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 [ پا چـ تشگزاب ]  | [ ] 

0 هلاقم :  دادعت   ، 10 شیف :  دادعت  یگنھرف -  نوخیبش 

1387/11/28 یقرش ناجیابرذآ  مدرم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

زا .دزادنیب  یرابکتـسا  دض  رثا  تیـصاخ و  زا  ار  یمالـسا  بالقنا  هک  تسا  نیا  ددصرد  دوخ  ناوت  ی  همھ اب  هک  دـنکیم  هظحالم  ار  یا  هدرتسگ ی  هھبج کی  دوخ  لباقم  رد  ام  تلم  زورما 

زا ار  یمالـسا  یروھمج  هک  دـندرک  ار  ناشدوخ  شالت  ی  همھ دریگب ؛ اپ  تسا ، بالقنا  دولوم  هک  یمالـسا  یروھمج  دراذـگن  هک  دوب  نیا  شا  یعـس هھبج  نامھ  بالقنا ، یزوریپ  لوا 

ار تلم  نیا  نانمـشد  دندرک ، لیمحت  تلم  نیا  رب  لاس  تشھ  ار  یلیمحت  گنج  دندرک ، یداصتقا  ی  هرـصاحم دندرک ، یـسایس  مادقا  .دنتـسناوتن  هتبلا  و  دنک ، دشر  دـنراذگن  ناینب 

؛ درک طقاس  دوشیمن  ار  یمالـسا  یروھمج  ماظن  هک  دندیـسر  هجیتن  نیا  هب  .دنتـسناوتن  دنتخادنا ، یمالـسا  یروھمج  ماظن  بالقنا و  ناج  هب  ار  ینورد  یاھ  هسوسو دندرک ، زیھجت 

کی تقو  کی  .تسین  اھنیا  ثحب  تلود و  نیلوئسم و  ثحب  .دنا  هتشاد هگن  ار  ماظن  نیا  نمؤم  ناسنا  اھنویلیم  تسا ؛ نمؤم  مدرم  ی  هدرکرپس یاھ  هنیـس نآ ، یماح  نآ ، عفادم  نوچ 

هب مدرم ، یاھلد  هب  یکتم  تسا ، مدرم  یاھنامیا  هب  یکتم  ماظن  کی  تقو  کی  .درادن  یرطخ  رابکتـسا  یارب  ماظن  نآ  دنماظن ؛ کی  ی  هقزترم هدـع  کی  تسا و  رفن  دـنچ  هب  مئاق  ماظن 

رایسب شیامن  کی  نیا  مدرم ، امـش  ِلاسما  نمھب  نیمھ 22  اھ ، یئامیپھار نیمھ  .تسا  هدـیمھف  رابکتـسا  ار  نیا  .داد  ناکت  دوشیمن  ار  ماـظن  نیا  تسا ، مدرم  قیمع  ِیناـبیتشپ 

اب نیلوئـسم  زا  یـسک  تسا -  هدـش  شیپ  زا  رت  هدـنز هناتخبـشوخ  هک  بـالقنا  یاھراعـش  فلتخم ، یاـھ  هنحـص رد  اـھناوج  روـضح  یملع ، یاھتفرـشیپ  .دوـب  تمظعرپ  هوکـشاب و 

ماظن هک  دھدیم  ناشن  انعمرپ -  زغمرپ و  ربتعم و  یساسا  نوناق  نیا  هب  مالسا ، هب  یدازآ ، هب  لالقتسا ، هب  دننکیم  راختفا  دوشیمن ؛ هجاوم  بالقنا  یاھراعـش  هب  تبـسن  یگدنمرش 

هک یگنھرف  نوخیبش  نیا  متفگ ، لبق  لاس  دنچ  هدنب  هک  یگنھرف  مجاھت  نیا  .دننک  مک  دنناوتیم  هچ  رھ  ماظن  یاوتحم  زا  دیاب  هک  دنا  هدیـسر هجیتن  نیا  هب  اھنآ  .داد  ناکت  دوشیمن  ار 

، دوخ یاوتحم  زا  ار  بالقنا  تسا ؛ دصق  نیا  اب  تسا ؛ تین  نیا  هب  دنیب ، یم یفلتخم  یاھشخب  رد  ار  نآ  ناسنا  مھ  زورما  درکیم و  هدھاشم  ار  نآ  مئالع  فلتخم  یاھـشخب  رد  ناسنا 

ی هیـضق نامھ  لثم  مھ  نیا  .دبلطیم  ار  مدرم  یرایـشوھ  هک  تسا  یـساسح  طاقن  نامھ  زا  نیا ، .دـننک  ادـج  دـننک و  یھت  دوخ  یبالقنا  حور  زا  دوخ ، ینید  یمالـسا و  نومـضم  زا 

ی همھ رد  دیتسب ؛ راک  هب  ار  ناتدوخ  مھف  نیا  مھ ، لمع  ی  هلحرم رد  دـیدیمھف ، ار  نیا  اھ  یزیربت امـش  دـندیمھفن ، ار  نمھب  هن  تسیب و  تیمھا  اھ  یلیخ .تسا  نمھب  هن  تسیب و 

یروھمج ماظن  بالقنا و  تاکرب  زا  یکی  مھ  نیا  دوخ  .دنرایـشوھ  ًالماک  تلم  دـننکیم ؛ کرد  زورما  هناتخبـشوخ  و  دـنک ؛ کرد  ام  تلم  دـیاب  ار  ثداوح  ِتیمھا  .تسا  روج  نیمھ  عطاقم 

.دندرک ادیپ  لیلحت  تردق  دنا ، هدش رادیب  مدرم  .تسا  هدوب  یمالسا 

1385/03/29 یمالسا یروھمج  ماظن  نارازگراک  نالوئسم و  رادید  رد  تانایب 

برغ اھییاکیرما ، هن  دنراد -  یزیر  همانرب مھدزون  نرق  زا  هنایمرواخ  یور  اھنیا  .دیشاب  هتـشادن  یدیدرت  چیھ  نیا  رد  تساکیرما ؛ ی  هیحان زا  ام ، ِیلیمحت  ینوریب  شلاچ  نیرتمھم  زورما 

و تارمعتـسم ؛ ی  هقطنم دنھ ، سونایقا  تسا و  رگرامعتـسا  یاھتلود  رارقتـسا  لحم  هنارتیدم ، یایرد  .تسا  دنھ  سونایقا  هنارتیدـم و  یایرد  نیب  لصاف  ی  هقطنم هنایمرواخ  نوچ  - 

زا تظافح  یارب  مھدزون ، نرق  رد  شذوفن  ناریا و  یور  سیلگنا  یاھراشف  .دنـشاب  توافت  یب نآ  هب  تبـسن  دنتـسناوت  یمن هک  هتفرگ ، رارق  ساسح  ی  هقطنم ود  نیا  نیب  هنایم  رواـخ 

، دعب .تساج  نیمھ زا  مھ  لیئارـسا  شیادیپ  .دراد  میمعت  هنایم  رواخ  ی  همھ هب  تبـسن  نیا  و  میدش ؛ دنھ  ینابرق  زور  نآ  ام  تفرگ و  ماجنا  دوب -  ایناتیرب  تلود  ِوزج  زور  نآ  هک  دنھ - 

.درک دیدشت  ار  عوضوم  اھنیا ، ی  همھ هک  یوروش ، شیادیپ  ی  هلئسم لوا و  گنج  زا  دعب  ینامثع  تافرصتم  میسقت  ی  هلئسم تفن ، ی  هلئـسم دش : ادیپ  مھ  یرگید  نوگانوگ  لماوع 

کیژتارتـسا یدربـھار و  ی  هقطنم تفن و  نآ  رد  هک  ساـسح  ی  هقطنم نیا  رد  ـالاح  .دـنراد  یزیر  هماـنرب هناـیم  رواـخ  ی  هقطنم یور  اـکیرما -  برغ -  راوخ  ثاریم رخآ  رد  مھ  دـعب  برغ ،

دنلب رـس  اکیرما ، ی  هنازواجتم تسایـس  هناملاظ و  ینابم  اب  تیدـض  اب  شدوخ و  لوصا  اب  یمالـسا ،» یروھمج   » مان هب  یتلود  ناھگان  تسھ ، زیچ  همھ  یـسایس و  ییاـیفارغج و 

شراک هچ  هدمآرد ، اکیرما  جل  دیداد ، لیکشت  ار  یمالـسا  یروھمج  دیدروآرد ؛ امـش  دندروآرد ؛ تلم  ار  اکیرما  جل  دیروآ ؟ یم رد  ار  اکیرما  جل  ارچ  امـش  دنیوگ : یم اھیـضعب  .تسا  هدرک 

میرحت یلیمحت و  گنج  .دـننکب  یراک  دنتـسناوتن  اما  دـندرک ؛ عورـش  یداصتقا -  میرحت  یلیمحت و  گنج  تخـس -  یزادـنارب  ی  هئطوت اـب  لوا ، ی  هلاـس هد  ی  هرود نآ  رد  اـھنآ  مینک ؟

ناریا تلم  یارب  دوخ ، لد  رد  دـنتخادنا ، هار  ناریا  تلم  رـس  یور  اـھنآ  هک  یا  هریت یاـھربا  نیا  .دـش  تصرف  کـی  یمالـسا  یروھمج  ناریا و  تلم  یارب  یوحن  هب  مادـک  رھ  یداـصتقا ،

ار مرن  یزادنارب  دعب ، ی  هرود رد  .دروآ  ام  یارب  ار  تاکرب  نیا  ی  همھ تخادنا و  دوخ  هب  یاکتا  رکف  هب  ار  ام  یداصتقا ، میرحت  درک ؛ راوتـسا  ممـصم و  ار  ام  گنج ، .تشاد  یعفان  یاھناراب 

لوصا راعـش  اب  لوصا و  هب  یکتم  تلود  کی  الاح  هک  دـش  نیا  هجیتن  یدامتم ، یاھلاس  زا  دـعب  دیـسرن و  ییاج  هب  مھ  نآ  هک  یگنھرف -  نوخیبش  یگنھرف و  مجاھت  دـندرک -  لابند 

.مینک نوصم  ار  نامدوخ  دـیاب  ام  هک  تسا ، هار  رد  رگید  یاھ  هئطوت مھ  نیا  زا  دـعب  .دـنکب  دنتـساوخ ، یم اھنآ  هک  یراک  نآ  هتـسناوتن  یگنھرف  مجاـھت  تسادـیپ  هک  دـیآ ، یم راـکرس 

، زاب مشچ  اب  دور ؛ یمن شیپ  یراک  دتفیب ، هار  ددنبب و  ار  مشچ  ناسنا  رگا  هک  منک  یم دیکأت  .دـیآ  یم دوجو  هب  ملع  لقع و  یریگراک  هب  اب  نامیا ، اب  داحتا ، اب  تینوصم  نیا  زا  یـشخب 

.دش دھاوخ  حتف  یرگید  زا  سپ  یکی  اھ  هلق دش ؛ دھاوخ  لح  یرگید  زا  سپ  یکی  تالکشم  ی  همھ .تفر  شیپ  دیاب  اھتصرف  ی  همھ زا  هدافتسا  اب  هملک و  داحتا  اب  عمج ، ساوح  اب 

1383/04/15 نادمھ ناتسا  مدرم  رادید  رد  تانایب 

یاھ هیامرس نیا  رگا  دنناد  یم اھنآ  .دنراد  عمط  مشچ  دنتـسھ -  ام  تردق  عبانم  هک  یناسنا -  عبانم  هب  دنـشاب ، هتـشاد  عمط  مشچ  ام  یعیبط  عبانم  هب  هک  نآ زا  شیب  ام  نانمـشد 

تکرح رگا  دـھدب ، تسد  زا  ار  راکتبا  راک و  طاشن  رگا  دـھدب ، تسد  زا  ار  دوخ  یگتـسبمھ  تدـحو و  ناـمیا و  یلم و  تریغ  تلم  کـی  رگا  دوش ، هتفرگ  تلم  کـی  تسد  زا  یعاـمتجا 

عبانم دنناوت  یم دننک ، ادیپ  هطلـس  وا  رب  دنناوت  یم دنیوگب ، روز  وا  هب  تحار  دنناوت  یم تفرگ ؛ دھاوخ  رارق  نانمـشد  سرتسد  رد  ًالماک  دھدب ، تسد  زا  ار  دوخ  تفرـشیپ  هب  ور  ِیملع 

.دوشن نوخیبش  راچد  میشاب  بقارم  دیاب  هک  تسا  یونعم  یاھ  هیامرس نیمھ  دھد ، یم رارق  نانمشد  لباقم  رد  یمکحتسم  دس  هچنآ  .دننک  تراغ  مھ  ار  وا  یدام  یعیبط و 

دیدید امش  .دننک  یمن تظفاحم  اھ  هیامرس نیا  زا  اما  دننک ؛ یم راک  تلم  یارب  هک  دنراد  اعدا  یگنھرف  ی  هصرع یسایس و  ی  هنحص رد  هک  ما  هدید ار  یرایسب  ناسک  هنافسأتم  نم 

تلم .تسین  ناریا  تلم  عفن  هب  تسا ؛ نمشد  عفن  هب  تسیک ؟ عفن  هب  اھنیا  .دندرک  ییاسرف  ملق نامیا  تعاجـش و  یراکادف ، راثیا ، تدھاجم ، هیلع  ام  یاھ  همانزور زا  یـضعب  رد  هک 

یگداتـسیا و تعاـنم و  ساـسحا  یلم و  رورغ  زا  ار  روـشک  کـی  مدرم  رگا  .دنـشاب  هدروآ  نوریب  وا  نت  زا  گـنج  نادـیم  رد  ار  هرز  هک  تـسا  نـیا  لـثم  دـننکب ؛ تسدـیھت  شناـمیا  زا  ار 

راکنا ار  مدرم  ینید  یاھرواب  ریقحت و  ار  تداھش  داھج و  یناسک  دیابن  .تسا  نمشد  یونعم  حالس  اھنیا  دنا ؛ هدرک حالس  علخ  نمـشد  لباقم  رد  ار  اھنآ  دننک ، تسدیھت  تماقتـسا 

.دننک ریقحت  دنرمشب و  کچوک  ار  بالقنا  یاھدرواتسد  دیابن  .دنھد  رارق  کیکشت  دروم  دننک و 

1381/05/27 تدحو میکحت  رتفد  ییامھدرگ  هب  مایپ 

یتقیقح رگید  هزورما  زین  نیا  .تسا  گنرین  بیرف و  یاھقوب  غیلبت و  ی  هلمع یمالـسا  یروھمج  ماظن  ناریا و  یبالقنا  ّتلم  هب  مجاـھت  رد  رابکتـسا  ملظ و  ی  هھبج مدـقم  طـخ  نونکا 

دیما و نامیا و  نامھ  عبانم  نیا  .تسا  شیوخ  رادتقا  هناوتشپ  نیا  زا  ناریا  ّتلم  ندرک  تسدیھت  یونعم و  یرظن و  عبانم  تراغ  رب  ییاکیرمآ  ناردلق  نایوگروز و  تّمھ  هک  تسا  راکـشآ 

هب نآ  نودـب  درادرب و  دوخ  شود  زا  ار  یماظن  مجاـھت  ی  هنیزھ راـکنیا  اـب  هک  تسا  نآ  نمـشد  تین  .دنتـسھ  یگنھرف  تراـغ  نیا  جاـمآ  نیتسخن  ناـناوج  تسا و  ناریا  ّتلم  ی  هزیگنا

.تسا هنیزھ  یب نانآ  یارب  یمتح و  ناریا  رب  اکیرمآ  ی  هرابود ی  هطلس دنوش  قفوم  ام  ناناوج  ی  هزیگنا نامیا و  دیما و  تراغ  رد  نانآ  رگا  .دبای  تسد  دوخ  دیلپ  یاھفدھ 

نیا دیاب  ییوجـشناد  یاھ  هعومجم رگید  تدـحو و  میکحت  رتفد  .تسا  راب  هعجاف نوخیبش  نیا  ی  هناعاجـش هناناوج و  ندرک  یثنخ  دور ، یم راظتنا  ییوجـشناد  یناوج و  حور  زا  هچنآ 

کمک لاعتم  یادخ  زا  .تسا  امش  ی  هیامرس نیرتمھم  اھتقامح ، اھتثابخ و  زا  ندشن  هتـسخ  رب  ناتعطاق  میمـصت  امـش و  ی  هدارا تّمھ و  .دننک  سح  شیوخ  شود  هب  ار  تیلوؤسم 

.هُرُصْنَی ْنَم  ُّهللا  ّنَرُصْنََیل   
َ
.تسا و ام  اب  ادخ  دیور و  شیپ  هب  هار  نیا  رد  تماقتسا  اب  دیبلطب و  ددم  هب  ار  قح  هار  یادھش  ادخ و  یایلوا  هبیط  حاورا  دیھاوخب و 

1380/06/10 دھشم رد  نایوجشناد  یمالسا  هعماج  هرگنک  هب  مایپ 
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رد .دزاسیم  دـنم  هرھب ار  روشک  یادرف  زورما و  نآ ، یاھ  هدروآرف هک  تسا  یھلا  یئ  هنیجنگ دوش  نشور  هناـملاع  ی  هشیدـنا غورف  ناـمیا و  رون  اـب  هک  یماـگنھ  ناوج ، شیـالآ  یب لد 

سکچیھ زورما  .تسا  تسایـس  گـنھرف و  ی  هنیمز رد  نایوجـشناد  یرکف  ءاـقترا  دریگ ، رارق  یئوجـشناد  یاـھتیلاعف  ردـص  رد  ملع ، لیـصحت  زا  سپ  دـیابیم  هچنآ  ینوـنک ، ی  هلحرم

هک ار  یبالقنا  یمالسا و  یاھرواب  هلیـسو ، نیدب  دنددصرد  نانآ  .تسا  روشک  رد  یگنھرف  یاھھاگیاپ  ریخـست  یمالـسا ، یروھمج  نانمـشد  فدھ  نیرتیروف  هک  دنک  راکنا  دناوتیمن 

نآ یاج  هب  ار  برغ  ربارب  رد  یتسد  ورف  یریذـپ و  هطلـس یاـھرواب  دـنیادزب و  اـھلد  اـھنھذ و  زا  تسا ، یرابکتـسا  ی  هطلـس ماـظن  ربارب  رد  ناریا  تلم  یگداتـسیا  لـماع  نیرت  یلـصا

دارفا زورما  بالقنا ، مالـسا و  ینابم  رد  ینکفا  دیدرت  یارب  یگنھرف  یاھ  هصرع زا  یرایـسب  رد  روز ، رز و  یاھیروتارپما  ناگدناشن  تسد اھ و  هطـساو یوس  زا  راکـشآ  شالت  .دنناشنب 

نیا جامآ  نیتسخن  کشیب  .دینیب  یم دوخ  مشچ  هب  ار  نآ  زورما  دنتفرگیمن ، یّدج  ار  یگنھرف  نوخیبش  ربارب  رد  رادشھ  زورید  هک  یناسک  و  تسا ، هدـنکفا  هغدـغد  هب  زین  ار  رواب  رید 

شالت مغر  هب  نمشد  هک  تسا  تسرد  .تسا  اھنآ  تسد  رد  روشک  یـسایس  یگنھرف و  ی  هدنیآ دنراد و  یمرب مدق  یگنازرف  شناد و  ی  هداج رد  هکنانآ  هژیوب  دنا ، ناناوج نوخیبش ،

تردق هنانیب و  نشور نامیا  تفرعم و  ناھاوخدب ، ی  هدنبوک خساپ  نیرتمھم  هک  میناد  یم ینشور  هب  یلو  دبای ، تسد  دوخ  رظن  دروم  لوصحم  هب  تسا  هتـسناوتن  ناوارف ، ی  هنیزھ و 

.دنشابیم نآ  هب  نتخادرپ  نتشامگ و  تمھ  ی  هتسیاش یئوجشناد  یاھلکشت  هک  تسا  نامھ  اھنیا  و  تسا ، یسایس  لیلحت 

1379/04/19 ناریا یمالسا  یروھمج  ماظن  نارازگراک  نالوئسم و  رادید  رد  تانایب 

: مینک ضرع  ییاکیرما  ی  هملک نیا  رانک  رد  ار  هتکن  هس  تسا  مزال  یوروش ، یشاپورف  ییاکیرما  حرط  مییوگ  یم یتقو 

رد اپورا  ی  همھ برغ و  ی  همھ ارچ ، دنتـشادن ؛ یراکمھ  اکیرما  اب  هنیمز  نیا  رد  برغ  کولب  ی  هیقب هک  تسین  نیا  شیانعم  ییاکیرما ، حرط  مییوگ  یم یتقو  هک  تسا  نیا  لوا  ی  هتکن

.دنتشاد یّدج  یراکمھ  اھنیا  .دوب  زراب  تروص  هب  رگید  یاھروشک  یضعب  سیلگنا و  ناملآ و  شقن  ًالثم  .دندرک  یم یراکمھ  اکیرما  اب  تّدش  هب  هنیمز  نیا 

ماظن نورد  رد  یشاپورف  لماوع  ریخن ، میریگ ؛ یم هدیدن  ار  یوروش  یـشاپورف  یلخاد  لماوع  ام  هک  تسین  نیا  شیانعم  ییاکیرما ، حرط  مییوگ  یم یتقو  هک  تسا  نیا  مود  ی  هتکن

یرادا و داـسف  دـیدش ، قاـنتخا  مدرم ، رب  راـشف  یداـصتقا ، دـیدش  رقف  دوـب ؟ هچ  یلخاد  لـماوع  نآ  .درک  ار  هدافتـسا  نیرتـھب  ناشنمـشد  لـماوع  نآ  زا  تـشاد و  دوـجو  یوروـش 

.تشاد دوجو  رانک  هشوگ و  رد  مھ  یلم  یموق و  یاھ  هزیگنا هتبلا  .یسارکوروب 

، ولبات ی  هلیـسو هب ًاتدـمع  هک  دوب  یا  هناسر حرط  کی  ّلوا  ی  هجرد رد  .دوبن  یماظن  حرط  کی  مییوگ -  یم هک  یریبعت  رھ  هب  یبرغ -  اـی  ییاـکیرما  حرط  نیا  هک  تسا  نیا  موس  ی  هتکن

! نم نازیزع  .دوب  یگنھرف  یاھرازبا  اھ و  هناسر ریثأت  هب  طوبرم  نآ  ِدـصرد  تصـش  هاـجنپ ، دودـح  هک  دـنیب  یم دـنک ، هبـساحم  یـسک  رگا  .دـش  ارجا  هریغ  ملیف و  هماـنزور ، دراـکالپ ،

ی هجرد رد  یغیلبت ، یا و  هناسر لـماع  زا  دـعب  .تسین  یخوش  یگنھرف ، نوخیبش  .دـیریگب  یّدـج  مدرک -  حرطم  شیپ  لاـس  تشھ  تفھ ، نم  هک  ار -  یگنھرف  مجاـھت  ی  هلأـسم

.دوبن چیھ  یماظن  لماع  .دوب  یداصتقا  یسایس و  لماع  مود ،

1378/01/23 نویناحور زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

انشآ یمالسا  قالخا  تلیضف و  هب  ار  اھنآ  دیھد ؛ میلعت  اھنآ  هب  ار  هتـساریپ  حیحـص و  نید  دینک ؛ قیوشت  نید  نتفرگارف  هب  ار  مدرم  دینک ؛ نشور  ار  مدرم  نھذ  دینک ؛ تیادھ  ار  مدرم 

؛ دراد یّمھم  مھـس  راذنا  دینک -  راذنا  دیناسرتب ؛ یھلا  خزود  زا  ادـخ ، رھق  زا  ادـخ ، باذـع  زا  دـینک ؛ هظعوم  ار  مدرم  دـیروآ ؛ دوجو  هب  اھنآ  رد  ار  یقالخا  تلیـضف  نابز ، لمع و  اب  دـینک ؛

یـساسا لئاسم  اب  مالـسا و  ناھج  یـساسا  لئاسم  اب  ار  اھنآ  دـیھد ؛ تراشب  ار  نیلماع  نیـصلخم و  نیحلاـص و  نینمؤم و  دـیھد ؛ هدژم  یھلا  تمحر  هب  ار  اـھنآ  دوشن -  شومارف 

تکرح دمآ ؛ دھاوخ  دوجو  هب  یھاگآ  دش ؛ دھاوخ  نشور  اھلد  دینک ، نشور  اجرھ  رد  ار  لعـشم  نیا  نازیزع  امـش  زا  کی  رھ  هک  ینازورف  لعـشم  نآ  دوش  یم نیا  .دینک  انـشآ  روشک 

هک دنراذگن  دنھاوخ  یم .منارگن  تّدش  هب نیا  زا  تسا ؛ نیمھ  نمشد  ی  هنادرمان نوخیبش  یگنھرف و  مجاھت  نیا  هیلع  هبرح  نیرتّرثؤم  .دش  دھاوخ  قیمع  نامیا  دمآ ؛ دھاوخ  دوجو  هب

ار ناشدوخ  راک  هاگراک -  طیحم  رد  رھش ، طیحم  رد  اتـسور ، طیحم  رد  رازاب ، طیحم  رد  هاگـشناد ، طیحم  رد  فلتخم -  یاھطیحم  رد  رکفـشوخ ، هاگآ و  عاجـش ، نمؤم ، ناوج ، نویناحور 

یف ةـسفانم  نکی  مل  : » دریگ ماجنا  صالخا  اب  همھ  زا  رتالاب  ّتقد و  اب  ناقتا و  اب  هک  تسامـش  هَّللا  لیبس یف تدـھاجم  راک و  نیمھ  اھنآ ، راـک  لـباقم  ی  هطقن تسرد  .دـنھد  ماـجنا 

«. ماطحلا لوضف  نم  ء  یش سامتلا  ناطلس و ال 

1373/10/15 نارادساپ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رد نمـشد  تاغیلبت  هک  دینیب  یم رگا  دوش ؛ یم لابند  نمـشد  فرط  زا  تّدش  هب روشک  نیا  رد  یگنھرف  ماع  لتق  ای  یگنھرف  نوخیبش  ای  یگنھرف  مجاھت  ی  هلأسم هک  دینیب  یم رگا 

یروھمج لخاد  رد  ار  نینمؤم -  ناناوج و  صوصخب  تلم -  نھذ  دـننک  یم شالت  مئاد  هک  دـینیب  یم رگا  تسا و  زکرمتم  رگید  یاھاج  زا  شیب  یمالـسا  یروھمج  یور  ایند  یاج  همھ 

ندش دساف  لباق  یناسنا ، رھ  : » دنیوگ یم .تسا  ریذپ  بیـسآ ناسنا ، هک  دنا  هدـیمھف هبرجت  رثا  رب  نمـشد ، یاھداھن  نمـشد و  .تسا  ببـس  نیمھ  هب  دـننک ، ّفرـصت  یمالـسا 

رگید ار  اوـقت  یاـنعم  ینعی  ار ؛ نیا  اـھنآ  .درک  دـساف  ناوـت  یمن ار  نیّقتم  نیّقتملا .» ّـالا  : » انثتـسا کـی  اـب  دـنیوگ ؛ یم تسار  هتبلا  .درک » شدـساف  ناوـت  یم دـشاب ، سک  رھ  .تسا 

رود ار  اھشزرا  ی  همھ هک  یروط  درُب ؛ ار  ناشیاھلد  دروآ و  رد  هژر  هب  اھنآ  مشچ  ِولج  رد  عورـشمان  قرط  زا  ار  ایند  یاھییابیز  ناوت  یم درک و  دساف  ناوت  یم ار  اھناسنا  هلب ؛ .دنمھف  یمن

ظفح رد  دنک ، یم رثا  مھ  تسایـس  رد  دنک ، یم رثا  مھ  ایند  رد  دنک ، یم رثا  مھ  تمایق  رد  اوقت  نیّقتملا .» ّالا  : » دشابن اوقت  رگا  اما  .دـننک  ینابرق  ّیدام  یاھ  هولج لباقم  رد  دـنزیرب و 

.دیدید دیدرک و  سمل  کرد و  امش ، ِدوخ  ار  نیا  .دنک و  یم رثا  مھ  گنج  رد  دنک ، یم رثا  مھ  ماظن 

1372/02/15 ناملعم نارگراک و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هک دناد  یم ادخ  تسا و  تسار  اّعدا  نیا  .دننز  یم یگنھرف » نوخیبش   » نانمـشد متفگ  تقو  کی  نم  .تسا  رت  تخـس اھلالقتـسا  عاونا  ی  همھ زا  یگنھرف ، لالقتـسا  یارب  هزرابم 

هچ و  تسا ، نوخیبش  هک  دـمھف  یم دـنک و  یم راـک  هچ نمـشد  هک  تسا  تفتلم  دـنیب ، یم ار  هنحـص  هک  یـسک  .دـننیب  یمن ار  هنحـص  ینعی  دـنمھف ؛ یمن یـضعب  .تسا  تسار 

! تسھ مھ  ینوخیبش 

مشچ تسد و  اب  هن  تسا ، نامیا  اب  ندرک ، تمواقم  ندیگنج و  هزرابم و  ًالصا  .دنک  یم هزرابم  شداقتعا  نامیا و  یورین  اب  تلم ، کی  هک  منک  ضرع  هاتوک  هداس و  ی  هلمج کی  رد  نم 

رد مھ  ار  دراوان  رفن  کی  .درادن  نامیا  ندیگنج  هب  هک  دیریگب  رظن  رد  ار  یگنج  نونف  ی  همھ هب  هاگآ  رھام و  زادناریت  کی  یوق ، ملاس و  مدآ  کی  .تسا  رازبا  ندب  مشچ و  تسد و  .ندب  و 

اما تسا ، دلب  ندیگنج  هک  نآ دنگنج ؟ یم رتھب  ناشمادک  رفن ، ود  نیا  .دیگنج  نادند  گنچ و  اب  دیاب  هک  تسا  دقتعم  اما  دریگب ؛ شتـسد  هب  ار  گنفت  هنوگچ  تسین  دلب  هک  دیریگب  رظن 

اب اذل  .دیگنج  دیاب  هک  تسا  دقتعم  اما  تسین ، دـلب  ندـیگنج  هک  تسھ  مھ  یکی  .دزادـنا  یمن راک  هب  ار  شدوخ  ِیدـلب  اما  تسا ، دـلب  هک  تسا  تسرد  دـگنج ! یمن تسین ، دـقتعم 

.دریگ یم دای  تقو  عرسا  رد  ار  ندیگنج  دگنج و  یم نادند  گنچ و 

اما دندید ؛ هھام  هس هھامود و  یاھ  هرود هزور ، جنپ  لھچ و  یاھ  هرود هزور ، تسیب  یاھ  هرود دندوب ؟ هدید  ینانچ  نآ یاھ  هرود رگم  ام  یاھیجیسب  دندرک ؟ راک  هچ  ام  یاھیجیسب  رگم 

اب دگنجب ؛ مالـسا  نانمـشد  اب  دیاب  هک  تسا  هدوب  دقتعم  زورما ، ات  درک  بالقنا  یتقو  زا  ام  تلم  .دیگنج  درک و  عافد  دیاب  هک  دندوب  دقتعم  نوچ  ارچ ؟ .دندرک  هچ  گنج  نادیم  رد  دـیدید 

دراذگب و رانک  ار  اھتّذل  ی  همھ دیاب  دنک ؛ هزرابم  دیاب  دندرب ، نیب  زا  دندیپاچ و  دندروخ و  دنتشاد و  تسد  رد  لاس  اھھد  ار  تکلمم  نیا  تشونرس  هک  ییاھنآ  اب  اھوگروز و  اب  نیزواجتم ،

.میا هدمآ شیپ  هَّللادمحب ، زورما ، ات  دش و  زوریپ  گنج  دش ، زوریپ  بالقنا  دمآ و  نادیم  هب  تشاد ؛ ار  هدیقع  نیا  ام  تلم  .دیایب  هزرابم  نادیم  هب 

؛ تسین بوخ  هزرابم   » هک دنک  دراو  روط  نیا تلم  نھذ  رد  دنک و  ام  روشک  دراو  ار  شیاھفرح  دوش و  ام  روشک  دراو  شیاھویدار  اب  دوش ؛ ام  روشک  دراو  یربخ  جاوما  اب  نمـشد  رگا  لاح 

نانمشد هیلع  یا  هزرابم ناریا ، تکلمم  رد  مھ  زاب  ایآ  دیا » هدرک ررض  دینک ، هزرابم  دیشکب و  تمحز  هچ  رھ  درادن ؛ یرمث  نمشد  لباقم  رد  یگداتـسیا  درادن ؛ یا  هدیاف مالـسا  زا  عافد 

، دنناوخ یم مھ  نآرق  هک  دنتسھ  اھتلم  یلیخ  .دننک  یمن هزرابم  مالسا  نانمشد  اکیرما و  اب  هک  دنتسھ  ایند  رد  ناناملـسم  زا  یلیخ  هن ! هک  تسا  مولعم  دوب !؟ دھاوخ  یقاب  مالـسا 

هب یداقتعا  هک  یتلم  هب  ار  ام  تلم  دناوتب  نمـشد  رگا  دننک ! یم مھ  یتسود  اھنآ  اب  چـیھ ، هک  دـننک  یمن هزرابم  مالـسا  نمـشد  اب  اما  دـننک ، یم مھ  تدابع  دـنناوخ ، یم مھ  زامن 

زا رت  بجاو یا  هزرابم یگنھرف ، ی  هزرابم هک  تساج  نیا .تسا  هدش زوریپ  دنک ، لیدبت  درادن ، ّیدام  یناوھـش و  یاھ  هولج هب  تبـسن  یدـھز  درادـن ، یزوریپ  هب  یدـیما  درادـن ، هزرابم 

.دوش یم بجاو 

ام ی  هزیکاپ نارـسپ  نارتخد و  ام  زیزع  ناناوج  نیا  .تسا  سرادـم  رد  ام  ناـناوج  ی  هھبج هھبج ، کـی  .دـنک  یم راـک  نمـشد  فلتخم ، یاـھ  هھبج رد  زورما  .دـننک  یم ار  راـک  نیا  زورما 
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اھتثابخ ماسقا  عاونا و  راون و  وئدیو و  ملیف و  اب  توھش ، ّجیھم  یاھـسکع  ندرک  شخپ اب  یناوھـش ، تاکیرحت  اب  ار  اھنآ  ی  هزیکاپ زغم  هزیکاپ و  مسج هزیکاپ ، لد  .دنتلم  نیمھ  یاھ  هچب

.دننک یم هک  تسا  ییاھراک  زا  یکی  نیا ، تسا ! یگرزب  تیانج  هچ  نیا  دینیبب  .دنناشک  یم داسف  هب  ار  اھنآ  دنروآ و  یم شوج  هب  اھتلاذر  و 

مدرم .تسا  هدرکن  تیاـعر  تسرد  ار  شباـجح  ناـبایخ  رد  رفن  کـی  هک  تسا  نیا ناـم  هلأـسم طـقف  مینک ، یم هلمح  برغ  یگنھرف  مجاـھت  هب  اـم  یتقو  هک  دـنا  هدرک لاـیخ  یا  هّدـع

همـشچرس ناناوج  عماجم  زا  تساھ و  هناخ لخاد  هک  تسا  نآ  هیـضق  لصا  .تسا  یعرف  نیا ، .تسین  اھنیا  ی  هلأسم .لـیلق  یدارفا  ّـالا  دـننک ؛ یم تیاـعر  ار  ناـشباجح  هَّللادـمحب 

نادیم رد  دنتفر  دنتخادنا ؛ رود  ار  تّذل  یتحار و  دنتخادنا ، رود  ار  تاوھش  ام  ناناوج  .تساج  نآ رطخ  تسا ، ناھنپ  هک  نآ تسین ، راکـشآ  هک  نآ .دننک  یم راک  اج  نآ نانمـشد  دریگ و  یم

مرگرس تاوھش  تاّذل و  هب  ار  ام  ناناوج  هک  تسا  نیا  نمشد  ماقتنا  تسیچ ؟ شماقتنا  .دریگ  یم ار  شماقتنا  ام  ناناوج  زا  نمشد  لاح  .دنروآرد  وناز  هب  ار  نمشد  دنتسناوت  هزرابم و 

هک دنھد  یم نآ  نیا و  هب  یناّجم  ار  توھـش  ّجیھم  یاھملیف  دننک و  یم تسرد  وئدیو  .دننک  یم رـشتنم  ناناوج  نیب  یناّجم  دننک و  یم پاچ  لذتبم  سکع  دننک ، یم جرخ  لوپ  .دـنک 

، رگید یاھروشک  رد  ار  اھنآ  دنناوت  یم .دننک  یمن یراذگ  هیامرس لوپ ، یارب  دننک ، یم یراذگ  هیامرـس هک  ییاھنآ  اما  دنروآ ؛ یم تسد  مھ  لوپ  قیرط ، نیا  زا  هّدع  کی هتبلا ، .دننک  هاگن 

.دننک دوبان  عیاض و  ار  ناوج  لسن  دنھاوخ  یم اج  نیا .دنروآ  تسد  هب لوپ  دننک و  شخپ  هنادازآ 

زا رتبسانم  وا  یارب  یتازاجم  هچ  درک ، ریگتسد  دنز ، یم نماد  یداسف  نینچ  هب  هک  ار  یـسک  روشک ، نیا  ییاضق  هاگتـسد  رگا  هَّللا ، نیب  اننیب و  لاح ، .تسا  مجاھم  کی  ِموجھ  نیا ،

، نم رظن  هب  تسیچ ؟ شتازاجم  دـناشک ، یم ینارتوھـش  داسف و  یداو  هب  ار  ام  موصعم  یاھ  هچب ار ؛ ام  ی  هزیکاپ کاپ و  ناـناوج  ار  تکلمم  نیا  ناوج  نارازھ  هک  یـسک  تسا ؟ همھ 

.دنوش تازاجم  هجو  نیرتدیدش  هب  دیاب  اھنیا 

مینیب یم ام  هک  هچنآ  بسح  هب  شدوخ  هک  ییاقآ  نآ  .دزاس  دیماان  هزرابم  زا  دیامن و  فرـصنم  مالـسا  هار  زا  دـنک ؛ ضوع  ار  مدرم  نھذ  هک  تسا  نیا  نمـشد  یگنھرف  مجاھت  ِفدـھ 

، ناریا تلم  هلمج  زا  ملاع و  یاھناملسم   » هک دننک  یم مھ  پاچ  و  دنسیون ، یم دنا !» هدش هرخالا  ایندلا و  رسخ  ناریا  تلم   » هک دسیون  یم دراد  یم رب  تسا ، هرخالا  ایندلا و  رـسخ 

تاجن یگتـسباو  ِّتلذ  زا  ار  دوخ  تسناوت  هک  ناریا  تلم  تسا !؟ ندوب  هرخالا  ایندلا و  رـسخ  نیا ، تسا ! نیا  شدوصقم  دندیگنج ؛ اکیرما  اب  نوچ  ارچ ؟ .دندش » هرخالا  ایندـلا و  رـسخ 

ایند رد  یدنلبرس  تماھـش و  تعاجـش و  روط  نیا دھد و  تاجن  اکیرما  اب  طابترا  یولھپ و  دساف  ی  هدناشن تسد  سوحنم  میژر  اب  لاّصتا  طابترا و  گنن  ّتلذ و  زا  ار  دوخ  تسناوت  دھد ؛

، ادـخ هار  قشاع  نید و  ی  هتخابلد درم  نز و  نیا  ام ، نمؤم  یاھ  هداوناخ نیا  ام ، ناناوج  نیا  تسا !؟ هرخالا  ایندـلا و  رـسخ  دـھن ، ماگ  یگدازآ  ی  هداـج رد  دراذـگب و  شیاـمن  هب  دوخ  زا 

؛ تبکن یایند  ناشایند ، .ترخآ  هن  دـنراد ، ایند  هن  .تسا  هرخالا  ایندـلا و  رـسخ  ًاتقیقح  دـیوگ ، یم ار  نیا  هک  یـسک  دـنا ! هرخالا ایندـلا و  رـسخ  ناشدوخ  دـنا !؟ هرخالا ایندـلا و  رـسخ 

یارب دننک ؛ لزلزتم  ار  مدرم  هک  نیا یارب  دننک ؟ یم شخپ  هچ  یارب  .دـننک  یم مھ  شخپ  دـننز و  یم ار  اھفرح  نیا  مدرم  هب  تبـسن  .تسا  یھلا  باذـع  رھق و  کشالب ، مھ  ناشترخآ 

ررـض هب  یگنھرف  لالقتـسا  تسوا ؛ ررـض  هب  یـسایس  لالقتـسا  تسوا ، ررـض  هب  یداصتقا  لالقتـسا  هک  ینمـشد  نامھ  راک  تسیک ؟ راک  نیا ، .دننک  ضوع  ار  مدرم  نامیا  هک  نیا

.تسوا

ینمشد مالسا  اب  دندب و  مالسا  اب  اھنیا  تسین ؛ مھ  ام  صوصخم  .دنھد  یم ماجنا  نانمشد  هک  تسا ، ناریا  تلم  اب  هزرابم  نیا ، .تسا  یگنھرف  مجاھت  نیا ، .دننمشد  لماوع  اھنیا 

.دننک یم

راک رـس و  روشک  یگنھرف  روما  اب  هک  یناسک ی  همھ نینچمھ  دـنراد و  رارق  هریاد  زکرم  رد  اھنیا  هک  زومآ  شناد یگنھرف و  ّملعم و  ی  هفیظو میوگ  یم نم  تسیچ ؟ ام  ی  هفیظو لاـح 

.تسا ینالوط  ی  هزرابم داھج و  کی  دنراد ،

1371/04/22 اروشاع یاھ  نادرگ ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

هکلب یگنھرف  مجاھت  کی  دنک ، یم یگنھرف  ظاحل  زا  نمـشد  هک  یراک  .دریگب  ام  زا  ار  ام  یاھناوج  دـنک  یم یعـس  اشحف -  داسف و  گنھرف  طلغ -  گنھرف  ی  هعاشا هار  زا  نمـشد 

؟ دنک عافد  اھتلیضف  نیا  زا  دناوت  یم یـسک  هچ  .دنک  یم ام  اب  ار  راک  نیا  نمـشد  زورما  .تسا  یگنھرف » ماع  لتق   » کی و  یگنھرف » تراغ   » کی یگنھرف » نوخیبش   » کی تفگ  دیاب 

اھتلیضف زا  دناوت  یمن هک  تسا  راتفرگ  هدولآ و  شدوخ  هک  یسک  .دنک  عافد  اھتلیضف  زا  دتسیاب و  دناوت  یم هتـسبن و  یـصخش  عفانم  هب  لد  هتـسبن ، ایند  هب  لد  هک  ینمؤم  ناوج  نآ 

فورعم و هب  رما  همھ  : » متفگ شیپ  یدنچ  اذل.دنک ، عافد  دناوت  یم یمالسا  یاھشزرا  لیاضف و  زا  مالـسا ، زا  بالقنا ، زا  ناوج ، نیا  .دنک  عافد  دناوت  یم صالخااب  ناوج  نیا  دنک ! عافد 

.تسھ مھ  امش  یسایس  یبالقنا و  تیلوؤسم  زورما  .تسامش  یعرش  تیلوؤسم  نیا.تسا ، بجاو  نیا ، .دینک  رکنم  زا  یھن  منک : یم ضرع  مھ  نآلا  .دننک » رکنم  زا  یھن 
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