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 [ پا چـ تشگزاب ]  | [ ] 

3 هلاقم :  دادعت   ، 6 شیف :  دادعت  یگنھرف -  یسدنھم 

1392/09/19 یگنھرف بالقنا  یلاع  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

اجنیا ِتاّبوصم  یارجا  تنامـض  یارب  مھ  یـّصاخ  راكوزاس  كی  هك  مینك  ضرف  رگا  ةمعنواھبف ؛ دـینكیم ، نیودـت  ارجا  تنامـض  یارب  یراكوزاس  الاح  دوشب ؛ ارجا  یتسیاب  اجنیا  تاّبوصم 

، طبر یذ یاھ  هاگتسد نالوئـسم  مرتحم و  یارزو  و  تسا -  یراذگ  نوناق هب  جایتحا  هك  ییاھاجنآ  یراذگ -  نوناق یارب  هّننقم  ی  هّوق سیئر  روھمج و  سیئر  روضح  ِدوخ  دوشیمن ، نیودت 

دوب روشك  یملع  عماج  ی  هشقن دنـس  نیا  نیودت  اروش  گرزب  یاھراك  زا  یكی  ًاعقاو  هك  یملع -  عماج  ی  هشقن دییامرفب  ضرف  هك  یتقو  ینعی  دشاب ؛ ارجا  تنامـض  یانعم  هب  دـیاب 

یتسیاب ناشدوخ  مھـس  هب  مادك  رھ  ییارجا  یاھ  هاگتـسد دوشیم ، نیودت  تسا -  اھراك  وزج  نیا  هك  دش  نیودت  نآ  یارب  مھ  یبوخ  ییارجا  راكوزاس  دش و  یبوخ  رایـسب  راك  هك 

مھ نآ  یارب  دیاب  هك ]  - ] هدركادیپ مامتا  ای  تسا ]  ] مامتا هب  كیدزن  نآ  راك  مدینش  هك  یگنھرف -  یسدنھم  دنس  دینك  ضرف  ًالثم  ای  دریگب ؛ ماجنا  نیا  هكنیا  هب  دنشاب  هتـشاد  مامتھا 

هك دننادب  دّھعتم  ار  دوخ  شرورپ  شزومآ و  مرتحم  ریزو  هك  شرورپ  شزومآ و  یداینب  ّلوحت  دنس  ای  یمالسا ؛ هاگشناد  دنـس  ای  دنكادیپ ؛ قّقحت  هك  دوشب  ّهیھت  ًامتح  ییارجا  راكوزاس 

تنواعم بخ  ار  هلئسم  نیا  هك  تسا -  یّمھم  رایسب  دنـس  هك  مدرك  تكرـش  مھ  هدنب  دوخ  هسلج  نآ  رد  هك  روشك -  ناگبخن  یدربھار  دنـس  ای  دننك ؛ ییارجا  دننك و  یلمع  ار  نیا 

رارق  ] یزكرم هاگرارق  كی  ناونع  هب ار  هاگیاج  نیا  ام  هك  دنشاب  هتشاد  رواب  دننك و  لوبق  یگنھرف  یاھ  هاگتـسد اضعا و  دوخ  دیاب  هصالخ  و  دننك ؛ بیقعت  یتسیاب  روھمج  سیئر  مرتحم 

[. میداد

1390/03/23 بالقنا ربھر  اب  یگنھرف  بالقنا  یلاع  یاروش  یاضعا  رادید 

.دوش هدید  زین  اھزاین  بولطم ، عضو  میسرت  نمض  نآ ، رد  دیاب  هک  تسا  یگنھرف  یسدنھم  هشقن  نیودت  روشک ، زاین  دروم  یتسدالاب  یاھدنس  زا  یکی 

1390/03/23 بالقنا ربھر  اب  یگنھرف  بالقنا  یلاع  یاروش  یاضعا  رادید 

، دراد تیولوا  اھاجک  مینیبب  دعب  مینک ، میسرت  نامدوخ  لباقم  رد  ار  نآ  لکـشتم  ءازجا  مینک و  ریوصت  ار  روشک  بولطم  یگنھرف  عضو  ام  .تسا  مزال  یگنھرف  یـسدنھم  ی  هشقن کی 

هب دراد ، مزال  یرتشیب  یراذگ  هیامرـس یئاھاج  کی  مینک ؛ لابند  ار  هلئـسم  میـسرب و  هدنام ، یقاب  هنع  لوفغم تدـم  نیا  رد  هک  یئاھاجنآ  هب  دراد ؛ رتشیب  تبقارم  هب  جایتحا  اھاجک 

شیپ رتمک  تسا ، یرت  تخس راک  هک  مھ  لیلد  نیمھ  هب  .تسا  رت  تخس یملع  عماج  ی  هشقن زا  تسا ؛ یتخـس  راک  بخ ، هک  تسا ؛ یگنھرف  یـسدنھم  نیا ، .مینک  هجوت  اھنیا 

ثحب دروم  عوضوم ، نیا  هک  دنھدیم  شرازگ  ربخم  رتکد  یاقآ  هزات  الاح  تسا ؛ حرطم  یگنھرف  یسدنھم  ی  هلئسم یگنھرف  بالقنا  یلاع  یاروش  رد  هک  تسا  لاس  دنچ  نالا  .هتفر 

تسا یمھم  ی  هلئسم تخادرپ ؛ هلئسم  نیا  هب  یتسیاب  تسا !

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

.مھم یاھ  حرط یارب  یگنھرف  تسویپ  هیھت  روشک و  یگنھرف  یسدنھم  حرط  یارجا  لیمکت و 

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

نآ رد  .دـیراد  روشک  نیا  رد  ار  یگنھرف  یـسدنھم  هاگیاج  اھامـش  هک  ما  هتفگ دنتـسھ ، گـنھرف  رد  نیرثؤم  هک  یناـیاقآ  نآ  هب  مھ  یگنھرف  بـالقنا  یلاـع  یاروش  ی  هسلج رد  نم 

هک تسین  نیا  شیانعم  مینک ، یم هیکت  یناسنا  مولع  یور  اج  نیا ام  رگا  .دوخ  یاج  هب  مادـک  رھ  هیاـپ ؛ مولع  یناـسنا و  مولع  دراد : دوجو  یلـصا  ی  هخاـش اـت  ود  هک  ما  هتفگ هسلج 

یناسنا مولع  دنراد ؛ یناسک  ینادرم و  ناشدوخ  یارب  مھ  اھنآ  مراد ؛ یدصرددص  ی  هیکت کی  هدنب  مھ  اج  نآ ارچ ؛ مینک ، یمن هیکت  یتسیز  مولع  یمیش و  کیزیف و  یـضایر و  یور 

، یرکف یراذـگ  هیامرـس روشک ، رد  هیاپ -  مولع  یناسنا و  مولع  ینعی  یلـصا ؛ ی  هخاش ود  هخاش -  ود  نیا  یور  دـیاب  .دـشاب  هتـشاد  ناشدوخ  یارب  یناسک  نادرم و  یتسیاـب  مھ 

.دینک لابند  العا  دح  رد  یتسیاب  ار  ملع  .دنورب  شیپ  هک  نیا ات  دوشب  یغیلبت  یلوپ و  یملع ،

1384/10/13 یگنھرف بالقنا  یلاع  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

هناخریبد تاقحلم  هناخریبد و  مھ  امش  ی  هبقع تسا ، یلـصا » هاگرارق   » اج نیا میتفگ  تسامـش ؛ ی  هدھع هب  روشک » یگنھرف  یـسدنھم   » میدرک ضرع  اج  نیا هتـشذگ  لاس  ام 

، یلاع شزومآ ترازو  شرورپ ، شزومآ و  ترازو  مھ  امش  ییارجا  مّدقم  طوطخ  دنتسھ ؛ هک  یرگید  یاھ  عمج یـسانشراک و  یاھ  هتیمک نیعم و  یاروش  یرامقا و  یاھاروش  تسا و 

میرادن هدیقع  ام  هن ، دنا  هتفگ ناتسود  هک  میونشب  دعب  مینزب ، ار  فرح  نیا  ام  هک  دوبن  روط  نیا ینعی  دیدرک ؛ لوبق  هب  ِیقلت  مھ  نایاقآ  دنتسھ ، فلتخم  یاھ  هاگتـسد داشرا و  ترازو 

 - دندروآ نم  یارب  ار  نایاقآ  تارظن  دنا -  هدرک ثحب  مھ  اب  هک  ناتسود  هدش و  تبحص  هک  هسلج  رد  دعب  هک  مراد  ربخ  نم  هن ، تساج ؛ نیا شھاگیاج  هک  نیا یگنھرف و  یسدنھم  هب 

هدش راک  دشاب ؛ هدش  ثحب  نآ  یور  دیاب  دشاب و  هدامآ  زیم  یور  روشک  یگنھرف  یـسدنھم  ی  هشقن دیاب  نالا  الاح  بوخ ، یلیخ  .تسا  تسرد  نیمھ  هلب ، هک  دنا  هدرک دـییأت  همھ 

تسام یلصا  فرح  نیا  دشاب ؛ هدش  صخشم  هدش و  هدیشک  ًالماک  تسا -  لامآ  وزرآ و  ًافرص  هک  ییاھزیچ  طقف  هن  اھراک -  هار اب  نالک  ی  هشقن دشاب و  هدش  یریگ  میمـصت دشاب ؛

.ناتسود امش  هب 

.میدنادرگرب میتشاد و  یتارظن  مھ  ام  هک  دنداتسرف  اج  نیا تفرگ و  ماجنا  ییاھراک  دش و  هتـشون  نآ  ی  همانـساسا ینعی  داتفا ؛ هار  فراع  رتکد  یاقآ  تمھ  هب  ادتبا  رد  ناگبخن  داینب 

یزیچ تسھ ، هچ  ناگبخن  ی  هرابرد نیمز  یور  دش -  ضرع  تبحـص  یادتبا  رد  هک  روشک  یگنھرف  یـسدنھم  هشقن  هشقن -  نیا  زا  منیبب  هک  منک  یم هاگن  نیمز  یور  هب  یتقو  نم 

اھنآ هب  مھ  نم  دـنراد و  تاقالم  هدـنب  اب  هبترم  هس  ود ، لاس  رھ  هبخن -  دارفا  ریاس  اھ و  یدایپملا هبخن ، نازومآ  شناد هبخن ، یاھوجـشناد  ناـگبخن -  هک  دـیناد  یم امـش  .منیب  یمن

هک مراد  رارـصا  نم  .تسا  هتفرگن  ماجنا  ناگبخن  یارب  یراک  لمع ، رد  زونھ  هک  تسا  نیا  دیآ ، یم تسد  هب  اھنآ  یاھ  فرح عومجم  زا  هچنآ  اما  دننزب ؛ فرح  اھ  ناوج ات  مھد ، یم نادیم 

، تسا دارفا  نیا  یھدنامزاس  ییاسانـش و  یرگید ، دشاب ؛ هجوت  دروم  داینب  نیا  رد  ًامتح  دیاب  راک  نیا  هک  تسا  ناگبخن  بذج  اھراک ، زا  یکی  .دریگب  ماجنا  راک  یدج  روط  هب  اھنآ  یارب 

ام یلو  دـھدب ؛ ماجنا  ام  یارب  راک  یلک  دـناوت  یم دـشاب ، هتـشاد  روضح  اھاج  نآ  رد  هبخن  ِناوج  کی  رگا  هک  تسھ  یدایز  یاھاج  نالا  .مینک  یریگ  هرھب روشک  یارب  اھنآ  زا  میناوتب  اـت 

ردـقچ مناد  یمن اھ -  هناخ ترازو رد  ناناوج  یریگراک  هب حرط  دوب -  ناش  نھذ رد  لوا  زا  داژن  یدـمحا رتکد  یاقآ  هک  یحرط  نیا  .میریگب  راـک  هب  دـیاب  ییاـج  هچ  یارب  ار  دارفا  میناد  یمن

ناگبخن ام  .دنتـسھ  ناگبخن  دـننک ، کمک  حرط  نیا  هب  دـنناوت  یم هک  یناسک  نیرتھب  اما  دریگب ؛ ماجنا  شطیارـش  اب  دـیاب  تسا و  یبوخ  رایـسب  حرط  حرط ، نیا  هتبلا  هک  هتفر ، شیپ 

.دریگب ماجنا  دناوت  یم ناگبخن  داینب  رد  هک  تسا  ییاھراک  هلمج  زا  راک ، نیا  .تسا  مزال  اجک  یارب  یسک  هچ  هک  مینادب  مینک و  یھدنامزاس  مینک ، ییاسانـش  مینک ، ادیپ  ار  روشک 

زا یریگولج  هار  دـنوش و  یم قیوشت  ناگبخن  تروص ، نیا  رد  .ناش  ِیـصخش یاـھزاین  عفر  و  تسھ -  مھ  ناـگبخن  داـینب  ی  هماـنرب رد  هک  تساـھنآ -  ِیـشھوژپ  یاـھزاین  عفر  دـعب ،

شور نیا  اب  طقف  دوش -  یم ییامن  گرزب مھ  رادـقم  کی هک  دـندمآ ، دـنتفر و  ای  دـندماین ؛ دـنتفر و  دـنیوگ  یم میاد  هک  دـیراذگ ، یم ار  شمـسا  هک  هچرھ  ای  مھ -  اھنآ  رارف  ای  ترجاـھم 

یی هسلج رد  منامگ  هب  ار  عوضوم  نیا  نم  هک  دنک  یم ادیپ  طابترا  اھ  هاگـشناد هب  مھ  راک  نیا  زا  یـشخب  کی  هتبلا  .دنوش  مرگ  لد اج  نیا رد  هک  تسا  مزال  اھنآ  نوچ  تسا ؛ ریذپ  ناکما

رد صوصخب  دـننکن ؛ ضیعبت  ساسحا  ام  ی  هبخن یاھ  ناوج اـھ ، هاگـشناد رد  هک  دیـشاب  بقارم  هک  منک  یم ضرع  ناـشیا  هب  مھ  ـالاح  متفگ ، دـمآ ، نم  شیپ  یدـھاز  رتکد  یاـقآ  هک 

زا یدراوم  هک  دراد ، یرگناریو  تارثا  دروخ ، یمن ناشدرد  هب  اج  نیا رد  اھنآ  ِیگبخن  هک  دـننک  ساسحا  اھ  ناوج رگا  .سروب  نداد  رد  یرتکد و  ی  هرود یلیمکت ، مولع  یاـھ  هرود شریذـپ 

.مناد یم مراد و  عالطا  نم  ار  هلأسم  نیا 
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