
مدرم  / ٠٨/١٣۶٨/٠۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

هکلب تسایند ؛ لومعم  یاھشور  اھتسایس و  زا  یشور  هب  ای  یتسایـس  هب  ای  یـسک  هب  هیکت  رطاخ  هب  هن  ام ، توق  میتسھ . یوق  نورد  زا  هللادمحب  مینکیم  ساسحا  ام 

. تسام لاح  لماش  وا  کمک  مینکیم و  راک  وا  یارب  مینادیم  میراد و  هطبار  ادخ  اب  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب 

یماظتنا  / ١٣۶٩/١٠/٢٢ یماظن و  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

رد هقطنم و  رد  یتلم  رتمک  نالا  دـیاش  میتسھ . دـمآراک  اتقیقح  یماظن  یورین  کـی  داـجیا  یارب  تلم  نیرتهتـسیاش  اـعقاو  ناریا ، تلم  اـم  زورما  هک  میوگب  ار  هتکن  نیا  ـالبق 

یتلم اھنت  ام  هک  تسا  نیا  مھ  تلع  دـشاب . شدوخ  حلـسم  یاھورین  تیوقت  رکف  هب  هک  دـشاب  راوازـس  مزال و  ام ، تلم  یهزادـنا  هب  هک  دـشاب  هتـشاد  دوجو  ناھج  حـطس 

یکتم مھ  دیاب  میتسھ ؛ یکتم  نامدوخ  یاھتقایل  اھییاناوت و  اھتردق و  یتاذ و  یورین  هب  ام  میتسین . یکتم  رگید  سکچـیھ  هب  ام  میتسھ . یکتم  نامدوخ  هب  هک  میتسھ 

. دوبیم رطخ  رد  دیدھت و  دروم  تدشب  تلم ، نیا  روشک و  نیا  تیدوجوم  میدوبن ، یکتم  اھورین  نیا  هب  رگا  میشاب .

زاـب و ییاھـشوغآ  زورما  دـیاش  ریخ ، دـش . دـھاوخن  هداد  کـمک  اـھنآ  هب  دـنھاوخب ، کـمک  ییاـج  زا  ناریا ، ماـظن  یهعوـمجم  اـم و  تلم  رگا  هک  تسین  نآ  فرح ، نیا  یاـنعم 

هب اھکمک ، نآ  اھیتسود و  نآ  اھتنم  دـنیامن ؛ هیارا  ار  ییاھکمک  دـنھدب و  ناشن  ناریا  یمالـسا  یروھمج  هب  ار  ییاھیتسود  ییهراشا ، نیرتمک  اب  هک  تسھ  زارد  ییاھتـسد 

نیا نداد  تسد  زا  تمیق  هب  دـمآ ، دوـجو  هب  اـھنآ  یارب  بـالقنا  هک  یـساسا  یاھـشزرا  نداد  تـسد  زا  تـمیق  هـب  یگتـسباو ، تـمیق  هـب  دـش ؛ دـھاوخ  ماـمت  یفازگ  تـمیق 

ناگتـسباو بطق  اھتردق و  بطق  دراد ؛ دوجو  یدیدش  رایـسب  یرگیبطق  ود  هک  زورما  یایند  رد  صوصخب  تسا . روطنیا  اعقاو  یتردق . چـیھ  هب  ندوبن  یکتم  نیا  لالقتـسا و 

. تسا یندومیپان  فرژ و  یهلصاف  کی  یداصتقا ، یسایس و  یماظن و  یورین  ظاحل  زا  مھ  اھنیا  یهلصاف  اھتردق . هب 

تمیق هب  طـقف  اـکیرما -  هچ  و  دروآ ، ار  نآ  مسا  دوـشیم  زورما  هک  اـپورا  هچ  دـنھدب -  کـمک  یـسک  هب  دـنناوتیم  هک  ییاھتردـق  تـسھ ، اـیند  رد  زورما  هـک  یعـضو  نـیا  اـب 

رھ ینعی  تسا ؛ یلوقعم  رما  ناتسب  هدب  دنکیم . توافت  ناتسب ، هدب  دتـس و  داد و  اب  دشاب ، کمک  شیانعم  هک  یزیچ  نآ  ریغال . و  دنھدیم ، کمک  یـسک  هب  یگتـسباو 

رد زورید  دـننیبیم و  کرادـت  تیوک  یارب  دـنھدیم و  یدوعـس  ناتـسبرع  هب  زورما  هک  تسا  یزیچ  نآ  کـمک ، دریگیم . یزیچ  دـھدیم و  یزیچ  شدوخ ، ناوت  ردـق  هب  سک 

تلم کی  روشک و  کی  یلم  سومان  فرـش و  نداد  تسد  زا  یگتـسباو و  تمیق  هب  نیا ، هک  تسا  یھیدـب  یعیبط و  تیامح . ینعی  کمک ، دـندادیم . قارع  هب  ام ، اب  گنج 

. دریگیم ماجنا 

تلود  / ٠٨/٠۶/١٣٧۴ تٔایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

هب هک  هچنآ  تسا . یلم  رادـتقا  نامھ  مھ  تلود  رادـتقا  عقاو  رد  تسا . یقیقح  رادـتقا  کی  یاراد  مدرم  هجوت  ادـخ و  اب  یعقاو  طاـبترا  لـماع  ود  اـب  یمالـسا  یروھمج  تلود 

اھھار دھد و  صیخـشت  تسرد  ار  مدرم  حلاصم  دشاب و  اھراک  سار  رد  دنمهقالع  زوسلد و  ردتقم و  یتلود  هک  تسا  نیمھ  دوشیم ، رکذ  روشک  کی  رد  یلم  رادـتقا  ناونع 

هدھاشم ام  روشک  رد  هللادمحب  تیعضو  نیا  دنکن . همھاو  یلخاد  یاھینکشراک  زا  یضعب  انایحا  نوگانوگ و  یاھتموصخ  یجراخ و  یاھدیدھت  زا  دیامیپب و  توق  تردق و  اب  ار 

. دوشیم

یـصخش لئاسم  یدام و  تاھج  یارب  سک  چیھ  دریگ و  ماجنا  ادخ  یارب  راک  ینعی  ادخ ؛ اب  یعقاو  طابترا  یکی  دراد : هیاپ  ود  تسا ، تلود  تردـق  تقیقح  رد  هک  یلم  رادـتقا 

یلو تسا ؛ یرود  یوزرآ  کـی  نیا  اـعبط  دـشابن . هنوگ  نیا  یدـحا  تلود  ناـنکراک  حطـس  رد  هک  تسا  نیا  سک » چـیھ   » زا روظنم  مییوـگب  میھاوـخیمن  دـھدن . ماـجنا  ار  نآ 

دیاب دراد ، راک  ییاناوت  تلود  دراد و  دوجو  یلم  رادـتقا  هک  میدـید  ام  رگا  دـننک . بوخ  ادـخ  اب  ار  ناشدوخ  یهطبار  دـیابیم  هک  دـنروما  نارادهتـشررس  نـالووسم و  اـم  روظنم 

. تسا هدش  نیمات  رما  نیا  هک  مینک  فشک 

، درک تسرد  ار  ادـخ  اب  دوخ  هطبار  ناسنا  رگا  سانلا ؛» نیب  هنیب و  اـم  حلـصا هللا  نیب هللا  هنیب و  اـم  حلـصا  نم  «، » هل ناـک هللا  ناـک   نم  : » هک تسا  مدرمهجوت  رگید  نکر 

. مینک نییبتار  اھنآ  میھاوخیمن  العف  هک  دراد  یسانشناور  یـسانش و  هعماج  یملع  یاھمـسیناکم  اھطابترا و  اھنیا  همھ  درک . دھاوخ  تسرد  ار  مدرم  اب  وا  هطبار  دنوادخ 

رگا هک  تسا  یتقیقح  نیا  قیاقح . نایب  ینعی  تمکح  تسا . تمکح  دـنکیم ، نایب  عرـش  هک  هچنآ  تسین . لئاسم  نیا  یملع  نییبت  تسا ، لفکتم  عرـش  ناـیب  هک  هچنآ 

. دش دھاوخ  بوخ  دنتسھ ، وا  هدنب  دندقتعم و  ادخ  هب  هک  یمدرم  اب  امش  هطبار  دیدرک ، طبترم  ادخ  اب  ار  ناتدوخ  امش 

جح  / ١٣٧٨/١١/٢۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

رد هچ  ایند  رد  زورما  تسا . روشک  کی  یارب  یلم  رادتقا  ییاناوت و  رھظم  قح و  قاقحا  رھظم  مدرم ، روضح  رھظم  تاباختنا ، تسین . یـسایس  یهدـیدپ  کی  طقف  تاباختنا ،

رظن زا  دـنداد . یار  دـندرک و  تکرـش  تاباختنا  کی  رد  دـنھدب ، یار  دنتـسناوتیم  هک  یناسک  زا  دـصرد  دـنچ  هک  دوشیم  باسح  نیا  یور  رگید  یاـجرھ  رد  هچ  اـم و  روشک 

نیا دـنھدب . یار  دـنیایب و  اھقودنـص  یاپ  تاباختنا  ماـگنھ  رد  شمدرم  زا  یرتشیب  دادـعت  هک  تسا  مکحتـسم  یماـظن  نآ  ملاـع ، ناراذگتسایـس  نارگلیلحت و  اـیند و  مدرم 

روضح مدرم  میاهداد و  ناشن  هشیمھ  میاهتـشاد ، یلاوتم  یاھلاس  نیا  رد  هک  ینوگانوگ  یاـھتاباختنا  رد  ار  نیا  اـم  دـمحب هللا  هک  تسا ؛ ماـظن  کـی  ماکحتـسا  یهناـشن 

مدرم تسا . مدرم  هب  قلعتم  روشک  هک  اریز  دـننک ؛ نیعم  ناـشدوخ  تسدهب  ار  ناـشروشک  تشونرـس  دـنیایب و  هک  تسا  مدرم  فیلکت  مھ  قح و  مھ  دناهتـشاد . یایوـق 

نیا دننک . نیعم  تسا ، هدش  نیعم  نوناق  رد  هک  یبیترت  اب  ار  ناشدوخ  نایرجم  دـننک ؛ نیعم  هننقم  یهوق  رد  ار  ناشناراذـگنوناق  هنادازآ ، حیحـص و  باختنا  اب  دـنیایب و  دـیاب 

یهتسب ماظن  تشونرـس  هن ، منک ؛ هدافتـسا  مقح  نیا  زا  مھاوخیمن  نم  دیوگب  یکی  هک  تسین  روطنیا  تسھ . مھ  فیلکت  اما  تساھنآ ؛ هب  قلعتم  تسا و  مدرم  قح 

رد اـما  دراذـگب ؛ مدرم  راـیتخا  رد  ار  قح  نیا  تسا  هتـسناوت  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  دـننک . تکرـش  همھ  دـیاب  تسا ؛ فـیلکت  نیا  تسا ؛ قـح  نیا  ذاقنتـسا  قاـقحا و  هب 

دنورب و مدرم  دیاب  تسا ؛ هداد  ار  قح  نیا  یمالسا  یروھمج  ماظن  دندوب . مورحم  یقح  نینچ  زا  هدافتسا  زا  مدرم  هتـشذگ ، یاھماظن  رد  میتشادن . ار  قح  نیا  ام  هتـشذگ 

. دننک ذاقنتسا 

نازومآشناد  / ١٣٧٩/٠٨/١١ نایوجشناد و  نازابناج ، نارادساپ ، رادید  رد  تانایب 

گرزب یاھنامرآ  اھوزرآ و  هب  ندیسر  رگا  تسا ، حرطم  یگدنز  رد  هافر  یدام و  هافر  رگا  تسا ، حرطم  یعامتجا  یسایس و  تزع  رگا  تلم  کی  یارب  منک ، ضرع  امـش  هب  نم 

رد نیا  تسا -  نآ  لاـبند  هب  تلم  نیا  هک  هچرھ  و  تسا -  یللملانیب  یناـھج و  تردـق  لاـبند  رگا  تسا ، ملع  لاـبند  رگا  تسا ، حرطم  ود -  رھ  یترخآ -  ییاـیند و  یونعم و 

. هار ناـمھ  هب  ناـمیا  فدـھ و  ناـمھ  هب  ناـمیا  تسا ؛ ناـمیا  مھ  همھ  زا  لوا  درواـیب . دوـجو  هب  دوـخ  رد  ار  یتـالاح  رـصانع و  دـناوتب  تلم  نیا  هـک  دوـشیم  نیماـت  یتروـص 

هب هک  مھ  یتلم  رھ  دید  دیھاوخ  دـینک ، هاگن  ار  خـیرات  رگا  امـش  دزاسیمن . زیمآراختفا  نشور و  هدـنیآ  اب  ندوب ، جازم  یمدـمد  یتھج و  رھ  هب  یراب  یراگنلو و  ینامیایب و 

؛ رصاعم خیرات  نیمھ  لبق ؛ لاس  رازھ  جنپ  لاس و  رازھ  خیرات  هن  دینک -  هعلاطم  ار  خیرات  ریس  رگا  تسا . هدوب  داقتعا  نامیا و  هتـشاد ، هک  یزیچ  نیلوا  تسا ، هدیـسر  ییاج 

هداد اھنآ  هب  یلـصف  رد  دنرادروخرب ، نآ  زا  هک  یایباجیا  تبثم و  روما  تسھ -  هچرھ  الاح  دنراد -  هک  هچنآ  دـینیبیم  دنتـسھ - ؛ ایند  رد  زورما  هک  ییاھروشک  نیمھ  خـیرات 

ادخ هار  رد  ار  یگدنز  تداعـس  راختفا و  تزع و  دوخ ، تسرد  صیخـشت  رکف و  اب  هک  یاهعماج  تقو  نآ  نامیا . لوا  دناهتـشاد ؛ ار  تایـصوصخ  نیا  لصف ، نآ  رد  هک  تسا  هدـش 

طرـش نیلوا  هک  دنادب  دیاب  مھ  ار  نیا  دش ، دـھاوخ  وا  بیـصن  مھ  اب  تیونعم  مھ  تیدام و  مھ  ترخآ ، مھ  ایند و  مھ  دـنک ، لمع  ادـخ  نید  هب  رگا  هک  دـنادیم  تسا و  هتفای 

اونموتل اریذن  ارـشبم و  ادھاش و  کانلـسرا  انا  : » دـیامرفیم نآرق  رد  لاعتم  یادـخ  دـینیبب ؛ دـشاب . هتـشاد  نامیا  هار  نیا  هب  انبم و  نیا  هب  رکف ، نیا  هب  هک  تسا  نیا  هار  نیا 

دنروایب نامیا  دنتـسھ ، وت  اب  هک  یناسک  همھ  وت و  ات  میداتـسرف  هدنھدمیب  ناونع  هب  هدنھدتراشب و  ناونع  هب  دـھاش ، ناونع  هب  ار  وت  ام  ربمغیپ ! یا  ( ١ (؛» هلوسر اب و 

زیچ چیھ  دشابن ، نامیا  نیا  ات  ینعی  ( ٢ «،) الیـصا هرکب و  هوحبـست  هورقوت و  هورزعت و  هلوسر و  اب و  اونموتل  « ؛ تسا باطخ  نیا  رد  لخاد  مھ  ربمغیپ  دوخ  ربمایپ . ادخ و  هب 

« ازنورد رادتقا   » 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 11هاگياپ  هحفص 1 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2118
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2410
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2762
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2994
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3033
http://farsi.khamenei.ir


 - دناهتـشاد شالت  هشیمھ  و  دـننکیم -  شالت  یمومع  نامیا  هب  هنخر  رد  هک  یناـسک  دـینیبب  دـینک  هاـگن  تقو  نآ  دـیناجنگب ؛ ناـتنھذ  رد  ار  هتکن  نیا  تفر . دـھاوخن  شیپ 

ای دشاب ؛ هک  یوحن  رھ  هب  دنک -  تسس  ار  نامیا  نیا  هیاپ  هک  یغلبم  رھ  لماع و  رھ  تسا . تلم  راختفا  تداعـس و  یلـصا  هیاپ  نامیا  نیا  هک  دینادیم  دنتـسھ . هچ  لابند 

اب یلم ، تزع  اب  ینعی  دـنکیم ؛ لابند  ار  دـیلپ  فدـھ  نآ  دـناشکب -  یراگنلو  یتھجرھهبیراب و  یرگیلاباال و  یدـیقیب و  تلاح  هب  ار  وا  ای  دـنک ، دـیدرت  هسوسو و  راچد  ار  وا 

. دزادرپیم هلباقم  هب  تلم  تداعس  اب  یلم و  راختفا 

نودب دراد . هفیظو  دنادب  دـنادب ؛ دوخ  هب  هجوتم  ار  یاهفیظو  ناسنا  ینعی  دوش ؛ تیلووسم  ساسحا  اب  هارمھ  دـیاب  نامیا  نیا  تسا . تیلووسم  ساسحا  رگید ، رـصنع  کی 

هارمھ دوخ  ینورد  تردق  هب  هجوت  نادیم و  هب  ندـمآ  هیحور  تداشر ، تعاجـش ، اب  دـیاب  رـصنع  ود  نیا  داد . دـھاوخ  تسد  زا  ار  دوخ  ییاراک  نامیا  نیا  تیلووسم ، ساسحا 

. تسا دوخ  تردق  زا  ندنام  لفاغ  دنکیم ، مازھنا  راچد  ار  یھاپس  رھ  ار ، یتلم  رھ  ار ، یاهعومجم  رھ  هک  ییاھزیچ  زا  یکی  نوچ  دوش .

رگید یاھاج  رایسب  اقیرفآ و  ات  هچ  قرش و  تمسق  رد  هچ  هنایمرواخ ، یاھروشک  تمسق  رد  هچ  هقطنم -  نیا  رساترس  رد  ناریا  تلم  یسایس  رادتقا  یونعم و  ذوفن  زورما 

رد هتبلا  انعم  نیا  تساھماظن . نیرتردـتقم  زا  یکی  یمالـسا  یروھمج  ماظن  زورما  تسا . هدرک  ناریا  تلم  هک  تسا  یگرزب  یاـھراک  نیمھ  رطاـخ  هب  نیا  تسا . هدرتسگ  - 

ذوفن رادتقا و  نیا  تسا . هدش  تبث  دناهتفگ و  دناهتـشون و  ار  نیا  تسا ؛ هتفرگ  رارق  فارتعا  دروم  ام  نمـشد  یاھروشک  یتح  رد  دوجوم  یالاب  حطـس  یـسایس  یاھلیلحت 

تلم دوخ  مشچ  رد  دوشیم  یعـس  دـینیبیم ، یمالـساریغ  یاھروشک  زا  یرایـسب  رد  نیطـسلف و  رد  زورما  ار  شیاھهناشن  اھهنومن و  امـش  هک  یایـسایس  یونعم و 

وا هب  مھ  یـسک  تسا ؛ هداتفا  رانک  یوزنم و  یتلم  ناریا ، تلم  هک  دوش  دومناو  ینعی  دوش . راکنا  دریگ و  رارق  لفاغت  لافغا و  دروم  ناوج -  لـسن  مشچ  رد  صوصخب  ناریا - 

زا یکی  نیا  دـنامب . لـفاغ  دراد ، راـیتخا  رد  هک  ییاـھییاناوت  میظع و  یورین  نآ  زا  دوـخ و  یقیقح  تیوـھ  زا  تلم  هـکنیا  یارب  ارچ ؟ تـسا . نمـشد  نآ  راـک  نـیا  درادـن ! هجوـت 

هدنیآ نآ  ندز  مقر  طیارش  زا  یکی  مھ ، دراد  دوجو  تلم  نیا  رد  نامیا  رطاخ  هب  هک  یرادتقا  دوخ و  یاھییاناوت  زا  یھاگآ  تداشر و  تعاجش و  سپ  تسا . نمشد  یاھهشقن 

. تسا

لئاسم رد  اھنآ  نیب  هک  دـینکیمن  ادـیپ  ار  یرـشب  عمج  چـیھ  امـش  تسھ . یرـشب  عمج  رھ  ناـیم  رد  یتاـفالتخا  دنـشاب . دـحتم  مھ  اـب  همھ  روطنیمھ . زین  هملک  داـحتا 

یاھهئطوت دینیبب  دـینک  هظحالم  امـش  لاح  دـنزب . مھ  هب  هعومجم  کی  تلم و  کی  رد  ار  داحتا  دـنویپ  هتـشر و  دـیابن  رظنفالتخا  نیا  اما  دـشاب ؛ رظن  داحتا  قافتا و  نوگانوگ 

یروھمج ماظن  هب  داقتعا  رد  تعیرـش ، هب  داقتعا  رد  مالـسا ، هب  داقتعا  رد  تسا ؛ یکی  ناشرکف  لئاسم ، نیرتیـساسا  رد  هک  دنتـسھ  ییاـھھورگ  تسا . هنوگچ  نمـشد 

ییادـج و ساسحا  اھنیا  نمـشد  نیقلت  اب  اما  تسا ؛ یکی  ناشلمع  یتح  ناشھار ، ناشهدـیقع ، ناـشرکف ، تابحتـسم ، یتح  تیاـعر  رد  یھاـگ  نیدـت ، رد  یمالـسا ،

ییارآفص مھ  ولج  فلتخم ، یاھـشخب  رد  دـننکیم ؛ ییارآفـص  مھ  وـلج  مدرم ، نیب  رد  دـننکیم ؛ ییارآفـص  مھ  وـلج  ماـظن ، هب  طوـبرم  زکارم  رد  دـننکیم ؛ مھ  زا  ترفن 

هچ دنادب و  هچ  نیا  دشاب ، فالتخا  شتآ  رتهدننکزیت  رتهدننکدنت و  حیرص ، ینمـشد  مالعا  اب  رتریگتخـس ، نارگید  هب  تبـسن  هک  مادک  رھ  اھهعومجم ، نیا  نایم  رد  دننکیم !

فرح هتبلا  تسا . ماظن  نیا  هدنیآ  ندرک  نیمات  نتخاس و  نیا  تسا . مزال  طیارش  زا  یکی  مھ  تدحو  داحتا و  تسا . ماظن  نیا  تلم و  نیا  نانمـشد  تمدخ  رد  رتشیب  دنادن ،

. تسا دایز  هرابنیارد 

؛ تسا سکاعتم  ناشتبسن  اھنیا  دراد . روشک  نآ  رد  نانمشد  ناگناگیب و  ذوفن  اب  سوکعم  تبسن  دوخ ، یاھتفرشیپ  رد  یتلم  رھ  تیقفوم  منک : ضرع  امـش  هب  مھ  ار  نیا 

رتشیب یـسایس  یاضف  فلتخم و  یاھرـشق  مدرم ، نیب  رد  شذوفن  دـشاب -  هدرکن  ینمـشد  راھظا  انلع  یجراخ  تردـق  نآ  ولو  یجراخ -  تردـق  کی  هناگیب و  هاگرھ  ینعی 

ناسنا مھ  یھاگ  هن ، درک ؛ یرگهزیتس  دیاب  یاهناگیب  رھ  اب  هکنیا  هن  تسا . رتشیب  شاهلـصاف  هدشنیمات ، راختفا و  اب  هارمھ  تزع و  اب  هارمھ  یاهدنیآ  زا  تلم  نیا  دـشاب ،

دناوتب هعماج  نیا  روشک و  نیا  هداوناخ ، نیا  هناخ ، نیا  لخاد  روما  رد  هک  داد  هزاجا  دـیابن  مھ  تسود  هناگیب  نامھ  هب  اما  دـنکیم ؛ یتسود  یاهناگیب  اـب  حـلاصم ، رطاـخ  هب 

. دنک افیا  شقن 

یھاگشناد  / ٠١/١٣٨٣/٠۴ داھج  نالوئسم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

دوخ تسا . تردق  رازبا  ملع  دننادیم  نوچ  تسا ؛ ملع  یهلاسم  دنوشیم ، نآ  عنام  تدـشب  دـنک و  دـشر  هطلـس  ریز  یاھروشک  رد  دـنراذگیمن  هک  ییاھعوضوم  زا  یکی 

رد دـندوب . تلاھج  رد  اھنآ  مھ  یتدـم  یارب  هتـشگ و  تسد  هب  تسد  برغ  قرـش و  نیب  ملع  هتبلا  دوب . خـیرات  یاھهدـیدپ  زا  یکی  نیا  دندیـسر ؛ تردـق  هب  ملع  اب  اـھیبرغ 

کی تروصهب  ملع  زا  دندیسر ، ملع  هب  اھنآ  هک  یدرجمب  اما  تسا ؛ هدوب  ملع  ییافوکش  تقو  ایند  فرط  نیا  رد  دننکیم ، فیـصوت  ناشدوخ  هک  اطـسو ، نورق  یهرود  نامھ 

ار ملع  دندرک و  ملع  دیلوت  زاب  تورث  نآ  زا  دندرک و  هدافتسا  ناشدوخ  یارب  تورث  دیلوت  اھتلم و  تورث  بذج  یـسایس و  یهطلـس  شرتسگ  تورث و  بسک  رادتقا و  یارب  رازبا 

؛ هطلس ماظن  دنھاوخب  رگا  هک  تساذل  دراد ، ریثات  روشک ، کی  هب  تلم و  کی  هب  ندیـشخب  تردق  رد  ردقچ  ملع  هک  دننادیم  اھنآ  دنداد . دشر  ار  ناشدوخ  شناد  دندرب و  الاب 

کی نیا  دنوش ؛ ملع  یاراد  دنـشاب ، ریذپهطلـس  دنلیام  اھنآ  هک  یـشخب  نآ  دنراذگن  دیاب  دشاب ، یناھج  مظن  رب  مکاح  دـنامب و  یقاب  ریذپهطلـس  رگهطلـس و  یهطبار  ینعی 

. درک راک  دیاب  درک ؛ داھج  قیقحت  ملع و  بسک  یارب  دیاب  اذل  تسا ؛ لاونم  نیمھ  رب  ایند  رد  مھ  ناشراتفر  نالا  درادن و  درگربورب  هک  تسا  یژتارتسا 

هعمجزامن  / ١٣٨٣/٠٨/١۵ یاھهبطخ  رد  تانایب 

ینارگید تسا . نشور  دیمھف ؛ دوشیم  ار  اکیرما  یهزیگنا  تسا و  قطنمیب  فرح  کی  دنتخادنا ، هار  ییهتسھ  لاجنج  هب  عجار  ایند  رد  نافلاخم  هک  یلاجنج  نیا  عقاو  رد 

یروھمج ماظن  ناریا و  تلم  نمـشد  هکیناسک  اکیرما و  یهزیگنا  یلو  دـنمھوت ؛ راچد  مھ  یـضعب  دـنیاکیرما ، ذوفن  ریز  یـضعب  دـننکیم ، کاـچ  هقی  نادـیم  نیا  رد  هک  مھ 

شوجدوخ و یلم و  رادتقا  هب  لالقتسا و  هب  ار  تلم  کی  دناوتب  هک  یزیچ  رھ  منک : ضرع  هاتوک  یهلمج  کی  رد  نم  تسیچ ؟ نانمشد  یهزیگنا  تسا . نشور  دنایمالـسا ،

. تسا روطنیا  هطلس  ماظن  دنھاوخیم ؛ ناشدوخ  یارب  ار  ایند  یهمھ  هک  ایند  رد  تسا  یتردق  زکارم  ضوغبم  زیچ  نآ  دناسرب ، ازنورد 

نامرک  / ٠٢/١١/١٣٨۴ ناتسا  نویناحور  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

راعـش اب  یتلم  دوش و  دنلب  مالـسا  مان  هب  یمچرپ  هکنیا  لصا  دنکیم ؛ یـشارتنمشد  یمالـسا  یروھمج  تیوھ  دوجو و  لصا  دینکن . یـشارتنمشد  دنیوگیم  ییهدـع 

هـشیمھ ار  یمالـسا  ماظن  هیلع  یرگیذوم  ینکـشراک و  هزرابم و  میدرکن . یـشارتنمشد  نیا ، زا  شیب  ام  دنکیم . ینمـشد  بلج  دنک ، تیدوجوم  مالعا  ایند  رد  تیونعم 

مھ قفوم  هللادـمحب  میراد و  ار  دوخ  زا  عافد  رادـتقا  ام  تسا  هدـیمھف  لباقم  فرط  هک  میاهدرک  یعافد  هناناج . عافد  اھتنم  میاهدرک ؛ عاـفد  اـم  دـناهدرک ؛ عورـش  اـم  هیلع  اـھنآ 

اب ندش  یوق  زا  تسا  ترابع  جالع  هار  اھنت  یلو  تشاد ؛ دـھاوخ  مھ  همادا  اھیرگیذوم  اھتفلاخم و  نیا  تسا . فلاخم  یماظن  نینچ  دوجو  اب  رابکتـسا  یایند  میاهدـش .

امـش رد  یتقو  رگیدـکی . اـب  تلم  داـحآ  یقیقح  یگتـسبمھ  یلم و  یاھدـنویپ  یعاـمتجا ، تاـطابترا  اـب  ندـش  یوق  یرواـنف ، اـب  ندـش  یوق  ملع ، اـب  ندـش  یوق  ناـمیا ،

. دش هکنانچمھ  دش ؛ دھاوخ  مک  یعیبط  روطهب  مھ  اھیرگیذوم  تفای ؛ دھاوخ  شھاک  مھ  تالمح  دندرک ، تردق  ساسحا 

نامرک  / ٠٢/١١/١٣٨۴ ناتسا  نویناحور  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

مزال فراعتم  دـح  رد  یماظن  یورین  تیوقت  هتبلا  تسین . یماـظن  یورین  تیوقت  ییهتـسھ و  حالـس  یمتا و  بمب  اـب  میرواـیب ، دوجوهب  لـخاد  رد  میناوتیم  اـم  هک  یرادـتقا 

، ملع تیوقت  نامیا ، تیوقت  مدرک : ضرع  هک  تسا  یتسرھف  نیمھ  دنک ، ظفح  فلتخم  حوطـس  رد  نانمـشد  یهبناجهمھ  مجاھت  لباقم  رد  ار  ام  دـناوتیم  هچنآ  اما  تسا ؛

مولع هچ  یناسنا ، مولع  هچ  فلتخم -  یاھهتـشر  رد  ناناوج  تلم و  داحآ  یاھدادعتـسا  ییافوکـش  ملع ، دیلوت  رد  ندش  گنھاشیپ  زور ، نونف  رب  طلـست  یروانف ، تیوقت 

« ازنورد رادتقا   » 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 11هاگياپ  هحفص 2 
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یاـیند مھ  دـناوتیم  دـنک ؛ تیوقت  ار  تلم  کـی  دـناوتیم  هک  تساـھنیا  مدرم ؛ ناـیم  رد  یلدـمھ  تیوقت  یلم و  یگتـسبمھ  یبرجت -  موـلع  نوگاـنوگ  عاوـنا  هچ  یعیبـط ،

نآ ماجنا  هب  دھعتم  ار  دوخ  مینک و  لابند  ار  اھنیا  دیاب  ام  تنایص ؛ ظفح و  یارب  تسا  ییهلیسو  اھنیا  دراد . هگن  ظوفحم  نانمشد  بیـسآ  زا  ار  اھنآ  مھ  دنک ، دابآ  ار  ناشدوخ 

. مینادب

(ع)  / ٠٧/٠۶/١٣٨۴ یلع ماما  هاگشناد  نایوجشناد  یگتخومآشناد  مسارم  رد  تانایب 

؛ تسا دوخ  زا  عافد  تردق  تسا ؛ یملع  تردق  تردق ، نیا  دنروایب . تسد  هب  دننادیم ، نآ  یهتـسیاش  ار  دوخ  هک  ار  یتزع  دـنناوتب  ات  دـننک  هیکت  ناشدوخ  هب  دـیاب  اھتلم 

. دشاب زیزع  دناوتب  ات  دشاب  هتشاد  ار  اھییاناوت  نیا  دیاب  تلم  کی  تسا . ینورد  یاھدادعتسا  زورب  ییاناوت 

زیربت  / ١١/٢٨/١٣٨۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

یاملع یهمھ  نادنمشناد ، یهمھ  ناحلصم ، یهمھ  ناھاوخریخ ، یهمھ  راک  نیا  رد  دوب . ام  راوگرزب  ماما  دنک ، رادیب  ار  مدرم  نیا  ات  دیـشک  دایرف  اھلاس  هک  یاهدننک  رادیب 

یولھپ نارود  رد  دعب  تشاد و  ار  راجاق  نارود  یهقباس  هک  یتلم  زا  ام  تلم  ناھگان  دندرک . کمک  دـندش و  دراو  جـیردتب  یمادـک  رھ  فلتخم  یاھرـشق  دـندرک ، کمک  زوسلد 

؛ تسا یلم  تردق  تردق ، نیا  دروآ . هنحـص  هب  ار  دوخ  تردق  درک ، ینلع  ار  شدوخ  تردق  نادیم ، طسو  دمآ  رادیب ، هدنز و  تلم  کی  هب  دش  لیدبت  دوب ، هدـش  لامدـگل  یلکب 

تـسرد یربھر  دھاوخیم ، یراکادف  تسین ، مھ  ناسآ  شناحتما  هتبلا  دننک . ناحتما  اھتلم  درادن . تمواقم  بات  تردق  نیا  لباقم  رد  یئورین  چیھ  تسا ، مدرم  داحآ  تردـق 

. دش مھارف  ام  زیزع  روشک  رد  طیارش  نیا  دنام . دھاوخن  رقف  راچد  دنام ؛ دھاوخن  متس  ریز  ایند  رد  یتلم  چیھ  دوشب ، مھارف  نیا  رگا  دھاوخیم .

دـشیمن کچوک  روجنیا  گرم  دوبن ، نامیا  رگا  تخادنا . هار  هب  ار  اھنآ  دوجو  لاعف  روتوم  کی  لثم  نورد  زا  مدرم  نامیا  دـیایب . دوجو  هب  یرادـیب  نیا  دوبن  نکمم  مھ  نامیا  نودـب 

. تسا نامیا  مدرم ، مشچ  لباقم  رد  دنکیم  ریقح  ار  گرم  هک  یزیچ  نآ  مدرم . مشچ  رد 

تعنص  / ١٣٨٧/٠٩/٢۴ ملع و  هاگشناد  رد  نایوجشناد  دیتاسا و  رادید  رد  تانایب 

زورهبزور رتروفنم ، زورهبزور  تسا ؛ یروج  هچ  هنایمرواخ  رد  اکیرمآ  عضو  دینیبب  دـینک و  هاگن  مھ  ار  وا  لبق  لاس  هدزناپ  دـینک ، هاگن  هنایمرواخ  رد  ار  اکیرمآ  زورما  تیعـضو  امش 

هک هنایمرواخ -  رد  شدوخ  یاھحرط  رد  اکیرمآ  روج . کی  ناتسناغفا ، قارع و  یایاضق  رد  روج ؛ کی  نانبل ، یهلئـسم  رد  روج ؛ کی  نیطـسلف ، یهلئـسم  رد  رتماکان ؛ رتلیلذ ،

دتـسیاب و تسناوت  یمالـسا  یروھمج  و  هدروخ . هبرـض  هدـنام ؛ ماکان  دنـشاب -  اھروشک  نآ  هک  هچنآ  زا  شیب  دوب ؛ یمالـسا  یروھمج  اـھحرط  نیا  فدـھ  جاـمآ  مھ  اتدـمع 

؛ منک ضرع  مسریمن  ار  شلیـصافت  دوب -  ینوگانوگ  یاھهئطوت  بالقنا  موس  مود و  یهھد  و  روج ، کـی  بـالقنا  لوا  یهھد  هدوب ؛ داـیز  اـھهئطوت  هتبلا  بوخ ، دـنک . تمواـقم 

هک تسا  نیا  دننک ، هجوت  وا  هب  دیاب  نادنمشوھ  ناگبخن و  صوصخب  تلم ، داحآ  یهمھ  مھ  زیزع ، نایھاگـشناد  مھ  اھوجـشناد ، مھ  هک  یلـصا  یهتکن  اما  درذگیم -  تقو 

نیا ناشتمھ  یهمھ  اھنآ  دنک . یگداتـسیا  هتـسناوت  لاس  یـس  نیا  لوط  رد  زورما  ات  هک  ینانچمھ  دراد ؛ ار  یتاذ » رادتقا   » نیا و  یئاناوت »  » نیا یمالـسا  یروھمج  ماظن 

. دش رتیوق  فلتخم  یاھشخب  رد  زورهبزور  هکلب  دشن ، دوبان  طقف  هن  اما  دنربب ؛ نیب  زا  دننک و  دوبان  ار  یمالسا  یروھمج  هک  دوب 

فئاـظو هب  هجوت  مدـع  اـب  ولو  تواـفتیب ، ولو  مینک -  لـمع  روج  رھ  اـم  هک  تسین  روـجنیا  دوـش . ظـفح  یتسیاـب  اـقب » تیفرظ   » نیا رادـتقا ،»  » نیا ندـنام ،» یئاـناوت   » نیا

نیا عفانم  زا  ناوتب  ات  درک ، ظـفح  شاهملک  یقیقح  یاـنعم  هب  ار  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  یتسیاـب  هن ، دـنامب ؛ یقاـب  تمواـقم  تیفرظ  نیمھ  مھ  زاـب  مھم -  ساـسح و 

. دناسر شدوخ  یاھنامرآ  اھوزرآ و  یقرت و  جوا  هب  ار  تلم  نیا  ناوتب  ات  درک ؛ دنمهرھب  ار  تلم  نیا  روشک ، نیا  عفانم  زا  تلم ،

نارھت  / ١٣٨٨/١١/١٣ هاگشناد  ناداتسا  مولع و  ریزو  رادید  رد  تانایب 

رد مدـصکی  هب  تعانق  ام  یهلئـسم  اما  تسایند ؛ رد  تیرـشب  تیعمج  مدـصکی  اـبیرقت  مھ  ناـمتیعمج  تساـیند ، یاـھروشک  یهعومجم  مدـصکی  اـم  نیمزرـس  اـم ، کاـخ 

ادبا و میشاب -  هتشاد  فرصت  یئاشگناھج و  دصق  هکنیا  هن  دراد . اھفرح  نیا  زا  شیب  یتلاسر  ناملـسم ، ناریا  یمالـسا ، ناریا  میراد . تلاسر  ام  تسین . نوگانوگ  لئاسم 

مھ تیرشب ، تسا . تیرشب  لباقم  رد  تلاسر  یهلئسم  هلئسم ، هکلب  دنک ؛ یئاشگناھج  دھاوخب  هک  دوشیمن  دراو  دشاب ، ناملسم  هک  یـسک  نآ  نھذ  رد  الـصا  الـصا - 

نامدوخ نھیم  هب  تبسن  نامدوخ ، رھش  هب  تبـسن  نامدوخ ، یهداوناخ  هب  تبـسن  امـش  نم و  هک  نانچمھ  هدوب . یگرزب  تائالتبا  راچد  هتـشذگ ، یاھنارود  رد  مھ  زورما و 

، میدرک هانگ  مینکن ، مینک و  کاـپ  ناـمتلم  یهرھچ  زا  ار  یمغ  درگ  میناوتب  میدرک ؛ هاـنگ  مینکن ، مینکب و  یراـک  ناـمروشک  یارب  میناوتب  رگا  میراد و  یکرتشم  یاھتیلوئـسم 

ار اھنآ  مدق  کی  میتسناوت  و  دننکیم ، یگدنز  دنراد  راشف  زا  رپ  لطاب و  یسایس  ماظن  کی  رد  ایند ، رد  مدرم  هک  میدید  ام  رگا  دراد . دوجو  تیرشب  دروم  رد  هیـضق  نیمھ  نیع 

دنتسھ و هدننک  زورهریت  هدننک و  تخبدب  رقف  راچد  دنایگنـسرگ ، راچد  ایند  مدرم  زا  یمھم  شخب  هک  میدید  ام  رگا  میدرک . هانگ  مینکن ، مینک و  کیدزن  ماظن  نیا  زا  تاجن  هب 

دیاب دشاب ؛ هتـشاد  یئاناوت  روشک  دیاب  سپ  تسا ، نیا  رگا  تسیرگن . ناھج  لئاسم  تیرـشب و  لئاسم  هب  دیاب  هاگن  نیا  اب  میدرک . هانگ  مینکن ، مینکب و  یمادـقا  میتسناوت 

ام اـت  دـنامیمن  یقاـب  یلاـجم  دـنراذگیم ؛ رثا  اـم  یور  رب  ملاـع  ناردـتقم  میـشابن ، ردـتقم  رگا  دـشاب . هتـشاد  رادـتقا  دـشاب و  یوق  روشک  ماـظن و  یهعومجم  تلود ، تلم و 

یاھرازبا رد  کشالب  تردق  نیا  درک . ادـیپ  تردـق  دـیاب  سپ  تیرـشب . لک  یور  رب  دـسرب  هچ  میراذـگب ، ریثات  نامدوخ  ناشیکمھ  ای  نامدوخ  ناگیاسمھ  یور  یتح  میھاوخب 

. تسین مھ  یروانف  تفرشیپ  دیلوت و  تردق  رد  یتح  تسین ؛ یماظن 

لوـط رد  مھ  زورما و  مھ  تسا ؛ تردـق  یهیاـم  ملع  ناـمیا . یکی  تسا ، ملع  یکی  تسا : زیچ  ود  نم  رظن  هب  تـسا ، مـھم  یلم  تردـق  داـجیا  رد  لوا  یهـجرد  رد  هـک  هـچنآ 

نیرفآتورث تسا ؛ رادتقا  یهیام  شناد  دوخ  دش . دھاوخن  مھ  تقو  کی  دش ، دھاوخ  یروانف  کی  هب  یھتنم  تقو  کی  ملع  نیا  دوب . دھاوخ  روج  نیمھ  مھ  هدـنیآ  رد  خـیرات ؛

مل نم  هب و  لاص  هدـجو  نم   - » تسا تردـق  ملع ، ناطلـس - » ملعلا  : » دـیامرفیم هک  تسھ  یتیاور  کـی  تسا . نیرفآیـسایس  تردـق  تسا ؛ نیرفآیماـظن  تردـق  تسا ؛

، دیتشادن رگا  نیا -  ینعی  لاص »  - » دیـشاب هتـشاد  ار  رترب  تسد  دـیئوگب ، ار  رترب  نخـس  دـیناوتیم  دـیتشاد ، ملع  رگا  دراد : فرط  ود  هلئـسم ، ینعی  ( ١ «.) هیلع لیص  هدجی 

تلاخد امـش  تشونرـس  رد  دنکیم ؛ تلاخد  امـش  تاردقم  رد  تشاد ؛ دـھاوخ  امـش  یور  رب  ار  رترب  تسد  وا  دراد ، ملع  هک  یـسک  سپ  هیلع .» لیـص  « ؛ درادـن هنایم  تلاح 

. تسا یلصفم  ثحب  تسا ؛ یرگید  ثحب  نامیا ، ثحب  الاح  هک  تسا ؛ نامیا  مھ  یکی  اھفرح . نیا  زا  تسا  رپ  یمالسا  فراعم  یهنیجنگ  دنکیم .

یاهتسھ  / ١٣٩٠/١٢/٠٣ نادنمشناد  رادید  رد  تانایب 

هک تسا  لاس  یـس  تسا ؟ حرطم  ام  روشک  رد  یاهتـسھ  یهلئـسم  لاس  دـنچ  رگم  یاهتـسھ . یهناھب  هب  دـننکیم ، میرحت  تسا ؛ یاهتـسھ  یهناھب  اھنآ  یهناـھب  زورما 

لقتـسم تسا  هتـساوخ  هک  تسا  یتلم  اـب  یهضراـعم  هلباـقم و  یهلئـسم  هلئـسم ، دـندرکیم ؟ میرحت  ارچ  دوبن ، یاهتـسھ  یهلئـسم  هک  یتـقو  نآ  دراد . دوجو  اـھمیرحت 

میھاوخ مھ  رتشیب  هللااشنا  میاهداد ، دھدب ؛ ایند  یهمھ  هب  ار  مایپ  نیا  دتـسیاب و  ملاظ  ملظ  لباقم  رد  دـنک و  اشفا  ار  ملاظ  هتـساوخ  دورن ، ملظ  راب  ریز  هتـساوخ  دـشاب ،

دادعتـسا دوخ و  ینورد  تردـق  هب  یھلا و  تیاـمح  هب  هک  یتقو  دتـسیاب ، دریگیم  میمـصت  تلم  کـی  هک  یتقو  درک . دـھاوخن  یرثا  مھ  اـھنیا  یـسایس و  راـشف  میرحت و  داد .

. دریگب ار  وا  یولج  دناوتیمن  یزیچ  درک ، رواب  تشاد و  رواب  دوخ  ینورد 

یربھر  / ١٣٩٠/١٢/١٨ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

ماگنھب و عقومب و  روضح  نیا  رطاخ  هب  منک ، لیلجت  اھنآ  زا  منک ، ریدـقت  منک ، رکـشت  نامزیزع  مدرم  زا  ماهدرک ، تشاددای  هک  منک  ضرع  ار  یبلاطم  هکنآ  زا  لـبق  منادـیم  مزـال 

، مدرم نانمشد  روشک و  نانمشد  نافلاخم و  یهھبج  اب  ییورایور  یهصرع  رد  دنتشاذگ و  مامت  گنس  ام  زیزع  مدرم  اتقیقح  دنتشاد . تاباختنا  نیا  رد  هک  یراذگرثا  رایـسب 

« ازنورد رادتقا   » 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 11هاگياپ  هحفص 3 
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. دندروآ نادیم  هب  ار  تریصب  نامیا و  زا  یشان  تردق 

مالسلاهیلع  / ١٣٩١/٠٣/٠٣ نیسح  ماما  هاگشناد  رد  تانایب 

، ناریا تلم  زورما  دیـسر ؟ زورما  تزع  جوا  هب  دوب -  هدمآ  دراو  وا  رب  نرق  دـنچ  لوط  رد  رگمتـس  ناھاشداپ  یهطلـس  لیمحت  رثا  رب  هک  یتلذ -  هچ  کاغم  زا  ناریا  تلم  دـینادیم 

، ام دارفا  زین  دوخ  نورد  رد  دنزیم . دـنخبل  وا  هب  هدـنیآ  قفا  تسا و  نئمطم  راودـیما و  دوخ  یهدـنیآ  هب  مھ  تسا ، ورـشیپ  ماگـشیپ و  مھ  تسا ، ردـتقم  مھ  تسا ، زیزع  مھ 

. تسا شزرااب  همھ  اھنیا  تسا . ینعم  اب  اھنآ  شالت  دنتسھ ؛ هچ  لابند  دننادیم  دننکیم ؛ تیوھ  ساسحا  ام ، فلتخم  یاھرشق  ام ، ناریپ  ام ، یاھناوج 

١٣٩١/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیموس  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

قح رد  ام  راوگرزب  ماما  دناهدیمان . ردپ » زور   » ار بجر  مھدزیس  زور  ام  مدرم  دوب . تما  ردپ  هک  هیلع ) مالـس هللا   ) نانموم ریما  تدالو  کرابم  دیع  اب  تسا  فداصم  اھزور  نیا 

تبحم و راـنک  رد  هناردـپ ، تیـصخش  ماکحتـسا  تیـصخش ؛ تبالـص و  رادـتقا و  رھظم  تمحر و  یناـبرھم و  رھظم  ینعی  تما ، ردـپ  درک . یردـپ  روشک  نیا  قح  رد  تلم و  نیا 

میزادرپیم و نآ  هب  زورما  هک  ماما  شنم  ماما و  یهریس  رد  یلصا  طوطخ  زا  یکی  تسا . مالسا  یایند  رد  زورما  یمالـسا  شبنج  ردپ  ماما  اھنیا ، رب  یهوالع  هناردپ . ینابرھم 

، درک هدـنز  ام  تلم  ام و  روشک  رد  ار  یلم  تزع  هک  ماما  میظع  تکرح  نیا  یهراـبرد  ثحب  تسا . روشک  دـبلاک  رد  یلم  تزع  حور  ندـیمد  مینکیم ، ثحب  یردـق  نآ  یهراـبرد 

ار وا  هک  تسا  هعماج  کی  ای  درف  کی  ینورد  مکحتـسم  تخاس  یانعم  هب  تزع  هچ ؟ ینعی  تزع  تسین . ینھذ  افرـص  ثحب  کی  تسا ؛ هعماج  تایعقاو  هب  یکتم  ثحب  کی 

. دشخبیم هبلغ  اھشلاچ  رب  دنکیم و  رادتقا  یاراد  عناوم ، اب  یهلباقم  رد  نمشد ، اب  یهلباقم  رد 

یلامش  / ١٣٩١/٠٧/٢١ ناسارخ  ناتسا  حلسم  یاھورین  رادید  رد  تانایب 

تایعقاو هب  یکتم  تسا ؛ یعقاو  ساسحا  کی  تسین ؛ بذاک  ساسحا  کی  تردـق ، ساسحا  نیا  دـنکیم . تردـق  ساسحا  دوخ  نانمـشد  اـب  یهلباـقم  رد  ناریا  تلم  زورما 

. دننادیم مھ  ام  نانمشد  ار  نیا  تسا .

١٣٩١/٠٩/٠١ /  « نیحلاص  » حرط نالاعف  نایجیسب و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

اب دیاب  دنامب ، ریذپانبیسآ  نانمـشد  یاھیدرمناوجان  اھیدرمان و  نانمـشد و  یاھهئطوت  نانمـشد و  یاھتثابخ  نانمـشد و  تالمح  لباقم  رد  دھاوخیم  رگا  مالـسا  یایند 

؛ تسا یدام  تردق  یملع ، تفرـشیپ  یدام . تردق  مھ  تسا و  هدارا  مزع  ینامیا و  تردق  هک  یونعم  تردق  مھ  دنک ؛ داجیا  تردق  دوخ  رد  دـیاب  ( ۴ .) دنک عافد  دوخ  زا  تردق 

یارب یمالسا  عماوج  مالـسا و  یایند  دیاب  ار  اھنیا  تسا . یدام  تردق  حالـس ، ریغ  حالـس و  زا  معا  یگدنز ، تازیھجت  تخاس  یئاناوت  تسا ؛ یدام  تردق  یروانف ، هبرجت و 

زورما نمـشد  میتفگ ، هک  روط  نامھ  هک  نمـشد ، اب  دنکیم  یراک  اما  دھدیم ، ینادیھـش  دنکیم ، لمحت  ار  یتخـس  هزغ  یکچوک  هب  یدحاو  تقو  نآ  دننک . مھارف  ناشدوخ 

. میتخومآ سدـقم  عافد  نارود  زا  ار  سرد  نیا  ام  هتبلا  مالـسا و  یاـیند  یارب  تسا  سرد  نیا  هزغ . مدرم  هزغ و  نالوئـسم  دوخ  اـت  تسا  رتهچاپتـسد  هزغ  رد  سبشتآ  یارب 

تقیقح نیا  میدرک ؛ تفرشیپ  یبرجت  ظاحل  زا  میدرک ، تفرشیپ  یملع  ظاحل  زا  دندرک . تفرشیپ  هنیمز  نیا  رد  ام  نارگهبرجت  ام ، نادنمشناد  ام ، ناناوج  ام ، مدرم  هللادمحب 

. تسا یگداتسیا  لماوع  نیا  زا  یکی  مھ  نیا  میتسیاب . نامدوخ  یاپ  یور  دیاب  هک  میدیمھف  ار 

یمالسا  / ١٣٩١/٠٩/٢١ یرادیب  مالسا و  ناھج  یاھهاگشناد  دیتاسا  یناھج  سالجا  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

. تسا مدرم  راـیتخا  رد  مھ  یقیقح  تردـق  دـنراد . یئاـھزاین  دـنراد ، یتاـعقوت  مدرم  دـنوش . عطقنم  مدرم  زا  دـیابن  تسا ؛ یمدرم  یاـھینابیتشپ  ظـفح  مھم ، لـئاسم  زا 

اجنآ دنتـسیایم ، روشک  ناربھر  نالوئـسم و  رـس  تشپ  یتھجمھ  لدـمھ و  مدرم  کی  هک  یئاجنآ  دـنوشیم ، لدـمھ  مدرم  هک  یئاجنآ  دـننکیم ، عامتجا  مدرم  هک  یئاـجنآ 

یهدـھع زا  دـیآیمرب ؛ اھامـش  یهدـھع  زا  نیا  و  تشاد ؛ هگن  دـیاب  درک ، ظـفح  دـیاب  ار  مدرم  دـننکب . دـنناوتیمن  یطلغ  چـیھ  مھ  اـکیرمآ  زا  رتـگرزب  اـکیرمآ و  هک  تـسا  یئاـج 

هچ هک  دننک  نشور  دننک ، نییبت  مدرم  یارب  دنراد ؛ هدھع  رب  ینیگنس  یهفیظو  هک  دنتسھ  نید  یاملع  رترثوم ، همھ  زا  نید . یاملع  نارعاش ، ناگدنـسیون ، نارکفنـشور ،

دناوتیمن یاهمدص  چیھ  تقو  نآ  دنراد ، هگن  تریصباب  هاگآ و  ار  مدرم  تسیک ؛ نمشد  تسیچ ، عناوم  هک  دننک  نییبت  دنراد ، رارق  هار  نیا  یاجک  رد  هک  دننک  نییبت  دنھاوخیم ،

. دوش دراو 

یقرش  / ١٣٩١/١١/٢٨ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

رگا تسا ؛ مدرم  نیا  هب  یمالـسا  یروـھمج  ماـظن  یهیکت  دـنیوگیم  اـھنآ  مینک . لـیلحت  مینک ، زاـب  ار  هظحـالم  نیا  هک  تسھ  اـم  لـباقم  یاـھفرط  نھذ  رد  یاهظحـالم  کـی 

ود رکف  نیا  بخ ، تسام . لباقم  فرط  رکف  نیا  دش . دھاوخ  هتفرگ  یمالسا  یروھمج  ماظن  زا  تمواقم  تردق  مینک ، ادج  یمالسا  یروھمج  ماظن  زا  ار  مدرم  نیا  میتسناوت 

یروھمج یهیکت  هلب ، هک  تسا  نیا  دـندیمھف ، تسرد  هک  یتمـسق  نآ  دـندرک . طلغ  دـندیمھف ، طـلغ  ار  شتمـسق  کـی  دـندیمھف ، تسرد  ار  شتمـسق  کـی  دراد ؛ تمـسق 

هک هچنآ  دنمدرم . نیمھ  ماظن ، نیا  روشک و  نیا  راصح  تسین ؛ ناریا  تلم  میظع  یاھهدوت  هوبنا  زج  سک  چـیھ  یمالـسا ، ماظن  یهناوتـشپ  تسا ؛ مدرم  نیا  هب  یمالـسا 

رد وناز  هب  ار  ناریا  تلم  تسناوت  دنھاوخ  هریغ ، دیلوت و  یناگرزاب و  یللملانیب و  لئاسم  یهنیمز  رد  یئوگروز  اب  میرحت ، راشف  اب  دندرک  لایخ  هک  تسا  نیا  دـندیمھف ، طلغ 

. دناهدرک هابتشا  ار  اجنیا  دنریگب ، یمالسا  یروھمج  زا  ار  هناوتشپ  نیا  تسناوت  دنھاوخ  دننکیم  رکف  رگا  دننک . زجاع  دنروایب و 

اما تسا ؛ لماک  هافر  یداصتقا و  قنور  یداصتقا ، یئافوکـش  لابند  ناریا  تلم  دوب . دـھاوخ  ریبدـت  لابند  دـھد ، ماـجنا  دـھاوخیم  نمـشد  هک  هچنآ  لـباقم  رد  ناریا  تلم  هلب ،

یئاناوت اب  دوخ ، یورـشیپ  اب  دوخ ، تعاجـش  اب  دوخ ، مزع  اـب  دوخ ، یورین  اـب  دـھاوخیم  ار  نیا  درواـیب ؛ تسد  هب  نمـشد  لـباقم  رد  تلذ  هار  زا  ار  نیا  دـھاوخیمن  ناریا  تلم 

هک یتقو  فیعـض  یاھتلم  دراد : دوجو  هار  ود  رازآ ، راشف و  نیا  اب  یهلباقم  رد  اـما  تسین -  یکـش  تسا -  رازآ  تسا ، راـشف  میرحت ، هلب ، ریغ . ـال  دروآ ؛ تسد  هب  شناـناوج 

، دروآیم راشف  دراد  نمشد  دید  هکنیا  درجمب  ناریا  لثم  یعاجش  تلم  اما  دننکیم . هبوت  دننکیم ، عوشخ  دنوشیم ، میلـست  نمـشد  لباقم  رد  دنوریم  دروآ ، راشف  نمـشد 

. تسام یهلاس  یس  یهبرجت  مھ  نیا  درک . دھاوخ  ار  راک  نیمھ  و  دنک ؛ روبع  رطخ  یهقطنم  زا  تعاجش  تردق و  اب  دنک ، لاعف  ار  دوخ  ینورد  یاھورین  دنکیم  یعس 

تاباختنا  / ١٣٩٢/٠٢/١۶ یرازگرب  ناراکردنا  تسد  رادید  رد  تانایب 

دنراد شیپ  یتدـم  زا  دـندرک -  راـک  یمالـسا  یروھمج  هیلع  دنتـسناوت ، تقو  رھ  هک  نمـشد -  یهدـش  هتخانـش  یمـسر و  یاـھهناسر  مھ  هعفد  نیا  هک  میراد  عـالطا  اـم 

یلیخ ناشیزیرهمانرب  اھتنم  دـناهدرک ، مھ  عورـش  دـننک ؛ درـس  تاباختنا  هب  تبـسن  ار  مدرم  لد  هکنیا  یارب  دـننکیم ، یزاسهمانرب  دـننکیم ، یزیرهمانرب  دـننکیم ، یحارط 

؛ دنشابن هنحص  رد  مدرم  دنھاوخیم  دنوشن ؛ میھس  روشک  تیریدم  روشک و  یهرادا  رد  مدرم  دنھاوخیم  دنیاین ؛ قودنـص  یاپ  مدرم  دنھاوخیم  تسا ؛ اھفرح  نیا  زا  رتعیـسو 

ام زیزع  روشک  هب  یمالـسا و  ماـظن  هب  هک  تسا  مدرم  روضح  دـننک . ربارب  نیدـنچ  ار  ناـشدوخ  مجاـھت  دـنناوتیم  یتحارب  اـھنآ  دـشابن ، مدرم  روضح  رگا  دـننکیم . شـالت  اذـل 

تیریدم یاھراکوزاس  دنکیم ، تفرـشیپ  ام  تریـصب  دنکیم ، تفرـشیپ  ام  ملع  دنکیم : تیوقت  ام  نورد  رد  ار  توق  تردق و  لماوع  هک  تسا  مدرم  روضح  دـشخبیم . تینوصم 

اھهزیگنا نیا  دـنھاوخیم  تسا ؛ مدرم  یاھهزیگنا  رطاخ  هب  تسا ، مدرم  روضح  رطاخ  هب  نیا  تسا -  هدرک  تفرـشیپ  اھلاس  نیا  لوط  رد  هک  نانچمھ  دـنکیم -  تفرـشیپ  اـم 

. دننک قنوریب  ار  تاباختنا  دننکیم  یعس  اذل  دشابن ،

میرک  / ١٣٩٢/٠٣/١٨ نآرق  یللملانیب  تاقباسم  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

؛ دندرگرب ناشدوخ  تردق  رصانع  هب  دیاب  اھناملسم  تسیچ ؟ اھناملسم  فیلکت  اجنیا  بخ ، دناهتسب . ور  زا  ار  ریشمش  ناناملـسم ، مالـسا و  هیلع  یبرغ ، نانمـشد  زورما 

« ازنورد رادتقا   » 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 11هاگياپ  هحفص 4 
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، تسا سرد  ام  یارب  نیا  تسا . قافتا  داحتا و  نیمھ  رادتقا ، لماوع  نیرتمھم  زا  یکی  دنھد . شیازفا  زورهبزور  ار  یئاناوت  رادتقا و  لماوع  ناشدوخ  نورد  رد  دیاب  اھناملسم 

. تسا سرد  ناملسم  یاھتلم  یارب 

هیئاضق  / ٠۵/١٣٩٢/٠۴ یهوق  نانکراک  نالوئسم و  رادید  رد  تانایب 

کی نیا  اھتنم  تسا ؛ هدرک  لمع  یقطنم  یلالدتسا ، ظاحل  زا  مھ  تسا ، هدرک  لمع  فافش  مھ  تسا ، هدرک  لمع  ینوناق  مھ  یاهتسھ ، یهیـضق  رد  یمالـسا  یروھمج 

؛ تسا دیدھت  فدھ ، دننکیم . حرطم  راشف  یارب  ار  یرگید  یهیضق  کی  دشابن ، مھ  نیا  رگا  دناهتـسناد . بسانم  ار  نیا  یمالـسا  یروھمج  رب  راشف  یارب  هک  تسا  یاهطقن 

ای دننزیم ، هک  یصوصخ  یاھفرح  رد  هتبلا  تسا . یسایس  راکوزاس  یسایس و  ماظن  نداد  رییغت  فدھ ، دنتفگ : ناشدوخ  تسا . ندرک  هتـسخ  فدھ ، تسا ؛ راشف  فدھ ،

الماک هلئـسم  نیا  ناشدرکلمع ، رد  ناشتاراھظا ، رد  ناشیاھفرح ، راـنک  هشوگ و  رد  نکیل  میھد ؛ رییغت  ار  ماـظن  میھاوخیمن  اـم  هن ، دـنیوگیم  دنـسیونیم ، هک  هماـن  یھاـگ 

اھتلود اھتموکح و  تسا . اھنآ  بوضغم  دـنکن ، لمع  دوخ  یاشمم  رد  اھنآ  یهقیلـس  قبط  رب  دـنکن ، لمع  اھنآ  لیم  قبط  رب  دـشابن ، اھنآ  ناـمرف  ریز  هک  یتلم  تسا . نشور 

هلئسم دراد . تیمھا  یاهتسھ  هن  دراد ، تیمھا  رـشب  قوقح  هن  دراد ، تیمھا  اھنآ  یارب  یـسارکومد  هن  دنلوبقم ؛ ناشیارب  دندوب ، هارهبرـس  عیطم و  اھنآ  لباقم  رد  رگا  مھ 

دراد فلتخم  تاھج  رد  و  تسا ، هداتـسیا  لاعتم  یادخ  هب  دامتعا  اب  تسا ، هداتـسیا  دوخ  تردق  هب  اکتا  اب  تسا ، هداتـسیا  دوخ  یاپ  یور  یمالـسا  یروھمج  هک  تسا  نیا 

ناریا تلم  تسا ، زوریپ  هک  نآ  هار ، نیا  رد  هک  داد  ناشن  ناریا  تلم  یهبرجت  یمالـسا و  یروھمج  یهبرجت  هتبلا  دندنـسپن . و  دندنـسپیمن ، اھنیا  ار  نیا  دـنکیم ؛ تفرـشیپ 

. دز دھاوخ  یلیس  دوخ  نانمشد  هب  هک  تسا  وا  تسا و 

ماظن  / ٣٠/١٣٩٢/٠۴ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

تمس نیا  هب  میھد و  همادا  ار  هار  نیا  میھاوخیم  رگا  ام  تسا . نیا  راک  ساسا  دیشخب ؛ ماکحتـسا  ار  تردق  ینورد  تخاس  دیاب  ینامرآ ، یاھفدھ  تمـس  هب  تفرـشیپ  رد 

دیاـب میریگب ، راـک  هب  ار  لـکوت  ربص و  مینک و  یگداتـسیا  اـھهضراعم  نیا  لـباقم  رد  میورب و  شیپ  میزودـب و  اـھنامرآ  نیا  هب  مشچ  مینک و  لاـبند  ار  اھفدـھ  نیا  مینک و  تکرح 

هچنآ تسا . یلصف  رصانع  مھ  یخرب  تسا ، یگشیمھ  رـصانع  یخرب  ماکحتـسا ، نیا  رـصانع  میـشخبب . ماکحتـسا  مینک و  تیوقت  روشک  نورد  رد  ار  یلم  تردق  تخاس 

داـصتقا و یهلئـسم  نم  رظن  هب  دراد -  تیوـلوا  روـشک  یارب  رـضاح  لاـح  رد  هک  هچنآ  تسا -  یلـصف  هک  هچنآ  اـما  تسا ... ؛ خـسار  مزع  تسا ، یگـشیمھ  رـصانع  وزج  هـک 

. تسا ملع  یهلئسم 

ماظن  / ٣٠/١٣٩٢/٠۴ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

تمس نیا  هب  میھد و  همادا  ار  هار  نیا  میھاوخیم  رگا  ام  تسا . نیا  راک  ساسا  دیشخب ؛ ماکحتـسا  ار  تردق  ینورد  تخاس  دیاب  ینامرآ ، یاھفدھ  تمـس  هب  تفرـشیپ  رد 

دیاـب میریگب ، راـک  هب  ار  لـکوت  ربص و  مینک و  یگداتـسیا  اـھهضراعم  نیا  لـباقم  رد  میورب و  شیپ  میزودـب و  اـھنامرآ  نیا  هب  مشچ  مینک و  لاـبند  ار  اھفدـھ  نیا  مینک و  تکرح 

هچنآ تسا . یلصف  رصانع  مھ  یخرب  تسا ، یگشیمھ  رـصانع  یخرب  ماکحتـسا ، نیا  رـصانع  میـشخبب . ماکحتـسا  مینک و  تیوقت  روشک  نورد  رد  ار  یلم  تردق  تخاس 

ار ناشدوخ  خسار  مزع  دننک ، ظفح  تالکشم  اب  یهھجاوم  رد  ار  ناشمیمصت  دیاب  روشک  نالوئسم  میدرک . ضرع  هک  تسا ؛ خسار  مزع  تسا ، یگـشیمھ  رـصانع  وزج  هک 

تکرح نمـشد ، یئورـشرت  نمـشد ، مخا  یهدھاشم  اب  هک  دشابن  روجنیا  دراد . زاین  ار  خسار  مزع  نیا  ندرک ، تکرح  اھنامرآ  تمـس  هب  دنوشن . لزلزت  راچد  دنرادب ، ظوفحم 

مزع مھ  تسا ، مزال  نیلوئـسم  خـسار  مزع  مھ  دـنوش . لزلزتم  اھنیا -  لاـثما  شایداـصتقا و  شایـسایس ، شایتاـغیلبت ، شفلتخم -  یاھلکـش  اـب  نمـشد  یهضراـعم 

هلـسلس کی  مینک ، ظفح  ار  مدرم  خـسار  مزع  میھاوخب  رگا  اـم  تسا . مولعم  ـالاح  هک  دراد ، مھ  یتاـمازلا  مدرم -  خـسار  مزع  یمود -  نیا  هتبلا  تسا . مزـال  مدرم  خـسار 

. میھد ماجنا  دیاب  ار  یفئاظو 

ناراذگتسایس روشک ، نالک  نالوئسم  تسا . ملع  یهلئسم  داصتقا و  یهلئسم  نم  رظن  هب  دراد -  تیولوا  روشک  یارب  رـضاح  لاح  رد  هک  هچنآ  تسا -  یلـصف  هک  هچنآ  اما 

هیکت دیاب  روشک  داصتقا  یهلئـسم  یور  دننک . هجوت  دـیاب  تفرـشیپ  یارب  یلـصا  یهطقن  ود  نیا  هب  دـنراد ، هدـھع  هب  روشک  رد  ار  یـساسا  روما  یهرادا  هک  یناسک  روشک ،

وزج مھ  یداصتقا  یهسامح  دـنراد . هجوت  همھ  تسا ؛ یمومع  اتبـسن  هناتخبـشوخ  داـصتقا  هب  هجوت  دوش . هیکت  دـیاب  مھ  روشک  یملع  تفرـشیپ  یهلئـسم  یور  دوش ،

راـک یداـصتقا ، راـک  هتبلا  دریگب . ماـجنا  نیلوئـسم  تـمھ  اـب  مـھ  یداـصتقا  یهساـمح  تـفرگ ، ماـجنا  یـسایس  یهساـمح  هـک  ناـنچمھ  میراودـیما  هدوـب . لاـسما  راـعش 

تکرح هتـشذگ ، لاس  هد  نیا  رد  منکیم . هیکت  نم  مھ  ملع  یهلئـسم  یور  دوش . زاغآ  تکرح  دـیاب  نکیل  تسین ؛ لاس  کـی  هاـم و  ود  هاـم و  کـی  راـک  تسین ؛ یتدـمهاتوک 

حطـس نآ  هب  میھاوخب  اـم  رگا  دوشن . دـنک  دـیاب  تفرـشیپ  تعرـس  نیا  اـما  تسا ؛ هدوب  بوخ  رایـسب  تفرـشیپ ، تعرـس  یملع و  تفرـشیپ  هدوب ؛ بوخ  یلیخ  اـم  یملع 

. مینک ظفح  نانچمھ  ار  تفرشیپ  تعرس  نیا  دیاب  میسرب ، یناھج  شناد  مدقم  طوطخ  هب  میھاوخب  رگا  میسرب ، بولطم 

نارعاش  / ٠١/١٣٩٢/٠۵ رادید  رد  تانایب 

شخبماـھلا هدـمآ و  دوـجو  هب  اـم  یهعماـج  نورد  زا  یخیراـت  میظع  تکرح  کـی  زورما  تـسا . تیلوئـسم  یاراد  رعاـش  مـھ  ناـمدوخ  ناـمز  هعماـج و  هـب  طوـبرم  لـئاسم  رد 

یتلم کی  یوس  زا  اھیئوگروز ، لباقم  رد  یگداتسیا  یللملانیب ، یهطلس  ماظن  اب  یمالسا  بالقنا  یهھجاوم  تسا . تیعقاو  کی  نیا  هدش ؛ یرشب  گرزب  یاھهعومجم 

ام نارعاش  رعـش  رد  دـیاب  نیا  تسا ؛ یمھم  یلیخ  زیچ  روشک ، نیا  رد  یگدازآ  یدازآ و  مچرپ  نتـشارفارب  و  هدوب ، نارگید  یاھیئوگروز  راب  ریز  رتشیب  اـی  لاـس  تسیود  هک 

یمک زیچ  ام  یهلاـستشھ  یماـظن  داـھج  یهلئـسم  هک  ماهتفگ  رگید  تاـسلج  هسلج و  نیمھ  رد  اـھراب  نم  دـمآ . یدازآ  نیا  یپ  رد  هک  هچنآ  نینچمھ  دـنک . ادـیپ  روھظ 

تردق تخاس  هب  ندیشخب  ماکحتـسا  داھج  یمالـسا ، یهعماج  یانب  داھج  نینچمھ  دریگب . رارق  هجوت  دروم  دیاب  یلیخ  ام  رعـش  رد  نم  رظن  هب  هک  دوب ؛ یمھم  زیچ  دوبن ،

همھ مینکیم ، ثحب  یگدنز  کبس  زا  ریغ  رد  هک  هچنآ  تسا و  نیا  یمالسا  ندمت  نتم  میدرک  ضرع  هک  یگدنز -  کبـس  حالـصا  داھج  میدرک ، هیکت  شیور  ررکم  ام  هک  یلم 

هب طوبرم  لئاسم  نینچمھ  دریگب . رارق  هجوت  دروم  دـیاب  رعـش ، قیرط  زا  داـھج  نیا  رد  روضح  تسا ؛ داـھج  کـی  مادـک  رھ  اـھنیا  تسا -  اھیریگهزادـنا  اھهویـش و  اـھلکش و 

ام دنشاب ، هتشاد  مھس  ام  رعش  رد  دیاب  اھنیا  تسا ؛ مھم  یهلئسم  کی  نیطـسلف  یهلئـسم  تسا ، مھم  یهلئـسم  کی  یمالـسا  یرادیب  زورما  هنامز . هب  طوبرم  خیرات ،

. دراد تیمھا  هک  تسا  یئاھزیچ  اھنیا  لاحرھهب  میزادرپب . اھنیا  هب  دیاب  نامرعش  رد 

ناریا  / ١٢/١٣٩٢/٠۵ یمالسا  یروھمج  تسایر  مکح  ذیفنت  مسارم  رد  تانایب 

یگرزب سرد  دراذگیم . مدرم  رایتخا  رد  نالوئسم و  رایتخا  رد  مھ  یشزرااب  یاھهبرجت  اما  دروآیم ، دوجوهب  ار  یتالکشم  مدرم  یارب  نانمشد  یاھراشف  هک  تسا  تسرد 

ار نامدوخ  نورد ، رد  میناوتیم ، هچرھ  میزادرپب ؛ تردـق  یلخاد  تخاس  ماکحتـسا  هب  دـیاب  میناوتیم ، هچرھ  هک  تسا  نیا  میدرک ، تفایرد  یداصتقا  یاـھراشف  نیا  زا  اـم  هک 

یاھتیفرظ دش . دنھاوخ  حالـس  علخ  دنوش ، هجاوم  یتالکـشم  نینچ  کی  اب  یتقو  دندنبیم ، ناریا  تلم  تیفرظ  نوریب  هب  لد  هک  یئاھنآ  میدنبن . نوریب  هب  لد  مینک ؛ ردـتقم 

یداصتقا و لئاسم  لوا ، یهجرد  رد  میدرک : ضرع  روشک  نالوئـسم  هب  زور  نآ  هک  یلم ؛ رادـتقا  ینورد  تخاس  ماکحتـسا  هب  میزادرپب  دـیاب  ام  تسا . دایز  یلیخ  ناریا  تلم 

. دوش لابند  تیدج  اب  دیاب  هک  تسا ؛ یملع  لئاسم 

ناریا  / ١٢/١٣٩٢/٠۵ یمالسا  یروھمج  تسایر  مکح  ذیفنت  مسارم  رد  تانایب 

هک تسا  نیا  تفرگ ، دـنھاوخ  داـمتعا  یار  سلجم  زا  یکیدزن  یهدـنیآ  رد  یھلا  قیفوت  هب  هللااـشنا  هک  یتـلود  تئیھ  هب  مھ  مرتـحم ، روـھمج  سیئر  هب  مھ  اـم ، یهیـصوت 

اھهناشن و دراد ، دوجو  مھ  دـنلب  فادـھا  دراد ، دوجو  راک  تیفرظ  اھهنیمز  یهمھ  رد  دـنرادرب . نئمطم  مکحم و  ار  اھماگ  دـنھد ؛ ماـجنا  یگدزباتـش  نودـب  ربص و  اـب  ار  اـھراک 

نانمـشد هک  یئاھراشف  اھمیرحت و  هب  دـندرک  هراشا  مرتحم  روھمج  سیئر  دـنراد . یاهنامـصخ  یاھدروخرب  نانمـشد  یهھبج  هتبلا  تسین . مک  اـم  روشک  رد  مھ  اـھتراشب 

« ازنورد رادتقا   » 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 11هاگياپ  هحفص 5 
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دوجوهب ار  یتالکـشم  مدرم  یارب  نانمـشد  یاـھراشف  هک  تسا  تسرد  میوگب  مھاوـخیم  نم  دـننکیم . دراو  روـشک  رب  تسا -  اـکیرمآ  اـھنآ  سار  رد  هتبلا  هـک  ناریا -  تـلم 

هچرھ هک  تسا  نیا  میدرک ، تفایرد  یداصتقا  یاھراشف  نیا  زا  ام  هک  یگرزب  سرد  دراذـگیم . مدرم  رایتخا  رد  نالوئـسم و  رایتخا  رد  مھ  یـشزرااب  یاھهبرجت  اـما  دروآیم ،

تلم تیفرظ  نوریب  هب  لد  هک  یئاھنآ  میدنبن . نوریب  هب  لد  مینک ؛ ردتقم  ار  نامدوخ  نورد ، رد  میناوتیم ، هچرھ  میزادرپب ؛ تردق  یلخاد  تخاس  ماکحتسا  هب  دیاب  میناوتیم ،

تخاس ماکحتـسا  هب  میزادرپب  دـیاب  ام  تسا . دایز  یلیخ  ناریا  تلم  یاھتیفرظ  دـش . دـنھاوخ  حالـس  علخ  دـنوش ، هجاوم  یتالکـشم  نینچ  کـی  اـب  یتقو  دـندنبیم ، ناریا 

. دوش لابند  تیدج  اب  دیاب  هک  تسا ؛ یملع  لئاسم  یداصتقا و  لئاسم  لوا ، یهجرد  رد  میدرک : ضرع  روشک  نالوئسم  هب  زور  نآ  هک  یلم ؛ رادتقا  ینورد 

یللملانیب نوگانوگ  لئاسم  اب  زیمآتمکح  دروخرب  یهنیمز  رد  دندرک  زاربا  مرتحم  روھمج  سیئر  هک  ار  یرظن  منکیم  دییات  نم  تسا . یمھم  لئاسم  مھ  یسایس  لئاسم 

یلیخ مھ  یئالقع  نابز  اھنیا  هک  میراد  ینانمـشد  ام  هتبلا  دـشاب . هنالقاع  زیمآتمکح و  دروخرب  دـیاب  امتح  اھنیا . یللملانیب و  تاـطابترا  لـئاسم  یـسایس و  لـئاسم  و 

نامدوخ فادھا  مینکیم ؛ میراد  راک  هچ  مینادب  یمالسا ، یروھمج  یالاو  فادھا  هب  هجوت  اب  ماکحتسا ، اب  هک  تسا  نیا  میراد ، هفیظو  ام  هک  هچنآ  نکیل  دوشیمن ؛ ناشرس 

. مینک لابند  تیدج  اب  ار  اھنآ  میشاب و  هتشاد  رظن  رد  مھ  ار  فادھا  نآ  میسانشب ، ار 

اھهاگشناد  / ١۵/١٣٩٢/٠۵ دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

تسا لئاق  یتاذ  شزرا  ملع  یارب  مالـسا  تسا ؛ یمھم  یهطقن  کی  شدوخ  نیا  هتبلا  هک  تسین -  ملع  هب  ینامرآ  مارتحا  تھج  هب  طقف  مینکیم ، هیکت  ملع  یور  ام  هکنیا 

لماع تردـق . هب  دراد  جایتحا  دـنک ، یگدـنز  تمارک  اـب  دـنک ، یگدـنز  زیزع  دـنک ، یگدـنز  تحار  هکنیا  یارب  تلم  کـی  تسا . تردـق  ملع  یتاذ ، شزرا  نیا  رب  یهوـالع  نکیل  - 

یلم تمارک  وربآ و  دناوتیم  مھ  دنک ، داجیا  یـسایس  رادتقا  دناوتیم  مھ  دنک ، داجیا  یداصتقا  رادتقا  دناوتیم  مھ  ملع ، تسا . ملع  دشخبیم ، رادتقا  تلم  کی  هب  هک  یلـصا 

ملع سپ  تسا . تمارک  اب  اعبط  اھناسنا  یللملانیب و  یهعماج  مشچ  رد  ملع ، یهدـننک  دـیلوت  اناد ، ملاـع ، تلم  کـی  درواـیب . دوجو  هب  ناـیناھج  مشچ  رد  تلم  کـی  یارب 

هجوچـیھهب دراد ، دوجو  هک  یباتـش  نیا  دراد ، دوجو  هک  یتکرح  نیا  دـیاب  نیاربانب  دراد . مھ  ار  نیرفآرادـتقا  مھم  رایـسب  یاھـشزرا  نیا  یتاذ ، شزرا  یتاذ و  تمارک  رب  هوالع 

. دوشن دنک  فقوتم و 

تسا و یھجوت  لباق  تاکن  دندرک ؛ نایب  ار  یبوخ  تاکن  ایند  رد  یـسایس  یاھیدنبهھبج  یهنیمز  رد  ناتـسود  مینک . رواب  دـیاب  ار  نیا  دراد ؛ دوجو  نیا  رانک  رد  مھ  هتکن  کی 

ایند یاھتردق  نایم  رد  یمالـسا  یروھمج  ماظن  لباقم  رد  یدونع  نمـشد  یهھبج  کی  هک  تسا  نیا  دشاب ، رظن  رد  دیاب  هک  یزیچ  اما  میراد ؛ داقتعا  مھ  ام  تسا ، تسرد 

؟ تسا یبرغ  یاھروشک  رثکا  رب  لمتـشم  ایآ  ادـبا ؛ تسا ؟ ایند  یاـھروشک  رثکا  رب  لمتـشم  یمالـسا ، یروھمج  اـب  ینمـشد  رد  جوجل  دونع و  یهھبج  نیا  اـیآ  دراد . دوجو 

؛ دننکیم ینکشراک  دنفلاخم و  یمالـسا  یروھمج  ماظن  رادتقا  اب  یمالـسا و  یروھمج  ماظن  اب  یـصاخ  لئالد  رطاخ  هب  هک  تسا  یدنمتردق  روشک  دنچ  هب  طوبرم  نیا  ادبا ؛

نیا هب  داقتعا  مھ  هدنب  یھاگشناد ؛» یساملپید  «، » یملع یساملپید   » دنتفگ ناتـسود  زا  یـضعب  تسا . یملع  یهنیمز  رد  ینکـشراک  نیمھ  اھینکـشراک ، زا  یکی 

یهطقن نـیمھ  یور  رب  دـننکیم . یزیرهماـنرب  هـتکن  نـیا  یور  دراد ، هجوـت  صوـصخب  هـتکن  نـیا  یور  لـباقم  فرط  هـک  دیـشاب  هتـشاد  هجوـت  اـما  ماهدرک ؛ مـھ  قـیوشت  مراد ،

تفرـشیپ زا  میتسھ . قفاوم  الماک  ام  دریگب ، ماجنا  راک  تریـصب ، اب  یھاگآ ، اب  هجوت ، اب  رگا  دننکیم . لابند  ار  ناشدوخ  فادھا  دـننکیم و  یزیرهمانرب  یملع » یـساملپید  »

یناریا یهعماج  دنھاوخیمن  هک  تسا  نیمھ  هب  طوبرم  دینکیم ، هدھاشم  اھنیا  لاثما  میرحت و  یهنیمز  رد  زورما  هک  یئاھراک  نیا  زا  یشخب  دنتسین . یضار  مھ  ام  یملع 

. دنک ادیپ  همادا  دیاب  تفرشیپ  نیا  نیاربانب ، تسا . ازنورد  رادتقا  کی  یملع ، رادتقا  هک  دنک ؛ ادیپ  تسد  ازنورد  رادتقا  نیا  هب 

اھهاگشناد  / ١۵/١٣٩٢/٠۵ دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

رد دـیاب  هک  یزیچ  اما  میراد ؛ داقتعا  مھ  ام  تسا ، تسرد  تسا و  یھجوت  لباق  تاکن  دـندرک ؛ نایب  ار  یبوخ  تاکن  ایند  رد  یـسایس  یاھیدـنبهھبج  یهنیمز  رد  ناتـسود 

اب ینمـشد  رد  جوجل  دونع و  یهھبج  نیا  ایآ  دراد . دوجو  ایند  یاھتردـق  نایم  رد  یمالـسا  یروھمج  ماظن  لباقم  رد  یدونع  نمـشد  یهھبج  کـی  هک  تسا  نیا  دـشاب ، رظن 

هب هک  تسا  یدـنمتردق  روشک  دـنچ  هب  طوبرم  نیا  ادـبا ؛ تسا ؟ یبرغ  یاھروشک  رثکا  رب  لمتـشم  ایآ  ادـبا ؛ تسا ؟ اـیند  یاـھروشک  رثکا  رب  لمتـشم  یمالـسا ، یروھمج 

یهنیمز رد  ینکـشراک  نیمھ  اھینکـشراک ، زا  یکی  دننکیم ؛ ینکـشراک  دنفلاخم و  یمالـسا  یروھمج  ماظن  رادتقا  اب  یمالـسا و  یروھمج  ماظن  اب  یـصاخ  لئالد  رطاخ 

هک دیشاب  هتشاد  هجوت  اما  ماهدرک ؛ مھ  قیوشت  مراد ، نیا  هب  داقتعا  مھ  هدنب  یھاگشناد ؛» یساملپید  «، » یملع یساملپید   » دنتفگ ناتسود  زا  یضعب  تسا . یملع 

ار ناشدوخ  فادھا  دننکیم و  یزیرهمانرب  یملع » یـساملپید   » یهطقن نیمھ  یور  رب  دـننکیم . یزیرهمانرب  هتکن  نیا  یور  دراد ، هجوت  صوصخب  هتکن  نیا  یور  لباقم  فرط 

زورما هک  یئاھراک  نیا  زا  یشخب  دنتسین . یضار  مھ  ام  یملع  تفرـشیپ  زا  میتسھ . قفاوم  الماک  ام  دریگب ، ماجنا  راک  تریـصب ، اب  یھاگآ ، اب  هجوت ، اب  رگا  دننکیم . لابند 

رادتقا کی  یملع ، رادتقا  هک  دنک ؛ ادیپ  تسد  ازنورد  رادتقا  نیا  هب  یناریا  یهعماج  دنھاوخیمن  هک  تسا  نیمھ  هب  طوبرم  دینکیم ، هدھاشم  اھنیا  لاثما  میرحت و  یهنیمز  رد 

. دنک ادیپ  همادا  دیاب  تفرشیپ  نیا  نیاربانب ، تسا . ازنورد 

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

ام یهیـصوت  نیا ، دشابن . نوریب  هب  نامھاگن  تسا ؛ روشک  یازنورد  تیفرظ  هب  هیکت  نیا ؛ زا  رتشیب  مھدن  همادا  رگید  نم  ار  شخب  نیا  مینکب ، ضرع  مھ  رگید  صخاش  کی 

روـشک یلخاد  تیفرظ  زا  نوریب  هب  ار  نامدـیما  دوـشن . هابتـشا  مھ  اـب  فرح  ود  نیا  مینکن ؛ هدافتـسا  تسھ  نوریب  رد  هک  یتاـناکما  زا  هک  تسین  نیا  شیاـنعم  نیا  تسا ؛

هک دراذگن  هدیشوک  فرط  نیا  هب  شیپ  لاس  دنچ  یس و  زا  ناوت  یهمھ  اب  هک  دراد  دوجو  یگرزب  یهھبج  یمالسا ، یروھمج  ماظن  روشک و  یهعومجم  زا  نوریب  رد  میزودن .

زا دوشیمن  دوشب . وگلا  نوگانوگ  یاـھهنیمز  رد  هک  دراذـگن  دـنک ، تفرـشیپ  هک  دراذـگن  دـنامب ، رادـیاپ  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  نیا  هک  دراذـگن  دوشب ، رادهشیر  بـالقنا  نیا 

، دـینکن دامتعا  دـینکن ، نانیمطا  مییوگیم  اما  دـینکن ، هدافتـسا  اـھنیا  زا  مییوگیمن  تشاد . تیمیمـص  تبحم و  یتسود و  راـظتنا  هدرک ، هک  یاهنامـصخ  یاھـشور  نمـشد و 

یاـھهنیمز رد  هچ  یداـصتقا ، یاـھهنیمز  رد  هچ  اـم -  هاـگن  هچناـنچ  رگا  هک  دراد  دوـجو  تاـناکما  یلیخ  روـشک  لـخاد  رد  دـیزودب . لـخاد  هب  مـشچ  دـیزودن ، اـجنآ  هـب  مـشچ 

روشک و نورد  رد  ینعی  تسا ؛ اجنیا  تالکشم  لح  دیلک  مینک ، هدافتـسا  یلخاد  یاھورین  نیا  زا  میناوتب  رگا  دشاب و ] اھنآ  هب  رگید [ -  نوگانوگ  یاھهنیمز  رد  هچ  یگنھرف ،

تابـسانم رد  دربیم . الاب  ایند  رد  ار  ام  یهبتر  هک  تسا  نیا  و  دـنوشب . ییاسانـش  دـیاب  اھنیا  درک . یرادربهرھب  هنادـنمدرخ  دوشیم  اھنیا  زا  هک  تسا  روشک  یلخاد  تاـناکما 

نامھ هب  یللملانیب  تابـسانم  یهعومجم  زا  شمھـس  دشاب ، هتـشاد  رادتقا  نورد  رد  اعقاو  هک  یرادقم  رھ  تسا ؛ وا  ینورد  تردق  ردـق  هب  یروشک  رھ  مھـس  یللملانیب 

رد یمالـسا  یروھمج  ماظن  ماوق  رادتقا و  رب  مادم  ینعی  هدش ، نیمات  رورمب  یدامتم  یاھلاس  نیا  لوط  رد  هناتخبـشوخ  مینکب و  نیمات  ام  دیاب  ار  نیا  تسا ؛ رتالاب  تبـسن 

ات تفھ  شـش  نیا  و  تسا . هللااـشامیلا  ناوارف و  شدـھاوش  ـالاح  هک  هتفر  ـالاب  مھ  یمالـسا  یروھمج  تیعقوم  تیثیح و  دـینیبیم  اذـل  هدـش ؛ هدوزفا  اـھلاس  نیا  لوط 

. تسا مزال  اھنآ  هک  تسا  ییاھهتسناد  رارکت  رکذت و  نکل  دشاب ، هزات  اھامش  یارب  هک  تسین  یبلاطم  اھنیا  میدرک  ضرع  هتبلا  مینک ؛ ضرع  میتساوخ  هک  دوب  صخاش 

یربھر  / ١۴/١٣٩٢/٠۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

داتسیا و اھهضراعم  لباقم  رد  یدامتم ، یاھلاس  لوط  رد  مھ  دعب  دمآ ، دوجوهب  ثداوح  دابدنت  نیا  نایم  رد  هک  اسآزجعم -  رایـسب  یهقباس  نآ  اب  یمالـسا  یروھمج  ماظن 

تسیب و لبق و  لاس  یس  یمالسا  یروھمج  اب  زورما  یمالسا  یروھمج  هک  دش ؛ رتیوق  یعقاو  ظاحل  زا  زورهبزور  هکلب  دشن ، گنرمک  وا  یاھراعش  دشن و  فیعض  طقف  هن 

هب هاگن  اب  و  تسا -  یمکحتـسم  یاھراعـش  مھ  وا  یاھراعـش  و  دراد ؛ نامـسآ  ات  نیمز  زا  توافت  ینورد ، یاھییاناوت  ذوفن و  یهعـسوت  رادـتقا و  ظاحل  زا  لـبق ، لاـس  جـنپ 

. دھدب ماجنا  دیاب  هچ  هک  دنادب  دیاب  هقطنم ، نیا  رد  نمشد  یهشقن 

بالقنا  / ١٨/١٣٩٢/٠۶ ربھر  اب  روشک  رسارس  هعمج  همئا  رادید 

یتحاران ساسحا  قارع ، ناتـسناغفا و  ناتـسکاپ ، هانگیب  مدرم  راتـشک  زا  و  مود ، لوا و  یناھج  یاھ  گنج  رد  ناسنا  اھنویلیم  راتـشک  زا  امیـشوریھ ، راتـشک  زا  اھ  یبرغ 

« ازنورد رادتقا   » 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 11هاگياپ  هحفص 6 
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، یـسایس نوگانوگ  یاھ  هصرع  رد  ار  دوخ  ینورد  رادتقا  دیاب  نیاربانب  تشاد ، دنھاوخن  یئابا  اھناسنا  راتـشک  زا  دنک  اضتقا  ناشعفانم  هک  اجرھ  مھ  هدنیآ  رد  دـننک و  یمن 

. میھد شیازفا  یمدرم  یتشیعم و  یتموکح ،

جح  / ٢٠/١٣٩٢/٠۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

ناونعهب تلم ، کی  ناونعهب  یتسیاب  ام  هک  تسا  نیا  میمھفیم  ام  هچنآ  دنکیم ؛ هاگن  لئاسم  نیا  یهمھ  هب  عمج ، ساوح  اب  زاب ، مشچ  اب  زاب ، هاگن  اب  یمالسا  یروھمج 

؛ مینک مکحم  ار  نامدوخ  یاپ  یاج  یمالـسا ، رادـتقا  زا  یهدافتـسا  اب  تسرد ، هاگن  اب  ملاع ، ساسح  یهقطنم  کـی  رد  عقاو  ینویلیم  داتـشھ  داـتفھ  میظع  تیعمج  کـی 

هیدھ تیرشب  هب  مالسا  هک  یزیچ  نآ  هب  مینک  توعد  ار  تیرشب  میراذگب و  تیرشب  یهمھ  دید  هاگن و  ضرعم  رد  میاهتفرگ ، مالسا  زا  هک  ار  نامدوخ  یالاو  یناسنا و  فادھا 

تـسرد لـمع  اـب  مدرم و  داـحآ  داـحتا  اـب  خـسار و  حیحـص و  ناـمیا  اـب  لوا  یهجرد  رد  هک  تلم  ینورد  رادـتقا  تخاـس  میاهدرک : ضرع  ررکم  تسا . اـم  یهفیظو  نیا  دـھدیم ؛

کشالب لمع ؛ تکرح و  لکوت و  تیونعم و  لقع و  نتفرگ  راکهب  ینعی  تفرگ ؛ دھاوخ  ماجنا  لاعتم  یادخ  هب  لکوت  اب  مدرم و  داحآ  نالوئسم و  یھارمھ  اب  روشک و  نیلوئسم 

رد امـش  روضح  هلمج  زا  فلتخم و  یاھهصرع  رد  یونعم  روضح  نیا  هللااشنا  هک  میراودـیما  و  تسا . هتـشاذگ  رثا  مھ  الاح  ات  هکنیا  امک  دراذـگیم ، رثا  مھ  هقطنم  عاـضوا  رد 

هتـساوخ تیناسنا  یارب  ناناملـسمریغ ، یارب  ناناملـسم ، یارب  ملاع ، مدرم  یارب  ماظن ، یارب  مالـسا  هک  ار  یزیچ  نآ  دـناوتب  نشور ، هاگن  نیا  اب  یوق ، قطنم  نیا  اب  جـح 

. دنکب مھارف  ار  یمومع  تداعس  لئاسو  دنک و  نیمات  تسا ،

نایوجشناد  / ١٣٩٢/٠٨/١٢ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

تردـق هب  دـشاب  یکتم  هک  دراد  شزرا  یـشیاشگ  نآ  یتفرـشیپ ، نآ  یلخاد ؛ لئاسم  یور  رب  دـشاب  زکرمتم  یتسیاب  نامـشالت  یهمھ  روشک  یداصتقا  لـئاسم  یارب  اـم 

. مینک لح  ام  دـیاب  ار  نیا  دوشیمن ؛ مطالتم  روشک  کی  میرحت  زا  روشک ، کـی  مخا  زا  رگید  دوب ، یکتم  دوخ  یاـھییاناوت  هب  دوخ ، تردـق  هب  رگا  تلم  کـی  تلم . کـی  ینورد 

تالکشم هلمج  زا  روشک ، تالکـشم  روشک و  لئاسم  شیاشگ  یارب  دیاب  هک  تسا  نیمھ  زورما -  نیلوئـسم  هچ  هتـشذگ ، نیلوئـسم  هچ  نیلوئـسم -  اب  ام  فرح  یهمھ 

تاناکما مھ  یعیبط ، تاناکما  مھ  یناسنا ، تاناکما  مھ  زا ، تسا  ترابع  هک  تلم  نیا  یاھتیفرظ  زا  میراد ؛ یدایز  یاھتیفرظ  روشک  رد  ام  دـشاب . نورد  هب  هاگن  یداصتقا ،

نیا شیانعم  دوشب ، حالصا  اھراک  یتسیاب  نورد  زا  مییوگیم  یتقو  مینکیم . تیامح  مھ  یـساملپید  کرحت  زا  ام  هتبلا  درک . هدافتـسا  دیاب  یاهقطنم  تیعقوم  ییایفارغج و 

ینیلوئسم تسا -  یمزال  رایسب  راک  یساملپید  روضح  یساملپید ، کرحت  ارچ ، مینکن ؛ راک  ایند  اب  میشاب ، هتشادن  یـساملپید  کرحت  میدنبب ، ار  ناممـشچ  هک  تسین 

هب دشاب  یکتم  هک  تسا  قفوم  یروشک  نآ  مھ  یـساملپید  یهصرع  رد  دشاب . یلخاد  لئاسم  یور  رب  تسیاب  هیکت  نکل  دنیاھراک -  زا  یـشخب  دننکیم ، ار  اھراک  نیا  هک 

هب دشاب  یکتم  هک  دنکب  ادیپ  تسد  شدوخ  رظن  دروم  جیاتن  دوصقم و  هب  دنکب و  زبس  ار  شدوخ  فرح  یساملپید  یهرکاذم  زیم  تشپ  رد  دناوتیم  یتلود  نآ  ازنورد ؛ یورین 

. یتلود نینچ  کی  زا  دنربیم  باسح  ینورد ؛ یاھییاناوت  ینورد ، رادتقا  کی 

نایوجشناد  / ١٣٩٢/٠٨/١٢ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

رب یهیکت  اـب  یتسیاـب  ار  اـھراشف  نـیا  دـنروآیم . راـشف  هـتبلا  هدـش ؛ یھاـگآ  تـلم  ناـمتلم  میدـش ، ردـتقم  اـم  مـیدرک ، تفرـشیپ  اـم  تـسا . بوـخ  یلیخ  نامعـضو  اـم 

تلود هک  یـشالت  اب  مینکیم : رارکت  مھ  زاب  میدرک ، ضرع  هتبلا  دریگیم . ماجنا  هک  تسا  یاهنالقاع  راک  نیا  مینک ؛ روبع  نآ  زا  مینک و  لمحت  لـخاد  رد  ناـمدوخ  یاـھییاناوت 

ماجنا ار  راک  نیا  تسا ؛ یدیفم  مادقا  کی  الامتحا  تسا ، یاهبرجت  کی  تسا ، یراک  کی  میقفاوم . ام  دنھدیم ، ماجنا  دنراد  اکیرمآ ] اب  هرکاذم  رد  ] روشک نیلوئـسم  مرتحم و 

. دتسیاب شدوخ  یاپ  یور  روشک  یتسیاب  روشک  تالکشم  لح  یارب  هک  دشاب  نیا  شیانعم  دنتفرگن ، هجیتن  رگا  اما  رتھب ، هچ  هک  دنتفرگ  هجیتن  رگا  دنھدب ،

مق  / ١٣٩٢/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

نامھ تکرب  هب  نیا  میورب ؛ شیپ  میتسناوت  ام  دوب ، یاهدامآ  تخاسریز  روشک  نیا  رد  اج  رھ  دـننک ؟ لح  ار  هلئـسم  نآ  دـنناوتن  هک  دـندش  دراو  اـم  ناـناوج  هلئـسم  مادـک  رد 

رد یعامتجا ، یهنیمز  رد  یملع ، یهنیمز  رد  میورب ؛ شیپ  مھ  دیاب  تسا ، نیمھ  راک  تعیبط  تسا ؛ هداد  رارق  نموم  تلم  نیا  رد  لاعتم  یادخ  هک  تسا  یناوت  دادعتسا و 

نیلوئـسم هب  هشیمھ  ماهیـصوت  هدـنب  تسا ؛ نیمھ  مھ  زورما  میتفر .] شیپ   ] میدرک داـمتعا  اـج  رھ  نوگاـنوگ ، یاـھهنیمز  رد  تسایـس ، یهنیمز  رد  یگدـنزاس ، یهنیمز 

یکـش نیا  رد  درک ، لح  دیاب  ار  نوریب  لئاسم  هتبلا  تخود ؛ دیابن  نوریب  هب  مشچ  دـننک ؛ هجوت  روشک  نیا  ینورد  یورین  هب  روشک  تالکـشم  عفر  یارب  هک  تسا  نیا  مرتحم 

نیا یـساملپید  لئاسم  رد  یاهقطنم ، لئاسم  رد  یللملانیب ، لئاسم  رد  تسا ؛ لاعف  اھهنیمز  یهمھ  رد  لاعف ، تموکح  کی ] ، ] لاعف تلود  کی  لاـعف ، تلم  کـی  تسین ؛

. دنکیم همیب  ار  روشک  هک  تسا  نیا  دشاب ؛ روشک  تلم و  یلخاد  یورین  هب  یھلا و  کمک  ینابیتشپ و  هب  یتسیاب  ام  دیما  اھتنم  تسا ؛ مزال  اھتیلاعف 

مق  / ١٣٩٢/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

روجنیا ار  اھلد  هک  ییادخ  هب  دامتعا  اب  روشک ، ینورد  یاھییاناوت  رب  هیکت  اب  تلم ، یگداتـسیا  اب  اھیراتفرگ ، نیا  یهمھ  عفر  نمـشد و  یاھینمـشد  اب  یهلباقم  زورما 

. تسا نکمم  تسا ، هدرک  تیادھ  تھج  نیا  هب  تسا و  هدرک  هدامآ 

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

لح زیچ  کی  اھنت  ار  روشک  تالکشم  تسا . نیلوئسم  هب  ام  یهشیمھ  یهیـصوت  نیا  دنک ؛ ظفح  ار  دوخ  ینورد  رادتقا  روشک  کی  دیاب  هک  دننیبب  دشاب . هتـشاد  هجوت  تلم 

. هنامیکح لکش  هب  اھتیفرظ  نیا  زا  یهدافتسا  و  تسا -  رامـشیب  تسا ، رایـسب  هللادمحب  مھ  اھتیفرظ  نیا  هک  ینورد -  یاھتیفرظ  هب  هاگن  زا  تسا  ترابع  مھ  نآ  دنکیم ،

 - تالکشم زا  شخب  نیا  الاح  روشک -  یداصتقا  تالکـشم  ندرک  فرطرب  هار  دناهدیـسر . هجیتن  نیا  هب  دناهدرک ، هجوت  انعم  نیا  هب  یتلود  یداصتقا  نیلوئـسم  هناتخبـشوخ 

هب هک  تسا  نیا  نآ  هار  دناهدرک . هجوت  انعم  نیا  هب  روشک  یداصتقا  نیلوئـسم  هناتخبـشوخ  تسین ؛ اھنیا  دـننام  نمـشد و  میرحت  نتـشادرب  هب  هاگن  تسین ، نوریب  هب  هاگن 

هب درک . دـنھاوخ  ادـیپ  قیفوت  نیا  رد  تفر و  دـھاوخ  شیپ  هک  تسا  نیمھ  هللااشنا  دـننکب و  دـنراد  انب  ار  راک  نیا  دـننک ؛ تیوقت  ار  داـصتقا  ینورد  تخاـس  دـننک ؛ هاـگن  نورد 

. تشاد راظتنا  دوشیمن  نمشد  زا  تخود ؛ مشچ  دوشیمن  نمشد 

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 

« ازنورد رادتقا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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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 

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 

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

دیاب اھنیا  اب  ام ، ناناوج  شوھ  ام ، ىناسنا  ىورین  ام ، ىنورد  ىاھدادعتـسا  ىنعی  نیمز  ىور  ریاـخذ  اـب  ناـشیا ، تسرد  ریبعت  هب  دوشب ؛ هرادا  ىنورد  ىورین  اـب  دـیاب  روشک 

دریگب و تسد  رد  دـنکیم ، ادـیپ  طاـبترا  روشک  داـصتقا  هب  هچنآ  رھ  اـی  ار  روشک  ىداـصتقا  تشونرـس  هک  دوـب  دـھاوخن  رداـق  اـیند  رد  ىتردـق  چـیھ  دـش ، نیا  رگا  دوـشب ؛ هرادا 

. تفر قیقحت  ملع و  لابند  دیاب  نیاربانب  دھدب . رارق  شدوخ  ( ۵) ىهبعلم

مق  / ١٣٩٣/١٠/١٧ مدرم  رادید  رد  تانایب 

رد مدرک  ضرع  ار  نیا  اھراب  نم  تسا . مدرم  ىورین  رب  هیکت  تسا ؛ ىلخاد  ىورین  رب  هیکت  دنک  رداق  ناشدوخ  ىهفیظو  ماجنا  رب  ار  اھنآ  دناوتیم  هچنآ  هک  دننادب  مھ  اھىتلود 

. دشابن هناگیب  تسد  هب  ناشھاگن  ىتلود ، نیلوئسم  اب  ىصوصخ  تاسلج  رد  نینچمھ  ىمومع و  تاسلج 

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 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٩۴ رھطم  مرح  رد  تانایب 

مدرم و داحآ  یتلود و  نیلوئـسم  رگا  مینک . هدافتـسا  نامدوخ  ینورد  یاھورین  زا  میناوتیم  هک  درک  تباث  ام  هب  میـشاب و  یکتم  نامدوخ  هب  دـیاب  هک  داد  ناشن  اـم  هب  میرحت 

دید میھاوخ  هللااشنا  درک –  مھاوخ  هراشا  الاح  هک  دننکب –  کمک  مھ  یمومع  یاهناسر  یاھهاگتـسد  دـننکب و  شالت  دـننکب ، تمھ  یداصتقا  یاھـشخب  نالاعف  صوصخب 

. دراد زاب  تفرشیپ  زا  ار  ناریا  تلم  هک  دوب  دھاوخن  رداق  میرحت  هک 

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

هک تسا - ] نارگراک [  ندـش  راکیب  یهلئـسم  تسا ، تشیعم  یهلئـسم  تسا ، یرگراـک  لـئاسم  اـھنآ  نیرتمھم  یهلمج  زا  هک  روشک  یداـصتقا  تالکـشم  مدـقتعم  هدـنب 

ساسحا دنکیم ، داجیا  تزع  ساسحا  دنکیم ، داجیا  لاغتشا  دش . دھاوخ  لح  دوشب ، هجوت  دیلوت  یهلئسم  هب  رگا  ار -  اھشرازگ  نیا  دنیبیم  ناسنا  دسریم و  ییاھـشرازگ 

لح دھاوخب  ایند  اب  مھ  ار  هلئسم  هد  ناسنا  تسا  نکمم  درک . دھاوخ  انغتـسا  ساسحا  دش ، شدوخ  یلخاد  یورین  هب  یکتم  یروشک  کی  یتقو  دنکیم . داجیا  یزاینیب 

روجکی دنکیم ، تردق  ساسحا  یتقو  مدآ  دینکیم . فعض  ساسحا  ای  دینکیم  تردق  ساسحا  امش  یتقو  هرکاذم ، زیم  تشپ  نتفر  هلئسم ، ندرک  لح  دنکیم  قرف  اما  دنک ،

یهنیمز رد  صوصخب  هلمج و  زا  اھهنیمز  یهمھ  رد  روشک  رد  تردـق  یلخاد  تخاس  رگا  دـنکیم . هرکاذـم  روجکی  دـنکیم ، جاـیتحا  فعـض و  ساـسحا  یتقو  دـنکیم ، هرکاذـم 

زا هن  زاین ، عضوم  زا  هن  دـنکیم ، هرکاذـم  تردـق  عضوم  زا  اھتنم  ناسنا  درک ؛ هرکاذـم  دوشیم  نوگانوگ  یاھفرط  اب  ار  لئاسم  یهمھ  دـشاب ، یمکحتـسم  تخاـس  یداـصتقا ،

ار نیا  مھ  لاس  لوا  زور  میوگیم -  نم  منیبیم . نیا  رد  ار  جالع  هدنب  دنزب ؛ تفم  طبریب و  فرح  مئاد  دراذگب ، طورش  طرش و  مئاد  دنک ، زارد  ار  نمشد  نابز  هک  جایتحا  عضوم 

. دننک فرص  دیلوت  یهلئسم  یارب  نوگانوگ  فلتخم و  یاھشخب  رد  ار  ناشتمھ  یهمھ  یتسیاب  همھ  متفگ - 

اب تسیاب  همھ  تسین ؛ یدعبکی  راک ، نیا  دنراد ؛ یفیاظو  همھ  یتلود ، یلوتم  یاھهاگتسد  مھ  هدننکفرـصم ، مھ  رگراک ، مھ  راذگهیامرـس ، مھ  دراد ؛ یمزاول  هتبلا  نیا 

یهرخص نیا  دنرادرب ، ار  گرزب  گنـس  نیا  ات  دننک  یراکمھ  مھ  اب  همھ  ینعی  تسا ؛ نیا  شیانعم  تلود ، اب  مدرم  ینابزمھ  یلدمھ و  مییوگیم  هکنیا  دننک .] یراکمھ  مھ [

. دنرادرب روشک  تکرح  هار  رس  زا  ار  گرزب 

ىمالسا  / ٢٧/٠۴/١٣٩۴ ىاھروشک  ىارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

« ازنورد رادتقا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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امـش تسا - اوقت  لیـصحت  هاـم  هزور ، هاـم  تسا ؛ اوقت  یارب  هزور  هک   - یدرف یاوقت  رد  تسا ؛ یدرف  یاوقت  لـثم  یعاـمتجا ، یمومع و  یاوقت  دـشوجب . رادـتقا  دـیاب  نورد  زا 

، دورب هک  مھ  بورکیم  هب  یهدولآ  طـیحم  کـی  هب  هک  هدرک ، تینوصم  داـجیا  دوـخ  رد  هدز و  نسکاو  هک  یـسک  لـثم  دـینکیم ؛ ادـیپ  تینوـصم  نورد  زا  دیـشاب ، یقتم  هکیتـقو 

. تسا یروجنیا  یدرف  یاوقت  دراذگب ؛ رثا  یناسآهب  دراذگیمن  لقاال  دراذگب ؛ رثا  امش  یور  ینوریب ، طیحم  هک  دراذگیمن  اوقت  تسا ؛ یروجنیا  اوقت  دنکیمن ؛ رثا  وا  رد  بورکیم 

ینوریب یاـھورین  دـنکب ، تیوقت  ار  دوخ  گـنھرف  ار ، دوخ  ناـمیا  ار ، دوخ  تعنـص  ار ، دوخ  ملع  دـنک ، یوق  ار  دوخ  نورد ، زا  یتـلم  کـی  رگا  تسا ؛ روجنیمھ  مھ  یلم  یاوقت 

. دنک لمع  هخسن  نیا  هب  دیاب  مھ  مالسا  یایند  مینک ؛ لمع  هخسن  نیا  هب  یتسیاب  ام  یهمھ  زورما  هک  تسا  یاهخسن  نیا  دنراذگب . ریثات  شیور  دنناوتیمن 

مدرم  / ١٨/٠۶/١٣٩۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

مجاھت زا  دوشب  سویام  نمـشد  هک  دوشب  یوق  نانچنآ  ناریا  تلم  یتقو  اـت  دـیوشب ، یوق  امـش  یتقو  اـت  دـنکیم ؟ ادـیپ  همادا  یک  اـت  دـنکیم ؛ ادـیپ  همادا  اھینمـشد  نیا 

یارب هک  یتوق  نیا  ماهدرک  ضرع  ررکم  هدـنب  مینک . یوق  ار  نامدوخ  لخاد ، رد  دـیاب  میوشب ؛ یوق  ام  دـیاب  کلذریغ . میرحت و  ای  یداصتقا  ای  یماـظن  اـی  یتینما  اـی  یـسایس 

یلمع راک  تروصهب  نیمز و  یور  رب  تسا و  هدش  غالبا  نآ  یاھتسایس  هک  یتمواقم  داصتقا  نیمھ  یوق ؛ داصتقا  کی  هار  زا  الوا  دوشیم ؛ نیمات  یروجهچ  تسا  مزال  روشک 

نیا یکی  هللادمحب ؛ 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  و 

. تسا شیاھهار  زا  یکی  نیا  دنامن ؛ نیمز  یور  اھناوج  یاھراکتبا  دنامن ، راکیب  روشک  ناوج  دوشب ، یوق  روشک  داصتقا  هک  تسا 

تیوقت یاھهار  زا  یکی  مھ  نیا  تسا ؛ هتسباو  ملع  هب  زیچ  همھ  مینک ، یورـشیپ  ملع  رد  دھدن ، تسد  زا  ار  دوخ  باتـش  ملع  ناوراک  تسا ؛ ملع  یهعـسوت  رگید ، هار  کی 

. تسا

، دـنروایب راب  یلاباال  ار  اـم  ناوج  هک  تسا  نیا  نانمـشد  یعـس  اـھناوج . رد  صوصخب  مدرم ؛ رد  تسا  یرگیبـالقنا  یهیحور  ظـفح  ینورد ، تیوقت  یاـھهار  نیرتمھم  زا  یکی 

ظفح دیاب  ار  یرگیبالقنا  یهیحور  ناوج ، داتـسیا . دـیاب  نیا  یولج  دـنربب ؛ نیب  زا  دنـشکب و  وا  رد  ار  یرگیبالقنا  هسامح و  یهیحور  دـنروایب ، راب  توافتیب  بالقنا  هب  تبـسن 

لاثما یطارفا و  مسا  هب  دنبوکن  ناگدنـسیون  ناگدنیوگ و  زا  یخرب  ار  یبالقنا  یھللابزح و  یاھناوج  همھنیا  دنرادب ؛ یمارگ  ار  یبالقنا  یاھناوج  روشک  نیلوئـسم  و  دـنک .

تـسا هیحور  نیا  دنکیم ؛ عافد  روشک  زا  دنکیم ، ظفح  ار  روشک  هک  تسا  هیحور  نیا  درک ؛ قیوشت  یرگیبالقنا  یهیحور  هب  دـیاب  تشاد ، یمارگ  دـیاب  ار  یبالقنا  ناوج  اھنیا .

رد یرگیبالقنا  یهیحور  ظفح  و  نوزفازور ، هتفرـشیپ و  ملع  مواقم ، یوق و  داصتقا  تسا : اـھنیا  یلم  رادـتقا  یـساسا  لـماع  هس  دـسریم . روشک  داد  هب  رطخ  ماـگنھ  رد  هک 

. دش دھاوخ  سویام  نمشد  تقونآ  دنک ؛ ظفح  ار  روشک  دناوتیم  هک  تسا  اھنیا  اھناوج ؛ رد  صوصخب  همھ 

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

تـسا نکمم  نآ  یارب  رامآ ، هب  یکتم  الماک  لالدتـسا  هک  تسا  ییاھفرح  نآ  زا  مھ  نیا   - تسنادیم دیدھت  تسنادـیمن ، تصرف  ار  اھناوج  کرحت  اھناوج و  روضح  یولھپ  میژ 

جیورت اھزیچ  یلیخ  و  یعامتجا ، روضح  هن  یـسایس ، روضح  هن  یملع ، روضح  هن  دنـشاب ؛ هتـشادن  روضح  اھناوج  تساوخیم  ناشلد  اھنآ  تسین - اجنیا  شلاجم  ـالاح  هک 

هک ییاھنآ  دنتـسھ ، هبخن  هک  ییاـھنآ  اـت  دنداتـسرفیم  جراـخ  دنتـسناوتیم ، مھ  هچ  رھ  دنتـسنادیم . دـیدھت  اـعقاو  ار  ناوج  دـننک . فیعـضت  ار  روضح  نیا  هکنیا  یارب  دـشیم 

دوخ تردق  تسا ، ازنورد  تسا ، دوخ  هب  یکتم  یمالسا  یروھمج  تسین ؛ روجنیا  یمالسا  یروھمج  رد  دنـشابن . اجنیا  دنورب و  اھنآ ، رظن  هب  دزرایم  ناشنت  هب  ناشرس 

، دنمشوھ یاھناوج  نیمھ  ینعی  تسا ؛ وا  یناسنا  یورین  عقاو  رد  یمالـسا ، یروھمج  تورث  نیرتگرزب  اذل  دنادیم ، دوخ  یدوجوم  رد  دوخ و  تایونعم  رد  دوخ و  نورد  رد  ار 

. تسا ام  تاملسم  وزج  نیا  بخ ، رادهدنیآ . ناوخسرد و  دنمهقالع ، دھعتم ،

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

قرو دمآ  بالقنا  دوب . یروجنیا  بالقنا  زا  لبق  رکفت  دنک ؛ لمع  دیاب  یروجهچ  تسھ و  هچ  دنیبب  ات  هعطق  نیا  هب  دنزب  تسد  تشادن  قح  یناریا  ینف  رـسفا  یناریا ، رفامھ 

همھنیا نیب  رد  اـم  هک  هدـش  نیا  هجیتـن  دزادـنیب . راـک  هب  ار  شدوخ  ینورد  یورین  هکنیا  هب  درک  قـیوشت  ار  وا  داد ، تئرج  داد ، تیوـھ  داد ، تیـصخش  یناریا  هب  دـنادرگرب ؛ ار 

تـسیود هک  دنتـسھ  ییاھروشک  روشک  تسیود  نیا  رد  هک  ایند  روشک  تسیود  نیب  رد  تسا . یگرزب  فرح  یلیخ  نیا  میریگب ؛ رارق  یملع  مھدزناپ  یهبتر  رد  ایند  روشک 

همھنیا اب  میرحت ، اب  گنج ، راشف  اب  دوبن - زیچچـیھ  چـیھ ؛ هک  بالقنا  زا  لبق   - بـالقنا زا  دـعب  ناریا  دـنراد ، یملع  راـک  یهقباـس  تعنـص و  یهقباـس  لاـس  دصیـس  لاـس ،

. داد ام  هب  بالقنا  ار  نیا  حطس ؛ نیا  هب  دناسرب  ار  شدوخ  دناوتب  تالکشم 

ماجرب  / ٠٧/٢٩/١٣٩۴ یارجا  تامازلا  هرابرد  روھمجسیئر  هب  بالقنا  ربھر  همان 

ناریا یمالسا  یروھمج  تیوھ  تیھام و  یندشنمامت ، تموصخ  نیا  لماع  هک  دنھدیم  صیخشت  حوضوب  اھتلم ، زا  یرایسب  یمومع  راکفا  ملاع و  یسایس  نارظنبحاص 

یبلطهداـیز و ربارب  رد  یگداتـسیا  رابکتـسا ، هطلــس و  ماـظن  اـب  تفلاـخم  رد  یمالــسا  قـح  رب  عـضاوم  رب  یگداتــسیا  تـسا . یمالــسا  بـالقنا  زا  هتــساخرب  هـک  تـسا 

یاھهورگ نیطـسلف و  تلم  زا  هفقویب  عاـفد  لقتـسم ، یاـھتلم  بوکرـس  یئاطـسو و  نورق  یاـھیروتاتکید  زا  اـکیرمآ  تیاـمح  یاـشفا  فیعـض ، یاـھتلم  هب  یزادـناتسد 

دـض رب  ار  اکیرمآ  یهدحتم  تالایا  میژر  ینمـشد  هک  دنھدیم  لیکـشت  ار  یاهدـمع  یاھملق  تسینویھـص ، بصاغ  میژر  رـس  رب  دنـسپایند  یقطنم و  دایرف  ینھیم ، تمواقم 

دھاوخ همادا  دنک  سویام  ار  نانآ  دوخ ، رادیاپ  ینورد و  تردق  اب  یمالسا  یروھمج  هک  یماگنھ  ات  ینمـشد  نیا  و  تسا ؛ هدرک  ریذپانبانتجا  نانآ  یارب  یمالـسا ، یروھمج 

. تشاد

ماجرب  / ٠٧/٢٩/١٣٩۴ یارجا  تامازلا  هرابرد  روھمجسیئر  هب  بالقنا  ربھر  همان 

ناریا یمالسا  یروھمج  تیوھ  تیھام و  یندشنمامت ، تموصخ  نیا  لماع  هک  دنھدیم  صیخشت  حوضوب  اھتلم ، زا  یرایسب  یمومع  راکفا  ملاع و  یسایس  نارظنبحاص 

یبلطهداـیز و ربارب  رد  یگداتـسیا  رابکتـسا ، هطلــس و  ماـظن  اـب  تفلاـخم  رد  یمالــسا  قـح  رب  عـضاوم  رب  یگداتــسیا  تـسا . یمالــسا  بـالقنا  زا  هتــساخرب  هـک  تـسا 

یاھهورگ نیطـسلف و  تلم  زا  هفقویب  عاـفد  لقتـسم ، یاـھتلم  بوکرـس  یئاطـسو و  نورق  یاـھیروتاتکید  زا  اـکیرمآ  تیاـمح  یاـشفا  فیعـض ، یاـھتلم  هب  یزادـناتسد 

دـض رب  ار  اکیرمآ  یهدحتم  تالایا  میژر  ینمـشد  هک  دنھدیم  لیکـشت  ار  یاهدـمع  یاھملق  تسینویھـص ، بصاغ  میژر  رـس  رب  دنـسپایند  یقطنم و  دایرف  ینھیم ، تمواقم 

دھاوخ همادا  دنک  سویام  ار  نانآ  دوخ ، رادیاپ  ینورد و  تردق  اب  یمالسا  یروھمج  هک  یماگنھ  ات  ینمـشد  نیا  و  تسا ؛ هدرک  ریذپانبانتجا  نانآ  یارب  یمالـسا ، یروھمج 

. تشاد

یقرش  / ١١/٢٨/١٣٩۴ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

تلم تسا . هار  اھنت  نیا  روشک ؛ ینورد  تیوقت  و  نموم ، هزیگنارپ و  ناناوج  نتفرگ  راکهب  مدرم ، یناـمیا  یاـھهزیگنا  ظـفح  مدرم ، یرادـیب  زا  تسا  تراـبع  روشک  راـک  جـالع 

هار نیا  دوشب . رتیوق  زورهبزور  شنامیا  همھ ، زا  رتالاب  دوشب و  یوق  شایتیریدم  یاھهاگتـسد  دوشب ، یوق  شملع  دوشب ، یوق  شداصتقا  دوشب ؛ یوق  نورد  زا  دیاب  ناریا 

دوبان دـننکب و  نیمز  زا  دوب  یکیراب  لاھن  کی  هک  یزور  نآ  ار ، بالقنا  نیا  دنتـساوخیم  ینانمـشد  و  تسا . هتفر  ناریا  تلم  زورما  ات  هک  تسا  یھار  ناـمھ  نیا  تسا ؛ جـالع 

(١ (؛ اھبر نذاب  نیح  لک  اھلکا  یتوت  آمـسلا *  یف  اھعرف  تباث و  اھلـصا  هبیط  هرجـشک  روانت : تخرد  کی  هب  تسا  هدش  لیدـبت  کیراب  لاھن  نامھ  زورما  دنتـسناوتن ، دـننک و 

ییادصکی دننک ، ظفح  ار  ناشدوخ  یگچراپکی  دننک ، ظفح  ار  ناشدوخ  داحتا  مدرم  دـشاب . بالقنا  ندـنکفارب  رکف  هب  هک  دـنکیم  طلغ  نمـشد  زورما  تسا . نیا  بالقنا  زورما 

یارب ادخ و  رطاخهب  ار  راک  دنروشک ، نیا  تشونرس  هب  دنمهقالع  هک  روشک  مرتحم  نیلوئـسم  دننک ؛ ظفح  بالقنا  یاھنامرآ  بالقنا و  لوصا  بالقنا و  زا  عافد  رد  ار  ناشدوخ 

. دننک هیکت  دننک و  دامتعا  یلخاد  یاھورین  هب  دنھدب ؛ ماجنا  مدرم  یارب  ادخ  یاضر 

« ازنورد رادتقا   » 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 11هاگياپ  هحفص 9 
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نورد زا  یلم  داصتقا  رگا  دـینکن ؛ شومارف  ار  ییازنورد  نیا  اما  میـشکب ، راـصح  روشک  رود  متفگن  تقوچـیھ  نم  تسا . ارگنورب  ازنورد و  یتواـقم  داـصتقا  میاهتفگ  اـم  هتبلا 

ییازنورد شیانعم  هک  یلماعت  هنادنمـشوھ و  لماعت  اما  تسا  بوخ  یلیخ  یداصتقا  یاھهنیمز  رد  ایند  اب  لـماعت  هلب ، دیـسر . دـھاوخن  ییاـج  هب  دـنکن ، ناروف  دـشوجن و 

اھامـش یھلا ، لـضف  هب  یھلا و  قیفوت  هب  زیزع ! یاـھناوج  دـننک . تکرح  هنارایـشوھ  هناـھاگآ و  دنتـسیاب و  نیلوئـسم  دتـسیاب ، تلم  هک  تسا  نیا  شھار  دـشاب . داـصتقا 

. دننکب تسناوت  دنھاوخن  یطلغ  چیھ  ناریا  یمالسا  یروھمج  لابق  رد  اکیرمآ ، نیدحتم  یهمھ  اکیرمآ و  زا  رتگرزب  اکیرمآ و  هک  ار  یزور  نآ  دید  دیھاوخ 

یقرش  / ١١/٢٨/١٣٩۴ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

تلم تسا . هار  اھنت  نیا  روشک ؛ ینورد  تیوقت  و  نموم ، هزیگنارپ و  ناناوج  نتفرگ  راکهب  مدرم ، یناـمیا  یاـھهزیگنا  ظـفح  مدرم ، یرادـیب  زا  تسا  تراـبع  روشک  راـک  جـالع 

هار نیا  دوشب . رتیوق  زورهبزور  شنامیا  همھ ، زا  رتالاب  دوشب و  یوق  شایتیریدم  یاھهاگتـسد  دوشب ، یوق  شملع  دوشب ، یوق  شداصتقا  دوشب ؛ یوق  نورد  زا  دیاب  ناریا 

دوبان دـننکب و  نیمز  زا  دوب  یکیراب  لاھن  کی  هک  یزور  نآ  ار ، بالقنا  نیا  دنتـساوخیم  ینانمـشد  و  تسا . هتفر  ناریا  تلم  زورما  ات  هک  تسا  یھار  ناـمھ  نیا  تسا ؛ جـالع 

(۵ (؛ اھبر نذاب  نیح  لک  اھلکا  یتوت  آمـسلا *  یف  اھعرف  تباث و  اھلـصا  هبیط  هرجـشک  روانت : تخرد  کی  هب  تسا  هدش  لیدـبت  کیراب  لاھن  نامھ  زورما  دنتـسناوتن ، دـننک و 

ییادصکی دننک ، ظفح  ار  ناشدوخ  یگچراپکی  دننک ، ظفح  ار  ناشدوخ  داحتا  مدرم  دـشاب . بالقنا  ندـنکفارب  رکف  هب  هک  دـنکیم  طلغ  نمـشد  زورما  تسا . نیا  بالقنا  زورما 

یارب ادخ و  رطاخهب  ار  راک  دنروشک ، نیا  تشونرس  هب  دنمهقالع  هک  روشک  مرتحم  نیلوئـسم  دننک ؛ ظفح  بالقنا  یاھنامرآ  بالقنا و  لوصا  بالقنا و  زا  عافد  رد  ار  ناشدوخ 

. دننک هیکت  دننک و  دامتعا  یلخاد  یاھورین  هب  دنھدب ؛ ماجنا  مدرم  یارب  ادخ  یاضر 

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

مارتحا تسا  روبجم  دراذگیم ؛ مارتحا  دشاب  یوق  دشاب و  ینغ  هک  یروشک  هب  ایند  مینک . ادیپ  انغتسا  مینک و  تیوقت  نورد  رد  ار  نامدوخ  ام  هک  تسا  نیا  تسرد  هار  بخ ،

دنتـسیایم و اـم  یهزاورد  تشپ  دـنیآیم  اـھنیمھ  دنـشکیم ، هناـشوخاش  دـنراد  زورما  هک  یناـسک  ناـمھ  دـشاب ، ینغ  دـشاب و  یوق  یمالـسا  ناریا  روـشک  رگا  دراذـگب .

هتـشاد تسا  نکمم  هدـنیآ  رد  الاح  هتـشادن ؛ ام  یارب  نونکات  یتبثم  یانعم  چـیھ  تسھ ، نالا  هک  ییاھدـمآوتفر  نیا  هداتفین ؛ قاـفتا  نـالا  اـت  هتبلا  دـننکیم . یـشکتنم 

اجنیا شیپ  یدنچ  نیمھ  هک  ییاسور  نایاقآ  نیا  زا  رگید  یکی  هب  زاب  نم  مھ  ار  نیا  هتشادن .]  ] یرثا چیھ  هتـشاد ، دوجو  هک  ییاھدمآوتفر  نیا  نالا  ات  اما  منادیمن -  - دشاب

کی رـس  دینک  مھافت  دینک ، هرکاذـم  دینیـشنب  هک  درادـن  یاهدـیاف  ذـغاک  یور  دـشاب ؛ مولعم  نیمز  یور  دـیاب  هک  متفگ  دنتـشاد - روضح  مھ  یناحور  رتکد  یاقآ   - دـندوب هدـمآ 

نیا دریگیم ؛ ماجنا  دراد  یراک  هچ  دتفایم ؛ دراد  یقافتا  هچ  هک  دشاب  مولعم  نیمز  یور  دیاب  اجنالف ، تقفاوم  هب  دینک  شطورشم  دنکن و  ادیپ  ققحت  مھ  دعب  هک  ییاھزیچ 

دیاب ام  هک  دھدیم  ناشن  یمالسا  یروھمج  یهلاس  یهبرجت ٣٧ دنک . ادیپ  ققحت  راک  نیا  دننکیم ، دنراد  نایاقآ  هک  یایریگلابند  اب  هللااشنا  میراودیما  هتبلا  هدشن . الاح  ات 

یملع ظاحل  زا  مینک ، یوق  یگنھرف  ظاحل  زا  مینک ، یوق  یداصتقا  ظاحل  زا  مینک ، یوق  یـسایس  ظاـحل  زا  مینک ، یوق  یرکف  ظاـحل  زا  مینک ؛ یوق  مینک ، تیوقت  ار  ناـمدوخ 

. تسا اھنیا  هب  ایند  رد  تلم  کی  تزع  زورما  درک ؛ میھاوخ  ادیپ  تزع  اعبط  میدش ، یوق  یتقو  مینک . یوق 

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 

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 
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