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 [ پا چـ تشگزاب ]  | [ ] 

0 هلاقم :  دادعت   ، 23 شیف :  دادعت  یداصتقا -  تینما 

1392/12/20 یتمواقم داصتقا  یاھ  تسایس نییبت  هسلج  رد  تانایب 

تینما رگا  دشاب ؛ هتشاد  تینما  یداصتقا  ی  هنحص دیاب  دنشاب ، داصتقا  ی  هنحص رد  مدرم  میھاوخیم  رگا  ام  تسا ؛ یزیتسداسف  یتمواقم ،] یاھتسایس  یاھ  هفلؤم زا   ] مھن ی  هتکن

زورما دوشب ؛ هتفرگ  یدج  دـیاب  نیا  تسا ؛ نیا  داسف  اب  ی  هزرابم دوشب ؛ هتـسب  نوناق  ی  هدننکـش نوناق و  ی  هدـننزرود یچ و  هدافتـساءوس دـسفم و  تسد  یتسیاب  میھاوخیم ، ار 

تھج نیا  رد  هننقم -  ی  هوق نیلوئـسم  هچ  یئاضق و  نیلوئـسم  هچ  یئارجا ، نیلوئـسم  هچ  نیلوئـسم -  ی  همھ .تسین  یفاک  نتفگ  نکل  دنیوگیم ، ار  نیا  نیلوئـسم  هناتخبـشوخ 

بخ دروخ ، درب ، تساوخ  هچرھ  درک ، لمع  تساوخ  روجرھ  دمآ ، تساوخ  هکرھ  هک  دوب  یا  هزاوردورد یب  ی  هناخ کی  لثم  روشک  یداصتقا  عضو  عامتجا ، عضو  هچنانچ  رگا  .دنلوئسم 

یزاس فافـش دیاب  تسا ؛ یزیتسداسف  نیا  یلـصا  طرـش  یزاس ، فافـش .دیآ  یمن ولج  ًاعبط  دنک ، قازترا  لالح  هار  زا  دھاوخیم  هک  ینیتم  ی  هتـسیاش ِبیجن  ناسنا  تسا ، مولعم 

نآ ییاضف  نینچ  کی  رد  تقو  نآ  .درک  دھاوخ  تینما  ساسحا  دمآ و  دھاوخ  طیارـش  نیا  رد  یداصتقا  ِلاعف  دیایب ؛ دوجو  هب تابث  اب  یاضف  دیاب  دیایب ، دوجو  هب یتباقر  یاضف  دیاب  دوشب ،

، دـش یملاس  یاضف  اضف  هچنانچ  رگا  .دـنکیم  دـییأت  دـنکیم و  تیامح  وا  زا  یمالـسا  ماظن  دَروآ ، یم تسد  هب یتورث  دوخ  ینیرفآراک  ای  دوخ  ی  هیامرـس ای  دوخ  راـکتبا  اـب  هک  یـسک 

.تسا ماظن  تیامح  دروم  دییأت و  دروم  حابم و  زیچ  کی  دمآرد  بسک  تورث و  بسک  تقو ] نآ ]

1388/02/26 ناویرم مدرم  رادید  رد  تانایب 

هلباقم تینما  اب  درک  دنھاوخ  یعس  اذل  دریگب ، ماجنا  هقطنم  نیا  رد  تورث  داجیا  یراذگ و  هیامرس دنھاوخیمن  تسا و  تینما  تورث ، داجیا  یراذگ و  هیامرـس طرـش  هک  دنادیم  نمـشد 

اب اھناوج  نیمھ  مدرم و  نیمھ  کمک  هب  یمالسا  یروھمج  رادافو  نمؤم و  یاھورین  هک  میوگب  امش  هب  لماک  نانیمطا  اب  مھ  ار  نیا  هتبلا  .دننزب  مھ  هب  ار  تینما  دننکیم  یعس  .دننک 

.تفرگ دنھاوخ  اھنآ  زا  یھلا  فطل  هب  ار  ینماان  لاجم  هنوگرھ  درک و  دنھاوخ  دروخرب  تدشب  ینماان  لماوع 

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

یداصتقا یمومع ، تینما  رد  لالخا  عون  رھ  اب  هلباقم  یتاعالطا و  فارشا  نیمأت  یارب  اھنآ  نیب  یگنھامھ  ییاضق و  یماظتنا و  یتاعالطا ، یاھ  هاگتـسد رثؤم  لماعت  تیوقت و  44 ـ 2 ـ

.مرن یاھدیدھت  اب  هلباقم  یعامتجا و  و 

1386/04/07 هیئاضق هوق  نالوئسم  ریت و  متفھ  یادھش  ی  هداوناخ رادید  رد  تانایب 

هک تسا  تسرد  .یتـیثیح  تینما  هچ  یقـالخا ، تینما  هچ  یداـصتقا ، تینما  هچ  یعاـمتجا ، تینما  هچ  .تسا  هیئاـضق  ی  هوق شود  یور  شمھم  ی  هیاـپ کـی  مدرم  هب  تینما  نداد 

رارقتسا دیاب  دنکیرش و  هیئاضق  ی  هوق اب  یماظتنا  یاھھاگتسد  یعامتجا ، تینما  رد  ًالثم  دنکیرـش -  هیئاضق  ی  هوق اب  اھراک  نیا  رد  یوحن  هب  مادکرھ  یئارجا  ِنوگانوگ  یاھھاگتـسد 

ای .دوش  تربع  ی  هیام هک  دوش  دروخرب  وا  اـب  ناـنچنآ  هیئاـضق  ی  هوق یوس  زا  تسا ، زواـجتم  هک  یـسک  نآ  هک  تسا  نیا  تسیچ ؟ اـجنیا  رد  هیئاـضق  ی  هوق شقن  اـما  دـننک -  تینما 

ی هوق شقن  اما  دنلوئسم ؛ اھنیا  و  یکناب -  یلوپ و  یاھھاگتسد  یداصتقا و  یاھ  هناخترازو دنا -  یئارجا یاھھاگتـسد  رد  ًابلاغ  یداصتقا  تینما  رارقتـسا  نالوئـسم  هک  تسا  تسرد 

بجوم شدروخرب  هک  دنک  دروخرب  وا  اب  نانچنآ  هیئاضق  ی  هوق دمآ ، دوجو  هب  یداصتقا  دسفم  مدرم ، اب  اھھاگتـسد  نیا  لماعت  اھدرکلمع و  نیا  ی  هعومجم رد  رگا  هک  تسا  نیا  هیئاضق 

.تسا یداصتقا  تینما  داجیا  رد  مھم  لماع  کی  دوخ  نیا ، .دنناشکیم  داسف  هب  ار  یداصتقا  هاگتسد  هک  دشاب  یناسک  یارب  تربع 

لباقم ی  هطقن تسرد  نیا  تسا ؛ هیضق  سکع  نیا  .تسا  یداصتقا  تینما  لخم  یداصتقا ، دسافم  اب  دروخرب  هک  دنا -  هدرک لایخ  هک  دننکیم  دومناو  روج  نیا ای  دننکیم -  لایخ  یضعب 

.تسا  تقیقح 

اھنیا اب  .اھیچ  هدافتساءوس دنتـسھ ؛ یدودعم  دادعت  یداصتقا  دسفم  .مدرم  تیرثکا  تسیک ؟ دسفمریغ  .دسفمریغ  یارب  تسا  یداصتقا  تینما  بجوم  یداصتقا  دسفم  اب  دروخرب 

.دنا هتفرگ شیپ  اھنآ  هک  تسا  یھار  نآ  حیحص  هار  دنتینما و  یاراد  دننک  ساسحا  دننکیم ، راک  یداصتقا  رما  رد  هک  عامتجا  ی  هنحص نالاعف  رثکا  مدرم ، رثکا  ات  دوشب  تخس  ِدروخرب 

1384/02/15 نامرک ناتسا  یماظن  یاھ  ناگی کرتشم  مسارم  رد  تانایب 

، نوگانوگ یاھ  هصرع رد  .دنروشک  نیا  یلم  تینما  ناعفادـم  اھنآ  هک  تسا  ساسحا  نیا  تسا ، مھم  یماظتنا -  یاھورین  هچ  شترا و  هچ  هاپـس و  هچ  حلـسم -  یاھورین  یارب  هچنآ 

یاھ هنحـص اھ و  هصرع ی  همھ رد  روشک  کی  تینما ، نودـب  تسا و  یمھم  ی  هلوقم رایـسب  تینما ، .تسا  هدـش  میـسقت  نوگانوگ  یاھنامزاس  نایم  فلتخم ، فیاظو  اـب  تینما  نیا 

ی همھ رد  روشک ، یگدنزاس  ی  هلوقم رد  یدنورھش ، یتشیعم و  لئاسم  ی  هلوقم رد  یداصتقا ، یاھ  تفرشیپ ی  هلوقم رد  ملع ، ی  هلوقم رد  تسا ؛ لکـشم  راچد  شالت ، تیلاعف و 

.دننک یم نیمأت  حلسم  یاھورین  ار  تینما  نیا  .تینما  زا  تسا  ترابع  یساسا  یلصا و  زاین  شیپ دروایب ، ناغمرا  هب  روشک  کی  یارب  ار  یلم  گرزب  تاراختفا  دناوت  یم هک  یتالوقم 

1382/04/07 ییاضق هاگتسد  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

، نانمشد زورما  دینک  یم هظحالم  .دمآ  دھاوخ  دوجو  هب  مھ  یگنھرف  تینما  یقالخا و  تینما  یداصتقا ، تینما  یعامتجا ، تینما  یـسایس ، تینما  دمآ ، دوجو  هب  ییاضق  تینما  رگا 

یمالسا یروھمج  ساسا  اب  هک  ینانمـشد .دننک  یم هدھاشم  دننیب و  یم همھ  مشچ ، ولج  حضاو و  روط  هب هک  تسا  یزیچ  نیا  دنا ؛ هداد رارق  فدھ  ار  ام  یندم  یعامتجا و  تینما 

نآ یور  نمشد  تسا  لاس  دنچ  هک  یگنھرف  یقالخا و  تینما  رب  هوالع  .دنزادنیب  رطخ  هب  ار  روشک  تینما  هک  دنا  هدرک ادیپ  نیا  رد  ار  دوخ  تفلاخم  لامعا  هار  نیرتھب  زورما  دنفلاخم ،

ماظن نالک  یسایس  تکرح  رد  نمشد  هک  یسایس  تینما  رب  هوالع  و  میا -  هدش روآدای  ار  نمـشد  یگنھرف  مجاھت  نالوؤسم ، هب  رادشھ  ناونع  هب  ررکم  هک  دنک -  یم راک  تدش  اب 

.دربب نیب  زا  ار  مدرم  یندم  یعامتجا و  تینما  تسا  ددصرد  زورما  دیامن ، داجیا  یتالالتخا  دھاوخ  یم

1380/04/10 یناگرزاب عیانص و  یاھ  هناخ ترازو نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

یا هزرابم نیا  .دوش  هتفرگ  نآ  ولج  دیاب  اذل  دنک ؛ یم تیارـس  روشک  یداصتقا  ی  هندب هب  اھنآ ، نایم  رد  فظوم و  نالوؤسم  تالیکـشت  رد  یداصتقا  یلام و  داسف  هک  میدـقتعم  ایوق  ام 

؛ تسا ملاـس  راذـگ  هیامرـس ناـنیمطا  تینما و  ساـسحا  یارب  یا  هلیـسو نیا  .دوـش  هتفرگ  یدـج  دـیاب  مـیدرک ، توـعد  نآ  هـب  ار  هناـگ  هـس یاوـق  نـالوؤسم  ریخا ، ماـیپ  رد  اـم  هـک 

عورشم دوس  درادن ؛ مھ  یلاکشا  دنک ؛ یم یراذگ  هیامرس دوس  یارب  دنک ، یم یراذگ  هیامرس هک  سک  رھ  هتبلا  .دراد  هدافتـسا  دصق  درادن ؛ هدافتـسا  ءوس  دصق  هک  یراذگ  هیامرس

یوس زا  نوگانوگ  یاھـشزغل  نینچمھ  یزوسلد و  دھعت و  مدـع  رطاخ  هب  اتدـمع  هک  عورـشمان -  یاھدوس  ولج  دـیاب  .درک  داجیا  هلـصاف  عورـشمان  عورـشم و  دوس  نیب  دـیاب  .تسا 

روھمج سیئر  هب  ما ، هتفگ ار  هتکن  نیا  مرتحم  نالوؤسم  هب  اریخا  نم  .ددرگ  هزرابم  هملک -  یقیقح  یانعم  هب  قاچاق -  ی  هدیدپ اب  دوش و  هتفرگ  تسا -  ناریدم  نالوؤسم و  زا  یـضعب 

مارح عونمم و  لمع  کی  یعرش ، ظاحل  زا  نیا  .تساھیزیر  همانرب ی  همھ روشک و  یلم  تیوھ  داصتقا و  هب  هبرض  یـشورف ، قاچاق قاچاق و  ی  هدیدپ هک  متفگ  ادکؤم  ار  نآ  مھ  مرتحم 

.دوش یم هداد  رارق  شورف  ضرعم  رد  هک  ییاج  نآ ات  درک ، لابند  دـیاب  ار  قاچاق  سنج  .تسین  اھزرم  طقف  قاچاق ، داـسف  اـب  هلباـقم  یاـج  .تسا  داـسفا  بجوم  نوچ  تسا ؛ یعطق 

یناگرزاب .دننک  کمک  مھ  هب  دنناوت  یم تعنص  دیلوت و  شخب  یناگرزاب و  شخب  .دنک  یم دودحم  ار  ملاس  لاغتشا  جیورت و  ار  ملاسان  لاغتشا  فیعضت ، ار  یلخاد  دیلوت  قاچاق ، سنج 

دایز زوسلد  دنم و  هقالع مودخ ، نمؤم ، یاھناسنا  فلتخم ، فانـصا  رد  یداصتقا و  فلتخم  یاھـشخب  رد  هللادـمحب  ام  .دریگ  رارق  یلخاد  تادـیلوت  جـیورت  تمدـخ  رد  دـناوت  یم روشک 

.دندرک کمک  تضھن  نیا  هب  قانتخا  نارود  رد  هک  دندوب  یناسک  رازاب  فانصا و  نیمھ  دوب ؟ نیبدب  رھطم  کاپ و  یاھ  هزیگنا نیا  هب  دیاب  ارچ  میراد ؛

1380/02/28 نارھت ی  هعمج زامن  یاھ  هبطخ رد  تانایب 
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رد دـیاب  ادرف -  یاھزاین  ی  هنیمز یتح  زورما ، یاھزاین  روشک -  نیا  یاھزاین  ی  همھ .دوش  هدافتـسا  دـیاب  دراد ، دوجو  روشک  نیا  رد  هک  ییاھدادعتـسا  اھتیلباق و  اھتیفرظ و  ی  همھ زا 

رد مدرم  .ییوربآ  تینما  یگنھرف ، تینما  یداصتقا ، تینما  یعامتجا ، تینما  دشاب ؛ هجوت  دروم  هبناج  همھ تینما  دیاب  .دشاب  ساسا  روحم و  تلادع ، دیاب  .دوش  هدید  اھیریگ  میمصت

، مدرم تشادھب  .تسا  تینما  زا  رادروخرب  ناش  یداصتقا تیلاعف  یراذگ و  هیامرـس هدیقع و  رکف و  سومان و  نادنزرف و  لام و  ناج و  هک  دننک  ساسحا  دـیاب  یمالـسا  یروھمج  ماظن 

رارق تمھ  ی  هھجو دیاب  هک  تسا  یمھم  فیاظو  اھنیا  .دراد  دوجو  یساسا  نوناق  رد  نآ ، زا  ییادزداسف  یرادا و  هاگتـسد  یدمآراک  روشک ، یملع  یاقترا  مدرم ، یلم  تیوھ  تزع و 

ار اھراک  نیا  دیاب  یدارفا  ددـعتم ، یاھ  هرود رد  دوش و  یم ققحم  تدـم  دـنلب  رد  اھنیا  زا  یرایـسب  تسین ؛ لمع  لباق  یروھمج  تسایر  لاس  راھچ  رد  فیاظو  نیا  ی  همھ هتبلا  .دریگ 

.دشاب اھنیا  دیاب  یریگ  تھج  اھتنم  دسرب ؛ یجیاتن  هب  ات  دنریگب  یپ 

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

تلود نابیتشپ  دـنھاوخ  یم هک  روشک -  رد  مدرم  داحآ  هک  تسا  نیا  رب  فقوتم  .دـشاب  رادروخرب  یلام  ییاناوت  زا  اـھنیا  ی  هدـننک هرادا هاگتـسد  هک  تسا  نیا  هب  فقوتم  اـھنیا  ی  همھ

.تسا راذـگریثأت  یناـھج  روضح  رد  روشک و  رد  یـسایس  فرح  یگتـسجرب  تزع و  گـنھرف و  تینما و  رد  یداـصتقا  ی  هلأـسم سپ  .دـننک  یداـصتقا  شیاـشگ  ساـسحا  دنـشاب - 

«. ارفک نوکی  نا  رقفلا  داک  : » دومرف تیاور -  قبط  مرکا -  ربمغیپ  .تساھتموکح  تابجاو  بجوا  وزج  مدرم  یداصتقا  روما  هب  نتخادرپ  مالـسا  رد  .تسا  مھم  رایـسب  یداصتقا  ی  هلأسم

مھ هیـضق  عقاو  .دـش  دـھاوخ  هتفرگ  اھنآ  زا  ناشنامیا  یناسرب ، ناشتـسد  هب  یتحار  هب ار  ناشنان  یناوتن  رگا  میھدـب ؛ نامیا  مدرم  هب  میا  هدـمآ اـم  هک  تسا  نآ  فرح ، نیا  نومـضم 

دیاـب دـش ، روھمج  سیئر  هللاءاـش  نا سک  رھ  هک  تسا  یا  هلأـسم تسا ؛ مھم  رایـسب  لـئاسم  هلمج  زا  روـشک ، رد  یداـصتقا  راـک  ندرک  ناور  ییادزرقف و  ی  هلأـسم .تسا  نیمھ 

.دھد رارق  دوخ  یاھ  همانرب ی  هحولرس ار  مدرم  تالکشم  ندرک  فرط  رب  روشک و  یداصتقا  روما  تفرشیپ  شیاشگ و 

1380/02/10 یداصتقا دسافم  اب  هزرابم  هرابرد  اوق  نارس  هب  یا  هدام تشھ  نامرف 

راذـگ و هیامرـس نآ ، رد  هک  تسا  دـنمزاین  یئاضف  هب  همھ  نیا  .تسا و  نئمطم  یراذـگ  هیامرـس ناناوج و  یارب  لاغتـشا  داجیا  ملاـس و  یداـصتقا  تیلاـعف  ی  هنـشت اـم  روشک  زورما 

یداصتقا یلام و  روما  نایدصتم  تقادـص  تناما و  یتموکح و  تاطابترا  تمالـس  تحـص و  زا  اھرـشق ، ی  همھ راک و  ی  هدـنیوج یملع و  رکتبم  یزرواشک و  رد  لاعف  رـصنع  رگتعنص و 

، وجراصحنا اعدمرپ و  ناھاوخ  هدایز نابلطزایتما و  رگا  و  دوشن ، عطق  یتموکح ، تاناکما  زا  ناگدننک  هدافتساءوس نادسفم و  تسد  رگا  .دننک  شمارآ  تینما و  ساسحا  هدوب و  نئمطم 

قیوشت ینوناقریغ  عورـشمان و  یاھھار  زا  هدافتـسا  هب  نانآ  زا  یناسک  درک و  دنھاوخ  یدیمون  ینماان و  ساسحا  همھ  بلط ، لاغتـشا هدننک و  دـیلوت  راذـگ و  هیامرـس دـنوشن ، درط 

.دش دنھاوخ 

1380/02/10 یداصتقا دسافم  اب  هزرابم  هرابرد  اوق  نارس  هب  یا  هدام تشھ  نامرف 

میھفت صاخـشا  نیا  هب  .تسا  اھ  هیامرـس رارف  یداصتقا و  ینماان  بجوم  یلم ، یاھتورث  زا  ناگدننک  هدافتـساءوس نادـسفم و  اب  هزرابم  هک  دـننک  روصت  اطخب  یناسک  تسا  نکمم 

دوخ روشک ، نیا  ناگدـننک  دـیلوت  .دنـشاب  هتـشاد  یداصتقا  ملاـس  تیلاـعف  دـنھاوخیم  هک  تسا  یناـسک  ناـنیمطا  یداـصتقا و  یاـضف  تینما  بجوم  هزراـبم  نیا  سکعب ، هک  دـینک 

.دنا ملاسان داصتقا  یلام و  داسف  ناینابرق  نیتسخن 

1380/02/10 یداصتقا دسافم  اب  هزرابم  هرابرد  اوق  نارس  هب  یا  هدام تشھ  نامرف 

راذـگ و هیامرـس نآ ، رد  هک  تسا  دـنمزاین  یئاضف  هب  همھ  نیا  .تسا و  نئمطم  یراذـگ  هیامرـس ناناوج و  یارب  لاغتـشا  داجیا  ملاـس و  یداـصتقا  تیلاـعف  ی  هنـشت اـم  روشک  زورما 

یداصتقا یلام و  روما  نایدصتم  تقادـص  تناما و  یتموکح و  تاطابترا  تمالـس  تحـص و  زا  اھرـشق ، ی  همھ راک و  ی  هدـنیوج یملع و  رکتبم  یزرواشک و  رد  لاعف  رـصنع  رگتعنص و 

، وجراصحنا اعدمرپ و  ناھاوخ  هدایز نابلطزایتما و  رگا  و  دوشن ، عطق  یتموکح ، تاناکما  زا  ناگدننک  هدافتساءوس نادسفم و  تسد  رگا  .دننک  شمارآ  تینما و  ساسحا  هدوب و  نئمطم 

قیوشت ینوناقریغ  عورـشمان و  یاھھار  زا  هدافتـسا  هب  نانآ  زا  یناسک  درک و  دنھاوخ  یدیمون  ینماان و  ساسحا  همھ  بلط ، لاغتـشا هدننک و  دـیلوت  راذـگ و  هیامرـس دـنوشن ، درط 

.دش دنھاوخ 

1379/12/20 ماظن یلک  یاھتسایس  غالبا  هناگ و  هس یاوق  نارس  هب  همان 

زا هعومجم  نیلوا  یساسا  نوناق  لصا 110  مکی  دنب  قباطم  ماظن  تحلصم  صیخـشت  عمجم  یاھتروشم  تفایرد  یپ  رد  ماظن و  یلک  یاھتـسایس  نییعت  زا  دیدج  ی  هلحرم رد  کنیا 

 - ندعم شخب  بآ -  عبانم  یژرنا -  یداصتقا -  تینما   ) تسا هدوب  رادروخرب  یرتشیب  تیولوا  زا  عمجم  نآ  رظن  رد  هک  یتاعوضوم  رد  یمالـسا  یروھمج  تدـمدنلب  یلک و  یاھتـسایس 

.ددرگ یم غالبا  روشک  ی  هناگ هس یاوق  هب  نییعت و  لقن ) لمح و  شخب  یعیبط -  عبانم 

1379/12/20 ماظن یلک  یاھتسایس  غالبا  هناگ و  هس یاوق  نارس  هب  همان 

یداصتقا تینما  یلک  یاھتسایس 

.عورشم ینوناق و  یاھھار  زا  ینیرفآراک  یراذگ و  هیامرس هدوزفا و  شزرا  داجیا  زا  تیامح   1

هب طوبرم  تاررقم  نیناوق و  عضو  .تسا  روشک  رد  رقف  ندرب  نیب  زا  یداصتقا و  تلادـع  یارب  یزاس  هنیمز یداـصتقا و  قنور  یمومع و  هاـفر  داـجیا  یراذـگ ، هیامرـس تینما  زا  فدـھ   2

.تسا سلجم  تلود و  یمازلا  ی  هفیظو دنک ، یم کمک  فدھ  نآ  هب  هک  یروما  رگید  تایلام و 

.دنشاب یگنھامھ  تیفافش و  تابث و  یراگزاس و  یاراد  دیاب  تاررقم  ییارجا و  یاھتسایس  نیناوق و   3

.دشاب یصصخت  نشور و  قیقد و  دیاب  یداصتقا  لئاسم  مئارج و  دروم  رد  تواضق  یگدیسر و  تراظن و   4

ینواعت و یتلود ، یاھـشخب  یارب  ینوناق ) تازایتما  زا  یرادروخرب  یداـصتقا و  یاـھتیلاعف  رد  صاخـشا  ی  هنادازآ تکراـشم  تاـعالطا ، هب  یـسرتسد   ) یداـصتقا تیلاـعف  طیارـش   5

.دشاب هنالداع  ناسکی و  دیاب  یداع  طیارش  رد  یصوصخ ،

1379/07/18 یماظتنا یورین  لنسرپ  زا  یعمج  یلیصحتلا  غراف مسارم  رد  تانایب 

رد یگدنز ، طیحم  رد  راک ، طیحم  رد  هک  دیآ  یم دوجو  هب  یتقو  روشک  کی  یارب  لکـشم  نیرتمھم  .تسا  روشک  کی  تلم و  کی  یاھزاین  نیرت  یلـصا نیرت و  یـساسا زا  یکی  تینما ،

تیلوؤسم تسناوت  دنھاوخن  کیچیھ  رھام ، ناتـشگنارس  اناوت و  یاھتـسد  لاعف ، یاھزغم  هک  تساج  نیا .دننکن  تینما  ساسحا  مدرم  هعماج ، یمومع  یاضف  رد  لیـصحت و  طیحم 

روشک کی  یاھتیلاعف  ی  همھ مھ  طاشن و  هیحور و  مھ  یداصتقا ، شالت  مھ  یملع ، شالت  مھ  هک  تسا  تینما  یاضف  رد  .دنناسرب  ماجنا  هب  دنراد ، شود  رب  مادک  رھ  هک  ار  یمھم 

.دسرب دوخ  جیاتن  هب  ددرگ و  لابند  تقد  اب  دوش و  یزیر  همانرب یتسرد  هب دناوت  یم

1379/01/06 (ع) اضر ترضح  نارواجم  نارئاز و  گرزب  عامتجا  رد  تانایب 

اب ینوناقریغ ، یاھراک  اب  اھنیا  دـنراد ، یکچوک  یاھ  هیامرـس یناسک  رگا  دـننک ؛ یم نماان  ار  یداصتقا  یاھطیحم  هک  یناسک  نآ  .تسا  ینمااـن  زا  یرگید  شخب  یداـصتقا ، ینمااـن 

طلست اب  اھیگنرز ، اب  ار  یمومع  یتلود و  تاناکما  نیا ، زا  رتالاب  هک  ییاھنآ  .دننک  یم هرداصم  ناشدوخ  دوس  هب  دننک و  یم دوبان  ار  مدرم  تاناکما  کچوک و  یاھ  هیامرس نیا  اھ ، یگنرز

نماان ار  یداصتقا  یاھطیحم  اھنیا  دـنرذگ ؛ یمن یـصخش  یاھ  هدافتـساءوس زا  دـنناوتب ، هک  اج  رھ  دـننک و  یم هرداصم  ناشدوخ  عفن  هب  ینوناق ، یاھھاگزیرگ  تاررقم و  نیناوق و  رب 

اھنیا زا  هدافتـسا  اـب  دـنناوت  یم یناـسک  هک  تسا  نوناـق  زا  یاـھھاگزیرگ  نیمھ  دوجو  تلع ، دـنچ  زا  یکی  تسا ، راـمیب  یداـصتقا  عضو  روـشک  کـی  رد  رگا  دـینیبب  امـش  .دـننک  یم

.دنناشکب ناشدوخ  تمس  عفن و  هب  ار  تلود  مدرم و  تاناکما  دننک و  رپ  ار  ناشدوخ  یاھبیج  دننک و  هدافتساءوس 

1379/01/06 (ع) اضر ترضح  نارواجم  نارئاز و  گرزب  عامتجا  رد  تانایب 

رگا .دوب  دھاوخن  مھ  یملع  تفرـشیپ  شناد و  دشابن ، تینما  رگا  .دوب  دھاوخن  مھ  یعامتجا  تلادع  دشابن ، تینما  رگا  .دوب  دـھاوخن  رگید  مھ  یداصتقا  تیلاعف  دـشابن ، تینما  رگا 
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.تسا ساسا  هیاپ و  تینما ، اذل  .دش  دھاوخ  هتسسگ  مھ  زا  جیردتب  تکلمم  کی  یاھ  هتشر ی  همھ دشابن ، تینما 

13791379/01/01 لاس  لولح  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

زا یـضعب  هب  رگا  .دـنک  یم دـیدھت  ار  تلم  کی  هک  تسا  یرطخ  نیرتگرزب  ینماان ، .تسین  مھ  ینیرفآراختفا  یارب  یگدـنزاس و  یارب  شالت  تسین ؛ مھ  داـصتقا  دـشابن ، تینما  رگا 

رایتخا رد  ار  یبوخ  یاھتـصرف  هچ  میتشاد ، هتـشذگ  یاھلاس  لوط  رد  ام  هک  یتینما  هدمآ و  دوجو  هب  ناشیارب  یتالکـشم  هچ  ینماان ، راوآریز  رد  هک  دینیبب  دینک و  هاگن  رگید  یاھتلم 

.دش دھاوخ  راکشآ  ام  مدرم  روشک و  یارب  یلم  تینما  تیمھا  تقو  نآ  تسا ، هداد  رارق  ناریا  تلم 

1378/06/10 نایجیسب زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

دارفا هتبلا  .تسا  تینما  یوـنعم ، یداـم و  یاھتفرـشیپ  یارب  مزـال  ی  هنیمز یا ، هعماـج رھ  رد  .تسا  هتفر  نخـس  تینما  نما و  هب  عـجار  مھ  نآرق  رد  .تسا  یگرزب  تـمعن  تـینما ،

 - دوب روشک  نیا  رد  بالقنا  زا  لبق  هک  هنوگ  نامھ رگمتـس -  ملاظ و  یاھمیژر  قانتخا  راشف  ریز  رد  دـنھد ؛ یم ماجنا  یگرزب  یاھراک  مھ  نمااـن  یاـھاضف  رد  هک  دنتـسھ  یا  هتـسجرب

؛ دراد یعاونا  مھ  تینما  .تسا  تینما »  » لوا ی  هجرد رد  تلم ، کی  یارب  یعامتجا  میظع  تکرح  طرـش  نکیل  دـندرک ؛ یم یگرزب  یاھراک  مھ  ینماان  ناـمھ  رد  هک  دـندوب  یناـسک 

تینما ی  هلوقم زا  یـشخب  نیا ، .تسھ  ینماان  یماظتنا  یماظن و  ظاحل  زا  ملاع ، قطاـنم  زا  یـضعب  رد  دـینک  یم هظحـالم  امـش  هک  تسا  یماـظتنا  یماـظن و  تینما  اـھنآ  زا  یکی 

امش تسا  مزال  هک  منک  یم ضرع  ار  یتالمج  اھلصفرس و  نم  .تسا  یتیمھا  اب  رایسب  تالوقم  اھنیا  ی  همھ هک  میراد  مھ  یتدیقع  یرکف و  یداصتقا و  یـسایس و  تینما  .تسا 

.دشاب دیفم  نات  یلک یاھجاتنتسا  یارب  هللاءاش  نا ات  دینک  هلوقم  نیا  دراو  ار  ناتدوخ  رکف  نھذ و  زیزع ، ناناوج 

1378/06/10 نایجیسب زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ی هرابرد مھ  ام  .مینک  یم دـییأت  ار  نآ  مھ  ام  تسھ و  مھ  یتسرد  فرح  هک  تسا ؛ حرطم  مھ  یداصتقا  تینما  ثحب  اھزور  نیا  هتبلا  .تسا  تینما  زا  عون  کـی  مھ  یـسایس  تینما 

 - یداصتقا یگدنزاس  یداصتقا و  قنور  یداصتقا ، شالت  یداصتقا ، تکرح  یداصتقا ، راک  روشک ، نیا  رد  هک  دشاب  یروط  دیاب  هک  میراد  خـسار  داقتعا  روشک ، نیا  رد  یداصتقا  تینما 

بلطم نیا  رب  ییارجا  هاگتـسد  مھ  ییاضق و  هاگتـسد  مھ  هللادمحب ، .دنھد  ماجنا  ار  راک  نیا  دنناوتب  تینما  اب  دنراد ، ار  راک  نیا  ی  هدارا هک  یناسک  دشاب و  ریذپ  ناکما شعون -  رھ  زا 

تینما داجیا  هک  دـنک  لایخ  یـسک  ادابم  میوگب : ار  هتکن  نیا  اما  .دـنھد  ماجنا  تسا ، مھم  روشک  یارب  هک  ار  دوصقم  نیا  دـنناوتب  ات  درک  مھاوخ  کمک  اـھنآ  هب  مھ  نم  دـندرک و  قفاوت 

تاررقم نیناوق و  هک  تسین  نیا  یانعم  هب  یداصتقا ، تینما  یداصتقا ! یاھولاز  یداـصتقا و  یاـھیچ  هدافتـساءوس یداـصتقا ، یاـھروختفم  یارب  هار  نتـشاذگ  زاـب  ینعی  یداـصتقا ،

، یزرواشک راک  هچ  یتعنـص ، راک  هچ  دننکب -  یداصتقا  راک  دنھاوخب  یرـشق ، رھ  زا  روشک ، نیا  مدرم  داحآ  اھناسنا و  هک  نیا ینعی  یداصتقا  تینما  .دوش  هتفرگ  هدیدن  روشک ، ملاس 

زا دنتسناوت  یگدنزاس ، نارود  رد  هچ  گنج و  نارود  رد  هچ  هک  یناسک  نآ  هک  تسین  نآ  شیانعم  نیا  اما  دش ؛ دھاوخن  اھنآ  محازم  یسک  هک  دننادب  تراجت -  هچ  یراذگ ، هیامرس هچ 

تینما ناونع  هب  ار  یعورـشمان  تکرح  نینچ  دنناوتب  هک  دنـشاب  هتـشاد  ار  ناکما  نیا  دنروآ ، دوجو  هب  عورـشمان  یاھتورث  دـننکب و  عورـشمان  یاھ  هدافتـسا یداصتقا  یاھمخ  چـیپ و 

رھ زا  دنرظتنم  هک  یناسک  اھیچ و  هدافتساءوس اھگنرز و  هب  نداد  نادیم  شیانعم  تسین ؛ داصتقا  ی  هلأسم رد  ندوب  کلسم  یرھرھ  یداصتقا ، تینما  یانعم  .دنھد  ماجنا  یداصتقا 

، دـھد هزاـجا  ار  نآ  نوناـق  هک  یا  یراذـگ هیامرـس عون  رھ  .دنـشاب  هتـشاد  هجوت  ار  نیا  تسین ؛ دـنربب ، هرھب  عورـشم -  هار  هن  عورـشمان -  هار  زا  دوخ  ی  هسیک ندرک  رپ  یارب  یتـصرف 

مھ یداصتقا  ینماان  ریخن ، تسا ؛ هدوب  روشک  ینوناق  یاھـشخب  ای  روشک  نالوؤسم  ی  هیحاـن زا  یداـصتقا  ینمااـن  لاـح  هب اـت  هک  دوشن  مھ  روصت  .دـشاب  هتـشاد  تینما  یتسیاـب 

تینما نیاربانب ، .دراد  دوجو  مھ  ینماان  روط  کی  تسھ و  اھراک  رد  لالتخا  عون  کی  تسھ ، یچ  هدافتـساءوس کی  هک  اـج  رھ  .تسا  هدوب  یچ  هدافتـساءوس یاـھمدآ  لـبق  زا  رتشیب 

.میراد داقتعا  نآ  هب  مھ  ام  تسا و  یمھم  ی  هلأسم مھ  یداصتقا 

1377/04/07 ییاضق هاگتسد  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

دنتسھ اھرگلواپچ  اھدزد و  .تسا  رتشیب  یداصتقا  تینما  دشاب ، تلادع  رگا  .تسا  سکعب  دور ؛ یم نیب  زا  یداصتقا  تینما  دینز ، یم فرح  تلادع  هب  عجار  هک  امـش  دنتفگ  یـضعب 

ار ایاضق  نیا  .تسوا  نابیتشپ  هناوتـشپ و  تلادع  دیآ ؛ یم شـشوخ  تلادع  زا  دربب ، دوس  نوناق  قبط  دنک و  یراذگ  هیامرـس دھاوخ  یم هک  یناسنا  .دنرب  یم دوس  یتلادـع  یب زا  هک 

.دنک کمک  امش  هب  دیاب  مھ  تلود  .دبایب  ار  لماوع  دینک و  لابند 

1376/04/25 یماظتنا یورین  ناھدنامرف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هاگتـسد هچ  ییاضق ، هاگتـسد  هچ  هاگتـسد -  مییوگ  یم ام  یتقو  .دنوش  راودـیما  دـننیب ، یم نایز  فلخت  نآ  زا  هک  یناسک  ات  درک ، ضامغا  یھاتوک و  دـیابن  فلختم ، اب  ی  هلباقم رد 

دیاب دنتـسین ، لئاق  یدح  عورـشمان  کاپان و  یاھدـمآرد  هب  نتخادـنا  تسد  یارب  دـننک و  یم یزاب  یمومع  یاھتورث  اب  هک  یناسک  اب  هریغ -  یماظتنا و  هاگتـسد  هچ  یراذـگنوناق و 

هب .دنروآ  دوجو  هب  یمالـسا  یروھمج  ماظن  رد  یدیدج  ی  هزاتمم ی  هقبط هک  دنتـسھ  نیا  ددص  رد  اتقیقح  دننک و  یم شالت  هک  دنتـسھ  یناسک  .تسا  نیا  رطاخ  هب  دـنک ، دروخرب 

کی دنزادنیب و  تسد  یمومع  لاوما  هب  دنا ، هتفرگ دای  ار  نآ  یگنرز  اب  هک  یعورشمان  قیرط  زا  و  تورث ، زکارم  رب  ندوب  فرـشم  اھیراداپ و  تسد و  اھیگنرز و  اھباصتنا و  اھباختنا و  رطاخ 

ماظن مکـش  نورد  زا  لاح  درک ؛ یتخـس  دروخرب  روط  نآ لخم ، ضراعم و  درد و  یب ناـھفرم  اـب  یمالـسا ، ماـظن  .دـننک  تسرد  درد -  یب ناـھفرم  نازاـتمم و  ی  هقبط دـیدج -  یا  هقبط

دوجو هب  یگرزب  یاھفارحنا  نینچ  هک  تشاذگ  دنھاوخن  مالـسا  بالقنا و  ناصلخم  راگدرورپ ، لضف  هب  تسا !؟ یندش  نیا  رگم  دنک ! عولط  دیدج  درد  یب هفرم  ی  هقبط کی  یمالـسا ،

؛ هن داتفا ! رطخ  هب  یمالسا  یروھمج  رد  یراذگ  هیامرس تینما  هک  دنوش  یم نارگن  هدع  کی  اروف  دوش ، هلباقم  مارح  یاھلوپ  زا  نادنم  هرھب ی  هقبط اب  دیاب  هک  مییوگ  یم ام  یتقو  .دیآ 

اب روشک ، نوگانوگ  یاھھاگتسد  یراذگنوناق و  هاگتـسد  ییاضق ، هاگتـسد  .تساھیراذگ  هیامرـس نآ  هب  کمک  نیا  دتفا ، یمن رطخ  هب  یداصتقا  شالت  تینما  یراذگ و  هیامرـس تینما 

ماـظن رد  .دـنک  ینمااـن  ساـسحا  دـسرتب و  راذـگب  دـسرت ، یم تسا و  فلختم  هک  یـسک  دـسرتب ؟ ارچ  تسین ، فلختم  هک  یـسک  .فلختم  ریغ  اـب  هن  دـننک ، یم دروخرب  فـلختم 

نآ دننک ، شمارآ  شیاسآ و  ساسحا  هدمع  ناراکھانگ  دنریگ و  رارق  ضرعت  دروم  ادابم  هک  دنـسرتب  ناھانگ  یب نآ  رد  هک  یماظن  رھ  .دنک  ینماان  ساسحا  دیاب  راکھانگ  مدآ  یمالـسا ،

ی هجنپ هک  دنادب  دنک و  ینارگن  ساسحا  دیاب  تسھ -  هک  رھ  یطختم -  راکھانگ و  فلختم و  یمالـسا ، ماظن  رد  .دوش  هنوگ  نیا ام  ماظن  میراذگب  دـیابن  .تسا  یفرحنم  ماظن  ماظن ،

هدرک نیعم  وا  یارب  نوناق  هک  یبوچراچ  رد  یماظتنا  یورین  .دشاب  یوق  دیاب  ییاضق  هاگتـسد  .دشاب  یوق  دیاب  تلادـع  ی  هجنپرـس .دـیبسچ  دـھاوخ  ار  وا  نابیرگ  دوز  ای  رید  تلادـع ،

.تسا مزال  اھ  هرخص ندرک  اج  هباج ماگنھ  اما  تسا ؛ رضم  گربلگ  ندیچ  ماگنھ  نشخ ، تسد  تسا ؛ دب  فیعـض  مدرم  اب  نیدالوپ  ی  هجنپرـس رادتقا و  توق و  .دشاب  یوق  دیاب  تسا ،

ی هوق رگا  مرتحم ! ناگدنیامن  منک : یم ضرع  یمالـسا  یاروش  سلجم  هب  نم  .میرادن  نوناق  دنیوگ  یم دیـسرت ؟ یم هچ  زا  .دـننک  ینماان  ساسحا  دـنفلختم ، هک  ییاھمدآ  دـیراذگب 

نوناق دوبمک  یدراوم  رد  هک  مھد  یم لامتحا  نم  .دـینک  مھارف  نوناق  ناشیارب  تقو  عرـسا  رد  دـننوناق ، دوبمک  راچد  هدروآداب  یاھتورث  اب  هلباـقم  یارب  یماـظتنا ، هاگتـسد  هییاـضق و 

.میا هدید هدمآ و  شیپ  نوچ  دشاب ؛

1376/04/25 یماظتنا یورین  ناھدنامرف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هاگتـسد هچ  ییاضق ، هاگتـسد  هچ  هاگتـسد -  مییوگ  یم ام  یتقو  .دنوش  راودـیما  دـننیب ، یم نایز  فلخت  نآ  زا  هک  یناسک  ات  درک ، ضامغا  یھاتوک و  دـیابن  فلختم ، اب  ی  هلباقم رد 

دیاب دنتـسین ، لئاق  یدح  عورـشمان  کاپان و  یاھدـمآرد  هب  نتخادـنا  تسد  یارب  دـننک و  یم یزاب  یمومع  یاھتورث  اب  هک  یناسک  اب  هریغ -  یماظتنا و  هاگتـسد  هچ  یراذـگنوناق و 

هب .دنروآ  دوجو  هب  یمالـسا  یروھمج  ماظن  رد  یدیدج  ی  هزاتمم ی  هقبط هک  دنتـسھ  نیا  ددص  رد  اتقیقح  دننک و  یم شالت  هک  دنتـسھ  یناسک  .تسا  نیا  رطاخ  هب  دـنک ، دروخرب 

کی دنزادنیب و  تسد  یمومع  لاوما  هب  دنا ، هتفرگ دای  ار  نآ  یگنرز  اب  هک  یعورشمان  قیرط  زا  و  تورث ، زکارم  رب  ندوب  فرـشم  اھیراداپ و  تسد و  اھیگنرز و  اھباصتنا و  اھباختنا و  رطاخ 

ماظن مکـش  نورد  زا  لاح  درک ؛ یتخـس  دروخرب  روط  نآ لخم ، ضراعم و  درد و  یب ناـھفرم  اـب  یمالـسا ، ماـظن  .دـننک  تسرد  درد -  یب ناـھفرم  نازاـتمم و  ی  هقبط دـیدج -  یا  هقبط

دوجو هب  یگرزب  یاھفارحنا  نینچ  هک  تشاذگ  دنھاوخن  مالـسا  بالقنا و  ناصلخم  راگدرورپ ، لضف  هب  تسا !؟ یندش  نیا  رگم  دنک ! عولط  دیدج  درد  یب هفرم  ی  هقبط کی  یمالـسا ،

؛ هن داتفا ! رطخ  هب  یمالسا  یروھمج  رد  یراذگ  هیامرس تینما  هک  دنوش  یم نارگن  هدع  کی  اروف  دوش ، هلباقم  مارح  یاھلوپ  زا  نادنم  هرھب ی  هقبط اب  دیاب  هک  مییوگ  یم ام  یتقو  .دیآ 

اب روشک ، نوگانوگ  یاھھاگتسد  یراذگنوناق و  هاگتـسد  ییاضق ، هاگتـسد  .تساھیراذگ  هیامرـس نآ  هب  کمک  نیا  دتفا ، یمن رطخ  هب  یداصتقا  شالت  تینما  یراذگ و  هیامرـس تینما 
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ماـظن رد  .دـنک  ینمااـن  ساـسحا  دـسرتب و  راذـگب  دـسرت ، یم تسا و  فلختم  هک  یـسک  دـسرتب ؟ ارچ  تسین ، فلختم  هک  یـسک  .فلختم  ریغ  اـب  هن  دـننک ، یم دروخرب  فـلختم 

نآ دننک ، شمارآ  شیاسآ و  ساسحا  هدمع  ناراکھانگ  دنریگ و  رارق  ضرعت  دروم  ادابم  هک  دنـسرتب  ناھانگ  یب نآ  رد  هک  یماظن  رھ  .دنک  ینماان  ساسحا  دیاب  راکھانگ  مدآ  یمالـسا ،

ی هجنپ هک  دنادب  دنک و  ینارگن  ساسحا  دیاب  تسھ -  هک  رھ  یطختم -  راکھانگ و  فلختم و  یمالـسا ، ماظن  رد  .دوش  هنوگ  نیا ام  ماظن  میراذگب  دـیابن  .تسا  یفرحنم  ماظن  ماظن ،

هدرک نیعم  وا  یارب  نوناق  هک  یبوچراچ  رد  یماظتنا  یورین  .دشاب  یوق  دیاب  ییاضق  هاگتـسد  .دشاب  یوق  دیاب  تلادـع  ی  هجنپرـس .دـیبسچ  دـھاوخ  ار  وا  نابیرگ  دوز  ای  رید  تلادـع ،

.تسا مزال  اھ  هرخص ندرک  اج  هباج ماگنھ  اما  تسا ؛ رضم  گربلگ  ندیچ  ماگنھ  نشخ ، تسد  تسا ؛ دب  فیعـض  مدرم  اب  نیدالوپ  ی  هجنپرـس رادتقا و  توق و  .دشاب  یوق  دیاب  تسا ،

ی هوق رگا  مرتحم ! ناگدنیامن  منک : یم ضرع  یمالـسا  یاروش  سلجم  هب  نم  .میرادن  نوناق  دنیوگ  یم دیـسرت ؟ یم هچ  زا  .دـننک  ینماان  ساسحا  دـنفلختم ، هک  ییاھمدآ  دـیراذگب 

نوناق دوبمک  یدراوم  رد  هک  مھد  یم لامتحا  نم  .دـینک  مھارف  نوناق  ناشیارب  تقو  عرـسا  رد  دـننوناق ، دوبمک  راچد  هدروآداب  یاھتورث  اب  هلباـقم  یارب  یماـظتنا ، هاگتـسد  هییاـضق و 

.میا هدید هدمآ و  شیپ  نوچ  دشاب ؛
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