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 [ پا چـ تشگزاب ]  | [ ] 

0 هلاقم :  دادعت   ، 8 شیف :  دادعت  یگنھرف -  رادتقا 

1392/06/20 جح نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

جح اّما  تسین ، مك  تسین ، اتود  یكی  یمالسا  تعیرش  ی  هعومجم رد  ّتوق  طاقن  هچرگ  تسا ؛ مالـسا  سّدقم  نییآ  ّتوق  طاقن  زا  یكی  جح  مینادب  ام  هك  تسا  نیا  تسا  مھم  هچنآ 

ی هعماج رادـتقا  ی  هیام جـح  هك  تفگ  دوشیم  عقاو  رد  دراد ؛ یا  یگتـسجرب كی  میتسھ -  انـشآ  تّایـصوصخ  نیا  اـب  همھ  شیباـمك  هك  تسھ -  نآ  رد  هك  یتّایـصوصخ  نیا  رطاـخ  هب 

رد هك  مینك  ادیپ  ار  یركف  غولب  نیا  مینك ، ادیپ  ار  قیفوت  نیا  فلتخم  بھاذم  زا  فلتخم ، یاھروشك  رد  اھناملسم  ام  هك  یزور  نآ  .تسا  یمالسا  تّما  رادتقا  ی  هیام تسا ، یمالـسا 

یقالخا یركف و  یـسایس و  غولب  نیا  هب  میدركن و  ادـیپ  ار  قیفوت  نیا  اھناملـسم  اـم  ـالاح  اـت  هنافّـسأتم  هك  میھدـب -  لیكـشت  ار  یمالـسا " تّما   " هملك یقیقح  یاـنعم  هب  عقاو و 

هنوگچ جح  هك  دیمھف  میھاوخ  زور  نآ  فلتخم ، یاھتلود  اب  ولو  میـشاب ، تّما  كی  یمالـسا  ملاع  برغ  یاھتنم  ات  ملاع  قرـش  یاصقا  زا  اھناملـسم  ی  هعومجم میناوتب  و  میدیـسرن - 

.تسا تّما  نیا  یدنموربآ  التعا و  ماكحتسا و  رادتقا و  ی  هیام

ای یماظن ، یسایس و  ّیدام و  یاھرادتقا  هیبش  رادتقا ، نیا  زا  ام  دارم  ایآ  یرادتقا ؟ روج  هچ رادتقا ؛ ی  هلیـسو دنك : هاگن  جح  هب  دیاب  مشچ  نیا  اب  یمالـسا  یروھمج  ماظن  مھ  زورما 

رادـتقا هكنیا  رب  هوالع  دراد ، یـسایس  رادـتقا  هكنیا  رب  هوالع  ّجـح  .تسا  نیا  زا  رتـالاب  یلیخ  هن ، تسا ؟ ناـبز  رادـتقا  و ]  ] یگنھرف رادـتقا  لـثم  یرازفا ، مرن یاھرادـتقا  لـیبق  زا  ّیتح 

هك دنكیم  زاب  یقیاقح  هب  ار  اھنآ  مشچ  دنكیم ، راوشد  عناوم  زا  روبع  ی  هدامآ دزاسیم ، نورد  زا  ار  اھناسنا  ینعی  دراد ؛ یونعم  رادتقا  دھدیم ، ناشن  ایند  هب  ار  یمالـسا  ماظن  ِیگنھرف 

نینچ كی  ار ؛ مالسا  یتیبرت  قیاقح  ار ، مالسا  یونعم  قیاقح  زا  یخرب  دمھفیم  ناسنا  هك  تسا  اجنآ  تسین ؛ یندرك  سمل  تسین ، یندید  قیاقح  نیا  جح  ی  هصرع رد  روضح  نودب 

.جح تسا  یزیچ 

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

هک مینک  لوبق  مینک ، رارقا  دیاب  .میداتفا  ماد  نیا  رد  ام  .تسا  ندز  لوگدوخ نیا  تسین ؛ تفرشیپ  تسین ، قنور  تفن ، لاثما  تفن و  لثم  یندش  مامت عبانم  شورف  هار  زا  تورث  لیصحت 

نیا رد  هتبلا  .تسا  هدـش  هداد  تداع  نآ  هب  مھ  روشک  دـش ، هتـشاذگ  ثرا  هب  ام  یارب  یتیعقاو  کی  .میدـش  یـشورف  ماخ راچد  ام  .ام  تلم  یارب  تسا  ماد  کی  تسا ، هلت  کـی  نیا 

دسرب یئاج  هب  روشک  دیاب  هک  مینک  ادیپ  داقتعا  لوا  دیاب  ام  .هدماین  شیپ  لماک  روط  هب  نکیل  دوش ، هتشاذگ  رانک  روشک ، یارب  رـضم  دایتعا  نیا  یرادقم  کی  هک  هدش  یعـس  اھلاس 

ماخ داوم  ِفلتخم  یاھشخب  رد  اھ  یشورف ماخ .تسا  تفن  ی  هلئسم الاح  نیا  .میسرب  رواب  نیا  هب  دیاب  ام  ددنبب ؛ ار  شدوخ  تفن  یاھ  هاچ رـس  درک ، هدارا  هاگرھ  رایتخا ، اب  دناوتب  هک 

ِیداصتقا دـشر  هب  میھاوخب  مینک ، ادـیپ  تاـجن  تیعـضو  نیا  زا  میھاوخب  رگا  اـم  .تساـم  روشک  تالکـشم  زا  یکی  تساـم ، یاھفعـض  زا  یکی  نیا  و  دراد ؛ دوجو  ناـنچمھ  یندـعم  و 

.میورب تمس  نیا  هب  دیاب  ام  .تسا  یلمع  ناینب ، شناد یاھتکرش  نیمھ  تیوقت  هار  زا  مھ  نیا  تسا ؛ ملع  هب  ی  هیکت شھار  میوش ، لئان  یقیقح 

نمض رد  ًالبق  هتفرگ ، ماجنا  هک  هچنآ  زا  یلماک  ًاتبسن  عالطا  نم  هتبلا  هک  دنداد -  روھمج  سیئر  مرتحم  نواعم  هک  یشرازگ  .تسا  یشزرااب  یاھراک  هتفرگ ، ماجنا  هک  یئاھراک  هتبلا 

، مینک هاگن  اھتنم  تسا ؛ بوخ  هنیمز  نیا  رد  ناشـشالت  هللادـمحب  ام  یاھ  هاگتـسد هک  تسا  نیا  ی  هدـنھد ناـشن تسا ؛ هدـننک  مرگلد رایـسب  مدروآ -  تسد  هب  بوتکم  یاھـشرازگ 

میربب و شیپ  ار  شناد  ی  هیاپ رب  یداصتقا  یاھراک  یراذگناینب  میناوتب  هللاءاش  نا ام  رگا  .مینک  فرطرب  ار  اھفعض  نیا  مینک  یعـس  مینک و  یئاسانـش  فلتخم  یاھـشخب  رد  ار  اھفعض 

کی یتقو  .داد  دـھاوخ  مھ  یگنھرف  تردـق  داد ، دـھاوخ  مھ  یـسایس  تردـق  هکلب  داد ، دـھاوخ  یداصتقا  تردـق  روشک  هب  اـھنت  هن  نیا  مینک ، لیدـبت  روشک  داـصتقا  بلاـغ  هجو  هب 

تیـصخش ساسحا  دنکیم ، تیوھ  ساسحا  دناسرب ، تمدخ  اھتلم  رگید  هب  دـنک و  هرادا  ار  دوخ  تلم  ار و  دوخ  یگدـنز  دـناوتیم  دوخ  شناد  اب  دوخ ، ملع  اب  هک  درک  ساسحا  یروشک 

.دنراد جایتحا  نآ  هب  زورما  ناملسم  یاھتلم  هک  تسا  یزیچ  نامھ  تسرد  نیا  دنکیم ؛

1385/10/08 جح میظع  هرگنک  تبسانمب  یمالسا  بالقنا  مظعم  ربھر  مایپ 

یارب دیاب  ناملسم  یاھروشک  هک  لطاب  نامگ  نیا  .تسا  هدش  زاغآ  یا  هزات نارود  هدمآ و  رـس  هب  مالـسا  ناھج  یگدنام  بقع ریقحت و  نارود  هک  دننادب  ناھج  ی  همھ رد  ناناملـسم 

طارفا و نایغط و  رثا  رب  اھ و  یبرغ دوخ  تسد  هب  دننک ، دیلقت  نانآ  زا  یعمج  یدرف و  راتفر  لمع و  هشیدنا و  رد  دنشاب و  ریـسا  برغ  یـسایس  یگنھرف و  رادتقا  ی  هجنپ رد  هشیمھ 

.تسا هدش  هدودز  ناملسم  یاھ  هدوت تینھذ  زا  نانآ ، رورغ 

1381/08/26 شترا ینیمز  یورین  ی  هنومن یاھ  ناگی زا  دیدزاب  رد  تانایب 

لئاسم هب  رادتقا  نیا  زا  یـشخب  .دـنک  ردـتقم  ریذـپان و  بیـسآ ّیدام  یونعم و  ظاحل  زا  ار  دوخ  هک  دراد  نیا  هب  جایتحا  هشیمھ  زا  شیب  ام  تلم  یـساّسح ، رایـسب  طیارـش  نینچ  رد 

تھج همھ  زا  نورد  رد  ار  دوخ  یاھییاناوت  زور  هب  زور  دـیاب  هک  تسا  یماظن  یاھ  هعومجم اب  طـبترم  مھ  نآ  زا  یّمھم  شخب  دـنک و  یم ادـیپ  طاـبترا  یـسایس  یگنھرف و  یداـصتقا و 

ی همھ یماظن و  تیلوئـسم  ی  هیحور نتـشادھگن  الاب  تازیھجت ، یرادـھگن  لیمکت و  هیھت ، دـیلوت ، یارب  مزال  ییاناوت  یمزر ، تردـق  ِءاـقترا  یھدـنامزاس ، ماکحتـسا  دـنھد ؛ شیازفا 

ی هدننک هرادا نالوئسم  یھدنامرف و  زا  یمالـسا  یروھمج  شترا  ینیمز  یورین  هناتخبـشوخ  زورما  .تسا  ریذپ  ناکما لوئـسم  بوخ و  ناریدم  ِّتیریدم  راکتبا و  اب  هک  یرگید  یاھزیچ 

رتھب هچرھ  هب  ور  هک  تیعـضو ، نیا  رب  ار  ادـخ  .تسا  رادروخرب  فلتخم  یاھناگی  رد  روشک  رـساترس  رد  نمؤم  فرـشاب و  رـصنع  اـھرازھ  زا  هک  ناـنچمھ  تسا ؛ رادروخرب  نمؤم  بوخ و 

.میرازگساپس تسا ، ندش 

1380/02/28 نارھت ی  هعمج زامن  یاھ  هبطخ رد  تانایب 

.دوش عفد  یحیحص  لکش  هب  یگنھرف  مجاھت  دشابن و  ریذپرثا  دشاب و  راذگرثا  روشک  ِگنھرف  یگنھرف ، ظاحل  زا  ینعی  تسا ؛ روط  نیمھ مھ  یگنھرف  رادتقا 

1380/01/01 یوضر رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

تعاجـش و اب  ار  ناشدوخ  ی  هفیظو دیاب  دنراد و  مھـس  نآ  لیکـشت  رد  هناگ  هس یاوق  ِلاّعف  یاھورین  ی  هعومجم هک  تسا  یدـنم  تردـق تسد  یلم  رادـتقا  هچ ؟ ینعی  یلم  رادـتقا 

- یتلود یھدنامزاس  گنھرف و  تسایـس ، داصتقا ، ی  هنیمز رد  رادتقا  دشاب - هتـشاد  یلم  رادتقا  رگا  تلم  کی  .دـنھد  ماجنا  لماک  ِیراکمھ  اب  یتسیابردور و  نودـب  دـیما و  رادـتقا و 

شخب رد  یلوئـسم  رگا  .دننک  یم رادـتقا  ّتزع و  ساسحا  مدرم  دـھد ، ماجنا  بوخ  ار  دوخ  راک  تینما ، شخب  رد  یلوئـسم  ًاضرف  رگا  .دـش  دـھاوخ  لح  شا  یونعم ّیدام و  تالکـشم 

هب ّقلعتم  هک  یقوقح  زا  ار  مورحم  تاقبط  دروآ و  دوجو  هب  یداصتقا  قنور  هعماج  رد  دـنک ، راھم  ار  ّمروت  دـنک ، تیوقت  ار  یلم  لوپ  دـھد - ناشن  ار  دوخ  ِیدـمآراک  دـنک و  شـالت  داـصتقا 

رد یتقو  .دنروآ  یم باسح  هب  ناشدوخ  رھظم  ار  وا  دننک و  یم هظحالم  هدھاشم و  لوئسم ، نآ  رد  ار  ناشدوخ  .دننک  یم ییاناوت  رادتقا و  ساسحا  مدرم  دیامن - رادروخرب  تساھ ، نآ

هلماعم و رد  دـنروآ و  یم نابز  رب  تعاجـش  اب  ار  ناشدوخ  ِّقح  فرح  دـننک و  یم تکرـش  یناھج  عماجم  رد  ءانغتـسا  یدنلبرـس و  ّتزع و  اـب  روشک ، نالوئـسم  یللملا ، نیب ی  هصرع

.دنک یم رادتقا  ساسحا  دریگ ، یم رارق  اھراک  نیا  نایرج  رد  هک  تلم  دننک ، یم راک  روشک  عفن  هب  هظحالم و  ار  حلاصم  دنریگ و  یم رظن  ّدم  ار  یلم  عفانم  اھتلود ، اب  ی  هلدابم

1371/05/21 یگنھرف نارازگراک  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

روشک رد  ار  یبالقنا  گنھرف  رنھ و  بدا و  نایرج  هک  دوب  نیا  اھراک  زا  یکی  تشاد ! تیمھا  اھ  نیا یارب  هیضق  نیا  ردقچ  ممھف  یم منک ، یم هاگن  نمشد  یاھرازبا  عونت  هب  یتقو  نم 

رادتقا یاراد  دنمرنھ و  بیدا و  یگنھرف و  رـصنع  هدع  کی  هک  تسا  نیا  یکی  هدرک ، بالقنا  هک  یمھم  یاھراک  هلمج  زا  .دوب  ناشیاھراک  زا  یکی  نیا  .دنناشکب  اوزنا  هب  دننک و  ریقحت 

هب یمکحم  سیون  یـسراف قیقد  نز  ملق ناگدنـسیون  دندمآ ؛ دوجو  هب  یدایز  ناسیون  ناتـساد دندمآ ؛ دوجو  هب  یدایز  یارعـش  .دنتـسین  مھ  مک  ّهللا  دـمحب  هدرک و  تیبرت  یگنھرف 

هتـسناوت ام ، یخیرات  یگنھرف و  رمع  نارود  رد  لاس  هدزیـس  مادک  دینیبب  دینک  هاگن  امـش  .تسا  هتـشذگ  لاس  هدزیـس  نونک ، ات  بالقنا  لوا  زا  .دنتـسھ  ّهللا  دمحب  دـندمآ و  دوجو 
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یا هعومجم نیا  رد  دنوشب ، کی  ی  هجرد تیصخش  هک  یناسک  اما  دنراد ؛ هلصاف  زونھ  دنوشب ، کی  ی  هجرد تیـصخش  ات  اھ  نیا هتبلا  دروآ ؟ دوجو  هب  کی  ی  هجرد یاھتیـصخش  تسا 

، گرزب نادنمرنھ  گرزب ، ناگدنسیون  گرزب ، یاھ  مدآ ًاتقیقح  .دوب  هدش  میقع  نورتس و  یھاشداپ ، نارود  رخاوا  یاھدادبتـسا  نارود  رد  ام ، نھیم  ردام  .دندایز  هدروآ ، دیدپ  بالقنا  هک 

، بوخ نانادرگراک  بوخ ، ناسیون  همانـشیامن بوخ ، نارگامنیـس  ام ، ناوج  یاھ  هچب نایم  رد  مینیب  یم زورما  نکل  .دندرک  یمن ادـیپ  شرورپ  یرنھ ، یاھ  هتـشر زا  یـضعب  رد  صوصخب 

.درک دازآ  ار  اھورین  نیا  هک  تسا  بالقنا  .دندایز  بوخ ، ناسیون  ناتساد بوخ و  یارعش 

1369/05/29 ناگدازآ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

دوخ یگدنز  دناوت  یم دوب ، تردق  یالعا  دح  رد  یگنھرف ، یسایس و  یداصتقا و  یماظن و  ظاحل  زا  ام  تلم  رگا  .دننک  یوق  ار  دوخ  ناشقافتا ، داحتا و  مالسا و  ددم  هب  دیاب  ناریا  تلم 

دھاوخ وگلا  یمالسا ، عماوج  یارب  دومن ، لدبم  سأی  هب  درک و  عطق  ار  زواجتم  گرزب و  یاھتردق  دیما  هک  تشاد  یعضو  رگا  دوب ، ردتقم  یوق و  رگا  .دھدب  تاجن  ار  ناملـسم  یاھتلم  و 

نامھ درک و  دنھاوخ  ادیپ  طلست  درب ، دنھاوخ  تسد  وا  یگدنز  رد  درک ، دنھاوخ  عمط  نانمشد  دشاب ، هتشادن  ار  یمالسا  ی  هتسیاش مزال و  رادتقا  تلم ، نیا  هدرکان  یادخ  رگا  .دوب 

.درک دنھاوخ  دیدجت  ّهللاب  ذایعلا  ار  هتشذگ  نارود  نیگنن  طاسب 
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