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 [ پا چـ تشگزاب ]  | [ ] 

0 هلاقم :  دادعت   ، 76 شیف :  دادعت  یتمواقم -  داصتقا 

1393/09/06 نیفعضتسم جیسب  ىلاع  عمجم  ىاضعا  رادید  رد  تانایب 

.تسا ىتسرد  فرح  .دوشن  بخ ، دسریمن ؛ رخآ  هب  ایند  دیآ ، ىمن نیمز  هب  نامسآ  میدیسرن ، مھ  قفاوت  هب  رگا  تفگ  دز ، ىبوخ  فرح  شیپ  ىدنچ  هدننک  هرکاذم تئیھ  دارفا  زا  ىکی 

هک تسا  ىتمواقم  داصتقا  نیمھ  لح  هار  دراد ، دوجو  لح  هار  هن ، دش ؛ دـھاوخ  نانچ  دوشب ، نینچ  هچنانچرگا  هک  دـندرک  ّروصت  مینکیمن ؛ ررـض  دـندرک ، لایخ  اھنآ  الاح  هک  نانچ  نآ ام 

.تسا ىروج  نیا ىتمواقم  داصتقا  .دھدیم  جوا  مدرم  ِمیظع  تکرح  هب  تّدمدنلب  تّدم و  نایم رد  تسا ، تّدم  هاتوک ِلام  نیا  هک  دھدیم  شھاک  دنکیم ، رثا  مک  ّلوا  ار  نمشد  ىاھ  هبرض

.دنرادن لح  هار  اھنآ  میراد ، لح  هار  ام  .دوب  نیا  ناشتواضق  میدرک ، مالعا  ار  ىتمواقم  داصتقا  ام  هکنآ  زا  دعب  دنداصتقا ، ى  هنیمز رد  رظن  بحاص هک  ىناسک  نآ

1393/09/06 نیفعضتسم جیسب  ىلاع  عمجم  ىاضعا  رادید  رد  تانایب 

فلتخم ىاھشخب  رد  ىتلود  ىاھ  هاگتسد دنک ؛ کمک  دیاب  ّهتبلا  مھ  تلود  .دیآ  ىمرب ام  ّتلم  دادعتسارپ  مدرم  زا  ىرایسب  زا  گرزب  ىاھراک  جیـسب ؛ رـصانع  زا  دیھاوخب  گرزب  ىاھراک 

شھاک ىلخاد و  دـیلوت  تیوقت  زا  تسا  ترابع  ىتمواقم  داصتقا  ى  هیاپ هک  میتفگ  ًالبق  هک  روط  نامھ مھ -  ىداـصتقا  لـئاسم  نیا  هب  .دـننک  کـمک  جیـسب  شرتسگ  دـشر و  هب  دـیاب 

هب ّقلعتم  هدنیآ  هللاءاش  نا هک  مرادن  دیدرت  هدنب  ّتیعضو  نیا  اب  دنریگب ؛ کمک  جیـسب  زا  اھنآ  دننک و  هّجوت  ىتلود  نیلوئـسم  دراد -  ىلخاد  هباشم  ای  تسا  ىرورـضریغ  ای  هک  ىتادراو 

.میتفگ اھراب  هک  نانچمھ تسا ؛ ناریا  ّتلم 

1393/04/16 ماظن نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

یاھنادیم رد  .تسا  امش  نم و  یتابساحم  هاگتسد  یتابساحم و  ماظن  رد  لالتخا  داجیا  فدھ  تسا ؛ نیمھ  مینکیم ، هدھاشم  رابکتسا  هاگتسد  راتفر  ی  هعومجم رد  زورما  ام  هچنآ 

.میرحت یکی  یماظن ، دیدھت  یکی  تسھ : هدوب و  رابکتـسا  ی  هھبج رایتخا  رد  ّیدام  لماع  ود  اھنت  یعقاو ، یاھنادیم  رد  .تسا  هدـماینرب  وا  زا  یراک  تسا ، هتـسناوتن  رابکتـسا  رگید ،

دیدھت یکی  دنکب : دناوتیم  راک  ود  اھنت  .تسا  هتسب  رابکتسا  تسد  ّتیناّقح ، تابثا  رب  ییاناوت  لالدتسا ، تردق  قطنم ، تردق  ظاحل  زا  .درادن  رایتخا  رد  زیچ  چیھ  ود  نیا  زا  ریغ  رابکتسا 

روھمج سیئر  زورما  هک  یا  هتکن نیا  .درک  یثنخ  یتسیاب  یتمواقم  داصتقا  باـب  رد  ِتدـھاجم  اـب  ار  میرحت  .دراد  جـالع  مھ  ود  نیا  میرحت ؛ مھ  یکی  دـنکیم ، ّبترم  هک  تسا  یماـظن 

دوشب بیقعت  دوشب و  یزیر  همانرب یتسیاب  اھمیرحت  ندنام  ضرف  اب  ساسارب و  یداصتقا  یاھ  همانرب تسا : یتسرد  ًالماک  ی  هتکن نیا  دندوب و  هتفگ  ناشیا  مھ  ًالبق  دـنتفگ ؛ مرتحم 

، دروخ دھاوخن  تسد  اھمیرحت  هک  دنیوگیم  مھ  اھنآ  .دنیوگیم  ار  نیمھ  مھ  اھنآ  دوخ  الاح  هک  دش ؛ دھاوخن  مک  ینزوس  ِرـس  یا و  هّرذ اھمیرحت  نیا  هک  مینک  ضرف  .دنکب  ادیپ  قّقحت  و 

؛ تسھ مھ  یرگید  یاھزیچ  زونھ  دش ؛ دھاوخ  هتشادرب  اھمیرحت  ی  همھ هک  تسین  نیا  نآ  یانعم  میـسرب ، قفاوت  هب  مھ  یا  هتـسھ ی  هنیمز رد  رگا  هک  دندرک  عورـش  الاح  زا  ّیتح 

مھ یا  هتـسھ ی  هلئـسم تسا ؛ هناھب  یا  هتـسھ عوضوم ]  ] هک ما  هدرک ضرع  رگید  نوگانوگ  تاسلج  هسلج و  نیمھ  رد  اھراب  نم  .میتفگیم  هشیمھ  ام  هک  تسا  یفرح  نامھ  نیا 

یا هیام یلیخ  هک  یریگ  هناھب ندرک و  لعج  دنزاسیم ؛ ار  ناوارف  نوگانوگ  لئاسم  تسھ ، نانز  قوقح  ی  هلئسم تسھ ، رشب  قوقح  ی  هلئسم دنروآ : یم یرگید  ی  هناھب کی  دشابن ،

.یتمواقم داصتقا  نیمھ  زا  تسا  ترابع  میرحت ، ی  هلئسم جالع  نیاربانب ، .تسا  اھنآ  رایتخا  رد  هک  مھ  یتاغیلبت  یروتارپما  یتاغیلبت و  هاگتسد  دھاوخیمن ،

1393/04/16 ماظن نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

: درک لمع  دیاب  اھتنم  دنا ، هتفگ دنا ، هدرک راھظا  شیبو  مک مھ  رگید  نیلوئسم  دنتفگ ، مرتحم  روھمج  سیئر  بخ ، .دیریگب  یّدج  ار  یتمواقم  داصتقا  منکیم : ضرع  تلود  نیلوئسم  هب 

داصتقا ِینورد  ی  هینب ماکحتـسا  رب  تسا ، یلخاد  دیلوت  رب  هیکت  یتمواقم  داصتقا  رد  .مینکب  تکرح  دنُک  لمع  رد  مییوگب ، نابز  هب  هک  دـشابن  روج  نیا ِلکَّتَی ؛ ٍلَمَع  ِریَغ  یلَع  نَّمِم  َو ال 

.رگید زیچ  اب  هن  دوشیم ، لصاح  روشک  ینورد  یاھّتیفرظ  ندرک  لاّعف  اب  دوشیم ، لصاح  دیلوت  اب  یداصتقا  قنور  تسا ؛ نیا  مھ  یداصتقا  قنور  .تسا 

1393/04/16 ماظن نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

یتمواقم و داصتقا  یاھتـسایس  ّداوم  اب  دـنھدب  قیبطت  ار  ناشدوخ  دـیاب  دـننک ، افیا  شقن  دـیاب  اھکناب  تسا : اھکناب  هب  ی  هیـصوت یکی  یتمواقم ، داـصتقا  ی  هنیمز رد  مھم  ی  هیـصوت

شیازفا دیاب  ار  ناشکّرحت  ندعمو : تعنـص شخب  هب  دـّکؤم  ی  هیـصوت .دـنناوتیم  مھ  یفنم  شقن  ّهتبلا  تبثم ؛ شقن  دـننک ، افیا  شقن  دـنناوتیم  و  هنیمز ؛ نیا  رد  تلود  یاھ  یزیر همانرب

ییاسانـش ار  اھّتیفرظ  دننک ، فعاضم  دیاب  ار  شالت  دننک ، شالت  دیاب  تسا ؛ ندـعمو  تعنـص شخب  شود  رب  یداصتقا  یگدـنام  بقع دوکر و  زا  روشک  نتفر  نوریب  یلـصا  راب  .دـنھدب 

هب یتلود  یاھتـسایس  تلود و  هاگن  تسا  مزال  .دراد  یتایح  ّتیّمھا  یزرواشک  ؛ یزرواـشک شخب  دروم  رد  .دـننک  لاـّعف  ار  اـھّتیفرظ  نیا  تسھ ، روشک  رد  یداـیز  یاـھّتیفرظ  دـننک ؛

شخب رد  دوجوم  تالکـشم  دـیاب  تقو  نآ .دوشیم  تیاـمح  اـھتلود  ی  هلیـسو هب یزرواـشک  شخب  زا  تسا ؛ روـج  نیمھ مھ  اـیند  یاـج  همھ دـشاب ؛ تیاـمح  هاـگن  یزرواـشک ، شخب 

.دراد دوجو  اھنیا  یارب  هک  یتالکشم  زا  یضعب  زا  دربیم  جنر  ناسنا  و  دوشیم -  ام  هب  مھ  ییاھتیاکش  یھاگ  هک  نارادماد -  تالکشم  نازرواشک ، تالکشم  دوشب ؛ فرطرب  یزرواشک 

1393/04/11 اھ هاگشناد دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

اھمیرحت ى  هلئـسم زورما  هک  مھ -  اھمیرحت  هک  دنا -  هدرک اھرظن  بحاص اھ و  سانـشراک هک  تسا  ىراک  زا  ىـشان  داقتعا  نیا  ىنعی  تسا -  نیا  هدنب  داقتعا  مھ  تّدـم  هاتوک ظاحل  زا 

تّدمدنلب ىنالوط و  ى  هدنیآ نآ  زا  رظن  عطق  اب  مینک -  هاگن  هک  مھ  تّدم  نایم تّدم و  هاتوک هاگن  اب  .دوشیم  رثا  ىب ملع  تفرـشیپ  اب  تسا -  حرطم  اھنھذ  رد  هک  تسا  ىلئاسم  زا  ىکی 

هب طوبرم  هک  ىلمع  ىاھراشف  زا  ریغ  ّىلم ، ىوربآ  ىور  ندروآ  راشف  ىارب  میرحت  زا  ّتلم -  ریقحت  ىارب  ام  نانمـشد  تسد  رد  تسا  ىرازبا  زورما  هک  اھمیرحت  دـھاوخیم  روشک  رگا  - 

 - تسا نیا  رطاخ  هب دینکن ، هیکت  ىلیخ  اھمیرحت  ى  هلئـسم ىور  هک  میدرکیم  رارکت  مادـم  لاس  دـنچ  نیا  رد  هتـشذگ ، زا  ام  هکنیا  دـننکیم ؛ ریقحت  دـننکیم و  هدافتـسا  تسا  ىگدـنز 

رثا ىب اھمیرحت  دیدینش -  اھ  هنیمز نیا  رد  ار  مرتحم  نایاقآ  تاحیـضوت  هک  ىزرواشک -  تعنـص و  ملع و  نداد  دنویپ  و  ملع ، هب  هّجوت  و  روشک ، لئاسم  هب  ىملع  هاگن  اب  دوش ،] رثا  ىب ]

هک تسا  ىتمواقم  داصتقا  نیمھ  ى  هلوقم رد  اھراک  نیرت  ىساسا زا  ىکی  ناینب  شناد ىاھتکرش  مینک ؛ راک  میناوتیم  تسا و  زاب  نامیارب  راک  نادیم  اھ  هنیمز نیا  رد  ام  .دش و  دھاوخ 

.تسا هتفرگ  رارق  روشک  لئاسم  فارطا  ى  همھ قیدصت  دییأت و  دروم  تسا و  هدش  ثحب  نآ  ى  هرابرد هدش و  حرطم 

مـسا هب  هک  دشابن  روج  نیا دوشب ؛ ىزاسدرادناتـسا  ناینب  شناد تکرـش  و  دوشب ] ّنیعم   ] اھ هصّخـشم اھ و  هصخاش ىنعی  دوشب ، ّتقد  ناینب  شناد ىاھتکرـش  صیخـشت  رد  ّهتبلا 

، هملک ىعقاو  ىانعم  هب  .دـنربب  شیپ  اـجنیا ]  ] رد اـھنیا -  دـننام  ىلّـالد و  تسا -  لومعم  رگید  ىاـھ  هصرع زا  ىخرب  رد  هک  ار  ىیاـھراک  نیمھ  دـنیایب و  ىناـسک  ناـینب  شناد تکرش 

.داد رارق  ىساسا  ىاھروحم  زا  ىکی  دیاب  ار  نیا  دشاب ؛]  ] ناینب شناد ِتکرش 

1393/03/04 ىمالسا ىاروش  سلجم  ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

گنھرف و ىور  داصتقا و  ىور  تسا ، شیپ  رد  هک  مشـش  ى  همانرب رد  درک ، مھاوخ  هیـصوت  الاح  مھ  امـش  هب  مدرک ، ضرع  مھ  لاس  ِّلوا  .منکیم  هیکت  ىتمواـقم  داـصتقا  ىور  رب  نم 

رد هچ  سلجم ، رد  هچ  روشک -  ّتیریدم  ىاھ  هاگتـسد ىتلود و  ىاھ  هاگتـسد تشادرب و  ناوتیم  اھ  هنیمز نیا  رد  هک  تسا  ىدـنلب  مدـق  ىتمواقم  داصتقا  .دـینک  هیکت  دـیاب  ملع  ىور 

تالکـشم هچ  ىداصتقا ، تالکـشم  هچ  ار -  روشک  تالکـشم  جالع  .تسا  ىتمواقم  داصتقا  روشک ، تالکـشم  جالع  .دـنراد  هنیمز  نیا  رد  ىفیاـظو  نوگاـنوگ -  ىاھـشخب  هچ  تلود ،

ىاھـشخب رد  هک  ىناسک  ى  همھ زا  میا ، هتفگ مھ  اھراب  میقفاوم ، مھ  ام  دھدب ؛ ماجنا  تسا ، دلب  ىـشالت  رھ  سکرھ  دننکب ؛ راک  .درک  ادیپ  دوشیمن  اھزرم  نیا  زا  نوریب  ىـسایس - 

روشک تالکشم  جالع  هک  ىزیچ  نآ میدقتعم  اّما  ىروص -  عافد  هن  ىعقاو ، هنامیمـص و  عافد  مینکیم -  عافد  ام  دنراد ، ّکرحت  دنراد و  تکرح  دنراد و  راکتبا  ىلخاد -  ىجراخ ، فلتخم - 

تأرج و اب  تسا و  مادک  تسرد  هار  هک  میمھفب  مینکب و  راک  هچ هک  میشاب  دلب  مینکب ؛ مادقا  میناوتیم  هک  میتسھ  ام  .تسا  امـش  نم و  دوجو  نورد  رد  تسا ، روشک  نورد  رد  تسا ،

.تسا ىتمواقم  داصتقا  نیمھ  دنلب ، گرزب و  ماگ  کی  .دش  دھاوخ  لح  کشالب  روشک  تالکشم  تقو  نآ میھدب ؛ ماجنا  ار  راک  نآ  ىریلد 
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1393/03/04 ىمالسا ىاروش  سلجم  ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

نالوئسم فلتخم ، ىاھ  هاگتسد مرتحم ، سلجم  اھ ، ىتلود فلتخم -  نیلوئسم  تسا ، هدش  هتفگ  ّررکم  نآ  رکذ  تسا و  هدش  مالعا  ىتمواقم  داصتقا  ىاھتـسایس  نیا  هک  ىزور  زا 

ندرک فیرعت  تسین ؛ ىفاک  شیاتس  هک  دیوگیم  نم  هب  هدنب  ى  هبرجت نکل  هدش ، هتفگ  ّررکم  دنا و  هدمآرب ىتمواقم  داصتقا  ىاھتسایس  نیا  زا  شیاتـس  تیامح و  ماقم  رد  نوگانوگ - 

ًابلاغ دـننکیم و  نایب  ار  ىبلاطم  ىتمواقم  داصتقا  نیا  ىایازم  زا  ىـصوصخ  تاسلج  رد  ای  ىمومع  ىاھربنم  رد  دننیـشن ، ىم دـنیآ ، ىم ىدارفا  هلب ، .تسا  مزال  تکرح  تسین ؛ ىفاک 

لابند مدـق  هب مدـق دـیاب  اھتنم  دـندرک ، ىیاھّتیلاّعف  مھ  اھ  ىتلود تسا ؛ روکـشم  تسا  هتفرگ  ماجنا  مرتحم  سلجم  رد  هچنآ  .درک  لمع  درک ، مادـقا  دـیاب  بخ  اّما  تسا ، تسرد  مھ 

رتـمک ّلوا  راـک  زا  ّمود  راـک  نیا  ّتیّمھا  هک  محازم -  نیناوق  ندرک  فذـح  اـی  بساـنم  نیناوـق  ندروآ  مھارف  نینقت ، ى  هنیمز رد  .تراـظن  ى  هنیمز رد  مھ  نینقت ، ى  هنیمز رد  مھ  دوـشب ؛

.تسا مھم  ىاھراک  زا  ىکی  دنک ، کمک  ىتمواقم  داصتقا  نوگانوگ  ىاھشخب  هب  هک  ىنیناوق  بیوصت  ضراعم و  نیناوق  فذح  دنضراعم -  ای  دنمحازم  ًاتقیقح  نیناوق  زا  ىـضعب  تسین ؛

حیاول دـیاب  مرتـحم  تلود  نینقت ، دروم  رد  ّهتبلا  .تسا  سلجم  ى  هدـھع هب  تسا ، نادـیم  نیا  رد  دراو  گرزب و  تکرح  نیا  ىرجم  هک  تلود  درکلمعرب  تراـظن  مھ  تراـظن  ى  هـنیمز رد 

رد سلجم  ىاج  هب  دناوتیمن  مھ  ىرگید  ىاج  چیھ  هک  منک  دیکأت  منکب و  ضرع  نم  مھ  ار  نیا  .دنروایب  هحیال  دیاب  دشاب ؛ ىّکتم  اھحرط  هب  ًافرـص  دـناوتیمن  سلجم  دروایب ؛ ار  بسانم 

بیوصت تسا  مزال  هچنآ  و  دھدب ، صیخشت  دنک -  بیوصت  ار  نوناق  ىتسیاب  هک  تسا  سلجم  دنکب ؛ تلاخد  نآ  لاثما  ىتمواقم و  داصتقا  هب  طوبرم  لئاسم  رد  نیناوق ، بیوصت  ى  هنیمز

.دنک جراخ  روُد  زا  دنک و  فذح  ار  ىنوناق  ای  دنک - 

1393/03/04 ىمالسا ىاروش  سلجم  ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

.درک دیھاوخ  نیودت  هللاءاش  نا مشش  ى  همانرب نیا  رد  ار  روشک  لاس  جنپ  ىارب  ىلمع  هار  ى  هشقن امش  دش ؛ دھاوخ  نیودت  روشک  لاس  جنپ  ىاھتـسایس  ىنعی  مشـش  ى  همانرب

؛ تسا گنھرف  ى  هلئسم ىکی  .دنک  ادیپ  ّىلجت  دیاب  همانرب  نآ  رد  ىتمواقم  داصتقا  ىور  هیکت  هک  تسا  داصتقا  ىکی  دراد : دوجو  دشاب -  عماج  دیاب  همانرب  ّهتبلا  ىلـصا -  ى  هطقن هس 

دنُک دیابن  ًاقلطم  تکرح  نیا  هدمآ ؛ دوجو  هب روشک  رد  ىبوخ  تکرح  لاس  هدزاود  هد  نیا  رد  اھلاس ، نیا  رد  هللادمحب  تسا ؛ هدـش  زاغآ  بوخ  روشک  رد  ىملع  تکرح  ملع ؛ ّموس  و  ... 

ملع و ى  هلئسم دیآ ؛ ىم تسد  هب ملع  تکرب  هب  ّىلم  تورث  زا  ىھّجوت  لباق  شخب  ّىلم و  ّتزع  زا  ىّمھم  شخب  ّىلم و  تاراختفا  زا  ىلیخ  .دریگب  باتش  تعرس و  دیاب  هکلب  دوشب ،

.دریگب رارق  هّجوت  دروم  همانرب  رد  دیاب  هللاءاش  نا مھ  نیا  تسا ؛ مھم  ىلیخ  روشک  ىارب  شناد ، ى  هتخانشان ىاھ  نیمزرس فشک  ىملع و  نوگانوگ  ىاھشخب  رد  تفرشیپ  قیقحت و 

1393/02/23 مالسلا هیلع نینمؤملاریما  تدالو  زورلاس  رد  مالیا  ناتسا  مدرم  رادید  رد  تانایب 

رخف و زا  مینک ، دامتعا  مینک و  هیکت  لخاد ، رد  اھوزاب  اھنھذ و  ّتیلاّعف  هب  اھناوج ، راکتبا  هب  ىلخاد ، ىورین  هب  رگا  اـم  ىنعی  ىتمواـقم  داـصتقا  ىتمواـقم ؛» داـصتقا   » میدرک ضرع  اـم 

تـسھ لخاد  رد  هک  ار  ىنایاپ  ىب ىاھّتیفرظ  مینک ، هاـگن  اـم  هک  تسا  نیا  ىتمواـقم  داـصتقا  ىاـنعم  .تسا  نیا  تسرد  هار  درک ؛ میھاوخ  اـھر  ار  ناـمدوخ  ىجراـخ ، نانمـشد  ّتنم 

؛ ىرادـید کی  رد  متفگ  شیپ  زور  ود  ىکی  نم  .دـنوشب  هتفرگ  راک  هب  اھدادعتـسا  نیا  مینک ، لاّعف  ار  اھّتیفرظ  نیا  حیحـص  تسرد و  ىزیر  همانرب اـب  مینک ، ىیاسانـش  مینک ، وجتـسج 

لئاسم هب  طوبرم  ىایاضق  رد  ىا ، هتسھ لئاسم  هب  طوبرم  ىایاضق  رد  دش ؛ افوکش  دیشوج ، ىا  همشچ لثم  ناھگان  اجنآ  میدرک ، هیکت  نامناناوج  دادعتسا  راکتبا و  هب  ام  هک  ىیاجرھ 

نمؤم و دنم و  هقالع ناوج و  ىورین  نیا  هب  و  میدرک ]  ] ىراذگ هیامرـس ام  ىیاجرھ  ىعافد ، ِىتعنـص  ىاھ  همانرب نیا  رد  ونان ، رد  ىداینب ، ىاھلّولـس  رد  نوگانوگ ، ىاھنامرد  رد  ىیوراد ،

هار نیا  دوشب ؛ لاّعف  دـیاب  ىداصتقا  ىاھّتیفرظ  تسا ؛ روج  نیمھ مھ  ىداصتقا  لـئاسم  .میـسرب  نیا  هب  بخ ، تفر ؛ شیپ  ناـمراک  میداـھن ، جرا  وا  هب  میدرک و  هیکت  ىلخاد  صـالخااب 

ىونعم و ظاحل  زا  مھ  و  ناریا ، ّتلم  سفن  هبدامتعا ّىلم و  ّتزع  ظاحل  زا  مھ  ىللملا ، نیب رابتعا  ظاحل  زا  مھ  ىداـصتقا ، ّىداـم و  طاـحل  زا  مھ  روشک ، تقو  نآ .تسا  روشک  تفرـشیپ 

.درک دھاوخ  تفرشیپ  ىحور  ىقالخا و 

1393/02/10 انپم ىتعنص  هورگ  رد  نارگراک  رادید  رد  تانایب 

نیا لوصحم  یارب  هک  دـننک  ّفظوم  ار  ناشدوخ  یتلود  یاھ  هاگتـسد هک  تسا  نیا  اھ  ینابیتشپ زا  یکی  .دوشب  ینابیتشپ  هباشم  یاـھ  هعومجم هعومجم و  نیا  یاـھّتیلاّعف  زا  دـیاب 

دھاوخب رگا  یلخاد  دـیلوت  .تسا  یلخاد  دـیلوت  یتمواقم  داصتقا  تارقف  نوتـس  .تسا  نیا  میتفگ ، ام  هک  یتمواقم  داصتقا  یاھـشخب  زا  یکی  دنـشارتن ؛ یجراـخ  بیقر  اـھ  هعومجم

تالوصحم تادراو  مھ  دیایب ، دوجو  هب رازاب  تالوصحم ، یارب  مھ  دوشب ، یریگولج  تسا  نآ  دشر  عنام  هک  ییاھزیچ  زا  مھ  دوشب ، قیرزت  کمک  نآ  هب  مھ  دـیاب ، ًانیقی  دـنکب  ادـیپ  قنور 

نیا لاثما  هعومجم و  نیا  هک  یا  یجراخ یاـھدادرارق  رد  مھ  دریگب ، رارق  قیقد  تبقارم  دروم  هبـساحم  اـب  و  مربیمن -  راـک  هب  ار  عونمم  ی  هملک دوشب -  لرتنک  یوحن  کـی  هب  هباـشم 

؛ میشاب هتشاد  نوریب  هب  هاگن  یتسیاب  اّما  مینک ، ادیپ  شیازفا  میـشوجب و  مینک و  دشر  دیاب  نورد  زا  ام  تسا ؛ ارگ  نورب از و  نورد ام  داصتقا  میتفگ  .دنکب  کمک  تلود  دنراد ، هعومجم 

ّهتبلا هک  تسین ؛ ریذـپ  ناـکما تلود  تیاـمح  نودـب  روضح  نیا  مینک و  ادـیپ  روضح  اـھرازاب  نیا  رد  دوخ ، راـکتبا  اـب  دوخ و  تّمھ  اـب  میناوتب  دـیاب  تسا ، اـم  هب  ّقلعتم  یناـھج  یاـھرازاب 

.دنشاب هتشاد  مھس  دنناوتیم  هنیمز  نیا  رد  یتلود  فلتخم  یاھشخب 

1393/02/10 انپم ىتعنص  هورگ  رد  نارگراک  رادید  رد  تانایب 

کیربت نینمؤملاریما و  کرابم  مان  و  مالـّسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  کرابم  مان  نم  هکنیا  .یھلا  کمک  هب  دامتعا  سفن و  هب  دامتعا  یروابدوخ و  زا  تسا  ترابع  یداھج  ّتیریدـم  ّمھم  لـماع 

.مینک دامتعا  یھلا  یاھکمک  هب  مینک ؛]  ] یھلا کمک  زا  دادمتسا  لاعتم و  یادخ  هب  ّلکوت  اھراک  ی  همھ رد  تسا ؛ نیا  رطاخ  هب منکیم ، ضرع  مضیارع  ی  هعیلط رد  ار  بجر  کرابم  مّایا 

تایآ رد  هیآ و  نیا  رد  هک  یقزر  نیا  .بِسَتحَیال  ُثیَح  نِم  ُهقُزرَی  َو  اًجَرخَم ،  َُهل  لَعجَی  ِقَّتَی َهللا  نَم  َو  دوشیم : زاب  امـش  یوس  هب اھ  هار دـیھاوخیم ، کمک  لاـعتم  یادـخ  زا  امـش  [ یتقو ]

؛ تسا یھلا  قزر  نیا  دوشیم ؛ زاب  یھار  دشخردیم ، دنزیم ، قرب  یزیچ  کی  ناتنھذ  رد  ناھگان  امـش  یھاگ  دسریم ؛ امـش  نم و  هب  یفلتخم  یاھلکـش  هب  تسا ، هدش  هتفگ  رگید 

یکی مھ  نیا  هک  شناد  شوھ و  یریگراک  هب یھلا ؛ کمک  هب  دامتعا  نیاربانب  .تسا  یھلا  قزر  نامھ  نیا  دیآ ؛ یم دوجو  هب امـش  لد  رد  یرفاو  دیما  کی  ناھگان  راشف ، ی  هھرب کی  رد 

ناینب شناد ی  هتسجرب یاھ  هنومن زا  یکی  امـش  ی  هعومجم نیا  هناتخبـشوخ  بخ  هک  ناینب  شناد یاھ  هعومجم دش ؛ هداد  حرـش  دوخ  یاج  رد  هک  تسا  یداصتقا  تمواقم  ناکرا  زا 

هک یّدح  نآ  هب  ندش  عناق  دیوشب ، قیاش  رتشیب  یاھتفرشیپ  هب  دیوشن ، عناق  دیدروآ  تسد  هب  هک  ییاھتفرشیپ  زا  تفرگن ، مک  ِتسد یتسیاب  ار  راک  راکتشپ ، یریگراک  هب  و  تسا ؛

[. تسا مزال  اھنیا   ] نتفرگ شیپ  رد  ار  ربنایم  یاھ  هار ار ، هتفرن  یاھ  هار راکتبا ، و  دنکیم ؛ دوکر  راچد  فّقوتم و  ار  ام  میا ، هدیسر نآ  هب 

1393/01/01 یوضر رھطم  مرح  رد  تانایب 

نم .دوشیمن  یوق  یّتلم  چیھ  تاحیلـست  اب  طقف  اّما  تسا ، مزال  مھ  تاحیلـست  ّهتبلا  دـشاب ؛ هتـشاد  یا  هتفرـشیپ یگنج  تاحیلـست  هک  تسین  نیا  هب  طقف  ّتلم  کی  ندـش  یوق 

یوق ّتلم  کـی  دـنتفرگ ، رارق  هّجوت  دروم  رگا  رـصنع  هس  نیا  ما ؛ هدرک ضرع  ماـیپ  رد  هک  تسا  یا  هطقن ود  نیمھ  اـھنآ  زا  رـصنع  ود  هک  منکیم  ادـیپ  ار  رـصنع  هس  منکیم ، هاـگن  یتقو 

میراد شناد  رد  ام  زورما  .درک  رثا  هللادمحب  دش و  هدز  یدایز  یاھفرح  هتـشذگ  لاس  هدزاود  هد  نیا  رد  شناد ، ی  هرابرد .شناد  ملع و  یّموس  و  گنھرف ، یکی  داصتقا ، یکی  دوشیم :

هک میروایبرد  یلکـش  هب  ار  روشک  داصتقا  میناوتب  ات  تسا  مزال  فراعتم  زا  شیب  مامتھا  کی  گنھرف ، دروم  رد  داصتقا و  دروم  رد  اّما  منکب ــ  یا  هراشا دیاش  زاب  دعب  هک  میوریم ــ  شیپ 

نیا مینکب ؛ دیاب  ام  تسا ، ام  تسد  نیا  دراذگب ؛ رثا  ام  ّتلم  تشیعم  یور  رب  ام و  روشک  داصتقا  یور  رب  تساخربو ، تسشن کی  اب  یریگ ، میمصت کی  اب  دناوتن  یسک  ایند  فرط  نآ  زا 

؛ میدرک تبحص  نآ  ی  هرابرد ّلصفم  متشاد ، هسلج  روشک  ی  هتـسجرب ناریدم  نالوئـسم و  اب  مھ  هدنب  دش ؛ غالبا  هام  دنفـسا  رد  نآ  یاھتـسایس  هک  تسا  یتمواقم  داصتقا  نامھ 

.میھدیم ماجنا  ار  راک  نیا  ام  دنتفگ  دندرک و  لابقتسا  دنتشاد ، روضح  دندوب و  ّرثؤم  اھتسایس  نیا  میظنت  رد  مھ  ناشدوخ  هک  هّوق  هس  نالوئسم  ینعی  دندرک ؛ مھ  بواجت 

1393/01/01 یوضر رھطم  مرح  رد  تانایب 

.مدرم هب  یّکتم  تسا  یداصتقا  دوشیمن ؛ وروریز  اکیرمآ  ریغ  اکیرمآ و  یاھتـسایس  اب  یناھج ، یاھ  هناکت اب  یناھج ، تاکیرحت  اب  تسا ؛ مواقم  هک  یداصتقا  نآ  ینعی  یتمواقم  داصتقا 

هچ تسھ و  هچ  یتمواقم  داصتقا  هک  تسا  نیا  ّلوا  لاؤس  .منکیم  حرطم  ار  لاؤس  هس  نیا  نم  دراد ؛ دوجو  تسا ، مواقم  داصتقا  تقیقح  رد  هک  یتمواقم  داصتقا  درومرد  لاؤس  هس 

، هن ای  تسا ، نکمم  تسا ، ریذـپ  قّقحت میھدـیم ، ار  نآ  راعـش  میراد  هک  یتمواقم  داـصتقا  اـیآ  ّمود : لاؤس  تسیچ ؟ نآ  ِیبلـس  یفنم و  تّایـصوصخ  نآ و  تبثم  تّایـصوصخ  تسین ؟

نیا مھدـیم ؛ باوج  لاؤس  هس  نیا  هب  نم  زورما  دریگب ؟ ماجنا  دـیاب  ییاھراک  هچ  تسیچ ، نآ  تاـمازلا  تسا ، نکمم  یتمواـقم  داـصتقا  قّقحت  رگا  موس : لاؤس  تسا ؟ ماـخ  تـالایخ 

.درک مھاوخ  ضرع  ار  یضیارع  تسا ، یّمھم  ی  هلئسم رایسب  نم  رظن  هب  هک  مھ  گنھرف  ی  هلئسم هب  عجار  دعب  .تسا  داصتقا  هب  طوبرم 
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مھ ام  روشک  هب  رـصحنم  اّما  تبثم ــ  ی  هبنج نآ  نیا  تسا ــ  ام  روشک  یاھزاین  اب  بسانتم  یملع  یوگلا  کی  ًالّوا  .تسین  هچ  تسھ و  هچ  یتمواقم  داـصتقا  هک  میتفگ  ّلوا : لاؤس 

اب بسانتم  تسا ، هداتفا  قاّفتا  هتشذگ  لاس  یس  تسیب  نیا  رد  هک  یا  یداصتقا یاھ  ندشوروریز یعامتجا و  یاھ  هناکت نیا  هب  هّجوت  اب  زورما  اھروشک ، زا  یرایسب  ینعی  تسین ؛

.تسین ام  صوصخم  تسھ ؛ مھ  اھروشک  رگید  ی  هغدغد میھدیم ، ماجنا  میراد  ام  هک  یتکرح  نیا  هکنیا  ّلوا  بلطم  سپ  .دنا  هداتفا یراک  نینچ  کی  رکف  هب  ناشدوخ  طیارش 

هب تسا  یّکتم  تخرد ، نیا  لاھن و  نیا  دـشر  دـشوجیم ؛ ام  مدرم  دوخ  ام و  روشک  دوخ  یاھّتیفرظ  لد  زا  ینعی  هچ ؟ ینعی  تسا  از  نورد .تسا  از  نورد داـصتقا  نیا  میتفگ  هکنیا  ّمود 

مینکیم و روصحم  ار  نامدوخ  داصتقا  ام  هک  تسین  اـنعم  نیا  هب  یتمواـقم ، داـصتقا  نیا  ینعی  تسین ؛ ارگ  نورد لاـح  نیعرد اـّما  .تسا  اـنعم  نیا  هب  از  نورد ناـمدوخ ؛ روشک  تاـناکما 

از نورد نیاربانب  .دوشیم  هجاوم  تردـق  اب  رگید  یاھروشک  یاھداصتقا  اـب  دراد ، لـماعت  یناـھج  یاـھداصتقا  اـب  تسا ؛ ارگ  نورب اـّما  تسا ، از  نورد هن ، روشک ؛ دوخ  رد  مینکیم  دودـحم 

اھنیا هلب ، [ » دـننک اقلا   ] هک دـنراک  لوغـشم  ضرغم ، یاھزغم  اھنابز و  اھملق و  نالا  اھ  هنیمز نیمھ  رد  هک  تسا  نیا  رطاخ  یارب  منکیم ، ضرع  هک  ار  اھنیا  .تسین  ارگ  نورد اـّما  تسا ،

دنراد دننکب  ادج  تسا ـ  تداعـس  هار  هک  هار ـ  نیا  زا  ار  نالوئـسم  ار و  ّتلم  هکنیا  یارب  ار  اھ  لیلحت ماسقا  عاونا و  دننک .» روصحم  لخاد  رد  دننک و  دودـحم  ار  روشک  داصتقا  دـنھاوخیم 

.دشاب نشور  نام  یمومع راکفا  یارب  ات  منکیم  ضرع  نم  .دننکیم 

ی هدارا اب  تسا ؛ یمدرم  داصتقا  تسین ، یتلود  داـصتقا  تسین و  تلود  روحم  رب  ینعی  تسا ؛ داـینب  مدرم دوشیم ، حرطم  یتمواـقم  داـصتقا  ناونع  هب  هک  یداـصتقا  نیا  هکنیا  ّموس 

، یزیر هماـنرب ّتیلوئـسم  تلود  ارچ ، درادـن ؛ یّتیلوئـسم  نآ  لاـبق  رد  تلود  هک  تسین  اـنعم  نیا  هب  تسین » یتـلود   » اـّما .دـنکیم  ادـیپ  قّقحت  مدرم  روضح  مدرم ، ی  هیامرـس مدرم ،

، دنکیم تراظن  یمومع ـ  لوئـسم  کی  ناونع  هب تلود ـ  اّما  تسا ؛ مدرم  لام  تسا ، مدرم  ِتسد  یداصتقا  ّتیلاّعف  یداصتقا و  راک  .دراد  کمک  تیادـھ و  یزاس ، ّتیفرظ یزاس ، هنیمز

، دنراد کمک  هب  جایتحا  یناسک  هک  ییاجنآ  دریگیم ؛ ار  اھنآ  یولج  دننزب ، یداصتقا  داسف  هب  تسد  دننک و  هدافتسا  ءوس دنھاوخب  یناسک  هک  ییاج  نآ  .دنکیم  کمک  دنکیم ، تیادھ 

.دنکیم لیھست  تسا ؛ تلود  ی  هفیظو طیارش ، یزاس  هدامآ نیاربانب  .دنکیم  کمک  اھنآ  هب 

اّما دـھدیم ؛ رارق  ملع  روحم  رب  ار  داصتقا  دـنکیم ، هیکت  یملع  یاھتفرـشیپ  هب  دـنکیم ، هدافتـسا  یملع  یاھتفرـشیپ  زا  ینعی  تسا  ناینب  شناد داصتقا  داـصتقا ، نیا  میتفگ  مراـھچ ،

نابحاص یاھ  هبرجت اھتراھم ـ  اھ و  هبرجت ریخن ، یتمواقم ؛ داصتقا  رد  دننک  افیا  شقن  دنناوتیم  نادنمشناد  طقف  تسا و  نادنمـشناد  هب  رـصحنم  داصتقا  نیا  هک  تسین  نیا  نآ  یانعم 

تسین نیا  نآ  یانعم  روحم ، شناد دوشیم  هتفگ  هکنیا  .دنک  افیا  شقن  داصتقا  نیا  رد  دناوتیم  دراذگب و  رثا  دناوتیم  دنتراھم ـ  هبرجت و  یاراد  هک  ینارگراک  یاھتراھم  اھ و  هبرجت تعنص ،

هب مھ  یّمھم  رایـسب  شقن  ریخن ، دننکن ؛ افیا  شقن  اھنیا  دنا ، هداد ماجنا  هبرجت  ساسا  رب  ار  یگرزب  یاھراک  یدامتم  یاھلاس  لوط  رد  هک  زرواشک  ای  رگتعنـص  ی  هبرجت اب  رـصانع  هک 

.تسا اھنیا  ی  هدھع

دشر مییوگب  هک  تسین  اھنیا  ثحب  دنکیمن ؛ افتکا  ّیلم ــ  صلاخان  دیلوت  ّیلم ، دشر  لثم ] [ ـ  یراد هیامرـس داصتقا  یاھـصخاش  هب  اھنت  ینعی  تسا ؛ روحم  تلادع داصتقا ، نیا  مجنپ ،

یروشک کی  ّیلم  صلاخان  دیلوت  هک  یلاح  رد  .دینکیم  هدھاشم  یراد  هیامرـس داصتقا  رد  یناھج و  یاھـصخاش  رد  هک  دش ؛ دایز  ردقنیا  ّیلم  صلاخان  دیلوت  ای  دش ، دایز  ردقنیا  ّیلم 

زا یکی  هعماج ـ  رد  یعامتجا  تلادع  یداصتقا و  تلادع  تلادع ـ  صخاش  نیاربانب  .میرادن  لوبق  ام  ار  نیا  دـنریمیم ! یگنـسرگ  زا  روشک  نآ  رد  مھ  یناسک  اّما  دوریم ، الاب  مھ  یلیخ 

اّما دوشیم ، هّجوت  مھ  اھـصخاش  نآ  هب  ریخن ، دوشب ؛ ییانتعا  یب  مھ  ایند  دوجوم  یملع  یاھـصخاش  هب  هک  تسین  نیا  نآ  یانعم  اّما  تسا ، یتمواقم  داصتقا  رد  مھم  یاھـصخاش 

.تسا نداد  شیازفا  ار  ّیلم  تورث  تورث و  دیلوت  یانعم  هب  هکلب  تسین ، رقف  میسقت  یانعم  هب  همانرب  نیا  رد  نایب و  نیا  رد  تلادع  .دوشیم  راک  مھ  تلادع »  » روحم رب 

هک تسا ـ  روشک  ینونک  تالکشم  هب  رظان  هک  تسین  نیا  نآ  یانعم  اّما  تسین ، ّیکـش  تسا  روشک  یداصتقا  تالکـشم  ّلح  هار  نیرتھب  یتمواقم  داصتقا  میتفگ  هکنیا  رد  مشش ،

، یزاس مواـقم ینعی  یتمواـقم  داـصتقا  .تسا  هشیمھ  لاـم  نیا  هن ، تسا ـ  هماـنرب  نـالف  ندوب  طـلغ  هب  طوبرم  ًـالثم  نآ  زا  یرادـقم  کـی  تسا ، میرحت  هب  طوبرم  نآ  زا  یرادـقم  کـی 

.ّلوا لاؤس  نیا  .دنکیم  کمک  مدرم  هب  دوب و  دھاوخ  روراب  میرحت ، ریغ  طیارش  رد  هچ  میرحت ، طیارش  رد  هچ  یداصتقا  نینچ  نیا  داصتقا ؛ یاھ  هیاپ یزاس  مکحم

1393/01/01 یوضر رھطم  مرح  رد  تانایب 

خـساپ تسا ؟ نکمم  ًالمع  هن ، ای  دریگب ؛ ماجنا  هک  دیراد  وزرآ  تسا و  یمّھوت  یلایخ و  رما  کی  یتمواقم ، داصتقا  دییوگیم  امـش  هک  یداصتقا  ی  همانرب نیا  ایآ  هک  دوب  نیا  ّمود  لاؤس 

ضرع ار  روشک  یاھّتیفرظ  زا  ملق  دـنچ  الاح  نم  .تسا  هداعلا  قوف یاھّتیفرظ  یاراد  روشک ، نیا  نوچ  اھّتیفرظ ؛ رطاـخ  هب ارچ ؟ تسا ؛ نکمم  ًاـمتح  ًـالمع ، ًـالماک ، ریخن ، هک  تسا  نیا 

.دننیب یم همھ  تسا ، همھ  مشچ  یولج  درادن ، مزال  بیرغ  و بیجع یاھرامآ  هک  تسا  ییاھزیچ  اھنیا  .منکیم 

ضرع .تسا  گرزب  تصرف  کـی  نیا  تسا ؛ اـم  روشک  یاـھ  ّتیفرظ نیرت  گرزب زا  یکی  اـم ، روشک  رد  یناـسنا  یورین  .تسا  اـم  یناـسنا  یورین  ّتیفرظ  اـم ، ّمھم  یاـھّتیفرظ  زا  یکی 

ی هتخومآ شناد نویلیم  هد  دادـعت  .تسا  ّتیفرظ  کی  شدوخ  نیا  دـنھدیم ؛ لیکـشت  ار  ام  ّتلم  زا  میظع  مجح  کی  لاـس ــ  یـس  اـت  لاـس  هدزناـپ  زا  روشک ــ  ناوج  ّتیعمج  میدرک ،

لاس دنچ  لوط  رد  اھنیا  هک  میراد  وجشناد  نویلیم  راھچ  زا  شیب  الاح  نیمھ  .دندش  لیـصحّتلا  غراف اھھاگـشناد  زا  اھلاس  نیا  لوط  رد  ام  یاھناوج  زا  نویلیم  هد  میراد ؛ ار  اھ  هاگـشناد

ود هدش  عقوم  نآ  هب  تبسن  روشک  ّتیعمج  تسا ؛ توغاط  میژر  نایاپ  رد  وجـشناد  دادعت  ربارب   ٢۵ میوگیم ، هک  ینویلیم  راھچ  نیا  دننادب ، زیزع  ناناوج  دنوشیم ؛ لیـصحّتلا  غراف هدنیآ 

، دـینیبب .میراد  رھام  ّبرجم و  یورین  اھنویلیم  اھنیا ، رب  ی  هوـالع .میراد  لیـصحّتلا  غراـف وجـشناد و  دادـعت  نیا  اـم  زورما  ربارب ؛ هدش ٢۵  عقوم  نآ  هب  تبـسن  وجـشناد  دادـعت  اّما  ربارب ،

، ام نوگانوگ  زکارم  ندش  نارابمب  ام ، یاھ  هاگتـسد نداتفا  راک  زا  ام ، تالکـشم  زا  یکی  یلیمحت ، گنج  نارود  رد  .دندیـسر  ام  ّحلـسم  یاھورین  داد  هب  گنج  نارود  رد  هک  ییاھنیمھ 

رد هدنب  هک  اھناتـسرھش ـ  نارھت و  زا  دـنداتفا  هار  ّبرجم ، رھام ، رگتعنـص ، دارفا  هّدـع  کی  .دوب  اھزیچ ـ  نیا  لقن و  لمح و  لیاسو  لثم  مزال ـ  لیاسو  زا  ام  یاھورین  ندـنام  تسدـیھت 

هزیگنا نامھ  اّما  هتشذگ ، اھنآ  زا  ّینـس  الاح  دندوب ، ناوج  زور  نآ  دندمآ ؛ اھنیا  زا  یتعامج  کی  میدرک ، ادیپ  قیفوت  هللادمحب  مھ  ًاریخا  مدیدیم ؛ ار  اھنیا  مدوب ، دھاش  مدوخ  گنج  لیاوا 

؛ یتعنص یاھزاسو  تخاس دندرک ، زاسو  تخاس دندرک ، تاریمعت  دندش ؛ دیھـش  مھ  ناشیاھ  یـضعب مّدقم ، فوفـص  رد  گنج ، یاھنادیم  لخاد  دنتفر  تسھ ـ  اھنآ  رد  روش  نامھ  و 

زورما دـمآ ؛ دوجو  هب رھام  ّبرجم و  یاھورین  نیمھ  ی  هلیـسو هب اھنیا ، لاثما  هّداج ، وردوخ ، ناوارف ، تاناکما  دروخ ، ام  ّحلـسم  یاھورین  درد  هب  گنج  رد  هک  یبیرغو  بیجع یاـھلپ  نیا 

مھ نیا  تسا ؛ رتدیفم  رتھب و  رتشیب و  رایسب  مھ  اھ  هدرک لیصحت زا  یھاگ  هک  دنراد  یتراھم  هبرجت و  اّما  دنتسین ، هدرک  لیصحت هللاءاشام ؛ یلا ام  روشک  رد  مھ  زورما  دنتـسھ ، مھ 

.میراد تعنص  رد  مھ  میراد ، ار  نیا  یزرواشک  رد  مھ  تسا ؛ ام  یاھورین  تاناکما  زا  یکی 

چیھ ینعی  تسا ؛ کی  ی  هجرد ایند  رد  ام  زاگ  تفن و  عومجم  هک  متفگ  زاـگ  تفن و  هب  عجار  اـج  نیمھ رد  هتـشذگ  لاـس  نم  .تسا  یعیبط  عباـنم  اـم  روشک  ّمھم  یاـھّتیفرظ  زا  یکی 

فرح امـش  اب  مراد  نم  هک  لاسما  .تسا  رتشیب  ملاع ــ  برغ  قرـش و  ایند ــ  یاھروشک  ی  همھ زا  ام  زاگ  تفن و  عومجم  .درادن  زاگ  تفن و  مھ  یور  رب  ناریا ، ردق  هب ایند  رد  یروشک 

ادیپ شیازفا  ام  یزاگ  یاھ  هریخذ ام و  یزاگ  عبانم  مھ  رادقم  نآ  زا  دوب ، ام  یاھرامآ  رد  هتشذگ  لاس  هک  یرادقم  نآ  زا  هک  دھدیم  ناشن  هک  تسا  هدش  زاگ  درومرد  یتّایفشک  منزیم ،

دراد زاگ  تفن و  زا  دراد ، یژرنا  زا  ار  دوخ  قنور  دوخ ، تعنـص  دوخ ، یامرگ  دوخ ، ینـشور  ایند  ی  همھ هک  یژرنا ــ  عبانم  ی  هریخذ نیرتشیب  .تسا  ام  زاگ  تفن و  عضو  نیا  تسا ؛ هدرک 

یاھزلف ماسقا  عاونا و  یتمیق ، یاھگنس  نھآ ، گنـس  .دراد  دوجو  تسا و  هدنکارپ  روشک  نیا  رـساترس  رد  بایمک  تّازلف  نداعم  الط و  نداعم  نیا ، رب  ی  هوالع .تسا  ام  روشک  رد   ــ

.تسا یگرزب  ّتیفرظ  کی  مھ  نیا  دراد ؛ دوجو  روشک  رد  دنوشیم ــ  بوسحم  عیانص  ردام  هک  یساسا ــ  مزال و 

یارب نیا  تسا ؛ اھروشک  گرزب  یاھتـصرف  زا  یکی  تیزنارت  لقن  لمح و  .دـنراد  دـمآو  تفر اھنیا  هک  میتسھ  هیاسمھ  روشک  هدزناپ  اب  ام  تسا ؛ اـم  ییاـیفارغج  ّتیعقوم  رگید  ّتیفرظ 

رادقم نیا  هک  دننکیم  یگدـنز  ّتیعمج  نویلیم  دودـح ٣٧٠  رد  ام ، یاھ  هیاسمھ نیا  رد  .دوشیم  یھتنم  دودـحم  یاـھبآ  هب  لامـش  رد  دازآ و  یاـیرد  هب  بونج  رد  تسھ و  اـم  روشک 

کی یداصتقا ، رھ  یارب  هک  ینویلیم  رازاب ٧۵  کی  تسا ؛ ام  دوخ  یلخاد  رازاب  رب  هوالع  نیا  .تسا  یگرزب  رایـسب  تصرف  کی  روشک  کی  یداصتقا  قنور  یارب  اھ ، هیاسمھ تاـطابترا و 

.تسا یّمھم  رازاب  یرازاب  نینچ 

نیا رد  هک  ییاھراک  نیا  زادنا و  مشچ دنس  لصا ۴۴ ، یاھتسایس  نیا  لثم  یرازفا  مرن تسا ؛ یرازفا  تخـس یرازفا و  مرن یاھ  تخاسریز دراد ، دوجو  روشک  رد  هک  یرگید  ّتیفرظ  کی 

اھنیا تسا ، روشک  داصتقا  تفرـشیپ  یارب  یبوخ  رایـسب  یاھ  هنیمز اھنیا  اھنیا ؛ لاثما  هناخراک و  لپ و  ّدس و  هداج و  لثم  نوگانوگ  یاھ  تخاسریز نینچمھ  هتفرگ و  ماجنا  لاس  دـنچ 

.تسا روشک  کی  یاھّتیفرظ 
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؛ تسا اطخ  نیا  دینک ؛ هدافتسا  اھّتیفرظ  نیا  زا  دیناوتیمن  تسھ  میرحت  نوچ ]  ] اّما دینک ، هدافتسا  بوخ  دیتسناوتیم  اھّتیفرظ  نیا  زا  دوبن  میرحت  رگا  دیوگب  یـسک  تسا  نکمم  بخ ،

کی تسا ؛ ملع  دیلوت  نآ ، لاثم  کی  مینک ؛ ادیپ  تسد  الاب  هتسجرب و  رایسب  یاھ  هطقن هب  میا  هتـسناوت میرحت  نیع  رد  مھ  رگید  لئاسم  زا  یرایـسب  رد  ام  .تسین  تسرد  فرح ، نیا 

یور هب  ایند  زوِرب  مھم  یملع  زکارم  یاـھرد  مھ  نـالا  زور ، هتفرـشیپ و  یاھـشناد  دروم  رد  .میتسھ  میرحت  مھ  نـالا  میدوب ، میرحت  اـم  اـھنیا  رد  تسا ؛ یرواـنف  تعنـص و  نآ ، لاـثم 

عیانص رد  میدرک ، تفرشیپ  یداینب  یاھلّولـس  رد  میدرک ، تفرـشیپ  یا  هتـسھ رد  میدرک ، تفرـشیپ  ونان  رد  ام  لاح ، نیعرد اّما  تسا ، هتـسب  یناریا  یوجـشناد  یناریا و  دنمـشناد 

یاھ هصرع اھ و  هنحص رس  نیا  رد  هک  ام  مینک !؟ تفرـشیپ  میناوتن  داصتقا  رد  ارچ  میدرک ؛ تفرـشیپ  نمـشد ، مشچ  یروک  هب  کشوم ، داپھپ و  عیانـص  رد  میدرک ، تفرـشیپ  یعافد 

نمشد تسد  هب  ناممشچ  .مینک  افوکـش  ار  داصتقا  میناوتیم  میھدب ، مھ  تسد  هب  تسد  مینک و  مزج  ار  ناممزع  رگا  مھ  داصتقا  رد  میدروآ ، تسد  هب  ّتیقفّوم  همھ  نیا  نوگانوگ 

.مینکب میناوتیم  راک  هچ نامدوخ  مینیبب  مینک  هاگن  کرد ! هب  دنکیم ؛ تقفاوم  ار  هطقن  نالف  یِک  درادیمرب ، ار  میرحت  نیا  یِک  هک  دشابن 
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؟ دریگب ماجنا  دـیاب  ییاھراک  هچ  تسیچ و  تامازلا  دـنک ، ادـیپ  قّقحت  یتمواقم ، داصتقا  گرزب ، راـک  نیا  هکنیا  یارب  هک  دوب  نیا  موس  لاؤس  .مھدـب  باوج  منک و  حرطم  ار  موس  لاؤس 

.دننک تیامح  ّیلم  دیلوت  زا  دیاب  نالوئـسم  .تسا  داصتقا  تفرـشیپ  یـساسا  ی  هقلح ساسا و  ّیلم ، دیلوت  .دننک  تیامح  ّیلم  دیلوت  زا  دـیاب  نالوئـسم  ًالّوا  مینکیم : ضرع  هصالخ 

دـننک و قیوشت  دـیاب  تسا ، مزال  ییارجا  تیامح  هک  اج  کی  دریگب ؛ ماجنا  تسا ، مزال  یئاضق  تیامح  هک  اـج  کـی  دـننک ؛ ینوناـق  تیاـمح  دراد ، مزـال  نوناـق  هک  اـج  کـی  یروج ؟ هچ

.دنک ادیپ  قنور  دیاب  ّیلم  دیلوت  .دریگب  ماجنا  اھراک  نیا  دیاب  دننکب ؛ ییاھراک 

زا ینعی  یرو ، هرھب .دنھدب  شیازفا  ار  یرو  هرھب هک  انعم  نیا  هب  انعم ؟ هچ  هب  دنھدب ؛ ّتیّمھا  ّیلم  دیلوت  هب  یتسیاب  مھ  اھنآ  دنتسھ ، رگدیلوت  هک  راک  یورین  هیامرس و  نابحاص  ّمود ،

لوق زا  تسا ؛ یرو  هرھب یانعم  نیا  هنقتأف ، ًالمع  لمع  ءرما  محر هللا  دـھدب ؛ ماجنا  ّتقد  اـب  ار  راـک  دـنکیم ، راـک  هک  رگراـک  دوشب ؛ هنیھب  ی  هدافتـسا رثکاّدـح  دراد  دوجو  هک  یتاـناکما 

دنک یعـس  دنکیم ، یراذگ  هیامرـس هک  یـسک  نآ  .دھدب  ماجنا  نقتم  دھدب ، ماجنا  مکحم  دـھدیم ، ماجنا  هک  ار  یراک  هک  تسا  یـسک  نآ  رب  ادـخ  تمحر  تسا : هدـش  لقن  ربمغیپ 

یرو هرھب الاب ، دورب  دیلوت  ی  هنیزھ دوشیم  بجوم  اھ  یتسایـس یب اھ ، یریبدت یب زا  یـضعب  دنھدب ؛ شھاک  ار  دیلوت  یاھ  هنیزھ ینعی  دریگب ؛ ماجنا  هیامرـس  نآ  زا  هدافتـسا  رثکاّدـح 

.دوشب مک  راک  هیامرس و 

کی رد  ار  نیا  دنتـسناوتیم  و  دایز ــ  ای  مک  دنتـشاد ــ  یا  هیامرـس هک  ار  یناسک  میدـید  ام  .رگید  یاھّتیلاّعف  رب  دـنھدب  حـیجرت  ار  یدـیلوت  ّتیلاّعف  روشک ، رد  هیامرـس  نابحاص  ّموس ،

وزج نیا  تسا ، هقدص  نیا  تسا ، هنـسح  نیا  دوشب ؛ تیوقت  روشک  دیلوت  میھاوخیم  دنتفگ  دیلوت ؛ غارـس  دنتفر  دندرکن ؛ دـننک ، بسک  یدایز  یاھدـمآرد  دـنزادنیب و  راک  هب  ییاھ  هار

.دنراذگب روشک  دیلوت  تمدخ  رد  رتشیب  ار  نآ  نوزفا ــ  یاھ  هیامرس هچ  مک ، یاھ  هیامرس هچ  دنتسھ ــ  هیامرس  یاراد  هک  یناسک  تسا ؛ اھراک  نیرتھب 

زا مھ  یا  هّدع کی  متفگ ، ناوارف  رارصا  اب  اج  نیمھ  رد  نیا ، زا  لبق  لاس  هس  ود  نم  هک  یبلطم  نیمھ  ینعی  هچ ؟ ینعی  .دننک  جیورت  ار  ّیلم  دیلوت  حوطـس ، ی  همھ رد  مدرم  یدعب ،

یاج هب دینکیم  دـیرخ  ار  یلخاد  سنج  کی  هک  یتقو  امـش  نم ! نازیزع  یلخاد .» تادـیلوت  فرـصم   » زا تسا  ترابع  نآ  دـننک و  لمع  دـیاب  همھ  اّما  دـندرک ، لمع  هناتخبـشوخ  مدرم 

نآ دش ، فرـصم  هک  یلخاد  سنج  نادیم ؛ دروایب  ار  شدوخ  راکتبا  هکنیا  هب  دیا  هدرک راداو  ار  یناریا  رگراک  مھ  دیا ، هدرک داجیا  لاغتـشا  راک و  هزادنا  نیمھ  هب  مھ  یجراخ ، دیلوت  سنج 

، توغاط نارود  رد  هتشذگ ، رد  .دیا  هداد شیازفا  ار  ّیلم  تورث  دینکیم ، فرصم  یلخاد  سنج  هک  یتقو  امش  داد ؛ دھاوخ  شیازفا  زور  هب زور ار  تاراکتبا  نیا  دراد ، یتاراکتبا  راک ، ی  هدننک

ددرگرب و دیاب  نیا  دنتشاد ؛ تبغر  نآ  هب  رتشیب  دوب ، یجراخ  رگا  یجراخ ؟ ای  تسا  یلخاد  دندیسرپیم ] ، ] دنتفریم هک  سنج  غارـس  دوب ؛ ّتنـس  کی  ناونع  هب یجراخ  فرـصم  حیجرت 

ریثأت روشک  نیا  زیچ  همھ  یور  رب  تسا و  داصتقا  یزاس  مواقم یارب  ترورـض  کی  یلخاد  سنج  دـیرخ  مینکیم  ضرع  اّما  تسا ، مارح  یجراخ  سنج  دـیرخ  مییوگیمن  .دوشب  سکع  هب

زا یرایسب  تسا ؛ رتشیب  نارگید  زا  روشک  ناریدم  نالوئسم و  ّتیلوئسم  رگید ، یاھاج  یلیخ  لثم  مھ  اجنیا  رد  ّهتبلا  .تسا  مدرم  ی  همھ شقن  نیا  درک ؛ هّجوت  نیا  هب  دیاب  .دراذگیم 

مھ مدرم  نیب  رد  دشابن ، الاب  حوطـس  نیب  رد  فارـسا  رگا  دننادیم ؛ اھرت " گرزب  " ار اھنآ  هک  تسا  یناسک  نآ  راتفر  هب  ندرک  هاگن  رطاخ  هب مدرم ، راتفر  رد  اھ  شاپو تخیر اھ و  یور هدایز

.تسا اھراک  زا  یکی  یلخاد  دیلوت  حیجرت  نیاربانب  .دش  دھاوخ  مک  فارسا 

شقن نآ  رد  دنناوتیم  همھ  تسا و  ام  زورما  یمومع  فیاظو  زا  یکی  داصتقا ، یاھ  هیاپ نتخاس  مواقم  یانعم  هب  یتمواقم  داصتقا  منکیم : ضرع  نم  .منک  یدنب  عمج  ار  شخب  نیا  نم 

ام هک  هچنآ  ّهتبلا  .نارظن  بحاص مھ  دنا ، هیامرـس یاراد  هک  یناسک  مھ  دنراک ، تراھم  یاراد  هک  یناسک  مھ  مدرم ، داحآ  مھ  هناگ ، هس یاوق  نیلوئـسم  نیلوئـسم و  مھ  دننک ، افیا 

.دننکب ضرع  ار  اھنیا  تالیصفت  هک  تسا  نارظن  بحاص ی  هدھع هب تفگ ؛ دیاب  هچنآ  زا  دوب  یا  هصالخ میدرک ، ضرع 

١٣٩٣1392/12/29 لاس  زاغآ  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

.تسا یریگ  میمصت یزیر و  همانرب یارب  هدنیآ  هب  هاگن  یریگ و  تربع یارب  هتشذگ  هب  هاگن  تسا ، ام  ی  هدھع رب  هچنآ 

تروص یھجو  نیرتھب  هب  فلتخم  یاھ  هصرع رد  هللادمحب  یـسایس  ی  هسامح .تسا  یداصتقا » ی  هسامح یـسایس و  ی  هسامح  » لاس هک  دوب  هدش  مالعا  تشذگ ، هک  یلاس 

ماجنا لاس  لوط  رد  مدرم  یوس  زا  نالوئـسم و  یوس  زا  هک  ییاھـشالت  اھّتیلاّعف و  فلتخم و  یاھ  هصرع رد  مدرم  روضح  مھ  گرزب ، یاھ  ییامیپھار رد  مھ  تاـباختنا ، رد  مھ  تفرگ ؛

ینالوط ی  هلـسلس زا  دـیدج  ی  هقلح کی  هللادـمحب  تفرگ و  ماجنا  روشک  رد  ّتینما  تیاھن  اـب  شمارآ ، اـب  راـک  نیا  و  دوب ؛ تردـق  ندـش  تسد هب تسد اـھتلود و  لداـبت  لاـس  .تفرگ 

.دمآ دیدپ  روشک  ّتیریدم 

ی هنیمز رد  دیاب  هک  یگرزب  راک  یلو  تسا ، ساپس  دروم  هک  تفرگ  ماجنا  ییاھشالت  .داتفین  قاّفتا  دتفیب ، قاّفتا  هک  دوب  ّعقوت  دریگب و  ماجنا  دیاب  هک  یراک  یداصتقا  ی  هسامح باب  رد 

کی ام  ّتلم  ام و  روشک  یارب  داصتقا  ِیـساسا  ی  هلئـسم .میرواـیب  دوجو  هب  ار  هساـمح  نیا  هک  میّفظوم  اـم  تسا و  اـم  یور  شیپ  رد  ناـنچمھ  دریگب ، ماـجنا  یداـصتقا  ی  هساـمح

هدامآ هنیمز  دش و  مالعا  یتمواقم » داصتقا   » یاھتسایس دمآ ؛ دوجو  هب  یداصتقا  ی  هسامح یارب  یرظن  یرکف و  تخاسریز  کی  هللادمحب  لاس ٩٢  رخاوا  رد  تسا ؛ مھم  ی  هلئسم

.دریگب ماجنا  باب  نیا  رد  مزال  شالت  هللاءاش  نا هکنیا  یارب  تسا 

1392/12/20 یتمواقم داصتقا  یاھ  تسایس نییبت  هسلج  رد  تانایب 

، یراذگ هیامرـس تینما  تسایـس  لـصا ۴۴ ، تسایـس  یلم ، دـیلوت  تسایـس  یژرنا ، تسایـس  لـثم  تسا ؛ هدـش  غـالبا  یداـصتقا  یاـھ  هـنیمز رد  ینوگاـنوگ  یاھتـسایس  ًـالبق 

ای بآ  ی  هلئـسم ای  یلم  دـیلوت  ی  هنیمز رد  ًـالثم  میتساوخ  ینعی  هدوب ؛ هار  ی هشقن ی  هئارا تسا ، هدوب  یـشخب  رھ  رد  هجوت  نوناـک  هچنآ  اھتـسایس  نآ  رد  هریغ ؛ بآ و  یاھتـسایس 

رد هکلب  تسین ، هار  ی هشقن ی  هلئسم اھنت  اھتسایس  نیا  رد  اما ]  ] .دنربب شیپ  ار  ناشدوخ  راک  نالوئسم ، نآ ، ساسارب  هک  دوشب  هئارا  یھار  ی هشقن اھنیا  لاثما  یژرنا و  ی  هلئـسم

نیا عقاو  رد  هک  تسا  هدـش نییعت  یفیاظو  اھتـسایس  نیا  فلتخم  یاھدـنب  رد  .یگدـننار  ییامنھار و  مئالع  لثم  تسرد  هدـش ؛ حرطم  مھ  هار  ندومیپ  ْتسرد  یاھـصخاش  اـجنیا 

رد هک  تسا  هدرک  صخـشم  ار  ییاھ  هصخاش یـشخب  رھ  رد  تسا ، یلک  یمومع و  ریگارف و  هک  اھتـسایس  نیا  ینعی  تسا ؛ هار  نیا  رد  تکرح  یتسرد  ی  هدـننک نیمـضت فیاـظو 

.تسا صخشم  دریگب ، ماجنا  دیاب  هک  ییاھراک  اھتسایس ، یاھدنب  ی  هعلاطم

1392/12/20 یتمواقم داصتقا  یاھ  تسایس نییبت  هسلج  رد  تانایب 

ام یادرف  زورما و  تیعـضو  اب  بسانتم  تسا ؛ ام  یمالـسا  یبالقنا و  گنھرف  زا  ی  هدـمآرب هک  تسا  یملع  یموب و  یوگلا  کـی  عقاو  رد  یتمواـقم  داـصتقا  یاھتـسایس  ی  هعومجم

یروھمج ماـظن  فادـھا  دـناوتیم  تسا ؛ روشک  داـصتقا  یارب  تدـمدنلب  ریبدـت  کـی  نیا  تسین ، روشک  ینونک  طیارـش  ینونک و  عضو  هب  طوـبرم  نیا  هک  داد  مھاوـخ  حرـش  نم  .تسا 

هتـسب و بوچراھچ  کی  تروص  هب  ار  اھتـسایس  نیا  ام  ینعی  تسھ ؛ مھ  ایوپ  لاح  نیعرد دـنک ؛ فرطرب  ار  تالکـشم  دـناوتیم  دـنک ؛ هدروآرب  یداصتقا  لئاسم  ی  هنیمز رد  ار  یمالـسا 

" یریذپ فاطعنا  " تلاح هب  ار  روشک  داصتقا  ًالمع  و  دیایب ؛ شیپ  نامز  زا  یا  هھرب رھ  رد  تسا  نکمم  هک  تسا  ینوگانوگ  طیارـش  اب  قابطنا  لباق  تسا ، لیمکت  لباق  میا ، هدیدن رجحتم 

عمجم رد  ثحب  اب  رظن و  بحاص دارفا  یرکفمھ  شالت و  اب  وگلا  نیا  .دـنکیم  فرطرب  درک -  مھاوخ  هراشا  هک  نوگاـنوگ -  یاـھ  هناـکت لـباقم  رد  ار  داـصتقا  یگدننکـش  ینعی  دـناسریم ؛

نیا تانـسحم  زا  یکی  عقاو  رد  هدش ؛ هدافتـسا  لماک  روط  هب وگلا  نیا  ی  هیھت یارب  یداصتقا  نارظن  بحاص کمک  زا  هدش ؛ هیھت  نالوئـسم  اوق و  یاسؤر  روضح  تحلـصم و  صیخـشت 

، دـنراد روضح  صیخـشت  عمجم  رد  اوق  یاـسؤر  هدـش ؛ هدـید  نآ  بناوج  هدـش ، یراـک  شکچ تسا و  هدرک  ادـیپ  زرَو  صیخـشت  عمجم  رد  ینعی  تسا ؛ قاـفو  دروم  هک  تسا  نیا  وگلا 
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.تسا یا  هدش مکحتسم  هدش و  تقد  هدش و  هظحالم  ِراک  دندرک ؛ ثحب  دنتسھ ، اجنآ  رد  مھ  نوگانوگ  نالوئسم 

1392/12/20 یتمواقم داصتقا  یاھ  تسایس نییبت  هسلج  رد  تانایب 

، دـمآ دوجو  هب ایند  رد  هک  یداـصتقا  دـیدش  یاـھ  هناـکت اـب  ریخا -  یاـھلاس  نیا  رد  صوصخب  اـھروشک -  زا  یرایـسب  رد  زورما  تسین ؛ مھ  اـم  صوصخم  یتمواـقم  داـصتقا  هب  شیارگ 

نیا زا  یـشان  هک  یتالکـشم  اب  یراد  هیامرـس داصتقا  نیا  .دراد  ار  شدوخ  صاخ  طیارـش  یروشک  رھ  هتبلا  دـندمآرب ؛ ناشدوخ  داصتقا  یزاس  مواـقم لاـبند  هب  یددـعتم  یاـھروشک 

رثأتم شیبو  مک تالکـشم  نیا  زا  اھروشک  ًاعبط  تسا ، رگیدـکی  هب  طبترم  لک  کی  عومجم ، رد  یناھج  داصتقا  و  اھروشک ؛ زا  یرایـسب  هب  دـش  زیررـس  اکیرمآ  زا  برغ و  زا  دوب ، داـصتقا 

بسانتم لکش  هب  ار  یتمواقم  داصتقا  نیمھ  یریبعت  هب  دننک ؛ یزاس  مواقم ار  ناشدوخ  داصتقا  هک  دندمآرب  ددص  رد  اھروشک  زا  یلیخ  نیاربانب  .رتمک  یضعب  رتشیب ، یضعب  دندش ؛

ار نامدوخ  داصتقا  هک  میراد  جایتحا  رتشیب  اـم  تسا ؛ رگید  یاـھروشک  زا  شیب  یتمواـقم  داـصتقا  هب  اـم  جاـیتحا  نم  رظن  هب  .دنـشخبب  ققحت  دـننک ، یزیر  هماـنرب ناـشیاھروشک  اـب 

داصتقا زا  ندش  لِزعنُم  ندشادج و  دـصق  ام  میراد ، مھ  طابترا  نیمھ  رب  یانب  میطبترم ، یناھج  داصتقا  اب  ام  اھروشک ؛ رگید  ام و  نیب  کرتشم  لیلد  نامھ  هب  ًالوا  .مینک  یزاس  مواقم

هک تسا  یتیـصوصخ  ًایناث  .دتفا  یم قافتا  یناھج  یاھداصتقا  رد  ایند  رد  هچنآ  زا  میوشیم  رثأتم  نیاربانب  تشاد ؛ مھ  ناوتیمن  ایند  ینونک  طیارـش  رد  میرادن و  هجو  چیھ هب ار  یناھج 

تبسن ینعی  میراد ؛ رارق  مھ  تین  ءوس  مجاھت و  دروم  نتفرگن ، رارق  اھتردق  یاھتسایس  ریثأت  تحت  رب  نامرارـصا  رطاخ  هب نام ، یرادم تزع رطاخ  هب ناملالقتـسا ، رطاخ  هب ام  میراد ؛ ام 

ام نیاربانب  .تسا  رگید  یاھروشک  زا  یرایسب  زا  شیب  لکشم ، داجیا  یـشارت و  لاکـشا یرگلالخا و  تفلاخم و  یاھ  هزیگنا دینکیم -  هدھاشم  ینونک  طیارـش  رد  هک  نانچمھ  ام -  هب 

ریزگان و یاھ  هناکت ثداوح و  ای  هک  دشاب  هتـشاد  دوجو  یتیعـضو  میراذگن  مینک ؛ یزاس  مواقم ار  نامداصتقا  مینک و  مکحم  ار  داصتقا  یاھ  هیاپ هکنیا  هب  میزروب  مامتھا  یتسیاب  رتشیب 

.میراد زاین  نیا  هب  ام  نیاربانب  .دراذگب  رثا  ام  داصتقا  رد  دناوتب  اھ  تینءوس ای 
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دعب تسا ؛ اھ  هفلؤم نیا  تسرھف  یکی  ما : هدرک میـسقت  ار  مضیارع  شخب ، هس  رد  نم  .منکیم  حرطم  ار  یتمواقم  داصتقا  یوگلا  یاھ  یگژیو اھ و  هفلؤم زا  یلامجا  تسرھف  کی  نم 

.میشاب دنباپ  اھنآ  هب  یتسیاب  هک  یتامازلا  مھ  موس  شخب  رد  و  مینکیم ؛ لابند  مینادیم و  ترورض  کی  زورما  ار  یتمواقم  داصتقا  ارچ  ام  هکنیا  یارب  هتکن  دنچ 

یاھ هفلؤم عقاو  رد  هدش و  حرطم  هک  تسا  یتمواقم  داصتقا  یاھتسایس  نیا  یاھ  یگژیو اھنیا  هک  منکیم  ضرع  امش  هب  هک  ما  هدرک تشاددای  ار  یگژیو  هد  نم  لوا ]  ] شخب نیا  رد 

شھاک لاغتشا ، لیبق  زا  یلم ، دیلوت  لیبق  زا  یداصتقا ، دشر  لیبق  زا  تسا ؛ نالک  یاھـصخاش  دوبھب  روشک و  داصتقا  رد  ییایوپ  کرحت و  داجیا  ی  هلئـسم یکی  .تسا  هعومجم  نیا 

، رت مھم اھـصخاش  نیا  ی  همھ زا  و  هدـش ؛ هتفرگ  رظن  رد  اھـصخاش  نیا  رد  یدوبھب  روـشک و  داـصتقا  رد  یکرحت  اھتـسایس ، نیا  نیمأـت  رد  .یموـمع  هاـفر  یرو ، هرھب شیازفا  مروـت ،

ییاھروشک .میتسین  نآ  هب  دـقتعم  میرادـن و  لوبق  هجو  چـیھ هب یعامتجا  تلادـع  نیمأت  نودـب  ار  روشک  یداصتقا  قنور  ام  ینعی  .تسا  یعاـمتجا  تلادـع  مھم  یدـیلک و  صخاـش 

ام تسا ؛ سوسحم  اھروشک  نآ  رد  تلادع  دوبن  یتاقبط ، فالتخا  ضیعبت ، نکل  تسا ؛ الاب  یلیخ  ناشیداصتقا  دشر  تسا ، بولطم  تسا ، بوخ  یلیخ  ناشیاھصخاش  هک  دنتـسھ 

مورحم تاقبط  دیاب  .تسا  یعامتجا  تلادع  صخاش  ام ، یاھصخاش  نیرت  مھم زا  یکی  نیاربانب  .مینادیمن  یمالـسا  یروھمج  فادھا  مالـسا و  تساوخ  اب  قبطنم  هجو  چیھ هب ار  نیا 

.لوا ی  هفلؤم نیا  .دنوشب  دنم  هرھب هملک  یعقاو  یانعم  هب  روشک  یداصتقا  تفرشیپ  زا 
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ضرع هک  روط  نامھ .هتفرگ  رارق  هظحالم  دروم  هدش و  هدـید  اھتـسایس  نیا  رد  هک  تسا  ازدـیدھت  لماوع  ربارب  رد  تمواقم  ییاناوت  یتمواقم ،] یاھتـسایس  یاھ  هفلؤم زا   ] مود هتکن 

هک هدمآ  شیپ  یرگید  یاھ  هھرب رد  دـمآ و  شیپ  اھلاس  نیا  رد  هک  یزیچ  نامھ  لثم  دـیآ ؛ یم شیپ  هک  تسا  ایند  یداصتقا  یاھ  هناکت اھروشک  داصتقا  رب  رثؤم  ضراوع  زا  یخرب  مدرک 

تـسکش نآ  هقطنم  نیا  رد  هک  یا  هرود نآ  رد  درک ؛ تاقالم  نم  اب  دـمآ و  یقرـش  بونج  یایـسآ  یاھروشک  زا  یکی  سیئر  متفگ ، یتقو  کـی نم  .اـھروشک  یوررب  دراذـگیم  ریثأـت  نیا 

.تسا یروج  نیا مواقم  ریغ  داصتقا  ینعی  ریقف ! روشک  کی  هب  میدش  لیدبت  ینغ  روشک  کی  زا  بش  کی  رد  ام  دینادب ، طقف  امش  تفگ  دوب ، نیا  نم  هب  وا  فرح  دمآ ؛ دوجو  هب  بیجع 

و دیآ ، یم شیپ  هک  تسا  یعیبط  یاھالب  لماع  کی  اھروشک ، هب  دوشیم  زیررـس  هک  تسا  ایند  یداصتقا  نوگانوگ  یاھ  هناکت نیمھ  اھداصتقا  یوررب  یراذگریثأت  یارب  لماع  کی  سپ 

ار تفن  تمیق  تقو  کی تفن ، تمیق  یور  دوشب  یریگ  میمـصت یریگ ، میمـصت زکارم  رد  هک  دییامرفب  ضرف  .اھمیرحت  لاثما  اھمیرحت و  لثم  تسا ؛ یمـصاخت  یاھ  هناکت مھ  لماع  کی 

تسا یصخشم  یاھ  یریگ میمصت لابند  هب  رثؤم و  هدش و  ینیب شیپ یاھراک  اھنیا  تسین ؛ یداع  اھنیا  زا  یلیخ  داتفا ؛ قافتا  ام  یارب  هکنیا  امک  رالد ، شـش  هب  دنروایب  لاثم  باب  نِم

.دش ضرع  هک  یحرش  نیمھ  هب  تسا ؛ ازدیدھت  لماوع  ربارب  رد  تمواقم  ییاناوت  مود ، ی  هفلؤم نیاربانب  .دوشیم  لابند  یزکارم  زا  هک 
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مھاوخ حیـضوت  یرـصتخم  زاب  اھتیفرظ ، نیا  هب  عجار  دعب  نم  هدش ؛ هدـید  اھتـسایس  نیا  رد  هک  تسا  یلخاد  یاھتیفرظ  رب  هیکت  یتمواقم ،] یاھتـسایس  یاھ  هفلؤم زا   ] موس هتکن 

یلصا ی  هیکت یتمواقم  داصتقا  یاھتـسایس  نیا  رد  ینعی  میراد ؛ یمھم  یاھتیفرظ  ام  .یمیلقا  ییایفارغج و  هچ  یلام ، هچ  یعیبط ، هچ  یناسنا ، هچ  یملع ، یاھتیفرظ  هچ  داد :

ی هدافتسا مینکیم -  هدافتسا  ًامتح  هن ، میدنبیم ؛ روشک  نوریب  تاناکما  یور  هب  ار  ناممـشچ  ام  هک  انعم  نیا  هب  هن  .تسا  هدرتسگ  مھ  رایـسب  هک  تسا ، یلخاد  یاھتیفرظ  یوررب 

.تسا روشک  ینورد  یاھ  هتشاد روشک و  یلخاد  تاناکما  یور  ام  زکرمت  تسا ؛ یلخاد  لئاسم  یوررب  رتشیب  ام  دامتعا  ام ، ی  هیکت ام ، هاگن  اھتنم  مینکیم -  مھ  یرثکادح 

1392/12/20 یتمواقم داصتقا  یاھ  تسایس نییبت  هسلج  رد  تانایب 

یداع تکرح  اب  .یداـھج  تیریدـم  یداـھج ، تمھ  هتفرگ ؛ رارق  هظحـالم  دروم  اھتـسایس  نیا  رد  هک  تسا  یداـھج  درکیور  یتمواـقم ،] یاھتـسایس  یاـھ  هفلؤم زا   ] مراـھچ ی  هتکن

یارب یداھج  تیریدم  یداھج و  کرحت  تسا ، مزال  یداھج  تمھ  کی  داد ؛ ماجنا  ار  گرزب  یاھراک  دوشیمن  تیـساسح  یب هدولآ و  باوخ ًانایحا  یداع و  تکرحاب  تفر ؛ شیپ  دوشیمن 

هوق هس  مرتحم  یاسؤر  اب  هک  یا  هسلج رد  نم  .دشاب  هنادھاجم  مھ  و  دشاب ، همانرب  اب  مھ  دشاب ، تردق  رپ  مھ  دشاب ، یملع  مھ  دوشیم ، هک  یتکرح  دـیاب  .تسا  مزال  اھراک  نیا 

اھراک نیا  یریگیپ  لوئسم  تلود  رد  هک  یناسک  نآ  هک  دنتفگ  نم  هب  تیعطاق  اب  روھمج  سیئر یاقآ  هناتخبـشوخ  .مدرک  حرطم  میتشاد ، هتـشذگ  یاھ  هتفھ رد  هلئـسم  نیمھ  یارب 

.تفر شیپ  دوشیمن  نیا  نودب  تسا ، مزال  نیا  ینعی  تسا ؛ بوخ  یلیخ  نیا  بخ ، تسا ؛ هنادھاجم  یدج و  تکرح  نیمھ  رب  ناشمیمصت  دنتسھ ،
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دیکأت مھ  یمالـسا  فراعم  تانایب و  دھدیم ، ناشن  ام  هب  مھ  هبرجت  .هدـش  هظحالم  اھتـسایس  نیا  رد  هک  تسا  یروحم  مدرم یتمواقم ،] یاھتـسایس  یاھ  هفلؤم زا   ] مجنپ ی  هتکن

، نآ ی  هنومن هناشن و  تسھ ؛ مھ  یھلا  ینابیتشپ  یھلا و  کمک  یھلا و  تیانع  دنتـسھ ، مدرم  اجرھ  ةَعامَجلا ؛ َعَم  ُدَی ِهللا  .تسھ  مھ  ادخ  تسد  دـنیآ  یم مدرم  اجرھ  هک  دـنکیم 

هب یداصتقا  ی  هنیمز رد  ام  هتفر ؛ شیپ  اھراک  دندوب ، نادـیم  رد  مدرم  نوچ  تسا ]  ] لاس نیا ٣۵  راوشد  یاھ  هندرگ زا  رذـگ  نآ  ی  هنومن و  بالقنا ، دوخ  نآ  ی  هنومن هلاس ، تشھ عاـفد 

رد اھلاس ، نامھ  اج  نیمھ رد  نم  .دـشن  ادا  دـیاش  دـیاب و  هک  نانچ نآ  قح  هتبلا  دوب ؛ نیمھ  یارب  میدرک ، غالبا  میدرک و  بیوصت  اـم  هک  ار  لصا ۴۴  یاھتـسایس  .میداد  اھب  رتمک  نیا 

نآ قح  هک  نانچنآ  نکل  دوب ، رازگرکـش  یتسیاب  هک  تفرگ  ماجنا  ییاھراک  مھ  لمع  رد  دوب ؛ همھ  قیدـصت  دروم  مدرک ؛ تبحـص  لصا ۴۴  یاھتسایس  هب  عجار  نیلوئـسم  اب  ی  هسلج

، تراھم نابحاص  نارکتبم ، نانیرفآراک ، نالاعف ، یداصتقا ؛ نادـیم  طسو  رد  دـنیایب  دـیاب  ناشتاناکما  اب  مدرم  میھدـب ؛ اھب  مینک ، هیکت  مدرم  هب  تسیاب  اـم  .دـشن  لـمع  دوب  اھتـسایس 

یاھرـشق اب  مراد  راکورـس  هک  تسا  یدامتم  یاھلاس  هدـنب  .دنرامـش  یب مھ  اھورین  نیا  ًاـعقاو  هک  دراد ، دوجو  روشک  نیا  رد  هک  یناـیاپ  یب مکارتم و  یاـھورین  هیامرـس ، ناـبحاص 

ای راکتبا ، یاراد  ای  تراھم ، یاراد  ای  راک ، هب  ی  هدامآ رـصانع  ردـق  نیا .میدوب  لفاغ  مھ  اھنیا  زا  منیبیم  نم  هک  دوشیم  راکـشآ  ام  یارب  ییاھزیچ  کی  یھاـگ  لاـح  نیعرد مدرم ؛ فلتخم 

ناوت دـنناوتیم  اھاجک  هک  دـنک  ییامنھار  ار  اھنیا  دـنک ، یزاس  هنیمز اـھنیا  روضح  یارب  یتسیاـب  تلود  دـنراک ؛ ی  هنـشت اـھنیا  هک  دنتـسھ  روشک  رد  هیامرـس  یاراد  اـی  شناد ، یاراد 

دیاب نکل  تشاد ؛ دھاوخ  دوجو  ًارھق  یریزگان ، یاھـشخب  کی  رد  تلود  یداصتقا  تیلاعف  الاح  .تسا  نیا  تلود  ی  هدمع تیلوئـسم  دـنکب ؛ تیامح  اھنآ  زا  دـندنبب ، راک  هب  ار  ناشدوخ 

.تفرگ رارق  هظحالم  دروم  اھتسایس  نیا  رد  هک  دوشب ؛ هداد  مدرم  هب  یداصتقا  تیلاعف 
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روشک هک  دریگب  لکش  یروط  روشک  یلخاد  دیلوت  دیاب  .وراد  اذغ و  لوا  ی  هجرد رد  تسا ؛ یساسا  یدربھار و  مالقا  تینما  یتمواقم ] یاھتسایس  یاھ  هفلؤم زا   ] مشش ی  هلئـسم

، میـشاب افکدوخ  دـیاب  .هدـش  غالبا  هک  تسا  ییاھتـسایس  نیا  رد  یـساسا  یاھ  هفلؤم زا  یکی  نیا  دوشن ؛ لکـشم  راچد  وراد  ی  هنیمز رد  هیذـغت و  ی  هنیمز رد  یطیارـش ، چـیھ  رد 

.دریگب رارق  هجوت  دروم  هدننک  تیافک  ًالماک  یاھ  هنیمز یتسیاب 
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گرزب تمعن  نیا  .تسا  تفن  هب  یگتسباو  نیمھ  ام  یداصتقا  یاھبیسآ  نیرت  تخس زا  یکی  تسا ؛ تفن  هب  یگتسباو  شھاک  یتمواقم ،] یاھتسایس  یاھ  هفلؤم زا   ] متفھ ی  هتکن

تفن زا  مییوگیمن  ام  .مینکب  یـساسا  رکف  کی  ام  دیاب  دش ؛ یعامتجا  یـسایس و  یاھ  یگتخیرورف یداصتقا و  یاھ  یگتخیرورف ی  هیام لاس  اھ  هد لوط  رد  ام  روشک  یارب  یدادادخ 

راک کی  .هدش  هدید  اھتـسایس  نیا  رد  هک  تشاذگ ؛ رایتخا  رد  هدروآرف  تروص  هب ناوتیم  ار  تفن  تسا ؛ ماخ  تفن  شورف  زا  یلقادـح  ی  هدافتـسا رب  ام  ی  هیکت هکلب ] ، ] دوشن هدافتـسا 

.دوشب یتایلمع  دنب  نیا  دیاب  ًادج  میتخادرپ و  نیا  هب  اھتسایس  نیا  هدزیس  دنب  رد  ام  هک  دراد  مزال  یدنلب  تمھ  نیا  تسا ؛ نیا  دریگب  ماجنا  دیاب  هک  یمھم  یساسا و 
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زا زیھرپ  فارـسا ، زا  زیھرپ  شاـپو ، تـخیر زا  زیھرپ  ییوـج ، هفرـص ی  هلئـسم تـسا ؛ فرـصم  یوـگلا  حالـصا  ی  هلئــسم یتمواـقم ،] یاھتــسایس  یاـھ  هفلؤـم زا   ] متــشھ عوـضوم 

ود ی  هجرد ی  هلئـسم کی  نآ  الاح  هک  ناشدوخ -  یـصخش  یاھ  یگدـنز رد  طقف  هن  نالوئـسم  تسا ؛ نالوئـسم  هب  هجوتم  نم  لوا  باـطخ  هنیمز  نیا  رد  هتبلا  .دـئاز  یاـھدرَک  هنیزھ

نآ میدوب ، دـنبیاپ  لصا  نیا  هب  روشک  نیلوئـسم  ام  ینعی  دـش  نیا  هچنانچ  رگا  .دـننک  زیھرپ  شاپو  تخیر زا  دـجب  دـیاب  ناشدوخ  تیرومأـم  ی  هزوح رد  لوا و  ی  هجرد رد  هکلب ]  - ] تسا

زا یلیخ  رد  مینیب ، یم دایز  فارسا  مھ  دسریم  ناشناھد  هب  ناشتسد  هک  یناسک  مدرم و  نیب  رد  زورما  ام  .مدرم  هب  دش  دھاوخ  زیررس  قالخا ، نیا  تلـصخ ، نیا  هیحور ، نیا  تقو 

نوئش رد  یتسیاب  روشک  نیلوئسم  ی  هعومجم مُِکتَنـِسَلا .» ِریَغِب  ِسانلا  َةاعُد  اونوک   » هک تسا  ییاھاج  ی  هلمج زا  نیا  نکل  مدرم ، هب  مینکیم  مھ  باطخ  دراد ؛ دوجو  فارـسا  دراوم 

تـضایر هک  مییوگیمن  مدرم  هب  ام  .دـشاب  یمالـسا  هناربدـم ، هنالقاع ، ًاتقیقح  یوگلا  کی  فرـصم ، یوگلا  دـشابن ؛ فارـسا  دـننک : هجوت  نیا  هب  ناـشدوخ  تیریدـم  تحت  ی  هعومجم

هب ار  مدرم  دنراد  اھنیا   " هک دندرک  عورش  یا  هدع کی  هدشن ، کشخ  نآ  بکرم  زونھ  دش ، غالبا  یتمواقم  داصتقا  یاھتسایس  هکنآ  زا  دعب  .دننکیم  اقلا  یضعب  یھاگ  روج  نیا دنشکب ؛

شیاشگ فیعـض  تاقبط  دش ، دھاوخ  رتھب  مدرم  عضو  دوشب ، لامعا  اھتـسایس  نیا  رگا  هک  میدقتعم  ام  تسا ؛ سکعب  هکلب  تسین ، روج  نیا هجو  چیھ هب هن ، دننکیم ؛" توعد  تضایر 

هب هجو  چیھ هب ام  .درک  دنھاوخ  یگدنز  هافر  شیاسآ و  یتحار و  رد  مدرم  مومع  اجنآ  دـشاب ، بولطم  دـح  رد  لاغتـشا  دـشاب ، بولطم  دـح  رد  مروت  هک  یروشک  رد  .درک  دـنھاوخ  ادـیپ 

.تسا رگید  فرح  کی  ندرک  فرصم  دب  تسا ، فرح  کی  ندرک  فرصم  دشابن ؛ شاپو  تخیر مییوگیم  ام  دنشکب ]  ] تضایر مییوگیمن  مدرم 

، نان رد  فارسا  بآ ، رد  فارسا  میھدب ؛ رارق  نامدوخ  تمھ  ی  هھجو ار  نیا  دیاب  نیلوئسم  ام  .مدرک  تبحص  نیا  ی  هرابرد لیصفت  هب  لاس ، لوا  ینارنخس  رد  نیا  زا  لبق  لاس  دنچ  نم 

مھ نیا  دھدیم ؛ ردھ  ار  روشک  ی  هدنز عبانم  زا  یمھم  شخب  اھنیا ، دننام  شیارآ و  لمجت و  لیاسو  رد  فارـسا  یگدنز ، لیاسو  رد  فارـسا  وراد ، رد  فارـسا  ییاذغ ، داوم  رد  فارـسا 

.تسا ندرک  شاپو  تخیر نتخیر و  رود  ندرک و  فارسا  زا  ریغ  تسرد ، بوخ و  فرصم  دریگب ؛ رارق  هظحالم  دروم  یتسیاب  هک  تسا  ییاھزیچ  زا  یکی 
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تینما رگا  دشاب ؛ هتشاد  تینما  یداصتقا  ی  هنحص دیاب  دنشاب ، داصتقا  ی  هنحص رد  مدرم  میھاوخیم  رگا  ام  تسا ؛ یزیتسداسف  یتمواقم ،] یاھتسایس  یاھ  هفلؤم زا   ] مھن ی  هتکن

زورما دوشب ؛ هتفرگ  یدج  دـیاب  نیا  تسا ؛ نیا  داسف  اب  ی  هزرابم دوشب ؛ هتـسب  نوناق  ی  هدننکـش نوناق و  ی  هدـننزرود یچ و  هدافتـساءوس دـسفم و  تسد  یتسیاب  میھاوخیم ، ار 

تھج نیا  رد  هننقم -  ی  هوق نیلوئـسم  هچ  یئاضق و  نیلوئـسم  هچ  یئارجا ، نیلوئـسم  هچ  نیلوئـسم -  ی  همھ .تسین  یفاک  نتفگ  نکل  دنیوگیم ، ار  نیا  نیلوئـسم  هناتخبـشوخ 

بخ دروخ ، درب ، تساوخ  هچرھ  درک ، لمع  تساوخ  روجرھ  دمآ ، تساوخ  هکرھ  هک  دوب  یا  هزاوردورد یب  ی  هناخ کی  لثم  روشک  یداصتقا  عضو  عامتجا ، عضو  هچنانچ  رگا  .دنلوئسم 

یزاس فافـش دیاب  تسا ؛ یزیتسداسف  نیا  یلـصا  طرـش  یزاس ، فافـش .دیآ  یمن ولج  ًاعبط  دنک ، قازترا  لالح  هار  زا  دھاوخیم  هک  ینیتم  ی  هتـسیاش ِبیجن  ناسنا  تسا ، مولعم 

نآ ییاضف  نینچ  کی  رد  تقو  نآ  .درک  دھاوخ  تینما  ساسحا  دمآ و  دھاوخ  طیارـش  نیا  رد  یداصتقا  ِلاعف  دیایب ؛ دوجو  هب تابث  اب  یاضف  دیاب  دیایب ، دوجو  هب یتباقر  یاضف  دیاب  دوشب ،

، دـش یملاس  یاضف  اضف  هچنانچ  رگا  .دـنکیم  دـییأت  دـنکیم و  تیامح  وا  زا  یمالـسا  ماظن  دَروآ ، یم تسد  هب یتورث  دوخ  ینیرفآراک  ای  دوخ  ی  هیامرـس ای  دوخ  راـکتبا  اـب  هک  یـسک 

.تسا ماظن  تیامح  دروم  دییأت و  دروم  حابم و  زیچ  کی  دمآرد  بسک  تورث و  بسک  تقو ] نآ ]
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هزاجا نیا  روشک  زورما  ِیملع  عضو  هناتخبشوخ  .تسا  یمھم  رایسب  ی  هصخشم کی  مھ  نیا  هک  تسا  یروحم  شناد ی  هلئسم یتمواقم ، یاھتسایس  یاھ  هفلؤم زا  مھد  ی  هتکن

صصختم و دنمشناد و  ام  .درک  مھاوخ  نیا  هب  یا  هراشا کی  زاب  ًادعب  نم  هک  مینک ؛ ناینب  شناد داصتقا  ار  نامداصتقا  میھاوخب  هک  میشاب  هتشاد  ار  یزاورپدنلب  نیا  هک  دھدیم  ام  هب  ار 

، روشک کی  یارب  یداصتقا  تخاسریز  نیرت  مھم ینعی  روشک ؛ رھ  رد  تسا  یداصتقا  یاھ  تخاسریز نیرت  مھم وزج  نیا  و  میراد ؛ دایز  روشک  رد  رکتبم  دارفا  ناـینب و  شناد یاـھتکرش 

هار هب  دنتـسھ -  تیزم  یاراد  هک  ییاھـشخب  رد  ًاصوصخم  تورث -  ات  ملع  ی  هخرچ ًاعبط  مینک ، هجوت  دوب  مھد  ی  هتکن هک  هتکن  نیا  هب  ام  هچنانچ  رگا  .تسا  یناـسنا  یاـھورین  دوجو 

یرگید بلاطم  هدوب ؛ هجوت  دروم  اھتسایس  نیا  رد  هک  تسا  ییاھ  هصخشم نیرت  مھم اھنیا  .دھدیم  یور  هللاءاش  نا یتمواقم  داصتقا  رد  نیا  و  درک ؛ دھاوخ  ادیپ  دادتما  داتفا و  دھاوخ 

.مدرک ضرع  نم  هک  دوب  هتکن  هد  نیا  اھنآ  نیرت  مھم دراد ؛ دوجو  اھتسایس  نتم  رد  هک  تسھ  هتبلا  مھ 
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میرحت و راچد  روشک  الاح  نوچ  میھدـب ؟ ماجنا  میھاوخیم  یعطقم  تکرح  کی  ام  هک  تسا  نیا  یانعم  هب  ینونک ، طیارـش  رد  یتمواقم  داـصتقا  ندرک  حرطم  اـیآ  هک  تسا  نیا  لاؤس 

باوج میا ؟ هدرک غالبا  نیا  یارب  ار  اھتسایس  نیا  دوشیم ، لیکـشت  یداصتقا  گنج  اب  ی  هلباقم یارب  لمع  رکف و  یاھتئیھ  ًالثم  هک  نانچمھ  تسا ، یداصتقا  گنج  راچد  راشف و  راچد 

میـشاب هتـشادن  ام  مھ  یمیرحت  چیھ  هک  ینارود  یارب  تسا ، دیفم  مھ  زورما  یارب  تسا ؛ تدمدنلب  یاھتـسایس  اھتـسایس  نیا  تسین ؛ یروج  نیا هجو  چـیھ هب هن ، هک  تسا  نیا 

یدربھار تسایـس  کی  تسا ، تدمدنلب  ریبدت  کی  نیا  تسین ، یعطقم  ریبدت  دوشیم ؛ هتـشاذگ  اھنیا  رب  روشک  داصتقا  یانب  هک  تسا  یتدـمدنلب  یاھتـسایس  ینعی  تسا ؛ دـیفم 

، تسا یدـنموربآ  رایـسب  روشک  ایند  رد  زورما  تسا ، یزاتمم  تیعقوم  یاراد  روشک  تسا ، یراد  هشیر روشک  تسا ، یگرزب  روشک  ام  روشک  ام -  روشک  لـثم  یروشک  ًاـعبط  .تسا 

هکنیا هب  دراد  زاـین  تایـصوصخ -  نیا  اـب  یروشک  هدرک ، حرطم  ییون  فرح  تسا ، یدـنلب  یاھفدـھ  یاراد  تسا ، یقرتم  ناـشخرد و  ی  هقباـس یاراد  تسا ، یقرتـم  گـنھرف  یاراد 

هک تسین  هتسب  تسین ، یرجحتم  یاھتسایس  اھتسایس  نیا  میدرک  ضرع  .هتفرگ  رارق  هظحالم  دروم  یتمواقم  داصتقا  یاھتـسایس  رد  هک  دشاب  یتایـصوصخ  نامھ  اب  نآ  داصتقا 

، دوشب لیمکت  دناوتیم  تسا ، فاطعنا  لباق  تسین ؛ روج  نیا هجو  چیھ هب دنک ، مضھ  شدوخ  رد  ار  نآ  دناوتن  دمآ ، دوجو  هب ایند  رد  ییون  هار  دیدج ، حرط  کی  دـیدج ، رکف  کی  هچنانچ  رگا 

.درک دھاوخن  ادیپ  رییغت  نآ  میقتسم  طخ  نکل  دنک ، ادیپ  هعسوت  دناوتیم 
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: منکیم رارکت  اجنیا  نم  ار  هتکن  راھچ  نیا  میدرک ، رکذ  اھتـسایس  نیا  ی  هیھت لماع  هزیگنا و  ناونع  هب ار  یلـصا  ی  هتکن راـھچ  اھتـسایس  نیا  همدـقم  رد  میدرک ، غـالبا  اـم  هک  ینتم  رد 

یاھتیفرظ تسا ، یمھم  ی  هلئـسم رایـسب  نیا  میدرک ، هراشا  نیا  هب  اھتـسایس  نیا  رد  ی  هدـش غالبا  ی  همدـقم رد  دوب ؛ روشک  یونعم  یدام و  ناوارف  یاھتیفرظ  هب  ی  هراشا یکی 

[. مینکیمن هجوت   ] تسھ مھ  نامتـسد  اھرامآ  مینادیم ، میرادـن ؛ هجوت  نآ  تیمھا  هب  ای  بیجع ، یاھتیفرظ  نیا  ی  هرتسگ هب  میتسین  هاگآ  اھام  زا  یلیخ  تسا ؛ عیـسو  یلیخ  روشک 

زا نالا  ام  .مدرک  یا  هراشا کی  مھ  ًالبق  نم  هک  یناسنا  یورین  لاثم  باب  زا  الاح  دریگیمن ؛ رارق  اھنآ  هجوت  دروم  اھرامآ  تیمھا  اـما ] ، ] دـنراد ار  اـھرامآ  دـنروج ، نیا نیلوئـسم  زا  یـضعب 

تیعـضو نیا  دنراد ؛ نس  لاس  هنو  تسیب ات  لاس  هدزناپ  نیب  ام  تیعمج  دصرد  زا ٣١  شیب  نالا  ینعی  میتیعـضو ؛ نیرتھب  رد  ناوج  یورین  ندوب  اراد  تھج  زا  یناسنا و  یورین  ظاـحل 

یاھتسایس داد ؛ میھاوخ  تسد  زا  رود  نادنچ  هن یا  هدنیآ رد  ار  زایتما  نیا  دریگن ، رارق  هجوت  دروم  لسن ، دروم  رد  مدرک  هیصوت  ررکم  نم  هچنآ  رگا  هتبلا  .تسا  هداعلا  قوف تسا ، یلاع 

تیعمج میراد -  وجشناد  بالقنا  لوا  ِربارب   ٢۵ میراد ؛ ناوج  دصرد  زا ٣١  شیب  ام : عضو  تسا  یروج  نیا ًالعف  .تسا  هیھت  تسد  رد  مھ  اھنآ  دـش ، دـھاوخ  غالبا  هللاءاش  نا مھ  لسن 

ی هثداح یلیخ  تسا ، یمھم  زیچ  نیا  رازھدصو ؛ نویلیمراھچ هب  میا  هدیسر رازھ  تسیبودص زا  ام  ینعی  هدش ؛ ربارب  وجشناد ٢۵  تیعمج  هدش ، ربارب  ود  الاح  ات  بالقنا  لوا  زا  روشک 
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میراد یملع  تئیھ  وضع  رازھ  جنپو تصـش میراد ؛ اھ  هاگـشناد ی  هتخومآ شناد نویلیم  هد  تسا -  مھم  میراد  ًالعف  هک  یا  ییاراد نیا  مھ  تسا ، مھم  دـشر  نیا  مھ  تسا ؛ یمیظع 

دینیبب دنراک ، لوغشم  اھتکرـش  نیا  رد  لاعف  صـصختم و  رازھ  هدفھ نالا  هک  میراد  ناینب  شناد تکرـش  رازھ  جنپ  تشاد ؛ دوجو  بالقنا  لوا  رد  هک  تسا  یزیچ  نآ  ربارب  هد  زا  شیب  هک 

هاگیاپ کی  رد  میتسھ -  ایند  مھدزناپ  ی  هبتر رد  ام  دـننکیم ، صخـشم  ار  اھروشک  یملع  ی  هبتر هک  ییاھ  هاـگیاپ شرازگ  قبط  هک  هدـش  نیا  هجیتن  تسا ؛ مھم  ردـقچ  اـھتیفرظ  نیا 

زا یـضعب  رد  اـم  .تسا  یمھم  زیچ  نیا  .تـسا   ٢٠١٣ لاس ] ینعی   ] هتـشذگ یدالیم  لاس  لاـم  هتبلا  اـھنیا  هک  دودـح -  نیا  رد  مھدزناـپ ، ی  هبتر هاـگیاپ  کـی  رد  مھدزناـش ، ی  هبتر

نیا .میراد  رارق  ایند  لوا  روشک  جنپ  راھچ  وزج  اھاج  یضعب  رد  ایند و  لوا ]  ] روشک تشھ  تفھ  وزج  یملع  یاھ  هتـشر زا  یـضعب  رد  تسا ؛ رتالاب  نیا  زا  نام  هبتر یملع ، یاھ  هتـشر

.یناسنا یورین  تسا : یساسا  تخاسریز  نآ 
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ِیعمج ِیداصتقا  تکرح  کی  اب  زج  اھنیا  هک  اپرید -  تالکشم  نمزم ، تالکشم  میراد -  هک  تسا  یتالکشم  یتمواقم ،] داصتقا  یاھتسایس  ی  هیھت لماوع  اھ و  هزیگنا زا   ] مود ی  هتکن

هک تسا  یتداـع  تیوـلوا ؛ نودـب  تادراو  مھ  نآ  تسا -  تادراو  هب  تداـع  اـھنآ  زا  یکی  میدرک ، ضرع  هک  تسا  تفن  هـب  یگتـسباو  اـھنآ  زا  یکی  دوـشب ؛ فرطرب  درادـن  ناـکما  مـھم ،

، ام یداصتقا  یاھراتخاس  زا  یخرب  ندوب  بویعم  یراکیب ، نمزم ، مروت  تسا -  یجراخ  دـیلوت  هب  نامھاگن  میراذـگب ؛ راـنک  میتسناوتن  مھ  ار  تداـع  نیا  میتسھ و  نآ  راـچد  هنافـسأتم 

تالکشم اھنیا  یرو ؛ هرھب رد  لاکشا  دیلوت ، ی  هلئسم رد  لاکـشا  فرـصم ، یوگلا  رد  لاکـشا  ام -  یکرمگ  تاماظن  ام ، یکناب  تاماظن  ام ، یلوپ  تاماظن  ام -  یلام  تاماظن  رد  لاکـشا 

ماجنا یتمواقم  داصتقا  لیبق  زا  یتکرح  یراک و  هک  دزیگنا  یمرب ار  یتمھ  اب  لوئـسم  رھ  ار و  یزوسلد  ناسنا  رھ  هک  ییاھزیچ  زا  یکی  .درک  هلباقم  اھنیا  اب  دیاب  تسا ، روشک  دوجوم 

.دش دھاوخن  رسیم  درک -  مھاوخ  ضرع  دراد و  هک  یتامازلا  اب  رمتسم -  هنازوسلد و  یعمج و  یداھج و  تکرح  کی  اب  زج  اھنیا  .تسا  تالکشم  نیمھ  دوجو  دھدب ،
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لاس ناتسمز  دودح  زا  اھمیرحت  نیا  اھتنم  دوب ، لبق  زا  اھمیرحت  بخ  .تسا  یجراخ  یداصتقا  یاھدیدھت  یتمواقم ،] داصتقا  یاھتـسایس  ی  هیھت لماوع  اھ و  هزیگنا زا   ] موس ی  هتکن

ی هلئـسم هن  مھ ، نآ  تلع  .تسا  ام  تلم  هجوتم  هک  تسا  یداصتقا  راـیع  ماـمت گـنج  کـی  تسین ، دـنمفدھ  میرحت  نآ  مسا  رگید  یداـصتقا ، گـنج  هب  هدـش  لیدـبت  زورما ، اـت   ٩٠

؛ تسا ناریا  تلم  یھاوخ  لالقتسا تلع ، مینادیم ؛ مھ  ام  دننادیم ، مھ  اھنآ  دوخ  ار  نآ  تلع  تسا ؛ لیبق  نیا  زا  یرگید  لئاسم  هن  تسا ، رشب  قوقح  ی  هلئسم هن  تسا ، یا  هتسھ

اھ و هصرع نیا  رد  یمالـسا  یروھمج  رگا  هک  دـننادیم  دـش ؛ دـھاوخ  وگلا  ناملـسم  یاھتلم  رگید و  یاھروشک  یارب  هک  تسا  مالـسا  ینابم  ی  هیاـپ رب  ون  فرح  کـی  نتـشاد  تلع ،

زور کی  تسا ، یا  هتـسھ یژرنا  زور  کی  هناھب  الاح  .تسا  نیا  هلئـسم  تسا ؛ یمھم  تکرح  کی  نیا  تفرگ و  دوشیمن  ایند  رد  ار  تکرح  نیا  دشر  یولج  رگید  دـش ، قفوم  اھنادـیم 

، تشاد دوجو  دوشب  مھ  حرطم  یا  هتسھ یژرنا  ی  هلئسم ًالـصا  هکنیا  زا  لبق  ام ، هیلع  اھمیرحت  .تسا  لیبق  نیا  زا  ییاھفرح  زور  کی  تسا ، رـشب  قوقح زور  کی  تسا ، یزاس  ینغ

رد دیاب  تشاد ، دھاوخ  دوجو  اھراشف  نیمھ  دید  دیھاوخ  زاب  دـسرب ، یلح  ی  هطقن هب  هللاءاش  نا رگا  تارکاذـم  نیا  یا و  هتـسھ ی  هلئـسم نیا  .تشاد  دـھاوخ  دوجو  مھ  نیا  زا  دـعب 

نمـشد یتقو  دوشب ؛ سویأم  هیحان  نیا  زا  یراذگریثأت  زا  نمـشد  ات  مینک  یوق  دیاب  ار  داصتقا  .درک  یـشخب  ماکحتـسا یلخاد  یانب  هب  دیاب  درک ، یزاس  تینوصم اھراشف  نیا  لباقم 

.دش دھاوخ  تحار  مھ  روشک  نیلوئسم  تلم و  لایخ  دش ، سویأم 
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لاس هک  میتسھ ]  ] زاگ تفن و  لوا  ی  هبتر .تسا  یندعم  یاھ  هیامرس تسا ] یتمواقم  داصتقا  یاھتسایس  ی  هیھت لماوع  اھ و  هزیگنا وزج  هک  روشک  یاھتیفرظ  زا   ] رگید تیفرظ  کی 

دنداد نم  هب  یـشرازگ  کی  روھمج  سیئر یاقآ  ًاریخا  موس ؛ ای  مود  مھ  تفن  رد  مود ، زاگ  رد  میلوا ؛ ایند  رد  نیمز ، ریز  ِزاگ  تفن و  ییاراد  عومجم  رد  ام  متفگ ، لاس  لوا  هدـنب  هتـشذگ 

لقاال تسا ، ایند  زورما  یتایح  گر  زاگ  تفن و  .درادن  زاگ  تفن و  ام  ناریا  ردـق  هب  ایند  رد  یروشک  چـیھ  تسا ؛ یمھم  زیچ  یلیخ  نیا  میمود ، ًاعطق  تفن  رد  میلوا ، زاگ  صوصخ  رد  هک 

زا امـش  روشک  رد  یلـصا ، یتایح و  ی  هدام نیا  .تسین  مولعم  دوشب ، زاین  یب دوشب ، صالخ  زاگ  تفن و  زا  تیرـشب  یِک  الاح  دوب ؛ دـھاوخ  روج  نیا مھ  اھلاس  ات  تسا ، روج  نیا زورما 

، نامیـس نداعم  الط ، نداعم  روج : ] نیمھ مھ   ] رگید یندـعم  یاھ  هیامرـس دوب ، زاگ  تفن و  نیا  ـالاح  تسا ؟ یکچوک  زیچ  نیا  تسا ؟ یمک  تیفرظ  نیا  تسا ؛ رتشیب  اـیند  ی  همھ

.تسا روشک  یندـعم  یاھتیفرظ  نیا  اھـشخب ؛ زا  یخرب  رد  تسا  یا  هدـنھد ناکت یاھـشرازگ  یلیخ  دـسریم  ام  هب  هک  ییاھـشرازگ  .دنمـشزرا  یاھزلف  باـیمک و  یاـھزلف  نداـعم 

صلاخان دیلوت  رالد  درایلیم  رازھ  دودح  اب  تسا -  یللملا  نیب یاھشرازگ  اھرامآ و  وزج  نیا  هک  ناھج -  یاھداصتقا  رد  هدفھ  ی  هبتر .هوبنا  تسا و  عونتم  یندعم ، یتعنص و  یاھتیفرظ 

تفرگ لیوحت  یتیعـضو  رد  ار  روشک  نیا  یمالـسا  بالقنا  دراد ؛ دوجو  فلتخم  یاھ  هزادنا رد  روشک  رد  دس  دصـشش  زا  شیب  زورما  دس ؛ هار و  لثم ]  ] ییانبریز یاھ  هیامرـس .یلخاد 

ی هلئسم تسا .]  ] گرزب مھم و  رایسب  اھنآ  زا  یضعب  کچوک ؛ گرزب و  یاھ  هزادنا رد  تسھ ؛ روشک  رد  دس  یدنا  دصـشش و  زورما  دوب ؛ روشک  رـساترس  رد  دس  هدزناپ  هد  دودح  هک 

ی هلئسم هک  برغ  قرش و  بونج و  لامش و  یھارراھچ  تیعقوم  دازآ ، یاھبآ  هب  یسرتسد  ییایفارغج ؛ تیزم  تیفرظ و  .تسا  یبوخ  یاھرامآ  مھ  هار  یاھرامآ  روج ، نیمھ مھ  هار 

روشک رد  اھتیفرظ  نیا  .یا  هتسھ یژرنا  دیشروخ ، بآ و  یژرنا  لثم ]  ] کاپ یاھ  یژرنا تیفرظ  یمیلقا ، عونت  .دھدیم  حیضوت  ام  یارب  تسا -  یمھم  رایسب  ی  هلئـسم هک  ار -  تیزنارت 

.تسا یتمواقم  داصتقا  نآ  مسا  هک  میشاب  داصتقا  زا  ییوگلا  کی  یلدم و  کی  لابند  هب  هک  دزیگنا  یمرب ار  ام  هک  یتاکن  زا  لوا  ی  هتکن نیا  نیاربانب  .دراد  دوجو 
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داصتقا برغ و  داصتقا  زا  تسا  یـشان  هک  ًالبق  مدرک  هراشا  هتبلا  هک  تسا ؛ یناھج  یداصتقا  یاھنارحب  یتمواقم ،] داصتقا  یاھتـسایس  ی  هیھت لماوع  اھ و  هزیگنا زا   ] مراھچ ی  هتکن

روُد میھاوخیمن  هک  مھ  ام  .روج  نیمھ مھ  رگید  یاھاج  رد  تشاد ؛ دوجو  نآ  ی  هنیمز هچرگا  دز ، نماد  ار  تالکـشم  هک ] دوب   ] اکیرمآ ِتالکـشم  زیررـس  تقیقح  رد  مھ  اپورا  رد  اـکیرمآ ؛

، میریگیم رارق  اھنیا  ریثأت  تحت  نیاربانب  تسا ، بولطم  هن  تسا ، نکمم  هن  مینک ، عطق  ایند  اب  ار  تاطابترا  یداصتقا ، ظاحل  زا  هک  میھاوخیمن  میناوتیمن و  اـم  میـشکب ؛ راـصح  ناـمدوخ 

.مینک یزاس  مواقم دیاب  سپ 
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ندرک حرطم  فرِص  دش ؛ حرطم  عیـسو ، هبناج و  همھ هار  ِی هشقن نیا  گرزب ، حرط  نیا  الاح  بخ ، .تسا  تاراظتنا  تامازلا و  یتمواقم ،] داصتقا  یاھتـسایس  هرابرد  ثحب  ] موس شخب 

: دریگب ماجنا  دیاب  ییاھراک  .تسا  هار  زاغآ  نیا  دنکیمن ؛ لح  ار  یلکشم  هک  اھتسایس 

زین و  تلود ؛ نالوئـسم  هیرجم ، ی  هوـق لوا ، ی  هجرد رد  روـشک -  نیلوئـسم  دـنریگب  میمـصت  دـیاب  تسا ؛ یمدرم  نـالاعف  یلـصا و  ناریدـم  نالوئـسم و  یدـج  مزع  لوا ، ی  هجرد رد 

یدج میمصت  نودب  .دشاب  هتشاد  خسار  یدج و  مزع  هلئسم ، نیا  رد  یتسیاب  ًامتح  و  دنراد -  یداصتقا  لئاسم  اب  یطابترا  هک  ینوگانوگ  یاھشخب  و  هیئاضق ؛ ی  هوق و  هننقم ؛ ی هوق

.تفر دھاوخن  شیپ  راک  خسار ، و 
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، دنکب لمع  مادقا و  هنیمز  نیا  رد  هک  یسکرھ  تسا ؛ حلاص  لمع  کی  اجنیا  رد  لمع  تسا ]  ] لمع نادیم  رد  دورو  یتمواقم ،] داصتقا  یاھتسایس  تاراظتنا  تامازلا و  زا   ] مود هلئسم 

یداصتقا ی  هسامح تقو  نآ دش ، نیا  رگا  نوگانوگ ؛ یاھ  همانرب همانرب ، هب  دوشب  لیدبت  دـیاب  گرزب ، هار  ی هشقن نیا  یلک ، حرط  نیا  .دوب  دـھاوخ  تاحِلاصلا » اولِمَع  َو   » قادـصم ًاعطق 

یداصتقا ی  هسامح دمآ ؛ دوجو  هب یسایس  ی  هسامح هللادمحب  یداصتقا ، ی  هسامح یـسایس و  ی  هسامح لاس  میتفگ  ار  لاسما  ام  .دمآ  دھاوخ  دوجو  هب هملک  یعقاو  یانعم  هب 

لابند نیلوئـسم  یوس  زا  لماک  تیدج  اب  لاس ٩٣  رد  هللاءاش  نا دیاب  ًاعطق  هک  دوب  دـھاوخ  یداصتقا  ی  هسامح یارب  یزاغآرـس  نیا  لاس ، نایاپ  رد  الاح  نکل  داتفا ؛ ریخأت  هنافـسأتم 

.دوشب عورش  دیاب  لمع  رد  دوشب و 
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مھ هدش ؛ هداد  هوق  هس  یاسؤر  یوس  زا  راک  نیا  روتسد  هک  تسا  ییارجا  یاھتـسایس  همانرب و  هب  لیدبت  یتمواقم ،] داصتقا  یاھتـسایس  تاراظتنا  تامازلا و  زا   ] موس ی  هلئـسم

هیھت یـشخب  رھ  رد  ار  ییارجا  یاھ  همانرب هک  ناشدوخ  ی  هعومجمریز هب  دـنا  هداد روتـسد  هیئاـضق  ی  هوق مرتحم  سیئر  مھ  هننقم ، ی  هوق مرتحم  سیئر  مھ  مرتحم ، روھمج  سیئر 
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یدنب نامز دیاب  مدید ؛ دندوب ، هداتـسرف  اھ  هاگتـسد یارب  لوا  نواعم  یاقآ  هک  ییاھ  همانـشخب نم  .دینک  یدـنب  نامز دـیاب  یدـنب ؛ نامز یور  رب  منک  دـیکأت  مھاوخیم  نم  اھتنم  دـننک ؛

فلتخم یاوق  رد  .دوشب  نیعم  یا  هوق رھ  مھس  دریگب ؛ باتش  دیاب  تشاد ؛ دیاب  ار  ارجا  دعب  یزاس و  همانرب نیا  ققحت  راظتنا  یِک  ات  تفر و  شیپ  راک  ردقچ  هک  دوشب  صخشم  دوشب ،

تحـص ار و  راک  تفرـشیپ  ناوتب  درک و  تراظن  ناوتب  هک  دوشب  نیعم  یناـمز -  یاھـصخاش  صوصخب  اھـصخاش -  دوشب ؛ صخـشم  یھاگتـسد  رھ  مھـس  هیرجم -  ی  هوق صوصخب  - 

.دیمھف ار  ریسم 
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.دننک نیعم  اوق  یاسؤر  دیاب  ار  یگنھامھ  نیا  راکوزاس  هتبلا  هک  تسا  نوگانوگ  یاھشخب  نایم  یگنھامھ  یتمواقم ،] داصتقا  یاھتـسایس  تاراظتنا  تامازلا و  زا   ] مراھچ ی  هلئـسم

مھ ییاھـشخب  رد  درک ؛ تکرح  دوشیمن  یگنھاـمھ  نودـب  ییاھـشخب  رد  .هیئاـضق  ی  هوق تلود و  سلجم و  نیب  تلود ، سلجم و  نیب  یگنھاـمھ  درک ، دـھاوخ  کـمک  یگنھاـمھ 

.دننک هیھت  هللاءاش  نا هوق  هس  یاسؤر  دیاب  ار  یگنھامھ  راکوزاس  .تسا  مزال  یگنھامھ  لاح  رھ  هب  هزادنا ؛ نآ  هب  هن  ولو  تسا  ریثأت  یاراد  یگنھامھ 
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تحت ار  ناشدوخ  یاھ  هاگتـسد دـیاب  اوق  یاسؤر  مھ  دوشب ؛ تراظن  دـیاب  تسا ؛ حوطـس  ی  همھ رد  تراظن  یتمواقم ،] داصتقا  یاھتـسایس  تاراظتنا  تاـمازلا و  زا   ] مجنپ ی  هلئـسم

مھ ام  هاگتسد  یربھر و  دتفا ، یم قافتا  دراد  هچ  هک  دنیبب  دنک و  لمع  لماک  روط  هب هدش  هداد  هک  یتراظن  تیلوئسم  هب  هک  تسا  فظوم  صیخـشت  عمجم  مھ  دنھدب ، رارق  تراظن 

.تسا یلصا  تامازلا  زا  یکی  تراظن  نیاربانب  .هللاءاش  نا درک  دھاوخ  تراظن 
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هب نم  هک  دراد - ] دوجو   ] ینوناـق عناوم  تشادرب : دوشیم  ار  اـھنیا  هک  دراد  دوجو  یعناوم  .تسا  عناوم  عفر  یتمواـقم ،] داـصتقا  یاھتـسایس  تاراـظتنا  تاـمازلا و  زا   ] مشـش بلطم 

؛ دھدب ماجنا  دناوتیم  سلجم  ار  راک  نیا  تشادرب ؛ دـیاب  ار  محازم  نیناوق  دـنکیم ، لکـشم  ار  راک  ندـمآ " نوناق  یور  نوناق   " متفگ میتشاد  هک  یا  هسلج نآ  رد  هوق  هس  مرتحم  یاسؤر 

عناوم درک -  ادـیپ  ار  محازم  نیناوق  درک ، تقد  درک ، هظحالم  دـیاب  تسا ؛ یـشارت  لکـشم ریـسفت و  لباق  مینکب ، عضو  نوناق  نآ  یور  ینوناق  کی  زاب  رگا ] ، ] میراد ینیناوق  الاح  ام  ـالاو 

عناوم اب  هک  دننک  ساسحا  نادنمشناد ، ناراذگ ، هیامرـس نارکتبم ، نانیرفآراک ، یداصتقا ، نالاعف  یتسیاب  .تشادرب  درک و  ییاسانـش  دیاب  ار  اھنیا  دراد ؛ دوجو  مھ  یئاضق  یقوقح و 

.دننک تکرح  دنناوتب  دنتسین ، هجاوم  لوقعم  ریغ 
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امیـسوادص و هتبلا  دوشب ؛ هئارا  یتمواقم  داصتقا  زا  یتسرد  ریوصت  دـیاب  تسا ؛ یزاس  نامتفگ  یتمواقم ،] داصتقا  یاھتـسایس  تاراظتنا  تامازلا و  زا   ] متفھ مزال  راـک  متفھ و  مازلا 

عورش دنراد و  هتنچ  رد  اھزیچ  یلیخ  ام ، یلم  تفرـشیپ  اب  فلاخم  بالقنا ، اب  فلاخم  روشک ، اب  فلاخم  ِیتاغیلبت  یاھ  هاگتـسد .تسین  اھنآ  صوصخم  اما  دنفظوم  روشک  یاھ  هناسر

لامک رد  هک  هچنآ  نداد  هولج  تیمھا  یب ندرک ، وھ  یھاگ  یـشارت ، عنام یـشارت ، لاکـشا یتمواقم ، داصتقا  ی  هرابرد درک ] دنھاوخ   ] رتشیب مھ  نیا  زا  دعب  میدید -  ام  دنا -  هدرک مھ 

گرزب و تکرح  نیا  زا  ار  یتسرد  ریوصت  یتسیاب  نازوسلد ، رکف و  نابحاص  نیلوئـسم ، دوشب ؛ راک  یتسیاب  اھنآ  لباقم  ی  هطقن .دـننکیم  اھراک  نیا  زا  تسا ؛ تیمھا  تیاـھن  تیمھا و 

.دش دھاوخ  یلمع  ْراک  تروص ، نیا  رد  دنھاوخب ؛ دنشاب و  دقتعم  دننادب و  مدرم  ات  دوشب  یزاس  نامتفگ دنھدب و  هئارا  یمومع 

1392/12/20 یتمواقم داصتقا  یاھ  تسایس نییبت  هسلج  رد  تانایب 

یوق و دـصر  زکرم  یتسیاب  .تسا  یناسر  عالطا شیاپ و  منکیم ، مامت  ار  مضیارع  منکیم و  ضرع  یتمواقم ] داصتقا  یاھتـسایس  تاراظتنا  تامازلا و   ] هنیمز رد  هک  مھ  یا  هتکن نیرخآ 

یعطقم و رھ  رد  دیاب  هک  ار  یتکرح  نآ  ًانایحا  دننک ، جاتنتـسا  دننک ، شزادرپ  دننک ، یروآدرگ  ار  تاعالطا  دنک ؛ شیاپ  ار  راک  نیا  تفرـشیپ  قیقد  روط  هب هک  دشاب  هتـشاد  دوجو  ییانیب 

دننادب دنراد  تسود  مدرم  ینعی  دریگب ؛ ماجنا  مدرم  هب  یناسر  عالطا تیاھن  رد  و  دننک ، نیعم  شجنس  صخاش  یشخب  رھ  یارب  دننک ، صخشم  دریگب  ماجنا  یا  هلحرم رھ 

1392/12/20 یتمواقم داصتقا  یاھ  تسایس نییبت  هسلج  رد  تانایب 

مزال بسانتم و  باتـش  اب  مدق ، هب  مدق  لاعتم ، یادـخ  هب  لکوت  اب  تمھ ، اب  هللاءاش  نا میناوتیم  ام  ار  گرزب  راک  نیا  هدـش ، عورـش  یگرزب  راک  یتمواقم ] داصتقا  یاھتـسایس  هرابرد  ]

دمآ دـھاوخ  تسد  هب  دوز  یلیخ  نآ  جـیاتن  نکل  تسا ، یتدـمدنلب  یاھ  هماـنرب اـھ  هماـنرب تسین ؛ مھ  تدـمدنلب  نآ  جـیاتن  راـثآ و  نم  داـقتعا  هب  هک  تسھ  مھ  یروج  .میربب و  شیپ 

اب تلود ، نیمھ  رد  میراودـیما  هللاءاش  نا .تسین  سرتسد  زا  رود  رید و  هللاءاش  نا راک  نیا  جـیاتن  ینیریـش  یارب  مدرم  ِیمومع  ساـسحا  راـک و  نیا  تارمث  عورـش  ینعی  هللاءاـش ؛ نا

.دنشچب ار  گرزب  یمومع و  تکرح  نیا  تارمث  دننک و  ساسحا  ار  نیا  مدرم  دریگیم ، ماجنا  هک  یراک  اب  دریگیم ، ماجنا  هک  یتفرشیپ 

ار هچنآ  دـھدب ، رارق  نامدوخ  یاھـصقن  اھفعـض و  یانیب  ار  ام  دـھدب ، ناشن  ام  هب  ار  ام  یاھفعـض  دـنک ، تیادـھ  ار  ام  ی  همھ دـنک ، کمک  ام  ی  همھ هب  هک  میھاوخیم  لاعتم  یادـخ  زا 

هک مراد  راظتنا  دـیداد ؛ شوگ  دیتسـشن و  هک  منکیم  رکـشت  مھ  نارھاوخ  ناردارب و  امـش  ی  همھ زا  .دـھدب  رارق  نآ  ماـجنا  هب  قفوم  ار  اـم  دـنک و  ماـھلا  اـم  هب  تسا  وا  یاـضر  بجوم 

.دشاب یمومع  تکرح  کی  ی  همدقم نداد ، شوگ  نیا  هللاءاش  نا

1392/12/15 یربھر ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

رد صوصخلاب  هك  متشاد  ار  نیا  ناكما  نم  هك  یتلود -  نیلوئسم  روشك ، نیلوئـسم  هناتخبـشوخ  هك  تسا ؛ یلم  رامـش  یب یاھتیفرظ  تشاد ، هجوت  نآ  هب  دیاب  هك  یرگید  تیعقاو 

مھ اھتیفرظ  نیا  دوجو  نیمھ  بخ  هك  روشك ؛ یلخاد  رامـش  یب یاھتیفرظ  هب  دنفقاو ، دندقتعم ، دنفرتعم ، همھ  منیبیم  دیدج ، تلود  لیكـشت  زا  دـعب  منك -  تاقالم  اھنیا  اب  مایا  نیا 

كی دـناوتیمن  دـشاب ، مورحم  یلخاد  تیفرظ  زا  یروشك  رگا  الاو  میـسرب ؛ یتمواقم  داصتقا  ی  هلئـسم نیا  هب  اھكمك ، ناراكمھ و  ناركفمھ و  ریقح و  نیا  هك  دـش  نومنھر  هللادـمحب 

دنیبیم دنیـشن ، یم ناسنا  ایاضق  نیا  اب  طبترم  یداصتقا و  نیلوئـسم  نیا  زا  مادـك  رھ  اب  .میراد  تیفرظ  لخاد ، رد  ام  هك  تسا  یتقو  نآ مواقم  داصتقا  .درواـیب  دوجو  هب مواـقم  داـصتقا 

.تسا مھم  رایسب  هك  تسا  یتیعقاو  كی  مھ  نیا  دنرمشیم ؛ ار  یناوارف  یلخاد  یاھتیفرظ  اھنیا 

1392/12/15 یربھر ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

، دنك هلباقم  دـناوتیمن  نوچ  هك  تسا  نیا  دـیھاوخب ، رگا  ار  زجع  لیلد  .تسا  زجاع  یمالـسا  ماظن  اب  ی  هلباقم ناریا و  تلم  اب  ی  هلباقم زا  نمـشد ، نیمھ  هك  تسا  نیا  رگید  تیعقاو 

، بخ .دنكیم  یماظن  دیدھت  رركم  هك  تسا  نیا  تشاد ، دھاوخن  تسا و  هتشادن  درادن و  هدیاف  مھ  میرحت  هكنیا  رب  لیلد  ارچ ؟ میرحت  دنك ، هلباقم  تسناوتیم  رگا  الاو  هدروآ ؛ ار  میرحت 

مھ میرحت  نیا  .دوبن و  مزال  اھنیا  راشف و  نیا  دیدھت و  نیا  رگید  دنروایب ، رد  وناز  هب  ار  تلم  نیا  دـنربب و  نیب  زا  ار  بالقنا  نیا  ایند  لومعم  فراعتم و  یاھ  هویـش اب  اھنیا  دنتـسناوتیم  رگا 

یور رگید ، ی  هوق ود  یاـسؤر  مھ  طوبرم ، یارزو  مھ  مرتحم ، روھمج  سیئر  مھ  تلود ، مرتحم  نالوئـسم  هك  یرظن  قاـفتا  اـب  زورما  هناتخبـشوخ  .دـنداد  مھ  ناـشن  تسین و  دـیدج 

نیا هب  یھد  تروشم رد  صیخشت ، عمجم  رد  مھ  اھنآ  دوخ  هتبلا  هك  ركف ؛ نیا  زا  دندرك  لابقتسا  ًاعقاو  ینعی  اھنیا ؛ زا  دراد  ركشت  ریدقت و  یاج  هك  دندرك -  یتمواقم  داصتقا  ی  هلئسم

توادع و ضغب و  یور  زا  هناملاظ و  اھنیا  هك  یمیرحت  نیا  هك  تسا  نیا  ی  هدنھد ناشن رظن ، قافتا  نیا  دوخ  هلئـسم -  نیا  یور  دندرك  ثحب  دـندوب ، كیرـش  دـندوب ، میھـس  هلئـسم 

.تسا تیعقاو  كی  مھ  نیا  .اھنآ  یاھدنفرت  رب  دمآ  دھاوخ  قئاف  یتمواقم  داصتقا  نیا  هللاءاش  نا تشاد و  دھاوخن  یرثا  دندرك ، لیمحت  ناریا  تلم  رب  ترفن 

1392/12/06 بالقنا ربھر  روضح  رد  اوق  نارس  هسلج  لیکشت 

.درك دھاوخ  لیھست  ار  اھراك  فرط و  رب  ار  تالكشم  زا  یرایسب  یمومع ، نامتفگ  كی  هب  نآ  لیدبت  یتمواقم و  داصتقا  صوصخ  رد  یزاس  نامتفگ

1392/12/06 بالقنا ربھر  روضح  رد  اوق  نارس  هسلج  لیکشت 

ققحم و تدـم  نایم رد  روشك  یداصتقا  یاھ  هیاپ حالـصا  یداـصتقا و  قنور  هك  دراد  دوجو  یداـیز  دـیما  دـنوش ، ارجا  یریگیپ و  یدـج  روطب  یتمواـقم ، داـصتقا  یلك  یاھتـسایس  رگا 

.دوش لح  مدرم  تالكشم  زا  یشخب 

1392/12/06 بالقنا ربھر  روضح  رد  اوق  نارس  هسلج  لیکشت 

.دبای ققحت  یریگارف ، تیعماج و  نیمھ  اب  زین  ارجا  رد  دیاب  هك  تسا  ریگارف  عماج و  ییاھ  تسایس یتمواقم ، داصتقا  یلك  یاھتسایس 

converted by Web2PDFConvert.com



1392/12/06 بالقنا ربھر  روضح  رد  اوق  نارس  هسلج  لیکشت 

روطب دیاب  هیئاضق  هوق  سلجم و  تلود ، نیاربانب  دنتسھ ، یتمواقم  داصتقا  یلك  یاھتسایس  یارجا  زا  یشان  تبثم  تاریثأت  اھنآ و  یارجا  رظتنم  نونكا  مدرم  اھتـسایس ، نیا  غالبا  اب 

.دننك ارجا  یریگیپ و  شخب ، رھ  رد  ار ، دوخ  هب  طوبرم  فیاظو  دنوش و  نادیم  دراو  یدج 

1392/12/06 بالقنا ربھر  روضح  رد  اوق  نارس  هسلج  لیکشت 

قیقد تراظن  دوخ  راك  دنور  رب  زین  اوق  زا  كی  رھ  دبای و  همادا  هجیتن ، هب  ندیسر  ات  یندشن ، فقوتم  رمتسم و  تكرح  كی  تروصب  یتمواقم ، داصتقا  یلك  یاھتـسایس  یارجا  دنور  دیاب 

.دنشاب هتشاد 

1392/11/30 « یتمواقم داصتقا   » یلک یاھ  تسایس غالبا 

دمآراك و دھعتم و  یناسنا  یورین  زا  یرادروخرب  همھ ، زا  رت  مھم هدرتسگ و  یاھ  تخاسریز عونتم و  ینغ و  عبانم  رئاخذ و  یدام و  یونعم و  راشرـس  یاھدادعتـسا  اب  یمالـسا  ناریا 

همھ رب  اھنت  هن  دـنك  یوریپ  تسا ، یتمواـقم  داـصتقا  ناـمھ  هك  یمالـسا  یبـالقنا و  گـنھرف  زا  هدـمآرب  یملع  یموب و  یداـصتقا  یوگلا  زا  رگا  تفرـشیپ ، یارب  خـسار  مزع  یاراد 

هكلب دراد ، یم او  ینیـشن  بقع تسكـش و  هب  هدرك ، ییارآ  فص گرزب  تلم  نیا  ربارب  رد  رایع  مامت  یداصتقا  گنج  كی  لیمحت  اب  هك  ار  نمـشد  دـیآ و  یم قئاـف  یداـصتقا  تالكـشم 

ظفح اب  تسا ، شیازفا  هب  ور  نآ  رد  یسایس و ...  یداصتقا ، یلام ، یاھ  نارحب دننام  رایتخا ، زا  جراخ  تالوحت  زا  یـشان  یاھ  ینانیمطا یب تارطاخم و  هك  یناھج  رد  تسناوت  دھاوخ 

تلادع یروانف ، شناد و  هب  یكتم  داصتقا  هلاس ، تسیب  زادنا  مشچ دنس  یـساسا و  نوناق  لوصا  اھ و  نامرآ ققحت  تفرـشیپ و  موادت  فلتخم و  یاھ  هنیمز رد  روشك  یاھدرواتـسد 

.دشخب تینیع  ار  مالسا  یداصتقا  ماظن  زا  شخب  ماھلا یئوگلا  دزاس و  ققحم  ار  ورشیپ  ایوپ و  ارگ ، نورب از و  نورد ناینب ،

یاھ تسایس ًاصوصخ  هتشذگ ، یاھ  تسایس لیمكت  همادا و  رد  هك  یتمواقم  داصتقا  یلك  یاھ  تسایس ماظن ، تحلصم  صیخـشت  عمجم  اب  تروشم  زا  سپ  مزال و  هقادم  اب  نونكا 

.ددرگ یم غالبا  تسا ، یلاع  فادھا  نیا  یوس  هب  روشك  داصتقا  حیحص  تكرح  دربھار  هدش و  نیودت  یھاگن  نینچ  اب  یساسا و  نوناق  لصا ۴۴  یلك 

تـصرف هنیمز و  فلتخم ، یاھ  هصرع یارب  هار  هشقن  نیودـت  مزال و  تاررقم  نیناوق و  هیھت  اب  دـننك و  نآ  یارجا  هب  مادـقا  صخـشم ، یدـنب  نامز اب  گنرد و  یب روشك  یاوق  تسا  مزال 

رد یسایس  هسامح  نوچمھ  زین  ناریا  گرزب  تلم  یداصتقا  هسامح  یھلا  لضف  هب  ات  دنروآ  مھارف  سدقم  داھج  نیا  رد  ار  یداصتقا  نالاعف  همھ  مدرم و  ینیرفآ  شقن یارب  بسانم 

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

1392/11/30 « یتمواقم داصتقا   » یلک یاھ  تسایس غالبا 

، یداھج یدركیور  اب  یتمواقم  داصتقا  یلك  یاھ  تسایـس هلاس ، تسیب زادنا  مشچ دنـس  فادھا  هب  یبایتسد  یداصتقا و  تمواقم  یاھ  صخاش دوبھب  ایوپ و  دـشر  نیمأت  فدـھ  اب 

: ددرگ یم غالبا  ارگ  نورب ورشیپ و  از ، نورد دلوم ، زاس ، تصرف  ریذپ ، فاطعنا 

...

.یلم جیار  ریگارف و  نامتفگ  هب  نآ  لیدبت  یا و  هناسر یشزومآ و  یملع ، یاھ  طیحم رد  هژیوب  نآ  یزاس  نامتفگ  یتمواقم و  داصتقا  داعبا  نییبت  - ٢١

1392/11/30 « یتمواقم داصتقا   » یلک یاھ  تسایس غالبا 

، یداھج یدركیور  اب  یتمواقم  داصتقا  یلك  یاھ  تسایـس هلاس ، تسیب زادنا  مشچ دنـس  فادھا  هب  یبایتسد  یداصتقا و  تمواقم  یاھ  صخاش دوبھب  ایوپ و  دـشر  نیمأت  فدـھ  اب 

: ددرگ یم غالبا  ارگ  نورب ورشیپ و  از ، نورد دلوم ، زاس ، تصرف  ریذپ ، فاطعنا 

...

: دراد لومعم  ارریز  تامادقا  روشك ، تاناكما  همھ  یایوپ  جیسب  یزاس و  گنھامھ  اب  یتمواقم  داصتقا  یلك  یاھتسایس  ققحت  یارب  تسا  فلكم  تلود  - ٢٢

.بسانم تامادقا  یدنفآ و  ناوت  هب  یسرتسد  یارب  یداصتقا  ینف و  یملع ، یاھ  تیفرظ یریگراكب  ییاسانش و  - 

.نمشد یارب  هنیزھ  شیازفا  میرحت و  یاھ  همانرب دصر  - 

.یجراخ یلخاد و  یاھ  لالتخا تارطاخم و  ربارب  رد  ماگنھ  هب  عیرس و  لاعف ، دنمشوھ ، شنكاو  یاھ  حرط هیھت  قیرط  زا  یداصتقا  تارطاخم  تیریدم  - 

1392/11/30 « یتمواقم داصتقا   » یلک یاھ  تسایس غالبا 

، یداھج یدركیور  اب  یتمواقم  داصتقا  یلك  یاھ  تسایـس هلاس ، تسیب زادنا  مشچ دنـس  فادھا  هب  یبایتسد  یداصتقا و  تمواقم  یاھ  صخاش دوبھب  ایوپ و  دـشر  نیمأت  فدـھ  اب 

: ددرگ یم غالبا  ارگ  نورب ورشیپ و  از ، نورد دلوم ، زاس ، تصرف  ریذپ ، فاطعنا 

...

: قیرط زا  روشك  داصتقا  یریذپ  بیسآ  شھاك  تمواقم و  تردق  شیازفا  - ١٢

.ناگیاسمھ هژیوب  ناھج  هقطنم و  یاھروشك  اب  تكراشم  یراكمھ و  شرتسگ  یدربھار و  یاھدنویپ  هعسوت  - 

.یداصتقا یاھ  فدھ زا  تیامح  تھج  رد  یساملپید  زا  هدافتسا  - 

.یا هقطنم یللملا و  نیب یاھ  نامزاس یاھ  تیفرظ زا  هدافتسا  - 

1392/11/28 ناجیابرذآ مدرم  رادید  رد  تانایب 

تـسد هب  میزودـن  ار  مشچ  .نورد  هب  هیكت  ینعی  تسا ؛ یتمواقم  داصتقا  هار  ندومیپ  روشك  تالكـشم  جالع  .دـش  دـھاوخ  غالبا  یتمواـقم  داـصتقا  یاھتـسایس  یدوزب  هللاءاـش  نا

هداعلا قوف ام  یاھتورث  ینیمزریز ؛ یاھتورث  مھ ]  - ] ریظن یب مییوگن  رگا  تسا ، ریظن  مك اـیند  رد  اـم  یناـسنا  یورین  میراد -  یناـسنا  تورث  مھ  میدـنمتورث ، اـم  مییاـناوت ، اـم  نارگید ؛

تـسرھف ی  همھ رد  میروشك  ّْلوا ایند  رد  ام  دـخرچیم ؛ زاگ  تفن و  لُكاك  یور  ایند  زورما  .میرادـن  جایتحا  ایند  هب  ام  دراد ، جایتحا  ام  هب  ایند  هك  یردـق  هب  دراد ؛ جایتحا  ام  هب  ایند  .تسا 

زا ام  دـندروآ ، شرازگ  نم  یارب  یتلود  مرتحم  نیلوئـسم  ًاریخا  .میّلوا  ایند  رد  ام  ام ، زاگ  ریاخذ  ام و  تفن  ریاخذ  هب  هّجوت  اب  متفگ ، دھـشم  رد  لاسما  نم  ار  نیا  .ایند  یاـھروشك  ِدـنلب 

رد زورما  میتشاد ، رارق  ّمود  ی  هدر رد  شیپ -  مین  لاس و  كی  لاس ، كی  ات  دیاش  شیپ -  یدنچ  ات  ام  هك  زاگ  ریاخذ  ظاحل  زا  زورما  .ّلوا  میدش  زورما  ایند ، رد  میدوب  ّمود  هك  مھ  زاگ  ظاحل 

تقو هچ  ات  دـنیایب ، دـنھاوخیم  دـندروآ ؛ موجھ  یجراخ  یاھتكرـش  دـش ، هدـھاشم  یدـنخبل  رادـقم  كی  دـیدید  .دراد  جایتحا  اھنیا  هب  ایند  تسا ، ام  ریاـخذ  نیا  میراد ؛ رارق  ّلوا  ی  هدر

ام هك  یتقو  ات  .دننادب  ار  نیا  تسكش ؛ دھاوخ  مھ  رد  اھنآ  تماقتسا  مینك ، هیكت  نامدوخ  ناوت  یور  رب  ام  هچنانچ  رگا  دننك ؟ تمواقم  ناشدوخ  یزابجل  نیا  یور  اھ  ییاكیرمآ دنناوتیم 

یتقو ات  تفگن -  ای  تفگ  ییاكیرمآ  لوئـسم  نالف  ار  فرح  نالف  دش ، نینچ  رادقم  مادك  دش ، مك  اھمیرحت  زا  رادـقم  مادـك  هك  میـشاب  نیا  لابند  دـشاب ، نارگید  تسد  هب  ناممـشچ 

مھ یدادادـخ  تورث  میتسھ ، یدادعتـسااب  ّتلم  میتسھ ، یگنھرفاب  ّتلم  میتسھ ، یوق  ّتلم  كی  میتسھ ، گرزب  روشك  كی  ام  .میـسریمن  ییاـج  هب  میـشاب -  اـھفرح  نیا  لاـبند 

مھ رارـصا  ّهتبلا  مینكیم ؛ مھ  ناشیاعد  مینكیم ، ناشكمك  مھ  ام  دننك ، راك  دھاوخیم  ناشلد  دنتـسھ ، یزوسلد  نیلوئـسم  هناتخبـشوخ  مھ  نامنیلوئـسم  میراد ؛]  ] هللاءاشام یلا

ضّایف ی  همـشچرس نیا  دننك  یعـس  دـننك ، دامتعا  یلخاد  یورین  هب  دـننك ، دامتعا  مدرم  هب  میھاوخیم  مھ  نیلوئـسم  زا  دـننك ؛ هیكت  یلخاد  یورین  هب  مھ  نیلوئـسم  هك  مینكیم 

.دننك لمع  یروج  نیا دننك ، تكرح  یروج  نیا دیاب  .دش  دھاوخ  زاب  هتسب  یاھرد  ی  همھ دش ، رگا  نیا  دننك ؛ ناشوج  نازورف و  ناشورخ و  لخاد ، رد  ار  یندشن  مامت 

1392/11/19 شترا ییاوھ  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

لئاسم ی  هنیمز رد  مھ  یـسایس ، یعامتجا و  نوگانوگ  لئاسم  ی  هنیمز رد  مھ  داصتقا ، ی  هنیمز رد  مھ  تسا ؛ نورد  هب  هاگن  یلخاد و  یورین  هب  هیكت  دـھدیم ، تاجن  ار  روشك  هچنآ 

یاھشالت مزال ، یاھراك  مزال ، یاھتخاس  هَّللاءاش  نا اھتسایس  نیا  غالبا  لابند  هب ] و [  دش ؛ دھاوخ  غالبا  یكیدزن  ی  هدنیآ رد  مھ  یتمواقم  داصتقا  یاھتسایس  هَّللاءاش  نا .یگنھرف 

تدحو ام  ّتلم  داحآ  هك  تسا  نیا  تسا  مھم  هچنآ  .داد  دھاوخ  همادا  ار  دوخ  هار  ّتلم  و  دـمآ ؛ دـھاوخ  دوجو  هب تسا -  مدرم  تمواقم  هب  یّكتم  هك  یتمواقم -  داصتقا  داجیا  یارب  مزال 
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لباقم رد  یگداتـسیا  تسا ، ینورد  رادتقا  داجیا  ّتلم ، تكرح  ِنتم  زورما  .دنك  شودخم  ار  نتم  نوگانوگ ، یـشاوح  دـنراذگن  ناگبخن  نیلوئـسم ، ّتلم ، داحآ  دـننك ؛ ظفح  ار  ناشدوخ 

.تسا هضراعم  تفلاخم و  یاھنافوط 

1392/06/06 تلود تأیھ  یاضعا  روھمج و  سیئر رادید  رد  تانایب 

عمجم هب  هدش  هداتـسرف  تروشم  یارب  تسا ، هدش  نیودـت یتمواقم ، داصتقا  یاھتـسایس  ی  هعومجم یتمواقم و  داصتقا  ینابم  .یتمواقم  داصتقا  ی  هلئـسم هب  منك  هراشا  نم 

یرت قیمع رت و  لوقعم ًالماك  یانعم  كی  تسین ؛ نتفر  دوخ  كال  رد  یانعم  هب  تسین ، یداصتقا  تضایر  یانعم  هب  یتمواقم  داصتقا  .دننكیم  یـسررب  دـنراد  اجنآ  تحلـصم ، صیخـشت 

مواقم یللملا  نیب یاھدـمورزج  اھنارحب و  لباقم  رد  هك  میروایب  دوجو  هب روشك  رد  ار  یداصتقا  كی  میناوتب  دـیاب  ام  تسا ؛ نیمھ  مھ  جـالع  و  تسا ؛ عاـفد  لـباق  مھف و  لـباق  هك  دراد 

.تسا مزال  نیا  دنیبن ؛ بیسآ  دشاب ،

1392/05/06 نایوجشناد رادید  رد  تانایب 

داصتقا دوخ  هكنیا  اب  .تسا  درُخ  نامرآ  كی  یونعم ] هتفرـشیپ و  لداع و  هنالداع و  ی  هعماـج داـجیا  ،] میتفگ هك  یلبق  ناـمرآ  هب  تبـسن  هك  تسا ؛ یتمواـقم  داـصتقا  رگید ، ناـمرآ  كـی 

وزج شا  همھ اھنیا  ورـشیپ ، ملع  قنور ، رپ  تراجت  رترب ، یزرواشك  رترب ، تعنـص  هعماج ، رد  تمالـس  .دوشیم  فیرعت  یلبق  نامرآ  نآ  لیذ  رد  عقاو  رد  اما  تسا ، یمھم  زیچ  یتمواقم 

وزج یعامتجا ، تلادـع  هب  ندیـسر  .تسا  اھنامرآ  وزج  شا  همھ اھنیا  ملاع ، رد  هطلـس  یـسایس  ی  هموظنم رد  ناھج و  رد  یـسایس  ذوفن  ناـھج ، رد  یگنھرف  ذوفن  .تسا  اـھنامرآ 

.فلتخم تاجرد  رد  هتبلا  دنیاھنامرآ ؛ همھ  اھنیا  اھنیا ، ینعی  نامرآ  دورن ؛ یسرتسد  زا  رود  ِفیرعت  لباق  ریغ  رما  كی  هب  ام  نھذ  نامرآ ، میئوگیم  یتقو  نیاربانب  .تسا  اھنامرآ 

ضرف هك  یا  هعومجم نآ  .دیا  هدرك اھنامرآ  یارب  شالت  دینك ، شالت  هك  اھنیا  زا  مادك  رھ  یارب  امش  .دھدیم  لیكشت  ار  مالسا  ینامرآ  ی  هموظنم اھفدھ ، اھ و  هتـساوخ نیا  ی  هعومجم

.دننكیم ینامرآ  راك  دنراد  همھ  اھنیا  دنكیم ، شالت  مالسا  یایند  رد  یمالسا  یبالقنا و  گنھرف  شرتسگ  ی  هنیمز رد  هك  یا  هعومجم نآ  ای  دنكیم ، راك  یتمواقم  داصتقا  هار  رد  مینك 

1392/05/06 نایوجشناد رادید  رد  تانایب 

؛ دروآ دوجو  هب ار  یعامتجا  یملع و  نوگانوگ  طاشن  روش و  یاھ  هنیمز نیمھ  دوش و  عقاو  یئوجـشناد  یاھطیحم  رد  ثحب  دروم  دـناوتیم  هك  دراد  دوجو  یتاـعوضوم  زورما  نم  رظن  هب 

)...(

ثحب یاج  اھتنم  تسا -  یراذگتـسایس  یارب  هك  یزكارم  رد  هدـش -  یراذگتـسایس  هدـش ، ثحب  هدـش ، فیرعت  هدـش ، راك  هتبلا  .تسا  یمھم  ناونع  یتمواقم ،» داصتقا   » ناونع

هب دناوتیم  ردـقچ  یملع ، عوضوم  كی  یملع ، راك  كی  ناونع  هب  هاگـشناد  تسا ؟ رظن  دروم  یتمواقم  روج  هچ  روشك ، یداصتقا  لئاسم  ی  هنیمز رد  هچ ؟ ینعی  یتمواقم  داصتقا  دراد :

.دریگب رارق  یئوجشناد  یاھثحب  عوضوم  دناوتیم  همھ  اھنیا  دزادرپب ؟ هیضق  نیا 

1392/02/07 روشک دیلوت  شخب  نالاعف  نارگراک و  رادید  رد  تانایب 

ریغ تارظن  رب  ندرک  هیکت  داـصتقا -  رد  صوصخب  اھـشخب ، ی  همھ رد  تسا -  رـضم  مئاد ، روط  هب  یداـصتقا  یاھتـسایس  رییغت  تسا ؛ رـضم  یداـصتقا ، لـئاسم  رد  ندرک  رکف  هّرمزور 

 - دشاب یتمواقم » داصتقا   » یاھتسایس دیاب  داصتقا  یاھتسایس  .تسا  رضم  برغ ، قرش و  یلیمحت  یاھداصتقا  ِیقیرزت  یاھ  هویـش هب  ندرک  دامتعا  تسا ؛ رـضم  یـسانشراک ،

.دوشن مطالتم  ایند  ی  هشوگ نآ  ایند ، ی  هشوگ نیا  رد  نوگانوگ  تارییغت  اب  دنک ؛ یگداتسیا  دناوتب  دشاب ، مواقم  دوخ  ِینورد  تخاس  رد  هک  دشاب  یداصتقا  دیاب  مواقم -  داصتقا  کی 

1392/01/01 یوضر رھطم  مرح  رد  تانایب 

داـصتقا  » تاـئاضتقا زا  یکی  نیا  میراد ؛ هگن  مینک و  ظـفح  نمـشد ، یوس  زا  ریثأـت  لـباق  ریغ  ذوـفن ، لـباق  ریغ  مکحتـسم ، ار  روـشک  مینک  یعـس  هک  تسا  نیا  اـم  ی  همھ ی  هفیظو

نکمم هک  هچنآ  لباقم  رد  دـناوتب  دـیاب  دـشاب ؛ مواقم  دـیاب  داصتقا  .تسا  داصتقا  ندوب  مواقم  مھم ، یـساسا و  نکر  کی  یتمواقم ، داصتقا  رد  .میدرک  حرطم  ام  هک  تسا  یتمواقم »

.دنک تمواقم  دریگب ، رارق  نمشد  ی  هئطوت ضرعم  رد  تسا 

1391/06/02 تلود تأیھ  یاضعا  یروھمج و  سیئر رادید  رد  تانایب 

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

دوخ زا  نم  دراوم ، زا  یضعب  رد  .تسامش  یـساسا  یاھراک  وزج  نیا  دوش ؛ لابند  دیاب  رتشیب  هچرھ  ِساوسو  تقد و  مامتھا و  دیکأت و  اب  لصا 44  یاھتسایس  نیمھ  تسا ؛ مدرم 

قیرط زا  ـالاح  دوشب ؛ یـشخبناوت  یـصوصخ  شخب  هب  هکنیا  یارب  دـینکب  یرکف  دـیاب  بخ ، .دـیآ  یمن وـلج  شا  یناوـت مک رطاـخ  هب  یـصوصخ  شخب  هک  مونـشیم  روـشک  نیلوئـسم 

شیانعم یتمواقم  داصتقا  هرخالاب  .دوش  لاعف  یمدرم ، شخب  یصوصخ ، شخب  هک  دینک  یراک  تسا ، مزال  هک  یقیرط  رھ  زا  تسا ؛ مزال  ِتاررقم  مزال و  نیناوق  قیرط  زا  تساھکناب ،

ماظن روشک و  یداصتقا  عضو  ینعی  .دنک  ادیپ  شھاک  شا  یریذپ بیسآ مھ  دنامب ، ظوفحم  روشک  رد  یداصتقا  دشر  هب  ور  دنور  مھ  هک  میشاب  هتـشاد  یداصتقا  کی  ام  هک  تسا  نیا 

زا هدافتـسا  شطئارـش ، زا  یکی  .دنک  ادیپ  لالتخا  دنیبب و  بیـسآ  رتمک  دوب ، دھاوخ  فلتخم  یاھلکـش  هب  یگـشیمھ و  هک  نانمـشد  یاھدنفرت  لباقم  رد  هک  دشاب  یروج  یداصتقا 

.دوش هدافتسا  اھ  هیامرس زا  مھ  دینک ، هدافتسا  دنھدیم ، نارظنبحاص  هک  یئاھراکھار  اھ و  هشیدنا اھرکف و  زا  مھ  تسا ؛ یمدرم  یتلود و  یاھتیفرظ  ی  همھ

ًاعقاو .دش  هراشا  تسا ، یداصتقا  دسافم  یداصتقا و  نیدسفم  یریگیپ  زا  یـشان  هک  یثداوح  نیا  زا  یخرب  هب  ناتـسود  تانایب  رد  هتبلا  .دوش  هداد  نادـیم  ًاعقاو  دـیاب  مھ  مدرم  هب 

مدرک و ثحب  هیـضق  نیا  هب  عجار  نم  هک  مھ  شیپ  لاس  دنچ  نامھ  .تسا  یندشن  ًاعقاو  نیا  مینکن ؛ هزرابم  یداصتقا  دـسافم  اب  اما  مینکب ، یوق  تسرد و  ِیداصتقا  راک  ام  دوشیمن 

اب ی  هزرابم نودـب  میـشاب ، هتـشاد  یمدرم  ملاس  راک  یمدرم و  یراذـگ  هیامرـس میناوتیم  اـم  دوشن  روصت  هک  متـشاد ، هجوت  هتکن  نیمھ  هب  متفگ ، روشک  نیلوئـسم  هب  ار  یبلاـطم 

هک یناسک  رثکا  نوچ  هن ، میـشاب ؛ هتـشاد  مک  ار  مدرم  یراذـگ  هیامرـس مدرم و  تکراشم  ام  هک  دوشیم  بجوم  یداصتقا  دـسافم  اب  ی  هزرابم هک  دوشن  روصت  و  یداـصتقا ؛ دـسافم 

نیبزیر و نیبزیت ، یاھمـشچ  اب  دـیاب  .دـنوشیم  ادـیپ  ملاسان  یاھمدآ  مھ  رفن  ود  یکی  الاح  دنتـسھ ؛ یملاس  نامدرم  دـنملاس ، راک  لھا  دـنوشب ، یداـصتقا  نادـیم  دراو  دـنھاوخیم 

مھ دینک ؛ تبقارم  دیاب  ار  نیا  .دریگن  ماجنا  یعقاو  ِینیرفآراک  اما  دنریگب ، یکناب  تالیھـست  ینیرفآراک  راک و  داجیا  لاغتـشا و  داجیا  ناونع  هب  دنیاین  یناسک  هک  دـینک  تبقارم  نیبرود 

.تسا یمزال  رایسب  راک  کی  اجنیا  رد  هیئاضق  ی  هوق هیرجم و  ی  هوق یراکمھ  نم  رظن  هب  .دنک  تبقارم  هیئاضق  ی  هوق مھ  دینک ، تبقارم  امش 

، تلود لخاد  زا  مھ  فرط  نآ  زا  نکیل  تسا ؛ یبوخ  یاھرامآ  دـنھدیم ، نایاقآ  هک  یئاھرامآ  بخ ، .یزرواشک  تعنـص و  تسا ؛ یلم  دـیلوت  زا  تیامح  یتمواقم ، داصتقا  رگید  نکر  کـی 

مھ امش  دوخ  دسریم ، ام  هب  ینوگانوگ  یاھشرازگ  دراد -  دوجو  عیانص  یلیطعت  اھاج  یـضعب  رد  دنراد ، لالتخا  دنلکـشم ، راچد  اھ  هناخراک یـضعب  هک  دنیوگیم  ام  هب  نیلوئـسم  دوخ 

ار نیا  دـیاب  بخ ، دـسریم -  ام  تسد  هب  هک  تسھ  مھ  امـش  دوخ  یاھـشرازگ  تسین ؛ نارگید  یاھـشرازگ  هب  نم  ءاکتا  اما  مراد ، مھ  رگید  یاھـشرازگ  نم  ینعی  دـیھدیم ؛ شرازگ 

رد ار  یرتھب  عضو  یداصتقا ، قنور  ظاحل  زا  زورما  امـش  دوبیمن ، ناویل -  یلاخ  ی  همین نآ  ینعی  هیـضق -  مود  شخب  نیمھ  هچنانچ  رگا  .دـنکیم  لاکـشا  داـجیا  ًاـعبط  اـھنیا  .درک  جـالع 

.درک هیکت  یتسیاب  نیا  هب  تسام و  داصتقا  یازنورد  ِشخب  نآ  یلم ، دیلوت  زا  تیامح  هرخالاب  .دشیم  مدرم  هب  یرتشیب  یاھکمک  دیدرکیم و  هئارا  روشک 

بوخ مھ  ناشلاغتـشا  تسا ، بوخ  مھ  ناشراک  تسا ، بوخ  مھ  ناش  یھددوس دنبوخ و  دنلاعف ، ام  گرزب  یاھدحاو  هناتخبـشوخ  هتبلا  .دینک  لاعف  ار  طسوتم  کچوک و  یاھدـحاو 

نکیل تسا -  بوخ  نام  یروجنیا ی  هدمع تالوصحم  نامدالوف ، لوصحم  نامنامیـس ، لوصحم  دیتفگ ، هک  روط  نامھ  اذل  تسا -  روجنیا  ناشعـضو  ام  گرزب  یاھدحاو  ی  هدمع تسا ؛

.دراد میقتسم  تاریثأت  مدرم  یگدنز  رد  اھنیا  تسا ، مھم  یلیخ  اھنیا  دیشاب ؛ کچوک  طسوتم و  یاھدحاو  رکف  هب  دیاب 

.درک تیریدم  تسرد  ار  یزرا  عبانم  دیاب  ًاعقاو  .دینک  راک  دیاب  یلیخ  دینک ، تقد  هلئسم  نیا  یور  .دیراد  هجوت  نایاقآ  الاح  بخ ، هک  تسا ؛ یمھم  ی  هلئسم مھ  یزرا  عبانم  ی  هلئسم

رگید روج  کی  دعب ، زور  ود  ای  ادرف  دش ؛ هتفگ  روج  کی  لوئـسم ، کی  لوق  زا  اھ  همانزور رد  ینعی  .دـش  رداص  تلود  زا  ینوگانوگ  یاھفرح  مھ  هنیمز  نیا  رد  هیاپ ؛ زرا  هب  دـش  هراشا  الاح 

.دوشب قیقد  تیریدم  دیاب  یزرا  عبانم  لاح  رھ  هب  .دینک  لابند  ار  هلئسم  دوش و  یراشفاپ  میمصت  نآ  یور  دوش ، هتفرگ  عطاق  میمصت  کی  ًاعقاو  .دتفیب  قافتا  نیا  دیراذگن  .دش  هتفگ 

هنوگچ الاح  بخ ، .تسا  روشک  رد  یمھم  ی  هیضق یور ، هدایز فارـسا و  ی  هیـضق نیا  .دوش  تیریدم  دیاب  مھ  فرـصم  .تسا  فرـصم  تیریدم  یتمواقم ، داصتقا  رد  مھ  هلئـسم  کی 

امیس ادص و  مھ  هنیمز ، نیا  رد  ًاعقاو  .تساھ  هناسر ی  هدھع هب  رتشیب  شا  یزاس گنھرف .تسا  مزال  مھ  یلمع  مادقا  تسا ، مزال  مھ  یزاس  گنھرف تفرگ ؟ ار  فارسا  یولج  دیاب 

، میتسھ یمالسا  میھافم  هب  دنم  هقالع ِناملـسم  تلم  کی  ام  .دینک  یزاس  گنھرف دیاب  .دنراد  تیلوئـسم  رگید  یاھ  هاگتـسد مھ  دراد ، تیلوئـسم  همھ  زا  شیب  لوا و  ی  هجرد رد 
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نم اھامـش  یاھـشرازگ  رد  .دوش  زاغآ  دـیاب  تلود  دوخ  زا  نم  رظن  هب  مھ  شا  یتایلمع شخب  میفارـسا ! لھا  نام  یگدـنز رد  هنافـسأتم  ام  و  هدـش ، عنم  فارـسا  مالـسا  رد  ردـقنیا 

شدوخ تلود  .دیریگب  یدج  ار  نیا  تسا ؛ مزال  نیا  بوخ ، رایسب  دنک ؛ یئوج  هفرص دھاوخیم  تسا و  یئوج  هفرص ددصرد  تلود  هک  دندرک  راھظا  ناتسود  زا  یـضعب  مھ  الاح  مدناوخ ،

، یئوج هفرص .دینک  یئوج  هفرص فرصم ، راک  رد  ًاتقیقح  .تسا  تلود  گرزب ، ی  هدننک فرـصم کی  نوگانوگ ، لئاسو  ات  دیریگب  نیزنب  زا  امـش  .تسا  یگرزب  رایـسب  ی  هدننک فرـصم کی 

.تسا یمھم  مزال و  رایسب  زیچ 

هک یا  هرمزور مالقا  نیمھ  رگا  دوشیم ، هدیرخ  یدیدج  زیچ  رگا  دریگیم ، ماجنا  یدیدج  راک  رگا  امش ، ی  هناخترازو رد  امش ، هاگتسد  رد  .دیھدب  تیمھا  مھ  یلخاد  تادیلوت  فرصم  هب 

دیئوگب دینک و  عونمم  ًالـصا  .دوشیم  یگرزب  یلیخ  ملق  کی  نیا ، دوخ  دیـشاب ؛ هتـشاد  نیا  رب  رارـصا  دشاب ؛ لخاد  زا  شا  همھ دـینک  یعـس  دوشیم ، هیھت  تسا ، هناخترازو  زاین  دروم 

.دنک کمک  دناوتیم  اھنیا  نم  رظن  هب  .دنک  فرصم  یجراخ  سنج  هناخترازو  نیا  رد  درادن  قح  سک  چیھ 

یئاھتبحص دندمآ و  اجنیا  ناضمر  هام  دندوب ، لاعف  ناینب  شناد یاھتکرش  باب  رد  هک  یناسک  زا  یضعب  .تسا  ناینب  شناد داصتقا  یتمواقم ، داصتقا  لصفرـس  رد  رگید  ی  هلئـسم کی 

.تسا یشخبدیما  زاب و  ی  هداج یلیخ  ناینب  شناد یداصتقا  یاھتیلاعف  ناینب و  شناد یاھتکرش  شخب  نیا  .دنا  هداد ماجنا  یبوخ  یاھراک  دنیب  یم ناسنا  هناتخبشوخ  بخ ، .دندرک 

نیا هب  مولع -  تازو  هچ  تراجت ، ندعم و  تعنص و  ترازو  هچ  دنکیم -  ادیپ  طابترا  شخب  نیا  هب  ناشراک  هک  تلود  رد  لوئسم  ناتـسود  نم  رظن  هب  .دنتـشاد  مھ  یئاھ  هیالگ اھنآ  هتبلا 

دروم نیا  رد  دنناوتیم  هک  میراد  یا  هتسجرب یاھدادعتسا  ام  .تسا  یبوخ  رایسب  ی  هنیمز .دننک  فرطرب  ار  اھنآ  دنونشب و  ار  ناشاھ  هیالگ دنزادرپب و  ناینب  شناد یاھتکرش  ی  هلئـسم

.دننک کمک 

1391/05/16 نایوجشناد رادید  رد  تانایب 

داصتقا هب  تبـسن  کیمداکآ  یھاگـشناد و  نییبت  کی  ًاعقاو  رگا  .مدرکن  ار  یمجاھت  داصتقا  رکف  هدنب  .درادن  یبیع  دـندرک ؛ حرطم  ار  یمجاھت » داصتقا  ، » یداصتقا لئاسم  ی  هنیمز رد 

داـصتقا هتبلا  .هدوب  یتمواـقم  داـصتقا  هدیـسر ، اـم  رظن  هب  هک  هچنآ  .مینک  حرطم  مھ  ار  نآ  دراد ؟ یلاکـشا  هچ  دراد ، دوجو  یتمواـقم -  داـصتقا  لـمکم  ناـشیا ، لوـق  هب  یمجاـھت - 

نآ ینعی  یتمواقم  داصتقا  هن ، دـشاب ؛ یعفادـت  یاھراک  کی  ماجنا  طقف  دوخ و  رود  ندیـشک  راصح  شیانعم  یتمواقم  داصتقا  هک  تسین  روجنیا  تسین ؛ یفن  ی  هبنج طقف  یتمواـقم 

یمومع ی  هبلاطم کی  تسا ، رکف  کی  نیا  .دنـشاب  هتـشاد  ار  ناشدوخ  یئافوکـش  دـشر و  مھ  راشف  طئارـش  رد  ّیتح  هک  دـھدیم  هزاجا  دـھدیم و  ناکما  تلم  کی  هب  هک  یداصتقا 

؛ دینک صخشم  ار  شدودح  دینک ؛ نییبت  ار  یتمواقم  داصتقا  ی  هدیا نیمھ  یھاگـشناد ، نابز  اب  بوخ ، رایـسب  دیتسھ ؛ نادداصتقا  دیتسھ ، داتـسا  دیتسھ ، وجـشناد  امـش  .تسا 

.دشاب روشک  کی  یئافوکش  دشر و  ی  هدننک نیمضت  دناوتیم  دیدش  یاھتموصخ  اھ و  ینمشد طئارش  رد  میرحت ، طئارش  رد  راشف ، طئارش  رد  هک  یداصتقا  نآ  ینعی 

1391/05/08 ناینب شناد یاھ  تکرش نالوئسم  نارگشھوژپ و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

شالت دیاب  یلام ، یاھ  یئاناوت ظاحل  زا  هچ  یملع ، ظاحل  زا  هچ  دـنراد ، ار  راک  نیا  دادعتـسا  یئاناوت و  هناتخبـشوخ  هک  یمدرم  داحآ  مھ  یتلود ، یاھ  هاگتـسد مھ  اھ ، هاگـشناد مھ 

تیعقاو کی  نیا  تسین ؛ راعـش  کی  نیا  یتمواقم ،» داصتقا   » میدرک ضرع  ام  هک  نیا  .دـننک  لمع  نآ  هب  دنـسانشب و  ار  دوخ  ساسح  یخیراـت  عطقم  دوخ و  ناـمز  تیلوئـسم  دـننک 

اھـضراعم و اھقفا ، نیا  تمـس  هب  تکرح  هک  تسا  یھیدب  بخ ، .مینکیم  هدھاشم  نامدوخ  لباقم  رد  ار  یـشخبدیون  دنلب و  رایـسب  یاھقفا  ام  .دـنکیم  تفرـشیپ  دراد  روشک  .تسا 

رد اھ  هضراعم نیا  .تسا  یللملا  نیب یضعب  تسا ، یا  هقطنم یضعب  دراد ؛ یسایس  یاھ  هزیگنا یضعب  دراد ، یداصتقا  یاھ  هزیگنا اھ  هضراعم نیا  زا  یضعب  .دراد  مھ  یئاھ  هضراعم

یال هبال رد  نکیل  تسھ -  اھنیا  یتاغیلبت -  یاھراشف  میرحت ، ریغ  میرحت ، یـسایس ، یاھراشف  دینکیم ؛ هدـھاشم  هک  ینوگانوگ  یاھراشف  نیمھ  هب  دوشیم  یھتنم  مھ  یدراوم 

؛ دناسرب رظن  دروم  ی  هطقن نآ  هب  ار  شدوخ  دـنک و  روبع  اھراخ  نیا  طسو  زا  تسانب  هک  دراد  دوجو  مھ  یئاھمیمـصت  اھتمھ و  راوتـسا و  یاھماگ  اھراخ ، نیا  طسو  رد  تالکـشم ، نیا 

.تسا یروجنیا  نالا  روشک  عضو 

1391/05/08 ناینب شناد یاھ  تکرش نالوئسم  نارگشھوژپ و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ینعی تسا ؛ یتمواقم  داصتقا  یطئارـش ، نینچ  کی  رد  داصتقا  تیـصاخ  تسا و  داـصتقا  اـم ، یاھـشخب  زا  یکی  .مینک  ءاـفیا  ار  نآ  میـسانشب و  ار  ناـمدوخ  شقن  مادـک  رھ  دـیاب  اـم 

یتمواقم داصتقا  نیا  دناوتیم  هک  یمھم  یاھشخب  زا  یکی  نم  رظن  هب  .میراد  ام  هک  ینانمشد  نمشد ؛ تثابخ  نمشد ، ینکـشراک  لباقم  رد  تمواقم  اب  دشاب  هارمھ  هک  یداصتقا 

.درک لابند  دیاب  ار  نیا  تسا ؛ یتمواقم  داصتقا  یاھ  هفلؤم نیرترثؤم  زا  یکی  رھاظم و  نیرتھب  زا  یکی  نیا  تسا ؛ ناینب  شناد یاھتکرش  نیمھ  تسامش ؛ راک  نیمھ  دنک ، رادیاپ  ار 

1391/05/03 ماظن نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

دنُک هبرح  نیا  طقف  هن  دـنکب ، هناربدـم  تمواقم  اـھزیچ -  نیا  زا  اـھمیرحت و  نیمھ  لـباقم  رد  هلمج  زا  نمـشد -  یاـھراشف  لـباقم  رد  روشک  رگا  هک  تسا  نیا  مھ  رگید  تیعقاو  کـی 

نیا .درک  دھاوخ  روبع  هھرب  نیا  زا  روشک  تسا ؛ هھرب  کی  نیا  تسا ، هاگرذگ  کی  نیا  نوچ  تشاد ؛ دھاوخن  دوجو  رگید  یئاھزیچ  نینچ  رارکت  ناکما  مھ  هدـنیآ  رد  هکلب  دـش ، دـھاوخ 

اب یتسیابردور و  اب  راشف و  اب  روز و  اب  ار  نارگید  .تسین  اھمیرحت  نیا  زا  عفن  یذ سک  چیھ  یتسینویھـص ، میژر  زج  اکیرمآ و  زج  دننکیم ، میرحت  دننکیم ، دیدھت  اھنآ  نالا  هک  یئاھزیچ 

ات تسیب  دندش  روبجم  هک  تسا  نیا  مھ  شدھاش  تسا -  یتدم  کی  دنک -  ادیپ  همادا  یلیخ  دناوتیمن  یتسیابردور  راشف و  روز و  هک  تسادیپ  بخ ، .دندرک  نادـیم  دراو  اھزیچ  نیا 

ام هک  هزادـنا  نامھ  ای  میھاوخب  ام  هک  هچنآ  زا  شیب  و  دنتـسین ، لیام  ناشدوخ  دـندشن ، ءانثتـسا  هک  مھ  ینارگید  دـننک ! ءانثتـسا  اھنیا  لاثما  یتفن و  یاـھمیرحت  نیمھ  زا  ار  روشک 

.درک تمواقم  یتسیاب  نیاربانب  .دندرگیم  لح  هار لابند  اھنآ  میھاوخیم ،

1391/05/03 ماظن نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

یـضعب رد  عقاو  رد  هک  یفنم -  یاھتیعقاو  دروم  رد  .دشاب  ام  مشچ  یولج  هدـننک  قیوشت یاھتیعقاو  دـشاب ؛ ام  مشچ  یولج  اھنامرآ  مینک ؛ هاگن  دـید  نیا  اب  ار  روشک  لئاسم  دـیاب  ام 

یساسا و ی  هلئسم هلئسم ، .مینکن  یراگنا  هداس یراگنا و  لھس میریگن ، مک  تسد ار  نمـشد  ناوت  هتبلا  .میوشن  هابتـشا  راچد  تسا -  یئامن  تیعقاو تسا ، یزاس  تیعقاو دراوم 

نادیضایر امش  .دینک  لح  ار  هلئسم  دیربب و  راک  هب  ار  ناتشالت  هلئـسم  نیا  رـس  رب  دنک ، لح  ار  یـضایر  مھم  ی  هلئـسم کی  دھاوخیم  هک  ینادیـضایر  کی  لثم  امـش  .تسا  یمھم 

رد مھ  هیحور  نیمھ  هک  دـنکیم  هدـھاشم  ناـسنا  هناتخبـشوخ  .دـینک  دروـخرب  نوگاـنوگ  لـئاسم  اـب  دـیاب  یروـجنیا  .تسا  یـضایر  ی  هلئـسم کـی  مھ  نیا  دـیتسھ ؛ یدادعتـسااب 

.درک هاگن  دید  نیا  اب  دیاب  داصتقا  ی  هلئسم هب  .دراد  دوجو  نوگانوگ  یاھ  هاگتسد

روشک رب  یداصتقا  راشف  نمـشد ، فدـھ  هک  دـننزب  سدـح  دنتـسناوتیم  دـندوب ، نوگانوگ  لئاسم  رظان  هک  یناسک  ی  همھ .میدرک  حرطم  ار  یتمواقم » داصتقا   » شیپ لاس  دـنچ  ام 

رب هک  دوب  نیا  نمـشد  فدھ  .تسا  یمھم  ی  هطقن اھنآ  یارب  ام  روشک  داصتقا  .دنوش  زکرمتم  روشک  داصتقا  یور  رب  دنھاوخیم  اھنیا  هک  دادـیم  ناشن  اھ  یحارط دوب و  مولعم  .تسا 

یمالسا ماظن  زا  دنوشب ، هدزلد  دنوش ، لکشم  راچد  مدرم  دوش ، رطخ  لالتخا و  راچد  یلم  هافر  ًاعبط  دنزب ، همطل  لاغتـشا  هب  دنزب ، همطل  یلم  دشر  هب  دوش ، زکرمتم  داصتقا  یور 

.دنک هدھاشم  تسناوتیم  ناسنا  ار  نیا  دوب ؛ سوسحم  نیا  و  تسا ، نیا  نمشد  یداصتقا  راشف  فدھ  دنوش ؛ ادج 

دناوتیم مدآ  مھ  دعب  دننکیم ؛ یریگیپ  ار  داصتقا  ی  هلئسم دنراد  اھنیا  هک  متفگ  لاس  لوا  ِینارنخس  رد  مالّسلا ) ةالـّصلا و  هیلع   ) اضرلا یـسوم نب یلع رھطم  نحـص  رد  لاس ٨۶  نم 

، فارـسا زا  یریگولج  ی  هلئـسم فرـصم ، یوگلا  حالـصا  ینعی  داـصتقا ؛ لـئاسم  ی  هنیمز رد  لـماک  ی  هموظنم کـی  داـجیا  یارب  دوب  یئاـھ  هقلح لاـس  یاھراعـش  نیا  هک  دـنک  ضرف 

؛ میدرکن حرطم  رذگدوز  یاھراعش  ناونع  هب  ار  اھنیا  ام  .یناریا  ی  هیامرس راک و  زا  تیامح  یلم و  دیلوت  لاسما  و  یداصتقا ، داھج  ی  هلئسم فعاضم ، راک  فعاضم و  تمھ  ی  هلئـسم

.میشاب هار  نیا  لابند  دیاب  ام  .دربب  شیپ  ار  ام  دناوتیم  دنک ؛ یھدناماس  داصتقا  ی  هنیمز رد  ار  روشک  یمومع  تکرح  دناوتیم  هک  تسا  یئاھزیچ  اھنیا 

1391/05/03 ماظن نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

لصا یاھتسایس  نیا  .تسا  یتمواقم  داصتقا  تامازلا  وزج  داصتقا ، ندرک  یمدرم  .دراد  یتامازلا  یتمواقم  داصتقا  هتبلا  .تسا  مھم  یتمواقم  داصتقا  تسا ؛ مھم  داصتقا  ی  هلئسم

؛ درک دنمناوت  دیاب  ار  یـصوصخ  شخب  .دوشب  دیاب  یرتشیب  یاھـشالت  هتفرگ و  ماجنا  یئاھراک  هتبلا  .دریگب  ماجنا  دیاب  راک  نیا  و  دروایب ؛ دوجو  هب  لوحت  کی  دناوتیم  دش ، مالعا  هک   ۴۴
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 - هیئاضق ی  هوق هننقم و  ی  هوق لثم  دننک -  کمک  دـنناوتیم  هک  یئاھ  هاگتـسد روشک و  یتلود  یاھ  هاگتـسد روشک ، یکناب  متـسیس  مھ  دـنوشب ، قیوشت  یداصتقا  تیلاعف  هب  مھ 

.دنوش داصتقا  نادیم  دراو  مدرم  هک  دننک  کمک 

1391/05/03 ماظن نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

، دراد دوجو  زورما  هک  تصرف  نیمھ  زا  میناوتب  رگا  ام  .تساـم  ی  هلاـس دـص  موش  ثاریم  یگتـسباو ، نیا  .تسا  یتمواـقم  داـصتقا  تاـمازلا  زا  رگید  یکی  تفن  هب  یگتـسباو  شھاـک 

زا ناینب  شناد عیانـص  زورما  .میا  هداد ماجنا  داصتقا  ی  هنیمز رد  ار  مھم  تکرح  نیرتگرزب  مینک ، نیزگیاج  یرگید  یازدـمآرد  ِیداصتقا  یاھتیلاعف  اب  ار  تفن  مینک  شالت  مینک و  هدافتـسا 

هب میورب  میرامگب ؛ نیا  رب  ار  تمھ  .دـنک  رپ  ار  ألخ  نیا  دـناوتیم  هک  دراد  دوجو  روشک  رد  ینوگانوگ  یاھتیفرظ  .دـنک  رپ  یدایز  نازیم  ات  ار  ـألخ  نیا  دـناوتیم  هک  تسا  یئاـھراک  ی  هلمج

.مینک مک  ار  نامدوخ  یگتسباو  تسا ، نکمم  هچرھ  هک  نیا  تمس 

1391/05/03 ماظن نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

داحآ مھ  یتلود ، ریغ  یاھ  هاگتسد مھ  یتلود ، یاھ  هاگتسد مھ  .ریذبت  فارسا و  زا  زیھرپ  لداعتم و  فرصم  ینعی  تسا ؛ یتمواقم  داصتقا  ناکرا  زا  یکی  فرصم ، تیریدم  ی  هلئسم

یداھج تکرح  کی  نمـشد  لباقم  رد  کشالب  فرـصم ، رد  لداعت  ی  هظحالم فارـسا و  زا  زیھرپ  زورما  .تسا  داھج  ًاعقاو  نیا  هک  دـننک ؛ هجوت  هلئـسم  نیا  هب  دـیاب  اھ  هداوناخ مدرم و 

.دراد ار  ّهللا  لیبس یف داھج  رجا  نیا  هک  دنک  اعدا  دناوتیم  ناسنا  تسا ؛

 - دنـشاب هتـشاد  هجوت  یتـلود  یاـھ  هاگتـسد ی  همھ ار  نیا  مینک ؛ هدافتـسا  یلخاد  دـیلوت  زا  اـم  هک  تسا  نیا  فرـصم  تیریدـم  فرـصم و  رد  لداـعت  ی  هلئـسم نیا  ِرگید  دـعُب  کـی 

فرـصم رب  ار  یلخاد  دیلوت  فرـصم  مھ  مدرم  داحآ  .دنرامگب  نیا  رب  ار  تمھ  دننکن ؛ فرـصم  ار  یناریا  ریغ  دیلوت  چیھ  دـننک  یعـس  هناگ -  هس یاوق  هب  طوبرم  یتیمکاح ، یاھ  هاگتـسد

حیجرت دـنوریم -  یجراخ  یاھکرام  لابند  فلتخم  یاھ  هنیمز رد  ندرک ، یئامندوخ  یارب  نداد ، زپ  یارب  ناشن ، مان و  یارب  طـقف  یـضعب  هک  یجراـخ -  فورعم  یاـھکرام  اـب  یئاـھالاک 

.دندنبب ار  یجراخ  یاھالاک  فرصم  هار  مدرم  دوخ  .دنھدب 

1391/05/03 ماظن نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

فرـصم زورما  دشیمن ، یدنب  هیمھـس نیزنب  هچنانچ  رگا  .داد  باوج  دندرک ، هراشا  هک  نیزنب  یدنب  هیمھـس ی  هلئـسم نیمھ  .دـھدیم  باوج  یتمواقم » داصتقا   » یاھحرط ام  رظن  هب 

یزاین نوریب  هب  چـیھ  هک  دـشاب  یروج  دـیاب  ّیتح  .تسھ  یبوخ  یلیخ  دـح  کی  رد  زورما  بخ ، هک  دـننک ؛ لرتنک  ار  نیا  دنتـسناوت  .تفریم  رتـالاب  زور  رد  رتیل  نویلیم  دـص  زا  اـم  نیزنب 

.تسا روشک  زاین  دروم  هک  یئاھزیچ  ی  هیقب .درک و  یثنخ  ار  نیزنب  میرحت  یتمواقم  داصتقا  دنتشاد ؛ همانرب  رد  ار  نیزنب  میرحت  .تسین  ّهللدمحلا  هک  دشابن ،

دـشر ی  هیام اھنیا  دوش ؛ هافر  بجوم  مھ  و  لاغتـشا -  رد  دیلوت ، رد  دنک -  داجیا  قنور  مھ  دناوتیم  اھنیا  هک  تسا ؛ یلم  داصتقا  هب  نداد  لکـش  تھج  رد  مھ  اھ  هنارای ندرک  دـنمفدھ 

ماجنا هب  یتسیاب  راک  نیا  .دنکیم  ادـیپ  یللملا  نیب یوربآ  یقیقح و  رادـتقا  ایند  رد  روشک  کی  دـیلوت ، دـشر  اب  .تسا  روشک  کی  رادـتقا  ی  هیام روشک ، یداصتقا  دـشر  روشک ، دـیلوت 

.دسرب

1391/05/03 ماظن نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

ناسنا یرتمک  ی  هلصاف اب  هناتخبشوخ  زورما  دیـشکیم ، لوط  یدامتم  یاھلاس  هک  یئاھحرط  .دوشب  هدافتـسا  رثکادح  دیاب  نامز  زا  .تاناکما  عبانم و  نامز و  زا  یرثکادح  ی  هدافتـسا

.درک تیوقت  روشک  رد  ار  نیا  دیاب  .دیسر  یرادرب  هرھب هب  هام  هدجھ  فرظ  رد  لاس ، ود  فرظ  رد  هناخراک  نالف  هک  دنیب  یم

تمواقم هب  دوشیم و  دراو  یتمواقم » داصتقا   » هب هک  تسا  یئاھ  هبرـض وزج  تاررقم ، رییغت  هعاسلا و  قلخ یاھمیمـصت  .تسا  یـساسا  یاھراک  زا  یکی  همانرب ، ساـسا  رب  تکرح 

دروم یب یاھرییغت  بذبذت و  راچد  ینامز  رھ  رد  روشک  یداصتقا  یاھتـسایس  دنراذگن  دنـشاب ؛ هتـشاد  هجوت  دـیاب  مرتحم  سلجم  مھ  مرتحم ، تلود  مھ  ار ، نیا  .دـنزیم  هبرـض  تلم 

.دوش

1390/05/19 نایوجشناد زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هک تسا  یزیچ  نامھ  قیمع ، یاھراک  روجنیا  .تسا  یبلاج  رایـسب  راک  .هدش  لیکـشت  یتمواقم  داصتقا  رد  قیقحت  یارب  یئوجـشناد  داتـس  کی  هک  دـنداد  عالطا  ناتـسود  زا  یکی 

امش راک  هب  ًاعطق  ددنـسپن ، ای  دیاین  وا  راک  هب  ای  دروخن  مھ  لوئـسم  هاگتـسد  نآ  درد  هب  رگا  اھقیقحت  نیا  .دینک  قیقحت  دینک ، هعلاطم  دینک ، رکف  دیاب  امـش  .دراد  جایتحا  نآ  هب  روشک 

.تسا یبلاج  رایسب  راک  نیا ، .دروخیم  امش  درد  هب  دیآ و  یم

ی هزیگنا نیا  .تسا  یمھم  یاھراک  رایسب  اھنیا  .دننکیم  راک  اھ  هنیمز نیا  رد  هدش و  لیکشت  یا  یتاعلاطم زکرم  فیرش  هاگشناد  رد  هک  دنداد  عالطا  ناتـسود  زا  رگید  یکی  نینچمھ 

.تسا مھم  روشک  ی  هدنیآ یارب  یلیخ  روکف ، وجشناد و  ناوج 

حرطم داھنـشیپ و  هک  هچنآ  زا  یا  هراپ یداصتقا ، لئاسم  ی  هنیمز نیمھ  رد  منکب ؛ ضرع  امـش  هب  نم  مھ  ار  نیا  .تسا  تسرد  ًالماک  اھنآ  زا  یـضعب  دـش ، هتفگ  هک  یئاھلح  هار هتبلا 

رھ هب  .تسین  ینتفگ  ای  دسریمن ، عالطا  هب  ای  اھمادقا  ی  همھ اھتنم  دننکیم ؛ مادقا  دننکیم ، یریگ  میمصت دننکیم ، راک  شا  هرابرد تسھ ؛ نیلوئـسم  رظن  دم  هک  میراد  عالطا  ام  دش ،

.دشابن نیلوئسم  نآ  رظن  دم  رد  یداصتقا  لئاسم  هک  تسین  روجنیا  لاح 

1389/06/16 روشک رسارس  نانیرفآراک  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

اب دـھاوخیم  هک  ایند  رد  دراد  دوجو  ینمـشد  .میراد  رارق  یناھج  راشف  کی  لباقم  رد  زورما  اـم  هک  تسا  نیا  تسا ، مھم  ینیرفآراـک  تسا ، مھم  ناـمارب  راـک  زورما  هک  اـم  ِمود  لـیلد 

همھ نیا  اب  یبوخ ، نیا  هب  روشک  کی  .تسا  نیا  فدـھ  .روشک  نیا  هب  دـنادرگرب  ار  شدوخ  ینمیرھا  ی  هطلـس دـینادیم ، اھامـش  هک  یئاھراک  نیا  اب  میرحت و  اـب  یداـصتقا و  راـشف 

ماظن عقاو  رد  دـندوب -  اھ  یئاکیرمآ زور  کی  دـندوب ، اھـسیلگنا  زور  کی  هدوب ؛ ایند  رد  یتردـق  کی  نیگن  ریز  تاناکما ، ی  همھ اب  یـشیجلا ، قوس تیعقوم  نیا  اـب  یعیبط ، عباـنم  عباـنم ،

دھاوخیم هطلس  .هدرک  هاتوک  ار  اھنیا  تسد  بالقنا  روشک ؛ نیا  رب  دندوب  طلسم  اھنیا  تسا -  یروتارپما  نیا  زا  یا  هشوگ کی  اکیرمآ  الاح  .هطلس  یروتارپما  هطلس ، هاگتـسد  هطلس ،

، میدرک لح  ار  یا  هتـسھ یژرنا  ی  هلئـسم ام  رگا  دـننکیم  لایخ  هک  یناسک  نآ  .تسا  هناھب  یا  هتـسھ یژرنا  ی  هلئـسم .تسا  نیا  یارب  اھـشالت  نیا  ی  همھ .روشک  نیا  هب  ددرگرب 

هناھب اھنیا  هک  دننکیم ، حرطم  ار  نوگانوگ  لئاسم  دننکیم ، حرطم  ار  رـشب  قوقح  ی  هلئـسم دننکیم ، حرطم  ار  یا  هتـسھ یژرنا  ی  هلئـسم .دننکیم  اطخ  دـش ، دـھاوخ  لح  تالکـشم 

ام دنیوگیم  .تسا  یداصتقا  میرحت  نیمھ  مھم  یاھراک  زا  یکی  .دننزب  نیمز  ار  بالقنا  دنھاوخیم  دـنروایب ؛ رد  وناز  هب  ار  تلم  کی  دـنھاوخیم  تسا ، راشف  ی  هلئـسم هلئـسم ، .تسا 

میراد یمالسا  یروھمج  تلود  رطاخ  هب  ام  اقآ  دیوگب  دیایب ، هوتـس  هب  ناریا  تلم  هک  تسا  نیا  یارب  میرحت  .تسا  ناریا  تلم  فرط ، ًالـصا  دنیوگیم ؛ غورد  تسین ! ناریا  تلم  نامفرط 

ناشتابـساحم رگید  دراوم  ی  همھ لثم  دنـسانشیمن ؛ ار  ام  تلم  هتبلا  .تسا  نیا  ًالـصا  فدـھ  .دوشب  عطق  یمالـسا  یروھمج  ماظن  اب  تلم  ی  هطبار میریگیم ؛ رارق  میرحت  راشف  ریز 

زا ار  تدوخ  ارچ  هک  هانگ ، نیا  رطاخ  هب  دننک  تازاجم  دـنھاوخیم  .هدرک  دازآ  هطلـس  راب  ریز  زا  ار  شدوخ  هک  تسا  نیا  ناریا  تلم  گرزب  هانگ  هطلـس ، ماظن  رظن  زا  .تسا  طلغ  ردـنا  طلغ 

؛ دنروآ یم راشف  اما  بخ ، .دننکیم  دنراد  راک  هچ  دننکب و  دیاب  راک  هچ  دنمھفیمن  تسا ؛ هابتشا  ناشتابـساحم  ًالـصا  .هدرک  ادیپ  ار  هار  تلم  نیا  .یا  هدرک دازآ  تلم ! یا  هطلـس ، راب  ریز 

.اھمیرحت هار  زا  یداصتقا  راشف 

تلم .مراد  نیقی  مھ  هدنب  مینزیم ؛ رود  ار  اھمیرحت  ام  هک  دنتفگ  تسرد  ناتسود  .تسا  نیا  شانعم  ینیرفآراک  زورما  .میروایب  دوجو  هب  روشک  رد  یعقاو  ِیتمواقم  داصتقا  کی  دیاب  ام 

، دندرک یھابتـشا  کی  هک  دوب  یـسایس  یاھ  هنیمز رد  هتـشذگ  یاھلاس  رد  هک  یرگید  دراوم  لثم  دننکیم ؛ ماکان  ار  ناگدننک  میرحت دننزیم ، رود  ار  اھمیرحت  روشک  نیلوئـسم  ناریا و 

، ریخا لاس  تسیب  هد  نیا  رد  .دننادیمن  اھناوج  الاح  .رگید  دبال  تسھ  ناتدای  دروم  دنچ  .دننک  یھاوخرذع  یکی  یکی  دندرگرب ، دندش  روبجم  ناشدوخ  دعب  دـنداد ، ماجنا  یتکرح  کی 

، تسا هدـش  هک  یئاھراک  نیا  ی  همھ .میمیرحت  وت  تسا  لاس  یـس  ام  تسین ، دـیدج  اـم  یارب  میرحت  هتبلا  .تسا  روج  نیمھ  مھ  هعفد  نیا  .دـنداد  ماـجنا  راـب  دـنچ  اـھراک  نیا  زا 

دوخ هک  روشک  نازوسلد  نالوئـسم و  ی  همھ یارب  تسا  یلیلد  نیا  یلو  بخ ، .دننکب  دـنناوتیمن  یراک  نیاربانب  هتفرگ ؛ ماجنا  میرحت  یاضف  رد  ناریا ، تلم  میظع  تکرح  نیا  ی  همھ

همھ .تسا  یمیظع  هاگراک  کی  زورما  ًاتقیقح  ناریا  روشک  هک  میظع ؛ هاگراک  نیا  نوزفازور  ندرک  قنور  رپ  هب  ینیرفآراک ، هب  دـیلوت ، هب  راـک ، داـجیا  هب  دـننادب  فلکم  دـننادب ، فظوم  ار 
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