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 [ پا چـ تشگزاب ]  | [ ] 

0 هلاقم :  دادعت   ، 64 شیف :  دادعت  ناریا -  یملع  تکرح 

1393/07/30 ناوج ناگبخن  یلم  شیامھ  نیمتشھ  رد  ناگدننک  تکرش رادید  رد  تانایب 

رد نم  .میھدب  همادا  ار  هار  نیا  دیاب  بخ  اھتنم  هللادمحب ؛ لماکروط  هب میا  هداتفا هار  ام  هداد ؛ ماجنا  ىقیقح  راد و  تھج راد و  ناج ِىملع  تکرح  کی  ریخا  لاس  هدزاود  هد  نیا  رد  روشک 

ام .تسا  هارمھ  درگ  بقع اب  ىا  هفقو رھ  نوچ  دوشب ؛ هفقو  راچد  دیابن  ىملع  تکرح  هک  مدرک  دـیکأت  ( ۴ ، ) دش رـشتنم  ىگنھرف  بالقنا  ىلاع  ىاروش  ىارب  هک  ىریخا  مکح  نیمھ 

تفرـشیپ تعرـس  نیا  هک  تسا  دایز  ردق  نیا ىگدنام  بقع اّما  تسا  بوخ  ام  تفرـشیپ  تعرـس  نالا  هلب ، میراد ؛ مھ  ىدایز  ىاھ  ىگدنام بقع میتسھ ، ىناھج  ى  هقباسم کی  رد 

اب ىملع  تکرح  نیا  هچنانچ  رگا  .تسا  مزال  ىملع  تکرح  نیا  .دوشب  شالت  میھدب و  همادا  دـیاب  .دـناسرب  نامزاین  دروم  هاگیاج  نآ  هب  ار  ام  هتـسناوتن  زونھ  تسا ؛ هدرکن  هقاِفا  زونھ 

تکرح نیا  مزاول  زا  اھنیا  تسا ]  ] ناینب شناد داصتقا  هب  ندروآ  ىور  ناینب و  شناد ىاھتکرـش  نیمھ  لیکـشت  اھنآ  زا  ىکی  هک  دنکب -  ادیپ  همادا  دراد  هک  ىیاھ  هلابند ىـشاوح و  نیمھ 

.درک دھاوخ  ادیپ  تاجن  روشک  تسا -  هداتفا  هار  جیردتب  هللادمحب  هک  تسا  ىملع 
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دیاش تسا -  اھلاس  ام  .مالسا  ىایند  تایح  ىارب  رابتعا  کی  هب  هکلب  ام ، ى  هعماج ام و  ّتلم  ى  هدنیآ تایح  ىارب  تسا  ىساسا  زیچ  کی نم  رظن  هب  روشک ، ىملع  تکرح  ى  هلئسم

هتفر شیپ  تسا و  هدـش  عورـش  روشک  رد  ىملع  تضھن  ىملع و  تکرح  ًاتقیقح  ىنعی  تسا ؛ هداد  مھ  خـساپ  مینکیم و  هیکت  ملع  لئاسم  ىور  هک  تسا -  لاس  هدزاود لاـس ، هد

عورش راک  دندرک -  نایب  اجنیا  رد  ناتسود  نیا  هک  تسا  ىزیچ  نآ  زا  شیب  ىلیخ  اھ  هنومن و  دیدینش ، مرتحم  دیتاسا  زا  ار  نآ  ى  هنومن هک  تسا -  هتفرگ  ماجنا  ىگرزب  ىاھراک  تسا و 

تـسا نیا  دنکیم ، هغدغد  راچد  ار  نم  هچنآ  نکل  ام ، زیزع  روشک  ىملع  تضھن  زا  هدش  ىیامنور  عقاو  رد  روشک و  ىملع  تکرح  نیا  هدش  هتخانـش  مھ  ایند  رد  ًاعقاو  تسا و  هدش 

مھ شیپ  میا ، هدرک تکرح  هلب ، .مینکیم  تکرح  الاب  فرط  هب  میراد  دـنت ، ىبیـشارس  کی  رد  هک  میتسھ  ىناسک  لثم  ام  .تسا  هدیـسرن  تابث  ى  هطقن هب  زونھ  نامتکرح  نیا  ام  هک 

تبحـص بخ ، مھدـب ؛ لیـصفت  هنیمز  نیا  رد  ىلیخ  مھاوخیمن  ـالاح  نم  میھار -  ى  همین رد  فـلتخم  لـیالد  هب  میھار ؛ طـسو  اـّما  تسا ، هتفرگ  ماـجنا  مھ  ىداـیز  ىاـھراک  میا ، هتفر

هارمھ درگ  بقع اـب  فّقوت  نیا  میدرک ، فّقوت  رگا  مینکیم ، تکرح  میراد  هک  دـنت  ىیالابرـس  نیا  رد  میا -  هدرک ضرع  ار  ىـضیارع  فلتخم  ىاھتبـسانم  هب  فلتخم ، ىاـھاج  رد  میا  هدرک

ضرع مھاوخیم  نم  .تسا  ام  ى  هغدغد نیا  دوب ؛ دھاوخ  رت  لکشم ىملع  باتـش  نیا  تکرح ، نیا  تضھن ، نیا  ندنادرگزاب  داتفا ، رْود  زا  ام  تکرح  رگا  .تسین  رگید  فّقوت  دوب ؛ دھاوخ 

.دوشب فّقوتم  تکرح  نیا  هک  میروایب  شیپ  ىّتیعضو  ادابن  درک ؛ راک  دیاب  دناسر ، ددم  دناسر ، ورین  ناوت  ى  همھ اب  دیاب  ىملع  تکرح  نیا  هب  منکب 
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هک دننکیم  ضارتعا  ام  هب  دنراد ؛ ّتیـساّسح  نمـشد  ى  هملک ىور  اھ  ىـضعب الاح  .روشک  ىملع  تکرح  ندرک  فّقوتم  ىارب  ام  نانمـشد  ى  هھبج رد  دراد  دوجو  ىیاھ  هزیگنا ًّانئمطم 

، هدش هتفگ  ّررکم  سیلبا ؛»  » ناونع ناطیـش ،»  » ناونع هدش  رارکت  ردقچ  نآرق  ِرخآ  ات  ّلوا  دینیب  ىم دینک ، هظحالم  ار ]  ] نآرق امـش  هک  ىلاحرد نمـشد ؛ نمـشد ، دییوگیم  مادـم  ارچ 

نامدوخ و بویع  زا  هک  تسین  نیا  شیانعم  مینکیم ، هیکت  مادم  نمشد  ىور  ام  هکنیا  تسین ؛ بیع  هک  نمـشد  ِنتـسناد  نمـشد .درک  تلفغ  دیابن  هک  نمـشد  زا  .هدش  رارکت  ّررکم 

ام بلط  تحار ِسْفن  تسا ، ام  دوخ  نمـشد  تسا ، ام  ىنورد  نمـشد  رتدـب ، اھنمـشد  ى  همھ زا  کیَبنَج ؛ َنیَب  ىتَّلا  َکُسَفن  َکِّوُدـَع  ىدـَعا  هن ، میلفاغ ؛ ناـمدوخ  ىنورد  تالکـشم 

ىاطخ ىنوریب ، نمـشد  زا  تلفغ  اّما  ظوفحم ؛ دوخ  ىاج  هب  اـھنیا  تسا -  مولعم  هکنیا  تسا - ]  ] ناـمروما دربشیپ  رد  اـم  ریبدـت  مدـع  تسا ، اـم  ىیاـسآ  نت تسا ، اـم  ىلبنت  تسا ،

، دشابن روج  نآ دشاب ، روج  نیا نمـشد  اب  نامدروخرب  دییوگیم  امـش  هکنیا ]  ] الاح دید -  تخانـش ، ار  نمـشد  دـیاب  بخ ، .درک  دـھاوخ  تراسخ  راچد  ار  ام  هک  تسا  ىمیظع  ىدربھار 

ار نیا  ىتقو  بخ ، .تسا  روشک  رد  ىملع  تکرح  ندرک  فّقوتم  نمشد ، ّمھم  ىاھ  هشقن زا  ىکی  .داد  صیخشت  دیاب  ار  وا  ى  هشقن دیمھف ، دیاب  ار  وا  ِىنمـشد  تسا -  ىرگید  ثحب 

؛ دریگیم ماجنا  ىا  ىنمـشد کی  لباقم  رد  هک  ىـشالت  زا  تسا  ترابع  داھج  نوچ  .دنکیم  ادیپ  انعم  میدرک ، ضرع  ام  هک  ىداھج  ّتیریدم  نآ  اجنیا  هاگـشناد ؛ هب  میدرگیمرب  میدیمھف ،

ّتیریدـم ىانعم  تقو  نآ .تسا  داھج  نیا  دریگیم ؛ تروص  لـباقم  فرط  ىوس  زا  هنامـصخ  شلاـچ  کـی  ربارب  رد  هک  ىـشالت  نآ  زا  تسا  تراـبع  داـھج  .تسین  داـھج  ىـشالت  روج  رھ 

شلاچ نیا  لباقم  رد  هک  هنامـصخ ، شلاچ  کی  اب  تسا  هجاوم  روشک  ىملع  تفرـشیپ  روشک و  ىملع  تضھن  روشک و  ىملع  تکرح  هک  دینکب  هّجوت  هک  تسا  نیا  اجنیا  رد  ىداھج 

هچ ترازو ، ّتیریدم  هچ  هاگشناد ، ّتیریدم  هچ  هاگتسد ؛ ّتیریدم  ىداھج و  تکرح  دش  نیا  دیتسیاب ؛ دیاب  دیتسھ ، وجشناد  هک  امش  دیداتسا ، هک  امش  دیریدم ، هک  امش  هنامـصخ 

.میتشاد هاگـشناد  رد  ىبولطمان  ىاھ  هنومن ىنارود ، کی  رد  هتـشذگ ، رد  ّهتبلا  ام  .ىداھج  ّتیریدـم  دـش  دـھاوخ  میظع ، ى  هصرع نیا  نوگاـنوگ  ىاھـشخب  زا  ىـشخب  رھ  تیّریدـم 

هک میتـشاد  ىیاـھمدآ  اـھزغم ؛ رارف  اـھزغم ، رارف  دـنیوگیم  ّررکم  هکنیا  روشک ! کرت  هب  دـندرکیم  قـیوشت  ار  هبخن  ىاـھناوج  هک  میتـشاد  روـشک  ربـتعم  هاگـشناد  کـی  رد  ار  ىناـسک 

میدنارذگ ار و  نیا  میدید  ىنارود  کی  رد  و  میتشاد ؛ ار  نیا  ىنارود  کی  رد  دنورب ؛ دننک و  کرت  ار  روشک  هکنیا  هب  دندرکیم  قیوشت  دندرکیم ، ادیپ  دندرکیم ، وجتسج  ار  هبخن  ىوجشناد 

اّما هّجوم ، ناشدوخ  رظن  زا  ىلیالد  اب  تسا  نکمم  ّهتبلا ] [ ؛ دـندرکیم ىـشارت  عناـم ىملع  تفرـشیپ  ىملع و  تکرح  لـباقم  رد  هک  دـندوب  ىناـسک  ترازو  لـخاد  رد  هک  ار  نارود  نیا 

هاگشناد دنھدیمن ؛ ّتیّمھا  نآ  هب  دنراگنا ؛ ىم چیھ  هب  ار  ىملع  تفرشیپ  هک  دریگن  رارق  ىناسک  رایتخا  رد  هاگشناد  دوشب ؛ رارکت  دیابن  اھنیا  .دوب  ىـشارت  عنام هک  دوب  نیمھ  ّتیعقاو 

ام ىلصا  ضرع  نیا  .دننکیم  کرد  روشک  نیا  تشونرس  ىارب  ّتلم و  نیا  تشونرس  ىارب  ار  هلئسم  نیا  ّتیّمھا  دنروشک ؛ ىملع  تفرـشیپ  قشاع  هک  دریگب  رارق  ىناسک  رایتخا  رد 

نیا دیراذگن  هدرک ، عورش  ار  ىتکرح  هاگشناد  دیتسھ ؛ دیتاسا  امـش  دوخ  مھ  دنتـسھ ، اھ  هاگـشناد نیلوئـسم  مھ  دنتـسھ ، ىتلود  نیلوئـسم  مھ  هلئـسم ، نیا  بطاخم  تسا ؛

نآ هب  ات  میراد  شیپ  رد  هار  ىلیخ  زونھ  ام  تسین -  اجنیا  رد  مالک  لیـصفت  ىاج  الاح  مدرک -  ضرع  .دوشب  فعاـضم  دـیاب  دـنک و  ادـیپ  همادا  تسیاـب  تکرح  نیا  دوشب ؛ فّقوتم  تکرح 

.درک تدھاجم  دیاب  ىلیخ  درک ؛ شالت  دیاب  ىلیخ  تسا ؛ رظن  دروم  ىملع  ظاحل  زا  هک  میسرب  ىا  هطقن
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کلھم ّمس  .دیھدن  رارق  ىسایس  ىاھحانج  ىاھّتیلاّعف  اھشالت و  ىسایس و  نالَوج  زکرم  ار  هاگـشناد  هک  ىّتیریدم  نوگانوگ  نالوئـسم  اھ و  هاگـشناد ناریدم  زا  منکیم  شھاوخ  نم 

نایوجـشناد نیب  رد  ىـسایس  تکرح  ىفن  ىانعم  هب نیا  .تفرگ  ماجنا  ىا  هرود کی  رد  هک  ىراک  ىـسایس ؛ ىاھ  هاگـشاب هب  دنوشب  لیدـبت  اھ  هاگـشناد هک  تسا  نیا  ىملع  تکرح 

مھف ىسایس ، برشَم  ىـسایس ، هاگن  اھتنم  مدقتعم -  مھ  نالا  متـسھ -  ما و  هدوب نایھاگـشناد  اھوجـشناد و  ىـسایس  راک  ىدانم  عفادم و  هشیمھ  هدنب  تسین ؛ اھ  هاگـشناد

رگیدمھ اب  اھنیا  تسا ؛ ىرگید  فرح  کی  نداد ، رارق  ىسایس  راک  هاگنالوج  ار  ىملع  طیحم  ار و  سرد  سالک  ار و  هاگشناد  تسا و  فرح  کی  نتشاد ، ىسایس  ّتیلاّعف  ىـسایس و 

ار شدوخ  ى  هفیظو دـھدب ، ماجنا  ار  شدوخ  راک  دراد -  ّتیّمھا  همھ  نیا هک  ملع -  لئاسم  ى  هنیمز رد  دـناوتب  هاگـشناد  هک  تسا  نیا  هب  ى  هدـننک کمک هاگـشناد  شمارآ  .دراد  توافت 

دنک اـی  دـش ، دـھاوخ  فّقوتم  روشک  رد  نآ  عبت  هب  هاگـشناد و  رد  ىملع  تکرح  هک  تسا  نیا  دروخ ، میھاوخ  هک  ىا  هبرـض نیّلوا  دوشب ، نیا  سکع  هدرکن  ىادـخ  رگا  و  دـھدب ، ماـجنا 

.تسا درگ  بقع ىانعم  هب فّقوت ، میدرک  ضرع  و  دش ؛ دھاوخ 
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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 
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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 

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 

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

ینمـشد هتفرگ و  رارق  یمالـسا  ناریا  لباقم  رد  زورما  هك  یا  هھبج ِینمـشد  میوگب : مھ  ار  نیا  دیتسھ ، یمالـسا  ماظن  نادنزرف  دیبالقنا و  نادنزرف  هك  زیزع  یاھناوج  امـش  هب  نم 

.دتفیب  قاّفتا  نیا  دنھاوخیمن  تسا ؛ ناریا  ندش  دنمتردق  ی  هطقن نیمھ  یور  زكرمتم  دنكیم ،

)...(

لیكـشت دارفا  زا  یـشزرااب  ناگرامـش  عقاو  رد  قیقحت ، اھنیا  زا  شیپ  یرواـّنف و  ملع و  یاـھ  هتـشر زا  یا  هتـشر رھ  رد  روشك ، رـساترس  رد  ناـگبخن  ی  هعومجم اھامـش -  ـالاح  بخ 

مھم .یمیظع  ی  هثداح نینچ  كی  راب  ریز  دـیا  هداد ار  ناتیاھ  هناش ناتدوخ  تبون  رد  زورما  دـھدیم -  ماجنا  ار  یخیرات  تلاـسر  نیا  دراد  هك  دنتـسھ  یمیظع  ی  هعومجم نیا  ی  هدـنھد

یتقو تسا ؛ نیمھ  یماظن  یـسایس و  یعامتجا و  ّمھم  تاكرح  ی  همھ رد  .دیاین  دوجو  هب طسو  رد  یا  هفقو هتكـس و  هك  تسا  نیا  مھم  دتفین ، روَد  زا  امـش  تكرح  هك  تسا  نیا 

گنج و یاھ  هنحـص رد  مھ  سّدـقم  عافد  نارود  رد  ام  .دـیایب  دوجو  هب هفقو  نآ  طسو  رد  تشاذـگ  دـیابن  دـش ، زاغآ  یتّدـمدنلب  ِمیظع  گرزب و  راك  كی  یتقو  دـش ، عورـش  یتكرح  كی 

تـسس اھمزع  هار ، طسو  رد  رگا  اّما ] [ ؛ دیـسریم یزوریپ  هب  تكرح ، نآ  داتفا  یمن روَد  زا  رگا  دـشیم ، عورـش  یتكرح  كـی  یتقو  میدـیدیم ؛ ناـیعلاب  ار  نیمھ  یماـظن ، یاـھ  یریگرد

.دتفیب روَد  زا  باتشرپ  ِیملع  تكرح  نیا  دیراذگب  دیابن  .دوب  شلابند  هب  یماكان  داتفا ، یم روَد  زا  راك  دشیم و  ضراع  یلبنت  دمآ ، یم دوجو  هب دیدرت  دشیم ،

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 

كی ار ، یرـصنع  كی  درك ، یا  ینارنخـس كی  راّضح  زا  یكی  رادـید -  ود  نیا  زا  یكی  رد  اھوجـشناد ؛ ای  دـندوب ، هاگـشناد  دـیتاسا  هك  تسین  مداـی  ـالاح  ناـضمر -  هاـم  ِرادـید  رد  لاـسما 

دینك ضرف  ًالثم  دمآرد  زا  رتشیب  ما -  هدرك تشاددای  ّهتبلا  میوگب ؛ مناوتیمن  هنافّسأتم ، هدنامن  مدای  نوچ  نم  الاح  هك  ربارب -  نیدنچ  روشك  یارب  نآ  دمآرد  هك  درك  یفرعم  ار  یلوصحم 

نینچ میناوتیم  درادن ، یدیلوت  تالكـشم  مھ  ام  یارب  دراد ، مھ  دـنم  هقالع دراد ، ایند  رد  مھ  یرتشم  هك  مینكب  راك  لوصحم  نآ  یور  هچنانچ  رگا  هك  تسا  ام  زاگ  ای  تسا  ام  تفن  هك 

.تسا ملع  یور  ی  هیكت ام ، یداصتقا  تالضعم  یداصتقا و  تالكشم  ّلح  یاھدیلك  زا  یكی  ًاعقاو  ینعی  میشاب ؛ هتشاد  ییاھدمآرد 

ِّ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 

.دوشب راك  دیاب  ملع  تفرشیپ  ی  هلئسم یور  هژیو  روط  هب ینعی  تسا ؛ روشك  یاھ  همانرب

1392/05/15 اھ هاگشناد دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

منیب و یم روجنیا  نم  ینعی  .تشاذگ  دیازت  هب  ور  درك و  ادیپ  همادا  تكرح  نیا  دش و  زاغآ  روشك  رد  یـشرتسگ  هب  ور  دیدج و  ِیملع  تكرح  كی  شیپ  لاس  هدزاود  لاس ، هد  دودح  زا 

هدشن فقوتم  طقف  هن  زورما ، ات  تسا  هدش  زاغآ  لبق  لاس  هدزاود  هد  دودح  نامھ  زا  هك  روشك  رد  یملع  شالت  یملع و  راك  هب  زیمآ  تدھاجم هاگن  ملع و  دـیلوت  تكرح  هك  ممھفیم 

نیا رتشیب -  یضعب  رد  و  رتمك ، یضعب  رد  تسا -  هتـشاد  دوجو  تكرح  نیا  مھ  یملع  یاھ  هنیمز ی  همھ رد  هك  تفگ  دوشیم  ًابیرقت  .هتفر  شیپ  هعـسوت  قمع و  هب  ور  هكلب  تسا ،

.دوب مزال  ام  روشك  یارب  یمالسا و  یروھمج  ماظن  یارب  هك  تسا  یملع  تدھاجم  نامھ  نیا  میدوب ؛ شلابند  ام  هك  تسا  یزیچ  نامھ 

نیا تسا ؛ هدمآ  تسد  هب  ینئمطم  زكارم  زا  تسا و  یبیرقت  یاھرامآ  اھنیا  .هدش  ربارب  هدزناش  لاس ، هدزاود  نیا  زا  لبق  هب  تبـسن  روشك  یملع  دشر  لاس ، هدزاود  دودـح  نیا  رد 

ربارب هدزیـس  ناریا  رد  ملع  تفرـشیپ  دشر  هك  دننك  رظنراھظا  ایند  ربتعم  یملع  یناسر  عالطا یاھھاگیاپ  هك  هدـش  بجوم  شرتسگ  هب  ور  ِیملع  تكرح  نیمھ  .تسا  مھم  یلیخ 

یاھرامآ وزج  نیا  .هدـش  یداع  نامیارب  مینكیم ، راركت  دایز  میونـشیم ، دایز  نوچ  ام  تسا ؛ یمھم  تاـكن  یلیخ  اـھنیا  میـشاب ، هتـشاد  رظن  رد  ار  اـھتیعقاو  نیا  .تسا  اـیند  طـسوتم 

اب دننكیم ؛ دنراد  ار  تواضق  نیا  هك  دنیایند  یمـسر  یناسر  عالطا یاھھاگیاپ  نیا  هن ، تسین ؛ تسرد  رامآ  نیا  ریخن ، دیوگب  مھ  رفن  كی  دھدب ، یرامآ  یرفن  كی  الاح  هك  تسین  یلخاد 

هكنیاامك دننكیم ؛ راكنا  دنناوتب ، رگا  دـنرادرب ؛ تسد  اھھاگیاپ  روجنیا  لاثما  یملع و  زكارم  رد  تلاخد  زا  یناھج  طلـسم  یاھتـسایس  هك  منكیمن  رواب  نم  ینعی  .دنتـسین  بوخ  مھ  ام 

مھ همھ  رایتخا  رد  هدش و  رـشتنم  ایند  رد  هك  دنیوگیم -  یملع  یناسر  عالطا یاھھاگیاپ  نیمھ  .دـنھدیم  ام  هب  ار  رامآ  نیا  لاح  نیعرد اما  دـننكیم ؛ راكنا  ار  ام  یاھتفرـشیپ  زا  یلیخ 

ینعی .تسا  یمھم  زیچ  یلیخ  نیا  تشاد ؛ دھاوخ  ار  ایند  یملع  مراھچ  ی  هبتر ناریا  رگید ، لاس  جـنپ  ینعی  لاس ٢٠١٨ ، رد  دنك ، ادیپ  همادا  ناریا  رد  تفرـشیپ  نیمھ  رگا  تسھ - 

اعدا مھاوخیمن  نم  هتبلا  .تسا  یمھم  زیچ  یلیخ  نیا  دوب ؛ دـھاوخ  ناریا  مراھچ ، روشك  دـندرك -  ركذ  هك  تسا  یروشك  هس  نآ  سیلگنا ؛ نیچ و  اكیرمآ و  رگید -  روشك  هس  زا  دـعب 

ِیمومع تكرح  كی  تسا ؛ كبـس  نیا  هب  نالا  روشك  یاھھاگـشناد  تكرح  شور و  نكیل  هن ، دنك ؛ دای  دنگوس  شیور  دناوتیم  ناسنا  هك  تسا  یئاھرامآ  دصرددص  اھرامآ  نیا  هك  منك 

.تفرشیپ هب  ور 

مھ اھنیا  زا  رتروآ  تفگـش اھرامآ  مینك ، هسیاقم  دوب -  توغاط  نارود  بـالقنا و  زا  لـبق  ثاریم  هك  هچنآ  ینعی  بـالقنا -  لوا  نارود  اـب  ار  روشك  زورما  ِیھاگـشناد  تیعـضو  رگا  اـم  بخ ،

زور نآ  .ربارب  جنپ  تسیب و  دودح  ینعی  تسھ ؛ روشك  رد  وجـشناد  رازھ  دص  راھچ  نویلیم و  راھچ  زورما  میتشاد ؛ وجـشناد  رازھ  داتفھ  دص و  دـش ، زوریپ  بالقنا  هك  یزور  نآ  .تسھ 

زكارم رد  هچ  اھھاگـشناد ، رد  هچ  میراد ؛ یھاگـشناد  ملعم  رازھ  تصـش  دودح  رد  زورما  دوب ، اھنیا  لاثما  ملعم و  رایـشناد و  رایداتـسا و  داتـسا و  رازھ  جنپ  دودـح  شود  رب  میلعت  راب 

اھامش ار  اھنیا  زا  یضعب  منك ؛ نایب  درادـن  یموزل  رگید  هك  ما  هدرك تشاددای  یئاھزیچ  اجنیا  نم  هتبلا  .تسا  یا  هدـنزرا یاھتفرـشیپ  اھنیا  تسا ، یمھم  لئاسم  اـھنیا  .یـشھوژپ 

اھنآ هب  ایند  رد  دوشیم و  رـشتنم  یناریا  نیققحم  فرط  زا  هك  یا  یملع تـالاقم  ینعی  دانتـسارپ -  یملع  تـالاقم  .دوش  حرطم  تسین  مزـال  مھ  اـھ  یـضعب دـیا ، هدینـش دـینادیم و 

تدھاجم سپ  .تسا  یمھم  ی  هدیدپ یلیخ  نیا  اما  منك ؛ هیكت  نآ  یور  مھاوخیمن  نم  الاح  هك  دنا ، هداد نم  هب  زیر  روط  هب  ار  شرامآ  تسا ؛ شیازفا  هب  ور  زور  هبزور دوشیم -  دانتـسا 

.هداتفا قافتا  روشك  رد  یملع 

؟ نامیاج رـس  مینیـشنب  میـشكب ، یتحار  سفن  كی  مینكیم ، هدـھاشم  روشك  رد  فلتخم  یاھ  هنیمز رد  ار  یملع  یاھتفرـشیپ  نیا  ام  هك  الاح  ایآ  تسا : حرطم  اجنیا  رد  یلاؤس  كـی 

ی همھ اب  میتسھ ؛ نمزم  یاھ  یگدنام بقع راچد  یگدنز  زاین  دروم  یاھـشناد  زا  یرایـسب  رد  زونھ  میبقع ، ملع  مدقم  طخ  زا  زونھ  ام  .هن  تسا ؛ یفنم  خـساپ  هك  تسا  ادـیپ  بخ ،

تكرح تعرس  اب  دنراد  دوشیمن ؛ هك  فقوتم  ایند  رد  ملع  ناوراك  یھگناو  .مینك  راك  دیاب  میتسھ ، یگدنام  بقع راچد  نوچ  سپ  .میا  هتشاد اھشناد  زا  یشخب  رد  هك  یتفرـشیپ  نیا 
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روشك و یاھھاگـشناد  هب  ام  فرح  نیلوا  اذـل  .دراد  مزال  تدـھاجم  دراد ، مزال  شالت  شا  همھ اھنیا  میورب ؛ ولج  دـیاب  هكلب  مینك ، ظفح  ار  نام  یلعف هاـگیاج  دـیاب  طـقف  هن  اـم  .دـننكیم 

هب دشر  زا  ار  روشك  هاگـشناد  دـناوتن  یعنام  چـیھ  دوش ؛ فقوتم  روشك  یملع  تكرح  دـیراذگن  دـتفیب ، رْود  زا  تكرح  نیا  دـیراذگن  هك  تسا  نیا  روشك  ناگبخن  روشك و  نادنمـشناد 

.درادب زاب  یملع  تفرشیپ  تمس 

نكیل تسا -  لـئاق  یتاذ  شزرا  ملع  یارب  مالـسا  تسا ؛ یمھم  ی  هطقن كـی  شدوخ  نیا  هتبلا  هك  تسین -  ملع  هب  یناـمرآ  مارتحا  تھج  هب  طـقف  مینكیم ، هیكت  ملع  یور  اـم  هكنیا 

تلم كی  هب  هك  یلـصا  لماع  .تردق  هب  دراد  جایتحا  دنك ، یگدنز  تمارك  اب  دنك ، یگدنز  زیزع  دنك ، یگدنز  تحار  هكنیا  یارب  تلم  كی  .تسا  تردـق  ملع  یتاذ ، شزرا  نیا  رب  ی  هوالع

نایناھج مشچ  رد  تلم  كی  یارب  یلم  تمارك  وربآ و  دناوتیم  مھ  دنك ، داجیا  یـسایس  رادتقا  دناوتیم  مھ  دنك ، داجیا  یداصتقا  رادتقا  دناوتیم  مھ  ملع ، .تسا  ملع  دشخبیم ، رادـتقا 

نیا یتاذ ، شزرا  یتاذ و  تمارك  رب  هوالع  ملع  سپ  .تسا  تمارك  اـب  ًاـعبط  اـھناسنا  یللملا و  نیب ی  هعماـج مشچ  رد  ملع ، ی  هدـننك دـیلوت  اـناد ، ملاـع ، تلم  كـی  .درواـیب  دوجو  هب 

.دوشن دْنك  فقوتم و  هجو  چیھ هب دراد ، دوجو  هك  یباتش  نیا  دراد ، دوجو  هك  یتكرح  نیا  دیاب  نیاربانب  .دراد  مھ  ار  نیرفآرادتقا  ِمھم  رایسب  یاھشزرا 

1392/04/30 ماظن نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

یور .دـننك  هجوت  دـیاب  تفرـشیپ  یارب  یلـصا  ی  هطقن ود  نیا  هب  دـنراد ، هدـھع  هب  روشك  رد  ار  یـساسا  روما  ی  هرادا هك  یناـسك  روشك ، ناراذگتـسایس  روـشك ، نـالك  نالوئـسم 

.دـنراد هجوت  همھ  تسا ؛ یمومع  ًاتبـسن  هناتخبـشوخ  داـصتقا  هب  هجوت  .دوش  هیكت  دـیاب  مھ  روشك  یملع  تفرـشیپ  ی  هلئـسم یور  دوـش ، هیكت  دـیاب  روـشك  داـصتقا  ی  هلئـسم

راك هتبلا  .دریگب  ماجنا  نیلوئـسم  تمھ  اب  مھ  یداصتقا  ی  هسامح تفرگ ، ماجنا  یـسایس  ی  هسامح هك  ناـنچمھ  میراودـیما  .هدوب  لاـسما  راعـش  وزج  مھ  یداـصتقا  ی  هساـمح

تكرح هتـشذگ ، لاس  هد  نیا  رد  .منكیم  هیكت  نم  مھ  ملع  ی  هلئـسم یور  .دوش  زاغآ  تكرح  دیاب  نكیل  تسین ؛ لاس  كی  هام و  ود  هام و  كی  راك  تسین ؛ یتدـم  هاتوك راك  یداصتقا ،

، میسرب بولطم  حطس  نآ  هب  میھاوخب  ام  رگا  .دوشن  دنك  دیاب  تفرشیپ  تعرس  نیا  اما  تسا ؛ هدوب  بوخ  رایسب  تفرشیپ ، تعرس  یملع و  تفرشیپ  هدوب ؛ بوخ  یلیخ  ام  یملع 

.مینك ظفح  نانچمھ  ار  تفرشیپ  تعرس  نیا  دیاب  میسرب ، یناھج  شناد  مدقم  طوطخ  هب  میھاوخب  رگا 

1391/09/21 یمالسا یرادیب  مالسا و  ناھج  یاھ  هاگشناد دیتاسا  یناھج  سالجا  رد  ناگدننک  تکرش رادید  رد  تانایب 

ایند یاھروشک  رب  دنتـسناوت  ملع  تکرب  هب  اکیرمآ  برغ و  متفگ  .دـننک  تفرـشیپ  یروانف  ملع و  ظاحل  زا  یمالـسا  یاھروشک  دـیاب  .تساھناوج  یملع  تیبرت  رگید ، ی  هلئـسم کـی 

رثؤم مھ  ملع  اما  دندروآ ، تسد  هب  تسایـس  تثابخ و  یرگبیرف و  اب  مھ  ار  تورث  زا  یرادقم  هتبلا  .دندروآ  تسد  هب  ملع  اب  مھ  ار  تورث  دوب ؛ ملع  ناشاھرازبا  زا  یکی  دنوش ؛ طلـسم 

دیھاوخ ادیپ  یوق  ی  هجنپ دیدرک ، ادیپ  هک  ملع  .دینک  ادیپ  ملع  دیاب  هیلع .» لیـص  هدـجی  مل  نم  لاص و  هدـجو  نم  ناطلـس  ملعلا  : » دومرف هک  تسا  یتیاور  .درک  ادـیپ  ملع  دـیاب  .دوب 

ار راک  نیا  ناریا  رد  ام  تسا ؛ نکمم  راک  نیا  دینک ؛ قیوشت  ملع  هب  ار  ناتاھناوج  .دنناچیپیم  ار  امـش  تسد  دنتـسھ ، یوق  ی  هجنپ یاراد  هک  یناسک  دیـشاب ، هتـشادن  ملع  رگا  .درک 

، تعیرـش تکرب  هب  مالـسا ، تکرب  هب  بالقنا ، تکرب  هب  زورما  .دـشیمن  بلج  ام  فرط  هب  یھاگن  چـیھ  هک  میتشاد ، رارق  ایند  یملع  ِرخآ  ِرخآ  یاـھفیدر  رد  بـالقنا  زا  لـبق  اـم  .میدرک 

یزکارم نآ  دوخ  .تسا  نیا  زا  لبق  هام  دنچ  لام  نیا  .تسایند  مھدزناش  ی  هبتر رد  یملع  ظاحل  زا  زورما  ناریا  هک  دش  رـشتنم  ایند  رد  دـنتفگ و  دـننکیم ، یبایزرا  ایند  رد  هک  یناسک 

اھنآ دیـسر ؛ دھاوخ  یمقر  کت ی  هبتر هب  ناریا  رگید -  لاس  هدزاود  لاس ، هد  ات  ًالثم  یلاس ؛ هچ  ات  دندرک  نیعم  رگید -  لاس  دنچ  ات  دنتفگ  دـندرک و  ینیب  شیپ دـندرک ، ار  نایب  نیا  هک 

اما تسایند ، باتش  طسوتم  ربارب  نیدنچ  ام  باتش  .میبقع  یلیخ  زونھ  ایند  زا  ام  هتبلا  .تسا  یدایز  باتش  ناریا ، رد  یملع  باتش  هک  تسا  رطاخ  نیا  هب  نیا  .ایند  رد  مراھچ  دنتفگ 

، میراد یبوخ  یاھناوج  .دندادعتـسا  یاراد  یمالـسا  یاھروشک  .دنک  ادیپ  همادا  دیاب  مالـسا  یایند  رد  تکرح  نیا  .دیـسر  میھاوخ  ولج  هب  میورب ، شیپ  باتـش  نیا  اب  رگا  .میبقع  زاب 

هک میشاب  هتشادن  راظتنا  عقوت و  ارچ  دوشن ؟ روجنیا  زورما  ارچ  هدوب ؛ اھناملسم  ام  تسد  ایند  ملع  خیرات ، زا  یشخب  رد  زور  کی  .دنتسھ  یبوخ  یاھدادعتسا  دیراد ؛ یبوخ  یاھناوج 

شالت مینک ، تمھ  تسا ؛ ینکمم  ی  هدـنیآ نیا  دـننک ؟ هعجارم  یمالـسا  یاھروشک  هب  یملع  لئاسم  یارب  همھ  هک  ایند ، یملع  عجرم  دوشب  مالـسا  یایند  رگید  لاس  یـس  اـت 

.دشاب هتشاد  یرتشیب  باتش  تعرس و  دناوتیم  هک  درک  تابثا  ینید  ماظن  .دیآ  یم شیپ  بالقنا  تکرب  هب  مالسا و  تکرب  هب  شا  همھ اھنیا  .مینک 

1391/07/12 ناوج ناگبخن  یلم  شیامھ  نیمشش  رد  ناگدننک  تکرش رادید  رد  تانایب 

 - تسا یباتـشرپ  تکرح  کی  روشک ، رد  یملع  تکرح  .تسا  هداتفااج  هدـش و  تیبثت  هللادـمحب  رگید  نیا  تسا ؛ ملع  تفرـشیپ  تھج  رد  روشک  رد  ینامتفگ  یاـضف  هناتخبـشوخ 

ار اـم  دـھدیم ، تسد  اـم  هب  تیعـضو  نیا  زا  تیعقوم و  نیا  زا  هک  یتیاـضر  ساـسحا  هک  تسا  نیا  زا  نم  ینارگن  یلو  دـھدیم -  ناـشن  ار  نیا  مھ  یناـھج  یاـھرامآ  هک  روـط  نیمھ 

یتسس و تثابخ و  رطاخ  هب  ام  دینیبب ، .تسا  هار  کی  زاغآ  رد  روشک  مھ  دیھار ، کی  زاغآ  رد  امـش  مھ  نم ! نازیزع  هک  لوا ، فرح  نآ  هب  مدرگیمرب  .دنک  مک  ار  ام  تمھ  دنک ، لایخ  یب

.میدرک تلفغ  ام  .میبقع  ام  نرق ، هس  تفگ  دوشب  دـیاش  ًابیرقت  .میبقع  ناھج  یملع  ی  هلفاق زا  میتشاد ، ریخا  یاھنارود  لوط  رد  هک  ینوگاـنوگ  یاـھتموکح  یگتـسباو  دادبتـسا و 

؛ دندش لفاغ  ایند  لاوحا  عاضوا و  زا  دندش ؛ مدرم  هب  تبـسن  رابکتـسا  ربکت و  یـصخش و  یاھزاین  هب  یگدیـسر  شون و  شیع و  رد  قرغ  روشک  نارادمامز  روشک ، یـسایس  ناربھر 

هکنآ زا  دـعب  میدوب ، نارگید  زا  رتولج  ام  هتـشذگ  یاھنرق  رد  هک  هقباسم  نادـیم  نیا  رد  .میدرک  ررـض  یملع  تفرـشیپ  ظاحل  زا  رترابتراسخ ، مھ  میدرک ، ررـض  یـسایس  ظاـحل  زا  مھ 

نوچ اھنآ  .دش  دایز  یھ  ام  ی  هلصاف اذل  دنداتفا ؛ ولج  ام  زا  دننک ، ادیپ  تسد  یریسلا  عیرس ی  هیلقن ی  هلیسو کی  هب  دنتسناوت  یئاھتلم  دندرکیم ، تکرح  روج  کی  ًابیرقت  ایند  ی  همھ

هب رثکادـح  ای  میدوب ، فقوتم  هک  اـم  تسا -  لـیثمت  کـی  نیا  دـش -  رتشیب  هلـصاف  اذـل  دـندرک ؛ ادـیپ  تسد  یرتریـسلا  عیرـس ی  هیلقن ی  هلیـسو هب  اـم  زا  رتولج  دـندوب ، اـم  زا  رتولج 

، دـمآ یمالـسا  بالقنا  .دـش  رتشیب  درکیم ، فشک  ار  یدـیدج  یاھنادـیم  زور  هبزور هک  یئایند  اب  ام  ی  هلـصاف میدرکیم ، ءافتکا  نارگید  یاھ  هتخاس نارگید و  یاھراک  یاـھ  هدنامـسپ

رد یملع  طسوتم  فراعتم و  باتش  ربارب  هدزیس  ربارب ، هدزای  ربارب ، هد  میراد ، زورما  ام  هک  یباتـش  .دندمآ  نادیم  هب  اھدادعتـسا  تخیگنارب ، ام  رد  ار  اھتمھ  درک ، رادیب  ار  اھام  ی  همھ

یـسدح روط  نیمھ  میوگیمن ؛ قیقد  ی  هبـساحم یور  لاس ، تسیب  میوگیم  هک  نم  الاح  لاس -  تسیب  ًالثم  هچنانچ  رگا  .تسا  دایز  هلـصاف  اـما  تسا ، بوخ  یلیخ  نیا  .تساـیند 

خیرات بسانتم  تسا ؛ ناریا  تلم  بسانتم  هک  یا  هطقن نآ  هب  دیـسر  میھاوخ  میھد ، همادا  ار  ناھج  یملع  تفرـشیپ  هب  تبـسن  ربارب  هدزاود  ار ، ربارب  هد  ِباتـش  نیمھ  ام  میوگیم - 

نآ یزاسزاب  یبایزاب و  داتفا ، رْود  زا  تکرح  رگا  .دـتفیب  رْود  زا  تکرح  نیا  میراذـگب  دـیابن  نیارباـنب  .تساـم  تیمھا  بساـنتم  و  تساـم ، یملع  ثیراوم  تساـم ، ی  هتـشذگ تساـم ،

هار کی  زاغآ  رد  روشک  مھ  دیمھم ، ینالوط و  هار  کی  زاغآ  رد  امـش  مھ  هک  دینک  ساسحا  .دـننک  دایز  ار  دوخ  یاھتمھ  دـیاب  اھناوج  .تساھناوج  امـش  ِراک  نیا  .دوب و  دـھاوخ  رتراوشد 

.تسا مھم  ینالوط و 

رامعتسا رابکتسا و  ملظ و  هب  یکتم  ندش و  هلحرم  کی  دراو  رتدوز  رطاخ  هب  اھتفرـشیپ  نآ  ادبا -  دیوش -  برغ  یاھتفرـشیپ  بوعرم  امـش  هک  منکیمن  هیـصوت  هجو  چیھ  هب  نم  هتبلا 

ی هرود کی  رد  اھ  یدـنھ دوخ  هک  دندیـشکیمن -  ـالاب  ار  شیاـھتورث  دـندرکیمن ، بصغ  دـندرکیمن ، رامعتـسا  ار  ایـسآ  دـنمتورث  ی  هقطنم نآ  ار ، همرب  ار ، دـنھ  اـھ  یـسیلگنا رگا  .تسا 

.مینکب ار  راک  نیا  میھاوخیمن  ام  دندرک ؛ هبرف  ار  ناشدوخ  دندیکم و  نارگید  زا  ولاز  لثم  اھنیا  .دنسرب  اجنیا  هب  دنتسناوتیمن  ًاّملسم  دندرک -  میـسرت  ار  عضو  نیا  بوخ  یلیخ  یخیرات ،

هک لوا ، ی  هتکن نیا  نیاربانب ، .تفر  میھاوخ  شیپ  هللاءاش  نا و  دوشیم ، میدقتعم  و  مینکیم ، تیوقت  ار  یـشوج  نورد یئاز و  نورد ام  .میتسین  نارگید  ندیکم  لابند  هب  هجو  چیھ  هب  ام 

.دتفیب رْود  زا  تکرح  دیراذگن 

1391/06/28 نانآ یاھ  هداوناخ روشک و  لامش  ی  هقطنم حلسم  یاھورین  رادید  رد  تانایب 

لبق لاس  جـنپ  تسیب و  لاس ، راھچ  تسیب و  لاـس ، تسیب  ار  یئاـیرد  مولع  هاگـشناد  نیمھ  نم  .میدرک  تفرـشیپ  ملع  زا  ی  هتـساخرب یرواـنف  رد  میدرک ، تفرـشیپ  اـم  ملع  رد 

اھ هزیگنا دشر  .دنتـسین  هسیاقم  لباق  منیب ، یم مراد  مھ  ار  هاگـشناد  نیا  ِزورما  مدید ، مھ  ار  هاگـشناد  نیا  ِتقو  نآ  .مدرک  دیدزاب  اھراب  الاح ، ات  تقو  نآ  زا  هتبلا  .مدرک  دیدزاب  ما  هدمآ

رد هتبلا  .دنکیم  یتفگش  راچد  تسھ ، هاگآ  هک  ار  یمدآ  دنکیم ؛ قیمع  یدنسرخ  راچد  ًاعقاو  ار  ناسنا  هک  تسا  روآ  تفگـش ی  هدیدپ کی  دراد ، ار  یملع  تکرح  دشر  دوخ ، لابند  هک 

هب تسا و  هدـش  دـیلوت  تسا و  هدوبن  هک  یا  یملع زکارم  رد  تسا ، روج  نیمھ  روشک  یاـھ  هاگـشھوژپ رد  تسا ، روج  نیمھ  روشک  یاـھ  هاگـشناد رد  تسا ؛ روج  نیمھ  اـج  همھ 

یسک رھ  زا  ام  تسا و  مرتحم  ام  یارب  یلیخ  مھ  ناشدوجو  هک  ام  ی  هتـشذگ یاھلـسن  نادنمـشناد  .تسا  روج  نیمھ  ام  نادنمـشناد  دیما  تسا ، روط  نیمھ  تسا ، هدمآ  دوجو 

یاھتفرـشیپ ی  هیـضق نیمھ  ِرـس  ار  ناوج  لسن  ِیملع  یاھتفرـشیپ  دندوب ، یرگید  ی  هبترم کی  لام  نوچ  میلئاق ، شیارب  مارتحا  مینکیم و  ریدقت  هدیـشک  یتمحز  شناد  هار  رد  هک 
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ار اھنیا  نم  هک  ام  ی  هتـسجرب نادنمـشناد  زا  رفن  دـنچ  دوب ، هدـش  لصاح  اھتفرـشیپ  نیا  یتقو  .ما  هتفگ مھ  رگید  راب  ود  راب  کی  دـیاش  ار  نیا  نم  دـندرکیمن ! رواـب  یا  هتـسھ تعنص 

نیا دنیوگیم ، هک  ینیا  دینکن ! رواب  اھدینکن ، رواب  اقآ  دنتفگ  دنتـشون ، همان  نم  هب  دنتـسھ ، یا  ّهینلا قداص یاھناسنا  تین ، ظاحل  زا  مھ  دنا ، هتـسجرب یملع  ظاحل  زا  مھ  متخانـشیم ،

رواب .دوب  ریخا  ی  هلاس نیدـنچ  ِدـیدج  ِیملع  تکرح  نیا  یاھرادولج  وزج  هک  ار  یداـینب  یاھلولـس  هب  طوبرم  یاھتفرـشیپ  نآ  مھ  ار ، یا  هتـسھ یاھتفرـشیپ  مھ  هدـشن ! دوشیمن ،

هک ام  ی  هتشذگ لسن  نآ  یارب  هک  تسا  یتکرح  یملع ، تکرح  ینعی  .هدش  عقاو  اھتفرشیپ  نیا  هلب ، هک  داد  ناشن  رتشیب  مھ  نامز  تشذگ  .دوب  دوب و  هداتفا  قافتا  اما  دندرکیمن ،

یاھ هنیمز رد  دـنراد  یئاھراک  ام  یاھناوج  نیا  منکیم  ضرع  امـش  هب  زورما  نم  .دوبن و  رواب  لباق  تسا ، مولعم  ام  یارب  ناـش  هناـقداص تین  یھاوخریخ و  مھ  ناشـشناد ، مھ  متفگ 

رگید شاوی  شاوی  الاح  هچرگا  دشابن ، رواب  لباق  مھ  ام  طسوتم  یاھلـسن  یـضعب  یارب  دیاش  زاب  هک  دـننکیم  یملع  یاھزاس  تخاس و  تافاشتکا و  یملع و  یاھتفرـشیپ  یملع و 

.دندرک رواب  ار  تفرشیپ  نیا  همھ 

نیا شیانعم  هتبلا  تسا ! ولج  ایند  طسوتم  یملع  دشر  هب  تبـسن  نوگانوگ ، یاھرامآ  رد  ربارب  هدزیـس  یھاگ  ربارب ، هدزای  یھاگ  ناریا  یملع  دـشر  هک  دـننکیم  مالعا  یناھج  زکارم 

هلب میھدب ، همادا  تعرـس  نیمھ  اب  دشر  نیا  هب  رگا  .تسا  عیرـس  نامدشر  تسا ، دایز  نام  یگدـنام بقع ام  هن ، میتسھ ؛ ایند  زکارم  ی  همھ زا  رتولج  یملع  ظاحل  زا  ام  هک  تسین 

میراد میھار ، طسو  نالا  هن ، زونھ  نالا  اما  یروانف ، شناد و  یاھـشخب  ی  همھ رد  میریگب  رارق  ایند  لوا  یاھ  هبتر رد  رگید  لاس  هدزناپ  رگید ، لاس  هد  هدـنیآ ، یاھلاس  رد  تسا  نکمم 

.یملع شخب  نیا ، .مینکیم  تکرح 

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

هنایارگ عقاو تسین ؛ هنازادرپلایخ  هجو  چیھ  هب  تفرـشیپ ، رظن و  دروم  یلاعت  نیا  هب  ندیـسر  نیا  یریگجوا ، نیا  تسام ، مشچ  یولج  مینکیم و  هدھاشم  ام  هک  یتایعقاو  هب  هجوت  اب 

رد رثؤم  ون و  یاھـشناد  مھم و  یاھـشخب  رد  روشک  تفرـشیپ  هک  دـیدرک  هظحالم  دـش ، هداد  هک  یئاھرامآ  نیمھ  رد  .دـھدیم  ناـشن  ار  نیمھ  مھ  لاـس  دـنچ  نیا  ی  هبرجت تسا ؛

؛ میریگب یدج  ار  هلئـسم  نیا  دیاب  ام  .تسھ  یگدامآ  تیفرظ و  دادعتـسا و  هک  تسا  نیا  ی  هدـنھد ناشن نیا  تسا ؛ هدوب  یریگمـشچ  تفرـشیپ  لاس ، دـنچ  ی  هلـصاف اب  یگدـنز ،

یاھـشخب رد  ملع  هچنانچ  رگا  .تسا  نیمھ  هلاس  دـنچ  نیا  رد  ام  فرح  .میھدـب  رارق  راک  ساسا  ار  نیا  ینعی  میھدـب ؛ تیمھا  روشک  رد  ملع  هب  ی  هیکت ملع و  ی  هلئـسم هب  ینعی 

هب ار  روشک  داصتقا  جـیردتب  تسناوت  دـنھاوخ  دـننکیم ، ینیرفآ  تورث دـننکیم و  دـیلوت  دـننکیم ، راک  ملع  یانبم  رب  هک  ناینب  شناد یاھتکرـش  نیا  تقو  نآ  دـش ، هتفرگ  یدـج  فلتخم 

.دنناسرب یعقاو  یئافوکش 

1391/05/03 ماظن نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

زا ار  هناھب  دـیراذگب  میتفگ  تقو  کی  ًالثم  میدرک -  ینیـشن  بقع یئاھ  هیجوت اب  میداد و  ناشن  فاطعنا  نمـشد  ی  هھبج لباقم  رد  ام  هک  یا  هھرب رھ  رد  تسا ، نیا  رگید  تیعقاو  کـی 

هدولآ ام  نیلوئسم  تایبدا  هک  یزور  نآ  رد  .هتفرگ  ام  هیلع  یرت  هناخاتسگ عضاوم  نمشد  مینک -  لئاز  نامدوخ  زا  ار  نمشد  نظءوس  دیراذگب  میتفگ  تقو  کی  میریگب ، نمـشد  تسد 

.دوب ترارش  ی  همسجم شدوخ  هک  یسک  نآ  یسک ؟ هچ  دندرک ! یفرعم  ترارش » روحم   » ار ام  اھنیا  زور  نآ  رد  یبرغ ، گنھرف  برغ و  هب  تبسن  زیمآ  قلمت تاریبعت  اھفرح و  هب  دش 

یاھفرح نامدوخ ، تاراھظا  رد  نامدوخ ، تایبدا  رد  ام  هک  یتقو  نآ  دوب ؟ یِک  نیا  درک ! یفرعم  ترارش » روحم   » ار یمالـسا  ناریا  ترارـش -  ی  همـسجم اکیرمآ -  یلبق  روھمج  سیئر 

ینیـشن بقع میدرک و  یھارمھ  اھنیا  اب  ام  هک  یتقو  نآ  یا ، هتـسھ ی  هیـضق نیمھ  رد  .دـنا  یروجنیا اـھنیا  .میدرکیم  رارکت  ار  اـھنیا  اـکیرمآ و  هب  تبـسن  برغ و  هب  تبـسن  زیمآ  قلمت

ادیپ همادا  اھنآ  یوس  زا  لاور  نیا  هک  دشاب  انب  رگا  متفگ  هینیـسح  نیمھ  رد  نم  هک  دـندمآ  ولج  ردـقنیا  دـندمآ ؛ ولج  اھنیا  تسا -  تیعقاو  نیا  اما  دوب ، یا  هبرجت ام  یارب  هتبلا  میدرک - 

.تسین ام  راک  اھنیا  میدش ؛ راچان  مدش ؛ هیضق  دراو  و  دش ؛ مھاوخ  هیضق  دراو  مدوخ  نم  دنک ،

! دوشیمن دنتفگ  اھنآ  میشاب ؛ هتـشاد  روشک  رد  ژویفیرتناس  ام ٢۵  دنھدب  هزاجا  هک  دـندوب  عناق  ام  نیلوئـسم  هک  دوب  یزور  کی  .درک  رتراگبلط  درک ، رت  خاتـسگ ار  اھنآ  اھ  ینیـشن بقع

ار شرازگ  زورما  دوشیمن ! دنتفگ  مھ  زاب  میشاب ؛ هتشاد  ژویفیرتناس  ات  هک ٣  دندش  عناق  ام  نیلوئسم  دوشیمن ! دنتفگ  مھ  زاب  میشاب ؛ هتـشاد  ژویفیرتناس  ات  هک ۵  دندش  عناق  اھنیا 

رد هک  مھ  یملع  طاشن  نیا  هب  دوبن ، یربخ  چیھ  هک  یا  هتسھ تفرشیپ  زا  زورما  میدادیم ، همادا  ار  اھفاطعنا  نآ  ار ، اھ  ینیشن بقع نآ  ام  رگا  میراد ! ژویفیرتناس  رازھ  هدزای  دیدینش ،

ًالوا نوچ  دروخیم ؛ همطل  ًاعطق  فلتخم -  یاھـشخب  رد  نوگانوگ  یاھتفرـشیپ  تاعارتخا ، تاراـکتبا ، نیا  اـھناوج ، نیا  یملع ، تکرح  نیا  هدرک -  ادـیپ  دوجو  روشک  رد  ریخا  لاـس  دـنچ 

.تسا رگید  تیعقاو  کی  مھ  نیا  .تسا  روشک  کی  تفرشیپ  دامن  یا ، هتسھ تعنص  یا و  هتسھ تکرح  ًایناث  دنروایب ؛ یا  هناھب کی  دوب  نکمم  اھنآ  زا  کی  رھ  هب  تبسن 

1390/12/18 یربھر ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

دناوتیم دـنک ؛ میـسرت  ار  یبوخ  فادـھا  دـناوتیم  دـنک ؛ دنلبرـس  ار  تلم  کی  دـناوتیم  دـھدب ؛ تزع  روشک  کی  هب  دـناوتیم  مالـسا  هک  هداد  ناشن  مھ  لاـس  هس  یـس و  نیا  ی  هبرجت

؛ دنک داجیا  یقالخا  یئاوقت و  تکرح  دناوتیم  دنک ؛ داجیا  یتعنـص  یروانف و  تکرح  دناوتیم  دنک ؛ داجیا  یملع  تکرح  دناوتیم  دنک ؛ حطـسم  راومھ و  فادھا ، نیا  یوس  هب  ار  یئاھ  هار

مالسا .هتفرگ  ماجنا  روشک  نیا  رد  مالـسا  تکرب  هب  هک  تسا  یگرزب  یاھراک  اھنیا  هداتفا ؛ ام  روشک  رد  هک  تسا  یتاقافتا  اھنیا  دنک ؛ دیفـسور  رگید  یاھتلم  لباقم  رد  ار  اھنآ  دناوتیم 

همشچرس مالـسا  دوخ  زا  زاب  مھ  یرالاس  مدرم نیا  ینعی  .دنتـسین  ادج  مھ  زا  تسا ؛ یرالاس  مدرم لکـش  مھ  لکـش  تسام ، ماظن  تکرح  یلـصا  ی  هدام اوتحم و  بُل و  نانچمھ 

.هتفرگ

1390/11/11 بالقنا ربھر  اب  نیطسلف  یمالسا  داھج  لکریبد  رادید 

.تسا روصت  لباقریغ  دارفا  زا  یرایسب  یارب  زین  دراوم  یخرب  رد  تسا و  یروانف  یملع و  یاھشخب  همھ  رد  عیسو و  روشک ، رد  یملع  یاھتکرح 

1390/11/11 بالقنا ربھر  اب  نیطسلف  یمالسا  داھج  لکریبد  رادید 

.تسا روصت  لباقریغ  دارفا  زا  یرایسب  یارب  زین  دراوم  یخرب  رد  تسا و  یروانف  یملع و  یاھ  شخب همھ  رد  عیسو و  روشك ، رد  یملع  یاھ  تكرح

یاھ ییاناوت  هب  یمالسا  تما  ددنویپب و  عوقوب  یبیل  سنوت و  رـصم ، نوچمھ  یمالـسا  یاھروشك  رگید  رد  یملع  یاھ  تكرح نیا  دندرك : یراودیما  راھظا  یا  هنماخ هللا  تیآ ترـضح 

.دننك ادیپ  تسد  یروانف  یملع و  یالاب 

1390/07/26 هاشنامرک ناگدیزگرب  ناگبخن و  رادید  رد  تانایب 

لعفلاب هک  یئاجنآ  ام  هک  تسا  تسرد  .تسا  یللملا  نیب یاھرامآ  نیا  تسا ؛ یتیعقاو  کی  نیا  ما -  هتفگ ار  نیا  اھراب  مھ  هدنب  هک  دندرک -  هراشا  هک  یملع  تفرـشیپ  دشر  نیمھ 

؛ هتـشاد یرایـسب  تعرـس  ولج ، تمـس  هب  نامتکرح  .تسام  یمیدـق  یگدـنام  بقع رطاخ  هب  نیا  اما  یلزانم ؛ یلحارم و  هب  تسایند ، لعفلاب  زا  رت  بقع میدیـسر ، یملع  ظاحل  زا 

تسکش و میھاوخ  ار  یزرم  طوطخ  نیا  دیسر و  میھاوخ  ملع  یزرم  طوطخ  هب  ًاّملـسم  میھدب ، شیازفا  هکلب  مینک ، ظفح  ار  تعرـس  نیمھ  رگا  .ملاع  طسوتم  تعرـس  ربارب  نیدنچ 

ون و ی  هتکن ون ، فرح  دنکیم ؛ تبحـص  دیآ  یم ناوج  اجنیا  زورما  .تسا  نیمھ  شرواب  یاھ  هار زا  یکی  دـنک ؛ رواب  ار  نیا  دـیاب  ام  روشک  ناوج  .داتفا  دـھاوخ  قافتا  نیا  تفر ؛ میھاوخ  ولج 

ون یاھ  هتکن ون ، بلاطم  دننزیم ؛ فرح  دنیآ  یم اھ  هتشر ی  هیقب رد  یطاطخ ، رد  رنھ ، رد  ملع ، رد  گرزب  هتسجرب و  ناداتسا  .دھدیم  هئارا  اجنیا  رد  بوخ  ی  هیحور اب  ار  دیدج  داھنـشیپ 

.دنک رواب  ام  روشک  ناوج  ات  دوشب  سکعنم  دیاب  اھنیا  .دنیوگیم 

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

؛ دیئوگب اجنآ  یھ  ار  اھنیا  دیزادنیب و  هار  مدرک ، دیکأت  شدایز -  مک و  اب  راب -  دص  نم  هک  ار  یشیدنادازآ  یاھ  یسرک نآ  دینک ؛ سکعنم  ناتدوخ  ِعماجم  رد  دیـسیونب ، دیئوگب ، دینک ، رکف 

یزیچ نامھ  نیا  دننکیم ؛ راک  اضف  نآ  رد  همھ  دـننکیم ، ادـیپ  یریگتھج  اضف  نآ  رد  همھ  دـننکیم ، رکف  اضف  نآ  رد  همھ  دـمآ ، دوجو  هب  ینامتفگ  یاضف  کی  یتقو  .اضف  کی  دوشیم  نیا 

، دشن یتایلمع  ی  همجرت دیدرک ، هک  یرکف  دیدرک ، نات  یئوجشناد ی  هعومجم نالف  رد  ناتتسشن ، نالف  رد  ًالثم  امش  هک  یراک  نیا  هچنانچ  رگا  نیاربانب  .دیھاوخیم  امـش  هک  تسا 

هدزناش هدزناپ  نیا  رد  منکب ؛ ضرع  امـش  هب  نم  .ریخن و  دوب ؛ هدیاف  یب ام  راک  سپ  دیئوگن  دیوشن ؛ سویأم  امـش  دماینرد ، یئارجا  لمعلاروتـسد  کی  تروص  هب  ای  نوناق  کی  تروص  هب 

شیپ یھ  زور  هبزور روط  نیمھ  ام  .هدوبن  یروجنیا  لبق  لاس  دنچ  شزرا ؛ کی  هدش  ملع  زورما  روج  نیمھ  هدش ؛ زاغآ  روج  نیمھ  هدـش ، زاغآ  هک  یا  یملع تکرح  نیمھ  ریخا ، لاس 

.میتفر

دیلوت  » ی هملک یور  دنا  هتسشن اھاج  یضعب  مدید  دعب  مدرک ، حرطم  ار  ملع » دیلوت   » ی هلئسم یزور  کی  نم  .دمآ  یم نیگنس  اھـشوگ  هب  هک  دشیم  هتفگ  یئاھزیچ  کی  یزور  کی 

رد راک  نیا  هک  نیا  زا  دـیدنم  هلگ اھامـش  هدـمآ ؛ رد  یعطق  نامتفگ  کی  تروص  هب  نیا  زورما  تسین ! دـیلوت  لباق  ملع  هک  یظفل -  ی  هشقانم کی  الاح  دـننکیم -  هشدـخ  دـنراد  ملع »

.دراد ریثأت  ًامتح  دینک ؛ رکف  دینک ، راک  .درک و  راک  یتسیاب  نیاربانب  .تسا  تفرشیپ  یلیخ  نیا  .دوریمن  شیپ  شدوخ  صاخ  عطقم 

کی نم  .منادـیم  مھم  یلیخ  ار  هیاپ  مولع  نم  .ما  هدرک ثحب  هیاپ  مولع  هب  عجار  راـب  نیدـنچ  نم  دـندرک ، هراـشا  هک  روط  نیمھ  تسیچ ؟ هیاـپ  مولع  دروم  رد  مرظن  دـش  لاؤس  نم  زا 

رادقم کی  ناتدوخ  یارب  امـش  .دیراذگیم  ناتبیج  یوت  امـش  هک  یلوپ  لباقم  رد  تسا  یکناب  ی  هریخذ کی  لثم  میراد ، ام  هک  یا  یدربراک مولع  اب  ی  هسیاقم رد  هیاپ  مولع  متفگ  یتقو 

تراسج میھاوخیمن  .دینکیم  جرخ  دیراذگیم و  ناتبیج  یوت  لوپ  مھ  رادقم  کی  هتبلا  .تسا  نآ  امش  یاھدمآرد  أشنم  امش ، دیما  ی  هیام امش ، راک  ی  هناوتـشپ هک  دیراد  یکناب  رئاخذ 

هتـشاد یـسدنھم  تسا  روبجم  تلم  کی  .مینکیم  جرخ  میراد  ام  هک  تسا  یئاھلوپ  نیمھ  شا  همھ اـھنیا  دراد ، دوجو  زورما  هک  یا  یدربراـک مولع  نیا  .تسا  نیا  هیـضق  عقاو  مینک ؛

هیام و اما  مینکیم ؛ جرخ  میراد  هنازور  هک  تسا  یئاھلوپ  اھنیا  دشاب ؛ هتـشاد  نامرد  تمالـس و  دشاب ، هتـشاد  یکـشزپ  دشاب ، هتـشاد  عیانـص  دشاب ، هتـشاد  یزاسرھـش  دـشاب ،

.تسا هیاپ  مولع  مولع ، نیا  یلصا  ی  هشیر

یا هسلج کی  ام  مھ  ًادـعب  هَّللاءاش  نا متـشاد ، یئاھتبحـص  کی  مھ  ًالبق  مدرک ، اھناوج  اھوجـشناد و  نیمھ  اـب  یتبحـص  کـی  یناـسنا  مولع  هب  عجار  مھ  ناـضمر  هاـم  لاـسما  نم 

رترب تاکرحت  ی  همھ اھشناد ، ی  همھ ًاتقیقح  .تسا  شناد  حور  یناسنا  مولع  .تشاد  میھاوخ  بوخ  یاھناوج  امش  لاثما  گنھرف و  رکف و  باحصا  نیمھ  اب  یناسنا  مولع  صوصخم 

یتقو .تسیچ  لابند  ام  شناد  میوریم ، میراد  فرط  مادک  ام  هک  دنکیم  صخشم  دھدیم ، تھج  یناسنا  مولع  .تسا  یناسنا  مولع  نآ ، حور  هک  تسا  دبلاک  کی  لثم  هعماج ، کی  رد 

زورما .دوریم  شیپ  یفارحنا  شیارگ  کی  تمـس  هب  هعماج  تاکرحت  ی  همھ هک  دوشیم  نیا  هجیتن  دش ، راوتـسا  طلغ  یاھ  ینیب ناھج طلغ و  یاھ  هیاپ رب  دش و  فرحنم  یناسنا  مولع 

راک هب  رامعتـسا  هار  رد  یدامتم  یاـھلاس  لوط  رد  شناد  نیا  اـما  تسا ؛ یخیراـت  ریظن  یب ی  هدـیدپ کـی  برغ  شناد  .تسین  یکچوک  زیچ  تسین ؛ یخوش  دراد ، برغ  هک  یـشناد 

نامھ رثا  رب  نیا  .دـننکیم  دـنراد  راک  هچ  دـینیب  یم هک  مھ  زورما  هتفر ؛ راک  هب  اھتلم  تورث  ندیـشکالاب  هار  رد  هتفر ، راک  هب  ملظ  هار  رد  هتفر ، راک  هب  یریگ  هدرب یراد و  هدرب هار  رد  هتفر ،

راک هب  اھتھج  نیا  رد  تسا -  یمیرک  زیزع و  ی  هدیدپ کی  تسا ، یفیرش  زیچ  کی  ملع  دوخ  هک  تمظع -  نیا  اب  ملع  نیا  هک  تسا  طلغ  یریگتھج  طلغ و  شنیب  طلغ ، هاگن  طلغ ، رکف 

.دتفا یم

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

دناوتیم هک  یزیچ  .دنکیم  دشر  روشک  نآ  تشاد ، دوجو  یروشک  کی  رد  شدوخ -  بسح  هب  یراکادف  هار -  نیا  رد  یراکادـف  ی  هدامآ روشک ، تشونرـس  هب  دـنم  هقالع ِدنمـشناد  رگا 

نامروشک رد  زورما  هک  یا  یملع یاھتفرشیپ  .دنکیم  تفرشیپ  روشک  دوب ، نامیا  نیا  رگا  .تسا  نامیا  زیچ ، همھ  زا  رتھب  دروایب ، دوجو  هب  ار  تفرشیپ  نیا  دروایب ، دوجو  هب  ار  ورین  نیا 

ی هدافتـسا زا  یملع ، لدابت  زا  ام  نوچ  ارچ ؟ .تسا  رتشیب  بتارمب  ایند  رد  یملع  فراعتم  یاھتفرـشیپ  زا  شا  یتاذ تمیق  شزرا و  میتسین -  عناق  اھنآ  هب  ًامتح  هتبلا  هک  دراد -  دوجو 

 - دش ادیپ  یا  « یرایرھش دیھش  ، » دندش ادیپ  یا  هتسجرب یاھتیصخش  لاح  نیع  رد  دوب ؛ هتسب  ام  یور  هب  اھرد  میدوب ، راشف  ریز  ام  .میدوب  مورحم  نارگید  یملع  کمک  زا  یملع ،

زا مھ  یا  هدافتسا چیھ  دندرک ؛ یا  هتـسجرب یاھراک  اھنیا  هک  دندش  ادیپ  فلتخم  یاھ  هتـشر رد  رفن  اھدص  اھ و  هد دنتـسھ -  هَّللدمحلا  دندوب و  ام  نیب  رد  وا  لثم  رفن  اھ  هد هتبلا  هک 

.مینکب مھ  دیاب  دندرک ؛ هدافتسا  ًامتح  برغ  یاھدرواتسد  زا  هتبلا  .دندرکن  یبرغ  دیتاسا  زا  برغ و  یاھ  هاگشھوژپ اھ و  هاگشناد

میئوگیم یھاگ  ام  هک  نیا  میشاب ؛ هتـشاد  هجوت  اھتنم  تسا ؛ روج  نیمھ  هلب ، .دناسریمن  یئاج  هب  ار  ام  یزیتس ، هناگیب یزیرگ و  هناگیب دنتفگ  دندز ؛ یتسرد  فرح  ناتـسود  زا  یکی 

دای هکنیا  یارب  مینک ، یدرگاش  میرـضاح  ًالماک  ام  ما : هتفگ اھراب  نم  ً.ادـبا  مینک ؛ مورحم  ار  نامدوخ  وا  درواتـسد  شناد و  زا  ام  هک  تسین  نیا  شیانعم  یزیرگ ، هناگیب ای  یزیتس  هناگیب

تمـس نآ  هب  دیاب  مراد ؛ رظن  رد  ار  هلق  نآ  نم  .دننکب  ار  وا  یدرگاش  دنیایب  نارگید  هک  دـسرب  یئاج  هب  دـناوتیم  ام  تلم  .تسا  نیا  هتکن  مینامب ؛ درگاش  دـیابن  هشیمھ  اھتنم  میریگب ؛

ار ادخ  دیراد ؛ ار  دادعتسا  نیا  دیراد ، ار  تیفرظ  نیا  اھامش  هَّللدمحلا  .دننک  راک  دنناوتب  ات  تسا  مزال  هناصلاخ  هناصلخم و  تمھ  شالت و  یملع  ی  هعومجم یارب  نیاربانب  .میورب  شیپ 

.دینادرگرب ار  تلم  نیا  تزع  دیناوتیم  اھامش  .رکش 

1390/06/02 اھ هاگشناد دیتاسا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یئارجا و یاھداھنـشیپ  فرـِص  ات  دوب  هشیدـنا  رکف و  ی  هئارا تمـس  هب  رتشیب  ناتـسود ، تانایب  شیارگ  هک  تسا  نیا  مدرک ، ساـسحا  حوضوب  لاـسما  ی  هسلج رد  نم  هک  یا  هتکن

، تسا تسرد  ًالماک  دندرک و  هراشا  مھ  ناتسود  زا  یـضعب  هک  نانچمھ  .تسا  یملع  تکرح  رھ  ی  هناوتـشپ نیا ، تسا -  یبوخ  مزال و  زیچ  دوخ  یاج  هب  مھ  نآ  هتبلا  هک  یلمع - 

زاین دروم  ملع  زا  لبق  رکف  .مینک  لح  میربب و  شیپ  هب  ار  هعماج  نوگانوگ  لئاسم  ار ، روشک  تیریدـم  ار ، یروانف  ار ، ملع  میناوتب  ات  هفـسلف ، هب  میراد  جایتحا  رکف ، هب  میراد  جاـیتحا  اـم 

هدش ماجنا  مھ  یئاھراک  هتفرگ و  رارق  هظحالم  دروم  یریگ  میمصت یرکف و  زکارم  رد  هناتخبشوخ  دنتفگ ، ناتـسود  هک  یبلاطم  زا  یخرب  .مدرک  هدھاشم  ار  شیارگ  نیا  نم  و  تسا ،

زورما دشیم و  حرطم  هعماج  رد  هنابیرغ  یرازفا ، مرن تضھن  یملع ، تضھن  رکف ، دـیلوت  ملع ، دـیلوت  ی  هلئـسم یزور  کی  هک  نانچمھ  دـش و  دـھاوخ  هدـید  نآ  راثآ  هَّللاءاش  نا رورمب  و 

لیدـبت هعماج  بلاغ  نامتفگ  هب  جـیردتب  تسین ، هجوت  دروم  یلیخ  ای  دوشیم  هتفگ  رانک  هشوگ و  الاح  هک  یبلاطم  نیمھ  زاب  یزور  کی  هَّللاءاش  نا دـھدیم ، لیکـشت  ار  بلاغ  نامتفگ 

.دش دھاوخ 

1390/05/19 نایوجشناد زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نیا هب  تقو  کی  .تسا  یتسیرورت  راک  کی  نیا  بخ ، .دـننکیم  رورت  ار  داژن  یئاضر دیھـش  یرایرھـش ، دیھـش  یدـمحم ، یلع دیھـش  دـتفا ؛ یم قاـفتا  رورت  روشک  رد  دـیئامرفب  ضرف 

رارق تسیرورت -  ات  دـنچ  کی  نمـشد -  تیانج  تباصا  دروم  ام  دنمـشناد  ات  دـنچ  دروخیم ؛ مھ  هصغ  ناسنا  بخ ، مینکیم ؛ هاگن  یتینما  دـض  ِیتسیرورت  لمع  کی  مشچ  هب  هلئـسم 

 - قارع اب  یزرم  گنج  ی  هھبج رد  ًالثم  .تسا  یمالـسا  ماظن  هیلع  ی  هنامـصخ یاھتکرح  ی  هعومجم رد  تکرح  کی  نیا  دینکیم : هاگن  یا  هھبج ِمشچ  نامھ  اب  هن ، تقو  کی  .دنتفرگ 

کی نیا  هک  تسا  نیا  شیانعم  نیا  دراد ؛ راک  صوصخلاب  یاجنیا  اب  نمـشد  هک  تسین  نیا  شیانعم  دنک ، راک  نمـشد  ی  هناخپوت هچنانچ  رگا  اج  کی  میتشاد -  گنج  لاس  تشھ  هک 

یاـھتکرح ناـشدوخ  لوق  هب  دـنک -  هلمح  رگید  یاـج  کـی  هب  وا  دوش ، فطعنم  اـجنیا  هب  ناتـساوح  امـش  هکنیا  یارب  ًـالامتحا  دـھدیم ، ماـجنا  اـجنیا  دراد  نمـشد  هک  تسا  یتکرح 

هاگن مشچ  نیا  اب  یتقو  .دـھد  ماجنا  یرـسارس  ی  هلمح کی  دـناوتب  ًالثم  ات  دـنک  فیعـضت  اـجنیا  رد  ار  اـم  ی  هدـنمزر هک  تسا  نیا  یارب  اـی  تسا -  هلیح  عقاو  رد  نیا  هک  یناـبیتشپ ،

؛ دراد دوجو  هتسویپ  مھ هب ی  هقلح ات  دنچ  .تسا  نیا  نمـشد  ی  هئطوت یاھ  هقلح زا  یکی  ینعی  تسا ؛ روشک  رد  یملع  تکرح  ندیبوک  لابند  هب  نمـشد  هک  دوشیم  مولعم  دینکیم ،

اھنیا .بالقنا  هب  داقتعا  هچ  مالـسا ، هب  داقتعا  هچ  یداقتعا ؛ لئاسم  ینابم و  رد  لزلزت  داجیا  یتینما ، یاھراک  ردـخم ، داوم  جـیورت  لاذـتبا ، جـیورت  یداصتقا ، میرحت  یاـھ  هقلح ًـالثم 

دنمـشناد فذـح  اب  ام ، دنمـشناد  ندـناسرت  اب  روشک ، رد  یملع  تکرح  ندـیبوک  تسا -  هریجنز  نیا  لمکم  هک  مھ -  اھ  هقلح نیا  زا  یکی  تسا ؛ هتـسویپ  مھ هب ِنوگانوگ  یاھ  هقلح

.مینک هاگن  هیضق  هب  مشچ  نیا  اب  .تسام 
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هب یا  هزات لکـش  یا  هیـضق رھ  رد  ام  تیلوئـسم  ساسحا  تقو  نآ  مینک ، هاگن  دـندرک ، میـسقت  ار  فئاظو  هک  یرمتـسم  ی  هھبج کـی  مشچ  هب  نمـشد  ی  هعومجم هب  هچناـنچ  رگا 

نیا دیاب  .دنداد  ناشن  یلمع  مک ینعی  دندمآ ؛ هاتوک  هیضق  نیا  رد  یئوجـشناد  یاھلکـشت  یاھ  هچب هک  تسا  نیا  ما  هدیقع نم  اھرورت ، نیا  ی  هیـضق نیمھ  رد  الاح  .دریگیم  شدوخ 

پاچ مھ  ار  ادھش  نیا  رتسوپ  ام  یاھلکشت  میدیدن  ّیتح  ام  .دیدرکیم  سکعنم  تسھ ، هک  روج  نامھ  تسا -  گرزب  شدوخ  نوچ  دینک -  گرزب  هکنیا  هن  هتبلا  .دیدرکیم  گرزب  ار  هیضق 

.تسین یکچوک  راک  نیا  دوش ؛ شومارف  دیابن  ًالصا  عوضوم  نیا  هن ، .دنراد  هگن  ار  اھنیا  نامدای  دننک ، شخپ  دننک ، رشتنم  دننک ،

لاـبند ار  نیا  میراد  تسا  لاـس  هدزاود  هد  اـم  هک  تسا  یـساسا  یلـصا و  ی  هطقن نآ  هب  هجوتم  تسرد  هقلح  نیا  هک  هریجنز ، نآ  زا  تسا  یا  هقلح کـی  روشک ، رد  ملع  ی  هلئـسم

ینعی دنک ، یئامرفمکح  ناھج  طیحم  رب  دناوتیم  لاص ؛» ، » تیاور نیا  قبط  دش ، رادتقا  نیا  یاراد  ملع و  یاراد  هک  یـسک  رھ  تسا ؛ رادتقا  ملع ، ناطلـس ؛» ملعلا   » میتفگ .مینکیم 

نالا .هلاس  هدزناـپ  هد  ِیملع  تکرح  نیا  رد  تساـم  قطنم  نیا  .دـش  دـھاوخ  یئاـمرفمکح  وا  رب  ینعی  ( 4 (؛» هیلع لیـص  ، » دشن نآ  کلام  یـسک  رھ  دنک ؛ لابند  ار  شدوخ  فادـھا 

.دیھدب ناشن  تیساسح  دیاب  نیا  لباقم  رد  بخ ، دننک ؛ فقوتم  ار  نیا  دنھاوخیم  .هدیسر  رمث  هب  روشک  رد  یملع  تکرح  نیا  مھ  یدایز  دودح  ات  هناتخبشوخ 

1390/05/16 ناریا یمالسا  یروھمج  ماظن  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

ی هلوقم رد  یکی  هدرک ؟ تفرشیپ  یزیچ  هچ  رد  .هدرک  تفرشیپ  روشک  میرحت ، طئارش  نیرت  تخـس رد  .تسا  نیا  روشک  توق  مھم  طاقن  زا  یکی  .میرحت  طئارـش  رد  تفرـشیپ  موس :

رد میدرک ، تفرـشیپ  یتسیز  یروانف  ی  هنیمز رد  میدرک ، تفرـشیپ  یا  هتـسھ ی  هنیمز رد  ام  .دـندرک  هراشا  هلئـسم  نیا  هب  ناشـشرازگ  رد  روھمج  سیئر  یاقآ  هک  یرواـنف ، ملع و 

مھم رایـسب  ی  هلئـسم رد  میدرک ، تفرـشیپ  اھ  هنایارربا تخاس  رد  میدرک ، تفرـشیپ  اضفاوھ  عیانـص  رد  میدرک ، تفرـشیپ  ون  یاھ  یژرنا یرواـنف  رد  میدرک ، تفرـشیپ  وناـن  یرواـنف 

یالاب حطس  یاھشناد  وزج  همھ  اھنیا  روج ؛ نیمھ  ناطرس  دض  یاھورادونان  رد  روج ، نیمھ  اھورادویدار  رد  روج ، نیمھ  یزاس  هیبش ی  هلئسم میدرک ، تفرـشیپ  یداینب  یاھلولس 

رتشیب ایند  رد  روشک  ات  هد  روشک ، ات  جنپ  ار  اھنیا  زا  یـضعب  هک  تسایند ، یالاب  حطـس  کی  ی  هجرد یاھـشناد  وزج  رگید ، دراوم  زا  یـضعب  متفگ و  نم  هک  یدروم  دنچ  نیا  .تسایند 

.تسا هتسب  ام  یور  ایند  یوس  همھ  زا  شناد  لاقتنا  یاھرد  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  میدرک ؛ تفرشیپ  اھنیا  رد  ام  دنرادن ؛

ی هلئسم هب  نیچ  .تسا  ءانثتسا  کی  یا  هتسھ ی  هلئسم رد  ناریا  دیوگیم  .هدش  رشتنم  هزور  هس  ود  نیمھ  هک  دندرک  لقن  یئاکیرمآ  ی  همانزور کی  زا  هک  مدناوخیم  ار  یا  هلاقم نم 

مھ هک  دوب  یطئارـش  رد  نیا  .سک  چیھ  زا  دـسیونیم : هلاقم  نآ  تفرگ ؟ یک  زا  ناریا  تفرگ ؛ یک  زا  دیـسر ، دـنھ  تفرگ ؛ یک  زا  دیـسر ، ناتـسکاپ  تفرگ ؛ یک  زا  دیـسر ، یا  هتـسھ

رد ام  یاھناوج  ام ، نادنمشناد  .دنداتسرف  ام  تالیکشت  لخاد  هک  یا  هنایار سوریو  نیمھ  لثم  دندرکیم ؛ هزرابم  وا  اب  مھ  و  دندادیمن ، وا  هب  یا  هتـسھ تفرـشیپ  تاناکما  دوب و  میرحت 

.دنیوگیم دنراد  ام  نانمشد  هک  تسا  یئاھزیچ  اھنیا  .دنکیم  هراشا  ام  یا  هتسھ نادنمشناد  رورت  هب  ّیتح  وا  .دندرک  یثنخ  ار  نمشد  ی  هشقن دنتفر و  شیپ  دنداتـسیا ، اھنیا  لباقم 

.تسا یروانف  ملع و  رد  تفرشیپ  نیا  بخ ، .تسا  هدش  جرد  تسپ  نتگنشاو  ی  همانزور رد  هلاقم  نیا 

1390/03/14 ( هر ) ینیمخ ماما  درگلاس  نیمود  تسیب و  رد  تانایب 

روضح نیمھ  تکرب  هب  .دوشیم  یثنخ  نانمـشد  یتاغیلبت  یاھ  هئطوت دوشیم ، یثنخ  نانمـشد  یتینما  یاھ  هئطوت تسا ، هدمآ  دوجو  هب  مدرم  روضح  اب  هک  یتینما  نیمھ  تکرب  هب 

مھ یمـسر  مالعا  هک  یللملا  نیب تابـساحم  قبط  ام -  یاـھرامآ  هن  یللملا -  نیب یاـھرامآ  قبط  زورما  .تسا  یلاـع  حطـس  رد  روشک  یرواـنف  یملع و  تفرـشیپ  هک  تسا  مدرم 

زورما .دننکیم  مالعا  ار  نآ  ام  نانمشد  دنیوگیم ، ام  نیفلاخم  ار  نیا  .تسین  یمک  زیچ  نیا  تسایند ؛ طسوتم  ِربارب  هدزاود  ای  ربارب  هدزای  ام ، روشک  یملع  تفرـشیپ  تعرـس  دننکیم ،

 - ایند مھد  زا  رتمک  یاھفیدر  رد  ینعی  ایند -  لوا  یاھفیدر  رد  هک  دنا  هدرک یتفرشیپ  نانچنآ  روشک  یروانف  یملع و  لوا  ی  هجرد مھم  ی  هتشر هد  زا  شیب  رد  امش  دنمـشناد  ناناوج 

.تسا مدرم  روضح  تکرب  هب  اھنیا  دنا ؛ هتفرگ رارق 

1390/02/19 بالقنا ربھر  اب  ناتسدرک  ناتسا  نالوئسم  املع و  مدرم ، نابختنم  زا  یعمج  رادید 

.تسا هدش  ماجنا  یریظن  مک  هتسجرب و  یاھراک  تلادع ، هنیمز  رد  هکنآ  نمض  تسا  رادروخرب  یملع  تکرح  هب  لیم  تفرشیپ و  داحتا ، زا  روشک 

1390/02/03 سراف ناتسا  مدرم  رادید  رد  تانایب 

راوشد و ثداوح  نیا  رد  یعامتجا - لـئاسم  رد  یـسایس ، لـئاسم  رد  .تسا  ناورـشیپ  زا  یکی  زاریـش  ریخا -  یاـھلاس  رد  صوصخب  بـالقنا -  نارود  زا  دـعب  زاـتمم  ِیملع  تکرح  رد 

سک رھ  راک  شندرک  زاب  دوشیم ؛ زَغُل  هیبش  هک  دوشیم  هدـیچیپ  نانچنآ  یـسایس  ثداوح  یھاگ  .دـنیآ  یم باـسح  هب  اـھ  نیرت تریـصباب اـھ و  نیرت هاـگآ وزج  زاریـش  مدرم  هنوگزَغُل - 

.دنتسھ اھورشیپ  اھرتولج و  وزج  سراف  ناتسا  زیزع  مدرم  هلمج ، زا  و  دنرادیب ؛ دنرایشوھ ، ام  مدرم  هک  مینیب  یم اما  تسین ؛

1389/07/14 ناوج ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

تسا یھیدب  نوچ  دشاب ؛ اجک  دیاب  ام  یونعم  یدام و  یاھ  یراذگ هیامرس زکرمت  ی  هدمع مینیبب  ام  هک  تسا  نیا  تسا ، مھم  یلیخ  هک  یزیچ  نآ  روشک ، ی  هعـسوت یزیر  همانرب رد 

روظنم بولطم و  یانعم  هب  هعسوت  میناسرب -  هعـسوت  هب  ار  روشک  میھاوخیم  رگا  .تسین  دودحمان  هزیگنا -  یناسنا و  یورین  تمھ و  ینعی  یونعم -  ی  هیامرـس یدام و  ی  هیامرس

.میوش زکرمتم  یراذگ  هیامرس یارب  رتشیب  دیاب  اھاجک  مینیبب  یبرغ -  جئار  یانعم  هب  هعسوت  ًاموزل  هن  نامدوخ ،

.میا هدرک یراذـگ  هیامرـس اھراک  نیرت  تیولوااب زا  یکی  رد  ًاـمتح  مینک ، یراذـگ  هیامرـس یرورپ  هبخن یرواـنف و  ملع و  ی  هلئـسم یور  رب  هچناـنچ  رگا  هک  تسا  نیا  نم  خـسار  داـقتعا 

کی ملع  یدربھار ، هاگن  کی  اب  نیاربانب  .دنک  ادیپ  یونعم  یدام و  رادتقا  هک  داد  دھاوخ  ار  ناکما  نیا  تصرف و  نیا  تلم  روشک و  هب  یروانف ، تفرشیپ  نآ ، لابند  هب  یملع و  تفرـشیپ 

درک مھاوخ  ضرع  یا  هلمج کی  دـیاش  رخآ  رد  دـنام ، مدای  مھ  نم  دوب و  تقو  هَّللاءاش  نا رگا  تسا ، یفدـھ  هچ  اب  ملع  نیا  الاح  .تسا  ساسا  نیا  رب  ام  ی  هیکت .دراد  یتیمھا  نینچ 

.دشاب دیاب  هچ  ام  یملع  تکرح  یریگتھج  هک 

هک میراد ، یـشحاف  ِیخیرات  ِنمزم  یگداتفا  بقع کی  اھ  هنیمز نیا  رد  ام  .تسا  مزال  روشک  رد  نیا  یرواـنف ؛ ملع و  ی  هلئـسم زا  تسا  تراـبع  اـھراک  نیرت  تیولوااـب زا  یکی  نیارباـنب 

تلم نینچ  کی  رب  ار  نمزم  یرامیب  نیا  ناشدوخ ، یاھ  یراگنا لھس اب  ناشدوخ ، یاھ  یزرو عمط اب  ناشدوخ ، راتفر  اب  ناشدوخ ، تسایـس  اب  هک  تسا  یناسک  نآ  ندرگ  هب  شھانگ 

فلتخم یاھـشخب  نیلوئـسم  طبر ، یذ نیلوئـسم  امـش ، نم ، نیاربانب  .مینک  صالخ  نیگنـس  کتخب  نیا  ریز  زا  راب ، نیا  ریز  زا  ار  نامدوخ  میھاوخیم  الاح  ام  .دـندرک و  لیمحت  یگرزب 

هاگـشناد دراو  لاسما  هک  یئوجـشناد  کی  زا  دنلوئـسم ؛ همھ  .شدوخ  ردـق  هب  سک  رھ  دـنک ؛ شالت  هنیمز  نیا  رد  دـیاب  دراد ، یناکما  هک  روشک  نیا  رد  فرـشاب  ناـسنا  رھ  روشک و 

، مینک شالت  دیاب  همھ  .روشک  یملع  یرادا و  بتارم  هلسلس رد  فلتخم ، یاھشخب  ات  روشک ، یملع  یشزومآ و  ماظن  نیلوئسم  ات  دیتاسا ، ات  رتالاب ، رترب و  یاھوجـشناد  ات  هدش ،

.تسا یدج  ی  هلئسم کی  نیا  مینک ؛ ناربج  ار  نامدوخ  رب  ی  هدش لیمحت ِیخیرات  ِیگداتفا  بقع نیا  میناوتب  ات  میودب  دیاب  همھ  مینک ، راک  دیاب  همھ 

یاھرامآ نم  هتبلا  دینادیم ؛ مھ  دـیاش  دـینادب -  ار  نیا  امـش  .تسا  سوسحم  هتـشذگ  لاس  نیدـنچ  لوط  رد  تیقفوم ، باتـش و  ریـسم ، نیا  رد  منکیم ؛ ضرع  امـش  هب  نم  بوخ ،

هتبلا .هتفرگ  ماجنا  یگرزب  یاھراک  هداد و  ماجنا  هنیمز  نیا  رد  یمیظع  تکرح  کـی  روشک  ریخا ، لاـس  هد  تشھ  تفھ  رد  هک  مراد -  یرت  یئزج رت و  عیـسو تاـعالطا  مراد ، یرتشیب 

، تکرح .لفاغ  زا  رتدب  مھ  یضعب  دنلفاغ ، اھنیا  زا  یضعب  .دنیوگیم  غورد  دنیوگیم ، دوخیب  اما  دننکیم ؛ یفاب  یفنم ینیرفآ و  سأی هاگشناد ، نوریب  هاگشناد و  یوت  رانک ، هشوگ  یـضعب 

دوجو یبوخ  دادعتسا  هک  دنداد  ناشن  یملع  ناریدم  اھ ، هاگـشناد یملع ، ی  هعومجم ناناوج ، تلم ، .هتفرگ  ماجنا  یگرزب  یاھراک  اھلاس  نیا  رد  .تسا  هدوب  یقفوم  تکرح  ًافاصنا 

.میا هدرک تفرشیپ  ام  نیاربانب  .تسام  رظن  دروم  هک  یتکرح  نیا  یارب  دراد 
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 - ینعی 1404 نیعم ، دعوم  زا  لبق  ام  روشک  هک  تسا  نیا  یناریا  ریغ  یناریا و  ناسانـشراک  زا  یھجوت  لباق  دادعت  رظن  .میورب  شیپ  رت  هناراودـیما ام  هک  دـنکیم  ءاضتقا  تفرـشیپ  نیا 

.یمالـسا یاھروشک  نایم  رد  یملع  لوا  ی  هبتر ینعی  دیـسر ؛ دھاوخ  هدش ، هداد  هدعو  زادنا  مشچ رد  هک  یزیچ  نآ  هب  تسا -  هلاس  تسیب  زادـنا  مشچ ی  همانرب ی  هرود نایاپ  هک 

اب تیمیمص و  اب  تیدج ، اب  ار  تکرح  مینک و  ءاکتا  نامدوخ  یورین  هب  میھدن ، تسد  زا  ار  اھ  هظحل میشاب ، راودیما  سپ  .دراد  دوجو  هک  تسا  یباتش  رطاخ  هب  نیا  تسا ؛ نیا  اھدروآرب 

.هتکن کی  نیا  .میھد  همادا  مزال  طئارش 

ی هلئـسم رد  یملع  تفرـشیپ  هب  .دـنکیم  راـختفا  دـشاب ، عـلطم  هک  روـشک  دارفا  زا  یدرف  رھ  مھ  نم و  مھ  دوـشیم ، دراد  هک  یا  یملع یاـھراک  نیا  زا  هک  تسا  نیا  مود  ی  هـتکن

راختفا همھ  هتفرگ ، ماجنا  هنیمز  نیا  رد  هک  یمیظع  یاھراک  و  دش -  هتفگ  هک  یداینب -  یاھلولس  ی  هنیمز رد  تیمھا  زئاح  رایـسب  یاھتفرـشیپ  هب  مینکیم ؛ راختفا  همھ  یا ، هتـسھ

نکیل تسا ؛ یگرزب  یاھزیچ  تسین ، یکچوک  یاھزیچ  اھنیا  مینکیم ؛ راختفا  همھ  هتفرگ و  تروص  یبوخ  یاھتفرـشیپ  کلذریغ  یتسیز و  یرواـنف  شخب  رد  وناـن ، شخب  رد  مینکیم ؛

لاح نیع  رد  میا ، هدش دراو  هزات  اھ  هتشر نیا  زا  یـضعب  رد  هکنیا  اب  .تسا  هدرک  یلماک  بولطم و  تفرـشیپ  کی  یملع ، ظاحل  زا  روشک  دیوگب  ام  هب  دناوتب  هک  تسین  یئاھزیچ  اھنیا 

.تسین یفاک  نیا  نکیل  میراد ؛ ار  شناد  نیا  ای  اھ  یروانف نیا  هک  میتسھ  ایند  لوا  روشک  هد  وزج 

لماک ِیملع  ی  هخرچ کی  دوجو  هتفر ، الاب  هک  دھد  ناشن  ام  هب  زیگناراختفا  هتـسیاش و  روط  هب  ار  روشک  یملع  هاگیاج  عقوم و  دناوتیم  تسا و  مزال  روشک  رد  هچنآ  تسا ؟ مزال  یچ 

.دنیایب مھ  ِکمک  هب  دننک و  یئازفا  مھ اھنیا  ات  دشاب  هتشاد  دوجو  دیاب  تسا ، روشک  زاین  دروم  هک  یئاھشناد  عاونا  زا  یمھم  ی  هتسویپ مھ هب ی  هخرچ کی  اھشخب  ی  همھ رد  .تسا 

هب دوش ؛ لیکـشت  دحاو  ی  هعومجم کی  دنوش ، لصتم  مھ  هب  لماک  روط  هب  یتسیاب  اھ  هریزج نیا  .هدـشن  زونھ  نیا  دـیایب ؛ دوجو  هب  یتسیاب  روشک  رد  یملع  لماک  ی  هعومجم کی 

نآ هب  دننک ، حرطم  لاؤس  دننک ؛ زاب  یھلا  عیـسو  شنیرفآ  نیا  رد  یملع  ی  هزات یاھ  هقطنم نتفای  وجتـسج و  یارب  ار  هار  دننک ، یئازفا  مھ دـنربب ، شیپ  ار  رگیدـمھ  دـننک ، کمک  مھ 

.تسا مزال  شا  همھ اھنیا  دوش ؛ هداد  خساپ  اھلاؤس 

، اھشخب ی  همھ رد  یتسیاب  نیا  هدوب ؛ صاخ  یاھ  هورگ هب  مئاق  هدوب ، صاخشا  هب  مئاق  هک  میتشاد  دایز  مھ  یعطقم  یاھتفرشیپ  میتشاد ، یدایز  یعطقم  یاھ  یراذگ هیامرـس ام 

مولع عاونا  یبرجت و  مولع  ات  یناسنا  مولع  زا  دـیایب ؛ دوجو  هب  مولع  یاھ  هتـشر ی  همھ رد  ملع و  ی  هنیمز رد  ریذـپان  یمامت ِماع  نایرج  کـی  دـنک ؛ ادـیپ  هعـسوت  اـھ  هتـشر ی  همھ رد 

هام مرظن  هب  هک  نایھاگـشناد -  ناگنازرف و  زا  یعمج  اب  یا  هسلج کی  رد  نم  هک  تسا  ینامھ  نیا  دراد ؛ مزـال  شـالت  راـک ، نیا  .مینک  هدـھاشم  مینیبب و  ار  هدـیدپ  نیا  اـم  یتسیاـب 

.دراد مزال  تدھاجم  تسا ، مزال  یملع  داھج  متفگ  دوب -  ناضمر 

.تساھ هبخن اھدادعتسا و  شرورپ  طیحم  تسیز و  طیحم  هاگـشناد ، نوچ  دوشب ؛ اھ  هاگـشناد هب  یا  هژیو هجوت  کی  دیاب  دریگب ، ماجنا  لماک  روط  هب  تدھاجم  نیا  میھاوخب  رگا  بوخ ،

زا ار  داینب  نیا  دیابن  ناگبخن  یور  رب  ناگبخن  یلم  داینب  هاگن  .دنراد  تیلوئسم  یھاگـشناد  یاھترازو  اھ و  هاگـشناد یاسؤر  ناریدم و  مھ  دراد ، یفئاظو  ناگبخن  یلم  داینب  مھ  اجنیا ،

فرط نآ  زا  .دوش  مکحتسم  دیاب  اھ  هاگشناد ناگبخن و  یلم  داینب  ی  هعومجم نیب  طابترا  دشاب و  هتشاد  اھ  هاگـشناد هب  یداتـس  هاگن  کی  دیاب  ینعی  دنک ؛ لفاغ  اھ  هاگـشناد هب  هاگن 

رتشیب انعم  نیا  یلیمکت ، تالیصحت  یاھشخب  رد  هتبلا  هک  دشاب ؛ هتشاد  دوجو  یئوجشناد  یاھراک  ی  هعومجم رد  یتسیاب  ًامتح  رورپ  هبخن سانش و  هبخن هاگن  اھ  هاگـشناد رد  مھ 

.هتکن کی  مھ  نیا  .دوب  دھاوخ 

راک ی  هنیمز هک  تسا  نیا  ناگبخن  یارب  تیامح  نیرتمھم  نم  رظن  هب  .منکیم  هدھاشم  دندرک ، مھ  ناتـسود  هک  یتانایب  نیمھ  رد  نم  ار  نیا  تسا ؟ هنوگچ  ناگبخن  زا  تیامح  بوخ ،

یارب دیاب  یرازفا  تخـس تاناکما  .تسا  ون  یاھ  هار نتفر  دیدج و  یاھباب  ندوشگ  قلخ ، دیلوت ، یرگن ، فرژ راک ، لابند  هب  هبخن  زغم  هبخن و  نھذ  .دوش  مھارف  اھنآ  یارب  راک  تامدقم  و 

روشک یاھزاین  تھج  رد  دـیاب  شالت  نیا  هتبلا  .دـنک  شالت  راک و  دـناوتب  هبخن  ات  دوش  مھارف  دـیاب  یرازفا  مرن تاناکما  مھ  یرازفا ، تخـس تاناکما  مھ  یدراوم ، رد  .دوش  مھارف  اـھنیا 

یا یئاھن شرازگ  زونھ  نم  هتبلا  .هدش  هدید  عماج  ی  هشقن نیا  رد  هدرک و  تیاعر  ًالماک  ار  اھزاین  نیا  زا  یمھم  شخب  یملع ، عماج  ی  هشقن دندرک ، شرازگ  نم  هب  هک  روطنآ  .دشاب 

ام هب  ناضمر  هام  رادید  یوت  هک  زیزع  یاھناوج  زا  یـضعب  زا  منک  رکـشت  اج  نیمھ  نم  .تسھ  مھ  ینوگانوگ  تارظن  .دنتـسھ  راک  لابند  تیدـج  اب  ناتـسود  مرادـن ؛ عماج  ی  هشقن زا 

ار هصالخ  نآ  مناوتب  نم  هک  دوشب  هیھت  یا  هصالخ کی  متفگ  .دندروآ  دیروایب ؛ متفگ  نم  .میدرک  مھارف  لوئسم  ی  هعومجم زا  لقتـسم  نامدوخ  ار  یملع  عماج  ی  هشقن ام  هک  دنتفگ 

مھ نم  دوخ  ار  هصالخ  نآ  اما  دننک ، یگدیسر  اجنآ  هک  میداتسرف  یگنھرف  بالقنا  یلاع  یاروش  ی  هناخریبد یارب  ار  هعومجم  ام  هتبلا  .دندروآ  دندرک و  هیھت  مھ  ار  هصالخ  نآ  .منیبب 

ی هشقن ام  اقآ  دنیوگیم  دننیـشن ، یم مھ  رود  ناوج  ات  دنچ  .مدنـسپ  یم نم  اھناوج  رد  ار  یزاورپدنلب  نیا  ار ، مامتھا  نیا  .منک  هاگن  ما  هدرکن ادیپ  قیفوت  تصرف و  زونھ  هک  منیبب ؛ دـیاب 

تـسا نکمم  دـشاب -  عماج  ی  هشقن کی  هب  ام  زاـین  یوگخـساپ  عماـج  ی  هشقن نآ  ًاـمتح  هک  میھدـیمن  لوق  هتبلا  .مینک  مھارف  میھاوخیم  ناـمدوخ  هاـگن  اـب  ار  روشک  یملع  عماـج 

.تسا باذج  بولطم و  یلیخ  ام  یارب  سفن  هب  دامتعا  نیا  تمھ ، نیا  یزاورپدنلب ، نیا  یخاتسگ ، نیا  اما  دشاب -  دودحم  ناشتاعالطا 

یملع و زکرم  هب  نآ  لیوحت  ات  هغبان ، کی  ای  هبخن  کی  نھذ  رد  رکف  کی  ندـمآ  دـیدپ  زا  تسا ؛ مزال  یرگید  ی  هخرچ نیا ، رب  ی  هوـالع .تسا  مزـال  لـماک  ِیملع  ی  هخرچ نیا  نیارباـنب ،

یتعنـص یروانف و  ناگبخن  ناروانف و  ندمآ  هصرع  هب  یروانف و  نادیم  هب  نتفر  هلحرم و  نیا  زا  روبع  ات  ملع ، کی  زا  یا  هخاش هب  ای  ملع  کی  هب  رکف  نیا  لیدبت  نآ و  یور  یملع  تیلاعف 

دیاب یملع  ی  هخرچ کی  هکنیا  رب  هوالع  سپ  .تسا  رگید  ی  هخرچ کی  زاب  مھ  نیا  دسرب ؛ تخادرپ -  مھاوخ  نآ  هب  هک  ندرک -  یراجت  ی  هلئـسم هب  دعب  ات  یملع ، ی  هتفای نیا  یور  رب 

، یملع ی  هدیا یملع و  ی  هشیدنا دیلوت  زا  یرگید  راو  هریجنز ی  هلـسلس هخرچ و  دیایب ، دوجو  هب  هموظنم  کی  دننک ، کمک  مھ  هب  دننک ، لیمکت  ار  رگیدمھ  مولع ، هک  دـیایب  دوجو  هب 

ار امـش  تمھ  مھ  اھنیا ، هتبلا  .دـیایب  دوجو  هب  ًامتح  دـیاب  مھ  لوصحم  هب  لیدـبت  رازاب و  هب  ندـمآ  ات  تعنـص ، یروانف و  نادـیم  هب  ندـمآ  ات  یملع ، ِینھذ  ی  هعومجم کی  لیکـشت  ات 

.دتفیب روشک  رد  قافتا  نیا  هک  دننک  یعاسم  کیرشت  دیاب  همھ  .ار  لوئسم  یاھ  هاگتسد تیریدم  مھ  دبلطیم ،

نیا اھنآ  رظن  دندرک ؛ یا  هبساحم کی  ام  رتفد  رد  لوئسم  ناردارب  .دننک  تورث  دیلوت  روشک  رد  دنناوتب  یتسیاب  یتعنص  یملع و  یاھ  هتفای .تسا  مھم  یلیخ  یزاس  یراجت ی  هلئسم

تالوصحم شورف  لحم  زا  ینعی  مینک ؛ نیمأت  ناینب  شناد یراجت  یاھتیلاعف  ناینب و  شناد عیانص  هار  زا  ار  روشک  دمآرد  زا  دصرد  تسیب  لقادح  میناوتب  دیاب  ام  لاس 1404  ات  هک  تسا 

یارب شناد  زا  برغ  یایند  هک  نانچنآ  هن  هنابیجن ، لکش  هب  حیحص ، لکـش  هب  هتبلا  تسا ؛ تورث  دیلوت  أشنم  شناد ، .دشابن  رود  سرتسد  زا  یلیخ  دیاب  هک  تسا  یزیچ  نیا  .یملع 

یتقو زا  ینعی  زاغآ -  زا  یتسیاب  دشاب ، لوئسم  یاھ  هاگتسد تینھذ  رد  رگا  ندرک  یراجت  هتبلا  .درک  مھاوخ  یرصتخم  ی  هراشا هَّللاءاش  نا دعب  نم  هک  درک ؛ هدافتسا  تورث  لیـصحت 

نیا دـیاب  لوا  زا  .مینک  یبایرازاب  هک  میتفیب  رکف  هب  دـش ، مامت  راک  هکنآ  زا  دـعب  میراذـگن  میـشاب ؛ شندرک  یراجت  رکف  هب  مینکیم -  فیرعت  ار  یتعنـص  ی  هژورپ یملع و  ی  هژورپ اـم  هک 

.دننک لابند  هک  تسا  روشک  لوئسم  یاھ  هاگتسد هب  طوبرم  نیا  هتبلا  هک  دیایب ؛ تابساحم  رد  هلئسم 

هک دنتسھ  اھ  یلیخ .دوش  مھارف  روشک  رد  یروانف ، یملع و  یاھتکرش  زا  تسا  ترابع  هک  اھتکرش  زا  یا  هزات عون  سیسأت  ناکما  هک  مدرک -  تشاددای  اجنیا  نم  دندرک -  داھنشیپ 

نیا دارفا ؛ هب  کمک  هب  دـنامن  رـصحنم  دـننکیم ، یروانف  یملع و  یاھتفرـشیپ  هب  نالوئـسم  تلود و  هک  یکمک  نیا  .دـننک  یملع  تاقیقحت  دـننک ، یملع  راک  یعمج  هتـسد دـنلیام 

اھتکرـش نیا  هب  هژیو  روط  هب  هکلب  دـنوشن ؛ هابتـشا  دریگیم ، قلعت  اھنآ  هب  یکناب  فراعتم  تالیھـست  تایلام و  هک  یراجت  یاھتکرـش  اب  اھنیا  هتبلا  .دـنریگب  رارق  تیامح  دروم  اھتکرش 
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.دربب راک  هب  یا  هنادنمشوھ تیریدم  کی  هنیمز  نیا  رد  دیاب  تلود  .تسا  یمھم  مزال و  راک  راک ، نیا  منکیم  رکف  .دوش  کمک 

هب یدج  هاگشھوژپ  کی  دیاب  لقاال  دراد ، دوجو  هک  یلقتسم  یاھ  هاگشھوژپ رب  هوالع  یھاگـشناد ، رھ  رد  .تساھ  هاگـشھوژپ لیکـشت  تسا ، مھم  یلیخ  هک  رگید  ی  هلئـسم کی 

اب ناش  هطبار هکنیا  هن  هتبلا  .اھ  هاگـشھوژپ تمـس  هب  دـنورب  ام  یاھ  هبخن .دـنھدب  تیمھا  هاگـشناد  نورد  رد  هعومجم  کی  تروص  هب  شھوژپ ، رما  هب  اھ  هاگـشناد دوخ  .دـیایب  دوجو 

ماجنا یـشھوژپ  راک  اجنآ  رد  دـنوش و  اھ  هاگـشھوژپ نیا  بذـج  دـنورب ، شھوژپ  غارـس  هک  تسا  نیمھ  مھ  ناگبخن  دوخ  لـیم  هک  ناـنچمھ  هکلب  دوش ، عطق  ملعت  میلعت و  شناد و 

مھ دـنکیم ؛ عناق  دـنکیم ، یـضار  ار  هبخن  کی  هک  تسا  یزیچ  نامھ  نیا  دـننک ؛ شھوژپ  دـنناوتب  ات  دریگب  رارق  ناشرایتخا  رد  میدرک -  ضرع  ًـالبق  هک  یروط  ناـمھ  تاـناکما -  .دـنھد 

نیا مھ  زور  هبزور هک  دوشیم -  روشک  رد  راک  ناکما  مدع  دروم  رد  هک  یئاھ  هسوسو مھ  دنک ، راک  دناوتیم  دنکیم  ساسحا  دناسریم و  تیلعف  هب  دزادـنا و  یم نایرج  هب  ار  وا  دادعتـسا 

.دش دھاوخ  رثا  یب یثنخ و  دنکیم -  ادیپ  هعسوت  اھ  هسوسو

اھنیا دوش و  هدافتـسا  دنا ، هدش هتـسشنزاب  ناشتمدـخ  ی  هرود نایاپ  زا  دـعب  هک  اھ  هاگـشناد دـیتاسا  یگتخپ  زا  یملع و  ی  هبرجت زا  هک  دراد  دوجو  ناکما  نیا  اھ  هاگـشھوژپ نیا  رد 

.دنا هدنارذگ اھ  هاگشناد رد  ار  ینارود  هک  ینیبرجم  و  دنیاھناوج -  نیمھ  هک  رگشھوژپ -  هدنھوژپ و  دیدج  لسن  نیب  دش  دھاوخ  یلصو  ی  هقلح کی  تروص ، نیا  رد  .دننک  ادیپ  روضح 

همان دوشیم ، هتفگ  نم  هب  هسلج  نیا  رد  ـالاح  هک  یئاـھزیچ  نیا  زا  ریغ  .مونـشیم  مھ  نم  تسھ ، یئاـھ  یرازگ هلگ راـنک  هشوگ  هتبلا  .هدـش  کـمک  یلیخ  ناـگبخن  ی  هعومجم هب 

جنپ رد  دینیبب  دینک  هاگن  امـش  اما  تسین ؛ یکـش  دوش ، فرطرب  مھ  دـیاب  تسھ ، مھ  قح  اھ  هلگ نیا  تسھ ، یئاھ  یرازگ هلگ نیاربانب  .دـننکیم  هلگ  دـنھدیم ، شرازگ  دنـسیونیم ،

یراک مان ، نیا  هب  یزیچ  میدوب ؛ رفص  ی  هطقن رد  نیا ، زا  لبق  لاس  شـش  جنپ  رد  ام  ناگبخن ، هب  هجوت  ناگبخن و  هب  کمک  دروم  رد  .میدیـسر  اجک  هب  میدوب ، اجک  ام  ریخا ، لاس  شش 

زا ی  هدافتسا نیا  ناگبخن ، نخس  ندینـش  نیا  ناگبخن ، ندرک  عمج  نیا  ناگبخن ، هب  هجوت  نیا  .هدش  یبوخ  یاھراک  یلیخ  زورما  .تشادن  دوجو  تروص  نیا  هب  یتکرح  تھج ، نیا  رد 

.دید ار  یفنم  طاقن  دیابن  شا  همھ .میشاب  رکشتم  مینادب و  ردق  یتسیاب  ام  .تسا  یدیدج  یاھزیچ  اھنیا  دنزیم ، اھ  هبخن نھذ  رد  هک  یئاھقرب  اھنآ و  رکف  نھذ و 

تکرح دوخ  تھج  رد  دریگب ، رارق  دوخ  یاج  رد  رگا  یناسنا ، زئارغ  تایـصوصخ و  ی  هیقب لـثم  یبلط  نوزف .تسین  مھ  دـب  تیـصوصخ ، نیا  .تسا  یبلط  نوزف ناـسنا ، عیاـبط  زا  یکی 

.تسا تایونعم  زا  یـشخب  کی  مھ  یـشھوژپ  راک  یرکف و  راک  یملع و  راک  .دشاب  بلط  نوزف دیاب  دناوتب ، ناسنا  هچرھ  تایونعم ، ی  هنیمز رد  .دـش  دـھاوخ  ناسنا  زاورپ  لماع  دـنک ،

.دوشیمن مامت  تقو  چیھ  نیا  دریگیم ؛ رارق  ناسنا  مشچ  یولج  یدوبمک  یـصقان ، ی  هشوگ کی  زاب  دـشاب ، هتـشاد  ناسنا  مھ  هچرھ  .تسھ  ناسنا  رد  یبلط  ینوزف نیا  نیاربانب ،

.هدش یدایز  یاھراک  .تسا  هدش  راک  هچ  دید  دیاب 

اب تشاذگ  دیابن  درک ، رکـشت  نیلوئـسم  زا  دیاب  تسا و  شزرااب  ًاعقاو  دریگیم و  تروص  هک  یبوخ  یاھراک  نیا  دوجو  اب  دوشیم ، هک  یناوارف  یاھکمک  نیا  اب  منکب ؛ ضرع  مھاوخیم  نم 

زا رتارف  دننک  یعس  .منکیم  هیصوت  شخب  نیا  رد  طبر  یذ نیلوئـسم  هب  ًادج  نم  ار  نیا  دوش ؛ خلت  ناگبخن  ماک  رد  راک  نیا  ینیریـش  نوگانوگ ، یاھ  مخو چیپ یرادا و  یاھ  یـسارکوروب

.دننک تکرح  رتناسآ  دنربب و  شیپ  رت  تحار ار  اھراک  دننک ، ادیپ  ربنایم  یاھ  هار نوگانوگ ، یاھ  مخو چیپ نیا  فراعتم و  یاھ  یرالاس ناوید نیا 

نم ریخ  نمؤملا  ةـّین  : » دوـمرف .تسھ  مھ  نیا  زا  شیب  ِتمدـخ  تین  هدـش ؛ تمدـخ  ًاـتقیقح  هدـش ، راـک  ًاـتقیقح  درک ؛ یـساپسان  دـیابن  درک ، یفاـصنا  یب دـیابن  فرط  نیا  زا  هتبلا 

.دـھد ماجنا  ار  اھنآ  ی  همھ دـناوتیمن  لمع  رد  ناسنا  بوخ ، تسا ؛ دایز  یلیخ  تین ، دـصق و  .تسوا  لمع  شیاجنگ  هک  تسا  یرادـقم  نآ  زا  شیب  نمؤم  تین  هشیمھ  ینعی  ؛» هلمع

باب نیا  رد  لوئـسم  یاھ  هاگتـسد .تسا  رتھب  وا  لمع  زا  تسا ، ریخ  هشیمھ  شتین  هک  تسا  یروجنیا  نمؤم  .دشاب  ربارب  دنچ  دیاب  ناتتین  دیداد ، ماجنا  بوخ  ِراک  زا  امـش  هک  هچرھ 

.دروآ یم شیپ  یتالکشم  ًاعبط  لمع  رد  بوخ ، اھتنم  تسا ؛ رتشیب  یلیخ  ًاعقاو  ناشتین  دنروج ؛ نیمھ  مھ 

ردـقچ دریگیم ، ماجنا  ناگبخن  ی  هنیمز رد  هک  یـشالت  نیا  یجورخ  مینیبب  مینک  دـصر  ًامئاد  دـیاب  .میراد  مزال  دـصر  ماظن  کی  اـم  هک  تسا  نیا  دوشن ، شومارف  هک  مھ  رگید  زیچ  کـی 

، دوبن بسانتم  ای  دوب  مک  یجورخ  رگا  .دشابن  یجورخ  دعب  مینکب ، ار  یراذگ  هیامرـس ام  هک  دشابن  روجنیا  .هدش  هک  یا  یراذگ هیامرـس اب  یجورخ  نیا  تسا  بسانتم  ردـقچ  تسا ؛

.دراد مزال  یمئاد  دصر  راک  نیا  نیاربانب ، .تسا  طلغ  اھشور  دراد ، دوجو  لاکشا  اھشور  رد  هک  تسا  نیا  زا  فشاک 

، رگید یاھروشک  هک  درک  روصت  دـیابن  .مینک  دـصر  میتفیب ، ولج  اھنآ  زا  هک  تسا  نیا  ام  تین  ام و  تمھ  هک  مھ  ار  یئاھروشک  یتسیاب  تسین ؛ یفاـک  دـصر  مھ  طـقف  شخب ، نیا  رد 

رارق رگا  .تسا  مزال  مھ  دصر  نیا  .دننکیم  شالت  دـنراد  مھ  اھنآ  هن ، مینزب ؛ ولج  اھنآ  زا  ام  ات  ولج ، دـیئامرفب  دـنیوگیم  ام  هب  دـنا و  هداتـسیا یمالـسا  یاھروشک  هیاسمھ ، یاھروشک 

ام تمھ  ام ، تکرح  هک  میجنـسب  تقو  نآ  دریگیم ؛ ماجنا  دراد  راک  هچ  مینادب  دنـشاب ؛ رظن  ریز  دـیاب  هنحـص  نیا  نارگیزاب  ی  هیقب مینادـب ؛ مھ  ار  فارطا  یتسیاب  میتفیب ، ولج  ام  تسا 

.هن ای  تسھ  بسانتم 

یمسوم ِیتافیرشت  ِبذاک  ساسحا  کی  یور  زا  تسین ؛ فراعت  تسا ؛ یدج  دیکأت ، نیا  .ملع  یور  مینکیم  دیکأت  ام  دینیبب ، .مرذگیم  اھنآ  زا  هک  مدرک  تشاددای  رگید  ی  هتکن دنچ  نم 

زا ی  هتساخرب تاناکما ، نآ  تورث و  نآ  تردق و  نآ  .دنتسھ  ناشتردق  هب  یکتم  نایوگروز  .تسا  دایز  ایند  رد  یئوگروز  .دزیخیمرب  هدش  هبساحم قیمع و  صیخشت  کی  زا  هکلب  تسین ؛

کی شدوخ  ملع ، .رادـتقا  زا  تسا  ترابع  ملع  ناطلـس ؛» ملعلا  : » ما هدـناوخ ار  ثیدـح  نیا  یتقو  کی  نم  .درک  هھجاوم  دوشیمن  درک ، هلباقم  دوشیمن  شناد  نودـب  .تساھنآ  شناد 

کی نیا  نیارباـنب ، .دـنک  یوریپ  نارگید  رادـتقا  زا  تسا  روبجم  تشادـن ، هک  یا  هعماـج رھ  یتـلم ، رھ  یـسک ، رھ  دـنک ؛ تکرح  دـناوتیم  تشاد ، ار  رادـتقا  نیا  سک  رھ  .تسا  رادـتقا 

.تسا قیقد  ی  هبساحم

.سدقمان کاپان و  تسا  یفدھ  فدھ ، نآ  دندرک و  لابند  دنتشاد و  ار  فدھ  نآ  ایند  رد  ملع  ینونک  ناگدنراد  هک  یفدھ  روج  کی  دشاب : هتـشاد  فدھ  دناوتیم  روج  ود  ملع  نیا  بوخ ،

نآ تمس  هب  تسین  رضاح  یتمیق  چیھ  هب  ناسنا  هک  تسا  یتیعقاو  تسا ؛ یروآ  فسأت رایسب  خلت و  رایسب  تیعقاو  برغ ، یملع  تفرشیپ  رد  هیضق  تیعقاو  دینکن ؛ هاگن  اھاعدا  هب 

مھدزناش نرق  زا  هک  دوب -  یملع  کرحت  ی  همدقم هک  یرکف ، کرحت  تفگ  دیاب  دش -  عورش  برغ  یملع  کرحت  ًاساسا  هک  یتقو  زا  هچ  برغ ، یایند  رد  ملع  تفرـشیپ  .دنک  تکرح 

یاھنیشام گرزب و  تاجناخراک  داجیا  دمآ ؛ دوجو  هب  سیلگنا  رد  ادتبا  مھدجھ  نرق  رد  یتعنـص  بالقنا  هک  یتقو  نآ  هچ  دش ، عورـش  رگید  یاھاج  رد  سیلگنا و  رد  ایلاتیا و  رد  یدالیم 

یا هقبط دنتفر ، نیب  زا  یئارقف  هچ  دش ، لامیاپ  یقوقح  هچ  دش ، اھاجنآ  دوخ  رد  هک  هچنآ  الاح  هار -  نیا  زا  تورث  دیلوت  دعب  داتفا ، قافتا  نیا  لاس  هد  دـنچ  لوط  رد  جـیردتب  هک  میظع 

یدوبان تمیق  هب  یئاپورا ، یاھروشک  رگید  رد  یروانف  ملع و  نیا  شرتسگ  جـیردتب  دـعب  دـنامب -  اھنآ  دـندرک ، مدرم  هب  یئاـھملظ  هچ  دـمآ ، دوجو  هب  گرزب  یاھنیـشام  نیا  رثا  رب  هک 

هیلوا داوم  دندرک  ساسحا  اھنآ  .دش  مامت  اھتلم  اھروشک و  زا  یرایـسب  رب  تیعبـس  اب  هارمھ  میظع ، ملظ  کی  ندمآ  دراو  اھتلم و  زا  یرایـسب  تیوھ  دـیدھت  اھتلم ، زا  یرایـسب  یدازآ 

مھ دعب  دندرک ؛ دیلوت  هناخپوت  هزین ، ریـشمش و  لباقم  رد  دندرک و  هدافتـسا  شناد  نیا  زا  اذـل  دوب ؛ رگید  یاھروشک  رد  مھ  نیا  دـنراد ؛ مزال  شورف  رازاب  دـندرک  ساسحا  دـنراد ، مزال 

دندرک ینیرفآ  هعجاف ایند  رد  یروانف  ملع و  رازبا  اب  ردقنآ  ایند ، فارطا  هب  دنتفر  دـنداتفا  هار  یئاپورا  یاھروشک  زا  رگید  یـضعب  اھ و  یوسنارف اھ و  یلاغترپ اھ و  یدـنلھ اھ و  یـسیلگنا

.هدش قحلم  دعب  اکیرمآ  تسین ؛ مھ  اکیرمآ  طقف  .روآ ...  هیرگ دلجم و  اھ  هد اب  دش  دھاوخ  میظع  فراعملاةرئاد  کی  دننک ، عمج  ار  اھنیا  رگا  هک 
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نیا هب  خیرات و  هب  مھ  رتمک  اھناوج  امش  مراد -  نیقی  نم  هک  دندیرفآ  یعیاجف  دنھ  رد  اھ  یـسیلگنا مھدزون ، نرق  رد  .دندرک  هچ  نیچ  رد  دندرک ، هچ  دنھ  رد  اھنیا  دینک  هظحالم  امش 

ینارود رد  وا ، ی  هتفگ هب  .دنھ  دندمآ  اھنیا  دسیونیم  شدوخ  ِباتک  رد  ورھن »  » .دیا هدینـشن اھفرح  رد  تاغیلبت و  رد  امـش  هداتفا ، قافتا  هک  ار  هچنآ  ِمرازھ  کی دیھدیم -  تیمھا  اھزیچ 

راک هکنیا  یارب  اھنیا  .هدوب  ایند  ی  هتفرـشیپ یاھروشک  زا  یکی  تعنـص ، ظاـحل  زا  دـنھ  ی  هراـق هبـش  دوب ، هدـماین  دوجو  هب  گرزب  یاھنیـشام  دوب و  هدـشن  یتعنـص  بـالقنا  زونھ  هک 

کی دندرک ؛ فقوتم  اھقییضت  ماسقا  عاونا و  اب  ار  تعنص  شناد و  تمـس  هب  تکرح  شیادیپ  دندرک ؛ دوبان  ار  دنھ  طسوتم  ی  هقبط دندرک ؛ دوبان  ار  دنھ  تعنـص  دنربب ، شیپ  ار  ناشدوخ 

اجنآ رد  یرامیب  نیا  دنھ ، رد  اھراک  نیا  عورـش  زا  لاس  هاجنپ  دص و  ًابیرقت  تشذگ  زا  دعب  تسا ، زونھ  هک  زونھ  هک  دـندرک ؛ قیرزت  دـندروآ و  دوجو  هب  تلم  کی  دـبلاک  رد  نمزم  یرامیب 

، ملع کمک  هب  .دندرک  هچ  اقیرفآ  رد  .تسا  مھدزون  نرق  لام  اھنیا  .دندرک  دراو  نیچ  تلم  هب  هک  یراشف  دندیرفآ ، نیچ  رد  هک  یعیاجف  دندرک ؛ نیچ  رد  ار  راک  نیا  هیبش  .هدـشن  جالع 

.دندرک ادیپ  یروجنیا  ار  ملع  .دندش  دوبان  رامورات و  اھ  هداوناخ ردقچ  دندش ؛ هدرب  دازآ  یاھناسنا  ردقچ  نیتال ، یاکیرمآ  رد  اقیرفآ و  رد  .دندیرفآ  ار  یعیاجف  هچ  اکیرمآ  ی  هراق دوخ  رد 

زا ناـشراتفر  اـما  دـندرکیم ، ندـمت  یاـعدا  مھ  تقو  ناـمھ  اـھ  یئاـپورا .تیونعم  ناـمیا و  قـالخا و  یا  هرذ تیاـعر  نودـب  تورث ، تمـس  هب  تکرح  زا  دوب  تراـبع  ملع  تھج  نیارباـنب 

راـک هچ  هک  دراد  قیقد  تاریبعت  کردـم و  دنـس ، شمادـک  رھ  اـھنیا  تسین ؛ راعـش  منکیم ، ضرع  هک  یئاـھنیا  .هدوب  رت  هنایـشحو یا  هلیبق نوگاـنوگ  تـالمح  رد  لـئابق  نیرت  یـشحو

اھ و یبرغ اھ و  یئاپورا نیمھ  ی  هلیسو هب  رگید ، طاقن  رد  اقیرفآ و  رد  یقرش ، یایسآ  رد  هک  دیدیمھفیم  متفگیم ، ار  اھنآ  زا  یا  هشوگ نم  رگا  .تسین  حیضوت  لاجم  نالا  هک  دندرکیم ؛

.تشادن دوجو  یئادخ  تشادن ، دوجو  یبھذم  تشادن ، دوجو  یقالخا  نیاربانب  دوب ، تورث  فدھ ، نوچ  .تسا  هداتفا  یقافتا  هچ  اھنآ  ِملع  رازبا  اب 

دوشیم متا ، بمب  دوشیم  دنراد ؛ یبرغ  یاھروشک  زورما  هک  یزیچ  نیا  لثم  دوشیم  دسریم ، هجرد  اھتنم  هب  دـنکیم و  ادـیپ  دـشر  هک  یتقو  نآ  ملع ، نیا  .میھاوخیمن  ار  ملع  نیا  ام 

اھنویلیم یتاقبط ؛ فاکش  نوزفازور و  یتاقبط  فالتخا  دوشیم  اکیرمآ -  ینعی  یـسارکومد -  ظاحل  زا  ایند  روشک  نیرت  یعدم رد  یـسارکومد  یدوبان  دوشیم  متـس ، ملظ و  همھ  نیا 

، یناسنا نادجو  هن  مالسا ، تامیلعت  هن  ءایبنا ، تامیلعت  هن  .میتسین  ملع  نیا  لابند  ام  .درادن  یا  هدیاف ملع  نیا  .هتفرشیپ  دنمتورث و  روشک  کی  رد  رقف  طخ  ریز  اھنویلیم  باوخ ، نتراک

.دنیرفآ یمن ناسنا  رد  یقوش  چیھ  دھدیمن ؛ قوس  قیرط  نیا  هب  ار  ام 

مھیلع اولتی  مھنم  الوسر  نّییّمألا  یف  ثعب  یذـّلا  وھ  : » دراد هراشا  هتکن  نیا  هب  دـندرک ، توالت  هسلج  نیا  لوا  هک  یتایآ  نیمھ  .تسا  هیکزت  اـب  هارمھ  میھاوخیم ، اـم  هک  یملع  نآ 

.دوشیم فرحنم  ملع  دوبن ، هیکزت  رگا  هکنیا  یارب  هیکزت ؟ لوا  ارچ  .تسا  نیا  مالـسا  تیبرت  نآرق ، تیبرت  نید ، تیبرت  .تسا  هیکزت  لوا ، ةـمکحلا .» باتکلا و  مھّملعی  مھّیکزی و  هتایا و 

حالـس نیمھ  اما  دـنیرفآ ؛ یمن یرگید  زیچ  هعجاف  زج  دریگب ، رارق  شکمدآ  ثیبخ و  لددـب ، تنیطدـب ، ناـسنا  کـی  تسد  رد  رگا  حالـس  نیا  تسا ؛ حالـس  کـی  تسا ، رازبا  کـی  ملع 

.دـشاب هارمھ  هیکزت  اب  هک  تفرگ  تسد  رد  یتقو  نآ  یتسیاب  ار  ملع  نیا  .دـشاب  هداوناخ  زا  عافد  مدرم ، قوقح  زا  عافد  اھناسنا ، زا  عافد  ی  هلیـسو حـلاص ، ناسنا  تسد  رد  دـناوتیم 

.تسامش هب  نم  ی  هیصوت نیا 

یزیچ نامھ  هیبش  نیا  تسا ؛ یبوخ  یلیخ  تصرف  نیا  دینک ؛ ادیپ  شرورپ  یمالـسا  ینید و  طیحم  رد  هداد  قیفوت  اھامـش  هب  لاعتم  یادخ  هک  دیتسھ  یئاھناوج  هَّللادـمحب  امش 

هتبلا .یدروآ  دوجو  هب  ربمغیپ -  تلود  مالـسا -  تلود  رد  ارم  هک  منکیم  رکـش  ار  وت  نم  دیوگیم : دنکیم و  ضرع  لاعتم  یادخ  هب  هفرع  یاعد  رد  مالـّسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  هک  تسا 

.تسا یقیفوت  اھناوج  امش  یارب  تسا ، یقیفوت  ام  یارب  نیا  .میتھج  نآ  رد  اما  تسا ؛ نامسآ  ات  نیمز  ی  هلصاف تسا ، دایز  یلیخ  وا  اب  ام  ی  هلصاف

تلم نیا  هک  دشاب  نیا  یارب  دیاب  یلم  رادتقا  یلم و  تورث  .میریگب  ارف  دیاب  ناسنا  قوقح  زا  یقیقح  عافد  یارب  یناسنا ، لئاضف  تفرـشیپ  یارب  تیونعم ، یارب  تمدـخ ، یارب  ار  ملع 

.میریگب ار  ملاظ  یولج  میوش ؛ هجاوم  لباقم و  ملاظ  اب  مینک ؛ کمک  مولظم  هب  میئوگن ؛ روز  یسک  هب  .دریگب  تسد  رد  ار  تلادع  مچرپ  ناھج ، جئار  تنس  فالخرب  دناوتب 

ملع و شناد و  ی  هداج رد  مدق  هک  یسک  رھ  و  اھتلم ، رامثتسا  رامعتسا و  رابکتسا و  یئوگروز و  ملظ و  زا  تسا  ترابع  جئار  ی  هکـس هک  یئایند  نیا  یوت  رگا  دینکب ؛ ار  شرکف  امش 

کی دنروآ -  یم دوجو  هب  ار  هطلس  ماظن  ًاعومجم  هک  ریذپ ، هطلـس رگ و  هطلـس دنریذپیم ؛ ار  روز  مھ  هدع  کی  دنیوگیم ، روز  یا  هدع کی  دنکیم -  لابند  ار  هار  نیمھ  دراذگیم ، تفرـشیپ 

یطابترا نوگانوگ  یاھرازبا  هتفرشیپ و  یروانف  یاراد  دناسرب ، ایند  هب  ار  شدوخ  یادص  دناوتب  دشاب و  هتـشاد  ندز  یارب  فرح  دشاب ، هتـشاد  تردق  دشاب ، ملاع  دنک ، ملع  دق  یتلم 

کی ات  دنھدیم  مھ  تسد  هب  تسد  همھ  هک  یئاجنآ  دنک ؛ هلباقم  هھجاوم و  هطلـس  ماظن  نیا  اب  دشاب و  الاب  سفن  هب  دامتعا  اب  یاھناسنا  یاراد  دشاب ، تاغیلبت  تردق  یاراد  دشاب ،

.دش دھاوخ  نوگرگد  ایند  عضو  داد ؛ دھاوخ  خر  یبیجع  قافتا  هچ  ایند  رد  دینیبب  دنک ، رپس  هنیس  تلم  نآ  زا  عافد  هب  وا  دننک ، هل  اپ  ریز  دننک ، مولظم  ار  تلم 

لاس دصیس  لاس  تسیود  نیا  رد  ایند  رد  ملع  نابحاص  نازومآ و  ملع هک  یـشور  رگا  ّالاو  تسا -  مزال  نیا  دیـشاب -  نیا  لابند  دیریگب ، ارف  نیا  یارب  ار  ملع  دینک ، راک  فدھ  نیا  یارب 

هیام نآ  یارب  شدوخ  ناج  زا  ناسنا  هک  تسین  یفدـھ  هک  نیا  تسین ؛ یرنھ  هک  نیا  میورب ، ار  هار  نامھ  مھ  ام  دـنتفر ، اھنآ  هک  یھار  میتسیاب ، اھنآ  فص  هت  مھ  اـم  دـندرک ، لاـبند 

یاھ هزیگنا دروآ -  یم شدوخ  لابند  هب  ار  رگید  زیچ  همھ  هک  یملع -  رادـتقا  ملع و  رازبا  ندوب  اراد  اب  یتلم  کی  هک  تسا  نیا  دـیدج  هار  .مینک  زاب  ار  یدـیدج  هار  یتسیاب  اـم  .دراذـگب 

.میراد امش  زا  ام  هک  تسا  یعقوت  نآ  نیا ، .دزارفارب  ار  شمچرپ  دنک و  ملَع  ایند  رد  ار  یھلا  قالخا  یھلا و  یاھشزرا  یھلا و 

1389/04/02 اھ هاگشناد یملع  تأیھ  یجیسب  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

هک هدش  یئاھتفرـشیپ  یملع  نوگانوگ  یاھ  هتـشر اضف و  اوھ -  یاھثحب  یا ، هتـسھ یاھثحب  یژولونکتویب ، یژولونکتونان ، رد  هلب  .میدرکن  یراک  زونھ  ام  .تسا  لوا  مدـق  رد  هزات  نیا 

دیلوت یملع و  تفرـشیپ  تعرـس  هک  مراد ، ار  رامآ  نیا  مھ  هدـنب  دـنتفگ و  ناتـسود  زا  یکی  .تسین  یزیچ  روشک  کی  یملع  تکرح  رایعم  سایقم و  رد  اھنیا  اما  تسا ؛ گرزب  مھم و 

زا یضعب  رد  تسا ؛ شطـسوتم  هدزای ، نیا  هتبلا  .تسا  هدرک  رکذ  شتایئزج  اب  اداناک -  رد  رقتـسم  یبرغ -  یتاقیقحت  زکرم  کی  ار  نیا  .تسایند  طسوتم  ِربارب  هدزای  ام  روشک  رد  ملع 

هدزناپ لاس  هد  نیا  لوط  رد  ام  یملع  تفرشیپ  تعرس  ینعی  .ربارب  هدزای  دوشیم  شطسوتم  تسا ؛ رتمک  مھ  اھاج  یضعب  رد  تسایند ؛ دشر  تعرس  ِربارب  جنپ  یـس و  اھتمـسق 

.تسا نآ  زا  رتمک  یلیخ  نیا  میتسھ ؛ شلابند  میراد و  عقوت  ام  هک  تسین  یزیچ  نآ  نیا  نکل  .تسا  یمھم  زیچ  یلیخ  نیا  هتـشاد ؛ ایند  هک  تسا  یتعرـس  ِربارب  هدزاـی  ریخا  لاـس 

.تسا مزال  هاگشناد  رد  نیا  میسرب ؛ رظن  دروم  زارت  هب  ام  ات  دشاب  هتشاد  همادا  تدش  نیمھ  اب  یتسیاب  تعرس  نیا 

1388/11/30 نارامج نکشوان  تخاس  ناراکردنا  تسد رادید  رد  تانایب 

ام یاھ  هاگـشناد دوب ؛ روشک  تاجناخراک  رد  گرزب  یاھوانمزر  تخاس  یحارط و  یزاس  هنیداھن نیا  دوبن ؛ نکـشوان  کی  تخاس  ًافرـص  نکـشوان ، نیا  تخاس  هک  تسا  نیا  هتکن  کـی 

یاھ هاگتسد کینورتکلا ، نوگانوگ  یاھـشخب  رد  داتفا و  راک  هب  اھنھذ  درب ؛ هرھب  عافد  ترازو  تعنـص  دندرب ، هرھب  یئایرد  یورین  عیانـص  درب ، هرھب  ینیمخ  ماما  هاگـشناد  دندرب ، هرھب 

کی ندـش  اراد  ندروآ و  تسد  هب  زا  رتـمک  شدوخ  کرحت ، تلاـح  نیا  هک  تسا ؛ درواتـسد  کـی  روشک  یارب  یلمع ، ینھذ و  ِیـشزرو  کرحت  نیا  دوخ  .دـندش  راداو  راـک  هب  فلتخم 

.راکتبا یپرد  یپ راک ، یپرد  یپ دتفیب ؛ رود  زا  یتعنص  یملع و  تکرح  نیا  دیراذگن  دینک ؛ ظفح  ار  نیا  تسا ؛ شزرااب  یلیخ  نیا  تسین ؛ تایصوصخ  نیا  اب  وانمزر 

1388/10/19 ید مایق ١٩  درگلاس  رد  مق  مدرم  رادید  رد  تانایب 

لئاسم دراد ، یللملا  نیب لئاسم  دراد ، یـسایس  لئاسم  دراد ، یملع  لـئاسم  دراد ، یداـصتقا  لـئاسم  روشک  تسین ؛ نارگـشاشتغا  هب  طوبرم  لـئاسم  طـقف  هک  روشک  لـئاسم 
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نیا اب  دھاوخیم  نمـشد  .دنربب  ولج  ار  روشک  دیاب  دننک ؛ تیریدم  ار  روشک  دیاب  دـنھدب ؛ ماجنا  ار  اھنیا  دـیاب  تسھ ؛ روشک  نالوئـسم  یور  شیپ  مھم  ی  هلئـسم اھدـص  دراد ؛ یتینما 

تفرـشیپ خرچ  دھاوخیم  نمـشد  دوشب ؛ فقوتم  یداصتقا  تفرـشیپ  خرچ  ثداوح ، هنوگنیا  اب  دھاوخیم  نمـشد  .درک  کمک  نمـشد  هب  دیابن  دـتفیب ؛ راک  زا  روشک  یاھخرچ  ثداوح ،

یروھمج هنادنمتردق ی  یـسایس  روضح  دھاوخیم  نمـشد  دوشب ؛ فقوتم  تسھ ، مھ  دـشر  هب  ور  هدـش و  زاغآ  یبوخ  یملع  تکرح  تسا و  هتـشادرب  رود  هَّللادـمحب  هک  یملع 

نیاربانب .درک  کمک  نمـشد  هب  دیابن  یروجنیا ؛ لئاسم  نیا  اب  دنک  بارخ  دنک ، شودخم  تسا ، رت  هولجرپ رتزراب و  رایـسب  هتـشذگ  زا  زورما  هک  ار  یللملا  نیب یاھ  هصرع  رد  یمالـسا 

، دـنراد یتیلوئـسم  هک  یئاھ  هنیمز  ی  همھ رد  یعامتجا ، یاھ  هنیمز رد  یـسایس ، یاھ  هنیمز رد  یملع ، یاـھ  هنیمز رد  یداـصتقا ، یاـھ  هنیمز رد  ار  دوخ  یاـھراک  دـیاب  نالوئـسم 

هداد ناشن  هنحـص  رد  ار  ناشدوخ  روضح  هک  مھ  مدرم  .دنک  ادیپ  همادا  دیاب  مھ  روشک  نیلوئـسم  تلود و  اب  یاھ  یراکمھ  .دنھدب  ماجنا  تقد  اب  ّتوق و  اب  تردق ، اب  دـنراد ، یا  هفیظو

.دنا

1388/08/06 روشک یملع  ناگبخن  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

، دننکیم تبحص  میراد ؛ تاسلج  روج  نیا  زا  منیشن و  یم اھناوج  اب  فلتخم  یاھتبـسانم  هب  راب  دنچ  یلاس  رھ  نم  دینادیم  .ما  هتـشاد طابترا  هشیمھ  یھاگـشناد  ی  هعومجم اب  نم 

یـسوسحم ی  هلـصاف نم  یبایزرا  نیا  رد  .مراد  تسھ ، روشک  رد  هک  نالک  ریغ  ای  نالک  یاھ  یزیر همانرب زا  غراف  یا  یبایزرا مدوخ  سفن  رد  نم  .دـننکیم  نایب  ار  تارظن  دـننزیم ، فرح 

تیعقاو نیا  هب  هجوت  اب  مرتحم  نیلوئـسم  .دـھدیم  ناشن  ار  شدوخ  حـضاو  روط  هب  تفرـشیپ  ینعی  میتشاد ؛ لبق  لاس  هد  هک  هچنآ  میراد و  اـم  زورما  هک  هچنآ  نیب  منکیم  هدـھاشم 

روشک و یملع  تکرح  ی  هلئـسم یور  دـنکیم  رکف  هک  یناسنا  نھذ  رد  هک  تسا  یتاکن  نامھ  ًاقیقد  دـنتفگ ، اـجنیا  زیزع  ناـناوج  نیا  هک  یتاـکن  نیا  .دـننک  یزیر  هماـنرب هدـنیآ  یارب 

.دنراد هجوت  یساسا  لئاسم  هب  ًاقیمع  اھناوج  تسادیپ  .دراد  دوجو  روشک ، تفرشیپ  روشک و  ی  هدنیآ

یرگید زیزع  ناوج  هنیمز  نیمھ  رد  ای  دینک ؛» ریوصت  ار  اھزاین  نیا  دینک ، میـسرت  ار  هدنیآ  نیا  دـشاب ، هدـنیآ  یاھزاین  ساسا  رب  دـیاب  اھتیلاعف  : » دـنتفگ زیزع  یاھناوج  زا  یکی  هک  ینیا 

مینیبب میـشاب ؛ اھنآ  ی  هدنیآ یگدنز  یاھلزاپ  ی  هدننک لیمکت  ام  دنا ، هدرک میـسرت  اھ -  یبرغ نارگید -  هک  ار  یتکرح  تھج  هکنیا  هن  مینک ؛ نیعم  نامدوخ  ار  نامتکرح  تھج  : » دنتفگ

یدھعتم ِزوسلد  ِرکفتم  ِهاگآ  ناسنا  رھ  هک  تسا  یئاھزیچ  نامھ  اھنیا  .تسا  یمھم  رایسب  یاھفرح  تسا ؛ یگرزب  رایـسب  یاھفرح  اھفرح  نیا  مینکب ،» نیمأت  ار  نآ  میراد ، زاین  هچ 

.تسا و مھم  ندرک ، یزیر  همانرب نآ  ساسا  رب  تسا ؛ مزال  هچرگا  تسین ؛ یفاک  وا  کرد  اھتنم  دـنکیم ؛ کرد  ار  اھزیچ  نیا  دـنکیم ، هاگن  روشک  یملع  تکرح  هب  نالک  هاـگن  هب  یتقو 

عقوت هن  میھدـب ، شرتسگ  هعماج  هب  ار  هبخن  ندوب  دـھعتم  گنھرف  مینک ، یزاـسگنھرف  دـنتفگ  اـجنیا  زیزع  یاـھناوج  نیا  زا  رفن  دـنچ  ناـگبخن ، یارب  ِیزاـسگنھرف  تھج  زا  هک  ینیا 

روشک میظع  ی  هعومجم نیا  زا  درف  کی  ناونع  هب  نم  ندوب ؛ رادـماو  دـھعت ، ساسحا  عقوت ، نیا  رانک  رد  نکل  تسین ؛ اجیب  ِعقوت  تساجب ؛ تسا ، یقطنم  عقوت ، هتبلا  .فرـص  نتـشاد 

اـساسا هک  نید -  زا  یادـج  نید و  زا  غراـف  تیوـنعم  هن  ار ، ینید  تیوـنعم  رـصنع  : » دـش هتفگ  هکنیا  .تسا  مھم  یلیخ  اـھنیا  منکب ؟ دـیاب  راـک  هچ  نم  مراد ؟ شود  رب  یا  هفیظو هـچ 

طاقن نآ  زا  یکی  نیا  .تسا  تسرد  الماک  دندرک -  نایب  اجنیا  اھمناخ  زا  یکی  هک  میھدب - » رارق  یملع  شھوژپ  یملع و  تکرح  رد  یلصا  رصنع  کی  ار  تسا -  مھوت  تسین ، تیونعم 

مینکیم رارکت  ار  عقوت  نیا  اھراب  تسام و  عقوت  نیا  هک  دندرک  عقوت  حرط  ریخا  زیزع  ناوج  نیا  هک  مھ -  هعماج  ندش  یقالخا  نآ  دش ، نیا  رگا  .درک  هجوت  نآ  هب  دیاب  هک  تسا  یـساسا 

.هدش میسرت  هک  یفدھ  نآ  تھج  رد  تفر  دیاب  درک ؛ تکرح  دیاب  تفر ؛ شیپ  دوشیمن  هک  راعش  اب  نوچ  درک ؛ دھاوخ  ادیپ  ققحت  - 

1388/08/06 روشک یملع  ناگبخن  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ار ام  شاقن  دننک و  یلام  ینابیتشپ  اجنیا ، دنیایب  دعب  دنروایب ، تسد  هب  یـشاقن ، ولبات  هب  دـینک  ضرف  ًالثم  ار ، یبرغ  یاھرازاب  زاین  معط  دـنیایب  یناسک  تسا ؛ نیمھ  اھراک  زا  یکی 

راک رد  هیضق  نیمھ  نیع  .تساھنآ  تساوخ  تھج  رد  هک  دننک  دزمان  هراونـشج  یارب  ار  یئاھملیف  .تسھ  یزاسملیف  رد  هیـضق  نیمھ  نیع  .دنھدب  قوس  زاین  نآ  نیمأت  تمـس  هب 

ِیگنرف جـئار  هنافـسأتم  ریبعت  هب  .دـینکیم  لابند  ناتدوخ  هاگـشھوژپ  رد  امـش  هک  تسا  یقیقحت  عوضوم  رد  دوشیم ؛ رـشتنم  یآ.سا.یآ  رد  هک  تسا  یا  هلاـقم رد  تساـم ؛ یملع 

ِیملع لالقتسا  .دینک  هجوت  نیا  هب  .دریگب  ماجنا  راک  تھج  نآ  رد  هکنیا  یارب  دنراذگیم  ار  اھ  هناعا یدام ، یاھکمک  یلام ، یاھکمک  فلتخم ، یاھشخب  رد  دنیآ  یم اھرـسناپسا  زورما ،

.تسا لیبق  نیا  زا  مھ  یسایس  تاکرح  زا  یضعب  .یسایس  تکرح  یلوا ، قیرط  هب  یرنھ و  تکرح  یملع ، تکرح  ِلالقتسا  تسا : نیمھ  شمزاول  زا  یکی  روشک 

1388/06/29 رطف دیعس  دیع  زامن  یاھ  هبطخ

.تسا هدـش  زاغآ  روشک  رد  یملع  تکرح  هک  تسا  یلاس  دـنچ  .تسا  ملع  هطقن ، نآ  میھدـب و  ماجنا  دـیاب  هک  یئاـھراک  ناـیم  رد  منکیم  دـیکات  مھ  صوصخب  ی  هطقن کـی  یور  رب 

.دنراد تیلوئسم  همھ  وجشناد  داتسا و  .دنراد  ینیگنس  تیلوئـسم  دروم  نیا  رد  هاگـشناد  هزوح و  .دیورب  شیپ  دوش ؛ فقوتم  هدرکان  یادخ  ای  دوش  دنک  تکرح  نیا  دنراذگن  ناگبخن 

.دنام دھاوخ  هکرعم  سپ  شھالک  دنک ، تفرشیپ  یملع  ِینکشطخ  یملع و  تفرشیپ  ملع و  نادیم  رد  دناوتن  یتلم  رگا  .دینک  لابند  دیاب  ار  ملع  هار 

هب یـسایس  تردـق  تسا ، هدروآ  دوجو  هب  تورث  اھنآ  یارب  هک  تسا  ملع  .تسھ  ناشملع  ی  هناوتـشپ هب  نیا  دـننکیم ، راکـشآ  ِملظ  ایند  رد  اورپ  یب هناھاگآ ، یناسک  دـینیب  یم رگا 

.دوشب فقوتم  یملع  تکرح  دیراذگن  .تسا  ملع  تفرشیپ ، دیلک  .تسا  هدروآ  دوجو  هب  ملاع  نوگانوگ  قطانم  رد  ایند و  رد  ذوفن  تسا ، هدروآ  دوجو 

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

زکارم ام ، یاھسالک  ام ، یاھ  هاگشیامزآ ادابن  دوش ؛ لزلزتم  هاگشناد  یملع  راک  ادابن  دریگب ؛ رارق  ریثأت  تحت  هاگشناد  ادابن  ریقح  کچوک و  یسایس  یایاضق  نیا  یوت  دیـشاب  بظاوم 

هک دنرادیم  تسود  یلیخ  اھنمشد  .تساھ  هاگـشناد رد  یملع  تکرح  ظفح  امـش ، یور  شیپ  رد  مھم  لئاسم  زا  یکی  ینعی  .دشاب  ناتـساوح  دنوشب ؛ بیـسآ  راچد  ام  یتاقیقحت 

زا مھ  تسا ، بولطم  ناشیارب  یـسایس  ظاحل  زا  مھ  تسا ؛ بولطم  ی  هطقن کی  ناشیارب  نیا  دشاب ؛ ینوگانوگ  یاھلالتخا  جنـشت و  یلیطعت و  راچد  لقاال  یتدـم  کی  ام  هاگـشناد 

.دیشابن ملع  لابند  هک  تسا  نیا  بولطم  اذل  تساھنآ ؛ ررض  هب  تدمدنلب  ظاحل  زا  امش  ملع  نوچ  تدمدنلب ؛ ظاحل 

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

.درک یفن  ار  بالقنا  زا  شیپ  ِیھاگـشناد  تکرح  یلکب  دوش  یمن دوب ؛ نایرج  نیا  شیبامک  ام  روشک  رد  هتـشذگ  رد  تفگ  دـیاب  تسا -  قیقحت  ملع و  نایرج  هک  لوا -  نایرج  دروم  رد 

بالقنا زا  دعب  نکل  دندرک ، یم افیا  شقن  اھ  هاگشناد رد  دندش و  یم ادیپ  یملاع  دنم و  هقالع زوسلد ، رـصانع  .تشاد  دوجو  هک  دوب  یتکرح  هرخالاب  نکل  تسا ، دراو  نآ  رب  ییاھداریا 

.تسا هدمآ  شیپ  نیا  ارچ  هک  دراد  مھ  یلیالد  هتبلا  هک  هتفرگ ، تعرس  اھ  هاگشناد رد  یملع  تکرح 

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 

.دنک یم دییأت  ار  نیمھ  مھ  ام  یملع  خیرات  ام و  یملع  ی  هقباس .دوش  یم هدھاشم  مھ  شراثآ  دنیوگ ، یم دننک ، یم

1387/07/03 اھ هاگشناد دیتاسا  یملع و  ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

.رتالاب ی  هلپ کی  هب  نتفر  یدعب و  ماگ  نتـشادرب  یارب  دنکیم  هدامآ  ار  وا  دورب ، الاب  ملع  جرادم  رد  ناسنا  هک  اھ  هلپ زا  یا  هلپ رھ  .میناشوجب  ار  نآ  مینک و  دیلوت  نامدوخ  ار  ملع  دـیاب  ام 

.میشاب هتشاد  میھدب و  همادا  نامدوخ  یگنھرف  ثاریم  رئاخذ  یرکف و  عبانم  زا  ی  هدافتسا اب  نامدوخ ، نورد  رد  نامدوخ ، زا  ام  یتسیاب  ار  تکرح  نیا 

یتسیاب یملع ، تفرـشیپ  هک  میتشاذگ  نیا  رب  ار  ضرف  ام  نوچ  .دشاب  هارمھ  ًاثلاث ؛ هنوگداھج  تکرح  ًایناث ؛ تیقفوم  هب  دیما  ًالوا ؛ یروابدوخ  اب  یتسیاب  یملع  تفرـشیپ  نیا  هکنیا 
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یملع تکرح  ی  هعومجم یتسیاب  نیا ، .روشک  یاھزاین  هب  رظان  زین  و  ام -  ی  هدیدنسپ ِیلم  ثیراوم  مالسا و  ینعی  ام  گنھرف  دشاب -  نامدوخ  گنھرف  هب  ی  هیکت اب  یموب و  هاگن  اب 

هک مینادب  .میناوتیم  هک  دندومرف -  نایاقآ  زا  یـضعب  الاح  هک  روط  نیمھ  مینک -  ادیپ  ار  رواب  نیا  دـیاب  ام  دوشیم ؟ رگم  اقآ  هک  دـننک  هشدـخ  یـضعب  تسا  نکمم  .دـھدب  لیکـشت  ار  ام 

.دراد دوجو  تیقفوم  هب  ندیسر  دیما  تفرگ ، ماجنا  تکرح  یتقو 

1386/04/25 نایور ی  هدکشھوژپ زا  دیدزاب  رد  تانایب 

داتـسا و زا  معا  روشک  ملع  لھا  ی  هعومجم نیب  رد  ًاـبیرقت  دـنمجرا  کرحت  نیا  هک  دـنراد  لوبق  ار  نیا  همھ  هدـش ؛ زاـغآ  روشک  رد  یملع  کراـبم  تکرح  کـی  هک  تسا  یلاـس  دـنچ 

رساترس رد  ام  ناداتسا  ناققحم و  نادنمشناد ، هک  یمیظع  تکرح  نیا  هب  تبسن  مراد  هفیظو  هدنب  .تسا  هدرتسگ  شیب  مک و  یتاقیقحت  زکارم  اھھاگشناد و  ققحم و  وجشناد و 

.منک ینادردق  زاربا  یرازگقح و  مدوخ  مھس  هب  دنا ، هدرک داجیا  روشک 

زاغآ رد  زونھ  هچرگا  هدش ؛ عورش  ام  روشک  رد  هناتخبشوخ  هک  یعیـسو  میظع و  یملع  تکرح  زا  یـسانشردق  یارب  تسا  نیدامن  تکرح  کی  عقاو  رد  زکرم  نیا  هب  نم  ندمآ  زورما 

.یھاگشناد داھج  رطاخ  هب ًایناث  نایور ، رطاخ  هب ًالوا  میدرک ، باختنا  ار  اجنیا  .تسا  هار 

1384/12/08 روشک رسارس  نارادناتسا  رادید  رد  تانایب 

یتیعضو هچ  رد  یمالسا ، یروھمج  ماظن  ندوب  اپ  رـس  اب  ناریا ، رد  ار  شدوخ  تحلـصم  اکیرما  دننیب ؟ یم هچ  رد  ار  ناشدوخ  تحلـصم  تساھنآ ، اب  ماظن  ی  هدمع شلاچ  هک  یناسک 

؛ دـنیب یم روشک ، یملع  تکرح  ندرک  فقوتم  رد  دـینک و  یم هدـھاشم  مدرم  رد  امـش  زورما  هک  یا  یگچراپکی نیا  ندرب  نیب  زا  فالتخا و  داجیا  رد  ار  شدوخ  تحلـصم  وا ، دـنیب ؟ یم

شیپ بوخ  میا و  هدرک عورـش  هک  تساھ  لاس ار  تکرح  نیا  ام  .تسا  یا  هیحور یماظن و  یـسایس ، یداصتقا ، رادـتقا  رد  یروشک  رھ  تفرـشیپ  زار  یملع ، رترب  تسد  ملع و  نوچ 

جوم ندرک  فقوتم  رد  اـھنآ  تحلـصم  اریز  دوش ؛ فقوتم  تکرح  نیا  دـھاوخ  یم ناـشلد  اـھنآ  هک  هچ  رگا  دور ؛ یم ـالاب  فعاـضت  اـب  لوـبق و  لـباق  یدـعاصت  دـنور  اـب  تکرح  میور و  یم

نادیم طسو  نامتفگ  نیا  ساسا  رب  مھ  ینونک  تلود  هدش و  لیدبت  نامتفگ  کی  هب  نالا  هدـش ، حرطم  روشک  رد  تسا  لاس  دـنچ  هک  یناسر  تمدـخ راعـش  .تسا  یناسر  تمدـخ

امـش .تسا  ناوارف  ینماان ، داجیا  یاھ  هزیگنا تسا و  ینماان  داجیا  رد  اھنآ  تحلـصم  .دوش  فقوتم  یناسر  تمدخ طخ  دـنھاوخ  یم اھنیا  .تسا  هتفرگ  تسد  هب  ار  راک  مامز  هدـمآ و 

اھ و شکمـشک هب  تلود  ندرک  مرگرـس  رد  اھنآ  تحلـصم  .دـننک  داجیا  ینماان  فلتخم  قرط  زا  دـنھاوخ  یم هک  میراد ، یناوارف  ددـعتم و  یاـھ  شرازگ مھ  اـم  دـیراد و  ییاـھ  شرازگ

مدرم ندرک  طاشن  یب رد  تسا ؛ هار  نیا  تحص  اھراعش و  تحص  هب  مدرم  نامیا  نتفرگ  رد  تسا ؛ مدرم  ندرک  دیمون  رد  اھنآ  تحلـصم  تسا ؛ یحانج  طخ و  یـسایس و  یاھ  یظافل

نآ هک  ییاھنآ  یتسینویھص و  یاھ  تردق اکیرما و  تحلصم  هک  میناد  یم میشاب ، هتشادن  مھ  شرازگ  کی  رگا  ّیتح  ام  .تسا  نشور  یعیبط  روط  هب  هک  تسا  ییاھراک  اھنیا  .تسا 

نیا لابند  ًاعقاو  هک  دـھد  یم ناشن  دـنک و  یم دـییأت  ار  اـھ  نیمھ هک  میراد  مھ  ییاـھ  شرازگ هک  نیا رب  هوـالع  .تساـھراک  نیا  داـجیا  رد  دـنھد ، یم لیکـشت  اـم  لـباقم  رد  ار  هھبج 

.دنلئاسم

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 

.میراد مھ  دایز  ام  اھ  هنومن نیا  زا  هدش ! خسن  برغ  دوخ  رد  مھ  فرح  نآ  تاقوا  یھاگ 

1384/07/29 نارھت ی  هعمج زامن  یاھ  هبطخ رد  تانایب 

بیـشن و نوگاـنوگ و  ثداوح  اـب  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  لاـس  تفھو  تسیب لوط  رد  هک  یتـلم  تسا ؛ هدرک  بـالقنا  هک  یتـلم  تلم ؛ نیا  هک  تسا  نیا  یمالـسا  یروھمج  فرح 

یوجشناد هک  یتلم  دنناوج ؛ نآ ، عطاق  تیرثکا  هک  یتلم  دورب ؛ شیپ  دوخ  یاھ  فدھ فرط  هب  تسا  هتسناوت  ایاضق  ی  همھ رد  هتخادنا و  هجنپ  اھنآ  اب  هدش و  هجاوم  فلتخم  یاھزارف 

اکیرما و لیمحت  روز و  راب  ریز  هک  تسین  یتلم  تلم ، نیا  .دراد  دیمارُپ  لد  دراد ؛ هدـنیآ  هب  ور  هک  تسا  یتلم  تسا ، شیازفا  هب  ور  زور  هبزور نآ  یلمع  یملع و  ی  هبخن نآ ، داتـسا  نآ ،

هب یروانف  یملع و  تکرح  نیا  فارحنا  یی و  هتسھ حالس  هب  یطبر  ًاقلطم  ام  فدھ  دنا ، هتفگ یی  هتـسھ یژرنا  ی  هلأسم باب  رد  روشک  نالوؤسم  هک  روط  نامھ اذل  دورب ؛ اکیرماریغ 

ار شا  یللملا نیب تابـسانم  تاطابترا و  یـساملپید و  یراک و  یاھ  شور .تسام  یلـصا  فرح  نیا ، درک ؛ دھاوخن  رظن  فرـص ناریا  تلم  مھ  یروانف  نیا  زا  اما  تسین ؛ حالـس  تمس 

.دنرب یم شیپ  دننک و  یم یھدنامزاس  روشک  نالوؤسم  مھ 

1384/07/21 هاگشناد دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

رب ی  هرطیـس یپ  رد  یاھتردق  هک  نیا هب  یھاگآ  مود  دوخ ؛ یتاذ  دادعتـسا  ییاناوت و  هب  یھاگآ  یکی  تسھ : نآ  رد  یھاگآ  ود  هک  دنارذگ  یم ار  یی  هرود هناتخبـشوخ  ام  روشک  زورما 

یاـنعم هب  یھاـگآ  و  یـسانشدوخ ، یاـنعم  هـب  یھاـگآ  ینعی  .دنتـسھ  اـم  روـشک  یملع  تفرـشیپ  ندـش و  دنمـشناد  ِضراـعم  نیرتـمھم  اـم ، ریظن  یاـھروشک  رب  اـم و  روـشک 

.میوش لیان  یملع  میظع  یاھتفرشیپ  هب  میناوتب  ام  هک  دراد  دوجو  دیما  نیا  یھاگآ ، ود  نیا  تکرب  هب  .یسانش  هئطوت یسانش و  نمشد

دوب هتـشون  رابت -  یناریا یاھ  ییاکیرما اھنآ ، لوق  هب  ای  اکیرما -  میقم  نایناریا  هب  عجار  اکیرما  رد  مھم  ِیرامآ  ی  هسـسؤم کی  زا  هک  مدـید  ار  یبلطم  یلخاد  تاعوبطم  زا  یکی  رد  ًاریخا 

چیھ .مینک  یم هدھاشم  میراد  ار  نیمھ  روشک  لخاد  رد  ام  .تسا  یمھم  یلیخ  زیچ  نیا ، .تساکیرما  مدرم  طسوتم  ربارب  دنچ  اھنیا  یملع  تفرشیپ  حطس  تامولعم و  حطـس  هک 

یناریا ناشوج  رفاو و  دادعتسا  نیا  هب  دننک ، لکشم  راچد  روشک  نیا  رد  ار  یملع  تکرح  دندرک  یعس  دندرک و  هنامـصخ  شالت  ناریا  یور  صوصخب  هک  یناسک  هک  درادن  مھ  یدعُب 

.دش دھاوخ  جراخ  راصحنا  زا  ملع  دوش ، ملع  نادیم  دراو  یناریا  رصنع  رگا  هک  دنتسناد  یم دندوب ؛ فقاو 

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

زا نتـشاذگ  هیام  .دراد  مزال  دـیدش  مامتھا  یزیر و  همانرب تامدـقم و  لمع ، نیا  .دراد  مزال  لمع  تسین ؛ یبلق  رما  کی  طقف  نداد ، تیمھا  .دـنھدب  تیمھا  ملع  هب  دـیاب  اھ  هاگـشناد

رد طارفا  اما  درادن ؛ یعنام  تسا ، ترورـض  دح  رد  مزال و  راک ، نآ  تقو  کی الاح  .تساک  دـھاوخ  یملع  مامتھا  نیا  زا  یعیبط  روط  هب یملعریغ ، راک  رھ  یارب  هاگـشناد  تاناکما  تقو و 

.دز دھاوخ  همطل  میراد ، زاین  نآ  هب  ام  هک  یملع  ِیگدنلاب  شلابند  هب  یگدنزاس و  یملع و  تکرح  یملع و  شیارگ  هب  اھراک ، نآ 

1383/09/26 اھ هاگشناد دیتاسا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

: تسا بوخ  دییوگب ، ینخس  مھ  اھنیا  ی  هرابرد دینک و  هجوت  اھنیا  هب  رگا  دوخ  یاھ  تبحص رد  هک  منک  حرطم  مھ  ار  لصف  رس  ود  مھاوخ  یم

اھ هاگـشناد رد  هک  ینایوجـشناد  یوس  زا  هچ  و  ناگدـیزگرب ، ناداتـسا و  یوس  زا  هچ  روشک ؛ رد  قیقحت  شھوژپ و  ندـش  رتدـمآراک  ندـش و  رتارگلمع  لـح  هار زا  تسا  تراـبع  یکی 

هاگشناد رد  شھوژپ  کی  ای  همان  نایاپ کی  ی  هیھت فرص  یتمیق  یذ رایسب  یاھتعاس  داتسا ، وجشناد و  یوس  زا  لیصحت ، نایاپ  رد  ای  لیصحت  نیح  رد  .دنـسیون  یم ار  ییاھ  همان نایاپ

ماجنا یعمجتـسد  روط  هب ای  ًاکرتشم و  وجـشناد ، داتـسا و  هک  یقیقحت  شھوژپ و  لوصحم  ایآ  تسا ؟ روشک  یاھزاین  تھج  رد  هدـش و  باسح  نیواـنع ، نیا  شنیزگ  اـیآ  .دوش  یم

دلج ار  دوخ  یاھ  همان نایاپ نایوجـشناد  زا  یـضعب  هن ؟ ای  دنک  یم دشر  ام  یتاقیقحت  ی  هبتر ام و  شناد  ام ، هاگـشناد  هلیـسو ، نیا  هب  ایآ  دسر ؟ یم لمع  ارجا و  ی  هلحرم هب  دنا ، هداد
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نآ رد  الاح  منک -  هدافتسا  اھنیا  زا  منک  یمن لاجم  نم  هنافسأتم  .ما  هتشاذگ اھ  همان نایاپ نیمھ  یارب  ار  یی  هسفق مدوخ  ی  هناخباتک رد  نم  .دنتسرف  یم هدنب  یارب  گنـشق  هدرک و 

لابند ناونع  نیا  تحت  ار  عوضوم  نیا  دراد  یم تسود  مدآ  تساویش و  بلاج و  یلیخ  یضعب  منیب ، یم اھنیا  یور  هک  ینیوانع  یلو  تسا -  هدافتسا  لباق  نم  یارب  هک  ییاھ  هتـشر

هک مھم -  راک  نیا  همان و  نایاپ نیا  شھوژپ ، نیا  هک  نیا یارب  .تسا  روشک  ییارجا  یلمع و  یملع و  تکرح  ریـسم  زا  رود  یی و  هیـشاح یلیخ  هک  تسا  ینیوانع  مھ  یـضعب  .دـنک 

.تسا دیفم  دینک ، حرطم  رگا  دینک ، یم نایب  هک  یبلاطم  رد  ار  نیا  دراد ؟ دوجو  یلح  هار هچ  دیایب ، راک  هب هدش -  نآ  فرص  ییاھبنارگ  یاھتعاس 

1383/09/26 اھ هاگشناد دیتاسا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تھج رد  ار  ایند  یملع  یرکف و  طخ  درک و  مایق  نآ  هیلع  سناسنر  هک  ینید  دنتشاد ؛ قح  اھنآ  هتبلا  .هدش  زاغآ  دنتـشادنپ ، یم نید  ار  نآ  هچنآ  اب  زیتس  رد  برغ ، رد  یملع  تاقیقحت 

رد اھ  هرگ اھ و  هدـقع هک  دوب  یھیدـب  .دوبن  ینید  تفرعم  نید و  ییاطـسو ، نورق  ِییاسیلک  ِنید  .نید  ناونع  اب  دوب  یتافارخ  تامھوت و  دوبن ؛ نید  درک ، میـسرت  نآ  فلاخم  لـباقم و 

؛ تسا هلأسم  اھنآ  یارب  نید  ملع و  ندمآ  رانک  یگنوگچ  زونھ  اذل  .دننک  ادـیپ  ینیدریغ  ینیددـض و  یاھجالع  هار  شیارب  دـنامب و  یقاب  یرکف  ناگدـبز  ناگبخن و  نادنمـشناد و  نھذ 

نآرق زا  ام  هک  یی  ینید ینیب  ناھج میـسانش ، یم اـم  هک  ینید  .تسا  نید  ملع ، قوشم  نیرتھب  دـشوج و  یم نید  لد  زا  ملع  اـم ، ینیب  ناـھج رد  .تسین  نیا  اـم  ی  هلأـسم نکیل 

هدـننکدیلوت و اذـل  تـسا ؛ راـگزاس  مـلع  اـب  مـیراد ، ردـق  اـضق و  ریدـقت و  زا  یھلا و  تیــشم  زا  دــیحوت و  زا  هعیبطلاءارواـم و  زا  ناـسنا و  زا  شنیرفآ و  زا  اـم  هـک  یریوـصت  مـیریگ ، یم

ایند رد  زور  نآ اـت  هک  تفرگ  جوا  ناـنچ  نآ مالـسا  قیوشت  رثا  رب  مالـسا  ی  هیلوا نورق  رد  یملع  تکرح  دـینیبب  دـینک ؛ هاـگن  خـیرات  رد  امـش  ار  شا  هنوـمن .تسا  ملع  ی  هدـننک قـیوشت

برغ رد  زورما  هک  یی  یناسنا مولع  یانبم  هیاپ و  .درک  تفرـشیپ  دوخ  دـح  رد  نف  قیقحت و  شناد و  دوب و  جوزمم  هتخیمآ و  مھ  اب  نید  ملع و  و  اھ -  هنیمز ی  همھ رد  دوب -  هقباس  یب

هب هک  تسا  یناسک  رظن  زا  ربتعمان  ینیدریغ و  ینیددـض و  تفرعم  کی  یانبم  رب  یناسنا ، مولع  یاھ  هتـشر ماسقا  عاونا و  تیریدـم و  یـسانش و  هعماج داصتقا و  زا  تسا ، حرطم 

ون و یاھ  هار ندرک  زاب  یملع و  تفرـشیپ  تردق  .مینک  شالت  راک و  دیاب  یبرجت  مولع  ی  هنیمز رد  .مینک  راک  دیاب  اھ  هنیمز نیا  رد  ام  .دنـشاب  هدیـسر  یمالـسا  ِیدیحوت  الاو و  تفرعم 

.تسا نیا  عقوت ، دشاب ؛ نیا  دیاب  ام  تمھ  میروایب ؛ دوجو  هب نامدوخ  رد  دیاب  ار  دیدج  یاھقفا  ندوشگ 

1383/09/26 اھ هاگشناد دیتاسا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

زا اـم  هک  یریوصت  میریگ ، یم نآرق  زا  اـم  هک  یی  ینید ینیب  ناـھج میـسانش ، یم اـم  هک  ینید  .تسا  نید  ملع ، قوـشم  نیرتـھب  دـشوج و  یم نید  لد  زا  ملع  اـم ، ینیب  ناـھج رد 

ار شا  هنومن .تسا  ملع  ی  هدننک قیوشت هدننکدیلوت و  اذل  تسا ؛ راگزاس  ملع  اب  میراد ، ردق  اضق و  ریدـقت و  زا  یھلا و  تیـشم  زا  دـیحوت و  زا  هعیبطلاءاروام و  زا  ناسنا و  زا  شنیرفآ و 

ملع و و  اھ -  هنیمز ی  همھ رد  دوب -  هقباس  یب ایند  رد  زور  نآ ات  هک  تفرگ  جوا  نانچ  نآ مالـسا  قیوشت  رثا  رب  مالـسا  ی  هیلوا نورق  رد  یملع  تکرح  دـینیبب  دـینک ؛ هاگن  خـیرات  رد  امش 

یـسانش و هعماج داصتقا و  زا  تسا ، حرطم  برغ  رد  زورما  هک  یی  یناسنا مولع  یانبم  هیاـپ و  .درک  تفرـشیپ  دوخ  دـح  رد  نف  قیقحت و  شناد و  دوب و  جوزمم  هتخیمآ و  مھ  اـب  نید 

هدیـسر یمالـسا  ِیدـیحوت  الاو و  تفرعم  هب  هک  تسا  یناسک  رظن  زا  ربتعمان  ینیدریغ و  ینیددـض و  تفرعم  کی  یانبم  رب  یناـسنا ، مولع  یاـھ  هتـشر ماـسقا  عاونا و  تیریدـم و 

نامدوخ رد  دیاب  ار  دیدج  یاھقفا  ندوشگ  ون و  یاھ  هار ندرک  زاب  یملع و  تفرـشیپ  تردق  .مینک  شالت  راک و  دیاب  یبرجت  مولع  ی  هنیمز رد  .مینک  راک  دـیاب  اھ  هنیمز نیا  رد  ام  .دنـشاب 

ملع ینیددـض ، ینیدریغ و  طـیحم  رد  دوب  رارق  رگا  .دـید  ار  نیا  دوش  یم حوضوب  میا ؛ هدرک تفرـشیپ  اـم  هناتخبـشوخ  .تسا  نیا  عقوت ، دـشاب ؛ نیا  دـیاب  اـم  تمھ  میرواـیب ؛ دوـجو  هب

نیا رد  یملع  شـشوج  کرحت و  لاس ، هاجنپ  زا  شیب  .میدوب  هدـش  هتـشاد  هگن بقع  هدـنام و  بقع یملع ، ظاحل  زا  ام  .میدرک  یم تفرـشیپ  لقاال  یملع  ظاحل  زا  دـنک ، تفرـشیپ 

هب ار  ام  یاھزغم  ناگبخن و  تلم و  .دنتفرگ  ام  تلم  زا  ار  رواب  .دوب  یی  هدنـشک مس  لثم  تلم  نیا  یارب  دندروآ ، دوجو  هب هک  یعناوم  .دوب  لیطعت  اھـشخب  زا  یـضعب  رد  دوب ؛ دنُک  روشک 

نآ زا  ریغ  ای  اھفرح  نآ  فالخرب  ناوت  یم دنک  رکف  هک  دـنکن  ادـیپ  ار  تعاجـش  نیا  تأرج و  نیا  لاجم و  نیا  یـسک  ًالـصا  هک  دـندرک  هتـسبلد  نانچ  نآ تساھزرم ، نیا  نوریب  زا  هچنآ  رھ 

هدـھاشم زورما  هچنآ  .دیـشخب  تأرج  ام  هب  بالقنا  داد و  یروابدوخ  ام  هب  مالـسا  هتبلا  .میتسھ  اھفرح  نآ  راتفرگ  یدودـح  ات  مھ  زونھ  ام  .درک  هئارا  یی  هیرظن اـھ ، هیرظن نآ  اـھفرح و 

.تفر شیپ  درک و  تیوقت  ار  تأرج  نیا  دیاب  تسا ؛ تأرج  نیمھ  ی  هجیتن مینک ، یم

1383/08/06 ماظن نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

بوخ ام  تفرـشیپ  زورما -  ات  بالقنا  موس  مود ، یاھلاس  زا  دـش -  یگدـنزاس  نوگانوگ  یاھنادـیم  دراو  تفای و  ار  شدوخ  یمالـسا  یروھمج  هک  یتقو  زا  لاس ، ود  تسیب و  لوط  رد 

، یملع نوگانوگ  یاھ  هنیمز رد  اـم  زور  نآ  .مینک  رداـص  مھ  ار  نامکـشوم  میناوت  یم نـالا  اـما  میدرک ؛ یم دراو  دـیاب  مھ  ار  رادراـخ  میـس  هک  میتسھ  یروشک  ناـمھ  اـم  .تسا  هدوب 

هداتفا هار  روشک  رد  یملع  تکرح  .مینک  یم هدھاشم  طاشنرُپ  ار  ناگدنور  عیسو و  ار  نادیم  زاب ، ار  هار  یملع ، یاھ  هنیمز بلغا  رد  زورما  اما  میدوب ؛ تسب  نب یاھ  هچوک یوت  اج  همھ

تلم ی  هبرجت نیا  .تسا  یمالسا  ماظن  یاھتفرشیپ  مھ  رگید  یرایسب  دندرک و  نایب  روھمج  سیئر  یاقآ  زورما  اھرامآ  رد  ار  یـضعب  هک  هتـشاد  دوجو  مھ  یدایز  یاھتفرـشیپ  .تسا 

ندمآ هاتوک  یاج  هک  نادیم -  نیا  رد  ندـماین  هاتوک  یمالـسا و  یھلا و  یاھـشزرا  هب  ندیـشخب  ققحت  رب  میمـصت  ادـخ ، هب  ِلکوت  تیقفوم ، ی  هبرجت تفرـشیپ ، ی  هبرجت تسا ؛ ناریا 

یادـخ هَّللاءاش  نا میراودـیما  تسام و  یعطق  یمتح و  فیاظو  وزج  نیا  یمالـسا ؛ ماظن  نوگانوگ  یاھـشخب  رد  فادـھا  نیا  اھـشزرا و  نیا  ندرک  هدایپ  یارب  یزیر  هماـنرب و  تسین - 

مھ هننقم ، ی  هوق مھ  هیرجم ، ی  هوق مھ  .دننکب  یی  یـساسا راک  دـنرادرب و  یقفوم  یاھماگ  هنیمز  نیا  رد  دـنناوتب  هناگ  هس یاوق  روشک و  نالوؤسم  هک  دـشاب  هدومرف  ردـقم  لاعتم 

.درب الاب  ار  روشک  درکراک  اھ و  ییاناوت تیفرظ  درک و  شالت  راک و  دیاب  .تساھنآ  ندرک  راک  ی  هنشت روشک  زورما  هک  دنشاب  هتشاد  هجوت  هییاضق  ی  هوق

1383/04/15 نادمھ ناتسا  مدرم  رادید  رد  تانایب 

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

تکرح رگا  دـھدب ، تسد  زا  ار  راکتبا  راک و  طاشن  رگا  دـھدب ، تسد  زا  ار  دوخ  یگتـسبمھ  تدـحو و  ناـمیا و  یلم و  تریغ  تلم  کـی  رگا  دوش ، هتفرگ  تلم  کـی  تسد  زا  یعاـمتجا 

عبانم دنناوت  یم دننک ، ادیپ  هطلـس  وا  رب  دنناوت  یم دنیوگب ، روز  وا  هب  تحار  دنناوت  یم تفرگ ؛ دھاوخ  رارق  نانمـشد  سرتسد  رد  ًالماک  دھدب ، تسد  زا  ار  دوخ  تفرـشیپ  هب  ور  ِیملع 

.دوشن نوخیبش  راچد  میشاب  بقارم  دیاب  هک  تسا  یونعم  یاھ  هیامرس نیمھ  دھد ، یم رارق  نانمشد  لباقم  رد  یمکحتسم  دس  هچنآ  .دننک  تراغ  مھ  ار  وا  یدام  یعیبط و 

1383/04/15 نادمھ ناتسا  مدرم  رادید  رد  تانایب 

دیدید امش  .دننک  یمن تظفاحم  اھ  هیامرس نیا  زا  اما  دننک ؛ یم راک  تلم  یارب  هک  دنراد  اعدا  یگنھرف  ی  هصرع یسایس و  ی  هنحص رد  هک  ما  هدید ار  یرایسب  ناسک  هنافسأتم  نم 

تلم .تسین  ناریا  تلم  عفن  هب  تسا ؛ نمشد  عفن  هب  تسیک ؟ عفن  هب  اھنیا  .دندرک  ییاسرف  ملق نامیا  تعاجـش و  یراکادف ، راثیا ، تدھاجم ، هیلع  ام  یاھ  همانزور زا  یـضعب  رد  هک 

یگداتـسیا و تعاـنم و  ساـسحا  یلم و  رورغ  زا  ار  روـشک  کـی  مدرم  رگا  .دنـشاب  هدروآ  نوریب  وا  نت  زا  گـنج  نادـیم  رد  ار  هرز  هک  تـسا  نـیا  لـثم  دـننکب ؛ تسدـیھت  شناـمیا  زا  ار 

راکنا ار  مدرم  ینید  یاھرواب  ریقحت و  ار  تداھش  داھج و  یناسک  دیابن  .تسا  نمشد  یونعم  حالس  اھنیا  دنا ؛ هدرک حالس  علخ  نمـشد  لباقم  رد  ار  اھنآ  دننک ، تسدیھت  تماقتـسا 

.دننک ریقحت  دنرمشب و  کچوک  ار  بالقنا  یاھدرواتسد  دیابن  .دنھد  رارق  کیکشت  دروم  دننک و 

راظتنا میا ؛ هدرک حرطم  ار  یرازفا  مرن شبنج  یملع و  یروآون  تضھن  راعش  ام  .دننک  جیورت  ار  لیصحت  ملع و  زور  هبزور دیاب  دنراد ، یگنھرف  ی  هفیظو دنراد و  تسد  هب  ملق  هک  یناسک 

هک یقیقح -  زاین  نیا  اب  یـضعب  مینیب  یم اما  دنا ؛ هدرک تکرح  یرایـسب  و  دـننک ، تکرح  تھج  نیا  رد  هزوح  لھا  هاگـشناد و  لھا  ملق ، لھا  نید ، لھا  ملع ، لھا  هک  تسا  هدوب  نیا 

.دھد یمن هئارا  دنروط ، نیا هک  ییاھ  هعومجم زا  یبوخ  یاھ  هناشن اھنیا  .دندرکن  یھارمھ  تسا -  روشک  نیا  ِیقیقح  زاین  یملع ، تکرح 

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

مایپ یاراد  هاگـشناد -  اب  شناد و  ملع و  اب  تسا  یونعم  یـشزرا  رما  کی  هک  داھج  قیفلت  و  هاگـشناد ، داـھج و  بیکرت -  نیا  هک  تسا  نیا  مداـقتعا  نم  یھاگـشناد  داـھج  دروم  رد 

هارمھ داھتجا  اب  داھج و  اب  تسا ؛ یداھج  ملع  امش  ملع  .دیلوغشم  اھامـش  هک  تسا  یراک  نامھ  نیا  تشاد ؛ یملع  داھج  زین  یداھج و  ملع  ناوت  یم هک  دھد  یم ناشن  تسا ؛

زا ی  هتـساخرب ملع  یداـھج و  ملع  نیا  دـیروایب ؛ تسد  هب ار  نآ  اـت  دـیور  یم ملع  لاـبند  تسین ؛ وس  نآ وـس و  نیا زا  ملع  ندـش  هیدـھ  یارب  نتـسشن  رظتنم  یرگ و  هزوـیرد تسا ؛

یاھدربن رد  روضح  شیاھنادیم  زا  یکی  دراد ؛ ییاھنادیم  .سدقم  الاو و  فدھ  کی  یارب  هزرابم  ینعی  داھج  .دیتسھ  داھج  لوغشم  امـش  یفرط  زا  .تسا  شالت  داھتجا و  تدھاجم و 

، دریگ یم ماجنا  هک  یتکرح  نیا  هک  تسا  نیا  داھج  قدـص  رد  کـالم  .دراد  مھ  قـالخا  نادـیم  دراد ؛ مھ  ملع  نادـیم  دراد ؛ مھ  تسایـس  نادـیم  .تسا  یناـھج  جـیار  ی  هناحلـسم
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، دوب یھلا  فدھ  تھج و  یاراد  یتقو  هک  یی ، هزرابم نینچ  کی  ینعی  داھج  .هزرابم  دوش  یم نیا  دوش ؛ یم هتشامگ  عناوم  نیا  ندودز  رب  تمھ  هک  دشاب  یعناوم  اب  هجاوم  رادتھج و 

یملع و تکرح  نیا  دنھاوخ  یمن هک  دراد  یتخـسرس  رایـسب  نانمـشد  حضاو  روط  هب امـش  راک  نیا  اریز  دینک ؛ یم یملع  ی  هزرابم امـش  .دنک  یم ادـیپ  مھ  سدـقت  ی  هبنج تقو  نآ

هعماج رد  ار  گنھرف  نیا  ام  میناوتب  هچرھ  .تسا  تکرح  یریگتمـس و  کی  تسا ؛ گنھرف  کی  هکلب  تسین ، داھن  کی  طقف  یھاگـشناد  داھج  نم  رظن  هب  اذـل  .دریگب  ماـجنا  یقیقحت 

.میا هدرب شیپ  رتشیب  یقیقح  لالقتسا  تزع و  یدنلبرس و  تمس  هب  ار  روشک  مینک ، راوتسا  رادیاپ و  ار  نآ  میھد و  شرتسگ 

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

روجأم و لاعتم  یادخ  شیپ  هَّللاءاش  نا دننک ، یم شالت  دنراد  روشک  یملع  لالقتسا  هار  رد  هک  یناسک  درادب ؛ دیؤم  درادب ؛ قفوم  ار  اھامش  ی  همھ هک  میھاوخ  یم لاعتم  دنوادخ  زا 

.دنشاب رت  قفوم زور  هبزور دندرک -  عورش  هَّللادمحب  زورما  شیاھناوج  هک  یقیقحت -  یملع و  تکرح  نیا  دربشیپ  رد  هَّللاءاش  نا ناریا  تلم  دنشاب و  قفوم 

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

شخب کی  زا  رتدوز  ایند  زا  یشخب  تسا -  دایز  رایسب  تسا ، نم  رظن  دروم  هک  یبلطم  رد  رامعتـسا  شقن  هک  رامعتـسا -  ی  هلأسم یگنھرف و  یعامتجا ، یـسایس ، طیارـش  رثا  رب 

رت هدنباتش زور  هبزور ار  هلیسو  نیا  تفر و  ولج  هب  درک و  هدافتسا  هدنباتش  ی  هلیسو نیا  زا  شخب  نیا  .درک  تکرح  یملع  یاھ  هلق تمس  هب  یا  هدنباتش ی  هلیـسو کمک  هب  رگید و 

یاھتفرشیپ ایند ، زا  شخب  نآ  نانکاس  .میناوارف  یاھتلاھج  هب  طاحم  یملع ، تفرشیپ  ی  همھ اب  ام  هک  یلاح رد  دیسر ؛ ملع  یاھدرواتـسد  هب  نآ ، یربراک  ندرب  الاب  اب  درک و  رتاناوت  و 

اھنآ زا  ای  دنسرب و  اھنآ  هب  دنا ، هدنام بقع  هک  ییاھروشک  هک  دنھدن  هزاجا  دنریگب و  ناشدوخ  رایتخا  رد  ار  ملع  هک  دش  نیا  ناش  یلک تسایس  مھ  دعب  دندرک و  یروآ  تفگش یملع 

.دیا هدینش یدایز  بلاطم  دنک ، ادیپ  زرد  ایند  طاقن  زا  یا  هطقن چیھ  هب  یتسیابن  اقلطم  هک  دراد  دوجو  هتفرشیپ  یاھیروآنف  زا  یخرب  یارب  هک  ییاھتیدودحم  زا  امش  امتح  دننزب ! ولج 

1381/09/07 نایوجشناد زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

فلتخم یاھ  هتشر رد  یجراخ  یلخاد و  یاھدایپملا  رد  تکرش  نابلطواد  هک  دینک  هظحالم  امش  .تسا  تفرشیپ  هب  ور  ام  یاھھاگشناد  رد  اھدادعتسا  ییافوکـش  یملع و  تکرح 

ییالاب مقر  نیا  دننک ؛ تکرـش  یـضایر  دایپملا  رد  ات  دندوب  بلطواد  هتـشذگ  لاس  رد  رفن  رازھدص  منکن ، هابتـشا  رگا  هک  دش  هداد  یـشرازگ  هدنب  هب  .دنتـسھ  شیازفا  هب  ور  یملع 

یاھدایپملا رد  ام  هیاپ ، مولع  رد  ای  .دنراد  رارق  لآ  هدـیا ِیلیـصحت  یـسرد و  تیعـضو  رد  رفنرازھ  لھچ  ًالقا  رفن ، رازھدـص  نیا  زا  هک  دـنتفگ  دنتـسھ ، هربخ  انـشآ و  هک  یناسک  .تسا 

میا هتشادن هتشر  نیا  زا  یا  هقباس چیھ  ام  ینعی  تسا ؛ یتادراو  دصرددص  ی  هتشر کی  هک  هنایار -  ی  هتـشر رد  ّیتح  .میوش  یم بوسحم  ایند  ّلوا  روشک  هد  وزج  هشیمھ  یناھج 

لاس دنچ  هدنب  .دندرک  یم راکنا  مھ  ار  دادعتـسا  نیمھ  هک  دراد  شقن  یریگ  لوصحم نیا  رد  یناریا  دادعتـسا  .مینک  بسک  یناھج  یاھدایپملا  رد  ار  الاب  یاھ  هبتر میا  هتـسناوت زین  - 

قباس رد  ّالاو  تسا ؛ ّدعتـسم  یناریا  هک  دندقتعم  همھ  الاح  تسا ! هدش  گنھرف  هب  لیدـبت  هزات  لاس  همھ  نیا  زا  سپ  نونکا  یناریا ؛» دادعتـسا  : » مشک یم دایرف  ّبترم  هک  تسا 

؛ تسین یفاک  اما  تسا ، لیخد  دادعتـسا  .دندرک  یم ءاقلا  اھنھذ  هب  هنوگ  نیا .درک » دیاب  دیما  عطق  یناریا  زا  دیآ ؛ یمنرب یراک  یناریا  زا  : » دـنتفگ یم دـندرک و  یم راکنا  مھ  ار  نیمھ 

ی هیآ نامدوخ  یارب  شا  همھ میریگب و  هدیدن  ار  نیا  ارچ  تسا ؛ یبوخ  دنور  دنور ، نیا  داتـسا و ....  ّتیریدـم ، یوس  زا  مھ  وجـشناد ،-  راک -  ی  هدـننک یوس  زا  مھ  هدـش ، مھ  شالت 

.هیضق یملع  ی  هبنج نیا ، میناوخب ؟ سأی 

1380/06/15 ناگربخ سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

نمـشد تالمح  جامآ  دراوم  زا  یکی  نیا ، .تسا  یمالـسا  تموکح  ی  ّهیرظن هطقن ، کی  .دنک  ادیپ  ینـشور  هب ار  هطقن  دنچ  دناوت  یم دـنک ، یم لئاسم  هب  ناسنا  هک  یحـضاو  هاگن  رد 

نیا .دوش  یم یرظن  یرکف و  مجاھت  تسا ، ماظن  ی  هصخاش تمالع و  هک  یمالـسا  ماظن  ی  هتـسجرب یاھـشخب  زا  یخرب  هب  ای  یـساسا و  نوناق  هب  ای  مالـسا ، ینابم  هب  ای  .تسا 

نمؤم رگا  تساھنآ ؛ نامیا  اب  مھ  مدرم  تردق  .تسا  مدرم  تردـق  هب  یمالـسا  ماظن  ی  هیکت دـندرک -  هراشا  نایاقآ  هک  روط  نامھ نوچ -  .تسین  رت  تیمھا مک یلمع  مجاھت  زا  مجاھت 

هتفرگ فدھ  ار  مدرم  خسار  داقتعا  نامیا و  هک  یزیچ  نیاربانب  .تفر  دھاوخ  نیب  زا  رورم  هب  عافد  نیا  ینابیتشپ و  نیا  دـش ، تسـس  نامیا  ی  هیاپ رگا  اما  درک ؛ دـنھاوخ  عافد  دنـشاب ،

ام باتع  باطخ و  .مینک  یمن رانکرب  تیلوؤسم  نیا  زا  ار  تلود  ام  هتبلا  .تسا  مزال  هنیمز  نیا  رد  یملع  تکرح  کی  .تسا  یرظن  راکیپ  راـک ، نیا  جـالع  .تفرگ  مک  تسد دـیابن  تسا ،

ار اھتیلوؤسم  نیرتمھم  زا  یکی  تلود  هرخالاب  .تسا  هدوب  تھج  نیمھ  رطاخ  هب  دنراد ، هدھع  رب  ار  یمسر  تاغیلبت  هک  ییاھھاگتـسد  داشرا و  ترازو  هب  زورما  ات  اھلاس  نیا  لوط  رد 

نکیل دنلوؤسم ؛ دنا ، هتـسباو یمالـسا  ماظن  هب  هک  یرنھ  یاھھاگتـسد  ی  همھ هک  نیاامک دراد ؛ هدھع  رب  ار  تیلوؤسم  نیا  زا  یمھم  شخب  امیـس  ادص و  هک  نیاامک دراد ؛ هدھع  رب 

نیا رد  دـیاب  هیملع  یاھ  هزوح تسا و  هیملع  یاھ  هزوح راک  رکف ، نیودـت  نییبت و  دـیلوت و  هرخالاب  .تفرگ  هیملع  یاھ  هزوح املع و  یاھتیلوؤسم  یفان  دـیابن  ار  یتلود  یاـھتیلوؤسم 

.دنوش نادیم  دراو  هنیمز 

1379/12/22 ریبکریما یتعنص  هاگشناد  نایوجشناد  خساپ  شسرپ و  هسلج  رد  تانایب 

، یقیقحت تاـناکما  هاگـشناد -  میخو  ِعاـضوا  هـک  تـسا  یدـنچ  یلو  دوـب ؛ روـشک  یاھھاگـشناد  نیرتـھب  ِّلوا  ی  هدر رد  یملع  یتعنـص و  ظاـحل  زا  کـینکت » یلپ  » هاگـشناد یناـمز 

.تسا هدرک  تخس  نایوجشناد  یملع  تکرح  یارب  ار  اضف  تنرتنیا و - ...  یھد ، سیورس

نیا هَّللاءاش  نا هک  مراودیما  نم  تساھنیمھ و  زین  اھنآ  یاھ  هغدغد دنتـشاذگ و  نایم  رد  نم  اب  ار  اھزیچ  نیمھ  هاگـشناد  نالوؤسم  .مدرک  ضرع  متبحـص  یادـتبا  رد  ار  هتکن  نیا  نم 

رب ار  نآ  هک  دراد  یزایتما  هچ  ًاعقاو  تسا ؛ یگنرف  ی  هملک کی  کینکت  یلپ هک  دیناد  یم .منک  یم هلگ  دنا ، هتـشون ار  همان  نیا  هک  یتسود  زا  نم  هتبلا  .دـننک  لح  جـیردتب  ار  تالکـشم 

«. ریبکریما هاگشناد   » دنیوگب نیا  زا  دعب  منک  یم شھاوخ  میھدب !؟ حیجرت  ریبکریما » یتعنص  هاگشناد  »

1375/02/12 روشک ناملعم  نارگراک و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ماـجنا روشک  نیا  یناداـبآ  تفرـشیپ و  یزاـسون و  یارب  یمالـسا و  یروھمج  روشک  ماـظن و  تمدـخ  رد  هک  یراـک  یگنھرف و  یملع و  تکرح  رھ  زورما  روـشک ! ناـّملعم  نارگراـک و 

شدصق دـھدب و  سرد  هملک  کی  ّملعم  کی  یمالـسا ، ناریا  رد  زورما  رگا  .تسین  هسردـم  نآ  هسردـم و  نیا  هناخراک و  نآ  هناخراک و  نیا  نیب  مھ  یقرف  .تسا  تدابع  کی  دریگ ، یم

تسا هنسح  کی  هملک ، کی  نیا  دنک ؛ تیبرت  یدرگاش  تسا -  یمالسا  ماکحا  ششخرد  تمظع و  ی  هصرع مالسا و  نیمزرس  زورما  هک  روشک -  نیا  هب  تمدخ  یارب  هک  دشاب  نیا 

.تسا هنسح  زا  راشرس  وا  زور  بش و  تفرگ ، ارف  زور  بش و  ار  وا  رگا  .دوش  یم هنسح  دص  دش ، هملک  دص  رگا  هک 

1374/09/29 ماظن نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

یلمع تکرح  کی  مالسلاوةالصلا ، هیلع مرکا  یبن تثعب  .تساھشزرا  میھافم و  نیرتفیرـش  نیرت و  هتـسجرب  تدالو  زور  .تسا  تیرـشب  خیرات  رد  زور  نیرتگرزب  اقیقحت  تثعب ،»  » زور

تثعب رد  هک  تسا  نیا  هلأسم  .دـناسرب  عماوج  عضو  حالـصا  یعاـمتجا و  یگدـنز  یلاـعت  هب  رگید  یوس  زا  و  یونعم ، یحور و  یدرف ، لاـمک  لزنمرـس  هب  وس  کـی  زا  ار  رـشب  اـت  دوب 

ی هظحل زا  .دوبن  درادـن ، تسد  رد  هار  نآ  رد  ار  مدرم  روما  مامز  یـسک  تسین و  نآ  رد  یورھر  هک  یقیرط  ی  هئارا کشخ و  میھافم  یدادـعت  طقف  دـش ، هیدـھ  مدرم  هب  هچنآ  ربمغیپ ،

.درک هلباقم  نآ  اب  دروخ و  هبرـض  مایپ  نیا  زا  لوا ، ی  هظحل زا  تیلھاج ، تفای و  ققحت  مایپ ، نیا  هب  نینمؤم  لمع  رد  ناـج و  حور و  رد  سپـس  راوگرزب و  نآ  دوخ  دوجو  رد  تثعب  نیا  لوا ،

.تسایبنا تثعب  تیصوصخ  نیا ،

1374/09/13 یوزوح ناگبخن  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یامظع تیزکرم  دعب  .تسا  ریخا  ی  هرود ات  ناراوگرزب  نیا  ی  هذـمالت و  رھاوج » بحاص   » و خیـش »  » سپـس و  یناھبھب » دـیحو   » موحرم ی  هذـمالت روضح  البرک و  فجن و  ی  هزوح جوا 

یخیرات و ریـس  نیا  لوصحم  هزوح ، نیا  .دراد  همادا  زورما  ات  دوش و  یم لقتنم  مق  هب  زاب  یدرجورب ،» هللاةـیآ   » موحرم دـعب  و  یریاـح » هللاةـیآ   » موحرم ی  هلیـسو هب  تھاـقف  ی  هزوح

.تسامش رایتخا  رد  زورما  تسا و  هدوب  هارمھ  ملع ، قیقحت و  ترجاھم و  اب  هک  تسا  یملع  میظع  تکرح  نیا  ی  همھ نیزگ  هدبز  لصحتسم و  هجیتن و 

1372/01/28 دیفم خیش  ی  هرازھ یناھج  ی  هرگنک هب  مایپ 

مالک هقف و  رد  لقن  لقع و  نایم  یقطنم  عمج  ی  هویش شنیرفآ 
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.تسا هعیش  یملع  تکرح  ی  هلسلسرس سسؤم و  ی  هباثم هب  ام  راوگرزب  خیش  تیصخش  بناوج  زا  دعب  نیموس  نیا 

.تسا هدوشگ  قودص  خیش  ییارگ  ثیدح  و  تخبون -  ینب  دننام  هعیش -  زا  نانآ  ناوریپ  هلزتعم و  قلطم  ییارگ  لقع  نایم  یی  هزات هار  ماقم  یلاع خیش  زین  اج  نیا رد 

هب هریغ ) یدـنھ و  یولھپ ، ینانوی ،  ) هناگیب یفـسلف  راکفا  نایرج  زا  یرجھ ) موس  نرق  طساوا  هب  یھتنم   ) یـسابع تفالخ  لوا  ی  هرود رخاوا  رد  ینعی  لازتعا  جاور  راگزور  رد  هلزتعم 

.تفرگ یم رارق  نومأم  صوصخب  ءافلخ  قیوشت  دروم  تدـشب  هلزتعم  شیارگ  نیا  مھ  هناگیب و  نایرج  نآ  مھ  ماگنھ ، نآ  رد  دـندوب و  رثأتم  تدـش  هب  نانآ  راـثآ  ی  همجرت مالـسا و  ملاـع 

یمالک و فراعم  هرـسکی  دنتـساوخ  یم هک  دوب  هعیـش  رد  هَّللاةمحر  قودـص  دـننام  هعیـش  نیثدـحم  تنـس و  لھا  رد  ثیدـح  باحـصا  تکرح  یطارفا ، ییارگ  لقع نیا  لمعلا  سکع

.دنمھفب ثیدح  هار  زا  ار  یداقتعا 

رصب عمس و  هدارا و  دننام  یراب  تافص  باب  رد  ًالثم  تسا ، ناوتان  دوش ، یم حرطم  مالک  ملع  رد  هک  یثحابم  ی  همھ مھف  زا  ًالقتـسم  لقع  هک  تسا  بلطم  نیا  تابثا  دیفم  گرزب  راک 

هیت رد  دورو  تسا ، العو ) ّلج  ) قح ترـضح  هب  طوبرم  هک  یداو  نیا  رد  شندش  دراو  ییاھنت  هب  دـھن و  ماگ  تسرد  تفرعم  یداو  رد  ناوت  یم هک  تسا  یحو  ددـم  هب  لقع  نآ ، لاثما  و 

رد هک  وا -  هب  قلعتم  ورملق  زا  لقع  ندرک  مورحم  دیفم ، راک  سپ  .دـنک  یم یھن  لاعتم  یادـخ  باب  رد  ملکت  زا  ار  یمدآ  هک  تسا  یتایاور  نامھ  نومـضم  عقاو  رد  نیا  و  تسا ، تلالض 

یارب لقع  قلاخ  هک  تسا  یدودح  نامھ  هب  لقع  ندرک  دودحم  لب  تسین ، هماع  توبن  ای  دیحوت  ای  یراب  دوجو  رب  لالدتسا  عناص و  تابثا  یداو  ینعی  تسین -  هار  ار  یحو  عمس و  نآ 

.دتفین یھارمگ  هب  ات  تسا  هدرک  نیعم  وا 

1370/02/21 هاپس ینیمز  یورین  ناھدنامرف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یھدنامرف و ی  هرود ات  یصصخت ، یاھ  هرود ات  یراد ، هجرد یرسفا و  یاھ  هرود زا  یـشزومآ ، یاھ  هرود نیا  .داد  شزومآ  هب  یدج  قیقد و  ًالماک  لکـش  کی  یتسیاب  هاپـس ، لخاد  رد 

رد یماظن  ِیملع  تکرح  تایبرجت  لوصحم  اھ ، هرود نیا  .تسوا  ی  هتـسیاش تسھ و  شدح  رد  هک  ار  یزیچ  نآ  سک  رھ  دننیبب ؛ جـیردتب  یتسیاب  هاپـس  یاھرداک  ی  همھ ار  داتس ،

اھنآ رد  ایند  هک  ار  یمولع  ی  هیقب کیناکم و  یمیـش و  یناسنا و  مولع  کـیزیف و  روط  هچ اـم  .ملع  داوم  ی  هیقب لـثم  تسا ؛ مزـال  ناـشدوجو  هک  تسا  ییاـھزیچ  تسا ؛ خـیرات  لوط 

هیحور و شوخ یبالقنا و  یبتکم و  یورین  کی  هک  امـش  .تخومآ  ار  اھنآ  دیاب  تسا و  روط  نامھ مھ  نیا  میزومآ ، یم هدـیاف  هب  رارقا  علو و  قوش و  اب  دراد ، یتایبرجت  هدرک و  تفرـشیپ 

.دیشاب ناھج  یاھشترا  دبسرس  لگ  ًاعقاو  ات  دینک ، هفاضا  دیاب  مھ  ار  نیا  تسا -  هدوبن  رادروخرب  اھنآ  زا  نونکات  یرگید  یورین  چیھ  هک  دیتسھ -  ناتدوخ  صاخ  یاھیگژیو  یاراد 

1368/09/29 بالط نایوجشناد و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

، میراد عالطا  ام  دـنا و  هدرک راک  اھتلم  لئاسم  یور  هک  یناسک  ی  همھ  ) دراد هک  یناشخرد  دادعتـسا  نیا  اب  یملع و  یخیراـت  ی  هقباـس نآ  اـب  ناریا ، تلم  هک  تسین  یفداـصت  نیا 

رایـسب نادنمـشناد  نتـشاد  اب  یمالـسا و  قیمع  ینغ  گنھرف  نآ  اب  و  تسا ) یرـشب  یاھدادعتـسا  طسوتم  زا  رتالاب  یدادعتـسا  یاراد  تلم ، نیا  هک  دنا  هتفگ ناریا  تلم  ی  هرابرد

شناد تامولعم و  تمس  هب  لعن  راھچ  ایند  هک  یلاس  هاجنپ  دص و  ای  لاس  تسیود  نیا  رد  نتسناد ، نتخومآ و  هب  یعیبط  ی  هقالع قوش و  دوجو  اب  یلاوتم و  یاھنرق  لوط  رد  گرزب 

.تسا هتفرگ  رارق  هداتفا  بقع یاھتلم  اھھورگ و  وزج  ناریا ، تلم  ناریا و  هدرک ، تکرح  ملع  یاھ  هلق و 

1368/03/23 نایوجشناد تعیب  مسارم  رد  تانایب 

هداعلا قوف شقن  تاقیقحت ، شقن  لیـصحت ، رانک  رد  .دننک  نیمـضت  نیمأت و  ار  روشک  یلمع  یملع و  ی  هدنیآ دننک و  تیبرت  ار  اھنآ  دیاب  مھ  دیتاسا  دـنناوخب و  سرد  بوخ  دـیاب  اھناوج 

.دنزادرپب نآ  هب  نالوؤسم  دیاب  هک  تسا  یمھم 

، نم یوجشناد  زیزع  نارھاوخ  ناردارب و  .درک  ییانتعا  یب نآ  هب  تشاگنا و  کچوک  ار  شـشقن  تفرگ و  مک  تسد  ار  نآ  دوش  یمن هک  تسا  ملع  سرد و  رـصنع  لوا ، رـصنع  نیاربانب ،

.دسرب شفادھا  هب  وا  دیراذگب  دیابن  .دـھاوخ  یم ار  نیا  نمـشد  .دـیآ  دوجو  هب  یللعت  فقوت و  کدـنا  اھنآ ، یملع  تکرح  رد  هک  دوش  بجوم  دـیابن  زیچ  چـیھ  .دـننک  هجوت  هتکن  نیا  هب 

.دشاب رگن  هدنیآ شخبدیما و  افوکش و  روشک  رد  یملع  تکرح  دیاب  نمشد ، تساوخ  مغر  یلع

1368/03/18 تما ماما  زا  لیلجت  رد  ناریا  فیرش  تلم  هب  مایپ 

لیطعت روشک و  یاھراک  ندیشک  دوکر  هب  دیآرد ، ارجا  ی  هلحرم هب  روشک  لخاد  رد  نئاخ ، رصانع  ی  هلیسو هب  دش  یم یعس  هک  نانمشد  یاھ  هئطوت زا  یکی  بالقنا ، یزوریپ  لیاوا  زا 

ی هئطوت نیا  هراومھ  مدرم ، یھاـگآ  یرایـشھ و  و  فیرـشلا ) هرـس سدـق ) ماـما ترـضح  ررکم  یاھرادـشھ  اـب  هناتخبـشوخ  .دوب  یلمع  یملع و  یروآون  شنیرفآ و  دـیلوت و  تکرح و 

.تسا هدیدرگ  یم یثنخ  تسا ، مومع  هافر  شیاسآ و  دض  رب  بالقنا و  یاھفدھ  نایز  هب  هک  زیمآ  تثابخ
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