
یساسا  / ١۴/١٣۶٨/٠۵ نوناق  یهدش  رظن  دیدجت  نتم  غالبا 

لصا ۴۴

عیانـص هیلک  لماش  یتلود  شخب  تسا . راوتـسا  حیحـص  مظنم و  یزیرهمانرب  اـب  یـصوصخ  ینواـعت و  یتلود ، شخب  هس  هیاـپ  رب  ناریا  یمالـسا  یروھمج  یداـصتقا  ماـظن 

، نفلت فارگلت و  تسپ و  نوـیزیولت ، وـیدار و  یناـسربآ ، گرزب  یاـھ  هکبـش  اھدـس و  ورین ، نیماـت  همیب ، یرادـکناب ، گرزب ، نداـعم  یجراـخ ، یناـگرزاب  رداـم ، عیانـص  گرزب ،

دیلوت ینواعت  تاسسوم  اھتکرش و  لماش  ینواعت  شخب  تسا . تلود  رایتخا  رد  یمومع و  تیکلام  تروصهب  هک  تسا  اھنیا  دننام  نھآهار و  هار و  یناریتشک ، ییامیپاوھ ،

تامدـخ تراجت و  تعنـص ، یرادـماد ، یزرواشک ، زا  تمـسق  نآ  لماش  یـصوصخ  شخب  دوشیم . لیکـشت  یمالـسا  طـباوض  قبط  رب  اتـسور  رھـش و  رد  هک  تسا  عیزوت  و 

مالـسا نیناوق  هدودـحم  زا  دـشاب و  قباطم  لصف  نیا  رگید  لوصا  اب  هک  ییاج  ات  شخب  هس  نیا  رد  تیکلام  تسا . ینواعت  یتلود و  یداصتقا  یاھتیلاعف  لـمکم  هک  دوشیم 

رھ طیارـش  ورملق و  طباوض و  لیـصفت  تسا . یمالـسا  یروھمج  نوناق  تیامح  دروم  دوشن  هعماج  نایز  هیام  ددرگ و  روشک  یداصتقا  هعـسوت  دـشر و  بجوم  دوشن و  جراـخ 

. دنکیم نیعم  نوناق  ار  شخب  هس 

بالقنا  / ١٣٨٣/٠٧/١٨ ربھر  اب  یمالسا  یاروش  سلجم  یاھنویسیمک  یاسور  هسیئر و  تایھ  سیئر و  رادید 

دـشاب و یمن  حیحـص  زین  روما  همھ  ندرک  یتلود  تسین ، لوبق  دروم  یزاسیـصوصخ  هب  یرادهیامرـس  داـصتقا  شرگن  هنوگرھ  هکنآ  نمـض  (، ۴۴) لـصا نیا  صوصخرد  یاوق 

. دریگ ماجنا  یساسا  نوناق  لصا ۴٣  هب  هجوت  اب  تلود و  تیمکاح  تراظن و  تیاعر  اب  دیاب  یزاس  یصوصخ 

یساسا  / ٠٣/٠١/١٣٨۴ نوناق  لصا ۴۴  یلک  یاھتسایس  غالبا 

میحرلانمحرلا هللامسب 

: موش روآدای  هنیمز  نیا  رد  ار  یتاکن  تسا  مزال  ددرگیم . غالبا  لصا ١١٠  دنب ١  قباطم  ناریا  یمالسا  یروھمج  یساسا  نوناق  لصا ۴۴  یلک  یاھتسایس 

یراکمھ رگیدـکی  اـب  هنیمز  نیا  رد  مرتحم  سلجم  تلود و  تسا  مزـال  تسا ؛ دوجوم  نیناوق  رد  یتارییغت  اـضعب  دـیدج و  نیناوق  بیوصت  مزلتـسم  اھتسایـس  نیا  یارجا  ١ ـ

. دنیامن

رد لاس  رھ  یتراظن  یاھـشرازگ  هئارا  لووسم و  یاھھاگتـسد  یراکمھ  مزال و  ریبادت  ذاختا  اب  اھتسایـس  نیا  یارجا  نسح  رب  ماظن  تحلـصم  صیخـشت  عمجم  تراظن  ٢ ـ

. تسا دیکات  دروم  نیعم  تقو 

یتروشم تایرظن  تادنتسم و  اھشرازگ و  تفایرد  زا  سپ  یتلود » یاھھاگنب  اھتیلاعف و  یراذگاو  قیرط  زا  یتلود  ریغ  یاھـشخب  هعـسوت  یلک  یاھتـسایس   » دروم رد  ٣ ـ

زا کی  رھ  لاقتنا  راثآ  یتلود ، یاھھاگنب  زا  یـضعب  یدـمآراکان  رد  فلتخم  لماوع  شفن  لصا ۴۴ ، لیذ  لماوع  زا  کی  رھ  اب  یزاسیـصوصخ  ٔهطبار  هب : عجار  عمجم  یلیـصفت 

میمـصت ذاختا  تلود ، تیمکاح  لامعا  یاھھار  اھتنامـض و  یتلود و  ریغ  یاھـشخب  یگدامآ  نازیم  یتلود ، ریغ  یاھـشخب  هب  طوبرم  یاـھھاگنب  لصا ۴۴ و  ردـص  یاھتیلاعف 

هللااشنا دش . دھاوخ 

یاهنماخ یلع  دیس 

دادرخ ١٣٨۴  ١

میحرلانمحرلا هللامسب 

ناریا یمالسا  یروھمج  یساسا  نوناق  لصا ۴۴  یلک  یاھتسایس 

: روظنمهب لصا ۴٣ و  دافم  یساسا و  نوناق  لصا ۴۴  لیذ  هب  هجوتاب 

. یلم داصتقا  دشر  هب  ندیشخب  باتش  - 

. یعامتجا تلادع  نیمات  روظنمهب  مدرم  مومع  حطس  رد  تیکلام  شرتسگ  - 

. یروانف یناسنا و  یدام و  عبانم  یروهرھب  و  یداصتقا ، یاھھاگنب  ییآراک  اقترا  - 

. یلم داصتقا  رد  یریذپتباقر  شیازفا  - 

. یلم داصتقا  رد  ینواعت  یصوصخ و  یاھشخب  مھس  شیازفا  - 

. یداصتقا یاھتیلاعف  یدصت  رد  تلود  یتیریدم  یلام و  راب  زا  نتساک  - 

. لاغتشا یمومع  حطس  شیازفا  - 

. اھراوناخ دمآرد  دوبھب  یراذگهیامرس و  زادنا و  سپ  هب  مدرم  راشقا  قیوشت  - 

: ددرگیم ررقم 

: یتلود شخب  ندشگرزب  زا  یریگولج  یتلودریغ و  یاھشخب  هعسوت  یلک  یاھتسایس  فلا -

هک ار  نآ ) زا  یرادربهرھب  یلبق و  یاـھتیلاعف  موادـت  لـماش   ) تیلاـعف هنوـگرھ  تـسا  فـظوم  درادـن و  ار  لصا ۴۴  ردـص  دراوم  زا  جراـخ  دـیدج  یداـصتقا  تیلاـعف  قح  تلود  - ١

یمومع یـصوصخ و  ینواـعت و  یاھـشخب  هب  تیلاـعف ) شھاـک  لقادـح ٢٠ % هنایلاس   ) مراھچ هلاسجـنپ  همانرب  نایاپ  اـت  رثکادـح  دـشابن ، لصا ۴۴  ردـص  نیوانع  لومـشم 

. دنکراذگاو یتلودریغ 

بیوصت ناریزو و  تایھ  داھنـشیپ  هب  اـنب  تلود ، طـسوت  لصا ۴۴  ردـص  نیوانع  زا  جراخ  یرورـض  تیلاعف  عورـش  موادـت و  روشک ، هرادا  نسح  رد  ماـظن  تیلووسم  هب  هجوت  اـب 

. تسا زاجم  نیعم  تدم  یارب  یمالسا  یاروش  سلجم 

. تسین مکح  نیا  لومشم  دراد ، هنامرحم  هبنج  هک  یتینما  حلسم و  یاھورین  یتاعالطا  یماظتنا و  یماظن ، تالوصحم  دیلوت  هرادا و 

یاھـشخب یتلودریغ و  یمومع  یاھداھن  اھهاگنب و  طـسوت  لـیذ  حرـش  هب  یـساسا  نوناـق  لصا ۴۴  ردـص  رد  روکذـم  یاھهنیمز  رد  تیریدـم  تیکلاـم و  یراذگهیامرـس ، - ٢

: تسا زاجم  یصوصخ  ینواعت و 

(. زاگ تفن و  یانثتساهب   ) گرزب نداعم  و  زاگ ) تفن و  یتسدنییاپ  گرزب  عیانص  هلمجزا   ) ردام عیانص  گرزب ، عیانص  - ١-٢

« يساسا نوناق  لصا ??   » 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 15هاگياپ  هحفص 1 
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. روشک یزرا  یراجت و  یاھتسایس  بوچراچ  رد  یجراخ  یناگرزاب  تیلاعف  - ٢-٢

زا کیرھ  ماھـس  فقـس  نییعت  هب  طورـشم  ماع  یماھـس  یاھتکرـش  ماع و  یماھـس  ینواعت  یاھتکرـش  یتلودریغ و  یمومع  یاھداھن  اھهاگنب و  طـسوت  یرادـکناب  - ٣-٢

. نوناق بیوصت  اب  نارادماھس 

. همیب - ٢-۴

. تارداص یلخاد و  فراصم  یارب  قرب  تادراو  دیلوت و  لماش  ورین  نیمات  - ٢-۵

هیاـپ تامدـخ  عیزوت  تیریدـم  تـالدابم و  هیزجت و  یلـصا  یاھهکبـش  سناـکرف و  یراذـگاو  روما  یتارباـخم ، رداـم  یاھهکبـش  یانثتـساهب  تارباـخم  تسپ و  روما  هیلک  - ٢-۶

. یتسپ

. نھآهار هار و  - ٧-٢

(. ییایرد لقنولمح   ) یناریتشک و  ییاوھ ) لقن  لمح و   ) ییامیپاوھ - ٨-٢

، یداصتقا هعسوت  دشر و  یعامتجا و  تلادع  روشک و  لالقتـسا  تلود و  تیمکاح  ظفح  هب  هجوتاب  لصا ۴۴ ، ردص  یاھتیلاعف  رد  یتلودریغ  یتلود و  یاھـشخب  هنیھب  مھس 

. دوشیم نییعت  نوناق  قبط 

: ینواعت شخب  یلک  یاھتسایس  ب -

. مجنپ هلاسجنپ  همانرب  رخآ  ات  هب ٢۵ % روشک  داصتقا  رد  ینواعت  شخب  مھس  شیازفا  - ١

. دلوم لاغتشا  تھجرد  ناراکیب  یارب  اھینواعت  داجیا  رد  تلود  رثوم  مادقا  - ٢

روشک و یلام  تاسسوم  هیلک  هلیسوهب  یتیامح  یرابتعا  تالیھست  هئارا  یتایلام ، فیفخت  هلمجزا  ییاھـشور  قیرطزا  اھینواعت  هعـسوت  لیکـشت و  زا  تلود  تیامح  - ٣

. یصوصخ شخب  هب  تبسن  اھینواعت  زا  تلود  یفاضا  تفایرد  هنوگرھ  زا  زیھرپ 

. همیب یرادکناب و  هلمجزا  یداصتقا  یاھهصرع  یمامت  رد  اھینواعت  روضح  زا  تیدودحم  عفر  - ۴

. روشک داصتقا  رد  ینواعت  شخب  مھس  اقترا  فدھ  اب  تلود  هیامرس  اب  نواعت  هعسوت  کناب  لیکشت  - ۵

. شخب نیا  هب  هنالداع  عماج و  یناسرعالطا  ییاھن و  رازاب  هب  اھینواعت  یبایتسد  زا  تلود  تیامح  - ۶

. اھینواعت یتیریدم  ییارجا و  روما  رد  هلخادم  زا  زیھرپ  هعوضوم و  نیناوق  یارجا  رب  تراظن  یراذگتسایس و  روما  بلاق  رد  تلود  یتیمکاح  شقن  لامعا  - ٧

. اھینواعت یزاسدنمناوت  یدمآراک و  شیازفا  روظنم  هب  مزال  یاھتیامح  ریاس  یاهفرح و  ینف و  یاھشزومآ  هعسوت  - ٨

یاھینواعت سیـسات  ناکما  فراعتم  یاھینواعت  رب  هوالع  هک  یوحن  هب  مزال  ریبادت  ذاختا  ینواعت و  شخب  رد  ماھـس  عیزوت  هیامرـس و  شیازفا  یاھهویـش  رد  عونت  فاطعنا و  - ٩

. دوش مھارف  دنک ، یمنییعت  نوناق  ار  نآ  دودح  هک  ینیعم  فقس  هب  نارادماھس  زا  کی  رھ  تیکلام  تیدودحم  اب  ماع  یماھس  تکرش  بلاق  رد  دیدج 

. اضعا دادعت  اب  بسانتم  اھینواعت  زا  تلود  تیامح  - ١٠

. ییادزرقف روظنمهب  هعماج  لوا  کھد  هس  ندادرارق  ششوپ  تحت  یارب  یلم  ریگارف  یاھینواعت  سیسات  - ١١

: یتلود یاھھاگنب  اھتیلاعف و  یراذگاو  قیرطزا  یتلودریغ  یاھشخب  هعسوت  یلک  یاھتسایس  ج -

.( دشدھاوخ غالبا  نییعت و  ابقاعتم  دنب  نیا  یلک  یاھتسایس  )

: یراذگاو یلک  یاھتسایس  د - 

: یراذگاو تامازلا  - ١

. گرزب یداصتقا  یاھھاگنب  هرادا  هدرتسگ و  یاھتیلاعف  یافیا  رب  ینواعت  یصوصخ و  یاھشخب  یزاسدنمناوت  - ١-١

. یراذگاو فادھا  ققحت  یارب  یراذگاو  زا  دعب  طبریذ  عجارم  ینابیتشپ  تراظن و  - ٢-١

، همھ یارب  ربارب  یاھتـصرف  داجیا  یناسرعالطا ، فافـش  نایرج  یرارقرب  یراذگاو ، تالیکـشت  تیوقت  سروب ، رب  دیکات  اب  یراذـگاو  ملاس  ربتعم و  یاھـشور  زا  هدافتـسا  - ٣-١

. ماھس هیاپ  تمیق  هب  یبایتسد  روظنمهب  سروب  رد  گرزب  یاھتکرش  ماھس  یجیردت  هضرع  زا  یریگهرھب 

. اھیراذگاو رد  یتلود  ناگدنریگمیمصت  یراذگاو و  ناراکردناتسد  ندوبن  عفنیذ  - ١-۴

. اھیراذگاو رد  ینواعت  شخب  یلک  یاھتسایس  تیاعر  - ١-۵

: یراذگاو زا  لصاح  یاھدمآرد  فراصم  - ٢

: دوشیم فرصم  ریز  بیترتھب  بوصم  یاھهجدوب  اھهمانرب و  بلاقرد  زیراو و  روشک  لک  یرادهنازخ  دزن  یصاخ  باسح  هب  یتلود  یاھھاگنب  ماھس  یراذگاو  زا  لصاح  هوجو 

. یعامتجا نیمات  تیوقت  مورحم و  فعضتسم و  یاھهداوناخ  یارب  ییاکتادوخ  داجیا  - ١-٢

. ییادزرقف روظنم  هب  یلم  ریگارف  یاھینواعت  هب  یراذگاو  زا  لصاح  یاھدمآرد  زا  صاصتخا ٣٠ % - ٢-٢

. هتفایهعسوترتمک قطانم  تیولوا  اب  یداصتقا  یاھانبریز  داجیا  - ٣-٢

یارب زین  هدـشراذگاو و  یاـھھاگنب  تیولوا  اـب  یتـلودریغ  یداـصتقا  یاـھھاگنب  یزاـسھب  یزاـسون و  اـھینواعت و  تیوـقت  یارب  هدـش ) هرادا  هوـجو   ) تالیھـست یاـطعا  - ٢-۴

. هتفایهعسوت رتمک  قطانم  هعسوت  رد  یتلودریغ  یاھشخب  یراذگهیامرس 

. هتفای هعسوت  رتمک  قطانم  یداصتقا  هعسوت  روظنمهب  فقس ۴٩ % ات  یتلودریغ  یاھشخب  اب  یتلود  یاھتکرش  تکراشم  - ٢-۵

. اھتسایسنیا فلا  دنب  تیاعر  اب  یتلود  یاھتکرش  مامتهمین  یاھحرط  لیمکت  - ٢-۶

: راصحنا زا  زیھرپ  تیمکاح و  لامعا  یلک  یاھتسایس  ه - 

یعرش و نیزاوم  لامعا  درومرد  هژیوب  تراظن  تاررقم و  نیناوق و  یارجا  یراذگتسایس و  قیرطزا  یتلودریغ  یاھشخب  دورو  زا  سپ  تلود  یمومع  تیمکاح  لامعا  موادت  - ١

. یتلودریغ یاھکناب  رد  ینوناق 

. یلم داصتقا  رب  ناگناگیب  هرطیس  ذوفن و  زا  یریگولج  - ٢

. تاررقم نیناوق و  بیوصت  میظنت و  قیرطزا  یتلودریغ  یداصتقا  یاھھاگنب  طسوت  راصحنا ، داجیا  زا  یریگولج  - ٣

سلجم  / ٠٣/٠٨/١٣٨۴ ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

هوق هس  هب  لوصا ، ینابم و  نآ  تیاعر  بناوج و  یهظحـالم  اـب  لصا ۴۴  یاھتسایـس  هللادمحب  دشاب . تابثاب  مکحتـسم و  درذـگیم ، سلجم  رد  هک  ینیناوق  دوش  یعس 

یداصتقا ماظن  حارط  هیاپ ، نیا  رب  دـیناوتیم  اتقیقح  اھشھوژپ  زکرم  رد  صوصخب  مھ  یـصاصتخا و  یاھنویـسیمک  رد  مھ  امـش ، نیناوق . هب  دراد  جاـیتحا  نیا  دـش ؛ غـالبا 

زور رھ  هک  رادیاپ  مکحتـسم و  تخاس  کی  اب  اھتنم  دیایب ؛ نیناوق  زا  یـضعب  دوش و  فذح  نیناوق  زا  یـضعب  دـشاب ؛ هتـشاد  دوخ  اب  مھ  ار  شدوخ  نیناوق  هک  دیـشاب  یتابثاب 

« يساسا نوناق  لصا ??   » 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 15هاگياپ  هحفص 2 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3293
http://farsi.khamenei.ir


دوش میظنت  درک ، هعجارم  دـیاب  هک  یدراوم  هب  مزال  یهعجارم  مدـع  ای  یتقدیب  اـب  یروط  نیناوق  هک  تسا  نیا  گرزب  تالاکـشا  زا  یکی  مینک . هنیپهلـصو  ار  نیناوق  میھاوخن 

: تفگ درذگب . نوناق  ددجم  بیوصت  هب  سلجم  تقو  رادقم  کی  دنک و  ادیپ  رظندیدجت  هب  جایتحا  هتشذگن ، یکدنا  هک 

تشذگ نآ  نیز و  لد  ندنک  هب  رگد  زور  نآ  نیا و  هب  دش  لد  نتسب  فرص  زور  کی 

سلجم رد  هک  یزیچ  نم  رظن  هب  دـشاب . مکحتـسم  تابث و  اب  نیناوق  دـشابن ؛ یروطنیا  میھدـب ؛ یلک  رییغت  ای  مینک و  در  ار  نوناـق  زور  کـی  مینک ، تسرد  ار  نوناـق  زور  کـی 

مناوتیمن نم  هلاـسم  نیا  یهراـبرد  تسا ؛ داـیز  سلجم  تـالیطعت  دـنتفگ  نم  هب  مرتـحم  ناگدـنیامن  زا  یخرب  تساـھتسپ . رـس  مرتـحم  ناگدـنیامن  روـضح  تسا ، مھم 

تیاعر اب  تقو و  رـس  طبـضنم ، دـیاب  روضح  تسا ، راک  تقو  لیطعت و  ریغ  هک  یـشخب  نامھ  رد  نکیل  دـننک ؛ یـسررب  دـیاب  مرتحم  یهسیئر  تایھ  ار  نیا  منکب ؛ یرظنراھظا 

رد تقو  رـس  اھنویـسیمک ، رد  روـضح  تسا . مھم  یلیخ  مھ  یـصصخت  یاھنویـسیمک  راـک  اھنویـسیمک . رد  مھ  سلجم و  نحـص  لـخاد  رد  مـھ  دـشاب ؛ هیناـث  هـقیقد و 

تروشم دوش ، تروشم  تسا  مزال  هک  یدارفا  اب  ندیجنـس ، ار  اھحرط  ندـید ، ار  حـیاول  ندرک ، هعلاطم  شیپ  ندرک ، هعلاـطم  اـعقاو  ندرک ، راـک  ندـش ، رـضاح  اھنویـسیمک 

. تسا مزال  سلجم -  نحص  رد  هچ  نویسیمک و  رد  هچ  دسرب -  یریگمیمصت  یهلحرم  هب  ناسنا  هکنیا  زا  لبق  سلجم  لخاد  رد  ندرک  هثحابم  یتح  ندرک ،

یساسا  / ١١/٠۴/١٣٨۵ نوناق  راھچ  لھچ و  لصا  دنب ج  هرابرد  ماظن  مھم  رایسب  یدربھار و  یاھتسایس  غالبا 

میحرلا نمحرلا  مسب هللا 

 : یساسا ج.ا.ا نوناق  لصا ۴۴  یلک  یاھتسایس  دنب ج 

روشک هلاس  زادنا ٢٠  مشچ  بوچراچ  رد  ییادزرقف  یعامتجا و  تلادع  یارجا  رب  ینتبم  روشک  یداصتقا  هعسوت  دشر و  نتفرگ  باتش  ترورض  هب  هجوت  اب 

تراظن تیادھ و  یراذگتسایس و  هب  هاگنب  میقتسم  تیریدمو  تیکلام  زا  تلود  شقن  رییغت  * 

یللملا نیب  یاھرازاب  رد  اھالاک  تباقر  تھج  نآ  زا  تیامح  داصتقا و  رد  ینواعت  یصوصخ و  یاھشخب  یزاس  دنمناوت  * 

. دنمفدھ یجیردت و  دنیارف  کی  رد  یناھج  تراجت  دعاوق  اب  هنادنمشوھ  هھجاوم  تھج  یلخاد  یاھھاگنب  یزاس  هدامآ  * 

صصختم هیاپ و  شناد  یناسنا  هیامرس  هعسوت  * 

یللملا نیب  یاھدرادناتسا  اب  تیفیک  یبایزرا  یاھ  ماظن  قابطنا  یلم و  یاھدرادناتسا  اقترا  هعسوت و  * 

دـنب ج ماـظن  تحلـصم  صیخـشت  عـمجم  داھنـشیپ  رب  اـنب  یموـمع و  تیکلاـم  شرتـسگ  یریذـپ و  تباـقر  ییاراـک و  شیازفا  یاتـسار  رد  یزاـس  یــصوصخ  یریگ  تـھج  * 

. ددرگ یم  غالبا  لصا ١١٠  دنب ١  قباطم  یساسا ج.ا.ا . نوناق  لصا ۴۴  یلک  یاھتسایس 

لیذ حرش  هب  یتلودریغ  یمومع  یاھھاگنب  ماع و  یماھس  ینواعت  یاھتکرـش  یـصوصخ  یاھـشخب  هب  لصا ۴۴  ردص  لومـشم  یتلود  یاھھاگنب  ماھـس  زا  یراذگاو ٨٠ %

: تسا زاجم 

تفن یلم  تکرش  یانثتسا  هب  دنتسھ  لاعف  زاگ ) تفن و  یتسد  نییاپ  گرزب  عیانـص  هلمج  زا   ) ردام عیانـص  گرزب و  عیانـص  گرزب ، نداعم  هنیمز  رد  هک  یتلود  یاھھاگنب  - ١

زاگ ماخ و  تفن  دیلوت  جارختسا و  یاھ  تکرش  ناریا و 

تارداص هعسوت  کناب  نکسم و  کناب  یزرواشک ، کناب  ندعم ، تعنص و  کناب  هپس ، کناب  ناریا ، یلم  کناب  یزکرم ج.ا.ا . کناب  یانثتسا  هب  یتلود  یاھکناب  - ٢

ناریا همیب  یزکرم و  همیب  یانثتسا  هب  یتلود  همیب  یاھ  تکرش  - ٣

یناریتشک ردانب و  نامزاس  یروشک و  ییامیپاوھ  نامزاس  یانثتسا  هب  یناریتشک  ییامیپاوھ و  یاھتکرش  - ۴

قرب لاقتنا  یلصا  یاھ  هکبش  یانثتسا  هب  ورین  نیمات  یاھھاگنب  - ۵

هیاپ تامدـخ  عیزوت  تیریدـم  تالدابم و  هیزجت و  یلـصا  یاھ  هکبـش  سناکرف و  یراذـگاو  روما  یتارباخم ، ردام  یاھ  هکبـش  یانثتـسا  هب  یتارباخم  یتسپ و  یاـھھاگنب  - ۶

یتسپ

وق لک  هدنامرف  صیخشت  هب  یرورض  یتینما  یعافد و  تادیلوت  یانثتسا  هب  حلسم  یاھورین  هب  هتسباو  عیانص  - ٧

: یراذگاو تامازلا 

دوش یم  ماجنا  سروب  رازاب  قیرط  زا  ماھس  یراذگ  تمیق  فلا )

. دریذپ تروص  یتاعالطا  تنار  راصحنا و  داجیا  زا  یریگولج  تکراشم و  هب  مومع  قیوشت  بیغرت و  تھج  بسانم  یناسر  عالطا  اب  یمومع  ناوخارف  ب )

تراجت نوناق  ساسارب  بسانم  تیریدم  تالوصحم و  یراذگ  تمیق  رازاب ، صوصخرد  مزال  تاحالصا  یراذگاو  لومشم  یاھتکرش  ماھـس  بسانم  یھدزاب  نیمـضت  تھج  ج )

. ددرگ ماجنا 

. دریگ تروص  هبناج  همھ  یسانشراک  اب  هعومجمریز  یاھ  تکرش  یصصخت و  ردام  یاھتکرش  بلاق  رد  حرط  لومشم  یاھتکرش  ماھس  یراذگاو  د )

« يساسا نوناق  لصا ??   » 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 15هاگياپ  هحفص 3 
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، هبرجت اـب  ناریدـم  بذـج  تھج  مزـال  تامادـقا  روشک  یتیریدـم  یاـھتیفرظ  زا  هدافتـسا  اـب  یراذـگاو  لومـشم  یاـھھاگنب  یرو  هرھب  شیازفا  تیریدـم و  حالـصا  روـظنم  هب  ه )

. دریذپ ماجنا  دمآراک  صصختم و 

. تسا زاجم  قوف  یاھتکرش  نانکراک  ناریدم و  هب  دنب ج  لومشم  یاھتکرش  ماھس  زا  رثکادح ۵ % یطاسقا  شورف 

ار یلم  داصتقا  رب  تراظن  تیادھ و  یراذگتسایس ، رد  دوخ  دیدج  شقن  تسا  فظوم  تلود  یتیمکاح ، فیاظو  رییغت  لصا ۴۴ و  یلک  یاھتسایس  دنب ج  غالبا  هب  هجوت  اب  و )

. دیامن ارجا  نیودت و 

. تسا زاجم  یتیمکاح  فیاظو  یاتسار  رد  هتفرشیپ  یروانف  اب  نیون  یاھ  هزوح  تھج  یراذگاو  عبانم  زا  یدصرد  صیصخت  ی )

یاهنماخ ٨۵/۴/١٠ یلعدیس 

تلود  / ٠۶/٠۶/١٣٨۵ تایھ  یاضعا  روھمج و  سیئر  رادید  رد  تانایب 

هک ییاجنآ  ات  امتح  دیاب  تسا . مھم  لئاسم  زا  نیا  تسا . تیمکاح  فیاظو  ریغ  رد  تلود  یرگیدصت  یهلئسم  منکب ، ضرع  اجنیا  رد  منادیم  دیفم  زاب  نم  هک  یدعب  یهتکن 

نیا حالطصا  هب  راھچولھچ -  لصا  یهلئسم  نیا  رد  الاح  دشاب . مدرم  تسد  راک  دیراذگب  دینک ؛ بانتجا  تلود  یرگیدصت  زا  یتیمکاح ، یتموکح و  فیاظو  ریغ  رد  دیناوتیم ،

« فلا  » یاھدنب نآ  اما  دندرک -  هراشا  ناشیا  الاح  هک  تسا -  غالبا  مالک و  ثحب و  لحم  الاح  نآ  ج »  » دنب دش -  هئارا  راھچولھچ  لصا  نایب  ریسفت و  ناونع  هب  هک  یاهبوصم 

؛ مینک هاتوک  یلک  هب  ار  تلود  تسد  هکنیا  هن  تسا ؛ دـیدج  یاھیرگیدـصت  دـیدج و  یاھیراذگهیامرـس  رد  تلود  دورو  زا  یریگولج  نآ  تسا ؛ مھم  یلیخ  ام  یهبوصم  ب »  » و

. دینک هجوت  نیا  هب  تسا . هدش  صخشم  اھنآ  رد  یدودح  کی  اما 

ییوجشناد  / ٠٧/٢۵/١٣٨۵ فلتخم  یاھلکشت  ناگدنیامن  هنومن و  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

نم دریگیم . ماجنا  دراد  هتفرگ و  ماجنا  یدایز  یاھراک  تسین . یروط  نیا  هن ؛ هتفرگن ، ماجنا  یراک  چـیھ  راھچولھچ  لصا  یارجا  ای  داـسف  اـب  یهزراـبم  رد  دوش  هتفگ  هک  نیا 

نیا رد  اھنآ  هک  تسین  نآ  یانعم  هب  نیا  نکیل  منکیم . هبلاطم  مھاوخیم و  اھنآ  زا  منکیم و  لاوس  بترم  روشک  یـالاب  نالوئـسم  زا  متـسین ، عناـق  هتفرگ ، ماـجنا  هک  هچنآ  هب 

هتبلا تسا . هتفرگ  ماجنا  یبوخ  یاھراک  اعقاو  ریخا ، لاس  کی  نیا  رد  صوصخب  دناهتشاد ؛ مھ  یبوخ  یاھتفرشیپ  دریگیم و  ماجنا  دراد  راک  اعقاو  هن ؛ دننکیمن ، تکرح  تھج 

. میلیام ام  هک  تسا  یزیچ  نآ  نیا ، دینک ؛ هبلاطم  دیھاوخب و  ادج  اما  هتفرگن ، ماجنا  یراک  دییوگن  امش  دیھاوخب ؛ امش 

یساسا  / ١١/٣٠/١٣٨۵ نوناق  لصا ۴۴  یارجا  ناراکردناتسد  یداصتقا و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

ار مدوخ  ضیارع  مھ  نم  یداصتقا . یهصرع  نالاعف  ناراذگتـسایس و  نازاستسایـس و  نالاعف و  دنعمج ؛ همھ  هللادمحب  منکیم . ضرع  دـمآشوخ  زیزع  ناردارب  یهمھ  هب 

. منکیم عورش  همدقم  نودب 

اھتسایس نیا  ج »  » دنب ینعی ٨۵/۴/١١ ، دعب ، لاس  کی  دودح  رد  دش . غالبا  اھتـسایس -  نیا  ج »  » دنب یانثتـسا  هب  لصا ۴۴ -  یلک  یاھتسایس  لاس ١٣٨۴  دادرخ  لوا  رد 

، مرتحم روھمج  سیئر  یهماـن  هب  خـساپ  رد  مھ  زور  نآ  یادرف  دـش . غـالبا  تسا -  ینواـعت  یـصوصخ و  شخب  هب  یتـلود  یداـصتقا  یاـھھاگنب  یراذـگاو  هب  طوبرم  هک  مھ - 

. دش غالبا  دوشب ، میسقت  هماج  زا  ییاھھورگ  نیب  دش  رارق  تلادع » ماھس   » ناونع هب  هک  یاهعومجم  هب  ج »  » دنب یاھھاگنب  ماھس  زا  یدصرد  یراذگاو  زوجم 

رد اھتفرـشیپ  درذگیم . رتشیب  مین  لاس و  کی  زورما ، ات  دادرخ ٨۴  لوا  ینعی  غالبا ، لوا  خـیرات  زا  درذـگیم و  یدایز  یاھھام  زورما ، ات  ینعی ٨۵/۴/١٢ -  ام -  غـالبا  نیرخآ  زا 

نیا تفرـشیپ  فلتخم  یاھهدر  نالوئـسم  هک  مھ  امـش  هب  متفگ ؛ نیا ، زا  لبق  هام  ود  یکی  رد  هوق  هس  مرتحم  یاسور  هب  احیرـص  نم  ار  نیا  تسین . شخبتیاضر  باب  نیا 

یهنیمز سپ  رد  هک  هچنآ  اھتسایس و  نیا  تیمھا  هب  مزال  هجوت  هکنیا  رطاخ  هب  ای  تسین ؟ بوخ  اھتفرشیپ  نیا  ارچ  الاح  منکیم . ضرع  دیتسھ ، فلتخم  یاھـشخب  رد  راک 

رھ دارفا  تسھ . یفلتخم  یاھتـشادرب  هلئـسم ، زا  هکنیا  رطاخ  هب  ای  هدشن ؛ نآ -  داعبا  روشک و  رد  یداصتقا  میظع  لوحت  کی  ینعی  دوب -  هدش  هدـید  اھتـسایس  نیا  غالبا 

، دوشب دیاع  اھتـسایس  نآ  یارجا  رب  دیاب  هک  یاهجیتن  زا  اھنآ و  دـصاقم  زا  اھتـسایس و  نیا  فلتخم  یاھدـنب  زا  هاگتـسد ، کی  رد  یتح  ای  فلتخم  یاھھاگتـسد  رد  یمادـک 

. دنرادن یدحاو  تشادرب  یدحاو و  کرد  دنتسین ؛ لوقلاقفتم 

، نوگانوگ قئالـس  دـیایب و  دوجو  هب  یکرتشم  تشادرب  کرد و  مھ  دوشب ؛ هتفگ  احیرـص  زیزع  ناردارب  امـش  هب  ام  رظن  زا  راک  نیا  تیمھا  مھ  هک  تسا  نیا  یارب  هسلج  نیا 

. ددنبن یتایح  یرورض و  مھم و  رایسب  مادقا  نیا  رب  ار  هار 

نامنیناوق و نامیرادا ، یتالیکشت و  یاھراتخاس  رد  ناماھراتفر و  رد  روشک ، داصتقا  یهلئسم  رد  نامیاھشرگن  رد  ام  هک  دشاب  نیا  دیاب  ام ، یهسلج  نیا  یهجیتن  ناردارب !

ار نامدوخ  یهدنیآ  اھتـسایس ، نیا  یراذگتـسایس و  نیا  ساسا  رب  میھدب و  یتارییغت  دـیاب  دـنراد ، اھھاگتـسد  زا  مادـک  رھ  هک  ییاھمھـس  اھـشقن و  نامهعوضوم ، دـعاوق 

یداصتقا یاـھتیلاعف  دـیاب  دوشب ؛ بیوصت  میظنت و  یتسیاـب  اھتـسایس  نیا  ساـسا  رب  هجدوب  تسا . روشک  یاھھاگتـسد  یهمھ  یمتح  فیاـظو  وزج  نیا  میھدـب . لـکش 

. دنھدب ماجنا  دیاب  هک  دنراد ، یمھم  رایسب  فئاظو  هیئاضق  یهوق  مھ  تلود ، مھ  سلجم ، مھ  هنیمز  نیا  رد  دوشب . میظنت  اھتسایس  نیا  ساسا  رب  هجدوب ، زا  نوریب 

رد یمالـسا  بالقنا  زا  هک  یتالوحت  مینیبیم  مینکیم ، هاگن  نامدوخ  عضو  هب  یتقو  ام  مینکب . ضرع  ار  اھتـسایس  نیا  یاـھهزیگنا  مینکب ؛ ینییبت  کـی  اـم  لوا  یهجرد  رد 

نیا یلم ، تیوھ  تابثا  رد  یعامتجا ، یاھهنیمز  رد  یـسایس ، یاـھهنیمز  رد  یگنھرف ، یاـھهنیمز  رد  تسا ؛ یقیمع  میظع و  رایـسب  تـالوحت  دـش ، یـشان  اـم  روشک 

نایب روجکی  ام  هجوتیب  ناتـسود  زا  یـضعب  روجکی ، ام  نانمـشد  هک  یبلاطم  اھتفگ و  اـھفرح و  نیا  اـب  تسا . قیمع  مھ  رایـسب  تسا و  یاهجرد  تالوحت ١٨٠  تالوحت ،

، هتفرگ ماجنا  یداصتقا  یهنیمز  رد  هک  یتالوحت  منکیم  ضرع  احیرص  نکل  تساھفرح . نیا  زا  رتمیظع  یلیخ  دوشیمن ؛ مھ  رادهشدخ  هدمآ ، تسد  هب  هک  هچنآ  دننکیم ،

. مینک هضرع  ایند  هب  داصتقا  زا  یقفوم  یوگلا  کی  میتسناوتیم  دیاب  ام  تسین . رگید  یاھشخب  رد  تالوحت  اب  بسانتم 

، مینادیم هدش و  هک  ار  ییاھراک  هتبلا  میدادیم . ناشن  ایند  هب  ار  تلادع  نیمات  تھج  رد  یدمآراک  مھ  داصتقا ، قنور  دشر  تھج  رد  یدمآراک  مھ  ام  دـیاب  هصالخ  روط  هب 

. تسا کاندرد  ام  یارب  نیا  میاهدیسرن و  اعطق  میدیسریم ، دیاب  هک  یحطس  نآ  هب  نکل  هتفرگ ، ماجنا  یمھم  رایسب  یاھراک  مینک ؛ راکنا  میھاوخیمن 

ود نیا  هک  یداصتقا  یهخسن  هیصوت و  رھ  یداصتقا ، شور  رھ  مینکیم . هدھاشم  یلصا  یهیاپ  ات  ود  مینکیم ، هاگن  یمالـسا  داصتقا  یهنیمز  هب  نالک  تروص  هب  یتقو  ام 

ود نآ  زا  یکی  تسین . یمالـسا  دنک ، نیمات  ار  ود  نیا  دناوتن  دشاب و  ینید  رھاظلایلع  عبانم  هب  دنتـسم  مھ  هچ  رھ  یاهخـسن  رھ  تسا . ربتعم  دنک ، نیمات  دناوتب  ار  هیاپ 

، دوخ یداصتقا  تردـق  اب  دوخ ، تورث  اب  دـناوتب  دـیاب  دـشاب ؛ دـیابن  یریقف  روشک  دـشاب ؛ یدـنمتورث  روشک  دـیاب  یمالـسا  روشک  یلم .» تورث  شیازفا   » زا تسا  ترابع  هیاپ 

« يساسا نوناق  لصا ??   » 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 15هاگياپ  هحفص 4 
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و دوشب . نیمات  دـیاب  اـت  ود  نیا  تسا . یمالـسا » یهعماـج  نورد  رد  تیمورحم  عفر  هنـالداع و  عیزوت  ، » مود هیاـپ  دربب . شیپ  یللملانیب  حطـس  رد  ار  شدوخ  یـالاو  فادـھا 

. مینک فرطرب  ار  رقف  تسناوت  میھاوخن  مینک ؛ فرطرب  ار  تیمورحم  میناوتیمن  اـم  دورن ، ـالاب  روـشک  رد  هدوزفا  شزرا  رگا  دوـشن ؛ تورث  دـیلوت  رگا  تسا . یمود  طرـش  یلوا ،

نآ رد  ود  نیا  رگا  دوشب . نیمات  حرط  نآ  رد  ات  ود  نیا  دیاب  دیروایب ؛ ار  ناتحرط  یمالـسا ، ینابم  هب  دـنبیاپ  دـیتسھ و  یداصتقا  رکفتم  هک  امـش  تسا . مزال  ات  ود  رھ  نیاربانب 

. دراد داریا  دراد ؛ لالتخا  حرط  نآ  دشن ، نیمات  حرط 

داحآ یهمھ  باختنا  ضرعم  رد  تورث  دـیلوت  یداصتقا و  تیلاعف  یراذگهیامرـس و  دـیاب  میناسرب ، یزاینیب  انغتـسا و  دـح  هب  یلم  تورث  ظاحل  زا  ار  روشک  میناوتب  هکنیا  یارب 

ناوج و یاھورین  میظع  لیخ  دـنک . تیاـمح  نآ  زا  دـیاب  نوناـق  دـنک ؛ تیاـمح  نآ  زا  دـیاب  تلود  دـننک . تیلاـعف  هنیمز  نیا  رد  دـنناوتب  دـیاب  همھ  ینعی  دریگب ؛ رارق  روشک  لاـعف 

یاھتیلاعف گرزب و  یاھهژورپ  دـنناوتب  دـیاب  دـندایز -  قیـال  ناریدـم  مھ  هدرکلیـصحت و  ناـناوج  مھ  ود ، رھ  اـم  روشک  رد  هللادـمحب  هک  قیـال -  برجم و  ناریدـم  هدرکلیـصحت و 

یاج نیا  ات  تسا . یوق  یناـسنا  عباـنم  ظاـحل  زا  یداـم و  عباـنم  ظاـحل  زا  روشک  دـنناوتب . دـیاب  دـنربب ؛ شیپ  دـننک و  ارجا  دـنریگب ؛ تسد  هب  ار  روشک  نیرفآتورث  نیرفآراـک و 

. دنک حرطم  یمالسا  یاھھاگدید  هب  اکتا  اب  ار  یفلاخم  رظن  دناوتب  یسک  منکیمن  رکف  بلطم ،

لـصا نیمھ  هک  مھ  راک  لوصحم  رد  میدوب . هدرک  راک  کیدزن  زا  اھنیا  رتشیب  اـب  اـم  هدـنب . رظن  هب  فصنم ؛ مھ  دـندوب ، دنمـشوھ  مھ  لصا ۴۴ ، یساسا و  نوناق  ناگدنـسیون 

تـسرد یلک  لکـش  هب  ناشرظن  زا  هک  ار  یزیچ  نآ  اھنیا  دندوب . یفاصنااب  نامدرم  مھ  دـندوب ، یدنمـشوھ  نامدرم  مھ  اھنیا  هک  تسادـیپ  الماک  تساھنیا ، لصا ۴٣ و  ، ۴۴

یاھتیکلام دنتخیر . لصا ۴۴  رد  تیکلام ، یلصا  روحم  هس  نآ  بلاق  رد  ار  نیا  دندوب و  هتخانش  مسیلایـسوس  داصتقا  یرادهیامرـس و  داصتقا  نیب  یهنایم  طخ  تسھ ، مھ 

نیا اھطرـش  زا  یکی  دنداد . رارق  طرـش  ات  هس  ود  نیا ، یارب  شلیذ  رد  دـعب ، دـندرک . یدنبمیـسقت  ار  اھنیا  یـصوصخ ؛ شخب  تیکلام  و  ینواعت ، تیکلام  یتلود ، یـصاصتخا 

یزور کـی  رگا  ینعی  دـشابن . ناـیز  یهیاـم  دـیاب  دوـشب ؛ داـصتقا  یهعـسوت  دـشر و  بجوـم  دـیاب  مدرک -  رکذ  ار  قیداـصم  هک  قیداـصم -  نیا  اـب  یدنبمیـسقت  نیا  هک  تـسا 

یلکش هب  درادن و  رابتعا  لکش  نیدب  زور ، نآ  رد  رگید  نوناق  نیا  تسین ، یداصتقا  دشر  بجوم  تسا ؛ نایز  یهیام  یدنبمیسقت ، نیا  هک  دنداد  صیخشت  روشک  نالوئسم 

. دناسریم ار  اھنآ  فاصنا  یدنمشوھ و  نیا ، دراد . قابطنا  دشاب ، تحلصم  رب  قبطنم  هک 

تیکلام هب  هک  میدرک  ار  یتامادـقا  هریغ ، یداصتقا و  بیرغ  بیجع و  تارـصاحم  نوگانوگ و  یاـھیراتفرگ  گـنج و  سدـقم و  عاـفد  لـئاسم  رطاـخ  هب  بـالقنا  لوا  یهھد  رد  اـم 

رد مدوخ  نم  دوب . فرح  یاج  اھنیا  زا  یرایـسب  رد  مھ  اھتقو  نامھ  هتبلا  دوب . هدش  رکذ  یـساسا  نوناق  لصا  نیا  رد  هک  یرادقم  نآ  زا  شیب  دش ؛ یھتنم  تلود  یهدرتسگ 

اھنآ رب  اھترورض  لاحرھهب  نکل  میتشاد ، یناوارف  تاثحابم  یداصتقا  نالوئسم  تلود و  سیئر  اب  تلود و  یداصتقا  نالوئسم  اب  مدوب و  روھمج  سیئر  هرود  نآ  یهدمع  شخب 

زا دعب  ینعی  موس ، مود و  یهھد  رد  اما  درک ، ادیپ  شرتسگ  دوب ، هدش  هدید  لصا ۴۴  رد  هک  هچنآ  زا  رتارف  یلکـش  هب  یتلود  تیکلام  درک و  لیمحت  ار  لئاسم  نیا  روشک  رب  و 

تقفاوم دندوب -  یرورـضریغ  اتقیقح  اھنیا  زا  یمھم  دادعت  هک  دراد  دوجو  یتلود  تکرـش  رازھ  دـنچ  هک  یرورـضریغ -  یتلود  یاھتکرـش  شرتسگ  اب  دـیابن  ام  زورما ، ات  گنج 

. دوبن تحلصم  قفاوم  لمع  مدرم ، هب  لصا ۴۴  لیذ  یاھھاگنب  ندرکن  راذگاو  ای  تلود ، یهلیسو  هب  اھنآ  لیکشت  ینعی  میدرکیم ؛

هب الک  ار  لصا ۴۴  ردص  لومـشم  ریغ  یاھھاگنب  هک  دوب  نیا  دوب ، ملـسم  میدوب ، هدرک  بیوصت  بالقنا  یاروش  رد  هک  ینوناق  ساسا  رب  لصا ۴۴ و  رد  ام  هک  یفئاـظو  زا  یکی 

هب هتـشذگ  میژر  زا  هک  دوب  ییاھھاگنب  اھتکرـش و  ج »  » دـنب تشاد . د »  » و ج »  » و ب »  » و فلا »  » دـنب هک  میتشاد  ینوناق  کی  هبوصم و  کی  اـم  مھ  اـجنآ  دـننک . راذـگاو  مدرم 

، یروھمج تسایر  لوا  رد  هک  تسھ  مدای  نالا  نم  دندرکن . ار  راک  نیا  اما  دوش ، هداد  اھنآ  هب  تکرـش  دـنداد ، هک  ار  ناشـضرق  اھنیا  هک  دوب  هدـش  ررقم  دـندوب . ضورقم  تلود 

دوب تکرش  دادعت  کی  ب »  » دنب دندرکیم -  لصتم  ب »  » دنب لومـشم  نیوانع  هب  ار  ج »  » دنب یاھتکرـش  هک  یتئیھ  نآ  هب  یـساسا ، نوناق  هب  دانتـسا  اب  هک  منکیم  نامگ 

. مدرک ضارتعا  تفرگیم -  رارق  تلود  رایتخا  رد  دیاب  هک 

دیلوت تکرـش  دوخیب  دیابن  تفرگیم ؛ ماجنا  موس ، مود و  یهھد  رد  گنج ، زا  دعب  یهرود  رد  اھراک  نیا  رگید  دیابن  درکیم ، باجیا  هرود  نآ  رد  ار  راک  نیا  مھ  ییاھترورـض  رگا 

ار تلود  تیکلام  دیاب  میدادیم . دیاب  دشیم ؛ یھاتوک  دوب ، هدرک  نآ  هب  حیرـصت  یـساسا  نوناق  هک  یـشخب  نآ  رد  مدرم ، هب  یتلود  یاھتکرـش  یراذگاو  زا  دیابن  دـشیم ؛

رارق هعماـج  رد  لوپ  حیحـص  شدرگ  تمدـخ  رد  دـیلوت ، تمدـخ  رد  دـیاب  هک  ییاھدـمآرد  زا  یلیخ  و  دـش ! رتهدرتسگ  رتـشیب و  هکلب  دـشن ، روطنیا  میدرکیم . رتـمک  زورهبزور 

دیابن هھد  ود  نیا  رد  راک  نیا  لاحرھهب ، دروخ . همطل  روشک  داصتقا  هب  امتح  و  یدوخیب . یاھیزاسنامتخاس  زیمآفارسا ، یاھتیلاعف  دش ؛ مزالریغ  یاھراک  فرص  تفرگیم ،

هک یطرش  نیا  فالخرب  مھ  یرایـسب  و  لصا ۴۴ ، دوجوم  نتم  نامھ  فالخرب  اـضعب  یتلود ، یاـھتیکلام  میظع  یهرتسگ  تسا : نیا  ینونک  عضو  تیعقاو  تفرگیم . ماـجنا 

. هدمآ لصا ۴۴  لیذ  رد 

قبط هک  دریگب  ماجنا  دیاب  ییاھیراذگهیامرس  دیسر . میھاوخن  نآ ، فادھا  زادنامشچ و  دنس  هب  ام  تیعـضو ، نیا  اب  میدید  ام  هک  هدرک ، نیعم  ار  ییاھفدھ  زادنامشچ  دنس 

لاس هد  لوط  رد  هک  دـندرک  هبـساحم  تفن  شخب  رد  طقف  دوشیم . ییالاب  مقر  یلیخ  نیا ، دـشاب . لاس  رد  دـصرد  هدزاود  دودـح  دـیاب  اھنآ  دـشر  دـناهدرک ، هک  یتابـساحم 

یهوالع تسا . تلود  ناوت  زا  جراخ  اھنیا  دھدب ؟ ماجنا  ار  یراذگهیامرـس  نیا  تسا  رداق  تلود  درایلیم . یلاس ١٧  ینعی  مینک ؛ یراذگهیامرـس  دیاب  رالد  درایلیم   ١٧٠ هدنیآ ،

شخب هک  ییاھراک  دراد . هتفرـشیپ  یاھیروانف  یهنیمز  رد  ناوارف  یاھیراذگهیامرـس  دـیدج ، یاھتیلاعف  رد  یدربھار ، یاھهزوح  رد  ینیگنـس  فئاـظو  تلود  اـھنیا ، یهمھ  رب 

. یاهتسھ یهلئسم  نیمھ  لثم  تساھنیا ؛ هب  فقوتم  روشک  یهدنیآ  دھدب و  ماجنا  تلود  دیاب  ار  اھنیا  دھدیمن ، ماجنا  یعیبط  روط  هب  یصوصخ 

هتبلا مدرک . هراـشا  ـالبق  هک  تسھ ، اـھینارگن  روطنیمھ  دراد . دوجو  مھ  تیمورحم -  رقف و  عـفر  یهلئـسم  تلادـع -  هب  طوـبرم  شخب  رد  اـھینارگن  نیمھ  نیع  یفرط ، زا 

اھوگتفگ نیا  دیاش  هک  دننکیم ، نایب  هبناجود  یساملپید  یـسایس و  تارواحم  رد  هک  هچنآ  هچ  ناشینلع ، تاغیلبت  هچ  دینک -  هاگن  هک  اھیجراخ  تاغیلبت  هب  امـش  زورما 

اھلاس لوط  رد  هکلب  تسین ، روط  نیا  تسا ؛ طلغ  نیا ، دنزادنیب . ینونک  تلود  ندرگ  هب  ار  عضو  نیا  تیلوئـسم  دنھاوخیم  دینیبیم  دشاب -  اھامـش  زا  یـضعب  رایتخا  رد 

. دش یھتنم  اجنیا  هب  دوبن و  یتسرد  شور  شور ، تسا . هتشادن  تینوس  مھ  یسک  هدمآ ؛ دوجو  هب  جیردتب 

هب لاس ٧٨  تحلـصم -  صیخـشت  عمجم  هب  هدنب  هک  یتقو  نآ  زا  هتبلا  میھدب . رارق  رظن  دـم  ار  لصا ۴۴  یغالبا  یاھتـسایس  یهلئـسم  ام  هک  دش  بجوم  مھ  یور  رب  اھنیا 

نیا لصا ۴۴ -  یغالبا  یاھتـسایس  دیـشک . لوط  لاس  دنچ  میدرک ، غالبا  ام  هک  لاس ٨۴  ات  دـمآ و  هک  لاس ٨٣  ات  دـننکب ، راک  هلئـسم  نیا  یور  هک  متفگ  دوب -  ای ٧٧  مرظن 

دنب ای  فلا »  » دنب لثم  اھدنب  نیا  زا  یـضعب  ه .»  » دنب د ،»  » دنب ج ،»  » دـنب ب ،»  » دـنب فلا ،»  » دـنب تسا : نیا  شاهصالخ  میاهداد -  رارق  اھتـسایس  نیا  رد  ام  هک  یدـنب  جـنپ 

یقیقح روـضح  یارب  هار  ندـش  زاـب  رورـضریغ ، یداـصتقا  یاـھتیلاعف  زا  تـلود  ندـش  دازآ  زا  تـسا  تراـبع  اھتـسایس  نـیا  یهصـالخ  دوـشیم . میــسقت  شخب  ود  هـب  «د »

دعاوق بادآ و  هب  تلود  نتخادرپ  مدرم ، فیعض  راشقا  یور  رب  ینواعت  یاھتکرش  هدرتسگ  رتچ  و  ینواعت -  یاھتکرش  نواعت -  رب  هیکت  روشک ، داصتقا  یهصرع  رد  راذگهیامرس 

، دـعب و  هدـش ، رکذ  هک  ییاھـشخب  رد  یراذـگاو  نیا  زا  یـشان  یاھدـمآرد  فرـصم  یگنوگچ  فرـص  یتیمکاـح و  شقن  یاـفیا  یئارجا و  یاھیراذگتـسایس  یتیمکاـح ، شقن 

. تسا لصا ۴۴  یغالبا  یاھتسایس  یهصالخ  نیا ، یراذگاو . رما  رد  تلود  تامازلا 

لوغشم یهیامرس  کی  رد  یمھس  کی  زا  ار  هعماج  نیئاپ  کھد  ود  لقادح  هکنیا  میدرک  ساسحا  میدرک ؛ لابقتسا  راک  نیا  زا  ام  دش ، حرطم  تلادع  ماھس  یهلاسم  یتقو 

. دنھدب لاھما  اب  فیفخت و  اب  ار  ماھس  نیا  میتفگ  تسا . یمھم  رایسب  تصرف  کی  مینک ، رادروخرب  ازدمآرد  دیلوت و  لوغشم  راک و 

« يساسا نوناق  لصا ??   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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هک میھدیمن  هزاـجا  میتسین و  لـیام  اـم  هجوچـیھ  هب  تسین ؛ تلود  تورث  رب  ندز  جارح  بوچ  یاـنعم  هب  هک  تسا  حـضاو  مداد ، حرـش  نم  هک  روطنیا  اھتـسایس  نیا  هتبلا 

داصتقا یهدـنربشیپ  رثارپ و  یدوجوم  کی  هب  رثامک  ای  رثایب  هدزابمک و  یدوجوم  نیا  لیدـبت  نیا  هن ، دورب ؛ نیب  زا  دوش و  هدز  جارح  بوچ  تسا ، مدرم  لام  هک  تلود  یاھتورث 

دراو اھنھذ  رد  ار  تاماھبا  زا  یخرب  فلتخم ، یاھشخب  رد  تسا . مورحم  راشقا  تمس  هب  لاملاتیب ، ینعی  یمومع ، یاھتورث  نداد  قوس  نیا ، رانک  رد  هتبلا  تسا و  روشک 

اب دنوشب ؛ نیگنـس  گرزب و  یاھتورث  یاراد  یدارفا  هک  دیوشیم  بجوم  اھتـسایس  نیا  غالبا  اب  امـش  دنتفگ  دندرک و  حرطم  نم  دوخ  اب  مھ  یـضعب  دننکیم . دراو  ای  دندرک ،

چیھ مالـسا  رظن  زا  عورـشم ، ینوناـق و  هار  زا  ندـش  دـنمتورث  هک  میوـگیم  مھ  ـالاح  ماهتفگ و  اـھنآ  باوـج  رد  نم  دـنوشیم . دـنمتورث  هدـع  کـی  یداـصتقا  یاـھتیلاعف  نیا 

هتفگن و ار  نیا  سکچـیھ  تسا . بولطماـن  عرـش  رظن  زا  درواـیب ، تسد  هب  یتورث  دـنکب و  عورـشم  ینوناـق و  تیلاـعف  یـسک  رگا  هک  میتفگن  تقو  چـیھ  اـم  درادـن . یلاکـشا 

. دنسانشیم ار  نآرق  دنسانشیم و  ار  نید  هک  یدارفا  دیوگیمن ؛

شخب تسا . هدافتسا  یهوحن  دیلوت و  یهوحن  یکی ، دنک . دیلوت  تورث  یحیحص و  لکش  هب  دنک  تیلاعف  یسک  تسا . تورث  دیلوت  یکی ، درک . طولخم  دیابن  مھ  اب  ار  زیچ  ود 

نیا تسا ، ساسح  شخب  هک  مود  شخب  تسا . هعماج  عومجم  ندـش  دـنمتورث  یانعم  هب  دوشیم ، دـیلوت  هعماـج  رد  هک  یتورث  رھ  نوچ  تسا ؛ یبولطم  زیچ  هیـضق ، لوا 

دناوتب دشابن ؛ عرش  رظن  زا  یبولطمان  فرصم  وا ، فرصم  دشابن ؛ تافلخت  تابلقت و  زا  یهدافتسا  اب  ینوناقریغ ، یاھھار  زا  دریگب ؛ رارق  هجوت  دروم  دیلوت  یگنوگچ  هک  تسا 

لماک یهنومن  کی  نوراق  نوراق -  هب  طوبرم  تایآ  صصق ، یهروس  دینک -  هظحالم  ار  هفیرش  یهیآ  نیا  دشابن . داسف  رد  فرـص  دنک ؛ ادیپ  نایرج  هعماج  یاھگر  رد  ینوخ  لثم 

هل لاق  « ؛ دنکیم لقن  نآرق  یـسوم ) ترـضح  ای  لیئارـساینب ، نینیدتم  ناگرزب و  ای  ، ) نوراق موق  لوق  زا  تسا . همھ  عرـش و  نآرق و  مالـسا و  رظن  زا  بولطمان  دـنمتورث  کی  و 

دنکیم تابثا  نایب و  ینعی  دنکیم ؛ ریرقت  ار  اھفرح  نیا  نآرق  دوخ  هکنیا  رب  هوالع  تسا ؛ یربتعم  یاھفرح  نیاربانب  تسین ؛ یلومعم  یماع و  یاھمدآ  زا  اھفرح  نیا  هموق - »

نوعلا معن  : » تسھ مھ  ام  تایاور  رد  هدـب . رارق  ترخآ  ندروآ  تسد  هب  یهلیـسو  ار  نیا  داد ، وت  هب  ادـخ  هک  هچنآ  هرخالا ؛» راد  کاـتا هللا  اـمیف  غتبا  و  دـنیوگیم « : وا  هب  هک  - 

. نک هدافتسا  تترخآ  ندرک  دابآ  یارب  تورث  نیا  زا  هرخالا ؛» یلع  ایندلا 

؛ نکن هدافتـسا  هک  مییوگیمن  ام  مھ  ار  نآ  یراد ؛ یبیـصن  یراد ، یمھـس  مھ  وت  دوخ  نکن . شومارف  مھ  ار  تدوخ  مھـس  ایندلا ؛» نم  کبیـصن  سنت  و ال  : » مود یهیـصوت 

. درادن یعنام  وشب ؛ مھ  دنمهرھب  هن ، تورث ؛ نیا  زا  وشن  دنمهرھب  تدوخ 

ینعی یناـسرب . دـندنمزاین ، هک  یمدرم  تسد  هب  ار  تورث  نیا  یناوتب  هک  وشب  یاهلیـسو  مھ  وت  هداد ؛ ار  تورث  نیا  وـت  هب  ادـخ  کـیلا ؛» نسحا هللا  اـمک  نسحا  و  : » موـس

. هدب مدرم  هب  ار  نیا  زا  یمھس 

زا ای  نکن ، عمج  تورث  دـنیوگیمن  وا  هب  وشن . فرتم  تسا . داسف  داجیا  درک ، یریگولج  نآ  زا  دـیاب  هک  تورث  تفآ  نکن . داجیا  داسف  ضرالا ؛» یف  داـسفلا  غبت  ـال  و  : » مراـھچ

هک نکب ، بوخ  یهدافتـسا  تتورث  نیا  زا  نکن ؛ هدافتـساوس  دنیوگیم  نزن ؛ تراجت  یگدنزاس و  دـیلوت و  راک  هب  ار  نآ  ای  نکن ؛ هدافتـسا  نآ  دایدزا  یارب  یراد ، هک  یتورث  نیا 

. تسا نیا  مالسا  قطنم  شاب . هتشاد  مھ  ار  تدوخ  مھس  شاب ؛ هتشاد  مھ  ار  تدوخ  بیصن  ینک . دابآ  نیا  اب  ار  تترخآ  هک  تسا  نیا  هدافتسا  نیرتھب 

هک دـشابن ، کـلام  هک  یـسک  کـلم .» یف  ـالا  فقو  ـال  : » تفگ دراد . یداـیز  فاـقوا  نینموملاریما  هک  دیاهدینـش  داـیز  مھ  اـبطخ  ربنم و  لـھا  زا  دـیاهدناوخ ، اـھباتک  رد  اـمش 

، یبآ مک  تیعـضو  نآ  رد  دوب . هدرک  دـیلوت  شدوـخ  راـک  اـب  دوـب ، هدربـن  هک  ثرا  هب  ار  کـالما  نیا  نینموـملاریما  دوـب . نینموـملاریما  کـالما  فاـقوا ، نیا  دـنک . فـقو  دـناوتیمن 

یاـھزیچ تسادـیپ  هدـنام . اـھنرق  نینموـملاریما ، فاـقوا  زا  یـضعب  درکیم . فـقو  دـعب  درکیم ، داـبآ  درکیم ، تسرد  هعرزم  دروآیم ، نوریب  بآ  دزیم ، هاـچ  نینموـملاریما 

هب کمک  یارب  روشک ، تفرـشیپ  یارب  ریخ ، راک  یارب  وا  فرـص  دصق  تورث ، دیلوت  نیا  رد  هچنانچ  رگا  تسا . یبوخ  زیچ  تورث  دـیلوت  لاحرھهب ، تسا . هدوب  یمھم  رادهشیر و 

. دراد مھ  باوث  تسھ ، مھ  هنسح  دشاب ، نامورحم 

ضرف ـالثم  اـی  دـناسرب ، اون  هب  تسا ، تیمورحم  زا  راشرـس  ناشیگدـنز  هک  ار  ناـسنا  رفن  دـص  اـی  رفن  تسیب  هکنیا  یارب  دـنک  دـیلوت  یتورث  یـسک  دـننک  لاوـس  نم  زا  رگا 

هب شتورث  اب  ار  اھنیا  دنورب ، دنتسناوتن  دنترـسح و  رد  اضرلایـسومنبیلع  رھطم  ربق  ترایز  راب  کی  یوزرآ  رد  دننکیم و  یگدنز  رھـش  نالف  رد  هک  ار  رفن  هاجنپ  هک  دییامرفب 

مھاوخ دیدرت  چیھ  نودب  نیقی و  عطق و  روط  هب  هدنب  دورب ، هرمع  مھ  رس  تشپ  لاس  هد  دنک ، تورث  دیلوت  نآ  اب  دھاوخیم  هک  یلوپ  نیمھ  اب  ای  تسا  رتھب  نیا  دربب ، ترایز 

یورخا یھلا و  رجا  تسھ ؛ مھ  یھلا  یهنـسح  تقو  نآ  دشاب ، کمک  تین  اب  رگا  تسا ؛ حودمم  هسفنیف  تورث  دـیلوت  دورن . هرمع  لاس  رھ  الاح  تسا . مدـقم  یلوا  تفگ 

. دراد مھ 

نیریخ یزاسهسردم -  تضھن  نیا  تسھ . رتشیب  مھ  الاح  هدوب ، روطنیمھ  مھ  قباس  زا  تسین ، مھ  الاح  لام  تفرگ . هدـیدان  دـیابن  ار  تیعقاو  نیا  دـنریخ . لھا  ام  مدرم 

یزاـسهاگنامرد و تـضھن  نـیا  دــننکیم . کــمک  مدرم  ردــقچ  دــینیبب  امــش  دــننک ، کــمک  دــنیایب و  مدرم  هـکنیا  یارب  دوـشیم  زاــب  هار  هـک  ردــق  نـیمھ  زاسهسردــم - 

اب هک  تسا  یناتـسرامیب  دھـشم ، یاھناتـسرامیب  نیرتھب  زا  یکی  ای  دھـشم  ناتـسرامیب  نیرتھب  دـیاش  نالا  داتفا ؛ هار  دھـشم  رد  بـالقنا  زا  لـبق  زا  هک  یزاسناتـسرامیب 

نم شیپ  دندوب  هدـمآ  یناسک  زاریـش  زا  نیا ، زا  لبق  هام  دـنچ  اریخا  تسھ . مھ  رگید  یاھاج  رد  دـننکیم . هرادا  ار  نآ  نیریخ  نیمھ  دوشیم و  هرادا  مدرم  یاھلوپ  نیمھ 

ماجنا دیراذگب و  نایمرد  مھ  رگید  یاھاج  اب  ار  نیا  میدرک  هیـصوت  ام  هک  دندوب ، هداد  ماجنا  یدیفم  شزرااب و  رایـسب  یاھراک  ینامرد  یتشادھب و  یاھراک  هب  عجار  اھنیا  هک 

نیحورجم زا  ردـقچ  عجرم  دـیاش  هک  میتشاد  یناتـسرامیب  نارھت  رد  ام  اج  نیمھ  دـنھدب . ماجنا  دـنناوتیم  دـنمتورث  دارفا  ریخ ، دارفا  ار  اھراک  نیا  دـنروجنیا . مدرم  دـیھد .

دنراد و یفاقوا  الاح  هک  یناسک  و  دنریخ . لھا  دنروجنیا ؛ ام  مدرم  دنزادنایم . هار  دنھدیم ؛ ماجنا  ار  اھراک  نیا  ریخ  هدع  کی  ناناگرزاب . ناتـسرامیب  نیمھ  دوب ؛ تارھاظت 

یمالـسا و ماظن  هک  دوشب  سکعنم  نوریب  رد  دوخیب  ارچ  میتسین . دـب  نیا  اـب  اـم  تسا . دارفا  تورث  دوجو  زا  یـشان  اـھنیا  هللالـیبسیف ، یاـھراک  همھ  نیا  فقو ، همھ  نیا 

؛ تسین یروجنیا  دـننکیم . وا  هب  تبـسن  ترفن  ضغب و  ساسحا  دـننکیم ؛ مھ  رد  ار  ناشاھمخا  دروایب ، تسد  هب  لوپ  رادـقم  کی  دـھاوخب  یـسک  اـت  روشک ، نالوئـسم 

. تسین نیا  تیعقاو 

بجوم دیدرک ، غالبا  امش  هک  لصا ۴۴  یاھتسایس  نیا  دنیوگیم  هک  تفگ  نم  هب  ام  بوخ  رایـسب  کیدزن و  ناتـسود  زا  یکی  تسین . یدراو  لاکـشا  ام  رظن  هب  لاکـشا  نیا 

دراو دنیایب  هکنیا  یارب  دوشب ؛ راک  نیمھ  هکنیا  یارب  میدرک  غالبا  ار  اھتـسایس  نیا  ام  الـصا  متفگ  نم  دوشیم . نادـیم  هب  اھرادهیامرـس  ندـش  دراو  دارفا و  ندـش  دـنمتورث 

. دوشب راک  نیا  هک  میدرک  غالبا  نیمھ  یارب  الصا  ام  دوشیم !؟ یروجنیا  دنیوگیم  دننک . یداصتقا  تیلاعف  دننک ، یراذگهیامرس  دنوشب ، نادیم 

لمع شایـضعب  هدش و  لمع  شایـضعب  هک  دیداد ، روتـسد  دـیدروخ و  صرح  دـیتفگ و  یداصتقا  دـسافم  هب  عجار  همھ  نیا  هک  تسھ  ناشنھذ  رد  ماھبا  نیا  رگید  یـضعب 

، دریگب ماجنا  تیدج  نامھ  اب  متفگ ، هدنب  هک  یتروص  نامھ  هب  یداصتقا  دسافم  اب  یهزرابم  رگا  ناتـسود ! منکیم : ضرع  نم  دییوگیم ؟ ار  نیا  امـش  روطچ  الاح  هدـشن ،

. دنمھ لمکم  ات  ود  نیا  درک . دھاوخ  یداصتقا  ملاس  طاشن  یداصتقا و  تیلاعف  نیمھ  هب  یمھم  رایسب  کمک 

متفگ نم  دنک . داجیا  یتالکشم  تسا  نکمم  هک  دوب  نیا  ناشنھذ  رد  نالوئسم  زا  یـضعب  مدرک ، تبحـص  یداصتقا  دسافم  هب  عجار  رابلوا  هدنب  هک  شیپ  لاس  دنچ  نامھ 

« يساسا نوناق  لصا ??   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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رد نکشنوناق  زادنامھتشپ و  رادربھالک و  شالق و  شالک و  هدع  کی  هکنیا  زا  دنوشیم  لاحشوخ  دنشاب ، هتشاد  یداصتقا  ملاس  تیلاعف  دنھاوخیم  هک  یناسک  نآ  هن ،

اب یهزرابم  هک  مدقتعم  منادیم ؛ مھ  لمکم  ار  اھنیا  هدنب  هکلب  مینادیمن ، یفانم  رگیدمھ  اب  طقف  هن  ار  ات  ود  نیا  ام  دننکن . ماندب  ار  اھنیا  دندنبن ، ار  اھھار  دنـشابن ، نادیم 

هار راـک  نیا  رد  داـسف  هکنیا  یارب  هتبلا  میدرک . غـالبا  هک  تسا  لصا ۴۴  یاھتـسایس  نیمھ  هب  کمک  تسا و  یداصتقا  ملاس  تباقر  زاـسرتسب  داـسف ، ینکهشیر  داـسف و 

: درک مھاوخ  هراشا  الامجا  نم  دنشاب . دنبیاپ  اھنآ  هب  دیاب  هیئاضق ، هوق  سلجم و  تلود ، هک  دراد  دوجو  یتامازلا  کی  دنکن ، ادیپ 

زیم و نالف  تشپ  هک  یرومام  کی  هب  ددرگرب  ناھگان  یداصتقا  تیلاعف  کی  رایتخا  هکنیا  دننک . مک  ار  یرادا  یاھمخ  چیپ و  دننک ، هاتوک  ار  اھھار  دـننک ، فافـش  ار  تاررقم  دـیاب 

شزغل ضرعم  رد  تسا ؛ رطخ  ضرعم  رد  رومام  نیا  تسا . هبرـض  نیرتگرزب  نیا  دـنکب ، مھارف  ار  راک  کی  تشونرـس  و  هن ، ای  یرآ  دـیوگب  دـناوتب  وا  هک  هتـسشن ، هرادا  نالف  رد 

. دنک ادیپ  رییغت  تسھ ، اجنیا  رد  هک  هچنآ  ساسا  رب  دوش و  حالصا  اھشور  نیناوق و  دعاوق ، دیاب  دیاین . شیپ  نیا ، هک  درک  یراک  دیاب  تسا .

یارجا رد  شالت  سپ  دراد ، ینانمـشد  نوچ  دراد . ینانمـشد  نافلاخم و  اھتـسایس ، نیا  یارجا  ینعی  راک ، نیا  هک  منکب  ضرع  ناتـسود  هب  ادج  مھاوخیم  نم  مھ  ار  نیا 

تـسرد صالخا و  اب  رگا  تسا ؛ داھج  شمـسا  یمالـسا  فرع  رد  تسا و  تدـھاجم  دـشاب ، نانمـشد  اب  یهلباقم  رد  هک  یـشالت  رھ  تسا . داھج  عون  کـی  اھتـسایس  نیا 

یمالسا ماظن  دنھاوخیمن  الصا  دوش . فرطرب  اھدوبمک  اھتسایس ، نیا  ندش  ییارجا  اب  دنھاوخیمن  نافلاخم  زا  یضعب  دنتسھ ؟ یناسک  هچ  شنانمشد  دریگب . ماجنا 

روطنیمھ دینیبب ، نالا  دـنلیبق . نیا  زا  اھیجراخ  دـناهدرک . یزیرهمانرب  روشک  رب  یداصتقا  راشف  یور  دـشاب . هتـشاد  ار  یداصتقا  قنور  یداصتقا و  تفرـشیپ  ییافوکـش و  نآ 

یعامتجا یماظن و  مادـقا  زا  هتبلا  دـننکب . یداصتقا  مادـقا  کی  دـنناوتب  دـنرظتنم  دـنک ، هلمح  دـنک و  ادـیپ  یتصرف  هک  تسا  رظتنم  هتـسشن و  هک  یاهنـسرگ  گرگ  کی  لـثم 

، دنک مک  ار  اھراشف  نیا  دناوتیم  هک  ییاھزیچ  زا  یکی  دننک . دایز  ار  یداصتقا  یاھراشف  دنھاوخیم  میروایب . یداصتقا  راشف  دـیاب  هک  دـنیوگیم  مھ  ناشدوخ  دنـسویام ؛

هتـشاد ینارادـفرط  ناتـسود و  مھ  لخاد  رد  تسا  نکمم  دوش . ارجا  اھتـسایس  نیا  دنتـسین  لیام  اھنآ  تساھتـسایس . نیا  یارجا  نیمھ  دـنک ، مک  رایـسب  ار  شریثاـت  اـی 

کی هزاجا  هکنیا  زا  دروخب . مھ  هب  تیعـضو  نیا  دـھاوخیمن  ناشلد  دـناعفنیذ و  دـنراد ؛ یعفانم  ینونک  عضو  رد  تساـھیلخاد -  هب  طوبرم  رگید  نیا  هک  یـضعب -  دنـشاب .

نیا زا  یلیخ  هک  دـشاب  هتـشاد  ار  نیا  ییاناوت  سلجم -  رد  هچ  هیئاضق ، یهوق  رد  هچ  هیرجم ، یهوق  رد  هچ  اج -  رھ  رد  الاح  لوئـسم ، کـی  اـی  ریدـم  کـی  ملق  شدرگ  ریدـم ،

دنھاوخن هک  دنـشاب  دـیاش  مھ  اھیـضعب  الاح  دنتـسھ . نافلاخم  زج  مھ  اھنیا  نیارباـنب ، دورب . نیب  زا  دـنھاوخیمن  دنرامـشیم و  منتغم  ار  نیا  دـنکب ، اـجهباج  ار  اـھزیچ 

. میرادن نیقی  میھدیم ، لامتحا  ار  نیا  هتبلا  دشاب . ینونک  تلود  گرزب ، راک  نیا  یدصتم 

، منکب تبحـص  متـساوخ  ناتـسود  اـب  نم  هکنیا  تلع  دـنراد . هفیظو  شخب ، نیا  رد  همھ  هک  تسا  نیا  منکیم  ضرع  نم  هک  هچنآ  دـش ، موـلعم  راـک  نیا  تـیمھا  هـک  ـالاح 

رد مھ  دنک ، ادیپ  رییغت  ای  دوش  نیودت  یتسیاب  یتاررقم  نیناوق و  سلجم  رد  مھ  دننک ؛ لیھست  ار  راک  نیا  یارجا  ناشدوخ  یاھشخب  رد  هک  دننک  هجوت  همھ  هک  دوب  نیمھ 

زا میتشاد ، نایاقآ  اب  هک  یاهسلج  ام  هک  هیئاضق ، هوق  رد  مھ  و  دننک ، لابند  ار  نآ  تیدج  اب  دنزروب و  مامتھا  راک  نیا  هب  نالوئسم  ناریدم و  تسیاب  تلود  فلتخم  یاھشخب 

مزال یـصصخت  هاگداد  هنیمز  نیا  رد  مھ  دـنھدب . لیکـشت  دارفا  تیکلام  قوقح  زا  عافد  لئاسم و  نیا  هب  یگدیـسر  یارب  یـصصخت  یاھھاگداد  هک  میتساوخ  هیئاـضق  یهوق 

لماک مامتھا  اب  هک  دنـشاب  یناسک  هک  تسا  مزال  یـصصخت  یاھھاگداد  یـصصخت و  یاھـشخب  اج  ود  رھ  رد  یداـصتقا . دـسافم  هب  طوبرم  لـئاسم  یهنیمز  رد  مھ  تسا ،

؛ تسین یگدزباتـش  نامدارم  مییوگیم ، هک  لـمع » تعرـس   » هتبلا لـمع . تعرـس  دنـشاب و  هتـشاد  تیدـج  همھ  دـیاب  مھ  یتلود  یاھـشخب  رد  دـننک . لاـبند  ار  هلئـسم 

شیپ هام  دنچ  زا  اجنیا  رد  مھ  ام  دنھدب . شرازگ  رتالاب  نالوئـسم  هب  ار  اھراک  جیاتن  دنربب و  شیپ  ار  اھراک  دننک و  صخـشم  ار  یعطقم  کی  یگدزباتـش . نودب  لمع  تعرس 

یاهعومجم مھ  تلود  رد  هدـش ، لیکـشت  راک  نیا  یارب  ینویـسیمک  مھ  سلجم  رد  الاح  دـننک . لاـبند  ار  عوضوم  هوق  هس  رد  هکنیا  یارب  میداد  لیکـشت  ار  یھورگراـک  کـی 

مھ ار  شفارطا  دننکب و  ار  تاعلاطم  ینعی  دریگن ؛ ماجنا  هدزباتـش  راک  هکنیا  اب  درادـن  تافانم  راک  هب  ندیـشخب  تعرـس  دنـشخبب . تعرـس  ار  راک  دـیاب  تسھ . راک  نیا  یارب 

. دنشاب یدج  ناشدوخ  راک  رد  دیاب  همھ  هک  تسا  هفیظو  کی  نیا  دننکب . تروشم  رظنبحاص  یاھمدآ  اب  دنجنسب ؛ تسرد 

کی تسا : شخب  ود  شدوخ  هک  فلا »  » دنب تسا . دنب  جنپ  ه .»  » دنب ات  دراد  فلا »  » دنب زا  اھتسایس  نیا  دنھدب . رارق  رظن  دم  ار  اھتسایس  نیا  یاھـشخب  یهمھ  هکنیا  مود 

ار شدوخ  دیاب  دوب و  لصا ۴۴  ردص  هب  طوبرم  هک  ییاھزیچ  ینعی  هدـش ؛ هراشا  اھتکرـش  نآ  هب  لصا ۴۴  لیذ  رد  هک  تسا  ییاھتکرـش  نیگنـس  راب  زا  تلود  ندرک  دازآ  شخب 

، تسھ لصا ۴۴  ردـص  هباشم  هک  یدراوم  رد  هک  دوشیم  هداد  هزاجا  ینواعت  یـصوصخ و  یاھـشخب  هب  مدرم ، هب  هک  تسا  نیا  رگید  شخب  کی  دـنک . صالخ  اـھنیا  زا  رتدوز 

نامھ یراذگاو  ینعی  تساھیراذگاو ؛ هب  طوبرم  ج »  » دنب هدش . رکذ  نآ  رد  تساھینواعت ، هب  طوبرم  هک  یتایصوصخ  تساھینواعت و  هب  طوبرم  ب »  » دنب دننک . یراذگهیامرس 

ار ییاھراک  تلود  هک  تامازلا ، شخب  کی  دراد . شخب  ود  شدوخ  زاب  د »  » دنب هدـش . رکذ  اجنآ  رد  انثتـسا  دـنچ  ییاھانثتـسا . کی  اب  هدـمآ ؛ لصا ۴۴  ردـص  رد  هک  ییاھتکرش 

هک تسا  نیا  یاھدمآرد  فراصم  هب  طوبرم  مھ  شخب  کی  دنک ؛ ادیپ  تبغر  راک  نیا  هب  یصوصخ  شخب  دوشب و  لیھست  دریگب و  ماجنا  حیحص  لاقتنا  نیا  ات  دھدب  ماجنا  دیاب 

هب طوـبرم  تسا ، ه »  » دـنب هک  مھ  رخآ  دـنب  دوـشب . فرـصم  اـجک  رد  دـیآیم ، تـلود  رد  هـک  وا  دـمآرد  وا و  یازاهباـم  دـننکیم ، راذـگاو  ینواـعت  اـی  یـصوصخ  شخب  هـب  یتـقو 

یـصاخ دراوم  کی  رد  دنک ، تیادھ  دـنک ، یراذگتـسایس  دـنک ، یراذـگهمانرب  دـنک ، ظفح  دـیاب  ار  شدوخ  یتیمکاح  یاھتـسایس  تلود  تسا . تلود  یتیمکاح  یاھتـسایس 

ار اھدنب  نیا  زا  یـضعب  ام  الاو  دریگب . رارق  رظن  دـم  مھ  اب  دـیاب  اھدـنب  نیا  یهمھ  میدرک . ضرع  هک  هچنآ  لیبق  زا  یـصاخ ، دراوم  کی  رد  دوشب ؛ زکرمتم  دـنک ، یراذـگهیامرس 

. تسین تسرد  دمآ و  دھاوخ  دوجو  هب  لداعت  مدع  نیا  مینک ، شومارف  ار  اھدنب  زا  یضعب  میزادنیب ، ولج 

. دـشابن لیوات  ریبعت و  لیدـبت و  هیجوت و  یاج  هک  درک  فافـش  یتسیاب  ار  تاررقم  تسا . تاررقم  یزاسفافـش  میدرک ، هراشا  مھ  البق  هک  دریگب  ماجنا  دـیاب  هک  یموس  راک 

. دوش هتفرگ  دنتسھ ، نیناوق  رھاوظ  زا  هدافتساوس  لھا  هک  یناسک  یولج  دوشب ، هتسب  بلقت  یاھھار 

اجک دننک ، یداصتقا  تیلاعف  دنناوتیم  اجک  رد  هک  دننادب  دنریگب و  رارق  راک  تایئزج  نایرج  رد  دیاب  مدرم  تسا . مدرم  هب  یناسرعالطا  دریگب ، ماجنا  تسا  مزال  هک  یرگید  راک 

هتفگ دش و  مالعا  نویزیولت  زا  اھتـسایس  نیا  یتقو  هتـشذگ  لاس  دنعالطایب . مدرم  بلاغ  دنوش . دراو  ینواعت  کی  رد  دنناوتیم  روطهچ  دـننک ، یراذگهیامرـس  دـنناوتیم 

حیرـشت مدرم  یارب  دیاب  تسیچ ! عوضوم  هک  دنتـشادن  هجوت  الـصا  میدیدیم ، ام  هک  مدرم  بلغا  دـندش . لاحـشوخ  دـندش ؛ تخبـشوخ  دندینـش ، صاوخ  زا  یـضعب  دـش ،

وا هب  دناوتیم  ییاھکمک  هچ  تلود  دنک ، هدافتسا  دناوتیم  یتازایتما  هچ  زا  یـصوصخ  شخب  دننک ، هدافتـسا  تلود  کمک  زا  دنناوتیم  هنوگچ  دننادب  دوشب ؛ نییبت  دوشب ؛

. دننک یراذگهیامرس  دنوشب و  دراو  دنناوتیم  اھاجک  رد  دنکیم ، ییاھتیامح  هچ  دنک ؛

، تسا مزال  هک  ینیناوق  هب  اعقاو  دیاب  سلجم ، رد  هلئـسم  نیا  هب  طوبرم  یاھـشخب  سلجم و  یاھـشھوژپ  زکرم  امتح  هک  میدرک  هراشا  هک  تسا  نینقت  هلئـسم  یدـعب  راک 

. دننک یرکفمھ  یراکمھ و  مھ  تلود  اب  دننک و  مھارف  دننک ؛ هیھت  ار  اھنیا  دنزادرپب و 

دـیتسھ و عمج  اجنیا  رد  اتدـمع  هک  دـننک -  تمھ  ام  نالوئـسم  هللااشنا  هچنانچ  رگا  اـم  رظن  هب  تسا . ینوناـق  یاـھتیکلام  زا  یئاـضق  لـماک  تیاـمح  مھ  بلطم  نیرخآ  و 

هب روشک  رد  ار  سوسحم  رییغت  حیحـص و  تکرح  یاھهناشن  ناوتیم  لاس  هس  ود  فرظ  رد  هللااشنا  دنتفرگ -  رارق  الماک  تارظن  نیا  نایرج  رد  مھ  هوق  هس  مرتحم  یاسور 

. دش رتراودیما  هدنیآ  هب  هللااشنا  دید و  مشچ 

لاس ١٣٨۶  / ٠١/٠١/١٣٨۶ لولح  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

« يساسا نوناق  لصا ??   » 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 15هاگياپ  هحفص 7 
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زورما هک  هچنآ   ) دنناسرب ققحت  هب  ناریا  تلم  اب  هار  ود  زا  ار  دوخ  ینمشد  هک  دننآ  ددصرد  ناریا  تلم  نانمشد  هک  میباییمرد  ینشورب  یناھج  لئاسم  ثداوح و  هب  هاگن  اب 

ندوبر ار  تدحو  میظع  یورین  نیا  ناریا  تلم  تسد  زا  و  ناریا ؛ تلم  یگچراپکی  ندرب  نیب  زا  تلم ؛ فوفـص  نایم  رد  هقرفت  داجیا  یکی ، تسا .) نیا  تسا  سوسحم  ایند  رد 

یمومع هافر  روشک و  یگدـنزاس  نوگانوگ  یاھهنیمز  رد  ناریا  تلم  فقوت  یارب  شالت  یداـصتقا و  تالکـشم  داـجیا  یمود ، و  ندرک . مرگرـس  یلخاد  تاـفالتخا  هب  ار  اـھنآ  و 

؛ دوب سدح  لباق  دندوب ، هدرواین  نابز  رب  مھ  اھنآ  دوخ  رگا  هک  دراد  دوجو  سوسحم  روط  هب  ام  نانمـشد  تدمنایم  تدمهاتوک و  یاھهشقن  رد  هک  تسا  یزیچ  ود ، نیا  دوخ .

. دندرک فارتعا  هتکن  ود  رھ  هب  مھ  ناشدوخ  ام  نانمشد  یلو 

تسد هب  تسد  طاشنرپ ، ناناوج  روشک ، نالوئسم  ناریا ، تلم  دنلب  یاھنامرآ  هب  دقتعم  یاھورین  یلم ، یاھورین  یهمھ  دیاب  یداصتقا  شالت  یهنیمز  رد  مھ  لاس ٨۶  رد 

اھنآ هب  هیـصوت و  نالوئـسم  هب  هک  هچنآ  یـساسا و  نوناق  لصا ۴۴  یاھتـسایس  غالبا  اب  صوصخب  تسا ؛ هدرتسگ  یداصتقا  شالت  یارب  نادـیم  دـننک . شـالت  دـنھدب و  مھ 

مدرم یارب  دـیاب  نالوئـسم  تسا . زاب  اھھار  تسا و  هدوشگ  مدرم  یارب  یداصتقا  شالت  نادـیم  دـندرک ، زاربا  هیـضق  نیا  هب  تبـسن  ار  ناـشدوخ  مزع  مھ  اـھنآ  دـش و  دـیکات 

یهعماج کی  یانب  یارب  ناوتیم  دراد و  یدایز  رایسب  یداصتقا  تیفرظ  ام  روشک  دننک . شالت  دیاب  مھ  ناشدوخ  دراد و  دوجو  مدرم  رایتخا  رد  هک  ار  ییاھناکما  دننک  حیرشت 

. درک راک  شالت و  هافر ، زا  رادروخرب 

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

ناریا تلم  یداصتقا  کرحت  یارب  نادـیم  منکیم  ضرع  نم  دـنھد . رارق  انگنت  رد  یداصتقا  لئاسم  ظاحل  زا  ار  ناریا  تلم  دـنھاوخیم  تسا . رگید  یکی  مھ  یداـصتقا  گـنج 

هن تسا ؛ زاب  یداصتقا  راک  نادیم  دـنک ، لابند  مھ  دـیاب  دـشخبب و  ققحت  ار  اھنیا  هک  تسا  نیا  لابند  هنادـجم  مھ  تلود  دـش و  غالبا  هک  لصا ۴۴  یاھتـسایس  اب  تسا . زاب 

ام دـشاب . یداـصتقا  درکیور  دـیاب  روـشک  نـالاعف  درکیور  تـلود و  درکیور  دـعب  لاـس  ود  یکی  اـت  دــیاش  لاـس ٨۶ و  مدرم . داـحآ  یارب  یتـح  دـندنمتورث ، هـک  یدارفا  یارب  طـقف 

هب میرحت  لاح  رد  ام  دناهدرکن ؟ میرحت  الاح  ات  رگم  دـنزب . یاهبرـض  ام  هب  دـناوتیمن  میرحت  مینکیم . میرحت  هک  دـننکیم  دـیدھت  مینک . افوکـش  ار  نامدوخ  داصتقا  میناوتیم 

یطئارش رد  میرحت  میاهدیسر . روشک  رد  عیسو  یاھیگدنزاس  نیا  هب  میرحت  لاح  رد  ام  میاهدیسر ؛ یملع  یاھتفرشیپ  هب  میرحت  لاح  رد  ام  میاهدیسر ؛ یاهتسھ  یژرنا 

ود یکی  یتح  و  تسا ، نآ  لوا  زورما  هک  یلاس  رد  روشک  درکیور  دـنک . رتشیب  تیلاعف  شالت و  یارب  ار  اـم  تمھ  هک  تھج  نیا  زا  دوش ؛ ماـمت  اـم  عفن  هب  تسا  نکمم  یتح 

دنناوـتیم هـک  یدارفا  یتـح  دـنراد ، یراذگهیامرـس  ییاـناوت  هـک  یناـسک  دـننک . هدافتــسا  دـیاب  هـمھ  لـصا ۴۴  یاھتــسایس  زا  دـشاب . یداـصتقا  درکیور  دـیاب  دــعب ، لاـس 

کیرش رگیدکی  اب  هار  نیا  رد  دنناوتیم  دننک ؛ یراذگهیامرس  دنناوتیم  مدرم  فلتخم  فونـص  مدرم و  داحآ  دراد . هار  اھنیا  دنھد ، ماجنا  تکرـش  عامتجا و  اب  ار  یراذگهیامرس 

زا دنناوتیم  مھ  مدرم  داحآ  یهیقب  تسا -  هعماج  نیئاپ  کھد  ود  لام  هک  دوشیم -  لماش  ار  رفن  نویلیم  هد  ابیرقت  هک  یتلادع  ماھـس  رب  هوالع  دنـشاب . میھـس  دنوش و 

تورث دـیلوت  یانعم  هب  اھتـسایس  نیا  دـنیوگب . اھنآ  هب  یداصتقا  یاھتیلاعف  رد  ار  مدرم  تکراـشم  یاـھهار  دـیاب  یتلود  نیلوئـسم  دراد . هار  دـننک ؛ هدافتـسا  اھتـسایس  نیا 

یزاردتسد یموـمع  لاوـما  هب  یـسک  تقو  کـی  دراد . قرف  نارگید  تورث  تراـغ  اـب  تورث  دـیلوت  تسا . عناـمیب  یمالـسا  رظن  زا  تورث  دـیلوت  تسا . هعماـج  یارب  یموـمع 

سدقم و عراش  رظن  زا  تورث  دیلوت  ینوناق ، قیرط  زا  اما  تسا ؛ عونمم  اھنیا  دسریم ؛ یدام  یاھدرواتـسد  هب  نوناق  زا  یوریپ  نودب  نوناقیب و  یـسک  تقو  کی  دـنکیم ،

ییارگفرصم دینکن . فارسا  اما  دینک ، دیلوت  تورث  دیوگیم  ام  هب  مالسا  دشابن . فارسا  شرانک  رد  اھتنم  دننک ، دیلوت  ار  تورث  تسا . نسحتـسم  بولطم و  مالـسا ، رظن  زا 

دیروایبرد ازان  دکار و  تروص  هب  هن  ار  لام  دینکب . رگید  تورث  دیلوت  یارب  یاهلیسو  ار  نامھ  زاب  دیروآیم ، تسد  هب  تورث  دیلوت  زا  هک  هچنآ  تسین . مالـسا  لوبق  دروم  یطارفا 

ار تورث  اھنیا ، هب  هجوت  اب  اما  دـینک ؛ یگدـنز  مزال  ریغ  یاھزیچ  رد  فرـص  ار  نآ  لام ، فرـصم  رد  یراگنلو  یجرخلو و  تروص  هب  هن  تسا -  ندرک  زنک  شمـسا  مالـسا  رد  هک  - 

عباـنم هک  دوشب  یروط  تسا . نیا  لصا ۴۴ یاھتـسایس  لصا ۴۴ و  حور  دـنربیم . دوس  نآ  زا  همھ  تسا ؛ روشک  مومع  تورث  مدرم ، داـحآ  تورث  دـینک . دـیلوت  ناـتدوخ  یارب 

. تسا یمومع  هافر  هار  رد  دنلب  ماگ  کی  نیا  دننک ؛ ادیپ  یشیاشگ  دنناوتب  مدرم  دوش ؛ عونتم  فیعض ، تاقبط  صوصخب  مدرم ، داحآ  یدمآرد 

یسودرف  / ٠٢/٢۵/١٣٨۶ هاگشناد  رد  ناسارخ  ناتسا  یاھهاگشناد  دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

دیما میراد و  لوبق  ار  نآ  هک  تسا  یتسرد  الماک  فرح  اھتکرـش ، یراصحنا  قوقح  یتلود و  تاراصحنا  اب  نآ  یفانت  لباقت و  قیقحت و  شرتسگ  هب  ملع  دـیلوت  زاین  یهلاـسم 

لـصا ۴۴ و لـیذ  هب  هجوت  لصا ۴۴ و  ریـسفت  نادـیم  رد  دورو  اساسا  دوشب . زاـب  هرگ  نیا  دـش -  غـالبا  هتـشذگ  لاـس  هک  لصا ۴۴ -  یاھتـسایس  یارجا  اـب  هک  تسا  نیا  اـم 

دندرک نایب  نامیمیدق  تسود  هک  مھ  ینارگن  نیا  هتبلا  دوب . هتکن  نیمھ  هلمج  زا  هتکن و  دنچ  رطاخ  هب  مدش ، نادیم  نیا  دراو  هدنب  دوخ  دـش و  هنیمز  نیا  رد  هک  یمامتھا 

، دوـشب ارجا  مینکیم  لاـبند  اـم  میتـساوخ و  اـم  میتـفگ و  اـم  هک  یزیچ  نآ  رگا  تسا . تسرد  مھ  دـماجنیب  نآ  لـیبق  زا  رثاـکت و  هـب  تـسا  نـکمم  لـصا ۴۴  طـلغ  یارجا  هک 

. دـش دـھاوخ  هنوگنیا  یھلا  فطل  هب  هللااشنا  دریگب و  ماجنا  تسا  هدـش  هتفگ  هدـش و  ررقم  هک  هنوگنامھ  دـیاب  داتفا . دـھاوخن  قافتا  طیرفت  نآ  هن  طارفا و  نآ  هن  هللااـشنا 

. منکیم لابند  ار  اھنآ  هللااشنا  مدرک و  تشاددای  نم  هک  دندومرف  مھ  یتارکذت  هتبلا 

تلود  / ٠۴/٠۶/١٣٨۶ تایھ  یاضعا  روھمج و  سیئر  رادید  رد  تانایب 

سلجم هب  هک  یاهحیال  تسا . مھم  یلیخ  لصا ۴۴  یاھتـسایس  منکیم ؛ ضرع  ار  نیا  نم  یدروم  روطهب  الاح  هک  تسا  لصا ۴۴  یاھتسایس  یهلئسم  مھ  هلئسم  کی 

رد یهدش  رکذ  فادھا  اب  هحیال  نیا  هک  دوش  راتفر  یاهنوگ  هب  منک  هیصوت  مھاوخیم  نم  دندرک ؛ فرطرب  ار  نآ  صقاون  زا  یـضعب  مھ  سلجم  رد  تشاد ؛ یـصقاون  دش ، هداد 

طخ نیا  هدرک ، ادیپ  همادا  مھ  روطنیمھ  هدش و  هدیـشک  داصتقا  رما  رد  قحان  هب  بالقنا  لئاوا  زا  ییاھلاس  رد  هک  یطلغ  طخ  نیا  اتقیقح  ینعی  دنک ؛ قیبطت  اھتـسایس  نیا 

یهلئـسم ینعی  درادـن ؛ مھ  یتافانم  چـیھ  میدرک ، رکذ  لصا ۴۴  یاھتـسایس  رد  اـم  هک  یزیچ  نآ  یھاوختلادـع و  یهلئـسم  اـب  نیا  دـیورب ! تسرد  طـخ  هب  دـینک و  روک  ار 

یلمع نتفگ  فرح و  اب  مھ  نیا  دننک ؛ راک  دنیایب و  داصتقا  نادیم  هب  دیاب  یمدرم  یاھورین  دوشب ؛ افوکـش  دیاب  روشک  داصتقا  اھتنم  دـیریگب ؛ رظن  رد  امتح  ار  یھاوختلادـع 

. دوشب سح  دیاب  دراد و  مزال  مادقا  لمع و  دوشیمن ،

زا یکی  دش ؛ رازگرب  یداصتقا  فلتخم  یاھشخب  نیلوئسم  زا  یلـصفم  یهسلج  کی  نیا -  زا  لبق  لاس  دنچ  اجنیا -  یتقو  کی  دوشیم ؛ حرطم  یراذگهیامرـس  ثحب  الاح 

روشک لخاد  رد  ام  یلخاد  یاھراذگهیامرـس  دننیبب  دننکیم  هاگن  اھیجراخ  بخ  دننک ! یراذگهیامرـس  اجنیا  دنیایب  مییوگیم  اھیجراخ  هب  ام  تفگ : دز ؛ یبوخ  فرح  نایاقآ 

نآ دننکیم ، یراذگهیامرس  تحار  لایخ  اب  روشک  لخاد  رد  دنراد ، یراذگهیامرـس  تردق  هک  لخاد  رد  یناسک  دندید  رگا  تسام ؛ نیرتیو  نیا  هن !؟ ای  دننکیم  یراذگهیامرس 

عناق ناسنا  ار  یجراخ  راذگهیامرس  هک  تسا  لکشم  یلیخ  دننکیمن ، یراذگهیامرـس  اجنیا  ناشدوخ  اھنیا  دننیبب  یتقو  اما  دنیآیم ؛ دنوشیم و  قیوشت  مھ  اھنآ  تقو 

. تسا هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  لصا ۴۴  یاھتسایس  رد  شاهمھ  اھنیا  مینک ! هدافتسا  وت  یراذگهیامرس  نآ  زا  ام  ات  نک  یراذگهیامرس  اجنیا  ایب  هک  دنک 

تلود  / ٠٢/١٣٨٧/٠۶ تایھ  یاضعا  یروھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

یاھهنیمز رد  روشک -  تفرشیپ  رد  لوحت  کی  دوشب ، یئارجا  رگا  لصا ۴۴  یاھتسایس  هک  دنراد  فارتعا  همھ  بخ ، تسا . لصا ۴۴  یاھتسایس  یهلئسم  رگید  یهتکن  کی 

. هتفرگ ماجنا  مھ  یبوخ  یاھراک  دش ؛ هداد  یبوخ  یاھرامآ  الاح  بخ ، تسا . یمھم  رایـسب  یهلئـسم  مھ  نیا  دـیآیم . دوجوب  رگید -  یاھهنیمز  رد  وا  عبت  هب  یداصتقا و 

؛ تسامـش رایتخا  رد  هدـش و  بیوصت  مھ  نوناق  هناتخبـشوخ  ـالاح  نکیل  دوب ، هداد  ماـجنا  هنیمز  نیا  رد  یتامادـقا  تلود  دوشب ، بیوصت  مھ  ریخا  نوناـق  نیا  هک  نآ  زا  لـبق 

. دینک لابند  ار  اھتسایس  نیا  یدج  الماک  یوق و 

بالقنا  / ٠٧/١٣٨٧/٠۶ ربھر  اب  ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید 

. دوش ارجا  طیرفت  طارفا و  نودب  هجو و  نیرتھب  هب  اشنا هللا  تسا و  هداد  ار  نآ  هزاجا  مھ  نوناق  هک  دوب  یعرش  حیحص  داھتجا  کی  لصا ۴۴  یاھتسایس 

« يساسا نوناق  لصا ??   » 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 15هاگياپ  هحفص 8 
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ماظن  / ١٩/١٣٨٧/٠۶ نالوئسم  هوق و  هس  یاسور  رادید  رد  تانایب 

. تسا یرورض  رایسب  راتفگ  لمع و  رد  هوق  هس  یراکمھ  لصا ۴۴ ، یلک  یاھتسایس  یارجا  یداصتقا و  لوحت  حرط  نوچمھ  مھم  لئاسم  رد 

یمالسا  / ٠٣/١٣٨٨/٠۴ یاروش  سلجم  ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

ینوناق دـینک  ضرف  میراد ، لوبق  ار  لصایاھتـسایس ۴۴  رگا  تسا . صخاش  کی  شدوخ  نیا  دینیبب ، تسا . هجوت  یـساسا  نوناق  لصا ۴۴  لیذ  یاھتـسایس  هب  هک  دیدومرف 

بالقنا ینابم  لصا  تسا ، بالقنا  یاھشزرا  لصا  هب  طوبرم  نالک  لکش  رد  هلئسم  نیمھ  نیع  امش ؟ رظن  زا  تسا  دودرم  نیا  روطچ  دناوخن ، اھتسایس  نیا  اب  هک  مینارذگب 

هک دـننزیم  یئاھفرح  اما  دـننکیمن ، دـیدرت »  » ریبعت الاح  دـیئامرفب  ضرف  ماـما -  تارظن  رد  اـم  دوشب  هتفگ  هک  ینیا  دـینکن . شومارف  درک ؛ رورم  دـیاب  ار  بـالقنا  یناـبم  تسا .

، تسام بالقنا  ینابم  هیلع ) یلاعت  ناوضر هللا   ) ماما تاشیامرف  یهدـش  یدـنبعمج  ماما ، یهمانتیـصو  تسین . تسرد  نیا  مینک ، دـیدرت  تسا -  دـیدرت  نامھ  شیانعم 

روج کی  رفن  کی  تسا  نکمم  دشاب . ساسا  نیا  رب  تکرح  یریگعضوم و  نوناق ، دیـشاب . هتـشاد  رظن  رد  امئاد  ار  اھنیا  دوب . هاگآ  دوب ، یگرزب  درم  ماما  تسام . بالقنا  لوصا 

. دشاب نیا  روحم  دشاب ، نیا  فدھ  دیاب  اما  درادن -  یلاکشا  نیا  دمھفب -  رگید  روج  کی  رفن  کی  دمھفب ،

تلود  / ١۶/١٣٨٨/٠۶ تئیھ  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

ناراکردـناتسد یهمھ  دـش ، حرطم  هـک  یزور  نآ  لـصا ۴۴  یاھتـسایس  نیا  تسا . مھم  رایـسب  مھ  نیا  تـسا . لصا ۴۴  یاھتـسایس  لماک  یارجا  ام ، مراـھچ  یهیـصوت 

دھاوخ ماجنا  روشک  رد  یداصتقا  میظع  لوحت  کـی  دریگب ، ماـجنا  راـک  نیا  هچنانچ  رگا  هک  دـندرک  رارقا  دـندرک ، فارتعا  روشک  یتیریدـم  نوگانوگ  لئاسم  ناـگربخ  یداـصتقا و 

نکل ماهتفنش ، رگید  نیلوئـسم  زا  یـضعب  زا  مھ  روھمج ، سیئر  یاقآ  زا  مھ  یئاھـشرازگ  نم  هدش ، یئاھراک  دوشب . ارجا  لماک  روط  هب  اھتـسایس  نیا  دیاب  بوخ ، تفرگ .

کی تسا . هدـنام  نیمز  رب  زوـنھ  تـیفرظ  نـیا  زا  یاهدـمع  شخب  دـیاش  میئوـگیم ، هـک  هـمھ  ینعی  تـسین . لـصا ۴۴  یاھتـسایس  تیفرظ  یهمھ  هتفرگ ، ماـجنا  هـک  هـچنآ 

میناوتیم الاح  هتفرگن . ماجنا  مزال  یاھراک  هدشن ؛ هدرکیم ، بانتجا  اھنآ  رد  یرگیدصت  زا  تلود  یتسیاب  یئاھزیچ  کی  هدشن ؛ هدشیم ، راذگاو  شیاھتیریدم  دـیاب  یئاھزیچ 

لوحت حرط  نیا  لوا  دـیاب  سپ  دـھدیمن . باوج  روشک  یداـصتقا  ماـظن  رد  یدوجوم  اـھراک و  زاـس و  اـھتخاسریز و  میئوگب  دـندرک ، هراـشا  روھمج  سیئر  یاـقآ  هک  روط  نیمھ 

دیاب هرخالاب  هن ، مینادب . هدشلفق  ار  رد  مینادب ؛ تسبنب  ار  راک  ام  هک  تسین  روجنیا  نکیل  دشاب . روج  نیمھ  تسا  نکمم  منکیمن ؛ یفن  ار  نیا  نم  دریگب . ماجنا  یداصتقا 

؛ دـشاب هدـش  ظاحل  نآ  رد  یتایـصوصخ  تسا  نکمم  دـیایب ؛ یتارییغت  اـب  تسا  نکمم  دـیآیمرد ؛ سلجم  زا  یزور  کـی  دـبال  لوحت ، حرط  نیا  ـالاح  تفر . شیپ  درک و  تکرح 

تـسایر هاگتـسد  تلود ، دوخ  دوریم . دراد  شیپ  اعقاو  ردـقچ  دـینیبب  دـینکب ، دـصر  دـیاب  ار  لـصا ۴۴  یاھتـسایس  دـیراد و  داـیز  هک  مھ  نیناوق  درب . شیپ  ار  راـک  دـیاب  هرخـالاب 

. دنکب ار  راک  نیا  یروھمج ،

بالقنا  / ١۶/١٣٨٨/٠۶ ربھر  اب  تلود  تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید 

یارجا ریـسم  رد  نکمم ، لکـش  رھ  هب  دیاب  هکلب  درک  ضرف  هدیـسر  تسب  نب  هب  ار  راک  دـنام و  یداصتقا  لوحت  حرط  بیوصت  اھتخاسریز و  رد  یـساسا  تارییغت  رظتنم  دـیابن 

. تفر ولج  هب  لصا ۴۴  یاھتسایس 

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

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

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

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

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

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

هب روشک  رد  ملع  دیلوت  یملع و  تفرـشیپ  یاھخرچ  دمحلا  منکیم و  هیکت  ملع  یهلئـسم  یور  نم  هک  تسا  لاس  دـنچ  دوش . یریگیپ  نردـم  ون و  یاھلکـش  اب  قیقحت ،

. میھار لوا  زونھ  دریگب ، تعرس  مھ  زاب  دیاب  هتبلا  تسا ؛ هدمآرد  تکرح 

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

زا هک  دنراد  دوجو  یئاھروشک  دینیبیم  هکنیاامک  دروخیمن ؛ نامدرد  هب  دشاب ، هدش  هریخذ  ام  یاھهاچ  رد  ام و  یاھنیمز  ریز  مھ  ایند  زاگ  تفن و  یهمھ  رگا  تسا . هتـسباو 

شریز هک  ینیمز  نیا  یور  رب  ناشدوخ  اما  دنتـسھ ؛ یدـنمتورث  لامک  رد  بایمک -  تمیقیذ و  رایـسب  یاھزلف  رئاخذ  هچ  یژرنا ، رئاخذ  هچ  یعیبط -  یندـعم و  رئاخذ  ظاحل 

شیپ یبرجت -  یملع و  یاھتراھم  شناد و  هب  یکتم  ناینبشناد ، دیلوت  صوصخب  روشک -  رد  دیلوت  دـیاب  دـنراد . یرابتکالف  رابتبکن و  یگدـنز  تسا ، هتفخ  جـنگ  همھ  نیا 

هب شیپ  لاس  دـنچ  اـم  هک  لصا ۴۴  یاھتـسایس  نیا  دـننک . راک  دـننک ، یھدـنامزاس  یتسیاـب  تسا ؛ تلود  اـب  مھ  نآ  تیریدـم  تساـمرفراک . رگراـک و  تسد  هب  نیا  دورب ؛

. دننکب اجنیا  رد  ار  مزال  تقد  یهمھ  یتسیاب  اھتنم  دنک ؛ افیا  شقن  دناوتیم  میدرک ، غالبا  یراذگنوناق  یتلود و  یاھهاگتسد 

! دناوخیم بش  زامن  دراد  هک  یناسنا  دوخ  سفن  بیرف  یهلیسو  ناطیـش ، ذوفن  یهلیـسو  دوشیم  مھ  بش  زامن  تدابع و  یھاگ  نم ! نازیزع  تسا  یبیجع  دوجوم  رـشب 

اب دـیاب  امتح  تسا و  مزال  یلیخ  تسا ، بوخ  یلیخ  لصا ۴۴  یاھتـسایس  ناطیـش . یارب  دوشب  یذفنم  دناوتیم  فیرـش  بوخ و  یاھرکف  یهمھ  بوخ ، یاھهدیا  یهمھ 

یاـھمدآ ماهـتفگ ؛ اـھراب  دــننک . ذوـفن  اھناطیــش  تـسا  نـکمم  مـھ  اـجنیا  زا  دوـشن . ناطیــش  ماد  بـش  زاــمن  نآ  لــثم  دنــشاب  بـقارم  اــما  دوـش ؛ ارجا  ماــمت  شرتـسگ 

کی هب  هکنیا  یارب  دـنناچیپب ، ار  رازاـب  هچوـک و  مدآ  سوـئرم و  سیئر و  لوئـسم و  روماـم و  رـس  یروـج  هچ  دـندلب  هک  یناـسک  نکـشنوناق ، یاھنادـنوناق  یچهدافتـساوس ،

نامھ یهدوسرف  تالآنیـشام  زا  دـعب  دـننک ؛ راکیب  ار  اھرگراک  دـننک ، ریگنیمز  ار  هناـخراک  نوگاـنوگ  یاـھهناھب  هب  دـعب  دـنرخب ، ار  هناـخراک  اـھنیا  دـننک ؛ ادـیپ  تسد  یاهمعط 

. دشاب عمج  ناشساوح  همھ  دیاب  دوشیم ؛ تسا ، هدش  اھراک  نیا  زا  دنسرب ؛ فولا  فالآ و  اھدرایلیم و  هب  مھ  هناخراک  نآ  نیمز  زا  دنروایب ، رد  ار  ششورف  لوپ  هناخراک ،

ناضمر  / ٣١/١٣٨٩/٠۵ هام  زور  نیمھدزای  رد  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

لیذ یاھتکرش  هب  طوبرم  یزاسیـصوصخ  تسا . تسرد  مھ  هتکن  نآ  نم  رظن  هب  هک  دنتفگ  یاهتکن  تشادھب  گنھرف و  یزاسیـصوصخ  یهلئـسم  هب  عجار  نایاقآ  زا  یکی 

فرط زا  دوشیمن . یزاسیصوصخ  لصا  نیا  لومشم  لکش ، نآ  هب  اھنیا ، یتشادھب و  یگنھرف و  لئاسم  ام  رظن  هب  دراد . یـصخشم  فیرعت  کی  بوخ ، هک  تسا ، لصا ۴۴ 

. دریگب رارق  هجوت  دروم  یتسیاب  تسا ؛ یدراو  لاکشا  لاکشا ، نیا  ام  رظن  هب  دناهتفگ . نم  هب  ار  یدراوم  مھ  طبریذ  نیلوئسم 

ناضمر  / ٣١/١٣٨٩/٠۵ هام  زور  نیمھدزای  رد  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

رد مھ  دـننکیم -  ضارتعا  دنتـسھ ، ینیفلاخم  هتبلا  دـننکیم . ارجا  دـنراد  بوخ  ار  لصا ۴۴  هک  دـنایعدم  نایاقآ  دـش . حرطم  اـھنیا  لـصا ۴۴ و  داـصتقا و  ندرک  یمدرم  ثحب 

نامھ وزج  مھ  نیا  نم  رظن  هب  مینکیم . ارجا  بوخ  میراد  هن ، دنیوگیم  اھهاگتـسد  نیلوئـسم  دوخ  نکیل  هدشن ؛ ارجا  تسرد  لصا ۴۴  دـنیوگیم  سلجم -  ریغ  مھ  سلجم ،

مھ رگا  دـننک ؛ عناق  ار  ناوج  نھذ  دـنیوگب و  هدـش ، ماجنا  یراک  اعقاو  رگا  دـنیایب و  یئوجـشناد  عماجم  یوت  نیلوئـسم  نامھ  دریگب و  ماجنا  تسا  بوخ  هک  تسا  یتالاوس 

. دنھدب ماجنا  راک  رد  یرظن  دیدجت  کی  دنورب  هرخالاب  دننک ، عناق  دنناوتیمن 

تلود  / ٠٨/١٣٨٩/٠۶ تایھ  یاضعا  روھمج و  سیئر  رادید  رد  تانایب 

« يساسا نوناق  لصا ??   » 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 15هاگياپ  هحفص 9 
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یلیخ تـسا . لـصا ۴۴  یاھتـسایس  یهلئـسم  مینکیم ، حرطم  یمزج  یهیـصوت  ناوـنع  هب  مینکیم و  هیکت  شیور  یداـصتقا  لـئاسم  باـب  رد  اـم  هک  یئاـھزیچ  یهـلمج  زا 

رامآ رامآ ، نیا  دوشیم ؛ رکذ  یرامآ  لاس ، دـنچ  نیا  اب  هتـشذگ  ینالوط  یاھلاس  رد  یزاسیـصوصخ  یهسیاقم  رد  الاح  بوخ ، دـیزرو . ماـمتھا  اھتـسایس  نیا  هب  یتسیاـب 

نآ هک  دعب  درک ؛ هظحالم  دیابن  ار  تقو  نآ  دوبن ، لصا ۴۴  یاھتسایس  ثحب  الـصا  هک  ینامز  نآ  ینعی  دوب . هدشن  غالبا  لصا ۴۴  یاھتسایس  نامز  نآ  اھتنم  تسا ؛ یتسرد 

یهسیاـقم نارود ، نآ  زا  لـبق  اـب  یهسیاـقم  اذـل  دـش . زاـغآ  روـشک  داـصتقا  رد  یدـیدج  تکرح  عـقاو  رد  دـش ؛ ضوـع  داـصتقا  یهلئـسم  عـضو  الـصا  دـش ، غـالبا  اھتـسایس 

الوا میناوـتب  اـم  هک  دوـب  نیا  مـھ  لـصا ۴۴  حور  دـینیبب ، تسا . مھم  نـیا  مـیدرک ؛ راـک  هـچ  لـصا ۴۴  باـب  رد  مینیبـب  یتسیاـب  اـم  نارود ، نیمھ  رد  تـسین . یاهدـننکنییعت 

رگا الاو  دوشب ؛ داـصتقا  یهصرع  دراو  یـصوصخ -  شخب  مدرم -  تیریدـم  مدرم و  یاھهیامرـس  دـیاب  مینک . داـصتقا  یهصرع  دراو  ار  مدرم  تیریدـم  دـعب  مدرم و  یاـھهیامرس 

ینیبشیپ نوناق  رد  هک  یئاھتیاعر  نامھ  اب  دـنھدیم و  هزاجا  اھتـسایس  نیا  هک  یاهدودـحم  نامھ  رد  هتبلا  دـش . دـھاوخن  لصاح  دوصقم  نآ  دـنام ، یقاـب  یتلود  اھتیریدـم 

. دینک تیاعر  دیاب  ار  نیا  تسا -  یبوخ  نوناق  تسا ، یقیقد  نوناق  مھ  نوناق  هک  هدش - 

روط نیمھ  یـصوصخ  شخب  رگا  تسیچ ؟ شجالع  بوخ ، درادـن . یراذگهیامرـس  یئاـناوت  اـعقاو  ینعی  تسا ؛ ناوتاـن  یـصوصخ  شخب  اھیراذگهیامرـس  زا  یخرب  رد  هتبلا 

یاھیراذگهیامرـس زا  یخرب  راب  ریز  دناوتب  هکنیا  رب  دینک  رداق  ار  یـصوصخ  شخب  امـش  هک  تمـس  نیا  هب  دورب  اھتـسایس  دیاب  دش ؛ دھاوخن  زاب  یھرگ  چیھ  دـنامب ، ناوتان 

هراـنک داـصتقا  زا  هک  تسین  نیا  شیاـنعم  دـنکیم ، یلاـخ  یداـصتقا  یاـھتیلاعف  زا  ار  شدوخ  یهناـش  هک  یتـقو  تلود  هتبلا  اھتـسایس . زا  یکی  دوشیم  مھ  نیا  دورب . گرزب 

. دنکب تلود  ار  تراظن  یتسیاب  دراذگب ، تلود  ار  تسایس  یتسیاب  ینعی  تسا ؛ تلود  تسد  تسا ، تلود  رایتخا  رد  مھ  زاب  اھیراذگتسایس  هن ، دریگیم ؛

هک تسا  یروتوم  کـی  دـینک  ضرف  متفگیم  مدزیم و  لاـثم  نم  دـنتفریم ، یتلود  داـصتقا  ندرک  رتـظیلغ  زورهبزور  تمـس  هب  روط  نیمھ  ناـیاقآ  هک  یهھد ۶٠  یاـھلاس  نآ  رد 

دـیتشاذگ و رانک  ار  روتوم  نیا  امـش  دـینکیم . شتیادـھ  دینیـشنیم و  نامرف  تشپ  ناتدوخ  ای  دـیوریم ، هار  روتوم  راـنک  رد  مھ  امـش  دـناسرب و  ار  نیگنـس  راـب  نیا  دـناوتیم 

، دوشیمن لمح  راب  یهمھ  مھ  دـیوشیم ، هتـسخ  مھ  دیـسریمن ، مھ  دـیوریم ؛ ولج  دـیراد  نھ  نھ و  دـیتفرگ ، شود  یور  ناتدوخ  تسا ، تناو  نیا  یوت  هک  ار  یراب  یهمھ 

اھنیا دـیھدب ، مدرم  هب  دـنتفگیم  هچرھ  مھ  ماما  درکیمن . مھ  رثا  میتفگیم ، اھنآ  هب  نامز  نآ  ار  نیا  تسا . یـصوصخ  شخب  روتوم ، نیا  دـنامیم . راـکیب  اـجنیا  روتوم  نیا  مھ 

تلود درک ؟ کـمک  دوـشیم  یروـج  هچ  مدرم  یهدوـت  هـب  مدرم . یهدوـت  ینعی  مدرم  دـندرکیم - ! هیجوـت  ار  ماـما  رظن  دارم  تـسین -  یـصوصخ  شخب  مدرم ، زا  دارم  دـنتفگیم 

. دوب طلغ  هیجوت ، نیا  بوخ ، دندرکیم ! انعم  یروجنیا  ار  ماما  شیامرف  دنک . کمک  مدرم  یهدوت  هب  دریگب ، تسد  رد  ار  داصتقا 

طـسو طخ  دـنرادن ، رارق  لداعت  دـح  رد  مھ  زاب  ینعی  دناهتـشگرب ؛ هجرد  داتـشھ  دـص و  الاح  دـندزیم ، فرح  روجنآ  نامز  نآ  هک  یناسک  نامھ  تسا . یرگید  یاضف  اضف ، نالا 

داصتقا مدرم  تیریدم  مدرم و  یهیامرس  تسا : نیمھ  لداعتم  طخ  دراد . دوجو  یلداعتم  طخ  کی  هرخالاب  دننکیم . طیرفت  دنراد  اھنامھ  مھ  فرط  نیا  دوب ، طارفا  نآ  دنتـسین .

یاھراک وزج  نیا  دریگیمن ؛ ماجنا  مھ  تدمهاتوک  رد  هتبلا  هک  دریگب -  ماجنا  یبوخب  راک  نیا  هللااشنا  هچنانچ  رگا  دشاب . تلود  یهدھع  هب  تیادھ  لرتنک و  دریگب و  شود  رب  ار 

. دش دھاوخ  روشک  داصتقا  یارب  یجرف  کی  اعقاو  دراد -  مھ  تمحز  تسا و  تدمدنلب  تدمنایم و 

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

راک روما  نایرج  زا  یئاھیرازگهلگ  دـنکیم -  ساسحا  ناسنا  ار  نیمھ  مھ  اھـشرازگ  رد  هک  ممھفیم -  دـندرک ، تبحـص  هک  مناخ  نایاقآ و  بلاطم  نیا  عومجم  زا  نم  هک  هچنآ 

زا ام  تسھ ، لصا  نیا  داوم  رسفم  لصا ، نآ  دوخ  هک  لصا ۴۴  یاھتسایس  رگا  اتقیقح  ینعی  میتشاذگ ؛ لصا ۴۴  یاھتسایس  اب  ار  یلصا  یانب  گنـس  هتبلا  ام  دراد . دوجو 

یرایـسب دوشب ، ارجا  رمتـسم  هبناجهمھ ، قیقد ، لماک ، روط  هب  هللااشنا  نیا ، رگا  میدرک و  نییبت  تسھ ،  ۴۴ لصا یاھتسایس  رد  هک  ار  هچنآ  میدرک و  هدافتـسا  لصا  دوخ 

. دش دھاوخ  لح  تالکشم  زا 

١٣٨٩/١١/٢٩ /  « یراذگ هیامرس  قیوشت   » روما رد  ماظن  یلک  یاھتسایس  غالبا 

. یساسا نوناق  لصا ۴۴  یغالبا  یاھتسایس  اب  ربارب  روشک  یداصتقا  یاھتیلاعف  رد  ینواعت  یصوصخ و  شخب  یراذگهیامرس  هعسوت  زا  تیامح  تیوقت و 

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

نیا زا  مادک  رھ  دوشیمن . هک  نیا  مینزب ، فرح  الیصفت  میھاوخب  رگا  بخ ، هن ؟ ای  هدش  ارجا  ایآ  تسیچ ؛ امش  رظن  هک  دناهدیسرپ  نم  زا  لصا ۴۴  یاھتسایس  یارجا  دروم  رد 

هدننک یضار  دشاب ، لماک  انعم  مامت  هب  هکنیا  هن  هتبلا  هتفرگ . ماجنا  یبوخ  یاھراک  هک  مینک  ضرع  دیاب  میئوگب ، الامجا  میھاوخب  رگا  اما  دراد ؛ یحرش  کی  اھشخب  لوصف و 

دیاب نظنسح  مشچ  اب  اھشرازگ  نیا  هب  دنھدیم ؛ دنراد  مھ  یئاھشرازگ  روشک  یمسر  نیلوئسم  بخ ، هتفرگ . ماجنا  مھ  یتکرح  نکیل  تسھ ؛ مھ  یصقاون  هن ، دشاب ؛

تـشاذگ نیا  رب  دیاب  ار  لصا  دنھدیم . شرازگ  دنراد  هن ، تسا ؛ عقاو  فالخ  مرد و  غورد و  دنیوگیم ، دنیآیم  نیلوئـسم  هچرھ  هک  تشاذگ  نیا  رب  ار  انب  دـیابن  ینعی  درک ؛ هاگن 

تسرد اھـشرازگ  ابلاغ  نکیل  دشاب ؛ هتـشاد  دوجو  یفنم  بناوج  ندیدن  ای  قارغا  هغلابم و  یرادقم  کی  نآ  رد  تسا  نکمم  الاح  ولو  تسا ؛ یعقاو  یاھـشرازگ  اھـشرازگ  هک 

. هدش مھ  یتامادقا  تسھ ، یصقاون  لاح  رھ  هب  تسا .

روشک  / ٢۶/١٣٩٠/٠۵ یداصتقا  یاھشخب  نالاعف  رادید  رد  تانایب 

لاس لاسما  هدش ؛ مامت  دشاب ، هعسوت  مراھچ  یهمانرب  هک  همانرب ، کی  هتـشذگ . شمراھچ  کی  دودح  هدش -  هراشا  هک  روط  نیمھ  زادنامشچ -  یهلاس  تسیب  نارود  زا 

رایـسب یاـھراک  تسھ ، مھ  تسرد  اھـشرازگ  نیا  دیدینـش و  دـنداد و  هک  یئاھـشرازگ  قبط  هتفرگ . ماـجنا  اـھراک  یلیخ  مراـھچ  یهماـنرب  رد  هتبلا  میمجنپ . یهماـنرب  لوا 

رد هدـش  مالعا  یاھتـسایس  تسا . تسرد  اھیراذگتـسایس  دریگب . ماـجنا  دـیاب  هتفرگن و  ماـجنا  هک  تسھ  مھ  اـھراک  زا  یخرب  لاـح  نیع  رد  نکیل  هتفرگ ؛ ماـجنا  یمھم 

گنھامھ مھ  اـب  شاهمھ  هدـش -  غـالبا  هک  یئاـھنیا  لصا ۴۴ -  یاھتـسایس  لاغتـشا و  یلک  یاھتـسایس  یرادا ، ماظن  یلک  یاھتـسایس  فرـصم ، یوگلا  حالـصا  یهزوح 

هراشا هک  یتیفرظ  نیا  زا  تسناوت  میھاوخ  یلیخ  اـم  دـنک ، ادـیپ  ققحت  تیعقاو  ملاـع  رد  میربب و  شیپ  مینک و  میظنت  اھتـسایس  نیا  قبط  رب  ار  هماـنرب  میناوتب  رگا  تسا .

. دنکیم نیمات  ار  یداصتقا  کرحت  فلتخم  یاھهیال  ماجسنا  دروآیم و  دوجو  هب  ار  یماجسنا  کی  اھتسایس  نیا  مینک . هدافتسا  مدرک ،

لئاسم مھ  هتـشاد ، تلاخد  یلخاد  لئاسم  مھ  هتـشاد ؛ مھ  ینوگانوگ  لماوع  هک  درکن ، ادـیپ  ققحت  دوب ، هدـش  نییعت  هک  یئاھفدـھ  زا  یخرب  مراھچ ، یهماـنرب  رد  هتبلا 

مھ زور  نآ  نم  هک  مروت -  شھاک  یهلئـسم  ای  دوب ، هدـش  نییعت  هک  یایراذگهیامرـس  دـصرد  ای  یراکیب ، شھاـک  اـی  یدـصرد ، دشر ٨  یهلئـسم  هتـشاد . تلاخد  یجراخ 

نآ میناوتب  ات  مینک  فعاضم  ار  نامتمھ  مینک ، فعاضم  ار  نامـشالت  همانرب  نیا  یهلاسجنپ  یهرود  رد  اـم  هک  دـنکیم  باـجیا  هلئـسم  نیا  هدرکن . ادـیپ  ققحت  مدرک -  هراـشا 

. مینک ناربج  مھ  ار  یلبق  یاھدوبمک 

رد یتسیاـب  اـم  لـصا ، نآ  دوخ  قوطنم  قبط  دوش . لاـبند  هللااـشنا  دـیاب  هک  میراد  میتشاد و  رظن  رد  ار  یگرزب  فدـھ  کـی  لصا ۴۴  یاھتـسایس  غالبا  مـالعا و  رد  اـم  هتبلا 

شخب روضح  اب  یتباقر  داصتقا  کی  داجیا  فدـھ  اـب  یفدـھ ؟ هچ  اـب  تفرگ . ماـجنا  رظن  دـیدجت  نیا  و  میدرکیم ، رظن  دـیدجت  تلود  یداـصتقا  تیلاـعف  تلود و  تیکلاـم  یهنیمز 

رالد درایلیم  دودح ١۶٠  یلاس  لاس ، جنپ  نیا  رد  یراذگهیامرس  یارب  زاین  دروم  غلبم  هک  دندرک  هبساحم  روشک . داصتقا  یهصرع  رد  یصوصخ  شخب  یهیامرس  یصوصخ و 

. دنک ادیپ  ققحت  دیاب  نیا  دنک ؛ یراکمھ  دوش و  دراو  یصوصخ  شخب  یتسیاب  امتح  دیآیمنرب ؛ تلود  یهدھع  زا  نیا  تسا .

یاھهاگنب ام  هک  تسین  نیا  طقف  هلئـسم  دریگب . ماجنا  یرتھب  کرحت  یتسیاب  تسین ؛ یفاک  نکیل  هتفرگ ، ماـجنا  یبوخ  یاـھراک  لصا ۴۴  یاھتـسایس  یارجا  یهنیمز  رد 

دیاب دوشب ، دنمناوت  یـصوصخ  شخب  یتسیاب  تسا : مزال  یرگید  یاھراک  یراذـگاو ، نیا  رانک  رد  میدرک ؛ صالخ  ار  نامدوخ  دـش ، راذـگاو  میئوگب  مینک و  راذـگاو  ار  یداصتقا 

. دریگب ماجنا  دیاب  هدافتساوس  زا  یریگولج  یارب  تراظن  دنک ، ادیپ  بوخ  تیریدم  ناکما 

روشک  / ٢۶/١٣٩٠/٠۵ یداصتقا  یاھشخب  نالاعف  رادید  رد  تانایب 

« يساسا نوناق  لصا ??   » 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 15هاگياپ  هحفص 10 
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هیکت نواعت  یهلئـسم  یور   ۴۴ لـصا یاھتـسایس  نیمھ  رد  ام  هک  تسا ؛ نواعت  شخب  دـشر  یارب  عماج  یهمانرب  یهلئـسم  تسا ، مزـال  یلیخ  هک  مھ  یئاـھزیچ  زا  یکی 

زا دـنناوتب  درخ  فانـصا  دـنتفگ  ناـیاقآ  زا  یکی  هک  مھ  ینیمھ  ـالاح  میراد . مزـال  نواـعت  شخب  یهنیمز  رد  یلماـک  عماـج  تسایـس  کـی  اـم  دریگب . ماـجنا  دـیاب  نیا  مـیدرک و 

، ینوناق لوقعم ، یقطنم ، یاھینواعت  تساھینواعت ؛ داجیا  شھار  نیرتھب  ینعی  تسا ؛ ریذپناکما  الماک  نواعت  یهیاس  رد  هچ ، هچ و  دننک و  هدافتسا  یکناب  تالیھـست 

. دوشیم راک  نیا  و  دننک ؛ هدافتسا  یرادربهرھب و  تالیھست  تاناکما و  زا  دنناوتیم  تروص  نیا  رد  یوق . ملاس و 

هاشنامرک  / ١٣٩٠/٠٧/٢٠ مدرم  گرزب  عامتجا  رد  تانایب 

میتسناوتن ام  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  تسھ ، یماکان  هک  یئاـج  رھ  میدـش . قفوم  اـم  دـنتفرگ ، راـک  هب  دنتخانـش و  ار  مدرم  یاـھیئاناوت  روشک  نیلوئـسم  هک  یئاـج  رھ 

، راکتبا اب  تقد ، اـب  تراـھم ، اـب  دـنناوتب  دـیاب  نیلوئـسم  روشک ، نوگاـنوگ  لـئاسم  یهمھ  رد  میرادـن . مک  هدـشن  لـح  لـئاسم  اـم  مینک . نیماـت  هصرع  نآ  رد  ار  مدرم  روضح 

رھ یناوج ، رھ  ات  دننک -  زاب  ار  هار  دنتـسناوت  یناسک  دش ؛ زاب  هار  داتفا ، قافتا  نیا  گنج  راوشد  رایـسب  یهصرع  رد  هک  نانچمھ  دننک -  ادیپ  مدرم  روضح  یارب  ار  یئاھهار 

دیلوت روشک ، داصتقا  دوشیم . مھ  داصتقا  رد  دوشیم ، مھ  نوگانوگ  یاھهنیمز  رد  دشاب . زاب  شیارب  هار  دنک ، تکرش  گرزب  راک  نیا  رد  دھاوخب  هک  ینز  رھ  یدرم ، رھ  یریپ ،

نیودـت ام  هک  ار  لصا ۴۴  یاھتـسایس  دـنک . ادـیپ  یئافوکـش  ربارب  نیدـنچ  مدرم ، یاھهزیگنا  اب  مدرم ، یاھراکتبا  اب  مدرم ، لوپ  اب  مدرم ، تمھ  یهلیـسو  هب  دـناوتیم  روشک 

ار لصا ۴۴  یاھتسایس  ام  میدیمان ؛ تلادع » تفرـشیپ و  یهھد   » ار هھد  نیا  ام  تسا . هدش  صخـشم  یئاھفدھ  روشک ، یهدنیآ  یارب  دوب . هتکن  نیمھ  ساسا  رب  میدرک ،

ینیبعقاو ساسا  رب  اھیراذگتسایس  نیا  یهمھ  مینکیم . میدرک و  نیودت  ار  هلاسجنپ  یاھهمانرب  یاھتـسایس  میدرک ؛ نیودت  ار  هلاستسیب  زادنامشچ  ام  میدرک ؛ نیودت 

؛ دنکیم قیبطت  اھتیعقاو  اب  نیا  هن ، دنسیونب ؛ هلاستسیب  زادنامشچ  ای  هلاسجنپ  تسایـس  ناشدوخ  تامھوت  اب  دنـشاب و  هتـسشن  یاهدع  کی  هک  تسین  روجنیا  تسا .

. تسا روشک  یاھتیعقاو  هب  یکتم 

، تسا هدـش  هتفرگ  رظن  رد  هک  ینارود  زا  رتدوز  یتـح  اھفدـھ  نیا  دوش ، نیماـت  اھفدـھ  نیا  یارب  اـھهار و  نیا  رد  مدرم  روـضح  رگا  تسا . هدـش  نییعت  یاھفدـھ  اـھنیا  بخ ،

مھف لباق  یلمع و  یاھلومرف  ار ، اھلدـم  ار ، اھهنیمز  دـیاب  نیلوئـسم  هک  تساـجنیا  تسا . یلـصا  یهتکن  ناـمھ  نیا ، تسا ؟ یروج  هچ  مدرم  روضح  دـش . دـھاوخ  لـصاح 

هب هننقم  یهوق  مھ  هیئاضق ، یهوق  مھ  هیرجم ، یهوق  مھ  درک . ار  اھراک  نیا  دوشیم  یـشخب  رھ  رد  دننک . مھارف  مدرم  تکراشم  یارب  ار  شخبدامتعا  یاھلومرف  ار ، مومع 

 - دنتـسھ یعیـسو  میظع و  رـشق  هک  ام -  ناناوج  یناوج  طاشن  زا  مدرم ، یهزیگنا  ورین و  زا  مدرم ، رکف  زا  مدرم ، راکتبا  زا  دننک ؛ نیمات  ار  نیا  دـنناوتیم  دوخ  صاخ  یهویش 

، تسا هدش  فلتخم  یاھهنیمز  رد  یئاھراک  هتبلا  دریگب . ماجنا  نیلوئسم  یوس  زا  فافش  راکوزاس  اب  هللااشنا  دیاب  هک  تسا  یئاھراک  وزج  نیا  دننک ؛ هدافتـسا  دنناوتیم 

تکرح نیا  رد  هک  دـنادب  رکتبم  کی  رگتعنـص ، کـی  ریپ ، کـی  ناوج ، کـی  اـت  درک ، نیماـت  ار  مدرم  یهمھ  روضح  درک و  راـک  دوشیم  نیا  زا  شیب  اـما  تسا ؛ هدـش  زاـب  یئاـھهار 

. هتشذگ لثم  دسریم ؛ ناماس  هب  یراکوزاس  نینچ  کی  اب  زیچ  همھ  دریگیم . رارق  اجک  رد  یمومع 

هاشنامرک  / ١٣٩٠/٠٧/٢۴ نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

هـشیمھ ناسنا  دوشیمن . هنھک  تقو  چـیھ  اھنیا  دـنیبیم  تایـصوصخ -  نیا  اب  یمالـسا  یهعماج  ینعی  دـنکیم -  هاگن  ار  یمالـسا  ماظن  یاھنامرآ  فادـھا و  ناسنا  یتقو 

قوف . » درادن رخآ  درادن ، تیاھن  تفرشیپ  تسا . تفرشیپ  امش  یاھنامرآ  زا  یکی  الثم  دراد . دوجو  رتشیب  تکرح  یارب  اج  دنکب ، تکرح  هک  مھ  هچرھ  تساھنامرآ . نیا  لابند 

؛ دوشیمن هنھک  اھنیا  سپ  تسین . یندـشمامت  یهصرع  کـی  هصرع ، ینعی  تسا . روصتم  یـشناد  نآ ، زا  رتـالاب  دیـشاب ، هتـشاد  شناد  امـش  هچرھ  میلع ؛» ملع  یذ  لـک 

؛ یمالسا یهعماج  نآ  داجیا  یارب  مزال  یاھیزاسداھن  اھراکوزاس و  ینعی  یمالسا ، تلود  تسا . یمالسا  تلود  میتفگ  یلبق ، یهقلح  نآ  اھنیا ، هب  ندیسر  هار  رد  نکیل 

ضوع دـشاب  مزال  دـشابن ، بولطم  دـشابن ، لماک  ماظن ، یهسدـنھ  نیا  راکوزاس ، نیا  هک  دوشب  یروج  ایند  رد  تائاضتقا  تسا  نکمم  دوش . هنھک  تسا  نکمم  ارچ ، اھنیا 

هک یئاھداھن  نیا  شنیچ  اھراکوزاس ، اما  تسین ؛ وشبهنھک  اھنامرآ  نآ  تساھنامرآ ، نآ  لابند  یماظن  رگا  دراد . ار  تیفرظ  نیا  یمالـسا  ماـظن  درادـن . لاکـشا  چـیھ  دوش ؛

. تسا ندش  ون  لباق  دناسرب ، اھنامرآ  نآ  هب  ار  ام  دھاوخیم 

شاینیع یلمع  یهنومن  کی  دـنکیم ؛ اضتقا  ار  یرگید  زیچ  زور  کی  دـنکیم ، اضتقا  ار  یزیچ  کی  یھاگ  اھتیعقاو  ینوریب و  تائاضتقا  هک  تسا  نیا  یاـنعم  هب  ندـش  ون  هتبلا 

مسا تسا . هدمآ  یـساسا  نوناق  لصا ۴۴  ردـص  رد  هک  دوب  یلکـش  نآ  هب  روشک  رد  یداصتقا  عبانم  میـسقت  زور  کـی  تسا . داـصتقا  باـب  رد  لصا ۴۴  یاھتـسایس  نیمھ 

هدمآ لصا  نیمھ  لیذ  رد  نکیل  دندرک -  صخـشم  دندرک ، اصحا  تسا -  یـصوصخ  شخب  هب  قلعتم  اھنیا  تسا ، یمومع  شخب  هب  قلعتم  اھداینب  نیا  اھداھن ، نیا  دـندروآ ؛

هب بیترت  نیا  میظنت و  نیا  هک  دش  یروج  طئارـش  رگا  هک  تسا  نیا  شیانعم  تسیچ ؟ شیانعم  دنک . کمک  روشک  داصتقا  یئافوکـش  هب  هک  تسا  یماگنھ  ات  نیا  هک  تسا 

. تسا ماظن  یسدنھ  طوطخ  ندرک  اجهباج  نامھ  نیا ، درک . ادیپ  رییغت  و  دنک ؛ ادیپ  رییغت  دناوتیم  دنکیمن ، کمک  داصتقا  تفرشیپ  یئافوکش و 

ماظن  / ٠٣/١٣٩١/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

نیا تسا . یتمواـقم  داـصتقا  تاـمازلا  وزج  داـصتقا ، ندرک  یمدرم  دراد . یتاـمازلا  یتمواـقم  داـصتقا  هتبلا  تـسا . مـھم  یتمواـقم  داـصتقا  تـسا ؛ مـھم  داـصتقا  یهلئـسم 

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

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

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

نایوجشناد  / ١۶/١٣٩١/٠۵ رادید  رد  تانایب 

زا یکی  هک  مـیدرک ، ناـیب  لـصا ۴۴  یاھتـسایس  رد  اـم  هک  هچنآ  اـب  درادـن  یتاـفانم  نیا  و  دـشاب ، روحمتلادـع  دـیاب  روشک  رد  یداـصتقا  هاـگن  هک  تسا  نیا  نم  دوخ  داـقتعا 

رد یلصفم  تبحص  کی  تاقوا  نامھ  رد  هینیسح ، نیمھ  رد  نم  و   - میدرک حیرـشت  میتساوخ و  ام  میتفگ ، ام  هک  روجنآ  لصا ۴۴  یاھتسایس  دندرک . رکذ  اجنیا  مھ  ناتسود 

. دش دھاوخن  یھتنم  دب  یانعم  نآ  هب  یرادهیامرس  هب  اقلطم  ینعی  درادن ؛ یتافانم  روحمتلادع  داصتقا  اب  هجوچیھهب  مدرک -  راک  نیا  اب  طبترم  یهعومجم  اب  هنیمز  نیا 

نتخادنا راک  هب  هیامرس و  نتشاد  سفن  تسا . یرالاسهیامرس  شاهرھوج  تقیقح و  دراد ، دوجو  یرادهیامرس  ماظن  ناونع  هب  ایند  رد  هک  هچنآ  منکب ؛ ضرع  امـش  هب  هتبلا 

روحم یرادهیامرـس  هیامرـس و  هک  تسا  نیا  تسا ، مومذم  هک  هچنآ  تسین . مومذم  هجو  چیھ  هب  تسا ؛ یحودمم  زیچ  تسین ؛ یدب  زیچ  روشک ، تفرـشیپ  یارب  هیامرس 

زورما هک  دـمآ ، برغ  کولب  یرادهیامرـس و  کولب  رـس  رب  هک  یئالب  نامھ  دـشکب ؛ شدوخ  تمـس  هب  ار  زیچ  همھ  دـشاب ؛ هعماج  کی  روشک و  کی  نالک  یاھمیمـصت  یهمھ 

ماـظن تاذ  زا  یــشان  اــھنیا  دــیآیم ، دراو  مدرم  هـب  دراد  هـک  یداــصتقا  نیگنــس  یاــھراشف  نـیا  تساــپورا ، رد  زورما  هـک  یثداوـح  نـیا  دــننکیم . ورد  ار  شجئاــتن  دــنراد 

دشر تمدخ  رد  ار  هیامرس  دنشاب ، هیامرس  یاراد  یناسک  هن ، هکنیا  اما  تسا . مومذم  یرادهیامرس  نامھ  تسا ، تفـصولاز  یرادهیامرـس  نامھ  تسا ؛ یرالاسهیامرس 

ماجنا حیحص  یهطباض  اب  هچنانچ  رگا  راک  درادن . یلاکشا  چیھ  تسا -  لالح  دوس  نآ  مھ  تسا ، بوخ  راک  نآ  مھ  درب ؛ دھاوخ  مھ  دوس  رادهیامرـس  هتبلا  دنراذگب -  هعماج 

یمومذـم زیچ  هجو  چـیھ  هب  رادهیامرـس »  » یهملک و  هیامرـس »  » یهملک نیاربانب  درادـن . یلاکـشا  چـیھ  تسانعم -  نیا  هب  فوطعم  مالـسا  روحمتلادـع  هاـگن  هک  دریگب - 

. تسین

هیامرـس سفن  یتسیلایـسوس ، ماظن  رد  تسا . یرگید  هاگن  ناـشھاگن  اـھنآ  دـنکن . ادـیپ  هبلغ  اـم  یداـصتقا  رکفت  رب  یتسیـسکرام  یتسیلایـسوس و  هاـگن  مینک  یعس 

هیامرس اقآ  دیوگب  یسک  مھ  دوشیمن  تسا . موکحم  هیامرس  زا  یهدافتسا  وس  تسین ، موکحم  هیامرس  تسین ؛ یروجنیا  هجوچیھهب  یمالـسا  ماظن  رد  تسا ؛ موکحم 

هک هچنآ  نیاربانب  درب . هار  درک و  تیادھ  یتسرد  تھج  رد  ار  هیامرس  حیحـص ، تیریدم  اب  تسرد ، تاررقم  اب  ناوتیم  تسین . یروجنیا  ریخن ، تسا . هدافتـسا  وس  شتعیبط 

. تسا نآ  ممتم  لمکم و  انعم  کی  هب  هکلب  درادن ؛ یتافانم  روحمتلادع  داصتقا  اب  هجوچیھهب  میدرک ، حرطم  لصا ۴۴  یاھتسایس  رد  ام 

« يساسا نوناق  لصا ??   » 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 15هاگياپ  هحفص 11 
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تلود  / ٠٢/١٣٩١/٠۶ تایھ  یاضعا  یروھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

نیمھ شیاھـشخب  زا  یکی  دراد ؛ یناکرا  دراد ، یطئارـش  یتمواقم  داـصتقا  دوخ  بخ ، میدرک ، حرطم  ار  یتمواـقم » داـصتقا   » اـم هکنیا  درک . کـمک  دـیاب  ار  یـصوصخ  شخب 

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

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

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

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

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

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

. دوش هدافتسا  اھهیامرس  زا  مھ  دینک ،

. دش هراشا  تسا ، یداصتقا  دسافمو  یداصتقا  نیدسفم  یریگیپ  زا  یشان  هک  یثداوح  نیا  زا  یخرب  هب  ناتسود  تانایب  رد  هتبلا  دوش . هداد  نادیم  اعقاو  دیاب  مھ  مدرم  هب 

نیا هب  عجار  نم  هک  مھ  شیپ  لاس  دـنچ  نامھ  تسا . یندـشن  اعقاو  نیا  مینکن ؛ هزرابم  یداـصتقا  دـسافم  اـب  اـما  مینکب ، یوق  تسرد و  یداـصتقا  راـک  اـم  دوشیمن  اـعقاو 

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

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

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

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

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

. تسا یمزال  رایسب  راک  کی 

درونجب  / ١٣٩١/٠٧/١٩ مدرم  عامتجا  رد  تانایب 

یاھانبریز تسا . ینوناق  یاـھانبریز  وزج  لصا ۴۴  یاھتـسایس  نیمھ  دراد . دوجو  یلمع  یعقاو و  ظاحل  زا  مھ  ینوناق ، ظاحل  زا  مھ  یمھم ، رایـسب  یداـصتقا  یاـھانبریز 

؛ هتفرگ ماجنا  زورما  ات  بالقنا  لوا  زا  هک  تسا  یئاھراک  اھنیا  اھدس ؛ اھهاگورین ، یرون ، ربیف  یئاوھ ، یلیر و  طوطخ  اھهارگرزب ، اھهداج ، لقن ، لمح و  یطابترا ، یتالصاوم ،

. میاهدروآ تسد  هب  ام  ار  اھنیا  تسین ، یمک  یاھزیچ  اھنیا  نامدوخ . روشک  یملع  ناگتسجرب  ناگدبز و  ناناوج و  تسد  هب  همھ ، هب  کیدزن  بلغا  مھ  نآ 

یناریا  / ١٣٩١/١١/٢۴ هیامرس  راک و  زا  تیامح  یلم ، دیلوت  یلک  یاھتسایس  غالبا 

: قیرط زا  یلم  دیلوت  رد  یصوصخ  ینواعت و  یاھشخب  مھس  شیازفا 

تلود یا  هجدوب  یلام و  طابضنا  تیاعر  لصا ۴۴ ، یلک  یاھ  تسایس  لماک  یارجا  رد  عیرست  دیکات و  یلم و  مزع  هزیگنا و  تیوقت  - 

یگنھرف  / ١٣٩٢/٠٩/١٩ بالقنا  یلاع  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

نآ یانعم  بخ ، میدرک . نییبت  ار  اـنعم  نیا  لصا ۴۴  ریـسفت  رد  تسا و  نیمھ  نامهدیقع  مھ  ام  دشاب ؛ دـیاب  مدرم  تسد  داصتقا  هک  دـیدقتعم  مھ  داصتقا  یهنیمز  رد  امش 

دیریگیم ار  وا  یولج  تسا ؛ مدرم  ررـض  هب  تیاھن  رد  راصحنا  نیا  هک  دریگب  رایتخا  رد  ار  یراصحنا  کی  دـنکب و  یداصتقا  تیلاعف  یرفن  کی  دـھدیم  هزاـجا  تلود  هک  تسین  نیا 

نیا یولج  ینعی  دیریگیم ؛ ار  یمومع  یتلود و  عبانم  زا  هدافتـساوس  یولج  دیریگیم ، ار  یلام  داسف  یولج  دـیریگیم ، ار  زواجت  یولج  دـیریگیم ، ار  تاراصحنا  یولج  امش ؛

. دیریگیم ار  تامحازم 

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

دھعتم و یناسنا  یورین  زا  یرادروخرب  همھ ، زا  رتمھم  هدرتسگ و  یاھتخاسریز  عونتم و  ینغ و  عبانم  رئاخذ و  یدام و  یونعم و  راشرس  یاھدادعتـسا  اب  یمالـسا  ناریا 

هن دـنک  یوریپ  تسا ، یتمواقم  داصتقا  نامھ  هک  یمالـسا  یبالقنا و  گنھرف  زا  هدـمآرب  یملع  یموب و  یداصتقا  یوگلا  زا  رگا  تفرـشیپ ، یارب  خـسار  مزع  یاراد  دـمآراک و 

ینیشنبقع تسکش و  هب  هدرک ، ییارآفص  گرزب  تلم  نیا  ربارب  رد  رایع  مامت  یداصتقا  گنج  کی  لیمحت  اب  هک  ار  نمشد  دیآیم و  قئاف  یداصتقا  تالکشم  همھ  رب  اھنت 

نآ رد  یسایس و ...  یداصتقا ، یلام ، یاھنارحب  دننام  رایتخا ، زا  جراخ  تالوحت  زا  یـشان  یاھینانیمطایب  تارطاخم و  هک  یناھج  رد  تسناوت  دھاوخ  هکلب  درادیم ، او 

، هلاس تسیب  زادـنامشچ  دنـس  یـساسا و  نوناق  لوصا  اھنامرآ و  ققحت  تفرـشیپ و  موادـت  فلتخم و  یاھهنیمز  رد  روشک  یاھدرواتـسد  ظـفح  اـب  تسا ، شیازفا  هب  ور 

. دشخب تینیع  ار  مالسا  یداصتقا  ماظن  زا  شخبماھلا  یئوگلا  دزاس و  ققحم  ار  ورشیپ  ایوپ و  ارگنورب ، ازنورد و  ناینب ، تلادع  یروانف ، شناد و  هب  یکتم  داصتقا 

اـصوصخ هتـشذگ ، یاھتسایـس  لیمکت  همادا و  رد  هک  یتمواقم  داصتقا  یلک  یاھتسایـس  ماظن ، تحلـصم  صیخـشت  عمجم  اب  تروشم  زا  سپ  مزـال و  هقادـم  اـب  نونکا 

. ددرگیم غالبا  تسا ، یلاع  فادھا  نیا  یوس  هب  روشک  داصتقا  حیحص  تکرح  دربھار  هدش و  نیودت  یھاگن  نینچ  اب  یساسا و  نوناق  لصا ۴۴  یلک  یاھتسایس 

هنیمز و فلتخم ، یاھهصرع  یارب  هار  هشقن  نیودت  مزال و  تاررقم  نیناوق و  هیھت  اب  دـننک و  نآ  یارجا  هب  مادـقا  صخـشم ، یدـنبنامز  اب  گنردیب و  روشک  یاوق  تسا  مزال 

نوچمھ زین  ناریا  گرزب  تلم  یداـصتقا  هساـمح  یھلا  لـضف  هب  اـت  دـنروآ  مھارف  سدـقم  داـھج  نیا  رد  ار  یداـصتقا  نـالاعف  همھ  مدرم و  ینیرفآشقن  یارب  بساـنم  تصرف 

. مراتساوخ مھم  رما  نیا  رد  ار  ناگمھ  قیفوت  لاعتم  دنوادخ  زا  دیامن . خر  نایناھج  مشچ  ربارب  رد  یسایس  هسامح 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

« يساسا نوناق  لصا ??   » 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 15هاگياپ  هحفص 12 
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نادیم طسو  رد  دنیایب  دیاب  ناشتاناکما  اب  مدرم  میھدب ؛ اھب  مینک ، هیکت  مدرم  هب  تسیاب  ام  دشن . لمع  دوب  اھتسایس  نآ  قح  هک  نانچنآ  نکل  دوب ، رازگرکـش  یتسیاب  هک 

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

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

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

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

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

. تفرگ رارق  هظحالم 

یوضر  / ١٣٩٣/٠١/٠١ رھطم  مرح  رد  تانایب 

ییاھراک نیا  زادنامشچ و  دنـس  لصا ۴۴ ، یاھتـسایس  نیا  لثم  یرازفامرن  تسا ؛ یرازفاتخـس  یرازفامرن و  یاـھتخاسریز  دراد ، دوجو  روشک  رد  هک  یرگید  تیفرظ  کـی 

داصتقا تفرـشیپ  یارب  یبوخ  رایـسب  یاھهنیمز  اھنیا  اھنیا ؛ لاثما  هناخراک و  لپ و  دس و  هداج و  لثم  نوگانوگ  یاھتخاسریز  نینچمھ  هتفرگ و  ماجنا  لاس  دنچ  نیا  رد  هک 

. تسا روشک  کی  یاھتیفرظ  اھنیا  تسا ، روشک 

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

، تشاد دوجو  زور  نآ  هک  ییاھهاگن  رثا  رب  ام  دوخ  دـندرکن -  لیمحت  ام  هب  نارگید  دوب ، ام  دوخ  راک  مھنیا  هک  بالقنا -  لوا  هک  تسا  یلئاسم  وزج  نیا  تسا . یتلود  داصتقا 

یراک مھ  تلادـع  فالخ  هک  تسرد  یزیرهمانرب  اب  مدرم ، تسد  دوشب  هداد  مدرم و  هب  دوشب  لقتنم  داصتقا  هک  دوشیم  شالت  هچرھ  الاح  تلود ؛ تسد  میدرپس  ار  داـصتقا 

. مینک جراخ  ندوب  یتلود  تلاح  زا  ار  داصتقا  اـم  هک  دوب  نیمھ  نآ  یاـنعم  هک  میدرک  غـالبا  ار  لصا ۴۴  یاھتـسایس  ام  تسا . تخـس  دوریمن ؛ شیپ  تسرد  راک  دریگن ، ماجنا 

ام هکنیا  رگم  دیآیمن  تسد  هب  درادن ، ناکما  نیا  میراد و  زاین  زرا  ردقچ  هب  ام  هک  مداد  حرش  ناشیارب  الاب ، یهقبط  نآ  رد  دندش  عمج  نیلوئسم  هک  هینیسح  نیمھ  رد  نم 

. دوشب لمع  میدرک  غالبا  ار  نآ  یاھتسایس  هک  یلکش  نیا  هب  لصا ۴۴  مینکب : ار  راک  نیا 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٩۶ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

دنتفگ دندوب  رظنبحاص  یداصتقا  لئاسم  رد  هکیناسک  یهمھ  میدرک ، غالبا  شیپ  لاس  دنچ  هک  ار  لصا ۴۴  یاھتـسایس  ام  دنوشب .] هداد  تلاخد   ] دیلوت راک  رد  دیاب  مدرم 

زا عافد  گنج و  راک  الومعم  هک   - روشک زا  عافد  گنج و  راک  رد  یمالسا  یروھمج  دنھدب . تلاخد  ار  مدرم  دننک ؛ لابند  ار  نیمھ  بخ  تسا ؛ یسایس  راک  رد  بالقنا  کی  نیا 

، دنک جیـسب  ار  مدرم  تسناوت  حیحـص  یاھشنیزگ  اب  تسرد و  تیریدم  اب  تسا - اھتلود  راک  تسا ، اھـشترا  راک  تسین ؛ مدرم  راک  تسا ، اھتلود  راک  اھزرم  زا  عافد  روشک و 

؛ دـنورب شیپ  دنتـسناوت  تسا - اھـشترا  هب  طوبرم  اھتلود و  هب  طوبرم  هک  یراک   - دـندش نادـیم  دراو  اـھزرم  زا  عاـفد  راـک  رد  مدرم  یتقو  دربب . ار  گـنج  دـنک و  نادـیم  نیا  دراو 

ٰیلوا قیرط  هب  داصتقا  راک  بخ  دندش ؛ دیھـش  مھ  یجیـسب  دـندرک ، هزرابم  مھ  یجیـسب  دـندوب و  یجیـسب  دنایجیـسب ؛ یمدرم و  ام ، یماظن  ناگتـسجرب  زا  یرایـسب 

نادیم داصتقا و  نادیم  رد  دـنوشب  نیرفآشقن  مدرم  مینکب و  دراو  نادـیم  رد  ار  مدرم  یداصتقا  لئاسم  یهنیمز  رد  رگا  تسا ؛ یمدرم  راک  کی  داصتقا  راک  تسا .] روطنیمھ  ]

. تفر دھاوخ  شیپ  انیقی  دیلوت ،

ماظن  / ٠٣/٢٢/١٣٩۶ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

لبق تلود  رد  هن  هدـش ، ارجا  تسرد  تلود  نیا  رد  هن  تسا ؛ هدـشن  ارجا  تسا  هتـسیاب  هتـسیاش و  هک  ناـنچنآ  لـبق ، تلود  رد  تلود و  نـیا  رد  هـک  لـصا ۴۴  تسرد  یارجا 

هدش مالعا  شیاھتسایس  هدش و  نیعم  هک  یـصاخ  طیارـش  اب  تسا ، یـصوصخ  شخب  هب  یداصتقا  یاھتیلوئـسم  ندرپس  هک  لـصا ۴۴  نیا  یارجا ]  ] رد دـش . ارجا  تسرد 

. یلخاد داصتقا  هب  درک  دھاوخ  کمک  الماک  نیا  دوشب . اھیگدنامبقع  ناربج  دیاب  هدش ، عضو  شیارب  مھ  نوناق  تسا و 

اھهاگشناد  / ٠٣/٣١/١٣٩۶ نارگشھوژپ  ناگبخن و  ناداتسا ، زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

، میدرک حرطم  شیپ  لاسدنچ  ام  تسا - روشک  داصتقا  رد  یـصوصخ  شخب  یاھهیامرـس  یـصوصخ و  شخب  ندرکدراو  یـصوصخ و  شخب  تیوقت  هک   - ار لصا ۴۴  یهلئسم 

مھ شالت  دـنھاوخیم ، دـنھاوخیمن ، هکنیاهن  ار . راک  تفرـشیپ  منکیمن  ساسحا  نم  منیبیمن ؛ ار  شققحت  بخ  اـما  تفرگ ؛ ماـجنا  مھ  ییاـھراک  دـندرک ، هچهچ  هبهب و  همھ 

اھهنیمز نیا  رد  ار  یملع  یاھهرگ  هک  تسا  نیا  دنک  افیا  دناوتیم  هاگشناد  هک  یشقن  میوگب . مھاوخیم  ار  نیا  نم  دراد ، دوجو  یملع  لاکشا  دوریمن ؛ شیپ  اھتنم  دننکیم ،

. دراذگب روشک  یاھهاگتسد  رایتخا  رد  دنک و  زاب  دسانشب و  دنک ، وجتسج 

بالقنا  / ٠۴/٠۶/١٣٩۶ ربھر  اب  تلود  تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید 

زا یرایسب  رد  دنتفگ : هنیمز ، نیا  رد  اھراک  نتفرن  شیپ  زا  داقتنا  اب  دندرمشرب و  داصتقا  مھم  یاھلصفرـس  رگید  زا  ار  لصا ۴۴  یاھتسایس  یارجا  یمالسا ، بالقنا  ربھر 

دھدیم ناشن  تیعقاو  نیا  هک  دوریمن  شیپ  دـیاش  دـیاب و  هک  نانچنآ  اـھراک  اـما  دوشیم  هتفرگ  مھ  یبوخ  تامیمـصت  و  تسا ، نشور  تالکـشم  اھتسایـس و  دراوم ،

. تسا تامیمصت  یارجا  رد  یلصا  لکشم 

یاھتسایس حیحص  یارجا  اب  دیاب  دندوزفا : دندناوخ و  هدیافیب  ار  تلود  فلتخم  یاھشخب  رد  یداصتقا  زکارم  اھهاگنب و  ندش  تسد  هب  تسد  یاهنماخ ، هللاتیآ  ترـضح 

. دنک لامعا  ار  مظن  تراظن و  اھتسایس ، اھهار و  ندرک  صخشم  اب  دھد و  تیعضو  رییغت  ییارگمیظنت ، هب  یرگیدصت  زا  تلود  لصا ۴۴ ،

ماظن  / ١٣٩٧/٠٣/٠٢ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

نیمھ نم  مھ  لبق  تلود  هب  تفرگ . یدج  دیاب  ار  لصا ۴۴  یاھتـسایس  درک ، دراو  دیاب  ار  مدرم  دـھدیمن ؛ باوج  یتلود  داصتقا  هک  تسا  نیا  داصتقا  یهنیمز  رد  رگید  یهتکن 

نادیم دراو  ار  یصوصخ  شخب  دیاب  دیریگب ، یدج  دیاب  ار  لصا ۴۴  یاھتسایس  میوگیم ؛ مھ  زاب  ماهتفگ ، ررکم  ار  نیمھ  مھ  یناحور  یاقآ  بانج  تلود  هب  متفگیم ، ار  فرح 

زرا و لوپ  زا  یرادقم  کی  هک  دندرک  هراشا  یناحور  رتکد  یاقآ  الاح  هکنیمھ  تسا . نیمھ  یارب  یلم » یهعسوت  قودنـص   » نیا یـصوصخ ؛ شخب  هب  دینک  کمک  دیاب  دینکب ،

تلود زا  جراخ  رد  نیا  زیچ  چـیھ  تسا و  تلود  رایتخا  رد  یلم  یهعـسوت  قودنـص  نیا  یلم . یهعـسوت  قودنـص  لخاد  دوریم  ینعی  نیا  دوشیمن ، هداد  تلود  هب  یزرا  دـمآرد 

نیا تسا ...  تلود  تسد  شزیچهمھ  قودنص ، زا  تشادرب  قودنص ، یاھتـسایس  دنکیم ، بصن  تلود  ار  قودنـص  نیلوئـسم  تسا ، تلود  رایتخا  رد  قودنـص  دوخ  تسین ؛

نالاعف رایتخا  رد  یتسیاب  طقف  نیا  درک ؛ فرـص  دـیابن  روشک  یراج  یاھهنیزھ  یراج و  فراصم  یارب  ار  قودنـص  نیا  هک  تسا  نیا  اـم  دـکوم  یهیـصوت  تسا و  مھم  قودـنص 

. دننک راک  دنناوتب  هکنیا  یارب  دریگب  رارق  یصوصخ  شخب  یداصتقا 

ماظن  / ١٣٩٨/٠٢/٢۴ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

باب نیا  هک  دوب  نیا  یارب  لصا ۴۴  یاھتسایس  الصا  تسا . ام  تالکـشم  زا  یکی  مھ  نیا  تسا ؛ داصتقا  رما  رد  یتموکح  یاھهاگتـسد  مزال  ریغ  تالخادم  یهلئـسم  یکی 

رد دـشاب  هتـشاد  دـیاب  تیادـھ  تبقارم و  تراـظن و  شقن  تلود  هتفرگن . ماـجنا  هنیمز ، نیا  رد  دریگب  ماـجنا  دـیاب  هک  یراـک  نآ  هن ، نـکل  هدـش  مـھ  ییاـھراک  دوـشب ؛ هتـسب 

؛] تسین مزال   ] مھ اھنیا  زا  یرایـسب  رد  اما  دناوتیمن ، تلود  ریغ  یـسک  دوشب و  دراو  دـیاب  تلود  ریزگان  اھتیلاعف  زا  یـضعب  رد  الاح  دوشب ؛] دراو  درادـن   ] موزل هک  ییاھتیلاعف 

« يساسا نوناق  لصا ??   » 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 15هاگياپ  هحفص 13 
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. تسا نیا  یکی 

نایوجشناد  / ١٣٩٨/٠٣/٠١ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هراشا اھاطخ  نیا  هب  مھ  نامردارب  نیا  هک  هتفرگ  ماجنا  یزاسیصوصخ  یهنیمز  رد  یگرزب  یاھاطخ  هتبلا  دوشب .» هتفرگ  یزاسیصوصخ  یولج   » دنتفگ ناتـسود  زا  یکی 

لـصا اھتنم  تسھ  یزاسیـصوصخ  راک  رد  یتالاکـشا  هدش . هتفرگ  یراک  کی  یولج  اھاج  یـضعب  هدش ، حالـصا  اھاج  یـضعب  هک  ماهداد  یتارکذت  ررکم  مھ  هدـنب  دـندرک و 

نوناـق رد  هطوبرم  لـصا  زا  اـم  دـنکیم . لـیمکت  تشادـن - دوجو  لوا  هک   - ار راـتخاس  هک  تسا  یدراوم  ناـمھ  وزج  نیا  تسا ؛ اـم  روشک  داـصتقا  مربـم  زاـین  یزاسیـصوصخ ،

شیولج تسا ، یبوخ  زیچ  مھ  اعقاو  تسا و  یبوخ  زیچ  دنتفگ  دندرک ، دییات  تھج  همھ  زا  اھرظنبحاص  یهمھ  میدرک ، مالعا  ار  هدافتسا  نآ  میدرک ، یاهدافتسا  یساسا 

تروص ییاھشزغل  هنیمز  نیا  رد  دیاش  هدش ؛ ییاھیھجوتیب  هتفرگ ، ماجنا  ییاھاطخ  دراد و  دوجو  یتالاکشا  رگید  یاھراک  زا  یلیخ  لثم  لمع ، رد  اھتنم  تفرگ ، دیابن  ار 

. میریگب ار  اھشزغل  یولج  هک  تسا  نیا  تسا ، ام  یهفیظو  هچنآ  تفرگ . ار  اھشزغل  یولج  دیاب  هتفرگ ،

یداصتقا  / ١٣٩٨/٠٨/٢٨ نالاعف  نانیرفآراک و  ناگدننکدیلوت ، زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نآ لصا ۴۴ و  یهلئـسم  نیا  بطاخم  الـصا  دیتسھ ؛ امـش  لصا ۴۴  یاھتـسایس  بطاخم  هک  منکیم  ضرع  طقف  هملک  کـی  دیـشاب ، اھامـش  هک  یداـصتقا  نـالاعف  دروم  رد 

امـش مدرم ، یارب  میدرک  نییبت  مدرم ، یارب  میدرک  ناـیب  ار  لصا ۴۴  یاھتـسایس  میدرک و  زاب  زیمآتمکح  هاگن  اب  ینوناق ، هاگن  اب  میدـمآ  ار  نیا  ام  هک  نآ  یئاذـک  بوچراـھچ 

، دـنایداصتقا نیدـقتنم  وزج  هک  یناـسک  زا  رفن  کـی  یتـح  هک  دـیآیمن  مداـی  زور  نآ  نم  ینعی  دـندرک ؛ دـییات  همھ  دـش ، غـالبا  اھتـسایس  نیا  هک  یزور  نآ  هـتبلا  دـیتسھ .

. روج نیمھ  مھ  یتلود  نیلوئـسم  دوب ، تسرد  تسھ ، مھ  نیمھ  تسا و  یتسرد  راک  دنتفگ  همھ  دندرک ، دـییات  همھ  دنـشاب ؛ هدرک  ضارتعا  دـنایداصتقا ، نارظنبحاص 

یـصوصخ شخب  تیوقت  دزاسب ، جرب  دـنیچرب و  ار  هناخراک  هک  یچهدافتـساوس  مدآ  کی  هب  دـنھدب  ار  هناـخراک  نـالف  لصا ۴۴ ، یهناھب  هب  هکنیا  هدـشن ؛ لـمع  تسرد  هتبلا 

، دندرکن یراک  روج  نآ  مھ  دصرد  کی  دیاش  هدـش ، هداد  اھنیا  هب  یتلود  یاھتکرـش  هک  یناسک  نآ  یداصتقا و  نالاعف  نیب  رد  درک . بارخ  ار  اضف  ردـقچ  مھ  نیمھ  و  تسین ؛

نم تسا .» یروج  نیا  ارچ   » هک دیایب  دوجو  هب  یاینیبدب  کی  هک  دش  نیا  بجوم  دش ، لابند  دـش ، رارکت  دـش ، هتفگ  یتقو  دـصرد  کی  نامھ  اما  دـندرک ، لمع  ملاس  هیقب 

تیلوئـسم دـنکیم ؛ داجیا  فیلکت  مھ  دـنکیم ، داجیا  قح  مھ  دـیتسھ ، یداصتقا  لاـعف  هک  امـش  یارب  لصا ۴۴  یاھتـسایس  دـیتسھ ؛ امـش  بطاخم  منکب  ضرع  امـش  هب 

. دینک لابند  ار  هیضق  دیورب  دیراد ؛

یداصتقا  / ١٣٩٨/٠٨/٢٨ نالاعف  نانیرفآراک و  ناگدننکدیلوت ، زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

مھ هب  دـیاب  اھنیا  دراد ؛ یناش  مھ  یتلود  شخب  دراد ، یناش  یـصوصخ  شخب  دوبن ؛ یتلود  شخب  یاـج  هب  یـصوصخ  شخب  ینیزگیاـج  یهلئـسم  لصا ۴۴  یاھتسایس 

دناوتیم یـصوصخ  شخب  یهیامرـس  هک  ار  یراک  نآ  ینعی  هچ ؟ ینعی  دـشابن ؛» یـصوصخ  شخب  محازم  یتلود  شخب   » میتفگ اـم  دنـشاب . دـیابن  مھ  محازم  دـننک ، کـمک 

شخب هک  تسین  نیا  شیانعم  اما  مھ . لمکم  دـنوشب  اھنیا  یـصوصخ ؛ شخب  رایتخا  رد  دراذـگب  راـنک ، دـشکب  تسھ ، مھ  رگا  دوشن ؛ نآ  دراو  یتلود  شخب  دـھدب ، ماـجنا 

دیاب دـھدب ؛ ماجنا  دـناوتیمن  یرگید  سک  یتلود ، ریغ  یمومع  یاھـشخب  ای  یتلود  شخب  زج  هک  تسھ  ییاھراک  کی  هن ، دوریم ؛ رانک  یداصتقا  یاھتیلاعف  زا  یلکب  یتلود 

. میدرک ضرع  هک  روط  نامھ  دنھدب ، ماجنا  ار  اھنآ  دنوشب  دراو 

ییوجشناد  / ١۴٠٠/٠٢/٢١ یاھلکشت  ناگدنیامن  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

هجیتن هب  مھ  رتشیب  هللااشنا  دیسر و  مھ  ییاھهجیتن  هب  اضعب  هک  تفرگ  ماجنا  ییوجـشناد  یاھلکـشت  فرط  زا  یبوخ  یاھتیلاعف  اھیزاسیـصوصخ  تالکـشم  دروم  رد 

نایاقآ تاراھظا  نیا  رد  یزاسیصوصخ  باب  رد  هتبلا  دوب . بوخ  یلیخ  دنداد  ماجنا  یزاسیـصوصخ  تالکـشم  دروم  رد  اھلکـشت  اھناوج و  هک  یتکرح  نیا  و  دیـسر ؛ دھاوخ 

لمع بوخ  هک  یطرش  هب  تسا  یبوخ  رایسب  راک  یزاسیصوصخ  میتسین ! قفاوم  مھ  اھنآ  زا  یضعب  اب  میـشاب ، قفاوم  اھنآ  زا  یـضعب  اب  ام  تسا  نکمم  هک  دوب  یتارظن 

اھلکشت تکرح  ییوجشناد و  تکرح  نیاربانب  سپ  هدوب . یطلغ  تسایس  یزاسیصوصخ  تسایس  دوخ  هکنیا  هن  تسا ، ندشن  لمع  بوخ  زا  یشان  تالکـشم ، دوشب ؛

. تسا یبوخ  رایسب  تکرح  کی  نم  رظن  هب 

مھدزیس  / ٠۶/١۴٠٠/٠۶ تلود  تئیھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  نیتسخن  رد  تانایب 

زا یددعتم  دراوم  هیئاضق  یهوق  رد  یسیئر  یاقآ  بانج  هک  دیآیم  دوجو  هب  لصا ۴۴  یاھتسایس  یارجا  رد  هک  تسا  یتافلخت  داسف ، یهلئسم  نیا  مھم  قیداصم  زا  یکی 

داصتقا تسناوتیم  هک  دوب  ییاھتـسایس  اھتـسایس ، نیا  هک   - لصا ۴۴ یاھتـسایس  یارجا  درکلمع و  عون  هک  دـنداد ؛ ار  شـشرازگ  تقو  نآ  رد  نم  هب  هک  دـندرک  لاـبند  ار  نآ 

یاھهناماس نیا  هلمج ] زا  [ ؛ دراد دوجو  هزراـبم  نیا  یارب  مھ  ییاـھرازبا  هتبلا  دـش . ادـیپ  نآ  رد  اـھداسف  نیا  هک  دوب  یروج  دـنک - افوکـش  هملک  یعقاو  یاـنعم  هب  ار  روشک 

طبترم مھ  اب  ار  اھنیا  دننک ، یزادـناهار  ار  اھهناماس  نیا  هکنیا  هب  مدرک  هیـصوت  ررکم  مھ  هدـنب  و  هدـش ؛ ینوناق  اھهناماس  نیا  لبق ، لاس  دـنچ  زا  هک  یتامدـخ  یتاعالطا و 

نیا دـینک  تمھ  هتفرن ؛ شیپ  هدـشن ، راک ] نیا  اـما  [ ؛ دـنک داـسف  زا  یریگولج  دـناوتب  هکنیا  یارب  داد  دـھاوخ  تلود  هب  یلماـک  فارـشا  کـی  هملک  یعقاو  یاـنعم  هب  هک  دـننک 

. دشاب هتشاد  فارشا  روما  رد  دناوتب  هک  داد  دھاوخ  تلود  تموکح و  هاگتسد  هب  یلماک  یدنمشوھ  کی  اھهناماس  نیا  دینک ؛ مامت  هللااشنا  ار  اھهناماس 

ماظن  / ١۴٠١/٠١/٢٣ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

هچ هک  دـندرک  فیرعت  دـندرک و  دـیجمت  مھ  همھ  دـش و  غالبا  نیا  زا  لبق  لاـس  دـنچ  هک  تسا  لصا ۴۴  یاھتـسایس  یهلئـسم  منکیم ، دکوم  شرافـس  هک  رگید  یهتکن  کی 

هب نکل  مینکیم ، لمع  میراد  ای  مینک  لـمع  میھاوخیم  هک  دـناهتفگ  مھ  اـھنآ  هدـش ، دـیکات  اـمئاد  فلتخم  یاـھتلود  هب  اـعقاو  هدـشن . لـمع  نکل  تسا ، یبوخ  یاھتـسایس 

ار شدوخ  یتلود  یهژیو  شقن  طقف ]  ] تلود مدرم و  شود  یور  دیایب  روشک  داصتقا  هملک  یعقاو  یانعم  هب  یتسیاب  هدشن . لمع  لصا ۴۴  یاھتسایس  هملک  یعقاو  یانعم 

، دیربب رھش  نآ  هب  رھش  نیا  زا  تالکشم  نیا  اب  هدایپ  دیھاوخیم  دیریگیم ، ناتدوخ  شود  یور  ار  یراب  کی  امش  تقو  کی  تسا . مھم  یلیخ  نیا  دشابن ؛ یدصتم  دنک و  افیا 

روشک یداصتقا  نالاعف  لاعف ، یهیلقن  یهلیـسو  تسا . تسرد  یمود  نیا  دـینکیم ؛ یگدـننار  مھ  امـش  دوخ  دـینکیم ، یلاعف  یهیلقن  یهلیـسو  کی  راوس  ار  نآ  تقو  کـی 

مھ دننک ؛ راک  دیراذگب  اما  دیاین ، شیپ  یھابتـشا  دیاین ، شیپ  ییاطخ  دینک  تبقارم  دـینک ، یراذگتسایـس  دـینک ، تراظن  ناشراک  هب  اھتنم  دـینک ، لاعف  ار  اھنیا  دنتـسھ ؛

. تلود نیلوئسم  ناونع  هب  دیربیم  دوس  امش  مھ  دننکیم ، هدافتسا  مدرم  مھ  دنربیم ، دوس  اھنآ 

نارگراک  / ١۴٠١/٠٢/١٩ رادید  رد  تانایب 

هک ینارگراک  ضارتعا  یدراوم  رد  منادـیم ] ، ] ار لئاسم  منکیم  لاـبند  هک  هدـنب  هدوب ؛ قحب  مھ  ناشـضارتعا  دنتـشاد ، ضارتعا  نارگراـک  هک  هداـتفا  قاـفتا  یدراوم  کـی  هتبلا 

ار اھرگراک  دشورفیم ، ار  شیاھرازبا  دنک ، تیریدم  ار  هناخراک  هکنیا  یاج  هب  وا  دنکیم ، راذگاو  یرفن  کی  هب  تلود  ار  یاهناخراک  دینک  ضرف  هدوب . یقحب  ضارتعا  دندش ، عمج 

اب ار  ناـشدوخ  زرم  هشیمھ  اـھرگراک  مھ  اھـضارتعا  نیا  رد  دـننکیم . ضارتعا  نوریب و  دـنیآیم  اـھرگراک  اـجنیا  بخ  دزاـسب ؛ لـتھ  دـھاوخیم  ـالثم  ار  شنیمز  دـنکیم ، نوریب 

زا دنک  رکشت  ناسنا  دوشیم  روج  هچ  تسا . مھم  یلیخ  اھنیا  تسا ؛ مھم  اھنیا  دنک ؛ هدافتسا  اھنآ  قحب  ضارتعا  زا  نمشد  هک  دنتشاذگن  ینعی  دندرک ؛ صخـشم  نمـشد 

؟ دھعتم تریصباب ، هاگآ ، یهعومجم  نیا 

اھناینب  / ١۴٠١/١١/١٠ شناد  ناگدننکدیلوت و  نانیرفآراک ، رادید  رد  تانایب 

« يساسا نوناق  لصا ??   » 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 15هاگياپ  هحفص 14 
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ضارتعا لـصا ۴۴  یاھتـسایس  هب  تینشوخ  بوخ و  رـصانع  زا  یـضعب  بوخ ، یاـھردارب  زا  یـضعب  منیبـیم  روـصت  فـالخرب  میدرک ، حرطم  ار  لصا ۴۴  یاھتـسایس  اـم  هکنیا 

یعامتجا و تلادع  هب  دنمهقالع  یداصتقا و  لئاسم  رد  دندوب  دراو  هک  یدارفا  دش ؛ باختنا  رکف  اب  دش ، باختنا  تقد  اب  اھتسایس  نیا  تسین . تسرد  ضارتعا  نیا  دننکیم ؛

روج نیا  تلود  نیدنچ  هدش . لمع  مک  یلیخ  دندرکن ؛ لمع  تسرد  اھتلود  هنافـساتم  هدشن ؛ لمع  بخ  اھتنم  دندرک ؛ دییات  ار  نآ  همھ  دندوب ، یعامتجا  تلادع  لابند  دجب 

نیا دوشب و  هظحالم  یراک  طابـضنا  مظن و  دوشب ، تیریدم  دوشب ، تبقارم  دوشب ، تقد  هتبلا  دوشب . لمع  دـیاب  دـندرکن ؛ لمع  لصا ۴۴  یاھتسایس  نیا  هب  مھ  رـس  تشپ 

. دریگب ماجنا  راک 

« يساسا نوناق  لصا ??   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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