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 [ پا چـ تشگزاب ]  | [ ] 

1 هلاقم :  دادعت   ، 27 شیف :  دادعت  هاگشناد -  تعنص و  طابترا 

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 

1393/04/11 اھ هاگشناد دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

طابترا ىملع و  تفرشیپ  ى  هلئـسم دنتـسھ ، تعنـص  هاگـشناد و  ملع و  لئاسم  اب  طبترم  هک  طبر  ىذ ىتلود  نالوئـسم  زا  و  طوبرم ، ىاھ  هناخترازو نالوئـسم  زا  منکیم  شھاوخ  نم 

، نیرت ىلـصا زا  ىکی  تسا ؛ اـم  ىـساسا  ى  هلئـسم هلئـسم ، نیا  .دریگن  تروـص  ىھاـتوک  چـیھ  ًاـعقاو  هلئـسم  نیا  هب  تبـسن  ىنعی  دـنریگب ؛ ىّدـج  ار  روـشک  رد  ىرواـّنف  اـب  مـلع 

.تسا ام  لئاسم  نیرت  ىروف نیرت و  ىساسا

1393/04/11 اھ هاگشناد دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

دشاب روشک  ىاھزاین  هب  رظان  روشک ، ىملع  ّتیلاّعف  هک  تسا  نیا  ىملع  ىاھّتیلاّعف  رد  ىـساسا  ى  هتکن کی  تسا ؛ هدش  عورـش  تکرح  هللادمحب  ىملع  ّتیلاّعف  ىملع و  راک  رد 

ایند رد  ىملع  راک  ِىرتشم  ىنعی  دراد ، ىرتشم  زورما  ام  روشک  ى  هدـش هیامن ِىملع  تالاقم  دـندرک ، هراشا  ناتـسود  هک  روط  نامھ .تسین  هدـش  نیمأت زورما  لماک  روط  هب نیا  هک 

ىارب تسا ، ىبوخ  زیچ  تسا ، راـختفا  ى  هیاـم دوشب ، هداد  عاـجرا  نآ  هب  و  دوشب ، عقاو  عجرم  دـینک و  ّهیھت  ىا  هلاـقم امـش  هکنیا ] ، ] هلب .تسین  ىفاـک  نیا  بخ ، ىلو  تسا ؛ ناوارف 

ىاھزاین هب  دـشاب  رظان  دـینکیم ، راک  ىملع  لئاسم  ى  هنیمز رد  امـش  هچنآ  هک  تسا  نیا  رت  مھم نیا  زا  اّما  تسا ؛ روشک  ىملع  تفرـشیپ  ى  هناشن تسا و  بوخ  ىلیخ  مھ  روشک 

نارظن بحاص ار  ىبلاطم  روشک ، نوگانوگ  لئاسم  هب  طوبرم  نارحب ، ّتیریدـم  هب  طوبرم  ىزرواشک ، هب  طوبرم  تعنـص ، هب  طوبرم  لـئاسم  دروم  رد  دـیدرک ، هظحـالم  زورما  بخ ، .روشک 

ّهیھت اھزاین  نیا  نیمأت  ىارب  ىملع ، ى  هلاقم ىملع ، شھوژپ  ىملع ، قیقحت  دـناوتیم  بخ  دـندرک ؛ حرطم  دراد  دوجو  هک  ار  ىیاھفعـض  اھدوبمک و  دـنتفگ ، ار  ىیاـھزاین  دـندرک ، زاربا 

.دشاب اھزاین  نیا  عفر  هب  رظان  دوشب و 

1392/07/17 ناوج ناگبخن  یلم  شیامھ  نیمتفھ  رد  ناگدننک  تکرش رادید  رد  تانایب 

بخ هك  تسا ؛ تعنـص  یقیقحت و  زكارم  تعنـص ، هاگـشناد و  تعنـص ، ملع و  دنویپ  ی  هلئـسم هدركن ، ادیپ  قّقحت  لماك  روط  هب  مھ  زونھ  مدرك و  هیكت  نآ  یور  ّلوا  زا  نم  هك  یا  هتكن

كی اجنیا ، میراد  یملع  ی  هعومجم كی  ام  .تسا  یّمھم  رایـسب  ی  هتكن نیا  .دخرچیم  مھ  نیلوئـسم  اھ و  هبخن اھوجـشناد و  نابز  رد  نیا  منیبیم  نم  هك  تسا  لاس  دـنچ  نالا  ّهتبلا 

یارب مھ  ام  یملع  یاھ  هاگتسد دنتسھ ؛ ام  یملع  زكارم  اھ و  هاگشناد تاقیقحت  یملع و  یاھتفرشیپ  هب  نتفای  تسد  ی  هنشت ام  یاھ  یتعنص اجنیا ؛ میراد  یتعنـص  ی  هعومجم

دوجو لماك  یقطنم و  ی  هطبار اھنیا  نیب  دنراد ؛ ناشدوخ  ملع  ی  هدننك فرـصم رازاب  هب  جایتحا  دنك ، ادیپ  نایرج  دنك و  ادـیپ  همادا  اھنآ  شـشوج  ناشوج ، یاھ  همـشچ نیا  لثم  هكنیا 

هك دوب  دھاوخ  تروص  نیا  هب  هجیتن  مینك ، رازگرب  لماك  تروص  هب ار  ملع  تعنص و  ماع ، یانعم  هب  ای  ار ، قیقحت  زكارم  تعنص و  ار ، هاگشناد  تعنـص و  ی  هطبار نیا  میناوتب  ام  رگا  .درادن 

یملع یاھتفرشیپ  زا  درك و  دنھاوخ  لح  ار  ناشدوخ  لئاسم  درك ، دنھاوخ  اھ  هاگشناد هب  ی  هعجارم ناشدوخ  لئاسم  ّلح  رد  درك -  دنھاوخ  ادیپ  دشر  ام  یتعنص  یاھ  هاگتـسد مھ 

نیا بخ ، دشاب ؛ هتـشادن  یرایبآ  یاھ  هكبـش اّما  هدمآ ، دوجو  هب هك  یّدس  لثم  درك ؛ دنھاوخ  ادیپ  نایرج  ام  یاھ  هاگـشناد مھ  درك -  دنھاوخ  هدافتـسا  ناشدوخ  یتعنـص  راك  رد  اھنآ 

دـس نیا  بآ  ات  میروایب  دوجو  هب یرایبآ  یاھ  هكبـش ام  هك  تسا  نیا  هدمع  ِمین  مینك ، عمج  نآ  تشپ  بآ  مینك و  تسرد  هراوید  ام  هك  تسا  نیا  دس  راك  زا  یمین  .درادن  یا  هدیاف دس 

مھ دننك ، عوجر  یملع  زكارم  هب  هتشذگ  زا  شیب  یتسیاب  اھ  هناخراك اھتكرش و  مھ  ّهتبلا ، .دریگب  ماجنا  دیاب  نیا  دسرب ؛ هنـشت  یاھنیمز  هنـشت و  طاقن  هب  زاین و  دروم  طاقن  هب  دناوتب 

زكارم اھ و  هاگـشناد رد  یلخاد -  یاھـشرافس  ّهتبلا  هدش -  شرافـس  ِیتاقیقحت  ی  هژورپ اھدص  دـھاش  لاس  رھ  دـیاب  .دـننك  هدامآ  هتـشذگ  زا  شیب  ار  ناشدوخ  دـیاب  یملع  زكارم 

شرافـس لابند  هب  یملع  راك  دنیوگیم -  یھاگ  مھ  اھنیا  دـننام  دـیتاسا و  اھناوج و  زا  یلیخ  تسا -  فعـض  ی  هطقن یلیخ  نم  رظن  هب  هك  یطاقن  زا  یكی  مھ  زورما  .میـشاب  یملع 

نالف هك  یزاین  یارب  دینكب  یتاقیقحت  یملع و  راك  دینیشنب  اجنیا  امـش  هكنیا  اّما  منك ، عنم  ّیلك  روط  هب  نم  مھاوخیمن  دراد ؛ جایتحا  نآ  هب  روشك  هك  تسین  یراك  تسا ،]  ] یجراخ

صوصخب امش -  یتاقیقحت  راك  نیا  تسیچ ، یلخاد  زاین  دینیبب  دینك  هاگن  دیاب  تسین ؛ رنھ  نیا  دریگیم ، امش  زا  ار  نیا  نازرا  تمیق  اب  هدرك و  ادیپ  ایند  یروّانف  ای  ایند  یملع  هاگتسد 

.دنكیم رپ  روشك  لخاد  رد  ار  ألخ  مادك  دروخیم ، روشك  یاجك  درد  هب  الاب -  عطاقم  یرتكد و  عطقم  رد 

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

ِّلوا ّتیولوا  ود  وزج  نیا  مدرك  ضرع  .دنكب  مامتھا  نآ  هب  دیاب  تلود  صوصخب  دوشب ، دنك  ًاقلطم  دراد ، دوجو  زورما  هك  یباتـشرپ  تكرح  میراذـگن  ًالّوا  ملع ، ی  هنیمز رد  میناوتب  دـیاب  ام 

؛ دنتسھ نامرد  تشادھب مولع و  ترازو  ود  ملع ، تفرشیپ  یارب  كی  ی  هجرد لوئسم  ّهتبلا  .دوشب  راك  دیاب  ملع  تفرشیپ  ی  هلئـسم یور  هژیو  روط  هب ینعی  تسا ؛ روشك  یاھ  همانرب

نیب اھھاگشناد و  نیب  یراكمھ  ًاعقاو  ینعی  دننكب ؛ كمك  دیاب  دننكب و  كمك  هنیمز  نیا  رد  دنناوتیم  ناش  همھ اھنیا  یتامدخ ، ّیتح  یاھترازو  یزرواشك ، ترازو  یتعنص ، یاھترازو  نكل 

راكورـس ّینف  لئاسم  اب  هك  ینوگانوگ  یاھترازو  نیا  یزرواشك ، ترازو  تفن ، ترازو  هار ، ترازو  تعنـص ، ترازو  نیمھ  لثم  اـم -  یتامدـخ  یاھھاگتـسد  یتاـقیقحت و  یملع و  زكارم 

.دننكب ّكرحت  راك و  هب  راداو  ار  هاگتـسد  نآ  دنـشكب و  ار  ملع  ی  هریـش نآ  یملع ، یتاقیقحت و  زكارم  نورد  زا  دننكب و  لمع  یا  هدنكم كی  لثم  ًاعقاو  دنناوتیم  اھنیا  تسا ؛] مزال   - ] دنراد

یروانف و سپس  ملع و  سپـس  ركف و  هدیا و  زا  ی  هریجنز نیا  ینعی  تسا ؛ یروانف  ملع و  ی  هریجنز لیمكت  یكی  یملع : لئاسم  نیا  دروم  رد  تسا  هتكن  ود  مدرك ، ضرع  هكنیا  ّهتبلا 

، دشن ینیب  شیپ شیارب  رازاب  ای  دشن ، هوبنا  دیلوت  ًالثم  اّما  میدیـسر ، مھ  یروانف  هب  میدرك ، ار  یتاقیقحت  راك  ام  هچنانچ  رگا  ّالاو  مینكب ، لیمكت  دیاب  ام  ار  رازاب  سپـس  دیلوت و  سپس 

هریجنز نیا  عومجم  یور  دـیاب  اھھاگن  ینعی  دوشب ؛ لابند  یتسیاب  رازاب  دـیلوت و  ات  یملع ، راك  ی  هریجنز نیا  دریگب و  رارق  هّجوت  دروم  یتسیاب  اـھنیا  ی  همھ دروخ ؛ دـھاوخ  هبرـض  نیا 

دیناوتیم هچرھ  دراد ، دوجو  هدش و  لیكـشت  ییالاب  یبوخ ، دادعت  اب  ناینب  شناد یاھتكرـش  زورما  هناتخبـشوخ  ناینب ؛ شناد یاھتكرـش  مھ  یدعب  ی  هتكن .تسا  هتكن  كی  نیا  دشاب ؛

.ناینب شناد یاھتكرش  غارس  دیورب  دیاب 

1392/05/15 اھ هاگشناد دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

ركف ام  هك  اھألخ  نیا  زا  یرایسب  دندش و  نادیم  دراو  اھھاگشناد  جیردتب  دشیمن ؛ رپ  اھألخ  نیا  میتشاد ، یرامـشیب  یاھألخ  میتشاد ، یناوارف  تالكـشم  سدقم  عافد  نارود  رد  ام 
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یاھ هنیمز رد  یداصتقا ، یاھ  هنیمز رد  ام  .دـش  رپ  ام  نادنمـشناد  ام و  ناـناوج  اـم و  دـیتاسا  تمھ  اھھاگـشناد و  تمھ  ی  هلیـسو هب  مینك ، رپ  ار  اـھنیا  میناوتب  یتقو  كـی  میدركیمن 

دنھد و رارق  راك  روتسد  رد  ار  یشھوژپ  تاعوضوم  دنناوتیم  اھھاگشناد  مینك ؛ رپ  دراد ، دوجو  هك  ار  یئاھألخ  نیا  میناوتیم  یتیریدم  یاھ  هنیمز رد  یسایس ، یاھ  هنیمز رد  یگنھرف ،

.دریگب رارق  روشك  یاھزاین  تمدخ  رد  یملع  راك  هك  دشاب  نیا  دیاب  اھ  هطباض اھرایعم و  زا  یكی  نیاربانب  .دننك  رپ  ار  اھألخ  نیا 

ات هتبلا  میتفگ ؛ مھ  اھھاگـشناد  هب  میتفگ ، مھ  اھتلود  هب  میدرك ، راركت  ار  نآ  لاس  هدزاود  هد  ام  هك  تسا  یفرح  نیا  تراجت ؛ تعنـص و  اب  یھاگـشناد  تاقیقحت  ندروخ  هرگ رب  رارـصا 

یزرواشك یارب  نینچمھ  و  ام ، تراجت  یارب  نینچمھ  و  ام ، تعنص  یارب  مھ  تسا ، دیفم  اھھاگشناد  یارب  مھ  عوضوم ، نیا  .هن  لماك  روط  هب  اما  هدرك ، ادیپ  ققحت  مھ  یدایز  دودح 

.ام

1391/05/22 اھ هاگشناد دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

هیکت اھنآ  یور  ناتـسود  زا  یدادـعت  هک  یبرجت ، مولع  رد  هچ  یناسنا ، مولع  رد  هچ  یناینب ، یـساسا و  یاـھراک  یور  رب  شھوژپ ، یور  رب  یراذـگ  هیامرـس یزیر و  هماـنرب ی  هلئـسم

یاھراک دش  مولعم  دش ؛ نایب  هنیمز  نیا  رد  یبوخ  تاکن  تسام ؛ یاھ  هیـصوت وزج  هاگـشناد  تعنـص و  طابترا  ی  هلئـسم .دریگب  ماجنا  ًامتح  دـیاب  تسام و  یاھ  هغدـغد وزج  دـندرک ،

یبلاطم ی  هلمج زا  .تسا  یمزال  تاکن  دندرک ، داھنشیپ  دندرک ، نایب  ناتسود  زا  یضعب  هک  راک -  وھ  امب  راک -  شزرا  نییبت  هدمع ، عیانص  هورگ  لیکشت  نیا  هتفرگ ؛ ماجنا  مھ  یبوخ 

نازیر و همانرب ناریدم و  دـیاب  ًامتح  تسام ؛ یاھ  هغدـغد وزج  تسام ، یاھفرح  وزج  مھ  نیا  هک  تسا ؛  I.S.I تیعجرم ی  هلئسم تسا ، یملع  یاھ  هلاقم ی  هلئـسم دش ، هتفگ  هک 

یاھ هدیا یارب  یئارجا  یاھحرط  موزل  .دـننک  ادـیپ  دـش -  هتفگ  اھنآ  زا  یـضعب  هک  ار -  تسرد  یاھ  هار دـننک و  رکف  هلئـسم  نیا  یور  دننیـشنب  روشک  یملع  لئاسم  یلـصا  ناحارط 

یئاھراک زا  یکی  .یئارجا  یاھحرط  ی  هئارا هب  دراد  زاین  ًابلاغ  اھنیا  اما  دوب ؛ یبوخ  رایسب  یاھ  هدیا دش ، هتفگ  هک  هچنآ  .منکیم  هیکت  شیور  هدنب  هک  تسا  یئاھزیچ  ی  هلمج زا  یلاع ،

، تسا یبوخ  رایـسب  رکف  نیا  بوخ ، یلیخ  دـندرک ؛ نایب  اجنیا  ناتـسود  زا  یکی  هک  یقالخا » داصتقا   » دـیئامرفب ضرف  ًالثم  الاح  .تسا  نیمھ  دریگب ، ماجنا  اـھ  هاگـشناد رد  دـیاب  هک 

هدـش و یددـعتم  یاـھثحب  اـھلاس  نیا  لوط  رد  نآ  ی  هراـبرد هک  تعنـص  هاگـشناد و  طاـبترا  ی  هنیمز نیمھ  رد  ًـالثم  اـی  تسیچ ؟ شا  یئارجا راـکھار  تسا ؛ یتسرد  رایـسب  ی  هدـیا

زا نیا  تسیچ ؟ یئارجا  یاھراکھار  اھـصقن  نیا  عفر  یارب  بخ ، دراد ؛ دوجو  یئاھـصقن  لاح  نیع  رد  یلو  هدش ، هتفرگ  شیپ  رد  صوصخلاب  ِدروم  نیا  رد  مھ  یئاھراکھار  هناتخبـشوخ 

.دننک راک  هشیدنا  رکف و  نابحاص  مرتحم و  دیتاسا  هنیمز  نیا  رد  منکیم  شھاوخ  نم  .تسام  یاھزاین  ی  هلمج

1390/07/13 یملع ناگدیزگرب  ناگبخن و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هلئسم نیا  میوگن -  ار  شا  هچخیرات تسا  بوخ  الاح  شیپ -  لاس  هدزناش  هدزناپ  هتبلا  .تسا  یمیدق  ی  هلئسم کی  هک  تسا ، هاگشناد  تعنص و  طابترا  ی  هلئسم رگید ، ی  هتکن کی 

هب دننامن ، بقع  رازاب  یاھتباقر  زا  دنھاوخب  رگا  ام  عیانـص  میـشخبب ؟ ققحت  هنوگچ  ار  راک  نیا  ام  بخ ، .دنلیام  همھ  هک  هدـمآرد  جـئار  رکف  کی  تروص  هب  هرخالاب  دـش و  لابند  حرطم و 

راب دنچ  هک  یئاھ  هاگـشھوژپ نیا  .تسا  مھارف  ًالماک  ام  یاھ  هاگـشھوژپ ام ، یاھ  هدکـشھوژپ ام ، یاھ  هاگـشناد رد  شا  هنیمز یروآون ، نیا  .دنراد  جایتحا  یروآون  یملع و  تفرـشیپ 

ی هیحان زا  دننک و  تکرش  اھ  هاگشھوژپ نیا  رد  اھنآ  هک  دراذگب  عیانص  رایتخا  رد  ار  یشخب  کی  دناوتیم  دیایب ، دوجو  هب  اھ  هاگشناد هب  ی  هتسباو اھ و  هاگـشناد رانک  رد  هک  دش  هیـصوت 

بوخ تعنص  یارب  مھ  دننک ؛ یزیر  همانرب راک  نیا  یارب  دننیشنب  دیاب  .تسا  رسیم  یتلود  شخب  نیمھ  رد  شا  یگنھامھ هک  تسا  یراک  نیا  .دننک  فرطرب  ار  ناشدوخ  یاھزاین  اھنآ 

هتبلا دنکیم ؛ ادیپ  مھ  یرتشیب  طاشن  روش و  دنکیم ؛ ادیپ  ار  شدوخ  تھج  ًاعبط  دوب ، راک  رازاب  رازاب و  زاین  هعماج و  زاین  هب  رظان  یتقو  هاگشناد  .تسا  بوخ  هاگـشناد  یارب  مھ  تسا ،

.دنکیم ادیپ  تفرشیپ  ًاعبط  دنکیم -  ادیپ  ققحت  اھ  هاگشناد رد  نیا  هک  یروانف -  ملع و  دیلوت  ون و  رکف  ون و  هاگن  هب  دوب  یکتم  یتقو  مھ  تعنص  .تسھ  مھ  ازدمآرد  اھ  هاگـشناد یارب 

.دریگب ماجنا  ًامتح  یتسیاب  مھ  نیا  میدنمزاین ؛ نیا  هب  ام 

1389/01/09 یزاسوردوخ تعنص  یاھ  یدنمناوت زا  دیدزاب  رد  تانایب 

نیا یتلود  یاھ  هاگتسد هب  اھ ، هاگشناد هب  هک  تسا  لاس  نیدنچ  نم  .تسا  مھم  رایسب  تسا ؛ مھم  رایسب  دندرک ، هراشا  نایاقآ  زا  یکی  هک  مھ  ار  هاگشناد  اب  دنویپ  ی  هلئسم نیا 

تعنـص و شخب  صوصخم  یـشناد ، یاـھنوناک  هاگـشناد  رد  هکنیا  هب  اـم  میراد  جاـیتحا  .دوـشب  رارقرب  یمکحتـسم  طاـبترا  کـی  هاگـشناد  نیب  تعنـص و  نیب  هک  منکیم  ار  شراـفس 

.دننک ینابیتشپ  هک  دیایب  دوجو  هب  وردوخ  شخب  صوصخم  الثم  تعنص ، نوگانوگ  یاھشخب 

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

، یئایفارغج ظاحل  زا  ناھج  ساسح  رایسب  ی  هطقن کی  رد  .تسا  یمات  لالدتسا  اھنآ  هاگدید  زا  ناشلالدتـسا  نم  رظن  هب  .دنراد  لالدتـسا  یمالـسا  یروھمج  هب  ی  هلمح یارب  اھنآ 

امش نالا  .هدش  عقاو  یمالـسا  تما  ی  هعومجم رگید -  تسا  یمیظع  ی  هزوح نیا  هنارتیدم -  زا  یـشخب  اقیرفآ ، لامـش  خرـس ، یایرد  سراف ، جیلخ  هنایمرواخ ، ی  هطقن نیا  ینعی 

اھنیا .تسا  بدنملا  باب تسا ، زئوس  لاناک  تسا ، زمرھ  ی  هگنت تسا : هقطنم  نیا  یوت  شیات  هس  دراد ، دوجو  ایند  رد  هک  یتایح  ساسح  یبآ  هاگرذگ  ات  شش  ات ، جنپ  نیا  زا  دینیبب 

یراجت طابترا  یارب  ردقچ  زکرم  ات  دنچ  نیا  هک  دید  دیھاوخ  دینک ، هاگن  ناتیور  یولج  دیرادرب  ار  ناھج  ی  هشقن امش  .تساھنیا  هب  فقوتم  یناھج  تراجت  هک  تسا  یمھم  یاھ  هاگرذگ

رتشیب ار  شدوخ  زور  هبزور دشکیم و  دق  دراد  یتردق  کی  ساسح ، رایسب  ی  هقطنم نیا  رد  الاح  .تسا  یساسح  ی  هقطنم هقطنم ، نیا  نیاربانب ، .تسا  مھم  ایند  یداصتقا  طابترا  و 

فلاخم هطلـس  ماظن  اب  تسا ؛ فلاخم  ضرالا  یف دـسفم  یداصتقا  میظع  یاھ  هکبـش اھ و  یناپمک یاھ  هاگتـسد یرابکتـسا و  یاھ  هتـساوخ ی  همھ اب  تردـق  نیا  .دـھدیم  ناـشن 

نالف ای  تسین ، اکیرمآ  ی  هدـحتم تالایا  طقف  رابکتـسا  هاگتـسد  .تسا  مھم  رابکتـسا  هاگتـسد  یارب  یلیخ  نیا  بوخ ، تسا ؛ فلاخم  ملظ  اب  تسا ، فلاـخم  یرگ  هطلـس اـب  تسا ،

ی هکبش تسھ ، یتسینویھص  ی  هکبـش تساھنیا ؛ لماش  هک  تسا  یرت  میظع ی  هکبـش کی  رابکتـسا  هاگتـسد  تسین ؛ یئاپورا  روشک  نالف  ای  اکیرمآ  تلود  نالف  روھمج و  سیئر 

نیا .دـنربیم  اھنیا  دـنروآ ، یم اھنیا  ار  اھتلود  دـننکیم ؛ یحارط  دـنراد  ار  ایند  یـسایس  لئاسم  هک  دنتـسھ  اھنیا  تسھ ؛ ایند  میظع  یلوپ  زکارم  تسھ ، یللملا  نیب یـساسا  راـجت 

هب ور  دـشر  هب  ور  تردـق  نینچ  کی  اب  دنتـسھ ، نامدوخ  ی  هقطنم دـنمتورث  یاھراوختفن  نیا  زا  یلیخ  دنتـسھ ، یئاپورا  یاـھتلود  تسھ ، هدـحتم  تـالایا  تلود  شیوت  هک  هعومجم 

نآ رگم  دننامیمن ؛ راکیب  زاب  مھ  درذگب  هچرھ  دندنامن ، راکیب  مھ  لاس  یـس  نیا  یوت  .دننکیم  راک  وا  ی  هلباقم رد  دنناوتب ، هچرھ  نیاربانب  دـنفلاخم ؛ تدـشب  یـشکدق  لاح  رد  یالتعا 

نآ دشاب ؛ رفص  هب  کیدزن  شا  یریذپ بیسآ  ناکما  هک  دیناسرب  یا  هطقن هب  یتینما  ظاحل  زا  یداصتقا ، ظاحل  زا  یملع ، ظاحل  زا  ار  روشک  اھناوج  امـش  دینک ؛ تمھ  اھامـش  هک  یتقو 

یرازفا و مرن شبنج  یروآون و  شھوژپ و  قیقحت و  ملع و  لئاسم  هب  عجار  بترم  اھ  هاگـشناد هب  لاس  دـنچ  نیا  یوت  نم  هک  ینیا  .دـش  دـھاوخ  مامت  اھ  هئطوت دنـشکیم و  راـنک  تقو 

.تسا ملع  ناتتلم  روشک و  تدمدنلب  تینما  نکر  کی  هک  تسا  نیا  رطاخ  یارب  مدرک ، دیکأت  همھ  نیا  اھنیا  هاگشناد و  تعنص و  طابترا 

1387/10/21 هعسوت مجنپ  همانرب  یلک  یاھ  تسایس غالبا 

.هعماج طوبرم  یاھشخب  تعنص و  اب  یشھوژپ  زکارم  اھھاگشناد و  نیب  رثؤم  طابترا 

1387/06/05 یھاگشناد ناوج  ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

هک میدرک -  حرطم  ار  هاگشناد  تعنص و  طابترا  ی  هلئسم ام  .دیایب  دوجوب  لماک  یگنھامھ  یتسیاب  یروانف ، ملع و  شناد و  اب  طبترم  یاھشخب  رد  تساھیگنھامھان ؛ اھفعض  زا  یکی 

رد ام  اب  اھنیا ، لاثما  عیانص و  اب  ای  یتاقیقحت  زکارم  اب  ناگبخن  طابترا  ی  هرابرد مھ  یبلاطم  نیلوئسم  الاح  دش ؛ دھاوخ  راک  مھ  رتشیب  دوشیم و  راک  دراد  هنیمز  نیا  رد  دمحلا  بخ ،

ینعی تسا ؛ مزال  یلیخ  یملع  زکارم  دوخ  نیب  یگنھامھ  نکیل  داد -  دنھاوخ  عالطا  دش و  دھاوخ  هتفگ  امش  هب  شدوخ  تقو  رد  هللاءاش  نا تسا و  شخب  هدژم هک  دنتـشاذگ  نایم 

اھ هنیمز نیا  رد  هک  اھـشخب  زا  یـشخب  رھ  یتعنـص و  یملع و  یاھـشھوژپ  نامزاس  ناگبخن و  داینب  روھمج و  سیئر یروانف  یملع و  تنواعم  نیمھ  اـب  تشادـھب  مولع و  ترازو  ود 

کی هک  نیمھ  لیبق  زا  هنیمز -  نیا  رد  یئاھألخ  هدوقفم و  یاھ  هقلح ای  دـننکب  یثنخ  ار  مھ  راک  اھنیا  ادابم  هک  تسا  مزال  مئاد  یئازفا  مھ یراکمھ و  طابترا و  کـی  دـننکیم ، یراـکمھ 

.دیایب دوجوب  دندرک -  نایب  یمزراوخ  یاھناوج  لکشم  هب  عجار  یمناخ 

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

؛ دنتـسین دیتاسا  طقف  بطاخم  اجنیا  تساھ ؛ تیریدم ی  هدـھع هب  دـیتاسا و  ی  هدـھع هب  هک  تسا  ییاھراک  مدرک -  هراشا  هک  اھوجـشناد -  هب  نداد  دـشر  دروم  رد  مھ  هلأسم  کی 

ققحم زا  تعنـص  هاگتـسد  ی  هبلاطم لثم  اھ ؛ یروآون هب  هزیاج  لثم  یملع ؛ یاھودرا  لثم  یـشزومآ ؛ یاھ  هاگراک لثم  دیراذگب : همانرب  رد  ًاعقاو  ار  اھراک  نیا  .دنتـسھ  مھ  اھ  تیریدم
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لبق لاس  راھچ  هس ، زا  هدنب  هک  تسا  هدوب  یا  یعطق یمتح و  یاھراعش  وزج  مھ  نیا  هک  تعنص  هاگشناد و  طابترا  ینعی  دھد ، یم ماجنا  ار  یراک  کی  دراد  هاگـشناد  رد  هک  یناوج 

زا یکی  ًاقافتا  تسا و  تلود  نیا  تاکرب  وزج  نیا  هک  دـمآ  دوجوب  یملع  یاھراک  یارب  یملع » تنواـعم   » ماـن هب  یـصوصخم  تنواـعم  تلود ، نیا  رد  هناتخبـشوخ  .مدرک  حرطم  نیا  زا 

نیا کمک  اب  .دـھدب  ماجنا  دـناوت  یم ار  یبوخ  مھم و  رایـسب  یاھراک  تسا و  یکرابم  تنواعم  تنواعم ، نیا  نم  رظن  هب  .تسا  راک  لوغـشم  تنواـعم  نیا  رد  امـش  دوخ  نایرھـشمھ 

.دننکب مھارف  انعم  نیا  یارب  ار  لئاسو  دنناوتب  ناریدم  ات  دننک ، هبلاطم  تلود -  رد  مھ  یگنھرف ، بالقنا  یلاع  یاروش  رد  مھ  ریزو -  ود  ِنایاقآ  تنواعم ،

1384/02/19 نامرک ناتسا  نایوجشناد  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هیھت یداـھن  هچ  کـمک  هب  ار  اـھنیا  متفگ  .منیبـب  ار  اـھنیا  یلاـع  یتاـقیقحت  یاـھراک  لوصحم  هدـنب  اـت  دـندوب  هدرک  مھارف  یکچوک  هاگـشیامن  همـشچرس  سم  ی  هطوحم رد  زورید 

هللادمحب منک و  یم لابند  مراد  تسا  لاس  دنچ  هدنب  هک  تسا  ییاھراعش  زا  نیا  درک ؛ هراشا  هاگشناد  تعنـص و  طابترا  هب  زیزع  مناخ  رتخد  نیا  .هاگـشناد  کمک  هب  دنتفگ  دیا ؟ هدرک

نیمھ ی  هرابرد هک  دـندوب  هدـیچ  ار  یرتکد  مرظن  هب دـشرا و  یـسانشراک  یلیـصحت  یاھ  همان ناـیاپ زیم ، یور  هاگـشناد ؟ مادـک  متفگ  .تسا  هدرک  ادـیپ  ققحت  مھ  یداـیز  دودـح  اـت 

.دندوب هدرک  هدافتسا  روشک  یاھ  هاگشناد رگید  نامرک و  رنھاب  دیھش  فیرش ، یتعنص  نارھت ، هاگشناد  نایوجشناد  زا  دوب و  هدش  نیودت  تاعوضوم 

1383/12/05 ناسدنھم زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

.تسا راک  مزاول  وزج  اھنیا  ی  همھ تسا ؛ مزال  تعنص  اب  هاگشناد  لاصتا  تسا ، مزال  راک  هب  نداد  نادیم  قیوشت و  یاضف  تسا ، مزال  یـصاصتخا  ی  هجدوب تسا ، مزال  تاقیقحت  هتبلا 

رارـصا رارکت و  اب  هناتخبـشوخ  مھ  اضف  ریخا ، لاس  دـنچ  رد  .تسین  یدـیدرت  نیا  رد  تسا ؛ تلود  ی  هدـھع هب  تسا ، نالوؤسم  ی  هدـھع هب  تساـھام ، ی  هدـھع هب  تیلوؤسم  هتبلا 

نیا یلـصا  ناولھپ  یلـصا و  رادنادیم  یلـصا و  رـصنع  هک  نآ نکیل  هدش ؛ مھ  ییاھراک  هللادمحب  دریگب و  ماجنا  اھراک  نیا  دنھاوخ  یم تسا ؛ هدـمآ  دوجو  هب تلود  طیحم  رد  هللادـمحب 

.دلاب یم دیآ و  یم نوریب  دنک ، یم زاب  ار  شدوخ  هار  مھ  تخس  یاھ  هرخص لد  رد  هک  یھایگ  لثم  هک  تسا  راک  هب  دنم  هقالع یناسنا  یورین  نآ  دیتسھ ؛ امش  تسا ، نادیم 

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

.درک لابند  دیاب  نیا  زا  شیب  اما  هدش ، یبوخ  یاھراک  هک  مراد  ربخ  .منک  یم دیکأت  نآ  یور  زاب  مھ  هدنب  تسا و  مھم  دنتفگ ، هک  مھ  ار  تعنص  هاگشناد و  ی  هطبار ی  هلأسم

1383/07/05 یملع ناگبخن  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یرتفد متفگ  تقو  روھمج  سیئر  هب  یمتاخ -  یاقآ  تلود  زا  لبق  شیپ -  اھلاس  نم  .میراد  مزال  ناگبخن  داینب  کی  اـم  هک  دـسر  یم مرظن  هب  روج  نیا ناـگبخن  صاـخ  دروم  رد  نم  هتبلا 

ندینـش ناگبخن : نوگانوگ  لئاسم  هب  یگدیـسر  یارب  دشاب  یرتفد  تسناوت  یم نیا  عقاو  رد  رتعیـسو ، هاگن  کی  رد  .دزادرپب  تعنـص  اب  هاگـشناد  طابترا  لئاسم  هب  هک  دـینک  تسرد 

تلود مھ -  ینونک  تلود  نامز  رد  دعب ، .هعماج  رد  یرورپ  هبخن هب  یلک  هاگن  الصا  راک و  تفرشیپ  ی  هنیمز رد  ناشیاھداھنـشیپ  هب  هاگن  ناش ، هژیو تالکـشم  ندرک  لح  ناشیاھفرح ،

نوچ دـشاب ؛ یروھمج  تسایر رظن  ریز  هک  مینک  تسرد  داینب  کی  دـیاب  ام  .تسین  یفاک  اـھتنم  دـنا ؛ هداد ماـجنا  مھ  ییاـھراک  هک  متفگ ، هبترم  ود  یکی ، ناـشیا  هب  یمتاـخ -  یاـقآ 

هاگتسد یتح  تسین ؛ یروھمج  تسایر هاگتسد  زا  رتبسانم  راک  نیا  یارب  اج  چیھ  نکل  دننکب ، دنھاوخ  یم ییاھراک  اھھاگتـسد  زا  یـضعب  هک  ما  هدینـش نالا  .تساج  نآ اج  نیرتھب 

.تسا هناخترازو  کی  راک  زا  رتارف  راک  نیا  نوچ  تسین ؛ یفاک  راک  نیا  یارب  مھ  یترازو 

1383/06/04 تلود تأیھ  یاضعا  روھمج و  سیئر رادید  رد  تانایب 

، ملع دـیلوت  راک  تاقیقحت ، راک  نیمھ  هب  دـینک  ضرف  الثم  .هن  دـینک ؛ شومارف  ار  هدروآرب  رـس  هزات  یاھلاھن  هک  تسین  نیا  یاـنعم  هب  راـک  نیا  هک  تسا  نیا  اـھتیولوا ، رد  مود  عوضوم 

هک دـینک  هجوت  دـیاب  دـشاب ، یندـش  مامت  هک  تسین  مھ  یراک  و  هدروآرب ، رـس  هزات  یاھلاھن  تسا و  دـیدج  یاـھراک  هک  یتاـقیقحت  زکارم  اـی  اـھکراپ  نیمھ  ملع و  تعنـص و  طاـبترا 

.دنام دھاوخ  یقاب  امش  زا  هک  تسا  ییاھزیچ  نیرتھب  وزج  نیا ، .دیسرب  دیناوت ، یم هچرھ  اھنیا  هب  دوش ؛ روانت  تخرد ، نیا  ات  دنک ، ادیپ  رارمتسا 

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

1382/02/22 یتشھب دیھش  هاگشناد  نایوجشناد  خساپ  شسرپ و  هسلج  رد  تانایب 

.تسا هدشن  رارقرب  هاگشناد  تعنص و  نایم  یا  هتفای نامزاس طابترا  میدھاش  زونھ  هنافسأتم  فلتخم ، یاھ  هنیمز رد  روشک  یاھزاین  عفر  زور و  یروآنف  هب  عیانص  مربم  زاین  هب  هجوت  اب 

یریگیپ اب  میراودـیما  .دـش  دـھاوخ  یتعنـص  لالقتـسا  یزرا و  ییوج  هفرـص ثعاب  لاغتـشا ، داجیا  یراکیب و  لضعم  لـح  رب  هوـالع  هاگـشناد ، تعنـص و  ناـیم  حیحـص  ماـظن  یرارقرب 

.دوش لح  روشک  تالکشم  زا  شخب  نیا  امش ، ی  هنازوسلد

.تسا تسرد  عوضوم  نیا  هک  تسا  نیا  هدنب  باوج  هلب ، - 

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

راک زاس و  اب  ینامزاس ، تروص  هب  ار  طابترا  نیا  دیاب  .تسا  ترورض  کی  یھاگـشناد  زکارم  اب  یتلود  یاھھاگتـسد  طابترا  هک  دنک  یم تیوقت  هدنب  رد  ار  رواب  نیا  دیدومرف ، هک  یبلاطم 

.درک رارقرب  صخشم ،

ناوت یم نکل  دننک ، تیوقت  ار  ناشطابترا  هاگـشناد  اب  هک  مدرک  یم هیـصوت  یتلود  یاھـشخب  هب  تسا ؛ هدوب  یروآنف  تعنـص و  شخب  هب  طوبرم  هتـشذگ  رد  مدیکأت  رتشیب  هدنب  هتبلا 

.دوش تیوقت  دیاب  طابترا  نیا  اھشخب  ی  همھ رد  هک  تفگ 

، دننک ادـیپ  هاگـشناد  هزوح و  طابترا  نینچمھ  یتیبرت و  یگنھرف و  لئاسم  یـسایس و  یاھ  هنیمز رد  هاگـشناد  اب  یا  هتفای نامزاس طابترا  دـنناوتب  روشک  یتیریدـم  یاھھاگتـسد  رگا 

اب هسلج  نیا  رد  رواب  نیا  و  تسا ، نم  رواب  نیا  .دراذگب  یگرزب  تاریثأت  دناوت  یم ماظن  زاس  میمـصت ریگ و  میمـصت ی  هعومجم رد  یھاگـشناد  ی  هتـسجرب یاھنھذ  روضح  کش  نودـب 

.دوشب مھ  تیوقت  هک  دراد  اج  دش و  مھ  تیوقت  دندرک ، ناتسود  هک  ییاھثحب 

هاگـشناد هب  امـش  متفگ  نم  .مینکب  ار  راک  نالف  میھاوخ  یم هک  دـندرک  یم تبحـص  هدـنب  اب  یا  هلأسم هب  عجار  تسا ، تعنـص  لئاسم  اـب  ناشراکورـس  هک  یمرتحم  یارزو  زا  یکی 

ار ناتلکشم  دیناوت  یم ردقچ  دینیبب  و  ما -  هدید ار  ناش  یراک تالوصحم  یتعنص و  هاگراک  ما و  هتفر هاگـشناد  نیا  هب  هدنب  دیورب -  تسا ، کیدزن  یلیخ  مھ  تلود  زکرم  هب  هک  ریبکریما 

رد ای  دندیـسر  مھ  یجیاتن  هب  مرظن  هب  دـندرک و  لابند  دـیآ -  یم منھذ  هب  هک  روط  نآ دایز  نامگ  هب  ار -  راک  نیا  دـنتفر  تسـشن و  ناشلد  هب  الماک  ام  لوؤسم  تسود  نیا  .دـینک  لح 

یملع و زکارم  راک  دش و  دھاوخ  ناور  زکارم  نیا  راک  کش  نودب  دنریگب ، سنا  قیقحت  ملع و  زکارم  اب  دننک و  ادیپ  ار  هاگشناد  هار  نالوؤسم ، رگا  .دیسر  دنھاوخ  رود  نادنچ  هن  ی  هدنیآ

.میوش کیدزن  اھفدھ  نیا  هب  میور ، یم شیپ  هچرھ  هللاءاش  نا میراودیما  .تفر  دھاوخ  شیپ  مھ  یقیقحت 

1380/06/05 تلود تأیھ  یاضعا  یروھمج و  سیئر  رادید  رد  تانایب 

تسا یریگناھج  یاقآ  رف و  یراتس یاقآ  هجوت  لباق  هتکن  نیا  انمض  تسا -  هدوسرف  ام  تعنص  نالا  .دوب  روشک  تعنـص  یزاسون  ی  هلأسم مدرک ، ضرع  ناشیا  هب  هک  یا  هتکن نیمود 

رایسب یاھراک  نآ  زا  مھ  نیا  .میداد  تاجن  یگدوسرف  زا  رادقم  نیا  ار  روشک  تعنص  ام  دییوگب  دیناوتب  لاس  راھچ  زا  دعب  هک  دینک  یراک  .دیریگب  یدج  ار  روشک  تعنص  یزاسون  اعقاو  - 

.دیا هدرک راک  روشک  وا و  یارب  امش  نوچ  دوب ؛ دھاوخ  امش  رازگساپس  دیایب ، راک  رس  امش  زا  دعب  یریدم  رھ  یریزو و  رھ  یروھمج ، سیئر  رھ  .تسا  راگدنام  مھم و 

converted by Web2PDFConvert.com



هک منک  یم شھاوخ  نم  تسین و  ریذپناکما  رگید  یاج  رد  یروھمج ، سیئر  رتفد  رد  زج  راک  نیا  هک  دوب ؛ رگیدکی  هب  روشک  تعنـص  هاگـشناد و  ندرک  لصو  متفگ ، هک  یا  هتکن نیموس 

ناشیا صخـش  رظن  ریز  یروھمج و  سیئر  رتفد  رد  دیاب  لاصتا  نیا  اما  تشاد ؛ دنھاوخ  ار  دوخ  شقن  مادـک  رھ  عیانـص ، ترازو  مولع و  ترازو  هتبلا  .دـیھد  ماجنا  رتدوز  هچ  رھ  ار  راک  نیا 

ار هاگـشناد  دیایب و  روھمج  سیئر  رتفد  هب  دشن -  هک  دندوب ، هتفرگ  رظنرد  راک  نیا  یارب  ار  راکتبا  رتکد  موحرم  ناشیا  هک  تعنـص -  ملع و  اب  یانـشآ  دامتعا و  دروم  رفن  کی  دیاب  .دشاب 

دھاوخرب هرابکی  دنرادن -  هاگراک  دنرادن ، هاگشیامزآ  هتفرگ -  ار  روشک  ملع  بآ  یوج  ولج  هک  ار  یدس  مھ  داد ، دھاوخ  شھج  ار  روشک  تعنص  مھ  راک ، نیا  .دنک  لصو  روشک  تعنص  هب 

.دوش یم روشک  تعنص  هب  مھ  یلام  کمک  تیاھن ، رد  .دنا  هنشت فرط  ود  رھ  .دمآ  دھاوخ  دوجو  هب  یمیظع  تکرح  تشاد و 

1380/02/11 نالیگ مدرم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یمالسا و بالقنا  زا  یـشان  یگدنزرـس  طاشن و  یرادیب و  اھنیا ، ی  همھ اب  .دندوب  هتـشاد  هگن  بقع  لاس  اھھد  مدرم ، یگدنز  عضو  ظاحل  زا  مھ  یملع و  ظاحل  زا  مھ  ار  ام  تکلمم 

عاضوا روشک و  یبرجت  یملع و  لئاسم  تعنـص و  هاگـشناد و  عاضوا  هک  یناسک  .تسا  هدرک  داجیا  لوحت  روشک  رد  داد ، مدرم  یاھلد  کت  کت هب  یمالـسا  نامیا  نیمھ  هک  یدـیما 

تسا هتسناوت  هنحص ، رد  مدرم  روضح  زا  هدافتـسا  تکرب  هب  یمالـسا و  نامیا  تکرب  هب  بالقنا  هک  دنبای  یمرد دننک ، یم هسیاقم  مھ  اب  هدھاشم و  زورما ، زور و  نآ  ار ، مدرم  یگدنز 

هدننک و هدافتـسا یھفرم  رـشق  طقف  میدوب ؛ یگدـنز  یاھتفرـشیپ  ی  همھ زا  رود  میدوب ؛ هداتفا  بقع  اھگنـسرف  یگدـنز ، ی  هلفاق زا  ام  .دـنک  هارمھ  لوحت  اب  ام  روشک  رد  ار  یگدـنز 

هدرک و راودـیما  ار  اھلد  هدرک ؛ زاب  ار  لوحت  هار  هتخادـنا ؛ یلاعت  یقرت و  ی  هداج رد  ار  روشک  هدـش ، داـجیا  بـالقنا  تکرب  هب  هک  هچنآ  اـما  دـندوب ؛ یجراـخ  تـالوصحم  ی  هدـننک فرـصم

.تسین یفاک  اھنیا  اما  تسا ؛ هدرک  مکحتسم  ار  یرکف  یملع و  یاھ  هیاپ

1379/01/06 (ع) اضر ترضح  نارواجم  نارئاز و  گرزب  عامتجا  رد  تانایب 

هب یولھپ  میژر  ار  تنایخ  نیرتگرزب  دـنام -  یقاب  شرثا  مھ  دـعب  اھلاس  ات  هک  یداصتقا -  یاھ  هیاپ یتح  ظاحل  زا  هکلب  یولھپ ، نامز  داـصتقا  ظاـحل  زا  طـقف  هن  بـالقنا ، زا  لـبق  ناریا  رد 

! دـندیرخ نالک  یاھلوپ  اب  ار  مزالریغ  یدایز و  یاـھزیچ  لـجنب و  یاـھرازبا  دـندرک ؛ لیدـبت  یبرغ  ی  هدـیاف یب شزرا و  مک  یتادراو  یاـھالاک  راـبنا  هب  ار  ناریا  تسا ! هدرک  ناریا  داـصتقا 

، تسا هتشگنرب  لوا  لاح  هب  ام  یزرواشک  تسا ، زونھ  هک  مھ  زونھ  اھلاس  تشذگ  زا  دعب  هک  یروط  هب دندرک ؛ دوبان  یلک  هب دوب ، افکدوخ  یلک  هب زور  کی  هک  ار  روشک  نیا  یزرواشک 

.دندرک هناگیب  هب  ی  هتسباو یزرواشک ، ظاحل  زا  ار  تلم  .تفرگ  ار  شولج  دوشب  یناسآ  هب  هک  دوبن  یزیچ  داتفا ، هار  هب  اھرھش  تمس  هب  اھنآ  قیوشت  اب  هک  ییاھترجاھم  لیـس  نوچ 

ار اھاتسور  زور  نآ  .دندوب  هتسباو  مدنگ ، یرادھگن  یاج  ظاحل  زا  مھ  مدنگ ، ظاحل  زا  مھ  ینعی  دنتخاس ! یم اھیوروش  مھ  ار  مدنگ  یولیـس  دندیرخ ؛ یم اکیرما  زا  ار  ناریا  مدنگ  زور  نآ 

داجیا دریگب ، ار  تادراو  ولج  دناوتب  هک  نیا یارب  دـمآ ، یم شیپ  تعنـص  رد  دـیاب  هک  یتفرـشیپ  نآ  .دنتـشاد  هگن  فقوتم  دوب -  نآ  تفرـشیپ  تقو  هک  ار -  روشک  تعنـص  .دـندرک  بیرخت 

نآ .دندرک  فقوتم  ار  ملع  .دوب  رتشیب  یتح  ای  هدش -  دیلوت  یاھالاک  ردق  هب  جراخ ، هب  شا  یگتـسباو هک  دش  جیورت  یتعنـص  نآ  دش و  هتفرگ  روشک  نیا  رد  لاعف  تعنـص  ولج  .دـشن 

راک تساوخ  یم رگا  دوب ، یناشخرد  دادعتـسا  لاعف و  زغم  سکرھ  دندوب ! رادروخرب  یملع  تیلاعف  نیرتمک  زا  روشک  یاھھاگـشناد  المع  اما  دـندز ، وجـشناد  هاگـشناد و  زا  مد  همھ 

نیرتشیب دندرک و  طلسم  روشک  یداصتقا  عبانم  نیرتشیب  رب  ار  یجراخ  یاھیناپمک  .دش  یمن اج  نیا دنک ؛ راک  نوریب  دورب  دوب  روبجم  دندرک ، یمن شبوکرس  روشک  لخاد  رد  رگا  دنک ،

.دنداد تسد  زا  ناگیار  تروص  هب  ار  یتفن  ریاخذ 

1374/11/20 هعمجزامن یاھ  هبطخ رد  تانایب 

ضغب و رظن  اب  مھ  نآ  هب  هک  دوب ، یقیقح  دوب ، یمدرم  یمومع و  ینایرج  هک  نید  نایرج  طقف  .دـندوب  یروص  همھ  تلود ، سلجم و  همانزور ، هلجم و  یرکفنـشور ، نایرج  هاگـشناد ،

تـسرد تلم  نیا  یارب  یعـضو  نینچ  .تشاد  دوجو  رانک  هشوگ و  رد  مھ  یتسود  نھیم یتسرپ و  نطو تروص  هب  رتکچوک ، رایـسب  رتگنر و  مک نایرج  کـی  هتبلا  .دـش  یم هاـگن  ترفن 

دشر اھناسنا  تیصخش  دنک ، یم دشر  هاگشناد  دنک ، یم دشر  تعنص  دنک ، یم دشر  ملع  تکلمم  نیا  رد  زورما  .دیدرک  یـساسا  یراذگ  هیاپ ار  زیچ  همھ  دیدمآ  امـش  .دندوب  هدرک 

ادیپ ایند  رد  ار  دوخ  هاگیاج  هک  دسر  یم ییاج  هب  مارآ ، مارآ  تلم ، نیا  تکرح  .دنک  یم دشر  تالیصحت  دنک ، یم دشر  هملک -  یقیقح  یانعم  هب  یدازآ -  دنک ، یم دشر  راکفا  دنک ، یم

رھ رد  .دیمھم  یأر  کی  یاراد  تلم و  کی  زورما  امـش  دنتفرگ ! یم شحوت  قح  تلم  نیا  دوخ  زا  دندمآ ، یم اج  نیا هک  ییاھنآ  .درک  یمن انتعا  ناریا  تلم  هب  ایند  رد  یـسک  زورید  .دـنک 

یعـضو نینچ  ایند  رد  هللادـمحب  گرزب ، روشک  نیا  تموکح و  نیا  ماظن و  نیا  تلم و  نیا  زورما  .دور  یمن شیپ  هیـضق  نآ  دـشاب ، فلاخم  ادـج  نآ  اـب  ناریا  تلم  هک  اـیند  مھم  ی  هیـضق

.دیوگب دھاوخ  یم هچرھ  دنک و  ریقحت  نمشد  راذگب  لاح  .دیا  هدروآ تسد  هب ار  نیا  امش  .دنک  یم دوخ  هب  هجوتم  جیردتب  ار  اھمشچ  ناریا  تلم  ی  هولج .دنراد 

1372/02/15 ناملعم نارگراک و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

دای وا  زا  ام  دنکب و  یقیقحت  ایند  رگید  ی  هشوگ کی  رد  ای  اپورا ، رد  یرگید  هک  مینیشنب  دیاب  ام  ارچ  .میسر  یم یداصتقا  لالقتسا  هب  ام  دوش ، ققحم  رگا  هک  تسا  یطیارـش  زا  یکی 

تیمک تیفیک و  ظاحل  زا  ار  دیلوت  دنربب ، ولج  ار  تعنـص  دنربب ، ولج  ار  دـیلوت  دـننک ، راکتبا  دـننک ، تاقیقحت  دـیاب  سپ  میمھف !؟ یم رتمک  ام  رگم  میتسھ !؟ اھنآ  زا  رتمک  ام  رگم  میریگب !؟

.یروآون نتشاد و  راکتبا  طرش ؛ کی  مھ  نیا  .دنربب  الاب 

1369/10/04 اھھاگشناد یاسؤر  زا  نت  دنچ  یلاع و  شزومآ  گنھرف و  ترازو  نالوئسم  ریزو و  رادید  رد  تانایب 

داتشھ باتک ، دیرخ  یارب  ام  هک  دندرک  تیاکش  نم  هب  اج  نآ رد  .مدوب  هتفر  اج  نآ هب  دیدزاب  یارب  سردم ، تیبرت  هاگشناد  رد  ینیـسح  راختفا  یاقآ  تیلوؤسم  زا  لبق  شیپ ، لاس  دنچ 

.دوبن نم  تسد  رد  هک  تاناکما  لوپ و  هجدوب و  ینعی  مھدـب ؛ نانآ  هب  هک  متـشادن  مھ  یناکما  چـیھ  هتبلا  .تخوس  ملد  هت  نآ  اـت  ًاـعقاو  نم  .میرادـن  یلو  میھاوخ ؛ یم لوپ  رـالد  رازھ 

ار نآ  نم  دش ، یم اھششخب  لذب و  زا  یضعب  لوپ و  زرا و  تبحص  هک  یماگنھ  .مدومن  رارکت  ار  نآ  اھراب  مدرک و  تبحـص  متـسناوت ، یم هک  سک  رھ  اب  ریزو ، تسخن  اب  تلود ، اب  مدمآ 

هدش رتعیسو  اھزاین  الاح  هک  نیا رب  هوالع  میھدب ؛ حیجرت  اھنیا  رب  ار  راد  تیولوا ریغ  دراوم  هک  تسین  راوازس  دشاب ، هتشاد  دوجو  اھزاین  روط  نیا هک  یتقو  متفگ  یم مدروآ و  یم دای  هب 

هک مدرک  یمن دیدرت  یکدنا  دینادب  امـش  متـشاد ، یم لوپ  مدوخ  هچنانچ  .میوگ  یم مھ  سلجم  هب  منک و  یم کمک  مناوتب ، هک  اج  نآ ات  متفگ ، هک  روط  نامھ .تسا  هتفر  مھ  رتالاب  و 

: تفگ .دھدب  ار  اھزیچ  نیا  باوج  هک  تسین  مرایتخا  رد  یلوپ  هک  دیناد  یم اھامش  اھتنم  منکب ؛ فرصم  بوخ  یاھھار  نیا  رد 

مناشیورد تلجخ  ورف  درب  نیمز  هب 

درک رز  نوراق  هب  هچنآ  نم  هب  درک  یرز  یب

رد ًالبق  هک  ینایاقآ  زا  یـضعب  یماھر و  یاقآ  نیعم ، رتکد  یاقآ  .دیناد  یم ار  تکلمم  عضو  اھامـش  لاح ، ّیا یلع یرادـن ! زا  ام  تقیقح  رد  اما  تفر ؛ نیمز  ریز  نتـشاد ، رطاخ  هب  نوراق 

یاھلاس هب  تبسن  ار  نالا  امش  رگا  .تسا  هدش  رتھب  یلیخ  هتشذگ ، هب  تبسن  نالا  هتبلا  .تسا  هنوگچ  روشک  عضو  هک  دنناد  یم دنا ، هدوب یریگ  میمصت یاھھاگتسد  رد  سلجم و 

مھ نم  دـییوگ و  یم تسار  مھ  امـش  هتبلا  .تسا  هدـش  رتھب  هرذ  کی  الاح  هک  دـینیب  یم دـینک ، هسیاقم  دوب -  روشک  یتسدـگنت  یاھلاس  ًاعقاو  هک  ییاھلاس  نیا  و 66 -   65 ، 64

.تسین یدج  یھاگن  تدمزارد ، یراذگ  هیامرس ی  هطقن کی  ناونع  هب  یلاع  شزومآ  هب  هاگن  هک  مراد  لوبق 

یولج ًابلاغ  دقن ، یاھزیچ  دیشوج ؟ دھاوخ  اجک  زا  بآ  نیا  هرخالاب  اما  میدرک ، رُپ  مھ  یتسد  بآ  اب  ار  ضوح  نیا  ضرف  هب  الاح  .میرادن  مھ  تعنص  میشاب ، هتشادن  ملاع  ملع و  رگا  ام 

مھ ار  دـید  نیا  یتسیاب  لاح ، نیعرد .تسا  مھم  میجح و  مھ  یلیخ  ًاعقاو  یدـقن  یاھزاین  هک  نیا رطاخ  هب  دـنرادن ؛ یریـصقت  مھ  اھنآ  دـیاش  .دریگ  یم ار  روشک  نازیر  هماـنرب مشچ 

.دنشاب هتشاد 
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