الاو  هدروآ ؛ ار  میرحت  دنک ، هلباقم 

راشف و نیا  دیدھت و  نیا  رگید  دنروایب ، رد  وناز  هب  ار  تلم  نیا  دـنربب و  نیب  زا  ار  بالقنا  نیا  ایند  لومعم  فراعتم و  یاھهویـش  اب  اھنیا  دنتـسناوتیم  رگا  بخ ، دـنکیم . یماظن 

یارزو مھ  مرتحم ، روھمج  سیئر  مھ  تلود ، مرتحم  نالوئـسم  هک  یرظن  قافتا  اب  زورما  هناتخبـشوخ  دـنداد . مھ  ناشن  تسین و  دـیدج  مھ  میرحت  نیا  و  دوبن . مزـال  اـھنیا 

اھنآ دوخ  هتبلا  هک  رکف ؛ نیا  زا  دندرک  لابقتسا  اعقاو  ینعی  اھنیا ؛ زا  دراد  رکشت  ریدقت و  یاج  هک  دندرک -  یتمواقم  داصتقا  یهلئسم  یور  رگید ، یهوق  ود  یاسور  مھ  طوبرم ،

هک تسا  نیا  یهدنھدناشن  رظن ، قافتا  نیا  دوخ  هلئسم -  نیا  یور  دندرک  ثحب  دندوب ، کیرش  دندوب ، میھـس  هلئـسم  نیا  هب  یھدتروشم  رد  صیخـشت ، عمجم  رد  مھ 

رب دـمآ  دـھاوخ  قئاف  یتمواقم  داصتقا  نیا  هللااـشنا  تشاد و  دـھاوخن  یرثا  دـندرک ، لـیمحت  ناریا  تلم  رب  ترفن  توادـع و  ضغب و  یور  زا  هناـملاظ و  اـھنیا  هک  یمیرحت  نیا 

. تسا تیعقاو  کی  مھ  نیا  اھنآ . یاھدنفرت 

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

، یراذگهیامرس تینما  تسایس  لصا ۴۴ ، تسایـس  یلم ، دیلوت  تسایـس  یژرنا ، تسایـس  لثم  تسا ؛ هدش  غالبا  یداصتقا  یاھهنیمز  رد  ینوگانوگ  یاھتـسایس  البق 

یهلئسم ای  یلم  دیلوت  یهنیمز  رد  الثم  میتساوخ  ینعی  هدوب ؛ هاریهشقن  یهئارا  تسا ، هدوب  یشخب  رھ  رد  هجوت  نوناک  هچنآ  اھتسایس  نآ  رد  هریغ ؛ بآ و  یاھتـسایس 

هاریهشقن یهلئسم  اھنت  اھتسایس  نیا  رد  اما ] . ] دنربب شیپ  ار  ناشدوخ  راک  نالوئسم ، نآ ، ساسارب  هک  دوشب  هئارا  یھاریهشقن  اھنیا  لاثما  یژرنا و  یهلئسم  ای  بآ 

نییعت یفیاـظو  اھتـسایس  نیا  فلتخم  یاھدـنب  رد  یگدـننار . ییاـمنھار و  مئـالع  لـثم  تسرد  هدـش ؛ حرطم  مھ  هار  ندومیپ  تسرد  یاھـصخاش  اـجنیا  رد  هکلب  تسین ،

یــشخب رھ  رد  تـسا ، یلک  یموــمع و  ریگارف و  هـک  اھتــسایس  نـیا  ینعی  تـسا ؛ هار  نـیا  رد  تـکرح  یتــسرد  یهدننکنیمــضت  فیاــظو  نـیا  عــقاو  رد  هــک  تساهدــش 

. تسا صخشم  دریگب ، ماجنا  دیاب  هک  ییاھراک  اھتسایس ، یاھدنب  یهعلاطم  رد  هک  تسا  هدرک  صخشم  ار  ییاھهصخاش 

« يتمواقم داصتقا   » 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 30هاگياپ  هحفص 5 
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زورما و تیعـضو  اب  بسانتم  تسا ؛ اـم  یمالـسا  یبـالقنا و  گـنھرف  زا  یهدـمآرب  هک  تسا  یملع  یموب و  یوگلا  کـی  عقاو  رد  یتمواـقم  داـصتقا  یاھتـسایس  یهعومجم 

فادـھا دـناوتیم  تسا ؛ روشک  داصتقا  یارب  تدـمدنلب  ریبدـت  کی  نیا  تسین ، روشک  ینونک  طیارـش  ینونک و  عضو  هب  طوبرم  نیا  هک  داد  مھاوخ  حرـش  نم  تسا . اـم  یادرف 

تروص هب  ار  اھتـسایس  نیا  ام  ینعی  تسھ ؛ مھ  ایوپ  لاحنیعرد  دنک ؛ فرطرب  ار  تالکـشم  دناوتیم  دنک ؛ هدروآرب  یداصتقا  لئاسم  یهنیمز  رد  ار  یمالـسا  یروھمج  ماظن 

داصتقا المع  و  دـیایب ؛ شیپ  نامز  زا  یاهھرب  رھ  رد  تسا  نکمم  هک  تسا  ینوگانوگ  طیارـش  اب  قابطنا  لباق  تسا ، لیمکت  لباق  میاهدـیدن ، رجحتم  هتـسب و  بوچراھچ  کـی 

شـالت و اـب  وگلا  نیا  دـنکیم . فرطرب  درک -  مھاوخ  هراـشا  هک  نوگاـنوگ -  یاـھهناکت  لـباقم  رد  ار  داـصتقا  یگدننکـش  ینعی  دـناسریم ؛ یریذـپفاطعنا "  " تلاـح هب  ار  روـشک 

روطهب وگلا  نیا  یهیھت  یارب  یداصتقا  نارظنبحاص  کمک  زا  هدش ؛ هیھت  نالوئسم  اوق و  یاسور  روضح  تحلصم و  صیخـشت  عمجم  رد  ثحب  اب  رظنبحاص و  دارفا  یرکفمھ 

نآ بناوج  هدش ، یراکشکچ  تسا و  هدرک  ادـیپ  زرو  صیخـشت  عمجم  رد  ینعی  تسا ؛ قافو  دروم  هک  تسا  نیا  وگلا  نیا  تانـسحم  زا  یکی  عقاو  رد  هدـش ؛ هدافتـسا  لماک 

یاهدـش مکحتـسم  هدـش و  تقد  هدـش و  هظحالم  راک  دـندرک ؛ ثحب  دنتـسھ ، اجنآ  رد  مھ  نوگانوگ  نالوئـسم  دـنراد ، روضح  صیخـشت  عمجم  رد  اوق  یاسور  هدـش ؛ هدـید 

. تسا
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دوجوهب ایند  رد  هک  یداصتقا  دـیدش  یاھهناکت  اب  ریخا -  یاـھلاس  نیا  رد  صوصخب  اـھروشک -  زا  یرایـسب  رد  زورما  تسین ؛ مھ  اـم  صوصخم  یتمواـقم  داـصتقا  هب  شیارگ 

هک یتالکـشم  اب  یرادهیامرـس  داصتقا  نیا  دراد . ار  شدوخ  صاخ  طیارـش  یروشک  رھ  هتبلا  دـندمآرب ؛ ناشدوخ  داـصتقا  یزاـسمواقم  لاـبند  هب  یددـعتم  یاـھروشک  دـمآ ،

نیا زا  اھروشک  اعبط  تسا ، رگیدـکی  هب  طبترم  لک  کی  عومجم ، رد  یناـھج  داـصتقا  و  اـھروشک ؛ زا  یرایـسب  هب  دـش  زیررـس  اـکیرمآ  زا  برغ و  زا  دوب ، داـصتقا  نیا  زا  یـشان 

نیمھ یریبعت  هب  دننک ؛ یزاسمواقم  ار  ناشدوخ  داصتقا  هک  دـندمآرب  ددـص  رد  اھروشک  زا  یلیخ  نیاربانب  رتمک . یـضعب  رتشیب ، یـضعب  دـندش ؛ رثاتم  شیبومک  تالکـشم 

ام تسا ؛ رگید  یاھروشک  زا  شیب  یتمواقم  داصتقا  هب  ام  جایتحا  نم  رظن  هب  دنشخبب . ققحت  دننک ، یزیرهمانرب  ناشیاھروشک  اب  بسانتم  لکـش  هب  ار  یتمواقم  داصتقا 

طابترا نیمھ  رب  یانب  میطبترم ، یناھج  داصتقا  اب  ام  اھروشک ؛ رگید  ام و  نیب  کرتشم  لیلد  نامھ  هب  الوا  مینک . یزاسمواقم  ار  ناـمدوخ  داـصتقا  هک  میراد  جاـیتحا  رتشیب 

ایند رد  هچنآ  زا  میوشیم  رثاتم  نیاربانب  تشاد ؛ مھ  ناوتیمن  ایند  ینونک  طیارـش  رد  میرادن و  هجوچیھهب  ار  یناھج  داصتقا  زا  ندـش  لزعنم  ندـشادج و  دـصق  ام  میراد ، مھ 

یاھتسایس ریثات  تحت  رب  نامرارصا  رطاخهب  نامیرادمتزع ، رطاخهب  ناملالقتسا ، رطاخهب  ام  میراد ؛ ام  هک  تسا  یتیصوصخ  ایناث  دتفایم . قافتا  یناھج  یاھداصتقا  رد 

یرگلالخا و تفلاخم و  یاھهزیگنا  دـینکیم -  هدـھاشم  ینونک  طیارـش  رد  هک  نانچمھ  اـم -  هب  تبـسن  ینعی  میراد ؛ رارق  مھ  تین  وس  مجاـھت و  دروم  نتفرگن ، رارق  اھتردـق 

مینک و مکحم  ار  داـصتقا  یاـھهیاپ  هـکنیا  هـب  میزروـب  ماـمتھا  یتسیاـب  رتـشیب  اـم  نیارباـنب  تـسا . رگید  یاـھروشک  زا  یرایـسب  زا  شیب  لکـشم ، داـجیا  یـشارتلاکشا و 

نیا هب  ام  نیاربانب  دراذگب . رثا  ام  داصتقا  رد  دـناوتب  اھتینوس  ای  ریزگان و  یاھهناکت  ثداوح و  ای  هک  دـشاب  هتـشاد  دوجو  یتیعـضو  میراذـگن  مینک ؛ یزاسمواقم  ار  نامداصتقا 

. میراد زاین 
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اھهفلوم نیا  تسرھف  یکی  ماهدرک : میـسقت  ار  مضیارع  شخب ، هس  رد  نم  منکیم . حرطم  ار  یتمواقم  داصتقا  یوگلا  یاھیگژیو  اـھهفلوم و  زا  یلاـمجا  تسرھف  کـی  نم 

. میشاب دنباپ  اھنآ  هب  یتسیاب  هک  یتامازلا  مھ  موس  شخب  رد  و  مینکیم ؛ لابند  مینادیم و  ترورض  کی  زورما  ار  یتمواقم  داصتقا  ارچ  ام  هکنیا  یارب  هتکن  دنچ  دعب  تسا ؛

عقاو رد  هدـش و  حرطم  هک  تسا  یتمواقم  داصتقا  یاھتـسایس  نیا  یاـھیگژیو  اـھنیا  هک  منکیم  ضرع  امـش  هب  هک  ماهدرک  تشادداـی  ار  یگژیو  هد  نم  لوا ]  ] شخب نیا  رد 

زا یلم ، دـیلوت  لیبق  زا  یداصتقا ، دـشر  لیبق  زا  تسا ؛ نالک  یاھـصخاش  دوبھب  روشک و  داصتقا  رد  ییایوپ  کرحت و  داجیا  یهلئـسم  یکی  تسا . هعومجم  نیا  یاـھهفلوم 

زا و  هدـش ؛ هتفرگ  رظن  رد  اھـصخاش  نیا  رد  یدوبھب  روشک و  داـصتقا  رد  یکرحت  اھتـسایس ، نیا  نیماـت  رد  یمومع . هاـفر  یروهرھب ، شیازفا  مروـت ، شھاـک  لاغتـشا ، لـیبق 

میرادن و لوبق  هجوچیھهب  یعامتجا  تلادع  نیمات  نودب  ار  روشک  یداصتقا  قنور  ام  ینعی  تسا . یعامتجا  تلادـع  مھم  یدـیلک و  صخاش  رتمھم ، اھـصخاش  نیا  یهمھ 

، یتاقبط فالتخا  ضیعبت ، نکل  تسا ؛ الاب  یلیخ  ناشیداصتقا  دشر  تسا ، بولطم  تسا ، بوخ  یلیخ  ناشیاھـصخاش  هک  دنتـسھ  ییاھروشک  میتسین . نآ  هب  دـقتعم 

نیرتمـھم زا  یکی  نیارباـنب  مینادـیمن . یمالـسا  یروـھمج  فادـھا  مالــسا و  تساوـخ  اـب  قـبطنم  هجوچـیھهب  ار  نـیا  اـم  تـسا ؛ سوـسحم  اـھروشک  نآ  رد  تلادـع  دوـبن 

. لوا یهفلوم  نیا  دنوشب . دنمهرھب  هملک  یعقاو  یانعم  هب  روشک  یداصتقا  تفرشیپ  زا  مورحم  تاقبط  دیاب  تسا . یعامتجا  تلادع  صخاش  ام ، یاھصخاش 
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هک روطنامھ  هتفرگ . رارق  هظحالم  دروم  هدش و  هدید  اھتسایس  نیا  رد  هک  تسا  ازدیدھت  لماوع  ربارب  رد  تمواقم  ییاناوت  یتمواقم ،] یاھتسایس  یاھهفلوم  زا   ] مود هتکن 

یرگید یاھهھرب  رد  دمآ و  شیپ  اھلاس  نیا  رد  هک  یزیچ  نامھ  لثم  دیآیم ؛ شیپ  هک  تسا  ایند  یداصتقا  یاھهناکت  اھروشک  داصتقا  رب  رثوم  ضراوع  زا  یخرب  مدرک  ضرع 

نیا رد  هک  یاهرود  نآ  رد  درک ؛ تاقالم  نم  اب  دمآ و  یقرـش  بونج  یایـسآ  یاھروشک  زا  یکی  سیئر  متفگ ، یتقوکی  نم  اھروشک . یوررب  دراذگیم  ریثات  نیا  هک  هدـمآ  شیپ 

ینعی ریقف ! روشک  کی  هب  میدـش  لیدـبت  ینغ  روشک  کی  زا  بش  کـی  رد  اـم  دـینادب ، طـقف  امـش  تفگ  دوب ، نیا  نم  هب  وا  فرح  دـمآ ؛ دوجو  هب  بیجع  تسکـش  نآ  هقطنم 

کی اھروشک ، هب  دوشیم  زیررـس  هک  تسا  ایند  یداصتقا  نوگانوگ  یاھهناکت  نیمھ  اھداصتقا  یوررب  یراذـگریثات  یارب  لماع  کـی  سپ  تسا . یروجنیا  مواـقم  ریغ  داـصتقا 

، یریگمیمـصت زکارم  رد  هک  دـییامرفب  ضرف  اھمیرحت . لاثما  اـھمیرحت و  لـثم  تسا ؛ یمـصاخت  یاـھهناکت  مھ  لـماع  کـی  و  دـیآیم ، شیپ  هک  تسا  یعیبط  یاـھالب  لـماع 

اھنیا تسین ؛ یداـع  اـھنیا  زا  یلیخ  داـتفا ؛ قاـفتا  اـم  یارب  هکنیا  اـمک  رـالد ، شـش  هب  دـنروایب  لاـثم  باـبنم  ار  تفن  تمیق  تقوکـی  تفن ، تمیق  یور  دوشب  یریگمیمـصت 

ازدیدھت لماوع  ربارب  رد  تمواقم  ییاناوت  مود ، یهفلوم  نیاربانب  دوشیم . لابند  یزکارم  زا  هک  تسا  یصخشم  یاھیریگمیمصت  لابند  هب  رثوم و  هدشینیبشیپ و  یاھراک 

. دش ضرع  هک  یحرش  نیمھ  هب  تسا ؛
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حیضوت یرصتخم  زاب  اھتیفرظ ، نیا  هب  عجار  دعب  نم  هدش ؛ هدید  اھتـسایس  نیا  رد  هک  تسا  یلخاد  یاھتیفرظ  رب  هیکت  یتمواقم ،] یاھتـسایس  یاھهفلوم  زا   ] موس هتکن 

داـصتقا یاھتـسایس  نیا  رد  ینعی  میراد ؛ یمھم  یاـھتیفرظ  اـم  یمیلقا . ییاـیفارغج و  هچ  یلاـم ، هچ  یعیبـط ، هـچ  یناـسنا ، هـچ  یملع ، یاـھتیفرظ  هـچ  داد : مھاوـخ 

، هن میدـنبیم ؛ روشک  نوریب  تاناکما  یور  هب  ار  ناممـشچ  ام  هک  اـنعم  نیا  هب  هن  تسا . هدرتسگ  مھ  رایـسب  هک  تسا ، یلخاد  یاـھتیفرظ  یوررب  یلـصا  یهیکت  یتمواـقم 

یلخاد تاناکما  یور  ام  زکرمت  تسا ؛ یلخاد  لئاسم  یوررب  رتشیب  ام  دامتعا  ام ، یهیکت  اـم ، هاـگن  اـھتنم  مینکیم -  مھ  یرثکادـح  یهدافتـسا  مینکیم -  هدافتـسا  اـمتح 

. تسا روشک  ینورد  یاھهتشاد  روشک و 
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تکرح اب  یداھج . تیریدـم  یداھج ، تمھ  هتفرگ ؛ رارق  هظحـالم  دروم  اھتـسایس  نیا  رد  هک  تسا  یداـھج  درکیور  یتمواـقم ،] یاھتـسایس  یاـھهفلوم  زا   ] مراـھچ یهتکن 

یداـھج و کرحت  تسا ، مزـال  یداـھج  تمھ  کـی  داد ؛ ماـجنا  ار  گرزب  یاـھراک  دوشیمن  تیـساسحیب  هدولآباوخ و  اـنایحا  یداـع و  تکرحاـب  تفر ؛ شیپ  دوشیمن  یداـع 

رد نم  دـشاب . هنادـھاجم  مھ  و  دـشاب ، هماـنرب  اـب  مھ  دـشاب ، تردـق  رپ  مھ  دـشاب ، یملع  مھ  دوـشیم ، هک  یتـکرح  دـیاب  تسا . مزـال  اـھراک  نـیا  یارب  یداـھج  تیریدـم 

نآ هک  دنتفگ  نم  هب  تیعطاق  اب  روھمجسیئر  یاقآ  هناتخبشوخ  مدرک . حرطم  میتشاد ، هتشذگ  یاھهتفھ  رد  هلئـسم  نیمھ  یارب  هوق  هس  مرتحم  یاسور  اب  هک  یاهسلج 

« يتمواقم داصتقا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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، تسا مزال  نیا  ینعی  تسا ؛ بوخ  یلیخ  نیا  بخ ، تسا ؛ هنادـھاجم  یدـج و  تکرح  نیمھ  رب  ناشمیمـصت  دنتـسھ ، اـھراک  نیا  یریگیپ  لوئـسم  تلود  رد  هک  یناـسک 

. تفر شیپ  دوشیمن  نیا  نودب 

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

یمالـسا فراعم  تانایب و  دھدیم ، ناشن  ام  هب  مھ  هبرجت  هدـش . هظحالم  اھتـسایس  نیا  رد  هک  تسا  یروحممدرم  یتمواقم ،] یاھتـسایس  یاھهفلوم  زا   ] مجنپ یهتکن 

؛ تسھ مھ  یھلا  ینابیتشپ  یھلا و  کمک  یھلا و  تیانع  دنتـسھ ، مدرم  اجرھ  هعامجلا ؛ عم  دـی هللا  تسھ . مھ  ادـخ  تسد  دـنیآیم  مدرم  اجرھ  هک  دـنکیم  دـیکات  مھ 

شیپ اھراک  دـندوب ، نادـیم  رد  مدرم  نوچ  تسا ]  ] لاس نیا ٣۵  راوشد  یاھهندرگ  زا  رذـگ  نآ  یهنومن  و  بالقنا ، دوخ  نآ  یهنومن  هلاـستشھ ، عاـفد  نآ ، یهنومن  هناـشن و 

ادا دـیاش  دـیاب و  هکنانچ  نآ  قح  هتبلا  دوب ؛ نیمھ  یارب  میدرک ، غالبا  میدرک و  بیوصت  ام  هک  ار  لصا ۴۴  یاھتـسایس  میداد . اھب  رتمک  نیا  هب  یداصتقا  یهنیمز  رد  ام  هتفر ؛

تفرگ ماجنا  ییاھراک  مھ  لمع  رد  دوب ؛ همھ  قیدـصت  دروم  مدرک ؛ تبحـص  لصا ۴۴  یاھتـسایس  هب  عجار  نیلوئـسم  اب  یهسلج  رد  اھلاس ، نامھ  اجنیمھ  رد  نم  دشن .

نادیم طسو  رد  دنیایب  دیاب  ناشتاناکما  اب  مدرم  میھدب ؛ اھب  مینک ، هیکت  مدرم  هب  تسیاب  ام  دشن . لمع  دوب  اھتسایس  نآ  قح  هک  نانچنآ  نکل  دوب ، رازگرکـش  یتسیاب  هک 

مھ اـھورین  نـیا  اـعقاو  هـک  دراد ، دوـجو  روـشک  نـیا  رد  هـک  یناـیاپیب  مکارتـم و  یاـھورین  هیامرــس ، ناـبحاص  تراـھم ، ناـبحاص  نارکتبم ، ناـنیرفآراک ، نــالاعف ، یداــصتقا ؛

اھنیا زا  منیبیم  نم  هک  دوشیم  راکـشآ  ام  یارب  ییاھزیچ  کی  یھاگ  لاحنیعرد  مدرم ؛ فلتخم  یاھرـشق  اب  مراد  راکورـس  هک  تسا  یدامتم  یاـھلاس  هدـنب  دنرامـشیب .

تلود دـنراک ؛ یهنـشت  اھنیا  هک  دنتـسھ  روشک  رد  هیامرـس  یاراد  ای  شناد ، یاراد  ای  راکتبا ، یاراد  اـی  تراـھم ، یاراد  اـی  راـک ، هب  یهداـمآ  رـصانع  ردـقنیا  میدوب . لـفاغ  مھ 

نیا تلود  یهدمع  تیلوئسم  دنکب ؛ تیامح  اھنآ  زا  دندنبب ، راک  هب  ار  ناشدوخ  ناوت  دنناوتیم  اھاجک  هک  دنک  ییامنھار  ار  اھنیا  دنک ، یزاسهنیمز  اھنیا  روضح  یارب  یتسیاب 

دروم اھتـسایس  نیا  رد  هک  دوشب ؛ هداد  مدرم  هب  یداـصتقا  تیلاـعف  دـیاب  نکل  تشاد ؛ دـھاوخ  دوجو  ارھق  یریزگاـن ، یاھـشخب  کـی  رد  تلود  یداـصتقا  تیلاـعف  ـالاح  تسا .

. تفرگ رارق  هظحالم 

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

دریگب لکش  یروط  روشک  یلخاد  دیلوت  دیاب  وراد . اذغ و  لوا  یهجرد  رد  تسا ؛ یساسا  یدربھار و  مالقا  تینما  یتمواقم ] یاھتسایس  یاھهفلوم  زا   ] مشش یهلئـسم 

دیاب هدش . غالبا  هک  تسا  ییاھتـسایس  نیا  رد  یـساسا  یاھهفلوم  زا  یکی  نیا  دوشن ؛ لکـشم  راچد  وراد  یهنیمز  رد  هیذغت و  یهنیمز  رد  یطیارـش ، چـیھ  رد  روشک  هک 

. دریگب رارق  هجوت  دروم  هدننک  تیافک  الماک  یاھهنیمز  یتسیاب  میشاب ، افکدوخ 

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

نیا تسا . تفن  هب  یگتسباو  نیمھ  ام  یداصتقا  یاھبیـسآ  نیرتتخـس  زا  یکی  تسا ؛ تفن  هب  یگتـسباو  شھاک  یتمواقم ،] یاھتـسایس  یاھهفلوم  زا   ] متفھ یهتکن 

. مینکب یساسا  رکف  کی  ام  دیاب  دش ؛ یعامتجا  یسایس و  یاھیگتخیرورف  یداصتقا و  یاھیگتخیرورف  یهیام  لاس  اھهد  لوط  رد  ام  روشک  یارب  یدادادخ  گرزب  تمعن 

نیا رد  هک  تشاذـگ ؛ رایتخا  رد  هدروآرف  تروصهب  ناوتیم  ار  تفن  تسا ؛ ماخ  تفن  شورف  زا  یلقادـح  یهدافتـسا  رب  ام  یهیکت  هکلب ] ، ] دوشن هدافتـسا  تفن  زا  مییوگیمن  ام 

ادج میتخادرپ و  نیا  هب  اھتـسایس  نیا  هدزیـس  دنب  رد  ام  هک  دراد  مزال  یدنلب  تمھ  نیا  تسا ؛ نیا  دریگب  ماجنا  دیاب  هک  یمھم  یـساسا و  راک  کی  هدش . هدید  اھتـسایس 

. دوشب یتایلمع  دنب  نیا  دیاب 

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

زا زیھرپ  فارسا ، زا  زیھرپ  شاپوتخیر ، زا  زیھرپ  ییوجهفرـص ، یهلئـسم  تسا ؛ فرـصم  یوگلا  حالـصا  یهلئـسم  یتمواقم ،] یاھتـسایس  یاھهفلوم  زا   ] متـشھ عوضوم 

یهلئـسم کـی  نآ  ـالاح  هک  ناـشدوخ -  یـصخش  یاھیگدـنز  رد  طـقف  هن  نالوئـسم  تسا ؛ نالوئـسم  هب  هجوتم  نم  لوا  باـطخ  هنیمز  نیا  رد  هتبلا  دـئاز . یاـھدرکهنیزھ 

لصا نیا  هب  روشک  نیلوئسم  ام  ینعی  دش  نیا  هچنانچ  رگا  دننک . زیھرپ  شاپوتخیر  زا  دجب  دیاب  ناشدوخ  تیرومام  یهزوح  رد  لوا و  یهجرد  رد  هکلب ]  - ] تسا ود  یهجرد 

فارسا مھ  دسریم  ناشناھد  هب  ناشتـسد  هک  یناسک  مدرم و  نیب  رد  زورما  ام  مدرم . هب  دش  دھاوخ  زیررـس  قالخا ، نیا  تلـصخ ، نیا  هیحور ، نیا  تقو  نآ  میدوب ، دنبیاپ 

یهعومجم مکتنسلا .» ریغب  سانلا  هاعد  اونوک   » هک تسا  ییاھاج  یهلمج  زا  نیا  نکل  مدرم ، هب  مینکیم  مھ  باطخ  دراد ؛ دوجو  فارسا  دراوم  زا  یلیخ  رد  مینیبیم ، دایز 

یمالسا هناربدم ، هنالقاع ، اتقیقح  یوگلا  کی  فرصم ، یوگلا  دشابن ؛ فارسا  دننک : هجوت  نیا  هب  ناشدوخ  تیریدم  تحت  یهعومجم  نوئش  رد  یتسیاب  روشک  نیلوئسم 

، هدشن کشخ  نآ  بکرم  زونھ  دش ، غالبا  یتمواقم  داصتقا  یاھتـسایس  هکنآ  زا  دعب  دننکیم . اقلا  یـضعب  یھاگ  روجنیا  دنـشکب ؛ تضایر  هک  مییوگیمن  مدرم  هب  ام  دشاب .

لامعا اھتـسایس  نیا  رگا  هک  میدقتعم  ام  تسا ؛ سکعب  هکلب  تسین ، روجنیا  هجوچیھهب  هن ، دننکیم ؛" توعد  تضایر  هب  ار  مدرم  دنراد  اھنیا   " هک دندرک  عورـش  یاهدع  کی 

مومع اجنآ  دشاب ، بولطم  دـح  رد  لاغتـشا  دـشاب ، بولطم  دـح  رد  مروت  هک  یروشک  رد  درک . دـنھاوخ  ادـیپ  شیاشگ  فیعـض  تاقبط  دـش ، دـھاوخ  رتھب  مدرم  عضو  دوشب ،

، تسا فرح  کی  ندرک  فرـصم  دشابن ؛ شاپوتخیر  مییوگیم  ام  دنـشکب ]  ] تضایر مییوگیمن  مدرم  هب  هجوچیھهب  ام  درک . دنھاوخ  یگدنز  هافر  شیاسآ و  یتحار و  رد  مدرم 

. تسا رگید  فرح  کی  ندرک  فرصم  دب 

، بآ رد  فارـسا  میھدـب ؛ رارق  نامدوخ  تمھ  یهھجو  ار  نیا  دـیاب  نیلوئـسم  ام  مدرک . تبحـص  نیا  یهرابرد  لیـصفت  هب  لاس ، لوا  ینارنخـس  رد  نیا  زا  لـبق  لاـس  دـنچ  نم 

ار روشک  یهدنز  عبانم  زا  یمھم  شخب  اھنیا ، دننام  شیارآ و  لمجت و  لیاسو  رد  فارسا  یگدنز ، لیاسو  رد  فارسا  وراد ، رد  فارسا  ییاذغ ، داوم  رد  فارسا  نان ، رد  فارسا 

. تسا ندرک  شاپوتخیر  نتخیر و  رود  ندرک و  فارسا  زا  ریغ  تسرد ، بوخ و  فرصم  دریگب ؛ رارق  هظحالم  دروم  یتسیاب  هک  تسا  ییاھزیچ  زا  یکی  مھ  نیا  دھدیم ؛ ردھ 

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

؛ دشاب هتشاد  تینما  یداصتقا  یهنحص  دیاب  دنشاب ، داصتقا  یهنحص  رد  مدرم  میھاوخیم  رگا  ام  تسا ؛ یزیتسداسف  یتمواقم ،] یاھتـسایس  یاھهفلوم  زا   ] مھن یهتکن 

یدـج دـیاب  نیا  تسا ؛ نیا  داسف  اب  یهزرابم  دوشب ؛ هتـسب  نوناق  یهدننکـش  نوناق و  یهدـننزرود  یچهدافتـساوس و  دـسفم و  تسد  یتسیاـب  میھاوخیم ، ار  تینما  رگا 

نیلوئسم هچ  یئاضق و  نیلوئسم  هچ  یئارجا ، نیلوئسم  هچ  نیلوئـسم -  یهمھ  تسین . یفاک  نتفگ  نکل  دنیوگیم ، ار  نیا  نیلوئـسم  هناتخبـشوخ  زورما  دوشب ؛ هتفرگ 

لمع تساوخ  روجرھ  دمآ ، تساوخ  هکرھ  هک  دوب  یاهزاوردورد  یب  یهناخ  کی  لثم  روشک  یداصتقا  عضو  عامتجا ، عضو  هچنانچ  رگا  دنلوئسم . تھج  نیا  رد  هننقم -  یهوق 

یلصا طرش  یزاسفافش ، دیآیمن . ولج  اعبط  دنک ، قازترا  لالح  هار  زا  دھاوخیم  هک  ینیتم  یهتسیاش  بیجن  ناسنا  تسا ، مولعم  بخ  دروخ ، درب ، تساوخ  هچرھ  درک ،

دـمآ و دـھاوخ  طیارـش  نیا  رد  یداصتقا  لاعف  دـیایب ؛ دوجوهب  تاـبث  اـب  یاـضف  دـیاب  دـیایب ، دوجوهب  یتباـقر  یاـضف  دـیاب  دوشب ، یزاسفافـش  دـیاب  تسا ؛ یزیتسداـسف  نیا 

وا زا  یمالـسا  ماظن  دروآیم ، تسدهب  یتورث  دوخ  ینیرفآراک  ای  دوخ  یهیامرـس  ای  دوخ  راکتبا  اب  هک  یـسک  نآ  ییاضف  نینچ  کی  رد  تقو  نآ  درک . دـھاوخ  تینما  ساـسحا 

. تسا ماظن  تیامح  دروم  دییات و  دروم  حابم و  زیچ  کی  دمآرد  بسک  تورث و  بسک  تقونآ ] ، ] دش یملاس  یاضف  اضف  هچنانچ  رگا  دنکیم . دییات  دنکیم و  تیامح 

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

روشک زورما  یملع  عضو  هناتخبشوخ  تسا . یمھم  رایسب  یهصخشم  کی  مھ  نیا  هک  تسا  یروحمشناد  یهلئسم  یتمواقم ، یاھتسایس  یاھهفلوم  زا  مھد  یهتکن 

ام درک . مھاوخ  نیا  هب  یاهراشا  کی  زاب  ادـعب  نم  هک  مینک ؛ ناینبشناد  داصتقا  ار  نامداصتقا  میھاوخب  هک  میـشاب  هتـشاد  ار  یزاورپدـنلب  نیا  هک  دـھدیم  ام  هب  ار  هزاـجا  نیا 

نیرتمھم ینعی  روـشک ؛ رھ  رد  تسا  یداـصتقا  یاـھتخاسریز  نـیرتمھم  وزج  نـیا  و  مـیراد ؛ داـیز  روـشک  رد  رکتبم  دارفا  ناـینبشناد و  یاھتکرـش  صـصختم و  دنمـشناد و 

اـصوصخم تورث -  ات  ملع  یهخرچ  اعبط  مینک ، هجوت  دوب  مھد  یهتکن  هک  هتکن  نیا  هب  ام  هچنانچ  رگا  تسا . یناسنا  یاھورین  دوجو  روشک ، کـی  یارب  یداـصتقا  تخاـسریز 

« يتمواقم داصتقا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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ییاھهصخـشم نیرتمھم  اھنیا  دھدیم . یور  هللااشنا  یتمواقم  داصتقا  رد  نیا  و  درک ؛ دـھاوخ  ادـیپ  دادـتما  داتفا و  دـھاوخ  هار  هب  دنتـسھ -  تیزم  یاراد  هک  ییاھـشخب  رد 

. مدرک ضرع  نم  هک  دوب  هتکن  هد  نیا  اھنآ  نیرتمھم  دراد ؛ دوجو  اھتسایس  نتم  رد  هک  تسھ  هتبلا  مھ  یرگید  بلاطم  هدوب ؛ هجوت  دروم  اھتسایس  نیا  رد  هک  تسا 

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

راچد روشک  الاح  نوچ  میھدـب ؟ ماجنا  میھاوخیم  یعطقم  تکرح  کی  ام  هک  تسا  نیا  یانعم  هب  ینونک ، طیارـش  رد  یتمواقم  داـصتقا  ندرک  حرطم  اـیآ  هک  تسا  نیا  لاوس 

نیا یارب  ار  اھتـسایس  نیا  دوشیم ، لیکـشت  یداصتقا  گنج  اب  یهلباقم  یارب  لمع  رکف و  یاھتئیھ  الثم  هک  نانچمھ  تسا ، یداصتقا  گـنج  راـچد  راـشف و  راـچد  میرحت و 

چیھ هک  ینارود  یارب  تسا ، دـیفم  مھ  زورما  یارب  تسا ؛ تدـمدنلب  یاھتـسایس  اھتـسایس  نیا  تسین ؛ یروـجنیا  هجوچـیھهب  هن ، هک  تسا  نیا  باوـج  مـیاهدرک ؟ غـالبا 

ریبدت کی  نیا  تسین ، یعطقم  ریبدت  دوشیم ؛ هتشاذگ  اھنیا  رب  روشک  داصتقا  یانب  هک  تسا  یتدمدنلب  یاھتـسایس  ینعی  تسا ؛ دیفم  میـشاب  هتـشادن  ام  مھ  یمیرحت 

یزاتمم تیعقوم  یاراد  روشک  تسا ، یرادهشیر  روشک  تسا ، یگرزب  روشک  اـم  روشک  اـم -  روشک  لـثم  یروشک  اـعبط  تسا . یدربھار  تسایـس  کـی  تسا ، تدـمدنلب 

ییون فرح  تسا ، یدـنلب  یاھفدـھ  یاراد  تسا ، یقرتم  ناـشخرد و  یهقباـس  یاراد  تسا ، یقرتم  گـنھرف  یاراد  تسا ، یدـنموربآ  رایـسب  روشک  اـیند  رد  زورما  تسا ،

ضرع هتفرگ . رارق  هظحالم  دروم  یتمواقم  داصتقا  یاھتـسایس  رد  هک  دـشاب  یتایـصوصخ  نامھ  اب  نآ  داصتقا  هکنیا  هب  دراد  زاـین  تایـصوصخ -  نیا  اـب  یروشک  هدرک ، حرطم 

شدوخ رد  ار  نآ  دناوتن  دمآ ، دوجوهب  ایند  رد  ییون  هار  دـیدج ، حرط  کی  دـیدج ، رکف  کی  هچنانچ  رگا  هک  تسین  هتـسب  تسین ، یرجحتم  یاھتـسایس  اھتـسایس  نیا  میدرک 

. درک دھاوخن  ادیپ  رییغت  نآ  میقتسم  طخ  نکل  دنک ، ادیپ  هعسوت  دناوتیم  دوشب ، لیمکت  دناوتیم  تسا ، فاطعنا  لباق  تسین ؛ روجنیا  هجوچیھهب  دنک ، مضھ 
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رارکت اجنیا  نم  ار  هتکن  راھچ  نیا  میدرک ، رکذ  اھتـسایس  نیا  یهیھت  لماع  هزیگنا و  ناونعهب  ار  یلـصا  یهتکن  راھچ  اھتـسایس  نیا  همدـقم  رد  میدرک ، غالبا  ام  هک  ینتم  رد 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. یناسنا
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تکرح کـی  اـب  زج  اـھنیا  هک  اـپرید -  تالکـشم  نمزم ، تالکـشم  میراد -  هک  تسا  یتالکـشم  یتمواـقم ،] داـصتقا  یاھتـسایس  یهیھت  لـماوع  اـھهزیگنا و  زا   ] مود یهتکن 

نودـب تادراو  مھ  نآ  تسا -  تادراو  هب  تداـع  اـھنآ  زا  یکی  میدرک ، ضرع  هک  تسا  تـفن  هـب  یگتـسباو  اـھنآ  زا  یکی  دوـشب ؛ فرطرب  درادـن  ناـکما  مـھم ، یعمج  یداـصتقا 

ندوب بویعم  یراکیب ، نمزم ، مروت  تسا -  یجراخ  دیلوت  هب  نامھاگن  میراذـگب ؛ رانک  میتسناوتن  مھ  ار  تداع  نیا  میتسھ و  نآ  راچد  هنافـساتم  هک  تسا  یتداع  تیولوا ؛

رد لاکـشا  فرـصم ، یوگلا  رد  لاکـشا  ام -  یکرمگ  تاماظن  اـم ، یکناـب  تاـماظن  اـم ، یلوپ  تاـماظن  اـم -  یلاـم  تاـماظن  رد  لاکـشا  اـم ، یداـصتقا  یاـھراتخاس  زا  یخرب 

یتمھ اب  لوئسم  رھ  ار و  یزوسلد  ناسنا  رھ  هک  ییاھزیچ  زا  یکی  درک . هلباقم  اھنیا  اب  دیاب  تسا ، روشک  دوجوم  تالکـشم  اھنیا  یروهرھب ؛ رد  لاکـشا  دیلوت ، یهلئـسم 

اب رمتسم -  هنازوسلد و  یعمج و  یداھج و  تکرح  کی  اب  زج  اھنیا  تسا . تالکـشم  نیمھ  دوجو  دھدب ، ماجنا  یتمواقم  داصتقا  لیبق  زا  یتکرح  یراک و  هک  دزیگنایمرب  ار 

. دش دھاوخن  رسیم  درک -  مھاوخ  ضرع  دراد و  هک  یتامازلا 

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

دودـح زا  اھمیرحت  نیا  اھتنم  دوب ، لبق  زا  اـھمیرحت  بخ  تسا . یجراـخ  یداـصتقا  یاھدـیدھت  یتمواـقم ،] داـصتقا  یاھتـسایس  یهیھت  لـماوع  اـھهزیگنا و  زا   ] موس یهتکن 

نآ تلع  تسا . ام  تلم  هجوتم  هک  تسا  یداصتقا  رایعمامت  گنج  کی  تسین ، دنمفدھ  میرحت  نآ  مسا  رگید  یداصتقا ، گنج  هب  هدـش  لیدـبت  زورما ، ات  لاس ٩٠  ناتسمز 

، تلع مینادـیم ؛ مھ  ام  دـننادیم ، مھ  اـھنآ  دوخ  ار  نآ  تلع  تسا ؛ لـیبق  نیا  زا  یرگید  لـئاسم  هن  تسا ، رـشب  قوقح  یهلئـسم  هن  تسا ، یاهتـسھ  یهلئـسم  هن  مھ ،

هک دننادیم  دش ؛ دھاوخ  وگلا  ناملـسم  یاھتلم  رگید و  یاھروشک  یارب  هک  تسا  مالـسا  ینابم  یهیاپ  رب  ون  فرح  کی  نتـشاد  تلع ، تسا ؛ ناریا  تلم  یھاوخلالقتـسا 

. تسا نیا  هلئـسم  تسا ؛ یمھم  تکرح  کی  نیا  تفرگ و  دوشیمن  ایند  رد  ار  تکرح  نیا  دـشر  یولج  رگید  دـش ، قفوم  اھنادـیم  اھهصرع و  نیا  رد  یمالـسا  یروھمج  رگا 

الصا هکنیا  زا  لبق  ام ، هیلع  اھمیرحت  تسا . لیبق  نیا  زا  ییاھفرح  زور  کی  تسا ، رشبقوقح  زور  کی  تسا ، یزاسینغ  زور  کی  تسا ، یاهتسھ  یژرنا  زور  کی  هناھب  الاح 

یلح یهطقن  هب  هللااـشنا  رگا  تارکاذـم  نیا  یاهتـسھ و  یهلئـسم  نیا  تشاد . دـھاوخ  دوجو  مھ  نیا  زا  دـعب  تشاد ، دوجو  دوشب  مھ  حرطم  یاهتـسھ  یژرنا  یهلئـسم 

دیاب ار  داصتقا  درک . یـشخبماکحتسا  یلخاد  یانب  هب  دیاب  درک ، یزاستینوصم  اھراشف  نیا  لباقم  رد  دیاب  تشاد ، دـھاوخ  دوجو  اھراشف  نیمھ  دـید  دـیھاوخ  زاب  دـسرب ،

. دش دھاوخ  تحار  مھ  روشک  نیلوئسم  تلم و  لایخ  دش ، سویام  نمشد  یتقو  دوشب ؛ سویام  هیحان  نیا  زا  یراذگریثات  زا  نمشد  ات  مینک  یوق 
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زاـگ تـفن و  لوا  یهـبتر  تـسا . یندـعم  یاھهیامرـس  تـسا ] یتمواـقم  داـصتقا  یاھتـسایس  یهـیھت  لـماوع  اـھهزیگنا و  وزج  هـک  روـشک  یاـھتیفرظ  زا   ] رگید تـیفرظ  کـی 

یاـقآ اریخا  موـس ؛ اـی  مود  مـھ  تـفن  رد  مود ، زاـگ  رد  مـیلوا ؛ اـیند  رد  نـیمز ، ریز  زاـگ  تـفن و  ییاراد  عوـمجم  رد  اـم  مـتفگ ، لاـس  لوا  هدــنب  هتــشذگ  لاـس  هـک  میتـسھ ] ]

زاگ تفن و  ام  ناریا  ردـق  هب  ایند  رد  یروشک  چـیھ  تسا ؛ یمھم  زیچ  یلیخ  نیا  میمود ، اعطق  تفن  رد  میلوا ، زاـگ  صوصخ  رد  هک  دـنداد  نم  هب  یـشرازگ  کـی  روھمجسیئر 

، دوشب زاینیب  دوشب ، صالخ  زاگ  تفن و  زا  تیرـشب  یک  الاح  دوب ؛ دـھاوخ  روجنیا  مھ  اھلاس  ات  تسا ، روجنیا  زورما  لقاال  تسا ، ایند  زورما  یتایح  گر  زاگ  تفن و  درادـن .

، دوب زاـگ  تفن و  نیا  ـالاح  تسا ؟ یکچوک  زیچ  نیا  تسا ؟ یمک  تیفرظ  نیا  تسا ؛ رتـشیب  اـیند  یهمھ  زا  امـش  روـشک  رد  یلـصا ، یتاـیح و  یهداـم  نیا  تسین . موـلعم 

یاھـشرازگ یلیخ  دـسریم  ام  هب  هک  ییاھـشرازگ  دنمـشزرا . یاھزلف  بایمک و  یاھزلف  نداعم  نامیـس ، نداعم  الط ، نداعم  روجنیمھ : ] مھ   ] رگید یندـعم  یاھهیامرس 

 - ناھج یاھداصتقا  رد  هدفھ  یهبتر  هوبنا . تسا و  عونتم  یندـعم ، یتعنـص و  یاھتیفرظ  تسا . روشک  یندـعم  یاھتیفرظ  نیا  اھـشخب ؛ زا  یخرب  رد  تسا  یاهدـنھدناکت 

دس دصشش  زا  شیب  زورما  دس ؛ هار و  لثم ]  ] ییانبریز یاھهیامرس  یلخاد . صلاخان  دیلوت  رالد  درایلیم  رازھ  دودح  اب  تسا -  یللملانیب  یاھشرازگ  اھرامآ و  وزج  نیا  هک 

« يتمواقم داصتقا   » 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 30هاگياپ  هحفص 8 
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یدنا دصشش و  زورما  دوب ؛ روشک  رساترس  رد  دس  هدزناپ  هد  دودح  هک  تفرگ  لیوحت  یتیعضو  رد  ار  روشک  نیا  یمالسا  بالقنا  دراد ؛ دوجو  فلتخم  یاھهزادنا  رد  روشک  رد 

. تسا یبوخ  یاھرامآ  مھ  هار  یاھرامآ  روجنیمھ ، مھ  هار  یهلئـسم  تسا .]  ] گرزب مھم و  رایـسب  اھنآ  زا  یـضعب  کـچوک ؛ گرزب و  یاھهزادـنا  رد  تسھ ؛ روشک  رد  دـس 

 - تسا یمھم  رایسب  یهلئسم  هک  ار -  تیزنارت  یهلئسم  هک  برغ  قرـش و  بونج و  لامـش و  یھارراھچ  تیعقوم  دازآ ، یاھبآ  هب  یـسرتسد  ییایفارغج ؛ تیزم  تیفرظ و 

زا لوا  یهتکن  نیا  نیاربانب  دراد . دوجو  روشک  رد  اھتیفرظ  نیا  یاهتسھ . یژرنا  دیـشروخ ، بآ و  یژرنا  لثم ]  ] کاپ یاھیژرنا  تیفرظ  یمیلقا ، عونت  دھدیم . حیـضوت  ام  یارب 

. تسا یتمواقم  داصتقا  نآ  مسا  هک  میشاب  داصتقا  زا  ییوگلا  کی  یلدم و  کی  لابند  هب  هک  دزیگنایمرب  ار  ام  هک  یتاکن 

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

برغ داصتقا  زا  تسا  یـشان  هک  البق  مدرک  هراشا  هتبلا  هک  تسا ؛ یناھج  یداصتقا  یاھنارحب  یتمواقم ،] داصتقا  یاھتـسایس  یهیھت  لماوع  اھهزیگنا و  زا   ] مراھچ یهتکن 

مھ ام  روجنیمھ . مھ  رگید  یاھاج  رد  تشاد ؛ دوجو  نآ  یهنیمز  هچرگا  دز ، نماد  ار  تالکـشم  هک ] دوب   ] اکیرمآ تالکـشم  زیررـس  تقیقح  رد  مھ  اپورا  رد  اکیرمآ ؛ داصتقا  و 

نیاربانب تسا ، بولطم  هن  تسا ، نکمم  هن  مینک ، عطق  ایند  اب  ار  تاطابترا  یداصتقا ، ظاحل  زا  هک  میھاوخیمن  میناوتیمن و  اـم  میـشکب ؛ راـصح  ناـمدوخ  رود  میھاوخیمن  هک 

. مینک یزاسمواقم  دیاب  سپ  میریگیم ، رارق  اھنیا  ریثات  تحت 

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

فرـص دـش ؛ حرطم  عیـسو ، هبناجهمھ و  هاریهشقن  نیا  گرزب ، حرط  نیا  الاح  بخ ، تسا . تاراظتنا  تامازلا و  یتمواـقم ،] داـصتقا  یاھتـسایس  هراـبرد  ثحب  ] موس شخب 

: دریگب ماجنا  دیاب  ییاھراک  تسا . هار  زاغآ  نیا  دنکیمن ؛ لح  ار  یلکشم  هک  اھتسایس  ندرک  حرطم 

زین و  تلود ؛ نالوئسم  هیرجم ، یهوق  لوا ، یهجرد  رد  روشک -  نیلوئسم  دنریگب  میمصت  دیاب  تسا ؛ یمدرم  نالاعف  یلصا و  ناریدم  نالوئسم و  یدج  مزع  لوا ، یهجرد  رد 

نودـب دـشاب . هتـشاد  خـسار  یدـج و  مزع  هلئـسم ، نیا  رد  یتسیاب  امتح  و  دـنراد -  یداصتقا  لئاسم  اب  یطابترا  هک  ینوگانوگ  یاھـشخب  و  هیئاضق ؛ یهوق  و  هننقمیهوق ؛

. تفر دھاوخن  شیپ  راک  خسار ، یدج و  میمصت 

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

مادقا و هنیمز  نیا  رد  هک  یـسکرھ  تسا ؛ حلاص  لمع  کی  اجنیا  رد  لمع  تسا ]  ] لمع نادیم  رد  دورو  یتمواقم ،] داصتقا  یاھتـسایس  تاراظتنا  تامازلا و  زا   ] مود هلئـسم 

تقونآ دش ، نیا  رگا  نوگانوگ ؛ یاھهمانرب  همانرب ، هب  دوشب  لیدبت  دیاب  گرزب ، هاریهشقن  نیا  یلک ، حرط  نیا  دوب . دھاوخ  تاحلاصلا » اولمع  و   » قادـصم اعطق  دـنکب ، لمع 

یـسایس یهسامح  هللادـمحب  یداصتقا ، یهسامح  یـسایس و  یهسامح  لاس  میتفگ  ار  لاسما  اـم  دـمآ . دـھاوخ  دوجوهب  هملک  یعقاو  یاـنعم  هب  یداـصتقا  یهساـمح 

لاس ٩٣ رد  هللااشنا  دیاب  اعطق  هک  دوب  دھاوخ  یداصتقا  یهسامح  یارب  یزاغآرـس  نیا  لاس ، نایاپ  رد  الاح  نکل  داتفا ؛ ریخات  هنافـساتم  یداصتقا  یهسامح  دـمآ ؛ دوجوهب 

. دوشب عورش  دیاب  لمع  رد  دوشب و  لابند  نیلوئسم  یوس  زا  لماک  تیدج  اب 

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

هداد هوق  هس  یاسور  یوس  زا  راک  نیا  روتـسد  هک  تسا  ییارجا  یاھتـسایس  همانرب و  هب  لیدـبت  یتمواقم ،] داصتقا  یاھتـسایس  تاراظتنا  تاـمازلا و  زا   ] موس یهلئـسم 

ار ییارجا  یاھهمانرب  هک  ناشدوخ  یهعومجمریز  هب  دـناهداد  روتـسد  هیئاـضق  یهوق  مرتحم  سیئر  مھ  هننقم ، یهوق  مرتحم  سیئر  مھ  مرتحم ، روھمج  سیئر  مھ  هدـش ؛

هداتـسرف اھهاگتـسد  یارب  لوا  نواعم  یاقآ  هک  ییاھهمانـشخب  نم  دینک . یدـنبنامز  دـیاب  یدـنبنامز ؛ یور  رب  منک  دـیکات  مھاوخیم  نم  اھتنم  دـننک ؛ هیھت  یـشخب  رھ  رد 

مھـس دریگب ؛ باتـش  دیاب  تشاد ؛ دیاب  ار  ارجا  دعب  یزاسهمانرب و  نیا  ققحت  راظتنا  یک  ات  تفر و  شیپ  راک  ردقچ  هک  دوشب  صخـشم  دوشب ، یدنبنامز  دیاب  مدید ؛ دندوب ،

هک دوشب  نیعم  یناـمز -  یاھـصخاش  صوصخب  اھـصخاش -  دوشب ؛ صخـشم  یھاگتـسد  رھ  مھـس  هیرجم -  یهوق  صوصخب  فلتخم -  یاوق  رد  دوـشب . نیعم  یاهوـق  رھ 

. دیمھف ار  ریسم  تحص  ار و  راک  تفرشیپ  ناوتب  درک و  تراظن  ناوتب 

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

اوق یاسور  دـیاب  ار  یگنھامھ  نیا  راکوزاس  هتبلا  هک  تسا  نوگانوگ  یاھـشخب  نایم  یگنھامھ  یتمواقم ،] داصتقا  یاھتـسایس  تاراظتنا  تامازلا و  زا   ] مراھچ یهلئـسم 

رد درک ؛ تکرح  دوشیمن  یگنھامھ  نودب  ییاھـشخب  رد  هیئاضق . یهوق  تلود و  سلجم و  نیب  تلود ، سلجم و  نیب  یگنھامھ  درک ، دھاوخ  کمک  یگنھامھ  دـننک . نیعم 

. دننک هیھت  هللااشنا  هوق  هس  یاسور  دیاب  ار  یگنھامھ  راکوزاس  تسا . مزال  یگنھامھ  لاح  رھ  هب  هزادنا ؛ نآ  هب  هن  ولو  تسا  ریثات  یاراد  یگنھامھ  مھ  ییاھشخب 

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

ار ناشدوخ  یاھهاگتسد  دیاب  اوق  یاسور  مھ  دوشب ؛ تراظن  دیاب  تسا ؛ حوطس  یهمھ  رد  تراظن  یتمواقم ،] داصتقا  یاھتسایس  تاراظتنا  تامازلا و  زا   ] مجنپ یهلئسم 

یربھر و دتفایم ، قافتا  دراد  هچ  هک  دنیبب  دنک و  لمع  لماک  روطهب  هدش  هداد  هک  یتراظن  تیلوئـسم  هب  هک  تسا  فظوم  صیخـشت  عمجم  مھ  دـنھدب ، رارق  تراظن  تحت 

. تسا یلصا  تامازلا  زا  یکی  تراظن  نیاربانب  هللااشنا . درک  دھاوخ  تراظن  مھ  ام  هاگتسد 

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

هک دراد - ] دوجو   ] ینوناق عناوم  تشادرب : دوشیم  ار  اھنیا  هک  دراد  دوجو  یعناوم  تسا . عناوم  عفر  یتمواقم ،] داصتقا  یاھتـسایس  تاراـظتنا  تاـمازلا و  زا   ] مشـش بلطم 

سلجم ار  راـک  نیا  تشادرب ؛ دـیاب  ار  محازم  نیناوق  دـنکیم ، لکـشم  ار  راـک  ندـمآ " نوناـق  یور  نوناـق   " متفگ میتـشاد  هک  یاهسلج  نآ  رد  هوق  هس  مرتـحم  یاـسور  هب  نم 

، درک تقد  درک ، هظحالم  دـیاب  تسا ؛ یـشارتلکشم  ریـسفت و  لباق  مینکب ، عضو  نوناق  نآ  یور  ینوناـق  کـی  زاـب  رگا ] ، ] میراد ینیناوق  ـالاح  اـم  ـالاو  دـھدب ؛ ماـجنا  دـناوتیم 

، نارکتبم ناـنیرفآراک ، یداــصتقا ، نــالاعف  یتسیاــب  تـشادرب . درک و  ییاسانــش  دــیاب  ار  اــھنیا  دراد ؛ دوـجو  مـھ  یئاــضق  یقوـقح و  عـناوم  درک -  ادــیپ  ار  مـحازم  نیناوـق 

. دننک تکرح  دنناوتب  دنتسین ، هجاوم  لوقعم  ریغ  عناوم  اب  هک  دننک  ساسحا  نادنمشناد ، ناراذگهیامرس ،

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

هتبلا دوشب ؛ هئارا  یتمواقم  داصتقا  زا  یتسرد  ریوصت  دـیاب  تسا ؛ یزاس  ناـمتفگ  یتمواـقم ،] داـصتقا  یاھتـسایس  تاراـظتنا  تاـمازلا و  زا   ] متفھ مزـال  راـک  متفھ و  مازلا 

یلیخ ام ، یلم  تفرـشیپ  اب  فلاخم  بالقنا ، اب  فلاـخم  روشک ، اـب  فلاـخم  یتاـغیلبت  یاھهاگتـسد  تسین . اـھنآ  صوصخم  اـما  دـنفظوم  روشک  یاـھهناسر  امیـسوادص و 

، ندرک وھ  یھاگ  یـشارتعنام ، یـشارتلاکشا ، یتمواقم ، داصتقا  یهرابرد  درک ] دنھاوخ   ] رتشیب مھ  نیا  زا  دعب  میدید -  ام  دـناهدرک -  مھ  عورـش  دـنراد و  هتنچ  رد  اھزیچ 

رکف و ناـبحاص  نیلوئـسم ، دوـشب ؛ راـک  یتسیاـب  اـھنآ  لـباقم  یهطقن  دـننکیم . اـھراک  نیا  زا  تسا ؛ تـیمھا  تیاـھن  تـیمھا و  لاـمک  رد  هـک  هـچنآ  نداد  هوـلج  تـیمھایب 

راک تروص ، نیا  رد  دـنھاوخب ؛ دنـشاب و  دـقتعم  دـننادب و  مدرم  ات  دوشب  یزاـسنامتفگ  دـنھدب و  هئارا  یمومع  گرزب و  تکرح  نیا  زا  ار  یتسرد  ریوصت  یتسیاـب  نازوسلد ،

. دش دھاوخ  یلمع 

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

« يتمواقم داصتقا   » 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 30هاگياپ  هحفص 9 
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زکرم یتسیاب  تسا . یناسرعالطا  شیاپ و  منکیم ، مامت  ار  مضیارع  منکیم و  ضرع  یتمواقم ] داـصتقا  یاھتـسایس  تاراـظتنا  تاـمازلا و   ] هنیمز رد  هک  مھ  یاهتکن  نیرخآ 

هک ار  یتکرح  نآ  انایحا  دننک ، جاتنتـسا  دننک ، شزادرپ  دننک ، یروآدرگ  ار  تاعالطا  دنک ؛ شیاپ  ار  راک  نیا  تفرـشیپ  قیقد  روطهب  هک  دشاب  هتـشاد  دوجو  ییانیب  یوق و  دـصر 

ینعی دریگب ؛ ماجنا  مدرم  هب  یناسرعالطا  تیاھن  رد  و  دـننک ، نیعم  شجنـس  صخاش  یـشخب  رھ  یارب  دـننک ، صخـشم  دریگب  ماـجنا  یاهلحرم  رھ  یعطقم و  رھ  رد  دـیاب 

دننادب دنراد  تسود  مدرم 

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

بسانتم باتش  اب  مدق ، هب  مدق  لاعتم ، یادخ  هب  لکوت  اب  تمھ ، اب  هللااشنا  میناوتیم  ام  ار  گرزب  راک  نیا  هدش ، عورش  یگرزب  راک  یتمواقم ] داصتقا  یاھتـسایس  هرابرد  ]

تـسد هب  دوز  یلیخ  نآ  جیاتن  نکل  تسا ، یتدمدنلب  یاھهمانرب  اھهمانرب  تسین ؛ مھ  تدمدنلب  نآ  جـیاتن  راثآ و  نم  داقتعا  هب  هک  تسھ  مھ  یروج  و  میربب . شیپ  مزال  و 

رد میراودیما  هللااشنا  تسین . سرتسد  زا  رود  رید و  هللااشنا  راک  نیا  جـیاتن  ینیریـش  یارب  مدرم  یمومع  ساسحا  راک و  نیا  تارمث  عورـش  ینعی  هللااشنا ؛ دـمآ  دـھاوخ 

. دنشچب ار  گرزب  یمومع و  تکرح  نیا  تارمث  دننک و  ساسحا  ار  نیا  مدرم  دریگیم ، ماجنا  هک  یراک  اب  دریگیم ، ماجنا  هک  یتفرشیپ  اب  تلود ، نیمھ 

، دھدب رارق  نامدوخ  یاھـصقن  اھفعـض و  یانیب  ار  ام  دھدب ، ناشن  ام  هب  ار  ام  یاھفعـض  دـنک ، تیادـھ  ار  ام  یهمھ  دـنک ، کمک  ام  یهمھ  هب  هک  میھاوخیم  لاعتم  یادـخ  زا 

؛ دـیداد شوگ  دیتسـشن و  هک  منکیم  رکـشت  مھ  نارھاوخ  ناردارب و  امـش  یهمھ  زا  دـھدب . رارق  نآ  ماجنا  هب  قفوم  ار  ام  دـنک و  ماھلا  اـم  هب  تسا  وا  یاـضر  بجوم  ار  هچنآ 

. دشاب یمومع  تکرح  کی  یهمدقم  نداد ، شوگ  نیا  هللااشنا  هک  مراد  راظتنا 

لاس ١٣٩٣  / ١٣٩٢/١٢/٢٩ زاغآ  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

. تسا یریگمیمصت  یزیرهمانرب و  یارب  هدنیآ  هب  هاگن  یریگتربع و  یارب  هتشذگ  هب  هاگن  تسا ، ام  یهدھع  رب  هچنآ 

یھجو نیرتھب  هب  فلتخم  یاھهصرع  رد  هللادمحب  یسایس  یهسامح  تسا . یداصتقا » یهسامح  یـسایس و  یهسامح   » لاس هک  دوب  هدش  مالعا  تشذگ ، هک  یلاس 

رد مدرم  یوس  زا  نالوئـسم و  یوس  زا  هک  ییاھـشالت  اھتیلاعف و  فلتخم و  یاھهصرع  رد  مدرم  روضح  مھ  گرزب ، یاـھییامیپھار  رد  مھ  تاـباختنا ، رد  مھ  تفرگ ؛ تروص 

زا دیدج  یهقلح  کی  هللادـمحب  تفرگ و  ماجنا  روشک  رد  تینما  تیاھن  اب  شمارآ ، اب  راک  نیا  و  دوب ؛ تردـق  ندـشتسدهبتسد  اھتلود و  لدابت  لاس  تفرگ . ماجنا  لاس  لوط 

. دمآ دیدپ  روشک  تیریدم  ینالوط  یهلسلس 

دیاب هک  یگرزب  راک  یلو  تسا ، ساپـس  دروم  هک  تفرگ  ماجنا  ییاھـشالت  داتفین . قافتا  دتفیب ، قافتا  هک  دوب  عقوت  دریگب و  ماجنا  دـیاب  هک  یراک  یداصتقا  یهسامح  باب  رد 

ام روشک  یارب  داصتقا  یساسا  یهلئسم  میروایب . دوجو  هب  ار  هسامح  نیا  هک  میفظوم  ام  تسا و  ام  یور  شیپ  رد  نانچمھ  دریگب ، ماجنا  یداصتقا  یهسامح  یهنیمز  رد 

« یتمواقم داصتقا   » یاھتـسایس دـمآ ؛ دوجو  هب  یداصتقا  یهسامح  یارب  یرظن  یرکف و  تخاسریز  کی  هللادـمحب  لاس ٩٢  رخاوا  رد  تسا ؛ مھم  یهلئـسم  کی  اـم  تلم  و 

. دریگب ماجنا  باب  نیا  رد  مزال  شالت  هللااشنا  هکنیا  یارب  تسا  هدامآ  هنیمز  دش و  مالعا 
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یوق یتـلم  چـیھ  تاحیلـست  اـب  طـقف  اـما  تسا ، مزـال  مھ  تاحیلـست  هتبلا  دـشاب ؛ هتـشاد  یاهتفرـشیپ  یگنج  تاحیلـست  هک  تسین  نیا  هب  طـقف  تلم  کـی  ندـش  یوق 

رارق هجوـت  دروـم  رگا  رـصنع  هس  نیا  ماهدرک ؛ ضرع  ماـیپ  رد  هک  تسا  یاهطقن  ود  نیمھ  اـھنآ  زا  رـصنع  ود  هک  منکیم  ادـیپ  ار  رـصنع  هس  منکیم ، هاـگن  یتـقو  نـم  دوـشیمن .

هللادـمحب دـش و  هدز  یدایز  یاھفرح  هتـشذگ  لاس  هدزاود  هد  نیا  رد  شناد ، یهرابرد  شناد . ملع و  یموس  و  گنھرف ، یکی  داصتقا ، یکی  دوشیم : یوق  تلم  کی  دـنتفرگ ،

ات تسا  مزـال  فراـعتم  زا  شیب  ماـمتھا  کـی  گـنھرف ، دروم  رد  داـصتقا و  دروم  رد  اـما  منکب ــ  یاهراـشا  دـیاش  زاـب  دـعب  هک  میوریم ــ  شیپ  میراد  شناد  رد  اـم  زورما  درک . رثا 

تشیعم یور  رب  ام و  روشک  داصتقا  یور  رب  تساخربوتسشن ، کی  اب  یریگمیمصت ، کی  اب  دناوتن  یـسک  ایند  فرط  نآ  زا  هک  میروایبرد  یلکـش  هب  ار  روشک  داصتقا  میناوتب 

ناریدم نالوئـسم و  اب  مھ  هدنب  دش ؛ غالبا  هام  دنفـسا  رد  نآ  یاھتـسایس  هک  تسا  یتمواقم  داصتقا  نامھ  نیا  مینکب ؛ دـیاب  ام  تسا ، ام  تسد  نیا  دراذـگب ؛ رثا  ام  تلم 

دندوب و رثوم  اھتسایس  نیا  میظنت  رد  مھ  ناشدوخ  هک  هوق  هس  نالوئسم  ینعی  دندرک ؛ مھ  بواجت  میدرک ؛ تبحص  نآ  یهرابرد  لصفم  متشاد ، هسلج  روشک  یهتـسجرب 

. میھدیم ماجنا  ار  راک  نیا  ام  دنتفگ  دندرک و  لابقتسا  دنتشاد ، روضح 
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تـسا یداصتقا  دوشیمن ؛ وروریز  اکیرمآ  ریغ  اکیرمآ و  یاھتـسایس  اب  یناھج ، یاـھهناکت  اـب  یناـھج ، تاـکیرحت  اـب  تسا ؛ مواـقم  هک  یداـصتقا  نآ  ینعی  یتمواـقم  داـصتقا 

داصتقا هک  تسا  نیا  لوا  لاوس  منکیم . حرطم  ار  لاوس  هس  نیا  نم  دراد ؛ دوجو  تسا ، مواقم  داصتقا  تقیقح  رد  هک  یتمواـقم  داـصتقا  درومرد  لاوس  هس  مدرم . هب  یکتم 

، میھدـیم ار  نآ  راعـش  میراد  هک  یتمواـقم  داـصتقا  اـیآ  مود : لاوـس  تسیچ ؟ نآ  یبلـس  یفنم و  تایـصوصخ  نآ و  تبثم  تایـصوصخ  تسین ؟ هچ  تسھ و  هچ  یتمواـقم 

؟ دریگب ماجنا  دـیاب  ییاھراک  هچ  تسیچ ، نآ  تامازلا  تسا ، نکمم  یتمواقم  داصتقا  ققحت  رگا  موس : لاوس  تسا ؟ ماخ  تـالایخ  هن ، اـی  تسا ، نکمم  تسا ، ریذـپققحت 

ار یـضیارع  تسا ، یمھم  یهلئـسم  رایـسب  نم  رظن  هب  هک  مھ  گنھرف  یهلئـسم  هب  عجار  دـعب  تسا . داـصتقا  هب  طوبرم  نیا  مھدـیم ؛ باوج  لاوس  هس  نیا  هب  نم  زورما 

. درک مھاوخ  ضرع 

هب رـصحنم  اما  تبثم ــ  یهبنج  نآ  نیا  تسا ــ  اـم  روشک  یاـھزاین  اـب  بساـنتم  یملع  یوگلا  کـی  ـالوا  تسین . هچ  تسھ و  هچ  یتمواـقم  داـصتقا  هک  میتفگ  لوا : لاوس 

قافتا هتـشذگ  لاس  یـس  تسیب  نیا  رد  هک  یایداصتقا  یاھندشوروریز  یعامتجا و  یاھهناکت  نیا  هب  هجوت  اب  زورما  اھروشک ، زا  یرایـسب  ینعی  تسین ؛ مھ  ام  روشک 

مھ اھروشک  رگید  یهغدغد  میھدیم ، ماجنا  میراد  ام  هک  یتکرح  نیا  هکنیا  لوا  بلطم  سپ  دـناهداتفا . یراک  نینچ  کی  رکف  هب  ناشدوخ  طیارـش  اب  بسانتم  تسا ، هداتفا 

. تسین ام  صوصخم  تسھ ؛

یکتم تخرد ، نیا  لاھن و  نیا  دـشر  دـشوجیم ؛ ام  مدرم  دوخ  ام و  روشک  دوخ  یاھتیفرظ  لد  زا  ینعی  هچ ؟ ینعی  تسا  ازنورد  تسا . ازنورد  داـصتقا  نیا  میتفگ  هکنیا  مود 

ار نامدوخ  داصتقا  ام  هک  تسین  انعم  نیا  هب  یتمواقم ، داـصتقا  نیا  ینعی  تسین ؛ ارگنورد  لاـحنیعرد  اـما  تسا . اـنعم  نیا  هب  ازنورد  ناـمدوخ ؛ روشک  تاـناکما  هب  تسا 

هجاوم تردـق  اب  رگید  یاھروشک  یاھداصتقا  اب  دراد ، لماعت  یناھج  یاھداصتقا  اب  تسا ؛ ارگنورب  اـما  تسا ، ازنورد  هن ، روشک ؛ دوخ  رد  مینکیم  دودـحم  مینکیم و  روصحم 

لوغـشم ضرغم ، یاھزغم  اھنابز و  اھملق و  نالا  اھهنیمز  نیمھ  رد  هک  تسا  نیا  رطاخ  یارب  منکیم ، ضرع  هک  ار  اھنیا  تسین . ارگنورد  اما  تسا ، ازنورد  نیارباـنب  دوشیم .

ـ  هار نیا  زا  ار  نالوئسم  ار و  تلم  هکنیا  یارب  ار  اھلیلحت  ماسقا  عاونا و  دننک .» روصحم  لخاد  رد  دننک و  دودحم  ار  روشک  داصتقا  دنھاوخیم  اھنیا  هلب ، [ » دننک اقلا   ] هک دنراک 

. دشاب نشور  نامیمومع  راکفا  یارب  ات  منکیم  ضرع  نم  دننکیم . دنراد  دننکب  ادج  تسا ـ  تداعس  هار  هک 

اب تسا ؛ یمدرم  داصتقا  تسین ، یتلود  داصتقا  تسین و  تلود  روحم  رب  ینعی  تسا ؛ داینبمدرم  دوشیم ، حرطم  یتمواـقم  داـصتقا  ناونع  هب  هک  یداـصتقا  نیا  هکنیا  موس 

تیلوئـسم تلود  ارچ ، درادـن ؛ یتیلوئـسم  نآ  لابق  رد  تلود  هک  تسین  انعم  نیا  هب  تسین » یتلود   » اما دـنکیم . ادـیپ  ققحت  مدرم  روضح  مدرم ، یهیامرـس  مدرم ، یهدارا 

لوئـسم کی  ناونعهب  تلود ـ  اما  تسا ؛ مدرم  لام  تسا ، مدرم  تسد  یداصتقا  تیلاعف  یداـصتقا و  راـک  دراد . کـمک  تیادـھ و  یزاـستیفرظ ، یزاـسهنیمز ، یزیرهماـنرب ،

ییاجنآ دریگیم ؛ ار  اھنآ  یولج  دننزب ، یداصتقا  داسف  هب  تسد  دننک و  هدافتـساوس  دنھاوخب  یناسک  هک  ییاج  نآ  دنکیم . کمک  دنکیم ، تیادھ  دـنکیم ، تراظن  یمومع ـ 

. دنکیم لیھست  تسا ؛ تلود  یهفیظو  طیارش ، یزاسهدامآ  نیاربانب  دنکیم . کمک  اھنآ  هب  دنراد ، کمک  هب  جایتحا  یناسک  هک 

رارق ملع  روـحم  رب  ار  داـصتقا  دـنکیم ، هیکت  یملع  یاھتفرـشیپ  هب  دـنکیم ، هدافتـسا  یملع  یاھتفرـشیپ  زا  ینعی  تسا  ناـینبشناد  داـصتقا  داـصتقا ، نیا  میتـفگ  مراـھچ ،

اھتراھم اھهبرجت و  ریخن ، یتمواقم ؛ داصتقا  رد  دننک  افیا  شقن  دنناوتیم  نادنمشناد  طقف  تسا و  نادنمـشناد  هب  رـصحنم  داصتقا  نیا  هک  تسین  نیا  نآ  یانعم  اما  دھدیم ؛

دوشیم هتفگ  هکنیا  دـنک . افیا  شقن  داصتقا  نیا  رد  دـناوتیم  دراذـگب و  رثا  دـناوتیم  دـنتراھم ـ  هبرجت و  یاراد  هک  ینارگراک  یاھتراھم  اھهبرجت و  تعنـص ، نابحاص  یاـھهبرجت   ـ

« يتمواقم داصتقا   » 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 30هاگياپ  هحفص 10 
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شقن اھنیا  دـناهداد ، ماجنا  هبرجت  ساسا  رب  ار  یگرزب  یاھراک  یدامتم  یاھلاس  لوط  رد  هک  زرواشک  اـی  رگتعنـص  یهبرجت  اـب  رـصانع  هک  تسین  نیا  نآ  یاـنعم  روحمشناد ،

. تسا اھنیا  یهدھع  هب  مھ  یمھم  رایسب  شقن  ریخن ، دننکن ؛ افیا 

هک تسین  اھنیا  ثحب  دـنکیمن ؛ افتکا  یلم ــ  صلاخان  دـیلوت  یلم ، دـشر  لثم ] [ ـ  یرادهیامرـس داصتقا  یاھـصخاش  هب  اـھنت  ینعی  تسا ؛ روحمتلادـع  داـصتقا ، نیا  مجنپ ،

دیلوت هک  یلاح  رد  دینکیم . هدھاشم  یرادهیامرـس  داصتقا  رد  یناھج و  یاھـصخاش  رد  هک  دـش ؛ دایز  ردـقنیا  یلم  صلاخان  دـیلوت  ای  دـش ، دایز  ردـقنیا  یلم  دـشر  مییوگب 

یداصتقا و تلادع  تلادع ـ  صخاش  نیاربانب  میرادن . لوبق  ام  ار  نیا  دنریمیم ! یگنـسرگ  زا  روشک  نآ  رد  مھ  یناسک  اما  دوریم ، الاب  مھ  یلیخ  یروشک  کی  یلم  صلاخان 

ییاـنتعا یب  مھ  اـیند  دوجوم  یملع  یاھـصخاش  هب  هک  تسین  نیا  نآ  یاـنعم  اـما  تسا ، یتمواـقم  داـصتقا  رد  مھم  یاھـصخاش  زا  یکی  هعماـج ـ  رد  یعاـمتجا  تلادـع 

هب هکلب  تسین ، رقف  میـسقت  یاـنعم  هب  هماـنرب  نیا  رد  ناـیب و  نیا  رد  تلادـع  دوشیم . راـک  مھ  تلادـع »  » روحم رب  اـما  دوشیم ، هجوـت  مھ  اھـصخاش  نآ  هب  ریخن ، دوـشب ؛

. تسا نداد  شیازفا  ار  یلم  تورث  تورث و  دیلوت  یانعم 

روشک ینونک  تالکـشم  هب  رظان  هک  تسین  نیا  نآ  یانعم  اما  تسین ، یکـش  تسا  روشک  یداصتقا  تالکـشم  لح  هار  نیرتھب  یتمواقم  داـصتقا  میتفگ  هکنیا  رد  مشش ،

ینعی یتمواقم  داصتقا  تسا . هشیمھ  لام  نیا  هن ، تسا ـ  همانرب  نالف  ندوب  طلغ  هب  طوبرم  الثم  نآ  زا  یرادقم  کی  تسا ، میرحت  هب  طوبرم  نآ  زا  یرادـقم  کی  هک  تسا ـ 

لاوس نیا  دـنکیم . کمک  مدرم  هب  دوب و  دـھاوخ  روراب  میرحت ، ریغ  طیارـش  رد  هچ  میرحت ، طیارـش  رد  هچ  یداصتقا  نینچ  نیا  داصتقا ؛ یاـھهیاپ  یزاـسمکحم  یزاـسمواقم ،

. لوا
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نکمم المع  هن ، ای  دریگب ؛ ماجنا  هک  دـیراد  وزرآ  تسا و  یمھوت  یلاـیخ و  رما  کـی  یتمواـقم ، داـصتقا  دـییوگیم  امـش  هک  یداـصتقا  یهماـنرب  نیا  اـیآ  هک  دوب  نیا  مود  لاوس 

زا ملق  دـنچ  ـالاح  نم  تسا . هداـعلاقوف  یاـھتیفرظ  یاراد  روشک ، نیا  نوچ  اـھتیفرظ ؛ رطاـخهب  ارچ ؟ تسا ؛ نکمم  اـمتح  ـالمع ، ـالماک ، ریخن ، هک  تسا  نیا  خـساپ  تسا ؟

. دننیبیم همھ  تسا ، همھ  مشچ  یولج  درادن ، مزال  بیرغوبیجع  یاھرامآ  هک  تسا  ییاھزیچ  اھنیا  منکیم . ضرع  ار  روشک  یاھتیفرظ 

. تسا گرزب  تصرف  کی  نیا  تسا ؛ ام  روشک  یاھتیفرظ  نیرتگرزب  زا  یکی  ام ، روشک  رد  یناـسنا  یورین  تسا . اـم  یناـسنا  یورین  تیفرظ  اـم ، مھم  یاـھتیفرظ  زا  یکی 

نویلیم هد  دادـعت  تسا . تیفرظ  کی  شدوخ  نیا  دـنھدیم ؛ لیکـشت  ار  اـم  تلم  زا  میظع  مجح  کـی  لاـس ــ  یـس  اـت  لاـس  هدزناـپ  زا  روشک ــ  ناوج  تیعمج  میدرک ، ضرع 

میراد وجـشناد  نویلیم  راھچ  زا  شیب  الاح  نیمھ  دندش . لیـصحتلاغراف  اھھاگـشناد  زا  اھلاس  نیا  لوط  رد  ام  یاھناوج  زا  نویلیم  هد  میراد ؛ ار  اھهاگـشناد  یهتخومآشناد 

؛ تسا توغاـط  میژر  ناـیاپ  رد  وجـشناد  دادـعت  ربارب   ٢۵ میوگیم ، هک  ینویلیم  راـھچ  نیا  دـننادب ، زیزع  ناـناوج  دـنوشیم ؛ لیـصحتلاغراف  هدـنیآ  لاـس  دـنچ  لوط  رد  اـھنیا  هک 

رب یهوالع  میراد . لیـصحتلاغراف  وجـشناد و  دادـعت  نیا  ام  زورما  ربارب ؛ هدـش ٢۵  عقوم  نآ  هب  تبـسن  وجـشناد  دادـعت  اما  ربارب ، ود  هدـش  عقوم  نآ  هب  تبـسن  روشک  تیعمج 

زا ام ، تالکـشم  زا  یکی  یلیمحت ، گنج  نارود  رد  دندیـسر . ام  حلـسم  یاھورین  داد  هب  گنج  نارود  رد  هک  ییاھنیمھ  دـینیبب ، میراد . رھام  برجم و  یورین  اھنویلیم  اھنیا ،

دارفا هدـع  کی  دوب . اھزیچ ـ  نیا  لقن و  لمح و  لیاسو  لثم  مزال ـ  لیاسو  زا  ام  یاھورین  ندـنام  تسدـیھت  ام ، نوگانوگ  زکارم  ندـش  نارابمب  اـم ، یاھهاگتـسد  نداـتفا  راـک 

کی میدرک ، ادـیپ  قیفوت  هللادـمحب  مھ  اریخا  مدـیدیم ؛ ار  اـھنیا  مدوـب ، دـھاش  مدوـخ  گـنج  لـیاوا  رد  هدـنب  هک  اھناتـسرھش ـ  نارھت و  زا  دـنداتفا  هار  برجم ، رھاـم ، رگتعنص ،

، مدقم فوفـص  رد  گنج ، یاھنادیم  لخاد  دنتفر  تسھ ـ  اھنآ  رد  روش  نامھ  هزیگنا و  نامھ  اما  هتـشذگ ، اھنآ  زا  ینـس  الاح  دـندوب ، ناوج  زور  نآ  دـندمآ ؛ اھنیا  زا  یتعامج 

ام حلـسم  یاھورین  درد  هب  گنج  رد  هک  یبیرغوبیجع  یاھلپ  نیا  یتعنـص ؛ یاھزاسوتخاس  دـندرک ، زاـسوتخاس  دـندرک ، تاریمعت  دـندش ؛ دیھـش  مھ  ناشیاھیـضعب 

؛ هللااـشامیلا اـم  روشک  رد  مھ  زورما  دنتـسھ ، مھ  زورما  دـمآ ؛ دوجوهب  رھاـم  برجم و  یاـھورین  نیمھ  یهلیـسوهب  اـھنیا ، لاـثما  هداـج ، وردوـخ ، ناوارف ، تاـناکما  دروـخ ،

رد مھ  تسا ؛ ام  یاھورین  تاناکما  زا  یکی  مھ  نیا  تسا ؛ رتدیفم  رتھب و  رتشیب و  رایسب  مھ  اھهدرکلیصحت  زا  یھاگ  هک  دنراد  یتراھم  هبرجت و  اما  دنتسین ، هدرکلیـصحت 

. میراد تعنص  رد  مھ  میراد ، ار  نیا  یزرواشک 

ینعی تسا ؛ کی  یهجرد  ایند  رد  ام  زاگ  تفن و  عومجم  هک  متفگ  زاگ  تفن و  هب  عجار  اجنیمھ  رد  هتشذگ  لاس  نم  تسا . یعیبط  عبانم  ام  روشک  مھم  یاھتیفرظ  زا  یکی 

مراد نم  هک  لاسما  تسا . رتشیب  ملاع ــ  برغ  قرـش و  ایند ــ  یاھروشک  یهمھ  زا  ام  زاگ  تفن و  عومجم  درادن . زاگ  تفن و  مھ  یور  رب  ناریا ، ردقهب  ایند  رد  یروشک  چیھ 

ام و یزاگ  عباـنم  مھ  رادـقم  نآ  زا  دوب ، اـم  یاـھرامآ  رد  هتـشذگ  لاـس  هک  یرادـقم  نآ  زا  هک  دـھدیم  ناـشن  هک  تسا  هدـش  زاـگ  درومرد  یتایفـشک  منزیم ، فرح  امـش  اـب 

، دوخ تعنـص  دوخ ، یامرگ  دوخ ، ینـشور  ایند  یهمھ  هک  یژرنا ــ  عبانم  یهریخذ  نیرتشیب  تسا . ام  زاـگ  تفن و  عضو  نیا  تسا ؛ هدرک  ادـیپ  شیازفا  اـم  یزاـگ  یاـھهریخذ 

. دراد دوجو  تسا و  هدـنکارپ  روشک  نیا  رـساترس  رد  بایمک  تازلف  نداعم  الط و  نداعم  نیا ، رب  یهوالع  تسا . اـم  روشک  رد  دراد ــ  زاـگ  تفن و  زا  دراد ، یژرنا  زا  ار  دوخ  قنور 

. تسا یگرزب  تیفرظ  کی  مھ  نیا  دراد ؛ دوجو  روشک  رد  دنوشیم ــ  بوسحم  عیانص  ردام  هک  یساسا ــ  مزال و  یاھزلف  ماسقا  عاونا و  یتمیق ، یاھگنس  نھآ ، گنس 

نیا تسا ؛ اھروشک  گرزب  یاھتصرف  زا  یکی  تیزنارت  لقن  لمح و  دنراد . دمآوتفر  اھنیا  هک  میتسھ  هیاسمھ  روشک  هدزناپ  اب  ام  تسا ؛ ام  ییایفارغج  تیعقوم  رگید  تیفرظ 

هک دننکیم  یگدنز  تیعمج  نویلیم  دودح ٣٧٠  رد  ام ، یاھهیاسمھ  نیا  رد  دوشیم . یھتنم  دودـحم  یاھبآ  هب  لامـش  رد  دازآ و  یایرد  هب  بونج  رد  تسھ و  ام  روشک  یارب 

هک ینویلیم  رازاب ٧۵  کی  تسا ؛ ام  دوخ  یلخاد  رازاب  رب  هوالع  نیا  تسا . یگرزب  رایـسب  تصرف  کـی  روشک  کـی  یداـصتقا  قنور  یارب  اـھهیاسمھ ، تاـطابترا و  رادـقم  نیا 

. تسا یمھم  رازاب  یرازاب  نینچ  کی  یداصتقا ، رھ  یارب 

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 

نیا دینک ؛ هدافتـسا  اھتیفرظ  نیا  زا  دیناوتیمن  تسھ  میرحت  نوچ ]  ] اما دینک ، هدافتـسا  بوخ  دیتسناوتیم  اھتیفرظ  نیا  زا  دوبن  میرحت  رگا  دـیوگب  یـسک  تسا  نکمم  بخ ،

، نآ لاثم  کی  مینک ؛ ادیپ  تسد  الاب  هتسجرب و  رایسب  یاھهطقن  هب  میاهتسناوت  میرحت  نیع  رد  مھ  رگید  لئاسم  زا  یرایـسب  رد  ام  تسین . تسرد  فرح ، نیا  تسا ؛ اطخ 

زکارم یاھرد  مھ  نالا  زور ، هتفرـشیپ و  یاھـشناد  دروم  رد  میتسھ . میرحت  مھ  نالا  میدوب ، میرحت  اـم  اـھنیا  رد  تسا ؛ یرواـنف  تعنـص و  نآ ، لاـثم  کـی  تسا ؛ ملع  دـیلوت 

یاھلولس رد  میدرک ، تفرشیپ  یاهتسھ  رد  میدرک ، تفرشیپ  ونان  رد  ام  لاحنیعرد ، اما  تسا ، هتـسب  یناریا  یوجـشناد  یناریا و  دنمـشناد  یور  هب  ایند  زورب  مھم  یملع 

!؟ مینک تفرشیپ  میناوتن  داصتقا  رد  ارچ  میدرک ؛ تفرشیپ  نمشد ، مشچ  یروک  هب  کشوم ، داپھپ و  عیانص  رد  میدرک ، تفرشیپ  یعافد  عیانـص  رد  میدرک ، تفرـشیپ  یداینب 

میناوتیم میھدـب ، مھ  تسد  هب  تسد  مینک و  مزج  ار  ناممزع  رگا  مھ  داـصتقا  رد  میدروآ ، تسد  هب  تیقفوم  همھ  نیا  نوگاـنوگ  یاـھهصرع  اھهنحـص و  رـس  نیا  رد  هک  اـم 

راکهچ نامدوخ  مینیبب  مینک  هاگن  کرد ! هب  دنکیم ؛ تقفاوم  ار  هطقن  نالف  یک  درادیمرب ، ار  میرحت  نیا  یک  هک  دشابن  نمـشد  تسد  هب  ناممـشچ  مینک . افوکـش  ار  داصتقا 

. مینکب میناوتیم 

یوضر  / ١٣٩٣/٠١/٠١ رھطم  مرح  رد  تانایب 

ماجنا دیاب  ییاھراک  هچ  تسیچ و  تامازلا  دنک ، ادیپ  ققحت  یتمواقم ، داصتقا  گرزب ، راک  نیا  هکنیا  یارب  هک  دوب  نیا  موس  لاوس  مھدب . باوج  منک و  حرطم  ار  موس  لاوس 

دیلوت زا  دـیاب  نالوئـسم  تسا . داصتقا  تفرـشیپ  یـساسا  یهقلح  ساسا و  یلم ، دـیلوت  دـننک . تیامح  یلم  دـیلوت  زا  دـیاب  نالوئـسم  الوا  مینکیم : ضرع  هصالخ  دریگب ؟

مزال ییارجا  تیامح  هک  اج  کی  دریگب ؛ ماجنا  تسا ، مزال  یئاضق  تیامح  هک  اج  کی  دـننک ؛ ینوناـق  تیاـمح  دراد ، مزـال  نوناـق  هک  اـج  کـی  یروجهچ ؟ دـننک . تیاـمح  یلم 

. دنک ادیپ  قنور  دیاب  یلم  دیلوت  دریگب . ماجنا  اھراک  نیا  دیاب  دننکب ؛ ییاھراک  دننک و  قیوشت  دیاب  تسا ،

. دـنھدب شیازفا  ار  یروهرھب  هک  اـنعم  نیا  هب  اـنعم ؟ هچ  هب  دـنھدب ؛ تـیمھا  یلم  دـیلوت  هـب  یتسیاـب  مـھ  اـھنآ  دنتـسھ ، رگدـیلوت  هـک  راـک  یورین  هیامرـس و  ناـبحاص  مود ،

یانعم نیا  هنقتاف ، المع  لمع  رما  محر هللا  دـھدب ؛ ماجنا  تقد  اب  ار  راک  دـنکیم ، راک  هک  رگراک  دوشب ؛ هنیھب  یهدافتـسا  رثکادـح  دراد  دوجو  هک  یتاـناکما  زا  ینعی  یروهرھب ،

هک یـسک  نآ  دـھدب . ماـجنا  نقتم  دـھدب ، ماـجنا  مکحم  دـھدیم ، ماـجنا  هک  ار  یراـک  هک  تسا  یـسک  نآ  رب  ادـخ  تمحر  تسا : هدـش  لـقن  ربمغیپ  لوق  زا  تسا ؛ یروهرھب 

« يتمواقم داصتقا   » 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 30هاگياپ  هحفص 11 
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بجوم اھیتسایسیب  اھیریبدتیب ، زا  یضعب  دنھدب ؛ شھاک  ار  دیلوت  یاھهنیزھ  ینعی  دریگب ؛ ماجنا  هیامرس  نآ  زا  هدافتسا  رثکادح  دنک  یعـس  دنکیم ، یراذگهیامرس 

. دوشب مک  راک  هیامرس و  یروهرھب  الاب ، دورب  دیلوت  یهنیزھ  دوشیم 

رد ار  نیا  دنتسناوتیم  و  دایز ــ  ای  مک  دنتشاد ــ  یاهیامرس  هک  ار  یناسک  میدید  ام  رگید . یاھتیلاعف  رب  دنھدب  حیجرت  ار  یدیلوت  تیلاعف  روشک ، رد  هیامرـس  نابحاص  موس ،

هقدص نیا  تسا ، هنـسح  نیا  دوشب ؛ تیوقت  روشک  دـیلوت  میھاوخیم  دـنتفگ  دـیلوت ؛ غارـس  دـنتفر  دـندرکن ؛ دـننک ، بسک  یدایز  یاھدـمآرد  دـنزادنیب و  راک  هب  ییاھهار  کی 

. دنراذگب روشک  دیلوت  تمدخ  رد  رتشیب  ار  نآ  نوزفا ــ  یاھهیامرس  هچ  مک ، یاھهیامرس  هچ  دنتسھ ــ  هیامرس  یاراد  هک  یناسک  تسا ؛ اھراک  نیرتھب  وزج  نیا  تسا ،

کی متفگ ، ناوارف  رارـصا  اـب  اـج  نیمھ  رد  نیا ، زا  لـبق  لاـس  هس  ود  نم  هک  یبلطم  نیمھ  ینعی  هچ ؟ ینعی  دـننک . جـیورت  ار  یلم  دـیلوت  حوطـس ، یهمھ  رد  مدرم  یدـعب ،

ار یلخاد  سنج  کی  هک  یتقو  امـش  نم ! نازیزع  یلخاد .» تادیلوت  فرـصم   » زا تسا  ترابع  نآ  دننک و  لمع  دیاب  همھ  اما  دندرک ، لمع  هناتخبـشوخ  مدرم  زا  مھ  یاهدـع 

؛ نادـیم دروایب  ار  شدوخ  راکتبا  هکنیا  هب  دـیاهدرک  راداو  ار  یناریا  رگراک  مھ  دـیاهدرک ، داجیا  لاغتـشا  راک و  هزادـنا  نیمھ  هب  مھ  یجراخ ، دـیلوت  سنج  یاجهب  دـینکیم  دـیرخ 

ار یلم  تورث  دینکیم ، فرـصم  یلخاد  سنج  هک  یتقو  امـش  داد ؛ دھاوخ  شیازفا  زورهبزور  ار  تاراکتبا  نیا  دراد ، یتاراکتبا  راک ، یهدننک  نآ  دـش ، فرـصم  هک  یلخاد  سنج 

رگا یجراخ ؟ ای  تسا  یلخاد  دندیـسرپیم ] ، ] دـنتفریم هک  سنج  غارـس  دوب ؛ تنـس  کی  ناونعهب  یجراخ  فرـصم  حـیجرت  توغاـط ، نارود  رد  هتـشذگ ، رد  دـیاهداد . شیازفا 

کی یلخاد  سنج  دـیرخ  مینکیم  ضرع  اـما  تسا ، مارح  یجراـخ  سنج  دـیرخ  مییوگیمن  دوـشب . سکعهب  ددرگرب و  دـیاب  نیا  دنتـشاد ؛ تبغر  نآ  هب  رتـشیب  دوـب ، یجراـخ 

یلیخ لثم  مھ  اجنیا  رد  هتبلا  تسا . مدرم  یهمھ  شقن  نیا  درک ؛ هجوت  نیا  هب  دـیاب  دراذـگیم . ریثات  روشک  نیا  زیچ  همھ  یور  رب  تسا و  داصتقا  یزاسمواقم  یارب  ترورض 

نآ راـتفر  هب  ندرک  هاـگن  رطاـخهب  مدرم ، راـتفر  رد  اـھشاپوتخیر  اـھیورهدایز و  زا  یرایـسب  تسا ؛ رتـشیب  نارگید  زا  روشک  ناریدـم  نالوئـسم و  تیلوئـسم  رگید ، یاـھاج 

زا یکی  یلخاد  دـیلوت  حـیجرت  نیاربانب  دـش . دـھاوخ  مک  فارـسا  مھ  مدرم  نیب  رد  دـشابن ، الاب  حوطـس  نیب  رد  فارـسا  رگا  دـننادیم ؛ اھرتگرزب "  " ار اھنآ  هک  تسا  یناـسک 

. تسا اھراک 

دنناوتیم همھ  تسا و  ام  زورما  یمومع  فیاظو  زا  یکی  داصتقا ، یاھهیاپ  نتخاس  مواقم  یانعم  هب  یتمواقم  داصتقا  منکیم : ضرع  نم  منک . یدـنب  عمج  ار  شخب  نیا  نم 

مھ دناهیامرـس ، یاراد  هـک  یناـسک  مـھ  دـنراک ، تراـھم  یاراد  هـک  یناـسک  مـھ  مدرم ، داـحآ  مـھ  هناـگهس ، یاوـق  نیلوئـسم  نیلوئــسم و  مـھ  دـننک ، اـفیا  شقن  نآ  رد 

. دننکب ضرع  ار  اھنیا  تالیصفت  هک  تسا  نارظنبحاص  یهدھعهب  تفگ ؛ دیاب  هچنآ  زا  دوب  یاهصالخ  میدرک ، ضرع  ام  هک  هچنآ  هتبلا  نارظنبحاص .

انپم  / ١٣٩٣/٠٢/١٠ ىتعنص  هورگ  رد  نارگراک  رادید  رد  تانایب 

کراـبم ماـن  و  مالــسلاهیلع )  ) رقاـب ماـما  کراـبم  ماـن  نـم  هـکنیا  یھلا . کـمک  هـب  داـمتعا  سفن و  هـب  داـمتعا  یرواـبدوخ و  زا  تـسا  تراـبع  یداـھج  تیریدــم  مـھم  لـماع 

یھلا کـمک  زا  دادمتـسا  لاـعتم و  یادـخ  هب  لـکوت  اـھراک  یهمھ  رد  تسا ؛ نیا  رطاـخهب  منکیم ، ضرع  مضیارع  یهـعیلط  رد  ار  بـجر  کراـبم  ماـیا  کـیربت  نینموـملاریما و 

نم هقزری  و  اجرخم ،  هل  لعجی  قتی هللا  نم  و  دوشیم : زاب  امـش  یوسهب  اھهار  دـیھاوخیم ، کـمک  لاـعتم  یادـخ  زا  امـش  [ یتقو . ] مینک داـمتعا  یھلا  یاـھکمک  هب  مینک ؛] ]

قرب یزیچ  کی  ناتنھذ  رد  ناھگان  امش  یھاگ  دسریم ؛ امـش  نم و  هب  یفلتخم  یاھلکـش  هب  تسا ، هدش  هتفگ  رگید  تایآ  رد  هیآ و  نیا  رد  هک  یقزر  نیا  بستحیال . ثیح 

. تسا یھلا  قزر  نامھ  نیا  دـیآیم ؛ دوجوهب  امـش  لد  رد  یرفاو  دـیما  کـی  ناـھگان  راـشف ، یهھرب  کـی  رد  تسا ؛ یھلا  قزر  نیا  دوشیم ؛ زاـب  یھار  دـشخردیم ، دـنزیم ،

ناینبشناد یاھهعومجم  دـش ؛ هداد  حرـش  دوخ  یاج  رد  هک  تسا  یداصتقا  تمواقم  ناکرا  زا  یکی  مھ  نیا  هک  شناد  شوھ و  یریگراکهب  یھلا ؛ کمک  هب  دامتعا  نیارباـنب 

هک ییاھتفرشیپ  زا  تفرگن ، مکتسد  یتسیاب  ار  راک  راکتشپ ، یریگراک  هب  و  تسا ؛ ناینبشناد  یهتسجرب  یاھهنومن  زا  یکی  امـش  یهعومجم  نیا  هناتخبـشوخ  بخ  هک 

هتفرن یاھهار  راکتبا ، و  دنکیم ؛ دوکر  راچد  فقوتم و  ار  ام  میاهدیسر ، نآ  هب  هک  یدح  نآ  هب  ندش  عناق  دیوشب ، قیاش  رتشیب  یاھتفرشیپ  هب  دیوشن ، عناق  دیدروآ  تسد  هب 

[. تسا مزال  اھنیا   ] نتفرگ شیپ  رد  ار  ربنایم  یاھهار  ار ،

انپم  / ١٣٩٣/٠٢/١٠ ىتعنص  هورگ  رد  نارگراک  رادید  رد  تانایب 

یارب هک  دـننک  فظوم  ار  ناـشدوخ  یتـلود  یاھهاگتـسد  هک  تسا  نیا  اـھینابیتشپ  زا  یکی  دوشب . یناـبیتشپ  هباـشم  یاـھهعومجم  هعومجم و  نیا  یاـھتیلاعف  زا  دـیاب 

دیلوت تسا . یلخاد  دیلوت  یتمواقم  داصتقا  تارقف  نوتس  تسا . نیا  میتفگ ، ام  هک  یتمواقم  داصتقا  یاھـشخب  زا  یکی  دنـشارتن ؛ یجراخ  بیقر  اھهعومجم  نیا  لوصحم 

دوجوهب رازاب  تالوصحم ، یارب  مھ  دوشب ، یریگولج  تسا  نآ  دشر  عنام  هک  ییاھزیچ  زا  مھ  دوشب ، قیرزت  کمک  نآ  هب  مھ  دیاب ، انیقی  دنکب  ادیپ  قنور  دھاوخب  رگا  یلخاد 

یاـھدادرارق رد  مھ  دریگب ، رارق  قیقد  تبقارم  دروم  هبـساحم  اـب  و  مربـیمن -  راـک  هب  ار  عونمم  یهملک  دوشب -  لرتـنک  یوـحن  کـی  هب  هباـشم  تـالوصحم  تادراو  مھ  دـیایب ،

ادیپ شیازفا  میـشوجب و  مینک و  دشر  دیاب  نورد  زا  ام  تسا ؛ ارگنورب  ازنورد و  ام  داصتقا  میتفگ  دنکب . کمک  تلود  دنراد ، هعومجم  نیا  لاثما  هعومجم و  نیا  هک  یایجراخ 

نیا مینک و  ادـیپ  روضح  اھرازاب  نیا  رد  دوخ ، راکتبا  اب  دوخ و  تمھ  اب  میناوتب  دـیاب  تسا ، ام  هب  قلعتم  یناھج  یاھرازاب  میـشاب ؛ هتـشاد  نوریب  هب  هاگن  یتسیاب  اما  مینک ،

. دنشاب هتشاد  مھس  دنناوتیم  هنیمز  نیا  رد  یتلود  فلتخم  یاھشخب  هتبلا  هک  تسین ؛ ریذپناکما  تلود  تیامح  نودب  روضح 

مالسلاهیلع  / ١٣٩٣/٠٢/٢٣ نینموملاریما  تدالو  زورلاس  رد  مالیا  ناتسا  مدرم  رادید  رد  تانایب 

زا مینک ، دامتعا  مینک و  هیکت  لخاد ، رد  اھوزاب  اھنھذ و  تیلاعف  هب  اھناوج ، راکتبا  هب  ىلخاد ، ىورین  هب  رگا  ام  ىنعی  ىتمواقم  داصتقا  ىتمواقم ؛» داـصتقا   » میدرک ضرع  اـم 

رد هک  ار  ىنایاپىب  ىاھتیفرظ  مینک ، هاگن  ام  هک  تسا  نیا  ىتمواـقم  داـصتقا  ىاـنعم  تسا . نیا  تسرد  هار  درک ؛ میھاوخ  اـھر  ار  ناـمدوخ  ىجراـخ ، نانمـشد  تنم  رخف و 

شیپ زور  ود  ىکی  نم  دـنوشب . هتفرگ  راک  هب  اھدادعتـسا  نیا  مینک ، لاعف  ار  اھتیفرظ  نیا  حیحـص  تسرد و  ىزیرهماـنرب  اـب  مینک ، ىیاسانـش  مینک ، وجتـسج  تسھ  لـخاد 

لئاسم هب  طوبرم  ىایاضق  رد  دـش ؛ افوکـش  دیـشوج ، ىاهمـشچ  لـثم  ناـھگان  اـجنآ  میدرک ، هیکت  ناـمناناوج  دادعتـسا  راـکتبا و  هب  اـم  هک  ىیاـجرھ  ىرادـید ؛ کـی  رد  متفگ 

ىراذگهیامرـس ام  ىیاجرھ  ىعافد ، ىتعنـص  ىاھهمانرب  نیا  رد  ونان ، رد  ىداینب ، ىاھلولـس  رد  نوگانوگ ، ىاـھنامرد  رد  ىیوراد ، لـئاسم  هب  طوبرم  ىاـیاضق  رد  ىاهتـسھ ،

مھ ىداـصتقا  لـئاسم  میـسرب . نیا  هب  بخ ، تفر ؛ شیپ  ناـمراک  میداـھن ، جرا  وا  هب  میدرک و  هیکت  ىلخاد  صـالخااب  نموـم و  دـنمهقالع و  ناوـج و  ىورین  نیا  هب  و  مـیدرک ] ]

مھ ىللملانیب ، رابتعا  ظاحل  زا  مھ  ىداصتقا ، ىدام و  طاحل  زا  مھ  روشک ، تقونآ  تسا . روشک  تفرشیپ  هار  نیا  دوشب ؛ لاعف  دیاب  ىداصتقا  ىاھتیفرظ  تسا ؛ روجنیمھ 

. درک دھاوخ  تفرشیپ  ىحور  ىقالخا و  ىونعم و  ظاحل  زا  مھ  و  ناریا ، تلم  سفنهبدامتعا  ىلم و  تزع  ظاحل  زا 

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

ىور داصتقا و  ىور  تسا ، شیپ  رد  هک  مشـش  ىهماـنرب  رد  درک ، مھاوخ  هیـصوت  ـالاح  مھ  امـش  هب  مدرک ، ضرع  مھ  لاـس  لوا  منکیم . هیکت  ىتمواـقم  داـصتقا  ىور  رب  نم 

رد هچ  روشک -  تیریدم  ىاھهاگتسد  ىتلود و  ىاھهاگتـسد  تشادرب و  ناوتیم  اھهنیمز  نیا  رد  هک  تسا  ىدنلب  مدق  ىتمواقم  داصتقا  دینک . هیکت  دیاب  ملع  ىور  گنھرف و 

تالکـشم هچ  ار -  روشک  تالکـشم  جالع  تسا . ىتمواقم  داصتقا  روشک ، تالکـشم  جالع  دـنراد . هنیمز  نیا  رد  ىفیاظو  نوگاـنوگ -  ىاھـشخب  هچ  تلود ، رد  هچ  سلجم ،

زا میاهتفگ ، مھ  اھراب  میقفاوم ، مھ  ام  دھدب ؛ ماجنا  تسا ، دلب  ىشالت  رھ  سکرھ  دننکب ؛ راک  درک . ادیپ  دوشیمن  اھزرم  نیا  زا  نوریب  ىسایس -  تالکـشم  هچ  ىداصتقا ،

اما ىروص -  عافد  هن  ىعقاو ، هنامیمـص و  عافد  مینکیم -  عافد  ام  دنراد ، کرحت  دـنراد و  تکرح  دـنراد و  راکتبا  ىلخاد -  ىجراخ ، فلتخم -  ىاھـشخب  رد  هک  ىناسک  ىهمھ 

راکهچ هک  میـشاب  دلب  مینکب ؛ مادقا  میناوتیم  هک  میتسھ  ام  تسا . امـش  نم و  دوجو  نورد  رد  تسا ، روشک  نورد  رد  تسا ، روشک  تالکـشم  جالع  هک  ىزیچنآ  میدـقتعم 

نیمھ دـنلب ، گرزب و  ماگ  کی  دـش . دـھاوخ  لح  کشالب  روشک  تالکـشم  تقونآ  میھدـب ؛ ماجنا  ار  راک  نآ  ىریلد  تارج و  اـب  تسا و  مادـک  تسرد  هار  هک  میمھفب  مینکب و 

. تسا ىتمواقم  داصتقا 

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

« يتمواقم داصتقا   » 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 30هاگياپ  هحفص 12 
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، فلتخم ىاھهاگتسد  مرتحم ، سلجم  اھىتلود ، فلتخم -  نیلوئـسم  تسا ، هدش  هتفگ  ررکم  نآ  رکذ  تسا و  هدش  مالعا  ىتمواقم  داصتقا  ىاھتـسایس  نیا  هک  ىزور  زا 

ىفاک شیاتـس  هک  دیوگیم  نم  هب  هدنب  ىهبرجت  نکل  هدش ، هتفگ  ررکم  دناهدمآرب و  ىتمواقم  داصتقا  ىاھتـسایس  نیا  زا  شیاتـس  تیامح و  ماقم  رد  نوگانوگ -  نالوئـسم 

ىتمواقم داصتقا  نیا  ىایازم  زا  ىـصوصخ  تاسلج  رد  ای  ىمومع  ىاھربنم  رد  دننیـشنىم ، دـنیآىم ، ىدارفا  هلب ، تسا . مزال  تکرح  تسین ؛ ىفاک  ندرک  فیرعت  تسین ؛

ىیاھتیلاعف مھ  اھىتلود  تسا ؛ روکشم  تسا  هتفرگ  ماجنا  مرتحم  سلجم  رد  هچنآ  درک . لمع  درک ، مادقا  دیاب  بخ  اما  تسا ، تسرد  مھ  ابلاغ  دننکیم و  نایب  ار  ىبلاطم 

 - محازم نیناوق  ندرک  فذح  ای  بسانم  نیناوق  ندروآ  مھارف  نینقت ، ىهنیمز  رد  تراظن . ىهنیمز  رد  مھ  نینقت ، ىهنیمز  رد  مھ  دوشب ؛ لابند  مدقهبمدق  دیاب  اھتنم  دـندرک ،

داصتقا نوگانوگ  ىاھـشخب  هب  هک  ىنیناوق  بیوصت  ضراعم و  نیناوق  فذح  دنـضراعم -  ای  دنمحازم  اتقیقح  نیناوق  زا  ىـضعب  تسین ؛ رتمک  لوا  راک  زا  مود  راک  نیا  تیمھا  هک 

ىهدـھع هب  تسا ، نادـیم  نـیا  رد  دراو  گرزب و  تکرح  نیا  ىرجم  هک  تلود  درکلمعرب  تراـظن  مھ  تراـظن  ىهـنیمز  رد  تـسا . مـھم  ىاـھراک  زا  ىکی  دـنک ، کـمک  ىتمواـقم 

ضرع نم  مھ  ار  نیا  دنروایب . هحیال  دیاب  دـشاب ؛ ىکتم  اھحرط  هب  افرـص  دـناوتیمن  سلجم  دروایب ؛ ار  بسانم  حـیاول  دـیاب  مرتحم  تلود  نینقت ، دروم  رد  هتبلا  تسا . سلجم 

سلجم دنکب ؛ تلاخد  نآ  لاثما  ىتمواقم و  داصتقا  هب  طوبرم  لئاسم  رد  نیناوق ، بیوصت  ىهنیمز  رد  سلجم  ىاج  هب  دناوتیمن  مھ  ىرگید  ىاج  چـیھ  هک  منک  دـیکات  منکب و 

. دنک جراخ  رود  زا  دنک و  فذح  ار  ىنوناق  ای  دنک -  بیوصت  تسا  مزال  هچنآ  و  دھدب ، صیخشت  دنک -  بیوصت  ار  نوناق  ىتسیاب  هک  تسا 

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

نیودـت هللااشنا  مشـش  ىهمانرب  نیا  رد  ار  روشک  لاس  جـنپ  ىارب  ىلمع  هار  ىهشقن  امـش  دـش ؛ دـھاوخ  نیودـت  روشک  لاس  جـنپ  ىاھتـسایس  ىنعی  مشـش  ىهماـنرب 

ىکی دنک . ادیپ  ىلجت  دـیاب  همانرب  نآ  رد  ىتمواقم  داصتقا  ىور  هیکت  هک  تسا  داصتقا  ىکی  دراد : دوجو  دـشاب -  عماج  دـیاب  همانرب  هتبلا  ىلـصا -  ىهطقن  هس  درک . دـیھاوخ 

دوجوهب روشک  رد  ىبوخ  تکرح  لاس  هدزاود  هد  نیا  رد  اھلاس ، نیا  رد  هللادمحب  تسا ؛ هدش  زاغآ  بوخ  روشک  رد  ىملع  تکرح  ملع ؛ موس  و  تسا ... ؛ گنھرف  ىهلئسم 

هب ىلم  تورث  زا  ىھجوت  لباق  شخب  ىلم و  تزع  زا  ىمھم  شخب  ىلم و  تاراختفا  زا  ىلیخ  دریگب . باتـش  تعرـس و  دیاب  هکلب  دوشب ، دنک  دیابن  اقلطم  تکرح  نیا  هدمآ ؛

مھم ىلیخ  روـشک  ىارب  شناد ، ىهتخانـشان  ىاھنیمزرـس  فـشک  ىملع و  نوگاـنوگ  ىاھـشخب  رد  تفرـشیپ  قـیقحت و  ملع و  ىهلئـسم  دـیآىم ؛ تسدهب  مـلع  تـکرب 

. دریگب رارق  هجوت  دروم  همانرب  رد  دیاب  هللااشنا  مھ  نیا  تسا ؛

اھهاگشناد  / ١١/١٣٩٣/٠۴ دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

ىهلئـسم زورما  هک  مھ -  اھمیرحت  هک  دناهدرک -  اھرظنبحاص  اھسانـشراک و  هک  تسا  ىراک  زا  ىـشان  داقتعا  نیا  ىنعی  تسا -  نیا  هدنب  داقتعا  مھ  تدـمهاتوک  ظاحل  زا 

ىهدنیآ نآ  زا  رظن  عطق  اب  مینک -  هاگن  هک  مھ  تدمنایم  تدـمهاتوک و  هاگن  اب  دوشیم . رثاىب  ملع  تفرـشیپ  اب  تسا -  حرطم  اھنھذ  رد  هک  تسا  ىلئاسم  زا  ىکی  اھمیرحت 

زا ریغ  ىلم ، ىوربآ  ىور  ندروآ  راشف  ىارب  میرحت  زا  تلم -  ریقحت  ىارب  اـم  نانمـشد  تسد  رد  تسا  ىرازبا  زورما  هک  اـھمیرحت  دـھاوخیم  روشک  رگا  تدـمدنلب -  ىنـالوط و 

اھمیرحت ىهلئـسم  ىور  هک  میدرکیم  رارکت  مادم  لاس  دـنچ  نیا  رد  هتـشذگ ، زا  ام  هکنیا  دـننکیم ؛ ریقحت  دـننکیم و  هدافتـسا  تسا  ىگدـنز  هب  طوبرم  هک  ىلمع  ىاھراشف 

نایاقآ تاحیـضوت  هک  ىزرواشک -  تعنـص و  ملع و  نداد  دـنویپ  و  ملع ، هب  هجوت  و  روشک ، لئاسم  هب  ىملع  هاگن  اب  دوش ،] رثاىب   - ] تسا نیا  رطاـخهب  دـینکن ، هیکت  ىلیخ 

زا ىکی  ناینبشناد  ىاھتکرـش  مینک ؛ راک  میناوتیم  تسا و  زاب  نامیارب  راک  نادـیم  اھهنیمز  نیا  رد  ام  و  دـش . دـھاوخ  رثاىب  اـھمیرحت  دیدینـش -  اـھهنیمز  نیا  رد  ار  مرتحم 

رارق روشک  لئاسم  فارطا  ىهمھ  قیدـصت  دـییات و  دروم  تسا و  هدـش  ثحب  نآ  ىهرابرد  هدـش و  حرطم  هک  تسا  ىتمواقم  داصتقا  نیمھ  ىهلوقم  رد  اھراک  نیرتىـساسا 

. تسا هتفرگ 

هب هک  دشابن  روجنیا  دوشب ؛ ىزاسدرادناتسا  ناینبشناد  تکرش  و  دوشب ] نیعم   ] اھهصخشم اھهصخاش و  ىنعی  دوشب ، تقد  ناینبشناد  ىاھتکرش  صیخـشت  رد  هتبلا 

ىانعم هب  دـنربب . شیپ  اجنیا ]  ] رد اـھنیا -  دـننام  ىلـالد و  تسا -  لومعم  رگید  ىاـھهصرع  زا  ىخرب  رد  هک  ار  ىیاـھراک  نیمھ  دـنیایب و  ىناـسک  ناـینبشناد  تکرـش  مسا 

. داد رارق  ىساسا  ىاھروحم  زا  ىکی  دیاب  ار  نیا  دشاب ؛]  ] ناینبشناد تکرش  هملک ، ىعقاو 

ماظن  / ١۶/١٣٩٣/٠۴ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

دیاب اھتنم  دناهتفگ ، دناهدرک ، راھظا  شیبومک  مھ  رگید  نیلوئـسم  دنتفگ ، مرتحم  روھمج  سیئر  بخ ، دیریگب . ىدج  ار  ىتمواقم  داصتقا  منکیم : ضرع  تلود  نیلوئـسم  هب 

رب تسا ، ىلخاد  دـیلوت  رب  هیکت  ىتمواـقم  داـصتقا  رد  مینکب . تکرح  دـنک  لـمع  رد  مییوـگب ، ناـبز  هـب  هـک  دـشابن  روـجنیا  ( ١ (؛ لـکتی لـمع  ریغ  ىلع  نمم  ـال  و  درک : لـمع 

اب هن  دوشیم ، لصاح  روشک  ىنورد  ىاھتیفرظ  ندرک  لاعف  اب  دوشیم ، لصاح  دیلوت  اب  ىداصتقا  قنور  تسا ؛ نیا  مھ  ىداصتقا  قنور  تسا . داصتقا  ىنورد  ىهینب  ماکحتسا 

. رگید زیچ 

ماظن  / ١۶/١٣٩٣/٠۴ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

. تسا امش  نم و  یتابساحم  هاگتـسد  یتابـساحم و  ماظن  رد  لالتخا  داجیا  فدھ  تسا ؛ نیمھ  مینکیم ، هدھاشم  رابکتـسا  هاگتـسد  راتفر  یهعومجم  رد  زورما  ام  هچنآ 

دیدھت یکی  تسھ : هدوب و  رابکتـسا  یهھبج  رایتخا  رد  یدام  لماع  ود  اھنت  یعقاو ، یاھنادیم  رد  تسا . هدماینرب  وا  زا  یراک  تسا ، هتـسناوتن  رابکتـسا  رگید ، یاھنادیم  رد 

. تسا هتـسب  رابکتـسا  تسد  تیناقح ، تابثا  رب  ییاناوت  لالدتـسا ، تردق  قطنم ، تردق  ظاحل  زا  درادـن . رایتخا  رد  زیچ  چـیھ  ود  نیا  زا  ریغ  رابکتـسا  میرحت . یکی  یماظن ،

یتسیاب یتمواقم  داصتقا  باب  رد  تدـھاجم  اب  ار  میرحت  دراد . جالع  مھ  ود  نیا  میرحت ؛ مھ  یکی  دـنکیم ، بترم  هک  تسا  یماـظن  دـیدھت  یکی  دـنکب : دـناوتیم  راـک  ود  اـھنت 

ضرف اب  ساسارب و  یداصتقا  یاـھهمانرب  تسا : یتسرد  ـالماک  یهتکن  نیا  دـندوب و  هتفگ  ناـشیا  مھ  ـالبق  دـنتفگ ؛ مرتحم  روھمج  سیئر  زورما  هک  یاهتکن  نیا  درک . یثنخ 

مھ اھنآ  دوخ  الاح  هک  دش ؛ دھاوخن  مک  ینزوس  رـس  یاهرذ و  اھمیرحت  نیا  هک  مینک  ضرف  دـنکب . ادـیپ  ققحت  دوشب و  بیقعت  دوشب و  یزیرهمانرب  یتسیاب  اھمیرحت  ندـنام 

نیا نآ  یاـنعم  میـسرب ، قفاوت  هب  مھ  یاهتـسھ  یهنیمز  رد  رگا  هک  دـندرک  عورـش  ـالاح  زا  یتـح  دروخ ، دـھاوخن  تسد  اـھمیرحت  هک  دـنیوگیم  مھ  اـھنآ  دـنیوگیم . ار  نیمھ 

هسلج و نیمھ  رد  اـھراب  نم  میتـفگیم . هشیمھ  اـم  هک  تسا  یفرح  ناـمھ  نیا  تسھ ؛ مھ  یرگید  یاـھزیچ  زوـنھ  دـش ؛ دـھاوخ  هتـشادرب  اـھمیرحت  یهمھ  هک  تسین 

، تسھ رشب  قوقح  یهلئسم  دنروآیم : یرگید  یهناھب  کی  دشابن ، مھ  یاهتـسھ  یهلئـسم  تسا ؛ هناھب  یاهتـسھ  عوضوم ]  ] هک ماهدرک  ضرع  رگید  نوگانوگ  تاسلج 

مھ یتاغیلبت  یروتارپما  یتاغیلبت و  هاگتـسد  دـھاوخیمن ، یاهیام  یلیخ  هک  یریگهناھب  ندرک و  لعج  دـنزاسیم ؛ ار  ناوارف  نوگانوگ  لئاسم  تسھ ، نانز  قوقح  یهلئـسم 

. یتمواقم داصتقا  نیمھ  زا  تسا  ترابع  میرحت ، یهلئسم  جالع  نیاربانب ، تسا . اھنآ  رایتخا  رد  هک 

ماظن  / ١۶/١٣٩٣/٠۴ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

دیاب اھتنم  دناهتفگ ، دناهدرک ، راھظا  شیبومک  مھ  رگید  نیلوئـسم  دنتفگ ، مرتحم  روھمج  سیئر  بخ ، دیریگب . یدج  ار  یتمواقم  داصتقا  منکیم : ضرع  تلود  نیلوئـسم  هب 

ماکحتـسا رب  تسا ، یلخاد  دیلوت  رب  هیکت  یتمواقم  داصتقا  رد  مینکب . تکرح  دـنک  لمع  رد  مییوگب ، نابز  هب  هک  دـشابن  روجنیا  لکتی ؛ لمع  ریغ  یلع  نمم  و ال  درک : لمع 

. رگید زیچ  اب  هن  دوشیم ، لصاح  روشک  ینورد  یاھتیفرظ  ندرک  لاعف  اب  دوشیم ، لصاح  دیلوت  اب  یداصتقا  قنور  تسا ؛ نیا  مھ  یداصتقا  قنور  تسا . داصتقا  ینورد  یهینب 

ماظن  / ١۶/١٣٩٣/٠۴ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

داصتقا یاھتـسایس  داوم  اب  دـنھدب  قیبطت  ار  ناشدوخ  دـیاب  دـننک ، افیا  شقن  دـیاب  اـھکناب  تسا : اـھکناب  هب  یهیـصوت  یکی  یتمواـقم ، داـصتقا  یهنیمز  رد  مھم  یهیـصوت 

: ندعموتعنـص شخب  هب  دـکوم  یهیـصوت  دـنناوتیم . مھ  یفنم  شقن  هتبلا  تبثم ؛ شقن  دـننک ، اـفیا  شقن  دـنناوتیم  و  هـنیمز ؛ نـیا  رد  تـلود  یاـھیزیرهمانرب  یتمواـقم و 

دیاـب ار  شـالت  دـننک ، شـالت  دـیاب  تسا ؛ ندعموتعنـص  شخب  شود  رب  یداـصتقا  یگدـنامبقع  دوکر و  زا  روشک  نتفر  نوریب  یلـصا  راـب  دـنھدب . شیازفا  دـیاب  ار  ناـشکرحت 

« يتمواقم داصتقا   » 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 30هاگياپ  هحفص 13 
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مزال دراد . یتایح  تیمھا  یزرواشک  ؛ یزرواشک شخب  دروم  رد  دننک . لاعف  ار  اھتیفرظ  نیا  تسھ ، روشک  رد  یدایز  یاھتیفرظ  دننک ؛ ییاسانـش  ار  اھتیفرظ  دـننک ، فعاضم 

تیامح اھتلود  یهلیـسوهب  یزرواـشک  شخب  زا  تسا ؛ روجنیمھ  مھ  اـیند  یاـجهمھ  دـشاب ؛ تیاـمح  هاـگن  یزرواـشک ، شخب  هب  یتلود  یاھتـسایس  تلود و  هاـگن  تسا 

ناسنا و  دوشیم -  ام  هب  مھ  ییاھتیاکش  یھاگ  هک  نارادماد -  تالکشم  نازرواشک ، تالکشم  دوشب ؛ فرطرب  یزرواشک  شخب  رد  دوجوم  تالکـشم  دیاب  تقونآ  دوشیم .

. دراد دوجو  اھنیا  یارب  هک  یتالکشم  زا  یضعب  زا  دربیم  جنر 

نیفعضتسم  / ١٣٩٣/٠٩/٠۶ جیسب  ىلاع  عمجم  ىاضعا  رادید  رد  تانایب 

فرح دوـشن . بخ ، دـسریمن ؛ رخآ  هب  اـیند  دـیآىمن ، نیمز  هب  نامـسآ  میدیـسرن ، مھ  قـفاوت  هب  رگا  تفگ  دز ، ىبوـخ  فرح  شیپ  ىدـنچ  هدـننکهرکاذم  تـئیھ  دارفا  زا  ىکی 

نیمھ لح  هار  دراد ، دوجو  لح  هار  هن ، دـش ؛ دـھاوخ  نانچ  دوشب ، نینچ  هچنانچرگا  هک  دـندرک  روصت  مینکیمن ؛ ررـض  دـندرک ، لایخ  اھنآ  الاح  هک  ناـنچنآ  اـم  تسا . ىتسرد 

جوا مدرم  میظع  تکرح  هب  تدـمدنلب  تدـمنایم و  رد  تسا ، تدـمهاتوک  لام  نیا  هک  دـھدیم  شھاـک  دـنکیم ، رثا  مک  لوا  ار  نمـشد  ىاھهبرـض  هک  تسا  ىتمواـقم  داـصتقا 

لح هار  ام  دوب . نیا  ناشتواضق  میدرک ، مالعا  ار  ىتمواقم  داصتقا  ام  هکنآ  زا  دعب  دنداصتقا ، ىهنیمز  رد  رظنبحاص  هک  ىناسکنآ  تسا . ىروجنیا  ىتمواقم  داصتقا  دھدیم .

. دنرادن لح  هار  اھنآ  میراد ،

نیفعضتسم  / ١٣٩٣/٠٩/٠۶ جیسب  ىلاع  عمجم  ىاضعا  رادید  رد  تانایب 

رد ىتـلود  ىاھهاگتـسد  دـنک ؛ کـمک  دـیاب  هتبلا  مـھ  تـلود  دـیآىمرب . اـم  تـلم  دادعتـسارپ  مدرم  زا  ىرایـسب  زا  گرزب  ىاـھراک  جیـسب ؛ رـصانع  زا  دـیھاوخب  گرزب  ىاـھراک 

تیوقت زا  تسا  ترابع  ىتمواقم  داصتقا  ىهیاپ  هک  میتفگ  البق  هک  روطنامھ  مھ -  ىداصتقا  لئاسم  نیا  هب  دننک . کمک  جیسب  شرتسگ  دشر و  هب  دیاب  فلتخم  ىاھـشخب 

مرادن دیدرت  هدنب  تیعضو  نیا  اب  دنریگب ؛ کمک  جیسب  زا  اھنآ  دننک و  هجوت  ىتلود  نیلوئسم  دراد -  ىلخاد  هباشم  ای  تسا  ىرورضریغ  ای  هک  ىتادراو  شھاک  ىلخاد و  دیلوت 

. میتفگ اھراب  هکنانچمھ  تسا ؛ ناریا  تلم  هب  قلعتم  هدنیآ  هللااشنا  هک 

مق  / ١٣٩٣/١٠/١٧ مدرم  رادید  رد  تانایب 

اھنامرآ زا  دوشب ، مک  اـی  دوشب  هتـشادرب  اـھمیرحت  ـالثم  هکنیا  ىارب  دـیایب و  هاـتوک  نانمـشد  لـباقم  رد  هک  تسین  قفاوم  تسین و  ىـضار  هک  تسا  مولعم  ىلوئـسم  چـیھ 

رب ار  ضرف  نیا . ىنعی  ىتمواقم  داصتقا  دنک ؛ ادـیپ  تینوصم  اھمیرحت  لباقم  رد  روشک  هک  دـینک  ىراک  دـییایب  امـش  سپ  تسا ، روجنیا  هک  الاح  بخ ، ىلیخ  دـنرادرب ؛ تسد 

رثاىب میرحت  هک  دینک  ىراک  ار -  هیـضق  دینک  ضرف  روجنیا  دینک -  لوبق  ار  نآ  دیتسین  رـضاح  امـش  هک  دنکیم  ىزیچ  هب  فقوتم  ار  میرحت  نتـشادرب  نمـشد ، هک  دـیراذگب  نیا 

هب ار  تفن  تمیق  ىھاتوک  تدـم  فرظ  رد  دـینکیم  هظحالم  امـش  بخ ، دوشب ؛ رتمک  مک و  مک و  تفن  هب  روشک  ىلاـم  ىگتـسباو  هک  دـینک  ىراـک  میاهتفگ  اـم  اـھراب  دوشب .

نیمھ روشک  نیلوئـسم  ىاھتیلوئـسم  نیرتگرزب  ىهلمجزا  درک . دـیاب  ار  رکف  نیا  دوشیم ؛ تسرد  اـم  ىارب  لکـشم  میـشاب ، تفن  هب  هتـسباو  اـم  ىتـقو  دـنناسریم . فصن 

هک تسا  نیا  نآ  هار  تسیچ . نآ  هار  دوشن ؛ دراو  ىاهبرض  مدرم  هافر  روشک و  تفرـشیپ  روشک و  قنور  هب  درادرب ، ار  میرحت  تساوخن  شلد  نمـشد  رگا  دننک  ىراک  هک  تسا 

ىھاوگ صالخااب ، سانـشراک و  ىاھمدآ  رظنبحاص ، ىاھمدآ  دراد ؛ دوجو  ىیاھهار  مینک و  هدافتـسا  روشک  ىنورد  ىاھورین  زا  تلم ، نورد  هب  روشک ، نورد  هب  مینک  هعجارم 

هناگیب تسد  هب  دنزودن  مشچ  تسا ، ىتلود  نیلوئسم  روشک و  نیلوئسم  ىهفیظو  نیا  دشاب . ىکتم  شدوخ  هب  دناوتب  ناسنا  هک  دراد  دوجو  ىیاھهار  هک  دنھدیم 

یسدنھم  / ١٣٩٣/١١/٠۶ یلم  زور  تشادگرزب  داتس  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

؛ هدـش دـییات  شداـیز -  مک و  اـب  نیلوئـسم -  فرط  زا  هبترم  رازھ  دـیاش  هدـش ، حرطم  ناوـنع  نیا  هـک  یتـقو  زا  بـخ ، دـیدرک ، هراـشا  هـک  مـھ  یتمواـقم  داـصتقا  یهلئـسم 

؛ تسا بوخ  بخ ، یتمواقم ؛ داصتقا  یتمواقم ، داصتقا  دـناهتفگ  ررکم  هریغ ، سلجم ، یتلود ، نیلوئـسم  یـسایس ، نالاعف  یتح  یداـصتقا ، نـالاعف  فلتخم ، نیلوئـسم 

. درک فرـصم  دـیاب  ار  وراد  دوشیمن ؛ بوخ  یرامیب  چـیھ  وراد  مسا  رارکت  وراد و  مسا  ندرب  اب  دـتفایمن . یقافتا  چـیھ  دـتفایمن ؛ یقافتا  چـیھ  ینابز  رارکت  اـب  مسا و  اـب  نکل 

. دریگب ماجنا  دـیاب  ییاھراک  هچ  هتفرگ و  ماجنا  ییاھراکهچ  شدوخ  یقیقح  موھفم  نامھ  هب  یتمواقم  داصتقا  یارب  اعقاو  هک  دـینیبب  دـینک  هاگن  تلود  رد  سلجم ، رد  اـمش 

. دینکب لابند  یدج  روطهب  نم  رظن  هب  ار  نیا 

یقرش  / ١٣٩٣/١١/٢٩ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

هک منکیم  قیدـصت  نم  دـننکیم . شـالت  اـفاصنا  مھ  نیلوئـسم  مدرک ؛ تبحـص  داـصتقا  هـب  عـجار  لاـس  لوا  نآ ،] زا   ] لـبق لاـس  لـبق ، لاـس  هتـشذگ ، لاـس  لاـسما ، هدـنب ،

یدیدج سفن  کی  دیاب  هک  تسا  نیا  مییوگب ، میھاوخیم  ام  هچنآ  تسین . یفاک  نکل  تسا -  هدش  ییاھشالت  هشیمھ  اھلاس  نیا  لوط  رد  دریگیم -  ماجنا  دراد  ییاھشالت 

. دوشب هداد  راک  نیا  هب 

داصتقا هتـشذگ . لاسکی  زورما  میدرک ؛ غالبا  فلتخم  یاھهاگتـسد  هب  ار  یتمواقم  داصتقا  یاھتـسایس  نمھب ، مھنوتسیب  هتـشذگ  لاـس  تسا . نمھب  مھنوتسیب  زورما 

داصتقا دـشاب ، هتـشادن  دوجو  روشک  نیا  رد  مھ  یمیرحت  هک  یزورنآ  تسا . مزـال  مھ  دـشابن  میرحت  تسا ، مزـال  مھ  دـشاب  میرحت  تسا ؛ یرورـض  روشک  یارب  یتمواـقم 

نآ رد  یناھج  یاھهناکت  هک  میھدـب  بیترت  مینک و  میظنت  یروج  ار  روشک  یداصتقا  یانب  ام  ینعی  یتمواقم  داصتقا  تسا . مزـال  تسا ، یرورـض  روشک  نیا  یارب  یتمواـقم 

میرحت ار  زیچنالف  زیچنالف و  زیچنالف و  هک  دـننکیم  دـیدھت  ار  ام  اھییاکیرمآ  هک  میریگن  ازع  زورکـی  رـالد ؛ هب ۴۵  دیـسر  رالد  زا ١٠٠  تفن  هک  میریگن  ازع  زورکـی  دراذـگن . رثا 

یللملانیب یاھهناکت  نیا  زا  مادـکچیھ  دـشاب ، یتمواقم  داصتقا  روشک  رد  رگا  دـندرک . میرحت  ار  اـم  یناریتشک  اـھییاپورا  هک  میریگن  ازع  دـننکب ؛ میرحت  ـالمع  اـی  مینکیم 

مدرم یاـھورین  زا  هک  دـشاب  یروج  یداـصتقا  یاـنب  یداـصتقا و  تخاـس  روشک ، لـخاد  رد  ینعی  نیا ؛ ینعی  یتمواـقم  داـصتقا  دـنک . دراو  بیـسآ  مدرم  یگدـنز  هب  دـناوتیمن 

دریگب ماجنا  دیاب  اھراک  نیا  هک  درک  مھاوخ  رکذ  ار  یدراوم  الاح  نم  هک  دنک -  ادیپ  ماکحتـسا  یداصتقا  یانب  دوشب ، یزیرهمانرب  دوشب ، هتفرگ  یعقاو  کمک  دوشب ، هدافتـسا 

رگید نمـشد  دـیدھت  زا  دـش ، نیا  رگا  دـش ؛ دـھاوخ  ییافوکـش  دـش ، نیا  رگا  دـنھدب . رارق  یروجنیا  ار  روشک  یداـصتقا  تکرح  هک  دـشاب  نیا  رب  روشک  نالوئـسم  یهیکت  - 

مدرم یور  زاب  مھ  یتمواقم  داـصتقا  یهدـمع  یهیکت  تسا . یتمواـقم  داـصتقا  نیا  میریگیمن ؛ ازع  تفن  تمیق  نداـتفا  نییاـپ  زا  دزرلیمن ، ناـمنت  رگید  میرحت  زا  میـسرتیمن ،

. تسا یلخاد  دیلوت  یور  تسا ؛

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٩۴ رھطم  مرح  رد  تانایب 

اب دوشب ، تسرد  ام  داصتقا  ات  میھدب  رییغت  ار  نامیجراخ  تسایس  دیوگیم  تسا ؛ اھزرم  زا  نوریب  کمک  زا  هدافتسا  اب  داصتقا  تفرشیپ  هب  هاگن  روشک  داصتقا  هب  مود  هاگن 

مھ نیا  دنک ؛ ادیپ  قنور  نامداصتقا  ات  میریذپب  نوگانوگ  لئاسم  نوگانوگ و  یاھـشخب  رد  ار  ربکتـسم  یاھتردـق  لیمحت  دـنک ، ادـیپ  قنور  داصتقا  ات  مییایب  رانک  ربکتـسم  نالف 

ناریا تلم  هیلع  زورما  هک  ییاھمیرحت  نیمھ  تسا . هدـیافیب  میقع و  طلغ و  الماک  هاگن  کی  مود  هاگن  نیا  هک  تسا  هداد  ناشن  ام  هب  روشک  طیارـش  زورما  تسا . مود  هاـگن 

دنھدب و قنور  ار  امش  داصتقا  دنیایب  اھنآ  ات  دیتسـشن  یجراخ  یاھتردق  دیما  هب  هک  یتقو  امـش  ینعی  هاگن ؛ نیا  ندوب  طلغ  رب  تسا  ینقتم  مکحم و  لیلد  دوشیم ، لامعا 

تمیق شھاک  لثم  یاهلئـسم  کی  اب  دـیوشیم  هجاوم  نوریب ، هب  دـینکیم  هاگن  امـش  هک  یتقو  دنتـسین . عناق  مک  دـح  هب  اھنآ  دـیھدب ، قنور  ار  داصتقا  نتفر ، اـھنآ  راـب  ریز  اـب 

امش دنناسرب ؛ فصن  زا  رتمک  یھاگ  فصن و  هب  ار  تفن  تمیق  هک  دنسریم  هجیتن  نیا  هب  هنافساتم  ناشدوخ  یاهقطنم  یدایا  یھارمھ  اب  ربکتـسم  یاھتردق  ناھگان  تفن ؛

یاھتردق یاسور  اھیجراخ و  زورما  تسین . روجنیا  رگید  دیدرک ، نورد  هب  هاگن  امش  یتقو  تسا . نیا  دشاب ، نوریب  هب  هاگن  یتقو  یلکـشم ؛ نینچ  کی  اب  دیوشیم  هجاوم 

. دننک تیوقت  ام  مدرم  رد  ار  مود  هاگن  نیمھ  دنھاوخیم  ربکتسم 

رد دینکب ؛ لوبق  ار  ام  یاھفرح  دـییایب  امـش  هک  دـیوگیم  مایپ  نیا  رد  وا  مدـید ؛ تسا  هدرک  ناریا  مدرم  هب  باطخ  زورون  دـیع  تبـسانم  هب  هک  ار  اکیرمآ  روھمج  سیئر  مایپ  نم 

« يتمواقم داصتقا   » 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 30هاگياپ  هحفص 14 
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دوجو هب  راک  امـش  روشک  رد  ات  دینکب  لوبق  امـش  ار  نیا  مینکیم  هتکید  امـش  هب  ام  هک  ار  یزیچ  نآ  یاهتـسھ  تارکاذـم  رد  دـیوگیم  تسا  نیا  وا  فرح  لوصحم  اوتحم و  عقاو 

دیاب دیـسر ؛ دـھاوخن  هجیتن  هب  زگرھ  هک  تسا  یھاگن  هاگن ، نیا  مود . هاگن  نیمھ  ینعی  دـتفیب ؛ هار  امـش  روشک  رد  یداصتقا  تیلاعف  ات  دـیایب ، دوجو  هب  هیامرـس  اـت  دـیایب ،

یهمھ لابقتـسا  لوـبق و  دروـم  هناتخبـشوخ  میدرک و  حرطم  میدرک و  ناوـنع  اـم  هک  یایتمواـقم  داـصتقا  نیا  تسا . رایـسب  ینورد  یاـھتیفرظ  روـشک ، نورد  هب  مینک  هاـگن 

 – دنک در  وا  هدش ، حرطم  یتمواقم  داصتقا  تسایس  ناونعهب  ار  هچنآ  هک  مدیدن  ار  یعامتجا  یداصتقا و  نارظنبحاص  زا  رفن  کی  یتح  نم  ینعی  تفرگ –  رارق  نارظنبحاص 

نیمز نورد  زا  ینک و  رفح  هاچ  دیاب  یروایب ، بآ  نوریب  زا  تدوخ  نیمز  یارب  امـش  هک  دـنھدیمن  هزاجا  هک  یتقو  روشک . ینورد  تاناکما  هب  رظان  ینعی  تسا ؛ نیمھ  هب  رظان 

. میربب شیپ  ار  اھراک  میناوتب  مینک و  دادمتسا  دوخ  نورد  زا  دیاب  یشابن ؛ لیخب  یهیاسمھ  نآ  بآ  جاتحم  ات  یروایب  نوریب  بآ  تدوخ 

روشک  / ٠٢/٠٩/١٣٩۴ رسارس  نارگراک  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

دیاب روشک  نورد  رد  ار  روشک  یداصتقا  یهعومجم  تالکشم  لح ]  ] ایناث تسا . مزال  لمع  راکتبا و  مادقا و  دوشیمن ؛ لح  ندز  فرح  نتفگ و  اب  الوا  دراد  دوجو  هک  یتالکـشم 

درک و ادیپ  ققحت  راک  نیا  رگا  یلخاد ؛ دیلوت  تیوقت  زا  تسا  ترابع  میدرک ، ضرع  ام  هک  یتمواقم  داصتقا  تارقف  نوتس  دیلوت ؛ زا  تسا  ترابع  مھ  تارقف  نوتـس  درک ؛ ادیپ 

یلـضعم کی  هک  یراکیب  دوشیم ، یمومع  لاغتـشا  دنکیم ، ادیپ  شزرا  رگراک  دنکیم ، ادـیپ  شزرا  راک  دوشیم ، لح  جـیردتب  راک  لئاسم  دـش ، هلئـسم  نیا  هب  هجوتم  اھتمھ 

. تسا دیلوت  یهلئسم  راک ، ساسا  دوریم . نیب  زا  دوشیم و  مک  جیردتب  هعماج  رد  تسا 

ماظن  / ٠٢/٠۴/١٣٩۴ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

. دریگن ار  وا  نماد  ریگنماد ، یاھراخ  دورن و  هھارجـک  هب  ناسنا  دوشیم  بجوم  هک  یمئاد  تبقارم  تلاح  نآ  زا  تسا  ترابع  اوقت  تسیچ ؟ اوقت  تسا ؛ اوقت  هام  ناضمر  هاـم 

طقف هتبلا  درادیم ؛ نوصم  ظوفحم و  یونعم  کلھم  یاھهبرض  نیگآرھز و  یاھریت  بیـسآ  زا  ار  وا  هک  اوقتاب  ناسنا  نت  رب  تسا  یھرز  کی  تسا ، ینـشوج  کی  عقاو  رد  اوقت 

یصخش یاوقت  نیا  دراد ، یمھم  رایسب  تاریثات  اوقت  مھ  یویند  روما  رد  ( ١ (؛ بستحی ثیح ال  نم  هقزری  و  اجرخم *  هل  لعجی  قتی هللا  نم  و  تسین . یونعم  لـئاسم  مھ 

لثم رگا  صوصخب  هعماـج ، کـی  تسیچ ؟ هعماـج  کـی  یاوقت  تسیچ ؟ روشک  کـی  یاوقت  تسا . حرط  لـباق  روشک  کـی  هعماـج و  کـی  دروـم  رد  هلئـسم  نیمھ  نیع  تسا .

هعماج یاوقت  دراد . مزال  اوقت  مھ  نیا  تسا ؛ نیگآرھز  یاھریت  موجھ  دروم  تسا ؛ مجاھت  دروم  دـشاب ، هتـشاد  یدـنلب  الاو و  یاھنامرآ  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  یهعماـج 

رد میھاوخیم  داصتقا  دروم  رد  رگا  یتمواقم . داصتقا  زا  تسا  ترابع  هعماج  یاوقت  داصتقا ، شخب  رد  درک ؛ فیرعت  ناوتیم  ار  یعامتجا  یاوقت  فلتخم  یاھشخب  رد  تسیچ ؟

داصتقا مینک . ور  یتمواقم  داـصتقا  هب  میراـچان  مینیبن ، بیـسآ  یناـھج  ضراـعم  یاھتـسایس  نیگآرھز  یاـھریت  لـباقم  رد  اـی  یناـھج  ثداوح  زا  یـشان  یاـھهناکت  لـباقم 

دننکیم هدافتـسا  دنراد  ناشدوخ  یتینما  یاهناسر و  یـسایس و  یداصتقا و  تیفرظ  یهمھ  زا  هک  ییاھتردـق  نآ  یناسک و  نآ  لباقم  رد  تسا  ماکحتـسا  لماع  یتمواقم 

تـسا اھلاس  ام  ار  رادشھ  نیا  داصتقا . هار  زا  هنخر  زا  تسا  ترابع  دـندرک  ادـیپ  العف  هک  ییاھهار  زا  یکی  دـننک . دراو  هبرـض  ماظن  نیا  روشک و  نیا  تلم و  نیا  هب  هکنیا  یارب 

داصتقا عوضوم  تیفرظ  یهمھ  اب  ناوت ، یهمھ  اب  دـیاب  اـم  نکل  دـندرک  یبوخ  یاھـشالت  ناـشدوخ  یاـھییاناوت  روخارف  هب  مادـک  رھ  مھ  نیلوئـسم  میتفگ ؛ میدرک و  حرطم 

. یداصتقا یهلئسم  یهنیمز  رد  ام  یعامتجا  یاوقت  دوشیم  نیا  مینک ؛ لابند  لخاد  رد  ار  یتمواقم 

اھهاگشناد  / ١٣/٠۴/١٣٩۴ دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

یاهتساوخ کی  میھاوخیم  رگا  ام  تسا . ام  راک  یاھفعض  زا  یکی  نیا  هلب ، دنرادن ؛ عالطا  دییوگیم ، امـش  هک  یتمواقم  داصتقا  زا  اھیلیخ  هک  دنتفگ  اجنیا  ناتـسود  زا  یکی 

. میروایبرد هدشهتفریذپ  نامتفگ  کی  تروصهب  ار  هتساوخ  نیا  هک  تسا  نیا  لوا  مدق  دنک ، ادیپ  ققحت 

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

هدـنھدتھج و نآ  ندرک  حرطم  لـمع ؛ مھ  فرح ، مھ  دوـشیم  نیا  دوـشب ، باـختنا  یرکف  شرتـسگ  لـباق  تـقیقح  کـی  زا  یکاـح  نومـضمرپ ، اوـتحمرپ ، بوـخ ، راعـش ، رگا 

فرص زا  هلب ، دشابن ، یلمع  شلابند  دنکب ، رارکت  دیایب  مئاد  میتفگ ، ام  هک  ار  یتمواقم » داصتقا   » یهملک کی  طقف  دینک  ضرف  الثم  دیایب  یسک  نیاربانب  تسا . هدننازیگنارب 

، دـیتسھ اھوجـشناد  امـش  شانیرتمھم  یهلمج  زا  هک  روشک  نالاعف  ناـبز  لد و  رد  رگا  یتمواـقم » داـصتقا   » راعـش نیا  دوخ  اـما  تسین ؛ هتخاـس  یراـک  فرح ، نیا  نتفگ 

. تسا مھم  تقونآ  منکیم - ضرع  ناذا ، زا  لبق  ات  دش  تصرف  هللااشنا  رگا  الاح  هک   - دوشب رارکت  دوشب و  لابند 

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

دوجوم تالکشم  یلخاد و  عضو  طقف  روظنم  روشک ، عضو  تسا . روشک  ینونک  عضو  مھف  تسا ، بوخ  تسا و  مزال  یلیخ  نم  رظن  هب  اھلکـشت  یارب  هک  ییاھزیچ  زا  یکی 

- اھنیا دننام  یداھج و  تیریدم  یتیریدم ، تالکـشم  تسھ ، هک  یتالکـشم  یتمواقم ، داصتقا  یھاوختلادـع ، اھاتـسور ، هب  طوبرم  لئاسم   - دـنتفگ هک  یبلاطم  نیمھ  و 

. تسا اھتیعقاو  زا  یئزج  هتبلا  اھنیا  تسین ؛

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

ماظن درادن ؛ لوبق  بالقنا  ینعی  میرادـن ؛ لوبق  ار  تلادـع  یاھنم  داصتقا  ام  دـشاب ؛ تلادـع  اب  هارمھ  دـیاب  روشک ، داصتقا  تفرـشیپ  هک  تسا  نیا  ام  داقتعا  داصتقا ، دروم  رد 

ام یداصتقا  نالک  یاھیزیرهمانرب  رد  یـساسا  لئاسم  وزج  اھنیا  دنوشن ؛ لاماپ  ارقف  دیاین ؛ شیپ  یتاقبط  یهلـصاف  هک  دینکب  تبقارم  دیاب  درادن . لوبق  یمالـسا  یروھمج 

. هدش هدید  یتمواقم  داصتقا  یاھتسایس  رد  اھلقادح  نیمات  تلادع و  یهلئسم  نیمھ  درک ؛ مھاوخ  هراشا  یتمواقم  داصتقا  هب  دعب  هک  تسا 

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

نم هک  دنداد  نم  هب  ییاھشرازگ  مھ  تلود  ناتسود  دوب . یتمواقم  داصتقا  یاھتسایس  یارجا  عورش  لاس ٩٣ -  - لاسراپ ینعی  تسا ؛ یتمواقم  داصتقا  مود  لاس  لاسما 

شرازگ کی  الاح  مھ  دعب  دیھدب . ماجنا  دیاب  ار  فیاظو  نیا  ار ، اھراک  نیا  هک  دندرک  غالبا  هاگتسد  هدزناپ  هب  ناشیا  هک  یتقونآ  مدرک  رکـشت  یریگناھج  یاقآ  زا  انابز  اصخش و 

شیاھیـضعب یتمواـقم ، داـصتقا  یهنیمز  رد  هتفرگ  ماـجنا  هک  ییاـھراک  مدرک . هاـگن  مدـناوخ ، اـمامت  ار و  شرازگ  نآ  دـندرک  هصـالخ  نم  یارب  هتبلا  هـک  دنداتـسرف  یلـصفم 

، تسین یتمواقم  داصتقا  یاھدنب  هب  طوبرم  هدش ، شرازگ  هک  ییاھراک  زا  یـضعب  درذگیم ؛ تقو  دشکیم ، لوط  منزب ، مھاوخب  ار  شیاھلاثم  الاح  تسا ؛ یتامدقم  یاھراک 

؛ میدرک ام  ار  اھراک  نیا  هک  دندرک  شرازگ  امش  هب  ار  اھنیا  دنراد و  یراج  یاھراک  کی  اھهاگتـسد  هرخالاب  تسا ؛ اھهاگتـسد  یراج  یاھراک  اما  هدش  هداد  طابترا  الاح  هچرگا 

نیا درادـن ؛ یتمواقم  داصتقا  یاھدـنب  هب  الـصا  یطابترا  مھ  اھراک  زا  یـضعب  تسین . نیا  هکیلاحرد  یتمواقم ؛ داـصتقا  یهنیمز  رد  اھهاگتـسد  یهماـنراک  وزج  هدـمآ  اـھنیا 

کی تسا ، یعمج  لقع  نیا  تسین ؛ یصخش  رکف  یهدششوارت  مھ  هتسب  نیا  تسا ؛ مجسنم  لماک و  یهتسب  کی  یتمواقم  داصتقا  یاھتـسایس  تسین . یفاک  رادقم 

، اـجنیا هدـمآ  مھ  دـعب  نـیا ، یور  هـتفرگ  ماـجنا  یلـصفم  راـک  دـنعلطم . دـننادیم و  ناشیاھیـضعب  مـھ  سلجم  نـیا  رد  رـضاح  نادداـصتقا  ناتـسود  دناهتـسشن ؛ یتعاـمج 

نیا هدش  هجیتن  هدمآ و  هرخالاب  هدـش ؛ هعلاطم  نآ  یور  و  ماظن ] تحلـصم   ] صیخـشت عمجم  هتفر  دـعب  هدـش ؛ هعلاطم  هدـش ، رکف  هدـش ، ثحب  نآ  یور  هدـش ، یراکشکچ 

زا نادداصتقا و  زا  هک  مرادن  غارـس  دروم  کی  نم  ینعی  دندرک ، دییات  همھ  ار  یتمواقم  داصتقا  هک  تساذـل  تسا ؛ یاهناربدـم  لوقعم و  دـنیآرف  کی  لوصحم  ینعی  اھتـسایس .

یهتـسب کی  نیا  بخ ، دـندرک . لوبق  همھ  هن ، دنـشاب ؛ هدرک  هئطخت  ار  اھتـسایس  نیا  یتمواقم ، داصتقا  نیا  هک  دنتـسھ ؛ دـب  ام  اب  هک  یناسک  دـنبوخ ، اـم  اـب  هک  یناـسک 

هئارا نآ  یارب  یمجـسنم  یتایلمع  یئارجا و  یهمانرب  حالطـصا  هب  کی  هکیتقونآ  دریگب ؟ ماـجنا  اـعومجم  دوشیم  یروجهچ  دریگب ؛ ماـجنا  اـعومجم  دـیاب  تسا ، مجـسنم 

؛ تسا مزال  نیا  دـنھدب ، ار  نیا  هللااشنا  دـننک  هیھت  ناتـسود  دـنیوگب  ناشیا  هک  دـش  اـنب  متفگ و  یناـحور  رتکد  یاـقآ  هب  شیپ  تقو  دـنچ  نم  هک  دوب  یزیچ  نیا  هک  دوشب ؛

« يتمواقم داصتقا   » 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 30هاگياپ  هحفص 15 
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نامز دـعب  اھتـسایس ، یاھدـنب  نیا  زا  تسا  وا  مھـس  نیا  هاگتـسد  نالف  اھهاگتـسد ، مھـس  دوشب  صخـشم  همانرب  نیا  رد  میراد ؛ مزال  یتایلمع  یهماـنرب  کـی  اـم  ینعی 

رد نیا  هک  درادن  دوجو  یتنامض  چیھ  دوشن ؛ یدنبنامز  رگا  الاو  دریگب  ماجنا  دیاب  نامز  نیا  ات  هک  دوشب  مولعم  دوشب ، یدنبنامز  تسا ، مھم  یلیخ  نامز  دوشب ؛ هتـشاذگ 

الوا دیراذگب .]  ] نامز سپ  دننک ، هدافتسا  مدرم  شعفانم  زا  دیھاوخیم  دینک ، یئارجا  دیھاوخیم  دینک ، یتایلمع  ار  نیا  دیھاوخیم  امش  دریگب ، ماجنا  یتح  امش  تلود  لوط 

، دریگب ماجنا  مزال  یدنبنامز  یـشخب  رھ  رد  دنوشب ، مولعم  دنیدصتم  هک  ییاھهاگتـسد  شیاھیرجم  دوشب ، صخـشم  دنب  رھ  صوصخ  رد  مزال  یلمع  تامادقا  یتسیاب 

عقاو رد  دینکیم ، مھارف  راکھار  یتقو  تسا ؛ ینادیم  تسا و  یلمع  کرحت  کی  اھتـسایس  نیا  هرخالاب  دوشب ، نشور  یتسیاب  تاناکما  نآ  نیمات  یگنوگچ  مزال و  تاناکما 

رگا تقونآ  دوشب . صخشم  دیاب  تامازلا  نآ  نیمات  هار  درک ؟ نیمات  دوشیم  یروج  هچ  تسیچ ؟ شتامازلا  دراد . یتامازلا  نیا  دیروایب ، دوجوهب  دیھاوخیم  ینادیم  کرحت  کی 

. دوریم شیپ  راک  دادن . ای  داد  ماجنا  ار  شدوخ  راک  هاگتسد  نالف  دشن ، ای  دش  دینیبب  دینک ، یریگیپ  دیناوتیم  دینک ، دصر  دیناوتیم  امش  تقونآ  دش ، اھراک  نیا 

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

یتح دـجنگب ؛ اھتـسایس  نیا  رد  یتمواقم و  داصتقا  یهعومجم  نیا  رد  یتسیاـب  تلود  یداـصتقا  یاـھهمانرب  یهمھ  هک  تسا  نیا  یتمواـقم  داـصتقا  دروم  رد  مود  یهتکن 

نیا اب  قبطنمریغ  یـشخب ، چـیھ  رد  اھنیا  زا  مادـکچیھ  ینعی  دریگب ؛ لکـش  یتمواقم  داصتقا  نیا  ساـسارب  دـیاب  همھ  هناـیلاس ، یاـھهجدوب  هماـنرب و  مشـش و  یهماـنرب 

. دشاب اھتسایس  نیا  اب  قبطنم  الماک  هکلب  دشاب  هتشادن  تفلاخم  طقف  هکنیا  هن  دشابن ؛ اھتسایس 

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

جراخ دنراد  دوجو  ییاھشخب  اما ] [؛ دینک غالبا  تسا  نکمم  یتلود  یاھشخب  اھترازو و  دروم  رد  امش  الاح  دنوشب ؛ هدید  تلود  زا  نوریب  یاھشخب  هک  تسا  نیا  رگید  یهتکن 

یاـقآ دـننک  تقو  رگا   - نـم رظن  هـب  تـسا  مزـال  یلیخ  مدـید . مـھ ]  ] یـشرازگ کـی  نـم  جیـسب ؛ هـلمج  زا  دـننک ، اـفیا  شقن  یتمواـقم  داـصتقا  رد  دـنناوتیم  اـھنیا  تـلود ؛ زا 

تیفرظ دنراد ؛ ار  شتیفرظ  دنھدب و  ماجنا  دنناوتیم  ییاھراک  هچ  یتمواقم  داصتقا  دروم  رد  جیـسب  یهعومجم  دینیبب  دیھاوخب و  هک  یریگناھج - یاقآ  لقاال  ای  روھمجسیئر 

؛ دننکب دنناوتیم  راکهچ  دینیبب  دیھاوخب ، ار  اھنیا  تسا ؛ یراکهبهدامآ  میظع و  یهعومجم  کی  جیسب  تسین ؛ یکچوک  زیچ  تسین ، یمک  زیچ  جیـسب  تسا . یبوخ  یلیخ 

؛ مدز لاـثم  ار  جیـسب  نم  هلمج  زا  ـالاح  تسھ .] یبوـخ   ] تاـناکما نم  رظن  هب  مـیاهدرک . مـھ  ار  اـھراکنیا  دـنیوگیم  دـننکیم و  هـضرع  ار  ناـشدوخ  تاـناکما  دـنیآیم  اـھنیا 

دوشیم اھنیا  یاھتیفرظ  زا  دنراد ، ییاھراک  دنراد و  ییاھتکرش  هک  دنتسھ  اھیضعب  ینوریب ؛ نکلمعیداصتقا  حالطصاهب  نادداصتقا و  دارفا  دنتـسھ ، ینوگانوگ  یاھـشخب 

نیا اب  دوب  همانرب  نیا  داجیا  لوا ، مدق  سپ  دشاب . دـیابن  یتلود  یاھـشخب  هب  رظان  طقف  یلک ، یهمانرب  ینعی  دـیایب ؛ دـیاب  یلک  یهمانرب  نآ  رد  اھنیا  یهمھ  و  درک . هدافتـسا 

. تایصوصخ

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

مھ ناشیا  دوخ  دناهداد ، لیکشت  ار  ییاروش  روھمجسیئر  یاقآ  هک  مراد  عالطا  هتبلا  نم  دوشب . لیکشت  هملکلاذفان  دنمشوھ و  یوق و  داتس  کی  هک  تسا  نیا  یدعب  مدق 

، دنـسرب مھ  اھنآ  هب  دیاب  هک  دنراد  مھ  یرگید  ناوارف  یاھراک  روھمج  سیئر  یاقآ  بخ  تسین . یھدنامرف  داتـس  نآ  نیا  اما  تسا ؛ یبوخ  راک  مھ  رایـسب  دـننکیم ، تکرش 

یاھراک زا  یضعب  رد  میتشاد و  گنج  یهرود  رد  ام  هک  یھدنامرف  یاھداتس  لثم   - تسا مزال  یداتس  کی  دوشب . راک  نیا  فرـص  تمھ ، یهمھ  تقو و  یهمھ  هک  دوشیمن 

، دنک دصر  مئاد  روطهب  هک  دراد  مزال  یھدـنامرف  داتـس  کی  دـیراد - هبرجت  لئاسم  نیا  رد  یناحور  رتکد  یاقآ  امـش  دوخ  هک  هدـش  داجیا  یھدـنامرف  یاھداتـس  کی  مھ  رگید 

اب ندرکلمع  یلو ] ، ] تسین لکـشم  یلیخ  مھ  یزیرهمانرب  تسا ، ناسآ  ندز  فرح  نوچ  دراد . دوجو  لکـشم  اجک  هتفر ، شیپ  هتـسناوت و  هاگتـسد  مادک  دنیبب  دـنک ، هاگن 

نکل هدش  مھ  ینیبشیپ  یـضعب  هدـشن ، ینیبشیپ  البق  هک  دـیآیم  شیپ  یعناوم  کی  تاقوا  یھاگ  دورب ، شیپ  دوشب و  دراو  نادـیم  رد  دـھاوخب  مدآ  بخ  دراد ؛ قرف  اھنیا 

شوگ دیاب  ینعی  دشاب ،]  ] هملکلاذـفان و  دورب ؛ شیپ  دـنک و  زاب  ار  هار  دـنک ، فرطرب  ار  عناوم  نآ  یتبرـض  تروصهب  دـناوتب  داتـس  نآ  یتسیاب  دـیآیم ؛ شیپ  هک  تسا  یعناوم 

شیازفا هقیقد  هد  هقیقد و  تفھ  هب  ـالثم  ار  هقیقد  جـنپ  ناـیاقآ  دـینک ،] تبحـص   ] هقیقد جـنپ  دـنتفگیم  ررکم  یریگناـھج  یاـقآ  هک  زورما  لـثم  ـالاح  هک  دـشابن  روـجنیا  دـننک ؛

. دنریذپب ار  فرح  نآ  همھ  اعقاو  تفگ ، داتس  نآ  هچرھ  دندادیم ؛] ]

همانرب نیا  ینعی ] ، ] میتفگ ام  هک  یلکـش  نیمھ  هب  دینک  ضرف  الثم  هامشـش  امـش  دـتفایم ! یقافتا  هچ  اعقاو  دـینیبب  دـیھدب ؛ شرازگ  مدرم  هب  ار  راک  تفرـشیپ  مھ  دـعب 

اھراک نیا  دییوگب  دییوگب ؛ مدرم  هب  ار  نامھ  دییایب  دعب  تفر ؛ دھاوخ  شیپ  یریگمشچ  تروصهب  راک  دنک ؛ تیلاعف  هام  شش  دوشب و  لیکـشت  داتـس  نیا  دش ، نیودت  یتقو 

نیماـت لـماک  روطهب  دـنامب ، یقاـب  مدرم  رد  دـیھاوخیم  امـش  هک  هدـنیآ  هب  ینیبشوخ  دـیما و  نآ  دـننکیم ؛ ساـسحا  دوخ ]  ] یگدـنز رد  مدرم  میدرک ؛ ار  اـھراک  نآ  میدرک ، ار 

. دشاب دیاب  یبایزرا  یارب  مھ  ییاھصخاش  نییعت  هتبلا ]  ] و دوشب . هداد  شرازگ  مدرم  هب  ینعی  دش ؛ دھاوخ 

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

هنیمز نیا  رد  سلجم -  - هننقم یهوق  مھ  دـننک ، یراکمھ  دنرـضاح  رگید  یهوق  ود  دراد ؛ دوجو  یتمواقم  داصتقا  یهعومجم  رد  مھ  یئاضق  یقوقح و  ینوناق و  تاـمازلا  کـی 

اھزیچ نیا  هب  جایتحا  دـینک ؛ هفاضا  نیناوق  نیا  رب  ار  یدـیدج  نوناق  ای  دـینک  حالـصا  ای  دـینک  ضوع  دـیاب  ار  نوناق  امـش  هک  تسھ  ینوناق  الثم ] [ ؛ یراکمھ یارب  تسا  هدامآ 

. دریگب ماجنا  یتمواقم  داصتقا  نیا  هکنیا  یارب  دننک  یراکمھ  دنرضاح  هوق  ود  ار  اھنیا  یهمھ  تسا ؛ مزال  یئاضق  تکرح  کی  ییاج  کی  ای  دینکیم ؛ ادیپ 

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

هنیمز نیا  رد  سلجم -  - هننقم یهوق  مھ  دـننک ، یراکمھ  دنرـضاح  رگید  یهوق  ود  دراد ؛ دوجو  یتمواقم  داصتقا  یهعومجم  رد  مھ  یئاضق  یقوقح و  ینوناق و  تاـمازلا  کـی 

اھزیچ نیا  هب  جایتحا  دـینک ؛ هفاضا  نیناوق  نیا  رب  ار  یدـیدج  نوناق  ای  دـینک  حالـصا  ای  دـینک  ضوع  دـیاب  ار  نوناق  امـش  هک  تسھ  ینوناق  الثم ] [ ؛ یراکمھ یارب  تسا  هدامآ 

. دریگب ماجنا  یتمواقم  داصتقا  نیا  هکنیا  یارب  دننک  یراکمھ  دنرضاح  هوق  ود  ار  اھنیا  یهمھ  تسا ؛ مزال  یئاضق  تکرح  کی  ییاج  کی  ای  دینکیم ؛ ادیپ 

دیاب الاح  هتفرگ ؛ ماجنا  یتکرح  کی  ینعی  هدروخ ؛ ناکت  دوکر  هک  تسا  نیا  یهدـنھدناشن  هداتفا ، قافتا  هک  یدـصرد  هس  دـشر  نیا  بخ ، دوکر ؛ یهلئـسم  هب  دـش  هراشا 

هزرابم دوکر  اب  یدـج  روطهب  هچنانچ  رگا  دـصرد . هس  هدـش  اـھیفنم  تبثم و  نیا  دـنیآرب  عومجم  تسا ؛ یفنم  اھـشخب  مادـک  رد  تسھ ، اھـشخب  مادـک  رد  دـشر  نیا  دـید 

رگا هدازتمعن  یاقآ  هک  میوگب  اجنیا  نم  الاح  دمآ . دھاوخ  شیپ  مھ  لاغتـشا  لکـشم  تفر ، دھاوخ  الاب  مھ  مروت  داتفا ، دھاوخ  رطخ  هب  مھ  دـصرد  هس  دـشر  نیمھ  دوشن ،

؛ دنداد شرازگ  دندمآ  ام  یارب  دنکیمن - راک  نالا  تسا و  هدامآ  شزیچ  همھ  هک  تسا  یاهناخراک  ینعی   - دننکیمن راک  نالا  هک  ار  ییاھهناخراک  دادعت  دـننکب ، لابند  دـنھاوخیم 

صخـشم دننکیم  راک  دنراد  دصرد  داتفھ  ریز  هک  ار  ییاھهناخراک  دادعت  دندرک ؛ صخـشم  دننکیم  راک  دنراد  دصرد  هاجنپ  ریز  هک  ار  ییاھهناخراک  دادعت  ار ؛ قیقد  یمقر  ددع و 

اھکناب راک  راک  نیا  هک   - دراد لکـشم  ناشـشدرگردهیامرس  ینعی  دنراد ؛ یگنیدقن  لکـشم  اھنیا  زا  یـضعب  دصرد ! هاجنپ  ریز  اما  یزیچ  کی  دصرد  داتفھ  الاح  بخ ، دـندرک .

اما دسرب - دناوتیم  اھنیا  یهمھ  هب  دتفیب ، هار  یھدنامرف  داتـس  یـساسا و  هاگراک  نامھ  یتمواقم ، داصتقا  رد  رگا  هک  هنیمز ؛ نیا  رد  دـنھدب  باوج  اھکناب  تسیاب  تسا ،

مھ شیاھنیـشام  درادـن ، یلکـشم  چـیھ  تسا ، هدامآ  رـضاح و  نالا  هناخراک  هتفرگ ، فرط  مھ  ار  تالیھـست  تسین ، یگنیدـقن  دوبن  یهلئـسم  اـھنیا  زا  یـضعب  یهلئـسم 

؛ هدرک جرخ  یرگید  یاج  هتفر  ار  تالیھست  هکنیا  یارب  ارچ ؟ دنکیمن . راک  نکل  تسا ، ون  یاھنیشام  مھ  اھنیشام  هک  تسا  یروجنیا  اھنیا  زا  یضعب  دناهتفگ  الاح  هک  روطنآ 

تاکن روطنیا  اھزیچ ، روطنیا  تسا . نیا  رطاخ  یارب  یھدـنامرف ،» داتـس   » مییوگیم هکنیا  دـیھاوخب . دـیاب  ار  اھنیا  دـینکب ، لابند  دـیاب  ار  اھنیا  دراد ، یئاضق  بیقعت  نیا  بخ 

هراشا هک  ینوناق   - ریخا نوناق  نیا  هتبلا  تشاذـگ . دـھاوخ  رثا  یداصتقا  یاھـصخاش  اھهناشن و  یهمھ  یور  دوشن ، یگدیـسر  دوکر  یهلئـسم  هب  رگا  دـش . دـھاوخ  لاـبند 

یاھدـحاو هک  یناسک  اب  یدـج  دروخرب  شدرگردهیامرـس ، نیمات  یگنیدـقن ، نیمات  یدـیلوت ، یاھهاگنب  زا  تیامح  تسین . یفاک  نوناق  اھتنم  تسا ، یبوخ  نوناـق  دـندرک -

: منکیم دـیکات  مھ  زاب  متفگ ، میتشاد - ناتـسود  اب  هک  یاهسلج  کی   - مھ لبق  یهسلج  رد  نم  و  تسا . یمزال  یاھراک  اـھنیا  یهمھ  دناهتـشاذگ ، دـکار  ار  هداـمآ  یدـیلوت 

« يتمواقم داصتقا   » 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 30هاگياپ  هحفص 16 
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هکنیا یارب  دننک  یراکمھ  دنرضاح  هوق  ود  ار  اھنیا  یهمھ  تسا ؛ مزال  یئا  . دوشب نادیم  دراو  لماک  روطهب  دیاب  یکناب  متسیس  ینعی  دنک ؛ افیا  شقن  دیاب  یکناب  متـسیس 

. دریگب ماجنا  یتمواقم  داصتقا  نیا 

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

شخب یارب  هتبلا  یـصوصخ . شخب  هب  اـھحرط  زا  یخرب  ندرپـس  زا  تسا  تراـبع  تسا ، هداـمآ  هنیمز  دـنیوگیم  دـناهتفگ و  اـم  هب  دـناهدرک ، داھنـشیپ  هـک  ییاـھراک  زا  یکی 

درایلیم رازھ   ۴٠٠ دـنداد ، شرازگ  الاح  هک  روجنآ  نم  هب  تسھ . نادرگرـس  یاـھلوپ  کـشالب  دراد ، دوجو  نادرگرـس  یاـھلوپ  نـالا  نوچ  دوشب ؛]  ] تسرد قوشم  یـصوصخ 

رازھ  ۴٠ دـتفایم ؛ یقافتا  هچ  دـینیبب  امـش  یـصوصخ ، شخب  هب  میھدـب  ار  اھنیا  دـصردهد  میناوتب  ام  هچنانچ  رگا  تسا - یتلود  مھ  همھ   - میراد نیمز  یور  حرط  ام  ناموت 

رگا ناـموت - دراـیلیم  رازھ  نیمھ ۴٠٠  زا  ینعی   - تسھ نیمز  یور  نـالا  هک  ییاـھحرط  نـیمھ  زا  ینعی  تـسا . مـھم  یلیخ  نـیا  دوـشیم ، راـک  دراو  ناـھگان  ناـموت  دراـیلیم 

. درک راک  درک و  یزیرهمانرب  نیا  یور  اعقاو  دیاب  هک  تسا  اھراک  زا  یکی  نیا  دتفایم . روشک  رد  یمھم  قافتا  کی  یصوصخ ، شخب  هب  دوشب  هداد  دصردهد 

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

اعقاو راک و  رد  تسا  یاهقباسشوخ  یارزو  وزج  نم  رظن  زا  ناشیا  دـنکب . راک  دـناوتیم  اـعقاو  یتجح  یاـقآ  هک  تسا  نیا  نم  داـقتعا  هتبلا  تسا . مھم  مھ  یزرواـشک  شخب 

ینعی دـیایب ؛ دوجوهب  ییاـفکدوخ  دـیاب  یتاـیح  تـالوصحم  دـیلوت  رد  هک  تسا  نیا  میراد ، عقوت  هعوـمجم  زا  ناـشیا و  زا  اـم  هک  یزیچ  نآ  اـھتنم  دـننکب ؛ ار  راـک  نیا  دـنناوتیم 

ییافکدوخ هب  دـیاب  یتاـیح  داوم  رد  میـسرب ؛ ییاـفکدوخ  هب  دـیاب  اـم  اـھنیا . دـننام  و  تسا ، رتنازرا  نوریب  مدـنگ ، اـقآ  هک  دـینکن  هاـگن  نآ  نیا و  پگ  فرح و  هب  ار  ییاـفکدوخ 

. میسرب

هک ام  ناتـسود  اـجنآ  دوب -]  ] نادـمھ رفـس  مرظن  هب   - اھناتـسا زا  یکی  میدوب  هتفر  متفگ  یناـحور  یاـقآ  هب  تقوکـی  نم  مینک . هدافتـسا  یتسیاـب  یزرواـشک  ناسدـنھم  زا 

سدنھم یاھناوج  هک  دش  مولعم  دندیسرپ ، یتقو ] [ ؛ دراد یبوخ  یلیخ  قنور  ناتسا  نآ  نوگانوگ  قطانم  یاھیزرواشک  هک  ام  هب  دنداد  عالطا  دندرکیم ، یـسررب  دنتفریم 

نیا هب  دـنکیم  کمک  نیا  دـناهدرک ؛ شوگ  ار  اھنیا  فرح  دـناهدرک ، کمک  اھنیا  هب  اجنآ و  دـناهتفر  تشاد . مھ  دایز  هناتخبـشوخ  ناتـسا  نآ  دـناهتفرگ و  راکهب  اھنیا  ار  یزرواشک 

یدنبمیـسقت کی  دـھاوخیم ، یزیرهمانرب  کی  دـھاوخیم ، ییاسانـش  کی  دـھاوخیم ، ناوخارف  کی  تسین ؛ مھ  یتخـس  راک  یلیخ  دـھاوخیم ؛ یزیرهماـنرب  کـی  نیا  راـک .] ]

. دوشب هدافتسا  اھنیا  زا  هک  دیھدب  ماجنا  دیناوتیم  ار  اھراک  نیا  دھاوخیم و 

دینیبب تادراو ؛ زا  یریگولج  تسا . مھم  یلیخ  بآ - زا  یهنیھب  یهدافتسا  حالطـصاهب  بآ و  میـسقت   - دندرک هراشا  الاح  هک  بآ  یهلئـسم  نیمھ  زور ؛ یروانف  زا ] هدافتـسا  ]

زا رتھب  هک  دروایب  هویم  اجک  زا  دورب  ناریا  رخآ  تسا .] یتادراو   ] هک تسھ  رازاب  رد  ییاھهویم  اما  میتفرگ  ار  تادراو  یولج  ام  دـییوگیم  امـش  ـالاح  منکیم . دـیکات  مھ  زاـب  نم 

امرخ گنـشق ، یلیخ  یهبعج  کی  نم  یارب  یتاغوس  دوب ، هدـمآ  مروآیمن - مسا   - یبرع روشک  کی  زا  یرفن  کی  ام ، یروھمج  تسایر  نامز  یتقو  کی  دـشاب ؟ اـم  یهویم 

، سراف ناتسا  رد  هچ  روشک ؛ بونج  نوگانوگ  یاھامرخ  نیا  یتفاضم ، یامرخ  نیا   - میراد امرخ  همھنیا  ام  تسا . نیا  ندرب  نامرک  هب  هریز  یعقاو  قادصم  متفگ  دوب . هدروآ 

هـسیاقم ار  امرخ  نیا  متفگ  تلود ، رد  مدرب  ار  هیدـھ  نامھ  تقونآ  نم  یدنبهتـسب . رد  اھتنم  دـناهدروآ ؛ امرخ  اـم  یارب  ـالاح  تقونآ  ناتـسچولب - رد  هچ  ناتـسزوخ ، رد  هچ 

ریـصح یوت  دـگل  اب  روجنالف ، یاھهسیک  نآ  رد  ام  یاھامرخ  اھتقونآ  تسا . گنـشق  ردـقچ  یدنبهتـسب  نیا  اما  دنتـسھ  نیا  زا  رتھب  ام  یاھامرخ  ام ! یاھامرخ  اـب  دـینک 

. تسا هیوریب  تادراو  هویم ، تادراو  لاحرھهب  هدش . رتھب  هدرخ  کی  هتبلا  الاح  دندرکیم ! هضرع  دنتسبیم و  ار  شرس  دندرکیم ،

زا یکی  ار  نیا  اعقاو  ینعی  تسا . اتـسور  رب  زکرمت  تسین - یزرواشک  ترازو  راک  طقف  اھتنم   - تسا یزرواشک  ترازو  هب ] طوبرم   ] اتدـمع نیا  هک  یایـساسا  یهلئـسم  کـی 

ام هداتفین . قاـفتا  ـالمع  راـک  نیا  اـما  میاهدز  یلیخ  فلتخم  یاـھلاس  رد  ار  شفرح  اتـسور . یور  میوشب  زکرمتم  اـم  داد : رارق  دـیاب  تلود  یزیرهماـنرب  یـساسا  یاھـشخب 

رتشیب یلیخ  رگراک  لوپ  دزرایمن ؛ الصا  دنتفگ  دوب ! هتخیر  نیمز  یور  بیس  مدید  هیمورا  رد  نم  میربب . اھرھش  زا  یضعب  هب  میربب ، اھاتسور  هب  ار  یلیدبت  عیانـص  یتسیاب 

نیا ام  روشک ، نوگاـنوگ  یاـھاج  زا  یلیخ  دـھاوخیم . یلیدـبت  عیانـص  اـجنآ  بخ ، روگنا ؛ ولآدرز ، ولھ ، اـی  میروآیم ]  ] تسدهب بیـس  نیا  شورف  زا  اـم  هک  تسا  یلوپ  نآ  زا 

، میـشاب هتـشاد  هدننککشخ  میـشاب ، هتـشاد  یلیدبت  عیانـص  رگا  ام  دـنکب . عمج  ار  هویم  نیا  هک  غاب  بحاص  یارب  دـنکیمن  فرـص  تاقوا ، زا  یـضعب  رد  هک  میراد  ار  اھهویم 

! کمرگ کی  ردق  هب  مدید  یگنرف  هجوگ  کی  رھشناریا  رد  نم  تسا . هداعلاقوف  اعقاو  تسا ؛ هداعلاقوف  اھتیفرظ  و  مینکب . دیاب  ار  راک  نیا  مینکب ، هدافتسا  اھنیا  زا  اجنآ  میناوتب 

هجوگ ار ، ام  دـندرک  توعد  میدوب ، دـیعبت  اجنآ  ام  هک  یتقو   - رھـشناریا روپمب و  نیب  دوب  یغاب  کی  اجنآ  دوب .] هزادـنا  نیمھ   ] یگنرف هجوگ  الـصا  دوبن ؛ یـصاصتخا  یهناد  کـی 

هب میوگب ؛ مناوتب  مریگب ، هزادنا  ار  نیا  مھاوخیم  نم  متفگ  متـسد ، رد  متفرگ  ار  زایپ  تسا ، مدای  نم  نم ! تشم  نیمھ  ردقهب  دندروآ  زایپ  کمرگ ! کی  ردـق  هب  دـندروآ  یگنرف 

رـساترس رد  اـھاج  یلیخ  میراد . ار  اـھنیا  اـم  بخ  یگرزب ! نیا  هب  ینعی  متفرگ . تسد  رد  ار  زاـیپ  نیا  یتـقو  دـشن ، مخ  نم  یاھتـشگنا  دوـب ؛ نم ] تشم   ] یهزادـنا نـیمھ 

هب تمدـخ  نیرتھب  اھنیا  میھدـب ، تیمھا  اھرادـغاب  نیا  هب  رگا  میھدـب ، تیمھا  اھاتـسور  هب  رگا  میھدـب ، تیمھا  ییاتـسور  عیانـص  هب  رگا  دراد . دوجو  تاـناکما  نیا  روشک ،

. تسا رگید  یاھاج  رد  اھاتسور و  رد  ام  یارقف  هب  اھاتسور و 

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

ام هک ] تسا  نیا   ] هدـش شرازگ  نم  هب  هچنآ  میرواین )! هدازتمعن  یاقآ  یور  راشف  مھ  یلیخ   ) هتـشذگ تقو  رگید  اھتنم  ماهدرک ، تشاددای  اجنیا  هدـنب  مھ  ار  ندـعم  شخب 

اھلاس نم  میناوتب . ام  یتسیاب  اعقاو  ینعی  مینک ؛ تفن  نیزگیاج  دیاب  ار  ندعم  ام  دصرد ! هدزناپ  مینکیم ؛ لاصحتـسا  میراد  ار  روشک  یندعم  تیفرظ  زا  دصرد  هدزناپ  رثکادـح 

یرتشم دوبمک  زا  هن  میدنبب ؛ ار  نامدوخ  تفن  یاھهاچ  رـس  میناوتب  میدرک ، هدارا  تقو  رھ  هک  مینکب  یراک  دیاب  ام  متفگ . تقونآ  تلود  رد  شیپ - لاس  تسیب  دـیاش   - شیپ

رارق  ] نیزگیاج دیاب  تفن  یارب  میتفیب ؛ رکف  هب  یتسیاب  اعقاو  ام  بخ  میسرب . اجنیا  هب  دیاب  میسرتب ؛ تفن  یاھب  لوپ  نتشادن  زا  هن  میـسرتب ، رازاب  نتـشادن  زا  هن  میـسرتب ،

یتقو زا  رالد ! لھچ  هب  دیایب  رالد  دص  زا  ناھگان  تفن  هک  دوشیم  بجوم  رگیدمھ ، اب  هقطنم  ثیبخ  رـصانع  اھتردق و  یهراشا  کی  هدرک ! ادیپ  یعـضو  هچ  تفن  دینیبیم  داد .]

یگدنز نارذگ  روشک و  داصتقا  تشونرـس  وزج  ار  نیا  دـناوتیمن  مدآ  تسین ؛ نانیمطا  لباق  نیا  بخ ، هدیـشک ؟ لوط  هام  دـنچ  رگم  الاح ، ات  لزنت  هدرک  عورـش  رالد  دـص  زا  هک 

زا رتشیب  تسا . نارگید  لام  شرتشیب  دمآرد  مھ  تسا ، نارگید  تسد  شرایتخا  مھ  اما ] ، ] تسا ام  لام  تفن  یزیچ . نینچ  کی  هب  دـنک  طوبرم  ار  نآ  و  دـنادب ]  ] روشک کی 

ار نامتفن  ام  دریگیم . نالف  دریگیم و  تایلام  هک  دنکیم ، هدافتسا  دراد  رگید  یاج  رد  ای  اپورا  رد  تفن  یهدننکدراو  تلود  نآ  مینکیم ، هدافتـسا  تفن  تارداص  زا  ام  هک  یردقنآ 

یهلماـعم هچ  نیا  تفن . شورف  زا  تسا  اـم  تلود  زا  رتـشیب  اـھتلود  نآ  یهدافتـسا  دریگیم . لوـپ  شدوـخ  مدرم  زا  اـم و  زا  دریگیم  ار  تفن  وا  میریگیم ؛ لوـپ  میھدـیم ، میراد 

تارداص و شیازفا  رامآ  ام  هک  یتقونآ  موشیمن  لاحشوخ  لد  هت  زا  اعقاو  نم  اما  میرادن  یاهراچ  مینک ، دیلوت  ار  تفن  هتبلا  میروبجم  ام  ییاھاج  کی  بخ  تسا . ینارسخرپ 

اھنیزگیاج نیرتھب  زا  یکی  مینک ، ادیپ  نیزگیاج  میھاوخب  رگا  نیاربانب  مینکب . ادیپ  نیا  یارب  نیزگیاج  دیاب  ام  هک  منکیم  رکف  نیا  هب  هشیمھ  میونـشیم ؛]  ] ار دیلوت  شیازفا 

. تسا نداعم 

هداعلاقوف یاھگنس  ناسارخ ، بونج  رد  ای  نامرک  ناتسا  رد  میراد . ام  یـشزرااب  نداعم  مینک . زیھرپ  تدشب  نداعم  یـشورفماخ  زا  یتسیاب  مھ  نداعم  دروم ] رد   ] تقونآ

انایحا دـنربب ، ربارب  هد  دـنچ  ار  شاهدوزفا  شزرا  دـننک و  لیدـبت  دـعب  اـھنآ  هک  اـیلاتیا  میتسرفب  مینکب ، یاهعفد  کـی  روطنیمھ  ار  گنـس  نیا  اـم  هکنیا ] . ] دراد دوجو  یـشزرااب 

رظنهب و  تسا . هلئـسم  کی  مھ  نیا  نیاربانب ، دوشب . یزیچ  نینچکی  هک  دیآیم  شروز  یلیخ  مدآ  ام ، روشک  لخاد  دننک  رداص  دنتـسرفب و  ار  اھنآ  مھ  ام  دوخ  یارب  یھاگ 

هک دـننکیم  راـھظا  لـیبق  نیا  زا  یدارفا  اھرادناتـسا و  دـش ، شرازگ  نم  هب  هک  روـطنآ  مھ  اھناتـسا  و  تسا . مـھم  یـصوصخ  شخب  یهلئـسم  مـھ  ندـعم  یهیـضق  رد  نـم 

. رگید یاھاج  یضعب  رد  ندعم و  یهیضق  رد  دننک  دراو  ار  یصوصخ  شخب  دنناوتیم 

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

، میدرک ضرع  هک  روطنیمھ  دـینکب و  مھارف  هللااشنا  یتسیاب  رتدوز  هچرھ  ار  مشـش  یهماـنرب  دوشیم . رید  دراد  هک  تسا  ( ١٠) مشـش یهمانرب  هب  عجار  مھ  فرح  نیرخآ 

« يتمواقم داصتقا   » 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 30هاگياپ  هحفص 17 
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ار سلجم  دریگب . ماجنا  راک  نیا  رتدوز  هچرھ  دـیاب  ینعی  دوشب ، بیوصت  دـیاب  لاسما  نم  رظن  هب  نوچ  دـیھدب . سلجم  هب  رتدوز  و  یتمواقم ، داصتقا  رب  قبطنم  لـماک  روطهب 

. دیناوتب هک  هللااشنا  دننکب  لابند  یدج  روطهب  سلجم و  رد  ناتسود  دنیایب  هک  نادیم ، طسو  راک ، هب  دیشکب  مھ 

مدرم  / ١٨/٠۶/١٣٩۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

نیمز و یور  رب  تسا و  هدـش  غالبا  نآ  یاھتـسایس  هک  یتمواقم  داصتقا  نیمھ  یوق ؛ داصتقا  کی  هار  زا  الوا  دوشیم ؛ نیمات  یروجهچ  تسا  مزال  روشک  یارب  هک  یتوق  نیا 

دنھدیم ماجنا  دنراد  تلود  رد  ام  ناتـسود  ار  ییاھراک  کی  بخ  دوشب ؛ لابند  تقو  توف  نودـب  رتمامت و  هچرھ  تدـش  اب  دـیاب  مھ  یئارجا  یتایلمع و  یلمع و  راک  تروصهب 

. تسا شیاھهار  زا  یکی  نیا  دنامن ؛ نیمز  یور  اھناوج  یاھراکتبا  دنامن ، راکیب  روشک  ناوج  دوشب ، یوق  روشک  داصتقا  هک  تسا  نیا  یکی  هللادمحب ؛

مدرم  / ١٨/٠۶/١٣٩۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

هک تسا  اھنیا  اھناوج ؛ رد  صوصخب  همھ  رد  یرگیبالقنا  یهیحور  ظفح  و  نوزفازور ، هتفرـشیپ و  ملع  مواـقم ، یوق و  داـصتقا  تسا : اـھنیا  یلم  رادـتقا  یـساسا  لـماع  هس 

. دش دھاوخ  سویام  نمشد  تقونآ  دنک ؛ ظفح  ار  روشک  دناوتیم 

١٣٩۴/٠٧/٢٢ /  « ادرف ناگبخن   » یلم شیامھ  نیمھن  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

یتمواقم داصتقا  مسا  تفرگ . رارق  هریغ  یسایس و  یداصتقا و  نارظنبحاص  لابقتسا  دروم  دش ، مالعا  شیاھتـسایس  دش ، حرطم  هللادمحب  هک  یتمواقم  داصتقا  دینادیم 

نیا رکف و  نیا  تفرـشیپ  رادقم  زا  متـسین  دونـشخ  یلیخ  هتبلا  نم   - تسین نم  نالا  ثحب  هدرک ، تفرـشیپ  روشک  رد  یتمواقم  داصتقا  ردـقچ  الاح  دوشیم ؛ رارکت  دایز  مھ 

دراد دوجو  یتکرح  کی  لاحرھهب  نکل  روشک  رد  مھم  ناینب 

١٣٩۴/٠٧/٢٢ /  « ادرف ناگبخن   » یلم شیامھ  نیمھن  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

ازنورد داصتقا  یتمواقم  داصتقا  اریز ] [ ؛ تسا ناینبشناد  داصتقا  یتمواقم ، داصتقا  رد  راک  ساـسا  تسا ؛ ناـینبشناد  داـصتقا  یتمواـقم ، داـصتقا  مکحم  یاـھهیاپ  زا  یکی 

داصتقا تسا ،]  ] یتمواقم داصتقا  نیا  دربیمنرد ؛ اج  زا  ار  نآ  یداصتقا  یناھج و  یللملانیب و  یاھهناکت  هک  دراد  یمکحتـسم  یاھهیاپ  لخاد  رد  هک  تسا  یداـصتقا  تسا ،

ام رظن  هب  بخ ، تسا . مھم  یلیخ  نـیا  مـلع ، هـب  دـشاب  یکتم  هـک  یداـصتقا  ناـینبشناد ؛ داـصتقا  زا  تـسا  تراـبع  داـصتقا  نـیا  یاـھهیاپ  نیرتیـساسا  زا  یکی  مواـقم .

. دراد مزال  یحارط  نیا  بخ ، دـننک ؟ افیا  شقن  روطچ  دـننک . افیا  شقن  تسا ، یتمواقم  داصتقا  یلـصا  نوتـس  عقاورد  هک  ناینبشناد  داـصتقا  رد  دـنناوتیم  ناوج  یاـھهبخن 

امش دننک . یحارط  نارگید  هک  دینامن  رظتنم  دینک ، یحارط  دینیشنب  مھاوخیم ، امش  زا  ار  لاوس  نیا  باوج  نم  یتمواقم ؟ داصتقا  رد  دننک  افیا  شقن  ام  یاھناوج  روجهچ 

ییاھهورگ ناینبشناد . داصتقا  ای  یتمواـقم  داـصتقا  رد  ناوج  ناـگبخن  ینیرفآشقن  یگنوگچ  دـیھدب : رارق  نیمھ  ار  عوضوم  ناـتدوخ  تاـعامتجا  زا  یکی  رد  هبخن  یاـھناوج 

هک یحرط  نیا  زا  ناگبخن  داینب  تقونآ  دنھدب ، هار  دننک ، تکرش  عامتجا  نیا  رد  رپ  تسد  اب  دننک ، هعلاطم  دننک ، رکف  دننک ، راک  دنوشب ، میـسقت  ییاھهورگ  دنیایب ، دوجوهب 

یهنیمز رد  مھ  ندرک ، راک  ندیـشیدنا و  ندرک و  رکف  یهنیمز  رد  مھ  دیآیم ؛ دوجوهب  لوحت  کی  نم  رظن  هب  دنک . ینابیتشپ  دنک ، تیامح  هدـمآ ، نوریب  ناگبخن  دوخ  نورد  زا 

. دیآیم دوجوهب  لوحت  اعطق  مھ ]  ] داصتقا یهنیمز  رد  نیمز ؛ یور  تیعقاو ،

ماجرب  / ٠٧/٢٩/١٣٩۴ یارجا  تامازلا  هرابرد  روھمجسیئر  هب  بالقنا  ربھر  همان 

دنچ رھ  اھمیرحت  عفر  ماهدرک ، دزشوگ  نامزیزع  مدرم  هب  یمومع  تاسلج  رد  هدش و  روآدای  یتلود  نالوئسم  رگید  بانجنآ و  هب  ددعتم  تاسلج  رد  هک  روطنامھ  همتاخ  رد 

یهبناجهمھ یریگیپ  نتفرگ و  یدج  اب  زج  ینونک  تالـضعم  عفر  تشیعم و  دوبھب  یداصتقا و  شیاشگ  نکیل  تسا ، یمزال  راک  ناریا  تلم  قوقح  قاقحا  ملظ و  عفر  باب  زا 

زین دریگ و  تروص  هژیو  هجوت  یلم  دیلوت  تیوقت  هب  صوصخب  دوش و  لابند  مامت  تیدج  اب  دوصقم  نیا  هک  دوش  تبقارم  هک  تسا  دیما  دھاوخن شـد . رسیم  یتمواقم  داصتقا 

. دوش زیھرپ  ادج  اکیرمآ  زا  یفرصم  داوم  هنوگرھ  ندرک  دراو  زا  صوصخب  و  دماجنین ، هیوریب  تادراو  هب  اھمیرحت ، ندش  هتشادرب  زا  سپ  تیعضو  هک  دییامرف  تبقارم 

یروانف  / ٠٨/٢٠/١٣٩۴ ملع و  یاھکراپ  دشر و  زکارم  اھهاگشھوژپ ، اھهاگشناد ، یاسور  رادید  رد  تانایب 

مھ ناتـسود  میاهدز ، داـیز  فرح  مھ  هنیمز  نیا  رد  هـتبلا  تـسا . نآ  یهیاـپ  ناـینبشناد  داـصتقا  هـک  تـسا  یتمواـقم  داـصتقا  رد  ینیرفآشقن  یهلئـسم  مـھ  هلئـسم  کـی 

یارب یتلود  نیلوئـسم  شرازگ  هزات  منکب ؛ ضرع  ار  نیا  هدـنب  هداتفین . قافتا  زونھ  دـتفیب ، قافتا  دـیاب  لمع  عقاو  رد  هچنآ  نکل  دـناهتفگ  مھ  نارگید  دـناهدرک ، نایب  یبلاطم 

. میراد هلـصاف  نآ  اب  ام  زونھ  یتمواقم ، داصتقا  رد  دنک  ادیپ  ققحت  دـیاب  عقاو  رد  هچنآ  ینعی  تسا ! زور  دـنچ  هزات  هدیـسر ؛ هدـنب  تسد  یتمواقم  داصتقا  یئارجا  یاھهمانرب 

. دینک لمع  هملک  یعقاو  یانعم  هب  ار  مھس  نآ  دینک و  ادیپ  ار  ناتدوخ  مھس  دیورب  اعقاو  ینعی  دینک ؛ افیا  شقن  هنیمز  نیا  رد  هاگشناد  رد  امش  بخ ،

جیسب  / ٠٩/٠۴/١٣٩۴ یاھنادرگ  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

یجیـسب کـی  ینیوآ  دیھـش  بخ   - یرنھ یهصرع  رد  یملع ، یهصرع  رد  یماـظن ، یهصرع  رد  درک ؛ ظـفح  دـیاب  ار  نیا  هک  تسا  روضح  یهرتـسگ  جیـسب ، تیـصوصخ  کـی 

، یروانف رد  هچ  تسا - یجیسب  کی  نیا  اھنیا ، لاثما  تایبدا و  رد  هچ  رعـش ، رد  هچ  یمـسجت ، یاھرنھ  ملاع  رد  هچ  دنمهقالع ، دھعتم  دنمرنھ  نالف  دییامرفب  ضرف  تسا ؛

هتبلا دـنک . ینیرفآشقن  دـنک و  ادـیپ  روضح  یتمواقم  داصتقا  رد  هک  تسا  بلطواد  جیـسب  متفگ  مدرک و  شرافـس  اھیتلود  هب  مھ  هدـنب  هک  یداـصتقا  لـئاسم  رد  اریخا  هچ 

. دشاب ناشساوح  ( ٢ «،) دنزغلب نالیپ  دش  رایسب  لگ  وچ  « ؛ تسا هدنزغل  یاھاج  زا  یداصتقا  تیلاعف  هک  دنشاب  بقارم  هاپـس  جیـسب و  ناھدنامرف  زیزع  ناردارب  دیاب  یلیخ 

نوچ دوب . بظاوم  دـیاب  یلیخ  درک ، تبقارم  یلیخ  دـیاب  هک  تسا  اـھنیا  دـننام  یداـصتقا و  یلاـم و  لـئاسم  نیمھ  یکی  نمـشد ، یاـھماد  زا  درک ، مھاوـخ  هراـشا  دـعب  نم 

زا وا  یاعد  هک  یـسک   - دوشب مھ  اروعابمعلب  یتقو  ناسنا  ینعی  تسا . حـضاو  یمالـسا  فراـعم  رد  دـینادیم ، و  دـینادب ؛ ار  نیا  تسا ، ناـحتما  ضرعم  رد  هشیمھ  ناـسنا 

دیوریم دیراد  امـش  هک  تسا  یطخ  کی  دزغلب . تسا  نکمم  دراد ، دوجو  شزغل  یاج  زاب  دسرب ، مھ  اجنیا  هب  و  دوشیم - باجتـسم  دنک  اعد  هچرھ  درادن و  روخدر  ادخ  هاگرد 

رتنیگمھـس و رتتخـس و  هاگترپ  دیورب ، مھ  رتالاب  هچرھ  تانآ ؛ یهمھ  رد  تسا ؛ ناتیاپ  ریز  هاگترپ  الاب ، دیوریم  دیراد  هک  یطخ  نیا  یاھمدق  تانآ و  تاظحل و  یهمھ  رد  الاب ؛

. درک مھاوخ  ضرع  مھ  ار  تبقارم  نآ  نم  هک  درک  تبقارم  دیاب  دش ؛ دھاوخ  رتکانرطخ 

تاباختنا  / ١٠/٣٠/١٣٩۴ یرازگرب  ناراکردناتسد  رادید  رد  تانایب 

؟ دش دھاوخ  لح  اھمیرحت  نتـشادرب  اب  مدرم  یاھهرفـس  مدرم و  تشیعم  روشک و  داصتقا  لکـشم  ایآ  دش ، هتـشادرب  اھمیرحت  هک  الاح  هک  تسا  نیا  ماهداد  رکذت  اھراب  نم 

رد مھ  یـشخب  دوب و  هدـش  عورـش  هزات  مھم  یاھمیرحت  زا  یـشخب  هک  لبق  تلود  نامز  رد  مھ  تلود ، نیا  نامز  رد  مھ  نم ، تسا . مزـال  هماـنرب  تسا ، مزـال  تیریدـم  هن ،

هب طوبرم  هیقب  اما ]  ] اھمیرحت هب  دشاب  طوبرم  دصرد  لھچ  دصرد ، یـس  دـصرد ، تسیب  تسا  نکمم  روشک  یداصتقا  تالکـشم  هک  متفگ  دوشب  عورـش  هک  دوب  نامز  راظتنا 

قیدـصت همھ  دـندرک ، دـییات  همھ  ار  یتمواقم  داصتقا  تسا . یتمواقم  داصتقا  مھ  لمع  هار  مینک و  لمع  تسرد  یتسیاـب  اـم  مینک ، تیریدـم  دـیاب  اـم  تسا ؛ اـم  تیریدـم 

زا دیاب  ار  روشک  دننک و  یریگیپ  ار  نآ  دیاب  دجب  یریگیپ - یارب  دنراد  ییاھهمانرب  تلود  رد  ام  ناتـسود  یتلود ، یاھهاگتـسد  هناتخبـشوخ   - دندرک یزیرهمانرب  شیارب  دـندرک ،

. دناهدناسر تمیق  مجنپکی  هب  ابیرقت  زورما  ار  ام  تفن  میـسریمن . ییاج  هب  دـشاب ، هناگیب  تسد  هب  دـشاب ، هناگیب  میمـصت  هب  ام  مشچ  رگا  الاو  دـننک ؛ مواقم  داصتقا  ظاحل 

تمیق دوبن ؛ تفن  یعقاو  تمیق  مھ  رالد  ای ١٢٠  ای ١١٠  رالد  نامھ ١٠٠  هزات  دناهدناسر . تمیق  مجنپکی  هب  ابیرقت  هنافساتم ، تسا  ام  داصتقا  یلصا  یهیامرس  هک  ار  تفن 

مـشچ رگا  دـناهداد . لیلقت  مجنپکی  هب  ای  مراھچکی  هب  ابیرقت  ار  نآ  دوب ، هک  مھ  یتمیق ]  ] نامھ اما  ( ۶ -) ماهتفگ اـھلبق  نم  مھ  ار  نیا   - تسا رتشیب  مھ  نآ  زا  تفن  یعقاو 

« يتمواقم داصتقا   » 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 30هاگياپ  هحفص 18 
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هک مینکب  یروج  ار  داصتقا  دیاب  ام  درادن ؛ یرایتخا  شلباقم  رد  ناسنا  هک  تسا  یریذپانبانتجا  یاھهناکت  اھنیا  دتفایم . دایز  تاقافتا  نیا  دشاب ، نمـشد  تسد  هب  ناسنا 

. دریگن رارق  ریثات  تحت  دتسیاب و  مکحم  دناوتب  اھهناکت  نیا  لباقم  رد 

یقرش  / ١١/٢٨/١٣٩۴ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

دـشوجن نورد  زا  یلم  داصتقا  رگا  دینکن ؛ شومارف  ار  ییازنورد  نیا  اما  میـشکب ، راصح  روشک  رود  متفگن  تقوچیھ  نم  تسا . ارگنورب  ازنورد و  یتواقم  داصتقا  میاهتفگ  ام 

داصتقا ییازنورد  شیانعم  هک  یلماعت  هنادنمـشوھ و  لماعت  اما  تسا  بوخ  یلیخ  یداصتقا  یاـھهنیمز  رد  اـیند  اـب  لـماعت  هلب ، دیـسر . دـھاوخن  ییاـج  هب  دـنکن ، ناروف  و 

دید دیھاوخ  اھامش  یھلا ، لضف  هب  یھلا و  قیفوت  هب  زیزع ! یاھناوج  دننک . تکرح  هنارایشوھ  هناھاگآ و  دنتسیاب و  نیلوئـسم  دتـسیاب ، تلم  هک  تسا  نیا  شھار  دشاب .

. دننکب تسناوت  دنھاوخن  یطلغ  چیھ  ناریا  یمالسا  یروھمج  لابق  رد  اکیرمآ ، نیدحتم  یهمھ  اکیرمآ و  زا  رتگرزب  اکیرمآ و  هک  ار  یزور  نآ 

ىربھر  / ١٢/٢٠/١٣٩۴ ناگربخ  سلجم  ىاضعا  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

روشک یتمواقم . داصتقا  یهلئـسم  زا  تسا  ترابع  یکی  تسا ؛ رتمھم  همھ  زا  رگید  تالکـشم  لـح  ندوب و  یاهشیر  ظاـحل  زا  تیولوا ، ظاـحل  زا  هلئـسم  هس  مرظن  هب  نم 

لمع ار  یتمواقم  داصتقا  ام  رگا  دش ، دھاوخ  رتشیب  زورهبزور  شیاھیراتفرگ  هکلب  دش ، دھاوخن  فرطرب  شایداصتقا  تالکـشم  درک ، دھاوخن  دشر  یتمواقم  داصتقا  نودـب 

یداصتقا گنج  رگید ؛ تسا  گنج  دنراذگب . شیارب  یھدـنامرف  دـنھدب ؛ لیکـشت  یتمواقم  داصتقا  هاگرارق  کی  هک  مدرک  تساوخرد  تلود  رد  نامزیزع  ناردارب  زا  هدـنب  مینکن .

ام دراد . مزال  هدنامرف  مھ  هاگرارق  دراد ، مزال  هاگرارق  تسا ، گنج  کی  دراد . دوجو  گنفت  پوت و  زا  رتکانرطخ  یاھرازبا  اما  تسین  گنفت  ریت و  پوت و  نآ  رد  الاح  تسا ؛ گنج 

نالف دینک  ضرف   - یتلود یاھتیلاعف  دوشب . هدید  اھنیا  دیاب  دوشب ، سوسحم  اھراک  نیا  دیاب  اھتنم  دریگیم ؛ ماجنا  دراد  مھ  ییاھراک  دندرک ، مھ  لوبق  میدرک ، مھ  داھنشیپ 

امـش اجنالف  هک  میداد  رکذـت  نامزیزع  نیلوئـسم  هب  ام  ار  نیا  دریگیم ؛ رارق  یتمواقم  داصتقا  یاجک  نیا  هک  دوشب  صخـشم  دـیاب  دریگیم - ماـجنا  اـجنالف  رد  هک  یاهلماـعم 

دیاب دریگیم ؛ رارق  میظع  لودـج  نیا  یاجک  رد  هلماعم  نیا  یتمواقم ، داـصتقا  یهصرع  یهنحـص  رد  بخ ، یلیخ  دـینکیم ، هلماـعم  ار  زیچنـالف  اـی  دـیرخیم  ار  زیچنـالف  دـیراد 

مھ ار  یتمواقم  داصتقا  دـشاب . یتمواقم  داصتقا  یهبناجهمھ  میظع و  یهمانرب  یتسیاب  ام  یداصتقا  یاھتیلاعف  یداصتقا ، یاھراک  یهمھ  راـیعم  ینعی  دوشب . صخـشم 

هار اھنت  دناهتفگ  دناهدرک و  دییات  ار  همانرب  نیا  فلاخم - قفاوم و  زا   - انثتـسا نودب  همھ  مھ  دـعب  هدـش ؛ میظنت  همانرب  نیا  یعمج  لقع  یعمج و  رکف  اب  ماهتفگن ؛ هدـنب  طقف 

. تسا یتمواقم  داصتقا  روشک  تاجن 

ىربھر  / ١٢/٢٠/١٣٩۴ ناگربخ  سلجم  ىاضعا  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

روشک یتمواقم . داصتقا  یهلئـسم  زا  تسا  ترابع  یکی  تسا ؛ رتمھم  همھ  زا  رگید  تالکـشم  لـح  ندوب و  یاهشیر  ظاـحل  زا  تیولوا ، ظاـحل  زا  هلئـسم  هس  مرظن  هب  نم 

لمع ار  یتمواقم  داصتقا  ام  رگا  دش ، دھاوخ  رتشیب  زورهبزور  شیاھیراتفرگ  هکلب  دش ، دھاوخن  فرطرب  شایداصتقا  تالکـشم  درک ، دھاوخن  دشر  یتمواقم  داصتقا  نودـب 

یداصتقا گنج  رگید ؛ تسا  گنج  دنراذگب . شیارب  یھدـنامرف  دـنھدب ؛ لیکـشت  یتمواقم  داصتقا  هاگرارق  کی  هک  مدرک  تساوخرد  تلود  رد  نامزیزع  ناردارب  زا  هدـنب  مینکن .

ام دراد . مزال  هدنامرف  مھ  هاگرارق  دراد ، مزال  هاگرارق  تسا ، گنج  کی  دراد . دوجو  گنفت  پوت و  زا  رتکانرطخ  یاھرازبا  اما  تسین  گنفت  ریت و  پوت و  نآ  رد  الاح  تسا ؛ گنج 

نالف دینک  ضرف   - یتلود یاھتیلاعف  دوشب . هدید  اھنیا  دیاب  دوشب ، سوسحم  اھراک  نیا  دیاب  اھتنم  دریگیم ؛ ماجنا  دراد  مھ  ییاھراک  دندرک ، مھ  لوبق  میدرک ، مھ  داھنشیپ 

امـش اجنالف  هک  میداد  رکذـت  نامزیزع  نیلوئـسم  هب  ام  ار  نیا  دریگیم ؛ رارق  یتمواقم  داصتقا  یاجک  نیا  هک  دوشب  صخـشم  دـیاب  دریگیم - ماـجنا  اـجنالف  رد  هک  یاهلماـعم 

دیاب دریگیم ؛ رارق  میظع  لودـج  نیا  یاجک  رد  هلماعم  نیا  یتمواقم ، داـصتقا  یهصرع  یهنحـص  رد  بخ ، یلیخ  دـینکیم ، هلماـعم  ار  زیچنـالف  اـی  دـیرخیم  ار  زیچنـالف  دـیراد 

مھ ار  یتمواقم  داصتقا  دـشاب . یتمواقم  داصتقا  یهبناجهمھ  میظع و  یهمانرب  یتسیاب  ام  یداصتقا  یاھتیلاعف  یداصتقا ، یاھراک  یهمھ  راـیعم  ینعی  دوشب . صخـشم 

هار اھنت  دناهتفگ  دناهدرک و  دییات  ار  همانرب  نیا  فلاخم - قفاوم و  زا   - انثتـسا نودب  همھ  مھ  دـعب  هدـش ؛ میظنت  همانرب  نیا  یعمج  لقع  یعمج و  رکف  اب  ماهتفگن ؛ هدـنب  طقف 

. تسا یتمواقم  داصتقا  روشک  تاجن 

لاس ١٣٩۵  / ٠١/٠١/١٣٩۵ زاغآ  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

اھنیا یهمھ  جالع  مینک ، راھم  ار  ینارگ  میھاوخب  مینک ، لح  ار  یراکیب  یهلئـسم  میھاوخب  مینک ، لح  ار  یلخاد  دیلوت  لکـشم  مینک ، لح  ار  دوکر  لکـشم  میھاوخب  ام  رگا 

؛ تفر یراکیب  گنج  هب  یتمواقم  داصتقا  اب  دوشیم  تسا . اھنیا  یهمھ  لماش  یتمواقم  داصتقا  تسا . هدش  هدناجنگ  یتمواقم  داصتقا  یداصتقا و  تمواقم  یهعومجم  رد 

زا درک و  داجیا  روشک  یارب  ار  یرایسب  یاھتـصرف  دوشیم  درک ؛ یگداتـسیا  نانمـشد  یاھدیدھت  لباقم  رد  دوشیم  درک ؛ راھم  ار  ینارگ  دوشیم  تفر ؛ دوکر  گنج  هب  دوشیم 

. دریگب ماجنا  شالت  راک و  یتمواقم  داصتقا  یارب  هک  تسا  نیا  شطرش  درک ؛ هدافتسا  اھتصرف 

یهنیمز رد  تسا  یئاـھراک  تسا ؛ یتامدـقم  یاـھراک  اـھراک  نیا  اـھتنم  دـناهدرک ؛ یعیـسو  یاـھراک  هک  دـھدیم  ناـشن  دـنداد ، نم  هب  تـلود  رد  اـم  ناردارب  هـک  یـشرازگ 

یور ندرک و  لمع  ندرک و  مادقا  زا  تسا  ترابع  دنک ، ادیپ  همادا  تسا  مزال  هک  هچنآ  اما  تسا ؛ یتامدقم  یاھراک  اھنیا  فلتخم ؛ یاھھاگتسد  هب  اھروتـسد  اھهمانـشخب و 

مھاوخ ضرع  نامزیزع  تلم  داحآ  هب  ار  شحرـش  ینارنخـس  رد  هللااـشنا  نم  هک  تسا ؛ اـم  یهفیظو  هک  تسا  یزیچ  نآ  نیا  نداد ؛ ناـشن  مدرم  هب  ار  راـک  لوصحم  نیمز ،

. درک

تمـس هب  تسا  ینـشور  میقتـسم و  یهداج  هار و  نیا ، لمع .» مادقا و  یتمواقم ؛ داصتقا   » زا تسا  ترابع  منکیم ، باختنا  لاسما  راعـش  ناونع  هب  نم  هک  هچنآ  نیاربانب 

هب لمع  مادـقا و  هچنانچ  رگا  هک  مینئمطم  اما  دـنک ؛ لح  ار  تالکـشم  یهمھ  لاس  کی  فرظ  رد  لمع ، مادـقا و  نیا  هک  میرادـن  عقوت  هتبلا  میراد . جاـیتحا  نآ  هب  هک  یزیچ  نآ 

. درک میھاوخ  هدھاشم  ار  نآ  یاھهناشن  راثآ و  لاس  نیا  نایاپ  رد  ام  دریگب ، ماجنا  تسرد  هدش و  یزیرهمانرب  تروص 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٩۵ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

دیوشب اکیرمآ  میلست  دییایب  ای  دیوگیم  ام ؛ هب  دھدیم  ناشن  نمشد  ار  یایھارود  کی  هک  مدرک  ضرع  تبحـص  لوا  مینکب ؟ دیاب  راکهچ  مینک  هلباقم  میرحت  اب  هکنیا  یارب  ام 

یتسیاب ای  دراد : دوجو  یرگید  یھارود  کی  اما  تسا ، غورد  طلغ و  میتفگ  هک  تسا  یھارود  کی  نیا  دـنکیم ؛ ادـیپ  همادا  میرحت  راشف و  ای  دـینک ، شوگ  دـیوگیم  وا  هچ  رھ  و 

یگدامآ فرص  یتمواقم ، داصتقا  یارب  اھتنم  تسا ، بوخ  امش  یگدامآ  بخ ، یلیخ  ( ۶ .) یتمواقم داصتقا  یهلیسوهب  مینک  یگداتسیا  ای  مینک  لمحت  ار  میرحت  تالکشم 

داصتقا یارب  دیھدب  لیکـشت  یھدنامرف  داتـس  کی  میتفگ  ام  دناهدرک ؛ ییاھراک  یتمواقم  داصتقا  یهنیمز  رد  مرتحم  تلود  هتبلا  لمع .» مادـقا و   » میتفگ ام  تسین ؛ یفاک 

هب لاس  لوا  مایپ  رد  زورما  نم  هک  دنداد  نم  هب  مھ  ار  ششرازگ  دندرک ، مھ  ییاھراک  دنتشاذگ ؛ نآ  سار  رد  ار  مرتحم  روھمج  سیئر  لوا  نواعم  دنداد و  لیکـشت  یتمواقم ،

ینعی هدـش  تبثم  یناـگرزاب  زارت  تسا ، هتفرگ  ماـجنا  هک  ییاـھتیلاعف  رثا  رب  هک  دـناهداد  شرازگ  نم  هب  تسا . یتامدـقم  یاـھراک  اـھنیا  اـھتنم  متفگ ؛ ار  نیا  ناـمزیزع  تلم 

اھنیا تسا ؛ هدـش  رتمک  هتـشذگ  لاس  زا  اـم  تادراو  دـییامرفب  ضرف  ـالثم  هکنیا  اـی  تسا ؛ یبوخ  رایـسب  ربخ  نیا  بخ ، تسا ؛ رتشیب  ناـمتادراو  زا  ناـمیتفن  ریغ  تارداـص 

رد دیاب  اھراک  نیا  هک  ماهدرک  رکذ  اجنیا  ار  راک  دنچ  نم  دریگب . ماجنا  دـیاب  یـساسا  یاھراک  دوشیمن ؛ مامت  اھنیا  اب  راک  دـنکیمن و  تیافک  اھنیا  اھتنم  تسا ، یبوخ  یاھربخ 

. دریگب ماجنا  لمع » مادقا و   » یهنیمز

مالسلامھیلع  / ٠١/١١/١٣٩۵ تیبلھا  ناحادم  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

ذغاک یور  مینکب ، هرکاذم  ام  هکنیا  دورن . هالک  نامرـس  دعب  هک  درک  هرکاذم  دـیاب  یروج  دوب و  یوق  هرکاذـم  رد  دـیاب  تسھ ؛ مھ  هرکاذـم  راگزور  تسا . زیچهمھ  راگزور  زورما ] ]

اجنآ رد  یلاکـشا  کی  هک  تسا  ادیپ  دتفین ، هار  تراجت  دوشن و  فرطرب  اھمیرحت  اھتنم  دنھدب  ماجنا  یراک  کی  رھاظ  بسحهب  مھ  اھنآ  دـعب  مینک ، اضما  میـسیونب ، میروایب ،

« يتمواقم داصتقا   » 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 30هاگياپ  هحفص 19 
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سب نتفگ  لمع . مادـقا و  میتفگ  ام  روجنیمھ ؛ مھ  روشک  نورد  داصتقا  رد  مینک . یوق  ار  نامدوخ  دـیاب  مھ  اـجنآ  رد  دـیایب و  دوجو  هب  تالاکـشا  نیا  میراذـگب  دـیابن  تسھ ؛

زیچ کـی  دـش ، هک  یرارکت  ینعی  دـتفایم ؛ مھ  نـھد  زا  یتمواـقم ، داـصتقا  میتـفگ  مادـم  مـیدرک و  رارکت  مـھ  داـیز  یتـقو  تـسین .» رادرکمـین  نوـچ  هـتفگ  دـص  ود  « ؛ تـسا

. دراد جایتحا  روشک  هک  تسا  نیا  ضرغ  مینک . لمع  دوشیم ؛ مھ  یرابتلاسک 

روشک  / ٠١/١٨/١٣٩۵ نالوئسم  زا  یعمج  یزورون  رادید  رد  تانایب 

ار یریگناھج  یاقآ  مسا  ـالاح  هک  یتمواـقم  داـصتقا  لـئاسم  یهنیمز  نیمھ  رد  صوصخب  دنـشکیم ، فلتخم  یاھـشخب  رد  دـنراد  ناتـسود  هک  یتاـمحز  زا  منک  رکـشت  ـالوا 

یھدنامرف هملک ، یعقاو  یانعمهب  هک  مراد  انعم  نیا  رب  رارـصا  هدنب  دـننک . افیا  شقن  تسا  انب  گرزب ، مادـقا  نیا  هاگرارق  یھدـنامرف  هدـننکهرادا و  شقن  رد  ناشیا  و  میدروآ ،

کیمادک دنیبب  دنک  هظحالم  هک  تسا  نیا  یھدنامرف  شقن  دنراد ؛ یلومعم  فراعتم و  یاھراک  دنراد ، ییاھراک  دنراد ، ییاھتسایس  بخ  اھهاگتـسد ، نوچ ] [ ؛ دریگب تروص 

هدیجنـس دـیاب  اھنیا  تسا . یتمواقم  داصتقا  دـض  مادـک  و  تسا ، توافتیب  یتمواقم  داصتقا  هب  تبـسن  مادـک  و  دـجنگیم ، یداـصتقا  تسایـس  بوچراـھچ  رد  اـھراک  نیا  زا 

نیا ینعی  دوشب . یریگولج  لماک  روطهب  موس  یهتـسد  یتمواقم ؛ داصتقا  تمـس  هب  دوشب  هدـناشک  رودـقملایتح  مود ، یهتـسد  دوشب ؛ تیوقت  لوا  یهتـسد  نآ  دوشب ؛

. دننکیم ار  راک  نیا  هکنیا  زا  مینک  رکشت  دیاب  و  ناشناراکمھ ؛ مھ  ناشیا و  مھ  دنلوغشم ؛ دننکیم و  راک  نایاقآ  اعقاو  هک  مراد  ربخ  هدنب  بخ ، تسا . راظتنا 

روشک  / ٠١/١٨/١٣٩۵ نالوئسم  زا  یعمج  یزورون  رادید  رد  تانایب 

یتمواقم داصتقا  لئاسم  یهنیمز  نیمھ  رد  صوصخب  دنشکیم ، فلتخم  یاھـشخب  رد  دنراد  ناتـسود  هک  یتامحز  زا  منک  رکـشت  الوا  هک  رادید  نیا  رد  مراد  یتصرف  کی  نم 

هک مراد  انعم  نیا  رب  رارـصا  هدـنب  دـننک . افیا  شقن  تسا  انب  گرزب ، مادـقا  نیا  هاگرارق  یھدـنامرف  هدـننکهرادا و  شقن  رد  ناشیا  و  میدروآ ، ار  یریگناـھج  یاـقآ  مسا  ـالاح  هک 

نیا یھدنامرف  شقن  دنراد ؛ یلومعم  فراعتم و  یاھراک  دـنراد ، ییاھراک  دـنراد ، ییاھتـسایس  بخ  اھهاگتـسد ، نوچ ] [ ؛ دریگب تروص  یھدـنامرف  هملک ، یعقاو  یانعمهب 

داصتقا دـض  مادـک  و  تسا ، توافتیب  یتمواقم  داصتقا  هب  تبـسن  مادـک  و  دـجنگیم ، یداصتقا  تسایـس  بوچراھچ  رد  اھراک  نیا  زا  کیمادـک  دـنیبب  دـنک  هظحـالم  هک  تسا 

روطهب موس  یهتسد  یتمواقم ؛ داصتقا  تمس  هب  دوشب  هدناشک  رودقملایتح  مود ، یهتسد  دوشب ؛ تیوقت  لوا  یهتسد  نآ  دوشب ؛ هدیجنـس  دیاب  اھنیا  تسا . یتمواقم 

هکنیا زا  مینک  رکـشت  دیاب  و  ناشناراکمھ ؛ مھ  ناشیا و  مھ  دنلوغـشم ؛ دـننکیم و  راک  نایاقآ  اعقاو  هک  مراد  ربخ  هدـنب  بخ ، تسا . راظتنا  نیا  ینعی  دوشب . یریگولج  لماک 

. دننکیم ار  راک  نیا 

روشک  / ٠١/٢۴/١٣٩۵ نالوئسم  زا  یعمج  هنادیع  رادید  رد  تانایب 

شزومآ یهصرع  ات  تادراو ، تارداص و  یناگرزاب و  یهصرع  ات  تامدـخ ، یهصرع  ات  ینف ، یاھتیلاعف  یهصرع  ات  یملع  یهصرع  زا  هک  تسا  ریگارف  لک  کی  یتمواقم  داـصتقا 

ار رازبا  نالف  ای  ار  هاگتسد  نالف  منادیمن ، نم  الاح  دیآیم ، شرازگ  دییامرفب  ضرف  الثم  نالا  میریگب ، یدج  ام  رگا  دوشیم . لماش  ار  همھ  اھناتسریبد ، اھهاگـشناد و  رد 

اجنیا یدابآیلع  یاقآ  انپم ، دزاـسیم ، مھ  شبوخ  دزاـسیم ، دراد  اـم  ینف  هاگتـسد  نـالف  دـینک  ضرف  دراد ، یداـیز  دربراـک  تسا و  مھم  مھ  یلیخ  هک  ار  هعطق  نـالف  اـی 

. دـنکیم یفن  ار  اھزیچ  نیا  یتمواقم  داصتقا  تسا . یتمواـقم  داـصتقا  یریگتھج  نآ  دـض  نیا  تسا . دـب  نیا  بخ  مینک . دراو  اـم  ار  نیمھ  دـعب  لاـثم ؛ باـبنم  هتـسشن ،

. تسا دیلوت  هدمع  میروایب . ور  یلخاد  دیلوت  تمس  هب  هک  میریگب  دای  ام  هک  تسا  نیمھ  شتابثا  یایفن . دراد و  یتابثا  یتمواقم  داصتقا 

روشک  / ٠١/٢۴/١٣٩۵ نالوئسم  زا  یعمج  هنادیع  رادید  رد  تانایب 

اھدیابن نیا  مادقا  تارج  دـعب  تسا . مھم  یلیخ  اھدـیابن  نیا  ییاسانـش  درک . دـیابن  ار  ییاھراک  کی  تسا . رتمھم  یتمواقم  داصتقا  یاھدـیابن  تسا . رتمھم  شیاھدـیابن 

داـصتقا روـجنیمھ . اھهاگـشناد  شزوـمآ  یهـنیمز  رد  روـجنیمھ ، ینف  یتعنـص و  یاـھهنیمز  رد  تـسھ  ، شمھم  یاـھهنومن  یناـگرزاب  یهـنیمز  رد  تـسا . مـھم  یلیخ 

داصتقا یانعم  نیا  دھدب . یلاعت  دھدب و  دشر  دـنک و  هرادا  ار  دوخ  تسا  رداق  تلم  نیا  روشک و  نیا  ینورد  تیوھ  هک  دـھدب  ناشن  بالقنا  هک  تسا  نیا  شیانعم  یتمواقم 

. دنک ادیپ  ققحت  دیاب  نیا  تسا .]  ] یتمواقم

روشک  / ٠١/٢۴/١٣٩۵ نالوئسم  زا  یعمج  هنادیع  رادید  رد  تانایب 

ذوفن یهزوح  رد  مھ  هک ، اھنآ  مھ  ناتدوخ ، یاـھهعومجم  ریز  رد  مھ  دـینک ، کـمک  دـیتسھ  هک  فلتخم  یاھـشخب  رد  مادـکرھ  اـعقاو  دـینک . کـمک  همھ  دـیناوتیم  اـھامش 

یملع و یاھـشخب  یـشزومآ ، یاھـشخب  فلتخم ، یاھـشخب  رد  نوگانوگ  نالوئـسم  داھن ، نآ  رد  داھن  نالف  لوئـسم  سلجم  ، رد  سلجم  یهدـنیامن  دـینک  ضرف  ناتدوخ .

کی هک  ار ، ندعم  نیا  میدرکن ، جارختـسا  ار  هنیجنگ  نآ  میدرکن و  هیکت  نامدوخ  ینورد  یلخاد و  ناوت  نیا  هب  ام  هچنانچرگا  ینعی  دشن ، نیا  رگا  تسا . راک  ساسا  نیا  هریغ .

هب جایتحا  دوب . میھاوخ  نوریب  جاتحم  تقو  نآ  دزیرب ، ورف  دوشب و  بارخ  میتشاذـگ  ار  هدـش  جارختـسا  هک  هچنآ  ای  میدرکن  جارختـسا  ار  ندـعم  نیا  رگا  تسا ، یمیظع  ندـعم 

دگل دـننکیم ، دایز  ار  راـشف  دـنروآیم ، راـشف  تسا ، جاـتحم  یتلم  کـی  دـیتسھ ، جاـتحم  امـش  دـندرک  ساـسحا  هکنیا  درجم  هب  تسا . یکاـنرطخ  یلیخ  زیچ  مھ  نوریب 

هیضق شاب . هتشادن  راک  ام  اب  مھ  امش  میرادن ، یراک  امش  اب  رگید  ام  بخ ، یلیخ  دییوگب  ربکتسم  تلود  نالف  هب  الثم  امـش  هک  تسین  روجنیا  دننکیم . ریقحت  دننزیم ،

دیاب درادـن . ینعم  الـصا  تردـق  یاھهھبج  ییارآفص  اھتردـق و  یهضراعم  یللملانیب و  یناھج و  لئاسم  رد  فرح  نیا  میرادـن ، راک  امـش  هب  اـم  دوشیمن . ماـمت  یروجنیا 

. تسا نیا  فرح  ولج . دیآیم  الا  و  دیوشب ، شعنام  دیاب  میریگب . ار  شیولج 

روشک  / ٠١/٢۴/١٣٩۵ نالوئسم  زا  یعمج  هنادیع  رادید  رد  تانایب 

ذوفن یهزوح  رد  مھ  هک ، اھنآ  مھ  ناتدوخ ، یاـھهعومجم  ریز  رد  مھ  دـینک ، کـمک  دـیتسھ  هک  فلتخم  یاھـشخب  رد  مادـکرھ  اـعقاو  دـینک . کـمک  همھ  دـیناوتیم  اـھامش 

یملع و یاھـشخب  یـشزومآ ، یاھـشخب  فلتخم ، یاھـشخب  رد  نوگانوگ  نالوئـسم  داھن ، نآ  رد  داھن  نالف  لوئـسم  سلجم  ، رد  سلجم  یهدـنیامن  دـینک  ضرف  ناتدوخ .

کی هک  ار ، ندعم  نیا  میدرکن ، جارختـسا  ار  هنیجنگ  نآ  میدرکن و  هیکت  نامدوخ  ینورد  یلخاد و  ناوت  نیا  هب  ام  هچنانچرگا  ینعی  دشن ، نیا  رگا  تسا . راک  ساسا  نیا  هریغ .

هب جایتحا  دوب . میھاوخ  نوریب  جاتحم  تقو  نآ  دزیرب ، ورف  دوشب و  بارخ  میتشاذـگ  ار  هدـش  جارختـسا  هک  هچنآ  ای  میدرکن  جارختـسا  ار  ندـعم  نیا  رگا  تسا ، یمیظع  ندـعم 

دگل دـننکیم ، دایز  ار  راـشف  دـنروآیم ، راـشف  تسا ، جاـتحم  یتلم  کـی  دـیتسھ ، جاـتحم  امـش  دـندرک  ساـسحا  هکنیا  درجم  هب  تسا . یکاـنرطخ  یلیخ  زیچ  مھ  نوریب 

هیضق شاب . هتشادن  راک  ام  اب  مھ  امش  میرادن ، یراک  امش  اب  رگید  ام  بخ ، یلیخ  دییوگب  ربکتسم  تلود  نالف  هب  الثم  امـش  هک  تسین  روجنیا  دننکیم . ریقحت  دننزیم ،

دیاب درادـن . ینعم  الـصا  تردـق  یاھهھبج  ییارآفص  اھتردـق و  یهضراعم  یللملانیب و  یناھج و  لئاسم  رد  فرح  نیا  میرادـن ، راک  امـش  هب  اـم  دوشیمن . ماـمت  یروجنیا 

. تسا نیا  فرح  ولج . دیآیم  الا  و  دیوشب ، شعنام  دیاب  میریگب . ار  شیولج 

روشک  / ٠١/٢۴/١٣٩۵ نالوئسم  زا  یعمج  هنادیع  رادید  رد  تانایب 

یاـھفرح رد  یموـمع ، یاـھفرح  رد  مینکیم  رارکت  مییوـگیم ، ررکم  یھ  اـھفرح  نیا  زا  مـنادیمن  رابکتـسا و  یجراـخ و  تسایـس  یجراـخ و  لـیاسم  هـب  عـجار  اـم  هـکنیا 

دندرک راک  هدـنب  اـب  هک  ییاـھنآ  هن ، میفلاـخم ، ییاـقیرفآ - ییایـسآ ، روشک  ییاـپورا ، روشک  ـالاح   - روشک نـالف  اـب  طاـبترا  اـب  اـم  هکنیا  هن  تسا . نیا  رطاـخب  نیا  یـصوصخ ،

شیازفا هب  منکیم  قیوشت  امیاد  ار  یتلود  نیلوئـسم  مھ  نالا  متـسھ . مھ  نـالا  مدوب ، تاـطابترا  روجنیا  قوشم  لوا  زا  هکلب  مرادـن  هک  تفلاـخم  چـیھ  هدـنب  دـننادیم .

، میراد یناوت  هچ  وا  یهزیگنا  لباقم  رد  ام  دراد ؟ یاهزیگنا  هچ  میریگب  طابترا  وا  اب  میھاوخیم  هک  یـسک  نآ  یـسک ؟ هچ  اب  طابترا  یـسک ؟ هچ  اب  تاطابترا  اھتنم  تاطابترا .

ریغ شدوخ  تیوھ  تیھام و  رد  رابکتسا  اب  یهلباقم  ثحب  تسا . نیا  عقاو  رد  یتمواقم  داصتقا  تسا ، نیا  فرح  دوشیمن . هک  هبساحم  نودب  دوشب ، هبـساحم  دیاب  اھنیا 

« يتمواقم داصتقا   » 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 30هاگياپ  هحفص 20 
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الاح اما  تساھزیچ . نیمھ  وزج  مھ  مدرک  هیکت  نآ  یور  اھلاس  هشیمھ  نم  هک  مھ  یگنھرف  لالقتـسا  تسین . رگید  یچیھ  الاح ، داصتقا  شخب  رد  یتمواـقم ، داـصتقا  زا 

، دـننکیم تکرح  تھج  نیا  فالخ  رد  هک  یناسک  اـب  یاوعد  یزیتسرابکتـسا و  ثحب  نیا  تسا . لوا  یهلاـسم  اـم  یارب  داـصتقا  یهلاـسم  اـھلاس  نیا  تسا . داـصتقا  ثحب 

نیا نودـب  دوشیمن ، نیا  نودـب  دـنک ، ادـیپ  ققحت  یتمواـقم  داـصتقا  امـش  دـیھاوخب  تسا . یتمواـقم  داـصتقا  یهکـس  یور  نآ  عقاورد  نیا  نارگید ، اـکیرمآ و  هب  ندز  بیھن 

تسھ و هچ  تسھ و  هک  نمـشد  مینادیم  میریگیمن و  مک  تسد  ار  نمـشد  ام  هجو  چـیھ  هب  دراد ، یدایز  یاھییاناوت  تسا ، دایز  شتردـق  یاـھرازبا  فرط ، دوشیمن .

لیلد تسا . ییاناوت  اما  دـشاب  یرگید  عون  زا  تسا  نکمم  میراد . یدایز  یاھییاناوت  مھ  ام  مینک ، تلفغ  میناوتیمن  مھ  ناـمدوخ  ییاـناوت  زا  اـما  دراد ، ییاـناوت  ردـق  هچ 

ام سپ  دـنکیم ، دـشر  دراد  زورهبزور  بالقنا  نیا  تسا  لاس  تفھ  یـس و  نـالا  لوا . زور  زا  دـندوب  هنـشت  بـالقنا  نیا  نوخ  هب  راوگرزب و  ماـما  نوخ  هب  اـھنیا  هکنیا  ییاـناوت 

نآ دوخ  عوقو  ئـش ، عوقو  لامتحا  رب  ئـش ، ناکما  رب  لـیلد  نیرتھب  نیا  تسا . ییاـناوت  نیا  سپ  دـشیمن . دـشر  هک  دوبن  ییاـناوت  رگا  مینک . دـشر  میتسناوت  هک  مییاـناوت 

ار نیا  تسا . نیا  مفرح  هدنب  مینکیم . یگداتـسیا  مینکیم ، راک  میوریم ، شیپ  مینکیم ، تکرح  میراد  تسا  لاس  تفھ  یـس و  نالا  ام  رگید  . هدش  عقاو  تسا . ئش 

انشآ دیراد ، تاطابترا  دینک ، لابند  اھداھن  فلتخم  یاھشخب  رد  مھ  دینک ، لابند  تلود  رد  مھ  دینک  لابند  سلجم  رد  مھ  دینک ، لابند  ار  هکـس  یور  ود  رھ  نیا  دینک . لابند 

ضرع نیا  دینک . لابند  یگنھرف  یاھطیحم  رد  دینک ، لابند  صوصخ  هب  اھهاگشناد  رد  مھ  دیدوب ، مھ  اب  دیدوب ، تیلوئسم  رد  اھلاس  ار ، نیلوئـسم  دیـسانشیم  دیتسھ ،

نیا رد  اھفرح  نیا  یهمھ  عقاورد  دـنک ، کرابم  ادـخ  هک  امـش  هب  میدرک  ضرع  هک  نیا  دوب . دـھاوخ  یعقاو  یانعم  هب  کراـبم  دـیع ، هللااـشنا  تقو  نآ  دوشب  نیا  رگا  تساـم .

. مرکشتم ناتهمھ  زا  تسھ ، کرابم » »

نارگراک  / ٠٢/٠٨/١٣٩۵ رادید  رد  تانایب 

؛ تسین فرح  هملک  کی  یتمواقم  داصتقا  تسا . یمھم  یهلئـسم  نیا  هک  یتمواقم  داصتقا  رد  یرگراـک  یراـک و  یاـھهاگنب  راـک و  یهلئـسم  نارگراـک و  شقن  دروم  رد  اـما 

، مادـکرھ یارب  ینعی  دوشب ؛ لمع  یقیقح  یعقاو و  روطهبیتمواقم  داصتقا  یاھتـسایس  یاھدـنب  کیاکی  هب  یتسیاب  هک  تسا  نیا  شیانعم  لمع ،» مادـقا و   » میتفگ هکنیا 

. یتمواقم داصتقا  رد  دراد  شقن  راک  یهلئسم  دننک ؛ لابند  ار  همانرب  مدقهبمدق  دننک و  یزیرهمانرب  دننیشنب  دندنمهقالع ، هللادمحب  هک  لوئسم  نایاقآ  ناردارب ، نیمھ 

نیلوئـسم دراد ، شقن  مھ  تلود  دراد ، شقن  مھ  امرفراک  دراد ، شقن  مھ  رگراک  دـنراد ؛ شقن  همھ  دـشاب ؟ میھـس  دـناوتب  یتمواقم  داصتقا  رد  اـت  دـنک  راـکهچ  رگراـک  بخ ،

 - دـنک تیلوئـسم  ساسحا  دـیاب  تسا  لوحم  وا  هب  هک  یراـک  نآ  رد  رگراـک  ینعی  تسا ؛ تیلوئـسم  ساـسحا  لوا  یهجرد  رد  رگراـک  شقن  دـنراد . شقن  همھ  مھ  نوگاـنوگ 

رد دیاب  یرگراک  داحآ  یهمھ  دھدب . شیازفا  دیاب  ار  تیفیک  دـھدب ؛ ماجنا  هنالوئـسم  دـیاب  تسا  هدـش  هدرپس  وا  هب  هک  ار  یراک  و  مینک - تیلوئـسم  ساسحا  دـیاب  نامهمھ 

فورعم هک  دوب  یـشافک  دھـشم  گرزب  رازاب  رد  هعماج . یارب  مھ  وا ، دوخ  یارب  مھ  دنکیم ، داجیا  تکرب  نیا  دنربب ؛ الاب  ار  راک  تیفیک  هک  دنـشاب  نیا  ددصرد  دنـشاب ، نیا  رکف 

یراک نآ  ام ، تخود  هک  مینک  یراک  تسا . یروجنیا  یراکمکحم  ینعی  دوریمن ؛ نیب  زا  شفک  تخود  اما  دوشیم  هراپ  شفک  فک  شفک و  مرچ  دزاـسیم ، هک  ییاھـشفک  دوب 

هکنیا تسا ؟ یروجهچ  شندرک  لمع  تسا ، ناسآ  فرح ]  ] نیا نتفگ  بخ ، تسا . رگراک  یهفیظو  نیا  دریگب ؛ ماجنا  ماکحتـسا  اب  تیفیک و  اب  تسرد و  تسا ، ام  تسد  هک 

ماجنا ار  یراک  هک  یناسنا  نآ  رب  ادخ  تمحر  ماهدناوخ - الاح  ات  راب  اھهد  دیاش  ار  ثیدح  نیا  هدنب  هک   - همکحاف المع  لمع  ارما  محر هللا  دومرف : ربمغیپ  نابز  زا  لاعتم  یادخ 

. دراد یتامازلا  نیا  بخ  دنکیم ، یراکمکحم  دھدیم ، ماجنا  مکحم  ار  نآ  دھدیم و 

رادقم کی  تسا ، ناریدم  یهدھع  رب  رادقم  کی  تسا ، تلود  یهدھع  رب  تامازلا  نیا  زا  رادقم  کی  دربب ؟ الاب  ار  راک  تیفیک  هک  دـنک  ادـیپ  ار  ییاناوت  نیا  رگراک  هک  مینک  راکهچ 

؛ تسا ییازفاتراھم  دربب  الاب  ار  راک  تیفیک  دـناوتب  رگراـک  اـت  دریگب  ماـجنا  دـیاب  هک  ییاـھراک  زا  یکی  تسا . رگراـک  دوخ  یهدـھع  رب  مھ  رادـقم  کـی  تسا ، مدرم  یهدـھع  رب 

، مدرک هیکت  اھیاهفرحینف  یهلئـسم  یور  تسا ، هدمآ  راک  رـس  رب  هک  یراک  ریزو  رھ  یـشرورپوشزومآ ، ریزو  رھ  تسا  اھلاس  هدـنب  دـنتفگ ؛ ناشیا  هک  یاهفرحینف  نیمھ 

هتبلا بخ ، دورب ؛ شیپ  شدوخ  یهبرجت  اب  افرـص  دناوتیمن  هک  هداس  رگراک  درب ؛ الاب  دـیاب  ار  رگراک  تراھم  تسا . یـساسا  راک  کی  نیا  تفرگ ، یدـج  دـیاب  ار  نیا  مدرک ؛ دـیکات 

یارب داد  ماـجنا  دوـشیم  هک  یرگید  یاـھراک  عاوـنا  اـھیاهفرحینف و  نیمھ  تسا ؛ نالوئـسم  یهدـھع  رب  یراـک  تراـھم  تـسا . مزـال  شزوـمآ  اـما  تـسا  رثوـم  مـھ  هـبرجت 

. تسا رثوم  مھ  تلود  تسا ، رثوم  مھ  امرفراک  رگراک ؛ ییازفاتراھم 

نایگنھرف  / ٠٢/١٣/١٣٩۵ ناملعم و  رادید  رد  تانایب 

. دنکیم ادیپ  انعم  یتمواقم  داصتقا  تقونآ  دـعب  میھدـب . شرورپ  میھدـب و  دـشر  نامدوخ  ناوجون  رد  نامدوخ ، ناوج  رد  یتسیاب  ام  هک  تسا  یزیچ  نیلوا  لقتـسم ، تیوھ 

بترم دنھدب و  لیکـشت  مھرـستشپ  هسلج  دص  دننیـشنب  دنیایب  یتلود  یالاب  نیلوئـسم  دریگب ، ماجنا  یتمواقم  داصتقا  میھاوخب  هکنیا  یارب  ام  دـعب  هک  تسین  روجنیا 

ادـیپ ققحت  یتمواقم  داصتقا  نیا  هک  دـننکیم  شالت  دـنراد  بخ  نالا  دریگن . ماجنا  تسا  لماک  هک  یتروص  نآ  هب  الاح  مھ  شرخآ  نـالف ؛ بترم  همانـشخب ، بترم  هماـننیئآ ،

اھهناخ رد  هک   - ار یاهریخذ  کی  هک  مینکیم  تداع  یتقو  . رگید تسا  تخـس  بخ  تسین ، نارگید  لباقم  رد  یگداتـسیا  تمواـقم و  لالقتـسا و  یهیحور  هیحور ، یتقو  دـنک .

بترم میـشورفب ، میرواـیبرد و  بترم  تسا - تفن  نآ  میراد و  دادادـخ  یهریخذ  کـی  مھ  اـم  ناـشدوخ ؛ یارب  دـنرادیم  هـگن  ییاـھهریخذ  رکفاـب  لـقاع و  یاـھهداوناخ  ـالومعم 

چیھ نودب  ریخن ، اما  تسا ، لوبق  لباق  بخ ، یلیخ  تسا ، هدوزفا  شزرا  یاراد  هک  یزیچ  کی  هب  مینکیم  شلیدبت  ار  نیا  تقوکی  هدوزفا ؛ شزرا  نودب  میشورفب ، میروایبرد و 

، تسین ناسمھ  امش  اب  نامیراجت  زارت  ام  هک  دناهدرک  هلگ  ام ، شیپ  دناهدمآ  هک  اھروشک  یاسور  نیا  زا  یضعب  میـشورفیم . میروآیمرد و  طقف ]  ] نیمھ یاهدوزفا ، شزرا 

ام الط ؛ ینعی  تفن  لوپ ، ینعی  تفن  تسا ؛ تفن  شاهدمع  دیرخیم ، امش  هچنآ  هک  ماهتفگ  اھنیا  زا  رفن  نیدنچ  هب  ررکم  هدنب  دیرخیم ، رتمک  دیشورفیم و  رتشیب  ام  هب  امش 

. تسا مھم  اـھنیا  داد . رارق  یراـجت  زارت  باـسح  رد  دوـشیمن  ار  نیا  امـش . هب  میھدـیم  میروآیمرد و  کاـخ  ریز  زا  ار  ناـمتورث  مـیروآیمن ؛ تـسدهب  تـفن  زا  یاهدوزفا  شزرا 

لقتـسم گنھرف  دنکیم ، ادیپ  انعم  تفن  نودـب  داصتقا  دـنکیم ، ادـیپ  انعم  یتمواقم  داصتقا  تقونآ  دوشیم ؛ رود  ناسنا  ندرک  یگدـنز  روجنیا  زا  دوب ، یتقو  لقتـسم  تیوھ 

. دنکیم ادیپ  انعم 

مالسلاهیلع  / ٠٣/٠٣/١٣٩۵ نیسح  ماما  یرادساپ  تیبرت  ىرسفا و  هاگشناد  رد  تانایب 

یبالقنا یھللابزح و  نموم و  یاھناوج  میتفگ  هکنیا  تسا . یداصتقا  تمواقم  یـساسا ، گرزب و  تسایـس  نیا  یداصتقا  شخب  ینعی  یتمواقم ، داـصتقا  میتفگ  اـم  هکنیا 

شخب نیا ، دـننک ، تکرح  تھج  نیا  رد  هک  مینکیم  میدرک و  توـعد  ار  روـشک  یگنھرف  یاھهاگتـسد  یهـمھ  و  دـننکب ، لاـبند  دـننکن و  اـھر  ار  شوـجدوخ  یگنھرف  یاـھراک 

رد ار  ناـشدوخ  یاھدادعتـسا  هک  مینکیم  توعد  روشک  دوجوم  یاھدادعتـسا  یهمھ  زا  هکنیا  تسا . ریبـک  داـھج  تسا ، گرزب  داـھج  نیا  تسا ، تیعبت  مدـع  نیا  یگنھرف 

لابقتسا اھدادعتسا  نیا  زا  هک  مینکیم  توعد  نالوئـسم  ریاس  یتلود و  نالوئـسم  زا  دنروایب و  نادیم  هب  دنروایب و  هنحـص  هب  دنزادنیب و  راک  هب  روشک  نیا  تفرـشیپ  تمدخ 

. تسا ریبک  داھج  نیا  یعامتجا  لاعف  شخب  نآ  نیا  دننکب ،

یربھر  / ٠٣/٠۶/١٣٩۵ ناگربخ  سلجم  یاضعا  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

، ناتـسود هللادـمحب  بخ  منکیم و  دـیکات  منکیم و  رارکت  اـمئاد  هدـنب  هک  یتمواـقم  داـصتقا  نیا  تسا . روجنیمھ  داـصتقا  یهنیمز  رد  تسا ؛ روـجنیمھ  اـھهنیمز  یهمھ  رد 

یوق ام  رگا  داصتقا ، رد  تسا . نیمھ  نیمز ، یور  مینیبب  ار  شجیاتن  هللااشنا  میراودـیما  هک  دریگیم  ماـجنا  دراد  ییاـھراک  دـناهداد و  لیکـشت  یھدـنامرف  تاـیلمع و  داـتس 

هب دنیآیم  ناشدوخ  اھنآ  میروایب ، تسد  هب  یداصتقا  رادتقا  میتسناوت  لخاد  رد  ام  رگا  دوشیم ؛ یدئاز  راک  کی  میرحت  درادن و  ینعم  میرحت  رگید  میدش ، دـنمتردق  میدـش و 

یهنیمز رد  تسا . نیا  راک  تعیبط  دـینکن ؛ میرحت  دـنیوگیم  دـنیآیم  اھنآ  مینک ، میرحت  اـم  رگا  هکلب  دـننکیمن ، میرحت  طـقف ]  ] هن یداـصتقا ؛ طاـبترا  لاـبند  دـنیآیم  یگزویرد ،

. تسا نیمھ  مھ  نوگانوگ  یاھهنیمز  رد  تسا ، نیمھ  مھ  تسایس 

یمالسا  / ٠٣/٠٨/١٣٩۵ یاروش  سلجم  هرود  نیمھد  راک  هب  زاغآ  تبسانم  هب  مایپ 

« يتمواقم داصتقا   » 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 30هاگياپ  هحفص 21 
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. تسا ینوـنک  یروـف  تیوـلوا  ود  یمالـسا ، گـنھرف  یزاـسفرژ  شرتـسگ و  یارب  هنادـجم  شـالت  زین  نآ و  یعطق  تاـمازلا  یهمھ  اـب  مواـقم  داـصتقا  هـب  ندیـشخب  قـقحت 

یعاـمتجا و تلادـع  رارقتـسا  یهدننکنیمـضت  هک  دراد  دوجو  روشک ، تینوـصم  تینما و  ماکحتـسا  یلم و  رادـتقا  هب  طوـبرم  نوگاـنوگ  یاھـشخب  رد  یرگید  مھم  یاـھتیولوا 

. تسا نانآ  دنمشوھ  نھذ  سرتسد  رد  ناگدنیامن و  فیاظو  یهلمجزا  اھتیولوا  نیا  تخانش  تسا . روشک  تفرشیپ  لالقتسا و 

١٣٩۵/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمتفھ  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

عورـش ار  لمع  مادقا و  مرتحم ، تلود  هناتخبـشوخ  لمع .» مادقا و  یتمواقم ، داصتقا  : » میتفگ ام  لاسما  هک  دیآیم ؛ تسدهب  یتمواقم  داصتقا  اب  اھنت  یداصتقا  لالقتـسا 

مدرم ار  نآ  راثآ  انیقی  دورب ، شیپ  ادـج  دـنک و  ادـیپ  همادا  هویـش  نیمھ  اب  توق و  نیمھ  اب  رگا  تسا . هتفرگ  ماجنا  یبوخ  یاـھراک  دـنداد ، نم  هب  هک  یـشرازگ  قبط  دـندرک و 

یناگرزاب یهلماعم  دادرارق  روشک  نالف  اب  ام  دینک  ضرف  دوشب . فیرعت  یتمواقم  داصتقا  نمـض  رد  دیاب  یداصتقا  گرزب  یاھمیمـصت  یهمھ  یتمواقم . داصتقا  دید ؛ دـنھاوخ 

نیمات یجراخ  یراذگهیامرـس  اب  افرـص  روشک  داصتقا  قنور  مینک  لایخ  ام  هکنیا  دریگیم . رارق  یتمواـقم  داـصتقا  یاـجک  رد  نیا  هک  دوشب  مولعم  دـیاب  میدـنبیم ؛ یتعنـص  اـی 

لاعف یجراخ ، یراذگهیامرس  زا  رتمھم  دنکیم . رپ  ار  یتمواقم  داصتقا  لودج  یاھهناخ  زا  یکی  نیا  اما  تسا  یبوخ  زیچ  هتبلا  یجراخ  یراذگهیامرـس  تسا . اطخ  دوشیم ،

نیا رانک  رد  تسا  مزال  هتبلا  مھ  نآ  تسا . رتمھم  نیا  مینک ؛ لاعف  یتسیاب  ار  اھنیا  هک  میراد  یناوارف  یهدـشنلاعف  یاھتیفرظ  ام  تسا . یلخاد  ینورد و  یاـھتیفرظ  ندرک 

؛ دـنروآیم ار  ون  یاھیروانف  هک  دوشیم  هتفگ  یھاگ  هن . دـننک ، یراذگهیامرـس  اجنیا  دـنیایب  اھیجراخ  هکنیا  هب  مینک  لوکوم  ار  زیچهمھ  ام  هکنیا  اما  دـشاب ، هتـشاد  دوجو 

رد دـناهدرک ، تفرـشیپ  ونان  یهنیمز  رد  هک  ام  ناـناوج  نیا  هک  متفگ  نم  دـنرواین ، مھ  رگا  دـنروایب ! رگا  هتبلا ] [ ؛ دـنروایب ار  ون  یرواـنف  هک  میقفاوم  درادـن ؛ یبیع  بوخ ، یلیخ 

، دناهتفرگ رارق  ایند  لوا  روشک  هد  شش ، جنپ ، وزج  اھهنیمز  زا  یرایسب  رد  دناهدرک ، تفرـشیپ  هدیچیپ  یروانف  یاھتخاس  یهنیمز  رد  دناهدرک ، تفرـشیپ  یاهتـسھ  یهنیمز 

جاتحم هک  تسا  ام  زاین  دروم  هک  ار  یرگید  یاھشخب  هک  دییامرفب  ضرف  ای  دننک ؟ حالـصا  ار  ام  یاھهاگـشیالاپ  ای  دنناسرب ؟ رتھب  دیلوت  هب  ار  ام  تفن  یاھهاچ  دنناوتیمن  اھنیا 

. میرادن یتفلاخم  میقفاوم و  نیا  اب  ام  دوشب ، لقتنم  اھیجراخ  اب  ام  تالماعم  رد  یروانف  نیا  رگا  هتبلا  دننک ؟] تسرد   ] میتسھ یجراخ  دیدج  یروانف 

ساسح ردقنیا  تسا ، مھم  ردقنیا  دـننکیم ؛ یدنبطرـش  ام  روشک  یتمواقم  داصتقا  یور  رب  یـسایس  یداصتقا و  لئاسم  ساسح  نارگلیلحت  ایند  رد  زورما  دـینکب ! هجوت 

تیمھا نیا  ردقنیا  دننکیم ! یدنبطرـش  دننکیم ، ثحب  نارگلیلحت  دـسریمن ، ای  دـسریم  هجیتن  هب  تسا ، هدرک  حرطم  ناریا  هک  یتمواقم  داصتقا  نیا  ایآ  هکنیا  یور  رب  تسا .

. دراد

یمالسا  / ٠٣/١۶/١٣٩۵ یاروش  سلجم  ناگدنیامن  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

لاس شش  جنپ  هدنب  بخ  هک  زورما ، طقف ]  ] هن تسا ؛ ام  روشک  رد  یلصا  یهلئـسم  کی  داصتقا  یهلئـسم  اعقاو  زیزع ! نارھاوخ  زیزع ، ناردارب  دینیبب  داصتقا ؛ یهلئـسم  رد 

هک  - یکی هیحان و  ود  زا  میوشیم  دـیدھت  میراد  ام  متفگ  دـیع -  - لاس لوا  تبحـص  رد  نیا ، زا  لبق  لاس  شـش  جـنپ  نم  منکیم . هیکت  داـصتقا  یهلئـسم  یور  اـبترم  هک  تسا 

ام هیلع  یاهبرح  کی  ناونعهب  ار  داصتقا  نمـشد  دوب . هدشن  لامعا  دوبن و  اھمیرحت  زونھ  تقونآ  تسا ؛ نیمھ  مھ  شعقاو  تسا . داصتقا  یهیحان  زا  دوب - رتمھم  مھ  دیاش 

. هدرک ادیپ  ار  شدوخ  هار  هدش و  عیجشت  رتشیب  وا  اذل ] [ ؛ میتحاران میـسرتیم و  یلیخ  هبرح  نیا  زا  هک  میداد  ناشن  میدرک و  یرگیـشان  هدرخکی  دیاش  مھ  ام  هتفرگ ، راکهب 

رد دیاب  هک  تسا  تلود  تسا ؛ تلود  یهدھع  هب  ارجا  هتبلا  مینک . لح  ار  روشک  داصتقا  یهلئـسم  ام  دـیاب  تسا ؛ یمھم  رایـسب  یهلئـسم  داصتقا  یهلئـسم  لاحیایلع ،

؛ دشاب یلخاد  دیلوت  یهلئـسم  یور ] ، ] دشاب دوکر  یهلئـسم  یور  دـیاب  مھم  یهیکت  دـینک . کمک  یلیخ  دـیناوتیم  هنیمز  نیا  رد  امـش  اما  دـنک ، راک  نادـیم  طسو  نادـیم و 

دـشاب نشور  ام  یارب  یتسیاب  دـنکیم ، یداصتقا  لئاسم  یهنیمز  رد  تلود  هک  یتکرح  رھ  متفگ  یتبحـص  کی  رد  دوب  شیپ  زور  دـنچ  نم  تسا . مھم  یلیخ  یلخاد  دـیلوت 

یاجک هک  دشاب  مولعم  دیاب  مینکیم ، ام  هک  یمادـقا  رھ  تسا ؛ ددـعتم  یاھهناخ  زا  هدشلیکـشت  لودـج  کی  یتمواقم  داصتقا  دریگیم . رارق  یتمواقم  داصتقا  یاجک  نیا  هک 

دیاب تسا ؟ یتمواقم  داصتقا  یاجک  نیا  بخ  هک  دندیـسرپ  طوبرم  لوئـسم  نآ  زا  دـنتفرگ و  سامت  اـم  رتفد  دـنکب ، تساوخیم  تلود  یاهلماـعم  کـی  دـنکیم . رپ  ار  لودـج  نیا 

دیلوت یهلئـسم  نیاربانب ، تیدض . طقفهن  دشابن ؛ مھ  یثنخ  دشابن ، یتمواقم  داصتقا  دض  دریگیم ؛ رارق  یتمواقم  داصتقا  یاجک  نیا  هک  دنھدب  حیـضوت  دیاب  دـننک ، حیرـشت 

. تسا مھم  یلیخ  دوکر  جالع  تسا ؛ مھم  یلیخ  یلخاد 

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

ییاشگهرگ مھ  تسا ، یلم  تزع  مھ  یتمواقم ، داصتقا  هنیمز ؛ نیا  رد  دندرک  تبحص  بوخ  یلیخ  افاصنا  ناشخرد  رتکد  یاقآ  بخ  هک  یتمواقم  داصتقا  یهرابرد  هتکن  کی 

دوجوم دـقن  یاھزاین  اھنیا ، دـننام  یلم و  تزع  دـییوگیم  اھینارنخـس  رد  مادـم  دـینکیم و  هیکت  یلم  تزع  یور  هک  امـش  هک  نم  زا  دـندرک  لاوس  نوچ  ار  نیا  تسا . یلعف 

دوشب و یئارجا  هدـش - هتـساوخ  هدـش و  هتفگ  هک  روطناـمھ   - هملک یعقاو  یاـنعم  هب  هچناـنچرگا  یتمواـقم  داـصتقا  تسا : نیمھ  اـم  باوـج  دـینکیم ؟ راـک  هچ  ار  هعماـج 

. یلخاد دیلوت  هب  یلخاد ، تاناکما  هب  یلخاد ، یاھتیفرظ  هب  تسا  یکتم  نوچ  دنکیم ؛ نیمات  ار  روشک  یاھزاین  مھ  دنکیم ، نیمات  ار  یلم  تزع  مھ  دوشب ، لمعومادقا 

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

ام ینعی  تسا ، یتسرد  فرح  نیا  امیپاوھ ؛ غارس  دنوریم  دننک  تسرد  ار  هداج  هکنیا  یاج  هب  الاح  هک  دش  هتفگ  نیا  بخ  یتمواقم . داصتقا  هب  طوبرم  یاھراک  الثم ]  ] الاح

یتلود نوگانوگ  یاھهاگتـسد  یدروم  یاھیریگمیمـصت  رد  دـناوتیمن  یربھر  هک  ماهتفگ  البق  اـھراب  مھ  نم  دیـشاب و  هتـشاد  هجوت  ار  نیا  اـھتنم  میراد ؛ ار  لاکـشا  نیا  مھ 

. دوشیمن نیا  دشابن ؛ نیا  دشاب ، نیا  دیوگب  مادم  دوشب و  دراو  مادم 

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

، میاهتفگ ار  نیا  دریگیم . رارق  یتمواقم  داصتقا  یاجک  رد  اھامیپاوھ  نیا  دیرخ  دینیبب  دینک  هاگن  دیفظوم  امش  میتفگ  یتمواقم  داصتقا  حالطصاهب  هاگرارق  نیمھ  هب  یتح  ام 

. تسین ام  یهفیظو  فیلکت و  نیا  هن ، میوشب ، عنام  میورب و  ولج  هکنیا  اما  میھدیم ، رکذت 

ادـخ هللااشنا  الاح  دـننکیم . دـنراد  هک  ار  ییاھراک  دـنکیم  دـصر  دراد  اـمئاد  مھ  اـم  رتفد  دریگیم و  ماـجنا  یتمواـقم  داـصتقا  دروم  رد  دراد  مھ  یداـیز  یاـھراک  لاـحیایلع ،

نم دیوشب ، قفوم  اھامش  رگا  دینادب  امـش  ار  نیا  هک  یتلود  نیلوئـسم  هب  متفگ  نم  میوشیم . لاحـشوخ  ام  دنھدب . ماجنا  راک  دنناوتب  دنورب ، شیپ  دنناوتب  دنک  ناشکمک 

اعد ام  تسا . همھ  یارب  تسا ، تلم  یارب  تسا ، یربھر  یارب  تسا ، ماـظن  یارب  راـختفا  نیا  دـنک ، ادـیپ  قیفوت  یتمواـقم  داـصتقا  ماـجنا  رد  تلود  رگا  موشیم . لاحـشوخ 

. دنوشب قفوم  دنناوتب  هکنیا  ات  دننک  راک  دیاب  دیوشب و  قفوم  اھامش  هک  مینکیم  کمک  مینکیم و 

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

یهرابرد دینکیم ، راھظا  ار  ناتهدیقع  اکیرمآ  اب  طابترا  هک  دییامرفب  ضرف  یهرابرد  دینکیم ، راھظا  ار  نآ  دیراد و  یاهدـیقع  ماجرب  یهرابرد  الثم  وجـشناد  ناونعهب  امـش  یتقو 

یهیحور رد  نیا  لدتـسم ؛ مکحم ، یبالقنا ، تسا  یاهدیقع  هدیقع ، نیا  دینکیم ، راھظا  ار  ناتهدیقع  روشک  یهدنیآ  یهرابرد  دینکیم ، راھظا  ار  ناتهدیقع  یتمواقم  داصتقا 

. دراذگیم رثا  نمشد 

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

؛ روشک مھم  لئاسم  رد  دییوگب ؛ ار  ناتتارظن  ار ، ناتیاھفرح  دینک ؛ نییبت  دیاب  یناسرب . دیاب  ار  فرح  تسا ، ندناسر  وت  یهفیظو  دیوگیم  ادـخ  ربمغیپ  هب  غالبلا ؛ کیلع  امناف 

اھیلیخ یارب  دـینک ؛] نییبت   ] اکیرمآ اب  طابترا  یهلئـسم  رد  تسا - روشک  مھم  لئاسم  اھنیا   - یملع تفرـشیپ  یهلئـسم  رد  دـینک ، نییبت  یتمواقم  داصتقا  یهلئـسم  رد 

« يتمواقم داصتقا   » 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 30هاگياپ  هحفص 22 
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ییوجـشناد یهعومجم  یارب  تسا ، نشور  رگا  دـینک ؛ نشور  ناتدوخ  یارب  دـیورب  تسین ، نشور  رگا  دـیتسھ ، ییوجـشناد  یاـھهعومجم  هک  امـش  یارب  تسین . نشور 

. دینک نییبت 

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

مھ دوشیم  اما  دـشابن  یتمواقم  داصتقا  عقاورد  دوشب و  ارجا  یتمواقم  داصتقا  ماـن  هب  یزیچ  تسا  نکمم  هلب ، تسا . یمھم  ناـمتفگ  یلیخ  یتمواـقم  داـصتقا  ناـمتفگ 

نم هب  هک  یروطنآ  دریگیم ؛ ماجنا  دراد  یبوخ  یاھراک  ارھاظ  نالا  دشاب . نآ  زا  یشخب  لقاال  ای  دشاب ؛ یتمواقم  داصتقا  الماک  دوشب و  ارجا  یتمواقم  داصتقا  مان  هب  یزیچ 

الامتحا تسا . یاهدننکدنسرخ  اتبـسن  یاھـشرازگ  دوشیم ، هداد  نم  هب  مھ  نیلوئـسم  یاھتیلوئـسم  زا  نوریب  یاھـشرازگ  نیلوئـسم ، صخـش  شرازگ  هن  دنداد ؛ شرازگ 

؛ تسا یناسنا  بتارمهلـسلس  کی  نییاپ  ات  الاب  زا  لـمع ، بتارمهلـسلس  نیا  هک  ماهتفگ  هشیمھ  نم  دـنک . ادـیپ  همادا  اـھنیا  هک  یطرـش  هب  دریگب  ماـجنا  یبوخ  یاـھراک 

لثم دریگیمن . ماجنا  راک  دھدب  ماجنا  دھاوخن  ناشیکی  رگا ] ، ] یاهطـساو شـش  جنپ  بتارمهلـسلس  نیا  رد  دنراد ؛ مزع  دنراد ، هدارا  دـنراد ، لد  دـنراد ، زغم  اھناسنا  یهمھ 

. دنتسھ اھناسنا  دنمزع ؛ یاراد  دناهدارا ، یاراد  ناشهمھ  طسو  یاھمیس  نیا  هن ، دوشب ؛ نشور  غارچ  دص  یدز ، ار  همکد  اجنیا  امش  هچنانچرگا  هک  تسین  قرب  میس  کی 

نیا دـینک . اـفیا  شقن  هنیمز  نیا  رد  دـیناوتیم  اھامـش  دوشب و  یمئاد  یهبلاـطم  دـیاب  دوشب ، دـصر  دـیاب  دوشب ، یریگلاـبند  دـیاب  دوـشب ، لرتـنک  دـیاب  دوـشب ، تراـظن  دـیاب 

، تسا یتمواقم  داصتقا  یهلئسم 

بالقنا  / ١٩/٠۵/١٣٩۵ ربھر  اب  تاعالطا  ترازو  ناریدم  نانواعم و  ریزو ، رادید 

. دوش هدید  لمع  رد  اھراک  یهجیتن  دیاب  اما  تسا  هدش  زاغآ  هنیمز  نیا  رد  زین  ییاھراک  هک  تسا  یتمواقم  داصتقا  روشک ، تالکشم  زا  تفرنورب  جالع 

تلود  / ٠٣/٠۶/١٣٩۵ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

یاھهرگ تالکشم و  یداصتقا و  لئاسم  داصتقا و  یهلئسم  روشک ، لوا  یهلئسم  زورما  ام ، رظن  هب  دندرک . هراشا  هکنانچمھ  تسا ؛ داصتقا  لئاسم  هب  طوبرم  لوا  لصفرس 

نم  » دنیوگیم ناشیا  هکنیا  الاح  بخ  یتمواقم ؛ داصتقا  یھدنامرف  داتس  زا  دنداد  یریگناھج  رتکد  یاقآ  ار  یبوخ  شرازگ  کی  دوشب . لح  یتسیاب  اھنیا  هک  تسا  یداصتقا 

روھمج سیئر  یاقآ  بخ ، دننک ؛ یھدنامرف  هملک  یعقاو  یانعم  هب  ناشیا  هک  تسا  نیا  نامعقوت  ام  تسین ، نم  یارب  یبوخ  ربخ  اعقاو  نیا  هدرکن ،» ادیپ  شیازفا  متارایتخا 

رد نوچ  دـننک ؛ یھدـنامرف  هملک  یعقاو  یانعم  هب  اعقاو  دـنناوتب  روطنیمھ  هک  تسا  بوخ  نیاربانب  میراد و  لوبق  ار  ناشیا  هک  مھ  ام  دـنراد ، دامتعا  اتقیقح  ناشیا  هب  مھ 

اھهتسب هژورپ و  تسیود  دودح  تسا ؛ یبوخ  شرازگ  شرازگ ، مدرک ؛ هاگن  نم  ار  شرازگ  نیا  درک . مھاوخ  ضرع  هک  تسھ  یتاکن  هتفرگ  ماجنا  هک  ییاھراک  نیمھ  یهنیمز 

راک هک  تسا  ییاھراک  اھنیا  تسا ؛ مھم  هدمآ و  شرازگ  نیا  رد  هک  تسا  ییاھزیچ  اھنیا  یـصوصخ ، شخب  هب  مامتهمین  حرط  یراذگاو ٢۵٠٠  دیلوت ، زا  تیامح  یاھهمانرب  و 

: دراد دوجو  هتکن  دنچ  نکل  تسا ؛ یندرکهضرع 

همـشچ زا  هک  ار  یبآ  نیا  میورن و  طخ  رخآ  ات  رگا  اـما  مینکیم ، مھ  رارـصا  مینکیم ، مھ  غـالبا  میریگیم ، یمیمـصت  کـی  اـم  دـینیبب ، اـھحرط ؛ یعطق  ققحت  یارب  یریگیپ  ـالوا 

نیا دروم  رد  تلود  رد  ناـشیا  راـکمھ  یهعومجم  ناـشیا و  هک  ار  ییاـھراک  نیا  یهمھ  هک  تسا  یتـقو  نآ  ماـمت  راـک  تسین ؛ ماـمت  راـک  میناـسرن ، هعرزم  هب  هدـش  یراـج 

لوا یهلئسم  نیا  ار ؛ اھراک  نیا  دننک  لابند  مدقهبمدق  دننک و  بیقعت  ینعی  دسرب ؛ هجیتن  هب  اھحرط  نیا  کیکی  دناهداد ، ماجنا  یتمواقم  داصتقا  یھدنامرف  داتـس  یاھراک 

. دریگب ماجنا  هللااشنا  دیاب  تسا و  مھم  یلیخ  هدنب  رظن  هب  هک  تسا 

یاھتیلاعف زا  ولمم  راشرس و  دراد و  یمیظع  یاھتیلاعف  روشک  یتلود ؛ هچ  یـصوصخ ، شخب  هچ  دراد ، دوجو  روشک  رد  داصتقا ، یهصرع  رد  یمجحرپ  یاھتیلاعف  هکنیا  مود 

اھتسایـس نیا  اب  هک  دراد  دوجو  یتیلاعف  کی  رگا  اھتسایـس و  نیمھ  اب  دـننک  وسمھ  ار  اھتیلاعف  نیا  هک  دـنراذگب  ار  ناشدوخ  شالت  مامت  نیلوئـسم ] . ] تسا یداـصتقا 

، بخ دریگیم ، ماجنا  دراد  راک  یلیخ  یعقاو - داصتقا  نآ   - داصتقا یعقاو  یهصرع  رد  تسا . یـساسا  یاـھراک  زا  یکی  نیا ، اـعقاو  ینعی  دـنریگب ؛ ار  شیولج  تسین ، وسمھ 

نیا لقاال  دوشن ؛ کمک  لقاال  ای  دوشب  یریگولج  تسین  هک  ییاھنآ  دوشب ، جیورت  تسھ  هک  ییاھنآ  تسین ؛ اھنآ  زا  یضعب  تسا ، اھتسایس  نیا  اب  قبطنم  اھنآ  زا  یضعب 

، صوصخب راک  نیا  دروم و  نیا  هک  دوشب  لاوس  هک  یزاجح  یاقآ  بانج  یهلیـسوهب  مداد  ماغیپ  دوب ، حرطم  هک  ییاھزیچ  نیا  زا  دروم  ود  یکی  رد  نم  دوشن . کـمک  هک  تسا 

یهعوـمجم رد  دریگیم ، ماـجنا  هـک  ییاـھراک  نـیا  زا  مادـکرھ  ینعی  دـشاب ؛ حیـضوت  لـباق  دـیاب  نـیا  تـسیچ ؟ یتمواـقم  داـصتقا  یاھتسایـس  یهعوـمجم  رد  شھاـگیاج 

. دشاب هتشاد  اج  تسیاب  دناهدرک  میظنت  تلود  یهعومجم  ناشیا و  هک  ییاھتسایس 

بخ هک  مھ  هدازتمعن  یاـقآ  میتـشاد ، رادـید  مھ  یتـجح  یاـقآ  اـب  اریخا  دـندرک ؛ هراـشا  هناتخبـشوخ  هتبلا  دوشب . هدروآ  راـک  یاـپ  روشک  یاـھتیفرظ  یهمھ  موس ؛ یهتکن 

اعقاو یزرواشک ، تعنص و  صوصخ  رد  صوصخب  دنیوگب - یبلطم  هک  میدرکن  هدافتسا  اھنیا  زا  زورما  بخ   - دونشیم مدآ  دوشیم و  شخپ  نآ  دننام  تاعوبطم و  رد  ناشتانایب 

هب ادعب  هک  تسھ  یفرح  کی  لگنج ، یهنیمز  رد  یزرواشک و  دروم  رد  نم  الاح  تسا . هداعلاقوف  اھتیفرظ  ینعی  راک ، یاپ  دیایب  یتسیاب  اھنیا  هک  دراد  دوجو  یدایز  یاھراک 

. تفگ مھاوخ  ناشیا  هب  یصوصخ  هللااشنا  درک ؛ مھاوخ  ضرع  یتجح  یاقآ  دوخ 

مراھچ ، یهتکن 

یـضعب  - دـش دـیکات  دـش و  هیکت  اھنیا  دـننام  ناینبشناد و  یاھتکرـش  ناـینبشناد و  داـصتقا  ملع و  یهلئـسم  رب  یراتـس ، رتکد  یاـقآ  یاھتبحـص  رد  دـینیبب  تسا ؛ یزاـس 

ملع دیلوت  یرازفامرن و  تضھن  یملع و  مدقم  طوطخ  نتـسکش  ثحب  هک  یتقو  ینعی  تسا . هلاس  هدزاود  هد  نامتفگ  کی  زا  یـشان  نیا  دـندرک - هراشا  مھ  رگید  ناتـسود 

یهعومجم الثم  منیـشنیم و  اجنیا  هک  تاقوا  یھاگ  هدنب  هک  دوشیم  نیا  هجیتن  دوشیم ، نامتفگ  هب  لیدبت  اھهاگـشناد و  رد  دوشیم  هتفگ  دوشیم ، لابند  دوشیم ، حرطم 

دوشیم نیا  دـننکیم ؛ نایب  هبلاطم  ناونع  هب  ار  اھفرح  نامھ  دـنراد  اھنیا  میتفگ ، الثم  ام  هک  ار  ییاھفرح  نامھ  منیبیم  دـنیآیم ، داتـسا - هچ  وجـشناد ، هچ   - یھاگـشناد

رد یاهتـسھ ، لئاسم  رد  ییاضف ، لئاسم  رد  زورما  ام  دـیآیم . شیپ  یملع  یاھتفرـشیپ  نیا  تقونآ  دـش ، روجنیا  یتقو  تسا ؛ بوخ  نیا  تسا ، ناـمتفگ  نیا  ناـمتفگ ،

یتـقو تسا . یزاـسنامتفگ  نـیمھ  زا  یـشان  اھتفرـشیپ  نـیا  مـیراد ؛ یمھم  یاھتفرـشیپ  مـیراد ، یداـیز  یاھتفرـشیپ  نوگاـنوگ ، دراوـم  رگید  یتـسیز و  یرواـنف  رد  وناـن ،

هک دـیآیم  دوجو  هب  یھارگرزب  کی  عیـسو و  یهداج  کی  هناک  دـیآیم ؛ دوجو  هب  یاهزیگنا  کی  همھ  رد  ینعی  داـتفا ، دـنھاوخ  رکف  نیا  هب  همھ  تقونآ  دـش ، یزاـسنامتفگ 

یراک دـیابن  دوشیمن ، یزاسنامتفگ  یتمواقم » داصتقا   » یهملک رارکت  اب  هتبلا  تسا . مھم  یلیخ  یزاـسنامتفگ  نیارباـنب  دـننک ؛ تکرح  هارگرزب  نیا  زا  دـننکیم  لـیم  همھ 

. دوشب نایب  اھنیا  دننام  حیضوت و  اب  نییبت و  اب  هکلب  هن ، دتفیب ؛ نھد  زا  هک  مینک  رارکت  ردق  نیا  روطنیمھ  ار  فرح  هملک  نیا  هک  درک 

هاگتسد و دینیبب ، تسا . یشھج  راک  کی  تسا ، راظتنا  دروم  هک  یزیچ  نآ  یتمواقم  داصتقا  رد  هک  تسا  نیا  منکیم - ضرع  یریگناھج  یاقآ  هب  نم  ار  نیا   - یدعب یهتکن  و 

دراد هک  یداصتقا - یهناگنیدـنچ  یاھهناخترازو  نیا  فلتخم  یاھـشخب  یهمھ  رد   - داصتقا یاھهنیمز  رد  دراد  یایلومعم  یاھراک  دراد ، یفراعتم  یاـھراک  کـی  بخ  تلود ،

. تسا یـشھج  راک  کی  تسا ، هداعلاقوف  راک  کی  تسا ، رظن  دروم  یتمواقم  داصتقا  رد  هک  ییاھزیچ  یهلمج  زا  اما ] [ ؛ دریگب ماجنا  دـیاب  بخ  هک  اھراک  نیا  دریگیم ؛ ماجنا 

، تسا لیبق  نآ  زا  نیا  تسا ؛]  ] بوخ راک ، نیا  یتعنـص ،» دـحاو  رازھ  تفھ  یزادـناهار   » دـنتفگ روھمج  سیئر  یاقآ  هکنیا  ماهدرک - تشاددای  اجنیا  نم   - دـییامرفب ضرف  الثم 

یاھهاگتـسد فراعتم  یلومعم و  راک  زا  رتارف  نیا  ینعی  تسا ، بوخ  نیا  بخ ، یلیخ  میزادنایم ، هار  ام  ار  یتعنـص  دحاو  رازھ  تفھ  دنتفگ  ناشیا  دـینک ؛ لابند  ار  راک  نیا 

[ ینعی ، ] یدعب یهتکن  مھ  نیا  تسا ؛ بوخ  یلیخ  اھنیا  دینکب ، لابند  ار  اھنیا  دراد ، یداع  زا  رتارف  یاھتفرشیپ  دراد ، یـشھج  یاھهبنج  هک  ار  ییاھزیچ  روجنیا  تسا . ام 

. دیھاوخب اھنیا  زا  ار  اھراک ]  ] نیا هک  دیوشن  عناق  یداصتقا  یاھهاگتسد  یلومعم  یهرمزور  یاھراک  هب 

: تسین یلکشم  یاھراک  ینعی  تسا ، نکمم  یلو  تسا  یاهشیر  هک  تسا  ییاھراک  یداصتقا ، لئاسم  یهنیمز  نیا  رد  مھ  رگید  یهتکن  کی 

جراخ زکرمت  تلاح  زا  ار  اھیریگمیمصت  دیورب  ینعی  راک ، نیا  تسا  بوخ  دنتسھ - رکف  نیا  هب  هناتخبـشوخ  دندرک و  هراشا  الاح  هک  « - اھناتـسا رد  یریگمیمـصت  عیزوت   » الثم

ملع هچ  رھ  امش  متفگ  [ ٧] فیس یاقآ  و  [ ۶] داصتقا مرتحم  ریزو  یاقآ  هب  زور  نآ  نم  دیلوت ؛» یوس  هب  یکناب  تالیھـست  تیادھ   » ای دینک . عیزوت  اھناتـسا  حطـس  رد  دینک و 

نیا دشاب ؛ نیا  ناترنھ  یهمھ  ینعی  دیلوت ، تمس  هب  دینک  تیادھ  ار  نیگنـس  میظع  یگنیدقن  نیا  هکنیا  یارب  دیزادنیب  راک  هب  ار  نآ  زورما  دیاهدناوخ ، سرد  هچ  رھ  دیراد و 

« يتمواقم داصتقا   » 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 30هاگياپ  هحفص 23 
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یھاگ یتارداـص ؛» یاـھقوشم  . » تسا مھم  نکمم - تسا  یراـک  دنتـسھ ، راـک  سار  رد  هک  یناـیاقآ  یارب  ینعی  نکمم ؛ تسا  یراـک  نم  رظن  هب  هک   - دریگب ماـجنا  رگا  راـک 

؛ دزرلیم شلد  ینعی  تسین ، راودـیما  تسا  تارداص  لھا  هک  یـسک  نآ  دـنکیم ، ادـیپ  رییغت  دوشیم ، داـیز  مک و  تسین ؛ اـھقوشم  نیا  رد  تاـبث  اـما ] ، ] میراد قوشم  تاـقوا 

هک تسا  یزرواشک » تالوصحم  یاھب  تخادرپ   » یهلئسم مھ  یکی  دشاب .] مھم  مھ   ] شیاھقوشم یتسیاب  تسا ، مھم  یلیخ  یدج و  یلیخ  تارداص  یهلئسم  نوچ 

. تسا یمھم  یهلئسم  مھ  نیا 

ار مالقا  نیا  زا  یـضعب  هک  دـنتفگ  ام  هب  لئاسم ، نیا  اب  نیطبترم  زا  یـضعب  هتبلا  تسا ؛ مھم  رایـسب  قاچاق -] یالاک   ] مادـھنا یهلئـسم  نیمھ   - قاچاق اـب  یدـج  یهزراـبم 

، ار سنج  دـننک  مدـھنم  امتح  میتفگ  ام  هکنیا  منکیم . مـالعا  نـالا  ار  نیا  نم  ینعی  مرادـن ، یفرح  ار  نیا  بخ ، یلیخ  درک ؛ رداـص  دـنادرگرب و  ینعی ] ، ] درک رداـصزاب  دوشیم 

ار روشک  رازاب  هک  ییاھنیا  مییوگیم ،] ار   ] گرزب یاھراک  قاچاق و  یاھدناب  ام  تسین ؛ اھنیا  دننام  اھربهلوک و  نیا  لماش  یئزج و  یاھقاچاق  نآ  لماش  نیا  ار ، قاچاق  سنج 

. دھدیم رارق  ریثات  تحت 

راذگهیامرس نیرفآراک و  هک  دوشیم  دیدش  ردق  نآ  یرالاسناوید  تاقوا  یـضعب  منکب . رارکت  مھاوخیمن  الاح  رگید  هک  تسا  یایمیدق  ثحب  هک  مھ  یرالاسناوید  یهلئـسم 

. دنکب یراک  تسین  هدامآ  دوریم و  رس  شاهلصوح  رگید  الصا  هک  دنکیم  هلصوحیب  ار 

هب همھ  هک  دوب - فارتعا  انعم  کی  هب   - عقاو رد  دندرک  فارتعا  دندرک و  نایب  اجنیا  یراتـس  یاقآ  دـمحلا  الاح  بخ  ناینبشناد ؛ داصتقا  زا  یدـج  تیامح  یهلئـسم  مھ  یکی 

هدش روجنیا  اعقاو  رگا  دننکب . کمک  یتسیاب  اھهاگتـسد  یهمھ  دننکب ، کمک  یملع  تنواعم  هب  همھ  یتسیاب  تسا ؛ کمک  هب  جایتحا  اعقاو  دـننکیم ؛ کمک  دـنراد  ناشیا 

ناوتب دیاش  میریگب . یدج  اعقاو  ار  ناینبشناد  یاھتکرـش  نیا  میریگب ، یدج  ار  ناینبشناد  داصتقا  یهلئـسم  دیاب  ام  دمحلا . بخ  دـننکیم ، کمک  امـش  هب  همھ  هک  الاح 

ار فلتخم  یاھـشخب  دـنورب و  شیپ  اھتمـسق  نیا  رد  اعقاو  دـنناوتیم  دوشب ، اھنیا  هب  یکمک  کی  رگا  هک  دـنراک  یهدامآ  اھنیا  هک  دنتـسھ  روشک  رد  نالا  ناوج  اـھنویلیم  تفگ 

. دننک لاعف ] ]

لوق هب  نیا  زا  یخرب  هک  تسا - بوخ  دننکب  لابند  هللااشنا  رگا  روھمج  سیئر  یاقآ  بانج  ار  نیا  الاح  هک   - یتلود یاھشخب  زا  یخرب  دراوم و  زا  یخرب  رد  یتح  مدینش  نم 

ینعی دنھدیمن ! دـھدب ، ماجنا  ار  راک  نیا  دـناوتیم  هک  یلخاد  ناینبشناد  تکرـش  نیا  هب  اما ] ، ] دـنھدیم اھنآ  هب  مھ  تاناکما  دـننکیم و  لوبق  اھیجراخ  زا  ار  اھهژورپ  نایاقآ 

. تسا مھم  درک و  لابند  درک و  بیقعت  نم  رظن  هب  دـیاب  ار  اھنیا  تسھ ؛ هک  تسا  ییاھـشرازگ  اما  دـشاب ، عقاو  فالخ  هللااشنا  هک  هدیـسر  ام  هب  هک  تسا  ییاھـشرازگ  نیا 

. درذگیم مھ  تقو  الاح  هک  تسھ  اھهنیمز  نیا  رد  فرح  یلیخ  الاح  اھاتسور . یهلئسم  و  ناینبشناد . داصتقا  دروم  رد  مھ  نیا 

تلود  / ٠٣/٠۶/١٣٩۵ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

اعقاو ینعی  میراد ؛ ریخاـت  اـم  مشـش ، یهماـنرب  یهلئـسم  رد  هک  تسا  هماـنرب  یهلئـسم  رخآ - هب  کـیدزن  اـی  تسا  شنیرخآ  رھاـظلایلع  نـیا  رگید  هـک   - مشـش لـصفرس 

مھ دنکیم ، داجیا  یگنھامھ  مھ  همانرب ، تسا ؛ مھم  ردقچ  همانرب  هک  دـینادیم  تسا و  نشور  اھامـش  یارب  همانرب  تیمھا  بخ ، تسا . یمھم  رما  کی  مشـش  یهمانرب 

ام دش ، عطق  طسو  رد  اج  کی  اھهمانرب ، یهریجنز  نیا  هچنانچ  رگا  ینعی  دناسریم ؛ زادنامشچ  فادھا  هب  ار  ام  یپردیپ -  - اھهمانرب یهریجنز  مھ  دـنکیم ، داجیا  ییازفامھ 

: تسا صخـشم  یـساسا  نوناق  رد  هک  دراد  مھ  یدـنیآرف  کی  همانرب  ـالاح  بخ ، دراد . تیمھا  یلیخ  هماـنرب  نیارباـنب ، تسا ؛ نشور  نیا  میـسرب ، هجیتن  نآ  هب  میناوتیمن 

مزلم همھ  هک  دوشیم  نوناق  هب  لیدـبت  همانرب  نیا  دـعب  دـنکیم ، هیھت  ار  همانرب  تلود  اھتسایـس ، نیا  ساسارب  دوشیم ، مـالعا  دوشیم و  غـالبا  هک  تسا  ییاـھتسایس 

شیپ دـیھدب و  ماجنا  رتدوز  هچرھ  نم  رظن  هب  ار  راک  نیا  دریگیم . رارق  دـنیآرف  نیا  رد  همانرب ، راک  ناـیرج  رد  مھ  سلجم  نیارباـنب  دـننک ؛ لـمع  هماـنرب  نیا  تاـیئزج  هب  دنـشاب 

. دشاب دیاب  یتمواقم  داصتقا  نامھ  داصتقا ، شخب  رد  راک : ساسا  مھ  همانرب  رد  هتبلا  دوشب . فقوتم  نیا  زا  شیب  هیضق  نیا  هک  دیراذگن  دیربب ؛

ریدغ  / ٣٠/٠۶/١٣٩۵ دیع  تبسانم  هب  مدرم  فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

یاـھلالتخا اـھدوبمک و  اـھزاین و  هب  اـم  نانمـشد  دـناهتخود  مشچ  زورما  دـنکن . هدافتـسا  نمـشد  اـم  یاھفعـض  زا  هک  مینک  حالـصا  مینک ، تسرد  یتسیاـب  ار  ناـمدوخ  اـم 

رارکت مییوگیم ، لاس  رخآ  لاس ، طسو  لاس ، لوا  بترم  لاس  دنچ  نیا  رد  اھنیا  دـننام  یتمواقم و  داصتقا  داصتقا ، یهلئـسم  هب  عجار  بترم  ام  هکنیا  روشک . لخاد  یداصتقا 

، دوشب یلاخ  مدرم  بیج  دشاب ، دب  مدرم  عضو  دـننک ، بارخ  ار  روشک  داصتقا  دـنھاوخیم ] . ] تسا هدرک  هجوت  صاخ  یهطقن  نیا  هب  نمـشد  هک  تسا  نیا  رطاخهب  مینکیم ،

یـضاران یمالـسا  ماظن  زا  مالـسا و  زا  ار  مدرم  تسا . نیا  فدـھ ، دـنوشب ؛ یـضاران  اـت  دوشب  مک  ناشدـیرخ  تردـق  دوشب ، شزرایب  مدرم  لوپ  دوشب ، مک  مدرم  تاـناکما 

. دنوشب فرـصنم  یمالـسا  ماظن  زا  مالـسا و  زا  عضو ، یبارخ  رطاخهب  ات  دوشب  بارخ  مدرم  عضو  هکنیا  یارب  دننکیم  هیکت  داصتقا  یور  اذل  تسا . نمـشد  فدـھ  نیا ، دـننک ؛

نوگاـنوگ نیلوئـسم  یهفیظو  تسھ ، سلجم  یهفیظو  تسھ ، تلود  یهفیظو  همھ ؛ یهفیظو  دـنک ؟ یگداتـسیا  تیعـضو  نیا  لـباقم  رد  هک  تـسیک  یهـفیظو  نـیا  بـخ 

. میھدب ماجنا  دیاب  میراد ، هفیظو  همھ  تسھ . مھ  مدرم  داحآ  یهفیظو  تسھ ،

ناھفصا  / ٠٨/٢۶/١٣٩۵ مدرم  رادید  رد  تانایب 

ناـنچنآ ادـخ - هار  رد  لاـم  قاـفنا   - قاـفنا رد  ناھفـصا  مدرم  مراد . ار  هدـیقع  نیمھ  مھ  هدـنب  هلب ، یتمواـقم ؛ داـصتقا  یهـنیمز  رد  ناھفـصا  مدرم  تاـکرح  هـب  دـندرک  هراـشا 

. تسا بوخ  شیودرھ  دنتفایم ؛ ولج  نارگید  زا  مھ  تمـسق  نیا  رد  زاب  هک  دننکیم  ییوجهفرـص  یلومعم  یگدنز  رد  اما  دنتفایم  ولج  نارگید  زا  هک  دـننکیم  یتسدهداشگ 

مھ یتقو  تسا ؛ یناھفـصا  تیـصوصخ  نامھ  نیا  مینکب ، ییوجهفرـص  مینک ، جرخ  یلومعم  یگدـنز  رد  مینک ، جرخ  یـصخش  یگدـنز  رد  میھاوخیم  یتقو  ار  لاـم  هکنیا ] ]

روـطنیا  ] ناھفـصا رد  فـلتخم  یاھـشخب  نیریخ  تسا . یناھفـصا  تیـصوصخ  مھنیا  مینک ، یتسدهداـشگ  زاـب  مینک ، فرـصم  یموـمع  ییادـخ و  یاـھهار  رد  میھاوـخیم 

[. دنتسھ

ناھفصا  / ٠٨/٢۶/١٣٩۵ مدرم  رادید  رد  تانایب 

یهطقن کی  روشک  داصتقا  نمـشد ، رظن  زا  هدـش . زکرمتم  ام  روشک  داصتقا  یور  نمـشد  تسا ؛ داصتقا  یهلئـسم  تسا ، مھم  یلمع  ظاحل  زا  هک  ییاـھزیچ  زا  یکی  زورما 

داصتقا یور  دـیاب  دـنکب ؛ لامعا  یمالـسا  یروھمج  دروم  رد  ام و  زیزع  روشک  دروم  رد  ار  شدوخ  وس  دـصاقم  فعـض ، یهطقن  نآ  رب  یهیکت  اـب  دـناوتیم  وا ]  ] هک تسا  یفعض 

شیازفا یجراخ  یاھهناکت  لباقم  رد  ار  روشک  ماکحتسا  دنکیم و  مک  نارگید  هب  ار  ام  جایتحا  دشوجیم و  نورد  زا  هک  یداصتقا  ینعی  یتمواقم ، داصتقا  متفگ  نم  درک .] راک  ]

عقوت و نیا  دننیبب ؛ ار  نیا  مدرم  دریگب و  رارق  مدرم  مشچ  یولج  رد  دیاب  لمع  مادـقا و  نیا  لمع ،» مادـقا و  یتمواقم ، داصتقا  . » تسا یتمواقم  داصتقا  یانعم  نیا  دـھدیم ؛

لمع مادقا و  یاھهصخاش  مییوگیم . اھنآ  هب  میراذگیم و  نایم  رد  ابترم  نیلوئسم  اب  ام  ار  لئاسم  نیا  میراذگیم ؛ نایم  رد  مھ  اھنآ  اب  هک  تسا  نیلوئـسم  زا  ام  یهتـساوخ 

. داد ناشن  دیاب  ار 

نایجیسب  / ٠٩/٠٣/١٣٩۵ رادید  رد  تانایب 

، میدرک ضرع  ام  هک  یتمواقم  داصتقا  نیا  تسا . تسرد  الماک  دندرک و  راھظا  نالا  اجنیا  نایاقآ  هک  نیمھ  رالاسمدرم ؛ دوشیم  داصتقا  دوشب ، داصتقا  دراو  جیسب  هچنانچرگا 

رد تسا ، روجنیمھ  یعامتجا  نوگانوگ  یاھتفرـشیپ  رد  تسا ، روجنیمھ  ملع  رد  رالاسمدرم ؛ یتمواقم  داصتقا  دوشیم  دنک ، هدافتـسا  جیـسب  تردق  توق و  زا  دناوتب  رگا 

. تسا جیسب  ینید ، یرالاسمدرم  رھظم  تسا ؛ روجنیمھ  تسایس 

نایجیسب  / ٠٩/٠٣/١٣٩۵ رادید  رد  تانایب 

ار بلاطم  نیا  مینکیم و  تبحص  جیسب  هب  عجار  یتقو  ام  ینعی  دھدب . یرای  لمع  رد  مھ  یراذگفدھ ، رد  مھ  یھدتھج ، رد  مھ  ار ، لوئسم  یاھهاگتسد  دناوتیم  جیسب 

« يتمواقم داصتقا   » 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 30هاگياپ  هحفص 24 
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ماجنا ار  اھنآ  دیاب  هک  دراد  ییاھتیلوئسم  دراد ، یفیاظو  هیرجم  یهوق  ریخن ، میشارتب ؛ بیقر  کی  هیرجم  یهوق  یارب  میھاوخیمن  مییوگیم ، ار  جیسب  یاھییاناوت  مییوگیم و 

کمک دناوتیم ] مھ   ] لمع رد  و  ریسم . رد  فارحنا  اطخ و  زا  یریگولج  یارب  حیحص ، یھدتھج  یارب  هیرجم  یهوق  هب  دنک  کمک  دناوتیم  جیـسب  اما  تسا ، شاهفیظو  دھدب ،

یاھهاگتـسد زا  یـضعب  دنک . لمع  شخبدـیما  ناونعهب  دـناوتیم  دـنک ، لمع  لمکم  ناونعهب  دـناوتیم  دـندرک . هراشا  نایاقآ  زا  یـضعب  هک  یتمواقم  داصتقا  نیمھ  لثم  دـنک ؛

! دوشیمن دنیوگیم : هچ ؟ ینعی  دوشیمن  تفرگ ، ماجنا  گرزب  یاھراک  همھنیا  دوشیمن ؟ روطچ  دوشیمن ! دـنیوگیم : دـنوشیم و  یدـیماان  راچد  اھهنیمز  زا  یـضعب  رد  یتلود 

. دوشیم راودیما  دوشیم و  طاشناب  مھ  هدرسفا  دیماان و  مدآ  نآ  درک ، لابند  ار  شدوخ  حیحص  تکرح  نارشیپ ، ناوج و  یورین  نیا  یتقو  داتفا ، ولج  هکیتقو  جیسب 

بالقنا  / ١٠/١٣/١٣٩۵ ربھر  اب  فیرش  هاگشناد  روآلادم  یجیسب  نایوجشناد  ناگبخن و  رادید 

تسا و ایند  رد  هدشهبرجت  یهشیدنا  کی  یتمواقم  داصتقا  دنتفگ : دندرک و  هراشا  یتمواقم  داصتقا  صوصخرد  یملع  ناگبخن  زا  یکی  نانخس  هب  یاهنماخ  هللاتیآ  ترضح 

. درادن ام  هب  صاصتخا  طقف 

داـصتقا هک  عوـضوم  نیا  یرادربهرھب ، یریگتھج و  یهوـحن  زا  یادـج  دـندوزفا : دنتـسناد و  اـھروشک  فادـھا  هب  طوـنم  ار  یتمواـقم  داـصتقا  زا  یرادربهرھب  یگنوـگچ  ناـشیا 

. تسا هدشهتفریذپ  لصا  کی  درک  دھاوخ  ظفح  هناھاوخدب  ریغ  ای  هناھاوخدب  زا  معا  یناھج  نوگانوگ  یاھهناکت  ربارب  رد  ار  روشک  یتمواقم ،

اھییاکیرمآ هتبلا  دندرک : ناشنرطاخ  دنتسناد و  یتمواقم  داصتقا  یریگراکهب  ار ، هتـشذگ  لاس  رد ١۵٠  اکیرمآ  یتعنص  یملع و  یاھتفرشیپ  لیلد  یمالـسا  بالقنا  ربھر 

. تفرگ راکهب  یرتیلاعتم  یریگتھج  اب  ناوتیم  ار  یناھج  یهدشهتفریذپ  یهبرجت  نیمھ  اما  دنتفرگ  راکهب  لوپ  یرگیدام و  تھج  رد  ار  هشیدنا  نیا 

مق  / ١٠/١٩/١٣٩۵ مدرم  رادید  رد  تانایب 

تالکشم راچد  مدرم  دننک ؛ ادج  ماظن  زا  ار  مدرم  هک  تسا  نیمھ  اھمیرحت  نیا  زا  اھنآ  فادھا  زا  یکی  تسا . مدرم  تالکشم  لح  یداصتقا و  تفرـشیپ  رگید ، یهلئـسم  کی 

نیا هکنیا  یارب  دـننکیم  میرحت  دنـشاب .]  ] تالکـشم راچد  مھ  مدرم  مینزب ، فرح  روطنیمھ  ام  دـشاب ؛ یداصتقا  نوگاـنوگ  تالکـشم  دـشاب ، دوکر  دـشاب ، یراـکیب  دنـشاب ؛

یراک ام  هک  تسا  نیا  ام  رھزداپ  مینک ؟ راک  هچ  لباقم  رد  دیاب  ام  دوشن . فرطرب  تالکـشم  نیا  هک  دنرادیمرب  یروج  دنرادیمرب ، رھاظب  هک  مھ  ار  میرحت  دتفیب و  قافتا  اھراک 

. تسا روشک  رادـتقا  لماوع  زا  مھ  نیا  میاهتفگ . میاهتفگ و  میاهتفگ و  اھراب  هک  یتمواقم » داصتقا   » ناـمھ ینعی  دوشب ،]  ] رادـیاپ مواـقم و  یوق ، داـصتقا  داـصتقا ، هک  مینک 

اھنیا رب  دوشیمن  رگید  دـننکیم و  ادـیپ  راـبتعا  مھ  شمدرم  دـننکیم ، ادـیپ  شزرا  مھ  شنیلوئـسم  دـنکیم ، ادـیپ  شزرا  مھ  شلوپ  دـشاب ، هتـشاد  یوق  داـصتقا  هک  یروـشک 

نییاپ الاب  تفن و  تسایـس  مینک . مک  جـیردتب  دـیاب  ار  نیا  مینک و  ادـج  جـیردتب  تفن  هب  ندوب  هتـسباو  تفن و  ندـیکم  نیا  زا  ار  نامدوخ  دـیاب  هک  میاهتفگ  اھراب  درک . لـیمحت 

ماکحتـسا ار ] نآ  هک   ] مینک یروج  مینک ، مواـقم  ار  روشک  داـصتقا  میناوـتب  دـیاب  تسا . نارگید  تسد  شراـیتخا  اـما  تسا  اـم  لاـم  تفن  تسا ؛ نارگید  تسد  تفن ، ندـش 

. تسا رادتقا  لماوع  زا  یکی  نیا  میشخبب .

یقرش  / ١١/٢٧/١٣٩۵ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

لوا نم  دوشب . هداد  ناشن  دیاب  لمع  مادقا و  تسا ، نمھب  رخآ  نالا  دوشیم ؛ مامت  دراد  لاس ] [ ؛» لمع مادقا و  یتمواقم ؛ داصتقا   » لاس میدرک  ضرع  ار ] لاسما   ] ام بخ ،

دیاـب لاـس  رخآ  همھ - دـنکیمن ، یقرف  سلجم ؛ نیلوئـسم  هچ  هیئاـضق ، یهوق  نیلوئـسم  هچ  تلود ، هیرجم و  یهوق  نیلوئـسم  هچ   - روـشک نیلوئـسم  هک  متفگ  مھ  لاـس 

. دننکب صخشم  دیاب  ار  نیا  دش ؛ نینچ  دنیوگب  دیاب  دوشب ، نینچ  دیاب  دنیوگن  دندرک ؛ هچ  لمع  مادقا و  یارب  لاس  نیا  رد  هک  دنھدب  ناشن 

مھم دوکر  یهلئـسم  تسا ، مھم  یراکیب  یهلئـسم  دنریگب . یدج  دـیاب  نیلوئـسم  تفرگ ؛ هدـیدان  ار  مدرم  یاھهیالگ  مدرم و  تالکـشم  دوشیمن  میلکـشم ، راچد  زورما  ام 

هللااشنا الاح  نم  تسا . اھنیا  زا  شیب  اھتیفرظ  اما  مینیبیم  ام  دننکیم ، شالت  نیلوئسم  هتبلا  دراد . دوجو  هک  تسا  یلئاسم  اھنیا  تسا ؛ مھم  ینارگ  یهلئـسم  تسا ،

فرط راـھچ  فرط ، هس  فرط ، ود  زا  تسھ ، تالکـشم  میرادـن ؛ رارق  تـسبنب  رد  یداـصتقا  لـئاسم  رد  اـم  میتـسین ، تـسبنب  رد  اـم  درک ؛ مھاوـخ  ضرع  شدوـخ  تـقو  رد 

. دننک شالت  دیاب  نیلوئسم  دش ؟ جراخ  تالکشم  نیا  زا  دوشیم  یروجهچ  تسا . صخشم  مھ  تالکشم  زا  جورخ  لحم  اما  تسھ  تالکشم 

روشک داصتقا  هب  دنراد  یعس  تسا ؛ داصتقا  یهلئسم  هب  ناریا  تلم  نانمـشد  هاگن  زورما  هک  متفگ  لاس  لوا  ینارنخـس  رد  نیا  زا  لبق  لاس  شـش  ای  لاس  جنپ  راھچ  هدنب 

نمشد دنوشیم ؛ درسلد  دنوشیم ، هدزلد  دندش ، لکـشم  راچد  مدرم  یتقو  دنوشب . لکـشم  راچد  مدرم  هک  دنھدب  رارق  راشف  ریز  نانچنآ  ار  روشک  داصتقا  دنروایب ؛ راشف 

راشف داصتقا  یهلئـسم  یور  اذـل  دـنوشب ؛ هدزلد  دـنوشب ، درـسلد  ناشروشک  زا  ناشتلود ، زا  ناشماظن ، زا  ناـشبالقنا ، زا  مدرم  دـھاوخیم  نمـشد  دـھاوخیم . ار  نیمھ 

. دننک هجوت  هتکن  نیا  هب  دیاب  نیلوئسم  دندروآ . راشف  و  دروآیم ؛

یلیخ ملع  یهلئـسم  یور  مراد ، تیـساسح  یلیخ  گنھرف  یهلئـسم  یور  هدـنب  دـننادیم ، همھ  دـشاب ؛ داـصتقا  یهلئـسم  طـقف  اـم  یهلئـسم  هک  تسین  روجنیا  هتبلا 

زورما تسا ؛ هجوتم  نیا  هب  نمـشد  نوچ  دریگیم ؛ رارق  لوا  تیولوا  رد  روشک  داصتقا  یهلئـسم  مینکیم ، هاگن  ار  اھتیولوا  دودـحم  یاھنامز  رد  هکیتقو  نکل  مراد  تیـساسح 

هک تسا  هدوب  نیا  نمـشد  یاھدـنفرت  زا  یکی  اـکیرمآ ، یلعف  تلود  رد  هچ  اـکیرمآ ، یلبق  تلود  یهرود  رد  هچ  دـننک . هجوت  همھ  ار  نیا  دـننکیم ؛ دـنراد  ار  اـھراک  ناـمھ  مھ 

رگا دوب ؛ یمتح  ناریا  رد  گنج  هک  دیوگیم  ام  نیلوئـسم  هب  مھ ، ییاپورا  لوئـسم  نآ  اھنیا . دـننام  تسا و  زیم  یور  یماظن  یهنیزگ  هکنیا ]  ] و گنج ؛ هب  دـننک  دـیدھت  بترم 

، تسا یداصتقا  گنج  یعقاو  گنج  تسا ؛ رگید  زیچ  یعقاو  گنج  اما ]  ] گنج هب  دورب  ام  نھذ  هکنیا  یارب  گنج ؟ دـنیوگیم  ارچ  ضحم ! غورد  دوب ؛ گـنج  اـمتح  دوبن ، ماـجرب 

ات دـننکیم  هجوتم  یماظن  گنج  هب  ار  ام  تسا . یعقاو  گنج  نیا  تسا ؛ روشک  لخاد  رد  یروانف  تیلاعف و  راک و  یاھهصرع  نتفرگ  یعقاو  گنج  تسا ، میرحت  یعقاو  گـنج 

ناوج نھذ  لد و  هکنیا  یارب  دـنراک  لوغـشم  یتنرتنیا  فلتخم  یاھهکبـش  نوگانوگ و  یاھنویزیولت  همھنیا  تسا . یگنھرف  گنج  یعقاو  گنج  مینک ؛ تلفغ  گـنج  نیا  زا 

. تسا نیا  یعقاو  گنج  راک ! نیا  یارب  دننکیم  جرخ  اھلوپ  دننکیم ، شالت  یدج  دنراد  دننک ؛ رود  اھنیا  دننام  ایح و  تفع و  تاسدقم و  نید و  زا  ار  ام 

تراظن اب  هارمھ  تیریدم  دنھدب ، ماجنا  تیفافـش  اب  هارمھ  تیریدـم  ات  دـیھدب  رکذـت  ناتناریدـم  هب  متفگ  مرتحم  روھمجسیئر  هب  هدـنب  دـشاب . ناشـساوح  دـیاب  نیلوئـسم 

راک دـنکیمن . ادـیپ  ققحت  راک  هک  مشچ ، تفگ  مھ  لباقم  فرط  دوشب ، راک  نالف  میتفگ  ام  هکنیا  فرـص  هب  دـنکب . لاـبند  ار  راـک  دـیاب  دـنک ، تراـظن  دـیاب  ریدـم  دـنھدب . ماـجنا 

. درک هجوت  نآ  هب  یتسیاب  تسا و  ام  زاین  دروم  هک  تسا  ییاھزیچ  نآ  اھنیا  دش ؛ ماجنا  هک  دوشب  صخشم  نیمز  یور  نادیم و  رد  یتسیاب 

اما تسھ  مھ  یماظن  یهوق  هتبلا  تسین ؛ یماظن  یهوق  طقف  هوق »  » زا روظنم  دایز  لامتحا  هب  هوق » نم  متعطتـسا  ام  مھل  اودـعا  و   » یهفیرـش یهیآ  رد  منکیم  ضرع  نم 

ررکم هدـنب  هک  روشک  یلخاد  تخاس  ماکحتـسا  نیا  یاـنعم  دـینک . یوق  ار  ناـتدوخ  نورد  دـیناوتیم ، هچرھ  هوق ؛ نم  متعطتـسا  اـم  مھل  اودـعا  تسین . یماـظن  یهوق  طـقف 

یوق یجراخ  یاھرازاب  رد  ذوفن  ظاحلزا  دـینک ، یوق  یلخاد  دـیلوت  ظاحلزا  دـینک ، یوق  ار  ناتدوخ  یروانف  ظاـحلزا  دـینک ، یوق  ار  ناـتدوخ  یملع  ظاـحلزا  تسا . نیا  میوگیم ،

مالعا اھتـسایس  رد  هک  اـم  دـیریگب . راـک  هب  ار  اـھتیفرظ  نیا  دـینک و  یوق  تسا ، هدـشن  هدافتـسا  زونھ  تسھ و  روشک  نیا  رد  هک  یناوارف  یاـھتیفرظ  فشک  ظاـحلزا  دـینک ،

زا شیب  دشر  مینک ، هظحالم  ار  اھتیفرظ  ام  رگا  دنتفگ  دندمآ  اھسانـشراک  نیـصصختم و  دعب  دوشیمن ! دنتفگ  یـضعب  دسرب ، دـصرد  تشھ  دـشر  هب  دـیاب  روشک  هک  میدرک 

رظن دروم  هک  تسین  یزیچ  نآ  نیا  نکل  تسا  دیفم  نیا  هتبلا   - میـشورفب رتشیب  تفن  ام  هکنیا  یانعم  هب  دـشر  هن  دـتفیب ! قافتا  روشک  رد  تسا  نکمم  مھ  دـصرد  تشھ 

یاهدع کی  تقونآ  میاهدرک . رارکت  میاهدرک و  دیکات  اھراب  ام  هک  یتمواقم  داصتقا  نامھ  ینعی  روشک ؛ لخاد  یداصتقا  ماکحتسا  روشک ، یلخاد  دیلوت  دشر  ینعی  تسا - ام 

هک دنتـسھ  یناسک  نامھ  اھنیا  اـقافتا  دـنیوگیمن ! مھ  ار  اـھلحهار  دـنیوگیمن ، ار  اھتفرـشیپ  دـننکیم ، قارغا  دـننکیم ، هغلاـبم  دـنراذگیم ، تشگنا  اـھدوبمک  یور  دـنیآیم 

هیکت فعـض  طاقن  یور  رتشیب - جراـخ  رد  رتمک ، لـخاد  رد   - همھ زا  شیب  اـھنیمھ  دوخ  دـنداد . اـھنیا  ار  میرحت  یارگ  دـننک ؛ میرحت  ار  ناریا  هک  دـنداد  ارگ  نمـشد  هب  ناـشدوخ 

. دننکیم

لاس ١٣٩۶  / ١٢/٣٠/١٣٩۵ زاغآ  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

نیا رد  ار  جالع  نم  دشابن ؛ رثا  اشنم  نادنچ  تسا   نکمم  دریگب ، رارق  هجوت  دروم  یتمواقم  داصتقا  مان  ریز  رد  طقف  رگا  هعومجم  نیا  تسا ؛ هعومجم  کی  یتمواقم  داصتقا 

« يتمواقم داصتقا   » 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 30هاگياپ  هحفص 25 
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داحآ زا  صخاش و  دارفا  نیلوئـسم و  زا  و  میھدـب ، رارق  ار  ناـمز  زا  یلـصف  کـی  یمھم  یدـیلک و  یهطقن  رھ  یارب  مینک و  میـسقت  مھم  طاـقن  هب  ار  هعومجم  نیا  هک  منیبیم 

. مینک ییاسانـش  تسرد  لاسما  ار  یدـیلک  یهطقن  نیا  هک  تسا  نیا  رد  جالع  نم  رظن  هب  دـننک ؛ زکرمتم  یدـیلک  طاقن  نآ  یور  رب  ار  دوخ  تمھ  یهمھ  هک  میھاوخب  مدرم 

نیا یور  میتسناوت  ام  رگا  تسا . یلصا  یدیلک  طاقن  نآ  اھنیا  ناناوج ؛ لاغتـشا  اتدمع  لاغتـشا و  و  یلخاد ؛ دیلوت  دیلوت ، زا  تسا  ترابع  یدیلک  یهطقن  نیا  نم  داقتعا  هب 

ریگمـشچ و یاـھتیقفوم  تفر و  دـھاوخ  ولج  یداـیز  نازیمهب  راـک  هک  تسا  نیا  روصت  مینکب ، یدنبهتـسد  یزیرهماـنرب و  ساـسا  نیا  رب  ار  اـھراک  میوشب و  زکرمتم  هطقن  ود 

لاسما راعش  نم  اذل  داد ؛ مھاوخ  حیضوت  تسا  بترتم  یساسا  یدیلک و  یهطقن  ود  نیا  رب  هک  ار  یتایصوصخ  هللااشنا  ینارنخس  رد  نم  دمآ . دھاوخ  شیپ  یـسوسحم 

رب همھ  یتسیاب  هک  تسا  یطاقن   عومجم  نیا  لاغتـشا ؛ دـیلوت و  دـعب  تسا ، یلک  ناونع  یتمواقم  داصتقا  ینعی  مھدـیم ؛ رارق  لاغتـشا » دـیلوت -  یتمواقم : داـصتقا   » ار

ماـجنا یزیرهماـنرب  اـب  ار  اـھراک  دـنوشب و  زکرمتم  هطقن  ود  نیا  یور  رب  هک  تسا  نیا  مرتـحم  زیزع و  نیلوئـسم  زا  مدرم  یهبلاـطم  نم و  یهبلاـطم  دـنوشب . زکرمتم  نآ  یور 

. دننک شرازگ  مدرم  هب  دنناوتب  ار  نآ  جیاتن  لاس  نایاپ  رد  هللااشنا  دنھدب و 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٩۶ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

دــندرک و لاـبند  ار  هلئــسم  نـیا  هقــالع  اــب  روـشک ، یاھهاگتــسد  یهـیقب  هـیرجم و  یهوـق  رد  لوئــسم  نــالاعف  ناتــسود و  میتـفگ ؛ مـیدرک و  حرطم  ار  یتمواــقم  داــصتقا 

تسا و دوھـشم  ام  یارب  زورما  هچنآ  نکل  درک  مھاوخ  هراشا  مھ  اھنآ ] زا   ] یـضعب هب  نم  تسا و  بوخ  اھراک  نیا  بخ  دـنداد . ماـجنا  ار  ییاـھراک  دـندرک ، ییاـھیزیرهمانرب 

یراکیب صوصخب  ناـناوج و  یراـکیب  صوصخب  تسا ؛ یراـکیب  ی  هلئسم یکی  تسا . یگرزب  یاـھالخ  اـم  یداـصتقا  یاـھالخ  هک ] تسا  نیا  ، ] مـینیب یم ناممـشچ  لباقم 

زا مینکیم و  لابند  امئاد  ار  تاعالطا  ام  تسا ؛] مھم   ] فیعـض تاقبط  تشیعم  ی  هلئـسم درک . نیمات  دیاب  ار  نیا  تسا . هرفح  کی  تسا ، الخ  کی  نیا  هدرک . لیصحت ناناوج 

و تسھ ؛ تشیعم  یتخـس  یهلئـسم  تسھ ، یراـکیب  یهلئـسم  دنلکـشم . راـچد  تـشیعم  ظاـحل  زا  مدرم  میوـشیم ؛ عـلطم  روـشک  فـلتخم  یاھـشخب  رد  مدرم  عـضو 

. دیآیم اھنیا  لابند  هب  یعامتجا  یگنھرف و  یهنیمز  رد  هک  ینوگانوگ  تالکشم 

یداـصتقا لـئاسم  یهـنیمز  رد  هـک  یناـسک  نآ  یداـصتقا ، نارظنبحاـص  دـنکیم . تاـغیلبت  اـھنیا  یور  دـنکیم و  زکرمت  اـھنیمھ  یور  رب  مـھ  نمـشد  هـک  مـیدرک  ضرع  بـخ ،

لخاد رد  دـیلوت  دوبمک  دـیلوت و  دوکر  یهلئـسم  یکی  تسا ، یراکیب  یهلئـسم  یکی  تسا . اھنآ  اـب  مھ  قح  دـننیبیم ؛ یراـکیب  دوکر و  رد  ار  هدـمع  لکـشم  دـنرظنبحاص ،

یور رب  ینامز ، تصرف  رھ  رد  مینک و  هیزجت  ار  هعومجم  نیا  میناوتب  ام  رگا  تسا . هعومجم  کی  یتمواقم  داصتقا  اھتنم  تسھ  یتمواقم  داصتقا  رد  اھنیا  بخ  تسا . روشک 

. میریگب نآ  زا  یبوخ  جیاتن  تسناوت  میھاوخ  انئمطم  دریگب ، ماجنا  روشک  رد  یرتشیب  یهیکت  نآ  مھم  لئاسم  زا  یشخب 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٩۶ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

، دـنراد یفیاظو  کی  هننقم  یهوق  نیلوئـسم  مھ  یئاضق ، نیلوئـسم  مھ  یتلود ، نیلوئـسم  مھ  تلم ، داحآ  مھ  میریگب . هدـھع  هب  دـیاب  ام  یهمھ  هک  تسا  یفیاظو  کی 

؛ منکیم ضرع  ار  تامازلا  نیا  زا  یرادقم  الاح  نم  دریگیم .] قنور   ] دیلوت دنھدب ، ماجنا  رگا  ار  تامازلا  نیا  دنراد ؛ یتامازلا 

...

هکلب ام  روشک  تارداص  یهدمع  هنافساتم  هک  یتلود  نیلوئسم  زا  دیـسر  نم  تسد  هب  یـشرازگ  دنوشب . لاعف  دیاب  یتلود  نیلوئـسم  هک  تسا  تارداص  تامازلا ، زا  یکی 

یتمواقم داصتقا  یاھدـنب  رد  ام  تسا . یتمواقم  داصتقا  فالخ  نیا  تسا ، اطخ  نیا  بخ  تسا ؛ روشک  شـش  ای  جـنپ  اب  تادراو ، تارداص و  زا  ام  یراجت  تـالماعم  یهدـمع 

شـش ای  روشک  جـنپ  هب  اـم  هکنیا  اـم . یتارداـص  یاـھفرط  شرتسگ  تارداـص و  شرتسگ  تسا ؛ نیمھ  یتمواـقم  داـصتقا  یاھتـسایس  زا  یکی  میاهدرک . هیکت  مھ  نیا  یور 

. رگید یاھشخب  رد  هچ  یجراخ ، تسایس  رد  هچ  دراد ؛ مزال  ار  نیلوئسم  کرحت  نیا  تسین ،] حیحص   ] مینکب دودحم  ار  نامدوخ  مینکب و  افتکا  روشک 

شترا  / ٠١/٣٠/١٣٩۶ نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

هک دراد  ام  کـیدزن  یادرف  زورما و  یارب  یدـیلک  یهطقن  دـنچ  تسا - مادـقا  تکرح و  یهعومجم  کـی  تسا ، راـک  یهعومجم  کـی  هک   - میدرک حرطم  اـم  هک  یتمواـقم  داـصتقا 

نم یاھفرح  اھنیا  مدرک ؛ نایب  ار  اـھنیا  حورـشم ، روطهب  یـصوصخ ، روطهب  کـیدزن ، زا  مھ ، نیلوئـسم  هب  هدـنب  تسا . دـیلوت  یهلئـسم  تسا و  لاغتـشا  یهلئـسم  ناـمھ 

؛ دـنھدیم تروشم  ام  هب  دـنلاعف و  هنیمز  نیا  رد  هک  تسا  یاهتـسجرب  هدـبز و  دارفا  فرح  نیا  تسا ، یداصتقا  ناسانـشراک  فرح  نیا  متـسین ؛ نادداـصتقا  هک  نم  تسین ؛

یهطقن نآ  تسیچ ، نمـشد  یهزیگنا  مینیبب  مینک  هاگن  دیاب  ام  دنکیم . ادیپ  ار  شعمط  یاھهار  نمـشد  تسا . تیولوا  نیا  منیبیم  ار ، روشک  حطـس  منکیم  هاگن  مھ  هدـنب 

. تسا نیا  فلتخم  یاھـشخب  نوگاـنوگ  نیلوئـسم  زا  هدـنب  عـقوت  میدـنبب ؛ ار  نآ  مینک ، دودـسم  ار  نآ  تسا ، اـجک  دـنزب  هبرـض  اـم  هب  نآ  زا  نمـشد  تسا  نکمم  هک  یفعض 

. تسا کی  یهجرد  تیولوا  اب  لئاسم  وزج  تھجنیازا  داصتقا  یهلئسم 

نارگراک  / ٠٢/١٠/١٣٩۶ رادید  رد  تانایب 

، نتفگ نیا  ندز و  فرح  نیا  هکلب ] ، ] مینکیم تحیـصن  مینکیم ، هظعوم  ـالاح  میراد  اـم  هکنیا  هن  تسین ؛ هظعوم  ناوـنعهب  منکیم ، ضرع  مراد  هدـنب  هک  یبـلطم ]  ] نیا ـالاح 

هتـشاذگ هک  لاس  مسا  نیا  دنکب . ادـیپ  ققحت  دـصاقم  نیا  هک  دـنھاوخب  همھ  دـیایب و  دوجو  هب  یمومع  تساوخ  کی  دـیایب ، دوجو  هب  یمومع  رکفت  کی  هک  تسا  نیا  یارب 

نیا هب  همھ  دـھدب و  ناـشن  ار  شدوخ  اـھلمع  رد  اـھنابز ، رد  اـھلد ، رد  یمومع ، تساوـخ  نیا  هک  تسا  نیا  یارب  دوـشیم ، رارکت  هک  یتمواـقم » داـصتقا   » ناوـنع دوـشیم ،

تھج ناـمھ  رد  مھ  نیلوئـسم  ینعی  دـنکیم ؛ ادـیپ  ققحت  اـعبط  دـش ، یمومع  تساوخ  دـمآرد و  یمومع  ناـمتفگ  کـی  تروصهب  یزیچ  کـی  یتقو  دـننکب . تکرح  تمس 

. دننکیم تکرح 

اھهاگشناد  / ٠٣/٣١/١٣٩۶ نارگشھوژپ  ناگبخن و  ناداتسا ، زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

لیذ ات  ردـص  زا  مھ  همھ  میدرک ، حرطم  ار  یتمواقم  داصتقا  دـننکیم ؛ قیدـصت  مھ  همھ  مینزیم ، فرح  یداـصتقا  لـئاسم  هب  عجار  همھنیا  اـم  روشک ، یداـصتقا  لـئاسم  رد 

اجک لاکـشا  بخ  دوریمن . شیپ  راک  دـیاشودیاب  هک  نانچ نآ اما ] ، ] دنھدیم لیکـشت  مھ  اھنیا  دننام  نویـسیمک و  هتیمک و  هسلج و  شیارب  دـننکیم ، قیدـصت  دـننکیم ، دـییات 

. دینک زاب  دیاب  دیتسھ  هاگشناد  رد  هک  امش  دنک ؟ زاب  دیاب  یسک  هچ  ار  یملع  هرگ  نیا  دراد ؛ دوجو  یملع  هرگ  کی  تسا ؟

ناریا  / ١٢/٠۵/١٣٩۶ یمالسا  یروھمج  تسایر  هرود  نیمھدزاود  ذیفنت  مکح  نتم 

ماـما ترــضح  تدـالو  ماـیا  اـب  یناـمزمھ  هـب  لاـفت  کربـت و  اـب  و  هادــف ) اـنحاورا   ) مـظعاهللایلو ترــضح  تاـھجوت  یهیاـس  رد  راـگدرورپ و  تیاـنع  تیادــھ و  زا  دادمتــسا  اــب 

ار یناحور  نسح  رتکد  یاقآ  مالسالاتجح  بانج  مرتحم  دنمشناد  ذیفنت و  ار  نانآ  یار  ناریا ، تلم  شنیزگ  زا  یوریپ  هب  بناجنیا  انثلاوھیحتلافالآهیلع ،)  ) اضرلانسحلایبا

یھلا و یاـضر  بسک  یارب  یاهلیـسو  ار  ریطخ  بصنم  نیا  هک  منکیم  هیـصوت  ادـکوم  ناـشیا ، تیقفوم  یارب  اـعد  اـب  منکیم و  بوصنم  ناریا  یمالـسا  یروھمج  تساـیر  هب 

تیوقت و  بان ، مالـسا  ماـکحا  یارجا  و  فعـضتسم ، ناـمورحم  زا  یرادبناـج  و  تلادـع ، رارقتـسا  هجوتم  ار  دوخ  تمھ  دـنھد و  رارق  راـگدرورپ  اـقل  یهماـگنھ  یارب  یاهریخذ 

رویغ تلم  هک  دنشاب  نئمطم  و  دنیامن ، یمالسا  بالقنا  ینابم  اھشزرا و  تشادگرزب  رد  تحارص  و  روشک ، میظع  یاھتیفرظ  اھیدنمناوت و  هب  هجوت  و  یلم ، تزع  تدحو و 

یارجا یهرابرد  رگید  راـب  منادـیم  مزـال  تشاذـگ . دـھاوخن  اـھنت  رابکتـسا  یاـھیھاوخهدایز  اـھییوگروز و  اـب  هلباـقم  رد  اـھیراوشد و  رد  ار  روشک  نارازگتمدـخ  عاجـش ، و 

طارـص هب  دـھعت  تیاعر  ظفح و  هب  لوکوم  نآ ، ذـیفنت  تلم و  یار  هک  میامن  یروآدای  منک و  دـیکات  یلخاد  دـیلوت  لاغتـشا و  عوضوم  هب  هژیو  هجوت  یتمواقم و  داصتقا  یهماـنرب 

. تسا یبالقنا  یمالسا و  میقتسم  میوق و 

« يتمواقم داصتقا   » 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 30هاگياپ  هحفص 26 
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بالقنا  / ٠۴/٠۶/١٣٩۶ ربھر  اب  تلود  تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید 

نیا عقوت  دشن و  یتایلمع  تامیمصت  نیا  یهمھ  دندوزفا : داتس ، نیا  بوخ  تامیمصت  یتمواقم و  داصتقا  یھدنامرف  داتس  یاھتیلاعف  هب  هراشا  اب  یمالسا  بالقنا  ربھر 

. دوش ققحم  یبوخهب  اھهاگتسد ، یهدشنییعت  فیلاکت  ات  دوش  یریگیپ  تراظن و  هک  تسا 

یملع  / ٠٧/٢۶/١٣٩۶ ناوج  ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

، نمـشد مغریلع  دیاب  ام  تسا . فلاخم  نآ  اب  نمـشد  تسا ، یمالـسا  یروھمج  رد  تردـق  یهیام  رـصنع و  هچرھ  تسا ؛ فلاخم  یمالـسا  یروھمج  رادـتقا  اب  نمـشد ،

تردق یهیام  تسا ، هزرابم  نادیم  اعقاو  دیتسھ ؛ شنایرج  رد  امـش  هک  تسا  ملع  نامھ  یکی  میھدب . شیازفا  یمالـسا  یروھمج  لخاد  رد  ار  تردـق  رـصانع  مینک  یعس 

؛ دنکیم هتبلا  و  دنک ، ادیپ  شیازفا  یعافد  تردق  نیا  زورهبزور  دیاب  دننکیم . ادصورس  هک  ییاھفرح  نیا  اھکشوم و  یهلئـسم  نیمھ  تسا ؛ یعافد  تردق  یکی  تسا . روشک 

نآ نیا و  هب  یگتـسباو  اب  مھ  یداصتقا  تردق  دینکب . مامتھا  یداصتقا  تردق  هب  تسا ؛ یداصتقا  تردق  موس  درک . دھاوخ  ادـیپ  شیازفا  مھ  زورهبزور  ناشمـشچ ، یروک  هب 

ییاپورا ای  یبرغ  مرادـن ؛ یتفلاخم  چـیھ  نم  مقفاوم ، روشک  رد  اھیجراخ  یاھیراذگهیامرـس  اب  نم  ماهتفگ ، اھراب  ـالاح ، هن  میدـق ، زا  قباـس ، زا  هدـنب  دوشیمن . لـصاح 

رد دامتعا  دروم  نوتـس  نآ  دشاب . دیابن  روط ] ] نیا دزرلب ؛ یپمارت  کی  الثم  یهرعن  اب  تسا  نکمم  هک  دشاب  ینوتـس  هب  دیابن  روشک  داصتقا  یهیکت  اھتنم  تسین ؛ یلکـشم 

دیاب هدـش و  مالعا  شیاھتـسایس  هک  یتمواقم ، داصتقا  نامھ  ینعی  دـشاب ؛ ازنورد  ام  داصتقا  دـیاب  دـشاب ، روشک  لـخاد  روشک و  نورد  هب  طوبرم  یتسیاـب  روشک  داـصتقا 

. اھنیا دننام  یاهقطنم و  ثحب  تردق  یعافد ، تردق  دوشب ؛ تیوقت  لخاد  رد  دیاب  تردق  رصانع  لماوع و  یهمھ  هک  تسا  هتکن  کی  مھنیا  نیاربانب ، دوشب . لابند 

یملع  / ٠٧/٢۶/١٣٩۶ ناوج  ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

مھ نالا  تسا . لاغتـشا  لاس  لاسما  تسا . شیاھیلوا  نآ  اھنیا  قاچاق ؛ زا  یریگولج  تادراو ، عنم  یلخاد ، دیلوت  دنریگب . یدج  ار  یتمواقم  داصتقا  یداصتقا ، نالوئـسم 

ادیپ شیازفا  دیاب  اھتیلاعف  یلم ، دیلوت  یلخاد و  دـیلوت  یهنیمز  رد  لاغتـشا و  یهنیمز  رد  هتـشذگ . لاس  زا  یمین  زا  شیب  ینعی  میتسھ ؛ هامرھم  مود  یهمین  رد  عقاورد  ام 

ات دـننک  ناربج  دـیاب  تشذـگ ؛ تقو  میدوب ، اھفرح  نیا  یتاباختنا و  یاھفرح  تاباختنا و  راـتفرگ  یتدـم  کـی  دوشب . ناربج  دـیاب  اھیگدـنامبقع  دوشب ، فعاـضم  دـیاب  دـنک ؛

وا هب  یرابتعا  نوچ  یجراخ ؛ راذگهیامرـس  راک  هب  میدـنبیمن  لد  اما  مییوگیم  دـماشوخ  ام  یجراخ  راذگهیامرـس  هب  متفگ ، نم  هنیمز . نیا  رد  میـسرب  ییاج  کی  هب  میناوتب 

اھتنم دننکب  مھ  یراذگهیامرس  دنیایب ، یجراخ  یاھراذگهیامرـس  ام . یارب  دنکیم  تسرد  لکـشم  یاهثداح ، کی  رطاخهب  ادرف  دیآیم ، زورما  یجراخ  راذگهیامرـس  تسین .

تسا و یبوخ  نشور و  یاھراک  دریگب ، ماجنا  دـیاب  هک  مھ  یلوا  یاھراک  تسا و  دایز  تسین ، مک  یلخاد  یاھتیفرظ  دـشاب . یلخاد  لئاسم  هب  دـیاب  روشک  داـصتقا  یهیکت 

ار هیامرـس  روطنیمھ  ینعی   - تسا روحمعبنم  داصتقا  تسا ، یتفن  داصتقا  نامداصتقا  ام  هک  تسا  یتسرد  قطنم  مھ  قطنم  نیا  دـندرک . هراـشا  مھ  یراتـس  رتکد  یاـقآ 

ینامتخاس یاھگنـس   - میراد هک  مھ  ار  یایتمیق  یاھگنـس  یتح  ام  هدوزفا . شزرا  رب  دوشب  ینتبم  دیاب  دنکب ؛ ادـیپ  رییغت  دـیاب  نیا  رگید - تسا  هیامرـس  روخب ؛ شورفب و 

اھهنیمز نیا  رد  ام  یارزو  نیا  زا  یـضعب  تسا و  یبیجع  یلیخ  زیچ  نیا  هک  دوشیم  رداص  جراخ  هب  هدشنهدامآ  روطنیمھ  شیاھیلیخ  دراد - دوجو  روشک  رد  هک  یایتمیق 

. دناهدرک یھاتوک  اعقاو 

یمالسا  / ١٠/٠۶/١٣٩۶ تاغیلبت  یگنھامھ  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

. هدش راکشآ  یمالسا  یروھمج  نیملسم و  مالسا و  هیلع  اکیرمآ  یهدحتم  تالایا  تلود  دیلپ  تاین  دروم  رد  قیاقح  زورما 

. دـنکن رثا  میرحت  ات  مینک  یتمواقم  داصتقا  مینک ، ازنورد  مینک ، ینورد  ار  نامداصتقا  یتسیاب  ام  دـننکیم ، میرحت  اـھنآ  مینادـب ؛ دـننکب  دـنناوتیم  اـھنآ  هک  ار  ییاـھراک  دـیاب ] ]

یوق ار  یلخاد  دـیلوت  دزاسیمن ؛ دـیلوت  فعـض  اب  دزاسیمن ، هیوریب  تادراو  اب  یتمواقم  داصتقا  دـننکن ؛ افتکا  نابز  هب  دـنریگب ، یدـج  مرتحم  نالوئـسم  ار  یتمواقم  داـصتقا 

، دنرخیم زیچهمھ  هک  دنتـسھ  یتلود  یاھهاگتـسد  رازاب ، مھم  رادیرخ  کی  دنھدب . حـیجرت  هباشم  یجراخ  لوصحم  رب  ار  یلخاد  لوصحم  یتلود ، یتموکح و  تارادا  دـننک .

تسا نمشد  میرحت  رحسلالطاب  اھنیا  یهمھ  دننک . لابقا  یلخاد  دیلوت  هب  مدرم  دنھدب . حیجرت  ار  نآ  تسا ، یلخاد  دیلوت  هچنآ  دنراد ؛ مزال  زیچهمھ 

یقرش  / ١١/٢٩/١٣٩۶ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

دندقتعم دیاش  مدرم  داحآ  ناھاگآ و  نیعلطم و  نیلوئسم و  یهمھ  منکب . ضرع  مھ  ار  نیا  اجنیا  نم  تسا ؛ داصتقا  یهلئسم  تسا ، حرطم  زورما  هک  یمھم  یهلئسم  کی 

داصتقا ینعی ] [ ؛ تسا مدرم  هب  یهیکت  هار  کـی  درک ؟ دـیاب  راـکهچ  روشک  داـصتقا  حالـصا  یارب  بخ  تسا . روشک  داـصتقا  یهلئـسم  روشک  یلـصا  لـئاسم  زا  یکی  زورما  هک 

هدینـش رانک  هشوگ و  زا  یقون  قن و  یھاـگ  هتبلا  ـالاح  درکن ؛ تفلاـخم  سکچـیھ  ینعی  دـندرک ، قیدـصت  مھ  روشک  نیلوئـسم  یهمھ  میدرک ، مـالعا  اـم  ار  نیا  یتمواـقم .

روصحم یتمواقم ، داصتقا  یانعم  سب . تسا و  نیمھ  هار  هک  دـندرک  قیدـصت  روشک  نیلوئـسم  یهمھ  دـش ، مالعا  یتمواـقم  داـصتقا  تسایـس  هک  یتقونآ  اـما  دوشیم ،

اھتنم دراد ؛ دوجو  ایند  اب  طابترا  یتمواقم  داصتقا  رد  بخ ، میـشاب !» هتـشاد  طابترا  ایند  اب  میھاوخیم  ام   » هک دنیوگب  دنیاین  تسین ؛ روشک  لخاد  رد  ندش  ینادنز  ندـش و 

، مدرم یاـھناکما  مدرم ، یاھدادعتـسا  تـسا ؛ روـشک  نورد  زا  یداـصتقا  تـکرح  شـشوج  ارگنورب . ازنورد و  داـصتقا  دـشاب ؛ مدرم  هـب  یتسیاـب  داـمتعا  هـک  دوـشیم  هـتفگ 

نیا دـماجنیب ؛ لخاد  رد  تورث  داجیا  یزاستورث و  لخاد و  رد  دـیلوت  راک و  هب  اھتیفرظ  نیا  اھدادعتـسا ، نیا  اھهیامرـس ، نیا  هک  دوشب  هشیدـنا  یریبدـت  مدرم . یاـھهیامرس 

تاطابترا میـشاب ، هتـشاد  درومهب  تادراو  میـشاب ، هتـشاد  بوخ  تارداص  دیاب  دنک  ادیپ  قنور  یلخاد  داصتقا  میھاوخب  رگا  هتبلا  دشابن . جراخ  هب  نامھاگن  دـھاوخیم . ریبدـت 

؛ دشاب لخاد  رد  اھیجراخ  یراذگهیامرس  تسین . یدیدرت  نیا  رد  میشاب ؛ هتشاد  یداصتقا 

لاس ١٣٩٧  / ١٢/٢٩/١٣٩۶ زاغآ  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

؛ یگدنز یاھنارود  یهمھ  لثم  اھیخلت ، اھینیریش و  اھبیشنوزارف و  زا  دوب  یاهعومجم  اھلاس  یهمھ  لثم  لاس ٩۶ 

...

. تفرگ ماجنا  یتمواقم - داصتقا  ناونع  لیذ  رد  لاغتـشا  یلم و  دـیلوت  ینعی   - لاس راعـش  نتـسب  راـک  هب  ندرک و  هدـنز  تھج  رد  هک  دوب  ییاھـشالت  رگید  تبثم  یهطقن  کـی 

نکل روشک ، رد  دش  یلمع  یدودح  ات  راعش  نیا  و  دوشب . دیاب  هک  تسا  هدنام  یقاب  یرگید  دایز  یاھراک  هتبلا  دش ، یلم  دیلوت  لاغتـشا و  یهلئـسم  یارب  یبوخ  یاھراک 

. دوشب یلمع  راعش  نیا  هللااشنا  ات  دنک  ادیپ  همادا  راک  یتسیاب  لماک  روطهب 

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

هب مشچ  دریگب ؛ ماجنا  روشک  ینورد  تیلاعف  یهلیسوهب  تورث  دیلوت  ینعی  ییازنورد  تسا ؛ ییازنورد  یتمواقم ، داصتقا  تایصوصخ  یتمواقم و  داصتقا  یاھتسایس  وزج 

هدنب دنریگب ، ماو  لوپ ، یللملانیب  قودنص  ای  یناھج  کناب  زا  دنتساوخیم  رابدنچ  فلتخم ، یاھتلود  رد  هتشذگ ، یاھلاس  لوط  رد  دشابن . نوریب  هب  نامھاگن  دشابن ، نوریب 

یاطخ نیا  میوشب ، هناگیب  لـباقم  رد  دـھعتم  مینکب و  بلط  هناـگیب  زا  اـم  هکنیا  دـنھدب . ماـجنا  ار  راـک  نیا  هک  دـندوب  هدرک  مھارف  ار  تامدـقم  متفرگ ؛ ار  شیولج  متـشاذگن ؛

« ارگنورب ازنورد و   » میاهتفگ ام  هن ، میدنبب ؛ ار  روشک  یاھرد  هک  تسین  نیا  داصتقا  ندوب  ازنورد  یانعم  هتبلا  دشاب . ازنورد  داصتقا  دیاب  تسا ؛ یگرزب 

ماظن  / ١٣٩٧/٠٣/٠٢ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

مھ البق  دنلوغـشم . مھ  لاعف  لکـش  هب  تسا ، اھنآ  یرادهنازخ  ترازو  عافد ، ترازو  یاج  هب  ام  هیلع  گنج  قاتا ] [ ؛ یرادهنازخ ترازو  رد  تسا  هدرب  ار  گنج  قاتا  ام  نمـشد 

جلف ار  یمالسا  یروھمج  تسناوتن  اھنآ  مشچ  یروک  هب  هک  هدننکجلف  یاھمیرحت  ناشدوخ  لایخ  هب   - دندرک عورـش  ار  اھمیرحت  نآ  هک  مھ ]  ] لاس ٩٠ و ٩١ دوب ؛ روجنیمھ 

« يتمواقم داصتقا   » 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 30هاگياپ  هحفص 27 
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لوغـشم زوروبش  دـندوب ؛ لاعف  روجنیا  ینعی  تفرگیم ؛ سامت  فلتخم  یاھروشک  رد  فلتخم  یاھکناب  یاسور  کیاکی  اب  تفریم  ییاـکیرمآ  ریزو  یتح  دـندوب ؛ لاـعف  دـنک -

تروصهب دیاب  دنک ، ینابیتشپ  دیاب  هجراخ  ترازو  دوشب ؛ لیکشت  یداصتقا  یهعومجم  رد  نمشد  نیا  ترارش  اب  یهلباقم  داتس  تسیاب  مھ  اجنیا  منکیم  ضرع  نم  دندوب .

تیدج اب  دیاب  هک  تسا  اھنیا  یهمھ  جالع  یتمواقم  داصتقا  هتبلا  دننک . لابند  ار  راک  نیا  دوشب و  لیکـشت  داتـس  نیا  تلود  یداصتقا  زکرم  رد  تسیاب  نکل  دنک  کمک  هارمھ 

لابند یتسیاب  ار  اھنآ  هک  دنکب  ادیپ  تیولوا  یتمواقم  داصتقا  زا  یـصاخ  یاھـشخب  کی  تسا  نکمم  دـنکیم ، دراد  نمـشد  هک  ییاھراک  هب  هجوت  اب  زورما  یلو  دوشب ؛ لابند 

. دننکب

یملع  / ١٣٩٧/٠٧/٢۵ رترب  یاھدادعتسا  ناگبخن و  رادید  رد  تانایب 

، هبخن طاشن ، اب  ناوج ، یورین  نارازھ  هن ، تقو  کی  اما ] [ ؛ دنکیم یزیرهمانرب  روشک  لئاسم  یارب  روجکی  ناسنا  روشک ، رد  دنرادن  دوجو  یرکفتم  لاعف و  یاھزغم  تقو  کی 

ناسنا اھنیا  هب  هجوت  اب  و  تیریدم - تردق  اب  تسین  مزالم  هشیمھ  دنلب  رکف  نوچ   - دنتـسھ تیریدـم  تردـق  یاراد  مھ  یدادـعت  اھنیا  نیب  رد  انیقی  هتبلا  دـنلب و  راکفا  یاراد 

یارب یزیرهمانرب  رد  ناگبخن ]  ] ریثات تسا ؛ یایـساسا  یهتکن  دریگیم و  رارق  مامتھا  دروم  مھ  تھج  نیا  رد  ناگبخن ، هب  هاگن  سپ  دـنک . یزیرهمانرب  روشک  یارب  دـھاوخیم 

طاشناب زوسلد و  لاعف و  هبخن و  رـصانع  ام  رگا  یتمواقم . داصتقا  هیاپشناد ، داـصتقا  لقتـسم ، داـصتقا  هب  یتفن  داـصتقا  لیدـبت  دـییامرفب  ضرف  ـالثم  یتح  روشک . لـئاسم 

، تسھ روشک  یریگمیمـصت  ماظن  رایتخا  رد  دـنمهقالع ، راکهباپ ، یباسح ، یاھمدآ  یتقو  اـما ] [ ؛ میھدـب رییغت  ار  ناـمداصتقا  هکنیا  یارب  مینکیمن  مادـقا  میـشاب ، هتـشادن 

. رگید دنکیم  مادقا  اعبط 

یوضر  / ١٣٩٨/٠١/٠١ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

دننزیم و مد  یتمواقم  داصتقا  زا  ابترم  نیلوئسم - ریغ  نیلوئـسم و  ناتـسود ؛  - نارگید مئاد  میدرک و  حرطم  ام  هک  یتمواقم  داصتقا  مھم  یاھدنب  مھم و  یاھـشخب  زا  یکی 

ام هک  دوشیم  هداد  شرازگ  نم  هب  الاح  تسا . هیوریب  تادراو  لرتنک  یلخاد ، دیلوت  قنور  طرش  و  تسا ؛ یلخاد  دیلوت  یهلئـسم  نیمھ  دنھدیم ، حیـضوت  دنھدیم و  راعش 

راک ینعی  تسا ، عقاو  اب  قباطم  اھشرازگ  نیا  انئمطم  بوخ ، رایسب  میھدیم ؛ ماجنا  میراد  میاهدیچ و  ار  اھهمانرب  نیا  مینکیم ،]  ] ار اھراک  نیا  یتمواقم  داصتقا  یارب  میراد 

هک یزیچ  دنناشکیم . تسکـش  هب  ار  یلخاد  دیلوت  تسا ؛ تادراو  زا  رپ  رازاب  دنیبیم  ناسنا  دیآیم ، تادراو  هک  تسا  نیا  شلیلد  هدرکن ، ادیپ  یلمع  ققحت  اما  دنا ؛ هدرک  ار 

. تسا یمھم  لئاسم  اھنیا ]  ] دنریگب و دیاب  ار  اھنیا  یولج  نیلوئـسم  دروخب . تسکـش  یلخاد  دیلوت  هک  دوشیم  بجوم  نیا  دننکیم ؛ دراو  جراخ  زا  دوشیم ، دیلوت  لخاد  رد 

. تفرگ دھاوخ  ماجنا  هملک  یعقاو  یانعم  هب  یتمواقم  داصتقا  تقو  نآ 

نارگراک  / ١٣٩٨/٠٢/٠۴ رادید  رد  تانایب 

رگا دیایب ؛ دوجو  هب  دـیلوت  قنور  ات  دریگب  ماجنا  روشک  رد  دـیاب  هداعلاقوف  راک  دـشاب ؛ یداھج  دـیاب  راک  نیا  تسا . راک  اھنآ  زا  یکی  هک  تسا  فقوتم  یطیارـش  هب  دـیلوت  قنور 

دھاوخن نیا  نارگن  هعماج  هک  تسا  نیا  شیانعم  دـش ، ققحم ]  ] یتمواقم داصتقا  یتقو  تسا . یتمواقم  داصتقا  یلـصا  ناکرا  زا  یکی  دوخ  نیا  دـمآ ، دوجو  هب  دـیلوت  قنور 

دیلوت قنور  یور  نم  هکنیا  اھنیا . دننام  یدراوم  ای  دریگیم  ام  داصتقا  یهرابرد  ای  دریگیم  ام  تفن  یهرابرد  یمیمصت  هچ  هریغ  ای  یتسینویھص  ای  ییاکیرمآ  لذارا  نالف  هک  دوب 

ناگناگیب زا  انغتـسا  تزع و  هب  تلم  تسا . نیا  یارب  دوشیم ، هیکت  روشک  رد  یراک  کرحت  یور  یناریا و  یالاک  یور  منکیم و  هیکت  یتمواقم  داـصتقا  یور  نآ ] زا   ] رتعیـسو و 

تلم نیا  تسود  ای  هک  دنـشاب  یناریگمیمـصت  ریثات  ذوفن و  تحت  دنتـسین  یـضار  اھتلم  دـھدیم . رارق  ار  یلم  تزع  دوخ ، یاھزاین  نیرتیلـصا  راـنک  رد  تلم  کـی  دراد . زاـین 

. دنتلم نیا  نمشد  ای  دنتسین 

نافعضتسم  / ٣١/١٣٩٨/٠۴ داینب  تسایر  هب  حاتف  زیورپ  سدنھم  باصتنا 

 - ریخا یایاضق  نیا  یارب  الاح  هن  هداد ؛ ناشن  دوخ  زا  ار  یرادتقا  تمظع و  تزع و  کی  هملک  یعقاو  یانعم  هب  ناریا  تلم  هللادمحب  مھ  زور  یـسایس  یراج  لئاسم  هب  عجار 

اھتاملپید و اھرادمتـسایس و  نابز  زا  یجراـخ  یاـھیرازگربخ  رد  دـینیبیم  هکنیا  هداد . ناـشن  اـعقاو  لاـس ، لـھچ  نیا  لوط  رد  هکلب ] - ] تسا یاهنومن  کـی  مھ  نیا  بخ 

هام شـش  هام و  ود  هام و  کی  یایاضق  زا  یـشان  نیا  دروآرد ، وناز  هب  دوشیمن  اھنیا  دـننام  دـیدھت و  میرحت و  راشف و  اب  ار  ناریا  هک  دوشیم  رارکت  دایز  اـھزور  نیا  اـھنیا  دـننام 

صالخ بالقنا  اب  ار  شدوخ  دوب ، هدـش  لـیمحت  وا  هب  هک  یتلذ  یروخیرـسوت و  کـال  زا  ناریا  تلم  تسا . ناریا  تلم  تکرح  لاـس  لـھچ  زا  یـشان  هکلب ] ، ] تسین هک  ریخا 

هک تساذل  تسا ، تفرشیپ  بلاط  تسا ، لالقتسا  بلاط  تسا ، تزع  بلاط  هدرک ، زورب  وا  رد  یمالسا  تایصوصخ  اب  یناریا  تیوھ  نوریب . دمآ  تسکـش ، ار  کال  نیا  درک ؛

. دراذگیمن وا  رد  یریثات  دنروآیم  راشف  ملاظ  نانمشد  هچ  رھ 

...

. تسا ردتقم  ناریا  تلم  تسین ؛ فیعـض  نکل  هدـش  عقاو  مولظم  ناریا  تلم  ناریا - تلم  هب  تسا  یزراب  ملظ  هناملاظ ، یاھمیرحت  نیمھ   - هتفرگ رارق  ملظ  دروم  ناریا  تلم 

. دناسر دھاوخ  دصاقم  نآ  هب  ار  شدوخ  رادتقا ، توق و  اب  هدرک ، میسرت  شدوخ  یارب  ناریا  تلم  هک  یدصاقم  یهمھ  یھلا  یهوق  لوح و  هب  یھلا ، لضف  هب 

تلود  / ٣٠/١٣٩٨/٠۵ تئیھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب  زا  یاهدیزگ 

درک روبع  ناوخ  زا ٧٠  هکلب  ناوخ  زا ٧  هن  دیاب  یدیلوت  دحاو  کی  تیلاعف  یارب  یھاگ  دنتفگ : یدیلوت ، یاھدحاو  داجیا  هار  رـس  رب  دوجوم  تالکـشم  زا  ددجم  داقتنا  اب  ناشیا 

. درک عفر  ار  دیلوت  عناوم  دئاز و  تاررقم  دننک و  لح  ار  یدج  لکشم  نیا  دیاب  نالوئسم  هک 

هک تسا  یتمواقم  داصتقا  رد  یلـصا  نکر  هژیو ، هاگن  نیا  دـندوزفا : دـندش و  راتـساوخ  ار  کچوک  طـسوتم و  یاـھهاگنب  هب  تلود  یهژیو  هاـگن  هنیمز ، نیمھ  رد  بـالقنا  ربھر 

. تسا هدش  مھ  ییاھراک  هتبلا  هک  دناهداد  ارجا  لوق  دناهدیدنسپ و  ار  نآ  نالوئسم  یهمھ 

هاپس  / ١٣٩٨/٠٧/١٠ ناھدنامرف  یلاع  عمجم  رادید  رد  تانایب 

یهسسوم نامزاس و  مادک  اب  دوشیم  رتشیب  زورهبزور  دھدیم و  ماجنا  دراد  نانچمھ  هداد و  ماجنا  اھلاس  نیا  رد  هاپس  هک  یایتامدخ  یاھراک  یهعومجم  دینک  هاگن  امش 

یارب یوق  یئارجا  یوزاب  کی  هک  تسا  ایبنالامتاخ  یگدـنزاس  هاـگرارق  نآ  ملق  کـی  تسا ؟ هسیاـقم  لـباق  اـیند  رد  حلـسم  ناـمزاس  مادـک  اـب  تسا ؟ هسیاـقم  لـباق  یرگید 

دنراد هاپـس ، فلتخم  یاھـشخب  ینیمز و  یورین  هاپـس ، هک  ییاـھییادزتیمورحم  نیا  تسا ، ییادزتیمورحم  رگید  ملق  کـی  هدوب ؛ اـھلاس  نیا  لوط  رد  فـلتخم  یاـھتلود 

اھـشرازگ رطاخ  هب  ام  الاح  دننادیمن ؛ ابلاغ  دوشیمن ، مھ  یتاغیلبت  ینعی  دنکیمن ؛ هدھاشم  تاغیلبت  رد  ناسنا  مھ  ار  اھنیا  دون  یدص  دسریم  مرظن  هب  هک   - دـنھدیم ماجنا 

. تسا هدرتسگ  یلیخ  مورحم  قطانم  رد  روشک ، رساترس  رد  میوشیم - علطم  اھنیا  دننام  و 

یهتـسجرب روضح  ، هاپـس روضح  دمآ ، ناتـسا  دـنچ  رد  لاس  لوا  لاسما  هک  یلیـس  ای  هاشنامرک  یهلزلز  دـینک  ضرف  تسا ؛ ثداوح  رد  هداعلاقوف  یاھدادـما  رگید ، ملق  کی 

عفتنم مدرم  داـحآ  نآ ، زا  هک  یاهدرتـسگ  یعاـمتجا  تامدـخ  ینعی ] [ ؛ تسا لصفرـس  کـی  مـھ  نـیا  هـک  رگید  تـشرد  زیر و  یاـھراک  و  دوـب ؛ صخاـش  دوـب ، یاهدـننکنییعت 

یاھـشخب رد  و  تسا ، روشک  تفرـشیپ  هب  کمک  افرـص  تسا ، یناسرتمدـخ  افرـص  درادـن ؛ اھنیا  دـننام  یـشیجلاقوس و  لئاسم  یماـظن و  راـک  هب  مھ  یطبر  دـنوشیم ؛

. تسا یتمواقم  داصتقا  تسایس  نیمھ  هب  کمک  یمھم 

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

دولآتیانج هنازروهنیک و  یهبنج  رگید  اھمیرحت  نیا  هک  دوشیم ، دراد  داصتقا  یهنیمز  رد  ام  اب  هک  یگنج  لثم  دریگیم ؛ هنازروهنیک  هنایشحو و  یهبنج  ییاھاج  کی  گنج  نیا 

« يتمواقم داصتقا   » 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 30هاگياپ  هحفص 28 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=40725
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=42061
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=42343
http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=43077
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=43319
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=43632
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=44105
http://farsi.khamenei.ir


هب ددـنبب  دـیما  یـسک  هکنیا  دوب ؛ دـھاوخ  العف  میرحت  نیا  و  هدرک ؛ ادـیپ  یرتشیب  تدـش  اعبط  ریخا  لاس  هد  نیا  رد  اـما ] ، ] دوب بـالقنا  لوا  زا  میرحت  هتبلا  هتفرگ ؛ شدوخ  هب 

، میراد ام  هھبج  نیا  لئاسم  اب  هک  یاییانـشآ  اب  منکب . ضرع  امـش  هب  نم  ار  نیا  تسا ، لطاب  لاـیخ  دوشیم ، ماـمت  میرحت  نیا  رگید  لاـس  ود  رگید ، لاـس  کـی  ـالاح  هکنیا 

نیا دوشب  یک  الاح  هکنیا  هب  میدنبن  ار  نامدیما  ار ، ناممـشچ  روشک ، داصتقا  تاجن  یارب  ام  دوب . دھاوخ  دشاب و  دـیاب  تسھ ، اھالاحالاح  میرحت  نیا  ممھفیم ، هدـنب  هچنآ 

یـضعب ییاھیگنرز  کی  هتبلا  الاح  تسھ . میرحت  نیا  درادن ، یریثات  اھنیا  هن ؛ دـنکب ، نینچ  روشک  نیا  ای  دـشابن  عمج  نآ  ای  دـشابن  صخـش  نیا  ای  دوشب  هتـشادرب  میرحت 

راک تسا ؛ میرحت  زا  ندید  بیسآ  زا  روشک  داصتقا  یزاسنوصم  یـساسا  راک  اما  دنکن  درد  ناشتـسد  درادن ، یبیع  تسا ، بوخ  مھ  یلیخ  دننزیم ، رود  ار  میرحت  دننکیم ،

میرحت لباقم  رد  ام  هک  درک  یراک  دیاب  درک ، ار  راک  نیا  دیاب  تسا ، دربھار  کی  میرحت ، لباقم  رد  روشک  یزاسنوصم  تسا ، کیتکات  کی  میرحت  ندز  رود  تسا . نیا  یساسا 

هدرک قرف  یناگرزاب  زارت  بیکرت  هدـش ، رتمک  هدرخ  کی  تفن ، میرحت  اب  هناتخبـشوخ  الاح  تسا ؛ تفن  هب  یکتم  ام  داصتقا  نالا  تسین ، روج  نیا  نـالا  میـشابن . ریذپبیـسآ 

. تسا تفن  هب  یکتم  ام  داصتقا  لوصالایلع  اما 

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

اھهلگ دننکیم . راک  دنراد  هتشر  نآ  رد  ناشدوخ  هک  یاهتشر  نآ  رد  ار  روشک  یاھتیفرظ  زا  یشخب  دندرک  نییبت  عقاو  رد  دندرک ، تبحص  اجنیا  هک  یمناخ  نیا  نایاقآ و  نیمھ 

میرادرب ار  عناوم  مینک ، هدافتسا  اھنآ  زا  میناوتیمن  عناوم  نیا  اب  هک  دراد  دوجو  یاهدشنهدافتسا  یاھتیفرظ  شخب ، نیا  رد  هک  تسا  نیا  شیانعم  دش ، هتفگ  هک  اھهغدغد  و 

هدافتـسا اھنآ  زا  یـشخب  زا  تسا ، ناوارف  تسا ، تیاھنیب  روشک  یاھتیفرظ  هک  تسا  نیا  ام  بشما  یهسلج  نیا  رد  فرح  یهمھ  دـینیبب ، سپ  درک . هدافتـسا  دوشب  اـت 

، میرحت نیا  تکرب  هب  هللااشنا  هک  دوشیم ؛] نوصم  داصتقا   ] مینک هدافتسا  اھتیفرظ  نآ  زا  میناوتب  رگا  هدشن ؛ هدافتسا  مھ  یرایسب  زا  هتشاد ، یـشخبرثا  هللادمحب  هدش و 

. تصرف هب  دوشب  لیدبت  ام ، یارب  دیدھت  یاج  هب  تسا - یتسرد  فرح  دنتفگ ؛ اجنیا  مھ  ناتسود  زا  یکی   - دناوتیم تھج  نیا  زا  میرحت  نیا  درک ؛ میھاوخ  هدافتسا 

رثایب ار  میرحت  یلخاد ، ناوت  رب  یهیکت  اب  میتسناوت  رگا  روشک ، یاھراک  یهعومجم  نادنمـشیدنا  اـم  یداـصتقا ، نـالاعف  اـم  ناریا ، تلم  اـم  مینک ، هجوت  مھ  نیا  هب  اـنمض 

ررـضتم دـنراد  مھ  اـھنآ  نوـچ  درادـیمرب ، تسد  میرحت  زا  درادـن ، یاهدـیاف  میرحت  دـیمھف  یتـقو  مھ  وا  ینعی  درادـیمرب ؛ تسد  مـیرحت  زا  مـھ  هدـننکمیرحت  لـماع  نآ  مـینکب ،

وا یتقو  دننکب ؛ ار  ییاھراک  دھدیمن  هزاجا  اھنآ  هب  یللملانیب  یداصتقا  یهدینت  مھ  رد  هدیچیپ و  طباور  بخ  یلو  دنررـضتم  ام  میرحت  زا  نارگید ، اھییاپورا و  نالا  دنوشیم .

هک دنرظتنم  یـضعب  مینک . ضوع  زاب  ار  لخاد  هب  هیکت  تسایـس  دیابن  ام  تشادرب ، تسد  میرحت  زا  وا  یتقو  هتبلا  درادیمرب . تسد  میرحت  زا  مھ  وا  تسا ، رثایب  میرحت  دید 

ولو هک  میراد  هگن  راوتسا  مکحم و  نانچ  نآ  ار  لخاد  هب  هیکت  یاھتسایس  فارطا  دیاب  ام  تسا . طلغ  نیا  تمس ؛ نآ  هب  دننک  جک  ار  نیشام  رـس  زاب  دوشب ، زاب  فرط  نآ  هار ،

اـھنیا دـننام  نوگاـنوگ و  تاـناکما  تارداـص و  یهلئـسم  زا  تفرگ ؛ دـھاوخ  رارق  اـم  راـیتخا  رد  یرتـشیب  تاـناکما  بخ ، یلیخ   - دـش هتـشادرب  مھ  اـھمیرحت  هک  ضرف  هب  ـالاح 

. دوشن هدز  هبرض  لخاد ، هب  یهیکت  تکرح  نآ  هب  اما  مینک - هدافتسا 

یدیلوت  / ١٣٩٩/٠٢/١٧ یاھهعومجم  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

یراـکمھ کـی  دـھدب ؛ شیازفا  ار  هدوزفا  شزرا  دـیلوت و  دـناوتیم  دوشیم  هتفگ  اـمرفراک  وا  هب  احالطـصا  هک  راذگهیامرـس  و  راـک ، یورین  ناـیم  یعقاو  یهبناـجود  یراـکمھ  کـی 

تیلوئسم اب  دھدب و  شیازفا  ار  شتقد  دھدب ، شیازفا  ار  شتیلوئـسم  ساسحا  ار ، شتراھم  رگراک  راک و  یورین  راذگهیامرـس . ای  امرفراک  یوس  زا  رگراک و  یوس  زا  کرتشم 

. تسا مزال  هک  تسا  ییاھزیچ  زا  یکی  نیا  دھدب ؛ شیازفا  یداصتقا  هاگنب  دیاوع  زا  ار  راک  یورین  مھس  مھ ]  ] امرفراک دنکب ، راک  رتشیب 

دوشب و میظنت  هنالداع  هاگن  اب  امتح  یتسیاب  تاررقم  نیا  بخ ، یلیخ  هدـشن . هظحالم  اھنآ  رد  رگراک  تارظن  هک  یتابوصم  زا  یـضعب  زا  دـننکیم  تیاکـش  یناتـسود  مدـید 

نیا تروص  نیا  رد  تقو  نآ  هک  ار ؛ ود  نیا  یراکمھ  ینعی  میتفگ ، ار  نیمھ  یتمواقم  داصتقا  یاھتـسایس  رد  ام  نیارباـنب  دـننکب . هجوت  هتکن  نیا  هب  مھ  اـھهاگنب  نیلوئـسم 

. دنھدیم لیکشت  ار  یداصتقا  تفرشیپ  یداصتقا و  دشر  داجیا  یلصا  نوتس  اکرتشم  امرفراک  مھ  رگراک و  مھ  ینعی  ود ،

یمالسا  / ١٣٩٩/٠٣/٠٧ یاروش  سلجم  هرود  نیمھدزای  راک  هب  زاغآ  تبسانم  هب  مایپ 

تفرشیپ و یهھد  رد  هک  مینک  ناعذا  دیاب  دوھـشم ، یهدمع  تالکـشم  رب  هوالع  داصتقا ، باب  رد  تسا . روشک  یاھتیولوا  تسرھف  ردص  رد  گنھرف  داصتقا و  رـضاح ، لاح  رد 

یهباثم هب  فیعـض ، تاقبط  تشیعم  باـب  رد  یلمع  یرکف و  شـالت  هب  ار  همھ  دـیاب  هتـساوخان  تیعقاو  نیا  میاهدرواـین . تسد  هب  تلادـع  باـبرد  یبولطم  یهرمن  تلادـع ،

، مروت یلم ، لوپ  شزرا  دیلوت ، لاغتشا ، ینعی : یلم  داصتقا  یلصا  طوطخ  حالصا  دوصقم  نیا  یارب  تسرد  هار  هک  دیوگیم  ام  هب  نارظنبحاص  یهیصوت  دزاس . راداو  تیولوا ،

. تسا نآ  لاثما  فارسا و 

. تسا یربتعم  یامنھار  هنیمز ، نیا  رد  یتمواقم  داصتقا  یلک  یاھتسایس 

نابرق  / ١٠/١٣٩٩/٠۵ دیع  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس  رد  تانایب 

رھ ار  اھییاناوت  نیا  دـیاب  تسا . یلم  یاھییاناوت  رب  هیکت  طقف  طقف و  میرحت  جالع  تسیچ ؟ شجالع  تسین . ینیـشنبقع  شجالع  اـما  تسا  جـالع  لـباق  اـعطق  میرحت 

دراو ار  نامدوخ  یاھناوج  مینک ، ایحا  ار  اھنآ  مینک و  هیکت  اھنآ  هب  و  تسا - دایز  ام  یاھییاناوت  مھ  اعطق  هک   - میـشاب دـیدج  یاھییاناوت  فشک  لاـبند  میراد ، هگن  میراد  هچ 

میناوتیم مھ  ام ، میراد . للملانیب  تاناکما  مھ  میراد ، نورد  رد  یتاناکما  مھ  ام ، مینک ]. لابند  - ] ییارگنورب ییازنورد و  ینعی   - ار یتمواقم  داصتقا  ناـکرا  مینکب و  نادـیم 

ناتـسود ام  مینک ]. تیلاعف   ] للملانیب یهصرع  ناھج ، یهصرع  رد  میناوتیم  مھ  لخاد ، زا  دشوجب  هریغ  یداصتقا و  یملع ، نوگانوگ  ناوارف  تاناکما  مینک و  دیلوت  لخاد  رد 

ود رھ  رد  ام  تسھ و  مھ  ییارگنورب  تسھ ، مھ  ییازنورد  یتمواقم ، داصتقا  رد  دراد . مزال  تدـھاجم  دراد ، مزال  شالت  مینک . راک  میناوتیم  ناتـسود  نیا  اب  میراد ، یبوخ 

اب دـیاب  هتبلا  هک  دـیآیم  شیپ  یدـیدج  یاھتیفرظ  میورب  شیپ  هچ  رھ  تسا و  نایاپیب  اعقاو  نامیاھتیفرظ  میھدـب . ماـجنا  ار  اـھنآ  میناوتیم  هک  میراد  یناوارف  تاـناکما  دروم 

. دیآیم تسد  هب  اھنیا  یداھج  تیریدم  اب  یعقاو و  ریبدت  اب  دیایب ؛ تسد  هب  اھنیا  یداھج  تیریدم 

حلسم  / ١٣٩٩/٠٧/٢١ یاھورین  یرسفا  یاھهاگشناد  نایوجشناد  یگتخومآشناد  کرتشم  مسارم  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

یھایـسور هب  وا  یرثکادـح  راشف  نیا  هللااشنا  میتسیایم و  اـم  مینکیم ، تمواـقم  اـم  ـالاح  هملک . یعقاو  یاـنعم  هب  تسا  تیاـنج  اـکیرمآ ،]  ] زیمآتثاـبخ یاـھمیرحت  نیا 

ینعی دـننکیم ؛ دـنراد  ار  ناشدوخ  تیانج  اھنیا  اما  راک ، نیا  زا  مینکیم  نامیـشپ  ار  وا  یھلا و  قیفوت  هب  درک  میھاوخ  اـم  ار  راـک  نیا  دـش ؛ دـھاوخ  یھتنم  اـکیرمآ  یرثکادـح 

داصتقا میدرک و  لامعا  ار  یرثکادـح  یاھمیرحت  یداصتقا و  یرثکادـح  راشف  ام  هلب ، هک  دـنکیم  یلاحـشوخ  راھظا  اکیرمآ  روھمجسیئر  تسا . تیانج  دـننکیم  اـھنآ  هک  یراـک 

دیراد تلم  کی  هیلع  درادـن ؛ راختفا  نیا  دـننکیم ؛ راختفا  تیانج  هب  هک  دنتـسھ  اھامـش  لثم  یلذر  یاھمدآ  طقف  تسا و  تیاـنج  راـک  نیا  ـالوا  میدرک . لـالتخا  راـچد  ار  ناریا 

نامناخیب نویلیم  اھهد  اب  دراد ، هک  یاهجدوب  رسک  رالد  درایلیم  نارازھ  اب  زورما  اکیرمآ  تسا ؛ دب  یلیخ  امش  دوخ  عضو  ایناث  الوا . نیا  دینکیم ! مھ  راختفا  دینکیم ، تیانج 

، هدـش رتدـب  ناـشیداصتقا  عـضو  مھ  زورهبزور  درادـن ، یبوـخ  یداـصتقا  عـضو  دـیوگیم - ناـشدوخ  یاـھرامآ  هک   - دراد دوـجو  اـکیرمآ  رد  هـک  یرقف  طـخریز  هنـسرگ و  هراوآ و  و 

رب یلم  مزع  نامیا و  تردق  اب  اکیرمآ ، راکتیانج  نئاخ و  لذر و  وگهوای و  نیلوئسم  امـش  مشچ  یروک  هب  ام  هللااشنا  اثلاث  و  ایناث . مھ  نیا  هدش ؛ رتشیب  ناشیاھیراکھدب 

. داد میھاوخ  تروص  رس و  هللااشنا  ار  عاضوا  دمآ و  میھاوخ  قئاف  تالکشم 

میناوتب دوشب و  یزاسمواقم  ام  داصتقا  هک  دش  دھاوخ  بجوم  هللااشنا  میرحت  نیمھ  ینعی  درک ؛ میھاوخ  هدافتـسا  نامداصتقا  یزاسمواقم  یارب  ام  مھ  میرحت  نیمھ  زا 

. میھدب ماجنا  روشک  رد  ار  هملک  یعقاو  یانعم  هب  یتمواقم  داصتقا  کی 

ید  / ١٣٩٩/١٠/١٩ مایق ١٩  زورلاس  رد  ینویزیولت  ینارنخس  رد  تانایب 

« يتمواقم داصتقا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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زاـب مھ  نـالا  ماهدرک ، رارکت  اـھراب  نم  ار  نیا  مینک ؛ هرادا  یبوخب  ار  روـشک  میناوـتب  مھ  میرحت  دوـجو  اـب  هک  مینک  یزیرهماـنرب  میظنت و  یروـج  ار  ناـمداصتقا  دـیاب  مھ ]  ] اـم

میرحت هک  مریگ  الاح  اما  دـیآیمرد  یوغل  زیچ  کی  تروص  هب  دراد  ینعی  دوشیم ؛ مھ  رثایب  دراد  جـیردتب  میرحت  هتبلا   - دـش دـھاوخن  هتـشادرب  میرحت  مینک  ضرف  ام  میوگیم .

مھ نیا  میوشن . لکـشم  راچد  روشک  داصتقا  رما  رد  نمـشد ، یاھیرگیزاب  اـب  میرحت و  ندـمآ  نتفر و  اب  هک  مینک  یزیرهمانرب  یروج  ار  روشک  داصتقا  دـیاب  اـم  دـنامب - یقاـب 

ار نیا  ام  و  تسا . ناوارف  یلیخ  یلخاد  یاھتیفرظ  تسا ، نکمم  راک  نیا  دنیوگیم  دنیوگیم ؛ نازوسلد  دـنیوگیم ، یداصتقا  نارظنبحاص  میوگیمن ، نم  ار  نیا  تسا ؛ نکمم 

یهلئسم هب ] یعطق  خساپ   ] نیاربانب دوشب . لابند  تیدج  اب  تدشب و  دیاب  نیا  هک  تسا  یتمواقم » داصتقا   » تسایس نامھ  هک  ( ١٣) میدرک غالبا  تسایس  کی  تروص  هب 

هتـشادرب دیاب  هک  تسا  ناریا  تلم  قح  رد  تیانج  کی  تسا ، تنایخ  کی  میرحت  تسا ؛ یدوخیب  فرح  اھنیا  دینکن ، ار  راک  نالف  دـینکب ، ار  راک  نالف  هکنیا  تسا ؛ نیا  میرحت ،

. دوشب

یداصتقا  / ١۴٠٠/١١/١٠ نالاعف  ناگدننکدیلوت و  رادید  رد  تانایب 

یروج نیا  دیلوت  دنکیم ؛ ادیپ  لوحت  دـنکیم ، ادـیپ  رییغت  روشک  مھم  یداصتقا  یاھـصخاش  یهمھ  دـیھدب ، شھج  دـیناوتب  ار  دـیلوت  اعقاو  رگا  نوچ  دراد  تیمھا  دـیلوت  شھج 

؛ دنکیم ادیپ  شھاک  مروت  خرن  دوشیم ، مھارف  روشک  یارب  یزرا  دمآرد  دنکیم ، ادیپ  قنور  تارداص  دنکیم ، ادیپ  شھاک  یراکیب  دیآیم ، دوجو  هب  رادیاپ  لاغتـشا  ینعی  تسا ؛

راختفا ناشیلخاد  داصتقا  یاھییاناوت  اب  یداصتقا ، لالقتـسا  اب  اھروشک   - تسا یلم  تزع  بجوم  نیا  دـیآیم و  دوجو  هب  روشک  رد  یداصتقا  لالقتـسا  اـھنیا  رب  یهوـالع 

ای دوشیم  لیمحت  نوریب  زا  هک  ییاھهناکت  لباقم  رد  ار  روشک  داصتقا  دربیم و  الاب  ار  یلم  سفن  هب  دامتعا  دنکیم ، نیمات  ار  یلم  تینما  تزع و  دنوشیم - دنلبرس  دننکیم و 

. هدش هتفگ  هدش و  هتفرگ  رظن  رد  اھنیا  یهمھ  دش ، نالعا  هک  یتمواقم  داصتقا  تسایس  رد  هتبلا  هک  دنکیم ، ظفح  دنکیم و  تسارح  دیآیم  دوجو  هب  لخاد  رد 

نارگراک  / ١۴٠١/٠٢/١٩ رادید  رد  تانایب 

یعطق زاین  ود  رھ  اھنیا  دوریمن ؛ شیپ  راک  دـشابن  رگراک  دـشاب ، نیرفآراک  رگا ] [ ؛ دوریمن شیپ  راک  دـشابن  نیرفآراک  دـشاب ، رگراـک  رگا  ینعی  دـنزاورپ ؛ لاـب  ود  نیرفآراـک  رگراـک و 

زا مادـک  رھ  اھنیا ؛ دـننام  یروانف و  تسا و  شناد  تسا و  تیریدـم  تسا و  هیامرـس  فرط  کی  رگراک ، تراھم  تسا و  راک  فرط  کی  درک .] هجوت   ] اھنیا هب  یتسیاـب  دنتـسھ ،

مھـس دننک  هاگن  دیاب  تسا ؛ ردقچ  مادک  رھ  مھـس  دید ] دیاب  [ ؛ دیآیم دوجو  هب  هیلوا  یهدام  نیا  رد  هعومجم  نیا  اب  یاهدوزفا  شزرا  کی  ینعی ] [ ؛ دننکیم داجیا  شزرا  اھنیا 

. ندرک ریبدت  ندرک ، رکف  ندرک ، راک  هب  دراد  جایتحا  نیا  دوشب . صخشم  هنالداع 

یگدنز کی  زا  دناوتب  دیاب  رگراک  بخ ، تسا . نیمھ  هب  طوبرم  یـساسا  یهدام  کی  دنب ، کی  میداد ؛ صاصتخا  نیمھ  هب  ار  شخب  کی  یتمواقم ، داصتقا  یاھتـسایس  رد  ام 

، تسا روشک  داصتقا  یلک  تالکـشم  زا  یـشان  تالکـشم  نیا  زا  یمھم  شخب  هتبلا  دنراد ؛ یددعتم  یداصتقا  تالکـشم  ام  یاھرگراک  زورما  دشاب . رادروخرب  هنادنمتفارش 

، تسھ همھ  یارب  تالکـشم  هدشن ؛ لح  هدش ، مکارتم  ، هدـمآ مھ  یور  ییاھلاس  لوط  رد  الثم  هدـش ، مکارتم  اھنیا  هک  میراد  یتالکـشم  یداصتقا  یاھهنیمز  رد  ام  ینعی 

یتسیاب هک  ییاھیزیرهمانرب  اھتـسایس و  یرگراک و  راک و  نیناوق  لـئاسم  هب  دوشیم  طوبرم  مھ  یـشخب  تسا ، نیا  هب  طوبرم  شایـشخب  تسھ ،]  ] مھ اـھرگراک  یارب 

. دوشب لابند  هللااشنا 

نیا ات  داد  ماجنا  دـیاب  ار  اھنیا  یهعومجم  تسا ؛ مزال  مھ  هدیجنـسن  یاھراک  تمـس  هب  نتفرن  ییابیکـش و  ربص و  تسا ، مزال  تدـھاجم  تمھ و  تسا ، مزـال  ریبدـت  رکف و 

. داد ماجنا  ار  راک  نیا  دوشب  دیایب و  دوجو  هب  مدرک  ضرع  هک  یاهنالداع  مھس  هنالداع و  میسقت 

« يتمواقم داصتقا   » 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 30هاگياپ  هحفص 30 
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