
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.

40f62c4eb79a8aa1dacdeff4493198287e8f33683cb9161c928ff316fa7c3e5c

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



 [ پا چـ تشگزاب ]  | [ ] 

1 هلاقم :  دادعت   ، 20 شیف :  دادعت  یملع -  عماج  هشقن 

1393/07/30 ناوج ناگبخن  یلم  شیامھ  نیمتشھ  رد  ناگدننک  تکرش رادید  رد  تانایب 

کی روشک  ىاھ  هاگـشناد ى  هعومجم رد  ىتسیاب  ام  .دـنک  ّنیعم  ار  فلتخم  ىاـھ  هاگتـسد فیلکت  دـناوتیم  دـش -  رـشتنم  دـش و  نیودـت  هللادـمحب  هک  ىملع -  عماـج  ى  هشقن نیا 

.رگیدکی لّمکم  ازفا و  مھ همھ  و  زاین ، دروم  ىاھشخب  ى  همھ رد  داعبا و  ى  همھ رد  ملع  دیلوت  میظع  ى  هکبش کی  ىعقاو ، ىانعم  هب  میشاب ؛ دھاش  ار  ىملع  لماک  ى  هریجنز

1393/06/29 « یروانف ملع و   » یلک یاھ  تسایس غالبا 

میحرلا نمحرلا  مسب هللا 

( یروانف تاقیقحت و  یلاع ، شزومآ  ماظن   ) یروانف ملع و  یلک  یاھ  تسایس

...

: رب دیک  أت اب  یملع  ییافوکش  زادنا و  مشچ دنس  فادھا  هب  یبایتسد  روظنم  هب  روشک  یتاقیقحت  یشزومآ و  ماظن  راتخاس  درکلمع و  یزاس  هنیھب  - ٢

عماج هشقن  یزاسدمآزور  اھ و  صخاش رمتسم  ءاقترا  یروانف و  ملع و  هزوح  رد  یدربھار  تراظن  یزیر و  همانرب  یراذگتسایس ، رد  یشخب  ماجسنا  شھوژپ و  شناد و  تیریدم  - ٢-١

.ناھج هقطنم و  رد  ینف  یملع و  تالوحت  هب  هجوت  اب  روشک  یملع 

1393/06/29 « یروانف ملع و   » یلک یاھ  تسایس غالبا 

میحرلا نمحرلا  مسب هللا 

( یروانف تاقیقحت و  یلاع ، شزومآ  ماظن   ) یروانف ملع و  یلک  یاھ  تسایس

...

: رب دیکأت  اب  اھ  شخب ریاس  اب  یروانف  تاقیقحت و  یلاع ، شزومآ  ماظن  نایم  طابترا  رد  لوحت  داجیا  - ۵

...

.لاغتشا دیلوت و  یاھزاین  روشک و  یملع  عماج  هشقن  اب  یلیصحت  یاھ  هتشر حوطس و  یزاس  بسانتم  لاغتشا و  اب  لیصحت  لباقتم  هطبار  میظنت  - ۴-۵

1393/04/11 اھ هاگشناد دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

ّهیھت ىملع  عماج  ى  هشقن ساسا  رب  ىملع  دنـس  نیدـنچ  .تسا  هتفرگ  رارق  مھ  لابقتـسا  دروم  دـندرک ، شرازگ  نم  هب  هک  روط  نآ دـش ؛ بیوصت  هللادـمحب  ىملع  عماـج  ى  هشقن

ى هشقن ىارجا  هک  ىا  هعومجم زا  ىملع  ىاھشخب  نیلوئـسم  زا  ىـضعب  هک  دش  هتفگ  ام  هب  و  تسا ؛ نیودت  لاح  رد  رگید  ىملع  دنـس  نیدنچ  و  هدش ، غالبا  هدش ، میظنت  هدش ،

هدوب روشک  رد  ىزاسراک  مھم و  قاّفتا  کی  نیا  تسا ؛ هداتفا  قاـّفتا  نیا  بخ ، .ناـشدوخ  ىاھـشخب  ىارب  دـننکیم  ىملع  دنـس  نیودـت  تساوخرد  دـنراد ، هدـھع  هب ار  ىملع  عماـج 

ىملع عماج  ى  هشقن ى  هعومجم هب  تبـسن  مھـس  ّتیلوئـسم و  اھّتیزم ، ساسا  رب  روشک  نوگانوگ  ىاھ  هاگـشناد ىارب  هک  تسا  نیا  دوشب ، دـناوتیم  راـک  نیا  لـّمکم  هچنآ  .تسا 

ى هژیو ىاھشخب  نآ  رد  دننادب و  روشک  ىملع  زادنا  مشچ گرزب  دنس  نیا  ى  هعومجم رد  ار  ناشدوخ  مھس  روشک ، فلتخم  ىاھ  هاگشناد روشک ، ربتعم  ىاھ  هاگشناد دوشب ؛ نییعت 

اھّتیزم ساسارب  ناوتیم  .دھدب  صیخشت  دنادب و  لودج  نیا  ندرک  رپ  رد  ار  شدوخ  مھس  ىھاگشناد  رھ  هک  دیایب  دوجو  هب ىلودج  کی  عومجم  رد  ىنعی  دننک ؛ راک  ناشدوخ  هب  طوبرم 

.تشاذگ هاگشناد  نآ  ى  هدھع هب ار  ىھاگشناد  رھ  مھس  درک و  میسقت  ار  اھ  هاگشناد اھدادعتسا ، و 

1392/11/30 « یتمواقم داصتقا   » یلک یاھ  تسایس غالبا 

، یداھج یدركیور  اب  یتمواقم  داصتقا  یلك  یاھ  تسایـس هلاس ، تسیب زادنا  مشچ دنـس  فادھا  هب  یبایتسد  یداصتقا و  تمواقم  یاھ  صخاش دوبھب  ایوپ و  دـشر  نیمأت  فدـھ  اب 

: ددرگ یم غالبا  ارگ  نورب ورشیپ و  از ، نورد دلوم ، زاس ، تصرف  ریذپ ، فاطعنا 

...

دیلوت و مھـس  شیازفا  روشك و  یناھج  هاگیاج  ءاقترا  روظنم  هب  یروآون  یلم  ماظن  یھدناماس  روشك و  یملع  عماج  هشقن  یارجا  یزاس و  هدایپ ناینب ، شناد  داصتقا  یزاتـشیپ   - ٢

.هقطنم رد  ناینب  شناد داصتقا  لوا  هبتر  هب  یبایتسد  ناینب و  شناد تامدخ  تالوصحم و  تارداص 

1392/09/19 یگنھرف بالقنا  یلاع  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

اجنیا ِتاّبوصم  یارجا  تنامـض  یارب  مھ  یـّصاخ  راكوزاس  كی  هك  مینك  ضرف  رگا  ةمعنواھبف ؛ دـینكیم ، نیودـت  ارجا  تنامـض  یارب  یراكوزاس  الاح  دوشب ؛ ارجا  یتسیاب  اجنیا  تاّبوصم 

، طبر یذ یاھ  هاگتسد نالوئـسم  مرتحم و  یارزو  و  تسا -  یراذگ  نوناق هب  جایتحا  هك  ییاھاجنآ  یراذگ -  نوناق یارب  هّننقم  ی  هّوق سیئر  روھمج و  سیئر  روضح  ِدوخ  دوشیمن ، نیودت 

دوب روشك  یملع  عماج  ی  هشقن دنـس  نیا  نیودت  اروش  گرزب  یاھراك  زا  یكی  ًاعقاو  هك  یملع -  عماج  ی  هشقن دییامرفب  ضرف  هك  یتقو  ینعی  دشاب ؛ ارجا  تنامـض  یانعم  هب  دـیاب 

یتسیاب ناشدوخ  مھـس  هب  مادك  رھ  ییارجا  یاھ  هاگتـسد دوشیم ، نیودت  تسا -  اھراك  وزج  نیا  هك  دش  نیودت  نآ  یارب  مھ  یبوخ  ییارجا  راكوزاس  دش و  یبوخ  رایـسب  راك  هك 

مھ نآ  یارب  دیاب  هك ]  - ] هدركادیپ مامتا  ای  تسا ]  ] مامتا هب  كیدزن  نآ  راك  مدینش  هك  یگنھرف -  یسدنھم  دنس  دینك  ضرف  ًالثم  ای  دریگب ؛ ماجنا  نیا  هكنیا  هب  دنشاب  هتـشاد  مامتھا 

هك دننادب  دّھعتم  ار  دوخ  شرورپ  شزومآ و  مرتحم  ریزو  هك  شرورپ  شزومآ و  یداینب  ّلوحت  دنس  ای  یمالسا ؛ هاگشناد  دنـس  ای  دنكادیپ ؛ قّقحت  هك  دوشب  ّهیھت  ًامتح  ییارجا  راكوزاس 

تنواعم بخ  ار  هلئسم  نیا  هك  تسا -  یّمھم  رایسب  دنـس  هك  مدرك  تكرـش  مھ  هدنب  دوخ  هسلج  نآ  رد  هك  روشك -  ناگبخن  یدربھار  دنـس  ای  دننك ؛ ییارجا  دننك و  یلمع  ار  نیا 

رارق  ] یزكرم هاگرارق  كی  ناونع  هب ار  هاگیاج  نیا  ام  هك  دنشاب  هتشاد  رواب  دننك و  لوبق  یگنھرف  یاھ  هاگتـسد اضعا و  دوخ  دیاب  هصالخ  و  دننك ؛ بیقعت  یتسیاب  روھمج  سیئر  مرتحم 

[. میداد

1392/07/17 ناوج ناگبخن  یلم  شیامھ  نیمتفھ  رد  ناگدننک  تکرش رادید  رد  تانایب 

مدیمھفن نم  دوشب ؛ هیھت  شناد  ی  هشقن هك  دندرك  هراشا  ناتـسود  زا  یكی  ًالثم  الاح  .دشن  نشور  هتكن  نم  یارب  ینعی  دراد ، مزال  حیـضوت  هك  دنتفگ  ناتـسود  مھ  تاكن  زا  یخرب 

.دنھدب حیضوت  دیاب  بخ  تسا ، نیا  رگا  هك  تسا ؟ رظن  دروم  یرگید  زیچ  هدش -  غالبا  هدش و  ّهیھت  نآ  دنس  هدش و  راك  نآ  یور  اھتّدم  هك  یملع -  عماج  ی  هشقن زا  ریغ  ایآ  هك 

1391/05/22 اھ هاگشناد دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

یملع عماج  ی  هشقن هدش  بجوم  ألخ  نیمھ  و  دراد -  دوجو  ییألخ  کی  اجنیا  نالا  .تسا  یروآون  ِیلم  ماظن  هب  هیـصوت  هتـشذگ -  یلیخ  مھ  تقو  ًارھاظ  رگید  نوچ  رخآ -  ی  هیـصوت

یاھحطـس رد  یا ، هریجنز یاھلماعت  اھتیلاعف ، زا  یا  هکبـش کی  زا  تسا  ترابع  هک  یروآون ، ِیلم  ماظن  ألخ  نیمھ  زا  تسا  ترابع  نآ  و  دوشن -  یتایلمع  دیاش  دـیاب و  هک  نانچنآ  مھ 

ِیلم ماظن  ناونع  هب  نیا  هک  دـیایب ، دوجو  هب  دـیاب  ینینچنیا  لماعت  کی  .یملع  طیحم  نوریب  هچ  یملع ، طیحم  نورد  رد  هچ  روشک ؛ یملع  یاھ  هاگتـسد نیب  درخ ، ینایم و  نـالک و 

نم رظن  هب  تسا و  یمزال  زیچ  کی  زورما  نیا  .دنک  تیادھ  دنک ، یبایزرا  دنک ، دصر  دنک ، تیریدـم  ار  یروآون  شناد و  نایرج  هک  نیا  زا  تسا  ترابع  مھ  شراک  دوش ؛ هتخانـش  یروآون 

.دننک رکف  هلئسم  نیا  هب  دیاب  ناریدم  نالوئسم و 

1390/02/14 روشک رسارس  ناملعم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 
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تسا یعرف  یاھراک  مھ  یضعب  تسا ، یساسا  کی و  ی  هجرد مھم و  یاھراک  یضعب  تسین ؛ دح  کی  رد  هتبلا  تسا -  یبوخ  یاھراک  دنتفگ ، مرتحم  ریزو  هک  یبلاطم  نیا  ی  همھ

یازجا عماج ، ی  هشقن نیا  ساسا  رب  .دـشاب  نامتـسد  رد  لوحت ، یارب  عماج  ی  هشقن .مینکب  میھاوخیم  راـک  هچ  دـینادب  دـینک ، صخـشم  ار  تھج  اـھتنم  دریگب ؛ ماـجنا  دـیاب  اـھنیا  - 

دینادیم دیزیریم ؛ بسانم  یاج  رد  گرزب و  نیمز  کی  رد  ار  مکحتـسم  یابیز  ِعماج  ِلماک  نامتخاس  کی  حرط  ناتنھذ  رد  امـش  .میروآ  یم دوجو  هب  رترید ، یکی  رتدوز ، یکی  ار ، نوگانوگ 

نکمم دنکیم ، هاگن  هک  یمدآ  .دیزاسیم  فرط  نآ  ار  رگید  ءزج  کی  یھاگ  فرط ، نیا  ار  نامتخاس  زا  یئزج  کی  یھاگ  .دـینکیم  عورـش  یا  هشوگ کی  زا  الاح  .دـینکب  دـیھاوخیم  راک  هچ 

نیا .تسا  عماج  ی  هشقن نآ  زا  یـشخب  ی  هدننک نیمأت یئزج ، رھ  .دینکیم  دـیراد  راک  هچ  دـینادیم  تسھ ، ناتنھذ  رد  هشقن  هک  امـش  اما  دـمآ ؛ دـھاوخ  رد  یزیچ  هچ  دـمھفن  تسا 

؛ دـیایب رد  بآ  زا  ضقانتم  تسا  نکمم  اھراک  دـشاب ، هتـشادن  دوجو  نالک  هاگن  لوحت ، نیا  رد  رگا  تشادـن ، دوجو  عماج  ی  هشقن رگا  .دیـشاب  هتـشاد  عماـج  ی  هشقن هک  تسا  یتقو 

.تسا لوا  طرش  عماج ، ی  هشقن نالک و  هاگن  سپ  .دیایب  دوجو  هب  یگرزب  یاھدوبمک  دشاب ، دئاز  دشاب ، یرارکت 

یاھراک زا  یخرب  نایرج  رد  هتفرگ -  ماجنا  یبوخ  یاھراک  یـسرد  یاھباتک  دروم  رد  هتبلا  .تسا  ملعم  ی  هلئـسم دوش ، تیاعر  دیاب  ًامتح  عماج  ی  هشقن نیا  رد  هک  یئاھزیچ  زا  یکی 

، اناد ملعم ، رگا  .داد  دـھاوخ  سرد  ملعم  ار  باتک  نکیل  دریگیم -  ماجنا  هَّللاءاش  نا هک  دریگب ، ماجنا  دـیاب  مھ  یئاھراک  هتبلا  میراد ؛ رارق  هتفرگ ، ماـجنا  یـسرد  یاـھباتک  رد  هک  یبوخ 

سیردت ندرک  او  رس  زا  یارب  دوب و  هلـصوح  یب هزیگنا و  یب دیماان ، ناوتان ، ملعم ، رگا  .دنکیم  لیمکت  ار  بلطم  وا  دشاب ، مھ  صقان  باتک  نآ  هچنانچ  دوب ، راکتبا  لھا  رکف و  لھا  زوسلد ،

.تسا ملعم  روحم ، .تسا  مھم  ملعم  سپ  .دیایب  زومآ  شناد ریگ  یتسرد  زیچ  تسین  مولعم  دشاب ، مھ  بوخ  ِباتک  رگا  تقو  نآ  درک ،

1389/07/27 مق مدرم  گرزب  عامتجا  رد  تانایب 

یراک نیمھ  تسا ؛ روشک  یملع  عماج  ی  هشقن تھج  رد  تکرح  ملع و  تفرشیپ  ی  هلئـسم دریگب ، رارق  هجوت  دروم  یتسیاب  ام  زورما  مزال  یاھراک  تسرھف  یارب  هک  یدعب  ی  هتکن

.دوش رت  هدنباتـش تکرح ، نیا  هَّللاءاش  نا .درک  شالت  رتشیب  یتسیاب  .تسا  هتفرگ  ماجنا  یبوخ  یاھتفرـشیپ  تسا ، هدرک  ادیپ  یرتھب  تکرح  هَّللادمحب  تسا  لاس  شـش  جنپ  هک 

.درک میھاوخ  تبحص  هیملع  ی  هزوح وضع  نارھاوخ  ناردارب و  ناتسود و  اب  هَّللاءاش  نا هراب  نیا  رد  هک  دریگب ؛ ماجنا  هیملع  یاھ  هزوح لخاد  رد  یرگید  ی  هدنباتش تکرح  تسا  مزال 

1389/07/14 ناوج ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

راك و ی  هنیمز هك  تسا  نیا  ناگبخن  یارب  تیاـمح  نیرتمھم  نم  رظن  هب  .منكیم  هدـھاشم  دـندرك ، مھ  ناتـسود  هك  یتاـنایب  نیمھ  رد  نم  ار  نیا  تسا ؟ هنوگچ  ناـگبخن  زا  تیاـمح 

یارب دیاب  یرازفا  تخـس تاناكما  .تسا  ون  یاھ  هار نتفر  دیدج و  یاھباب  ندوشگ  قلخ ، دـیلوت ، یرگن ، فرژ راك ، لابند  هب  هبخن  زغم  هبخن و  نھذ  .دوش  مھارف  اھنآ  یارب  راك  تامدـقم 

روشك یاھزاین  تھج  رد  دـیاب  شالت  نیا  هتبلا  .دـنك  شالت  راك و  دـناوتب  هبخن  ات  دوش  مھارف  دـیاب  یرازفا  مرن تاناكما  مھ  یرازفا ، تخـس تاناكما  مھ  یدراوم ، رد  .دوش  مھارف  اـھنیا 

یا یئاھن شرازگ  زونھ  نم  هتبلا  .هدش  هدید  عماج  ی  هشقن نیا  رد  هدرك و  تیاعر  ًالماك  ار  اھزاین  نیا  زا  یمھم  شخب  یملع ، عماج  ی  هشقن دندرك ، شرازگ  نم  هب  هك  روطنآ  .دشاب 

ام هب  ناضمر  هام  رادید  یوت  هك  زیزع  یاھناوج  زا  یـضعب  زا  منك  ركـشت  اج  نیمھ  نم  .تسھ  مھ  ینوگانوگ  تارظن  .دنتـسھ  راك  لابند  تیدـج  اب  ناتـسود  مرادـن ؛ عماج  ی  هشقن زا 

ار هصالخ  نآ  مناوتب  نم  هك  دوشب  هیھت  یا  هصالخ كی  متفگ  .دندروآ  دیروایب ؛ متفگ  نم  .میدرك  مھارف  لوئـسم  ی  هعومجم زا  لقتـسم  نامدوخ  ار  یملع  عماج  ی  هشقن ام  هك  دنتفگ 

مھ نم  دوخ  ار  هصالخ  نآ  اما  دننك ، یگدیسر  اجنآ  هك  میداتسرف  یگنھرف  بالقنا  یلاع  یاروش  ی  هناخریبد یارب  ار  هعومجم  ام  هتبلا  .دندروآ  دندرك و  هیھت  مھ  ار  هصالخ  نآ  .منیبب 

ی هشقن ام  اقآ  دنیوگیم  دننیـشن ، یم مھ  رود  ناوج  ات  دنچ  .مدنـسپ  یم نم  اھناوج  رد  ار  یزاورپدنلب  نیا  ار ، مامتھا  نیا  .منك  هاگن  ما  هدركن ادیپ  قیفوت  تصرف و  زونھ  هك  منیبب ؛ دـیاب 

تـسا نكمم  دـشاب -  عماج  ی  هشقن كی  هب  اـم  زاـین  یوگخـساپ  عماـج  ی  هشقن نآ  ًاـمتح  هك  میھدـیمن  لوق  هتبلا  .مینك  مھارف  میھاوخیم  ناـمدوخ  هاـگن  اـب  ار  روشك  یملع  عماـج 

.تسا باذج  بولطم و  یلیخ  ام  یارب  سفن  هب  دامتعا  نیا  تمھ ، نیا  یزاورپدنلب ، نیا  یخاتسگ ، نیا  اما  دشاب -  دودحم  ناشتاعالطا 

1389/06/14 اھ هاگشناد دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

نیمھ یکی  .منکیم  ضرع  ار  شا  هتکن ات  ود  طقف  تسین ، تقو  نوچ  اھتنم  تسا -  هچرتفد  کی  عقاو  رد  هک  مدرک -  تشاددای  اجنیا  یددـعتم  تاـکن  متـشاد ؛ یداـیز  یاـھ  هیـصوت نم 

غالبا یئاھن و  بیوصت  هب  کیدزن  هتفرگ و  ماجنا  شا  یئاھن یاـھراک  هناتخبـشوخ  دـنداد -  شرازگ  نم  هب  هک  روطنآ  روشک -  یملع  عماـج  ی  هشقن .تسا  یملع  ی  هشقن ی  هلئـسم

عماج ی  هشقن ًالوا  .دنـشاب  دـنبیاپ  مزتلم و  دـیاب  همھ  .درک  راک  دـیاب  نیا  یور  تقو  نآ  دریگب ، رارق  اھ  هاگـشناد رد  ام  ی  همھ رایتخا  رد  یملع  عماـج  ی  هشقن نیا  هچناـنچ  رگا  .تسا 

دوش هدایپ  یتایلمع و  دناوتب  یملع  عماج  ی  هشقن نیا  ات  دننک  یحارط  ار  یا  همانرب دننیشنب  یتلود  یاھ  هاگتـسد نیلوئـسم  یتسیاب  .یئارجا  ی  همانرب کی  هب  دراد  جایتحا  یملع 

ًایناث .مینک  هدافتـسا  نیا  زا  دیاب  مینکن ؛ هدافتـسا  نآ  زا  رانک ، میراذـگب  مینکن ، شرـشتنم  دـعب  مینک ، دـیلوت  ار  ملع  ام  هک  دـشابن  نیا  طقف  نایاقآ ، زا  یکی  لوق  هب  .دـنک  ادـیپ  ققحت  و 

لاس جنپ  رگید ، لاس  هس  ات  اسب  یا  .تسا  زورما  لام  نیا  مینک ؛ تسرد  یدامتم  نایلاس  یارب  یزیچ  کی  میھاوخیمن  ام  .دشاب  زور  هب ایوپ و  هدـنز و  یتسیاب  یملع  عماج  ی  هشقن

.دنـشاب انعم  نیا  بقارم  دیاب  یا  هدع کی  دشاب ؛ زور  هب ایوپ و  هدنز و  دیاب  هشقن  .مینکب  دیاب  مینک ؛ اج  هباج ار  هشقن  نیا  زا  یـشخب  میوش  روبجم  هک  دوشب  یا  هنوگ هب  تیعـضو  رگید 

یاھ همانرب .دوش  یزیر  همانرب یحارط و  یملع  عماج  ی  هشقن قبط  رب  ًاقیقد  دیاب  تسا ، یلاع  شزومآ  شناد و  هب  طوبرم  هک  هچنآ  ی  هنیمز رد  هعـسوت  ی  هلاس جـنپ  یاھ  همانرب ًاثلاث 

.دنتفگ ناتسود  مھ  ار  نیا  هک  دشاب ؛ هتشاد  دوجو  تراظن  یارب  مھ  یوق  راکوزاس  نینچمھ  .دنک  تیعبت  صاخ  شخب  نیا  رد  یملع  عماج  ی  هشقن زا  یتسیاب  هعسوت 

1389/05/31 ناضمر هام  زور  نیمھدزای  رد  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

مان هَّللاءاش  نا ام  یمدرم  طابترا  رتفد  .دنناسرب  ام  تسد  هب  ار  نیا  ًامتح  منکیم ؛ لابقتـسا  نم  دراد ، توافت  دوجوم  ی  هشقن اب  هک  هدـش  هیھت  یا  یملع عماج  ی  هشقن دـنتفگ  هکنیا 

.دریگب ناشیا  زا  دنک و  تشاددای  ار  اقآ  نیا 

1388/06/08 اھ هاگشناد دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

رتکد یاقآ  یملع ، تنواعم  ناتـسود  ناتـسود ؛ ی  هیقب ربخم و  رتکد  یاـقآ  هناـخریبد ، یگنھرف ، بـالقنا  یلاـع  یاروش  ناتـسود  دـنراد -  فیرـشت  اـجنیا  هک  یلوئـسم  ناتـسود  زا 

ی هنیمز رد  نارھاوخ  ای  ناردارب  رفن  دنچ  نیا  هک  ار  یئاھ  هیصوت نیا  منکیم  شھاوخ  دنتـسھ -  اجنیا  سلجم  زا  هک  یناردارب  ای  دنتـسھ  اھترازو  رد  هک  یناتـسود  نینچمھ  هدازظعاو و 

، دش حرطم  زورما  هک  یلئاسم  میئوگب  هک  مینکیمن  ضرع  .دننک  لمأت  اھنآ  یور  دننک ، بیقعت  دننک ، تشاددای  ار  اھنیا  دـندرک ، نایب  لئاسم ، فیدر  نیا  شھوژپ و  ای  هاگـشناد  لئاسم 

رد هدش ، حرطم  تسا  لاس  دنچ  دنتفگ ، اجنیا  ناتـسود  زا  رفن  دـنچ  هک  یملع  عماج  ی  هشقن .تسا  مولعم  هن ، .دوشیم  حرطم  هک  تسا  یلوا  راب  اھنیا  ای  هدـشن  یگدیـسر  الاح  ات 

ضرف ًالثم  یگنھرف  عماج  حرط  ای  .هدش  ثحب  طقف  هتفرگن ؛ رارق  نیلوئسم  رایتخا  رد  یبوصم  زیچ  زونھ  هتبلا  .هدمآ  یگنھرف  بالقنا  یلاع  یاروش  هب  هدش ، یسررب  یملع  تنواعم 

زور زاین  ناونع  هب  لئاسم  نیا  زا  ینف ، بحاص  یدنمشناد ، یداتـسا ، مینیب  یم ام  یتقو  نکیل  .تسا  هدش  هتفگ  تسا ، هدش  حرطم  هک  تسا  یلئاسم  اھنیا  .دش  ثحب  هک  دینک ،

ناتـسود هتکن  نیا  هب  .تسین  مامت  زونھ  ام  راک  ینعی  .درادن  روضح  لمع  نادیم  دربراک و  ی  هلحرم رد  زونھ  میدرک ، ام  هک  یراک  نآ  هک  تسا  نیا  ی  هناشن نیا  دنکیم ، دای  دربیم و  مان 

عماج ی  هشقن هب  عجار  دنیآ  یم یدیتاسا  مینیب  یم ام  یتقو  دیئامرفب  ضرف  .هتفرگن  ماجنا  دوشب ، دیاب  هک  یراک  اما  میتفگ ؛ میدز ، فرح  میتفرگ ، میمـصت  .دننک  هجوت  دـیاب  لوئـسم 

تـسادیپ سپ  تسا ، یملع  عماج  ی  هشقن نتـشادن  تسا ، یملع  عماج  ی  هشقن کی  ندوب  سرتسد  مدع  ی  هناشن هک  دـنیوگیم  ار  یئاھزیچ  ای  دـننکیم  لاؤس  زاربا  روشک  یملع 

هیـضق نیا  هک  تسا  لاس  هس  هتـشذگ -  مھ  لاس  دـنچ  نوچ  بوخ ، .تسا  هراک  همین هک  هدوب  یئاھـشالت  میدرک ، الاح  ات  یملع  عماج  ی  هشقن باب  رد  هک  یـشالت  ی  همھ اـم  هک 

رتعیرس ار  راک  دیاب  ام  هک  تسادیپ  .دننادیمن  ار  روشک  یملع  عماج  ی  هشقن روشک  نادنمشناد  .تسین  طبر  یذ یاھ  هاگتسد رایتخا  رد  یزیچ  چیھ  زونھ  لاح  نیع  رد  هدش -  حرطم 

.میزادرپب هلئسم  نیا  هب  رتیدج  مینک ، یریگلابند  مینک ،

عماج ی  هشقن نتـشادن  ی  هدـنھد ناشن  اھ ، هاگـشناد رد  یملع  یلک  ی  همانرب هب  هاگن  کـی  روشک ، یملع  عماـج  ی  هشقن دوبن  هب  دـندرکیمن  مھ  هراـشا  اـجنیا  رد  ناـیاقآ  نیا  رگا   

نوگانوگ یاھ  هتشر یزیر  همانرب رد  ناوت  میـسقت  دنھدیم ، عالطا  ام  هب  لوئـسم  یھاگـشناد و  هربخ و  هاگآ و  دارفا  مروآ و  یم تسد  هب  نم  اھـشرازگ  رد  هک  یروط  نآ  .تسا  یملع 

.تسا طلغ  نیا  دوشیمن ! هدھاشم  یتکرح  ًالصا  یئاھاج  کی  میراد ، یریگمـشچ  یاھدشر  ام  یئاھاج  کی  .تسین  روشک  زاین  اب  قبطنم  حیحـص و  هنالداع و  میـسقت  کی  یملع ،

نارود رد  لاس  اھ  هد یدامتم ، یاھلاس  هک  اـم  روشک  یارب  تسا و  منتغم  مینکب ، تفرـشیپ  اـم  یا  هتـشر رھ  رد  هک  تسا  تسرد  .تسا  یملع  عماـج  ی  هشقن دوبن  زا  یـشان  نیا 
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؛ تسین یدیدرت  نیا  رد  تسا ؛ منتغم  دش ، دنب  یملع  یاھتفرـشیپ  ملع و  تارمث  زا  یزیچ  رھ  هب  نامتـسد  یئاج  رھ  تسا ، هدنام  بقع  رـشب  یملع  ناوراک  زا  تیغاوط ، تیمکاح 

شھوژپ رد  هچ  شزومآ ، رد  هچ  یملع -  نوگانوگ  یاھ  هتشر رد  یتسیاب  ام  دوشب ، هنیداھن  روشک  رد  ملع  دنک و  ادیپ  هملک  یعقاو  یانعم  هب  یملع  ی  هبتر روشک  میھاوخیم  رگا  اما 

.تسام یاھزاین  وزج  نیا  مینکب ؛ داجیا  یا  هنالداع یعقاو و  حیحص و  لداعت  نزاوت و  - 

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

.روشک یملع  عماج  هشقن  یارجا  لیمکت و 

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

دھاوخ ام  روشک  هک  دـنتفگ  یم رگا  دـیایب -  دوجو  هب  ام  مدرم  رد  عناوم  لباقم  رد  یریلد  ساسحا  نیا  دـیایب ؛ دوجو  هب  مدرم  رد  قوش  تکرح و  نیا  هکنیا  زا  لبق  بالقنا -  زا  لـبق  اـنیقی 

رد راـھچ  هس و  ی  هجرد یاـھ  ناتـسرامیب یوـت  زورما  هک  یلوـمعم  یراـمیب  کـی  یارب  هـک  یزور  نآ  .درک  یمن رواـب  یـسک  دـسرب ، نوگاـنوگ  یاـھ  شناد زا  هـطقن  نـیا  هـب  تسناوـت 

، تسین میدق  یلیخ  لام  نیا  دنـشکب -  ار  یدایز  تنم  دنھدب ، یدایز  یاھ  لوپ دـنورب ، جراخ  یاھروشک  هب  دـندوب  راچان  دارفا  دـننک ، یم جالع  ار  نآ  یتحار  هب  ام  رود  یاھ  ناتـسرھش

ام تلم  اما  دوب ؛ ینتفاین  تسد اھ  یلیخ رظن  هب  یزور  کی  انیقی  فلتخم ، یاھ  شخب رد  نوگانوگ و  یاھ  شناد رد  میراد  ام  زورما  هک  یعـضو  نیا  اب  تسا -  بالقنا  زا  شیپ  نیمھ  لاـم 

هک مھ  ینیا  نیاربانب ، .تسا  لیبق  نیا  زا  یملع  یاھ  شخب رد  نوگانوگ  لئاسم  تسا ، لیبق  نیا  زا  یا  هتسھ ی  هلئـسم نیمھ  .دنتفای  تسد  وا  هب  ام  یاھ  ناوج تفای ، تسد  وا  هب 

یط یتسیاب  تامدـقم  نیا  هک  دراد ، یتامدـقم  هتبلا  .تسا  ینکمم  زیچ  دـشاب ، یملع  عجرم  ایند  رد  دـناوتب  هک  دربب  شیپ  نانچ  نآ ار  شناد  ناوراک  اـم  تلم  اـم و  روشک  یزور  کـی 

، تامدـقم زا  رگید  یکی  میناوت .» یم  » هک مینک  ساسحا  و  دـیاب ؛»  » هک مینک  ساسحا  هک  تسام  یھاگآدوخ  نیمھ  تامدـقم ، نیا  زا  یکی  .هدـش  مھ  عورـش  تامدـقم  نیا  دوش و 

ناتـسود و نیمھ  .هتفرگ  ماجنا  هناتخبـشوخ  راک  نیا  .دـشابن  یمگردرـس  راـچد  فلتخم  مولع  بلط  ملع و  لیـصحت  ظاـحل  زا  روشک  هک  تسا  روشک  عماـج  یملع  ی  هشقن ی  هیھت

ماگ کی  نیا  تسا و  ندـش  ییاھن  فرـش  رد  هک  دـننک ، مھارف  هیھت و  ار  یملع  عماج  ی  هشقن دـنا  هتـسناوت هاگـشناد ، نیا  زا  اھ و  هاگـشناد زا  ی  هتـساخرب ناگتـسجرب ، نیققحم و 

ماظن داجیا  هلمج : زا  دریگب ؛ ماـجنا  یتسیاـب  مھ  یرگید  یاـھراک  دـش ، مھارف  هیھت و  یملع  عماـج  ی  هشقن هکنآ  زا  دـعب  هتبلا  .تسا  روشک  رد  ملع  تفرـشیپ  هار  رد  دـنلب  رایـسب 

زکارم دـیتاسا و  اـھ و  هاگـشناد نیمھ  زا  دـنترابع  هک  ینیما  ناراـکنامیپ  هب  اـھ  هژورپ نیا  ندرپس  و  یملع ، ی  هژورپ اھدـص  هب  یملع  عماـج  ی  هشقن لیدـبت  هشقن ، نیا  یـسدنھم 

ی هنیمز رد  دندیـسرپ  نایوجـشناد  الاح  هک  ققحم -  وجـشناد ، داتـسا ، ندرک  ریگرد  .ءارجا و  نسح  یملع ؛ تفرـشیپ  نیا  رب  تراظن  ی  هکبـش داجیا  دـعب ، .اـھ  هاگـشناد یتاـقیقحت 

زکارم زا  یزکرم  رھ  دنک ؛ ءافیا  شقن  دناوت  یم وجشناد  کت  کت  رھ  .دوش  هدید  یملع  عماج  ی  هشقن یسدنھم  حرط  نیا  رد  دیاب  امتح  اھ  نیا تسیچ -  ام  فیلکت  یملع ، تفرـشیپ 

دیما اب  مامت ، یریگیپ  اب  تدح ، اب  تدش ، اب  هلاس  دنچ  راک  نیا  .تسا  هلاس  دنچ  راک  کی  نیاربانب  .دنناوت  یم مھ  دـیتاسا  دـنک و  افیا  شقن  دـناوت  یم یـشزومآ  هاگراک  رھ  یتاقیقحت ،

زا رود  زیچ  ناریا  نادنمـشناد  ناریا و  یاھ  هاگـشناد نتفای  یملع  تیعجرم  دـینیبب  امـش  هک  دیـسر  دـھاوخ  یزور  انیقی  .دیـسر  دـھاوخ  یجیاتن  هب  هللاءاش  نا دوش و  لابند  یتسیاب 

.مرادن یدیدرت  نم  دید ؛ دیھاوخ  ار  نیا  انیقی  اھ  ناوج امش  .تسامش  هب  کیدزن  یلیخ  تسین ؛ یسرتسد 

1386/07/09 اھ هاگشناد یاسؤر  دیتاسا و  رادید  رد  تانایب 

هب ناشتانایب  نمـض  رد  زورما  نانارنخـس  زا  رفن  راھچ  هس  مدـید  هناتخبـشوخ  منکب ، رکذ  ار  نیا  هک  مدوب  هدرک  تشادداـی  اـجنیا  نم  .تسا  یملع  عماـج  ی  هشقن دروم  رد  هتکن  کـی 

ی هشقن نیا  هکنیا  یارب  تسھ  نایرج  رد  یئاھشالت  هکنیا  زا  دنکیم  تیاکح  هک  دنداد  یناجیرال  رتکد  یاقآ  مھ  یحیضوت  کی  دندرک ، هراشا  یملع  عماج  ی  هشقن ی  هلئـسم نیمھ 

ناشیا زا  ار  نیا  هکنیا  زا  لبق  ات  نم  نکیل  تسا ؛ یبوخ  ی  هدژم نیا  .دریگب  رارق  هدـنیآ  یملع  یاھیزیر  هماـنرب یارب  لمعلاروتـسد  ناونع  هب  دوشب و  هئارا  دوشب و  مھارف  یملع  عماـج 

، تسھ عقوت  هک  هچنآ  نکیل  تسا ؛ حرطم  یئاھ  هتیمک کی  رد  ینعی  دوشیم ؛ راک  نیا  دراد  یگنھرف  بالقنا  یلاع  یاروش  رد  منادیم  نم  .مرادـن  متـشادن و  یعالطا  نینچ  مونـشب ،

مھارف یملع  عماج  ی  هشقن کی  هرخالاب  ات  مینیـشنب  لاس  ود  لاس ، کی  دـشکب ؛ لوط  دـتفیب و  ریخأت  راک  نیا  هک  تسین  نیا  وا  دریگب ، ماجنا  هک  تسا  هتـسیاب  اـم  رظن  هب  هک  هچنآ 

دوشب نآ  ساسا  رب  ات  دنروایب  رد  بآ  زا  یلماک  هتخپ و  زیچ  کی  دـننک و  مامت  دننیـشنب  دـیاب  یگنھرف  بالقنا  یلاع  یاروش  راکتبا  هب  ناگتـسجرب ، ناگبخن ، ناگنازرف ، ار  نیا  هن ، مینک ؛

اجنیا رد  هک  یگنھرف  بـالقنا  یلاـع  یاروش  مرتحم  نالوئـسم  هب  مھ  مرتـحم ، یارزو  هب  مھ  ار  نیا  اـج  نیمھ نم  .درک  روشک  ی  هدـنیآ یارب  اھھاگـشناد و  یارب  یملع  یزیر  هماـنرب

.دوش لابند  هلئسم  نیا  هک  منکیم  هیصوت  دنراد ، فیرشت 

هک میھدب ، ماجنا  ار  اھراک  نیا  هک  میراچان  دوشب ، یلمع  دیایب و  دوجو  هب  هدش ، ینیب  شیپ روشک  یارب  هک  یملع  تیعجرم  نآ  دنک و  ادـیپ  ققحت  زادـنا  مشچ دنـس  میھاوخب  رگا  ام 

هَّللادمحب زورما  هدش و  حرطم  هک  تسا  یئاھراعـش  فادـھا و  ندرک  یئارجا  یوس  هب  مھم  ی  هزاورد کی  مھم ، ماگ  کی  ینعی  نیا  .تسا  یملع  عماج  ی  هشقن ی  هیھت شنیرتمھم 

.تسا هدمآ  رد  نامتفگ  کی  تروص  هب  یملع  یاھطیحم  رد 

1386/06/12 ناوج ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

، دوشیم راک  نیا  دراد  یگنھرف  بالقنا  یلاع  یاروش  رد  مھ  نالا  متفگ ، یملع  هعومجم  نیا  هب  مھ  هتـشذگ  لاس  نم  ار  نیا  .مینک  میظنت  ار  روشک  یملع  عماج  ی  هشقن دـیاب  اـم 

لثم هک  دشابن  روجنیا  .دراد  اج  هشقن  نیا  یاجک  رد  هزادنا ، هچ  هب  ملع ، مادک  .تسیچ  روشک  یملع  عماج  ی  هشقن مینادب  دـیاب  ام  .دوشب  رتشیب  هچ  رھ  تیدـج  اب  راک  نیا  دـیاب  اما 

طقف راکشزرو  کی  .درادن  یا  هدیاف نیا ، میشاب ! تسا ، رغال  مدآ  کی  لثم  شا  هناش هنیـس و  اپ و  هکیلاح  رد  ردقنیا ، دوشیم  شیاھوزاب  دنکیم و  راک  وزاب  یزور  طقف  هک  یراکـشزرو  کی 

زا یـشخب  رد  ام  .دنتفگ  یناسنا  مولع  هب  عجار  زیزع  ناناوج  نیا  زا  یـضعب  .دشاب  بسانتم  دیاب  .درادن  یا  هدیاف دشاب ، هتـشادن  یتردق  چـیھ  وا  یاھمادـنا  ی  هیقب دـنکب ، هنیـس  ِراک 

رد مینکن ؟ لابند  ار  اھنیا  ارچ  .دـنیآ  یم باسح  هب  دمآرـس  ایند  رد  هتـشر  نیا  رد  زورما  هک  میتسھ  یناسک  زا  رتولج  یلیخ  .میتسھ  ایند  زا  رتولج  اھنرق  یناـسنا ، مولع  یاـھ  هتـشر

تقد تسرد  رگا  اما  هدـمآ ، برغ  زا  هچرگا  هک  تسھ  مھ  رگید  یناسنا  مولع  زا  یـضعب  .میراد  هقباس  یلیخ  ام  رنھ ، خـیرات ، هفـسلف ، تایبدا ، یناسنا ؛ مولع  نوگانوگ  یاـھ  هتـشر

تیریدـم و داـصتقا و  یـسانش و  تسیز تسناوتیمن  یتاـفارخ  یاـپورا  .تسا  یمالـسا  یناریا -  حور  رکفت و  زا  تسا ، یئارگ  هبرجت تینـالقع و  زا  تراـبع  هک  نآ  ی  هیاـمریمخ مینک ،

یھتنم لوحت  نیا  هب  اجنآ و  رد  تفر  هک  دوب  یمالسا  ناریا  ًاتدمع  قرش و  یئارگ  هبرجت ییارگ و  ملع رکفت  تاغوس  نیا ، .دنک  میظنت  لکش  نیا  هب  ار  یسانش  هعماج یـسانشناور و 

.دراد ام  یارب  یگرزب  رایسب  یاھنایز  یئارگ  همجرت .مینکن  همجرت  مینک ؛ عادبا  نامدوخ  میربب و  ولج  ار  نامدوخ  دیاب  میتسھ ، بقع  هک  یئاھزیچ  نیا  رد  لاح ، رھ  هب  .دش 

دیاب اھنیا  نوگانوگ ؛ قطانم  رـسپ -  رتخد ، نایوجـشناد -  سنج  وجـشناد ، عون  وجـشناد ، رادـقم  مادـکرھ ؛ نوگانوگ ، مولع  هاگیاج  تسا : یمزال  ِزیچ  یملع ، عماج  ی  هشقن نیاربانب ،

.دوشب لابند  دینکب  تیدج  دیاب  نکل  هدش ، عورش  هتبلا  اھراک  نیا  .مینکب  میھاوخیم  راک  هچ مینادب  ام  دوشب ؛ نشور 

کی رد  مینکب ، یتاقیقحت  کی  تسا  نکمم  ام  .مراد  هیکت  شیور  نم  هک  تسا  یئاھزیچ  وزج  دـنتفگ -  اھناوج  زا  یـضعب  ًاقافتا  هک  تاـعارتخا -  تاـقیقحت و  ندرک  یدربراـک  ی  هلئـسم

 . دوش لیدبت  یلم  تورث  هب  دناوتن  ینعی  دشاب ؛ هتشادن  یشقن  روشک  ی  هعسوت دشر و  تھج  رد  روشک ، عضو  رد  نیا  اما  دسرب ؛ ام  ِققحم  مھ  یبوخ  یاھاج  هب  یتاغیلبت  ی  هژورپ

یملع عماج  ی  هشقن نامھ  رد  زاب  هک  تسھ -  نیا  رانک  رد  یا  هتکن کی  تقو  نآ  .دراد  مزال  یزیر  همانرب دراد ، مزال  شالت  نیا ، مینک .  لیدـبت  یلم  تورث  هب  میناوتب  ار  نام  ملع دـیاب  ام 

زا دـناوتب  ملع  دوشب و  تسرد  یعقاو  دـیلوت  طخ  کی  ات  تسا ، هدـش  عطق  هریجنز  نیا  زا  یئاھاج  کی  یھاگ  هک  مینک ، لیمکت  ار  یروانف  ملع و  ی  هریجنز دـیاب  ام  هک  دریگ -  یم رارق 

.دسرب شدوخ  فادھا  هب  تاھج  ی  همھ

1386/02/25 یسودرف هاگشناد  رد  ناسارخ  ناتسا  یاھ  هاگشناد دیتاسا  رادید  رد  تانایب 
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عقوت اما  دھدب ، ماجنا  یسودرف  هاگشناد  ار  راک  نیا  هک  منک  یمن عقوت  هتبلا  .مدرک  حرطم  هتشذگ  لاس  رد  ار  نیا  نم  هک  تسا  روشک  یملع  تکرح  ی  هشقن ی  هلأسم هلأسم ، کی 

.میراد جاـیتحا  یملع  یلک  ی  هشقن هب  روشک ، رد  ملع  تفرـشیپ  یارب  اـم  .دـینک  رکف  نیا  یور  دوشب ؛ میھـس  راـک  نیا  رد  یـسودرف  ِراد  هشیر ِراد  ناوختـسا هاگـشناد  هک  منک  یم

یارب دوش  یم اھنیا ، لاصتا  زا  اجک  رد  دنوش ؟ یم لصتم  مھ  هب  هدنکارپ ، یملع  ءازجا  نیا  هنوگچ  میریگبارف ؟ میھاوخ  یم ار  یزیچ  هچ  مینک ؟ قیقحت  میھاوخ  یم یزیچ  هچ  ی  هرابرد

.تسا راد  نامز راد و  تدم تسین ؛ یمئاد  ی  هشقن یملع ، ی  هشقن هتبلا  .تسین  ریذـپناکما  روشک  یارب  یملع ، ی  هشقن کی  اب  زج  اھنیا  درب ؟ هرھب  روشک  تکرح  روشک و  ی  هدـنیآ

هنیمز نیا  رد  .تسا  مزال  یملع  ی  هشقن نیا  نکیل  دشاب ؛ یرگید  زیچ  دنک و  رییغت  یلکب  یملع  ی  هشقن رگید  لاس  هد  دـشاب ، زیچ  کی  یملع  ی  هشقن هھرب  نیا  رد  تسا  نکمم 

یھاگشناد یاملع  نادنمشناد و  نیب  رد  نیققحم و  نیب  رد  دیتاسا و  نیب  رد  راک  نیا  ات  دننک  کمک  یسودرف -  هاگشناد  هچ  یکـشزپ ، هاگـشناد  هچ  امـش -  هاگـشناد  مراد  راظتنا 

.تسا هلأسم  کی  مھ  نیا  .دوشب  یمومع  ی  هبلاطم کی  هب  لیدبت  ام ،

1385/05/23 یلاع شزومآ  تاسسؤم  اھ و  هاگشناد یاسؤر  رادید  رد  تانایب 

ام یملع  عماج  ی  هشقن دوشیم -  هدرب  ررکم  نآ  مان  هک  هلاس -  تسیب  زادـنا  مشچ فدـھ  هب  ندیـسر  یارب  هک  مینادـب  دـیاب  ام  .میراد  جایتحا  یملع  عماج  ی  هشقن هب  روشک  رد  ام 

هتفرگن ماجنا  راک  نیا  .مینک  لماک  رُپ و  دیاب  جیردتب  لزاپ ، کی  لثم  مظنم ، راد و  نامز یاھیزیر  همانرب یتایلمع و  یاھدربھار  قبط  ار  هشقن  نیا  دعب ، .مینک  میسرت  دیاب  ار  نیا  تسیچ ؟

تسا و یلمع  طبر  یذ یاھ  هزوح شرورپ و  شزومآ و  اھھاگـشناد و  ی  هزوح رد  روشک  ی  هشیدـنا نابحاص  ناگبخن و  ناگدـبز و  اب  راـک  نیا  .دریگب  ماـجنا  دـیاب  و  میراد ؛ زاـین  ار  نآ  اـم  و 

.دنک ادیپ  ققحت  یتسیاب 
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