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 [ پا چـ تشگزاب ]  | [ ] 

2 هلاقم :  دادعت   ، 33 شیف :  دادعت  یرازفا -  مرن  شبنج 

1393/06/29 « یروانف ملع و   » یلک یاھ  تسایس غالبا 

میحرلا نمحرلا  مسب هللا 

( یروانف تاقیقحت و  یلاع ، شزومآ  ماظن   ) یروانف ملع و  یلک  یاھ  تسایس

...

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

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

.یراک نادجو  یعمج و  راک  یملع و  تعاجش  دنم ، ماظن یروآون  یروابدوخ ، دیما ، طاشن ، هیحور  ءاقترا  - ٢-۴

.یملع یشیدنادازآ  راکفا ، براضت  ءارآ و  لدابت  ناینب و  شناد راک  بسک و  گنھرف  تیوقت  یزادرپ و  هیرظن  یاھ  یسرک لیکشت  - ٣-۴

.ناگتخومآ شناد  لاغتشا  ناھوژپ و  شناد ناققحم و  ناداتسا ، تشیعم  دوبھب  تلزنم و  ءاقترا  - ۴-۴

.یروانف ملع و  هصرع  قفوم  یاھ  هرھچ رخافم و  زا  یزاسوگلا  ناریا و  ناناملسم و  یگنھرف  یملع و  خیرات  ءایحا  - ۵-۴

.یروانف ملع و  هصرع  یاھ  تیلاعف ناروآون و  ناگبخن و  زا  یونعم  یدام و  دنمفدھ  یاھ  تیامح شرتسگ  - ۶-۴

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

مراد نم  هك  روطنآ  هدـش و  عورـش  یبوخ  تكرح  كی  میراد ؛ ملع  ی  هنیمز رد  فرط  نیا  هب  شیپ  لاس  هدزاـی  لاـس ، هد  دودـح  زا  ار  یباتـشرپ  تكرح  كـی  اـم  دـینیبب  ملع ؛ ی  هنیمز رد 

ار یرازفا  مرن تضھن  ملع و  یاھزرم  نتسكش  یملع و  یانغتـسا  ی  هلئـسم ام  هك  یّلوا  زور  نآ  ینعی  هدش ، رتشیب  مھ  زور  هبزور تكرح  نیا  منكیم ، هظحالم  ار  اھـشرازگ  منیبیم و 

.دیشوج یا  همشچ لثم  فارطا ، زا  ًاعقاو  میدید  ناھگان  دعب  دشاب ؛ هتشاد  دوجو  تفرشیپ  تعرس  تفرـشیپ و  یارب  ّتیفرظ  همھ  نیا  هك  مدركیمن  رواب  مھ  هدنب  دوخ  میدرك ، حرطم 

مھ داصتقا  ی  هنیمز رد  .دوشن  فّقوتم  دیاب  نیا  دنششوج ؛ لاح  رد  فلتخم ، یاھشخب  رد  ام  یاھھاگـشناد  ام ، یروانف  یملع -  یاھكراپ  ام ، یتاقیقحت  زكارم  دینك ، هاگن  امـش  نالا 

ی هنیمز رد  ًاعطق  درك -  مھاوخ  هراشا  الاح  هك  مینك -  یداصتقا  ار  ملع  میربب و  شیپ  ار  یملع  راك  میتسناوت  ام  رگا  ینعی  درك ؛ دـھاوخ  یـساسا  كمك  ام  هب  هك  تسا  یزیچ  نآ  نیا 

.دوب دھاوخ  رت  هفرص رپ  رایسب  ام  یارب  اھنیا ، دننام  میراد و  هك  ییاھ  یشورف ماخ زا  تفن و  شورف  زا  داصتقا 

1391/02/04 بالقنا ربھر  اب  قارع  ریزو  تسخن رادید 

.دنوش هداد  قوس  یملع  داھج  تمس  هب  ناگبخن  نایھاگشناد و  دوش و  زاغآ  یملع  تضھن  کی  تسا ، برع  یایند  یملع  یاھدادعتسا  زکرم  هک  قارع  رد  دیاب 

1390/07/20 هاشنامرک مدرم  گرزب  عامتجا  رد  تانایب 

ی هصرع دشاب ، هتشاد  تیفرظ  ینیرفآ  شقن یارب  روجنیا  هنحص  نیا  هک  درکیمن  روصت  مھ  یسک  دندرک و  ءافیا  شقن  نآ  رد  ام  زیزع  مدرم  هک  یرگید  مھم  رایسب  یاھ  هنحـص زا  یکی 

، دـش حرطم  یھاگـشناد  ناگدـبز  ناگبخن و  اب  یرازفا  مرن شبنج  ملع و  دـیلوت  تضھن  هکنیا  درجمب  دـنوش ؟ نادـیم  نیا  دراو  روجنیا  ام  ناناوج  درکیم  لایخ  یک  .تسا  یرواـنف  ملع و 

، گرزب کچوک و  یاھرھـش  رد  فلتخم ، یاھناتـسا  رد  روشک ، رـساترس  رد  زورما  .یناگمھ  تکرح  کـی  دـش  یمومع ، ناـمتفگ  کـی  دـش  هک  دـمآ  دوجو  هب  یمیظع  تکرح  ناـنچنآ 

هجیتن هب  دـصرددص  اھنآ  زا  یـضعب  هک  تسا  یئاھراک  دـنھدیم ؛ ماجنا  دـنراد  یروانف  یملع و  ظاحل  زا  ار  یگرزب  ِساسح  یاھراک  ام  یاھناوج  ساـسح ، یملع و  زکارم  رد  صوصخب 

یاھتراجت .تسا  یداصتقا  قنور  ی  هیاـم تسا ، ناریا  تلم  سفن  هب  داـمتعا  ی  هیاـم یملع  یاـھراک  نیا  .دـید  دـنھاوخ  ناریا  تلم  ار  اـھنیا  .تسا  هار  رد  مھ  یـضعب  تسا ، هدیـسر 

.دننکیم یشزرااب  یاھشالت  مھ  نالوئسم  هتبلا  .درک  دییأت  ار  نیا  مھ  یناھج  یاھرامآ  .دندش  دراو  هنیمز  نیا  رد  ام  ناناوج  .تسا  یملع  یاھتفرشیپ  زا  یشان  یدام ، دوسرپ 

1388/06/04 یملع ناگبخن  نایوجشناد و  رادید  رد  تانایب 

هک تسا  یرت  میظع ی  هکبش کی  رابکتسا  هاگتسد  تسین ؛ یئاپورا  روشک  نالف  ای  اکیرمآ  تلود  نالف  روھمج و  سیئر  نالف  ای  تسین ، اکیرمآ  ی  هدحتم تالایا  طقف  رابکتسا  هاگتـسد 

دنراد ار  ایند  یـسایس  لئاسم  هک  دنتـسھ  اھنیا  تسھ ؛ ایند  میظع  ِیلوپ  زکارم  تسھ ، یللملا  نیب ِیـساسا  راجت  ی  هکبـش تسھ ، یتسینویھـص  ی  هکبـش تساھنیا ؛ لـماش 

ی هقطنم دنمتورث  یاھراوختفن  نیا  زا  یلیخ  دنتـسھ ، یئاپورا  یاھتلود  تسھ ، هدحتم  تالایا  تلود  شیوت  هک  هعومجم  نیا  .دنربیم  اھنیا  دنروآ ، یم اھنیا  ار  اھتلود  دننکیم ؛ یحارط 

راکیب مھ  لاس  یـس  نیا  یوت  .دننکیم  راک  وا  ی  هلباقم رد  دنناوتب ، هچرھ  نیاربانب  دنفلاخم ؛ تدشب  یـشکدق  لاح  رد  یالتعا  هب  ور  ِدشر  هب  ور  ِتردق  نینچ  کی  اب  دنتـسھ ، نامدوخ 

دیناسرب یا  هطقن هب  یتینما  ظاحل  زا  یداصتقا ، ظاحل  زا  یملع ، ظاحل  زا  ار  روشک  اھناوج  امـش  دینک ؛ تمھ  اھامـش  هک  یتقو  نآ  رگم  دننامیمن ؛ راکیب  زاب  مھ  درذگب  هچرھ  دـندنامن ،

ملع و لئاسم  هب  عجار  بترم  اھ  هاگشناد هب  لاس  دنچ  نیا  یوت  نم  هک  ینیا  .دش  دھاوخ  مامت  اھ  هئطوت دنشکیم و  رانک  تقو  نآ  دشاب ؛ رفص  هب  کیدزن  شا  یریذپ بیـسآ  ناکما  هک 

ملع ناتتلم  روشک و  تدـمدنلب  تینما  نکر  کی  هک  تسا  نیا  رطاخ  یارب  مدرک ، دـیکأت  همھ  نیا  اھنیا  هاگـشناد و  تعنـص و  طاـبترا  یرازفا و  مرن شبنج  یروآون و  شھوژپ و  قیقحت و 

.تسا

1388/02/27 ناتسدرک نایوجشناد  ناداتسا و  رادید  رد  تانایب 

هب شناد  یاھزرم  زا  روبع  موزل  ملع و  دیلوت  اھھاگشناد  رد  منیب  یم نم  هناتخبـشوخ  .تسا  ملع  دیلوت  ی  هلئـسم دنکیم ، ادیپ  طابترا  امـش  هب  تدش  هب  هک  مھ  رگید  ی  هلئـسم کی 

قیقحت و شناد و  یاھ  هنیمز رد  نم  نازیزع  نیا  هک  یئاھداھنشیپ  نیا  .دینک  یئارجا  دیاب  .تسا  شخبدیون  هدننک و  دنـسرخ  نم  یارب  یلیخ  نیا  .هدش  لیدبت  یمومع  نامتفگ  کی 

.میبقع ام  .درک  لابند  دـیاب  ار  هار  نیا  .تسا  شزرااب  رایـسب  نیا  .تسا  ملع  دـیلوت  ی  هلئـسم نیمھ  تھج  رد  همھ  دـنتفگ ، هریغ  تاـطابترا و  یرورپ و  هبخن زکارم و  داـجیا  شھوژپ و 

شیپ یلیخ  دیاب  ام  .تسین  یدایز  مھ  زاب  دـشاب  رتشیب  نام  تعرـس هچ  رھ  دراد ، ام  روشک  هک  هتـشذگ  یاھ  یگدـنام بقع هب  هجوت  اب  اما  تسا ؛ بوخ  ام  تفرـشیپ  تعرـس  زورما 

.میشاب هتشاد  دیلوت  مولع  ی  همھ رد  دیاب  ام  میربب ؛ هرھب  ناوارف  ِباتش  زا  مینک ؛ هدافتسا  رب  نایم یاھھار  زا  میورب ؛

1387/09/24 تعنص ملع و  هاگشناد  رد  نایوجشناد  دیتاسا و  رادید  رد  تانایب 

نیا رد  یشھج  تلاح  کی  هدش ، حرطم  اھ  هاگشناد رد  قیقحت  هب  مامتھا  دوخ ، هب  تشگزاب  یرازفا ، مرن تضھن  ملع ، دیلوت  تضھن  ملع و  دیلوت  ی  هلئـسم هک  ریخا  یاھ  لاس نیا  رد 

ی هنیمز رد  یکـشزپ ، یاھ  شناد ی  هنیمز رد  دـینک ، یم هدـھاشم  دـیراد  ار  شیاھ  هنومن هک  یروانف  یملع و  یاھراک  یملع و  لـئاسم  زا  یـشخب  رد  تسا ؛ هدـمآ  دوجو  هب  تکرح 

؛ میناوتب ام  هک  دـش  یمن روصت  هتـشذگ  رد  هک  تسا  هتفرگ  ماجنا  ام  ی  اھ هاگـشناد رد  یمھم  یاھراک  اھ  نیا ریغ  وناـن و  ی  هنیمز رد  یا ، هتـسھ لـئاسم  ی  هنیمز رد  ون ، یاـھ  شناد

دیاب شھج  نیا  هک  تسا  نیا  تسا  مھم  هچنآ  .هدش  ادیپ  زورما  اما  دـننک ؛ ادـیپ  ار  شھج  نیا  دـننک و  ادـیپ  تسد  طاقن  نیا  هب  دـنناوتب  ام  ناوج  ام ، یوجـشناد  ام ، داتـسا  ام ، ققحم 

عیرـس تکرح  ی  همادا ی  هلئـسم درک -  مھاوخ  ضرع  مھ  دعب  الاح  نم  هک  دراد -  تیمھا  هک  هچنآ  .میتسھ  نمزم  یگدنام  بقع راچد  یملع  لئاسم  ی  هنیمز رد  ام  .دنک  ادـیپ  همادا 

یایند زا  ام  یگدنام  بقع اریز  مینک ؛ فقوت  یکدـنا  ام  هک  تسین  زیاج  چـیھ  میھدـب ؛ همادا  اھ  لاس دراد ، دوجو  ام  یملع  تکرح  رد  هک  ار  یباتـش  نیا  تعرـس و  نیا  دـیاب  ام  .تسا 

شوھ یاراد  تلم  کی  ام  تلم  هک  تسا  نیا  مھ  تلع  .میرب  یم جنر  وا  زا  میمھف و  یم ار  نیا  میناد ، یم ار  نیا  تسا ؛ یھجوت  لباق  دایز و  یگدنام  بقع یملع ، ظاحل  زا  ی  هتفرشیپ

رکذ اھ  یلیخ .دـنیوگ  یم همھ  هدـش ؛ تباث  هک  تسا  یفرح  نیا  تسا ؛ یناھج  طسوتم  یالاب  شوھ  یاراد  هک  تسا  یتلم  ام  تلم  .تسا  مقح  الاح  دـیوگب  هک  تسین  طسوتم  ریز 
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زا نیمز ، ی  هرک زا  ساسح  ی  هطقن نیا  رد  مھ  نآ  تلم ، نیا  .دنک  یم دییأت  ار  نیمھ  مھ  ام  یملع  خیرات  ام و  یملع  ی  هقباس .دوش  یم هدھاشم  مھ  شراثآ  دنیوگ ، یم دـننک ، یم

ام هب  درک ؛ زاب  یگداتفا  بقع نیا  هب  ار  ام  مشچ  هک  مینک  یم رکـش  ار  ادخ  ام  .تسا  لمحت  لباق  ریغ  دـشاب ، دـنا  هدرک لیمحت  وا  رب  هک  یرقف  یگدـنام و  بقع نیا  راچد  یملع  ظاحل 

.مینک فرطرب  ار  یگدنام  بقع نیا  میناوت  یم هک  دمآ  دوجو  هب  ام  ی  هعومجم رد  دیما  نیا  قوش ، نیا  تمھ ، نیا  هک  مینک  یم رکش  ار  ادخ  میتسھ و  رقف  نیا  راچد  ام  هک  دش  میھفت 

.دنک ادیپ  همادا  اھ  لاس دیاب  دراد ، دوجو  هک  یشھج  نیا  دراد ، دوجو  هک  یباتش  نیا  نیاربانب ،

1387/06/05 یھاگشناد ناوج  ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

هدزاود هد  ابیرقت  نیمھ  .هتـشاد  یدایز  رایـسب  یاھدرواتـسد  هدرک ، تکرح  روشک  رد  ملع  ناوراک  نیا  دیداتفا و  هار  امـش  هک  یئاھلاس  نیا  .دنک  ناربج  ار  یگدنام  بقع دناوتیم  نیا 

.میا هدرک تفرشیپ  یلیخ  ام  زورما  ات  هدش ، عورـش  روشک  رد  یرورپ  هبخن ی  هلئـسم یرازفا و  مرن تضھن  ملع و  دیلوت  تضھن  نتفر و  ملع  لابند  یئارگ و  ملع رکفت  نیا  هک  ریخا  لاس 

.تسا منتغم  اھتفرشیپ  نیا 

1387/02/14 زاریش یاھ  هاگشناد نایوجشناد  دیتاسا و  رادید  رد  تانایب 

اب هن  مدوب ، هدرک  تبحـص  اھترازو  اب  هن  .لبق  لاس  هد  دودـح  مدرک ؛ حرطم  اھوجـشناد  اب  هاگـشناد  وت  همھ  زا  لبق  منک ، حرطم  متـساوخ  ار  یرازفا  مرن تضھن  ی  هلئـسم یتقو  هدـنب 

کی تسا ، نامتفگ  کـی  نیا  دـینیبب  امـش  زورما  .مدروآ  ناـیم  هب  ار  رکف  نیا  ریبکریما  هاگـشناد  رد  راـب  لوا مدرک ؛ تبحـص  دـیتاسا  اـب  یتح  هن  مدوب ، هدرک  تبحـص  تقو  روھمج  سیئر

رد ار  شیارجا  ریدم ، داتـسا و  نابز  زا  مونـشیم ؛ ار  شا  هبلاطم وجـشناد  نابز  زا  موریم ، مھ  اجرھ  نم  هک  تسا ؛ روشک  یاھ  هاگـشناد ی  همھ تساوخ  کی  تسا ، یمومع  ی  هبلاطم

«، دـینک یزاـس  میمـصت : » هتفرگ راعـش  نـیا  زا  ار  شدوـخ  ناوـت  هزیگنا و  زا  یـشخب  رایـسب ، یملع  یاـھ  یروآوـن نـیمھ  .دوـشیم  دراد  مـھ  ءارجا  و  مونـشیم ، رگید  ی  هـلحرم کـی 

رتخد یوجـشناد  تانایب  رد  هک  یا  هتکن .دش  دھاوخ  لمع  درک و  دـنھاوخ  یریگ  میمـصت و  میمـصت ، نیا  لابند  دـناشکیم  ار  یئارجا  نیلوئـسم  یرجم و  نیا ، دـینک .» یزاس  نامتفگ »

نیمھ ی  هلمج زا  هیاـپ ، موـلع  هب  هجوـت  .تسھ  مھ  تسرد  اـقافتا  درکیم ؛ عاـفد  هیاـپ  موـلع  نایوجـشناد  زا  یکـشزپ  یوجـشناد  هک  دوـب  نیا  دوـب ، بلاـج  نم  یارب  یرتـکد  ی  هرود

یوت هک  تسا  یلوپ  لثم  یدربراک  مولع  تسا ؛ هنیجنگ  لثم  هیاپ  مولع  میا  هتفگ هشیمھ  .ما  هتشاذگ نایمرد  نیلوئسم  اب  ررکم  لاس ، دنچ  نیا  رد  هدنب  هک  تسا  یدکؤم  یاھ  هیصوت

حرط لباق  وجـشناد  رتخد  نیا  زا  ار  سرد  نیا  نم  تساجب و  الماک  هتکن  نیا  .تفر  دھاوخ  نیبزا  ندرک  هنیزھ نیا  ی  هناوتـشپ دـشابن ، هیاپ  مولع  رگا  .مینکیم  جرخ  میراذـگیم و  نامبیج 

نایوجـشناد و زا  شدوخ  یکـشزپ  یوجـشناد  نیا  .تسا  روشک  زاین  هک  هچنآ  هب  دـننک  هاگن  اعقاو  دـننکن ؛ هاگن  لئاسم  هب  یا  هتـشر یھاگـشناد و  یفنـص ، اھوجـشناد  هک  منادـیم 

.دوب یبوخ  سرد  ام  رظن  هب  نیا  دنکیم ؛ عافد  هیاپ  مولع  یاھ  هعومجم

1386/02/25 یسودرف هاگشناد  رد  ناسارخ  ناتسا  یاھ  هاگشناد دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

نیا زا  دـنداد و  باوج  دـیتاسا  نیققحم و  حوطـس  رد  مھ  اھ  هاگـشناد دـنداد ، باوج  یقیقحت  زکارم  میدرک -  حرطم  ام  هک  یرازفا -  مرن شبنج  ی  هلأـسم ملع و  دـیلوت  ثحب  ی  هراـبرد

دیاب یلیخ  ناوج ، یورین  ناوج و  دادعتـسا  زا  هک  یلاح  رد  هدرکن ؛ ادـیپ  ققحت  هدـشن و  هتفرگ  یدـج  انعم  نیا  ناناوج  نایوجـشناد و  حطـس  رد  اھتنم  مدونـشخ ؛ ًاتقیقح  هدـنب  تھج 

دیتاسا نامھ  یملع ، یروآون  رد  ًاتقیقح  دـنناوت  یم دـنوشب ، ییامنھار  داتـسا  ی  هلیـسوب رگا  یلیمکت ، یاھ  هرود نایوجـشناد  صوصخب  .تسا  دـیتاسا  راک  راک ، نیا  .درک  هدافتـسا 

رتولج داتـسا  دوخ  زا  داتـسا ، ِیریگ  تسد اب  درگاش  نآ  دـنک و  یم یملع  ِیریگ  تسد دـنک و  یم ییامنھار  ار  یدرگاش  داتـسا ، یھاگ  .دـنراذگب  رـس  تشپ  یدراوم  رد  ار  ناشدوخ 

.دیشخب ققحت  یتسیاب  ار  نیا  .تسا  هداتفا  قافتا  دایز  دراوم  لیبق  نیا  زا  دور ؛ یم

1385/08/18 نانمس نایھاگشناد  رادید  رد  تانایب 

نم هتخادنا ؟ هار  ار  نیا  یسک  هچ  .تسا  هداتفا  هار  ییاغوغ  کی  زورما  درذگ و  یم لاس  هد  دودح  نالا  میدرک ؛ حرطم  ام  ار  ملع  دیلوت  تضھن  یرازفا و  مرن شبنج  یرازفا و  مرن تضھن 

تیریدم هاگشناد ، هزوح و  هعماج و  یگنھرف  یرکف و  ناگبخن  ی  هفیظو .تسا  لیبق  نیا  زا  لوحت  ام ؛ داتسا  ام و  ناوج  ام ، ققحم  دیدرک ؛ امش  ار  راک  نیا  .متفگن  رتشیب  هملک  کی  هک 

.مینک انعم  ار  نآ  دیاب  تسیچ ؟ تفرشیپ  .تفرشیپ  یارب  تسیچ ؟ یارب  لوحت  نیا  بوخ ، .دش  یلوحت  رھ  میلست  دیاب  هن  درک ، بوکرس  ار  تالوحت  دیاب  هن  .تسا  لوحت  نیا 

1384/10/29 ( مالّسلا هیلع  ) قداص ماما  هاگشناد  نایوجشناد  دیتاسا و  رادید  رد  تانایب 

هتبلا .دـینک  قیقحت  دـیزومایب و  رتشیب  دـیناوت  یم هچ  رھ  هک  تسا  نیمھ  یناسنا ، مولع  ی  هتـشر رد  امـش و  هاگـشناد  رد  ما ، هتفگ هدـنب  هک  ملع  دـیلوت  یرازفا و  مرن تضھن  نیمھ 

یتحار هب  اھ  تب لباقم  رد  اما  دینکن ؛ هدجـس  دنیوگ  یم ادخ  لباقم  رد  .تساھنآ  تب  یناسنا ، مولع  رد  یبرغ  یاھ  هشیدـنا یاھ  هدروآرف هک  دنتـسھ  یدـیتاسا  متفگ ، هک  روط  نامھ

.تسین تسرد  درادن و  یـشزرا  نیا  دزاس ؛ یم تسا ، وا  دوخ  تب  نآ  اب  بسانتم  هک  یروط  نامھ ار  وا  یرکف  تخاس  تفاب و  یھدب ، وا  تسد  ار  ناوج  یوجـشناد  دننک ؛ یم هدجس 

نمؤـم و ناوـج  نادنمـشناد  اـم  هناتخبـشوخ  زورما  .تسا  رـضم  تسین ، عفاـن  شدوـجو  دـشاب ، دنمـشناد  مھ  هچ  رھ  داتـسا  نـیا  .مرادـن  یداـقتعا  چـیھ  دارفا ، روـط  نـیا هـب  هدـنب 

بظاوم .دوشب  هدافتـسا  دـیاب  اھنیا  زا  دـنروآ ؛ دوجو  هب  یناسنا  مولع  ی  هصرع رد  هملک ، یعقاو  یانعم  هب  ریگارف و  یملع  تکرح  کی  دـنناوت  یم هک  میراد  نامیااب  یاھ  هدرک لیـصحت

الاح دناد ؛ یم تجح  ار  نآ  هدـمآرد ، یبرغ  رکفتم  کی  نھد  زا  هک  یفرح  نامھ  تسایـس ، تاطابترا و  مولع  داصتقا ، هفـسلف ، رد  هک  یـسک  نآ  دـیوشن ؛ یتسرپ  تب نآ  راچد  دیـشاب 

هتفگ و برغ  رد  یـسایس  ای  یعامتجا  فوسلیف  کی  شیپ ، لاس  هاجنپ  لھچ ، ار  یبلطم  کی  .میراد  مھ  دایز  ام  اھ  هنومن نیا  زا  هدش ! خسن  برغ  دوخ  رد  مھ  فرح  نآ  تاقوا  یھاگ 

وجـشناد و دروخ  هب  ار  نآ  هچ  هچ هب و  هب اب  دروآ و  یم روشک  لخاد  هب  ون ، فرح  ناونع  هب  هتفای و  تسد  لبق  لاس  هاجنپ  نآ  فرح  هب  هزات  اقآ  نیا  دنا ؛ هتـشون نآ  رب  دقن  ات  هد  دندمآ  دعب 

اھ همانرب اھ  تلود اھ و  تلم هب  یناھج  یلام  یلوپ و  عماجم  یناھج و  کناب  یبرغ ، یداصتقا  تارظن  نیمھ  ساسارب  ردقچ  .میراد  مھ  لیبق  نیا  زا  دھد ؛ یم شدوخ  طیحم  درگاش و 

ار اھ  هخـسن نامھ  انیع  دـننک و  یم رارکت  انیع  دـنیآ  یم ار  اھ  هیـصوت نامھ  هک  میراد  ار  یناسک  مھ  زاـب  هدـش ! هتـشون  ضقن  دراوم  اـھنآ  هیلع  اـھ  یبرغ دوخ  فرط  زا  ردـقچ  دـنداد و 

.تسامش راک  راک ، نیا  .تسا  دیلقت  دض  قیقحت ، تسین ؛ دیلقت  یریگارف و  طقف  یانعم  هب  یملع  قیقحت  .تسا  طلغ  نیا  .دنسیون  یم

1384/03/05 یجیسب نایوجشناد  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

لیبق نیمھ  زا  یرازفا  مرن شبنج  ثحب  .دنک  ادیپ  وجـشناد  ی  هنازرف ِدنمـشوھ  ِناوج  دیاب  ار  راکوزاس  نیا  دراد ؛ دوجو  یراکوزاس  ییالاو ، فدھ  رھ  گرزب و  یوزرآ  رھ  هب  ندیـسر  یارب 

.تسا لیبق  نیمھ  زا  دوش ، یم یعامتجا  فلتخم  یاھ  هنیمز رد  هک  ینوگانوگ  یاھ  ثحب تسا ؛ لیبق  نیمھ  زا  یشیدنادازآ  ثحب  تسا ؛

1384/01/01 یوضر رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

مھم تسین ؛ مھم  اھ  مسا هتبلا  .تسین  یتافیرشت  لمع  کی  افرص  مینک ، یم زاغآ  راعش  نیا  اب  مان و  نیا  اب  ار  لاس  مینک و  یم موسوم  یراعش  اب  یمان و  هب  ار  یلاس  رھ  ام  هک  نیا

یالاو فدھ  یولع ، راتفر  لاس  .میـشاب  هچ  لابند  هب  دـیاب  ای  میتسھ  هچ  لابند  میھاوخ و  یم هچ  هک  دـھد  یم ناشن  نالوؤسم  تلم و  ام و  هب  اھ  یراذـگمان نیا  نکیل  تسامـسم ؛

لابند دـیاب  ام  ی  همھ روشک و  نالوؤسم  هک  ار  یطوطخ  ی  همھ ییوگخـساپ ، لاس  ای  یناسر  تمدـخ لاس  .دـنک  یم صخـشم  ار  نادرمتلود  نـالوؤسم و  گرزب  فیلکت  ناریا و  تلم 

کی ناونع  هب ملع  دیلوت  یرازفا و  مرن تضھن  رگا  ای  دوش ، یم حرطم  یھاوختلادع  تضھن  رگا  .تسا  نالوؤسم  ام  زا  تلم  تابلاطم  عقاو  رد  اھراعـش  نیا  .دـھد  یم ناشن  ام  هب  مینک ،

تیلوؤسم تھج  نیا  رد  هک  دـننک  ساسحا  تلم  داحآ  ی  همھ نالوؤسم و  ی  همھ هک  تسا  نیا  یارب  دوش ، یم حرطم  یـشیدنادازآ  تضھن  رگا  اـی  دوش ، یم حرطم  یمومع  شبنج 

هتفرگ تروص  مھ  یدایز  یاھراک  نکیل  تسا ؛ هدرکن  ادـیپ  ققحت  لماک  روط  هب دوخ  یاھلاس  رد  اھراعـش  نیا  زا  یرایـسب  هک  میناد  یم هتبلا  .دراد  زاـین  اھراعـش  نیا  هب  روشک  .دـنراد 

رتراوتـسا رت و  مکحم ار  اھماگ  دـننک و  یط  روشک  نیا  تلم و  نیا  یـالاو  یاھفدـھ  تمـس  هب  ار  دوخ  هار  تلود  مھ  تلم و  مھ  شیپ ، یاـھلاس  یاـھ  هبرجت اـب  دـیاب  لاـس  رھ  .تسا 

.دنرادرب

1383/10/17 اھ هاگشناد یاسؤر  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

کی ملع ، یاـھزرم  نتـسکش  ملع و  دـیلوت  ملع ، ی  هنیمز رد  ینعی  یرازفا ، مرن شبنج  .مدرک  حرطم  ار  یرازفا  مرن شبنج  ی  هلأـسم ریبـکریما  هاگـشناد  رد  راـب  لوا شیپ ، لاـس  دـنچ 

ات هتبلا  .دوش  یم هیکت  هتکن  نیا  یور  اھ  هاگشناد نالوؤسم  دیتاسا و  نانخـس  رد  هک  منیب  یم زورما  نم  دش و  لابقتـسا  داھنـشیپ  نیا  زا  .دیایب  دوجو  هب میظع  تکرح  کی  شبنج و 

دنتفگ یم دندرک و  یم یوغل  ثحب  هتبلا  تسا ! یندرکدیلوت  رگم  ملع  هک  دندرک  یم هھبـش  مھ  یی  هدع تسیچ ! فرح  نیا  یانعم  الـصا  میناد  یمن ام  دـنتفگ  یم اھ  یـضعب یتدـم 
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ات دـینک  زارد  ار  دوخ  تسد  دینیـشنن  یملع  تفرعم  رد  ینعی  یرازفا ، مرن شبنج  .تسا  مولعم  هک  دوـصقم  دـیراذگب ؛ ار  شمـسا  دـیھاوخ  یم هچرھ  امـش  ملع ! دـیلوت  دـیا  هتفگ ارچ 

؛ زاسب انب  دنا ، هتخاس نارگید  هک  ییانب  یور  ورب  نک ، یرایبآ  ورب  راکب ، ورب  .دنراذگب  امـش  تسد  رد  دنروایب  دنتـشادن ، مزال  هک  ار  هویم  زا  رادقم  رھ  دننک و  ینیچ  هویم دـنراکب و  نارگید 

یاھنادیم رد  ام  .میناوت  یم هلب ، میناوت ؟ یم ام  رگم  دننز : یم نیرفآ  سأی نانخس  یی  هدع هک  ما  هدینش رانک  هشوگ و  زا  مھ  نالا  میمھف ! یمن ام  دنتفگ  یم یی  هدع .دوب  ام  فدھ  نیا 

.تسا ریذپ  ناکما الماک  اھ  هنیمز ی  همھ رد  نیا  دشاب ؛ ون  ایند  رد  زونھ  هک  مینکب  ییاھراک  میناوت  یم ایند  زورما  یملع  تفرعم  یاضف  رد  نوگانوگ و 

1383/09/11 امیس ادص و  نامزاس  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

هک دـسر ، یم دودـعم  لصفرـس  دـنچ  هب  ناسنا  هبناج ، همھ قیقد و  ی  هعلاطم اب  .تسا  مھم  یلیخ  روشک  رد  ملع  ی  هلأسم .ملع  لثم  ساسح ؛ یاھ  هلوقم هب  تبـسن  یزاس  هاگآ

هدامآ الماک  اھ  هنیمز هناتخبشوخ  .دوش  هتفرگ  یدج  دیاب  دش ، حرطم  هک  رکف  هشیدنا و  ملع و  دیلوت  یرازفا و  مرن تضھن  .میراد  جایتحا  ملع  هب  هدنیآ  یارب  ام  .تسا  ملع  اھنآ  زا  یکی 

.دینک ساسح  لیبق  نیا  زا  یتالوقم  هدنربشیپ و  اشگ و  هرگ راکتبا  راک و  یلم ، رادتقا  ناگبخن ، شرورپ  تینما ، ملع ، ی  هلوقم هب  تبسن  ار  مدرم  .تسا  بوخ  یلیخ  مھ  لابقتسا  و 

1383/04/17 نادمھ ناتسا  یاھ  هاگشناد دیتاسا  نایوجشناد و  رادید  رد  تانایب 

 - شناد لھا  میرکت  اھ ، هاگشناد یرازفا  مرن یرازفا و  تخس یاھ  هبنج هب  مامتھا  یملع ، تاقیقحت  هب  طوبرم  لئاسم  جاودزا ، ی  هلأسم لاغتشا ، ی  هلأسم وجشناد ، هب  نداد  تیمھا 

یناگمھ نخـس  کی  تروص  هب زورما  اھفرح  نیا  منیب  یم هک  منک  یم رکـش  ار  ادـخ  ملاحـشوخ و  یلیخ  نم  میتسھ و  اـھنآ  لاـبند  هک  تسا  ییاـھفرح  داتـسا -  هچ  وجـشناد و  هچ 

هب روشک  رسارس  رد  اھدادعتسا  فشک  ی  هلأسم هب  عجار  دتسیاب و  اج  نیا ام  زیزع  ناوج  هک  ملاحـشوخ  نم  .دییوگ  یم ام  هب  امـش  مییوگ ؛ یمن ام  طقف  رگید  ار  اھنیا  .تسا  هدمآرد 

هدیجنـس هعماج  یمومع  یاضف  رد  نخـس  نیا  دروخزاب  هک  یماگنھ  دییوگب ، ام  هب  یبلاطم  یرالاس  هتـسیاش ای  تلادـع و  یریگیپ  هب  عجار  اھناوج  امـش  یتقو  ای  .دـنک  هیـصوت  نم 

رطاخ هب دندرک ، یھاوخرذـع  نم  زا  اج  نیا رد  نازیزع  زا  یکی  .تسا  تفرـشیپ  لیلد  اھنیا  میا ؛ هتفر شیپ  ام  .دوب  دـھاوخ  یرگید  یبایزرا  روشک ، لئاسم  تفرـشیپ  زا  ام  یبایزرا  دوش ،

امش دوخ  تبثم ، ی  هطقن هک  میوگب  اھامـش  رثکا  هب  اھناوج و  ی  هیقب هب  نامزیزع و  نیا  هب  مھاوخ  یم نم  .دننک  یمن یی  هراشا تبثم  طاقن  هب  دنیوگ و  یم ار  فعـض  طاقن  طقف  هک  نیا

ار ادخ  .تسا  تبثم  ی  هطقن نیرتگرزب  دنز ، یم فرح  ام  اب  دیآ و  یم اج  نیا یگتخیھرف  یاھ  هناشن نیا  یگدیمھف و  زا  ی  هیام نیا  اب  ام  ناوج  هک  نیمھ  .دییوگب  تسین  مزال  دـیتسھ ؛

ریز ما  هناش .منک  یم یگدنز  کرابم  تبقاع و  شوخ ناوج  همھ  نیا اب  ینارون و  لد  همھ  نیا اب  بوخ ، ناسنا  همھ  نیا  اب  هک  هداد  رارق  ینامز  رد  ار  هدنب  هک  نیا زا  مرازگـساپس  رکاش و 

.دراد مھ  یرازگساپس  لاعتم  یادخ  شیپ  اما  دراد ، ینارگن  نم  دوخ  یارب  نیا  هتبلا  دراد ؛ رارق  مھ  ینیگنس  تیلوؤسم  راب 

1383/04/17 نادمھ ناتسا  یاھ  هاگشناد دیتاسا  نایوجشناد و  رادید  رد  تانایب 

راک .دینک  رکف  .دیورب  شناد  یاھزرم  غارـس  هب  .دـینک  ملع  دـیلوت  .تسا  نیا  دـیتاسا  اھناوج و  امـش  زا  نم  راظتنا  یرازفا ، مرن تضھن  میوگ  یم نم  هک  نیا .دینکـشب  ار  شناد  یاھزرم 

هب رظان  دـیاب  ملع  .تسا  روط  نیمھ مھ  یروانف  .رترید  اھ  هتـشر یـضعب  رد  رتدوز و  اھ  هتـشر یـضعب  رد  درک ؛ روبع  دراد ، شناد  زورما  هک  ییاھزرم  زا  دوش  یم شالت  راک و  اـب  .دـینک 

.میتفر هک  نانچمھ میورب ؛ شیپ  میناوت  یم مھ  یروانف  رد  .تسا  ییالاب  مھم و  رایسب  ی  هلحرم مھ  یروانف  .دشاب  یروانف 

1383/04/01 یھاگشناد داھج  نالوئسم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نیا .دوش  تیریدم  یھاگشناد  داھج  ی  هلیسو هب میدرک -  حرطم  ام  هک  یراعش  نیا  یرازفا -  مرن تضھن  ملع و  دیلوت  ی  هلأسم هک  دندرک  داھنـشیپ  یھاگـشناد  داھج  مرتحم  سیئر 

، نامیا یور  راک  دراد ؛ تیمھا  هزادنا  نیمھ  هب  هناگادج  مھ  یگنھرف  راک  هتبلا  .دـیھدب  تیمھا  ار  نات  یملع راک  .تسا  یـسررب  لباق  الماک  هک  تسا  یی  هزات بلطم  نم  یارب  عوضوم 

نآ هب  امـش  دوخ  یاج  رد  هتبلا  هک  تسا  یی  هناگادج ثحب  کی  شدوخ  عوضوم  نیا  .تساھنیا  ی  همھ عماج  یمالـسا  نامیا  هک  روآ ، یھاگآ روآ و  تزع روآ ، تعاجـش یاھرواب  یور  راک 

.تسا بوخ  رایسب  زین  نآ  هک  دیزادرپ  یم مھ 

1382/11/21 یملع ناگبخن  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هب ار  تکرح  نیا  تسا ، یزادنا  هار عورش و  لفکتم  هک  ییالاب  تردق  نآ  ینعی  میا ؛ هدرک عورش  ار  تمسق  نیا  ام  هک  تسا  تکرح » عورش  ، » تکرح کی  یاھتمسق  نیرتمھم  زا  یکی 

لثم هک  دوب  انب  دید و  یمن دوخ  هب  ار  اھناوت  اھورین و  یزاساھر  راک  بالقنا ، تکرب  هب  روشک  نیا  رگا  هک  دینادب  ار  نیا  امش  .تسا  هدرک  یراذگ  هیامرس یمالـسا  ماظن  بالقنا و  تکرب 

یلیخ نیا  میا ؛ هداتفا هار  طقف  ام  هتبلا  .دمآ  یمن دوجو  هب ام  روشک  رد  یمیظع  ی  هدیدپ نینچ  اقلطم  دشاب ، هتشاد  دوجو  زین  ماظن  نیا  رد  تسھ ، اھروشک  زا  یلیخ  رد  هک  هچ  نامھ

هتبلا .دنتسھ  دادعتسا  نابحاص  مھ  راک  ی  هدننک دریگ ؛ ماجنا  تکرح  نیا  دیاب  میوگ  یم هک  تسا  نیمھ  لاس  دنچ  نیا  رد  نم  فرح  ی  همھ .میورب  ار  هار  نیا  دیاب  اھتنم  تسا ؛ مھم 

فرطرب یارب  ام  همھ  نیا  اب  دوش ؛ یم لمع  مھ  یـشخب  دوش ؛ یم مھ  یتافلخت  یھاگ  .تسین  یدـیدرت  چـیھ  نیا  رد  دـنراد ؛ هدـھع  رب  ار  یمزال  مھم و  رایـسب  فیاظو  نـالوؤسم 

تکرح و شبنج و  یانعم  هب  تضھن  تضھن -  کی  .ما  هدرکن افتکا  دتفیب ، هار  یرازفا  مرن تضھن  میوگب  هک  نیا فرـص  هب  هدنب  هک  دـینادب  ار  نیا  امـش  .مینک  یم شالت  لئاسم  نیا  ندرک 

لیدبت نآ  دوخ  زورما  هک  ارچ  تسا ؛ هداتفا  هار  یرازفا  مرن تضھن  نیا  میوگ  یم نم  .دوش  مھارف  شیاھ  هنیمز دیاب  هکلب  دـتفا ، یمن هار  نامرف  روتـسد و  نتفگ و  اب  هک  رگ -  هزرابم روضح 

.دنتـشادن هجوت  الـصا  میورب ، ولج  مینکـشب و  ار  نآ  یاھزرم  میروآ و  دوجو  هب ار  ملع  دیاب  میناوت و  یم ام  هک  نیا هب  اھیلیخ  .دراد  تیمھا  یلیخ  نیا  .تسا  هدش  جیار  رکف  نامتفگ و  هب 

مزع لیم ، نیا  زورما  اما  دننک ؛ ظفح  ار  نارگید  یاھ  هتسناد هک  نیا هب  دندرک  یم افتکا  اھیضعب  تسین ؛ یفاک  ندوب  ظفاح  تسا ؛ تسرد  دیتفگ ، ناتـسود  زا  یـضعب  هک  بلطم  نیمھ 

ی هعومجم امـش -  مھ  شراک  ی  هدننک منک ؛ یم لابند  مراد و  رارـصا  ار  نیمھ  مھ  نم  .درک  دیلوت  ار  ملع  دیاب  هک  هدمآ  دوجو  هب ام  ناگبخن  دـیتاسا و  ناناوج ، زا  یلیخ  رد  ساسحا  و 

ام : » دنتفگ نامردارب  نیا  هک  نانچمھ دیوش ؛ درسلد  دیابن  دینک ؛ تمھ  دیاب  .دیتسھ  دیراد -  فیرشت  اج  نیا نالا  هک  دیتسھ  ناگبخن  امش  اھنآ  زا  یـشخب  دنملع و  لھا  هک  یناسک 

یلمع تفرگ و  میھاوخ  ام  زورما  هک  یمیمـصت  نیمھ  هب  روشک  نیا  هدنیآ  تشونرـس  .تسامـش  ام و  یخیرات  ی  هفیظو دینکب ؛ مھ  دیاب  دیـشاب ؛ مھ  دیاب  دوب ؛» میھاوخ  میتسھ و 

.دراد یگتسب  درک ، میھاوخ 

1382/09/26 نیوزق نایوجشناد  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نایب ناش  یناوج روش  نامیا و  ی  هناوتشپ اب  اھنآ و  دوخ  نابز  زا  زورما  دوش ، هتخانـش  رواب »  » ناونع هب  ددرگ و  جیورت  ناناوج  نیب  رد  میتشاد  وزرآ  هک  یمیھافم  زا  یلیخ  منیب  یم نم 

طابترا یرازفا ، مرن شبنج  ملع ، دـیلوت  زا  اھھاگـشناد  مرتحم  یاسؤر  ناداتـسا و  نینچمھ  ناناوج و  امـش  .دـنک  یم رپ  ار  نآ  دوش و  یم باـترپ  هعماـج  یرکف  یگنھرف و  یاـضف  رد  و 

ار هدنب  یاھوزرآ  اھدیما و  هک  تسا  ییاھزیچ  نامھ  اھنیا  .دییوگ  یم نخس  تسا  هتفھن  ام  روشک  مکارتم  ناوج  ی  هعماج ی  هعومجم رد  هک  یناوارف  یاھدیما  تعنـص و  هاگـشناد و 

دیفم دـناوت  یم روطچ  لئاسم  نیا  حرط  دـنتفگ  یم هک  دـندوب  یرایـسب  نکیل  مدوب ؛ راودـیما  نم  دوخ  مدرک ، یم حرطم  اھھاگـشناد  رد  ار  بلاطم  نیا  هک  یزور  نآ  هداد و  یم لیکـشت 

؟! دشاب

هک هنوگ  نآ مریگب ، راـیتخا  رد  منک و  میظنت  نم  ار  روشک  یاھھاگـشناد  یتاـقیقحت و  یاـھراک  ی  هجدوب دوـب  اـنب  رگا  متفگ  نارھت  یاھھاگـشناد  زا  یکی  رد  لـبق  لاـس  راـھچ  هس  نم 

شبنج ملع و  دیلوت  مھم  رایـسب  عوضوم  متفگ  .دنھد  ماجنا  دیاب  هک  دـنراد  یتارایتخا  نوناق  قبط  اھـشخب  نالوؤسم  تسین و  مھارف  طیارـش  نآ  اما  مدرک ؛ یم لمع  تسا  تحلـصم 

لد رازھ  اھدـص  اھھد و  اریز  تسین ؛ ینارگن  رگید  تقو  نآ  دـش ، نیا  یتقو  .یھاگـشناد  طیحم  گنھرف  دوشب  ات  منک ، یم حرطم  ار  ینیرفآ  ملع ی  هھبج رد  ینکـشطخ  یرازفا و  مرن

هشیمھ .منیب  یم ار  روشک  تراشب  دیما و  ناگنھاشیپ  نیا  یاھ  هناشن زورما  نم  .دننک  یم لابند  ار  نآ  دنتفا و  یم هار  نیا  رد  وشن  هتسخ  ناوج و  نھذ  مسج و  قاتـشم و  دقتعم و 

.ناناوج امش  تسد  تسامش ؛ تسد  راک  تسا و  ناشخرد  نشور و  رایسب  قفا ، هک  منک  یم دیکأت  زورما  تسا و  نشور  قفا  ما  هتفگ منابطاخم  هب  دوخ و  هب 

1382/08/15 ییوجشناد ناگبخن  زا  یعمج  اھ و  لکشت یاضعا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هب هک  اجرھ  نالا  .دوبن  هدنز  تروص  نیا  هب  هلأسم  مدرک ، حرطم  تسا -  یا  همجرت یدـیلقت و  تلاح  زا  ملع  ندـش  جراخ  شیانعم  هک  ار -  ملع  دـیلوت  ای  یرازفا  مرن شبنج  یتقو  هدـنب 

رواـب هعومجم  کـی  رد  یتـقو  .تسا  بوخ  نیا  .دـنز  یم فرح  یرازفا  مرن شبنج  زا  رگـشھوژپ  ققحم و  وجـشناد ، داتـسا ، منیب  یم مور ، یم یھاگـشناد  ییوجـشناد و  یاـھطیحم 
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هب ار  هدنیآ  روشک و  لئاسم  دیابن  دیـشاب ؛ یدج  دیاب  امـش  هیـضق  نیا  رد  میوگ  یم نم  .میھاوخ  یم ار  نیا  ام  .دوب  دھاوخ  رادـیاپ  راگدـنام و  تکرح  ی  هناوتـشپ رواب  نیا  دـمآ ، دوجو  هب

.تفرگ هچیزاب 

1382/08/08 اھ هاگشناد دیتاسا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هب دیابن  ام  ینعی  هچ ؟ ینعی  نیا ، .ما  هدرک حرطم  روشک  یملع  طیحم  رد  ار  یرازفا  مرن تضھن  ی  هلأسم هک  تسا  یلاس  دنچ  دندرک -  هراشا  ناتسود  زا  یضعب  هک  روط  نامھ هدنب - 

زا ام  .دوش  یم عورـش  اج  نآ زا  یرـشب ، دوجوم  یاضف  رد  یملع  یاھیروآون  هک  ییاج  نآ هب  ندیـسر  ینعی  دشاب ؛ ملع  دـیلوت  ام  شزومآ  قیقحت و  فدـھ  دـیاب  میـشاب ؛ عناق  یریگارف 

هتبلا .میرادن  دوبمک  دندروآ ، دوجو  هب ار  هدـیچیپ  یاھیروآنف  شناد ، ساسا  رب  دـندرب و  شیپ  دـنداد ، شرتسگ  دـندرک ، دـیلوت  ایند  رد  ار  شناد  هک  یناسک  هب  تبـسن  دادعتـسا ، ظاحل 

.درک فقوت  دیابن  یریگارف  همجرت و  رد  میوگ  یم نم  هکلب  تسا ، مزال  مھ  نآ  هن ، مینک ؛ یفن  ار  یریگارف  همجرت و  ام  هک  تسین  نیا  یانعم  هب  ملع  دیلوت 

1382/08/08 اھ هاگشناد دیتاسا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رد هک  تسایند  یاھتلم  ی  همھ ی  هفیظو هکلب  تسین ، ام  ی  هفیظو طقف  نیا  .مینک  جراخ  ار  نامدوخ  دـنا ، هتفرگ رارق  نآ  رد  موس  ناـھج  یاـھروشک  هک  دوجوم  ی  هرـصاحم زا  دـیاب  اـم 

رھم نیا  .مینکب  ار  راک  نیا  میناوت  یم ام  هک  تسا  نیا  تسا -  هدش  دییأت  نف  ناسانـشراک  ناگربخ و  رظن  اب  داقتعا  نیا  هک  مخـسار -  داقتعا  نم  .دندنام  بقع  ملع  ناوراک  زا  یا  هرود

نیمھ رد  هک  منک  یم ساسحا  نم  هتبلا  .مینک  کاپ  نامدوخ  نھذ  زا  یتسیاب  هدوب ، نانمـشد  یگنھرف  تسایـس  ی  هدمع یاھـشخب  زا  یکی  هک  ار  دـیناوت » یمن  » و میناوت » یمن »

لاعف یلمع و  یاھراعش  ناونع  هب ملع  دیلوت  یرازفا و  مرن تضھن  زا  ییوجشناد ، لفاحم  رد  نایوجشناد  ناداتسا و  امش  منیب  یم نالا  هک  ارچ  مینک ؛ تفرـشیپ  میناوت  یم مھ  هنیمز 

.تسا هدمآرد  هتساوخ  تساوخرد و  راعش ، تروص  هب عوضوم  نیا  میا و  هداتفا رکف  نیا  هب  ام  هک  تسا  تیقفوم  یلیخ  نیا ، .دینک  یم دای 

1382/05/15 ماظن نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

، یملع ی  هنیمز رد  .تسا  رظن  دروم  یناھج  یا و  هقطنم یاھ  هتـسھ اھ و  هعومجم تادھاعم و  رد  لاعف  روضح  ندوب و  رادـتھج  هفقو ، یب کرحت  یدـمآراک ، یـساملپید ، ی  هنیمز رد 

یزکارم ی  همھ هب  ما و  هتفرگ ار  هیضق  نیا  لابند  نم  .تسین  راعش  نیا  .دنک  ادیپ  ققحت  دیاب  میا -  هدرک حرطم  ار  نآ  بترم  تسا  لاس  هس  ود  ام  هک  ملع -  دیلوت  یرازفا و  مرن تضھن 

یدج ملع  دیلوت  ی  هلأسم دیاب  اما  هدش ؛ عورش  راک  نیا  هللادمحب  .دننکب  ییارجا  یاھھاگتـسد  دیاب  ار  ییارجا  راک  منک ؛ یمن ییارجا  راک  نم  اھتنم  .ما  هدرک هیـصوت  هدوب ، نکمم  هک 

ی همھ .دنک  ادیپ  ققحت  دیاب  ما -  هدرک دیکأت  نآ  یور  اھراب  نم  هک  تعنص -  ملع و  لاصتا  .مینک  دیلوت  ملع  یناسنا -  مولع  هچ  یعیبط و  مولع  هچ  اھ -  هنیمز ی  همھ رد  دیاب  ام  .دوش 

.دوش هدناجنگ  همانرب  رد  دناوت  یم دراد و  راک  زاس و  اھنیا 

1382/02/22 یتشھب دیھش  هاگشناد  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

اھھاگشناد هب  همھ  زا  شیب  هچنآ  هدش و  هداد  لاس  دنچ  نیا  رد  هک  یـساسا  یاھراعـش  نیمھ  ینعی  دنک ؛ یم ادیپ  طابترا  ناناوج  امـش  هب  رتشیب  هک  مزادرپ  یم مود  ی  هلأسم هب 

نیا رد  هنوگ  نیا ِراعـش  دنچ  .داسف  اب  هزرابم  تکرح  ای  دوب ، نایوجـشناد  هب  باطخ  ًالـصا  هک  یھاوختلادع  شبنج  ای  تسا ، یرازفا  مرن شبنج  ملع و  دیلوت  شبنج  دنک ، یم ادیپ  طابترا 

.منک تبحص  اھنیا  هب  عجار  یرادقم  ملیام  دش و  هداد  لاس  دنچ 

داسف اب  هزرابم  تھج  رد  همھ  میا ، هداد لاس  هس  ود  نیا  رد  ام  هک  یراعـش  دـنچ  .منک  ضرع  هاتوک  مروبجم  دیـشک ، لوط  یلبق  ثحب  نوچ  هک  منک  یم حرطم  ار  یدـعب  ثحب  اج  نیا

دیلوت شبنج  هتبلا  .تسا  هدوب  ملع  دیلوت  شبنج  یرازفا و  مرن شبنج  تّدم -  دنلب  رد  یھاوختلادع -  شبنج  رگید ، یاھراعش  .دنک  یم داجیا  هنخر  هعماج  رد  داسف  نوچ  تسا ؛ هدوب 

اھھاگشناد و ی  هفیظو نیا ، .تسا  مزال  ملع  تفرشیپ  ًامتح  تفر ؛ شیپ  درک و  تباقر  دوش  یمن ّعونتم  یایند  نیا  رد  ملع ، تفرشیپ  نودب  .تسین  نکمم  ملع  تفرشیپ  نودب  ملع ،

یلیخ هنیمز  نیا  رد  ریخا  لاس  هس  ود  رد  هک  لاغتـشا -  ی  هلأسم رب  رارـصا  دش ، حرطم  لبق  هام  دنچ  هک  یـشیدنا  هدازآ شبنج  .دـنک  یم نیگنـس  رایـسب  ار  دـیتاسا  نایوجـشناد و 

تکرح یھلا  لضف  هب  دش و  زاب  یصاخ  باسح  مادک  رھ  یارب  میدرک و  هیکت  اھنآ  یور  لاسدنچ  نیا  رد  ام  هک  تسا  ییاھراعـش  زا  یلم ، لوپ  تیوقت  رب  رارـصا  و  تسا -  هدش  شالت 

رد نیا ، زا  لبق  لاس  هس  ود  رد  هتبلا  .دنک  راک  هچ لخاد  رد  دیاب  هک  دمھف  یم دنکب ، دھاوخ  یم هچ  نمشد  دنیب  یم ناسنا  یتقو  .دیدرگ  زاغآ  اھنآ  هب  طوبرم  یاھھاگتـسد  رد  یـصاخ 

تاّررقم و اھتسایس  نآ  ساسا  رب  سلجم  دنک و  مالعا  تلود  هب  دیاب  یربھر  هک  مھ  ماظن  نالک  یاھتـسایس  رد  .دوب  حرطم  اھفرح  نیا  زا  یرایـسب  ضیعبت ، داسف و  رقف و  یفن  بلاق 

؛ دـش ظاحل  ّیلک  ِبلاطم  نیا  ی  همھ دوب -  نیا  زا  لبق  لاس  تشھ  تفھ  هب  طوبرم  هک  مود  ی  همانرب یاھتـسایس  رد  مھ  موس و  ی  هماـنرب یاھتـسایس  رد  مھ  دـنارذگب -  ار  نیناوق 

لابند دریگ و  رارق  هّجوت  دروم  ییاھنت  هب  اھنیا  زا  مادک  رھ  هک  دنک  یم باجیا  اھلـصفرس ، نیا  زا  یـضعب  تیمھا  هب  ناناوج  صوصخب  یمومع ، راکفا  ندرک  هّجوتم  ندرک و  جیـسب  نکیل 

، یناوج یاھطیحم  رد  ناناوج  صوصخب  کاپ ، یاھنادجو  نکیل  تفرگ ؛ رارق  یھّجوت  یب دروم  هعماج  یاھشخب  زا  یضعب  یوس  زا  دش ، حرطم  یتقو  اھراعـش  نیا  زا  یلیخ  هتبلا  .دوش 

نم .تسا  یملع  یاھطیحم  رد  یلـصا  یاھقوش  اھنیا  دراد ؛ دوجو  یدازآ  تلادع و  ملع ، هب  قوش  ییوجـشناد ، طیحم  رد  .تساھنآ  ی  هقالع دروم  اھراعـش  نیا  هک  دندرک  ساسحا 

.تسین لاجم  اما  منک ، ضرع  یرصتخم  حیضوت  اھنیا  زا  مادک  رھ  هب  عجار  مدوب  لیام 

ناکت و کی  یرازفا ، مرن شبنج  هک  تسا  نیا  ّمروصت  .تسین  فاّفـش  ام  یارب  ثحب  نیا  زونھ  دیدرک ، حرطم  ار  ملع  ِدیلوت  ی  هلأسم ریبکریما  هاگـشناد  رد  هک  لاس  ود  تشذـگ  زا  دـعب 

؟ تسا تسرد  هلأسم  نیا  ایآ  .دنزادرپب  ملع  ِدیلوت  هب  زین  یا  هّدع دننک و  مھارف  شبنج  نیا  یارب  ار  روش  اضف و  تاطابترا و  تاناکما و  دیاب  یا  هّدع تسا ؛ تکرح 

، تاقیقحت یھاگـشھوژپ ، یاھطیحم  دـننام  مھ -  ملع  ِدـیلوت  یاھھاگتـسد  دـنروایبرد ؛ یمومع  ی  هبلاطم کی  ناونع  هب  ار  نیا  دـننک و  یزاس  اضف  دـیاب  یا  هّدـع .تسا  تسرد  هلب ،

.دننک لابند  ار  نآ  دیاب  دیتاسا -  نایوجشناد و  یھاگشناد ، یاھسالک 

1381/11/16 یزادرپ هیرظن یاھ  یسرک دروم  رد  هیملع  هزوح  نارگشھوژپ  ناگتخومآ و  شناد  زا  یعمج  همان  هب  خساپ 

هن .دینک  بیقعت  تدم ، زارد  دنچ  رھ  نداد ، رمث  ندش و  یلمع هظحل  ات  ار  اھ  هدیا نیا  هک  مھاوخ  یم هاگشناد  هزوح و  رد  ناتنارکفمھ  امش و  زا  مقفاوم و  امـش  همان  نومـضم  همھ  اب 

نیمھ دناشن و  راب  هب  ار  شیوخ  یناھج  یخیرات و  همانرب  دنامب و  دـیاب  بالقنا  نیا  .دومیپ  تمیق  رھ  هب  تسا  تیقالخ  یئافوکـش و  هار  هک  ار  هار  نیا  دـیاب  اما  هدزباتـش ، هن  سویأم و 

دومج و  » رد هن  ار  لماکت  یقرت و  هار  درب و  یم جنر  طیرفت ، طارفا و  زا  لسن  نیا  هک  نیمھ  تسا ، هدـش  رادـیب  زین  هاگـشناد  هزوح و  مود  لسن  رد  یھاگآدوخ  یرادـیب و  مزع و  نیا  هک 

لوصا هب  یرادافو  نمـض  رد  هرظانم  یزادرپ و  هیرظن  تعاجـش  هک  دھاوخ  یم دناد و  یم ینید  یملع و  رکف  دیلوت  یداھتجا و  طاشن  رد  هکلب  دیلقت ،» یگتخابدوخ و   » رد هن  و  رجحت »

یمارگ ار  نآ  دیاب  تسا و  درواتسد  یزوریپ و  کی  هسفن  یف  دوخ ، دراذگن ، خساپ  یب ار  تاھبـش  تالاؤس و  هک  تسا  هدرک  هدارا  دوش و  رادیب  هاگـشناد ، هزوح و  رد  قطنم  قالخا و  و 

زا دیـسرت و  یدازآ »  » زا دـیابن  یرآ ، .تسا  هدـش  زاـغآ  دـیدج  نارود  دـننک ، تیبثت  یئاسانـش و  ار  یروتاـتکید »  » و جرم » جرھ و   » ناـیم لداـعت  هطقن  اـم  ناـگبخن  هک  هاـگنآ  تشاد و 

یکاتھ و ماد  هب  یدازآ ، یاجب  دمآ و  راتفرگ  ءارم ،» لادج و   » هب هرظانم ، یاجب  دیابن  هچنانچ  درک  لیدبت  یتافیرشت ، یرما  ای  قاچاق و  یالاک  هب  ار  داقتنا » دقن و   » تخیرگ و هرظانم » »

نیا رد  ینید  هدنلاب  رکفت  یملع و  تیقالخ  دنور  زاغآ  دوش ، ءادا  رگیدکی  رانک  رد  اجکی و  همھ  قطنم ،»  » مھس و  قالخا »  » مھس یدازآ ،»  » مھس هک  زور  نآ  .دیزغل  یزیرگ  تیلوئسم 

یارب یتـصرف  هبلاـطم  یھاوـخیدازآ و  کـش  یب .تسا  هدـش  هدز  یوزوـح  یھاگـشناد و  فراـعم  موـلع و  هیلک  رد  ینید » یملع و  رازفا  مرن  دـیلوت   » شبنج دـیلک  تـسا و  هعماـج 

یلـصا فادـھا  زا  هکلب  یتاغیلبت  راعـش  کی  هن  نایب ،» ملق و  رکفت ، یدازآ   » تسا و یمالـسا  هبلاطم  کی  یدازآ ،» زا  هدافتـسا  بدا   » تیاعر اب  مأوت  هشیدـنا  ناـیب  یارب  ندیـشیدنا و 

یارب هک  دننک  یم نامگ  دنسانش و  یمن یموس  قیرط  یئوگرفک ،» یئوگ و  هزرھ   » بادرگ اب  دومج » توکس و   » بادرم نایم  یخرب  هک  مفسأتم  اقیمع  نم  .تسا  یمالسا  بالقنا 

هناھاوخدوخ راھم و  یب یدازآ  گنھرف   » مھ و  دومج » ندینابنجرـس و  ناقفخ و  گنھرف   » مھ ات  دـمآ  یمالـسا  بالقنا  هک  نآ لاح  .داتفا  یرگید  ماد  هب  دـیاب  ود ، نیا  زا  کی  رھ  زا  زیھرپ 

گنھرف هب  لیدـبت  یرگید ، زیچ  چـیھ  هب  هن  و  نارگید » یدام  یونعم و  قوقح  قالخا و  قطنم و   » هب دـیقم  ناـیب ،» یدازآ  ، » نآ رد  هک  دزاـسب  یئاـضف  دـنک و  حالـصا  دـقن و  ار  یبرغ »

ریبعت هب  هک  یگنھرف » دلو  داز و   » دندرگ و هتخیگنارب  لاعف و  اھ  هزوح همھ  رد  اھ  هشیدنا همھ  ات  دوش  جـئار  هکـس  فاصنا ، تینالقع و  لداعت و  تیرح و  ددرگ و  یتموکح  یعامتجا و 
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ندـمت یمالـسا و  گنھرف  هک  هژیوب  .ددرگ  نارو  هشیدـنا ناگبخن و  یوناث  تداع  تسا ، لوقع » ءارآ و  براضت   » لوصحم مالـسلا ،) مھیلع  ) ناشیا تیب  لھا  و  ص )  ) مرکا ربماـیپ  تاـیاور 

هنافسأتم اما  .تسا  نکممان  هھبش ، تخانش  نودب  زین  هھبش  هب  خساپ  تسا و  هتفکـش  رگید ، یاھندمت  بتاکم و  اب  شلاچ  رد  زین  دیدج و  تالـضعم  اب  فاصم  رد  هراومھ  یمالـسا 

، وشبلب نیا  رد  ات  دنھاوخ  یم راو ، بادرگ  مطالت  ای  هنوگ  بادرم  توکس  هب  ار  روشک  یگنھرف  یاضف  لیدبت  امئاد  یئادز ، تسایـس  لابندب  یھورگ  یگدز و  تسایـس  لابندب  یھورگ 

دنیاسرفب و ار  تلم  باصعا  دنھد و  ردھ  ار  یلم  تصرف  همھ  هدروآ و  نیئاپ  ار  یعامتجا  رکفت  حطـس  دنـشاب و  زاس  نایرج  راذـگریثأت و  دـنناوتب  نوبیرت ، تورث و  تردـق و  نابحاص  طقف 

رد رانکرب و  نادـنمدرخ ، نالدـبحاص و  دـننامب و  توکـسم  تکاس و  ساسحا ، درخ و  نابحاص  هجیتن  رد  دـنھد و  جاور  ار  هناگیب  دـساف  گنھرف  ای  یا  هلیبق  طحنم  طلغ و  یاـھ  یریگرد

فرح دیلوت و  یرکف  چیھ  ددرگ ، یم لزان  یحطـس و  تباث و  یرارکت و  اھاوعد ، تفر و  دھاوخن  ولج  هب  هعماج  یئاضف ، نینچ  رد  .دـنوش  شومارف  هتـسخ و  یوزنم ، هدـنام و  هیـشاح 

درگبقع لاعفنا و  راچد  دنا ، شیوخ  ناگبخن  عبات  هک  زین  تموکح  هعماج و  دننک و  یم همجرت  ار  برغ  اھنت  رگید  یا  هدع دـننک و  یم رارکت  ار  دوخ  مادـم  یا  هدـع دوش ، یمن هتفگ  یا  هزات 

یوگتفگ نایب و  یدازآ  نودـب  ملاس و  یداقتنا  یاضف  نودـب  تسین و  هرظانم  هرواشم و  زج  یا  هراچ  یعمج ، لقع  ندرک  رادـیب  یارب  دـیا ، هدرک هجوت  دوخ  همان  رد  هچنانچ  .دـنوش  یم

.دوب دھاوخ  لکـشم  رایـسب  ای  نکممان  یزادرپ ، هعماج  یزاس و  ندمت  هجیتن ، رد  ینید و  هشیدنا  ملع و  دیلوت  نارظنبحاص ،» ءاملع و  تیادـھ   » »و یمالـسا تموکح  تیامح   » اب دازآ 

هنیداھن تیامح و  مالـسا ، بوچراچ  رد  هیرظن  دـیلوت  نوناق و  بوچراچ  رد  نایب  یدازآ  هک  تسا  نیمھ  هار ، نیرتھب  زین  یگنھرف  جرم  جرھ و  راھم  اھ و  یکاتھ اـھ و  یراـمیب جـالع  یارب 

دقن و یاھ  یسرک ( » و 3 تاھبش » تالاؤس و  هب  خساپ  یاھ  یـسرک ( » 2 یزادرپ » هیرظن یاھ  یسرک ( » لیکشت 1 ینعی  امش  یداھنـشیپ  شور  هس  رھ  هک  دسر  یم رظنب  .دوش 

ناراکبیرف و نارادـناکد و  رب  اضف  هتفای و  شرتسگ  ملع ، لاجم  رتشیب ، هچ  رھ  هک  یوحنب  دـنوش  تیریدـم  تیاـمح و  هک  تسا  بوخ  دنـشاب و  لوقعم  یلمع و  یئاھـشور  هرظاـنم ،»

.دوش رت  گنت نید ، ملع و  هار  نانزھار 

1381/11/08 ملق نمجنا  یاضعا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

اھنآ زا  میناوتب  ات  میروآرد  یا  هتشابنا یاھ  هبرجت تروص  هب ار  هناعاجـش  هنامرتحم و  ملاس و  یوگتفگ  هثحابم و  زا  یـشان  تایبرجت  نیا  دیاب  ام  .دوش  یھدنامزاس  دیاب  اھراک  نیا  هتبلا 

دیکأت نآ  یور  رب  یھاگـشناد  یاھرادـید  رد  همھ  نیا  نم  هک  یرازفا  مرن تضھن  نیا  ما ، هتفگ اھراب  .دراد  دوجو  هاگـشناد  رد  هیـضق  نیمھ  نیع  .مییامن  روراب  ار  ملع  مینک و  هدافتـسا 

.دنک تیامح  ملاس  تروص  هب راکفا  دروخرب  زا  راکشآ  تروص  هب دیاب  تموکح  .مینک  یساسا  راک  دیاب  مییامن و  دیلوت  ار  گنھرف  ملع و  دیاب  ام  .تسانعم  نیمھ  هب  مدرک ،

1381/08/22 اھ هاگشناد دیتاسا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

دادعتـسا تسا : نیا  هدنب  دیکأت  .تسین  یفاک  ییاھنت  هب  دادعتـسا  ناتـسود ! اما  .تسا  روشک  لخاد  رد  اھدادعتـسا  دوجو  مینک ، لابند  ار  رکف  نیا  هک  دـنک  یم عیجـشت  ار  ام  هچنآ 

رد یتلود  یاھھاگتـسد  ی  هفیظو یفن  یانعم  هب  نیا  .تسا  مزال  مھ  ناداتـسا  نادنمـشیدنا و  ناملاع ، تدـھاجم  شالت و  دادعتـسا ، راـنک  رد  .یفاـک  طرـش  هن  تسا ، مزـال  طرش 

دیلوت هب  هاگشناد  طیحم  رد  ملع  لھا  دیاب  هک  تسا  ییاجب  عقوت  تقیقح و  کی  دوخ  نیا  .تسین  مھ  دیتاسا  تالکشم  نتفرگ  هدیدان  یانعم  هب  تسین ؛ دنراد  هفیظو  هک  ییاھ  هنیمز

هتبلا .میراد  عوضوم  نیا  هب  زاین  ام  دـنزادرپب ؛ مدرک -  ریبعت  یملع  طیحم  رد  یرازفا  مرن تضھن  هب  نآ  زا  هدـنب  هک  یزیچ  ناـمھ  هب  ملع -  ی  هنیمز رد  هدـنزاس  هنارکتبم و  هاـگن  هب  ملع ،

.دنراد ار  تیلوؤسم  نیرتگرزب  یتلود  یاھھاگتسد 

1381/08/13 نایوجشناد نازومآ و  شناد زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

.دنھد رارق  یلـصا  تمھ  ی  هھجو ار  راک  هک  تسا  نیا  شطرـش  .دنھد  ماجنا  ار  اھراک  دنناوتب  هک  نیا یارب  تسھ  روشک  نالوؤسم  رایتخا  رد  یفاک  ی  هزادنا هب  تاناکما  .میناوت  یم ام 

یلـصا لئاسم  .تسا  رـضم  روشک ، یلـصا  لئاسم  ندـناشوپ  اھنآ ، ندرک  گرزب  ی  هیاس رد  کچوک و  لئاسم  ندرک  گرزب  یلایخ ، مزالریغ و  لـئاسم  حرط  یـسایس ، یاـھیمرگرس 

نایم رد  دیتاسا  نایوجشناد و  اب  رادید  رد  اھھاگشناد و  رد  اھراب  ام  هک  تسا  یرازفا  مرن شبنج  نامھ  اھھاگشناد و  یملع  ی  هیاپ یاقترا  ملع و  ی  هلأسم داصتقا و  ی  هلأسم روشک ،

نمشد یاھ  هئطوت درادھگن و  مکحتسم  اپ و  رس  ار  ام  تلم  صوصخب  تلم و  کی  دناوت  یم هک  تساھنیا  .تسا  ناناوج  ینید  گنھرف  هیحور و  ظفح  ی  هلأسم نینچمھ  میا ؛ هتشاذگ

مود .دنھد  رارق  دوخ  تمھ  ی  هھجو ار  راک  دننک و  شالت  نابرخم  نادسفم و  اب  ی  هزرابم ی  هنیمز رد  یملع و  یداصتقا ، یگنھرف ، یاھ  هنیمز رد  الوا  نالوؤسم  نیاربانب  .دنک  یثنخ  ار 

.تسا رابنایز  نمشد ، لباقم  رد  تمواقم  یورین  مدرم و  عفانم  روشک و  حلاصم  یارب  اھیگناگود  تافالتخا و  نیا  .دنراذگب  رانک  ار  تافالتخا  هک  نیا

1381/07/03 یملع ناگبخن  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

مزال یمومع  شالت  کی  تکرح و  کی  شبنج و  کی  .میراد  جایتحا  یرازفا  مرن شبنج  هب  اـم  زورما  متفگ : اھھاگـشناد  زا  یکی  رد  ییوجـشناد  عاـمتجا  کـی  رد  شیپ  لاـس  هس  ود  نم 

.تسین اھتیریدم  هب  طوبرم  شا  همھ دوش ؛ یم روطچ  سپ  دننک ، یمن اھتیریدم  هک  دینکن  رکف  ناتدوخ  اب  ناھگان  امـش  .تسین  اھتیریدـم  هب  هتـسباو  طقف  یمومع ، شالت  نیا  .تسا 

نیا .دراد  شقن  اھنیا  نتـساوخ ، نتفر و  قیقحت  ملع و  لاـبند  قشع  اـب  ندرک و  راـک  هناقـشاع  قشع -  هلب ، قشع ؛ دـیتفگ  زیزع  یاـھ  هچب امـش  زا  یکی  امـش -  ی  هدارا تساوخ و 

ی همھ رد  دروآ ؛ یم یماظن  یرترب  یـسایس و  تدایـس  هافر و  شدوخ  اب  ملع  هتبلا  .تسا  هدوبن  هارمھ  هافر  اب  هشیمھ  دـینک ، یم هدـھاشم  ایند  رد  امـش  هک  یا  یملع یاـھ  هلق

دوخ یتقو  اما  تسا ؛ ملع  یاھرنھ  همھ  اھنیا  .دـھد  یم قنور  ار  روشک  کی  داصتقا  دـنک و  یم تیوقت  ار  روشک  کی  لوپ  دـنک ؛ یم داجیا  هملک  ذوفن  یـسایس  یداصتقا و  یاھـشخب 

.دیآ یمن دوجو  هب  ایند  یاھنیریش  برچ و  تذل و  یتحار و  هافر و  زا  یرتسب  رد  اموزل  دیآ ، دوجو  هب  دھاوخ  یم ملع 

1381/07/03 یملع ناگبخن  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ام هب  هام  ود  ای  کی  فرظ  مییوگ  یمن ینعی  مینک -  یمن مھ  هلجع  .دینک  نیودت  داھنـشیپ  دینیـشنب  متفگ ، نم  هک  یا  یرازفا مرن شبنج  نیمھ  یارب  .دـینک  رکف  ناتدوخ  دـییایب  امش 

هچنآ زا  .دیسرب  یلمع  یاھراکھار  هب  اتقیقح  ینعی  تساھنیا ؛ ام  داھنـشیپ  دییوگب  دییایب و  ام  شیپ  زاب  دیراذگب و  یرارق  رگید  لاس  ود  یکی  دینک و  رکف  دینیـشنب  دیھدب -  داھنـشیپ 

.دنک ادیپ  ققحت  تسا ، نکمم  هچنآ  هللاءاش  نا هک  مینک  یم تمھ  مینک و  یم لابقتسا  الماک  دوش ، هداد  ام  هب  اھتیعقاو  سمل  زا  یشان  داھنشیپ  ناونع  هب  هک 

1379/12/09 ریبکریما یتعنص  هاگشناد  دیتاسا  نایوجشناد و  عمج  رد  تانایب 

یاھیروآون اھبلاق و  اب  اھداھنشیپ و  اب  دنتسھ ، شالت  راک و  لھا  هک  یناسک  ات  دراذگب  تلم  نیا  روشک و  نیا  رایتخا  رد  قیمع  هبناج و  همھ یرازفا  مرن شبنج  کی  دناوتب  دیاب  هاگـشناد 

ار هاگـشناد  .دـھاوخ  یم ار  نیا  هاگـشناد  زا  ام  روشک  زورما  .دـنربب  الاب  ار  یمالـسا  یاھـشزرا  تارکفت و  رب  ینتبم  ی  هنالداع دابآ و  ی  هعماج کی  یقیقح  یانب  دـنناوتب  یدوخ  یملع 

دننیبب هک  تسا  هتکن  نیا  تسا ، یتاعالطا  یاھـسیورس  هجوت  دروم  زورما  هک  ییاھزیچ  زا  یکی  دینادب  نیقی  دنرادب ؟ زاب  هار  نیا  زا  ار  داتـسا  وجـشناد و  هک  دـننک  یراک  هچ  لوغـشم 

.دنوشب شعنام  دننک و  فرصنم  دماجنیب ، روشک  یالتعا  هب  دناوت  یم هک  یھار  نآ  زا  ار  یناریا  هاگآ  هاگشناد  رادیب و  یوجشناد  دنناوت  یم هنوگچ 
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