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6 هلاقم :  دادعت   ، 12 شیف :  دادعت  یمالسا -  داصتقا 

1390/06/02 اھ هاگشناد دیتاسا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

عـضو الاح  هک  داصتقا -  ی  هنیمز رد  اھنیا  یاھ  یروئت ی  همھ .تسا  یبرغ  یاھ  یروئت ندمآرد  بآ  زا  طلغ  تسا -  یـشاوح  زا  رتالاب  هک  ام -  ی  هقطنم ثداوح  یـشاوح  ای  جئاتن  زا  یکی 

یراک همھ  نیا  زا  دعب  .دنیشن  یم لگ  هب  هقطنم  نیا  رد  دراد  روجنیا  اھنآ ، یسایس  تیریدم  اھنآ ، یسایس  ی  هرادا تسایـس ، ی  هنیمز رد  دینکیم -  هدھاشم  دیراد  ار  ناش  یداصتقا

ی هنیمز رد  یبرغ  یاھ  یزادرپ یروئت هک  دـھدیم  ناشن  اھنیا  .دوشیم  دوبان  دراد  روجنیا  اھنآ  یـسایس  رادـتقا  یـسایس و  روضح  دـندرک ، ادـیپ  هک  یذوفن  دـندرک و  هقطنم  نیا  رد  هک 

ی هشیدـنا یمالـسا و  رکف  مینک و  هعجارم  نامدوخ  نورد  هب  میورب  هک  دـنکیم  قیوشت  رتشیب  ار  ام  تسا ؛ یتیـصاخ  یب میقع و  صقان و  یاھ  یروئت داـصتقا ، ی  هنیمز رد  تساـیس ،

.مینک ادیپ  ار  یمالسا 

1387/06/19 ماظن نالوئسم  هوق و  هس  یاسؤر  رادید  رد  تانایب 

.دـیورن رد  نادـیم  زا  دـیاب  .تساھ  هیاپ نیا  ینابم و  نیا  لوصا و  نیا  رب  ربص  ام ، ربص  یقیقح  یعقاو و  رھظم  میتسھ ، ماظن  نیا  رد  لوئـسم  هک  امـش  نم و  ـالاح  .تساـم  ماـظن  نیا 

رد وھایھ  لاجنج و  وھ و  امش ، یساسا  نوناق  ی  هراب رد  یمالسا ، تموکح  لکش  ی  هراب رد  یمالـسا ، داصتقا  ی  هراب رد  یمالـسا ، صاصق  ی  هراب رد  هچنانچ  رگا  هک  دشابن  روج  نیا

ناگدنب هب  تمدخ  تسادخ ، تیدوبع  امـش ، ینابم  .دینک  یراشفاپ  ناتدوخ  ینابم  رب  هن ، دـینزب ؛ اج  امـش  دـنزادنیب - هار  وھایھ  هک  دـنراد  مھ  ار  راک  نیا  ِناکما  هک  دـنتخادنا - هار  ایند 

تسا یماظن  اھ ؛ هیاپ نیا  رب  تسا  یماظن  یمالسا  یروھمج  ماظن  .ام  یاھراعـش  تساھ  نیا تسادخ ؛ ناگدنب  نانمـشد  اب  ینمـشد  تسادخ ، نانمـشد  اب  ینمـشد  تسادخ ،

؛ تسین تمیزھ  یانعم  هب  تینالقع  تسین ؛ میلـست  یانعم  هب  تینالقع  اما  دـشاب ؛ مکاح  نیئاپ  ات  الاب  زا  ماظن  نیا  ناکرا  مامت  رب  دـیاب  تینـالقع  .یـشناد  تسا  یماـظن  ینـالقع ،

.تساھ نامرآ نیا  هب  ندیسر  رد  ندش  رت  قفوم هچرھ  یارب  یئاھھار  نتفای  تھج  رد  نتفر و  شیپ  یارب  تینالقع 

1385/11/30 یساسا نوناق  لصا ۴۴  یارجا  ناراکردنا  تسد یداصتقا و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

ار هیاپ  ود  نیا  هک  یداصتقا  ی  هخـسن هیـصوت و  رھ  یداصتقا ، شور  رھ  .مینک  یم هدھاشم  یلـصا  ی  هیاپ اتود  مینک ، یم هاگن  یمالـسا  داصتقا  ی  هنیمز هب  نالک  تروص  هب  یتقو  ام 

زا تسا  ترابع  هیاپ  ود  نآ  زا  یکی  .تسین  یمالسا  دنک ، نیمأت  ار  ود  نیا  دناوتن  دشاب و  ینید  رھّاظلا  یلع عبانم  هب  دنتسم  مھ  هچرھ  یا  هخسن رھ  .تسا  ربتعم  دنک ، نیمأت  دناوتب 

حطـس رد  ار  شدوخ  یالاو  فادھا  دوخ ، یداصتقا  تردق  اب  دوخ ، تورث  اب  دناوتب  دیاب  دشاب ؛ دیابن  یریقف  روشک  دشاب ؛ یدنمتورث  روشک  دیاب  یمالـسا  روشک  یلم .» تورث  شیازفا  »

تورث دـیلوت  رگا  .تسا  یمود  طرـش  یلوا ، .دوشب و  نیمأـت  دـیاب  اـتود  نیا  .تسا  یمالـسا » ی  هعماـج نورد  رد  تیمورحم  عفر  هنـالداع و  عیزوت  ، » مود هیاـپ  .دربب  شیپ  یللملا  نیب

یداصتقا رکفتم  هک  امـش  .تسا  مزال  اتود  رھ  نیاربانب  .مینک  فرطرب  ار  رقف  تسناوت  میھاوخن  مینک ؛ فرطرب  ار  تیمورحم  میناوت  یمن ام  دورن ، الاب  روشک  رد  هدوزفا  شزرا  رگا  دوشن ؛

.دراد داریا  دراد ؛ لالتخا  حرط  نآ  دشن ، نیمأت  حرط  نآ  رد  ود  نیا  رگا  .دوشب  نیمأت  حرط  نآ  رد  اتود  نیا  دیاب  دیروایب ؛ ار  ناتحرط  یمالسا ، ینابم  هب  دنبیاپ  دیتسھ و 

1383/05/25 هجراخ روما  ترازو  نالوئسم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ی هلأسم لوپ  دوس و  عفن و  ی  هلأسم اھ  نآ یارب  تسا و  یرازبا  ود و  ی  هجرد یعرف و  ی  هلأـسم تلادـع ، ی  هلأـسم شیارب  یـسارکمد  لاربیل  رب  ینتبم  ِیراد  هیامرـس یاـیند  نوچ 

، نام یجراخ یلخاد و  تسایـس  درکراک  رد  یداصتقا و  یاھبلاق  رد  ام  .مینک  رظن  فرـص یلـصا  یروحم و  ی  هلأسم کی  یاـنعم  هب  تلادـع  زا  اـم  هک  دوش  یمن بجوم  تسا ، یلـصا 

یبرغ و یاھـشزرا  ات  میـشاب  هتـشاد  لاربیل  مالـسا  هک  میتسین  عناق  مالـسا  مسا  هب  .تلادـع  تینـالقع و  تیونعم ، ِمالـسا  تسا : نیا  اـم  مالـسا  .تسا  روحم  تلادـع  ی  هلأـسم

ِرجحتم مالـسا  ام  .دناوخب  مھ  یا  هبدن یاعد  ًانایحا  دوش و  ادص  مھ گنر و  مھ فلتخم  یاھ  شخب رد  اھ  نآ اب  دنک و  هدافتـسا  اھ  نآ یاھـشور  زا  دـنک و  جـیورت  ار  ییاکیرما  یاھـشزرا 

.میتشادن لوبق  ار  نآ  تضھن  نایرج  ِلوا  زا  میرادن ، لوبق  الاح  هکنیا  هن  .میرادن  لوبق  مھ  ار  ینابلاط 

1378/11/04 ( هر ) ینیمخ ماما  هرگنک  یملع  تأیھ  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

اما دـننکب ؛ ار  راک  نیا  تسا ؛ یرگید  ثحب  نیا  .دـننک  شیالاپ  دراد ، مھ  یناوارف  یاھدوبمک  اھفعـض و  تسام و  رایتخا  رد  هک  ار  یھقف  دـننک و  شالت  ام  یالـضف  اھقف و  تسا  نکمم 

لوبق یدروم  چیھ  رد  ار  نیا  زا  ریغ  ناشیا  .دوش  رُپ  یمالسا  لمع  ماکحا و  هقف و  تعیرش و  اب  هعماج ، یاضف  ء  لِم هک  تسا  نیا  دوب  نیا  ًاعطق  ماما  رظن  دشاب و  حرطم  دیاب  هک  یزیچ 

ی هویش مالسا  دنتفگ  یم اھیضعب  میتشاد ؛ ثحب  ناتـسود  الـضف و  زا  یـضعب  اب  ام  بالقنا ، زا  لبق  متفگ  مدرک ؛ یم تبحـص  ناشیا  اب  هیقف  تیالو  ی  هراب رد  تقو  کی نم  .دنتـشادن 

هدرک و ّنیعم  یطوطخ  مالسا  هن ، هک  دوب  نیا  ام  ی  هدیقع یلو  تسا ؛ یمالسا  دنک ، نیمأت  ار  تلادع  ًالثم  یمالسا  یاھ  نامرآ دناوتب  هک  یا  هویش رھ  .درادن  داصتقا  باب  رد  یـّصاخ 

دانتـسا هیـضق  نیا  هب  مھاوخ  یمن نم  .تسا  تسرد  نیا  هلب ، دنتفگ : ناشیا  .دوش  ّتیعبت  دـیاب  بوچراچ  نیا  هدرک و  تسرد  یمالـسا  داصتقا  یارب  یبوچراچ  هداھن و  انب  یا  هویش

، دوب یوناث  ماکحا  ِرـس  ثحب  هک  مھ  ییاـجنآ  .دـندش  یمن عناـق  ًالـصا  نیا  زا  رتمک  هب  ناـشیا  ینعی  دوب ؛ نیا  ماـما  رظن  هک  منک  دانتـسا  مھاوخ  یم تسا ؛ تسرد  فرح  نیا  هک  منک 

یھقف یانبم  .دندرک  حرطم  یدیدج  فرح  ناشیا  یقیسوم  انغ  صوصخ  رد  .دندوب  روط  نیمھ مھ  رخآ  ات  ناشیا  .دندرک  یم دیکأت  نآ  رب  یھقف  یمالـسا و  مکح  کی  ناونع  هب  ناشیا 

رب دنتفگ ؛ یم یھقف  یانبم  ساسارب  اما  دراد ؛ توافت  نیا  اب  یتاھج  رد  دنتفگ ، بساکم  باتک  رد  هک  یزیچ  هتبلا  .دنتشاد  یھقف  دانتسا  ناشیا  هیضق ، نیا  یارب  .دوب  روط  نیا ناشیا 

فیرحت ماما  رظن  نکیل  تسا ؛ شدوخ  رظن  بوخ ، یلیخ  دشاب ؛ هتشادن  تقفاوم  رظن  نیا  ِتّایئزج  تّایلک و  اب  یسک  تسا  نکمم  هتبلا  .دوبن  ایند  دنسپ  تحلصم و  ترورـض و  ساسا 

کی نم  رظن  هب  تسا و  ّمھم  یلیخ  هتکن  نیا  .تسا  مولعم  ناشیا  شنم  اھفرح و  اھباتک و  تاملک و  رد  هک  دیآرد  یا  هنوگ هب  ًاعقاو  ماما  رظن  هک  دینک  تبقارم  یلیخ  دیاب  امـش  .دوشن 

.تسامش شود  رب  یتناما  یخیرات و  تیلوئسم 

1378/09/01 فیرش یتعنص  هاگشناد  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

لثم هتفرگ  ماـجنا  لاـح  هباـت بـالقنا  ِّلوا  زا  هک  مھ  یتـلود  ِیداـصتقا  تامادـقا  زا  یخرب  .تسا  هدـش  هتـشون  مھ  باـتک  شا  هراـب رد  تسھ و  یمالـسا » داـصتقا   » ماـن هب  یا  هلوقم

نیا رد  مھ  یلوبق  لباق  یاھ  همانرب تسا و  ّلح  لباق  روشک ، داصتقا  لکـشم  نم ، رظن  هب  .تسا  یمالـسا » داصتقا   » نامھ ساسا  رب  رگید  یاھتیلاّعف  زا  یخرب  یکناب و  یاـھتیلاّعف 

فورعم یداصتقا » یھدناماس  ی  همانرب  » مان هب  هک  دـندرک  مھارف  ار  یا  همانرب دایز ، شالت  زا  دـعب  یتعامج ، کمک  هب  روھمج  سیئر یاقآ  هتـشذگ ، لاس  .تسا  هدـش  مھارف  هنیمز 

نیمھ رد  ار  هماـنرب  نآ  اـھتنم  .تشاد  دـھاوخ  یبوخ  جـیاتن  هتبلا  دوش ، ارجا  هماـنرب  ناـمھ  رگا  .مدرک  دـییأت  ار  نآ  مھ  هدـنب  دـندروآ و  مھ  نم  شیپ  ار  نآ  دوب ؛ یبوـخ  ی  هماـنرب .دـش 

قیبطت میا ، هدرک مھ  مالعا  هدش و  نآ  یور  هک  یدایز  راک  ناوارف و  تروشم  اب  صّخـشم و  روط  هب  ام  هک  ییاھتـسایس  نآ  اب  هلاس  جنپ ی  همانرب رگا  .دـنا  هدـناجنگ هلاس  جـنپ ی  همانرب

.دش دھاوخ  هدید  یـسوسحم  رثا  ًانیقی  اما  دوش ؛ یم لح  تالکـشم  ی  همھ ّیلک  هب میوگ  یمن .دـش  دـھاوخ  هدـید  یـسوسحم  رثا  لاس ، جـنپ  لوط  رد  هک  مرادـن  کش  نم  دـنک ،

مینک یم مھ  رکف  هک  تسا  یلمع  هک  ییاجنآ  ات  دننک  تبقارم  هک  میدرک  شرافـس  سلجم  هب  مھ  تلود و  دوخ  هب  مھ  ام ، هتبلا  .دوش  تیاعر  ًاقیقد  اھتـسایس  نآ  هکنیا  رب  طورـشم 

.دوش هدید  اھ  همانرب داوم  رد  اھتسایس  نیا  تسا  یلمع  شا  همھ هب  کیدزن  ای  شا  همھ

1378/07/09 هعمجزامن یاھ  هبطخ رد  تانایب 

لمع یداصتقا  یاھ  هنیمز رد  هک  ار  هچنآ  ام  .دوب  نیا  زا  رتھب  نامعضو  ًانیقی  میدرک ، یم لمع  ًاقیقد  ار  مالسا  ی  هیـصوت مھ  یرادا  تالیکـشت  ی  هنیمز رد  یداصتقا و  ی  هنیمز رد  ام  رگا 

تارظن زورما  .تسا  هدرواین  راب  هب  یریخ  زگرھ  ام  یارب  هدش ، طولخم  ِشخب  نآ  .دراد  طولخم  اما  تسھ ؛ نآ  رد  مالسا  زا  ییاھزیچ  .تسا  طولخم  ی  هخـسن کی  هنافـسأتم  میا ، هدرک

ی هلیـسو هب هک  ییاھتلم  ریـصقت  تسیچ ؟ اھتلم  ریـصقت  ًاعقاو  .دریگ  یم رارق  اھ  یبرغ دوخ  ی  هشقانم دروم  دـش ، یم بوسحم  تاّملـسم  وزج  لبق  یکدـنا  اـت  هک  یبرغ  یداـصتقا 
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یاھتّمھ زا  یکی  صقان ! اما  میتخادـنا ، هار  ماما  کرابم  تایح  رخاوا  رد  ار  یمالـسا  یابر  نودـب  کناب  اـم  تسیچ ؟ دـنوش ، یم روبجم  یداـصتقا  یاھـشور  نیا  زا  یوریپ  هب  ناـشنارس 

یتسیاب اما  تسا ؛ هدش  یدایز  یاھتیلاّعف  ًالبق  هتبلا  .دننک  ارجا  لماک  روط  هب ار  ابر  نودب  ِیمالسا  کناب  هک  دنوش  ّقفوم  راک  نیا  رد  ّهللا  ءاش  نإ  میراودیما  تسھ و  نیا  یلعف  تلود 

.دوش هتشادرب  یدعب  یاھمدق 

1377/12/28 جح میظع  ی  هرگنک هب  مایپ 

وا هب  ار  یھلا  میقتـسم  طارـص  دـھد و  یم یرای  هنادنمتداعـس  ًاتقیقح  یگدـنز  ندروآ  مھارف  رد  ار  ناسنا  نآ ، تسرد  هار  نداد  ناشن  اـب  یتسھ و  یگدـنز و  ندرک  اـنعم  اـب  مالـسا 

یعمج یدرف و  تاررقم  تادابع و  ی  همھ و  مالسا ، یداصتقا  یعامتجا و  یسایس و  یاھ  هویش رد  یلصا  طوطخ  ی  همھ و  یمالسا ، یاھروتسد  ماکحا و  ی  همھ .دنک  یم یفرعم 

.تسا نیرفآ  تداعس شخب و  یگدنز ی  هخسن نیا  ی  هدینت مھرد ءازجا  مالسا ،

1377/12/04 ییوجشناد تایرشن  ناریبد  رس  لوئسم و  ناریدم  خساپ  شسرپ و  هسلج  رد  تانایب 

ألمی هللا : » مییوگ یمن ًالدـع ؛» ًاطـسق و  ضرالا  هب  ألمی هللا   » هک تسا  نیا  مینک ، یم رکذ  نامز  ماما  یارب  هک  یتیـصوصخ  نیرتشیب  میتسھ ، نامز  ماما  رظتنم  مییوگ  یم یتقو  اـم 

دنلب ِعرـصم  کی  لدـع ، نیا  هک  دوش  یم مولعم  نکیل  دـنک ، یم ادـیپ  ار  قّقحت  نیرتشیب  نیرتھب و  نید ، بوچراـچ  رد  لدـع  طـسق و  تسھ و  مھ  نآ  هکنیااـب  ًاـموص .» ةالـص و  ًاـنید و 

.دش دھاوخ  رتدب  تلاح  نیا  زور  هب  زور  دنک ، ادیپ  جاور  تسا ، یبرغ  یگدنز  زا  نتفرگ  وگلا  نآ ، دننک و  یم لابند  هنالفاغ  اھیضعب  نآلا  هک  یشور  نیا  رگا  تسا و  ناسنا  یاھتساوخرد 

مقر شا  هنارس دمآرد  یروشک  رگا  هک  تسین  روط  نیا .میـشخبب  تاجن  مینک و  صالخ  ًالماک  داصتقا  لئاسم  ی  هنیمز رد  یبرغ  گنھرف  ِیور  هلابند زا  ار  نامدوخ  ام  هک  تسا  نیا  جالع 

ًالثم ایند  ی  هتفرـشیپ روشک  نالف  رد  دنیوگ  یم ًاضرف  دوش ، یم هداد  هک  ییاھرامآ  رد  دینیبب  نآلا  امـش  .دـسر  یم همھ  هب  هنارـس  دـمآرد  نیا  هک  تسا  نیا  شیانعم  تسا ، ییالاب 

هتفگ ًالثم  ای  دوش ؟ هتشک  یسک  ترارح  هجرد  ود  لھچ و  رد  هک  دتفا  یم قاّفتا  نارھت  رد  ایآ  .دندش  هتشک  مدآ  ردق  نالف  دیـسر و  هجرد  ود  لھچ و  هب  ترارح  ی  هجرد اداناک  ای  اکیرما 

ناتسمز رد  ای  دنوش و  یم هتشک  دایز  ترارح  زا  هک  دنتسھ  یناسک  هچ  اھ  نیا .دندز  خی  ناسنا  دادعت  نالف  دیسر و  رفص  ریز  هجرد  هد  هجرد ، جنپ  هب  امرـس  روشک  نالف  رد  دوش  یم

امرگ زا  ای  دـننز و  یمن خـی  هک  دـنراد  هانپرـس  هک  اھ  نآ دـننز ؛ یمن خـی  دوش ، یم هرادا  ینانچ  نآ یاـمرگ  امرـس و  اـب  هک  دـنا  هتـسشن ییاـھنامتخاس  رد  هک  ییاـھ  نآ دـننز ؟ یم خـی 

دنچ اجنآ  رد  اما  تسایند ؛ یداصتقا  تردق  نیمتـشھ  ای  نیمتفھ  زورما  لیزرب  .تسا  تخـس  اھ  نآ رب  یگدـنز  هک  دـنراد  دوجو  اجنآ  رد  یتاقبط  هک  تسا  نآ  شیانعم  نیا  .دـنریم  یمن

اھ هچوک نامھ  رد  دننک ، یم ادیپ  شرورپ  مھ  اھ  هچوک رد  دنباوخ ، یم اھ  هچوکرد اھبـش  دنراد ؛ نکـسم  هن  دنراد ، هانپرـس  هن  دنراد ، ردام  ردپ و  هن  اھ  نیا هک  دراد  دوجو  کدوک  نویلیم 

هک تسا  نیا  داصتقا  ییافوکـش  .تسین  نیا  شیانعم  داصتقا  ییافوکـش  .میورب  داصتقا  نیا  لابند  دیابن  ام  .میورب  یگدنز  نیا  لابند  دیابن  ام  دنریم ! یم ای  دنوش و  یم هتـشک  ای  مھ 

یمالـسا داصتقا  داصتقا ، .میربب  نیب  زا  ار  یمومع  رقف  هکلب  ار ، یـصاخ  هورگ  کی  رقف  هن  یتسیاب  ام  .تسا  بوخ  داصتقا  نیا  درادرب ؛ هعماج  نایم  زا  ار  رقف  اـت  دـھدب  ناـکما  تلود  هب 

هب دیدج  ِتلود  نیا  ِراک  لیاوا  .دنتـسھ  نیا  لابند  مسانـش ، یم ار  اھ  نآ مناد و  یم نم  هک  ینالوئـسم  زا  یخرب  میرذگب ؛ قح  زا  دیابن  هتبلا  .دنک  ادـیپ  قّقحت  یتسیاب  نیمھ  تسا و 

یمالسا تلاح  نآ  زا  هنافسأتم  هک  دراد  دوجو  ارجا  رد  ییاھـشور  اھتنم  تسا ، یمالـسا  نوناق  هتبلا  دننک  یمالـسا  دصرددص  ار  یکناب  ماظن  هک  تسا  نیا  رب  یعـس  دش  هتفگ  نم 

نیا دشاب ، یلاخ  هک  تسد  هتبلا  .دننکب  یراک  نینچ  دنناوتب  ّهللا  ءاش  نإ  میراودیما  .مدرک  دییأت  مھ  نم  دمآ ؛ هتکن  نیا  مھ  یداصتقا  یھدـناماس  حرط  نآ  رد  دـنک  یم شجراخ  ندوب 

تسد ًاعقاو  رگا  هک  تسناد  ار  نیا  دیاب  .دراد  ار  ریثأت  نیا  تسا ، لاسراپ  لاسما و  هب  طوبرم  دیدرک و  هراشا  امش  هک  یدمآرد  شھاک  نیمھ  .دریگ  یم ماجنا  رت  تخس هدرخ  کی اھراک 

نازیزع امـش  رد  اھ  هدیا نیا  ّهللا  ءاش  نإ  میراودیما  .دھد  یم ماجنا  رت  لکـشم دشابن ، رپ  یتقو  اما  دھد ؛ ماجنا  دناوت  یم رت  تحار ار  اھراک  نیا  زا  یلیخ  دـشاب ، رپ  یلام  ظاحل  زا  تلود 

ناتریگ یگدنز  بوخ  ِناکما  کی  هک  یتقو دیدش ، لوئـسم  هک  یتقو دیراد ؛ هگن  ناتدای  هب  الاح  زا  .دیھدن  تسد  زا  ار  اھوزرآ  نیا  اھتـساوخ و  نیا  هک  دیـشاب  بظاوم  امـش  .دنامب  هدـنز 

.دشاب ناتدای  اھفرح  نیمھ  دمآ ،

1374/03/19 هعمجزامن یاھ  هبطخ رد  تانایب 

، یمالسا داصتقا  تموکح ، لیکشت  لیبس هللا ، یف  داھج  یصخش ، تاطابترا  هداوناخ ، ماکحا  جح ، تاقافنا ، تاکز ، هزور ، دروآ ، ار  زامن  دش ؛ لزان  مرکا  ربمغیپ  ِسّدقم  بلق  رب  مالـسا 

مکبرقی ء  یـش نم  ام   » .دومرف نایب  مرکا  ربمغیپ  مھ  ار  همھ  درک ؛ هضرع  ّتیرـشب  رب  ار  هعومجم  نیا  ی  همھ مالـسا ، .دروآ  ار  تموکح  لباقم  رد  مدرم  فیاظو  مدرم و  مکاـح و  طـباور 

هب ار  یناسنا  ی  هعماج کی  ناسنا و  دـناوت  یم هک  ار  ییاـھزیچ  نآ  ی  همھ هلآ ، هیلع و  یلـص هللا  مرکا  ربمغیپ  هب ؛» مکترما  دـنع و  مکتیھن  دـق  ّـالا و  راـّنلا  نم  مکدـعابی  ةـّنجلا و  نم 

، دش هدایپ  یمالسا  داصتقا  دش ، لیکشت  یمالسا  ی  هعماج یمالسا و  تموکح  ربمغیپ ، نامز  رد  بوخ ؛ .درک  هدایپ  لمع و  ار  اھ  نآ هکلب  نایب ، طقف  هن  .دومرف  نایب  دناسرب ، تداعس 

وا یاج  هب  هک  تسا  یسک  نآ  مرکا و  یبن  طخ ، نیا  رد  راطق  نیا  ربھار  ماظن و  نیا  سدنھم  .دش  یمالسا  ماظن  کی  روشک و  کی  دش ؛ هتفرگ  یمالـسا  تاکز  اپرب و  یمالـسا  داھج 

.دنیشن یم

1372/05/12 یروھمج تسایر مکح  ذیفنت  مسارم  رد  تانایب 

عبانم دیلوت و  رازبا  تورث و  دیلوت و  راک و  دریگ ؛ یم ار  نادیم  راکتبا و  دریگ ؛ یم مدرم  زا  ار  تصرف  یتسیلایسوس ، ماظن  .میراد  هلصاف  هزادنا  نیمھ  هب  مھ ، یتسیلایسوس  ماظن  اب  ام 

مھ تسا ، طلغ  نآ  مھ  .ار  نیا  هن  میراد ، ار  نآ  هن  .میرادن  یزیچ  نینچ  مالـسا ، رد  .تسا  طلغ  ردنا  طلغ  نیا ، .دنک  یم ّقلعتم  نآ  هب  و  زکرمتم ، تلود  رد  ار  دیلوت  هیامرـس و  ی  هدـمع

ّهللا ناوضر  ماما  فیرش  رظن  ریخن ! .دشاب  تحلصم  یا  هرود رھ  رد  هک  هچرھ  زا  دشاب  ترابع  یمالسا ، یداصتقا  ماظن  هک  تسین  روط  نیا .تسا  تسرد  یمالـسا ، داصتقا  ماظن  .نیا 

.مدیسرپ ناشیا  زا  تقو  کی مدوخ  نم  .دوبن  نیا  مھ  هیلع 

هافر زا  تسا  ترابع  روشک ، یداصتقا  ّیلک  تسایس  ساسا  .دنک  یم یط  ار  کلـس  نآ  دراد و  یمالـسا  ی  هعماج یداصتقا  لئاسم  رد  یکلـسم  .دراد  دوخ  صاخ  شور  کی  مالـسا 

.دـشاب دـیابن  رقف  هعماج  رد  اما  .درادـن  یعنام  نیا  .دـنک  مھارف  شدوخ  یارب  یرتشیب  ی  هرھب رتشیب ، ِدادعتـسا  شالت و  اب  رفن  کی  تسا  نکمم  هتبلا  .یعامتجا  تلادـع  یمومع و 

.دننک یزیر  همانرب دیاب  ساسا  نیا  رب  ّیلک و  تسایس  نیا  اب  روشک ، نازیر  همانرب همانرب و  نامزاس  .دشاب  نیا  دیاب  نازیر  همانرب فدھ 

1368/10/19 مق مدرم  رادید  رد  تانایب 

یقالخا و داسف  یچوپ و  زا  دنا و  هدـش لیان  یحور  یونعم و  تیفاع  تمالـس و  هب  ام ، ناناوج  .میا  هدـش کیدزن  مالـسا  هب  یکدـنا  داسف ، اشحف و  زا  مدرم  ندرک  رود  ی  هنیمز رد  ام 

میا و هدش کیدزن  مالسا  هب  دش ، لمع  یمالسا  یاھتـسایس  هک  ییاھـشخب  نآ  رد  یداصتقا ، نوگانوگ  یاھ  هنیمز رد  ام  .دنا  هدیدرگ اھر  هدوسآ و  یگدنز ، یاھ  یگدز لد اھدیدرت و 

تیعـضو راوشد و  یگدـنز  نامھ  اجنآ  رد  مدرم  میدـشن ، یمالـسا  ی  هلوقم مالـسا و  ی  هلحرم دراو  هک  مھ  اجرھ  رد  .دـننک  یم شیاسآ  شمارآ و  ساسحا  مدرم  اھـشخب  نامھ  رد 

.دوشب نشور  مدرم  یارب  ات  دننک  تسرھف  دنرادرب  دنتسھ ، ثحب  لالدتسا و  لیلحت و  لھا  هک  یناسک  .دنراد  ار  دنیاشوخان 
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