
روشک  / ١٣٨٩/٠٢/٠٨ رسارس  هنومن  نارگراک  رادید  رد  تانایب 

؛ دنیبیم همدص  مھ  دیلوت  دشابن ، ملع  رگا  تسا . دیلوت  رصنع  رصنع ، کی  تسا ؛ ملع  رصنع  رصنع ، کی  تسا : رصنع  ود  رب  فقوتم  لوا ، یهجرد  رد  روشک  یدام  تفرشیپ 

نارود رد  ام  راک  بیع  دنزیم . اجرد  روشک  زاب  دنکن ، ادیپ  شیازفا  لماکت و  لوحت و  دیلوت  شناد ، داینب  رب  ملع و  نیا  ساسا  رب  اما  دـشاب ، ملع  رگا  دوریم . شیپ  ملع  اب  روشک 

، دش تعنص  نادیم  دراو  یتقو  ایند  اذل  میتشاد . هدنبایدشر  هدنورـشیپ و  ملع و  یهیاپ  رب  یکتم  دیلوت  هن  دوبن ، ملع  نوچ  و  میتشاد ، ملع  هن  هک  دوب  نیا  تیغاوط  تموکح 

میھاوخیم رگا  میدـنام . بقع  نوگانوگ ، طئارـش  تیغاوط و  نیا  تموکح  رثا  رب  ام  یلو  تفر ؛ شیپ  دوب ، هدـش  تعنـص  نادـیم  دراو  اپورا  زا  رترید  هک  ایـسآ  یهراـق  تفر ؛ شیپ 

زکارم رد  ملع ، زکارم  رد  دیاب  میھدب ؛ تیمھا  دـیلوت  ملع و  هب  دـیاب  تسا -  هتفر  مھ  شیپ  یدایز  نازیم  هب  تسا و  هدرک  مھ  تکرح  نامتلم  و  میھاوخیم ، هک  مینک -  ناربج 

. دوش یریگیپ  نردم  ون و  یاھلکش  اب  قیقحت ،

روشک  / ١٣٨٩/٠٢/٠٨ رسارس  هنومن  نارگراک  رادید  رد  تانایب 

رگا تسا . هتـسباو  یھاوخن  یھاوخ  دشاب ، هتـشادن  دیلوت  هک  یروشک  تسا . رادروخرب  لوا  یهجرد  تیمھا  زا  یزرواشک ، یهصرع  رد  هچ  تعنـص ، یهصرع  رد  هچ  دـیلوت ،

رئاخذ ظاحل  زا  هک  دـنراد  دوجو  یئاـھروشک  دـینیبیم  هکنیااـمک  دروخیمن ؛ ناـمدرد  هب  دـشاب ، هدـش  هریخذ  اـم  یاـھهاچ  رد  اـم و  یاـھنیمز  ریز  مھ  اـیند  زاـگ  تفن و  یهمھ 

جنگ همھ  نیا  شریز  هک  ینیمز  نیا  یور  رب  ناشدوخ  اما  دنتسھ ؛ یدنمتورث  لامک  رد  بایمک -  تمیقیذ و  رایسب  یاھزلف  رئاخذ  هچ  یژرنا ، رئاخذ  هچ  یعیبط -  یندعم و 

هب نیا  دورب ؛ شیپ  یبرجت -  یملع و  یاھتراھم  شناد و  هب  یکتم  ناینبشناد ، دـیلوت  صوصخب  روشک -  رد  دـیلوت  دـیاب  دـنراد . یرابتکالف  راـبتبکن و  یگدـنز  تسا ، هتفخ 

. دننک راک  دننک ، یھدنامزاس  یتسیاب  تسا ؛ تلود  اب  مھ  نآ  تیریدم  تسامرفراک . رگراک و  تسد 

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

رد تسا . هدـش  راک  نیا  هناتخبـشوخ  اھـشخب  زا  یـضعب  رد  داد . تیمھا  یلیخ  تسیاب  دـنتفگ -  ناتـسود  هک  روط  نامھ  ناـینبشناد -  عیانـص  رد  صوصخب  ورین ، تیبرت  هب 

نیا هب  تسیاب  هتفرگ . ماجنا  ققحم  دنمشناد و  یورین  دمآراک ، یورین  رھام ، یورین  تیبرت  هک  میراد  عالطا  کیدزن  زا  نایور  شخب  رد  میراد ، عالطا  ام  یاهتسھ  یژرنا  شخب 

. درک هجوت  فلتخم  یاھشخب  رد 

ناوج  / ١٣٨٩/٠٧/١۴ ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

؛ دندرک یاهبـساحم  کی  ام  رتفد  رد  لوئـسم  ناردارب  دننک . تورث  دـیلوت  روشک  رد  دـنناوتب  یتسیاب  یتعنـص  یملع و  یاھهتفای  تسا . مھم  یلیخ  یزاسیراجت  یهلئـسم 

زا ینعی  مینک ؛ نیمات  ناینبشناد  یراجت  یاھتیلاعف  ناینبشناد و  عیانـص  هار  زا  ار  روشک  دمآرد  زا  دصرد  تسیب  لقادح  میناوتب  دیاب  ام  لاس ١۴٠۴  ات  هک  تسا  نیا  اھنآ  رظن 

هن هنابیجن ، لکـش  هب  حیحـص ، لکـش  هب  هتبلا  تسا ؛ تورث  دـیلوت  اشنم  شناد ، دـشابن . رود  سرتسد  زا  یلیخ  دـیاب  هک  تسا  یزیچ  نیا  یملع . تـالوصحم  شورف  لـحم 

یاھهاگتـسد تینھذ  رد  رگا  ندرک  یراجت  هتبلا  درک . مھاوخ  یرـصتخم  یهراشا  هللااـشنا  دـعب  نم  هک  درک ؛ هدافتـسا  تورث  لیـصحت  یارب  شناد  زا  برغ  یاـیند  هک  ناـنچنآ 

مامت راک  هکنآ  زا  دعب  میراذگن  میـشاب ؛ شندرک  یراجت  رکف  هب  مینکیم -  فیرعت  ار  یتعنـص  یهژورپ  یملع و  یهژورپ  ام  هک  یتقو  زا  ینعی  زاغآ -  زا  یتسیاب  دشاب ، لوئـسم 

. دننک لابند  هک  تسا  روشک  لوئسم  یاھهاگتسد  هب  طوبرم  نیا  هتبلا  هک  دیایب ؛ تابساحم  رد  هلئسم  نیا  دیاب  لوا  زا  مینک . یبایرازاب  هک  میتفیب  رکف  هب  دش ،

اھیلیخ دوش . مھارف  روشک  رد  یروانف ، یملع و  یاھتکرـش  زا  تسا  ترابع  هک  اھتکرـش  زا  یاهزات  عون  سیـسات  ناکما  هک  مدرک -  تشاددای  اجنیا  نم  دندرک -  داھنـشیپ 

هب دنامن  رـصحنم  دننکیم ، یروانف  یملع و  یاھتفرـشیپ  هب  نالوئـسم  تلود و  هک  یکمک  نیا  دـننک . یملع  تاقیقحت  دـننک ، یملع  راک  یعمجهتـسد  دـنلیام  هک  دنتـسھ 

هب هکلب  دنوشن ؛ هابتشا  دریگیم ، قلعت  اھنآ  هب  یکناب  فراعتم  تالیھست  تایلام و  هک  یراجت  یاھتکرش  اب  اھنیا  هتبلا  دنریگب . رارق  تیامح  دروم  اھتکرش  نیا  دارفا ؛ هب  کمک 

. دربب راک  هب  یاهنادنمشوھ  تیریدم  کی  هنیمز  نیا  رد  دیاب  تلود  تسا . یمھم  مزال و  راک  راک ، نیا  منکیم  رکف  دوش . کمک  اھتکرش  نیا  هب  هژیو  روط 

هیولسع  / ١٣٩٠/٠١/٠٨ تفن  تعنص  نانکراک  مدرم و  عمج  رد  تانایب 

زورما تسا . داصتقا  یهصرع  رد  هدـمع  روط  هب  شداھج  نامز ، زا  یهھرب  نیا  رد  ناریا  تلم  هک  تسا  نیا  شیانعم  نیا  ماهدرک . مالعا  یداصتقا » داھج  لاس   » ار لاسما  نم 

هک یـشخب  نیرتمھم  روشک ، کـی  داـصتقا  یارب  و  دـیلوت ؛ هب  تسا  یکتم  هک  تسا  یداـصتقا  یهقطنم  کـی  هقطنم ، نیا  میدرک . دـیدزاب  کـیدزن  زا  ار  هقطنم  نیا  میدـمآ  اـم 

؛ تسا روجنیا  اجنیا  ملع ؛ هب  تسا  یکتم  شناد ، هب  تسا  یکتم  هک  یایدیلوت  داصتقا  شخب  نآ  صوصخب  تسا ؛ دـیلوت  دروایب ، دوجو  هب  ار  رادـیاپ  یئافوکـش  کی  دـناوتیم 

. تسا ناریا  تلم  یهتسیاش  نیا ، تسا . ناینبشناد  تسا ؛ یملع  مھ  تسا ، یدیلوت  مھ  تسا ، یداصتقا  مھ 

لاس ٩١  / ١٣٩١/٠١/٠١ زاغآ  رد  یوضر  مرح  رد  تانایب 

داھج لاس   » یاھدرواتـسد زا  یـشخب  اھنیا  تسا . لاس ٩٠  هب  طوبرم  همھ  اھنیا  ناـینبشناد ؛ تامدـخ  ـالاک و  تارداـص  شیازفا  بیکرتون ، یاـھوراد  یربارب  شـش  شیازفا 

. تسا روشک  یارب  یداصتقا  میقتسم  ریثات  یاراد  اما  تسا ، روشک  یملع  رادتقا  یهدنھد  ناشن  تسا ، یروانف  تفرشیپ  تسا ، یملع  تفرـشیپ  اھنیا  تسا . یداصتقا »

. نیا ینعی  یداصتقا  داھج 

لاس ٩١  / ١٣٩١/٠١/٠١ زاغآ  رد  یوضر  مرح  رد  تانایب 

مدید اجنیا  رد  هناتخبشوخ  دینک . رارقرب  طابترا  هاگشناد  تعنص و  نیب  دینک  یعس  هک  مدرکیم  شرافس  هتـشذگ  یاھتلود  طبترم  یاھـشخب  نوگانوگ  نالوئـسم  هب  هشیمھ 

دـشر ام  شناد  مھ  دـنوش ؛ لصتم  اھهاگـشناد  هب  دـنوش ، طبترم  اھهاگـشناد  اب  اـم  عیانـص  یهمھ  دـنک و  ادـیپ  تیمومع  دـیاب  نیا  هتبلا  تسا . هدـش  رارقرب  طاـبترا  نیا  هک 

مھ رگید  یاھدـیدزاب  رد  ار  نیا  تسین ؛ تفن  یرواـنف  یملع و  زکرم  نیا  صوـصخم  اـھنیا  اـما  مدـید ، اـجنآ  رد  نم  ار  تایـصوصخ  نـیا  دـنکیم . دـشر  اـم  تعنـص  مـھ  دـنکیم ،

. تسا یتکرح  نینچ  تکرح ، تسا ؛ یراج  نیا  رب  هدعاق  روشک  رد  هک  تسا  نیا  یهدنھدناشن  نیا  مدرک . هدھاشم 

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 

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

، تاقیقحت شناد ، یهعسوت  زا  تسا  ترابع  هک  دراد ، ام  روشک  زورما  هک  یایساسا  زاین  نآ  هب  دنک  کمک  دناوتب  نیا  هباشم  تاسلج  هسلج و  نیا  هک  متسھ  راودیما  نم 

« ناینبشناد 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 9هاگياپ  هحفص 1 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=9275
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=9275
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=10077
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=10233
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=11834
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=19301
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=19301
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=20534
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=20581
http://farsi.khamenei.ir


. روشک رد  مدرم  داحآ  یگدنز  رد  ام  تلم  یهتسجرب  یاھدادعتسا  لوصحم  نوزفازور  ندش  یراج  اھدادعتسا و  شرورپ  یروانف و 

. دش لیکشت  فرصم ، رازاب و  هب  اھتکرش  نیا  تالوصحم  دورو  تیوقت  یروانف و  شناد و  رد  یروآون  یلک  روط  هب  ناینبشناد و  یاھتکرش  تیوقت  فدھ  اب  زورما  یهسلج 

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

؛ تسین هنازادرپلایخ  هجو  چـیھ  هب  تفرـشیپ ، رظن و  دروم  یلاعت  نیا  هب  ندیـسر  نیا  یریگجوا ، نیا  تسام ، مشچ  یولج  مینکیم و  هدـھاشم  ام  هک  یتایعقاو  هب  هجوت  اب 

مھم و یاھـشخب  رد  روـشک  تفرـشیپ  هک  دـیدرک  هظحـالم  دـش ، هداد  هک  یئاـھرامآ  نیمھ  رد  دـھدیم . ناـشن  ار  نیمھ  مـھ  لاـس  دـنچ  نـیا  یهـبرجت  تـسا ؛ هناـیارگعقاو 

دیاب ام  تسھ . یگدامآ  تیفرظ و  دادعتـسا و  هک  تسا  نیا  یهدنھدناشن  نیا  تسا ؛ هدوب  یریگمـشچ  تفرـشیپ  لاس ، دنچ  یهلـصاف  اب  یگدنز ، رد  رثوم  ون و  یاھـشناد 

نیمھ هلاس  دنچ  نیا  رد  ام  فرح  میھدب . رارق  راک  ساسا  ار  نیا  ینعی  میھدب ؛ تیمھا  روشک  رد  ملع  هب  یهیکت  ملع و  یهلئـسم  هب  ینعی  میریگب ؛ یدـج  ار  هلئـسم  نیا 

، دننکیم ینیرفآتورث  دـننکیم و  دـیلوت  دـننکیم ، راک  ملع  یانبم  رب  هک  ناینبشناد  یاھتکرـش  نیا  تقو  نآ  دـش ، هتفرگ  یدـج  فلتخم  یاھـشخب  رد  ملع  هچنانچ  رگا  تسا .

. دنناسرب یعقاو  یئافوکش  هب  ار  روشک  داصتقا  جیردتب  تسناوت  دنھاوخ 

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

یداصتقا تردـق  روشک  هب  اھنت  هن  نیا  مینک ، لیدـبت  روشک  داـصتقا  بلاـغ  هجو  هب  میربب و  شیپ  ار  شناد  یهیاـپ  رب  یداـصتقا  یاـھراک  یراذـگناینب  میناوتب  هللااـشنا  اـم  رگا 

ار دوخ  یگدنز  دناوتیم  دوخ  شناد  اب  دوخ ، ملع  اب  هک  درک  ساسحا  یروشک  کی  یتقو  داد . دھاوخ  مھ  یگنھرف  تردق  داد ، دھاوخ  مھ  یـسایس  تردق  هکلب  داد ، دھاوخ 

زورما ناملـسم  یاھتلم  هک  تسا  یزیچ  نامھ  تسرد  نیا  دنکیم ؛ تیـصخش  ساسحا  دنکیم ، تیوھ  ساسحا  دناسرب ، تمدخ  اھتلم  رگید  هب  دـنک و  هرادا  ار  دوخ  تلم  و 

جیردتب دعب  یتلود ، نالوئسم  لوا  هک  یتقو  نآ  زا  تسا . هدوب  دوخ  نایم  رد  یروابدوخ  یهیحور  فیعضت  ریـسا  یدامتم  یاھلاس  بالقنا ، زا  لبق  ام  تلم  . دنراد جایتحا  نآ  هب 

نیا رد  ینیبمکدوخ  ساسحا  تراقح ، ساسحا  دوبمک ، ساسحا  جـیردتب  دـندش ، توھبم  برغ  یملع  یهدـننک  هریخ  تفرـشیپ  لـباقم  رد  دـندرک و  زاـب  مشچ  مدرم  داـحآ 

یداصتقا یاھراک  یراذگناینب  نیاربانب  درک . نوگرگد  ار  هیحور  نیا  تلاح و  نیا  هلمج  زا  درک ؛ نوگرگد  ار  زیچ  همھ  بالقنا  هناتخبـشوخ  دش . جـیورت  ام  تلم  نایم  رد  روشک و 

؛ دـھدیم یـسایس  تردـق  روشک ، کی  رد  یئاکتادوخ  لالقتـسا و  دوخ  یـسایس . تردـق  مھ  تسا ، یلم  تیوھ  تیـصخش و  هیحور و  تیوقت  بجوم  مھ  شناد ، یهیاپ  رب 

. دراد دوجو  تسا و  یعیبط  بخ ، هک  یداصتقا  تردق  رب  هوالع 

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

ناـگبخن و زا  یعمج  راـیتخا  رد  ار  یتاـعالطا  دـنیآیم  یناـسک  هک  تسا  نیمھ  هسلج  نیا  دـیاوف  زا  یکی  تسا . تاـعالطا  کـناب  دراد ، دوـجو  هک  یمھم  یاـھزیچ  زا  یکی 

؛ مینادب مھ  ار  اھهتـشادن  مینادب ، ار  نامدوخ  یاھهتـشاد  ام  دشاب ؛ هتـشاد  دوجو  تاعالطا  کناب  دیاب  دنک . ادیپ  تیمومع  یتسیاب  راک  نیا  دنراذگیم ؛ نالوئـسم  ناگدـبز و 

یدایز رایـسب  یاھزاین  اھنیا  یزرواشک -  لثم  عافد ، لثم  تفن ، لثم  دـندروآ -  مسا  اھنآ  زا  اجنیا  هک  یتلود  یاھـشخب  زا  یـضعب  صوصخب  تسام . زاـین  دروم  هک  یئاـھزیچ 

هدامآ یلوپ  یراذگهیامرـس  یملع و  یراذگهیامرـس  ظاحل  زا  هک  یناسک  دوشب ، مولعم  ناینبشناد  یاھتکرـش  ناگدـنھد  لیکـشت  یارب  اـھزاین  نیا  هچناـنچ  رگا  هک  دـنراد ؛

یمزال رایـسب  زیچ  همھ ، یارب  مزال  تاعالطا  نتـشاذگ  ضرعم  رد  تاعالطا و  کناب  لیکـشت  سپ  دننک . فرطرب  ار  اھزاین  نیا  دـنیایب و  اھزاین  نیا  غارـس  دـنناوتیم  دنتـسھ ،

. تسا

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 ؛

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

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 

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

ود وزج  نیا  مدرک  ضرع  دـنکب . مامتھا  نآ  هب  دـیاب  تلود  صوصخب  دوشب ، دـنک  اقلطم  دراد ، دوجو  زورما  هک  یباتـشرپ  تکرح  میراذـگن  الوا  ملع ، یهنیمز  رد  میناوتب  دـیاب  اـم 

مولع و ترازو  ود  ملع ، تفرـشیپ  یارب  کـی  یهجرد  لوئـسم  هتبلا  دوشب . راـک  دـیاب  ملع  تفرـشیپ  یهلئـسم  یور  هژیو  روطهب  ینعی  تسا ؛ روشک  یاـھهمانرب  لوا  تیولوا 

ینعی دننکب ؛ کمک  دیاب  دننکب و  کمک  هنیمز  نیا  رد  دنناوتیم  ناشهمھ  اھنیا  یتامدخ ، یتح  یاھترازو  یزرواشک ، ترازو  یتعنص ، یاھترازو  نکل  دنتسھ ؛ نامردتشادھب 

نیا یزرواشک ، ترازو  تفن ، ترازو  هار ، ترازو  تعنـص ، ترازو  نیمھ  لثم  ام -  یتامدـخ  یاھھاگتـسد  یتاـقیقحت و  یملع و  زکارم  نیب  اھھاگـشناد و  نیب  یراـکمھ  اـعقاو 

یهریـش نآ  یملع ، یتاقیقحت و  زکارم  نورد  زا  دننکب و  لمع  یاهدنکم  کی  لثم  اعقاو  دنناوتیم  اھنیا  تسا ؛] مزال   - ] دـنراد راکورـس  ینف  لئاسم  اب  هک  ینوگانوگ  یاھترازو 

یرواـنف ملع و  یهریجنز  لـیمکت  یکی  یملع : لـئاسم  نیا  دروـم  رد  تسا  هتکن  ود  مدرک ، ضرع  هکنیا  هـتبلا  دـننکب . کرحت  راـک و  هـب  راداو  ار  هاگتـسد  نآ  دنـشکب و  ار  مـلع 

، میدرک ار  یتاقیقحت  راک  ام  هچنانچ  رگا  الاو  مینکب ، لیمکت  دیاب  ام  ار  رازاب  سپس  دیلوت و  سپس  یروانف و  سپس  ملع و  سپـس  رکف و  هدیا و  زا  یهریجنز  نیا  ینعی  تسا ؛

یهریجنز نیا  دریگب و  رارق  هجوت  دروم  یتسیاب  اھنیا  یهمھ  دروخ ؛ دھاوخ  هبرـض  نیا  دشن ، ینیبشیپ  شیارب  رازاب  ای  دـشن ، هوبنا  دـیلوت  الثم  اما  میدیـسر ، مھ  یروانف  هب 

؛ ناینبشناد یاھتکرـش  مھ  یدـعب  یهتکن  تسا . هتکن  کـی  نیا  دـشاب ؛ هریجنز  نیا  عومجم  یور  دـیاب  اـھھاگن  ینعی  دوشب ؛ لاـبند  یتسیاـب  رازاـب  دـیلوت و  اـت  یملع ، راـک 

. ناینبشناد یاھتکرش  غارس  دیورب  دیاب  دیناوتیم  هچرھ  دراد ، دوجو  هدش و  لیکشت  ییالاب  یبوخ ، دادعت  اب  ناینبشناد  یاھتکرش  زورما  هناتخبشوخ 

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 ،

...

شیازفا روشک و  یناـھج  هاـگیاج  اـقترا  روظنم  هب  یروآون  یلم  ماـظن  یھدـناماس  روشک و  یملع  عماـج  هشقن  یارجا  یزاـسهدایپ و  ناـینب ، شناد  داـصتقا  یزاتـشیپ   - ٢

. هقطنم رد  ناینبشناد  داصتقا  لوا  هبتر  هب  یبایتسد  ناینبشناد و  تامدخ  تالوصحم و  تارداص  دیلوت و  مھس 

« ناینبشناد 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 9هاگياپ  هحفص 2 
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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 

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 

یوضر  / ١٣٩٣/٠١/٠١ رھطم  مرح  رد  تانایب 

اما دـھدیم ؛ رارق  ملع  روحم  رب  ار  داصتقا  دـنکیم ، هیکت  یملع  یاھتفرـشیپ  هب  دـنکیم ، هدافتـسا  یملع  یاھتفرـشیپ  زا  ینعی  تسا  ناینبشناد  داصتقا  یتمواقم ، داـصتقا 

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

، روحمشناد 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 

؛ دـننکن افیا  شقن  اھنیا  دـناهداد ، ماجنا  هبرجت  ساسا  رب  ار  یگرزب  یاھراک  یدامتم  یاھلاس  لوط  رد  هک  زرواـشک  اـی  رگتعنـص  یهبرجت  اـب  رـصانع  هک  تسین  نیا  نآ  یاـنعم 

. تسا اھنیا  یهدھع  هب  مھ  یمھم  رایسب  شقن  ریخن ،

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 ،

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 

١٣٩٣/٠۶/٢٩ /  « یروانف ملع و   » یلک یاھتسایس  غالبا 

میحرلا نمحرا  مسب هللا 

( یروانف تاقیقحت و  یلاع ، شزومآ  ماظن   ) یروانف ملع و  یلک  یاھتسایس 

...

: یروانف ملع و  هعسوت  تیمھا  هب  تبسن  یعامتجا  کرد  شیازفا  یلم و  مزع  تیوقت  - ۴

. روشک رد  یرازفامرن  شبنج  ملع و  دیلوت  نامتفگ  شرتسگ  تیوقت و  - ١-۴

. یراک نادجو  یعمج و  راک  یملع و  تعاجش  دنمماظن ، یروآون  یروابدوخ ، دیما ، طاشن ، هیحور  اقترا  - ٢-۴

. یملع یشیدنادازآ  راکفا ، براضت  ارآ و  لدابت  ناینبشناد و  راک  بسک و  گنھرف  تیوقت  یزادرپ و  هیرظن  یاھیسرک  لیکشت  - ٣-۴

. ناگتخومآ شناد  لاغتشا  ناھوژپشناد و  ناققحم و  ناداتسا ، تشیعم  دوبھب  تلزنم و  اقترا  - ۴-۴

. یروانف ملع و  هصرع  قفوم  یاھهرھچ  رخافم و  زا  یزاسوگلا  ناریا و  ناناملسم و  یگنھرف  یملع و  خیرات  ایحا  - ۵-۴

. یروانف ملع و  هصرع  یاھتیلاعف  ناروآون و  ناگبخن و  زا  یونعم  یدام و  دنمفدھ  یاھتیامح  شرتسگ  - ۶-۴

١٣٩٣/٠۶/٢٩ /  « یروانف ملع و   » یلک یاھتسایس  غالبا 

میحرلا نمحرا  مسب هللا 

( یروانف تاقیقحت و  یلاع ، شزومآ  ماظن   ) یروانف ملع و  یلک  یاھتسایس 

...

مالـسا ناھج  هژیوب  یناھج  یاهقطنم و  ربتعم  ینف  یملع و  زکارم  اھروشک و  ریاس  اب  یروانف  ملع و  هزوح  رد  شخب  ماھلا  هدنزاس و  لاعف ، لماعت  یراکمھ و  شرتسگ  – ۶

: رب دیکات  اب  روشک ، لالقتسا  میکحت  اب  هارمھ 

یاھ هزوح  رد  هژیوب  یموب  یاھیروانف  رب  یکتم  ناینب و  شناد  تالوصحم  تارداص  دیلوت و  زا  تیامح  دیدج و  یاھیروانف  مولع و  رب  ینتبم  تامدخ  عیانـص و  هعـسوت  - ١-۶

. روشک تارداص  تادراو و  رما  حالصا  اب  تیفرظ ، تیزم و  یاراد 

« ناینبشناد 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 9هاگياپ  هحفص 3 
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. یتادراو یاھالاک  فرصم  رد  یلم  رازاب  تیفرظ  زا  هدافتسا  اب  روشک  لخاد  رد  تالوصحم  دیلوت  یارب  تخاس  یحارط و  شناد  بسک  یروانف و  لاقتنا  رب  مامتھا  - ٢-۶

ناوج  / ١٣٩٣/٠٧/٣٠ ناگبخن  یلم  شیامھ  نیمتشھ  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

داصتقا هب  ندروآ  ىور  ناینبشناد و  ىاھتکرـش  نیمھ  لیکـشت  اھنآ  زا  ىکی  هک  دـنکب -  ادـیپ  همادا  دراد  هک  ىیاھهلابند  ىـشاوح و  نیمھ  اـب  ىملع  تکرح  نیا  هچناـنچ  رگا 

. درک دھاوخ  ادیپ  تاجن  روشک  تسا -  هداتفا  هار  جیردتب  هللادمحب  هک  تسا  ىملع  تکرح  نیا  مزاول  زا  اھنیا  تسا ]  ] ناینبشناد

ونان  / ١٣٩٣/١١/١١ ىروانف  ىاھدرواتسد  هاگشیامن  زا  دیدزاب  زا  سپ  تانایب 

؛ تسا مھم  ىلیخ  مدرک ، هظحالم  اج  کی  نم  اھـشرازگ  نیا  رد  هک  تورث  رازاب و  تمـس  هب  راک  تیادھ  ىهلئـسم  نیا  و  دـید . دـھاوخ  ار  امـش  ىاھتفرـشیپ  روشک  هللااشنا 

ىملع راک  هک  دوشیم  بجوم  نیا  دننک ؛ هدافتسا  رکف  نیا  زا  دننک ، هدافتسا  لوصحم  نیا  زا  دنناوتب  هملک  ىعقاو  ىانعمهب  ناینبشناد  ىاھتکرش  نیا  هک  دوشب  ىراک  ىنعی 

. هللااشنا تسا  امش  راک  تفرشیپ  نیمضت  نیا  دھدب ؛ ناشن  ار  دوخ  ریثات  مدرم  ىگدنز  طیحم  رد  امش  ىتاقیقحت  امش و 

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

نیا رد  شیپ  هتفھ  ود  یکی  یناتـسریبد  یاھهچب  میراد . یلیخ  هدرکلیـصحت  ناوج  ام  زورما  منکیم . هیکت  ناینبشناد  یاھتکرـش  نیا  یور  هدـنب  هک  ناینبشناد ؛ یاھتکرش 

ناوج یدادـعت  ناوـج ، اـبلاغ  دـنداد ؛ ناـشن  اـم  هب  اـجنیا  ار  یروآتریح  بیرغوبیجع و  اـعقاو  یهتفرـشیپ  یاـھزیچ  دـندمآ  (، ٧) دنداد لیکـشت  یھاگـشیامن  کی  هینیـسح ،

، تعنص رد  تسین ؛ تعنص  صوصخم  طقف  مھ  ناینبشناد  یاھتکرش  دیایب . دوجوهب  ناینبشناد  یاھتکرش  تسا . نیا  ام  تورث  تسا ، نیا  ام  یهیامرس  بخ ، یناتسریبد !

هب ار  نیا  تسا ، اجک  ناشیاھدوبمک  دنراد ، زاین  ییاھزیچ  هچ  هب  یداصتقا  نوگانوگ  یاھهاگنب  دننیبب  دـننک  هاگن  دـنوشب ، عمج  یجنـسزاین ؛ رد  تامدـخ ، رد  یزرواشک ، رد 

. دشاب لاعف  دناوتیم  مھ  هنیمز  نیا  رد  یتح  ناینبشناد  تکرش  دنھدب ؛ هئارا  اھنآ 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٩۴ رھطم  مرح  رد  تانایب 

. دوشب تیوقت  ناینبشناد  یاھهاگنب  یاھتیلاعف  هک  تسا  نیا  اھراک  زا  یکی  دوشب ؛ تیامح  کچوک  طسوتم و  یدـیلوت  یاـھهاگنب  زا  هک  تسا  نیا  اـھراک  نیرتمزـال  زا  یکی 

کمک داصتقا  تفرـشیپ  هب  یروانف  ملع و  تفرـشیپ  میربب ؛ الاب  ار  نامدوخ  یملع  باصن  میھاوخیم  هک  تسین  نیا  رطاخ  هب  طقف  مینکیم ، هیکت  یروانف  ملع و  یور  ام  هکنیا 

. دننک کمک  یلم  داصتقا  هب  دنناوتیم  دنتسھ  ناینبشناد  هک  ییاھهاگنب  دنکیم ؛

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

کیدزن زا  ناینبشناد  یاھتکرـش  فلتخم  یاھـشخب  راک و  نیا  هب  دـنمهقالع  ناناوج  اب  هدـنب  و  ( ٣) دندرک رازگرب  یھاگـشیامن  هینیـسح  نیمھ  رد  هک  ناینبشناد ؛ عیانـص  رد 

رد ام  زورما  دـنوریم . شیپ  دـنراد  دـننکیم ، شالت  دـنراد  دـننکیم ، راک  دـنراد  میدـش -  انـشآ  اھنیا  اب  مھ  کیدزن  زا  اھتنم  متـشاد  عالطا  متـشاد ، شرازگ  هتبلا  مدـش -  انـشآ 

. تسا هداتفا  قافتا  میرحت  لاح  رد  همھ  اھنیا  میاهدرک ؛ تفرشیپ  یلیخ  شیپ  لاسهدزناپ  شیپ و  لاسهد  هب  تبسن ]  ] ناینبشناد یاھتکرش  یهنیمز 

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

یاھراک اھنیا  دننام  یروانف و  ملع و  یاھکراپ  اھیروانف ، مولع و  یزاسیراجت  دوشب ؛ هیکت  دیاب  امتح  دوب - بوخ  دش و  هداد  شرازگ  الاح  هک   - ناینبشناد یاھتکرـش  یور 

نیمھ یروانف و  ملع و  یاھکراپ  نیمھ  لاغتشا ، یاھهار  نیرتھب  زا  یکی  تسا ؛ لاغتشا  یهلئسم  نامیداصتقا  تالکـشم  زا  یکی  ام  دینیبب  تسا . یبوخ  مزال و  رایـسب 

یولج یعقاو -  - یتایلمع یلمع و  راک  کی  دـنوشب ، ییامنھار  کی  دوشب ، کمک  اھنیا  هب  یرادـقم  کی  تسا . تورث  هب  لیدـبت  لـباق  یاـھیروانف  هب  نایوجـشناد  ندرک  دراو 

ازع ام  و  اھنیا ، دننام  دوشب و  دنمراک  یتلود  یهعومجم  کی  رد  دیایب  دـیاب  دـش ، لیـصحتلاغراف  یـسکرھ  هک  روصت  نیا  دـنوشیم . لوغـشم  اھنیا  دوشب ، هتـشاذگ  اھنیا  یاپ 

رکف دـیاب  نیا  یارب  مینک ؛ زاب  ار  هار  ام  هک  تسا  نیا  تسرد  هاـگن  تسا . یطلغ  هاـگن  نم  رظن  هب  نیا  میرادـن ، ناـکما  میرادـن ، اـج  دـندش ، داـیز  اھلیـصحتلاغراف  هک  میریگب 

یاھیھاگآ دراو  هکیتقو  یلیمکت ؛ تالیصحت  دینک  ضرف  الثم  ای  هاگشناد  نارود  دینک  ضرف  الثم  زا   - لیصحت نارود  زا  ام  یوجشناد  هک  دوشب  یزیرهمانرب  دیاب  ینعی  دوشب ؛

ملع زا  یشان  هک  یلغاشم  نم  رظن  هب  دراد .] دوجو   ] نایاپیب یاھلغش  اعقاو  و  دنکب ؛ یملع  راک  ییاجکی  رد  دیایب  دناوتب  ات  دوشب  زاب  وا  یارب  هار  دش - الاب  حطـس  یملع 

نک راک  مینیشنب  هکنیا  رب  طورشم  میراذگب ، اھنیا  رایتخا  رد  یملع  لغش  میناوتیم  میشاب ، هتشاد  مدآ  ام  هچرھ  درادن . اھتنا  تسھ ،

یزاجم  / ١۴/٠۶/١٣٩۴ یاضف  یلاع  یاروش  یاضعا  باصتنا  مکح 

طیارـش دوبھب  یارب  هبناجهمھ  یزیرهمانرب  روشک و  یتمواقم  داصتقا  یاھتسایـس  بوچراچ  رد  یزاجم  یاضف  رد  ناینبشناد  داصتقا  یارب  بساـنم  مھـس  هاـگیاج و  زارحا 

. هصرع نیا  رد  تراجت  تامدخ و  اوتحم ، قنور  زین  ییازلاغتشا و  یاھتصرف  زا  یریگهرھب  یزاجم و  یاھیروانف  اب  طبترم  راک  بسک و 

١٣٩۴/٠٧/٢٢ /  « ادرف ناگبخن   » یلم شیامھ  نیمھن  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

نم زورما  هتبلا  تسا . یبوخ  رایسب  زیچ  ناینبشناد ، یاھتکرش  نیا  درک . مھاوخ  ضرع  ادعب  نم  هنیمز  نیا  رد  الاح  هک  تسا  ناینبشناد  یاھتکرـش  لیکـشت  هلئـسم  کی 

هک یناسک  نآ  اـھناوج ، رباربهد . دـنک ؛ ادـیپ  شیازفا  رباربهد  هب  دـناوتیم  دراد ، دوجو  نـالا  هک  یدادـعت  نیمھ  نکل  تسھ  روشک  رد  ناـینبشناد  تکرـش  نارازھ  مراد ، عـالطا 

. تسا دیفم  ناینبشناد ، یاھتکرش  رد  ناشدوجو  دنراد ، یملع  لوصحم 

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 ،

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 

« ناینبشناد داصتقا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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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 ،

ىربھر  / ١٢/٢٠/١٣٩۴ ناگربخ  سلجم  ىاضعا  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

دھاوخ رارق  ام  رایتخا  رد  تسا - دایز  رایسب  شلوصحم  هدروآرف و  اما ]  ] تسا کدنا  شایراذگهیامرس  هک   - هیاپشناد داصتقا  تقونآ  میدرک ، لابند  ام  ار  یملع  تفرـشیپ  رگا 

. تفرگ

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٩۵ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

یتشک یارب  راطق ، یارب  امیپاوھ ، یارب  وردوخ ، یارب  هک  روتوم  دـیلوت  شخب  ای  زاگ  تفن و  شخب  ـالثم  تسا ؛ تیمھا  یاراد  مھم و  هک  دراد  دوجو  اـم  داـصتقا  رد  ییاھـشخب 

هک دناهداد  ناشن  ام  نادنمشناد  ام ، یاھناوج  تسا .] نیا   ] ناینبشناد داصتقا  مییوگیم  ام  هکنیا  دوشب . ناینبشناد  مھم ، ساسح و  یاھشخب  نیا  تسا ، هدافتسا  دروم 

رازھود رد  هک  دننک  میظنت  یروج  ار  دنلب  درب  کشوم  هک  تسا  یکچوک  راک  نیا  بخ ، دنربب . رتالاب  میراد  یروانف  رد  هک  یحطـس  نآ  زا  ار  ام  دنناوتیم  دـننک ، یروآون  دـنناوتیم 

روتوم حطـس  هک  دینک  ضرف  الثم  دـناوتیم ؛ مھ  رگید  نوگانوگ  دراوم  رد  دـنکب ، ار  راک  نیا  دـناوتیم  هک  یزغم  نآ  بخ  دروخب ؟ فدـھ  هب  رتم  جـنپ  ای  رتم  ود  فارحنا  اب  یرتمولیک 

یاـھهاگنب اـم  روشک  رد  نـالا  نیمھ  دـنناوتیم . درواـیب ؛ دوجوهب  لکـش  نـالف  هب  ار  راـطق  روتوم  اـی  دوشب ، مک  شفرـصم  مینک  ضرف  هک  دربب  ـالاب  یتفرـشیپ  کـی  اـب  ار  وردوخ 

اھنیا بخ  میراد ؛ نالا  نیمھ  تسا ؛ اھنآ  ربارب  ای  تسا  رتھب  شایجراخ  هباشم  زا  ای  دننکیم ، دیلوت  دنھدیم و  ماجنا  اھنآ  هک  ییاھراک  هک  دنراد  دوجو  یایدـیلوت  یداصتقا و 

. دریگب ماجنا  یتسیاب  تسا و  طرش  یتمواقم  داصتقا  رد  هک  تسا  ییاھراک  زا  یکی  یلخاد ، داصتقا  مھم  یاھشخب  ندش  ناینبشناد  نیاربانب  سپ  درک . تیوقت  دیاب  ار 

ماظن  / ٠٣/٢۵/١٣٩۵ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

هب نتخادرپ  دـنداصتقا . مھ  دـنملع ، مـھ  ناـینبشناد ، یاھتکرـش  درب . دـھاوخ  شیپ  ار  اـم  نـیا  تـسا ؛ ناـینبشناد  یاھتکرـش  هـب  نـتخادرپ  مـھم ، رایـسب  یهلئـسم  کـی 

دننکیم و تیاکش  دنیآیم  ناینبشناد  یاھتکرش  زا  یـضعب  هتبلا  تخادرپ . نیا  هب  دیاب  تسا و  اھتیولوا  وزج  نیا  تسا ؛ اھراک  نیرتیـساسا  زا  یکی  ناینبشناد  یاھتکرش 

. هتکن نیا  هب  دننک  هجوت  نیلوئسم  ام . هب  دنھدیم  شرازگ 

ماظن  / ٠٣/٢۵/١٣٩۵ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

یهدوسرف یاھنیـشام  لیدـبت  شخب  ناینبشناد ، داـصتقا  شخب  هدـش ، لـیطعت  عیانـص  دورب . ردـھ  یتسیاـبن  دوشیم - دازآ  هک  ییاـھلوپ  اـھسنانیاف و  عاونا   - روشک عباـنم 

. تسا اھتیولوا  وزج  اھنیا  نامعیانص ،

ماظن  / ١٣٩٧/٠٣/٠٢ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

یرایـسب یاھناوج  میراد ؛ مھ  ار  شناکما  اـم  زورما  دـش . دـھاوخ  نکمم ]  ] ناـینبشناد داـصتقا  یهلیـسوهب  داـصتقا  ناباتـش  دـشر  میھدـب . تیمھا  ار  ناـینبشناد  داـصتقا 

تذل اعقاو  مدآ  هک  دنھدیم  ناشن  ار  ناوج  نیرفآراک  کی  دنیآیم  نویزیولت  رد  ای  دیونشیم  یھاگ  دنھدب . ماجنا  ییاھراک  دنناوتیم  هک  داوساب  هدرکلیصحت ، هدامآ ، دنتـسھ 

اب هدرک و  عورـش  مک  یهیامرـس  اب  اھنیا - لاثما  تامدـخ و  کچوک ، یاھتعنـص  تعنـص ، یرادـماد ، یزرواـشک ،  - یاهلوقم کـی  رد  هدـش  دراو  هدـمآ  نیا  هک  دـنکیم  ظـح  دربیم ،

. تسا هلئسم  کی  مھ  یشناد  یاھراک  هار  زا  رکف ، هار  زا  تورث  دیلوت ] . ] هدیسر ییاج  کی  هب  راکتشپ 

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 

ناریا  / ١٣٩٧/١١/٢٢ تلم  هب  باطخ  بالقنا » مود  ماگ   » هینایب

رارق عیرـس  تفرـشیپ  ریـسم  رد  دوب ، هدـنام  بقع  تدـشب  هدـش و  ریقحت  تدـشب  راجاق  یولھپ و  نارود  رد  هک  روشک  داد و  نایاپ  ینـالوط  یخیراـت  طاـطحنا  کـی  هب  بـالقنا 

هبناجهمھ و تفرـشیپ  یهیامناج  هک  ار  یلم  یهدارا  رـصنع  درک و  لیدـبت  یرالاسمدرم  یمدرم و  تموکح  هب  ار  یدادبتـسا  تنطلـس  نیگنن  میژر  تسخن ، ماـگ  رد  تفرگ ؛

لقتنم ناگمھ  هب  ار  میناوتیم » ام   » رواب هیحور و  درک ؛ تیریدـم  یهصرع  دراو  ثداوح و  یلـصا  رادنادـیم  ار  ناناوج  هاـگنآ  درک ؛ دراو  روشک  تیریدـم  نوناـک  رد  تسا  یقیقح 

: دش گرزب  تاکرب  اشنم  نیا  تخومآ و  همھ  هب  ار  یلخاد  ییاناوت  هب  اکتا  نانمشد ، میرحت  تکرب  هب  درک ؛

...

. دوشیم رتریگارف  زورهبزور  نآ  یهدـنلاب  تارمث  نونکا  ات  هک  دـش  ینارمع  یداصتقا و  یتایح و  یاھتخاسریز  داجیا  یروانف و  ملع و  یهصرع  رد  روشک  نارـشیپ  روتوم  ایناث :

، هریغ بآ و  یزرواشک و  تمالس و  ندعم و  ورین و  تعنـص و  لقنولمح و  نارمع و  یاھهزوح  رد  روشک  یارب  یرورـض  یتخاسریز و  حرط  نارازھ  ناینبشناد ، تکرـش  نارازھ 

یاھلولس یاهتسھ ، تخوس  یهخرچ  لیبق  زا  گرزب  حرط  اھهد  روشک ، رـسارس  رد  یھاگـشناد  دحاو  نارازھ  لیـصحت ، لاح  رد  ای  یھاگـشناد  یهدرکلیـصحت  اھنویلیم 

اھهد یتعنـص ، یاھدحاو  ندـش  ربارب  هد  هب  کیدزن  یتفنریغ ، تارداص  ندـش  ربارب  تصـش  ناھج ، لک  رد  نیتسخن  یاھهبتر  اب  هریغ  یروانفتسیز و  ونان ، یروانف  یداینب ،

رد ششخرد  یعافد ، عیانص  رد  هلمج  زا  یسدنھم  نوگانوگ  یاھهتشر  رد  سوسحم  یگتسجرب  یموب ، یروانف  هب  ژاتنوم  تعنص  لیدبت  یفیک ، رظن  زا  عیانص  ندش  ربارب 

بـالقنا هک  تسا  یعمج  ساـسحا  نآ  روضح و  نآ  هیحور و  نآ  لوصحم  تفرـشیپ ، زا  رگید  یهنومن  اـھهد  نآ و  رد  تیعجرم  هاـگیاج  یکـشزپ و  ساـسح  مھم و  یاھهتـشر 

. تشادن یرنھ  همجرت  زجهب  ملع  رد  ژاتنوم و  زجهب  تعنص  رد  دوب ، رفص  یروانف  ملع و  دیلوت  رد  بالقنا ، زا  شیپ  ناریا  دروآ . ناغمرا  هب  روشک  یارب 

ناریا  / ١٣٩٧/١١/٢٢ تلم  هب  باطخ  بالقنا » مود  ماگ   » هینایب

، یلخاد تیفرظ  ناوـت و  هب  هن  جراـخ و  هب  هاـگن  تسین ، تلود  فیاـظو  یهطیح  رد  هـک  داـصتقا  زا  ییاھـشخب  ندوـب  یتـلود  تـفن ، هـب  داـصتقا  یگتـسباو  بوـیع ، نـیرتمھم 

دوجو اھتیولوا و  تیاعر  مدـع  داصتقا و  یئارجا  یاھتـسایس  تاـبث  مدـع  ماجنارـس  و  نزاوتماـن ، بویعم و  یدـنبهجدوب  روشک ، یناـسنا  یورین  تیفرظ  زا  کدـنا  یهدافتـسا 

یهقبط رد  یدمآرد  رقف  اھناوج ، یراکیب  لیبق  زا  مدرم  یگدـنز  تالکـشم  اھنیا  یهجیتن  تسا . یتموکح  یاھهاگتـسد  زا  ییاھـشخب  رد  هنافرـسم  یتح  دـئاز و  یاھهنیزھ 

. تسا نآ  لاثما  فیعض و 

رد تیلوئسم ، ساسحا  یراک و  طاشن  تردق و  اب  هیھت و  نآ  یاھشخب  یهمھ  یارب  یئارجا  یاھهمانرب  دیاب  هک  تسا  یتمواقم  داصتقا  یاھتسایس  تالکشم ، نیا  لحهار 

« ناینبشناد 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 9هاگياپ  هحفص 5 
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زا هدافتـسا  اـب  ییارگنورب  تلود ، ندرکن  یرگیدـصت  داـصتقا و  ندرک  یمدرم  نآ ، ندـش  ناـینبشناد  ندـش و  دـلوم  روشک ، داـصتقا  ییازنورد  دوش . مادـقا  یریگیپ و  اـھتلود 

تلود نورد  رد  یداصتقا  یاھهتسناد  رب  طلسم  نموم و  اناد و  ناوج و  یهعومجم  کی  نامگیب  تسا . اھلحهار  نیا  مھم  یاھشخب  دش ، هراشا  نآ  هب  البق  هک  ییاھتیفرظ 

. دشاب یاهعومجم  نینچ  تیلاعف  نادیم  دیاب  ورشیپ  نارود  دنسرب . دصاقم  نیا  هب  تسناوت  دنھاوخ 

ناریا  / ١۴٠٠/٠١/٠١ تلم  هب  باطخ  یزورون  ینارنخس 

قرف دـش  اضما  ماجرب  هک  و ٩۵  لاس ٩۴  طیارـش  زورما  هک  دـنیوگیم  اھییاکیرمآ  زا  یـضعب  مدینـش  دـنراد . فرح  مھ  ماجرب  دادرارق  نامھ  یور  اھییاکیرمآ  زا  یـضعب  ـالاح 

ام عفن  هب  هدرکن ، رییغت  اکیرمآ  عفن  هب  اھتنم  هدرک  رییغت  لاس ٩۴ و ٩۵  هب  تبـسن  طیارـش  زورما  هلب ، مراد ، لوبق  هدنب  دنک ؛ ادیپ  رییغت  مھ  ماجرب  دیاب  سپ  هدرک ، رییغت  هدرک ،

زا ٩۴ امش  هدرک ؛ ادیپ  سفن  هب  دامتعا  دشاب و  یکتم  شدوخ  هب  هتـسناوت  هدش ، رتیوق  یلیخ  زورما  ات  زا ٩۴  ناریا  امش ! عفن  هب  هن  ناریا  عفن  هب  هدرک  رییغت  طیارـش  هدرک ؛

تالکـشم درک . حـضتفم  ار  امـش  روشک  شایریگهرانک  اـب  مھ  دـعب  شراـتفر و  اـب  شلمع ، اـب  شفرح ، اـب  هک  اـکیرمآ  رد  دـمآ  راـک  رـس  یتلود  کـی  دـیاهدش ! وربآیب  ـالاح  اـت 

تسا انب  هچنانچ  رگا  امـش ؛ ررـض  هب  اما ] ، ] هدش ضوع  طیارـش  هلب  دشاب .] امـش  عفن  هب  هک   ] تسین روج  نیا  ینعی  هتفرگ ؛ ارف  ار  امـش  روشک  یهعومجم  مامت  یداصتقا ،

یاھراکتبا ناناوج ، میظع  تکرح  ناوارف ، ناینبشناد  یاھتکرـش  اب  میدرک ؛ رثایب  ار  اھمیرحت  هللادمحب  ام  اھنیا . هن  دنک  ادـیپ  رییغت  ناریا  عفن  هب  دـیاب  دـنک ، ادـیپ  رییغت  ماجرب 

روھمجسیئر نیا  تشونرس  تسین  مولعم  دیراتفرگ ؛ مھ  زورما  ات  دیدش ؛ رتراتفرگ  زورهبزور  امش  اما  داد ، میھاوخ  همادا  مھ  ار  هار  نیمھ  هللااشنا  هنیمز ؛ نیا  رد  نوگانوگ 

. دش دھاوخ  یروج  هچ  مھ 

یداصتقا  / ١۴٠٠/١١/١٠ نالاعف  ناگدننکدیلوت و  رادید  رد  تانایب 

کی الاح  هک   - زوجم ذـخا  یارب  دـحاو  یهرجنپ  داجیا  لاغتـشا - یاھزوجم   - زوجم تفایرد  یزاسناسآ  محازم ، رورـض و  ریغ  تاررقم  فذـح  راـک ، بسک و  یاـضف  دوبھب  باـب  رد 

دناوتب یداصتقا  لاعف  هک  دوشب  یروج   - داصتقا ندرک  ینیبشیپ  لباق  نیناوق ، تابث  ای  هدشن - ماجنا  دیاش  دیاب و  هک  روج  نآ  نکل  هتفرگ  ماجنا  اھنیا  یدودح  کی  ات  یرادـقم ،

رد دیلوت  یهریجنز  ندرک  ناینبشناد  رب  ررکم  دیکات  دـلوم ، یاھتیلاعف  یارب  یقیوشت  یاھتـسایس  رب  دـیکات  یراذگهیامرـس ، تینما  دـنک - ینیبشیپ  دـناوتب  دـنک ، هبـساحم 

نیا دـیریگب  یدـج  منکیم ، دـیکات  نیلوئـسم  هب  نم  هک  تسا  مزال  یاھراک  نآ  زا  یکی  نیا  هک  قاچاق  زا  عطاق  یریگولج  یلخاد ، عیانـص  زا  تیامح  داسف ، اب  هزرابم  روشک ،

سنج متفگ  نم  هن ، مینک ؛ هدافتسا  میروایب  تسا ، نالف  سنج  نیا  الاح  هک  دینک  هظحالم  دشاب . هنامحریب  عطاق و  الماک  دیاب  قاچاق  اب  یهزرابم  دیریگب ؛ یدج  ار ؛ هیـضق 

؛ دوشیم نامھ  دیدرک ، رازاب  دراو  یرگید  تروص  هب  ار  نآ  هچنانچ  رگا  الاو  دینک ! شدرخ  هدننکدرخ ، هاگتسد  ریز  دیزادنیب  هدرک ، دراو  قاچاق  تروص ] هب   ] هک ار  هدشدراو  سکول 

هک ییاـھفرح  نیا  تلود ؛ یلاـم  طابـضنا  هجدوـب ، رـسک  ثحب  و  ناـمدوخ ، تادـیلوت  یارب  دـیدج  یللملانیب  یاـھرازاب  داـجیا  لـیبق . نیا  زا  و  دروـخیم ؛ هـمطل  یلخاد  تـعنص 

دننام تاررقم و  شھاک ]  ] ثحب هتفرگن . رارق  هجوت  دروم  هن ، مھ  یـضعب  هتـشاد ، مھ  یجیاـتن  هتفرگ و  رارق  لـمع  دروم  اھهیـصوت  نیا  زا  یخرب  بخ  میاهدرک . رارکت  هشیمھ 

. هتفرگن رارق  هجوت  دروم  اعقاو  اھنیا 

یداصتقا  / ١۴٠٠/١١/١٠ نالاعف  ناگدننکدیلوت و  رادید  رد  تانایب 

یاهناخلگ یاھتشک  نیا  هتبلا  دوب . یبوخ  بلاطم  دش  هتفگ  هک  یبلاطم  دوب ؛ یھجوت  بلاج  یاھریوصت  دنداد ، ناشن  هک  مھ  ییاھریوصت  دنتفگ ، ار  یاهناخلگ  تشک  اجنیا 

زا درک . ادـیپ  ار  هنیھب  فرـصم  عون  یتسیاب  میراد ؛ بآ  میراد ، نیمز  میراد ، کاـخ  اـم  درک . هرادا  دوشیمن  ار  روشک  یاهناـخلگ  تشک  اـب  نکل  تسھ ، مھ  مھم  اـھنیا  دـننام  و 

کاـخ بآ و  زا  یهدافتـسا  یهنیمز  نیمھ  رد  هک  ار  یدارفا  مسانـشیم  نم  دوریم . ردـھ  بآ  درک ؛ یریگوـلج  دـیاب  بآ  نتفر  ردـھ  زا  درک ؛ یریگوـلج  دـیاب  کاـخ  ندـش  دوباـن 

؛ میھدـب قنور  ار  روشک  یزرواشک  میناوتب  ام  ات  تساوخ  یراکمھ  اھنیا  زا  دـیاب  درک ؛ شوگ  اھنیا  هب  دـیاب  تسا ؛ ندومزآ  لـباق  هک  تسا  نیا  شلقادـح  هک  دـنراد  ییاـھحرط 

. ار یزرواشک  مینک  ناینبشناد 

یداصتقا  / ١۴٠٠/١١/١٠ نالاعف  ناگدننکدیلوت و  رادید  رد  تانایب 

ناینبشناد و تعنـص  رازھ  دنچ  ینعی  هدوب ، مھ  بوخ  بخ  هدش ؛ تیامح  هدـش ، هتفگ  هدـش ، رارکت  اھراب  اھراب و  میدرک ؛ هیکت  ناینبشناد  عیانـص  هب  لاس  دـنچ  نیا  رد  ام 

ام هک  تسا  نیا  هتفرگ  رارق  تلفغ  دروم  هچنآ  هدـش ؛ داجیا  طـسوتم  کـچوک و  یاھدـحاو  هتفرگ ، ماـجنا  هنیمز  نیا  رد  یبوخ  یاھـشالت  و  هدـمآ ، دوجو  هب  ناـینبشناد  هاـگنب 

یاھروشک زا  یخرب  میتسھ . یروانف  یگدـنامبقع  راچد  تفن  تعنـص  یهنیمز  رد  ام  دوشب . ناینبشناد  دـیاب ]  ] تفن تعنـص  مینک . ناـینبشناد  ار  ناـمدوخ  گرزب  عیاـنص 

. میراد یگدنامبقع  هنیمز  نیا  رد  ام  دنرتولج ؛ یلیخ  ام  زا  دوریم  راک  هب  اھاج  روج  نیا  رد  هک  یایروانف  تفن و  جارختسا  عون  ظاحل  زا  هقطنم 

هدیقع نیا ] هب   ] نم هن ، دروایب ؟ یروانف  ام  یارب  دیایب  یجراخ  تکرـش  کی  دـیاب  امتح  میریگب ؟ کمک  یـسک  هچ  زا  دـنک ؟ ناربج  دـیاب  یـسک  هچ  ار  یگدـنامبقع  نیا  بخ 

اھر راک  طسو  یاهناھب  کی  هب  اما ]  ] دنیآیم ای  دننکیمن ، لمع  هنارادتناما  یلو ]  ] دنیآیم ای  دـنیآیمن  دـننکیم ؛ لمع  یروج  هچ  یجراخ  یاھتکرـش  دـینیبیم  بخ  مرادـن .

هک تسا  نیا  نم  یهدیقع  مینک . باختنا  یتسیاب  نکل  متـسین  فلاخم  یلک  روط  هب  یجراخ  تکرـش  ندمآ  اب  هتبلا  نم  دننکیم . هدافتـساوس  یلو ]  ] دنیآیم ای  دـننکیم ،

تـساوخرد اھناوج  زا  تفن  تعنـص  نیلوئـسم ]  ] الثم الاح  رگا  نم  رظن  هب  تسا . نیا  نم  یهدیقع  دـنھدب ؛ ماجنا  ام  یارب  ار  راک  نیا  دـنناوتیم  یلخاد  دـمآراک  یاھهعومجم 

دنناوتیم اھنیا ]  ] اعطق ام ، دـنمهقالع  دادعتـساشوخ و  دنمـشناد و  هتخومآشناد و  یاھناوج  هب  دـننک  سکعنم  دـنراد ، مزـال  هک  ار  ییاـھکمک  دـنریگب و  ار  اـھنآ  تارظن  دـننک و 

تفن یهنیمز  رد  ار  اھراک  نالف  ام  دنتفگ  نم  شیپ  دندمآ  ناوج  عمج  کی  الثم  میاهدرک ؛ هدھاشم  کیدزن  زا  ام  ار  نآ  زا  یدودعم  یاھهنومن  دننک . فرطرب  ار  یدایز  تالکشم 

ترازو زور  نآ  نیلوئـسم  دـنداد و  ماجنا  ار  یمھم  یاھراک  و  انورک - زا  لبق  تسا ؛ لبق  لاس  ود  یکی  لام   - تفن ترازو  هب  میدرک  لـصتم  ار  اـھنیا  اـم  میھدـب ؛ ماـجنا  میناوتیم 

نیمھ دینک  ضرف  الثم  لیبق  زا  ام ، نوگانوگ  عیانص  رد  یروانف  اقترا  هک  مینک  نامگ  دیابن  دنھدب . ماجنا  دنتـسناوت  ام  یارب  ار  یگرزب  یاھراک  اھنیا  دنتفگ  دندرک ، رکـشت  تفن 

دید دیھاوخ  دینک ، مرگلد  ناتدوخ  تیامح  هب  ار  اھنآ  دیھاوخب ، راک  دنمشناد  یاھناوج  زا  هن ، دریگب ؛ ماجنا  دیاب  یجراخ  یاھیناپمک  یهلیـسو  هب  طقف  هریغ ، تفن و  تعنص 

. تسا روج  نیا  نم  رظن  هب  دننکیم ؛ مھارف  ار  اھهدروارف  نیرتھب  امش  یارب  دیآیمرب ، راک  اھنآ  زا  هک 

یقرش  / ١۴٠٠/١١/٢٨ ناجیابرذآ  مدرم  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

راشف هتفرگ : شیپ  رد  ار  هار  ود  نیا  نمـشد  مدرم ، یهشیدـنا  مدرم و  رکف  ندرک  یراـکتسد  یارب  ماـظن ؛ زا  مدرم  ندرک  ادـج  یارب  تسا  نمـشد  راـیتخا  رد  هلیـسو  ود  نیا 

اھناوج یاهناسر . ینمشد  یداصتقا ، ینمـشد  ینعی  یاهناسر ؛ یاھیزادرپغورد  ینکارپنجل و  مھ  یکی  تسا - اھنیا  دننام  میرحت و  نیمھ  شقرط  زا  یکی  هک   - یداصتقا

شالت هتبلا  اھمیرحت و  ندرک  یثنخ  اب  یلخاد و  شالت  ینورد ، شالت  اب  ار  یداصتقا  راشف  دتـسیاب . تکرح  ود  نیا  لباقم  رد  دـیاب  ناریا  تلم  دنتـسیاب ؛ دـیاب  اھنیا  لـباقم  رد 

لوغـشم مھ  لباقم  فرط  ندرک  باجم  اھمیرحت و  ندرب  نیب  زا  یهنیمز  رد  ام  یبالقنا  ناردارب  درک ؛] یثنخ  دـیاب  - ] اـم بوخ  ناردارب  دنلوغـشم  هک  روط  ناـمھ   - یـساملپید

دنمھم یلیخ  اھناینبشناد  نیا  یلخاد . یداصتقا  کرحت  یلخاد و  دیلوت  تکرح  داجیا  قیرط  زا  تسا  اھمیرحت  ندرک  یثنخ  هدمع  راک  نکل  تسا ، بوخ  مھ  نیا  هک  دـنراک 

و یفرط ، زا  نیا  دنھدب . شرتسگ  دنھدب و  هعـسوت  ار  نیا  دیاب  تسا ؛ یمھم  تکرح  دناهدش ، دیلوت  هک  یناینبشناد  یاھتکرـش  ناینبشناد و  داصتقا  تکرح  نیا  اتقیقح  و 

[. رگید فرط  زا   ] نمشد یاھینکارپنجل  نمشد و  یاهناسر  تکرح  ندرک  یثنخ 

لاس ١۴٠١  / ١۴٠٠/١٢/٢٩ زاغآ  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

تاناکما ظاحل  زا  اھتخاسریز ، ظاحل  زا  قح  یهھبج  زورما  میاهدـش . یوق  ام  میاهدـش ؛ یوق  ام  هک  تسا  نیا  تلع ، تسا ؟ تخـس  ردـق  نیا  اـم  هیلع  مرن  گـنج  زورما  ارچ 

هک دـننکیم  ار  ناشدوخ  شالت  یهمھ  دـنوشیم و  لسوتم  مرن  گنج  هب  هک  تساذـل  تسا ؛ یراوشد  راک  تسین ، ناسآ  قح  یهھبج  اب  نمـشد  شلاـچ  زورما  هدـش . یوق 

« ناینبشناد 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 9هاگياپ  هحفص 6 
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زورما هللادمحب  صاوخ  زا  یمیظع  یاھهعومجم  یدایز ، یهدع  صاوخ  نیب  رد  نکل  دنجامآ  صاوخ  میتفگ  هتبلا  تسا . ام  توق  تردق و  رطاخ  هب  نیا  دننک ؛ بارخ  ار  تاینھذ 

کی دنـشاب ، ینوتـس  کی  هملک  یعقاو  یاـنعم  هب  دـنناوتیم  دنتـسھ و  هزیگنارپ  مھ  دنتریـصباب ، مھ  اـھنیا  هک  اـھناوج ــ  صوصخب  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگدرورپ  زا  دنتـسھ ــ 

. تسا ذوفن  یراذگرثا و  لاح  رد  تدشب  تسا ، شالت  لاح  رد  تدشب  مھ  نمشد  هتبلا  دنشاب . یمکحتسم  یهناوتسا 

ناریا  / ١۴٠١/٠١/٠١ تلم  هب  باطخ  یزورون  ینارنخس 

زورما ضرع  یهصالخ  مینکب ؛ تکرح  ناینبشناد  داصتقا  تمـس  هب  دیاب  عطاق  روط  هب  روشک ، یداصتقا  روما  حالـصا  روشک و  داصتقا  دشر  یارب  هک  تسا  نیا  نم  زورما  فرح 

یهمھ . » دـیلوت یاھهصرع  یهمھ  رد  دـشاب  هتـشاد  یلماک  ناوارف و  ینیرفآشقن  هتفرـشیپ  یروانف  شناد و  هکنیا  ینعی  هچ ؟ ینعی  ناـینبشناد » داـصتقا  . » تسا نیا  اـم 

مھ یدیلوت  راک  نآ  باختنا  دھدب . ماجنا  ار  یدیلوت  یاھراک  یهمھ  ناسنا  هک  درادن  یموزل  نوچ  یدیلوت ؛ راک  نآ  باختنا  یتح  ینعی  مینکیم ، ضرع  هک  دـیلوت » یاھهصرع 

نیا ام  رگا  دـشاب . هتـشاد  تلاخد  داصتقا  یاھهصرع  یهمھ  رد  هک  تسا  ناـینبشناد  داـصتقا  یاـنعم  نیا  دـشاب ؛ یملع  یـشنیب و  یـشناد و  هاـگن  زا  یهتـساخرب  دـیاب ] ]

یارب یدایز  عفانم  منکیم ــ  ضرع  دـعب  هک  میداد ــ  شیازفا  ار  ناینبشناد  داصتقا  یاھهاگنب  میداد و  رارق  روشک  داـصتقا  یهنیمز  هیاـپ و  ار  شناد  میدرک و  لاـبند  ار  تساـیس 

هک دھدیم  شیازفا  ار  یروهرھب  دوشیم ؛ دیلوت  یاھهنیزھ  شھاک  بجوم  ناینبشناد  داصتقا  ینعی  دھدیم ؛ شھاک  ار  اھهنیزھ  تشاد : دھاوخ  روشک  داصتقا  یارب  روشک و 

ام یناھج ، یاھرازاب  رد  ینعی  دـنکیم ؛ ریذـپتباقر  ار  تالوصحم  دـشخبیم و  دوبھب  دـھدیم ، شیازفا  ار  لوصحم  تیفیک  تسا ؛ یروهرھب  شھاک  اـم  تالکـشم  زا  یکی  زورما 

یلیخ مھ  تادراو  دروم  رد  ام  ولو  مھ ، روشک  لخاد  رد  ینعی  روج ؛ نیمھ  مھ  روشک  لخاد  رد  مینک ، هدافتـسا  ریذـپتباقر  تالوصحم  ناونع  هب  تـالوصحم  نیا  زا  میناوتیم 

رد یتایـصوصخ  نینچ  کی  دـننکیم ؛ لابقا  نآ  هب  اعبط  مدرم  تشاد ، یرتنازرا  تمیق  تشاد ، یرتھب  تیفیک  یلخاد  لوصحم  یتقو  دوشب ، ریزارـس  تادراو  میراذـگن و  هفرعت 

. دراد دوجو  ناینبشناد  دیلوت 

تعنص یاھشخب  زا  رترود  یرادقم  کی  ناینبشناد  یهصرع  زا  یزرواشک  شخب  هنافساتم  هک  منزیم  لاثم  ار  یزرواشک  یهلئـسم  منزب ، لاثم  هنومن  باب  زا  مھاوخب  رگا  نم 

حالـصا رما  رد  میناوتیم  مینک ، یریگراکهب  یزرواشک  یهلئـسم  رد  ار  شناد  میھدب و  شیازفا  ار  ناینبشناد  یاھتکرـش  یزرواشک ، رد  ام  رگا  تسا . اھنیا  دـننام  تامدـخ و  و 

ود کاخ  بآ و  هک  کاخ ــ  بآ و  زا  رتھب  یروهرھب  دروم  رد  دیلوت ، دـیدج  یاھهویـش  دروم  رد  نیون ، یرایبآ  دروم  رد  تسا ــ  مھم  یزرواشک  لوصحم  دـیلوت  رد  یلیخ  هک  رذـب ــ 

یزرواـشک رد  هک  یتـقو  مینک . حالـصا  ار  اـھنیا  میھدـب و  شیازفا  ار  ناـمیروهرھب  مـینکب ، ار  هدافتـسا  رثکادـح  میناوـتیم  میدرک ــ  هراـشا  مھ  ـالبق  هـک  دندنمـشزرا  لوـصحم 

زا روشک  ینعی  دـیایب ، تسد  هب  دوشب و  لصاح  روشک  یئاذـغ  تینما  الوا  هک  دوشیم  بجوم  نیا  مینکب ، داجیا  یدـج  لوحت  میروایب و  دوجو  هب  ار  اھتفرـشیپ  نیا  میتسناوت 

نازرواشک دمآرد  هک  تسا  بوخ  یلیخ  دنک ؛ ادیپ  شیازفا  نازرواشک  دمآرد  ایناث  دشاب ؛ هتشادن  دوجو  یاینارگن  چیھ  دوشن ، لکشم  راچد  تقو  چیھ  یئاذغ  لئاسم  ظاحل 

روشک رد  درک . لح  دوشیم  ار  بآ  دوبمک  لضعم  نینچمھ  تسا ؛ یـشزرااب  هداعلاقوف  لوصحم  نیا ] هک  ، ] دنھدب همادا  دنوشب و  مرگلد  یزرواشک  هب  دنکب و  ادـیپ  شیازفا  ام 

ام یزرواشک  رگا  بخ  میتسھ ؛ بآ  دوبمک  راـچد  اـم  هک  تسا  نیا  مراد ــ  هنیمز  نیا  رد  یتارظن  هتبلا  هدـنب  هک  دوشیم ــ  هتفگ  لومعم  روط  هب  هچنآ  تسا و  فورعم  هچنآ  اـم 

. مدرک رکذ  هنومن  ناونع  هب  نم  ار  نیا  یزرواشک  باب  رد  الثم  دش . دھاوخ  لح  مھ  بآ  دوبمک  لکشم  دش ، ناینبشناد 

، دـنکیم ادـیپ  شیازفا  لوصحم  مجح  ینعی  دراد ؛ دوجو  تاـکرب  نیمھ  تامدـخ ــ  هب  طوـبرم  یاھـشخب  هچ  دـیلوت ، هب  طوـبرم  یاھـشخب  هچ  مھ ــ  رگید  یاھـشخب  یهمھ  رد 

یهطقن کی  تسا ، یمھم  رما  نیا  دھدیم ؛ اقترا  ار  یداصتقا  یاھتیلاعف  یروهرھب  دیلوت ، ندرک  ناینبشناد  عقاو  رد  دنکیم ؛ ادیپ  شھاک  هدـشمامت  تمیق  دوریم ، الاب  تیفیک 

زا مینکیم ، فرصم  هنیزھ  هک  یرادقم  نآ  بسانت  هب  ینعی  تسا ؛ یروهرھب  شھاک  روشک  تالکشم  زا  یکی  دش ، هراشا  البق  هک  روط  نامھ  تسا . یایـساسا  ساسح و 

نیمھ رد  یژرنا  فرصم ]  ] تدش هب  عجار  نامزیزع  مدرم  هب  نم  تسا . مک  روشک  رد  یروهرھب  تسا ؛ روج  نیمھ  فلتخم  یاھشخب  رد  مینکیمن ؛ یرادربهرھب  نامهنیزھ  نیا 

هب ایند  رد  مینکیمن ؛ هدافتـسا  فرـصم  نیا  اب  بسانتم  یهزادنا  هب  مینکیم ، فرـصم  قرب  ام  هک  یرادـقم  نآ  هک  مدرک  ضرع  دھـشم  رد  لبق  لاس  دـنچ  لاس ، لوا  ینارنخس 

نیا میدرک ، تکرح  ناـینبشناد  تمـس  هب  اـم  هچناـنچ  رگا  تسا . روج  نیمھ  مھ  رگید  تاـعوضوم  رد  و  میبقع . یروهرھب  یهنیمز  رد  اـم  دنتـسھ ؛ ولج  اـم  زا  طـسوتم  روط 

. دش دھاوخ  لح  یداصتقا  مھم  لضعم 

ناریا  / ١۴٠١/٠١/٠١ تلم  هب  باطخ  یزورون  ینارنخس 

تکرش زا ٧٠٠٠  رتمک  یردـق  رـضاح  لاح  رد  ام  مینکب . میناوتیم  ار  راک  نیا  هک  تسا  نیا  هب  عجار  مھ  مود  بلطم  دـنک . ادـیپ  شیازفا  دـیاب  نکل  میراد  ناینبشناد  تکرـش  ام 

زا یتامدخ و  هیقب  دنایدیلوت ؛ یاھتکرـش  ناش  [ دروم  ] هب ۴۵٠٠ کیدزن  اھنیا  زا  هک  دراد  دوجو  روشک  رد  ناـینبشناد  تکرـش  ای ۶٧٠٠  دودـح ۶۶٠٠  ابیرقت  میراد . ناینبشناد 

اھنآ و زا  مدرک  لاوس  هدـنب  هک  یناسک  نآ  هتبلا  تسا . یھجوت  لـباق  مقر  اتبـسن  بخ  هک  دـنکیم ، داـجیا  میقتـسم  لاغتـشا  رازھ  دودح ٣٠٠  دادـعت  نیا  دنتـسھ . لیبق  نیا 

یلیخ میقتـسم  ریغ  لاغتـشا  هدرک ؛ داجیا  تشذگ  هک  لاس ١۴٠٠  نیا  رد  میقتـسم  لاغتـشا  رازھ  الثم ٣٢٠  دننزیم  سدـح  تسا ؛ رازھ  زا ٣٠٠  شیب  دنتفگ  دنداد ، خـساپ 

عناق هدنب  دصرد . یـس  رثکادح  دنتفگ  نم  هب  درک ؟ رتشیب  ار  اھتکرـش  نیا  دادعت  داد و  شیازفا  ار  رادـقم  نیا  دوشیم  ردـقچ  رد ١۴٠١  هک  مدیـسرپ  نم  تسا . اـھنیا  زا  رتشیب 

نیا نیلوئـسم  زا  نم  عقوت  دھدب . باوج  روشک  یاھزاین  هب  دشاب و  روشک  زاین  دروم  دشاب و  بولطم  روشک  یارب  هک  تسین  یمقر  نآ  دـصرد  یـس  مدـقتعم  نم  متـسین ؛

لاس رد  میقتـسم  لاغتـشا  رازھ  هب ۶٠٠  دش  دھاوخ  لیدـبت  میقتـسم  لاغتـشا  رازھ  نیارباـنب ٣٠٠  دوشب . ربارب  ود  اھتکرـش  ینعی  دـنک ، ادـیپ  شیازفا  دـصرد  دـص  هک  تسا 

.١۴٠١

ناینبشناد یاھتکرش  اتقیقح  هن ، دشابن ؛ ناینبشناد  هک  یلاح  رد  ناینبشناد ، میراذگب  ار  شمـسا  مینک و  تسرد  یتکرـش  کی  ام  هک  دوشن  نیا  بجوم  راک ]  ] نیا هتبلا 

یاھتکرـش میدرک . ضرع  هک  یزرواشک  شخب  نیمھ  لثم  دنرتبقع ، هک  ییاھـشخب  رد  صوصخب  دنھدب ؛ ماجنا  ار  راک  نیا  ام و  نیلوئـسم  دننک  تمھ  دیاب  دوش ؛] تسرد  ]

یزرواشک شخب  هک  تسا  یزرواشک  شخب  هب  طوبرم  اھتکرـش  نیا  زا  دـصرد  راھچ  تسا . ام  ناینبشناد  یاھتکرـش  یهمھ  دـصرد  راھچ  یزرواـشک ، شخب  رد  ناـینبشناد 

یئاذـغ یهیاـپ  تـالوصحم  رد  روـشک  تسا و  مھم  رایـسب  یرادـماد  یهلئـسم  تسا ، مھم  یزرواـشک  یهلئـسم  مدرک . هراـشا  نم  هک  تسا ، تیمھا  زئاـح  مھ  همھ  نیا 

نغور دیلوت  یلـصا  داوم  و  اھنیا ــ  لاثما  وج ، ترذ ، ماد ــ  کاروخ  دروم  رد  مدنگ ، دروم  رد  یتسیاب  ام  دنک . ادـیپ  تسد  امتح  مزال  یئافکدوخ  هب  لماک و  تینما  هب  یتسیاب 

گرزب روشک  درک . ار  راک  نیا  ناوتیم  و  میسرب ؛ یئافکدوخ  هب  امتح  دوشیم ، هدیمان  یساسا  یاھالاک  هک  ییاھزیچ  یهیقب  رد  وج ، رد  ترذ ، رد  دیاب  میسرب . یئافکدوخ  هب 

دنچ رد  هدـنب  هک  مینک ، راک  اھنیا  یور  رگا  میراد ، زیخلـصاح  یاھتـشد  روشک  فلتخم  یاھـشخب  رد  میراد . یدایز  زیخلـصاح  یاھتـشد  ام  تسھ ، یدایز  یاـھهنیمز  تسا ،

ماجنا ناتـسیس  رد  یرادـقم  تفرگ ، ماجنا  مـالیا  رد  یرادـقم  ناتـسزوخ و  دروم  رد  هک  مدرک ، صیرحت  مدرک ، قیوشت  ار  یمادـقا  کـی  ناتـسزوخ  دروم  رد  نیا  زا  لـبق  لاـس 

ام داد ؛ ماـجنا  ار  راـک  نیا  ناوتیم  داد ، هعـسوت  ار  نیا  ناوتیم  دوـب . بوـخ  یرادـقم  کـی  بخ  اـما  دـشن  دوـب ، هدـش  هداد  لوـق  میدوـب و  هتـساوخ  هک  یرادـقم  نآ  هتبلا  تفرگ .

. یساسا یاھالاک  نیمات ]  ] یارب مینک  فرص  دیاب  ار  اھتشد  نیا  میراد ، یبوخ  زیخلصاح  یاھتشد 

ناریا  / ١۴٠١/٠١/٠١ تلم  هب  باطخ  یزورون  ینارنخس 

نیا رد  هک  میروایب  دوجو  هب  مینک و  دیلوت  ار  اھتکرش  نیا  میناوتب  هملک  یعقاو  یانعم  هب  ام  رگا  ینعی  دمآ ؛ دھاوخ  تسد  هب  ناینبشناد  یاھتکرـش  نیمھ  اب  ینیرفآلاغتـشا 

یاھمان اب  ییاـھحرط  فلتخم  یاـھتلود  رد  اـم  هتـشذگ ؛ یاـھاطخ  متفگ  دـش . دـھاوخ  داـیز  مھ  لاغتـشا  میوشن ، دـناهدش  هتـشذگ  رد  یھاـگ  هک  ییاـھاطخ  راـچد  هنیمز 

. دوب قفوماـن  اـھحرط  نیا  یهمھ  دوـب ؛ قفوماـن  اـھحرط  نیا  یهمھ  اـبیرقت  دورب ؛ ـالاب  دـیلوت  هکنیا  یارب  میراذـگب  دارفا  راـیتخا  رد  ار  یکناـب  تالیھـست  هک  میتـشاد  نوگاـنوگ 

هب ناینبشناد  یاھتکرـش  تیلاعف  دریگب و  ماجنا  تسرد  هعلاطم و  تقد و  اـب  یلیخ  راـک  نیا ]  ] دـیاب دیـسر ؛ دـھاوخن  ییاـج  هب  ندرک  مادـقا  هظحـالمیب  ندرک و  یـشاپلوپ 

زا یخرب  هب  تسا  نکمم  یریگمیمصت  زکارم  رد  هدش  هتفرگ  هک  یریخا  یاھمیمصت  زا  یـضعب  هک  ماهتـشاد  نھذ  رد  نم  مھ  ار  نیا  هتبلا  دنکب . ادیپ  لکـش  یاهریجنز  تروص 

. دوشب دراو  هبرض  نیا  هک  دنھدب  هزاجا  اھکناب  دھدب و  هزاجا  تلود  دیابن  دنزب ؛ هبرض  روشک  طسوتم  کچوک و  یاھتکرش 

« ناینبشناد 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 9هاگياپ  هحفص 7 
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ماظن  / ١۴٠١/٠١/٢٣ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

تیـصوصخ مـھ  یکی  ندوـب ؛ داـینبشناد  ندوـب ، هیاـپشناد  تیـصوصخ  یکی  تیــصوصخ : ود  نآ  اـب  دـیلوت  میتـفگ  هـک  تـسا  لاـس  راعــش  یهلئــسم  ناـمھ  هلئــسم  کـی 

رتهتفرشیپ یروانف  هچ  رھ  ینعی  تسا  روج  نیمھ  یدراوم  کی  رد  دنیوگیم ؛ تسرد  دزاسیمن ؛ مھ  اب  تیصوصخ  ود  نیا  دنتفگ  ام ، هب  دندرک  یلاکـشا  کی  ینیرفآلاغتـشا .

رد اما  تسا  یروج  نیا  یدراوم  کی  رد  هلب ، مراد . باوج  نیا  یارب  نم  دوشیم »؟ یروج  هچ  نیا   » هک دـنداد  ماـغیپ  اھیـضعب  دوشیم ؛ رتمک  یناـسنا  یورین  هب  زاـین  دوشب ،

نیاربانب میراد . یلیخ  تسا ، دایز  مھ  رایـسب  هک  یتسدنییاپ  یاھتمـسق  رد  لیطعتهمین  ای  لیطعت  یاھتکرـش  اھهناخراک و  ام  هکنیا  رطاخ  یارب  تسین ؛ روج  نیا  اـم  دروم 

ام نیاربانب  تسا . روج ]  ] نیا دـھدب ؛ شیازفا  دـنک و  ربارب  دـنچ  ار  یلغـش  یاھتـصرف  یتح  دـناوتیم  ینعی  دوشب ؛ دـناوتیم  اھتکرـش  نیا  هجوتم  اھتکرـش  ندـش  ناینبشناد 

یرواـنف لـئاسم  رد  ناـسنا  هچ  رھ  ینعی  دراد ؛ یعیبـط  یباـیشرتسگ  تلاـح  کـی  دـیدج  یرواـنف  دوـخ  نیا ، رب  یهوـالع  میـشاب .] هتـشاد  مـھ  ینیرفآلاغتـشا   ] میناوـتیم

یهلئسم لاح  نیع  رد  داد ، رارق  رظن  حمطم  ار  ناینبشناد  دیلوت  ناوتیم  دروخیمن و  یاهبرـض  اعطق  ینیرفآلاغتـشا  نیاربانب  دوشیم ؛ زاب  وا  لباقم  رد  اھنادیم  دنک ، تفرـشیپ 

. دشاب هتشاد  دوجو  مھ  نیرفآلاغتشا 

عقاو رد  میدرک ، ناینبشناد  ار  نامدیلوت  هچنانچ  رگا  ام  هک  تسا  نیا  دـسریم ، ناسنا  نھذ  هب  لاکـشا  نیا  هب  خـساپ  رد  ناینبشناد و  دـیلوت  دروم  رد  هک  یرگید  یهتکن  کی 

ناـناوج زا  یرایــسب  زورما  اـم . یهدرکلیــصحت  ناوـج  دـنکیم ؟ راـک  ناـینبشناد  یهعوـمجم  رد  دـیآیم  یــسک  هـچ  ینعی  میھدــیم ؛ اـقترا  ار  لـغاش  یناـسنا  یورین  عوـن 

رامآ اما  مھدـب ، رامآ  مناوتیمن  ماهدرکن  لابند  مدوخ  نوچ  هدـنب  دـناهداد ، یرامآ  کی  الاح  تسا ــ  ییالاب  یلیخ  دـصرد  کی  ناشتیعمج ]  ] هک ام  یھاگـشناد  یهدرکلیـصحت 

عون کی  عقاو  رد  نیا  تسا ؛ یگرزب  لاکـشا  کی  نیا  رگید ؛ تسا  روج ]  ] نیا درادن ؛ یطابترا  چـیھ  اھنآ  یلیـصحت  یهتـشر  اب  هک  دـننکیم  راک  ییاھهتـشر  رد  تسا ــ  ییالاب 

میتـسناوت اـم  هک  یتـقو  تسا . یراـکیب  عون  کـی  نیا  دوـشیمن ؛ هدافتـسا  وا  زا  اـما  هدـش  فرـصم  یرمع  هدرک ، جرخ  تلود  هدـناوخ ، سرد  هدیـشک ، تمحز  تسا . یراـکیب 

؛ درک دھاوخ  ادیپ  اقترا  تفر ، دھاوخ  الاب  ام  یراک  یاھهاگتسد  یناسنا  یورین  تیفیک  دنوشیم و  بذج  راک  هب  اھناوج  نیا  یهمھ  میھدب ، هعـسوت  ار  ناینبشناد  یاھتکرش 

. دننک هجوت  دنروایب و  ور  شزرامک  یتامدخ  لغاشم  هب  هک  دنتسین  روبجم  ام  ناگبخن  رگید  دننکیم و  راک ]  ] دنیآیم ناگبخن 

یهفاضا مھ  ار  اھنیا  نکل  هدش  ضرع  البق  یتارکذت  هتبلا  هک ــ  تسا  نیا  مھدب ، رکذت  تسا  مزال  هدـنب  هک  ناینبشناد  دیلوت  ناینبشناد و  یاھتکرـش  نیا  دروم  رد  هتکن  کی 

دیایب دنکیم ، راک  دراد  شیپ  لاس  لھچ  یروانف  اب  هک  یتکرـش  نالف  هک  دشابن  روج  نیا  دوشب ؛ نییعت  یفیک  طباوض  دـیاب  ناینبشناد  یاھتکرـش  یارب  منکیم ــ  ضرع  نآ  رب 

کی  ] رد هملک  یعقاو  یانعم  هب  تسین . تسرد  نیا  دـنک ؛ هدافتـسا  تسھ  هک  یتالیھـست  تاناکما و  اھیدـنمهرھب و  زا  الثم  دـنک ، مان  تبث  ناـینبشناد  تکرـش  ناونع  هب 

عقاو رد  هک  نارگژاتنوم ، یژاتنوم ، تکرش  نالف  ای  درک . مھاوخ  ضرع  مھ  ار  رگید  تایـصوصخ  زا  یـضعب  الاح  هک  دشاب  هتـشاد  دوجو  دیاب  یایروآون  کی  ناینبشناد  تکرش ]

ناونع هب  دیایب  نیا  تسا ، تادراو  عون  کی  نیا  تسین ؛ لوصحم  یگدننیرفآ  حالطصا  هب  نیا  تسین ، دیلوت  نیا  یرگید ؛ لکش  کی  اب  تسا  هیوریب  تادراو  نامھ  مھ  ژاتنوم 

طوبرم راک  نیا ]  ] منکیم رکف  هک  یایفیک ــ  یاھـصخاش  یقیقد ، یاھـصخاش  هکنیا  هب  تسا  جایتحا  نیاربانب  تسین . یروج  نیا  دوشب ! هتخانـش  الثم  ناـینبشناد  تکرش 

. دنریگب یدج  ار  اھنآ  دننک و  نیعم  تسا ــ  اھتکرش  نیا  دییات  یدصتم  هرخالاب  هک  ییاج  رھ  ای  تسا  یملع  تنواعم  هب 

تبحـص رد  هدنب  الاح  تسین . یفاک  ناینبشناد  یاھتکرـش  دادعت  افرـص  دـشن ، ای  دـش  ناینبشناد  روشک  دـیلوت  مینک  یبایزرا  هکنیا  یارب  ام  هک  تسا  نیا  رگید  یهتکن  کی 

ای دصرد  هاجنپ  القا  هن ، میتفگ  ام  دنک ؛ ادیپ  شیازفا  تسا  نکمم  دصرد  یـس  دـنتفگ  نیا ؛ زا  شیب  هن ، میتفگ  ام  رادـقم ، نالف  دـنتفگ  الثم  مدرک ، هیکت  دادـعت  یور  لاس  لوا 

هتـشاد یتایـصوصخ  کی  دـنیآیم  دوجو  هب  هک  ییاھتکرـش  یتسیاب  تسین . یفاک  نیا  اـما  تسا  صخاـش  کـی  نیا  بخ  تسا ؛ دادـعت  نیا ، دـنک . ادـیپ  شیازفا  دـصرد  دـص 

. تسا مھم  تسا ، یساسا  تسا ، یتایح  تایصوصخ  نیا  هک  دنشاب 

یداـیز زرا  لوصحم  کـی  تادراو  یارب  یدراوم  کـی  رد  نـالا  اـم  دـشاب . هتـشاد  دوـجو  یربزرا  شھاـک  هکنیا  یکی  دـشاب ؛ یروآوـن  نآ  رد  هک  تسا  نیا  تایـصوصخ  نیا  زا  یکی 

اھرایعم زا  یکی  نیا  دربیم ؛ نیب  زا  ار  یربزرا  یلکب  ای  دراد  یربزرا  شھاک  ای  نیا  دـنکب ، کـیدزن  دـیلوت  هب  اـی  دـنک  دـیلوت  ار  نیا  ناـینبشناد  تکرـش  نیا  رگا  مینکیم ؛ فرـصم 

. تسا

تالوصحم اب  یهھجاوم  رد  ینعی  دنـشاب ؛ هتـشاد  تارداص  تیلباق  دنـشاب . نیرفآلاغتـشا  هملک  یعقاو  یانعم  هب  اھتکرـش  هک  تسا  نیا  اھـصخاش  زا  یکی  ینیرفآلاغتـشا ؛

. دوشب لابند  هللااشنا  دوشب و  نیعم  دیاب  اھصخاش  لیبق  نیا  دنشاب . ریذپتباقر  یللملانیب  یناھج و 

نیا هک  تسا  نیا  تسا ، مھم  یلیخ  هـک  اـھتیولوا  زا  یکی  دوـشب . هـتفرگ  رظن  رد  ییاـھتیولوا  ناـینبشناد ، یاھتکرـش  یهعـسوت  رد  هـک  تـسا  نـیا  رگید  مـھم  یهـتکن  کـی 

قبط رب  دنشاب ، هتشاد  ییاشگهرگ  دنشاب ، هلئسم  لح  هب  هجوتم  اھتکرـش  نیا  میراد ؛ روشک  رد  یـصخشم  یداصتقا  لئاسم  ام  دنـشاب ؛ هلئـسم  لح  تھج  رد  اھتکرش 

هک یزرواشک  شخب  دینک  ضرف  الثم  تسا ؛ اھنآ  رب  فقوتم  یداصتقا  تینما  هک  تسھ  ییاھـشخب  کی  اھتکرـش . نیا  دروم  رد  دوشب  یجنـسزاین  ینعی  دنیایب  دوجو  هب  زاین 

هب یزرواشک  شخب  هک  یلاح  رد  تسا . اـم  یزرواـشک  شخب  جراـخ ، هب  تادراو و  هب  اـم  یاھـشخب  نیرتهتـسباو  زا  یکی  هک  متفگ  لاـس  لوا  تبحـص  رد  زور  نآ  هدـنب  اـقافتا 

. تسا یمھم  یهلئسم  نیا ] [ ؛ دنکیم ادیپ  طابترا  ام  یئاذغ  تینما 

هک دـنراد  ار  لـغاش  ریغ  صـصختم و  یاـھورین  زا  ییـالاب  تیفرظ  اـی  تسا ، اـھنآ  ورگ  رد  روـشک  یداـصتقا  تینما  اـی  هک  دوـشب  تیاـعر  تھج  نـیا  ناـینبشناد  یاھتکرـش  رد 

یدایز تالکـشم  ام  نداعم ، شخب  رد  ام  روشک  رد  هنافـساتم  ندعم ؛ شخب  لثم  دننکیم  رداص  ماخ  داوم  اھتکرـش  هک  ییاھـشخب  رد  ای  دـننک ، بذـج  ار  صـصختم  یاھورین 

دوجو  ] یدودـح ات  زاـگ  دروم  رد  میرادـن ، یاهدوزفا  شزرا  چـیھ  اـعقاو  اـم  هک  تفن  دروم  رد  دوخ ؛ یاـج  هب  هک  تفن  ـالاح  تسا . یـشورفماخ  نیمھ  تالکـشم  زا  یکی  میراد ؛

تفن یتسدنییاپ  یاھـشخب  هب  هچنانچ  رگا  دروآ ، دوجو  هب  درک و  دیلوت  یدایز  یهدوزفا  شزرا  دوشیم  تفن  شخب  رد  دـنیوگیم  نیـصصختم  هک  یروط  نآ  هک  یلاح  رد  دراد ؛]

دراد دوجو  گنس  تمیقنارگ  ندعم  ردقچ  روشک ، رد  دنمشزرا  یاھگنس  گنـس ، ام ، تازلف  تسا ؛ روج  نیمھ  مھ  رگید  نداعم  شخب  رد  روج ، نیمھ  مھ  زاگ  دوشب . هجوت 

نیا هب  ار  ناینبشناد  یاھتکرش  ام  هک  تسا  مھم  اھشخب  نیا  دوشیم . رداص  اھنیا  اھنآ ، یور  ندرک  راک  نودب  دشاب ، هتشاد  یاهدوزفا  شزرا  کی  هکنیا  نودب  اھنیا  روشک ؛ رد 

. مینک هجوتم  اھشخب 

یهدننکفرـصم نیرتمھم  دـننک . تیامح  یتلود  یاھـشخب  مینک ؛ تیامح  ناینبشناد  یاھتکرـش  زا  اعقاو  اـم  هک  تسا  نیا  ناـینبشناد  دـیلوت  نیا  دروم  رد  رگید  یهتکن  کـی 

، میاهدرک ضرع  ررکم  ام  هک  هیوریب  تادراو  زا  یریگولج  یهلئـسم ]  ] نیا ینعی  دـنک ؛ هدافتـسا  ناینبشناد  تادـیلوت  زا  دـناوتیم  تلود  بخ  تسا . تلود  روشک  رد  تادـیلوت 

. دوشب تیامح  ناشتادیلوت  زا  اھتکرش ، نیا  زا  اھنیا ، زا  هک  تسا  اجنیا  شمات  قادصم  دروم و  کی 

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

[ ار ناشفرح   ] مدآ دندرکیم  تبحص  دنت  نوچ  الاح  دنتـسنادیمن . دیفم  ار  اھناینبشناد  شیازفا  ناتـسود  زا  یکی  الاح  هک  اھناینبشناد ؛ ثحب  رد  لاسما ، راعـش  عوضوم ] ]

دیناوتیم امش  هک  یدراوم  زا  یکی  دینک . راک  اھناینبشناد  یهلئسم  نیا  یور  دینک ، رکف  نیا  یور  هن ، ار ؛] اھنآ   ] شیازفا دنتـسنادیم  مھ  رـضم  مرظن  هب  دیمھفیمن ؛ تسرد 

اب بخ  هک  دراد ؛ هک  یـضیرع  ضرع  نآ  اب  تسا ، ناینبشناد  یاھهاگنب  ناـینبشناد و  یاھتکرـش  یهلئـسم  نیمھ  دـینک ، ادـیپ  ساـمت  نآ  اـب  دـینک ، راـک  دـینک ، رکف  نآ  یور 

ثحب دنھدیم ؛ لیکـشت  ناینبشناد  یاھهعومجم  دـنناوتیم ، هک  یناسک  نآ  الاح  اھناینبشناد ؟ دروم  رد  دـینکب  دـیناوتیم  راک  هچ  دراد . یکیدزن  طابترا  اعبط  مھ  هاگـشناد 

یعوضوم کی  یتقو  دوشب . یزاسنامتفگ  ناینبشناد  یاھتکرـش  دروم  رد  دـننک ؛ یزاسنامتفگ  دـنناوتیم  اھوجـشناد  تسا ؛ ییوجـشناد  ثحب  نم  ثحب  تسین ، نآ  نم 

. تسا نیا  یزاسنامتفگ  دنکیم ؛ ادیپ  نایرج  یعیبط  روط  هب  دمآرد ، یمومع  یفرع  مھافتم  عوضوم  کی  تروص  هب  روشک و  لخاد  رد  دش  نامتفگ 

یروج نیا  هدوزفا ــ  شزرا  نودـب  داوم  شورف  ینعی  یـشورفماخ ، لثم  الثم  دـینک ، یزاسنایرج  ناینبشناد  لـخم  یاـھهفلوم  هیلع  دـینک ؛ یزاـسنایرج  یرکف  ظاـحل  زا  اـی 

تادراو اـی  دوشب . دـیلوت  نیا ، اـب  فلاـخم  ناـمتفگ  اـت  دـینک  یزاـسنایرج  هلئـسم  نیا  یور  تسا ؛ جـیار  مھ  یلیخ  دراد ، دوجو  هنافـساتم  اـم  روـشک  رد  نـالا  هک  مییوـگب ــ 

مزال هتبلا  اھیـضعب  تسا . یفرـصم  تادراو  تادراو ، یـضعب  اما  تسا  زاین  دروم  دریگب ، ماجنا  دـیاب  هک  تسا  یتادراو  اـم  تادراو  زا  یـشخب  یدـیلوت ؛ ریغ  تادراو  یفرـصم ،

هک یایفرـصم  تادراو  یلک  روط  هب  اما  دـیوگب ، سانـشراک  هچ  رھ  متـسھ ، یـسانشراک  هاگن  هب  دـقتعم  اھهنیمز  نیا  رد  نم  دریگب ، ماجنا  دـیاب  ریزگان  یدراوم  کـی  تسا ،

« ناینبشناد 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 9هاگياپ  هحفص 8 
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دینک ضرف  الثم  ای  تسا . روشک  رد  ناـینبشناد  تکرح  لیکـشت  اـب  داـضتم  حالطـصاهب  فلاـخم و  یاـھهفلوم  زا  تسا ؛ لـخم  روشک ، یارب  تسا  رـضم  دراد  یلخاد  هباـشم 

. دنھدب ماجنا  دنناوتیم  اھوجشناد  هک  تسا  یراک  کی  مھ  نیا  قاچاق .

نارگراک  / ١۴٠١/٠٢/١٩ رادید  رد  تانایب 

تیـصوصخ میتـفگ . لاـسما  اـم  هک  تسا  ناـینبشناد  یاھتکرـش  نیمھ  یهعـسوت ] ، ] دـنک هدـنز  ار  یلغـش  یاھتـصرف  نیا  دـناوتیم  هـک  ییاـھزیچ  زا  یکی  دراوـم و  زا  یکی 

یاھهاگـشناد ناگتخومآشناد  یراکیب  دـصرد  مینکیم ، هاگن  هک  یراکیب  یاھرامآ  رد  زورما  ام  دربیم . نیب  زا  ار  ناگتخومآشناد  یراکیب  هک  تسا  نیا  ناـینبشناد  یاـھتکرش 

، هدیـسر اجنیا  هب  ات  هدرک  جرخ  هداد ، لوپ  هدرک ، یراذگهیامرـس  مھ ]  ] تلود هدـناوخ ، سرد  هدیـشک ، تمحز  ناوج  نیا  بخ  تسا . رتشیب  رگید  یاھرـشق  یهمھ  زا  روشک 

تبسانم هب  دندرک ــ  یـشکرس  ار  یاهداوناخ  کی  یتبـسانم ، کی  هب  دنتفر  الثم  هک  منیبیم  دیآیم ، نم  یارب  هک  یمدرم  یاھـشرازگ  نیا  رد  یھاگ  راکیب ! دیایب  نوریب  الاح 

نیا رگید . تسا  یراکیب  نیا  دنکیم ؛ یـشکرفاسم  دنکیم ؟ راک  هچ  تسا ، هتـشر  نالف  سناسیلقوف  یهتخومآشناد  ردپ ، نوگانوگ ــ  یاھتبـسانم  هب  ای  دازون  کی ] دـلوت  ]

تکرش دییوگیم  امش   » هک دننکیم  هشدخ  یـضعب  الاح  هک  دنھدیم  ار  الخ  نیا  باوج  ناینبشناد  یاھتکرـش  دنک . هدافتـسا  نآ  زا  دناوتب  دیاب  هدناوخ ، سرد  هتـشر  نالف  رد 

زاب نم  اذل  دـھدب . شیازفا  ار  لاغتـشا  هک  درک  تسرد  یاهطبار  کی  یلکـش ، کی  ناوتیم  هن ، دوشیم ؛» مک  شایناسنا  یورین  هب  اکتا  دـش ، ناینبشناد  یتقو  ناینبشناد ،

. هملک یعقاو  یانعم  هب  ناینبشناد  هتبلا  دننک ؛ ادیپ  هعسوت  ناینبشناد  یاھتکرش  دیاب  منکیم  ضرع  مھ  زاب  ماهتفگ ، مھ  البق  منکیم ، رارکت  مھ 

« ناینبشناد 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 9هاگياپ  هحفص 9 
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