
هاپس  / ١٣٧٠/٠٢/٢١ ینیمز  یورین  ناھدنامرف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ینمشد زا  مھ  رگید  لاس  دص  ات  میرادھگن ، یمالسا  ار  یمالسا  یانب  نیا  بالقنا و  نیا  میھاوخب  رگا  ام  هک  تسا  نیا  مرادن ، یکش  چیھ  نآ  رد  اصخـش  نم  هک  یزیچ  نآ 

رد ایند و  یاھتفلک  ندرگ  اـما  تسین ؛ دوجوم  قباـس  لکـش  هب  زورما  مییوگیم ، هک  اھتردـقربا  هتبلا  دـش . دـھاوخن  مک  ییهرذ  اـنب  نیا  عمقوعلق  رب  اـھنآ  میمـصت  اھتردـقربا و 

هتبلا درک . دـنھاوخن  یتشآ  یمالـسا  یروھمج  اب  هرذ  کی  ناھج -  یاھتوغاط  ملاـع و  یاـھبلطایند  ینعی  دنتـسھ -  هک  ییاـھزیرهدرخ  یهیقب  مھ  دـعب  اـکیرما ، ناشـسار 

یفن یالـص  هک  تیونعم -  نوناک  نیا  هک  تسا  نیا  ناشتدـمزارد  زاین  اما  تسا ؛ ناشیلعف  دـقن  یویند و  یاـھزاین  اـھنیا  دـنراد . دتـسوداد  دـمآوتفر و  یـسایس و  تـالدابم 

شرییغت تیفیک  ظاحل  زا  دنراد ، هک  یریبادت  ماسقا  عاونا و  تاغیلبت و  اب  دنناوتب  ای  تسا : هنوگود  مھ  شندوبن  الاح  دـشابن . هدز -  ایند  رد  ار  اھیدـب  اھیدـعت و  اھملظ و  یهمھ 

. دننک یکیزیف  وحم  ار  نآ  دنناوتیمن ، رگا  ای  دنھدب ؛

میراذـگن دریگب ؛ ماجنا  هلاحتـسا  نیا  میراذـگن  میـشاب و  هدامآ  یونعم  یهلاحتـسا  نآ  اب  یهلباقم  یارب  هک  تسا  نیا  ام  یهفیظو  تسیچ ؟ ام  یهفیظو  یطیارـش  نینچ  رد 

ریبدت اب  یهلباقم  یارب  ار  نامدوخ  نینچمھ  میرادھگن . بوخ  یوق و  ملاس و  ار  اھناسنا  یونعم ، یهینب  ظاحل  زا  ینعی  دننک ؛ یھتنایم  هدیسوپ و  کوپ و  نورد ، زا  ار  بالقنا 

تراـظن یمیاد  روط  هب  شدوخ  رب  هاپـس  هک  دراد  نیا  هب  جاـیتحا  اـھنیا  یود  رھ  میرادـھگن . لاـعف  دـمآراک و  ار  ناـمیماظن  یاـھورین  یماـظن ، ظاـحل  زا  ینعی  مینک ؛ هداـمآ  مود 

. دربب رتالاب  الاب و  زورهبزور  ار  اھتیفیک  دنک و  مکحتسم  ار  شتالیکشت  دشاب ، هتشاد 

١٣٧٠/١٢/١۴ /  ( هر ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

بجاو تروص  هب  نکن  نکب و  طقف  یمالسا ، مکح  دشاب . هتشاد  دوجو  مھ  یمالسا  ماکحا  رتعیسو ، یانعم  هب  ای  یمالـسا ، یاھراتفر  هک  تسا  نیا  هب  یمالـسا  یهعماج 

رد میورب . فرط  نیا  هب  دیاب  ام  دوشیم ؛ ام  تایناسفن  تایقلخ و  اھراتفر و  لماش  هک  تسا ، یمالسا  ماکحا  وزج  مھ  هورکم  یاھنکن  بحتسم و  یاھنکب  هکلب  تسین ؛

. دنوشن هلاحتسا  دارفا  هتشذگ ، تابوسر  ای  هناگیب  تاقیرزت  نیا  رد  ات  دشاب ، هتشاد  دوجو  لوحت  تروریص و  دیاب  امیاد  یمالسا  یهعماج 

جح  / ٠٢/٠۴/١٣٧۵ میظع  یهرگنک  هب  مایپ 

زا هدافتـسا  زاب و  یاھمـشچ  دنلب و  یاھتمھ  اب  لکوت و  تدھاجم و  نامیا و  یورین  اب  ناناملـسم  رگا  هک  تسا  یی  هدننک دـیدھت  گرزب و  تالکـشم  راچد  مالـسا  ناھج  زورما 

یژولونکت یماظن و  یـسایس و  تردـق  حالـس  هب  هک  مالـسا  ربکتـسم  نانمـشد  دـنزاسن  فرط  رب  ار  تالکـشم  نیا  تسا ، هداد  رارق  فینح  نید  نیا  رد  دـنوادخ  هک  یرئاخذ 

یخرب دیاش  تخادنا و  دنھاوخ  بقع  هب  اھنرق  هکلب  لاس  اھھد  مھ  زاب  یمالسا  یاھتلم  یارب  ار  تاجن  یدازآ و  درک و  دنھاوخ  رتگنت  ار  تالکشم  ی  هرئاد زور  رھ  دنا ، حلسم

. تخاس دنھاوخ  دوبان  جیردتب  یبرغ ، گنھرف  دسفم  دساف و  ی  همین جیورت  لیمحت و  اب  ار  نانآ  یمالسا  تیصوصخ  هدرک ، هلاحتسا  یلکب  ار  اھتلم 

ییوجشناد  / ١٣٧٧/١٢/٠۴ تایرشن  ناریبدرس  لوئسم و  ناریدم  خساپ  شسرپ و  هسلج  رد  تانایب 

زا یضعب  رد  ام  رظن  هب  هتبلا  تسا . هدوب  هتشذگ  لاس  تسیب  رد  یناھج  رابکتسا  یلصا  یاھفدھ  وزج  ماما ، ترضح  فادھا  یمالـسا و  بالقنا  یاھدرواتـسد  یهلاحتـسا 

دـص و شخرچ  کی  ناشعـضاوم  رد  هک  مینیبیم  زورما  دنتـسنادیم ، صرقاپورپ  نویبالقنا  نارادمدرـس و  زا  ار  ناـشدوخ  هک  اھیـضعب  هکنیا  هلمج  زا  هدوب ؛ قفوم  مھ  اـھاج 

ثحب ینامز  اھنیا  دـناهداد . عضوم  رییغت  هیقف  تیالو  ثحب  یهنیمز  رد  یداصتقا ، لئاسم  یهنیمز  رد  اکیرما ، اب  هزراـبم  یهنیمز  رد  ـالثم  تسا . هدـش  ادـیپ  یاهجرد  داتـشھ 

زا دـعب  لبق و  رد  هاگـشناد  روشک و  یگنھرف  یرکف و  لئاسم  هب  هک  یلاعترـضح -  رظن  هب  دـننکیم ! کیکـشت  لوصا  نیا  رد  نالا  اـما  دـندرکیم ؛ حرطم  ار  هقلطم » تیـالو  »

؟ میشاب هتشاد  میناوتیم  یشقن  هچ  ام  هنیمز  نیا  رد  هداد و  ناشن  ار  شدوخ  یوحن  هچ  هب  هیضق  نیا  دیراد -  ار  مزال  یهطاحا  بالقنا 

تسا و ینوگاـنوگ  یاـھرییغت  ضرعم  رد  ناـسنا  هرخـالاب  دـشاب ؛ هقباـسیب  بیرغ و  یلیخ  هک  تسین  یزیچ  دـندرگرب ، ناـشدوخ  یلبق  شور  اـشمم و  زا  یناـسک  هـکنیا 

زا هک  یناسک  نیا  تسھ . اھـضغب  بح و  تسھ ، یـصخش  عفانم  تسھ ، یویند  عفانم  دنـشخبیم : تعرـس  ای  دننکیم و  یزاسهنیمز  ار  رییغت  نیا  یھاگ  مھ  یلماوع 

ابلاغ شلماوع  دنـشاب ، هدرک  ادـیپ  فارحنا  بالقنا  تانیب  بالقنا و  فراعم  بـالقنا و  میقتـسم  قیرط  نآ  زا  اـعقاو  دارفا  نیا  هک  مینک  ضرف  رگا  دـنوشیم ، فرحنم  تسرد  هار 

زا یلیخ  رد  ار  نیا  ریظن  ام  دراذـگیم . ریثات  هک  تسا  یلماوع  اـھنیا  یهمھ  تسھ ؛ اـھیناماسبان  زا  یخرب  اـب  ندـش  هجاوم  تسھ ، اھیمھفجـک  هتبلا  تساـھزیچ . نیمھ 

. درادب یقاب  میقتسم  طارص  رد  ار  ام  هک  میھاوخب  نارگید  یارب  نامدوخ و  یارب  دیاب  مھ  لاعتم  یادخ  زا  مینکب ؛ دیابن  مھ  بجعت  میاهدرک ؛ هدھاشم  مھ  اھاج 

هعمجزامن  / ١٣٧٨/٠٧/٠٩ یاھهبطخ  رد  تانایب 

؛ دـنراد لوبق  ار  مالـسا  هک  یناسک  ینعی  مدرک ؛ انعم  لبق  یهعمج  زامن  رد  هک  ییانعم  نامھ  هب  یدوخ ، یاھھورگ  دـننک . مک  ار  ناـشدوخ  نیب  یهلـصاف  یدوخ ، یاـھھورگ 

، انعم نیا  اب  دنراد . لوبق  ار  وا  طخ  هار و  دنراد ؛ لوبق  دوشیم -  هدھاشم  روفو  هب  ام  نایم  رد  هللادمحب  وا  یاھهناشن  هک  ار -  گرزب  درم  نیا  دنراد ؛ لوبق  ار  یمالسا  تموکح 

. دننکیم تکرح  هار  نیا  رد  مدرم  عطاق  تیرثکا  هک  دننادب  دیاب  دنـشابن ، مھ  مدرم  یهدنیامن  رگا  دنمدرم ؛ عطاق  تیرثکا  یهدـنیامن  دنـشاب ، مدرم  یهدـنیامن  رگا  اھھورگ  نیا 

. دنشاب هتـشادن  لوبق  ار  اھنیا  هک  دنـشاب  هدش  هلاحتـسا  یاھـسفنلافیعض  نمـشد و  هب  یاھهتـسباو  بالقنا ، یاھهدروخمخز  زا  هورگ  کی  رانک ، هشوگ و  رد  تسا  نکمم 

ماما هک  ینامھ  دوشیم ؛ راکشآ  اھهبیرغ  اب  یهلصاف  دش ، مک  هک  ناشدوخ  نیب  اھهلصاف  دننک ؛ فیعض  مک و  ار  ناشدوخ  نیب  یاھهلصاف  طوطخ و  یدوخ ، یاھھورگ  نیا 

دوش و یدصتم  ار  یماقم  دیایب  هک  تسین  نیا  طقف  هبیرغ  یراذگریثات  دنراذگب . ریثات  روشک  نیا  تشونرـس  رب  اھهبیرغ  دـیراذگن  هک  دومرف  دوخ  یهینایب  رد  همانتیـصو و  رد 

نآ دوش . راکـشآ  اھنآ  اب  ناشهلـصاف  اھهبیرغ  ات  دنوش  کیدزن  مھ  هب  دیاب  دـنھد . هزاجا  دـیابن  اھیدوخ  دـنکیم . ذوفن  لامعا  یرگید  یاھھار  زا  هبیرغ  یھاگ  دریگ ؛ هدـھع  هب 

ینید یاھتیلقا  زا  یلیخ  مییوگیمن ؛ بھذم  کی  ناونعهب  دنرادن ، لوبق  ار  مالسا  لصا  مییوگیم  هکنیا  هتبلا  دنرادن -  لوبق  ار  یمالسا  تموکح  مالسا و  لصا  هک  یناسک 

الـصا دـنرادن ، لوبق  ار  ماما  طخ  یاھـصخاش  بالقنا و  یاھـصخاش  دـنھارمھ -  تلم  اب  دـنراد و  لوبق  ار  ناریا  تلم  هار  اـما  دـنرادن ؛ لوبق  ار  مالـسا  هک  دنتـسھ  اـم  روشک  رد 

. دناهبیرغ اھنیا  دوش ، رارکت  بالقنا  زا  لبق  عاضوا  دنرظتنم  دیایب ، هناگیب  دـنرظتنم  دریگ ، تسدرد  ار  روشک  روما  مامز  دـیایب و  یـسک  اھزرم  نیا  نوریب  زا  دـنرظتنم  دـنرکنم و 

. تفرگ دنھاوخ  یرتشیب  یهلصاف  امش  زا  اھهبیرغ  دیشاب ، رتنابرھم  رتکیدزن و  مھ  اب  اھیدوخ  امش  هچ  رھ 

١٣٨١/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدزیس  مسارم  رد  تانایب 

یسایس و یهمضاھ  رد  ار  ایند  فلتخم  طاقن  مدرم  یهناھاوختلادع  یاھشبنج  هک  تسھ  هدوب و  نیا  ملاع  طلسم  یاھتسایس  باد  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  هتکن  نیا  هب 

هک یایھاوختلادـع  تضھن  دوب . هداتفا  قافتا  مھ  ناریا  رد  راک  نیا  دـنربب ؛ نیب  زا  ار  هناھاوختلادـع  یمدرم و  یاھتکرح  اھـشبنج و  نآ  تیوھ  عقاو  رد  دـنزیرب و  دوخ  یگنھرف 

یهناھاوختلادـع تکرح  نیا  اھیـسیلگنا -  ینعی  ملاع -  طلـسم  یـسایس  نایرج  زور  نآ  دوب . ینید  یمدرم و  تکرح  کی  دـمآ ، شیپ  ناریا  یهطورـشم  رد  شیپ  لاـس  دـص 

لیدبت نآ  یـسیلگنا  عون  زا  هطورـشم  تکرح  کی  هب  دندرب و  نیب  زا  دـندرک و  هلاحتـسا  ار  نآ  دـنتخیر ؛ دوخ  یگنھرف  یـسایس و  یهمـضاھ  رد  ار  یمالـسا  لوصا  رب  ینتبم 

رتدب راجاق ، یاھدادبتسا  زا  هک  دش  یھتنم  یناخاضر  یروتاتکید  هب  راک  رخآ  دوب -  یدادبتـسا  دض  شبنج  کی  هک  هطورـشم -  شبنج  هک  دش  نیا  مھ  نآ  یهجیتن  دندومن .

. دش قحلم  ییاکیرما  یسارکمد  لاربیل  هب  دندرکیم ، هرادا  ار  نآ  هک  یناسک  یهلیسو  هب  تفن  تعنص  ندش  یلم  تضھن  روطنیمھ  دوب . رتزیمآتواسق  رتزیمآتواقش و  و 

دندش تسدمھ  دندوب ، ناریا  رد  یھاوختلادع  تضھن  لباقم  فرط  هک  اھیـسیلگنا  اب  دندرک . تنایخ  تفن  تعنـص  ندش  یلم  تضھن  هب  اھییاکیرما  نامھ  هک  دش  نیا  هجیتن 

« هلاحتسا  » 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 4هاگياپ  هحفص 1 
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نیا تخادنا و  روشک  نیا  رب  ار  دوخ  نیگنـس  یهیاس  لاس ، دنچ  یـس و  لوط  رد  اضردمحم  یهرود  هایـس  نشخ و  یروتاتکید  نآ ، یهلابند  دندرب و  نیب  زا  ار  یلم  تضھن  و 

دش و هرداصم  قباس  یوروش  طلسم  تسایس  اھتسینومک و  یهلیسو  هب  لاس  اھھد  لوط  رد  ایسآ  اقیرفآ و  یاھتلم  یهناھاوختلادع  یاھتضھن  داد . رارق  راشف  ریز  ار  تلم 

رنھ . تسا هدوب  ناھج  یاھتلم  یهنابلطتلادـع  یاھتـضھن  اب  ایند  یراج  مسر  نیا  دـیدرگ . یھتنم  دـندرکیم ، راک  یوروش  حـلاصم  تھج  رد  هک  ینوگانوگ  یاـھیروتاتکید  هب 

. دوش مضھ  طلسم  یسایس  یاھنایرج  اھتردق و  یهمضاھ  رد  بالقنا  نیا  تشاذگن  دروآ و  دوجو  هب  بالقنا  نیا  یارب  ار  یمکحم  بوچراچ  هک  دوب  نیا  ام  راوگرزب  ماما  گرزب 

هعمجزامن  / ٠۵/١٣٨١/٠۵ یاھداتس  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

راک نیا  یارب  هک  یزیچ  رھ  دوش . یمن بوسحم  تصرف  تقو  چیھ  درادن و  یراختفا  چیھ  ربکتم ، تردـق  کی  راوخناھج و  کی  یبلط  هدایز ییوگروز و  لباقم  رد  ندـش  میلـست 

یداـیا و لـماوع و  اـب  ندرک  هلباـقم  تصرف  ینعی  تصرف ، مدرم . یارب  راـک  تصرف  ینعی  تصرف ، تـسین . تـصرف  تـسا ؛ دـیدھت  کـی  یلم  عفاـنم  یارب  دوـش ، یقلت  تـصرف 

زا نم  هک  تسا  یزیچ  نامھ  نیا  دننمـشد . زومرم  یدایا  اھنیا  دیدینـش ؛ اھ  هناسر زا  دـیدرک و  هظحالم  امـش  ار  نآ  زا  یا  هنومن روشک . لخاد  رد  نمـشد  اـکیرما و  یاـھرازبا 

شـالت مدرم  یرکف  هلاحتـسا  روـشک و  یگنھرف  ریخـست  یارب  نمـشد  ناتـشگنارس  هک  ما  هـتفگ هداد و  رادـشھ  یگنھرف  نـالووسم  هـب  بـترم  لـبق  لاـس  تـشھ  تـفھ ،

دوش یم راکشآ  قیاقح  اھفارتعا و  دینیبب  نالا  دننک . یم

هعمجزامن  / ١٣٨٢/٠٨/٢٣ یاھهبطخ  رد  تانایب 

یهشقن درادـن . یاهدـیاف  هقطنم  نیا  رد  وا  یلبق  یاـھهشقن  تسا  هدـیمھف  نطاـب  رد  مجاـھم ، یهرھچ  کـی  عـضوم  رد  اـکیرما  تسا : نیا  تسا ، مھم  اـم  مدرم  یارب  هچنآ 

دوجوهب یناوارف  تالکـشم  درک ؛ یراک  تسب و  یفرط  دوشیمن  یماظن  مجاھت  اب  هقطنم  نیا  رد  هک  داد  ناشن  قارع  ناتـسناغفا و  یهیـضق  اما  دوب ؛ یماظن  مجاھت  یلبق ،

اب یگنھرف ، قـمع  همھنیا  اـب  دـشاب  یاهقطنم  اـم ؛ نموـم  عاجـش و  تـلم  لـثم  دـشاب  یتـلم  گرزب ؛ ناریا  لـثم  دـشاب  یروـشک  لـباقم ، فرط  یتـقو  صوـصخب  دـیآیم .

دیدھت یماظن  مجاھت  هب  البق  تسا . رتلکشم  بتارمهب  اھنآ  یارب  راک  اجنیا  تسا ؛ مدرم  ارآ  هب  یکتم  هک  یتلود  اب  مدرم و  نایم  رد  نامیا  زا  هتساخرب  راشرـس  تاساسحا 

؛ مینک هلاحتـسا  ار  ناریا  تلم  نورد ، زا  میناوتب  ام  هک  دـشاب  نیا  دـیاب  هشقن  دـنیوگیم  اھنآ  تسا . هدوب  طلغ  ناشیلبق  یهشقن  هک  دـننکیم  فارتعا  نالا  اما  دـندرکیم ؛

. دنتسھ نیا  لابند  اھنآ 

تسد رد  ناشتسد  هک  ییاھتسینویھص  اکیرما و  یرابکتسا  ماظن  دصق  دشاب . هجوتم  ناریا  تلم  یسایس ؛ نایرج  کی  یگنھرف ، نایرج  کی  دراد : نایرج  ود  مھ  هلاحتسا 

لماوع و یهلیسوهب  دنناوتب  دعب  دننک و  انتعایب  توافتیب و  شیاھفدھ  دیاقع و  اھنامرآ و  هب  تبسن  ار  تلم  دنناوتب  هک  تسا  نیا  دنتـسھ ، هھبج  کی  رد  مھ  اب  تساھنآ و 

نوگانوگ یاھحانج  ندش  هدیبوک  فالتخا و  داجیا  اھنیا  یهشقن  یهدمع  یسایس ، نایرج  رد  دنیامن . مھارف  ناریا  رب  اکیرما  یهرطیس  تشگزاب  یارب  ار  هنیمز  دوخ  نارودزم 

اکیرما یهشقن  یلصا  طوطخ  لوصا و  دنبوکب -  ار  اھنیا  اھنآ  دنبوکب ، ار  اھنآ  اھنیا  دنتسھ -  نآ  هب  هتسباو  بالقنا و  زا  هتساخرب  همھ  هک  ییاھحانج  تسا ؛ رگیدکی  تسد  هب 

یساسا نوناق  لثم  یمالسا -  یروھمج  ماظن  تاملسم  یور  دنروآ ؛ دوجوهب  جنـشت  یاضف  دننک و  شلاچ  داجیا  روشک  رد  یعقاوریغ  یایاضق  رـس  رب  تسا . نیا  هقطنم  رد 

. دننکیم لابند  ار  یرکف  یسایس -  یاھنایرج  نیا  دننک . داجیا  فالتخا  شلاچ و  دنروآ و  دوجوهب  وگم  وگب  وگتفگ و  ماظن -  یمالسا  یهیاپ  نید و  و 

جیسب  / ٠٢/٠۶/١٣٨۴ تمواقم  یورین  فلتخم  یاھهدر  هاگحبص  مسارم  رد  تانایب 

تایآ هک  تسا  نیا  رب  اھییاکیرما  یعـس  ام ، یهقطنم  زا  ییاھروشک  رد  دـینادیم  نالا  دـننک . ماندـب  ار  داـھج  دـندرک  یعـس  تلم  نیا  تزع  نانمـشد  زا  تباـین  هب  یدارفا 

نآرق تایآ  زا  ار  داھج  دنھاوخیم  دندرک . لوبق  ار  نیا  مھ  نوبز  فیعض و  یاھتلود  زا  یضعب  دینکب ؛ ار  راک  نیا  دیاب  هک  دندرک  رارصا  دنروایب ؛ نوریب  یـسرد  یاھباتک  زا  ار  داھج 

هب ار  تداھـش  تسا . هللالیبسیف  داھج  تمواقم ، نیـصح  نصح  رگنـس و  نیرتگرزب  یمالـسا و  تما  یمالـسا و  یاـھتلم  تزع  نماـض  نوچ  دـننک ؛ جراـخ  ینید  میلاـعت  و 

اب هک  دـھد  ناشن  لماک  روطهب  ار  شدوخ  رثا  دـناوتیم  یتقو  داھج  دراد . لابند  هب  داھج  هک  تسا  ییاھـشزرا  نیرترب  دوخ  هک  دـندرک ، یفرعم  هناحولهداس  لمع  کـی  ناونع 

دیاب اھتفرشیپ  نیا  دناهدرک ؛ یبوخ  یاھتفرشیپ  زورما  ات  ام  زیزع  نایجیسب  تسا . یجیسب  تکرح  گرزب  لصف  ود  تداھش ، داھج و  دشاب . هارمھ  تداھـش  هب  نداھن  لد 

یهدحتم تالایا  تلود  مرج  تسا . طبترم  ایند  لئاسم  اب  ناریا  لئاسم  زورما  داد . دھاوخ  رارق  ریثاتتحت  ار  ایند  ام  زیزع  روشک  رد  وگلا  نیا  انئمطم  دـنک . ادـیپ  همادا  نانچمھ 

زورما ام  دسریم . ایند  یهمھ  هب  یتابثیب  نیا  ررـض  و  تسا ؛ هدرک  تابثیب  ار  هقطنم  هک  تسا  نیا  وا  رگید  مرج  دـنکیم ؛ دـیدھت  ار  ناریا  تلم  هک  تسین  نیا  طقف  اکیرما 

نید زا  عافد  تسام ؛ یلم  تیـصخش  زا  عافد  تسام ؛ تیوھ  زا  عافد  نیا  میتسھ ؛ هقطنم  نیا  تابث  یهدننکنیمـضت  عقاو  رد  میاهداتـسیا و  ییاـکیرما  تاـکیرحت  لـباقم  رد 

تلم اب  یهلباقم  یارب  ییهلیسو  رھ  زا  اھییاکیرما  تسایند . زا  عافد  انعم  نیا  هب  و  تسا ؛ هقطنم  زا  عافد  تسا ؛ یمالسا  یروھمج  ماظن  دنلب  یاھنامرآ  زا  عافد  تسام ؛

تلم ام  تلم  دنـسرتیم . ام  یاھناوج  زا  اھنآ  دندش . بولغم  بوعرم و  ام ، یاھناوج  تداشر  ناریا و  تلم  تبالـص  لباقم  رد  لیاسو ، نیا  یهمھ  رد  دندرک و  هدافتـسا  ناریا 

. تسا یمدرم  یهدرتـسگ  تکرح  کـی  عـقاو  رد  جیـسب  تسا . مکحم  یمالـسا  یاـھنامرآ  مالـسا و  یناـبم  هب  داـقتعا  اـب  ناـشیاھلد  دـنرادیب و  اـھناوج  نیا  تـسا . یناوـج 

زا هک  ییاھیھاوخرظن  رد  دنـشاب . یجیـسب  لد ، رد  اـما  دنـشابن ؛ مھ  هاپـس  تمواـقم  یورین  تمواـقم و  یاـھنادرگ  جیـسب و  یاـھورین  رد  لـخاد  تسا  نکمم  اـھیلیخ 

صالخا اب  یتقو  هیحور  نیمھ  تسا . جیـسب  یانعم  نیا ، دنتلم . زا  عافد  یهدامآ  هک  دندرک  مالعا  یھاوخرظن  نیا  رد  روشک  یاھناوج  دصرد  زا ٩٠  شیب  دندرک ، ام  یاھناوج 

صخـشم ورـشیپ  زاتمم و  یاھشخب  رد  ار  اـم  زیزع  یجیـسب  ناـناوج  ینارون  یاـھهرھچ  دوش ، هارمھ  ییاـسراپ  یراـگزیھرپ و  اـب  یناـبم و  هب  رتشیب  یدـنبیاپ  اـب  رتشیب ،

تاباختنا و لباقم  رد  هک  یتکرح  درک . لمع  هنادنمتفارش  ان  ام  تاباختنا  یهلاسم  رد  اکیرما  دیدید  امش  دننکب . دنناوتیمن  یراک  چیھ  ورین  نیا  لباقم  رد  نانمـشد  دنکیم .

تـسرد داتفا ، قافتا  ناریا  رد  هچنآ  دندروخ . تسکـش  اما  دوب ؛ یللملانیب  تاطابترا  دعاوق  یناسنا و  دعاوق  یهمھ  زا  جراخ  دنداد ، ماجنا  تاباختنا  زا  یهدافتـساوس  یارب 

ماظن یهلاحتـسا  یارب  شالت  زا  تسا  ترابع  نآ  و  دناهتـسارآ ؛ زورما  هک  تسا  ینادیم  رد  اھییاکیرما  رتگرزب  تسکـش  دنتـساوخیم . اھنآ  هک  تسا  یزیچ  لباقم  یهطقن 

شحور و زا  شتقیقح ، زا  ار  یمالسا  ماظن  یـسایس ، یگنھرف و  ناگدناشنتسد  اب  یگنھرف و  یاھرازبا  اب  یـسایس ، یاھرازبا  اب  دنھاوخیم  اھنآ  یمالـسا . یروھمج 

. تسا جیسب  یاھورین  رد  ناوج  نموم  نازیزع  امش  زا  اکیرما  تسکش  نیرتگرزب  نیا  و  دروخ ؛ دھاوخ  تسکش  مھ  نیا  و  دننک ؛ یھت  شایعقاو  تیوھ  زا 

سراف  / ١٣٨٧/٠٢/١٢ ناتسا  ناملعم  رادید  رد  تانایب 

کی ار ، یـشزومآ  شور  کی  ار ، یرادا  شور  کی  ام  هک  ینیا  مینکیمن . عانتما  میـشکیمن ، تلاجخ  اھ  هناگیب اھ و  یبرغ ریغ  اھ و  یبرغ زا  نتفرگ  داـی  زا  اـم  هک  ما  هتفگ اـھراب 

دوجو اجنیا  هتکن  ود  اھتنم  مینکیم . یدرگاش  میوریم ؛ مھ  شلابند  میئآ ، یمن مھ  هاتوک  میـشکیمن ، تلاجخ  چـیھ  میریگب ، دای  رگید  یاـھروشک  زا  ار  عارتخا  کـی  ار ، شناد 

روشک یگنھرف  ی  هلاحتـسا نارود  یولھپ ، نارود  هک  یولھپ ، نارود  ینعی  یگنھرف -  ی  هلاحتـسا نارود  رد  هنافـساتم  ار  هتکن  ود  نیا  هک  ندرک ، یدرگاـش  نیا  راـنک  رد  دراد 

هک ار  هچنآ  اـم  هک  تسا  نیا  هتکن  ود  نیا  زا  یکی  دـنتفرگ . اـھنیا  دـنداد ، هچ  رھ  دـمآ ، سک  رھ  دـندرک ؛ زاـب  ار  ناشـشوغآ  دنتـسب ، ار  ناشمـشچ  دـندرکن . تیاـعر  تساـم - 

در دصرددص  تسا ، رـضم  دروخیمن و  ام  درد  هب  دصرددص  رگا  مینک ؛ لوبق  دصرددص  دروخیم ، ام  درد  هب  دصرددص  رگا  هن . ای  دروخیم  ام  درد  هب  مینیبب  مینک ، یبایزرا  میریگیم ،

. مینک در  ار  شا  یقبام مینک ، لوبق  دروخیم ، درد  هب  هک  یا  هزادنا نامھ  هب  تساتود ، نیا  نیب  رگا  مینکیم .

شناھد و رد  دراذگب  ار  نآ  دوخ  لیم  اب  دوخ ، تسد  اب  دھاوخیم  دسانشیم ، دنیب ، یم ار  یئوراد  کی  یئاذغ ، کی  یا ، هویم کی  یمسج ، کی  هک  یـسک  نآ  نیب  تسا  قرف 

. تسا طلغ  مود  عون  تسا ، تسرد  لوا  عون  دراد . قرف  مھ  اب  اھنیا  دـننکیم . قیرزت  وا  ندـب  رد  لوپمآ  اب  ار  یزیچ  کی  دـنریگیم و  ار  شیاپ  تسد و  هک  یمدآ  نآ  اب  دـھدب ، ورف 

روطنیمھ دنا و  هداتفا شوھ  یب لاح و  سح و  یب هک  یئاھمدآ  لثم  دندروآ ، هچ  رھ  تفرگ . رارق  تلفغ  دروم  هک  هتکن  کی  نیا  مینک . باختنا  دـیاب  ام  دـننک ؛ قیرزت  دـیابن  ام  هب 

. نامقلح هب  دنزیرب  هک  میدنام  رظتنم  یگنھرف  ی  هلاحتسا نارود  رد  ام  میشابن . دنزیریم ، ناشقلح  هب  ناشناھد  زا  ای  دننکیم  ورف  ناشمسج  رد  ای  ار  یزیچ 

« هلاحتسا  » 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 4هاگياپ  هحفص 2 
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یاھ یگریخ لباقم  رد  تریح  تھب و  نارود  یگدزبرغ ، دمحا  لآ موحرم  لوق  هب  نارود  یگنھرف ، ی  هلاحتسا نارود  نآ  دنک ؟ حالصا  یسک  هچ  مینکن ، حالصا  ار  نآ  زورما  رگا  ام 

؛ هدــش راکــشآ  اــیند  مدرم  زا  یلیخ  یارب  اــم و  یارب  شنطاوـب  هتــسب ، دوــخ  هـب  ظــیلغ  شیارآ  ی  هدرک تـنیز فافــش  قارب  ی  هرھچ نآ  زورما  دــش . یرپــس  یبرغ  ندــمت 

یلیخ اب  زورما  ناریا  تلم  میتسنادیمن . شیپ  لاس  هاجنپ  رد  هک  مینادیم  ار  یئاھزیچ  زا  یلیخ  ام  زورما  هدش . نشور  شیاھ  یگرھچدب شیاھ ، یتفـص یب شیاھ ، یتشز

. تسانشآ قیاقح  نیا  زا 

نورزاک  / ١٣٨٧/٠٢/١۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

شالت دینیبب  زاریـش و  هب  دینک  هاگن  دـمآ . یم باسح  هب  بوضغم  ناتـسا  کی  دوبن ؛ بولطم  ناتـسا  کی  توغاط  میژر  رظن  زا  سراف ، ناتـسا  انعم  کی  هب  الک  نورزاک و  مدرم 

ماجنا سراف  ناتسا  لثم  یناتسا  کی  یارب  دیاب  تلود  کی  هک  یئاھتیلاعف  اب  دینک  هسیاقم  ار  نیا  توغاط . ی  هرود نآ  رد  ار  هلاحتسا  شالت  ار ، یتوغاط  یاھ  یزاس گنھرف

. تسا هدشن  یھجوت  ناتسا ، نیا  دشر  یارب  مزال  یاھانبریز  تخاس  ناتسا و  نیا  ینادابآ  یارب  هناک  توغاط  میژر  رد  هک  دینیب  یم ینادابآ . ینارمع و  ظاحل  زا  دھدب ؛

هک هچنآ  درک . تیوھ  ساسحا  یمالسا  بالقنا  نارود  رد  ناریا  تلم  تقیقح  رد  دروآ . نادیم  هب  گرزب  نامرآ  نیا  هب  ندیـسر  هار  رد  ار  دوخ  یتسھ  ار ، دوخ  دوجو  ناریا  تلم 

تیصخش ساسحا  یتلم  کی  یتقو  دننک . تیوھ  بلس  تلم  نیا  زا  هک  تسا  هدوب  نیا  دنا ، هدرکیم لابند  دنا و  هتـساوخیم هشیمھ  تلم  نیا  یناینب  نانمـشد  نانمـشد ،

دنناوتب هکنیا  یارب  دننکیم ، راکنا  ار  وا  یتاذ  ینورد و  یاھتردق  دننکیم ، راکنا  ار  وا  تاناکما  دننکیم ، راکنا  ار  وا  ی  هتـشذگ دوریم ؛ راب  ریز  رت  تحار درکن ، تیوھ  ساسحا  درکن ،

درک و ادیپ  همادا  تدش  اب  روشک  نیا  رد  یولھپ ، سوحنم  نارود  ینعی  یگنھرف ، ی  هلاحتـسا نارود  رد  هک  دوب  یراک  نیا  دـنریگب . تشم  رد  ار  روشک  نآ  ار ، تلم  نآ  یتحارب 

. دش تیوقت  اھلاس  نآ  رد  زور  هب  زور 

یبرع  / ١٣٨٩/١١/١۵ هبطخ  همجرت  نارھت +  هعمج  زامن  یاھهبطخ 

؛ دندرک شالت  دنتسناوت ، هچرھ  دندوب -  هھبج  کی  دوبن ، نمشد  کی  مھ -  نمشد  یهھبج  دنداتسیا ؛ یراوتسا  هوک  لثم  ماما  رس  تشپ  مھ  تلم  داتـسیا ، هوک  لثم  ماما 

نتخادنا هار  هب  ات  یداصتقا ، میرحت  ات  هلاس ، تشھ  گنج  لیمحت  ات  یماظن ، یاتدوک  ات  یموق ، یاھگنج  ات  ینابایخ ، یاھگنج  زا  دندرک ؛ دمآیمرب ، ناشتـسد  زا  یراک  رھ 

تمھت دـنتفگ ، غورد  دراد : دوجو  یناور  گنج  ماما  هیلع  بالقنا و  هیلع  ناریا و  تلم  هیلع  هک  تسا  لاس  ود  یـس و  لاس . ود  یـس و  لوط  رد  یناور  گنج  میظع  نیـشام 

. دننک فرحنم  لخاد  رد  ار  اھهار  دندرک  یعس  دننک ، فالتخا  داجیا  دندرک  یعس  دندرک ، شخپ  هعیاش  دندز ،

یزادنارب رگا  هک  دوب  نیا  یدعب  فدـھ  دوب . یزادـنارب  لوا ، فدـھ  دوب . یمالـسا  یروھمج  ماظن  طوقـس  بالقنا و  طوقـس  لوا ، یهجرد  رد  دـندرکیم ، لابند  اھنآ  هک  یئاھفدـھ 

نیا رد  دورب . نیب  زا  بالقنا  حور  بالقنا ، تریـس  بالقنا ، نطاب  اما  دنامب ، یقاب  بالقنا  تروص  ینعی  دننک ؛ هلاحتـسا  ار  بالقنا  دنکن ، ادـیپ  ققحت  یمالـسا  یروھمج  ماظن 

هب بح  رطاخ  هب  لخاد ، رد  یاهدـع  کی  دوب . یـشالت  کی  تقیقح ، رد  دوب . یهنتف ٨٨  نیمھ  دمآ ، هنحـص  یور  هک  اھنآ  یهمانـشیامن  نیرخآ  هک  دندرک ؛ شالت  یلیخ  هنیمز 

دوب و اھزرم  نیا  زا  نوریب  رد  هنحـص ، ریدم  شکهشقن و  حارط و  ماهتفگ ؛ اھراب  نم  دـندش . هئطوت  نیا  ریـسا  یناسفن -  کانرطخ  ضارما  لیبق  نیا  زا  ماقم -  هب  بح  سفن ،

. هتسنادن یضعب  هتسناد ، یضعب  دندرک ؛ یراکمھ  اھنآ  اب  لخاد  رد  تسھ .

بالقنا  / ٠٧/٢٠/١٣٩۴ ربھر  اب  امیسوادص  نامزاس  ناریدم  سیئر و  رادید 

نطاب و رییغت  ناریا و  یمالـسا  یروھمج  یهلاحتـسا  هدـشباسح ، هدـشرکف و  مرن  گنج  نیا  زا  یلـصا  فدـھ  ناریا ، عوضوم  رد  اما  تسین  ناریا  صوصخم  طقف  مرن  گـنج 

. تسا نآ  رھاظ  تروص و  ظفح  اب  تریس ،

یهدـننکنیمات ناریا  هک  تسا  نآ  مھم  تسین ، مھم  نآ  سار  رد  ممعم  کی  روضح  یتح  و  یمالـسا » یروھمج   » مان ندـنام  یقاب  نمـشد ، مرن  گنج  فادـھا  بوچراـچ  رد 

. دشاب یناھج  تردق  یهکبش  مسینویھص و  اکیرمآ ، فادھا 

، نایھاگـشناد ناگبخن ، هژیوهب  مدرم  مرن  گنج  یلـصا  ناـبطاخم  اـما  درک  مھاوخ  هدرک و  تبحـص  ناـنآ  اـب  دراد  دوجو  نالوئـسم  یارب  مرن  گـنج  رد  هک  یزیرهماـنرب  دروم  رد 

. دنتسھ لاعف  رصانع  ناناوج و  نایوجشناد ،

هلمج زا  مدرم  یگنھرف  یسایس و  ینید ، یداقتعا  یاھرواب  هک  دنتـسھ  ناگبخن  ناناوج و  هژیوهب  نانآ  یاھرواب  زا  یعیـسو  فیط  رییغت  مدرم و  رب  یراذگریثات  لابندهب  اھنآ 

. تسا اھرواب  نیا 

فرط دنراد و  یگنھرف  نوگانوگ  لئاسم  یمالسا و  یرالاسمدرم  هناگیب ، اب  هلباقم  لالقتسا ، درم ،» نز و   » یهلئسم هداوناخ ، نید ، صوصخرد  یداقتعا  یاھرواب  ام  مدرم 

. دھد رییغت  ای  دنک و  یراکتسد  ار  اھرواب  نیا  دراد  شالت  لباقم 

ابیز ناشخرد و  یاهتشذگ  هب  هایـس  دیلپ و  تشز و  هتـشذگ  نیا  ات  تسا  نیا  رب  شالت  مرن  گنج  رد  هک  دنراد  ییاھرواب  هتـشذگ  دبتـسم  دساف و  میژر  هب  تبـسن  ام  مدرم 

. دبای رییغت 

. تسا هتشادن  دوجو  هتشذگ ، نآ  ندرب  نیب  زا  یارب  یمالسا  بالقنا  عوقو  هب  یموزل  هک  دنریگب  هجیتن  هتشذگ ، هب  رواب  رییغت  اب  دنھاوخیم  اھنآ 

یهیام روشک  ینونک  عضو  هک  دـننک  اقلا  یزورما  ناوج  هب  دـنھاوخیم  اھنآ  دـندرک : ناشنرطاخ  دنتـسناد و  مرن  گـنج  فادـھا  رگید  زا  ار  لاـح  هدـنیآ و  هب  رواـب  رییغت  ناـشیا 

. دنریگب ناوج  لسن  زا  ار  هدنیآ  هب  دیما  یزومآملع و  کرحت و  طاشن و  ات  تسا  نکممریغ  زین  هدنیآ  رد  تفرشیپ  هب  ندیسر  تسا و  یگدنمرش 

ناناوج هژیوهب  مدرم و  نامیا  ندرک  تسـس  اھرواب و  رییغت  قیرط  زا  یمالـسا  یروھمج  یلخاد  یهلاحتـسا  ینورد و  لالحنا  هدشیحارط ، مرن  گنج  ییاھن  یلـصا و  فدھ 

. تسا

بالقنا  / ٠٧/٢٠/١٣٩۴ ربھر  اب  امیسوادص  نامزاس  ناریدم  سیئر و  رادید 

نطاب و رییغت  ناریا و  یمالـسا  یروھمج  یهلاحتـسا  هدـشباسح ، هدـشرکف و  مرن  گنج  نیا  زا  یلـصا  فدـھ  ناریا ، عوضوم  رد  اما  تسین  ناریا  صوصخم  طقف  مرن  گـنج 

. تسا نآ  رھاظ  تروص و  ظفح  اب  تریس ،

یهدـننکنیمات ناریا  هک  تسا  نآ  مھم  تسین ، مھم  نآ  سار  رد  ممعم  کی  روضح  یتح  و  یمالـسا » یروھمج   » مان ندـنام  یقاب  نمـشد ، مرن  گنج  فادـھا  بوچراـچ  رد 

. دشاب یناھج  تردق  یهکبش  مسینویھص و  اکیرمآ ، فادھا 

، نایھاگـشناد ناگبخن ، هژیوهب  مدرم  مرن  گنج  یلـصا  ناـبطاخم  اـما  درک  مھاوخ  هدرک و  تبحـص  ناـنآ  اـب  دراد  دوجو  نالوئـسم  یارب  مرن  گـنج  رد  هک  یزیرهماـنرب  دروم  رد 

. دنتسھ لاعف  رصانع  ناناوج و  نایوجشناد ،

هلمج زا  مدرم  یگنھرف  یسایس و  ینید ، یداقتعا  یاھرواب  هک  دنتـسھ  ناگبخن  ناناوج و  هژیوهب  نانآ  یاھرواب  زا  یعیـسو  فیط  رییغت  مدرم و  رب  یراذگریثات  لابندهب  اھنآ 

. تسا اھرواب  نیا 

فرط دنراد و  یگنھرف  نوگانوگ  لئاسم  یمالسا و  یرالاسمدرم  هناگیب ، اب  هلباقم  لالقتسا ، درم ،» نز و   » یهلئسم هداوناخ ، نید ، صوصخرد  یداقتعا  یاھرواب  ام  مدرم 

. دھد رییغت  ای  دنک و  یراکتسد  ار  اھرواب  نیا  دراد  شالت  لباقم 

ابیز ناشخرد و  یاهتشذگ  هب  هایـس  دیلپ و  تشز و  هتـشذگ  نیا  ات  تسا  نیا  رب  شالت  مرن  گنج  رد  هک  دنراد  ییاھرواب  هتـشذگ  دبتـسم  دساف و  میژر  هب  تبـسن  ام  مدرم 

. دبای رییغت 

« هلاحتسا  » 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 4هاگياپ  هحفص 3 
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. تسا هتشادن  دوجو  هتشذگ ، نآ  ندرب  نیب  زا  یارب  یمالسا  بالقنا  عوقو  هب  یموزل  هک  دنریگب  هجیتن  هتشذگ ، هب  رواب  رییغت  اب  دنھاوخیم  اھنآ 

یهیام روشک  ینونک  عضو  هک  دـننک  اقلا  یزورما  ناوج  هب  دـنھاوخیم  اھنآ  دـندرک : ناشنرطاخ  دنتـسناد و  مرن  گـنج  فادـھا  رگید  زا  ار  لاـح  هدـنیآ و  هب  رواـب  رییغت  ناـشیا 

. دنریگب ناوج  لسن  زا  ار  هدنیآ  هب  دیما  یزومآملع و  کرحت و  طاشن و  ات  تسا  نکممریغ  زین  هدنیآ  رد  تفرشیپ  هب  ندیسر  تسا و  یگدنمرش 

ناناوج هژیوهب  مدرم و  نامیا  ندرک  تسـس  اھرواب و  رییغت  قیرط  زا  یمالـسا  یروھمج  یلخاد  یهلاحتـسا  ینورد و  لالحنا  هدشیحارط ، مرن  گنج  ییاھن  یلـصا و  فدھ 

. تسا

١٣٩٩/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمکیویس  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس 

نارود رد  شتدـش  دـعب ، یولھپ و  تموکح  زا  لـبق  یکدـنا  تفرگ . هابتـشا  یرکف  یهلاحتـسا  اـب  یتسیاـبن  ار  لوحت  هک  تسا  نیا  تسا ، مھم  یلیخ  هک  یرگید  یهتکن  کـی 

تلم یهلاحتـسا  نیا  دوبن ، لوحت  نیا  دـندروآیم ؛ باسح  هب  ناریا  تلم  یگدـنز  رد  یلوحت  کی  ناونع  هب  ار  نیا  هک  دـش ، روشک  دراو  ددـجت  مان  هب  یزیچ  یولھپ ، تموکح 

تـسد زا  ددـجت  نیا  رد  ار  دوخ  قیمع  یخیرات  تیوھ  دوخ ، یلم  تیوھ  دوخ ، ینید  تیوھ  ناریا ، تلم  عقاو  رد  ینعی  دوب . ندرک  بلـس  وا  زا  ار  ناریا  تلم  تیوھ  دوب ، ناریا 

یهدشمسلط هدزبرغ و  یاھرکفنشور  حالطـصاهب  اھهناوتـشپ و  یهلیـسو ] هب   ] مھ ناخاضر ، یهلیـسو  هب  یرادقم  کی  مھ  یولھپ ، نارود  رد  نآ ]، یط   ] هک یددجت  داد .

نآ زا  ناریا ] تلم   ] ینعی دـش ، بلـس  ناریا  تلم  تیوھ  عقاو  رد  ار - وا  یاھراک  دـندرکیم  هیجوت  دـندرکیم و  کمک  دـندرکیم ، تیادـھ  دـندرکیم ، راداو  ار  وا  هک   - ناخاضر ناـمز 

تـسد زا  ار  ناشدوخ  تیوھ  هچنانچ  رگا  اـھتلم  دوب . نتفر  بقع  هب  ور  نیا  دـشاب ، ولج  هب  ور  دـیاب  لوحت  تسین . لوحت  نیا  تسا ، هلاحتـسا  نیا  دـش ؛ جراـخ  یعقاو  تیوھ 

ام روشک  یارب  هکنیا  امک  تسا ، یندـمت  گرم  کی  نیا  دـیآیم ؛ باسح  هب  اھنآ  یارب  یندـمت  گرم  کی  عقاو  رد  دـنھدب ، تسد  زا  ار  ناـشدوخ  یونعم  یاھهتـشاد  دـنھدب ،

هب یبرغ  دنمـشناد  کی  فرح  الثم  هک  دـندناسر  ییاج  هب  ار  راک  یھاگـشناد ، یاھثحب  یعامتجا ، یاھثحب  یملع ، یاھثحب  رد  ینعی  دوب ؛ مھ  روج  نیمھ  هنافـساتم  مھ 

، نیا یانعم  تسا . مامت  ثحب  رگید  سپ  هتفگ ، یروج  نیا  وا  یتقو  هتفگ ؛ یروج  نیا  یبرغ  دنمشناد  نالف  دنیوگیم ] ، ] دننکیم هک  ثحب  دوشیم ؛ هدرمـش  لصف  لوق  ناونع 

ای یناسنا  مولع  یهلئـسم  نالف  رد  دشاب  هتـشادن  تئرج  ناسنا  هکنیا  دمآ و  شیپ  نارگید  زا  دیلقت  یهلئـسم  دـمآ ، شیپ  دـیلقت  یتقو  میدـنبب . ار  رکف  هار  ام  هک  تسا  نآ 

لباقم یهطقن  تسرد  نیا  درک ؛ دیلقت  دیاب  رانک ، تشاذگ  دیاب  ار  داھتجا  رانک ، تشاذگ  ار  رکف  دیاب  هک  تسا  نیا  شیانعم  دـنزب ، فرح  یبرغ  دنمـشناد  فرح  یور  نآ ، لاثما 

، هطقن نیا  ندـناسر ؛ روھظ  هب  ندـناروش و  ندرک ، هدـنز  اھناسنا  رد  ار  هشیدـنا  یاھهنیفد  ار ، لقع  یاھهنیفد  نآ  ( ١ (؛» لوقعلا نئاـفد  مھل  اوریثی   » هک تسا  اـیبنا  میلعت  نآ 

. هتکن کی  مھ  نیا  تسا ؛ اھنآ  لباقم  یهطقن  تسرد 

« : هلاحتسا  » هژاودیلک اب  طبترم  تالاقم 

ربھر  /   ١٣٧٩/٠٢/٠١ یقتدمحم  هدنسیون :   / ! بالقنا یجیردت  هلاحتسا  زا  سارھ  میب و 

یدوریش  /   ١٣٨١/١٠/١۴ یضترم  هدنسیون :  یموب /  گنھرف  هلاحتسا  ندش و  یناھج 

« هلاحتسا  » 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 4هاگياپ  هحفص 4 
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