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

، تسا مزـال  راـک  نیا  یارب  هچنآ  لوا ، ی  هـجرد رد  دوـش . روـشک  یگدـنزاس  فرـص  دـیاب  نالوئـسم  شـالت  تـمھ و  ی  هـمھ دـنرامگب : تـمھ  دـیاب  نالوئـسم  هـکنیا  دروـم  رد 

ام و زیزع  روشک  نانمـشد  شالت  لباقم  ی  هطقن تسرد  نیا  دنـشاب . رگیدکی  لمکم  راکمھ و  هارمھ و  لدمھ و  مھاب  دیاب  تسا ؛ هناگ  هس یاوق  نایم  یلدمھ  یگنھامھ و 

تـسایس ریبدت و  اب  هک  ییاھ  نویزیولت اھویدار و  هناگیب و  یاھوگدنلب  رد  هک  تسا  لاس  دنچ  نآلا  دـنا . هدرک شالت  هناگود  تیمکاح  یارب  هک  تسا  یمالـسا  یروھمج  ماظن 

یعـس تسھ و  هناـگود  تیمکاـح  دـنیوگ  یم دـننک ؛ یم غیلبت  روشک  نیا  رد  هناـگود  تیمکاـح  یور  دوش ، یم هرادا  ناریا  تلم  نانمـشد  اـھ و  ییاـکیرما اـھ و  تسینوـیھص

رد هک  دـنک  دومناو  دـناوتب  نمـشد  هک  دـننکن  یراک  دـنراذگن . دـننک و  تکرح  نمـشد  تکرح  لباقم  ی  هطقن رد  دـیاب  نالوئـسم  دـنروایب . دوجو  هب  ار  هناگود  تیمکاح  دـننک  یم

یناسک تسا و  هتفرگ  تروص  دروم  نیا  رد  یتاھابتشا  تسا . هدرک  داجیا  قاقـشنا  فالتخا و  یگتـسدود و  ماظن ، نالوئـسم  نایم  رد  یمالـسا و  یروھمج  ماظن  تیمکاح 

فیاظو ی  هدودحم رد  هیئاضق  ی  هوق هننقم و  ی  هوق هیرجم ، ی  هوق دننک . فوقوم  دیاب  ار  اھراک  نیا  تسا . هدش  مامت  نمشد  دوس  هب  هک  دنا  هدرک ییاھراک  دنا و  هدز ییاھفرح 

یاطخ هب  هیئاضق  ی  هوق ای  دنکن ، لاوس  هیرجم  ی  هوق زا  هننقم  ی  هوق هک  تسین  نیا  شیانعم  هتبلا  دنشاب . هتشاد  یگنھامھ  رگیدکی  اب  دننک و  تکرح  یلدمھ  اب  ناشدوخ 

میظنت یروط  ار  ناشدوخ  یاھ  یریگ تھج دننک ؛ یراکمھ  رگید  یاوق  اب  هناقداص  دوخ  فیاظو  ی  هدودحم رد  مادکرھ  هک  تسا  نیا  شیانعم  دزادرپن ؛ رگید  یاوق  زا  یصاخشا 

؛ دننک مدقم  ار  اھ  نآ دراد ؛ رارق  تیولوا  رد  ییاھزیچ  امش  ناتسا  نیمھ  رد  روشک و  فلتخم  یاھشخب  رد  دننک - هجوت  روشک  یاھ  تیولوا هب  دنشاب ؛ رگیدکی  لمکم  هک  دننک 

. دنیامن زیھرپ  هیامرس  تقو و  فالتا  زا  دننک و  ییاشگ  هرگ فیعض  تاقبط  زا  دشاب - یعامتجا  تلادع  یمومع و  عفانم  هب  رظان  هک  ییاھزیچ 

هعمجزامن  / ١٣٨٣/٠٨/١۵ یاھهبطخ  رد  تانایب 

کی یساسا  لئاسم  رد  روشک  نالوئسم  روشک ، یالاب  حوطس  رد  هکنیا  زا  نمـشد  دربب . نیب  زا  ار  یلم  تدحو  نیا  دھاوخ  یم تسا ؛ یـضاران  ام  یلم  تدحو  زا  نمـشد 

نالف ی  هراب رد  نوگانوگ  نالوئـسم  هیئاضق و  ی  هوق سیئر  سلجم ، سیئر  روھمج ، سیئر دـننیب  یم هک  یتقو نآ  تسا . تحاران  تدـش  هب دنـشاب ، هتـشاد  هدـیقع  کی  رظن و 

راعـش هک  دیدینـش  ریخا  لاس  ود  یکی  نیا  رد  دـنزادنیب . فالتخا  دـنھاوخ  یم دـنتحاران ؛ دـننک ؛ هراپ  ار  ناشدوخ  ی  هقی دـنھاوخ  یم اھ  نیا دـننز ، یم فرح  روج  کی هلئـسم 

یساسا لئاسم  رد  ینعی  هناگود  تیمکاح  تساھ . نآ لام  فرح  دندرک . راوخـشن  رارکت و  ار  اھ  نآ یاھفرح  نامھ  لخاد  رد  مھ  لقع  یب یی  هدع دش ! هداد  هناگود  تیمکاح 

اھ یـضعب اما  تسا ؛ کلھم  مس  رـضم و  بولطمان و  زیچ  هناگود  تیمکاح  تسا . هناگود  تیمکاح  یانعم  نیا  دنـشاب ؛ هتـشاد  اوعد  مھاـب  روشک  یاـسور  روشک ، یلوصا  و 

هکنیا دننک ؛ یمن رکف  روج  کی فلتخم ، یاھتسایس  قئالس و  نوگانوگ و  لئاسم  ی  همھ رد  تقو  چیھ روشک  نالوئسم  هک  تسادیپ  تساھ . نآ لام  نیا  دنداد ! راعش  ار  نیا 

اھ نآ هک  هچنآ  تسین ؛ نیا  دنھاوخ ، یم اھ  نآ هک  هچنآ  اما  دشاب ؛ روشک  ناکرا  ی  همھ رب  طلـسم  اھ  هنیمز ی  همھ رد  هدیقع  کی  رکف و  کی  هک  تسین  نکمم  تسا ؛ مولعم 

نالک یاھتیریدم  نادیم  دراو  طاشنرپ  دنم و  هقالع لاعف ، نموم ، یاھتیریدم  هکنیا  زا  دنوش . یم تحاران  نیا  دوبن  زا  تسا ؛ روشک  یـساسا  لئاسم  رد  فالتخا  دنھاوخ ، یم

تموکح نابیتشپ  مدرم  هکنیا  زا  دنتحاران ؛ دـنربب ، شیپ  دـنک  یم باجیا  یلم  حـلاصم  عفانم و  یمالـسا و  لوصا  هک  یھار  نامھ  هب  مامت  تردـق  اب  ار  روما  دـنوشب و  روشک 

یبھذـم مسارم  رد  ام  یاھناوج  هکنیا  زا  دـنتحاران ؛ دنـشاب ، نموم  ام  یاـھناوج  هکنیا  زا  دـنتحاران ؛ دنـشاب ، هتـشاد  رگداـھج  حور  اـم  یاـھناوج  هکنیا  زا  دـنتحاران ؛ دنـشاب ،

اھلد دنزیر ، یم کشا  دننک ، یم تکرش  مسارم  نیا  رد  فلتخم  یاھفیط  زا  اھناوج  تسھ ، ایحا  یاھبش  نیا  رد  هک  یمسارم  رد  اھبش و  نیمھ  رد  دنتحاران . دننک ، تکرش 

رایـشھ تسا . عمج  شـساوح  ناریا  تلم  دـمحب هللا  دوش . یم مغ  زا  رپ  ناشلد  مامت  ناریا  تلم  نانمـشد  دـنھدب ، ناشن  ار  اھ  نیا رگا  دـننک . یم کـیدزن  مھ  هب  مرن و  ار 

روشک نیا  رد  یـسایس  رارقتـسا  شمارآ و  دـنھاوخ  یم اھ  نآ دـشاب ؛ روشک  نیا  رد  یـسایس  باھتلا  دـھاوخ  یم ناـشلد  اـھ  نآ دیـشاب . هجوتم  رایـشھ و  اـما  دـیتسھ ؛

رد تسایـس ، طیحم  رد  رازاب ، طیحم  رد  هاگـشناد ، طیحم  رد  دـنزب . فرح  نیا  هیلع  نآ  دـنزب ، فرح  نآ  هیلع  نیا  دـنریگب ؛ ار  مھ  ی  هقی همھ  مئاد  دـنھاوخ  یم اـھ  نآ دـشابن ؛

بظاوم تلم  دـننک . یم مھ  ار  ناشدوخ  شالت  ی  همھ راک  نیا  یارب  دـنھاوخ و  یم ار  نیا  اـھ  نآ دـشاب ؛ اوعد  باـھتلا و  مئاد  دـنھاوخ  یم یرگراـک ، طـیحم  رد  هرادا ، طـیحم 

. میور یم شیپ  دمحب هللا  ام  دنشاب ؛ بظاوم  فلتخم  یاھرشق  دنشاب ؛ بظاوم  اھناوج  دنشاب ؛

نامرک  / ٠٢/١٩/١٣٨۴ ناتسا  نایوجشناد  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تافالتخا نیا  ی  همھ دـنز . یم نماد  تاـفالتخا  نیا  هب  مھ  نمـشد  هاگـشناد - نوریب  هاگـشناد و  رد  تسھ - هزراـبم  اوعد و  یدـنب و  حاـنج یـسایس و  تاـفالتخا  روشک ، رد 

. تسا یمھم  ی  هتکن نیا  تسا ؛ نیا  زا  رتالاب  نمشد  فدھ  نکیل  تسین ؛ تلاخد  یب مھ  صاخشا  عفانم  هتبلا  تسا . ناگناگیب  ندز  نماد  مھ  رادقم  کی  تسین ؛ یعیبط 

مھم فدھ  مھ  فاکش  داجیا  ماظن و  تیمکاح  سار  رد  یگناگود  فالتخا و  داجیا  تسین ؛ یسایس  یاھ  حانج نیب  رد  یسایس  تافالتخا  هب  ندز  نماد  طقف  نمـشد  فدھ 

کی دنا ؛ هدرک راک  هژورپ  نیا  یور  دنیایب . رانک  مھاب  دنناوتن  یی  هلاسم چیھ  رس  هک  دشاب  هتشاد  دوجو  ضراعتم  رکف  ود  ماظن ، یریگ  میمـصت رد  ماظن و  سار  رد  ینعی  تسوا .

دنتـساوخ یم اھ  نیا تفرن . راب  ریز  داد و  جرخ  هب  لقع  نیدت و  ناشیا  اما  دندروآ ، راشف  یلیخ  مھ  یمتاخ  یاقآ  یور  دوشب . راک  نیمھ  هک  دـندروآ  راشف  لخاد  رد  مھ  هدـع 

، هناگود تیمکاح  دنتفگ  مھ  احیرص  دنک . ضقن  نآ  دریگب ، میمصت  نیا  مئاد  دشاب ؛ فالتخا  اوعد و  نالوئسم  رگید  روھمج و  سیئر یربھر ، نیب  ماظن ، سار  رد  هک  دننک  یراک 

. دندرک لامعا  ار  نیا  اھاج  زا  یلیخ  رد  و 

داسف اب  ی  هزرابم زکرم  دیاب  هک  یمالسا - یاروش  سلجم  لخاد  زا  اما  متشون ؛ ار  یی  هدام تشھ ی  همان نآ  مدرک و  حرطم  ار  داسف  اب  هزرابم  ی  هلاسم هدنب  لبق  لاس  دنچ 

تقو نامھ  هدنب  تسا . سکعب  هیـضق  هک  یلاحرد دھد ! یم یرارف  روشک  زا  ار  اھ  هیامرـس داسف ، اب  ی  هزرابم هک  هناھب  نیا  اب  دش ؛ دنلب  راعـش  نیا  هب  ضارتعا  دایرف  دـشاب -

ربتعم نامزاس  کی  زا  یـشرازگ  اریخا  دـنک . یم قیوشت  راک  هب  درادـن ، هدافتـساوس  یزیگناداسف و  دـصق  هک  ار  ملاس  راذـگ  هیامرـس داسف ، اب  ی  هزرابم اـقافتا  هک  متفگ  مھ 

داسف زا  تسا  ترابع  اھروشک  زا  یضعب  رد  یراذگ  هیامرس یلـصا  عناوم  زا  یکی  هک  هدرک  مالعا  نامزاس  نیا  دنک . یم راک  لئاسم  نیمھ  ی  هراب رد  هک  مدناوخ  یللملا  نیب

رـصانع هکنیا  یاج  هب  دوش ؛ یم حرطم  داسف  اـب  ی  هزراـبم تسا ! هلـصاف  ردـقچ  دـینیبب  تسا ؛ یراذـگ  هیامرـس عناوم  وزج  داـسف  اـب  ی  هزراـبم دـنتفگ  یم اـھ  نیا یداـصتقا .

لابند اھ  نیا هک  تسا  هناـگود  تیمکاـح  کـچوک  یاـھ  هشوگ زا  یکی  نیا ، دـننک . یم لـمع  سکعب  دـننک ، شقن  یاـفیا  دوخ  فیاـظو  دـح  رد  دـننک و  لابقتـسا  راکردـنا  تسد

. دندرک یم

راسمرگ  / ٠٨/٢١/١٣٨۵ مدرم  رادید  رد  تانایب 

مدرم ندرک  ادج  یارب  طقف  هک  ییاھراعـش  دنداد ؛ یم راعـش  یا  هدع تسا . سوسحم  رتشیب  هشیمھ  زا  مدرم  یگچراپکی  تدحو و  زورما  مھ  روشک  یـسایس  ی  هصرع رد 

نیا دنتفیب ؛ مھ  ناج  هب  دیآ و  دوجو  هب  یگتسدود  روشک  تیریدم  تیمکاح و  دوخ  رد  ینعی  دنداد ؛ یم هناگود  تیمکاح  راعـش  دندوبن ، عناق  مھ  نیا  هب  دوب ؛ بوخ  رگیدکی  زا 

، مدرم تسا . یگرزب  تمعن  کی  روشک ، تیریدم  رد  یلدمھ  یگچراپکی و  زورما  دنا . هدش یوزنم  دـمحب هللا  اھ  نیا دندیـشک . یمن مھ  تلاجخ  دـنداد و  یم راعـش  احیرـص  ار 

هک درک  هلگ  تاـعوبطم  زا  مرتـحم  روھمج  سیئر شیپ  یدـنچ  دریگ . یم ماـجنا  یتاـغیلبت  هتبلا  تسا . بوـخ  مھ  تلود  مدرم و  نیب  داـحتا  تسا و  کـیدزن  مھ  هب  ناـشیاھلد 

. مداد روھمج  سیئر هب  ار  قح  نم  منیب ؛ یم ار  تاعوبطم  الومعم  نم  دندرک . ضارتعا  تاعوبطم  زا  یـضعب  و  دننک ؛ یم ینکارپ  نجل دننک ، یم ینھددـب  دـننک ، یم ییوگدـب 

ایند جـیار  یتاغیلبت و  یاھـشور  زا  دـننک ؛ یم یفاصنا  یب درادـن - یداریا  داقتنا  دـننک - یم داـقتنا  هکنیا  هن  تاـعوبطم  زا  یـضعب  تاـعوبطم - ی  همھ میوگ  یمن مدـقتعم - نم 

گرزب ار  بیع  نآ  دشاب - مھ  کچوک  ول  و  تسھ - یبیع  رگا  و  دـنراگنیب ، هدـیدان  ای  دـنربب  لاوس  ریز  هتفرگ ، ماجنا  مدرم  عفن  هب  تلود  رد  هک  ار  یراک  نآ  ات  دـنک  یم هدافتـسا 

. دنرایشوھ هاگآ و  ام  تلم  اما  تسھ ، نیا  درادن . یداریا  دنیب . یم تاعوبطم  زا  یرایسب  رد  ناسنا  ار  نیا  دننک .

اھهاگشناد  / ٠٢/٣١/١٣٨۶ ییوجشناد  جیسب  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

« هناگود تیمکاح   » 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 2هاگياپ  هحفص 1 
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یاھ هعومجم وزج  لیاوا  نآ  دوب . نیمھ  مھ  شعقاو  دیزیھرپب ؛ اھ  یذوفن زا  هک  دـندرک  یم هیـصوت  اھوجـشناد - هب  هلمج  زا  همھ - هب  هشیمھ  هیلع ) یلاعت  ناوضر هللا   ) ماما

دراو دـنتفرگ و  دای  اھ  نآ زا  مھ  رگید  ی  هدـع کی  هتبلا  دـعب  دـندز . یم اج  ار  ناـشدوخ  یراـکایر ، یبیرفرھاـظ و  یـسولپاچ و  اـب  هک  دـندوب  هدوت  بزح  یاـضعا  ذوفن ، رد  رھاـم 

لاس جنپ  راھچ  لام  تسھ ؛ ناتدای  هک  اھامش  دندرک . اعدا  مھ  ار  هناگود  تیمکاح  هک  دندناسر  ییاج  هب  ار  راک  دندش و  ماظن  فلتخم  یاھشخب  نوگانوگ و  یاھ  تالیکـشت

ندـش هتـسد  ود  قاقـشنا و  باعـشنا و  دـشاب ؛ ناتـساوح  دندیـسر . مھ  اجنیا  هب  تسا ! یبیجع  زیچ  یلیخ  سار ! رد  قاقـشنا  قاقـشنا ، هناگود ، تیمکاح  تسا . شیپ 

تـسا نکمم  اھرکف  نیا  هک  یلاح  رد  دوشب ؛ ادـج  رگید  رکف  کـی  رطاـخ  هب  فرط  نآ  زا  رگید  یکی  زاـب  دوشب ، ادـج  یا  هعومجم زا  یرکف  کـی  رطاـخ  هب  یکی  تسا ؛ کاـنرطخ 

امـش یارب  یلم  داحتا  بوخ ، یلم ، داحتا  مدرک  ضرع  هک  هدنب  دنزب . مھ  هب  نآ  رطاخ  هب  ار  یگچراپکی  نیا  ناسنا  هک  دشاب  هتـشادن  تیمھا  ردق  نآ اما  دـشاب ، مھ  تسرد 

. دننک هراپ  هراپ هکت و  هکت ار  امش  دیراذگن  یتالیکشت . ینامزاس و  داحتا  دوش : یم عورش  ناتدوخ  جیسب  نیمھ  زا  یجیسب  نایوجشناد 

متشھ  / ١٣٨٧/٠٣/٢١ سلجم  ناگدنیامن  اب  رادید  نیلوا  رد  تانایب 

اھ و لاوس لثم  امیقتـسم ؛ ناگدـنیامن  دوخ  ای  اھزیچ ، لیبق  نیا  زا  تابـساحم و  ناوید  لثم  یتراظن  یاھرازبا  نیمھ  اب  اـی  ـالاح  تسا . یمزـال  رایـسب  زیچ  سلجم  تراـظن 

یارب دوـشب  دـیابن  یا  هلیـسو نیا  اـھ  تنم تسا . یمھم  یلیخ  مزـال و  یلیخ  زیچ  نیا  تسا ؛ یمالـسا  یاروـش  سلجم  تراـظن  یاـھرازبا  هک  ییاـھزیچ  نیا  زا  اھرکذـت و 

یریگ میمـصت یاھنایرج  نیب  روشک ، یاوق  نیب  هک  تسا  نیا  ناشتمھ  هک  دنتـسھ  یلیخ  درادن - نتفگ  نیا  دیناد ، یم اھامـش  هتبلا  دینادب - و  رگیدکی . اب  ورین  ود  ی  هضراعم

روشک روما  رب  دنراد  هک  هناگ  هس یاوق  هعومجم  نیمھ  ینعی  روشک - یلک  یھدنامرف  ی  هچراپکی تفاب  رد  هنخر  فاکـش و  داجیا  دننک . داجیا  اوعد  فالتخا و  عازن و  روشک  رد 

دنراد یمالسا  یروھمج  نانمـشد  یمالـسا ، یروھمج  نداد  تسکـش  ندز و  هبرـض  یارب  تساھلاس  هک  تسا  یگرزب  یاھوزرآ  زا  یکی  دننک - یم ینارمکح  یھدنامرف و 

نارگید دندرک . یم حرطم  احیرص  ار  هناگود  تیمکاح  ثحب  هک  تسھ  ناتدای  زور  کی  هکنیا  لثم  دنیوگ ؛ یم ار  فرح  نیا  انلع  تقو  کی هتبلا  دننک . یم بیقعت  ار  شا  هشقن نیا 

یزیچ نیرتشیب  تفگ  دیاب  اعقاو  تلفغ - یور  زا  مھ  لخاد  دوب ، نوریب  رصانع  لام  هیـضق  لصا  دندرک . یم رارکت  لخاد  رد  ار  اھ  نآ راو  یطوط اجنیا  مھ  یا  هدع کی  دنتفگ ، یم

نیا یوت  ام  تسھ . نیا  فدھ  اما  انعم ، نیا  هب  دننک  یمن حیرصت  هک  الاح  لثم  دنروآ ؛ یمن نابز  هب  دنیوگ ، یمن مھ  تقو  کی دندرک . یم رارکت  ار  اھ  نامھ دوب - تلفغ  دوب ، هک 

ییاھـشرازگ هک  درذـگ - یم دراد  ایند  یـسایس  ی  هبخن لـفاحم  زا  یـضعب  رد  هک  ییاـھراک  یتاـعالطا ، یتینما و  یاھـسیورس  هب  طوبرم  یاھـشرازگ  یجراـخ ، یاھـشرازگ 

. دیراذگب دیابن  فالتخا . داجیا  رب  انب  مینک : یم هدھاشم  میراد  ار  نیا  یاپ  در  یبوخب  دسر - یم

سراف  / ١٣٩٠/٠٢/٠٣ ناتسا  مدرم  رادید  رد  تانایب 

رد یلاجنج  هچ  اھنیا -  لاثما  تاعالطا و  یهلئـسم  رـس  دوبن -  رادروخرب  یئالاب  تیمھا  زا  مھ  نانچنآ  هک  یاهیـضق  کی  رـس  هتـشذگ  زور  شـش  جنپ  نیمھ  رد  دینیبب  امش 

فرح روھمج  سیئر  تسا ، هدش  هناگود  تیمکاح  تسا ، هدش  داجیا  فاکـش  یمالـسا  یروھمج  ماظن  لخاد  رد  هلب ، هک  تمـس  نیا  هب  دندرب  ار  اھلیلحت  دـنتخادنا . هار  ایند 

رد گرگ  لثم  روطچ  دـینیبب  دـناهناھب . رظتنم  روطچ  دـینیبب  دـندرک . رپ  هیاـپیب  تسـس و  یاـھفرح  نیا  زا  ار  ناـشدوخ  یتاـغیلبت  یاھهاگتـسد  تسا ! هدرکن  شوگ  ار  یربھر 

تمدخ دراد  روشک  رد  اعقاو  بخ ، تسا . تمدخ  تیلاعف و  شالت و  لوغـشم  تلود  هک  دننادیم  دننک . هلمح  دنناوتیم ، روج  رھ  دننک ، ادیپ  یاهناھب  کی  هک  دناهتـسشن  نیمک 

کالم و ار  یریگتھج  ار ، طخ  ار ، راک  ام  مینکیمن ؛ تواضق  صخش  هب  عجار  هک  ام  تسا . رادفرط  یربھر  مھ  دنتـسھ ، رادفرط  مدرم  مھ  دشاب ، تمدخ  اج  رھ  دریگیم . ماجنا 

مھ یتلود  نیلوئـسم  دریگیم . ماجنا  دراد  راک  زورما  هللادـمحب  و  تسھ . مدرم  تیامح  تسھ ، ام  تیامح  تسھ ، شالت  تمدـخ و  راـک و  هک  یئاـجنآ  میھدـیم . رارق  راـیعم 

لوغـشم مئاد  اھنیا  مدھاش . کیدزن  زا  نم  منیبیم ، نم  دنرادن ؛ زور  بش و  اھنیا  روھمج . سیئر  دوخ  صوصخب  مھ  تلود ، یاضعا  مھ  دـننکیم ؛ شالت  دـنراد  افاصنا  اقح و 

، بخ موش . دراو  تلود  یاھمیمـصت  اھراک و  رد  مرادـن  انب  لوصا  قبط  مھ  ریقح  یهدـنب  تسا . شزرااـب  یلیخ  روشک  یارب  اـھنیا  بخ ، دنـشالت . تمدـخ و  لوغـشم  دـنراک ،

یهیضق نیمھ  رد  هکنیا  لثم  دوشیم ؛ تیوفت  دراد  یتحلصم  کی  منک  ساسحا  هک  یئاجنآ  رگم  دراد ؛ یتیلوئسم  سک  رھ  تسا ؛ صخشم  یساسا  نوناق  رد  اھتیلوئسم 

ار تحلصم  تیوفت  نیا  یولج  هک  دوشیم  دراو  ناسنا  بخ ، دوشیم ؛ تیوفت  دریگیم ، رارق  تلفغ  دروم  دراد  یگرزب  تحلصم  کی  دنکیم  ساسحا  ناسنا  دوب ؛ یروجنیا  ریخا 

هلئـسم نیمھ  زا  یتاغیلبت ، یاھقوب  یللملانیب ، یاـھرادنوبیرت  ینوریب ، نانمـشد  نیفلاـخم ، اـما  دـتفایم ؛ قاـفتا  مھ  شرئاـظن  تسین ، یمھم  یهلئـسم  نیا ، دریگب .

. دننک غولش  ار  یتاغیلبت  یاضف  هکنیا  یارب  دننکیم  هدافتسا 

ینیمخ  / ١٣٩٣/٠٣/١۴ ماما  ترضح  تلحر  زورلاس  نیمجنپ  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

رد دننکیم  ىعس  تسین ، هارمھ  اھنآ  اب  هک  ىماظن  نآ  ىھاگتـسد ، نآ  تسا : نیا  دننکیم  اھنیا  هک  ىیاھراک  زا  ىکی  تسا ؛ اھتیمکاح  سار  رد  فالتخا  داجیا  اھهار  زا  ىکی 

نیا اھهار  زا  ىکی  دـنوشیم ؛ قفوم  هنافـساتم  مھ  اھاجىـضعب  دـنوشیمن ، قفوم  اھاجىلیخ  دـننک ؛ تسرد  هناگود  تیمکاح  دـنروایب ، دوجوهب  فاکـش  فـالتخا و  نآ  سار 

. تسا

« هناگود تیمکاح   » 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 2هاگياپ  هحفص 2 
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