
دھاش  / ١٣/١٣٧٠/٠۶ زاتمم  نادنزرف  رادید  رد  تانایب 

ندادسرد و یارب  ملعم  هن  هاگـشناد ، رد  هک  تسا  نیا  شیانعم  یملع  داسف  یملع . داسف  ای  دشاب ، یقالخا  داسف  تسا  نکمم  مینکیم ، ضرف  هاگـشناد  رد  هک  یداسف 

یقالخا داسف  تساھدادعتـسا . دشر  مدع  ندیمھفن و  ندیمھفدب و  ندـمآراب ، داوسیب  هجیتن ، دـنک . یزوسلد  نتفرگدای  یارب  وجـشناد  ملعتم و  هن  دـنک ، یزوسلد  نداددای 

اب شاهجیتن  مھ  نیا  دـھدن . شرورپ  دوخ  رد  ار  مزال  نامیا  هزیگنا و  تریغ و  فرـش و  تفارـش و  یقالخا ، ظاحل  زا  دـناوخیمن ، ای  دـناوخیم  سرد  هکنآ  هک  تسا  نیا  شیاـنعم 

. رتدب یھاگ  مھ  دیاش  تسا ؛ یکی  لوا  قش 

حیجرت یدوخ  رب  ار  نمـشد  هک  یملاع  نآ  دشاب ، هتـشادن  ار  دوخ  ینید  یلم و  یاھـشزرا  اھنامرآ و  تلم و  روشک و  زا  عافد  تریغ  تیمح و  دـشابن ، فیرـش  هک  یملاع  نآ 

، هاگـشناد حالـصا  سپ ، دنزیم . همدص  رتشیب  دوریم و  یدزد  هب  غارچ  اب  هک  تسا  یدزد  نامھ  تسا ؛ رتدب  یلھاج  رھ  زا  دھدب ، رارق  تلم  نمـشد  رایتخا  رد  ار  دوخ  دھدب و 

. تسا تیمھا  لوا  یهجرد  رد 

ناملعم  / ١٣٧٣/٠٢/١٣ نارگراک و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رکف هب  طقف  هک  یناسک  ینعی  دوس ، لھا  یاھمدآ  هتبلا  تسا . یجراـخ  تاعونـصم  زا  رتھب  یرایـسب ، دراوم  رد  اـم  یلخاد  تاعونـصم  دـینیبیم  دـینک ، هاـگن  امـش  هک  زورما 

ای تاـجناخراک  کراـم  اـم  یلخاد  تاعونـصم  زا  یـضعب  رب  دـننکیمن ، هجوت  اـیند  رد  ناریا  تلم  ىعاـمتجا  شزرا  ینید و  یلم و  تریغ  هب  چـیھ  دنتـسھ و  دوخ  دوس  بیج و 

. دننکیم رکف  دنروآ  تسد  هب  دنناوتیم  هک  یلوپ  هب  طقف  یبساک  نیا  زا  اھنآ  دنراذگیم . شورف  ضرعم  هب  ییاپورا  یاھرازاب  رد  ار  اھنآ  دننزیم و  ار  ایند  فورعم  یاھھاگشورف 

ناملعم  / ١٣٧٣/٠٢/١٣ نارگراک و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هک دزاسب  یاهنوگ  هب  ار  روشک  نیا  دوش و  لمع  دراو  دوخ  تریغ  شالت و  همھ  اـب  یناریا -  ملعم  یناریا و  هدـننک  دـیلوت  یناریا ، ناوج  یناریا ، رگراـک  زا  معا  ناریا -  تلم  رگا 

دھاوخ روشک  نیا  هدـنیآ  زورما و  هب  یگرزب  تمدـخ  هچ  دـینیبب  دـشابن ، نییاپ  تمیق  نیا  اب  مھ  نآ  دوخ ، تفن  شورف  جاتحم  یفرـصم ، یاھزاین  تادراو و  تارداص و  رطاخ  هب 

! دوب

شترا  / ٠١/٣٠/١٣٧۴ لنسرپ  ناھدنامرف و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رایشوھ دیاب  هک  یناسک  ىرایشوھ  دعب ، هجرد  رد  و  افو ؛ یدنبیاپ و  یلم ، ینید و  تریغ  یمالسا ، نامیا  لوا ، هجرد  رد  تسا ؟ هدرک  شالت  یلماع  هچ  نمـشد ، لباقم  رد 

. دنشاب

رطف  / ١٢/٠١/١٣٧۴ دیع  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

تلود ینعی  یناھج -  رابکتسا  سار  دنکیم ، کمک  وا  هب  هک  یتسد  نآ  اما  تسا ؛ مسینویھص  بصاغ و  لیئارسا  دنکیم ، ادیپ  شرتسگ  هک  یناطرـس  هدغ  نآ  تسا  یھیدب 

یاھهنحص رد  روضح  لمع و  نایب و  اب  ام ، رایشوھ  هاگآ و  تریغ و  اب  عاجش و  زیزع و  تلم  هک  نانچمھ  دننک ؛ شومارف  ار  هتکن  نیا  دیابن  ناملـسم ، یاھتلم  تسا . اکیرما - 

. دنادرگیم رب  وا  دوخ  هب  ینھدوت ، تروص  هب  ار  نآ  دنکیمن و  لمحت  ار  اکیرما  راشف  هک  تسا  هدرک  تباث  مزال ، یاھهنحص  رگید  یسایس و 

مود تسیب و  زور  رد  دـیدز . ینھد  وت  دـننک ، وحم  اھنھذ  اھهرطاخ و  زا  ار  فیرـش  سدـق  نیطـسلف و  مان  دـنھاوخیم  هک  یناسک  بالقنا و  نانمـشد  اکیرما و  هب  تلم ، امش 

رگید راب  دراد ، غارـس  تلم  نیا  رد  ایند  هک  ینامیا  تریغ و  تعاجـش و  هزیگنا و  قوش و  روش و  همھ  اب  دوجو و  همھ  اب  ناریا  مدرم  ناـضمر ، هاـم  نیا  سدـق  زور  هاـم و  نمھب 

. یسانش عقوم  نیا  رب  نیرفآ  یھاگآ . یرایشوھ و  نیا  رب  ابحرم  نامیا . قوش و  روش و  نی  ارب  ابحرم  ناریا . تلم  امش  رب  ابحرم  دناهداتسیا . هک  دنداد  ناشن 

سدقلاقیرط  / ٠٢/٠٣/١٣٧۶ رونام  رد  رضاح  یاھورین  رادید  رد  تانایب 

ییاھرونام نیا  همھ  تسا . هداد  رارق  تیرشب  مشچ  لباقم  رد  رمتسم  روط  هب  ار  یناسنا  یماظن و  یسایس و  گرزب  رونام  کی  بالقنا ، هلاس  هدجھ  نارود  رد  ناریا  تلم 

نآ زا  یئزج  دـیآیم ، دوجو  هب  اج  نآ  اجنیا و  رد  ییاھیگدامآ  داجیا  اھنیرمت و  تروص  هب  زورما  دادـیم و  ناشن  دربن  یاـھهھبج  رد  یعقاو  تروص  هب  ار  دوخ  گـنج ، لوط  رد  هک 

هدافتسا دریگ و  هرھب  شاهنادنمتفارش  یگدنز  یانب  یارب  دوخ ، هدادادخ  یاھورین  زا  تسا  هتفرگ  میمصت  هک  یتلم  تردق  شیامن  ینعی  نیا ، تسا . ناریا  تلم  میظع  رونام 

تـسد هاـتوک ، نانمـشد  تسد  دـیوگب : دـھاوخیم  تسا و  هتفھن  وا  دـیاقع  خـیرات و  دوـجو و  رد  هک  یفرـش  ساـسحا  اـب  دوـخ و  یلم  تریغ  اـب  تلم ، کـی  ینعی  نـیا ، دـنک .

. دنورب یرانک  هب  یناسنا  یاھشزرا  لیاضف و  دض  عقوترپ و  یاھتردق  ملاع و  ناربکتسم  هاتوک ، نازواجتم 

سدقم  / ١٣٧٧/٠٧/٠٢ عافد  هتفھ  رد  نادیھش  تشادگرزب  زور  تبسانم  هب  مایپ 

نامتک ار ، زیزع  ینیمخ  ناروای  یهنامولظم  ناشخرد و  تیناقح  هک  دوب ، نیا  ناش  یعس  همھ  سدقم  عافد  نارود  رد  صوصخب  بالقنا و  زاغآ  زا  هک  مرجم ، یاھتسد  زورما ،

دنھاوخن قفوم  کشیب  یلو  دـننک ، اھر  یـشومارف  یداو  رد  ار  اھنآ  و  دـنرپسب ، هناضرغم  تاغیلبت  یاھد  اب  دـنت  تسد  هب  ار ، گنج  نارود  یاھهرطاخ  هک  دـننآ  راک  رد  دـننک 

رد رگید  رابکی  دنھدیم ، لیکشت  ار  ناریا  تلم  میظع  یهندب  هک  حلاص  رویغ و  ناناوج  صوصخب  مالسا  بالقنا و  نانموم  میظع  لیخ  یهناقداص  نامیا  تریغ و  تمھ و  دش .

. درک دنھاوخ  رارکت  ار ، مولظم  قح  نآ  دای  مان و  ایحا  یهبرجت  خیرات 

هعمجزامن  / ١٣٧٨/٠٧/٠٩ یاھهبطخ  رد  تانایب 

، لیـصا یتـلم  تلم ، اـما  جـنررپ -  لاـس  هدزناـپ  دیـشک -  لوـط  لاـس  هدزناـپ  داـتفا ، شورخ  هب  تفاـی و  جوـمت  میظع  سوناـیقا  نیا  هک  یزور  اـت  درک ، عورـش  ماـما  هک  یزور  ز 

رد ار  دوخ  تیـصخش  تسناوت  دوش ؛ دـنلب  دـھد و  تاجن  یگدولآباوخ  یریدـخت و  تلاح  نآ  زا  ار  دوخ  تسناوت  دوب و  نید  اب  تریغ و  اـب  گـنھرف ، اـب  دادعتـسا ، اـب  رادهشیر ،

. دھد ناشن  ریخا -  لاس  ود  یکی ، رد  صوصخب  هزرابم -  نارود 

نایوجشناد  / ١٣٧٨/٠٨/١٢ نازومآشناد و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ینید ساسحا  دراد ، یرابکتـسا  یوخ  حور و  اب  هلباقم  رد  تلم  کی  هک  یـساسحا  نیلوا  دـینک ، هجوت  دـیاب  تسا ؟ دـب  رابکتـسا  ارچ  دـندرک و  هزرابم  رابکتـسا  اب  مدرم  ارچ 

تلم نآ  یلم  تیوھ  دیدرگ ، طلـسم  روشک  نآ  رب  دش و  یروشک  دراو  یتقو  رابکتـسا  نوچ  تسا ؛ دوجو  ساسحا  تیوھ و  ساسحا  تسا ؛ یلم  تریغ  ساسحا  تسین ؛

دراو هک  مھ  لوا  رابکتـسا ، تسا . تلم  نآ  تیوھ  راکنا  عرف  اھنیا  همھ  اـما  دـنکیم ؛ تلاـخد  روشک  نآ  یـسایس  روما  رد  دـنکیم ، تراـغ  ار  روشک  نآ  عباـنم  دـنکیم . راـکنا  ار 

فدـھ هک  ار  یزیچ  نآ  دـش ، دراو  یتـقو  دوشیم . دراو  فلتخم  یاـھهناھب  هب  دـیآیمن ؛ هک  روـطنیا  منک ؛ راـکنا  ار  مدرم  امـش  یلم  تیوـھ  اـت  میآـیم  نم  دـیوگیمن  دوـشیم ،

ناـمھ دریگیم ؛ دوخ  تشم  رد  دـنکیم و  بلـس  تلم  نآ  زا  ار  زیچ  همھ  داـصتقا و  تموـکح ، لالقتـسا ، هدارا ، نید ، تاداـقتعا ، گـنھرف ، ینعی  تسا . یلم  تیوـھ  دریگیم ،

. دوب هداتفا  قافتا  بالقنا  زا  لبق  ناریا  رد  هک  یزیچ 

مالسلاهیلع  / ١٣٧٩/٠٩/٠۶ یلع  ماما  یرسفا  هاگشناد  رد  یشودرس  یاطعا  مسارم  رد  تانایب 

« يلم تریغ   » 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 5هاگياپ  هحفص 1 
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زا یلیخ  نایم  اھروشک و  زا  یرایـسب  رد  درادن . یجراخ  ققحت  تقیقح  نیا  اج  همھ  اما  دنـشاب ؛ روشک  نآ  مدرم  تزع  تریغ و  دامن  دـیاب  یروشک  رھ  رد  حلـسم  یاھورین 

هنافـساتم مھ  ام  روشک  رد  زور  کی  دـنریگیم . رارق  مھ  نآ  لباقم  هطقن  هکلب  دنتـسین ، یلم  تریغ  یلم و  رورغ  یلم و  تزع  رھظم  طـقف  هن  ناشحلـسم  یاـھورین  اـھتلم ،

عفانم ظفاح  حلـسم ، یاـھورین  هک  دـشیم  یزیرهماـنرب  شـالت و  یعـس و  هکلب  دـندادیمن ، ناـشن  ار  تلم  نیا  تزع  طـقف  هن  حلـسم  یاـھورین  ینعی  دوب ؛ رارق  نیا  زا  بلطم 

. دنشاب نارگید  ناگناگیب و 

نازرواشک  / ١٣٨٠/١٠/١٢ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

مزع و تعاجش و  دیما و  اب  میناوتب  دیاب  ام  تسا . نامدوخ  زا  میراد ، راظتنا  هک  هچنآ  دنکن . ینمشد  نمشد ، هک  میرادن  مھ  عقوت  میـشاب ؛ هتـشادن  نمـشد  میرادن  عقوت  ام 

لضف هب  ادخ و  دیما  هب  مینک . نامیشپ  ندرک  ینمشد  زا  ار  نمشد  میرادرب و  تلم  نیا  هار  رس  زا  ار  اھینمشد  اھنمشد و  همھ  یھلا  لضف  هب  ادخ ، هب  لکوت  تدحو و  هدارا و 

رد ناریا  تلم  هک  تسا  یریظنمک  ىراوـگرزب  هـب  مدرم و  تریغ  مزع و  ناـمیا و  هـب  اـم  دـیما  داد . دـھاوخ  ناـشن  ار  نـیا  هدـنیآ  هللااـشنا  درک و  میھاوـخ  میناوـتیم و  اـم  یھلا 

. دنک یثنخ  ار  نمشد  یاھهئطوت  هتسناوت  دوخ  یرایشوھ  یگداتسیا و  روضح و  شالت و  اب  تسا و  هداد  ناشن  فلتخم  یاھنارود 

ادھش  / ١٣٨١/٠٣/٠١ یاھهداوناخ  نارگراثیا و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

روطنیا نمـشد  هک  یلاح  رد  تسات . ود  نیا  زا  یکی  دنتـسین ؛ دـلب  ار  تریغ  یابفلا  ای  دـننادیمن ، یزیچ  تسایـس  یابفلا  زا  ای  دـننزیم ، اکیرما  اب  هرکاذـم  زا  مد  هک  یناسک 

، دـنک مادـقا  نآ  عفاـنم  روشک و  نیا  ماـظن و  نیا  هیلع  دـھاوخیم  هک  دـیامنیم  مھ  حیرـصت  دـنکیم ، تناـھا  ناریا  تلم  هب  روطنیا  دـنزیم ، فرح  هناربکتم  روطنیا  دـنکیم ، مخا 

تریغ و هب  تناھا  نیا  مینک !؟ شھاوخ  مینک ، تساوخ  رد  مینک ، تبحـص  اھنآ  اب  میوش ، کیدزن  میورن ، میورب ، مینک ؛ راک  هچ  دـنیوگیم : هنانوبز  هنـالیلذ و  اـجنیا  رد  یاهدـع 

مھف دض  تسرد  نیا  هن ، دنھدب ؛ دوخ  راک  هب  یسایس  مھف  زا  یباعل  گنر و  دننکیم  یعس  تسین . یرادمتسایس  نیا  تسا ؛ یتریغیب  هناشن  نیا  تسا ؛ ناریا  مدرم  تزع 

. تسا یسایس 

یقرش  / ١٣٨١/١١/٢٨ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

یتاغیلبت یاھلاجنج  زا  یراوآ  ریز  ار  مدرم  یلم  تریغ  ینید و  تریغ  یاھهناشن  بالقنا و  یاھراگدای  هک  هدرک  زکرمتم  ار  دوخ  یعس  همھ  یناھج ، بلطرادتقا  یاھتسایس 

تزع و مچرپ  هک  ار  ییاھزیچ  ینعی  دننکیم ؛ لمع  یناطیـش  تسایـس  نآ  لباقم  هطقن  تسرد  رایـشوھ ، هاگآ و  یاھناج  رادیب و  یاھلد  اما  دربب . اھدای  زا  دنک و  ناھنپ  دوخ 

مان و نیا  اجنیا -  رد  عامتجا  ینالوط و  هار  نیا  ندمآ  دوخ -  تکرح  نیا  اب  امـش  تسا و  لیبق  نیا  زا  نمھب  مھنوتسیب  دنرادیم . هگن  تسد  رـس  رب  تسا ، تلم  نیا  راختفا 

: منکیم ضرع  ناجیابرذآ  زیربت و  مدرم  هب  باطخ  دیتسھ و  اجنیا  رد  هک  ینازیزع  امش  هب  باطخ  هدنب  تسا . یرادیب  اتقیقح  نیا  دیرادیم . هگن  هدنز  ار  دای 

ناسخایوا ناجیابرذآ !

ناسخایاد ابالقنا 

ملھچ نیتسار ، یقیقح و  نازراـبم  زیربـت و  عاجـش  مدرم  دروآ . دوجوهب  لاـس ١٣۵۶  رد  ار  نمھب  مھنوتسیب  هثداـح  هک  دوب  یرادـیب  نیمھ  دراد و  شزرا  یلیخ  یرادـیب  نیا 

مدرم مایق  بوکرس  اب  هک  درکیم  لایخ  توغاط  میژر  تساوخیم . یرایشوھ  لمع ، نیا  دروآرد . تکرح  هب  ار  بالقنا  تقیقح  رد  هک  دنتفرگ  تسد  رس  رب  نانچ  ار  مق  یادھش 

دـندروآ و دوجوهب  روشک  حطـس  رد  نمھب  مھنوتسیب  رد  ار  میظع  تکرح  نآ  مق و  یادھـش  ملھچ  دنتـشاذگن و  اھیزیربت  اما  دـش . مامت  هلاسم  لاس ، نآ  ىد  مھدزون  رد  مق 

زیربت و مدرم  لیاصخ ، تافص و  نیا  هعومجم  یراکادف . یرگراثیا و  مھ  یلم و  ینید و  تریغ  مھ  تسا ، یرایـشوھ  مھ  تسا . یرایـشوھ  نیا  دنتخادنا . هار  هب  ار  نافوت  نآ 

یسیلگنا یناپمک  اب  هزرابم  وکابنت و  میرحت  هثداح  رد  دوب . روطنیمھ  مھ  هطورشم  زا  لبق  ثداوح  رد  هطورشم و  ثداوح  رد  بالقنا ، زا  لبق  تسا . هدرک  زاتمم  ار  ناجیابرذآ 

؟! تسا یندش  شومارف  قباوس  نیا  رگم  دوب . زیربت  گرزب  ملاع  دھتجم » داوج  ازریم  جاح   » موحرم زیربت و  هزرابم ، یاھروحم  زا  یکی  ناریا ، رب  سیلگنا  یداصتقا  هطلس  و 

اما دسرب ؛ هجیتن  هب  اھنآ  یرگهنتف  اجنآ  رد  هک  دنتشاد  ناجیابرذآ  زیربت و  هب  یدایز  دیما  دندرک ، داجیا  هنتف  روشک  زا  هطقن  رھ  رد  دش و  عورـش  اھهنتف  هک  مھ  بالقنا  زا  دعب 

هتـسجرب یاھتیـصخش  ناتـسا ، نیا  ماقم  یلاع  یادھـش  مھ ، ناجیابرذآ ، رد  یرادـنید  بالقنا و  تمظع  هناـشن  دـنداد . ناـجیابرذآ  زیربت و  مدرم  دوخ  ار  اـھهنتف  نیا  باوج 

موحرم میراد ؛ بارحم  دیھـش  ود  زیربت  رد  اما  میاهتـشاد ، بارحم  یادھـش  مھ  رگید  یاھرھـش  رد  تسا . بارحم  دیھـش  ود  ماقمالاو و  نویناحور  اجنآ ، یـسایس  یملع و 

. تسا تلم  کی  ىساسا  تکرح  ىلصا  روتوم  نیا ، امھماقمهللا . یلعا  یندم »  » دیھش موحرم  و  یضاق »  » دیھش

هاگآ دیاب  یتلم  نینچ  دراد . جایتحا  اھزیچ  نیمھ  هب  دنک ، ادیپ  تاجن  تیغاوط  طلست  رابتبکن  راثآ  همھ  زا  یداوسیب و  ندنام ، هطلس  ریز  تلذ ، رقف ، زا  هکنیا  یارب  تلم  کی 

تلم نآ  رد  تسا -  یگدنز  یاھنادیم  همھ  رد  ناسنا  کی  توق  هیام  هک  نید -  دنک ، مادقا  عقوم  هب  دمھفب و  ار  زیچ  همھ  عقومهب  دشاب ، هتـشاد  لیلحت  تردق  دشاب ، رادیب  و 

زورما دوب ، هتشذگ  رد  تسھ . مدرم  امش  رد  تافـص  نیا  دشابن . رورپنت  لبنت و  دشاب و  هدنز  وا  رد  تسا ، تلم  کی  یلم  ینید و  تیوھ  ظفح  هیام  هک  تریغ  دشاب ، قیمع 

. دننک هزرابم  تایصوصخ  نیمھ  اب  دنھاوخیم  تلم  نیا  نانمشد  زورما  دش و  زوریپ  ناریا  تلم  هک  دوب  تایصوصخ  نیمھ  اب  دوب . دھاوخ  مھ  هدنیآ  رد  یھلا  لضف  هب  تسھ و 

، مدرم تدـحو  مدرم ، یلم  ینید و  تریغ  اـب  هزراـبم  تسا ، مدرم  یھاـگآ  اـب  هزراـبم  تسا : تلم  کـی  تکرح  روـتوم  هک  تـسا  ییاـھزیچ  نـیمھ  اـب  رابکتـسا  زورما  هزراـبم 

تلم اما  دـنکیم . رپ  ناریا  تلم  هیلع  ار  نکمم  یاھاضف  همھ  نمـشد  یتاغیلبت  یاھقوب  تسا و  یتاـغیلبت  هزراـبم  نمـشد ، هزراـبم  زورما  تسا . مدرم  تمواـقم  یرگراـثیا و 

دنناوتیمن هک  ناریا  تلم  دوخ  زا  دننک . راکنا  نامتک و  اھیرازگربخ  دیراذگب  دـیدید ؟! ار  نمھب  مودوتسیب  لاسما  درادـیمنرب . هتـشادنرب و  دوخ  لیـصا  یاھـشزرا  زا  تسد  ناریا 

انتعا دروم  دنرواین و  دای  هب  ار  بالقنا  هرطاخ  مدرم  هک  دنتشاد  راظتنا  هایس  خاک  نانیشنخاک  یناھج و  رابکتسا  نارادمدرس  هک  یتقو  نامھ  رد  تسرد  لاسما  دننک ! نامتک 

تزع و لالقتـسا و  هب  نموم و  دوخ  هار  هب  دنھاگآ ؛ رادیب و  هک  دنداد  ناشن  دندمآ و  نادیم  هب  مامتھا  طاشن و  تردق و  توق و  اب  روشک  یاھرھـش  همھ  رد  مدرم  دنھدن ، رارق 

. دنتسھ دنمهقالع  دوخ  راختفا 

١٣٨٢/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدراھچ  مسارم  رد  تانایب 

اھنآ اب  گنج  یسک  رگا  دنوریمن ، گنج  تمس  هب  هکنیا  نیع  رد  دنرادروخرب ، یدرمناوج  تریغ و  زا  روشک  نیا  رد  هک  یداحآ  همھ  مھ  تلود ، مھ  نالووسم ، مھ  تلم ، مھ 

. درک دنھاوخ  دروخرب  تخسرس  هنادنمتردق و  رایسب  وا  اب  درک ، باختنا  ار 

شترا  / ٢٩/١٣٨٢/٠۶ هناگهس  یاھورین  ناگتخومآشناد  رادید  رد  تانایب 

هتـشاذگ و هعیدو  هـب  تـلم  کـی  نورد  رد  لاـعتم  دـنوادخ  هـک  ییاـھورین  زا  هدافتـسا  دوـخ و  هـب  هـیکت  یگداتـسیا و  هار  اـی  دناهتـشاد : شیپ  رد  ار  هار  ود  زا  یکی  طـقف  اـھتلم 

یتیافکیب رثا  رب  اھتلم  زا  یضعب  تشونرس  هکنانچنآ  تلذ ؛ میلست و  ای  مزال و  تعاجـش  تریغ و  نداد  ناشن  ینادراک و  لیـصحت  هداد و  لیکـشت  ار  اھنآ  ریاخذ  نیرتشزرااب 

. دش هدز  مقر  نینچ  اھنآ  نالووسم  یاھیزروعمط  ای 

یمالسا  / ١٣٨٣/٠٣/٠۶ یاروش  سلجم  یهرود  نیمتفھ  راک  هب  زاغآ  تبسانم  هب  مایپ 

نانآ و هناھلبا ی  هناربکتسم و  تاکیرحت  قارع و  رد  یسیلگنا  یئاکیرمآ و  رگلاغشا  زواجتم و  یاھورین  روضح  دربیم . رـس  هب  یئ  هژیو  طئارـش  رد  ام  هقطنم ی  روشک و  زورما 

یمالـسا و یروھمج  هاگیاج  فیعـضت  هک  اھدیدھت  یخرب  تسا . هدروآ  دیدپ  یـساسح  تیعـضو  ناناملـسم ، یلم  تریغ  ینید و  تاساسحا  نتخاس  راد  هحیرج  صوصخب 

. دوش یم  هدز  نماد  زین  تسا ، هتفرگ  فدھ  ار  یروانف  شناد و  دنور  فقوت  ای  یدنک 

« يلم تریغ   » 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 5هاگياپ  هحفص 2 
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نادمھ  / ١۵/١٣٨٣/٠۴ ناتسا  مدرم  رادید  رد  تانایب 

نیا رگا  دنناد  یم  اھنآ  دنراد . عمط  مشچ  دنتـسھ -  ام  تردـق  عبانم  هک  یناسنا -  عبانم  هب  دنـشاب ، هتـشاد  عمط  مشچ  ام  یعیبط  عبانم  هب  هک  نآ  زا  شیب  ام  نانمـشد 

زا ار  راکتبا  راـک و  طاـشن  رگا  دـھدب ، تسد  زا  ار  دوخ  یگتـسبمھ  تدـحو و  ناـمیا و  یلم و  تریغ  تلم  کـی  رگا  دوش ، هتفرگ  تلم  کـی  تسد  زا  یعاـمتجا  یاـھ  هیاـمرس 

وا رب  دنناوت  یم  دنیوگب ، روز  وا  هب  تحار  دنناوت  یم  تفرگ ؛ دھاوخ  رارق  نانمـشد  سرتسد  رد  الماک  دھدب ، تسد  زا  ار  دوخ  تفرـشیپ  هب  ور  ىملع  تکرح  رگا  دھدب ، تسد 

. دننک تراغ  مھ  ار  وا  یدام  یعیبط و  عبانم  دنناوت  یم  دننک ، ادیپ  هطلس 

یجیسب  / ٠٣/٠۵/١٣٨۴ نایوجشناد  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تیثیح و تلم و  نطو و  کاخ و  دشیم  هتفگ  اھنآ  هب  رگا  هک  دندوب  یناسک  ام  روشک  رد  دشیم ، دـیدھت  یماظن  شوپهمکچ  نارازھ  یهلیـسوهب  ام  یاھزرم  هک  مھ  یزور  نآ 

سپ دراد . دوجو  یزاین  نینچ  هک  درکیمن  سح  دوبن و  زاین  نیا  هب  شاساوح  تسا ! شوخ  تلد  اباب ، ورب  تفگیم  نکب ، یراک  ایب  مھ  وت  دـننکیم ، بوکدـگل  دـنراد  ار  ام  تریغ 

. تسا زاین  ساسحا  لوا ،

١٣٨۴/٠٣/١٠ /  ( هر ) ینیمخ ماما  لاحترا  درگلاس  مسارم  یرازگرب  داتس  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

هب هک  یناسک  الاو  هدوب ؛ هار  نیا  هب  دـقتعم  یھللابزح و  نموم ، یاھورین  تکرب  هب  میاهتـشاد ، یاهتـسجرب  تفرـشیپ  ام  اجرھ  منکیم ؛ رارکت  مھ  نـالا  ماهتفگ ، اـھراب  نم 

یلومعم یاھراشف  لـباقم  رد  دـننکیمن ؛ دـنھد ، ماـجنا  دـیاب  هک  ار  هچنآ  یلم -  تریغ  فعـض  تھج  زا  مھ  ناـمیا ، فعـض  تھج  زا  مھ  دنتـسین -  دـقتعم  هار  نیا  طـخ و  نیا 

هتسخ میلست و  تسا ، نموم  هک  یسک  اما  دنوشیم ؛ میلست  نمشد ، یوس  زا  یهدش  هئارا  باذج  یاھهولج  عیمطت و  لباقم  رد  سپس  دننکیم و  ینیشنبقع  یگدنز 

. تسا راوگرزب  ماما  هار  نیا ، دوشیمن .

تمواقم  / ٣١/٠۶/١٣٨۴ رنھ  تایبدا و  رتفد  نایوگهرطاخ  تداھش و  داھج و  ناتوسکشیپ  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

، دنک لامدگل  شدوخ  یاھاپ  ریز  ار  تلم  نیا  تزع  تریغ و  تشاد  دصق  هک  ینمشد  لباقم  رد  شدوخ  یاھناوج  تلم و  روشرپ  ىـسامح  یهیحور  زا  هک  تسا  دنمرنھ  مادک 

، یرنھ هاگن  رد  ای  تساجک . راک  بیع  مینیبب  دیاب  دنزادرپیمن ، نآ  هب  دننیبیمن و  ار  نیا  ام  یاھدنمرنھ  میدید  رگا  دـنیبن . ار  نیا  درذـگب و  دـناوتب  نآ  یهداعلاقراخ  ییابیز  زا  و 

دنک شومارف  تلم  کی  تسا  نکمم  روطچ  الاو  دراد ؛ دوجو  یلکشم  دنراذگیم ، دنراد  روشک  یگنھرف  یاضف  رد  نانمشد  اھتسایس و  هک  یتاریثات  ای  تسرد ، یهضرع  رد  ای 

. دراد هلاسم  نیا  رد  یدایز  یلیخ  شقن  ثداوح ، نیا  ندرک  تبث  امش و  ییوگهرطاخ  اذل  دمھفن ؟ دنیبن و  ای 

یقرش  / ١١/٢٨/١٣٨۵ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

نویـسیزوپا مسا  هب  زرابم و  مسا  هب  زیربت  جراخ  زا  ار  یاهدع  بالقنا ، لوا  هک  تسا -  ناشدای  بلغا  اما  دشابن ، ناشدای  اھناوج  زا  یلیخ  دـیاش  الاح  تسھ -  ناتدای  امش 

؛ تسافکدوخ زیربت ، نوریب . دندمآ  دندید ، ار  هنحص  یتقو  زیربت  مدرم  دوخ  بالقنا ، زا  عافد  یارب  دماین  یسک  هک  نوریب  زا  دندرک . هرـصاحم  ار  یندم  دیھـش  موحرم  هک  دندروآ 

ار ناریا  مدرم  دنسانشیمن ، ار  ناریا  دنـسانشیمن ، ار  ناجیابرذآ  اھنیا  دمھفیم  ناسنا  هک  تساھزیچ  نیا  تسافکدوخ . بالقنا  زا  عافد  یبالقنا و  تریغ  ظاحل  زا  ناجیابرذآ ،

ناریا و تلم  یارب  هک  نارگید -  سیلگنا و  یتاعالطا  یاھـسیورس  رد  هچ  اکیرما ، یتاعالطا  یاھـسیورس  رد  هچ  اـیند -  رد  بالقنادـض  یاھتـسایس  ناـحارط  دنـسانشیمن .

. دنسانشیمن ار  ام  تلم  نایم  رد  راگدنام  قیاقح  نیا  ناریا و  مدرم  دننکیم ، یحارط  دنراد  ناشدوخ  لایخ  هب  بالقنا ، تشونرس  یارب 

یقرش  / ١١/٢٨/١٣٨۵ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

زا عاـفد  یارب  دوخ  تریغ  دوخ و  تعاجـش  دوخ و  یگداـمآ  رد  موس -  لـسن  ناوـج  زورما -  ناوـج  هک : منکیم  ضرع  ار  نیا  نیقی  اـب  اـنعم و  نیا  رب  منکیم  دـیکات  ماهتفگ ، نم 

تـسا نیا  تسا . رتولج  مھ  دـیاش  تسین ، رتـمک  چـیھ  تشاد -  روضح  سدـقم  عاـفد  یلیمحت و  گـنج  یهرود  رد  هک  لوا -  لـسن  ناوج  زا  دوـخ ، یبـالقنا  ینید و  تیوـھ 

 - هناـگیب زا  یهتفرگلوپ  اـی  هناـگیب  هب  یهدادـلد  مدآ  رفن  راـھچ  ـالاح  تسا . مدرم  یقیقح  تساوخ  مدرم و  داـقتعا  مدرم و  یاـھنامیا  زا  یهدیـشوج  هک  یبـالقنا  نآ  تقیقح 

ناشدوخ لام  ار  بالقنا  مدرم  تسا ، مدرم  لام  بالقنا ، هک  تسا  نیا  هیـضق  تیعقاو  تسا . نیا  هیـضق  تیعقاو  اما  دـنیوگب ، یزیچ  کـی  دـنیایب  دنتـسین -  روجکی  ناـشهمھ 

بالقنا هک  تسا  یھار  یونعم -  یدام و  ظاحل  زا  یناسنا -  ىلاع  تاجرد  هب  یتخبکین ، هب  تداعـس ، هب  ندیـسر  هار  هک  دننیبیم  نوچ  دندونـشخ ، ناشبالقنا  زا  دـننادیم ،

. تسا مالسا  شخبتاجن  میلاعت  هار  تسا ؛ مالسا  هار  هک  دھدیم ، ناشن  اھنآ  هب 

، روضح روطنیا  اھتکرح ، روطنیا  منک . رکشت  دنداد ، ماجنا  لاسما  نمھب  یودوتسیب  رد  هک  یمیظع  تکرح  نیا  رطاخ  هب  ناریا  تلم  زا  هنامیمص  اجنیمھ ، رد  نم  تسا  مزال 

. درک مک  دنکیم و  مک  ار  اھنآ  یاھدیدھت  دنک . ادیپ  دومن  نانمشد  مشچ  ولج  یمالسا  ماظن  یمالسا و  یروھمج  تردق  هک  دوشیم  بجوم  یھلا ، تیمح  تریغ و  نیا 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٨۶ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

اھنیا دزرویم ؛ قشع  دوخ  نھیم  هب  دراد ، نامیا  اقیمع  مالـسا  هب  تسا ، یلم  تریغ  ینید و  تریغ  زا  رادروخرب  تسا ، تماقتـسااب  تسا ، دادعتـسااب  تلم  کی  ناریا  تلم 

نیمھ مھ  هبرجت  تسین . سرتسد  زا  رود  دسرب ؛ دنک و  ادیپ  تسد  فدـھ  نیا  هب  تسا  رداق  ام  تلم  هک  دـشخبیم  ار  دامتعا  نیا  یراودـیما و  نیا  ام  هب  هک  تسا  ییاھزیچ 

. دھدیم ناشن  ام  هب  ار 

زیربت  / ١١/٢٨/١٣٨۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

روعـش و مـھ  دـنراد ، ناـجیھ  روـش و  مـھ  مدرم  نـیا  هـک  دوـشیم  نـیا  هجیتـن  ناـجیابرذآ ، مدرم  تایـصوصخ  مدرم و  تاـیحور  یور  رب  مـینادرگرب  ار  هثداـح  نـیا  میھاوـخب  رگا 

ماجنا دـشاب ، هتـشاد  رطخ  رایـسب  ولو  ار  راک  نیا  هک  دـنراد  یفاک  تریغ  تعاجـش و  مھ  دراد ؛ تیمھا  یک  دراد و  تیمھا  یراک  هچ  دـننادیم  دـنراد ؛ ـالاب  حطـس  یرایـشوھ 

. دیھدیم ار  شراعش  امش  هک  یرادیب  رادیب ؛ رادیب ، دنتسھ  یمدرم  دنھدب ؛

یوضر  / ١٣٨٧/٠١/٠١ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

گنھرف دنتفرگ ، رارق  هطلس  ریز  یتقو  اھتلم  تساھنآ . تیوھ  بلـس  اھتلم و  ریقحت  روشک ، کی  رب  یهناملاظ  طلـست  روشک و  کی  رامثتـسا  یرگهطلـس و  یقالخا ، ظاحل  زا 

. دوشیم هتفرگ  اھنآ  زا  یلم  یمدرم و  یمومع و  تریغ  یلم و  تزع  نآ  دنھدیم و  تسد  زا  جیردتب  ار  دوخ  تیصخش  دوخ و  تیوھ  دوخ و 

نایوجشناد  / ١٣٨٧/٠٨/٠٨ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

لامیاپ دھاوخب  ار  ناریا  تلم  تزع  هک  یسک  رھ  میتسھ . دوخ  تزع  دوخ ، لالقتـسا  دوخ ، تیوھ  ظفح  لھا  اما  میتسین ؛ یرگهزیتس  لھا  ام  دینادب ؛ اھناوج  امـش  ار  نیا 

. دنکیم عطق  ار  تسد  نیا  دوخ  نامیا  اب  دوخ ، تریغ  اب  ناریا  تلم  دنک ، زارد  تلم  نیا  رب  ار  هطلس  تسد  دھاوخب  دنک ، ریقحت  ار  ناریا  تلم  دنک ،

نایوجشناد  / ١٣٨٧/٠٨/٠٨ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

یهدـنیآ نیا  تسا . فرـش  هافر و  رادـتقا ، ملع ، یالاو  یاھهلق  هب  ندیـسر  ناریا ، تلم  یهدـنیآ  تسا . ناریا  تلم  هب  قلعتم  هدـنیآ  تسامـش ؛ لاـم  هدـنیآ  زیزع ! یاـھناوج 
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ناشن تریغ  دنھدب ، ناشن  نامیا  دـننک ، تکرح  اھتلم  رگا  هک  تسا  هداد  هدـعو  ام  هب  مالـسا  تسا ، هداد  هدـعو  ام  هب  نآرق  تسا . یھلا  یهدـعو  نیا  و  تسامـش . یمتح 

. دیسر دنھاوخ  ناشدوخ  یاھفدھ  هب  امتح  دننک ، تماقتسا  دننک ، هشیپ  ربص  دنوشن ، هتسخ  دنھدب ،

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

، ناریا تلم  تکرح  رد  زورما ، اـت  لـبق  لاـس  هاـجنپ  دـص و  لاـس ، دـص  زا  اـم ، یهتـشذگ  یاـھنارود  یهمھ  رد  هقطنم ، نآ  یاھرھـش  رگید  زیربـت و  ناـجیابرذآ و  روضح  اـتقیقح 

تزع دیاهتـسناوت  ناتدوخ ، خسار  مزع  اب  ناتدوخ ، نامیا  اب  ناتدوخ ، تریغ  اب  ناتدوخ ، تمھ  اب  هک  دیتسھ  اھامـش  تسا . روج  نیمھ  مھ  زورما  تسا . هدوب  هدـننکنییعت 

. تسا هدش  رتشیب  نوگانوگ  یاھهصرع  رد  ناجیابرذآ  یهولج  تسا ، هتشذگ  هک  مھ  زور  رھ  دینک . ظفح  نانمشد  لباقم  رد  ار  تلم  نیا  روشک و  نیا 

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

ینید تریغ  دنوشیم ؛ ورهبور  بدایب  نھددـب ، بلطهدایز ، وررپ ، خاتـسگ ، اکیرمآ  نیلوئـسم  روطچ  هک  دـندید  مدرم  هک  دوب  نیمھ  لاسما  مدرم  رتمرگ  عامتجا  للع  زا  یکی 

نیلوئسم هب  ریقح ، نیا  هب  ام -  یهمھ  هب  نمھب  مودوتسیب  ییامیپھار  نیا  رد  ناریا  تلم  میتسھ . ام  نکن ، هابتشا  دنیوگب : نمـشد  هب  ات  دناشک  نادیم  هب  ار  اھنآ  مدرم 

باـب رد  هک  ییاـھنآ  هچ  دـننکیم ، راـک  یجراـخ  تسایـس  باـب  رد  هک  ییاـھنآ  هچ  دنـشکیم ؛ تمحز  اـتقیقح  روـشک  یهرادا  روـما  رد  دـنراد  هک  یناـشکتمحز  هب  نوگاـنوگ ،

یکی دینکن ؛ فعض  ساسحا  نمشد  اب  یهھجاوم  رد  تسا ، هنحص  رد  تسا ، هداتـسیا  ناریا  تلم  دشاب ، عمج  ناترطاخ  دنیوگب : دنتـساوخ  دننکیم -  راک  یلخاد  تسایس 

. دوب نیا  ناریا  تلم  گرزب  یاھمایپ  زا 

یوضر  / ١٣٩٣/٠١/٠١ رھطم  مرح  رد  تانایب 

مدرم دننکیم ؛ ادیپ  روضح  یارب  یرتدنلب  تمھ  یرتشیب و  هزیگنا  مدرم  دنکیم ، ادـیپ  روضح  نادـیم  رد  دوخ  یعقاو  یهرھچ  هب  کیدزن  ای  دوخ  یعقاو  یهرھچ  اب  نمـشد  یتقو 

ماظن هب  تبـسن  هک  دنھدب  ناشن  نمھب  مودوتسیب  رد  دنتـساوخ  دناهدش ، ادـج  ماظن  زا  هک  دـنھدیم  تبـسن  دـننکیم و  یبدایب  اھنآ  هب  تبـسن  اھییاکیرمآ  دـندید  نوچ 

ترارش ینمشد و  ربارب  رد  ام  مدرم  تریغ  ام و  مدرم  تیساسح  یهدنھدناشن  نیا  دناهتسبلد . دوجو  یهمھ  اب  مالسا  هتشارفارب  مچرپ  یمالسا و  یروھمج  یمالسا و 

. نمھب مودوتسیب  ییامیپھار  هب  طوبرم  یهتکن  مھ  نیا  تسا . ناریا  نانمشد  یمالسا و  یروھمج  نانمشد 

ماظن  / ٠٢/٠۴/١٣٩۴ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

نیدـتم مھ  منادـیم ، عاجـش  مھ  منادـیم ، روـیغ  مھ  منادـیم ، نیما  مھ  دـناهتفرگ -  شود  رب  ار  تاـمحز  نیا  تدـم  نیا  هک  یناتـسود  نیمھ  ار -  هدـننکهرکاذم  تئیھ  هدـنب 

سلاجم رد  هچنآ  تارکاذم و  تایئزج  تارکاذم و  یاوتحم  زا  مھ  امـش  رگا  دیرادن ؛ ربخ  تارکاذم  یاوتحم  زا  دیراد ، فیرـشت  اجنیا  هک  یراضح  رثکا  دننادب . همھ  ار  نیا  منادیم ؛

اب رود  زا  ار  یضعب  مسانشیم ، کیدزن  زا  ار  ناتسود  نیا  زا  یـضعب  اھنیا ، رب  یهوالع  هتبلا  نم  دیدرکیم . ناعذا  امتح  متفگ ، هدنب  هچنآ  زا  یـشخب  هب  دیدوب ، علطم  درذگیم 

دننکیم شالت  دنراد  دـننک و  زاب  ار  هرگ  دـنربب ، شیپ  ار  روشک  راک  هک  تسا  نیا  ناشدـصق  دـننیما ؛ اھنیا  نیما ؛ نیدـتم و  دنتـسھ  ینامدرم  اھنیا  مسانـشیم ؛ ناشقباوس 

، منکب ار  یعقاو  بسانتم  ریبعت  مھاوخیمن  الاح  هک  دنریگیم -  رارق  یناسک  زا  یریثک  دادعت  کی  لباقم  رد  دـنراد ، مھ  تعاجـش  دـنراد ، مھ  یلم  تریغ  افاصنا  راک . نیا  یارب 

لماک تقد  اب  لماک ، تعاجـش  اب  اھنآ  لباقم  رد  افاصنا  و  میروایب -  نابز  هب  ام  هک  تسین  بسانم  بخ ، اما  دـنریبعت  نآ  یهتـسیاش  اعقاو  هک  تسھ  ییاھریبعت  یھاگ  نوچ 

. دننکیم بیقعت  دننکیم و  لابند  دننکیم ، نایب  ار  ناشدوخ  عضاوم 

ماظن  / ٠٢/٠۴/١٣٩۴ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

اھنیا تناما  هب  هک  تسا  نیا  مھم  اما  دنکب ، مھ  اطخ  لمع  رد  صیخشت ، رد  ییاھاجکی  ناسنا  تسا  نکمم  دنتسین ؛ موصعم  هن ، دنموصعم ؛ اھنیا  میوگب  مھاوخیمن  هدنب 

. مدرک ضرع  مضیارع  یهمدقم  رد  هک  یمزال  یهتکن  هس  نیا  میراد . داقتعا  ام  اھنیا  تعاجش  هب  اھنیا و  تریغ  هب  اھنیا و  تناید  هب  و 

اھهاگشناد  / ١٣/٠۴/١٣٩۴ دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

، دشاب یبالقنا  یهزیگنا  یاراد  دشاب ، یلم  تریغ  یاراد  دـشاب ، نیدـتم  ام  داتـسا  رگا  درک . هدافتـسا  دـیاب  تصرف  نیا  زا  تسا ؛ هارمھ  تیبرت  ناکما  اب  میلعت  یعیبط  روطه 

قالخااب فاصنااب و  ناسنا  کی  داتـسا ، نآ  رگا  روجنیمھ . دشاب ، مھ  اھنیا  سکع  رگا  دوشیم . لقتنم  ملعتم  هب  اھنیا  یعیبط  روطهب  دـشاب ، یـشوکتخس  یهیحور  یاراد 

. تسا روجنیمھ  مھ  شسکع  تفر ؛ دھاوخ  الاب  قالخااب  فاصنااب و  یوجشناد  تیبرت  ناکما  دشاب ،

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

یھت ابلاغ  هتسباو و  قیالان ، دساف ، رصنع  کی  ینعی  دوب ، تکلمم  بحاص  هاش  تکلمم ؟ بحاص  تسیک  دراد ؛ بحاص  تکلمم  اقآ ، هک  دندرکیم  یراج  اھنابز  رب  ررکم  ار  نیا 

تاباختنا دـنتلم ؛ هک  شایلـصا  نابحاص  تسد  داد  ار  تکلمم  دز ، راـنک  ار  نیغورد  بصاـغ  بحاـص  نیا  دـمآ  یمالـسا  یروھمج  بخ ، دوب . تکلمم  بحاـص  یلم ، تریغ  زا 

. تخیر مھرد  ار  رگنس  نیا  یمالسا  بالقنا  یمالسا و  یروھمج  هک  دوب  نمشد  رگنس  نیلوا  نیا  دننکیم ؛ یفن  دننکیم ، تابثا  دنھاوخیم ، دننکیم ، ادیپ  روضح  دننکیم ،

نایوجشناد  / ١٣٩٧/٠٨/١٢ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

ار یلبنت  دیراذگب ، رانک  ار  سرت  دینک ، راک  دینک ، شالت  دیـشاب ، هتـشاد  دنلب  تمھ  دینک ، تمھ  دیاب  اھناوج  امـش  امـش . دنلب  تمھ  زا  تسا  ترابع  مھ  روشک  یلـصا  زاین 

یارب هک  تسا  ییاھزیچ  اھنیا  یلم ؛ بصعت  یلم ، تریغ  اب  هتبلا  دـینادب ؛ ناـتدوخ  گرزب  یهفیظو  ار  یروآون  دـیھدب ، رارق  ناـتدوخ  راـک  یهحولرـس  ار  راـکتبا  دـیراذگب ، راـنک 

. کرحتم لاعف و  یهعومجم  طاشنرپ ، یهعومجم  کی  اھهنیمز ؛ یهمھ  رد  تسا ؛ مزال  ام  یاھناوج  یارب  ام ، روشک 

یقرش  / ١٣٩٨/١١/٢٩ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

نارود یخیراـت  ثداوح  تمـس  هب  دربیم  ار  نھذ  هچ  رھ  ناـسنا  تسا . یقاـب  تبحـص  یاـج  مھ  زاـب  میاهدرک و  تبحـص  یلیخ  اـم  یناـجیابرذآ ، یزیربت و  زیربـت و  تبقنم  رد 

یلامجا تواضق  کی  مدرم  نیا  یهرابرد  هلمج  کی  رد  میھاوخب  رگا  دـنکیم . ساسحا  رتشیب  ار  ناـشریثات  ناـجیابرذآ و  مدرم  زیربت و  مدرم  تیمھا  بـالقنا ، زا  لـبق  بـالقنا و 

عافد روشک  زا  دناهدرک ، عافد  نید  زا  مدرم ؛ تیوھ  تیصخش و  رد  مدرم و  راتفر  رد  تسا  رولبتم  یبالقنا  تریغ  یلم ، تریغ  ینید ، تریغ  ناجیابرذآ ، رد  مییوگب  دیاب  مینکب ،

جیورت ار  ینیددض  یفارحنا  راکفا  یاهنامـصخ ، یاھهزیگنا  ناجیابرذآ  رد  هک  یزور  نآ  دناهدرک . عافد  ینید  تیوھ  زا  دناهدرک ، عافد  تیلم  زا  دـناهدرک ، عافد  بالقنا  زا  دـناهدرک ،

نیا اما  دنریگب ، مکح  دـنریگب ، روتـسد  دـیلقت  عجرم  زا  ناخرقاب  ناخراتـس و  هک  درکیمن  رواب  سک  چـیھ  دوب . اھقف  یاوتف  هب  زور ، نآ  یهطورـشم  بالقنا  نایجنم  اکتا  درکیم ،

. دنتشاد هگن  هراومھ  دندرک و  ظفح  اھنیا  ار  ینید  تیوھ  دوب ؛ یروج 

« يلم تریغ   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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