
تلود  / ٠٨/١٣۶٨/٠۶ تئیھ  ىاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

نکیل دننادیم ؛ ار  نیا  مھ  مدرم  تسا و  روبع  ندش و  فرطرب  لباق  تسین و  یدایز  زیچ  نینموم ، یهدارا  تلم و  کی  یهدارا  ناسنا و  یهدارا  لباقم  رد  عناوم ، تالکـشم و 

هللااـشنا اـت  دـنھدن  جرخب  یگمیـسارس  هلجع و  دـننک و  کرد  ار  تالکـشم  نیا  یتسیاـب  مدرم  دـنکیم . داـجیا  یتالکـشم  راـک ، تلوھـس  تعرـس و  رد  هک  تسین  یکش 

اھـشخب زا  کی  رھ  نالووسم  زا  یلوقعم ، نامز  تشذگ  زا  دعب  دنراد  قح  مدرم  هتبلا ، دیھدب . ماجنا  رتمامت ، هچ  رھ  تردق  توق و  اب  ار  راک  دـیناوتب  امـش  روشک و  نالووسم 

مدرم هب  ار  نآ  یهجیتن  لوصحم و  دیناوتب  هک  دینک  میظنت  ییهنوگهب  ار  راک  دـیاب  دـینک . هدامآ  ییوگخـساپ  یارب  ار  ناتدوخ  دـیاب  تسیچ ؟ امـش  راک  یهجیتن  هک  دـننک  لاوس 

. دنرایشوھ رگباسح و  مدرم  دییوگ . زاب  ار  نآ  صیاقن  لیلد  دیھد و  ناشن 

یمالسا  / ١٣٧١/٠٣/٠٧ یاروش  سلجم  یهرود  نیمراھچ  راک  هب  زاغآ  تبسانم  هب  مایپ 

تراـظن زاستشونرـس ، تکرح  نـیا  رب  دـنکیم و  میـسرت  دـیامیپب ، دـیاب  روـشک  یهرادا  یارب  یمالـسا  تـلود  هـک  ار  یھار  دوـخ ، تاـبوصم  اـب  یمالـسا ، یاروـش  سلجم 

زا یکی  ماما و  یهتـسجرب  نارای  زا  یکی  تسایر  اب  رازگتمدـخ ، تلود  هک  زورما  تسین . رـسیم  نآ ، اب  یگنرکی  نواعت و  تلود و  زا  تیامح  اب  زج  هفیظو ، نیا  یادا  دـیامنیم .

. تسا هشیمھ  زا  رتیروف  رتنشور و  یاهفیظو  تدعاسم ، یھارمھ و  نیا  تسا ، لوغشم  تمدخ  هب  هدرک ، فرص  هار  نیا  رد  ار  دوخ  یناوج  رمع و  هک  بالقنا ، زاتمم  رـصانع 

دیاب لاح  همھ  رد  سلجم  دـنزادرپن . تسرد  یاـھلحهار  یهئارا  هنازوسلد و  داـقتنا  تراـظن و  یـسررب و  دـقن و  یهفیظو  هب  ناگدـنیامن ، هک  تسین  نآ  یاـنعم  هب  نخـس  نیا 

یار یوگخـساپ  دـیاب  ناگدـنیامن  دـنک . تراـظن  نآ  ندـش  هدومیپ  رب  دـیامنب و  روـما  ناـیرجم  هب  ار  تسار  هار  و  دـنک ؛ ظـفح  ار  دوـخ  لالقتـسا  ییارگقح و  تحارـص و  تیرح و 

. تسین لوبق  لباق  سکچیھ  زا  لھج ، هب  ارغا  یرگهنتف و  ینکشراک و  لاح ، نیا  اب  دنشاب . دنھدیم ، تلود  یاضعا  هب  هک  یدامتعا 

یگنھرف  / ١٣٧٨/٠٩/٢٣ بالقنا  یلاع  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

، میھدیم ماجنا  هک  ار  هچنآ  میناوتب  هک  تسا  نیا  هدمع  میھد . خساپ  میناوتب  میھد و  ماجنا  ار  نامهفیظو  میناوتب  همھ  ات  دنک  کمک  ام  هب  امـش و  هب  دنوادخ  هک  میراودـیما 

تسا یگرزب  تمعن  نیا  ( ١ «.) میعنلا نع  ذئموی  نلئـستل  مث  : » درک دھاوخ  لاوس  ام  زا  لاعتم  یادخ  داد . ار  اھنیا  خساپ  دیاب  هک  میـشاب  نیا  رکف  هب  دیاب  میـشاب ؛ وگخـساپ 

. میھدب باوج  میناوتب  هللااشنا  دیاب  درک ؛ دھاوخ  لاوس  نآ  زا  لاعتم  یادخ  اعطق  هک 

مدرم  / ١٣٧٨/١٢/١١ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

اب یهطبار  رد  تسام ؛ دوخ  یاھندرک  لمعدـب  انایحا  اھیلبنت و  اھیھاتوک و  اھتلفغ و  زا  لوا ، تسا : زیچ  ود  زا  اھیراتفرگ  یهشیر  میرادـن . یراتفرگ  مک  ناـمروشک  لـخاد  رد  اـم 

اھهنیمز اھهیام و  نیمھ  زا  هک  دنتسھ  ینانمشد  مود ، یهشیر  فلتخم . یاھھاگتسد  رد  مدرم  هب  ییوگخـساپ  اب  یهطبار  رد  ییارگلمجت ، اب  یهطبار  رد  یمومع ، لاوما 

. دننکیم یداصتقا  یهرصاحم  دنزادنایم ؛ یگتسد  ود  دننکیم ؛ فالتخا  داجیا  دننکیم ؛ دیدھت  دنریگیم ؛ گنت  مدرم  نیا  رب  دننکیم ؛ هدافتساوس 

ماظن  / ١٣٧٩/٠٩/١٢ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

هب یراک  چیھ  ظفاحادخ ؛ مھ  دـعب  دریگب ، مدرم  زا  ار  ییار  دـناشکب و  اھقودنـص  یاپ  هب  ار  یاهدـع  هرخالاب  دـنک و  لاجنج  تاغیلبت و  ناسنا  هک  تسین  نیا  طقف  یرالاسمدرم 

زاـب صاـخ ، یاـھھورگ  نـیمھ  یهراـبرد  تـسا . ییوگخــساپ  تبوـن  تـسا ؛ مود  یهـمین  تبوـن  درک ، ادـیپ  قـقحت  لوا  یهـمین  نـیا  هـکنآ  زا  دـعب  دـشاب ! هتــشادن  مدرم  راـک 

نم هب  وگن  دومرف : تسا . رتـشا  کـلام  یهماـن  نیمھ  رد  زاـب  هلمج  نیا  عاـطاف ؛» رمآ  رموم  ینا  نلوقت  ـال  : » دراد یبلاـطم  ناـیب  نیا  رد  مالـسلاوھالصلاهیلع  نینموملاریما 

؛ دـینک تعاطا  دـیاب  امـش  مھدیم و  روتـسد  ملووسم ، هدـنب  عاـطاف ؛» رمآ   - » ماهدـش تیلووسم  نـالف  بحاـص  نم  هدـش و  هداد  تیلووسم  نم  هب  هدـش ، هداد  تیروماـم 

نم برقت  و  : » دـنکیم رکذ  ار  رگید  تیـصوصخ  دـنچ  دـعب  تسا . نیمھ  زین  شعقاو  دـنکیم ؛ دوبان  بارخ و  ار  وت  لد  نیا  بلقلا ؛» یف  لاغدا  کـلذ  ناـف   - » نزن فرح  روطنیا 

نتـسناد و زیچ  همھ  روحم  ار  دوخ  وت و  نتفگ  نم  نم  یھاوخدوخ و  زا  مدرم  ینزب ، فرح  روطنیا  یتـقو  دـنکیم . کـیدزن  وـت  هب  ار  مدرم  دوـلآمشخ  تشگرب  نیا ، نتفلا ؛»

. دنوشیم دونشخان  هشیمھ  یارب  ندوبن ، لئاق  دوخ  یارب  یتیلووسم 

ریبکریما  / ١٣٧٩/١٢/٢٢ یتعنص  هاگشناد  نایوجشناد  خساپ  شسرپ و  هسلج  رد  تانایب 

ار یدارفا  نـم  ارچ  هـکنیا  اـما  دـنھدب . باوـج  دـیاب  دنتـسھ و  وگخـساپ  ناـشدوخ  یاـھتیلووسم  نوناـق و  لـباقم  رد  هـمھ  درادـن . نـینھآ  تینوـصم  سک  چـیھ  نـم ، رظن  زا 

هک دنتـسھ  ییاھـشخب  روشک ، یاھـشخب  نیرتشیب  نیرتمھم و  تسین . یربھر  یهدھع  هب  دارفا ، نتـشامگ  منکیم . لمع  نوناق  قبط  هک  تسا  نیا  خـساپ  مرامگیمن ؛

رگا هک  دراد  ینوناـق  لاور  زاـب  مھ ، اـھنآ  هب  ضارتـعا  دوش . لـمع  لاور  نآ  دـیاب  دراد ؛ دوـجو  یلاور  نوناـق ، قـبط  تسین . یربـھر  اـب  اـھنآ  سار  رد  دارفا  نتـشامگ  تیلووـسم 

. درک دروخرب  وا  اب  دیاب  هنوگچ  دش ، تباث  نیا  تشاد و  یراکمک  یلووسم 

تلود  / ٠۵/١٣٨٠/٠۶ تایھ  یاضعا  یروھمج و  سیئر  رادید  رد  تانایب 

میوگب مھاوخیم  مورب ؛ رتالاب  مدق  کی  نیا  زا  مھاوخیم  نم  دراد . یلومعم  لاور  کی  نوناق ، سلجم و  لباقم  رد  ندوب  وگخساپ  تسا . ندوب  وگخـساپ  ام ، مراھچ  تحیـصن 

ار مادقا  نآ  ارچ  دیدرک ، ار  یراذگهیامرـس  نیا  ارچ  دندیـسرپ  امـش  زا  رگا  دیـشاب . هتـشاد  یاهدننکعناق  هیجوت  لالدتـسا و  نآ  یارب  هک  دشاب  یروط  دـیاب  دـینکیم ، یراک  رھ 

وگخـساپ دیـشاب . هتـشاد  لالدتـسا  امـش  اما  دندنـسپن ؛ ار  نآ  همھ  دشاب و  طلغ  لالدتـسا ، نآ  تسا  نکمم  هتبلا  لالدتـسا . نیا  اب  دییوگب  دیدرکن ، ار  مادقا  نآ  ارچ  دیدرک ،

. نیا ینعی  ندوب ،

موشیم ماهدش و  گرزب  یاھراک  دراو  مرادن و  همھاو  الصا  گرزب  یاھراک  زا  متسھ و  یتارجاب  مدآ  مدوخ  هدنب  اقآ ، هن  دیریگیم ! ناریدم  زا  ار  تارج  امش  دنیوگیم  یاهدع 

، ریخن منادیم . ار  وا  ردق  منکیم و  شنیـسحت  ملد  رد  دورب ، ولج  ات  دیآیم  قوش  هب  میظع  راک  یهدھاشم  اب  هک  منیبب  مھ  ار  یمدآ  رھ  مربیم . تذل  مھ  تارجاب  مدآ  زا  و 

شراـک درادـن . تارج  شدوخ  درادـن ، لالدتـسا  هک  یریدـم  نآ  اـما  دراد ؛ تارج  تسھ ، لالدتـسا  شراـک  تشپ  هک  یریدـم  نآ  اـھتنم  میریگب ؛ ار  اھریدـم  تارج  میھاوخیمن 

. تسانعم نیا  هب  ندوب  وگخساپ  دنکیم . بارخ  عیاض و  ار  راک  مھ  رخآ  بقع ؛ مدق  کی  ولج ، مدق  کی  تسا ؛ یرخا » رخوی  الجر و  مدقی  »

یتشھب  / ١٣٨٢/٠٢/٢٢ دیھش  هاگشناد  نایوجشناد  خساپ  شسرپ و  هسلج  رد  تانایب 

. هناگیب روشک  کی  هن  دشاب ، شروشک  تالکشم  یوگخساپ  دیاب  دوخ  روشک ، ربھر  دیزادنین . هراچیب )! یاکیرما   ) یجراخ یاھورین  ندرگ  هب  ار  تالکشم  یهمھ 

هب سک  رھ  تسا . هدرک  صخشم  ار  ییوگخساپ  نیزاوم  مھ  نوناق  تسین ؛ نیا  رد  یکش  تسا و  روطنیمھ  هتبلا  دشاب ، روشک  تالکشم  یوگخساپ  دیاب  ربھر  هکنیا  اما 

قبط یربھر  دیشاب . هتشاد  هجوت  ار  نیا  دراد ؛ قرف  روشک  ییارجا  تیریدم  اب  بالقنا  تیریدم  تیلووسم  هتبلا  دشاب . وگخساپ  دیاب  تسوا ، تارایتخا  یهزوح  هک  هزادنا  رھ 

هک بـالقنا -  تیریدـم  اـھتنم  تسا ، هناـگهس  یاوق  یهدـھع  هب  ییارجا  تیلووسم  حلـسم . یاـھورین  یهنیمز  رد  زج  درادـن ؛ ییارجا  تیلووسم  روشک  رد  یـساسا  نوناـق 

هار دروخن و  ار  نمشد  بیرف  دوشن ؛ فرصنم  فرحنم و  اھنامرآ  زا  ماظن  بالقنا و  دشاب  بظاوم  دیاب  دراد ؛ ار  ماظن  بالقنا و  یریگتھج  ظفح  تیلووسم  دشاب -  یربھر  نامھ 

« نالوئسم ييوگخساپ   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 6هاگياپ  هحفص 1 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2170
http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=2620
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=9617
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2997
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3039
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=7585
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3079
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3177
http://farsi.khamenei.ir


لمع دوخ  تیلووسم  قبط  دـیاب  دراد ، یتیلووسم  سک  رھ  تسا و  ییارجا  نـالووسم  یهدـھع  هب  ییارجا  تیلووسم  تسا . یربھر  یاـھتیلووسم  اـھنیا  دورن ؛ یـضوع  ار 

یربھر هک  تسا  ییاھراک  اھنیا  نک ؛ یروطنآ  دیوگب  یـضاق  نالف  ریزو و  نالف  روھمج و  سیئر  هب  ای  نک ؛ یروطنیا  دیوگب  یناگرزاب  ای  داصتقا  ترازو  هب  دیآیمن  یربھر  دنک .

رب مھ  سک  رھ  دنک ؛ تکرح  هدـش  صخـشم  یاھتیلووسم  اب  ینوناق و  لاور  قبط  دـیاب  تکلمم  تحلـصم . قح و  فالخ  رب  مھ  تسا ، نوناق  فالخ  رب  مھ  دوش ؛ دراو  دـیابن 

. تسا نشور  الماک  بلطم  نیاربانب  درک . راتفر  دیاب  نوناق  قبط  مھ  نآ  اب  هک  تشاد  دھاوخ  یاهجیتن  هلابند و  هعبت ، هرخالاب  درک ، راتفر  شتیلووسم  فالخ 

لاس ١٣٨٣  / ١٣٨٣/٠١/٠١ زاغآ  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

یارب ار  ییهتسیاش  راک  هچ  گرزب و  تمدخ  هچ  هتفای ، نایاپ  ای  تسا  نتفای  نایاپ  لاح  رد  هک  یتیلووسم  نارود  رد  هک  دنھدب  شرازگ  مدرم  هب  فلتخم  یاھـشخب  نالووسم 

نینچمھ دناهدروآ و  نابز  رب  دوخ  راک  راعـش  ناونع  هب  هک  ار  هچنآ  هک  دنھد  خساپ  مدرم  هب  یمالـسا  یاروش  سلجم  هیئاضق و  یهوق  رازگتمدـخ ، تلود  دـناهداد . ماجنا  مدرم 

دنیوگب مدرم  هب  یمالـسا  یاروش  سلجم  هیئاضق و  یهوق  یتلود و  نالووسم  دناهدیـشخب . ققحت  هنوگچ  تسا ، هدوب  اھلاس  نیا  رد  یربھر  یهدـمع  تاـبلاطم  هک  ار  هچنآ 

تـضھن یارب  تساھنیا -  هعماج  رد  یعقاو  حالـصا  هک  هعماج -  رد  ضیعبت  داسف و  رقف و  عفر  تلادع و  رارقتـسا  یارب  ملع ، دیلوت  یارب  ناریا ، تلم  مومع  هب  تمدخ  یارب  هک 

نیا رد  انئمطم  تسا . ناریا  تلم  هب  هوق  هس  ییوگخـساپ  لاـس  لاس ٨٣ ، عقاورد  دناهداد . ماجنا  ار  ییهدـمع  تامادـقا  هچ  داسف ، اب  هزرابم  تضھن  یارب  یھاوختلادـع و 

نالووسم ییوگخساپ ، نیا  رد  دش . دھاوخ  هتفگ  مدرم  هب  تسا ، هتفرگ  ماجنا  هک  یگرزب  تامدخ  دش و  دھاوخ  نشور  مدرم  یارب  یرایسب  نیریش و  قیاقح  ییوگخساپ ،

دـیدج و یاھهرود  عورـش  رظتنم  اھهاگتـسد ، درکلمع  اب  رتشیب  ییانـشآ  اب  مھ  مدرم  درک و  دـنھاوخ  فرطرب  ار  اھنآ  هک  درب ، دـنھاوخیپ  دوخ  راک  رد  یـصقاون  اھدوبمک و  هب 

یور شیپ  هچ  دننکب و  دیاب  هچ  هک  دننادیم  دناهدرک و  هچ  هک  دننادیم  مدرم ، داحآ  نالووسم و  زین  تلود و  تلم و  هتبلا  دوب . دنھاوخ  دـیدج  یاھتیلووسم  دـیدج و  یاھراک 

. تساھنآ
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. تـسھ مـھ  دوـخ  هـب  ییوگخـساپ  هکناـنچمھ  تـسھ ؛ مـھ  ادـخ  هـب  ییوگخـساپ  عـقاو  رد  نـیا  تـسا . مدرم  هـب  ماـظن  نـالووسم  ییوگخـساپ  لاـس  اـم  رظن  زا  لاـسما 

وا اـیلوا  مھ  دـناوخیم ، وا  دوخ  مھ  دـناوخیم -  ار  دوـخ  یهماـنراک  یلیـصحت  لاـس  ناـیاپ  رد  هک  یزوـمآشناد  لـثم  تسا ؛ یناوخهماـنراک  عوـن  کـی  عـقاو  رد  ییوگخـساپ ،

دـنکیم و قیوشت  راـک  نیا  یهمادا  هب  ار  وا  تسوا ، یدنـسرخ  یهیاـم  هک  ییهرمن  دسانـشیم ؛ مھ  ار  دوـخ  فعـض  طاـقن  دسانـشیم ، ار  دوـخ  توـق  طاـقن  دـنناوخیم - 

عوـمجم تسا و  زوـمآشناد  کـی  لدـعم  دـب ، بوـخ و  یاـھهرمن  عوـمجم  دـیامنیم . راداو  یگتـسکشرس  نیا  ناربـج  هب  ار  وا  تـسوا ، یگتـسکشرس  یهیاـم  هـک  ییهرمن 

هتبلا هن . ای  دـناهدمآرب  نازومآشناد  دربشیپ  یهدـھع  زا  سـالک  نیا  ناگدـننکهرادا  اـیآ  هکنیا  یهدـنھدناشن  تسا و  سـالک  نیا  لدـعم  سـالک ، کـی  نازومآشناد  یاھلدـعم 

راداو رکف  هب  ار  هسردم  نارادماھـس  هن ؛ ای  تسھ  یدـمآراک  یهسردـم  هسردـم ، نیا  هک  دـنکیم  مولعم  دـھدیم ؛ لیکـشت  ار  هسردـم  لدـعم  مھ  اھـسالک  لدـعم  عومجم 

. دنریگیم میمصت  و  هن ؛ ای  دناهدمآرب  هدھع  زا  بوخ  هسردم ، نیا  ناگدننکهرادا  هک  دنھدیم  صیخشت  دنمھفیم ؛ دنکیم ؛
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تبثم و طاقن  هکنیا  ینعی  تاحالصا  میراد . جایتحا  تاحالصا  هب  مھ  ام  تساھزاین ؛ نیرتیرورـض  وزج  ییهعماج  رھ  یارب  تاحالـصا  تسا ؛ مزال  یماظن  رھ  یارب  تاحالـصا 

صالخااب لماوع  دـش و  قفوم  تشادرب و  ار  نآ  نیزاغآ  دـنلب  مدـق  بالقنا  هک  تسا  یزیچ  نامھ  نیا  مینک . لیدـبت  تبثم  طاـقن  هب  ار  یفنم  طاـقن  مینک و  تسرھف  ار  یفنم 

تاحالـصا نیا ، دناهتـشاد . مھ  یگرزب  یاـھتیقفوم  دـناهدرک و  راـک  نیا  یارب  ار  ناـشدوخ  شـالت  یهمھ  فلتخم  یاھهاگتـسد  رد  لاـس  جـنپوتسیب  نیا  لوـط  رد  بـالقنا 

لیدبت ماظن و  رییغت  ینعی  اھنآ ، رظن  زا  تاحالصا  دناهتفرگ و  فدھ  ار  ماظن  لصا  راتخاس  رییغت  بالقنا ، ماظن و  نیا  نانمشد  هتبلا  تسا . یمالسا  تاحالـصا  تسا ؛ یبالقنا 

. دوشیم روشک  یاھهاگتـسد  یهمھ  لماش  هملک ، یقیقح  یانعم  هب  تاحالـصا  ربکتـسم . یاھنمـشد  یهدرپسرـس  هتـسباو و  ماظن  کی  هب  یمالـسا  یروھمج  ماـظن 

ماظن و فادھا  تھج  رد  همھ  دنریگب و  رارق  هنافصنم  دقن  دروم  دیاب  روشک  یاھهاگتسد  یهمھ  دنادب ؛ یلاخ  بیع  زا  نوصم و  دقن  داقتنا و  زا  ار  دوخ  دیابن  یھاگتـسد  چیھ 

همھ تساھنآ ، شود  رب  یمھم  یاھتیلووسم  دنتـسھ و  روشک  رد  هک  ییاھهاگتـسد  ریاس  هییاضق و  یهوق  سلجم ، تلود ، دـننک . حالـصا  ار  دوخ  راتفر  نآ ، بوچراـھچ  رد 

؛» تعطتـسا اـم  حالـصالا  ـالا  دـیرا  نا   » هک تسا ، مالـسا  رظن  دروم  ماـظن  حالـصا  یقیقح  یاـنعم  نیا ، ییوگخـساپ . حالـصا و  دـقن ، دنتـسھ ؛ یلک  یهدـعاق  نیا  لومـشم 

. تسا یعقاو  حالصا  یانعم  نیا  دنربب ؛ نیب  زا  روشک  رد  ار  داسف  ینعی  دننک ؛ حالصا  دنناوتیم  ات  هکنیا  زا  دوب  ترابع  ناربمغیپ  راک  یهمھ  دندومرفیم . ار  نیا  ناربمغیپ 

، تسین تلود  هعومجمریز  هچنآ  هچ  تسا ، تلود  هب  طوبرم  هچنآ  هچ  روشک -  یگنھرف  یاھهاگتـسد  دـیاب  دـشاب . هتـشاد  دوجو  هملک  حیحـص  یاـنعم  هب  دـیاب  ییوگخـساپ 

تیموـمع یبـالقنا و  یمالـسا و  گـنھرف  ندرک  روراـب  ـالتعا و  یارب  ار  یریبادـت  هچ  نانمـشد  یگنھرف  یهدرتـسگ  مجاـھت  لـباقم  رد  هک  دـننک  نشور  امیـس -  ادـص و  لـثم 

رقف و ندرک  فرطرب  یتاقبط ، فاکـش  ندرک  رپ  روشک ، داصتقا  ندرک  روراب  یارب  هک  دننک  نایب  مھ  یداصتقا  یاھهاگتـسد  دناهتـسب . راکهب  نآ  یهتـسجرب  طاقن  هب  ندیـشخب 

هک روشک -  یملع  یاھهاگتـسد  دناهداد . ماجنا  یـشالت  هچ  نآ ، عیـسو  قطانم  یهمھ  رد  یدابآ  لباق  تکربرپ و  روشک  نیا  ندرک  دابآ  روشک و  مورحم  تاقبط  زا  تیمورحم 

لئاسم نیا  هزوح  هاگشناد و  زا  ام  هک  راکفا -  براضت  یملع و  یشیدنادازآ  ملع ، دیلوت  یارب  هک  دننک  صخـشم  دنروشک -  یهیملع  یاھهزوح  اھهاگـشناد و  رد  نآ  ناریدم 

یزرواشک هاگتـسد  یتعنـص و  یاھهاگتـسد  دنھد . ماجنا  یتسیاب  ار  یرگید  یاھراک  هچ  دناهتفر و  شیپ  ردقچ  دناهداد ؛ ماجنا  ار  یگرزب  راک  شالت و  هچ  میدرک -  هبلاطم  ار 

دوخ یاوام  اجلم و  ار  هییاضق  یهوق  اتقیقح  روشک  نامولظم  هکنیا  یارب  ناـمولظم و  قح  قاـقحا  یارب  هک  دـھد  حیـضوت  روشک  یهییاـضق  یهوق  دـنھد . حیـضوت  مھ  روشک 

رما رد  هک  دنک  صخـشم  دراد ، هدھعرب  ار  تراظن  یراذگنوناق و  یهدمع  یهفیظو  ود  هک  هننقم  یهوق  تسا . هداد  ماجنا  ار  ییاھراک  اھـشالت و  هچ  دـنربب ، هانپ  نآ  هب  دـننادب و 

رب تراظن  رما  رد  هک  دنک  صخـشم  هوق  نیا  نینچمھ  تسا ؛ مزال  روشک  یقیقح  حالـصا  لیھـست  یارب  هک  دـننراذگب  ار  ینیناوق  ات  هداد  ماجنا  ار  ییاھـشالت  هچ  یراذـگنوناق 

. تسا هدناسر  ماجنا  هب  ار  یشالت  هچ  اھنآ  لمع  تحص  زا  تبقارم  اھهاگتسد و 
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، دـیایب ناشـشوخ  یزیچ  رھ  زا  اھیـضعب  تسا . یمالـسا  موھفم  کی  تسین ؛ یبرغ  موھفم  کـی  ییوگخـساپ  تسا ، ییوگخـساپ  لاـس  لاـسما  میدرک  ضرع  اـم  هکنیا 

. تسا تیلووـسم  ناـمھ  نـیا  تـسا ؛ یمالـسا  تـقیقح  کـی  ییوگخـساپ  هـن ، دـننک . بوـسنم  یبرغ  تیندـم  راـکفا و  یاـھهدروارف  هـب  ییهنوـگهب  ار  نآ  دـننکیم  یعس 

ساسا رب  هنالقاع و  دوب ؛ هچ  ریثاتتحت  وا  یریگمیمـصت  راتفگ و  راتفر و  دنیبب  دـنک ، لاوس  دوخ  زا  لوا  یهجرد  رد  تسھ ، هک  ییهبترم  رھ  رد  یناسنا  رھ  ینعی  تیلووسم ،

هب تسناوت  دھاوخ  دیوگ ، خساپ  دوخ  نوردنا  یادن  هب  دنک و  مارآ  ار  دوخ  نادجو  تسناوت  ناسنا  رگا  دوب . یصخش  ضارغا  تاوھـش و  یارب  هناھاوخدوخ و  ای  دوب ، یراگزیھرپ 

 - دھد صیخشت  دسانشب و  دنیبب ، دناوتیم  هک  دیراد -  امش  هک  یمـشچ  نیمھ  الووسم .» هنع  ناک  کئلوا  لک  داوفلا  رـصبلاو و  عمـسلا  نا  . » دشاب وگخـساپ  مھ  نارگید 

دناوتیم هک  دـیراد -  هک  یبـلق  نیمھ  دـھد -  رارق  ریثاـت  تحت  ار  امـش  حراوج  دـنک و  لـقتنم  امـش  لد  هب  دونـشب و  ار  قـح  نخـس  دـناوتیم  هک  دـیراد -  هک  یـشوگ  نیمھ 

اھنیا لـباقم  رد  ار  امـش  لاـعتم  یادـخ  هک  تسا  ییهلیـسو  دوشیم - ) ریبـعت  بلق »  » هب ناـسنا  یعقاو  تیوھ  زا  هک   ) دـنک باـختنا  ار  هار  دریگب و  میمـصت  دـنک ، ساـسحا 

میریگب و میمصت  میتساوخ  میونشب ؟ میتساوخ  مینیبب ؟ میتساوخ  ایآ  میدرک ؟ تقد  ایآ  میدید ؟ ایآ  میدید ؛ هچ  دوخ  مشچ  اب  میھد  باوج  دیاب  ام  یهمھ  دنادیم . وگخساپ 

اھناسنا یگدنز  زا  یعیسو  یهطیح  هک  یـسک  هتبلا  دیلووسم . امـش  یهمھ  هتیعر ؛» نع  لووسم  مکلک  عار و  مکلک  : » دومرف تسا . ییوگخـساپ  نامھ  نیا  مینک ؟ لمع 

یربھر دوخ  زا  هناگهس ، یاوق  روشک ، یهیاپ  دنلب  نالووسم  متفگ  نم  اذل  تسا ؛ رتشیب  تبسن  نامھ  هب  شتیلووسم  دریگیم ، رارق  ریثات  تحت  وا  میمـصت  نابز و  ملق و  اب 

نیا دناهتفرگ ؛ هک  یمیمصت  دناهدروآ و  نابز  رب  هک  ینخس  یوگخساپ  دوخ ، میمصت  یوگخساپ  دوخ ، راک  یوگخساپ  دنـشاب ؛ وگخـساپ  دیاب  همھ  ناریدم ، نارومام و  داحآ  ات 

دیاب فرح  نیا  لباقم  رد  دنادب  رگا  دنزب ، یفرح  دھاوخیم  یتقو  ناسنا  رھ  میـشاب . دـنبیاپ  نآ  هب  دـیاب  همھ  تسا و  یمالـسا  تقیقح  کی  نیا  تسا ؛ ییوگخـساپ  یانعم 

« نالوئسم ييوگخساپ   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 6هاگياپ  هحفص 2 
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لمع دریگب و  میمصت  دھاوخیم  یتقو  ناسنا  دز . دھاوخ  فرح  یرگید  روط  تسین ، وگخـساپ  تسا و  نانعلاقلطم  دنادب  رگا  اما  دز ؛ دھاوخ  فرح  روطکی  دشاب ، وگخـساپ 

تساوخزاب هب  ار  وا  دوشیمن و  لاوس  وا  زا  تسا و  نانعلاقلطم  هن ، دنک  ساسحا  رگا  اما  دنکیم ؛ لمع  روطکی  دوب ، دھاوخ  وگخـساپ  دوخ  مادقا  لباقم  رد  دنادب  رگا  دنک ،

تھج نیمھ  هب  تسا و  مرتحم  تلع  نیمھ  هب  تیلووسم  میشاب . دوخ  یریگمیمـصت  ندز و  فرح  بقارم  دیاب  یلیخ  نالووسم  ام  دنکیم . لمع  یرگید  روط  دنـشکیمن ،

لووسم ار  دوخ  صخـش  نیا  رگا  دـنکیم . لوبق  وا  هک  دراد  دوجو  تیلووسم  زا  ییاـیند  وا  یریگمیمـصت  راـک و  رـس  تشپ  نوچ  دـنلئاق ؛ مارتـحا  لووسم  یارب  مدرم  هک  تسا 

. دوشیم لکشم  زیچ  همھ  تسنادن ، لووسم  رگا  اما  تسھ ؛ مھ  مارتحا  میرکت و  نیا  یهتسیاش  اعقاو  تسناد ،
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، دـیایب ناشـشوخ  یزیچ  رھ  زا  اھیـضعب  تسا . یمالـسا  موھفم  کی  تسین ؛ یبرغ  موھفم  کی  ییوگخـساپ  تسا ، ییوگخـساپ  لاس  لاـسما  میدرک  ضرع  اـم  هک  نیا 

. تسا تیلووـسم  ناـمھ  نیا  تسا ؛ یمالـسا  تقیقح  کـی  ییوگخـساپ  هن ، دـننک . بوـسنم  یبرغ  تیندـم  راـکفا و  یاـھ  هدروارف  هب  یی  هنوـگ  هب  ار  نآ  دـننک  یم  یعس 

رب هنـالقاع و  دوب ؛ هچ  ریثاـت  تحت  وا  یریگ  میمـصت  راـتفگ و  راـتفر و  دـنیبب  دـنک ، لاوـس  دوـخ  زا  لوا  یهجرد  رد  تسھ ، هک  یی  هبترم  رھ  رد  یناـسنا  رھ  ینعی  تیلووـسم ،

دھاوخ دـیوگ ، خـساپ  دوخ  نوردـنا  یادـن  هب  دـنک و  مارآ  ار  دوخ  نادـجو  تسناوت  ناسنا  رگا  دوب . یـصخش  ضارغا  تاوھـش و  یارب  هناھاوخدوخ و  ای  دوب ، یراگزیھرپ  ساسا 

دسانشب و دنیبب ، دناوت  یم  هک  دیراد -  امـش  هک  یمـشچ  نیمھ  (. ١ «) الووسم هنع  ناک  کئلوا  لک  داوفلا  رـصبلاو و  عمـسلا  نا  . » دشاب وگخـساپ  مھ  نارگید  هب  تسناوت 

یم هک   - دیراد هک  یبلق  نیمھ  دھد - رارق  ریثات  تحت  ار  امش  حراوج  دنک و  لقتنم  امش  لد  هب  دونشب و  ار  قح  نخس  دناوتیم  هک   - دیراد هک  یشوگ  نیمھ  دھد -  صیخشت 

اھنیا لباقم  رد  ار  امـش  لاعتم  یادخ  هک  تسا  یاهلیـسو  دوش -) یم  ریبعت  بلق »  » هب ناسنا  یعقاو  تیوھ  زا  هک   ) دنک باختنا  ار  هار  دریگب و  میمـصت  دنک ، ساسحا  دـناوت 

میریگب میمصت  میتساوخ  میونـشب ؟ میتساوخ  مینیبب ؟ میتساوخ  ایآ  میدرک ؟ تقد  ایآ  میدید ؟ ایآ  میدید ؛ هچ  دوخ  مشچ  اب  میھد  باوج  دیاب  ام  یهمھ  دناد . یم  وگخـساپ 

یگدنز زا  یعیـسو  یهطیح  هک  یـسک  هتبلا  دیلووسم . امـش  یهمھ  ٢ ؛) «) هتیعر نع  لووـسم  مکلک  عار و  مکلک  : » دوـمرف تسا . ییوگخـساپ  ناـمھ  نیا  مینک ؟ لـمع  و 

زا هناگ ، هس  یاوق  روشک ، یهیاپ  دـنلب  نالووسم  متفگ  نم  اذـل  تسا ؛ رتشیب  تبـسن  نامھ  هب  شتیلووسم  دریگ ، یم  رارق  ریثات  تحت  وا  میمـصت  نابز و  ملق و  اب  اـھناسنا 

هک یمیمصت  دنا و  هدروآ  نابز  رب  هک  ینخس  یوگخساپ  دوخ ، میمصت  یوگخساپ  دوخ ، راک  یوگخـساپ  دنـشاب ؛ وگخـساپ  دیاب  همھ  ناریدم ، نارومام و  داحآ  ات  یربھر  دوخ 

لباقم رد  دنادب  رگا  دنزب ، یفرح  دھاوخ  یم  یتقو  ناسنا  رھ  میشاب . دنبیاپ  نآ  هب  دیاب  همھ  تسا و  یمالـسا  تقیقح  کی  نیا  تسا ؛ ییوگخـساپ  یانعم  نیا  دنا ؛ هتفرگ 

دھاوخ یم  یتقو  ناسنا  دز . دـھاوخ  فرح  یرگید  روط  تسین ، وگخـساپ  تسا و  ناـنعلا  قلطم  دـنادب  رگا  اـما  دز ؛ دـھاوخ  فرح  روط  کـی  دـشاب ، وگخـساپ  دـیاب  فرح  نیا 

یمن لاوس  وا  زا  تسا و  نانعلا  قلطم  هن ، دنک  ساسحا  رگا  اما  دنک ؛ یم  لمع  روط  کی  دوب ، دھاوخ  وگخـساپ  دوخ  مادـقا  لباقم  رد  دـنادب  رگا  دـنک ، لمع  دریگب و  میمـصت 

تلع نیمھ  هب  تیلووسم  میـشاب . دوخ  یریگ  میمـصت  ندز و  فرح  بقارم  دـیاب  یلیخ  نالووسم  ام  دـنک . یم  لمع  یرگید  روط  دنـشک ، یمن  تساوخزاـب  هب  ار  وا  دوش و 

. دـنک یم  لوبق  وا  هک  دراد  دوجو  تیلووسم  زا  ییایند  وا  یریگ  میمـصت  راـک و  رـس  تشپ  نوچ  دـنلئاق ؛ مارتحا  لووسم  یارب  مدرم  هک  تسا  تھج  نیمھ  هب  تسا و  مرتحم 

. دوش یم  لکشم  زیچ  همھ  تسنادن ، لووسم  رگا  اما  تسھ ؛ مھ  مارتحا  میرکت و  نیا  یهتسیاش  اعقاو  تسناد ، لووسم  ار  دوخ  صخش  نیا  رگا 

یمالسا  / ١٣٨٣/٠٣/٠۶ یاروش  سلجم  یهرود  نیمتفھ  راک  هب  زاغآ  تبسانم  هب  مایپ 

یهخرچ ندش  ناور  ینارگ ، اب  هلباقم  مروت و  راھم  مورحم ، قطانم  زا  تیمورحم  ندودز  یلام ، داسف  اب  هزرابم  لاغتشا ، دیـسانشیم ؛ ار  مدرم  یقیقح  تابلاطم  اھزاین و 

نیا نیرتهتـسجرب  رامـش  رد  یتموکح ، نالوئـسم  ییوگخـساپ  یریذـپ و  تیلوئـسم  قیقحت ، ملع و  نتفای  قنور  قـالخا ، گـنھرف و  یـالتعا  شرتسگ و  یناـسر ، تمدـخ 

، هاوخدب هناگیب و  یاھیچتاغیلبت  تسد  یهتخاس  موھوم و  یاھزاین  دزاسیم . ققحم  ار  هعـسوت  تفرـشیپ و  نکمم و  ار  یعامتجا  تلادع  هک  تسا  اھنیا  تسا و  اھزاین 

هاگنآ هفیظو  نیا  لاـمک  تسا . سلجم  رگید  مھم  یهفیظو  یلدـمھ ، یراـکمھ و  یهیاـپ  رب  رگید  یاوق  اـب  یقطنم  طاـبترا  . دنیـشنب یقیقح  یاھهتـساوخ  نیا  یاـجب  دـیابن 

. ددرگ هارمھ  تسا ، سلجم  رگید  یهفیظو  هک  اوق ، رگید  رد  یئوگخساپ  نتخاس  هنیداھن  ینوناق و  تراظن  لامعا  اب  هک  دباییم  ققحت 

سلجم  / ١٣٨٣/٠٣/٢٧ ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

خساپ دیاب  مھ  دیھدب ، خساپ  دیاب  مھ  دراد ؛ دعب  ود  خساپ  یهنیمز  رد  امش  راک  تسا . ییوگخساپ  لاس  رد  امش  راک  عورش  هک  تسا  نیا  سلجم  راک  رد  یساسا  یهتکن 

هب هک  منکیم  قیوشت  ار  تلود  ناردارب  ابلاغ  مھ  هدنب  تسھ و  مھ  بوخ  هک  دشاب -  یمومع  راکفا  هب  دناوتیم  تلود  خـساپ  دـھدب ، خـساپ  دـھاوخب  تلود  رگا  دـیھاوخب .

ناتدوخ راک  یهنیمز  رد  دیھاوخب و  خساپ  دیاب  امش  تسا . سلجم  هب  ییارجا  یاھهاگتسد  ییوگخـساپ  ینوناق ، راکوزاس  اما  دننزب -  فرح  دنھدب و  حیـضوت  یمومع  راکفا 

ار اھنیا  دیاهداد ؛ ییاھهدعو  دیاهدز و  ییاھفرح  دیاهداد ، ییاھراعـش  دیاهدش ؛ باختنا  ییهقطنم  زا  مادک  رھ  امـش  دینک . صخـشم  ار  ناتیاھتیولوا  دیھدب . خـساپ  دـیاب  مھ 

، دوش نیمات  دـیاب  سلجم  دوخ  یاھحرط  اب  هک  ییاجنآ  دوش ، لابند  دـیاب  تلود  یمیدـقت  حـیاول  رد  هک  ییاـجنآ  ار  اـھتیولوا  نیا  تسا . مادـک  اـھتیولوا  دـینیبب  دـینک و  عمج 

دیھدب و شرازگ  مدرم  هب  مھ  دعب  دینک ؛ یدنبنامز  یتح  یدنبتیولوا و  صخشم ، دوش ، لصاح  دیاب  یتلود  یاھهاگتسد  زا  نتساوخ  حیضوت  ییوگخساپ و  اب  هک  ییاجنآ 

رتکد یاقآ  هکنیا  میدیسر . اجنیا  هب  هام  شش  رس  دوب ، هام  شـش  نآ  نامز  مینک ؛ هلباقم  لکـشم  نیا  اب  میتساوخیم  مینک ، عضو  ار  نوناق  نیا  میتساوخیم  ام  دییوگب 

ام دییوگب  دینک و  یدنبنامز  یزیرهمانرب و  یدنبتیولوا ، امـش  هک  تسا  ریذپناکما  یتروص  رد  میھد ، هئارا  یلوبق  لباق  یهمانراک  میناوتب  هدـنیآ  لاس  دـنیوگیم  لداع  دادـح 

نیا رد  تسا . مھم  اـھتیولوا  نیا  ندرک  لاـبند  ندرک و  ادـیپ  دراد ؛ دوجو  ییاـھتیولوا  داد ؛ ماـجنا  مھ  اـب  هبـشکی  دوشیمن  مھ  ار  اـھراک  یهمھ  میتسھ . اـھتیولوا  نیا  لاـبند 

. دیھاوخب خساپ  دیاب  دنتسھ ، امش  تراظن  ریز  هک  ییاھهاگتسد  زا  مھ  دوب ؛ دیھاوخ  وگخساپ  مدرم  هب  مھ  امش ، تروص ،

تلود  / ٠۴/١٣٨٣/٠۶ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

ییاھـشرازگ نیمھ  ییوگخـساپ  نیا  رھظم  تسا ، ییوگخـساپ  لاس  لاسما ، میتفگ  اـم  هکنیا  دـینک . فرـص  مدرم  هب  نداد  شرازگ  یارب  ار  لاـسما  تقو  زا  یـشخب  اـمش 

رکذ ار  اـھنآ  هاـتوک ، یاھـشرازگ  نیمھ  رد  یلو  مراد ، عـالطا  هتبلا  نم  هتفرگ -  ماـجنا  امـش  یاھـشخب  رد  هک  ار  ییاـھراک  زا  یرایـسب  داد . دـیھاوخ  مدرم  هب  امـش  هک  تسا 

؛ دینک نایب  میسرت و  هتفرگ ، ماجنا  هک  ار  هچنآ  دینک و  یزاسهمانرب  دننادیمن . اھیلیخ  دینک -  رکذ  هک  دیدرکن  تصرف  امـش  هتفرگ و  ماجنا  مھم  بوخ و  یاھراک  نیا  دیدرکن .

رد دیاهدنام  ماکان  ای  دـیاهدادن ، ماجنا  هک  ییاھراک  دـیاهداد ، ماجنا  هک  یتامدـخ  اھراک و  دـینک : تسرد  نوتـس  ود  ماهتفگ . ار  بلطم  نیا  مھ  روھمج  سیئر  یاقآ  هب  البق  نم 

ای نامدوخ ، یهدرکن  یاھراک  مھ  نامدوخ و  یهدرک  یاھراک  مھ  دیاب  ام  دننادیم . ار  شالت  ردق  تمدخ و  ردق  مدرم  هک  دـینادب  دـیراذگب و  نایم  رد  مدرم  اب  ار  اھنیا  شماجنا ؛

هب تبـسن  ام  یارب  دوب  دـھاوخ  رذـع  اھتبثم ، نوتـس  یارب  هتفرگ  ماجنا  هک  یمامتھا  تمھ و  شالت و  نآ  انئمطم  میراذـگب . نایم  رد  تقادـص  اـب  ار  ناـمدوخ  یهدرکن  تسرد 

زا یلئاسم  ناسنا و  نھذ  هب  رکف  ندیـسر  رید  رطاخ  هب  یھاگ  عبانم و  دوبمک  ناکما ، دوبمک  رطاخ  هب  هکلب  هدـنامن ، هدرکان  دـمعت ، یور  زا  اھهدرکان  نوچ  اـھهدرکان ؛ نوتس 

ماظن ام  تفگ  دوشیمن  تسین ؛ ادـج  ماظن  درکلمع  زا  امـش  درکلمع  مراد . رارـصا  اـنعم  نیا  رب  نم  دـینک ؛ ناـیب  مدرم  یارب  ار  لـئاسم  نیا  تسا . هدـنام  هدرکاـن  لـیبق ، نیا 

یراک رگا  تسا و  ماظن  یارب  دیـشاب ، هدرک  بوخ  دیـشاب و  هدرک  امـش  هک  یراـک  رھ  تسا . ماـظن  نیمھ  زا  یهتـساخرب  تلود  هرخـالاب  میراد ؛ یدـب  تلود  اـما  میراد ؛ یبوخ 

؛ دوش نایب  مدرم  هب  نشور  تسرد و  هناقداص ، هتفر ، راک  هب  مامتھا  هتفرگ و  ماجنا  هچنآ  هک  میراد  رارصا  ام  تسا . ماظن  هب  قلعتم  مھ  زاب  دیشاب ، هدرک  دب  ای  دیشاب ، هدرکن 

تروص مھ  امـش  دـننکیم ، هیھت  راک  کی  لوحت  لیوحت و  ماگنھ  رد  ناسدـنھم  هک  ییاھتیعـضو  تروص  لثم  داد ؛ دـیھاوخ  لیوحت  هچ  دـیاهتفرگ و  لـیوحت  هچ  دـینک  صخـشم 

، میوشیم هجاوم  مدرم  اـب  اـم  یتـقو  اـتقیقح  دـیربب . راـک  هب  نآ  ناـقتا  رد  مھ  ار  تقد  رثکادـح  هک  دـینک  یعـس  دـینک و  نیعم  صخـشم و  اـتقیقح  ار  ناـتدوخ  راـک  تیعـضو 

هجوت هرخالاب  دـنام ؛ دـھاوخ  هدیـشوپ  مدرم  رظن  زا  تقادـص  مدـع  تقادـص و  هک  درک  روصت  دـیابن  مینک . بلج  الماک  اھتیعقاو  نایب  هجھل و  قدـص  اب  ار  مدرم  دامتعا  میناوتیم 

. دننکیم

« نالوئسم ييوگخساپ   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 6هاگياپ  هحفص 3 
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تلود  / ٠۴/١٣٨٣/٠۶ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

یهوق هیرجم و  یهوق  نیب  هچ  ییارجا ، هاگتـسد  نورد  رد  هچ  درذـگن ؛ لصاحیب  تاشقانم  هب  رازگتمدـخ ، تلود  نیا  تمدـخ  رخآ  لاس  نیا  هک  منک  شھاوخ  مھاوخیم  نم 

یدیدرت نیا  رد  ام  تسا ؛ ملـسم  قح  کی  تسا -  یمالـسا  یاروش  سلجم  یاھراک  هلمج  زا  هک  تراظن -  ندیـسرپ و  نداد ، رکذت  نتفگ ، ماظن . یهعومجم  رد  هچ  هننقم ،

یاھوگموگب اھوگتفگ و  تاشقانم و  اب  دـیابن  نیا  نکیل  دـنکیم ، کمک  ماـظن  هاگتـسد و  تیوقت  هب  دـقن ، هب  هنافـصنم  ییوگخـساپ  هنافـصنم و  دـقن  هک  میدـقتعم  میرادـن و 

. دوش هابتشا  یظفل 

تلود  / ٠۴/١٣٨٣/٠۶ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

یلاکشا چیھ  ماهدرک . تبحص  هیضق  نیا  یهرابرد  نیدرورف -  زا  دعب  هچ  لاسما ، نیدرورف  زا  لبق  هچ  هتبلا  ییوگخـساپ -  لاس  نیمھ  رد  یمتاخ  یاقآ  اب  هبترم  هس  ود ، نم 

، تسا یفنم  شدرکلمع  عوـمجم  هک  شخب  نآ  نوـچ  یفنم ؛ شخب ، نیا  تسا ؛ تبثم  شدرکلمع  عوـمجم  زا  شخب  نـیا  هـک  دـنک  صخـشم  تـلود  یهعوـمجم  هـک  درادـن 

یلمع الماک  هتبلا  هک  تسا ، هدوب  رثوم  شدرکلمع  رد  شیاھتخاسریز  ندوبن  تاناکما و  نتـشادن  شعبانم ، دوبمک  تسا  نکمم  هکلب  هدرک ، راک  دـب  هک  تسین  نیا  شیانعم 

مدرم ات  دـنھدب ، ناشن  مدرم  هب  دـنراذگب و  مھ  راـنک  اـھتیقفوم  مدـع  نوتـس  اـب  ار  اـھتیقفوم  نوتـس  اھـشخب ، زا  یـشخب  رھ  رد  هک  تسا  نیا  راـک  لقادـح  تسا . نکمم  و 

طقف ام  هک  دـننک  روصت  مدرم  دـیابن  دـش . دـھاوخ  تبثم  یدـنبعمج  یدـنبعمج ، ینعی  دـش ؛ دـھاوخ  یتبثم  زارت  زارت ، نیا  هک  تسا  نیا  نم  داقتعا  هتبلا  دـننک . یدـنبعمج 

. مییوگیمن ار  اھیفنم  مییوگیم و  ار  تبثم  یاھهبنج 

ماظن  / ١٣٨٣/٠٨/٠۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

تھج رد  دـشاب ؛ یمالـسا  فادـھا  اھتـساوخ و  ققحت  تھج  رد  دـیاب  مھ  یدـمآراک  میھد . شیازفا  ار  ماظن  دوخ و  یدـمآراک  هک  تسا  نیا  میراد ، جایتحا  نالووسم  اـم  هچنآ 

ناشدوخ تیلووسم  هب  دیاب  همھ  دنلووسم . همھ  دنلووسم ؛ ام  یتینما  یسایس و  یداصتقا و  یگنھرف و  یاھشخب  دشاب . هعماج  رد  اھشزرا  ندش  ینیع  ندش و  هدایپ 

. تسام یهمھ  یهفیظو  نیا  دننادب ؛ وگخساپ  اھتیلووسم  نیا  لباقم  رد  ار  دوخ  دنشاب و  هتشاد  هجوت 

نایوجشناد  / ١٣٨٣/٠٨/١٠ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

لاوس امـش  یتـقو  ـالوا  دوش : هجوت  نآ  هب  دـیاب  هک  دراد  دوجو  اـجنیا  رد  فیرظ  یهتکن  ود  یکی  اـھتنم  دوش ؛ هجوت  نآ  هب  دـیاب  میدرک ، حرطم  اـم  هک  مھ  ییوگخـساپ  لاـس 

زا هک  دینادیم  ایآ   » دییوگب امـش  هکنیا  الاو  دشاب ؛ یمک  یبایزرا  صیخـشت و  لباق  یـسک -  رھ  یوس  زا  نآ -  خساپ  هک  دینکب  یلاوس  دیاب  دیھاوخیم ، خساپ  دینکیم و 

حرط روـطنیا  مینکیم . میراد  دـینیبیم  هک  ییاـھراک  نیمھ  دـینکیم »؟ راـکهچ  . » مینادیم هلب ، هـک  تـسا  نـیا  شباوـج  دـیآیم ،»؟ شیپ  یتالکـشم  هـچ  یراـکیب  لـبق 

داد دنھاوخ  رامآ  امش  هب  هحفص  دنچ  اھنآ  دیدرک »؟ راک  هچ  هتشذگ  لاس  جنپ  رد  هناریو  نیا  عفر  یارب  امـش   » دیـسرپب هییاضق  یهوق  زا  ای  درک . دھاوخن  دیاع  یزیچ  شـسرپ ،

. تسا تساوخ  دیشاب ، هتشاد  مامتھا  نآ  هب  دیاب  امش  هک  یزیچ  تسا . یساسح  رایسب  یهلوقم  ییوگخساپ  میاهدرک . ار  اھراک  نیا  هک 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٨۴ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

مھم اھمسا  هتبلا  تسین . یتافیرـشت  لمع  کی  افرـص  مینکیم ، زاغآ  راعـش  نیا  اب  مان و  نیا  اب  ار  لاس  مینکیم و  موسوم  یراعـش  اب  یمان و  هب  ار  یلاس  رھ  اـم  هکنیا 

لاس میـشاب . هچ  لابند  هب  دـیاب  ای  میتسھ  هچ  لابند  میھاوخیم و  هچ  هک  دـھدیم  ناشن  نـالووسم  تلم و  اـم و  هب  اھیراذـگمان  نیا  نکیل  تسامـسم ؛ مھم  تسین ؛

هک ار  یطوـطخ  یهـمھ  ییوگخـساپ ، لاـس  اـی  یناسرتمدـخ  لاـس  دـنکیم . صخـشم  ار  نادرمتلود  نـالووسم و  گرزب  فـیلکت  ناریا و  تـلم  یـالاو  فدـھ  یوـلع ، راـتفر 

، دوشیم حرطم  یھاوختلادع  تضھن  رگا  تسا . نالووسم  ام  زا  تلم  تابلاطم  عقاو  رد  اھراعـش  نیا  دھدیم . ناشن  ام  هب  مینک ، لابند  دیاب  ام  یهمھ  روشک و  نالووسم 

نـالووسم و یهمھ  هک  تسا  نیا  یارب  دوشیم ، حرطم  یـشیدنادازآ  تضھن  رگا  اـی  دوشیم ، حرطم  یموـمع  شبنج  کـی  ناوـنعهب  ملع  دـیلوت  یرازفامرن و  تضھن  رگا  اـی 

روطهب دوخ  یاھلاس  رد  اھراعـش  نیا  زا  یرایـسب  هک  مینادیم  هتبلا  دراد . زاین  اھراعـش  نیا  هب  روشک  دنراد . تیلووسم  تھج  نیا  رد  هک  دـننک  ساسحا  تلم  داحآ  یهمھ 

تمـس هب  ار  دوخ  هار  تلود  مھ  تلم و  مھ  شیپ ، یاـھلاس  یاـھهبرجت  اـب  دـیاب  لاـس  رھ  تسا . هتفرگ  تروـص  مھ  یداـیز  یاـھراک  نکیل  تسا ؛ هدرکن  ادـیپ  قـقحت  لـماک 

. دنرادرب رتراوتسا  رتمکحم و  ار  اھماگ  دننک و  یط  روشک  نیا  تلم و  نیا  یالاو  یاھفدھ 

یهقباـسم هب  دراد  زاـین  تلم  نیا  هشیمھ  مینک . شومارف  دـیابن  اـم  ار  نیا  دـشاب ؛ دـیاب  تسا و  یولع  یهنـالداع  راـتفر  تلادـع و  هب  تلم  نیا  روـشک و  نیا  هاـگن  هشیمھ 

رد یرگـشسرپ  حور  دنـشاب و  تلم  لباقم  رد  ناشدوخ  گرزب  یاھتیلووسم  یوگخـساپ  وا  نالووسم  هکنیا  هب  دراد  زاین  تلم  نیا  هشیمھ  نالووسم ؛ نایم  یناسرتمدـخ 

نـشور ام  یارب  ار  تلم  تابلاطم  نینچمھ  نالووسم و  ام  فیاظو  نوگانوگ  بناوج  داعبا و  تسین ؛ ارذگ  یاھراعـش  اھنیا  دـنامب . هدـنز  هشیمھ  دـشاب و  هتـشاد  دوجو  مدرم 

. دنکیم

لاس ١٣٨۴  / ٠١/٠١/١٣٨۴ زاغآ  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

هدمع دوصقم  لاح  نیا  اب  دندرک ؛ ییوگخساپ  هتسیاش  وحن  هب  نالووسم  یخرب  ناریا . تلم  تابلاطم  ربارب  رد  نالووسم  ییوگخساپ  دوب ؛ ییوگخساپ  لاس  هتـشذگ  لاس 

حور هک  دوـب  نیا  لاس ٨٣  رد  راعـش  نیا  حرط  زا  هدـمع  ضرغ  کی  تسا . یرگـشسرپ  ییوگخـساپ ، یهکـس  یور  نآ  اریز  دـش ؛ هدروآرب  ییوگخـساپ » لاـس   » ناونع حرط  زا 

تیلووسم ساسحا  یرگشسرپ و  یهیحور  ییوگخساپ و  دنشاب . وگخساپ  دیاب  مدرم  لباقم  رد  هک  دننک  ساسحا  نالووسم  دوش و  هدنز  ناریا  تلم  نھذ  رد  یرگـشسرپ 

، راعـش نیا  لابق  رد  نالووسم  ییوگخـساپ  هھجاوم و  عون و  هتبلا  تسا . تیفیک  نیمھ  هب  اـھلاس  یهمھ  تسین ؛ لاس ٨٣  صوصخم  تلم ، تابلاطم  لباقم  رد  نـالووسم 

. دوب دھاوخ  رثوم  نانآ  یهدنیآ  یاھتواضق  اھباختنا و  رد  مدرم  نھذ  یارب  انیقی 

تلود  / ٠٨/٠۶/١٣٨۴ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

راک یهزوح  رد  مادک  رھ  نانواعم  ناشدوخ ، راک  یهزوح  رد  یترازو  ناریدم  شدوخ ، راک  یهزوح  رد  ریزو  اعقاو  دـینادب . متحتم  ناتدوخ  یارب  ار  ییوگخـساپ  ماظن  نیا ، رانک  رد 

، دریگیمن ماجنا  هتفرگیم و  ماـجنا  دـیاب  هک  یمزـال  راـک  ربارب  رد  مھ  دنـشاب ؛ وگخـساپ  اـعقاو  دریگیم ، ماـجنا  هک  ییاـطخ  ربارب  رد  مھ  ینعی  دنـشاب . وگخـساپ  ناـشدوخ 

. دنشاب وگخساپ 

ید  / ١٠/١٩/١٣٨۴ هدزون  مایق  زورلاس  رد  مق  مدرم  رادید  رد  تانایب 

یدام ماطح  بلج  یبلطتردق و  ییهرذ  هک  تسادـخ  یارب  طقف  تسا ؛ صالخا  ضحم  تسا ؛ صالخا  نیع  نیا ، هجیتن ؛ هب  هن  میفیلکت ، هب  رومام  ام  دومرف : لوا  زور  زا  ماما 

میدوب دـلب  هن  اـھزور  نآ  اـم  دـش . رپ  ماـما  یادـص  زا  اـیند  داد : وا  هب  ار  هجیتـن  مھ  ادـخ  درک ، لـمع  دوب  وا  تیروماـم  هک  دوخ  فیلکت  هب  ماـما  درادـن . دوـجو  یلد  نینچ  نیا  رد 

مدـق مالـسا  یایند  زا  نوریب  یتح  مالـسا و  یایند  زا  ییهطقن  رھ  هب  یـسک  یتقو  فصو ، نیا  اب  دوب ، اپون  ماظن  بالقنا و  رایتخا  رد  یتاغیلبت  یاـھرازبا  هن  مینکب ، تاـغیلبت 

، نامز لوط  رد  هتبلا  دربیم . شیپ  ار  نآ  دـھدیم و  تکرب  هبیط  یهملک  هب  هنوگنیا  لاعتم  دـنوادخ  دـیدیم ؛ هدـنز  اجنآ  رد  ار  ماما  دای  ماما ، مان  ماـما ، سفن  تشاذـگیم ،

یروھمج لیکـشت  بالقنا و  یزوریپ  میظع و  تضھن  نآ  زاغآ  زا  هک  لاس  تفھوتسیب  زا  دـعب  زورما  یلو  دـندرک ، شالت  یلیخ  ماـما  طـخ  ماـما و  یاـپ  یاـج  ندرک  کاـپ  یارب 

راعـش رگید  راـب  دوشیم و  مامـشتسا  روشک ، رـساترس  رد  بـالقنا ، یاھراعـش  رب  یهیکت  اـب  مدرم  هب  یرازگتمدـخ  یهحیار  هک  دـینیبیم  امـش  تسا ، هتـشذگ  یمالـسا 

« نالوئسم ييوگخساپ   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 6هاگياپ  هحفص 4 
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ار مدرم  هک  دنتسھ  یناسک  زونھ  هچرگا  تسا . بالقنا  تکرب  نیا ، تسا ؛ جیار  یاھراعش  زا  یبلطتلادع ، راعش  یتسیزهداس ، راعـش  ییوگخـساپ ، راعـش  یرازگتمدخ ،

. دناهدرک ادیپ  ار  ناشدوخ  هار  مدرم  اما  دننکیم ؛ راکبان  نانمشد  لباقم  رد  تلذ  میلست و  هب  توعد 

زقس  / ١٣٨٨/٠٢/٢٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

رد هچ  یتلود  نیلوئـسم  منیبیم . منکیم ، هدھاشم  ار  نیا  نم  دننکیم ؛ یریگلابند  ار  فلتخم  یاھناتـسا  مدرم  لئاسم  یزوسلد ، اب  نیلوئـسم  هک  میرازگـساپس  ار  ادـخ 

اب هللااشنا  میراودـیما  دـننکیم . لابند  ار  مدرم  لئاسم  یزوسلد  اب  کیدزن ، زا  منیبیم  نم  رگید ، یاھیریگمیمـصت  رد  هچ  یناتـسا -  یاھرفـس  دـننکیم -  هک  یئاـھرفس 

هبلاطم دریگب ، ماـجنا  تسا  رارق  هک  ار  هچنآ  تساوخ و  میھاوخ  یئوگخـساپ  اـھنآ  زا  هتبلا  مھ  اـم  دوشب . یریگلاـبند  ناتـسدرک  لـئاسم  یزوسلد  نیمھ  اـب  هیحور ، نیمھ 

نیرخآ امـش  رادید  اب  هللادمحب  زورما  دشاب . رتزیزع  رتدنلبرـس و  رتھب و  رایـسب  زورما  زا  میظع ، روشک  نیا  یهدنیآ  دننام  ناتـسدرک  یهدنیآ  یھلا  لضف  هب  مراودیما  مینکیم و 

. دوب یبولطم  نیریش و  رایسب  زور  ناتسدرک ، هب  ام  رفس  زور 

نارھت  / ١٣٨٨/٠٣/٢٩ هعمج  زامن  یاھهبطخ 

یـسک هب  یداقتنا  کی  هچنانچ  رگا  تاـقوا  زا  یلیخ  دـننک . نییبت  دـنھدب و  خـساپ  دنـشاب و  وگخـساپ  دـنھدب و  رارق  داـقتنا  دـقن و  ضرعم  رد  ار  ناـشدوخ  نیلوئـسم ، دارفا ،

. تسا یبوخ  زیچ  یلیخ  دننک ؛ نایب  ار  تقیقح  دننک ، نییبت  دنک ، نشور  ار  اھ  نھذ  دناوتب  هک  وا  یارب  تسا  یتصرف  نیا  دوشب ،

نارھت  / ١٣٨٨/٠٣/٢٩ هعمج  زامن  یاھهبطخ 

هار هب  داقتنا  دـقن و  زا  یبالیـس  کی  دـندروآ ، نابز  رب  ار  ناشلد  فرح  دـندز ، فرح  تحار  فافـش و  همھ  ینویزیولت ، یاھراتفگ  نیا  رد  اھوگتفگ و  نیا  رد  اـھهرظانم و  نیا  رد 

، ماھبا نودب  اھهورگ  عضاوم  دارفا و  عضاوم  دندرک . عافد  ناشدوخ  زا  دـندمآرب و  یئوگخـساپ  ماقم  رد  اھنآ  دـش ، داقتنا  اھنآ  هب  دـننک . یئوگخـساپ  دـندش  روبجم  همھ  داتفا و 

رد اھنیا  تسا ؛ دح  هچ  ات  تسا ، مادک  ناشیاھیدنباپ  تسیچ ، ناشیاھهمانرب  تسیچ ، ناشیاھتـسایس  تفرگ ؛ رارق  مدرم  مشچ  لباقم  رد  نایرع ، یئوگهدـیچیپ ، نودـب 

ینوریب ینوردـنا و  روشک  ماظن  دـنیآیمن ، باسح  هب  هناگیب  یمالـسا  ماظن  رد  هک  دـندرک  ساـسحا  مدرم  دـننک . تواـضق  دنتـسناوت  مدرم  تفرگ و  رارق  مدرم  مشچ  لـباقم 

. درادن

یمالسا  / ٠٣/٠۶/١٣٩۴ یاروش  سلجم  ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

ار نآ  مدرم ، لاوس  هن  لاوس ، تسا .] روطنیا   ] نیگنـس تیلوئـسم  هدرک ؛ راک  هچ  هک  دـیوگب  دـیاب  الاح  دـمآ ، نوریب  دـش و  ماـمت  دـندرک ، لوحم  ناـسنا  هب  ار  یراـک  هک  یتقو 

رب هک  یسک  نآ  لاوس  ( ١ «، ) ضرالا یف  تومـسلا و ال  یف  هرذ  لاقثم  هنع  بزعی  ال   » هک یناسک  لاوس  یلعا ، الم  لاوس  هن ، دـنک ؛ عوجر  عفر و  دـناوتیم  یروجکی  ناـسنا 

یارب مینک  هداـمآ  دـیاب  ار  ناـمدوخ  ییوگخـساپ ؛ یارب  درک  هداـمآ  ار  دوـخ  دـیاب  دوـشیم ؛ عورـش  نیا  اـم ؛ یاـھلمع  رب  دـسرب  هچ  تسا ، ملاـع  تسا ، مکاـح  مـھ  اـم  یاـھلد 

دیعب یلیخ  اـھیلاباال  یارب  اـھانتعا ، یب  یارب  اـھلبنت ، یارب  تمحر ، نارفغ و  نیا  نکل  تـسا  ( ٢ « ) میحر روفغ   » مھ لاعتم  یادـخ  هرخالاب  الاح  مینک . شـالت  ییوگخـساپ ؛

. دنک شالت  دشکب ، تمحز  هک  تسا  یسک  یارب  تسا ؛

ماظن  / ٠٣/٢٢/١٣٩۶ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

نییعت دـندش و  نتم  دراو  هیـشاح  زا  دـندرک ، ادـیپ  شقن  بالقنا ، زا  دـعب  ناریا  تلم  فرط - نیا  هب  ناتـساب  نارود  زا  خـیرات  ینرق ، نیدنچ  خـیرات   - ام خـیرات  لوط  رد  راب  نیلوا 

راک رـس  دننکیم و  ادـیپ  تیلوئـسم  تلم  باختنا  اب  رگید ، نوگانوگ  نیلوئـسم  یروھمج ، تسایر  یربھر ، زا  روشک ، لوئـسم  نیرتالاب  زا  تسا ، مولعم  هک  نانچمھ دننکیم .

زا دـعب  نیاربانب ، درک . داجیا  بالقنا  هک  دوب  یتالوحت  دوب ، یتارییغت  دوب ، یثداوح  نیرت  مھم زا  ملق  کی  نیا  دنھدب . باوج  تلم  هب  دیاب  دنھدب ؛ باوج  دیاب  تلم  هب  دـنیآیم و 

هب اـھیروتاتکید  مـیدرک ، ضرع  هـک  روـطنیمھ  دــش ، بـالقنا  هـکنآ  زا  دــعب  درک . ادــیپ  رییغت  اـعبط  یلم  عفاـنم  یارب  اـھرایعم  ینعی  درک ؛ ادــیپ  رییغت  یلم  عفاـنم  بــالقنا ،

رد یناسنا ، یورین  رد  اـھ ، تخاسریز رد  دش ؛ لیدبت  هجوت  لباق  یاھتفرـشیپ  هب  یگدـنام  بقع دش ، لیدبت  یسایس  لالقتـسا  هب  اھیگتـسباو  دش ، لیدبت  یرالاسمدرم 

شزومآ رد  ملع ، رد  میتسھ ؛ روشک  یاهدرخوتسیود  نیب  رد  ایند و  رد  اھنآ  یالاب  یاـھهجرد  وزج  زورما  اـھام  هک  یگرزب  عیانـص  یرواـنفتسیز ؛ وناـن ، لـثم  یمھم  عیاـنص 

. هدروآ دوجو  هب  ار  اھنیا  ام  یبالقنا  تیوھ  هک  هدوب  یثداوح  اھنیا  بخ  هریغ . یلاع و 

یمالسا  / ١٠/٠۶/١٣٩۶ تاغیلبت  یگنھامھ  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

تقونآ هدوب ، اھنیا  رایتخا  رد  یتیریدم  تاناکما  مامت  زورید  ای  تسا  اھنیا  رایتخا  رد  روشک  یتیریدم  تاناکما  یهمھ  زورما  ای  هک  دنکیم  هدھاشم  ناسنا  دنتـسھ و  یناسک 

فرح روشک  هیلع  دنرادن  قح  رگید  اھنیا  هدوب ، ناشرایتخا  رد  ای  تسا  ناشرایتخا  رد  روشک  هک  یناسک  نیا  دنریگیم . ناشدوخ  هب  نویسیزوپا  شقن  اھبآمیگنرف  لوق  هب 

مشاب و وگخساپ  دیاب  هکلب ] ، ] مشاب یعدم  مناوتیمن  تسا ، مرایتخا  رد  تاناکما  هک  یاهدنب  دنشاب . وگخساپ  دیاب  دنریگب ،]  ] هنالوئسم عضوم  دیاب  دنریگب ؛]  ] عضوم دننزب ،

لوبق مدرم  دوشیمن ؛ نیا  دننزب ؛ فرح  نآ  هیلع  نیا ، هیلع  دننک  افیا  ار  یعدم  شقن  دـنیایب  دـننک ، ییوگخـساپ  هکنیا  یاج  هب  تاناکما . نیا  اب  مدرک  راکهچ  هک  مھدـب  باوج 

. ار تلاح  نیا  دنریذپیمن  دنمھفیم ، دنھاگآ ، مدرم  هن ، دراذگیم ؛ ریثات  مدرم  رد  هک  دنک  لایخ  یسک  تسا  نکمم  الاح  ار . نیا  دننکیمن 

« نالوئسم ييوگخساپ   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 6هاگياپ  هحفص 5 
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« : نالوئسم ییوگخساپ   » هژاودیلک اب  طبترم  تالاقم 

یرغصا  /   ١٣٨٣/٠٩/٠١ دومحم  هدنسیون :  یعامتجا /  تلادع  رد  نآ  ریثأت  ییوگخساپ و  شقن 

دیعس  /   ١٣٨١/١٠/١٠ ماردپ  يدركھد ،   هدازينامحر  اضردیمح  هدنسیون :   / [1] یمسر یاھداھن  رد  ییوگخساپ  یزاسفافش و 

« نالوئسم ييوگخساپ   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 6هاگياپ  هحفص 6 
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