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 [ پا چـ تشگزاب ]  | [ ] 

1 هلاقم :  دادعت   ، 31 شیف :  دادعت  یداصتقا -  لالقتسا 

1392/11/28 ناجیابرذآ مدرم  رادید  رد  تانایب 

بالقنا یاھنامرآ  یور  رب  ناریا  ّتلم  ینعی  هچ ؟ ینعی  تماقتـسا  .تدـحو  مایپ  یكی  تماقتـسا ، ماـیپ  یكی  تسا : هتـشاد  دوجو  نمھب  ّمودو  تسیب یاـھ  ییاـمیپھار نیا  رد  ماـیپ  ود 

لابند ام  میتسھ ؛ یعامتجا  تلادـع  لابند  ام  هكنیا : زا  تسا  هدوب  ترابع  ام  یباجیا  یاھنامرآ  میتشاد ؛ مھ  یبلـس  یاھنامرآ  میتشاد ، مھ  یباجیا  یاھنامرآ  ام  .دـنراد  یگداتـسیا 

لابند میتسھ ؛ لقتـسم  داصتقا  لابند  ام  مینادـیم ؛ یمالـسا  میلاعت  هب  لمع  رد  ار  روشك  تداعـس  ام  میتسھ ؛ مالـسا  لابند  ام  میتسھ ؛ روشك  نوگانوگ  ثداوح  رد  یمدرم  روضح 

روشك تفرـشیپ  لابند  ام  میتسھ ؛ ملاظ  اب  ی  هلباقم مولظم و  هب  نداد  هاـنپ  لاـبند  اـم  میتسھ ؛ ناـمدوخ  یناریا  یمالـسا و  لیـصا  گـنھرف  ناـگناگیب و  هب  ی  هتـسباو ریغ  گـنھرف 

؛ دـشاب مدـق  شیپ ورـشیپ و  ّتیونعم ، رد  قالخا ، رد  یعامتجا ، روما  رد  گنھرف ، رد  داصتقا ، رد  ملع ، رد  نامروشك  میھاوخیم  میتسھ ؛ روشك  یملع  یگتـسجرب  لابند  ام  میتسھ ؛

یھاوخ جاب میلـست  میوشیمن ، ییوگروز  میلـست  ام  هك : تسا  نیا  بالقنا  یبلـس  مایپ  تشاد ؛ بالقنا  مھ  یبلـس  یاـھمایپ  كـی  .تسا  اـھنیا  اـم  بـالقنا  ِیباـجیا  تبثم  یاـھمایپ 

.میوشیمن هطلس  ماظن  میلست  میوشیمن ،

ّتلم .تسا  اكیرمآ  زورما  مھ  هطلـس  ماظن  رھظم  دننك ؛ تموكح  ایند  رب  دنھاوخب  اھنیا  لاثما  لوپ و  حالـس و  ّیدام و  ییاناوت  هب  ی  هتفای تسد  ِتردـق  دـنچ  هكنیا  ینعی  هطلـس  ماظن 

.دش میھاوخن  اكیرمآ  یھاوخ  جاب ییوگروز و  میلست  ام  تفگ : نمھب  ّمودو  تسیب نیا  رد  تفگ ، یلیمحت  گنج  رد  تفگ ، یدعب  ثداوح  رد  تفگ ، بالقنا  رد  ناریا 

1392/03/14 ینیمخ ماما  ترضح  تلحر  زورلاس  نیمراھچ  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

لیدبت ار  هدنكفارـس  ی  هداتفا بقع تلم  نآ  تسناوت  نآ  رب  ی  هیكت اب  هك  یلوصا  نآ  تسا ؛ ام  راوگرزب  ماما  لوصا  نامھ  ام  هار  ی  هشقن تسیچ ؟ ام  هار  ی  هشقن .میراد  هار  ی  هشقن ام 

.دھدیم لیكشت  ار  ام  هار  ی  هشقن دروخیم و  ام  درد  هب  مھ  هار  ی  همادا رد  هك  تسا  یلوصا  لوصا ، نیا  .زارفارس  ورشیپ و  تلم  نیا  هب  دنك 

)...(

گنھرف اب  ی  هلباـقم تسا ؛ مورحم  تاـقبط  زا  عاـفد  تسا ؛ عیزوت  دـیلوت و  رد  یداـصتقا  تلادـع  تسا ؛ یئاـفكدوخ  هب  ی  هیكت تسا ؛ یلم  داـصتقا  هب  ی  هیكت ماـما  لوصا  داـصتقا ، رد 

دیكأت دروم  ار  راك  هب  مارتحا  هیامرس ، هب  مارتحا  تیكلام ، هب  مارتحا  اما  دنكیم ، در  ار  یراد  هیامرس ی  هناملاظ گنھرف  ماما  مھ -  رانك  رد  اھنیا  تسا -  تیكلام  هب  مارتحا  یراد و  هیامرس

حـضاو ماما  تاشیامرف  رد  هك  تسا  یئاھزیچ  اھنیا  تسا ؛ داصتقا  ی  هنیمز رد  ماما  لوصا  اھنیا  یلم ؛ داصتقا  رد  لالقتـسا  یناـھج ؛ داـصتقا  رد  ندـشن  مضھ  نینچمھ  دـھدیم ؛ رارق 

.تسا

1391/06/09 دھعت مدع  شبنج  نارس  سالجا  نیمھدزناش  رد  تانایب 

! زیزع نانامھیم 

مدع یگنھرف ، یداصتقا و  یـسایس و  لالقتـسا  یئادزرامعتـسا ،  دننام  یئاھنامرآ  تساجرباپ ؛ هدنز و  نانچمھ  هھد  شـش  تشذگ  اب  دـھعت  مدـع  شبنج  یلـصا  یاھنامرآ  زورما 

هبناج همھ شالت  یعمج و  ی  هدارا یلو  تسا ؛ هلـصاف  یاراد  اھنامرآ  نآ  اب  ناھج  زورما  یاھتیعقاو  .وضع  یاھروشک  نایم  یراکمھ  یگتـسبمھ و  ءاـقترا  تردـق و  یاـھبطق  هب  دـھعت 

.تسا شخبرمث  نیرفآدیما و  کیل  شلاچ ، رُپ  دنچرھ  اھنامرآ ، هب  نتفای  تسد  اھتیعقاو و  زا  روبع  یارب 

1391/05/16 نایوجشناد رادید  رد  تانایب 

؛ یرالاس مدرم مدرم ، تموکح  هب  درک  لیدبت  ار  تنطلـس  دروآ ؛ دوجو  هب  روشک  نیا  رد  ار  یا  هدـمع تالوحت  دـمآ  یمالـسا  بالقنا  .میدرک  باختنا  ار  یھار  کی  یا ، هبـساحم کی  اب  ام 

؛ تزع ساسحا  سفن و  هب  دامتعا  هب  درک  لیدبت  ار  یگدشریقحت  دینیب -  یم دیراد  هک  تفرشیپ -  هب  درک  لیدبت  ار  نمزم  ِیخیرات  یگدنام  بقع لالقتسا ؛ هب  درک  لیدبت  ار  یگتسباو 

روشک نیا  عبانم  روشک و  نیا  گنھرف  روشک و  نیا  تسایس  روشک و  نیا  داصتقا  رب  بالقنا  زا  لبق  ات  هک  یدام  ِردتقم  هاگتسد  نآ  ینعی  ام ، نمـشد  بخ ، .هدوب  بالقنا  یاھراک  اھنیا 

ناریا و تلم  هک  تسا  نیا  رد  رـصحنم  هار ، اـھنت  وا  یارب  دـنک ؟ راـک  هچ  دـنک ؛ ضوع  ار  نیا  دـھاوخیم  تسا ؛ تحاراـن  عضو  نیا  زا  هدوـب ، طلـسم  روـشک  نیا  نالوئـسم  یاھمیمـصت  و 

.تسین ناشفرص  هب  هار  نیا  ی  همادا دننک  ساسحا  هک  دنسرب  یا  هبساحم کی  هب  تیاھن  رد  ناریا  نیلوئسم 

1391/05/03 ماظن نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

مدرم .تسا  هعماج  یاھتیعقاو  وزج  اھنآ  ی  هبلاطم ام و  ی  هعماج یاھنامرآ  زا  یرایـسب  .مینکیم  در  تدـشب  ام  ار  نیا  دزاـسیمن ؛ ینیب  عقاو اـب  یئارگ  ناـمرآ هک  دـننکیم  دومناو  یـضعب 

یرالاس مدرم ینعی  دنشاب -  میھس  روشک  تیریدم  روشک و  ی  هرادا روما  رد  دنلیام  مدرم  دنشاب ، هتشاد  رادمنید  رادمنامیا و  یگدنز  دنلیام  مدرم  دنشاب ، هتـشاد  یلم  تزع  دنلیام 

نیا تسا ؛ هعماج  یاھتیعقاو  اھ ، هتساوخ نیا  .تسا  مدرم  یمومع  یاھ  هتـساوخ اھنیا  دنـشاب ؛ هتـشاد  یداصتقا  یـسایس و  لالقتـسا  دنـشاب ، هتـشاد  تفرـشیپ  دنلیام  مدرم  - 

هعماج رد  هک  تسا  یتایعقاو  اھنیا  تسین ؛ تاینھذ  هک  اھنیا  تسین ، تاموھوم  هک  اھنیا  تسین ، ینھذ  یلیلحت و  لـئاسم  هک  اـھنیا  تسا ؛ یھاوخ  ناـمرآ تھج  رد  ًاـقیقد  اـھتیعقاو 

دھاوخیم دشاب ، هتـشاد  تفرـشیپ  دھاوخیم  دشاب ، هتـشاد  لالقتـسا  دھاوخیم  دشاب ، هتـشاد  یلم  تزع  دھاوخیم  تساھزیچ ؛ نیا  لابند  نمؤم  هدـنز و  ی  هعماج کی  .دراد  دوجو 

تایعقاو نیاربانب  .تسا  هعماج  یعطق  یاھتیعقاو  وزج  نتـساوخ ، نیا  و  تساھنامرآ ؛ تھج  رد  اھنیا  دـنراد ؛ مدرم  هک  تسا  یئاـھ  هتـساوخ اـھنیا  دـشاب ؛ هتـشاد  یللملا  نیب یوربآ 

؛ تسا یزادرپ  لایخ اھنامرآ ، هب  ندیـسر  ِیقطنم  لوقعم و  یاھراکوزاس  ی  هظحالم نودـب  اھتیعقاو و  هب  هجوت  نودـب  اھنامرآ  رکذ  هلب ، .دـشاب  اھنامرآ  هب  فوطعم  تمدـخ و  رد  دـناوتیم 

یاھتیعقاو هک  تسا  یئاجنآ  اجنیا  دندرک ، یھارمھ  مدرم  دندرک ، لابند  نیتم  یقطنم و  تروص  هب  ار  اھنامرآ  روشک  نالوئسم  هک  یتقو  نکیل  دنام ؛ دھاوخ  یقاب  راعش  دح  رد  اھنامرآ 

.تسا روشک  تکرح  یارب  یساسا  ی  هیاپ کی  یساسا و  رما  کی  نیا  بخ ، .دوشیم  گنھامھ  اھنامرآ  اب  هعماج 

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 

1388/02/27 ناتسدرک نایوجشناد  ناداتسا و  رادید  رد  تانایب 

زاب شیور  هب  یناھج  یاھرازاب  دنک  یم رکف  یروشک  رھ  تسا و  یگنـشق  یلیخ  مسا  ندـش ، یناھج  .تسا  ندـش  یناھج  ی  هلئـسم نآ  منکب و  ضرع  نم  اجنیا  رد  ار  یا  هتکن کی 

ندش یناھج  تسا  رارق  رگا  .دشاب  یلقتسم  تلم  چیھ  لوبق  دروم  دیابن  برغ ، یراد  هیامرـس نیـشام  رد  یا  هرھم چیپ و  کی  هب  ندش  لیدبت  یانعم  هب  ندش  یناھج  اما  .دوش  یم

یناھج ّالا  و  دننک ؛ ظفح  ار  ناشدوخ  یریگ  میمـصت تردق  و  یـسایس - لالقتـسا  یداصتقا و  لالقتـسا  ناشدوخ - لالقتـسا  اھروشک  دیاب  دنکب ، ادیپ  ققحت  هملک  تسرد  یانعم  هب 

دوجو هب  دـندوب - یرابکتـسا  یئاکیرمآ و  یاھرازبا  همھ  هک  اھ - نیا لاثما  یناھج و  تراجت  نامزاس  لوپ و  یللملا  نیب قودنـص  یناھج و  کناب  قیرط  زا  شیپ  لاـس  اـھ  هد هک  یندـش 

.تسا تفرشیپ  ِبارس  تسین ، تفرشیپ  دشابن  نیا  رگا  هک  تسا ؛ لالقتسا  ی  هلئسم مھم ، لصا  کی  نیاربانب ، .درادن  یشزرا  هدمآ ،

1387/02/15 ینسمم دابآرون  ناتسرھش  ریاشع  مدرم و  رادید  رد  تانایب 
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صوصخب نوچ  ارچ ؟ .تسا  یداصتقا  تیلاعف  یاضف  شرتسگ  رب  هیکت  ی  هلئـسم نیمھ  مدرک ، نایب  روشک  نیلوئـسم  ناریا و  تلم  هب  باطخ  لاسما  لوا  رد  هدنب  هک  هچنآ  ی  هلمج زا 

یارب نکمم  یاھھار  ی  همھ زا  لاس - یـس  بیرق  یدامتم - یاھلاس  نیا  لوط  رد  یمالـسا ، بالقنا  نمـشد  نم ! نازیزع  .دـنک  یم هیکت  تسا و  هدرک  هیکت  هطقن  نیا  یور  نمـشد 

روـط هب  هک  یدوـلآرھز  تاـغیلبت  زا  هلاـس ، تشھ گـنج  لـیمحت  زا  یماـظن ، یاـتدوک  زا  یـسایس ، ی  هئطوـت زا  هدـش ؛ لـمع  دراو  هدـمآ و  شیپ  ناریا  تلم  ی  هدارا مزع و  نتـسکش 

هکلب هک  دنا  هدیسر هجیتن  نیا  هب  دنا ؛ هدرک ار  اھراک  ی  همھ .دوش  یم شخپ  یمالسا  یروھمج  ماظن  ناریا و  تلم  هیلع  یرابکتسا  یتسینویھـص و  یاھوگدنلب  زا  لصتم - زور - هنابش

نایرج ام  روشک  رد  فلتخم  یاھلکـش  هب  یداصتقا ، ی  هرـصاحم یداصتقا و  میرحت  بالقنا  لوا  زا  درادـن ؛ مھ  یگزات  نیا  .دـننک  راتفرگ  یداصتقا  ی  هئطوت کـی  رد  ار  ناریا  تلم  دـنناوتب 

تلم هتشذگ ، لاس  یس  نیا  لوط  رد  هک  یروط  نامھ  .دتسیا  یم ام  تلم  مھزاب  دنھدب ، همادا  ار  نیمھ  دنھاوخ  یم اھ  نآ لاح  نیع  رد  داتسیا ؛ تلم  دندروآ ، راشف  تسا ؛ هتـشاد 

رابکتـسا نارادمتـسایس  تین  ءوس  یلددب و  مغر  یلع مھ  زورما  تشادرب ، تھج  همھ  زا  روشک  تفرـشیپ  هار  رد  ار  یدنلب  یاھماگ  دـمآ و  قئاف  یداصتقا  ی  هرـصاحم ی  هئطوت رب  ام 

.داتسیا دھاوخ  هئطوت - نیا  صوصخب  و  یا - هئطوت رھ  لباقم  رد  ام  تلم  یناھج ،

لالقتـسا هار  رد  .داد  تاجن  یـسایس  یگتـسباو  زا  ار  ام  بالقنا ، .دـنھدب  تاـجن  یداـصتقا  یگتـسباو  زا  ار  روشک  دـنھدب و  مھ  تسد  هب  تسد  اـم  تلم  هک  تسا  نیا  مھ  راـک  ِهار 

میرحت و هب  دـیدھت  رگید  هک  دـنکب  یراک  یداصتقا  ظاحل  زا  دـناوتب  روشک  ات  دـبلط  یم ار  فلتخم  یاھرـشق  زا  ناریا  تلم  ی  همھ تمھ  اما  تسا ؛ هدـش  یدایز  یاھراک  مھ  یداـصتقا 

یاھ هیامرـس روشک  نیا  .دـنھدب  مھ  تسد  هب  تسد  دـیاب  همھ  تسین ؛ ینـسمم  مدرم  هب  باطخ  طقف  تسا ، تلم  ی  همھ هب  باطخ  نیا  .دـنکن  ادـیپ  انعم  یداـصتقا  ی  هرـصاحم

ی همانرب کی  تدم  رد  تسناوت  میھاوخ  ام  تیدج ، راکتشپ و  اب  نیتم و  تسرد و  یزیر  همانرب اب  مزال ، ِیراذگ  هیامرـس اب  .دراد  مھ  یناوارف  یدام  یاھ  هیامرـس دراد ؛ یناوارف  یناسنا 

ماجنا دـیاب  تسام ، یلم  ی  هفیظو نیا  .دـشاب  هتـشادن  یکاب  چـیھ  یداصتقا ، ی  هرـصاحم یداصتقا و  میرحت  زا  ایند  یداصتقا  ی  هصرع رد  روشک  رگید  هک  مینکب  یراـک  یـصخشم ،

.میراد مھ  یناوارف  تاناکما  عیسو و  نیمزرس  .دشاب  هتشاد  شقن  دناوت  یم یسکرھ  .میھدب 

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

دیاب ام  .تسا  یگنھرف  یداصتقا و  یسایس ، لالقتـسا  لالقتـسا ، نیا  .تسا  ماظن  یلوصا  ینابم  ِوزج  نیا ، تسا ؛ مھم  یلیخ  نیا ، .تسا  یـسایس  لالقتـسا  ظفح  موس ، لصا 

نآ یراعـش و  نآ  ینایرج ، نآ  یتکرح ، نآ  .تسام  لوصا  زا  یکی  مھ  نیا  مینک ؛ زاب  ناـمدوخ  یاـپ  تسد و  زا  ار  برغ  ی  هلیـسو هب  ی  هدـش لـیمحت  ِیگنھرف  سوپاـتخا  یاھدـنب  نیا 

.تسین هنایارگلوصا  دوشن ، هدید  تلم  روشک و  لالقتسا  نآ  رد  هک  یا  یزیر همانرب

1382/02/22 یتشھب دیھش  هاگشناد  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

ارچ .میتسھ  هقطنم  نیا  رد  دراد ، نامروشک  هک  یا  هتـسجرب تایـصوصخ  اب  مھ  ام  ًاعبط  دراد ؛ تیمھا  تسا و  ییایفارغج  ّمھم  زکرم  تورث و  زکرم  هنایمرواخ  دیناد ، یم هک  روط  نامھ

عبانم زا  رادروخرب  دـنمتورث و  گرزب ، یروشک  ناریا  هک  لیلد  نیا  هب  ًالّوا  میتفگ ، هک  هنوگ  ناـمھ تساـکیرما ؟ ینعی  زواـجتم ، نوناـک  زواـجتم و  تردـق  هّجوت  فرط  شلاـچ ، نیا  رد  ناریا 

.تسا ناریا  هب  ّقلعتم  رگید  ینیمزریز  عبانم  زا  یلیخ  تفن و  دنمشزرا  رایـسب  ی  هریخذ .تسام  روشک  هب  ّقلعتم  ایند ، حطـس  رد  زاگ  ی  هریخذ نیمود  .تسا  ینیمزریز  ّمھم  رایـسب 

یایسآ هب  برغ  رـصحنم  ًابیرقت  هار  .تسا  روشک  کی  تازایتما  همھ  اھ  نیا ناّمع ؛ یایرد  سراف و  جیلخ  رد  ینالوط  زرم  ساّسح ، ییایفارغج  تیعقوم  دایز ، تیعمج  اب  تسا  یروشک 

یمالـسا یروھمج  ّتیوھ  رگید ، لیلد  کی  .دریگ  یم رارق  اکیرما  شلاچ  فرط  هّجوت و  دروم  ناریا  ام  روشک  یعیبط ، لیلد  نیا  اب  ًارھق  .درذـگ  یم اجنیا  زا  مھ  ایند  زا  هقطنم  نآ  هناـیم و 

یناھج یاھبطق  هب  یـسایس  یگنھرف و  یداصتقا و  یگتـسباو  یفن  هب  دقتعم  دـشاب ؛ دادبتـسا  ملظ و  یفن  هب  دـقتعم  هک  دـیایب  راک  ِرـس  یماظن  ایند  زا  یا  هطقن رد  هکنیا  .تسا 

هن دشاب ، هتفرگ  ینامیا  یداقتعا و  ینید و  ینابم  زا  مھ  ار  میھافم  نیا  ی  همھ و  دوخ - تلم  مدرم و  یوس  زا  ندوب  هتخیگنارب  ینعی  دشاب - یرالاس  مدرم هب  دقتعم  یّکتم و  دـشاب ؛

ینید یرالاس  مدرم .تسا  ّمھم  یلیخ  دراد - لیـصفت  ندرک و  تبحـص  ثحب و  یاج  تسا و  نیمھ  رد  ام  یرالاس  مدرم یبرغ و  یـسارکمد  نیب  قرف  هک  یعاـمتجا - یاـھدادرارق  زا 

یو هب  ناشھاگن  قحان  هب هک  دـنک  بلج  ار  مدرم  رظن  یا  هویـش هب  ای  دـنک  ّبلقت  تاباختنا  رد  تسناوت  یـسک  رگا  ینعی  تسین ؛ ضقن  لباق  تسا ، ینید  داقتعا  کـی  ساـسا  رب  نوچ 

رد هویـش  نیا  .درادن  یّقح  وا  ینید  یرالاس  مدرم قطنم  رد  دـنھدب - یأر  دـننک و  لابقا  وا  هب  مدرم  دـعب  تسھ ؛ وا  رد  هک  دـنک  دومناو  تسین ، وا  رد  هک  یـشزرا  ًالثم  دـشاب - هّجوتم 

ینید و ینابم  هب  ءاّکتا  رطاـخ  هب اـجنیا ، رد  یریگ  تخـس .هن  ینید  یرـالاس  مدرم قطنم  رد  اـما  تسا ؛ هدـش  هتفریذـپ  ًـالماک  تسا ، یبرغ  مسیلاربیل  ی  هیاـپ هک  مسیلاربیل  قطنم 

هب تایـصوصخ  نیا  اب  یماظن  یتقو  تسا  یھیدـب  .تسا  ینید  داقتعا  زا  هتـساخرب  ثعبنم و  همھ  داسف ، یگتـسباو و  دادبتـسا ، هطلـس ، ملظ ، یفن  سپ  .تسا  رتشیب  یناـمیا ،

لقتـسم یاھروشک  یاھزرم  هب  ییانتعا  یب هب  دقتعم  اھروشک و  اھتلم و  قوقح  یفن  یللملا ، نیب دادبتـسا  یللملا ، نیب ملظ  هب  دقتعم  ایند  یاجرھ  رد  هک  سکرھ  یارب  دیآ ، دوجو 

، اکیرما لثم  تردـقربا  کی  یللملا و  نیب ی  هطلـس کی  یتقو  نیاربانب  .تسا  روط  نیا یعیبط  روط  هب .دـش  دـھاوخ  بوسحم  یلّمحت  لباق  ریغ  ِبیقر  لـباقم و  فرط  نمـشد و  تسا ،

رد تبثم  تایصوصخ  نآ  اب  یماظن  یتقو  .تسین  مھم  شیارب  دتفیب ، رطخ  هب  رگید  یاھروشک  عبانم  رگا  دنک ، نیمأت  ار  شدوخ  عفانم  هک  دھد  یم رارق  نیا  رب  ار  شدربھار  تسایس و 

.تسا ریذپان  بانتجا یمتح و  یرھق و  رما  کی  شلاچ ، داضت و  اھ  نیا نیب  تسا  یھیدب  تسا - عفانم  ظاحل  زا  اکیرما  هّجوت  نوناک  هک  یا  هقطنم رد  صوصخب  دشاب - هتشاد  دوجو  ایند 

1381/03/07 سلجم ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

هدش یدایز  یاھیراذگ  نوناق یداصتقا ، یاھشخب  رد  ّهللا  دمحب  هک  دش  هراشا  مھ  شرازگ  رد  .تسا  ّمھم  رایسب  یداصتقا ، یاھشخب  ِییاراک  رانک  رد  زین  روشک  یداصتقا  لالقتـسا 

رد مدرم  .دـیآ  باسح  هب  ام  یـساسا  لـئاسم  وزج  دـیاب  نیا  زورما  .تسا  ّمھم  هلئـسم ، نیا  هب  ماـمتھا  سفن  .مرادـن  یراضحتـسا  اھیراذـگ  نوناـق لیـصافت  زا  نـآلا  نم  هتبلا  .تسا 

یاھتیمورحم لباقم  رد  اوران  یاھ  یرادروخرب یداصتقا و  لـئاسم  رد  ضیعبت  یداـصتقا و  فاکـش  زا  تسا  تراـبع  تالکـشم  زا  یکی  .دـنراد  یناوارف  تالکـشم  یداـصتقا ، یاـھ  هنیمز

یدایز ّدح  ات  ار  اھ  نیا ِولج  دیناوت  یم نوناق  اب  دینک ؛ تاعارم  ار  اھ  نیا دیاب  امش  نیناوق ، رد  .تسا  هدنزگ  مدرم  یارب  ضیعبت  رقف ، زا  شیب  .دھد  یم رازآ  ار  مدرم  نیا ، .نیگنس  تخس و 

.دراد یدایز  رایسب  مھس  مھ  نوناق  نکیل  دھد ؛ ناشن  ار  دوخ  ِییاراک  نوناق  ات  دشاب  هتشاد  دوجو  ًامتح  بوخ  ِییارجا  ّتیریدم  دیاب  تسین ؛ زیچ  همھ  نوناق ، هتبلا  .دیریگب 

1380/10/12 نازرواشک زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یورین ظاحل  زا  میرادـن ؛ مک  یعیبط  ناوارف  تاناکما  ام  تسین ؛ ریقف  یعیبط  روط  هب  ام  روشک  .دـننک  عمج  دـیاب  ار  راک  لـیاسو  رازبا و  ی  همھ اذـل  دـنا ؛ هزیگنا ناـمیا و  یاراد  نالوئـسم 

روشک نیا  زا  ار  یداصتقا  یاھ  هنیمز رد  لالقتـسا  مدع  زاین و  رقف و  تشز  ی  هرھچ دننک و  هدافتـسا  تاناکما  نیا  زا  دـیاب  نالوئـسم  اذـل  تسا ؛ دـنمتورث  هّوقلاب  ام  روشک  مھ  یناسنا 

ادـیپ قّقحت  یداھج  ِراک  هصالخ  هزیگنا و  ییاراک و  هبرجت و  صـّصخت و  نامیا و  هعومجم ، نیا  لخاد  رد  هکنیا  هب  دراد  جایتحا  میدرک - ضرع  هک  روط  نامھ راک - نیا  .دـنیادزب  دـننک و  کاپ 

.دنک

1379/02/23 نارھت هعمجزامن  یاھ  هبطخ رد  تانایب 

ظاحل زا  دشابن ؛ اکیرما  ای  ییاپورا  میژر  نالف  موکحم  یـسایس ، ظاحل  زا  روشک  نیا  هک  دنتـساوخ  یم مدرم  .تسا  یگنھرف  یداصتقا و  یـسایس و  لالقتـسا  اھـشزرا ، زا  رگید  یکی 

عبات و هناروکروک  دراد ، هک  یا  ینغ قیمع و  گنھرف  اب  یگنھرف ، ظاحل  زا  .دننکب  روشک  نیا  اب  دنھاوخ ، یم یراک  رھ  هک  دشابن  یناھج  یاھیناپمک  هب  ی  هتـسباو شداصتقا  یداصتقا ،

.دشابن هناگیب  گنھرف  ِور  هلابند

یاھناسنا حلاص و  تموکح  یمدرم ، تموکح  هلضاف ، قالخا  جاور  رکف ، یدازآ  یگنھرف ، لالقتسا  یداصتقا ، لالقتسا  یسایس ، لالقتسا  نامیا ، نید ، ینعی  مییوگ ، یم هک  اھشزرا 

یانب نیا  عیفر و  یانب  نیا  تسناوت  هک  یزیچ  نآ  .نمؤم  مدرم  نیمھ  راثیا  یراکادـف و  داھج و  نامیا و  حور  دوب ؟ هچ  اھ  هتـساوخ نیا  ققحت  رازبا  .اھراک  سأر  رد  اوقت  نید و  زا  رادروخرب 

نیا رد  ینیون  یگدنز  دشاب و  دیدج  ماظن  یانب  ی  هیاپ میدرک  ضرع  هک  لیبق  نیا  زا  ییاھـشزرا  هکنیا  زا  دوب  ترابع  نآ  دوب ؟ هچ  دنک ، راوتـسا  تکلمم  نیا  رد  اھنرق  زا  دـعب  ار  یمالـسا 

یرایـسب دنداد و  رارق  تداھـش  لیبس هللا و  یف  داھج  ضرعم  رد  ار  ناشنادنزرف  دوخ و  ناج  دندرک و  یراکادـف  مدرم  اھ  نیا یارب  .دـیآ  دوجو  هب  اھـشزرا  نیا  ساسارب  ملاع  زا  هقطنم 

هچنآ تسا و  قّقحت  لباق  هعماج  رد  اھـشزرا  نیا  ی  همھ هک  درک  مھاوخ  ضرع  ًادـعب  نم  .دـندوب  اھـشزرا  نیا  لاـبند  مدرم  دـنھاوخ ؛ یم هچ  دنتـسناد  یم مدرم  .دـندش  دیھـش  مھ 

.درک یمن مھ  ار  نآ  ّروصت  تشادن و  مھ  ار  نآ  نامگ  سک  چیھ هک  دوب  یرادقم  نآ  دمآ ، دوجو  هب  یمالسا  ماظن  ی  هلیسو هب

1379/02/23 نارھت هعمجزامن  یاھ  هبطخ رد  تانایب 
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ار اھشزرا  نیا  هکنیا  مود  .دوش  تسارح  اھ  نآ زا  تّدش  هب  دشاب و  هّجوت  دروم  تسا ، هدمآ  دیدپ  اھ  نآ ساسارب  بالقنا  هک  ییاھشزرا  هکنیا  یکی  تسا : یساسا  اجنیا  رد  رصنع  هس 

ای دنکن ؛ هّجوت  رکف  یدازآ  هب  اما  دنک ، هّجوت  یراد  نید هب  ای  دنکن ؛ هّجوت  یراد  نید هب  اما  دنک ، هجوت  یداصتقا  یگنھرف و  یسایس و  لالقتـسا  هب  یکی  هک  دشابن  روط  نیا .دننیبب  مھاب 

، همھ زا  رتالاب  .دوش  هّجوت  اھـشزرا  هعومجم  ی  همھ هب  دـیاب  .دریگ  یم ماجنا  صقان  راک  دـشاب ، روط  نیا رگا  .دـنکن  هجوت  مدرم  نامیا  نید و  ظـفح  هب  دـنک ، هّجوت  ناـیب  رکف و  یدازآ  هب 

نوکـس و دوکر و  .تسا  ولج  هب  تکرح  موس ، رـصنع  .دنھد  رارق  تسارح  تظافح و  دروم  ار  اھ  نآ ی  همھ دننک و  هّجوت  اھـشزرا  نیا  مامت  هب  دیاب  هک  دنتـسھ  یتموکح  یاھ  هاگتـسد

، دیاین دوجو  هب  یگنھک  دنھاوخب  رگا  .تسا  یناریو  شا  هلابند یگنھک ، .دھدب  تسد  زا  ار  شدوخ  ییآراک  اھشزرا  دیآ و  دوجو  هب  یگنھک  رّجحت و  دومج و  هک  دوش  یم بجوم  توکس 

ساسارب یروآون  تفرشیپ و  تاحالصا ، رگا  .مدرک  ریبعت  یبالقنا » تاحالصا   » هب نآ  زا  اعوسات  زور  رد  نم  هک  تسا  ینامھ  ولج ، هب  تکرح  نیا  .دشاب  ولج  هب  تکرح  تفرـشیپ و  دیاب 

ّلوحت و اھـشزرا  بوچراچ  رد  میوشن ، لئاق  ضیعبت  اھـشزرا  رد  مینک ؛ هّجوت  اھـشزرا  هب  .تسا  یـساسا  لوصا  نآ  نیا ، .دـش  دـھاوخ  یماکان  راچد  هعماج  دـشابن ، بالقنا  یاھـشزرا 

.مینک لابند  مامت  تیّدج  اب  ار  ولج  هب  تکرح 

1378/02/15 ناملعم نارگراک و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ندـمآ نییاپ  هک  دوش  هداد  یبیترت  روشک  یداصتقا  عضو  رد  میھاوخ  یم زورما  .میتسھ  تفن  هب  یگتـسباو  زا  روشک  ندـش  اھر  لابند  میتسھ ؛ یداصتقا  لالقتـسا  لاـبند  زورما  اـم 

تـسا نیا  زا  ریغ  مینک ، زاین  یب تفن  زا  ار  نامدوخ  میھاوخب  ام  رگا  تسا ؟ نکمم  هنوگچ  اھراک  نیا  .دراذگب  ریثأت  همھ  نیا  ام  روشک  رد  دناوتن  تفن ، ی  هکـشب کی  تمیق  زا  رادقم  نالف 

.تسا لوغـشم  اھراک  نیا  رد  ّهللا  دـمحب  تلود  هتبلا  دوشب ؟ یا  هژیو مامتھا  نارگراک ، شزومآ  ی  هلأسم هب  اھھاگراک و  ی  هلأـسم هب  یرگراـک ، ی  هعماـج هب  راـک ، طـیحم  هب  دـیاب  هک 

مھ تلود ، مھ  سلجم ، مھ  .تسا  نیا  روـشک  یاـھراک  نیرت  یـساسا زا  یکی  هک  مـنک  ضرع  مھاوـخ  یم اـما  دـنھد ؛ یم ماـجنا  یـشزرااب  یاـھراک  تـلود ، رد  اـم  ناردارب  ًاـتقیقح 

یساسا و ی  هلأسم کی  مشچ  هب  دننکن ؛ هاگن  دوش ، یم ادیپ  ییانگنت  کی  دنوش و  یم هجاوم  نآ  اب  یھاگ  هک  یعوضوم  مشچ  هب  رگراک  راک و  ی  هلأسم هب  دیاب  نوگانوگ ، نالوئسم 

بالقنا هب  دندوبن و  یرایشوھ  نامدرم  ام ، یرگراک  میظع  لیخ  نیا  رگا  .دنتسھ  نمشد  یاھ  هئطوت هّجوتم  دنرایـشوھ و  دننمؤم ، دنبیجن ، هتبلا  ام  نارگراک  .دننک  هاگن  روشک  یقیقح 

نیا بیجن ، رشق  نیا  ام  نارگراک  .دنیوق  اھ  نیا اما  دننک ، یم شالت  مھ  نآلا  .دندیرفآ  یم هعجاف  یرگراک  یاھطیحم  رد  ام  نانمشد  زورما  دنتشادن ، هقالع  ناشماظن  تلود و  نید و  و 

ی هعـسوت .دوش  تیوقت  دنک و  ادیپ  همادا  دوش ، یم هک  ییاھ  شالت نیا  دیاب  .دنور  یمن اھ  نآ یاھ  هئطوت راب  ریز  دنھّجوتم و  رایـشوھ و  ّهللا  دـمحب  شکتمحز  رـشق  نیا  نمؤم ، رـشق 

.تسوا نابیتشپ  ماظن  هک  دنادب  دیاب  دنک ، یم راک  نیا  فرص  ار  شدوخ  هک  یناسنا  نیا  .تسین  ریذپ  ناکما راک ، هب  هاگن  راک و  لئاسم  تیوقت  نودب  یداصتقا ،

1377/03/14 ( هر ) ینیمخ ماما  ترضح  لاحترا  درگلاس  رد  تانایب 

ینامیا یب یگتخابدوخ و  یرابودـنب و  یب داسف و  تمـس  هب  رت ، تسرد ریبعت  هب  ای  دـندوب ، یرابودـنب  یب داسف و  راچد  مدرم  بالقنا ، زا  لبق  ی  هداتفارب خوسنم و  ی  هتـسباو ماظن  رد 

هب دـننامب و  مورحم  تسرد  ِیونعم  ناـمیا  زا  مدرم  دوش و  رتریگ  همھ یناـمیا  یب روشک ، رد  زور  هب  زور  هک  دـندوب  هدرک  میظنت  روط  نیا  ار  تلم  تکرح  ینعی  .دـندش  یم هداد  قوـس 

تکرح ِّیلک  تھج  .دشاب  هتشادن  یموھفم  روشک ، رد  یگنھرف  یداصتقا و  لالقتـسا  ددرگ و  تیوقت  اھ  نآ رد  ناگناگیب  لباقم  رد  یگتخابدوخ  دنوش و  هدناشک  یرابودنب  یب داسف و 

.دوب نیا  دساف ، خوسنم و  ماظن  نآ  رد 

نآ رب  مدرم  هب  قشع  مدرم ، هب  ییانتعا  یب یاج  هب  هک  درک  رارقرب  روشک  نیا  رد  یـسایس  ماظن  کی  دـساف ، ماظن  نآ  یاـج  هب  هک  دوب  نیا  رد  راوگرزب  ماـما  گرزب  رنھ  هلحرم ، نیا  رد 

نآ رد  اھ  نآ هب  هداعلا  قوف تیمھا  ناناوج و  تشونرـس  هب  قشع  تلم و  تشونرـس  هب  قشع  ناناوج ، تشونرـس  صوصخب  تلم ، تشونرـس  هب  یھّجوت  یب یاـج  هب  .تسا  مکاـح 

، ناگناگیب هب  یگنھرف  یداصتقا و  یـسایس و  یگتـسباو  یاج  هب  .دـنک  یم ادـیپ  هعـسوت  زور  هب  زور  مدرم  نایم  رد  یروابدوخ  ناگناگیب ، لباقم  رد  یگتخابدوخ  یاج  هب  .تسا  حرطم 

.تسا هتفرگ  رارق  فدھ  یگنھرف  یداصتقا و  یسایس و  لالقتسا 

1376/02/03 سدقلا قیرط رونام  رد  رضاح  یاھورین  رادید  رد  تانایب 

لبق لاس  دنچ  رد  نم  .تسین  نیا  تیعقاو  هتبلا  .دھد  یمن انعم  اکیرما  نودب  برغ ، کولب  ًالصا  اکیرما و  ینعی  برغ ، هک  دنزادنیب  اج  دننک و  دومناو  روط  نیا  دنا  هدرک یعـس  اھییاکیرمآ 

یـسایس و یاھ  هنیمز رد  ار  نامدوخ  لالقتـسا  میتسین  رـضاح  تقو  چـیھ ام  متفگ : ییاپورا  نارادمتـسایس  نیا  زا  یکی  هب  هیلع  یلاعت  ّهللا  ناوضر  ماما  کرابم  تایح  نامز  رد  نیا  زا 

.دشابن اکیرما  یانعم  هب  برغ  هکنیا  رب  طورـشم  تسا ؛ حرطم  یمالـسا  یروھمج  یارب  فرط  کی  ناونع  هب  برغ  اّما  مینک ؛ هلماعم  میـشورفب و  یزیچ  چـیھ هب  یگنھرف ، یداصتقا و 

رگا اما  تسین ؛ روط  نیا  هک  مییوگ  یم ام  .تساکیرما  اب  یواسم  برغ  هک  دنک  دومناو  روط  نیا  دنک  یم یعـس  اکیرما  متفگ : وا  هب  .دیآ  یمن رانک  وا  اب  درذـگ و  یمن اکیرما  زا  ناریا  تلم 

یلماعم یـسایس و  یراجت و  ِفرط  کی  ناونع  هب  ار  برغ  هک  دھد  یمن یتیمھا  چـیھ  ناریا  تلم  درادـن ، انعم  اکیرما  یاھنم  برغ  هک  دـننک  قیدـصت  دـنھاوخ  یم ییاپورا  یاھروشک 

اب طابترا  زا  یوحن  هب  ایند ، رد  اھروشک  ی  همھ هتبلا  .دراد  زاین  اھروشک  زا  یا  هعومجم اب  ای  روشک ، کی  اب  طابترا  هب  ناریا ، تلم  دینک  لایخ  هک  تسین  روط  نیا  .دـشاب  هتـشادن  شدوخ 

راچان ناریا ، یمالسا  یروھمج  تلود  ای  ناریا  تلم  دنک  لایخ  یـسک  هکنیا  اما  تسین  ام  ثحب  ّلحم  نیا  دنراد  جایتحا  مھ  هب  یوحن  هب  همھ  انعم ، کی  هب  .دننک  یم هدافتـسا  رگیدکی 

.مینک یمن هاگن  مشچ  کی  هب  ار  ایند  ام  .مینک  یم رارکت  ار  فرح  نیمھ  ام  مھ  زورما  .تسا  یگرزب  طلغ  شحاف و  یاطخ  نیا  دشاب ، هتشاد  طابترا  اھروشک  زا  هعومجم  نالف  اب  تسا 

حرطم نوگانوگ  یاھ  هنیمز رد  ملاس  فرط  کی  ناونع  هب  هک  ییاھتلود  نآ  اب  دـنا ، هدرک یدـب  ناریا  تلم  هب  هک  ییاھتلود  نآ  .مینک  یمن هاگن  مشچ  کـی  هب  ار  نوگاـنوگ  یاـھروشک  اـم 

.دنتسین ناسکی  دنا ، هدش

1376/01/21 جح میظع  ی  هرگنک هب  مایپ 

دوخ عفانم  طقف  هن  مالسا و  ناھج  ی  همھ عفن  هب  دوخ  روضح  زا  درامش و  یم مالسا  تما  یھاگآ  دشر  یارب  یعیفر  هاگیاج  ار  جح  ناریا  تلم  نانمـشد ، ی  هناضرغم تاغیلبت  فالخرب 

ی همھ رد  مالـسا ، تیمکاـح  تکرب  هب  تسا  هتـسناوت  نأـّشلا  میظع تلم  نیا  .تسا  یمالـسا  یاـھروشک  ی  همھ یارب  یتـمیق  نارگ ی  هـبرجت لـماح  ناریا  تـلم  .دـبلط  یم هرھب 

تمظع و دنک ؛ ظفح  دروآ و  تسد  هب  دوب ، هتفر  تسد  زا  هرـسکی  توغاط  نارود  رد  هک  ار  دوخ  یگنھرف  یداصتقا و  یـسایس و  لالقتـسا  دبای ؛ تسد  گرزب  یاھتیقفوم  هب  اھ  هصرع

لماک روط  هب دوب ، هداتفا  هار  هب  مالسا  نانمشد  لوپ  حالس و  رکف و  اب  هک  یی  هلاس نیدنچ مجاھت  ربارب  رد  دوخ  یاھزرم  زا  دھد ؛ ناشن  یناھج  یایاضق  اب  هھجاوم  رد  ار  مالسا  تکوش 

تـسد هب  عیفر  زیزع و  یھاگیاج  یناھج ، ی  هعومجم رد  دھد ؛ ناشن  روشک  ییانبریز  یزاسون  رد  ار  بالقنا  ی  هزجعم دنک و  یزاسزاب  ار  روشک  هلاس ، تشھ گنج  زا  سپ  دنک ؛ عافد 

هار رد  یدنلب  یاھماگ  دزادنا و  هار  هب  ار  یزرواشک  یتعنص و  تفرشیپ  قیقحت و  ملع و  ناوراک  دروآ ؛ راک  رس  رب  روشک  رد  یرگید  زا  سپ  یکی  ار  دوخ  بختنم  یمدرم و  یاھتلود  دروآ ؛

مغر یلع  هتسناد و  مالسا  ناھج  لئاسم  ردص  رد  ار  نیطـسلف  ی  هلأسم دنک ؛ عافد  تسا ، نمؤم  نادب  هک  یقح  عضاوم  زا  ًاحیرـص  یناھج ، تسایـس  رد  دراد ؛ رب  روشک  ی  هعـسوت

رثؤم یاھکمک  ینـسوب  مولظم  مدرم  هب  دزاـس ؛ حرطم  تقو  همھ  اـج و  همھ  رد  ار  نآ  موادـم  روط  هب  دوش ، هدرپس  یـشومارف  هب  هلئـسم  نیا  دـنا  هتـساوخ هک  مزینویھـص  اـکیرما و 

رد تردق ، تبالـصاب و  اکیرما ، موادم  یاھدیدھت  رابکتـسا و  نوزفا  زور  یاھراشف  دوجو  اب  دنک و  زارد  نانآ  یوس  هب  یرای  تسد  یمالـسا ، للم  راب  تنحم  یایاضق  ی  همھ رد  دناسرب ؛

.تسا ناملسم  یاھتلم  اھتلود و  ی  همھ یارب  یتمیق  یذ ی  هبرجت نیا  .دور  ولج  هب  اھ  هار نیا 

1375/12/20 ناتسزوخ نانز  عامتجا  رد  تانایب 

ّفرـصت شدوخ  یـصخش  لام  رد  هک  داد  یمن هزاجا  نز  هب  شیپ  نرق  مین  ات  تسا ، دازآ  اجنآ  رد  نز  دـنک  یم اّعدا  زورما  هک  ییاپورا  میوگب : مھ  ار  نیا  نمؤم ! ناـنز  ناملـسم و  نارتخد 

هدافتسا شدوخ  ی  هدارا لیم و  هب  تورث ، نیا  زا  هک  تشادن  قح  شدوخ  تشاد ، تورث  اھنویلیم  رگا  نیا ، زا  لبق  لاس  تصـش  هاجنپ ، ات  ییاکیرما ، ای  ییاپورا  نز  کی  ًالثم  ینعی  دنک !

روط نیا  مالـسا ، رد  دندرک ! یم هدافتـسا  ناشدوخ - یارب  ای  وا و  یارب  ای  مناخ - نآ  تورث  زا  ناشدوخ  لیم  هب  مھ  اھ  نآ تشاذـگ و  یم شردارب  ای  ردـپ و  ای  رھوش  رایتخا  رد  دـیاب  دـنک ؛

لام و تورث و  دـناوت  یم وا  دـنک - یمن یقرف  دـشابن - یـضار  ای  دـشاب ، یـضار  شردـپ  دـشابن ؛ یـضار  اـی  دـشاب ، یـضار  شرھوش  .تسا  دوخ  تورث  کـلام  نز  مالـسا ، رد  .تسین 

مالسا .تسا  بقع  مالسا  زا  هک  تسا  نرق  هدزیس  ایند  نانز ، یداصتقا  لالقتسا  زا  تیامح  رد  .تسا  نیا  مالسا ، رظن  .درادن  یرگید  سک  هب  یطبر  دنک و  فرـصم  ار  دوخ  ی  هتخودنا

لام و رد  هک  دـنھد  هزاجا  نز  هب  دـنا  هدرک عورـش  هزات  هک  تسا  تّدـم  نیا  زا  رتمک  اھروشک  زا  یـضعب  رد  لاس و  هاجنپ  لھچ ، هزات  اپورا  رد  یلو  تسا ؛ هتفگ  لبق  نرق  هدزیـس  ار  نیا 
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.تسا ولج  مھ  تھج  نیا  زا  مالسا ، دنک ! ّفرصت  لخد و  دوخ ، کلم 

1375/01/28 شترا ناھدنامرف  لنسرپ و  رادید  رد  تانایب 

یاھمـشچ ربارب  رد  ناریا  روھمج  سیئر .دـنا  هنوگ نیا  سلجم  ناگدـنیامن  روشک و  نالوئـسم  ناریا ، روـھمج  سیئر .تسا  نینچ  یمالـسا ، یروـھمج  تلود  راـگدرورپ ، لـضف  هب  زورما 

، نیا دنوج ! یم ریجنز  تینابـصع ، مشخ و  طرف  زا  دنیاس و  یم ریجنز  هب  نادند  نانمـشد ، هک  دریگ  یم یعـضاوم  ینـسوب ، نانبل و  نیطـسلف و  لئاسم  ی  هیـضق رد  ایند  رـسفتسم 

لئاسم ناراکردنا  تسد سلجم و  ناگدنیامن  روشک ، نالوئسم  هک  تسا  یداصتقا  لالقتسا  یسایس ، لالقتسا  زا  رتالاب  نکل  .مکحم  یسایس  عضاوم  اب  تسا  یسایس  لالقتـسا 

زا یکی  .دـننک  عطق  اھـشخب  ی  همھ رد  ار  ناشدوخ  یگتـسباو  یداـصتقا ، اـھتیلاعف  ی  هنیمز رد  یداـصتقا و  یاـھراکوزاس  ی  هنیمز رد  لوپ ، ی  هنیمز رد  هک  دـننک  هّجوت  دـیاب  داـصتقا ،

.دینک عطق  ار  نات  یگتسباو دیاب  هک  دیتسھ ؛ زیزع  نایشترا  امش  مھ ، اھشخب 

1375/01/28 شترا ناھدنامرف  لنسرپ و  رادید  رد  تانایب 

مھ یگدـنزاس  رد  .دـندرک  شالت  یعـس و  هشیمھ  زورما - زورید و  یّھللا - بزح ناھدـنامرف  مھ ، یھدـنامرف  ماـقم  رد  .درک  تکرح  روط  نآ  یّھللا ، بزح ی  هدـنامرف نآ  مھ  گـنج  رد 

ّینف یگتسباو  تسین ؛ یداصتقا  یگتسباو  طقف  اجنیا  .تسا  یملع  ّینف و  یگتسباو  نآ ، دراد و  دوخ  نورد  رد  ار  یداصتقا  یگتسباو  عطق  زا  یشخب  شترا ، لاحرھ  هب .روط  نیمھ

دیاب دیزاسب ! دـیاب  .دـینک  عطق  نیا  زا  رتشیب  اما  تسھ ، ندـش  عطق  لاح  رد  هتبلا  .دوش  عطق  اھیگتـسباو  نیا  دـیاب  .کیژولونکت  حالطـصا  هب  ّینف و  یملع و  یگتـسباو  تسھ ؛ مھ 

.دیراد مھ  تیفرظ  امش  .تسا  نیا  رطاخ  هب منک ، یم هیکت  شترا  رد  راکتبا  ریمعت و  یرادھگن و  یزاسھب و  یزاسون و  یور  رب  نم  هکنیا  دیناشوجب ! دیـشوجب و  شترا  نورد  رد  ناتدوخ 

یروآون و ّینف و  یملع ، راـک  یارب  تیفرظ  فلتخم ، یاھـشخب  رد  امـش  .دراد  یداـیز  تیفرظ  ینیمز  یورین  .دراد  یداـیز  تیفرظ  ییاـیرد  یورین  .دراد  یداـیز  تیفرظ  ییاوـھ  یورین 

یارب امـش  هک  میدرک  یم دراو  رگا  رتھب ! میدرکن ، دراو  ار  دیدج  لیاسو  نالف  رتھب ! میدیرخن ، ار  رازبا  نالف  .میرادن  میا ، هدیرخن ار  زیچ  نالف  نوچ  دییوگن  مھ  تقو  چیھ .دیراد  دایز  راکتبا ،

دراذگ یمن ناسنا  ِیلبنت  یراگنا و  لھس حور  دشاب ، زاب  اھ  هزاورد رگا  .دینادب  ردق  تسا ، هتسب  نامیور  هب  ییاھاج  رد  اھ  هزاورد رگا  .دمآ  یمن رد  ناتقرع  یزاسون ، تروص  هب  ندرک  راک 

تکرح نیا  هب  ناش  یملع دـنور  هک  تسا  ببـس  نیا  هب  دـننک ، یم یروآون  ًامئاد  هک  اھ  نآ .دـنک  راداو  اھراک  رد  شالت  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  مزال  یگرزب  ی  هزیگنا .دـسرب  ییاج  هب  وا 

.دنا هدرک ّطلـسم  ایند  رب  ار  ناشدوخ  ملع ، ی  هلیـسو هب  اھ  یبرغ زورما  .دنراد  دوخ  رـس  تشپ  ار  ایند  رامعتـسا  لوپ و  یھگناو ، .تسا  هدش  ناور  ناشیارب  راک  دعب  هدرک و  ناشراداو 

تـسا نیا  هزیگنا  داجیا  لماوع  زا  یکی  .دننک  داجیا  هزیگنا  دوخ  رد  دیاب  تکرح ، تفرـشیپ و  یارب  مھ  هدش  هتـشاد  هگن  بقع  یملع  ظاحل  زا  یاھروشک  .دراد  دوجو  هزیگنا  اھ  نآ یارب 

.تسا هتسب  ییاھاج  رد  تسین و  زاب  ًالماک  اھ  هار هک  مینک  یم رکش  ار  ادخ  .دشاب  هتسب  اھ  هار هک 

1374/07/22 یراس مدرم  رادید  رد  تانایب 

بالقنا نیا  ییاھن  فدـھ  هرمث و  نیا  هّبیط .» ةایح  ّهنییحنلف  : » دـیامرف یم نآرق  هک  یزیچ  نآ  ینعی  هّبیط ، تایح  .دـھدب  هّبیط  تایح  ناریا ، تلم  هب  ات  دـمآ  دوجو  هب  یمالـسا  بـالقنا 

رادروخرب یداصتقا  یلام و  قنور  یداصتقا و  لالقتـسا  یـسایس و  ّتزع  داوس و  شناد و  تینما و  هافر و  هّرمزور و  یگدـنز  ّیدام و  ظاحل  زا  مھ  تلم ، کی  ینعی  هّبیط ، تاـیح  .تسا 

.تسا هّبیط  تایح  نیا  .دننک  یگدنز  نآ  رد  یھلا  یالاو  قالخا  زا  رادروخرب  راکزیھرپ و  سانشادخ و  نمؤم و  یاھناسنا  یونعم ، تھج  زا  مھ  دشاب و 
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دناوت یمن یـسک  .میور  یمار هار نآ  مینک و  یم باختنا  ار  نآ  مییوگ ، یمار نآ دھاوخ ؛ یمار نآ  لاعتم  یادخ  میناد  یم هک  ار  هچنآ  تسا ، نامفیلکت  هک  ار  هچنآ  میا ، هدـیمھف هکار  هچنآام

.میا هدروآ تسد  هب ار  نیا  ام ، تسا و  یسایس  لالقتسا  نیا ، .دراذگب  یریثأت  مدرمامش ، نارازگتمدخو  ناریا  یمالسا یروھمج  ماظن  تلود و  تلم و  یور 

شیانعم .دشاب  هتشادن  جایتحا  یسک  هب  دتسیاب و  دوخ  یاپ  یور  دوخ  یداصتقا  شالت  رد  روشک ، تلم و  ینعی  یداصتقا ، لالقتـسا  .تسا  یداصتقا » لالقتـسا  ، » رتلکـشم نیا  زا 

، ندرک هلماعم  نتخورفار ، یزیچ  ندیرخ ، ار  یزیچ  .تسین  فعض  لیلد  دتس ، داد و  .هن  دنک ؛ یمن دتـس  داد و  ایند  رد  سک  چیھ اب  دراد ، یداصتقا  لالقتـسا  هک  یتلم  هک  تسین  نیا 

ایند و یداصتقا  تالداعم  رد  ًایناث ، .دـنک  مھارف  شدوخ  دـناوتبار  شدوخ  یلـصا  یاھزاین  ًالّوا  تلم ، کی  هک  دـشاب  یروط  دـیاب  اـما  .تسین  فعـض  لـیلد  اـھنیا  ندرک ، یراـجت  یوگتفگ 

.دننک الما  وا  هب  دنھاوخ  یم هچ  رھ  دنھد و  ورف  یناسآ  هب  ار  وا  دنناوتن  دننک ؛ هرـصاحم  یناسآ  هب  ار  وا  دنناوتن  ؛ دـنراذگب رانک  یناسآ  هب  ار  وا  دـنناوتن  .دـشاب  یا  هنزو یناھج ، تالدابم 

یروشک اب  دنھاوخب  رگا  دننک  یم لابند  دنراد و  رایتخا  رد  مھ  ار  ایند  رابکتـسا  رامعتـسا و  هنافـسأتم  و  دـنراد -  یتردـق  دنتـسھ و  هتفرـشیپ  یداصتقا  ظاحل  زا  هک  ییاھروشک  زورما 

لخاد رد  دراد ، مزال  روشک  هک  یزیچ  نآ  ینعی  روشک ، کی  لقتسم  داصتقا  .دننک  یم لیمحت  روشک  نآ  هب  ار  یدراوم  دنشاب ، هتـشاد  یراکمھ  دتـس و  داد و  دننک و  هلدابم  ار  ییالاک 

رد هک  تسین  یـسک  طقف  مھ  رگراک  .دـننادب  ناشدوخ  ینادـجو  ینید و  یناسنا و  هفیظو  ار  راک  روشک ، نارگراک  دـننک و  راک  همھ  روشک ، یاھ  هناخراک دـشاب ؛ نیمأـت  لـباق  روشک 

.دنرگراک مھ  اھنیا  قّقحم ، کی  رکتبم و  کی  ّملعم ، کی  دنمرنھ ، کی  هدنسیون ، کی  .تسا  رگراک  کی  دھد ، یم ماجنا  تکلمم  نیا  رد  دیفمراک  کی  هک  سکرھ  .تسا  هناخراک 

اھوزاب نآ  رگا  هک  دنزادنا ؛ یمراک هب  ار  اھ  هناخراک یاھخرچ  نیا  هک  یدـنمتردق  اناوت و  یاھ  هجنپ اھوزاب و  نآ  هب  دـسر  هچ  دـشاب ؛ رگراک  یـسک  هک  تسا  راختفا  .تسا  راختفا  یرگراک 

.دوب دھاوخ  هایس  شراگزور  دوش ، راچد  یعضو  نینچ  هب  هک  یتلم داتفا و  دھاوخن  راک  هب  اھخرچ  نآ  دنشابن ،

هب اما  مینک ؛ یداصتقا  لالقتسا  یاّعدا  زورما  میناوت  یم هتبلا  .مینک  شالت  دیاب  .تسارتلکشم  هک  تسا  نامھ  نیا  منک  یم ضرع  نم  هنای ؟ میا  هدیسر یداصتقا  لالقتسا  هب  ام  الاح 

تمحر ادخ  هنقتاف ؛» ًالمع  لمع  ءرما  هَّللا  محر  : » دومرف .دھد  ماجنا  بوخ  دراد ، هدھع  هب  هک  ار  یراک  رھ  سک ، رھ  روشک ، رد  هک  نیا ًالّوا  دراد : طرـش  دـنچ  نیا ، .اھطورـش  اھطرش و 

ییاج رگا  دیناخرچ ، یم ار  خرچ  کی  رگا  دینک ، یم تفس  دینادرگ و  یم ار  چیپ  کی  رگا  امش  .دھد  ماجنا  بوخ  دھد ؛ ماجنا  نقتم  مکحمار و  نآ  دھد و  ماجنا  یراک  هک  ار  یسک  نآ  دنک 

نارامیب هب  ناتـسرامیب  رد  رگا  دیھد ، یم سرد  سالک  ِرـس  رگا  دیـسیون ، یم ار  یباتک  رگا  دـینک ، یم پاچ  ار  یباتک  رگا  دـینک ، یم یراکـسیرگ  ار  ینیـشام  رگا  دـینز ، یم هیخب  کی 

لیصحت و لوغـشم  رگا  دیتسھ ، یناحور  رگا  دیقّقحم ، رگا  دیا ، هدنـسیون رگا  دیا ، هدنیوگرگا دیتسھ ، ناتدوخ  مدرم  یرھـش  رباعم  ندرکزیمت  لوغـشم  یرادرھـش  رد  رگا  دیـسر ، یم

هک رھ  دیتسھ و  هچ  رھ  دیراگن ؛ همانزور  رگا  دیتسھ ، سیون  ناتـساد  رگا  دیزاسملیف ، رگا  دیلوغـشم ، رنھ  راک  رد  رگا  دیتسھ ، هسردـم  ای  هاگـشناد  رد  رگا  دـیتسھ ، ندـناوخ  سرد 

یطیارـش زا  یکی  نیا ، .دیراذگن  مک  و  دیھد ، ماجنا  مکحم  دیھد ، ماجنا  لماک  دیھد ، ماجنا  تسرد  دـیھد ، یم ماجنا  هک  ار  یراک  دـینک  یعـس  دـیاب  دـینک ، یم راک  اج  رھ  دـیتسھ و 

.میسر یم یداصتقا  لالقتسا  هبام  دوش ، قّقحم  رگا  هک  تسا 

نیمھ زا  تلم و  نیمھ  هیاس  رد  مھ  لوپ  نآ  هدمآ ، تسد  هب روشک  نیمھ  زا  مھ  لوپ  نآ  نوچ  دنـشابن ؛ ناشدوخ  رکف  هب  طقف  دـنراد ، تاناکما  لوپ و  هک  یناسک  تسا  نیا  مود  طرش 

زا دوش ؟ یم یزیچ  نینچ رگم  متـسین ؟» تلمو  تلود  یاھکمک  تامدخ و  نوھرم  مدوخ ، ِندشرادلوپ  رد  مراد و  لوپ  نم   » دیوگب دناوت  یم یـسک  هچ  .تسا  هدمآ  تسد  هب کاخ  بآ و 

ناکما لوپ و  هک  یناسک .دوش  یم رادـلوپ  ًافداصت  رفن  کی دـننک ؛ یم راک  رفن  نارازھ  .دـیآ  یم تسد  هب هّرمزور  شالت  یگدـنز و  نیمھ  رد  لوپ  دـنزیر ! یمن لوپ  ناسنا  یارب  هک  نامـسآ 

نم هب  ردقچ  راک  نیا هک  شابن  نیارکف  هب  طقف  یزادرپب ، یراک  هب  ینک و  یراذگ  هیامرس ییاج  رد  یھاوخ  یم رگا  امش  .دننکن  فرصم  ناشدوخ  هدافتـسا  یارب  طقف  ار  لوپ  نیا  دنراد ،

رد .دینکن  هدیاف  یب یراذگ  هیامرـس .دینکن  رـضم  یراذگ  هیامرـس .دینکب  مھ  ار  ناتروشک  هظحالم  مییوگ  یم .دینکن  ار  ناتدوخ  صخـش  هظحالم  چیھ  مییوگ  یمن ام  دناسر ؟ یم دوس 

.دنشاب هتشاد  تیلوؤسم  ساسحا  ینید و  نادجو  دنراد ، تاناکما  لوپ و  هک  یناسک .دینکن  یراذگ  هیامرس درب  یمن شیپ  هب  ار  تکلمم  نآ ، دیلوت  هک  یراک 

ییاھنآ هچ  دراد ؛ دوجو  ام  روشک  رد  هک  ییاھ  هناخراک تسا  بوخ  هچ  منک  یم ضرع  نم  .دـشاب  هتـشاد دوجو  راکتبا  روشک ، یداصتقا  شالت  راک و  طـیحمرد  هک  تسا  نیا  رگید  طرش 

یارب ار  ناشدـمآرد  زا  رادـقم  کی  تسا -  مدرمدوخ  لام  مدرمرایتخارد و  یدـیلوت  یاھدـحاو  زا  یدایز  دادـعت  زورما  تسا -  مدرم  رایتخا  رد  هک  ییاـھنآ  هچ  تسا و  تلود  راـیتخا  رد  هک 

دای وا  زا  ام  دنکب و  یقیقحت  ایند  رگید  هشوگ  کی  رد  ای  اپورا ، رد  یرگید  هک  مینیشنب  دیاب  ام  ارچ  .دننک  فرص  ناشیدیلوت  یالاک  هب  ندیـشخب  ّتیفیک  یارب  راک و  دربشیپ  یارب  قیقحت ،

ّتیمک ّتیفیک و  ظاحل  زا  ار  دیلوت  دنربب ، ولج  ار  تعنـص  دنربب ، ولج  ار  دـیلوت  دـننک ، راکتبا  دـننک ، تاقیقحت  دـیاب  سپ  میمھف !؟ یم رتمک  ام  رگم  میتسھ !؟ اھنآ  زا  رتمک  ام  رگم  میریگب !؟

.یروآون نتشاد و  راکتبا  طرش ؛ کی  مھ  نیا  .دنربب  الاب 
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تلود رایتخا  رد  هک  ییاھ  نآ هچ  دراد ؛ دوجو  ام  روشک  رد  هک  ییاھ  هناخراک تسا  بوخ  هچ  منک  یم ضرع  نم  .دـشاب  هتـشاد  دوجو  راـکتبا  روشک ، یداـصتقا  شـالت  راـک و  طـیحم  رد 
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دربشیپ یارب  قیقحت ، یارب  ار  ناشدمآرد  زا  رادقم  کی  تسا  مدرم  دوخ  لام  مدرم و  رایتخا  رد  یدـیلوت  یاھدـحاو  زا  یدایز  دادـعت  زورما  تسا  مدرم  رایتخا  رد  هک  ییاھ  نآ هچ  تسا و 

ام رگم  میریگب !؟ دای  وا  زا  ام  دنکب و  یقیقحت  ایند  رگید  ی  هشوگ کی  رد  ای  اپورا ، رد  یرگید  هک  مینیـشنب  دـیاب  ام  ارچ  .دـننک  فرـص  ناشیدـیلوت  یالاک  هب  ندیـشخب  ّتیفیک  یارب  راک و 

مھ نیا  .دنربب  الاب  ّتیمک  ّتیفیک و  ظاحل  زا  ار  دیلوت  دنربب ، ولج  ار  تعنص  دنربب ، ولج  ار  دیلوت  دننک ، راکتبا  دننک ، تاقیقحت  دیاب  سپ  میمھف !؟ یم رتمک  ام  رگم  میتسھ !؟ اھ  نآ زا  رتمک 

.یروآون نتشاد و  راکتبا  طرش ؛ کی 

لمع ًاعقاو  دیاب  نادیم  نیا  رد  .دشابن  اّعدا  طقف  .دـننک  جایتحا  ساسحا  نآ  هب  دـنادرگب و  امـش  فرط  هب  ار  اھمـشچ  هک  دـینک  هضرع  ناھج  حطـس  رد  رـشب  ِتساوخ  رازاب  هب  ار  یزیچ 

نیرّکفتم و هب  هیکت  تلود  .دـننک  راک  تلود  یارب  دـنیایب و  اھھاگـشناد  نیرّکفتم  .دـنیایب  روشک  داصتقا  کمک  هب  روشک  یملع  یاھ  هاگتـسد دـعب ، .تسا  طرـش  کـی  مھ  نیا  .دـشاب 

دنیوگ یم یزیچ  زورما  .تسا  نیمھ  هشیمھ  هتفگ ، یزیچ  هک  ییاپورا  رّکفتم  نالف  فرح  قیقحت و  هک  دننکن  مھ  لایخ  .دنناوخ  یم سرد  دنتـسھ و  اھھاگـشناد  رد  هک  دنک  ییاملع 

، دـنتفگ اھ  یبرغ هچرھ  میا  هدرک تداع  ام  ارچ  .دـنز  یم یرگید  فرح  دـنک و  یم لطاب  ار  فرح  نآ  دـیآ و  یم رگید  ملاع  رفن  کی  رگید ، لاس  جـنپ  رگید ، لاـس  هد  رگید ، لاـس  تسیب  و 

نیمزرس عاضوا  اب  هک  ار  هچنآ  دیاب  ام  روشک  نانادداصتقا  .دینک  ادیپ  ار  شتسرد  دیاب  امش  میریذپب !؟ مینک و  شوگ  اھ  نآ زا  میراذگب و  تسد  یور  تسد  مینک و  لوبق  طرـش  دیق و  یب

یداصتقا دیدج  یاھحرط  ّهللا  دمحب  مینیب  یم ام  زورما  دش ، راھظا  اجنیا  هک  روط  نیمھ .دننک  ادیپ  تسام ، یداصتقا  لئاسم  اب  بسانتم  ام و  تکلمم  تایـصوصخ  اب  ام ، دـیاقع  اب  ام ،

تشاد و دـھاوخ  یبوخ  نیریـش و  جـیاتن  هدـنیآ  رد  ّهللا  ءاش  نإ  دـننک  یم نایب  اھ  نآ نیلوئـسم  هک  روط  نآ یداصتقا  یاھحرط  نیا  .تسا  نایرج  رد  روشک  نیلوئـسم  تلود و  فرط  زا 

رثا ناش  یـصخش یگدـنز  رد  ًاروف  سنج  کی  ندـش  نارگ  هک  دـمآرد ، مک ریقف و  مورحم و  یاھرـشق  هک  منک  ضرع  مھاوخ  یم ار  نیا  نم  اـما  .دـسرب  رتدوز  هدـنیآ ، نآ  هک  میراودـیما 

ناشرایتخا رد  دـیلوت  راک و  هک  یناسک  یداصتقا و  فلتخم  یاھـشخب  یداصتقا و  لئاسم  نیلوئـسم  ات  مینک  یم ضرع  ار  نیا  .دـنریگ  رارق  شـشوپ  تیامح و  تحت  دـیاب  دراذـگ ، یم

دناوتب تلم  نیا  ّهللا  ءاش  نإ  ات  دنوش ، کمک  یوحن  هب  اھدمآرد ، مک  نیمورحم و  نیفعـضتسم و  حالطـصا  هب ریذـپ و  بیـسآ یاھرـشق  نیا  دـننک و  رکف  تسرد  ایاضق  نیا  یور  تسا ،

.یداصتقا لالقتسا  دوش  یم نیا  .دنک  افوکش  ار  داصتقا 

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

مینیب یم ام  هک  هچنآ  بسح  هب  شدوخ  هک  ییاقآ  نآ  .دزاس  دیماان  هزرابم  زا  دیامن و  فرـصنم  مالـسا  هار  زا  دنک ؛ 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 هرخآلا  ایندلا و  رـسخ  ناریا  تلم   » هک دسیون  یم دراد  یمرب تسا ، هرخآلا  ایندلا و  رـسخ 

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

زا ایند  رد  یدنلبرس  تماھش و  تعاجش 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 ؛

رسخ ادخ ، هار  قشاع  نید و  ی  هتخاب لد درم  نز و  نیا  ام ، نمؤم  یاھ  هداوناخ نیا  ام ، ناناوج  نیا  تسا !؟ هرخآلا  ایندلا و  رسخ  دھن ، ماگ  یگدازآ  ی  هداج رد  دراذگب و  شیامن  هب  دوخ 

مھ ناشترخآ  تبکن ؛ یایند  ناشایند ، .ترخآ  هن  دنراد ، ایند  هن  .تسا  هرخآلا  ایندلا و  رسخ  ًاتقیقح  دیوگ ، یم ار  نیا  هک  یسک  دنا ! هرخآلا ایندلا و  رسخ  ناشدوخ  دنا !؟ هرخآلا ایندلا و 

مدرم نامیا  هکنیا  یارب  دننک ؛ لزلزتم  ار  مدرم  هکنیا  یارب  دننک ؟ یم شخپ  هچ  یارب  .دننک  یم مھ  شخپ  دننز و  یم ار  اھفرح  نیا  مدرم  هب  تبـسن  .تسا  یھلا  باذع  رھق و  کشالب ،

.تسوا ررض  هب  یگنھرف  لالقتسا  تسوا ؛ ررض  هب  یسایس  لالقتسا  تسوا ، ررض  هب  یداصتقا  لالقتسا  هک  ینمشد  نامھ  راک  تسیک ؟ راک  نیا ، .دننک  ضوع  ار 

1370/03/26 جح میظع  هرگنک  هب  مایپ 

دوخ یارب  دیاب  هک  یتشونرس  اب  زین  دوخ و  خیرات  اب  تسا  یمالسا  تما  دنویپ  ی  هلأسم دوش ، هدیشیدنا  نآ  هب  ناکم  نامز و  نیا  رد  صوصخب  تسا  هتسیاش  هک  یی  هلئـسم نیمود 

ریاخذ رب  طلست  .تسا  هتشاد  نآ  ندرپس  یشومارف  هب  نتخاس و  شودخم  رب  تمھ  اقیرفآ ، ایسآ و  هب  دورو  ماگنھ  زا  رامعتـسا  هک  تسا  یزیچ  یمالـسا  تما  ی  هتـشذگ .دنز  مقر 

نیا هب  یدالیم  مھدجھ  نرق  رخاوا  زا  میقتسم ، ریغ  میقتسم و  نارگرامعتسا ، فدھ  هک  ناملسم  یاھتلم  تشونرـس  نتفرگ  تسد  هب  یمالـسا و  یاھروشک  رد  یناسنا  ّیدام و 

گنھرف و هنوگ  نیدـب دـنوش و  عطقنم  ًالماک  هوکـشرُپ  ی  هتـشذگ زا  اھ  نآ دوش و  هتـسکش  ناملـسم  للم  تیـصخش  رورغ و  ساسحا  هک  درک  یم باجیا  یعیبط  روط  هب  هدوب  فرط 

یاھروشک رد  دبتـسم  دساف و  یاھتموکح  طلـست  هک  یدعاسم  ًالماک  ی  هنیمز رد  هلیح ، نیا  .دنوش و  یرامعتـسا  میلاعت  برغ و  گنھرف  شریذـپ  ی  هدامآ هدرک ، اھر  ار  دوخ  قالخا 

یداصتقا یسایس و  ی  هطلس نیمأت  یارب  ناملسم  للم  نایم  رد  ار  نآ  جاور  رامعتسا  هک  یمیھافم  ی  همھ یبرغ و  مجاھم  گنھرف  لیس  داتفا و  رگراک  دوب ، هدروآ  مھارف  یمالسا 

نارگتراغ یارب  یعدار  عنام و  یب هدرتسگ و  ی  هرفس هب  هرسکی  یمالـسا  یاھروشک  لاس ، تسیود  لوط  رد  هک  دش  نآ  هجیتن  داتفا و  هار  هب  درمـش ، یم یرورـض  اھتلم  نآ  رب  دوخ 

تاسدقم ریقحت  نیطسلف و  دننام  یمالسا  روشک  کی  لماک  فرـصت  ّیتح  نابز و  ای  طخ  رییغت  ینیمزریز و  یاھتورث  تیکلام  ات  هتفرگ ، میقتـسم  تیمکاح  زا  نانآ  دش و  لیدبت  یبرغ 

تـسا یگنھرف  یملع و  دـشر  نآ ، ی  هـلمج زا  هـک  یگنھرف  یداـصتقا و  یـسایس و  لالقتـسا  تاـکرب  ی  هـمھ زا  ار  نیملـسم  دـنتفر و  شیپ  اـھروشک  نـیا  رد  هریغ ، یمالـسا و 

.دنتشادزاب

1369/01/10 نارھت ی  هعمج زامن  یاھ  هبطخ

نیا .دنک  یم نیمأت  نیمضت و  ار  دوخ  تیعبات  تحت  تلم  لماک  لالقتسا  یمالسا ، یروھمج  تموکح  هک  تفگ  درک و  تفلاخم  مالعا  دوب و  فلاخم  مالسا  کرتشم ، تایـصوصخ  نیا  اب 

هب اھتردق  زا  لقتسم  ار  یتموکح  هک  درکن  افتکا  نیا  هب  یمالسا ، یروھمج  ینعی  .تسا  یگنھرف  لالقتسا  همھ ، زا  رتالاب  یداصتقا و  یسایس و  لالقتسا  لماش  لماک ، لالقتـسا 

یتموکح ینعی  دـننک ؛ لقتـسم  ار  ناشدوخ  یـسایس  ماظن  هک  تسا  نیمھ  اھ  نآ لالقتـسا  لوا  مدـق  دنـسر ، یم لالقتـسا  هب  هک  ییاھروشک  .تسا  لوا  مدـق  نیا  درواـیب ؛ دوجو 

رت بایرید رت و  لکشم یسایس  لالقتسا  زا  یداصتقا ، لالقتسا  .دنکب  تکرح  یداصتقا  لالقتـسا  تھج  رد  هک  درکن  افتکا  مھ  نیا  هب  .دنروآ  دوجو  هب  هناگیب  یاھتردق  ذوفن  زا  لقتـسم 

، دورب یداصتقا  لالقتـسا  تمـس  هب  دـھاوخب  یروشک  رگا  .درک  عطق  ار  هناگیب  یاھتلود  اھتردـق و  یداصتقا  ی  هطلـس ذوفن و  یاھ  هتـشر دوش  یمن یناـسآ  هب  هک  دـینیب  یم .تسا 

یبالقنا و یاھروشک  .دراد  رگید  یاھزیچ  زا  یرایـسب  یللملا و  نیب ینف  یملع و  یاھ  یراکمھ صـصخت ، شناد ، ناوارف ، تاناکما  ازدـمآرد ، عبانم  دـمآراک ، یناسنا  یورین  هب  جایتحا 

.دنرسدرد تمحز و  راچد  یداصتقا ، لالقتسا  رازبا  تامدقم و  نیا  ی  همھ ندروآ  تسد  هب  یارب  دنسر ، یم لالقتسا  هب  هزات  هک  ییاھروشک 

صوصخب برغ و  هب  ی  هتـسباو ًالماک  داصتقا  کی  هتـسباو ، یاھتموکح  طلـست  بالقنا ، زا  لـبق  هک  تسا  تسرد  .درک  تکرح  یداـصتقا  لالقتـسا  تھج  رد  لوا ، تعاـس  زا  اـم  روشک 

.مینک تکرح  یداصتقا  لالقتسا  تھج  رد  میتسناوت  ام  دش و  هدیرب  اھ  هتشر نیا  اما  دوب ؛ یراوشد  رایسب  راک  اھ  هتشر نیا  ندیرب  دوب و  هداد  دشر  روشک  نیا  رد  ار  اکیرما 

نیا رد  دنناوت  یم هک  یناسک  دنیامن و  شالت  دیاب  ناصصختم  دنناوخب ، سرد  دیاب  ناناوج  دننک ، راک  دیاب  مدرم  میراد و  هلـصاف  زونھ  لماک ، یداصتقا  لالقتـسا  کی  هب  ندیـسر  ات  هتبلا 

ناگناگیب هب  روشک  کی  داصتقا  یاھ  هتشر یتقو  .تسا  یتایح  ترورض  کی  یداصتقا  لالقتـسا  روشک ، کی  یارب.دنھد  ماجنا  دیاب  ار  نآ  یکمک  هنوگرھ  دننک  کمک  یلم  مھم  دوصقم 

.دوب دھاوخ  یرگید  تسد  رد  رایتخا  سپ  تسا ؛ لصو  رگید  ییاج  هب  رکیپ  نیا  ی  هیذغت تایح و  گر  هک  تسا  نیا  شیانعم  دشاب ، لصو 

هکلب لاس  هد  ات  درک ، بالقنا  نیچ  هک  یتقو ًالثم  .دـندرک  یم هدافتـسا  یقرـش  یاھتردـق  اھتلود و  زا  اھ  نیا .دـندوب  قرـش  هب  لـیامتم  رـصاعم ، نرق  رد  یبـالقنا  یاـھروشک  رتشیب 

روشک نآ  هب  سانشراک  صصختم و  درک و  یم ینف  یداصتقا و  کمک  نیچ  هب  دوب  ماگ  شیپ یتسیلایـسوس  بالقنا  رد  دش و  یم بوسحم  وا  گرزب  ردارب  هک  یوروش  روشک  رتشیب ،

تلم دنمورین  ی  هدارا هب  طقف  دوخ ، یداصتقا  یگتـسباو  دنویپ و  یاھ  هتـشر ندیرب  یارب  یمالـسا ، یروھمج  اما  .دـندوب  هنوگ  نیمھ مھ  یتسینومک  یاھروشک  ریاس  .داتـسرف  یم

تھج نیمھ  رد  اھیزیر  هماـنرب ّهللا  دـمحب  دور و  یم شیپ  مھزاـب  تفر و  شیپ  اـم  تلم  یداـصتقا ، لالقتـسا  هار  رد  سپ ، .تسھ  دوب و  یکتم  ناـیناریا  ناـشخرد  دادعتـسا  شیوخ و 

.دنکب مھ  دیاب  دنک و  یم تکرح 

1369/01/04 دھشم نویناحور  بالط و  الضف و  عمج  رد  تانایب 

هک ییاھ  نآ دنک و  شخپ  دسیونب و  ذـغاک  یور  دوب  یھاوخبلد  دـندرک و  یمن لمع  مھ  همھ  هزات  هک  ار  ضحم  ِیدرف  روما  هک  دوب  نیا  هتـشذگ ، رد  یناحور  کی  ذوفن  ی  هبترم یلعا  زا 

یاھ هاگتـسد مامت  رب  هک  تسا  تیناحور  زورما ، اجک ؟ تسھ ، زورما  هکنآ  اجک ، نیا  .دـننک  لمع  نآ  زا  یـشخب  هب  ای  همھ و  هب  میتسھ ، اقآ  نآ  دـلقم  ام  دـنیوگب  تساوخ  یم ناشلد 
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طبترم تالاقم 

یراصنا هداز  یقت دمحم  هدنسیون :  یداصتقا  لالقتسا  یسایس و  لالقتسا 

، تایصوصخ نالف  اب  تعنص  شخب  رد  امش  ًالثم  هک  دیوگب  یربھر  ماقم  ینعی  دراذگب  دیاب  وا  ار  روشک  یاھتـسایس  هک  یناحور  صخـش  نآ  رگا  زورما ، .تسا  فرـشم  روشک  یداصتقا 

یزرواشک تمـس  هب  ار  تکلمم  دـناوت  یم یناحور  یراذـگ  تسایـس زورما ، .درک  دـھاوخن  یراذـگ  هیامرـس لایر  کی  شخب ، نآ  رد  تلود  دـینک ، یراذـگ  هیامرـس لایر  کی  دـیرادن  قح 

یداصتقا دوکر  تمس  هب  ای  دھد ، قوس  یداصتقا  ییافوکش  لالقتسا و  ییافکدوخ و  تمس  هب  ای  دناشکب ، یگتسباو  تمس  هب  هدرکن  یادخ  دناشکب ، یتعنص  تمس  هب  دناشکب ،

.تسا هدرک  توافت  ردق  نیا هیملع ، یاھ  هزوح امش و  راک  ی  هعس تسا ؟ هسیاقم  لباق  ًالصا  اجک ؟ نآ  اجک ، نیا  .دناشکب 

1368/09/15 مدرم فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

زا تلم ، کی  رگا  .دوش  یمن نیمأت  یگنھرف  لالقتـسا  اب  زج  تلم  کی  لالقتـسا  هک  دـننادب  تفرعم  ملع و  داوس و  زا  رادروخرب  گنھرفاب و  یاھرـشق  ًاصوصخم  روشک و  مدرم  ی  همھ

تلم نیا  نایم  رد  ناگناگیب  نانمشد و  یاھرواب  دیاقع و  قالخا و  گنھرف و  اما  دسرب ، لماک  ییافکدوخ  هب  مھ  یداصتقا  ظاحل  زا  دشابن و  گرزب  یاھتردق  ریثأت  تحت  یـسایس  ظاحل 

.دنک لالقتسا  یاعدا  دناوت  یمن تلم  نیا  دنکب ، دشر  دشاب و  هتشاد  جاور 

هانگ و یب یاھناسنا  یارب  ار  تفرعم  قالخا و  تساخرب و  تسـشن و  یگدـنز و  تیفیک  شـشوپ و  سابل و  یگنوگچ  اـھ  نآ هک  تسا  یی  هدـع تسد  گـنھرف  ی  هتـشررس اـیند ، رد 

تلم نیا  دنک ، ظفح  ناگناگیب  ی  هتخادرپ هتخاس و  ِیگنھرف  مومـسم  جوم  تیارـس  زا  ار  دوخ  دناوتب  یتلم  رگا  .دننک  یم قشمرـس  نییعت  دـننز و  یم مقر  ملاع  رـساترس  رد  ربخ  یب

یسایس و ی  هنابلط لالقتسا یاھشالت  هک  تسا  یتلم  تسا ؛ ریسا  هتـسباو و  یتلم  تلم ، نیا  دریگب ، رارق  هناگیب  گنھرف  ی  هبلغ ریثأت  تحت  دناوتن و  رگا  اما  دوب ؛ دھاوخ  لقتـسم 

.دنراد رایتخا  تسد و  رد  ار  گنھرف  ی  هتشررس هک  دوب  دھاوخ  یناسک  ریثأت  تحت  زین  وا  یداصتقا 

1368/09/01 روشک رسارس  مدرم  فلتخم  راشقا  نالوئسم و  هعمج و  ی  همئا رادید  رد  تانایب 

ییانـشآ اب  نینچمھ  دنراد و  لالقتـسا  یدازآ و  تھج  رد  مدرم  ی  همھ هک  یتدحو  اب  زین  دوش و  یم لامعا  نآ  رب  هک  یتیریدم  ّتوق  اب  دوخ و  شالت  راکتبا و  اب  جـیردتب ، تلم  نیا  دـیاب 

زا هک  ییاھروشک  .تسا  یسایس  لالقتسا  یداصتقا ، لالقتسا  نیا  ی  همدقم هتبلا ، .دورب  یداصتقا  لماک  لالقتسا  یدازآ و  فرط  هب  نمشد ، یتاغیلبت  یاھدنفرت  هئطوت و  هب  اھ  نآ

یسایس یدازآ  لالقتسا و  ام ، تکلمم  رد  ّهللا  دمحب  .دندروآ  تسد  هب  ار  یداصتقا  لالقتسا  یدازآ و  هک  دنرادن  هزیگنا  ًالـصا  دوب و  دنھاوخن  رداق  دنتـسھ ، هتـسباو  یـسایس  ظاحل 

نیا رد  .هعماج  زا  یبرغ  دساف  طحنم و  گنھرف  یاھ  هناشن درط  اب  لقتسم  گنھرف  مھ  نآ  تسا ؛ یگنھرف  لالقتـسا  همھ  زا  رتالاب  یداصتقا و  لالقتـسا  نآ ، ی  هلابند هک  دراد  دوجو 

.میرذگ یم ًالعف  هک  تسا  یدایز  یاھثحب  اھفرح و  هراب ،

1368/05/12 یناجنسفر یمشاھ نیملسملاو  مالسالا  تجح یروھمج  تسایر  ی  هرود نیلوا  مکح  ذیفنت 

مدرم و اب  طابترا  رد  کولـس  نسح  ادـخ و  دای  موادـت  اوقت و  تیاعر  هب  تشاد ، دـنھاوخ  ار  ناشیا  اب  یراکمھ  قیفوت  روشک  ی  هرادا رد  هک  ار  یناـسک  مرتحم و  روھمج  سیئر ناـیاپ ، رد 

یگنھرف یداصتقا و  یسایس و  لالقتسا  مالسا و  تمظع  تزع و  تیاعر  دنشاب و  یم نآ  ی  هنحص رد  هشیمھ  ِنازابرس  بالقنا و  نابحاص  هک  مورحم  فیعـض و  یاھرـشق  صوصخب 

لماک نانیمطا  دیما و  میامن و  یم توعد  قیال  زوسلد و  نیلوئسم  نیا  زا  لماک  تیامح  یراکمھ و  هب  زین  ار  زیزع  تلم  منک و  یم هیـصوت  یجراخ  طباور  میظنت  رد  یمالـسا  یروھمج 

هب تسناوت  دـھاوخ  گرزب  تلم  نیا  روما ، نایرجم  هب  کـمک  یراـکمھ و  رد  مدرم  راـشقا  ی  همھ یمومع  تکرح  نیلوئـسم و  ی  هناـصلخم شـالت  تلم و  ی  هملک تدـحو  اـب  هک  مراد 

«. قیفّوتلا ّیلو  ّهنا   » .دزورفارب ناھج  فعضتسم  یاھتلم  ی  همھ لد  رد  ار  دیما  غورف  دشکب و  یماکان  هب  ار  دیلپ  نانمشد  ی  هنیک دبای و  تسد  دوخ  گرزب  یاھوزرآ  ی  همھ
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