
This file has been cleaned of potential threats.

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 

hash value to your admin for the original file.

bdd2b5b1a0754e6f79a0726a518214c236570f3cd70530c38912c2f03f2e7429

To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page. 



 [ پا چـ تشگزاب ]  | [ ] 

0 هلاقم :  دادعت   ، 37 شیف :  دادعت  یداصتقا -  رادتقا 

1392/05/15 اھ هاگشناد دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

نكیل تسا -  لـئاق  یتاذ  شزرا  ملع  یارب  مالـسا  تسا ؛ یمھم  ی  هطقن كـی  شدوخ  نیا  هتبلا  هك  تسین -  ملع  هب  یناـمرآ  مارتحا  تھج  هب  طـقف  مینكیم ، هیكت  ملع  یور  اـم  هكنیا 

تلم كی  هب  هك  یلـصا  لماع  .تردق  هب  دراد  جایتحا  دنك ، یگدنز  تمارك  اب  دنك ، یگدنز  زیزع  دنك ، یگدنز  تحار  هكنیا  یارب  تلم  كی  .تسا  تردـق  ملع  یتاذ ، شزرا  نیا  رب  ی  هوالع

نایناھج مشچ  رد  تلم  كی  یارب  یلم  تمارك  وربآ و  دناوتیم  مھ  دنك ، داجیا  یـسایس  رادتقا  دناوتیم  مھ  دنك ، داجیا  یداصتقا  رادتقا  دناوتیم  مھ  ملع ، .تسا  ملع  دشخبیم ، رادـتقا 

نیا یتاذ ، شزرا  یتاذ و  تمارك  رب  هوالع  ملع  سپ  .تسا  تمارك  اـب  ًاـعبط  اـھناسنا  یللملا و  نیب ی  هعماـج مشچ  رد  ملع ، ی  هدـننك دـیلوت  اـناد ، ملاـع ، تلم  كـی  .درواـیب  دوجو  هب 

.دراد مھ  ار  نیرفآرادتقا  ِمھم  رایسب  یاھشزرا 

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 ؛

1391/02/10 شخپوراد یدیلوت  تاجناخراک  نارگراک  عامتجا  رد  تانایب 

لالقتسا رگا  و  دنکیمن ؛ ادیپ  ققحت  روشک  نیا  یداصتقا  لالقتسا  تفرگن ، لکش  یلم  دیلوت  رگا  و  دریگیمن ؛ لکش  یلم  دیلوت  میراذگن ، مارتحا  یناریا  ی  هیامرس یناریا و  راک  هب  ات  ام 

و دنکیمن ؛ ادیپ  ققحت  روشک  نیا  یسایس  لالقتسا  دتسیاب -  دوخ  یاپ  یور  دریگب و  میمصت  شدوخ  تسناوتن  داصتقا  ی  هلئسم رد  ینعی  درکن -  ادیپ  ققحت  یا  هعماج کی  یداصتقا 

، دـنکن دوخ  هب  یکتم  دـنکن ، رادـیاپ  دـنکن ، یوق  ار  دوخ  داصتقا  روشک  کی  ات  .تسین  یرگید  زیچ  فرح ، زج  اـھفرح ، ی  هیقب درکن ، ادـیپ  ققحت  یا  هعماـج کـی  یـسایس  لالقتـسا  رگا 

.دشاب راذگریثأت  هریغ  یگنھرف و  یسایس و  ظاحل  زا  دناوتیمن  دنکن ، لقتسم 

نامنالوئـسم هب  نامناناوج ، هب  نامنازیزع ، هب  نامتلم ، هب  گرزب ، یمومع و  یاھ  ینارنخـس رد  لبق ، لاس  راھچ  ای  لاس  هس  زا  نم  .دراد  جاـیتحا  رادـیاپ  یوق و  داـصتقا  هب  اـم  روشک 

یکی دندرک ، یزیر  همانرب شیارب  هک  یگرزب  ی  هئطوت نیا  یاھ  هناشن هک  دینیب  یم دینکیم ؟ هظحالم  الاح  .تسام  داصتقا  هب  هجوتم  زورما  نمـشد ، ی  هئطوت دینادب  متفگ  مداد و  رکذت 

.دوشیم رھاظ  دراد  یرگید  زا  سپ 

، دنکب راذگ  هیامرس دنکب ، رگراک  ار  تمھ  نیا  .دیرادیمرب  هار  رس  زا  مھ  ار  عنام  نیا  ّهللاءاش  نا دیتشادرب ، هار  رس  زا  ار  رگید  یاھعنام  هک  یخسار  مزع  نامھ  اب  ناریا ، تلم  امـش  هتبلا 

.دنھدب ناشن  ار  ناشدوخ  خسار  مزع  یلم ، دیلوت  یلخاد و  دیلوت  فرصم  رد  مھ  مدرم  داحآ  دننکب ؛ یصوصخ  شخب  ناریدم  دننکب ، یتلود  ناریدم 

1391/02/10 شخپوراد یدیلوت  تاجناخراک  نارگراک  عامتجا  رد  تانایب 

، ناشاھ یزیر همانرب ناشاھتـسشن ، لاس ، لوا  زا  دنداد ، عالطا  مرتحم  تلود  رد  لوئـسم  ناتـسود  هک  روط  نیمھ  .دـنا  هدـش لوغـشم  هناتخبـشوخ  .دوشب  دـیاب  یـساسا  یاھراک 

ادیپ ار  شدوخ  یرادیاپ  ماکحتسا و  یلخاد  داصتقا  دریگب و  لکش  یلم  دیلوت  هکنیا  یارب  .دنرادرب  دیاب  ار  عناوم  .منکیم  دیکأت  مھ  نم  تسا ؛ هدش  هلئسم  نیا  هجوتم  ناشاھرظن  لدابت

ی هوق هب  تسا  نکمم  راک  یھاگ  .هیئاضق  ی  هوق رد  هچ  هننقم و  ی  هوق رد  هچ  هیرجم ، ی  هوق رد  هچ  دـننک ؛ شالت  دـیاب  لوا  ی  هجرد رد  مھ  نیلوئـسم  دـننک ؛ شـالت  دـیاب  همھ  دـنک ،

.رگیدکی اب  اوق  ی  همھ تبقارم  هب  دراد  جایتحا  روشک ، یراذگ  هیامرس دیلوت و  راک و  رد  روشک و  داصتقا  رد  تقد  هجوت و  دروم  ملاس و  نایرج  .دوش  یھتنم  هیئاضق 

ی هلئسم راک ، یورین  یزاسدنمناوت  ی  هلئسم یتیریدم ، تسرد  یاھشرگن  ی  هلئسم راک ، طیحم  رد  اھتراھم  تیوقت  ی  هلئسم دریگب : ماجنا  دیاب  ینوگانوگ  یاھراک  فلتخم ، داعبا  زا 

مھ دـشاب ، عمجرطاخ  دـنک و  تینما  ساسحا  رگراک  مھ  هک  دـشاب  یروج  دـیاب  تاررقم  نیناوق و  اھ ، همانرب ینعی  راذـگ -  هیامرـس یارب  مھ  رگراک ، یارب  مھ  تینما ؛ ساسحا  داـجیا 

، یداـصتقا یاـھلالخا  زا  یکی  .تـسا  قاـچاق  ی  هلئــسم یداـصتقا ، یاـھلالخا  زا  یکی  .یداـصتقا  لـالخا  اـب  تـسرد  ی  هھجاوـم ی  هلئــسم دـنک -  تـینما  ساـسحا  راذـگ  هیاـمرس

یرگید یاج  رد  اما  دننکیم ، هدافتسا  تالیھـست  زا  یمان  کی  اب  یناسک  .تسا  روشک  یاھکناب  رد  مدرم  هب  قلعتم  رئاخذ  زا  تسا ؛ یلم  یاھ  هیامرـس زا  نوگانوگ  یاھ  هدافتـساءوس

دیاب اھلالخا  نیا  اب  .تسا  رت  نیگنـس نیا  تسا ؛ تلم  کی  ی  هسیک زا  یدزد  یھاـگ  تسا ، رفن  کـی  ی  هسیک زا  یدزد  یھاـگ  .تسا  یدزد  نیا  تسا ، تناـیخ  نیا  دـننکیم ؛ فرـصم 

.دوشب هھجاوم 

٩١1391/01/01 لاس  زاغآ  رد  یوضر  مرح  رد  تانایب 

تلم کی  یداصتقا  رادـتقا  یاھ  هیاپ زا  یکی  یروانف  ملع و  .تسا  یرواـنف  ملع و  ی  هصرع تسا ، هتفرگ  ماـجنا  تلم  نیا  تمھ  اـب  لاس 90  رد  هک  رگید  یداـصتقا  مھم  ی  هصرع کـی 

رطاخ هب  .دوشیم  یوق  شتسد  مھ  دوشیم ، دنموربآ  مھ  دسریم ، یسایس  یانغتسا  هب  مھ  دسریم ، تورث  هب  مھ  هتفرشیپ ، یروانف  هتفرشیپ ، شناد  نتـشاد  اب  تلم  کی  .تسا 

تفایرد رمتسم  روط  هب  ًابیرقت  ار  یتوافتم  یاھشرازگ  فلتخم ، یاھلاناک  فلتخم ، یاھ  هار زا  .مساسح  هلئسم  نیا  هب  تبسن  نم  یروانف ، ملع و  تفرـشیپ  ی  هلئـسم ندوب  یدیلک 

.تسا هدیسر  مدرم  عالطا  هب  نونکات  هک  تسا  یزیچ  نآ  زا  رتشیب  رایسب  روشک  یاھتفرشیپ  حطس  هک  منک  ضرع  هناعطاق  امش  هب  مناوتیم  منکیم و 

٩١1391/01/01 لاس  زاغآ  رد  یوضر  مرح  رد  تانایب 

مھ فارتعا  دننادیم و  هتبلا  .تسا  یا  هتـسھ ی  هلئـسم اھ  ینمـشد ی  هناھب تسا ، هدش  حرطم  یا  هتـسھ ی  هلئـسم یتقو  زا  .تسا  توافتم  فلتخم  تاقوا  رد  ینمـشد  ی  هناھب

میھاوخ دیلوت  هن  میدرک و  دیلوت  هن  میتسین ؛ یا  هتسھ حالس  لابند  هجو  چیھ هب نامدوخ ، لئالد  هب  ام  .تسا  نیمھ  مھ  هیضق  عقاو  .تسین  یا  هتسھ حالـس  لابند  ناریا  هک  دننکیم 

هناھب اھنیا  ی  همھ اما  تسا ؛ هناھب  یلخاد  ی  هلئـسم نالف  زور  کی  تسا ، هناھب  رـشب  قوقح  زور  کی  تسا ، هناھب  هلئـسم  نیا  زور  کی  .تسا  هناـھب  کـی  اـما  دـننادیم ، ار  نیا  درک ؛

یداصتقا و رادتقا  زورید -  لثم  ادرف -  زورما و  .تسا  روشک  نیا  رد  زاگ  تفن و  میظع  تورث  زا  یمالسا  ماظن  ی  هناردتقم تسارح  یلصا ، ی  هلئسم تسیچ ؟ یلصا  ی  هلئـسم .تسا 

یاھتردق رابکتسا و  .تسا  ّملسم  ِبلطم  کی  نیا  تسا ؛ زاگ  تفن و  جاتحم  ایند  رگید ، لاس  اھ  هد ات  .تفن  هب  یژرنا ، هب  تسا  فقوتم  یماظن ، یملع و  رادتقا  نآ ، عبت  هب  یسایس و 
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دنھدب زایتما  زاگ  تفن و  ی  هیھت یارب  دنشاب  روبجم  هک  زور  نآ  دنروایب ، تسد  هب  ار  نازرا  تفن  نیا  دنناوتن  هک  زور  نآ  .تسا  هتسباو  زاگ  تفن و  هب  ناشتایح  گر  هک  دننادیم  یرابکتسا 

.تسا راب  تبیصم اھنآ  یارب  زور  نآ  دنرادرب ، تسد  یئوگروز  زا  و 

١٣٩١1391/01/01 لاس  زاغآ  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

دھاوخ ادیپ  ماکحتسا  هملک  یقیقح  یانعم  هب  یلخاد  داصتقا  دش ؛ دھاوخ  لح  لاغتشا  ی  هلئسم دش ؛ دھاوخ  لح  مروت  ی  هلئسم میشخبب ، قنور  ار  یلخاد  دیلوت  میتسناوت  ام  رگا 

دھاوخ مامت  مھ  نمشد  دیک  نمشد ، ی  هئطوت نمـشد ، شالت  دش ، سویأم  نمـشد  یتقو  .دش  دھاوخ  دیماان  سویأم و  تیعـضو ، نیا  ی  هدھاشم اب  نمـشد  هک  تساجنیا  .درک 

.دش

1388/06/20 نارھت ی  هعمج زامن  یاھ  هبطخ

رادتقا هچ  یتاعالطا ، رادتقا  هچ  یداصتقا ، رادتقا  هچ  یسایس ، رادتقا  هچ  یملع ، رادتقا  هچ  ردتقم - ماظن  کی  .تسامـش  هب  قلعتم  ادرف  تسامـش ، لام  روشک  نیا  زیزع ! یاھناوج 

ساسحا دـینک و  شالت  یماظن  نینچ  میمتت  لیمکت و  یارب  دـیاب  امـش  تسامـش و  راختفا  ی  هیام تسامـش ، تزع  ی  هیام یللملا - نیب رادـتقا  ناھج و  نوگاـنوگ  قطاـنم  رد  کرحت 

.دنراد هفیظو  اھناوج  .دینک  هفیظو 

1387/09/24 تعنص ملع و  هاگشناد  رد  نایوجشناد  دیتاسا و  رادید  رد  تانایب 

دنناوت یمن تسا ، یمالـسا  یروھمج  نشور ، لئالد  هب  ینمـشد ، یارب  شلوا  جاـمآ  هک  ملاـع  یتسینویھـص  ی  هکبـش یاھتـسایس  اـکیرمآ ، یاھتـسایس  رابکتـسا ، یاھتـسایس 

نمشد ی  هئطوت رظتنم  هتبلا  .میربب  شیپ  ار  نامدوخ  تکرح  تعرـس  اب  میناوت  یم ام  .دننک  دنک  دنناوت  یمن دنروایب ، رد  اپ  زا  دنناوت  یمن طقف  هن  .دنروایب  رد  اپ  زا  ار  یمالـسا  یروھمج 

نآ .تسا  ناوج  لسن  امـش  ِراک  اھوجـشناد ، امـش  ِراک  نیا ، هک  روشک  ی  هبناج همھ رادـتقا  زا  تسا  ترابع  عطقم  نآ  یعطقم ؛ کی  ات  درک ، دـھاوخ  ادـیپ  همادا  اھ  هئطوت نیا  .میتسھ 

؛ دش دھاوخ  مک  اھ  هئطوت هتبلا  زور  نآ  دینک ، مھارف  روشک  یارب  ار  یملع  تزع  دیتسناوت  هک  یتقو نآ  دیناسرب و  یداصتقا  رادـتقا  هب  یملع و  رادـتقا  هب  ار  روشک  دـیتسناوت  هک  یتقو

دیھاوخ رت  یوق امـش  درذگب ، هک  یزوررھ  هَّللا  ءاش  نإ  .دوب و  دیاب  اھ  هئطوت نیا  اب  ی  هلباقم ی  هدامآ دوب و  دیاب  اھ  هئطوت رظتنم  میا ، هدیـسرن هطقن  نآ  هب  یتقو  ات  .دش  دنھاوخ  سویأم 

.دوب دھاوخن  یرود  زور  هَّللا  ءاش  نإ  دوشب ، تلم  بیصن  یئاھن  یزوریپ  هک  یزور  نآ  دش و  دھاوخ  رت  فیعض امش  نمشد  دوب ،

1387/02/14 زاریش یاھ  هاگشناد نایوجشناد  دیتاسا و  رادید  رد  تانایب 

یناوارف یاھ  یراتفرگ دراد ، دوجو  هک  یبیجع  یاھ  یتاقبط فالتخا  دراد ، دوجو  هک  یئاـھ  ضیعبت ینورد ، تالکـشم  هکنیا  یارب  هک  تسا  نیمھ  اـکیرمآ  ناربھر  یاھتـسایس  زا  یکی 

ناریا ندرک  گرزب  ی  هلئسم اما  میراد ؛ عالطا  میا و  هدیمھف ار  نیا  .دنراد  مزال  نوریب  رد  ینمشد  کی  هشیمھ  دننک ، فرـصنم  لئاسم  نیا  زا  ار  مدرم  هکنیا  یارب  دنراد ، اکیرمآ  مدرم  هک 

.تسایند یاجنآ  اجنیا و  هب  یزادـنا  تسد هطلـس و  هب  یبلطزواجت و  هب  اھ  نآ ماوق  .تسا  روط  نیمھ ًاتقیقح  اکیرمآ ؛ رد  هطلـس  نارادمتـسایس  رکفت  رد  تسا  یناینب  ی  هلئـسم کی 

، تلود مدرم و  داحآ  .یمالـسا  یروھمج  تساجک ؟ توافت  نودـب  ِتلم  تلود و  تسا ، هداتـسیا  اھ  نآ لباقم  رد  هک  یمچرپ  اھنت  .دـندرک  تکاس  مھ  ار  اھتلم  دـندرک ، عناـق  ار  اـھتلود 

رطخ نیا  دننک ؛ یم یفن  ار  یزادنا  تسد دـننک ، یم یفن  ار  ضیعبت  دـننک ، یم یفن  ار  ملظ  هیقت  نودـب  اھ ، نآ هارمھ  روشک ، نیلوئـسم  و  اھ ؛ نآ هارمھ  روھمج ، سیئر و  اھ ؛ نآ هارمھ 

، تسا هدـننکرادیب  رگید  یاـھتلم  یارب  تلم  نیا  ماـیق  تلم ، نـیا  داـیرف  نوـچ  .دـنک  یمن دودـحم  ار  شدوـخ  شدوـخ ، ِیلم  یاـھراصح  نورد  هـب  هـک  یتردـق  نآ  یارب  تـسا  یگرزب 

ی همھ اب  یلو  دنا ، هتـشاذگ مھ  ار  ناشـشالت  ی  همھ .دننک  یم رطخ  ساسحا  اھ  نیا بوخ ، .تسا  هدمآ  دوجو  هب  یرادیب  نیا  هکنیاامک  الاح ؛ ات  هدوب  هکنیاامک  تسا ، هدنھدرادشھ 

زا لبق ، لاس  تسیب  زا  زورما  ام  .دراد  یطئارش  اما  دینک ؛ ادیپ  هبلغ  اھ  نیا ی  همھ رب  دیتسیاب و  اھ  نیا ی  همھ لباقم  رد  دیناوت  یم نایوجشناد  امش  ناناوج ، امـش  ناریا ، تلم  اھ  نیا

رتشیب زور  نآ  زا  بتارمب  نامیداصتقا  کرحت  تردق  تسا ، رتولج  بتارمب  ام  یملع  یاھ  یئاناوت تسا ، رت  یوق نامیاھتیریدم  تسا ، رتشیب  نام  هبرجت میرتولج ، یلیخ  لبق  لاس  یس 

.تسا رتھب  یلیخ  اھزور  نآ  هب  تبسن  تفرشیپ  زا  ام  تاروصت  تسا ،

13871387/01/01 لاس  لولح  تبسانم  هب  بالقنا  ربھر  یزورون  مایپ 

نمشد رگا  تسین ؛ ندرک  ینیشن  بقع ندش و  میلست  تاجن  هار  نانمـشد ، یھاوخ  هدایز لباقم  رد  هک  دنناد  یم دنراد و  رظن  رد  ًالماک  ار  یلم  تزع  روشک  نیلوئـسم  هناتخبـشوخ 

رادتقا دیاب  تسین ؛ یماظن  رادتقا  یانعم  هب  طقف  رادتقا  نیا  تسا ؛ رادتقا  بسک  رد  ناریا  تلم  جالع  .درک  تفرـشیپ  داتـسیا و  نمـشد  لباقم  رد  دـیاب  دـنک ، یم یریگروز  ییوگروز و 

- دوش یم لصاح  تلم  کی  یارب  لاعتم  دنوادخ  هب  لاکتا  زا  هک  یحور - یونعم و  رادـتقا  اھ  نیا ی  همھ زا  رتالاب  یعامتجا و  یقالخا و  تردـق  ندروآ  تسد  هب  یداصتقا ، رادـتقا  یملع ،

لماک یراکمھ  یتسود و  تسد  رگیدکی  هب  دـیاب  تلود  تلم و  مینک ، ادـیپ  تسد  دوخ  یاھفدـھ  هب  میورب و  شیپ  ناریا  تلم  یبای  تردـق ی  هنحـص رد  میھاوخب  رگا  .مینک  بسک  مھ 

یاھرشق .دننک  یراکمھ  رگیدکی  اب  تلود  تلم و  دنک و  ادیپ  همادا  رتشیب - هچرھ  ینابیتشپ - نیا  دیاب  تسا ، هدوب  نالوئسم  نابیتشپ  هراومھ  تلم  ّهللا  دمحب  هک  ینانچمھ  دنھدب ؛

هب ار  تلم  دوخ  یراذگ  هیامرس اب  دنرداق  هک  یناسک  ناراذگ و  هیامرس رشق  نازرواشک ، نارگراک و  رشق  نایوجشناد ، رـشق  ناققحم ، ناگنازرف و  ناملاع و  رـشق  ناریا ، تلم  نوگانوگ 

تـسا یفیلکت  تساھ و  نآ شود  رب  روشک  تفرـشیپ  نیگنـس  راب  هک  دننکب  ساسحا  دیاب  اھ  نیا ی  همھ یتلود ، ریغ  یتلود و  تاسـسؤم  نوگانوگ  یاھـشخب  ناریدـم  دـنربب ، شیپ 

.درب دنھاوخ  دوس  نآ  زا  دنا - هداد ماجنا  یھجو  نیرتھب  هب  ار  فیلکت  نیا  هک  یناسک  نآ  دوخ  همھ ، زا  شیب  و  همھ - دش و  دھاوخ  همھ  دیاع  فیلکت  نیا  ماجنا  جئاتن  یمدرم و  یھلا و 

1386/02/12 ناملعم رادید  رد  تانایب 

رد یمالسا  ماظن  یداصتقا . یاھ  هینب ماکحتسا  ظاحل  زا  مھ  یماظن و  ظاحل  زا  مھ  یسایس ، ظاحل  زا  مھ  یملع ، ظاحل  زا  مھ  تسولج ؛ تمـس  هب  یدج  کرحت  کی  لاح  رد  روشک 

زا یـشان  هک  دنراد ، تخب  نوگن نارادمتـسایس  هراچیب و  یاھروشک  زا  یـضعب  هک  یرادتقا  هن  تساز ؛ نورد رادتقا  یاراد  راذـگرثا و  راد ، هشیر ماظن  کی  هک  دـھد  یم ناشن  دراد  لمع 

ِریز رد  دوش و  یم هدید  هوک  زا  هک  یرادقم  نآ  زا  شیب  هک  هوک  کی  لثم  تساز ؛ نورد رادتقا  یمالـسا ، یروھمج  یـسایس  ماظن  رادتقا  هن ، تسا ؛ تردق  نامھب  تردق و  نالف  تیامح 

مینک و یم تکرح  ولج  تمـس  هب  میراد  ام  .تسا  هتفر  ولج  تھج  نیا  رد  مھ  زور  هب  زور  تسا و  هنوگ  نیا هک  دـھد  یم ناشن  دراد  یمالـسا  ماـظن  تسا ؛ هوک  نآ  یاـھ  هشیر نیمز ،

.تسا یعیرس  تکرح  تسین ؛ یمارآ  تکرح  مھ  تکرح 

1386/01/17 ماظن نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

نایم رد  تسا ، یتسینویھـص  میژر  اب  ی  هلباقم وا  راعـش  هک  یزرابم  نامزاس  کی  هک  دـنک  رواـب  تسناوت  یم یـسک  هچ  .دـندروخ  تسکـش  یرابکتـسا  یاھتردـق  مھ  نیطـسلف  رد 

، دروخب تسکش  یزیمآ  تحاضف روط  هب  هتشذگ ، ناج  زا  ِنمؤم  ِزرابم  هورگ  کی  ی  هلیسو هب  نانبل  هب  یماظن  مجاھت  هک  دنک  رواب  تسناوت  یم یسک  هچ  دریگب !؟ تردق  اھ  ینیطسلف

قارع تلم  رب  ار  دوخ  دصاقم  دناوتن  ورین ، همھ  نآ  لیسگ  اب  درک و  قارع  رد  هک  یشالت  ی  همھ اب  اکیرما  هک  درک  یم رواب  یـسک  هچ  دش !؟ هدید  نانبل  ی  هزور هسو یـس گنج  رد  هک 

نیا ی  همھ رد  .داتفا  قافتا  اھ  نیا یلو  هقطنم !؟ نیا  یاھتلود  اھتلم و  اب  ندرک  یزاب  هنایمرواخ و  ِیبرع  ی  هقطنم ّلک  رب  ی  هرطیـس یارب  دـھدب  رارق  یلخدـم  ار  قارع  دـنک و  لیمحت 

یتقیقح کی  مھ  نیا  .دوب  رادروخرب  یـسایس  یداصتقا و  تردق  لوپ و  یرھاظ و  رادـتقا  یماظن و  رادـتقا  زا  رھاظ ، بسح  هب  هک  دوب  یفرط  نامھ  دروخ ، تسکـش  هک  یفرط  دراوم ،

.تسا

1384/12/08 روشک رسارس  نارادناتسا  رادید  رد  تانایب 

یتیعضو هچ  رد  یمالسا ، یروھمج  ماظن  ندوب  اپرس  اب  ناریا ، رد  ار  شدوخ  تحلـصم  اکیرما  دننیب ؟ یم هچ  رد  ار  ناشدوخ  تحلـصم  تساھ ، نآ اب  ماظن  ی  هدمع شلاچ  هک  یناسک 

؛ دـنیب یم روشک ، یملع  تکرح  ندرک  فقوتم  رد  دـینک و  یم هدـھاشم  مدرم  رد  امـش  زورما  هک  یا  یگچراپکی نیا  ندرب  نیب  زا  فالتخا و  داجیا  رد  ار  شدوخ  تحلـصم  وا ، دـنیب ؟ یم

.تسا یا  هیحور یماظن و  یسایس ، یداصتقا ، رادتقا  رد  یروشک  رھ  تفرشیپ  زار  یملع ، رترب  تسد  ملع و  نوچ 

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

تلاجخ دـنریگ و  یم اھ - تلود اھ و  تلم اھ  ناسنا یللملا  نیب لماعت  یایند  رد  ار  عضوم  نیرت  هناحیقو دـننک ، یم راتفر  یللملا  نیب نیناوق  فالخ  دـنیوگ ، یم روز  ایند  رد  یناسک  زورما 

هک یملع ، تردق  اھ ، نیا ی  همھ زا  رتالاب  و  دوش - یم یشان  یداصتقا  زا  هک   - یـسایس یداصتقا و  تردق  دنراد ؛ تردق  نوچ  ارچ ؟ .دنریگ  یم الاب  مھ  ار  ناشرـس  دنـشک ؛ یمن مھ 
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، مینز یم هناعاجـش  ار  نامفرح  میراد ؛ یدایز  ّقح  یاھ  فرح ایند  فرط  نیا  ام  .تسا  یملع  تردـق  مھ  ناش  یـسایس یداصتقا و  تردـق  أـشنم  ینعی  تساـھ ؛ نیا ی  همھ أـشنم 

تفرـشیپ شدوخ ، نامیا  ردـق  هب  دراد ، نامیا  هدـش و  تلم  نیا  لاح  لماش  یھلا  قیفوت  نوچ  هتبلا  مھ  لمع  رد  مینک ، یم تابثا  مھ  یقطنم  ِییورایور  یاھ  هنحـص رد  ار  ناـمقطنم 

نیا میناوتب  ات  یللملا ،» نیب تردق   » زا تسا  ترابع  نآ ، میراد و  مھ  یرگید  زیچ  کی  هب  جایتحا  اما  دنـسرب ؛ تلم  نیا  دروم  رد  ناشدوخ  یاھوزرآ  هب  مھ  دنا  هتـسناوتن ینعی  دـنک ؛ یم

ذوفن یـسایس و  یداصتقا ، تردـق   - ار تردـق  نیا  .میـسرب  نامیاھ  نامرآ فادـھا و  هب  میھد و  همادا  تساک  تساکو و  مک یب هبناج و  همھ لماک ، روط  هب  تسرد ، هغدـغد ، یب ار  هار 

ایند دارفا  ی  همھ شوگ  هب  ار  دوخ  نخـس  دـناوت  یم هک  تسا  یملع  رادـتقا  اـب  تلم ، کـی  تسا ! یملع  تردـق  اـھ ، نیا ی  همھ ی  هیاـم هیاـپ و  میروآ ؟ تسد  هب  یروـطچ  یگنھرف -

.تساھ ییاناوت عبات  لوپ  دـیآ ؛ یم تسد  هب  اھ  نیا لابند  هب  مھ  داصتقا  .دوش  زئاح  یـسایس  یایند  رد  ار  الاو  تسد  رترب و  تسایـس  دـناوت  یم هک  تسا  یملع  رادـتقا  اب  دـناسرب ؛

ی هلاـس هاـجنپ نارود  رد  طـقف  هن  .میدـنام  بقع  ملع  زا  اـم  .تسا  ملع  هاـگیاج  نیا ، .دـش  یوق  مھ  یداـصتقا  ظاـحل  زا  درک و  لیدـبت  لوپ  هب  دوش  یم ار  ملع  تسا ؛ یروط  نیا زورما 

ی هلأسم کی  تسا و  یعامتجا  یخیرات - لیلحت  کـی  هلئـسم ، نیا  لـیلحت  دوخ  ـالاح  .دـندروآ  رد  ار  تکلمم  نیا  ردـپ  یملع ، قمع  ظاـحل  زا  نارود ، نیا  رد  هتبلا  هک   - یولھپ سوحنم 

ی هفیظو .مینک  رُپ  ار  عیـسو  ی  هّرد نیا  میناوتب  هک  مینک  یم شـالت  میراد  ـالاح  اـم  .تسا  یملع  یگدـنام  بقع نیا  رھظم  یولھپ  هیراـجاق و  نارود  .نآ  زا  لـبق  زا  هکلب  تسا - یمھم 

.دیزومایب ملع  دیناوت ، یم هچرھ  .دنک  رُپ  ار  یملع  ی  هّرد نیا  هک  تسا  نیا  روشک ، نیا  رد  هاگشناد - قلطم  قداص ؛ ماما  هاگشناد  طقف  هن   - هاگشناد

1384/09/30 شترا یرسفا  یاھ  هاگشناد کرتشم  مسارم  رد  تانایب 

ساسا لصا و  هجوتم  تسایند ؛ ی  همھ هجوتم  تسین ؛ یمالسا  یروھمج  ماظن  ناریا و  تلم  هجوتم  طقف  دیدھت ، نیا  .دنک  یم دیدھت  ار  اھتلم  هطلـس ، زیگنا  ترفن بیھم و  وید  زورما 

ناج نتفرگ  اھ ، ناسنا تیثیح  تمرح و  کتھ  دنک : یم هچ  اھ  ناسنا اب  یناسنا و  یاھشزرا  اب  اکیرما - ی  هدحتم تالایا  ماظن  ینعی  رابکتسا - زکرم  زورما  دینیبب  امـش  .تسا  تیناسنا 

تثابخ و ی  همـسجم نینچ  کی  لباقم  رد  اھتلم  .دـننک  یمن ساسحا  ار  نآ  یتشز  هک  یروط  هدـش ، یلومعم  یداع و  یراک  اھ  نآ یارب  اھ  ناسنا یلم  تیوھ  ندرک  دوبان  اھ ، ناـسنا

یولج فرش  نید و  قالخا و  زا  یعنام  عدار و  چیھ  هک  دنرپسب  ینامجاھم  تسد  هب  ار  ناشدوخ  ی  هدنیآ تیوھ و  تشونرس و  دنوش و  میلست  دیاب  اھتلم  ایآ  دننکب ؟ دیاب  هچ  ترارش 

زا لبق  .دننک  یم هچ  دندرک و  هچ  سیلگنا  اکیرما و  حلسم  نارودزم  ناتسناغفا ، قارع و  رد  دیدید  .دننک  یم هچ  نیطسلف  رد  رابکتسا  یاھزومآ  تسد هک  دینیب  یم دریگ ؟ یمن ار  اھ  نآ

دامتعا ندش ، یوق  زجب  یھار  چیھ  اھتلم  دننکب ؟ دیاب  هچ  اھتلم  .دنا  هدرک لیمحت  ار  ناشدوخ  ترارـش  دوخ و  دوجو  نیگنـس  راب  دنا ، هتـسناوت هک  اجرھ  ایند ، فلتخم  طاقن  رد  مھ  نیا 

شناد و داصتقا ، هدارا ، دـیاب  اھتلم  تسین ؛ یماظن  ی  هبنج زا  طقف  ندـش  یوق  نیا  .دـننک  یوق  ار  ناشدوخ  دـیاب  اھتلم  دـنرادن ؛ دوخ  یتاذ  یورین  هب  لـکوت  ادـخ و  هب  لـکوت  سفن ، هب 

هدھع هب  ار  هفیظو  نیا  ام  حلسم  یاھورین  زورما  هک  تساھ ، نیرت مھم زا  یکی  تلم ، کی  یاھزرم  تیوھ و  زا  عافد  یورین  ِتیوقت  اما  دننک ؛ یوق  یپرد  یپ ار  دوخ  نوگانوگ  یاھتفرشیپ 

.دنا هتفرگ

1384/01/17 یمالسا ی  هعسوت کناب  سیئر  رادید  رد  تانایب 

ِیھد لکش داقعنا و  رد  هدننک  نییعت ی  هعومجم کی  دناوت  یم یمالسا  تما  مییوگب  ای  دنتـسھ ؛ هدننک  نییعت یی  هعومجم ملاع ، رد  نیملـسم  هک  تسا  گرزب  تیعقاو  کی  نیا  زورما 

تفرـشیپ زا  ملع ، زا  یرـشب ، یگدنز  ایند و  یـساسا  کرحت  ی  هریاد زا  اھناملـسم  هک  تسا  هدش  شالت  ینالوط  ینارود  .دـشاب  تیرـشب  یمومع  تکرح  یناھج و  یاھتـسایس 

راک نیا  یارب  نرق  ود  لقا  دـح  .دـنیایب  رد  رثا  یب تیـصاخ و  مک  ی  هعومجم کی  تروص  هب  دـننامب و  راـنک  یداـصتقا  یـسایس و  ِیراذـگریثأت  تردـق  یللملا و  نیب تردـق  زا  یداـصتقا ،

.تسا هدوب  یمالسا  تما  ملاع و  نیملسم  هب  یگرزب  ملظ  نیا ، .دراد  همادا  شالت  نیا  مھ  زونھ  هدش و  شالت  یراذگ و  هیامرس

1383/06/25 یمالسا هعسوت  کناب  سالجا  رد  ناگدننک  تکرش رادید  رد  تانایب 

مھ مالـسا  یایند  .دـنرب  یم دوس  دـننک و  یم شالت  راک و  ایند  رانک  هشوگ و  رد  یردـتقم  یداصتقا  یاھکولب  هک  دـینیب  یم امـش  زورما  .تسا  مھم  رایـسب  کرتشم  رازاـب  ی  هلأـسم

.دروایب دوجو  هب  یداصتقا  ردتقم  کولب  کی  یراکمھ ، اب  دناوت  یم

1383/04/01 یھاگشناد داھج  نالوئسم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هیکت شیور  ریذپ  هطلس رگ و  هطلس ی  هطبار نیا  ظفح  یارب  یناھج  ی  هطلس ماظن  رد  رگ  هطلس یاھتردق  هک  ییاھعوضوم  ی  هدمع هک  میوگب  دیاب  قیقحت  ملع و  ی  هلأسم ی  هراب رد 

وا رب  هطلـس  هک  یـسک  نآ  ای  ریذـپ  هطلـس فرط  نآ دـنراذگن  هک  تسا  نیا  مھ  شا  همزال .یملع  ی  هطلـس یداصتقا ، ی  هطلـس یگنھرف ، ی  هطلـس تسا : عوضوم  هس  دـننک ، یم

اھـشزرا و صاخ ؛ یانعم  هب  ِیگنھرف  داقتعا و  نامیا و  لماش  یگنھرف ، لئاسم  ی  هنیمز رد  هن  دسرب ؛ تفرـشیپ  هب  یروابدوخ و  هب  لالقتـسا و  هب  هنیمز  هس  نیا  رد  هدـش ، لیمحت 

.یملع ی  هنیمز رد  هن  و  یداصتقا ، ی  هنیمز رد  هن  اھیریگ ؛ تھج اھفدھ و 

یرھاظ قنور  هطلـس  تحت  یاھروشک  زا  یـضعب  رد  دینیب  یم هک  دـنا ، هتـشاد یرھاظ  قنور  کی  یھاگ  .دـنا  هتـشادن یباسح  تسرد و  داصتقا  کی  زگرھ  هطلـس  تحت  یاھروشک 

دنھاوخ دوبان  تخیر و  دھاوخورف  زیچ  همھ  دننک ، یداصتقا  فرـصت  ای  دننک ، دودسم  ار  باسح  کی  دـندنبب ؛ ناشیور  ار  ریـش  کی  رگا  ینعی  تسا ؛ بارخ  یداصتقا  تخاس  اما  دـنراد ؛

بوخ ًاتبسن  ی  هعسوت هک  یروشک  هس  ود  مھ  نآ  دناسرب ؛ یگتسکشرو  هب  هام  هس  ود  تدم  رد  ار  یقرش  بونج  یایسآ  روشک  دنچ  تسناوت  راد  هیامرس کی  هک  دیدید  امش  .دش 

بش کی  رد  ام  هک  میوگب  امش  هب  ردق  نیمھ  تفگ  درک و  تاقالم  هدنب  اب  دوب و  هدمآ  نارھت  هب  یتبسانم  هب اھزور  نامھ  رد  اھروشک  نیمھ  زا  یکی  سیئر  .دنتـشاد  یداصتقا  قنور  و 

هب ار  زیچ  همھ  دیشک و  ار  خن  کی  درک و  لمع  دزیر ، یم مھ  یور  یکسورع ، یانب  انب ؛ کی  دنشک و  یم هرابکی  هب هک  یخن  لثم  یدوھی  ییاکیرما ، راد  هیامرس کی  میدش ! ریقف  یلکب 

قیرزت دنشاب ، هتشادن  مزال  هک  ییاجنآ  اما  رگید - یکی  هب  درایلیم  یس  یکی ، هب  درایلیم  هاجنپ  دندرک - قیرزت  درایلیم  تصش  هاجنپ ، دنتـشاد ، مزال  هک  ییاجنآ  اھییاکیرمآ  .تخیر  مھ 

نیا داصتقا  دنراذگ  یمن لاحرھ ، هب .دننک  اپرب  یرگید  لکش  هب  ار  یکـسورع  تخاس  نامھ  هرابود  هکنیا  ینعی  ندرک  قیرزت  هتبلا  .دنناشن  یم هایـس  کاخ  هب  ار  روشک  نآ  دننک و  یمن

.دنک ادیپ  ماکحتسا  اھروشک 

1382/11/24 هعمجزامن یاھ  هبطخ رد  تانایب 

ار نات  هدارا .دننک  تمواقم  دنتـسناوت  یمن مھ  لاس  کی  نالوئـسم ، زا  مادک  چیھ یمالـسا و  یروھمج  ماظن  دوبن ، هنحـص  رد  امـش  روضح  یگداتـسیا و  رگا  دـینادب  ناریا ! گرزب  تلم 

ام تلم  دوب ؛ دھاوخ  هنوگ  نیمھ مھ  نیا  زا  دعب  تسا ، هدرک  لمع  روط  نیمھ زورما  ات  ناریا  تلم  هک  میناد  یم مینیب و  یم .دـینک  ظفح  ار  دوخ  تدـحو  روضح و  دـیراد و  هگن  مکحتـسم 

هتفر همین ِهار  نیا  دننک و  لح  یرگید  زا  سپ  یکی  ار  تالکشم  دنشاب و  هتشاد  هنازوسلد  هناملاع و  شالت  یرایـشوھ ، یدمآراک و  اب  نالوئـسم  دیاب  نیا ، رانک  رد  .تسا  یزاتمم  تلم 

نیا زا  یـشخب  .تسا  ناریا  تلم  جالع  هار  نیا  دنک ؛ رت  یوق ار  دوخ  زور  هب  زور  دیاب  تلم  نیا  یداصتقا ، ظاحل  زا  مھ  یـسایس و  ظاحل  زا  مھ  یملع ، ظاحل  زا  مھ  .دنناسرب  نایاپ  هب  ار 

ار دوخ  فیاظو  دیاب  هک  تسا  نالوئسم  ی  هدھع رب  مھ  یشخب  درک - دنھاوخ  لمع  مھ  نیا  زا  دعب  یھلا  ی  هّوق لوح و  لضف و  هب  دنا و  هدرک لمع  مدرم  هک  تسا - مدرم  تسد  هب  راک 

تسا نکمم  تدم  هاتوک رد  .تسا  هدیاف  یب اما  دنروآ ، یم یسایس  یداصتقا و  راشف  ناگناگیب  هتبلا  .درک  دھاوخن  رثا  رگید  اھینمـشد  تروص  نیا  رد  .دننک  لمع  دنـسانشب و  تسرد 

نادنمشناد و ناریا و  تلم  اھراشف  نیمھ  .تساھ  نآ ررض  هب  مھ  تسا و  ناریا  تلم  عفن  هب  مھ  تّدمدنلب ، رد  هک  دنناد  یم مھ  ناشدوخ  اما  دشاب ، ناریا  تلم  هیلع  یداصتقا  راشف 

، دیتسھ هنحـص  رد  امـش  ات  .درادـن  یریثأت  یداصتقا  راشف  نیاربانب  دـناشک ؛ سرتسد  زا  رود  هدـیچیپ و  ِیملع  یاھھار  فشک  یملع و  یاھھار  ندومیپ  هب  ار  ام  دادعتـسااب  ِناناوج 

.درادن یریثأت  مھ  یسایس  راشف 

1382/05/15 ماظن نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

یراک نم  رظن  زا  یناھج  تراجت  نامزاس  هب  نتـسویپ  مدرک : رارکت  مھ  رگید  راب  ود  یکی  نم  .دیـشاب  هتـشاد  هّجوت  ار  نیا  دوش ؛ تیاـعر  یناـھج  داـصتقا  رد  ندـشن  مضھ  هماـنرب ، رد 

ینعی یناھج ، تراجت  نامزاس  لخاد  نتفر  اھ و  هفرعت نتـشادرب  نآلا  .میرادـن  ار  نیا  نآلا  هک  میـشاب ، هتـشاد  راک  نیا  یارب  ار  مزال  یاھ  تخاسریز اـم  هک  یماـگنھ  اـما  تبثم ؛ تسا 

نداد و تسد  زا  هدش ، مھارف  لد  نوخ  تمحز و  اب  زورما  ات  هک  مھ  ار  یلخاد  دیلوت  نیمھ  ینعی  ندش ؛ قرغ  ندش و  مَک  ینعی  تباقر ؛ ناکما  نودب  رترب ، داصتقا  کی  رد  ندش  مضھ 

ار لابتوف  میت  کی  ام  هک  تسا  نیا  لثم  راک  نیا  متفگ  نم  زور  نآ  .میشاب  هتشاد  انـش  تردق  دیاب  اما  تسا ؛ تیلاّعف  یارب  یا  هدرتسگ نادیم  یناھج  تراجت  نامزاس  هلب ؛ .ندرک  دوبان 
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ار یگدامآ  دیاب  ام  میدرگ ! یمرب میروخ و  یم لگ  ات  تسیب  ام  هک  تسا  نیا  راک  نیا  ی  هجیتن .دنـشاب  هدرکن  ینیرمت  چیھ  نآ  یاضعا  هک  یلاحرد میتسرفب ؛ یناھج  ماج  تاقباسم  هب 

اب دعب  میوش ، عمج  رطاخ  ام  دوش و  مکحتسم  یداصتقا  یاھ  تخاسریز دیاب  ّلوا  .دوش  یمن رید  دش ، رگید  لاس  هد  دش ، رگید  لاس  جنپ  .میشاب  هتشادن  مھ  هلّجع  مینک و  مھارف 

.دوب دھاوخ  یکلھم  ّمس  ام  لقتسم  یلم و  داصتقا  یارب  یناھج ، داصتقا  رد  ندش  مضھ  ی  هیصوت نآلا  .میوش  هنحص  دراو  لیم  اب  تحار و  لایخ 

1381/03/07 سلجم ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

هک تسا  نیا  رطاخ  هب  میّفظوم ، دـّھعتم و  ام  میوگ  یم هکنیا  میراد ؟ یفیلکت  هچ  میتسھ ، هفیظو  فیلکت و  کـی  دـّھعتم  یّدـصتم و  هک  یناـسک  ناونع  هب  یمالـسا  یروھمج  رد  اـم 

، دنتـسھ بالقنا  مایپ  یمالـسا و  یروھمج  ماظن  هب  دقتعم  هک  یناسک  تسا و  هدمآ  دوجو  هب  سّدـقم  الاو و  گرزب و  فدـھ  کی  نامرآ و  کی  رکف ، کی  ساسا  رب  یمالـسا  یروھمج 

رگا مدـقتعم  هدـنب  هک  تسا  لیلد  نیمھ  هب  .میھد  یم ماجنا  ار  ییادـخ  تیلوئـسم  یھلا و  فیلکت  هفیظو و  کی  مینک  یم رکف  ام  .دنـشاب  هتـشاد  یّفلخت  انعم  نیا  زا  منک  یمن رکف 

زا یرایسب  زا  لاعتم  یادخ  شیپ  شباوث  دنھد ، ماجنا  تساھ ، نآ ی  هدھع رب  هک  ار  یراک  دنروشک - ییارجا  یاھ  هاگتـسد رد  هک  ییاھ  نآ هچ  دیـسلجم و  رد  هک  امـش  هچ  نالوئـسم -

نیا میراد و  یا  هفیظو نینچ  هعومجم  نیا  رد  هک  یناـسک  ناونع  هب  اـم  .تسا  هدـش  هتخاـس  دـیحوت  هملک  یاـیحا  قـح و  ی  هملک یـالعا  یارب  اـنب  نیا  نوـچ  تسا ؛ رتـالاب  تاداـبع 

ی هلأسم ًالعف  .تسا  لیس  نیمھ  زراب  مھم و  یاھشخب  زا  یکی  مھ  یزاس  یناھج تیعقاو  هتبلا  .مینک  تمواقم  دیاب  یناھج  لیـس  نیا  لباقم  رد  مینک ، یم ساسحا  ار  تیلوئـسم 

دوش یم لیـس  نیا  لباقم  رد  ایآ  .دوش  یم لمع  دراد و  دوجو  ًامتح  مھ  گنھرف  تسایـس و  ی  هنیمز رد  یزاس  یناھج هتـشونان ، هتـشون و  هتفگان ، هتفگ و  اما  تسا ؛ حرطم  داصتقا 

.تسام یلصا  ی  هفیظو نیا  درک ؛ تمواقم  دوش  یم هلب ، میدقتعم  ام  درک ؟ تمواقم 

راوتـسا و ار  دوخ  دیاب  ام  .دراذـگب  رثا  نآ  رد  دـناوت  یمن دـسرب ، راوتـسا  ی  هرخـص کی  هب  یتقو  ینک  ناینب لیـس  رھ  .دریگ  یم تروص  اھناینب  هب  ندیـشخب  ماکحتـسا  اب  اھنت  تمواقم ،

یھلا باوث  رجا و  دروم  بوخ و  سّدقم و  دشاب ، ندیشخب  ماکحتسا  تھج  رد  هک  یراک  رھ  .میشخبب  ماکحتسا  ار  دوخ  یـسایس  یداصتقا و  یگنھرف و  یاھناینب  مینک و  مکحتـسم 

.تسا نیا  کالم ، رایعم و  نم  رظن  هب  .درادن  تالیکشت  هورگ و  بزح و  حانج و  هب  یطبر  رگید  نیا  تسا ؛ دب  دشاب ، اھناینب  اھ و  هیاپ نیا  ندرک  لزلزتم  تھج  رد  هک  یزیچ  رھ  .تسا 

.دـننک شالت  همھ  دـیاب  قافو  یارب  .تسا  هملک  تدـحو  قافو و  داجیا  ام ، یعطق  ِیّلوا  زاین  شیپ مینک ، مکحتـسم  ار  دوخ  یگنھرف  یداصتقا و  یـسایس و  یاـھناینب  اـم  هکنیا  یارب 

؛ دنـشاب نیب  شوخ مھ  هب  تبـسن  هک  تسا  نیا  قافو  یانعم  .درادـن  یموزل  چـیھ  هن ، دـننک ؛ لالحنا  مالعا  نوگانوگ  یاھحانج  تالیکـشت و  اـھھورگ و  هک  تسین  نیا  قاـفو  یاـنعم 

، یریگرد یقالخادب ، جّنـشت ، داجیا  زا  دـننک و  کمک  رگیدـکی  هب  اھ  نآ هب  ندیـسر  یارب  یلاع و  الاو و  یاھفدـھ  میـسرت  تھج  رد  دـننک ؛ لّمحت  ار  رگیدـمھ  دنـشاب ؛ مھنیب »  ءامحر  »

.تسا نیا  ام  ی  هفیظو نم  رظن  هب  زورما  .دنزیھرپب  ندرک  مھّتم  تناھا و 
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یگنھرف یاھ  هیاپ رگا  .مینک  مکحتـسم  ار  اـھ  هیاـپ یگنھرف - یداـصتقا و  یـسایس ، ینعی  هناـگ - هس یاھـشخب  رد  هک  تسا  نیا  تساـم ، یلـصا  ی  هفیظو زورما  هچنآ  نم  رظن  هب 

هریزج کی  رد  میھاوخ  یمن ام  .دوشن  فیعضت  دنک و  ادیپ  ماکحتسا  زور  هب  زور  ناشدوخ  یگنھرف  ثیراوم  نید و  هب  مدرم  نامیا  هک  تسا  نیا  یلصا  طرـش  دوش ، مکحتـسم  دھاوخب 

شالت .دـننکن  تراقح  ساسحا  دـنلابب و  دوخ  یگنھرف  تورث  ثیراوم و  هب  مدرم  میھاوخ  یم اـم  .درک  یگدـنز  هریزج  کـی  رد  دوش  یم زورما  یاـیند  رد  مینک  یمن رکف  مینک و  یگدـنز 

تسا میظع  رایسب  ام  یگنھرف  تورث  .تساطخ  نیا  دنروآ ؛ دوجو  هب  یراکھدب  یرازگ و  هلگ تلاح  کی  تسا - میظع  رایسب  هک  مدرم - یگنھرف  تورث  لباقم  رد  هک  تسا  نیا  اھیـضعب 

لئاسم هب  طوبرم  مھ  نآ  زا  یـشخب  تسا ؛ خسار  ذـفان و  ًالماک  ام  مدرم  رد  ّهللا  دـمحب  هک  تسا  یمالـسا  میھافم  ادـخ و  هب  ّلکوت  مالـسا و  ادـخ و  هب  نامیا  نآ ، ی  هدـمع شخب  و 

.دشاب تھج  نیا  رد  دیاب  نیناوق  .درک  ظفح  تسناد و  ردق  دیاب  ار  اھ  نیا .تسام  یگنھرف 

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

دیاب هک  دنناد  یم یمچرپ  راعش و  ار  یلم  رادتقا  روشک ، نالوئـسم  تلم و  داحآ  ینعی  دنراد ؛ لوبق  مھ  همھ  میدرک ؛ تبحـص  یلم  رادتقا  زا  ام  .تسا  مھم  رایـسب  یداصتقا ، لئاسم 

؟ دیآ یم تسد  هب  هنوگچ  رادتقا  نیا  .تسا  روشک  کی  تلم و  کی  رادتقا  تسین ؛ ورمع  دیز و  رادتقا  یلم ، رادتقا  نوچ  تسا ؛ نیمھ  مھ  شتقیقح  .دننک  هّجوت  نآ  هب  همھ 

هتـشاد راذگریثأت  روضح  ایند  یداصتقا  یاھرازاب  رد  دنک ؛ تیوقت  ار  شدوخ  یلم  لوپ  دناوتب  یداصتقا  ظاحل  زا  روشک  ینعی  تسا ؛ یداصتقا  رادتقا  یلم ، رادتقا  نکر  کی  دییامرفب  ضرف 

لباقم رد  ینغ ، دـنمتورث و  روشک  کی  ناونع  هب  دـناوتب  دـنک و  مک  لقا  دـح  ای  نک و  هشیر  روشک  رد  ار  رقف  دـنک ؛ هدافتـسا  شدوخ  تاناکما  زا  روشک  یداصتقا  عضو  دوبھب  رد  دـشاب ؛

یانعم هب  نینچمھ  یداصتقا  رادتقا  .دنھد  ماجنا  ار  اھراک  نیا  دنّفظوم  روشک  یداصتقا  نالوئـسم  هک  یداصتقا ، رادتقا  دوش  یم نیا  .دھد  ناشن  ار  شدوخ  ماظن  ییاراک  ایند ، مشچ 

هدافتسا هنیھب  وحن  هب  روشک  نداعم  عبانم و  زا  دشاب ؛ بولطم  ّدح  رد  یزرواشک  یتعنص و  دیلوت  دشاب ؛ هتشاد  دوجو  لاغتشا  دشاب ؛ هتـشادن  دوجو  یراکیب  روشک ، رد  هک  تسا  نیا 

.دنراد تیلوئسم  نآ  هب  تبسن  نوگانوگ  یاھشخب  هک  تسا  یداصتقا  رادتقا  مھ  نیا  .دوش 

1380/01/28 شترا لنسرپ  ناھدنامرف و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هک دننک  یراک  دنناوت  یم نالوئسم  اھ  هنیمز ی  همھ رد  .دراد  ینامزاس  ی  هنیمز مھ  دراد ، یسایس  ی  هنیمز مھ  دراد ، یداصتقا  ی  هنیمز مھ  دراد ، یماظن  ی  هنیمز مھ  یلم ، رادتقا 

.دـنک یم رادـتقا  ساسحا  تلم  دـنناسر ، ماجنا  هب  بوخ  ار  ناشدوخ  ی  هفیظو اھزرم  زا  عاـفد  ِنالوئـسم  رگا  دـنک ، یم هلمح  زرم  هب  ینمـشد  هک  یتقو .دـنک  رادـتقا  ساـسحا  تلم 

هنارایشوھ و تسناوت  روشک  نآ  یـسایس  هاگتـسد  رگا  دننک ، لیمحت  ار  یزیچ  یتلم  روشک و  رب  دنتـساوخ  یـسایس  یاھیزاب  عاونا  اب  یناھج  یوگروز  نارادمتـسایس  هک  یماگنھ 

سوپاتخا ی  هربنچ رد  ار  روشک  کی  تلم و  کی  دننک  یم یعـس  یللملا  نیب نازودنا  هیامرـس ی  همھ هک  یتقو .دـنک  یم رادـتقا  ساسحا  تلم  دـنزب ، سپ  ار  نمـشد  لیمحت  هناّربدـم 

، بسانتم لمع  تعرس  اب  یرایشوھ و  ریبدت و  اب  دنتـسناوت  روشک  یداصتقا  نالوئـسم  رگا  دننک ، بذج  ار  تلم  کی  عبانم  قحان ، هب هدنبیرف و  یاھمان  اب  دنروآرد و  ناشدوخ  ِیداصتقا 

ی هلوقم موھفم و  کی  یلم  رادتقا  .دنک  یم رادتقا  ساسحا  تلم  دـننک ، افوکـش  ار  یلم  داصتقا  دـنوش و  روشک  داصتقا  رد  نمـشد  ی  هجنپ ذوفن  زا  عنام  دـنریگ و  شیپ  ار  مزال  ریبادـت 

رادـتقا رد  دوخ  ی  هبون هب  مھ  نایماظن  .دوش  یماظن  راک  ندرک  یوزنم  یارب  یا  هناھب دـیاب  نآ  ندوبن  یرگیماظن  هن  تسا و  یرگیماـظن  یاـنعم  هب  هن  هک  تسا  ّبکرم  هدـیچیپ و  ًـالماک 

.دھد یم ناشن  ار  دوخ  اھ ، نآ رد  هنادرمناوج  تّایقلُخ  دشر  یماظن و  ییاراک  اب  یلم  رادتقا  یماظن ، ی  هعومجم کی  رد  .دنکیرش  یلم 

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

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

.یسایس یتینما و  یداصتقا و  تردق  شیازفا  زا  روشک  یرادروخرب  دوجوم و  ریاخذ  اب  بسانتم  تفن  ی  هدش تنایص دیلوت  تیفرظ  شیازفا 

1379/05/05 لیبدرا ناتسا  ناناوج  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نیا تسا ، ّملسم  هچنآ  .تسین  راوشد  نمشد  ییاسانش  .هن  مینک ؛ یفرعم  تایصوصخ  اب  اھ و  هناشن اب  صخشم  روط  هب  ار  نمشد  مییایب  الاح  ام  هک  تسین  نیا  رس  رب  نم  ثحب 

اکیرما زورما  .دنشاب  یرگید  یاھتردق  مھ  هدنیآ  رد  تسا  نکمم  دندوب ، ینارگید  هتـشذگ  رد  .تساکیرما  میژر  نآ ، سأر  رد  زورما  هک  دراد  دوجو  یناھج  ی  هطلـس ماظن  کی  هک  تسا 

داجیا زا  تسا  ترابع  اھ  نآ عفانم  .دنا  هدرک فیرعت  ار  ناشدوخ  عفانم  ناشیـسایس ، یاھلیلحت  رد  دنا ؛ هتـشون ناشتالاقم  رد  تسین  مھ  یناھنپ  هدرک  فیرعت  ایند  رد  ار  شدوخ  عفانم 
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یاھتفرشیپ یملع و  تردق  یاراد  یـضعب  دنتـسھ ؛ اھتلود  ماسقا  عاونا و  هندب ، رد  تساکیرما و  تلود  مان  هب  یتلود  ملاع ، یاھروشک  ی  هعومجم سأر  رد  ینعی  یبطق ؛ کی یایند 

هک دنتـسھ  مھ  ییاھتلود  تسا  ییاکیرما  لیلحت  نیا  داد  حیجرت  دوخ  عفانم  رب  ار  اھ  نآ عفانم  اھ ، نآ اب  ی  هضراعم رد  تخاس و  یوحن  هب  اھ  نآ اب  دیاب  دـنا ؛ یماظن ناوت  یاراد  یملع و 

ی همھ زا  .موس  ناھج  یلبق  حالطـصا  رد  یاھروشک  هعـسوت ، لاح  رد  یاھروشک  دوش : یم هتـشاذگ  اھ  نآ یارب  ییاھمـسا  دنتـسین ؛ رادروخرب  یداصتقا  رادتقا  ای  یماظن  رادـتقا  زا 

زاگ تفن و  تمـس  هب  ار  هار  دیاب  اھ  نآ زاگ  اھ ، نآ تفن  میراد  جایتحا  اھ  نآ یژرنا  هب  رگا  .درک  هدافتـسا  دیاب  درک ، هدافتـسا  اکیرما  رادـتقا  ی  هعـسوت یارب  ناوت  یم هک  اھ  نیا یاھتـصرف 

یـسایس و روضح  هب  رگا  .درک  زاب  اھ  نآ فرـصم  رازاب  یوس  هب  ار  هار  نیا  دـیاب  تسا ، نکمم  هک  یّتیفیک  رھ  هب  میراد ، جایتحا  اھ  نآ فرـصم  رازاب  هب  رگا  .درک  زاـب  یّتیفیک  رھ  هب  اـھ  نآ

اھروشک نآ  رد  یمحازم  یاھ  هشیدـنا رگا  .دز  رانک  ار  اھتلود  نآ  دـیاب  دـنراک ، ِرـس  رب  اھروشک  نآ  رد  یمحازم  یاھتلود  رگا  .دوشگ  ار  هار  نیا  دـیاب  تسا ، زاین  اھ  نآ نایم  رد  یداـصتقا 

اھروشک نآ  رد  ییاھورین  رگا  .دـیرخ  دـیاب  دـیرخ ، ار  اھ  نآ دوش  یم هک  دنتـسھ  اـھروشک  نآ  رد  ییاھتیـصخش  رگا  .دودز  هعماـج  ینھذ  یاـضف  زا  ار  اـھ  هشیدـنا نآ  دـیاب  دراد ، دوجو 

زورما .تسا  یرابکتسا  تسایس  نیا  .درب  راک  هب  درک و  جرخ  دیاب  درک ، هدافتـسا  دنفلاخم ، تسایـس  نیا  اب  هک  ییاھتلود  هیلع  راشف  یورین  ناونع  هب  اھ  نآ زا  دوش  یم هک  دنتـسھ 

، ایلارتسا رد  دنھ ، ی  هّراق هبش  رد  ایـسآ ، رد  دوب ؛ هدش  تیبثت  سیلگنا  یھاشداپ  تیمکاح  ایند  برغ  قرـش و  رد  هک  یزور  نآ  تشاد ؛ سیلگنا  زور  کی  .دراد  ار  تسایـس  نیا  اکیرما 

اھرازبا زورما  هتبلا  .درک  یم لامعا  ار  تسایس  نیا  تشاد ، راشف  ذوفن و  نآ  یور  هک  یدودحم  ی  هقطنم نامھ  هب  تبسن  یرازت  ی  هیـسور مھ  نآ  زا  لبق  .رگید  یاھاج  رد  اداناک و  رد 

.تسا هدش  رت  هتفرشیپ لیاسو  رتنردم و 

؛ دنھجاوم مھ  رگید  یاھتلود  میھجاوم ، تسایس  نیا  اب  یمالسا  یروھمج  رد  ام  .تسا  ییاج  همھ  ِتسایس  نیا  .هن  تسا ؟ یمالـسا  یروھمج  ماظن  هیلع  طقف  تسایـس  نیا  ایآ 

ناشیارب اھتلود  زا  یضعب  دنوش ؛ میلـست  هنابلط  نوزفا یاھ  هتـساوخ نیا  لباقم  رد  هک  دنناد  یم نیا  رد  ار  ناشدوخ  تحلـصم  نادرمتلود ، اھتلود و  زا  یـضعب  .دنتوافتم  اھتلود  اھتنم 

.دنسرت یم دوجو  همھ  اب  اکیرما  یسوساج  یربخ و  یاھھاگتسد  هطلس  ذوفن و  زا  اھتلود  زا  یضعب  تسین و  حرطم  اھتلم  عفانم 

1379/05/05 لیبدرا ناتسا  ناناوج  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نیا تّمھ  هب  اھناوج و  امش  تّمھ  هب  یمالسا  ناریا  رگا  .جایتحا  اب  هن  ّتلذ ، اب  هن  تسا ؛ نکمم  ناریا  لالقتسا  ّتزع و  رادتقا و  اب  طقف  دشاب ، نکمم  ینمشد  عفر  هک  مینک  ضرف  رگا 

شدوخ هب  ار  یرفاو  مھـس  دـناوتب  تسا ، زاین  دروم  زورما  هک  یملع  رترب و  یروانف  یرواـنف و  رترب ، تعنـص  تعنـص و  ظاـحل  زا  دـنک و  یط  ار  یملع  جرادـم  زورما ، دـشر  هب  ور  ِلـسن 

راشرس و عبانم  زا  دناوتب  دنک ، فرطرب  ار  اھتیمورحم  نیا  دناوتب  دنک ، مکحتـسم  ار  روشک  یداصتقا  یاھ  هیاپ شدوخ و  یماظن  تردق  دناوتب  دنیوگب ؛ روز  وا  هب  دنناوتن  هک  دھد  صاصتخا 

زور نآ  دـشاب ، نکمم  رگا  نیاربانب  .دوش  مک  اھ  نآ ینمـشد  تسا  نکمم  تقو  نآ دربب ، الاب  مدرم  داحآ  رد  ار  یـسایس  تفرعم  دـناوتب  دـنک ، یرادرب  هرھب اج  همھ  رد  روشک  نیا  ینغ 

.دوب دھاوخ  نکمم 

.تسا مدرم  نیا  هب  تنایخ  نیھوت و  نیرتگرزب  نیا  دننک ، یزاس  ّیداع ار  اضف  دننزب و  طابترا  هرکاذم و  یکیدزن و  زا  مد  اکیرما ، یایس  ناسانـشراک  لد  لیم  قبط  دنرادرب  یـضعب  هکنیا 

؛ دـشاب هدرک  مکحتـسم  ار  شدوخ  یاـھ  هیاـپ یداـصتقا  ظاـحل  زا  روشک  نیا  هک  دـشاب  یزور  نآ  دـیاب  دروآ ، ناـبز  رب  هدروخدـنگوس  نانمـشد  ِینمـشد  عفر  زا  نخـس  تسا  رارق  رگا 

راک ی  هغدغد شاعم و  ی  هغدغد لیـصحتلا  غراف هدرک و  لیـصحت ناوج  دشاب ؛ هدرک  نشور  ار  اھناوج  ی  هدنیآ دشاب ؛ هدرب  نیب  زا  ار  یراکیب  تبـسن  نیا  دـشاب ؛ هدرک  عفر  ار  اھتیمورحم 

؛ دـننک هرادا  ار  روشک  رنھ  دـننک ؛ هرادا  ار  روشک  یامنیـس  یلم ، حـلاصم  عفاـنم و  قبطرب  هک  دـنک  تیبرت  ینادـنمرنھ  دـناوتب  روشک  نیا  یگنھرف  لـئاسم  ظاـحل  زا  دـشاب ؛ هتـشادن 

هنوگرھ نمشد ، هب  ندش  کیدزن  هنوگرھ  تروص ، نآ  ریغ  رد  ّالا  و  مینک ؛ رکف  ینمـشد  عفر  یارب  هک  دیـسر  دھاوخ  نیا  تبون  تقو  نآ دش ، روط  نیا رگا  .دننک  هرادا  ار  روشک  تاعوبطم 

.تسا نمشد  یرگمتس  ینمشد و  شتآ  ندرک  زیت  نمشد ، لباقم  رد  نداد  ناشن  شمرن 

1377/02/02 نویناحور زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

، تسایـس ظاحل  زا  میـسرب و  ماقم  نیرتالاب  هب  داصتقا  ظاحل  زا  ام  رگا  .تساھ  نیا ی  همھ لماش  زورما  تسا ، مالـسا  گرزب  نیّغلبم  اـملع و  ی  هفیظو هک  قیاـقح  نییبت  نید و  غیلبت 

زا راک  ساسا  دشابن ، ینیب  شوخ ملح و  ربص ، تشذگ ، ام  نایم  رد  دشابن ؛ یمالـسا  یاھقالخا  ام ، مدرم  یاھقالخا  یلو  مینک ، ربارب  دـنچ  میراد ، زورما  هک  ار  یّتزع  رادـتقا و  نیمھ 

اـضف نیا  رد  اھناسنا  هک  تسا  نیا  یارب  یمالـسا  تموکح  قالخالا  مراکم  مّمتال  تثعب  تسا  هنـسح  قالخا  ی  همّدـقم اھ  نیا ی  همھ .تسا  قالخا  راـک ، ساـسا  .تفر  دـھاوخ  نیب 

.دننک تبرق  دصق  دنوش و  رت  کیدزن ادخ  هب  دنک ، ادیپ  یلاعت  اھ  نآ قالخا  دنوش ، تیبرت 

1376/09/18 یمالسا یاھروشک  نارس  سالجا  نیمتشھ  زاغآ  رد  تانایب 

زا یرت  یّدـج تاراظتنا  ضرعم  رد  ار  نامزاس  نیا  زورما ، ناـھج  طیارـش  .درذـگ  یم لاـس  تفھ  تسیب و  دـیماجنا ، ناـمزاس  نیا  تدـالو  هب  هک  یـصقالا  دجـسم  یزوس  شتآ زا  نونکا 

مادقا هبلاطم و  دیوگب و  نخـس  دوخ  یاضعا  مان  هب  .دشاب  نانآ  کرتشم  عفانم  لئاسم و  رد  ناملـسم  یاھروشک  ِیقیقح  داّحتا  رھظم  دناوت  یم نامزاس  نیا  .دھد  یم رارق  هتـشذگ 

گرزب راک  کی  یارب  اھکمک  اھتّمھ و  ندروآ  درگ  هک  اجنآ  .دشاب  تالکشم  ّلح  طبار  دوخ ، یاضعا  نایم  .دشاب  هتشاد  دوخ  رس  تشپ  ار  نانآ  یـسایس  یداصتقا و  یلام و  تردق  دنک و 

.دھد زردنا  تسا ، دیفم  هک  اجنآ  دنک و  یرواد  تسا ، مزال  هک  اجنآ  .دشاب  رصنع  نآ  هطقن و  نآ  تسا ، هدننک  گنھامھ رـصنع  کی  ای  یقالت ، ی  هطقن کی  دنمزاین  کرتشم ، فدھ  کی  و 

صوصخم هچنآ  مھ  رادـقم  نیمھ  زا  اما  دراد ، تسا  ناھج  ی  هنکـس ّلک  هب  نآ  یاـضعا  یبیرقت  تبـسن  هک  زا 20  رتمک  یسب  یمھـس  یناھج  تراجت  رد  هکنیااب  مالـسا  ناھج  زورما 

ّرثؤم زین  هعومجم  نیا  تسایـس  رد  هک  یداصتقا  ِّرثؤم  ی  هلأسم نیا  هب  تبـسن  دناوت  یم نامزاس  نیا  .تسا  نییاپ  رایـسب  یدصرد  تسا ، یمالـسا  یاھروشک  نایم  ینورد  تراجت 

.دنک داجیا  لاّعف  شقن  دوب ، دھاوخ 

1376/01/27 شترا نانکراک  ناھدنامرف و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رد هن  هکنیا  وا و  لباقم  رد  یمالـسا  یروھمج  یگداتـسیا  ّتلع  هک  تسا  هدرک  ّروصت  روط  نیا دراد  ناریا  هب  عجار  هک  ییاھلیلحت  بلغا  لثم  یعقاو  ریغ  طـلغ و  لـیلحت  کـی  رد  اـکیرما 

شحف و نابز  ربارب  رد  هن  شبرچ و  مرن و  نابز  لباقم  رد  هن  دـھد ، یم فلتخم  قرط  زا  هک  ینوگاـنوگ  یاـھماغیپ  لـباقم  رد  هن  شتادـیدھت ، لـباقم  رد  هن  شا ، هناـیوگروز نیناوق  لـباقم 

اپورا ناریا و  نیب  دـنناوتب  هکلب  هک  دـش  نیا  ناشـشالت  تساپورا ! هب  یمرگ  تشپ رطاخ  هب  تسا ، هداتـسیا  راوتـسا  دـیآ و  یمن هاتوک  دوخ  عضاوم  زا  دوش و  یمن میلـست  شدـیدھت ،

تاھج زا  شا ، یملع یداصتقا و  تفرشیپ  ّتوق و  مغر  یلع ناملآ ، .تسا  ناملآ  ی  هقلح نآ ، هک  دندرک  باختنا  ار  اپورا  رد  یّرثؤم  ریغ  فیعـض و  ی  هقلح نم ، رظن  هب  دنزادنیب و  هلـصاف 

ّلوا ی  هجرد یاھتلود  فیدر  رد  درادـن و  روضح  دـنناد  یم ناملآ  ی  هراب رد  همھ  هک  یلئاسم  هریغ و  هنایمرواخ و  ی  هلأـسم لـثم  یناـھج  ّمھم  لـئاسم  رد  تسا و  فیعـض  یـسایس 

نیا رد  هک  دـندرک  شالت  دـندومن و  باختنا  ار  تلود  نیا  رطاخ ، نیمھ  هب  .تسا  هتـشاد  لاس  دـنچ  نیا  رد  ینقتم  ِیوق  ًاتبـسن  ی  هبناجود تاطابترا  هک  مھ  ناریا  اـب  .تسین  ییاـپورا 

.دنداد رارق  هیواز  رد  انگنت و  رد  دنتخادنا و  ماد  هب  ار  ناملآ  تلود  هیضق  نیا  رد  اھتسینویھص ، کمک  اب  اھییاکیرمآ  عقاو ، رد  .دندش  ّقفوم  دنزادنیب و  ماد  هب  ار  ناملآ  هیضق ،

1375/06/08 ناریزو تأیھ  روھمج و  سیئر  رادید  رد  تانایب 

یاھزاین تاعّقوت و  سایقم  رد  دشاب ، رکذ  لباق  هک  یتصرف  چیھ  گنج ، نارود  رد  .دربب  هار  دھد و  تکرح  روط  نیمھ ار  روشک  دناوتب  هک  دوب  نیا  بالقنا  گرزب  رنھ  گنج ، نارود  رد  ًاعقاو 

زا دعب  ام  هک  یلاس  دنچ  ِتّدـم  نیا  لوط  رد  .دـماین  دوجو  هب  ّیدام ، یداصتقا و  یعقاو  دـشر  کی  یقیقح و  ی  هعـسوت کی  یاھ  تخاسریز نیمأت  اھانبریز و  تخاس  یارب  روشک ، نیا 

، یداصتقا مکحتسم  تخاس  ریز  کی  هک  تفگ  زورما  ار  نیا  ناوت  یم ًاتقیقح  هک  دھد  ماجنا  ار  یگرزب  یاھراک  هنیمز ، نیا  رد  تسا  هدش  ّقفوم  تلود  هناتخبـشوخ  مینارذگ ، یم گنج 

.تسا هدمآ  دوجو  هب  روشک  رد 

نالوؤسم زا  یضعب  دندوب و  سلجم  سیئر  مرتحم ، روھمج  سیئر  یاقآ  تقو  نآ  میتسـشن -  یم روشک  نالوؤسم  اب  یزاسزاب ، تاسلج  رد  هک  گنج ، زا  دعب  ِلیاوا  هک  تسا  مدای  نم 

دالوف هنیمز  رد  یمیشورتپ ، هنیمز  رد  یـساسا  یاھ  هناخراک یدادعت  دوش ، هتخاس  هار  رادقم  کی  دوش ، هتخاس  دس  نیدنچ  هک  دوب  نیمھ  یکی  ام ، یاھوزرآ  وزج  دندوب -  مھ  رگید 

.تسا هدش  اھراک  نیا  هدرک و  ادـیپ  قّقحت  اھوزرآ  نآ  هَّللادـمحب  زورما ، .میدرک  یم راک  شالت و  نآ  یارب  میدروآ و  یم ذـغاک  یور  هک  دوب  ییاھوزرآ  وزج  ًاعقاو  اھنیا  .میروآ  دوجو  هب  و ... 

ًاعقاو هک  یمشاھ -  یاقآ  صخش  تیریدم  اب  صوصخب  دنم و  هقالع یوق و  یاھّتیریدم  اب  سانشان و  یگتـسخ  ریذپان و  یگتـسخ  ِراک  اب  زج  ًاعقاو  دیآ و  یمن تسد  هب  ناسآ  مھ  اھنیا 
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.دمآ یمن تسد  هب  لوصحم  نیا  دندومن -  لامعا  تلود  رب  ار  یبوخ  تیریدم  دندرک و  لمع  بوخ  هنیمز  نیا  رد  ناشیا 

، روھمج سیئر  یاقآ  صخـش  راختفا ، نیا  رد  هک  دوش  تیبثت  میوگب و  ار  نیا  مھ  نم  نکیل  دـنناد ، یم هناتخبـشوخ  هک  مھ  ام  مدرم  دـناد ، یم هک  لاعتم  یادـخ  منک ، ضرع  دـیاب  نم 

ّقلعتم لاعتم ، یادخ  شیپ  هَّللاءاش  نا شباوث  تسامش و  هب  ّقلعتم  تاراختفا ، نیا  دیتسھ و  کیرش  میھس و  فلتخم ، یاھشخب  نالوؤسم  مرتحم و  یارزو  امـش  کیاکی  صاخـشا 

زا دنتـشاد ، دوجو  هک  یناـنکراک  یرادا و  فلتخم  یاھـشخب  دـنا ، هدرک یراـکمھ  زورما ، اـت  گـنج  زا  دـعب  یاـھلاس  نیا  لوط  رد  امـش  اـب  هک  یناـسک  همھ  نینچمھ  .تسامـش  هب 

.دیتسھ میھس  راختفا  نیا  رد  همھ  هک  هَّللاءاش  نا مدرم ، ناسانشراک و  ناصّصختم و 

دوجو هب  هملک - یعقاو  یانعم  هب  روشک - رد  یگدنزاس  تکرح  هک  یتقو دوش و  یم انب  مکحتسم  حیحص و  یداصتقا ، یاھ  تخاسریز یگدنزاس و  ی  هعسوت روشک ، کی  رد  هک  یتقو

رد مھ  ام ، روشک  ناریا و  تلم  یمالسا و  یروھمج  تلود  ّهللا  دمحب  هک  دینیب  یم زورما  امش  رگا  ینعی  .دوش  یم رادروخرب  جراخ  لخاد و  رد  مھ  یسایس  یالتعا  زا  روشک  دیآ ؛ یم

ار گرزب  تانـّسحم  دننک و  یم گرزب  ار  کچوک  یاھ  بیع هک  یناسک  ناریگ و  بیع نایوگدب و  ناھاوخدـب و  نابز  لخاد ، رد  مھ  تسا و  رادروخرب  یـسایس  یوربآ  کی  زا  ناھج ، حـطس 

ات نکیل  دور ، یمن نیب  زا  زگرھ  یھاوخدب  یاھ  هزیگنا یلک  روط  هب  نوچ  دش ؛ دھاوخن  هتـسب  یلک  هب  نایوگدب  نابز  تقو  چیھ هچرگا  تسا - هتـسب  یدایز  دودح  ات  دـنریگ ، یم هدـیدن 

رگید دـننک ، رکذ  هناھب  ناونع  هب  دنتـسناوت  یم دـنیوگب و  دنتـسناوت  یم هک  ار  ییاھفرح  زا  یلیخ  دـنرادن و  نتفگ  یارب  یفرح  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب تسھ - انعم  نیا  یدایز  یدودـح 

یگنھرف یاھ  هنیمز رد  .تسا  هتفرگ  ماجنا  راک  نیا  هناتخبشوخ  هک  تسا ، روشک  رد  یگدنزاس  یاھتیلاعف  ماکحتـسا  زا  یـشان  یدایز ، دودح  ات  یـسایس  ماکحتـسا  ینعی  .دنرادن 

ماجنا یـشزرااب  یاھراک  ًافاصنا  مھ ، هنیمز  نآ  رد  لاحرھ  هب نکیل  تسا ، یداصتقا  ی  هعـسوت هب  طوبرم  هچنآ  یداصتقا و  ِییانب  ریز  یاھراک  ی  هزادنا هب  هن  هچرگا  .تسا  هدش  راک  مھ 

.تسا هتفرگ 

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 

نیمھ رد  زورما ، .دنتـسھ  ییاھرکف  هچ  رد  گرزب  یاھتردق  هک  دینیبب  دینک ، هدھاشم  ار  یناھج  یاھدیدھت  .دشاب  یوق  یگنھرف  یـسایس و  یداصتقا ، یماظن ، ظاحل  زا  دـیاب  تلم 

دوخ .دنتسین  زواجت  عفر  رکف  هب  اھ  نیا .دنتسھ  ناشدوخ  ی  هنابلط هعسوت یاھحرط  رکف  رد  تردق و  ی  هعـسوت رکف  رد  اکیرما ، یناھج و  رابکتـسا  هنایمرواخ ، سراف و  جیلخ  ی  هقطنم

، ام ناملسم  تلم  .دننکب  تینما  داجیا  دنناوت  یمن اھ  نیا .تسا  رطخ  یمالـسا  یاھتلم  یارب  اھ ، نیا دوجو  .دنا  هداد ناشن  ملاع ، طاقن  زا  یرایـسب  رد  ار  ناشزواجت  دنزواجتم و  اھ  نیا

.دشاب رکف  هب  دیاب 

1368/07/28 نارھت ی  هعمج زامن  یاھ  هبطخ

ظاحل زا  ار  نامتردـق  میزاـس و  یم ار  روشک  میھد و  یم همادا  ار  هار  تردـق ، ّتوق و  اـب  .میتشذـگ  یکاـنرطخ  رایـسب  یاھھاگرذـگ  زا  ناـمنأّشلا ، میظع ربھر  ماـما و  تیادـھ  تکرب  هب 

هب ام  یاھلد  تسام و  تسد  رد  نآرق  میناملـسم ، اـم  .درک  میھاوخ  تفرـشیپ  هعماـج  رد  زور  هب  زور  مینک و  یم هفاـضا  یگنھرف  میظع  ییاـناوت  یـسایس و  یماـظن و  یداـصتقا و 

، میا هدنارذگ ار  یناملظ  کیرات و  یاھبش  .تفر  میھاوخ  میورب و  شیپ  دیاب  .میشاب  نیرتھب  دیاب  سّانلل . » تجرخا  ةّمأ  ریخ  متنک  : » تسا هدومرف  نآرق  .تسا  هتـسباو  نآرق  مالـسا و 

.دنارذگ میھاوخ  رس  زا  نآرق ، دنوادخ و  هب  کسمت  اب  ینامز  رھ  رد  ار  هنتف  ربا  یاھ  هراپ مھزاب 

1368/05/12 یروھمج تسایر مکح  ذیفنت  مسارم  رد  تانایب 

ی همیظع تاحوتف  هزات  تفر و  ایند  زا  ص )  ) ادـخ ربمایپ  .میروآ  یمن باسح  هب  دـیما ، ای  فیلکت  ای  هار  نتفای  ناـیاپ  یاـنعم  هب  هجو  چـیھ هب ار  ناـمراوگرزب  ماـما  نادـقف  هک  تسین  یکش 

یـسایس و ِلوا  ِتردق  ماقم و  تروص  هب  شتلحر ، زا  سپ  اھنرق  هک  دزاسب  یمالـسا  یا  هعماج تسناوت  یناھج ، میظع  ماظن  کی  ی  هدـعاق انب و  داجیا  اب  وا ، .دـش  عورـش  نیملـسم 

.داد ناشن  ار  دوخ  ایند  رد  یعامتجا ، یماظن و  یداصتقا و 

1368/03/26 نازومآ شناد  ناملعم و  تعیب  مسارم  رد  تانایب 

رگاشفا اریز  دنتسھ ؛ نمشد  یمالسا  ماظن  مالسا و  اب  دنقرغ ، طاطحنا  داسف و  رد  هک  ناھج  رساترس  رد  روز  رز و  یاھیروتارپما  ملاع و  یسایس  یاھردلق  یناھج و  رابکتسا  زورما 

کی رد  .دننک  یم دیآرب ، اھ  نآ ی  هدھع زا  یمالـسا  یروھمج  یمالـسا و  ماظن  مالـسا و  هیلع  هک  یراک  رھ  تسا  یعیبط  .تسا  نیملـسم  یرادیب  مالـسا و  اھ ، نآ ی  هدـننکدیدھت و 

هک یزور  .دـنک  سویأـم  ار  اـھ  نآ شیوخ  رادـتقا  اـب  هک  تسا  یتـقو  نآ ، درادـھگن و  نوصم  نمـشد  بیـسآ  رطخ و  زا  لـماک  روط  هب ار  دوخ  دـناوت  یم یمالـسا  یروھمج  ماـظن  تروص ،

دھاوخ تسد  هئطوت  زا  نمشد  هک  تشاد  نانیمطا  ناوت  یم درک ، سویأم  ار  نمشد  یگدنز ، ی  همادا تردق  تابثا  اب  دوخ و  یداصتقا  یـسایس و  رادتقا  تابثا  اب  یمالـسا ، یروھمج 

.تسا هدیاف  یب وا  شالت  دنک  یم ساسحا  نوچ  دیشک ؛

یـسایس و رادتقا  و  دننک ، هفاضا  یمالـسا  یروھمج  ماظن  رادتقا  رب  هک  دشاب  نیا  دیاب  یتلود  ماظن  رد  موس  مود و  لوا و  یاھ  هبتر نالوئـسم  مدرم و  داحآ  اھرـشق و  ی  همھ شالت 

نارگدیلوت دیلوت ، ی  هنحـص رد  .دننک  ربارب  دنچ  ار  دوخ  شالت  دیاب  دنراد ، شقن  روشک  یگدنزاس  هرادا و  رد  هک  یناسک  مامت  .یگدنزاس  اب  رگم  دوش ، یمن لصاح  یماظن  یداصتقا و 

ناشراک تیفیک  رب  اھ ، نآ هب  هناصلخم  تامدخ  ی  هیارا اب  مدرم و  دامتعا  بلج  لمع و  نسح  اب  دیاب  یتلود  یرادا و  یاھـشخب  .دنربب  الاب  ار  روشک  دیلوت  دـنراد ، ناوت  هک  ییاج  ات  دـیاب 

.دننک هفاضا  ار  دوخ  شالت  دنتسھ ، داشرا  ماھلا و  عبنم  مدرم  یارب  یگنھرف  یاھ  هنیمز رد  هک  یناسک  و  دنیازفیب ،

.میرادروخرب مزال  تابث  زا  میتسھ و  یوق  ّهللا  دـمحب  ام  .درک  دـنھاوخ  داـیز  ار  راـشف  تسا ، فیعـض  یمالـسا  یروھمج  هک  دـننک  ساـسحا  ملاـع  نیطایـش  یناـھج و  رابکتـسا  رگا 

مدرم داحآ  نالوئـسم و  دـیاب  ار  تمعن  نیا  .دـشاب  هتـشاد  ار  نآ  یتلود  چـیھ  منک  یمن نامگ  ماظن - زا  اھ  نآ ینابیتشپ  مدرم و  دامتعا  دراد - ناریا  یمالـسا  یروھمج  هک  یی  هیامرس

مھ یقرف  صوصخ ، نیا  رد  .دننک  ظفح  ار  بالقنا  یارب  یزابرس  حور  دیاب  همھ  .دنشاب  مھ  دیاب  دنتسھ و  بالقنا  نازابرـس  همھ  درادن ؛ دوجو  یتلم  تلود و  ام ، روشک  رد  .دننک  ظفح 

.دنراد یدحاو  ی  هفیظو همھ  یمالسا ، ماظن  مالسا و  لابق  رد  .تسین  تاماقم  نالوئسم و  مدرم و  داحآ  نیب 
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