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آآيیت ااهللا يیزدديي:

ددرر مواارردد مشتبه بايید به مقامم معظم ررهبريي مرااجعه كنيیم

ررـفزااررييـگرــخب ـمعاـجســئيیاررسس: ــعلميیوززههـحنــسيیدررـمهـ ـگفمـقهــ ددررـ ـــمشتبوااررددـمت: ـمقهـبديـیاـبهـ ـمعظاممـ ـ ررـ ـجعرااـمرييــهبم ووـ هـچرـهه

اايیشانن گفت به همانن عمل كنيیم وو ددرر صوررتت تبعيیت اازز اايیشانن، هيیچ مشكلي نخوااهيیم ددااشت.

ـخبزااررششـگهـب ااززـفزااررييـگرـ ـنقهـبمـقاررسس ررـ اازز آآـسل ـيیتا، ـمحماهللاـ ـ ددرريـیدـ آآـسرااـمزدديي ررـكهـباززـغم ـسمارر ـششميیيـ ـ ـ ددووررههـ ـمجمن ـ عـ

ـنم ووـطاننـگدــيیناـ ـفضالبب ــعلميیوززههـحالييـ ـضممـقهــ ـــتحليینـ ووـحلـ ـفتنههوااددثث ـ ااـــ ددررـكدــكيیاـترــخيیايي اايـیرااـشردد: ددررـكسـكرـهرووززـمط ه

ـمعاـج ـثيیاـتهـ ااـگرـ ررااـخـعضوـمديـیاـبتـسذاارر ـمشخالـماـكودد ـ ـكيیسدــكنصـ ـ ووـ ـچكت ااـ آآـساررهه ـنظايـیت، ووالـ وو ـفقيیتيـیامم ـ ررااـ ـقبه ددااررددـ ايـیولل

خيیر؟ 

وويي تاكيید كردد: هركسي كه ااصولل اانقالبب وو نظامم ااسالمي رراا قبولل دداارردد با هر نوعع سليیقهايي كه باشد ددرر مسلك ما ميیگنجد. 

اايـیاا ــعلميیوززههـحاددــستن ـبيیمـقهــ ددااـ ااـشانن ـشخصرـگت: ـ ـنظيـ ررااـ ـقبامم ـميیخهـكسـكرـهداارردد،ـنوللـ ـ ـنميیشد،ـشاـبدـهوااـ ـ ـ ااووـبوددـ ـكنا آآـ ووـمارر د

نبايید كمكش كردد. 

ااـبوويي ـنتقا ااززيـیدـشاددــ ــضعگيیوـمد ـ ـيیهرـ ددووـ ــپهلايي ااـخرـبوييـ اازز ـمعاـجرااددـفي ددررـ ااــقبه ـتفالل ااـقاـ ااــخيیاتت ـظهر ددااـ ررووززيييـیت:ـشارر ـــميیگفتنك ـ دــ

ووالـباـم ــمشكلتيـیا ـ اايـیدااررـنيـ ووـمم، ــفقيیيـلا ررااـ وويـیدااررـنوللــقبه ددررـكمــــــميیبيینيیاـميـلم ـــحسيینوررااييـشاـعه ـشعاـــعلنيـ ااـــعليیاررـ ووالـصه تيـیل

سر ددااددهه شد. 

اادداايـیاهللاــيیتآآ دداادد:ـمزدديي ااـبه وويـیا ااـجن ـيینهودد ددررــ ااـباــمقا اايـیل ــضعگيیوـماتتـقاــتفن ـ ـنكرييـ ـشمد،ـنرددـ دداارريييـیاالـباممــمقهـكاـ ااـچي اازز اايـیراا رااددـفن

تبريي نميیجويیي وو ددوو پهلو حرفف ميیزني؟ 



ـمعاـجســئيیرر ــعلميیوززههـحنــسيیدررـمهـ ـمحكاـبم،ـقهــ ـ ـــحسيینوررااييـشاـعوااددثثـحرددننـكوممـ ددررـ ـشهي ـتهرـ ـسكراانن،ـ ووـ ـهموتت يـخرـبيـهرااـ

اا ررااـفاازز ااـبراادد ااـماككــهتاننيـیرـجنيـیا ووـقاددـــنتقورردد دداادد ددااــبيیراارر ااـشانن ددرر ررووززيـیت: وويـیرـشن ااـسدــمقهـبزررگگـبف ــحسيیاممـماتت، ووـ ن(عع)

اارركانن نظامم جساررتت شد ااما اايین آآقا هنوزز حاضر نيیست اازز اايین اافراادد تبريي بجويید. 

ـگفوويي ـبعت:ـ ااـهدـ ـميیگاـمهـبرددـفنيـیم رريـیوــ ـگفتهرييــهبد ــ آآررااـناـ ررااـمد ااـــكنيیظــحفش ددررـماـكرففـحنيـید، ااـسال آآرراايـیاـبهـكتـست ووـمد ش

ووحدتت رراا حفظ كردد ااما ووحدتت با چه اافراادديي؟ ووحدتت با اافراادديي كه ااسالمم رراا قبولل ندااررند؟ 

ااــبيیاـبزدديييـیاهللاــيیتآآ ـيینكانن ـ ددااررـچرـهاـمهـ اايـیه اازز ــحسيیاممـمم ووـ ددااررـشاـعاممــقيین(عع) ـتصم،يـیورراا ررااــجناـمردد:ـكحيـیرـ هـثاددـحرـطاـخهـبگ

ـــنستيیوااـتالـبرـك ااددااررههـ ااـحم،ـــكنيیم ـكسرـگالل ااـ ــحسيیاممـمي ااررـ ـنظاننـكن(عع)، ووـ ـشهامم ززـ رراا ددرريـیاـبرددـبوااللــسئريـیداا ااووـباــمقد ـسكل مـــكنيیوتتـ

وو بعد هم اايین كارر رراا حمل بر تدبيیر كنيیم. 

ـيیتآآ ااـبزدديييـیاهللاـ ـتفهـباررههـشا ـقعيیتهوـماووتتـ ـ ـ ـ ـگفاـ ددررـ ـقعيیتهوـميـخرـبت: ـ ـ ـ ـحظالـماييـجهـكاـ ااـ ـحظالـمديـیاـبتـسه ااـكهـ ززـمردد، ددرر اننـما

تصريیح بايید با صرااحت مطالب رراا بيیانن كردد. 

ددررــگفوويي ـــمشتبوااررددـمت: ـمعظاممــمقهـبديـیاـبزــنيیهـ ـ ررـ ـجعرااـمرييــهبم ووـ ااـچرـهه ـيیشه ـهمهـبتــگفاننـ ـعماننـ ددررـكلـ وو ــتبعيیوررتتـصردد تــ

اازز اايیشانن هيیچ مشكلي نخوااهيیم ددااشت. 

ـمعاـجســئيیرر ــعلميیوززههـحنــسيیدررـمهـ ااـبدــكيیاـتاـبمـقهــ ــنكتنيـیر ووالـكهـ ـيیتمه ررـقالككـمداارريي،ــ ددااددنن ددررــهبراارر ـهمريي ااـ ووـحه طيـیرااـشواالل

ـنميیشد:ـشاددآآوورريـیت،ـساا ــ ـكجرـهوددـ ـنظاـ ررـباـميـساــسيیرـ ااـباـتودد،ـبقـفوااـمرييــهبا ـيیشع ااــشيیاـباننـ ددررـمم ااــغيیا ـسكوررتتـصنيـیر مـــكنيیوتتـ

وو يیا با نظر ررهبريي مخالفت كنيیم. 

ـستاا ـعلميیوززههـحاددـ ـ ـ ددررـقهـ ـبخم ددـ ـيیگش ااززـ ـسخنريي ـ ااـبشـناـ يیاـتهـباررههـشا ـث ااـ ـفيیرااـطر ددررـ ـشخصيیتهانن ـ ـ ـ ـ يیاـ ـب ددااـ ـشخصيیتهت:ـشانن ـ ـ ـ ـ اييـ

ـثيیاـت ـلباـغا،ـمذااررـگرـ ااـ ددووررـفا ــميیچيینناننـشراادديي ـ ـ ـ ـنميیگهـكدـ ـ ـ ـحقذااررددـ آآززاادديـیاـ رراا ـببيینرـتق ـ ـ ووـ ااـبد وويـیا آآننـجن ــشخصيیودد ـ ـنميیتتـ ـ ـ آآننـنوااـ اازز د

دداايیرهه محدوودد بيیروونن بيیايید. 

ـمعاـجســئيیرر ــعلميیوززههـحنــسيیدررـمهـ ااـبم،ـقهــ ااـباررههـشا ـيینكه آآــ ااــسيیه ـمشكنيـیب ـ ــنگيیاــيیبرـگلـ ااززـخرـبرـ ـشخصيیتهي ـــ ـ ـمهاييـ زــنيیاـموززووييـحمـ

ااـش ـكيیاـتت،ـسدهه ـمثوررـطهـبردد:ـكدـ ااـ ررااـمالل آآيـیهـبلـحامم ـميیفييـیاـقك ـ «آآـنوددـمرـ ـشخالننـفي،ـنالـفاييـقد ددـ ددرر ـشمرــفتص ـنيیاـ ااوويـیاـ مـهد،

ـچشتــگف ااـ ـبعاـمم، ددـ ااـكميـیديـید آآيـیه ددـقن وواارردد ااــفتا ـيیشر ووـشاننـ وو ااـبمـهيــقتد ـيیشه ااـ اايـیرددـكرااضضــعتانن ـيیشم، ااــگفاــحترااـصاننـ ااـگت اـباممـمر

شريیعتمداارريي برخورردد نميیكردد با من چنيین برخورردديي نميیشد. 

اادداا ددررـموويي دداادد: ــمسئلهـكيـلـاحه ـ ـيیعتمرـشهـ ـ ـ ـتفالـماـكدااررييـ ددااـ ااووـشاووتت وو ـميیگفت ـ ـ ـجمهتـ ـ ـمسلمقــخلوررييـ ــ ـحقاررـبهـكيـناـ يـقوـ

كمونيیستي ددااشت. 

ووـكدــكيیاـتزدديييـیاهللاــيیتآآ ااــقتردد: ـنسي ررااـهرززـماننـ ــنشنا ووـساـ ـقبتهرااـمد ااـــ رراا الززمم ـنجايي ااززـهدـناممـ اايـید، ـنسك ووـضاـفاننـ ــتحصيیل ـ هـبرددههـكلـ

يیك ضداانقالبب تبديیل ميیشودد كه به وويي به عنواانن مداافع حقوقق بشر مجسمه كوررووشش ااهداا ميیكنند. 



ــهمچنيیوويي ـ ـ ااـ ددرر ـجلسنيـین ووــ رريـیـاظه وو ـلتهاـسف ـ ـنماييـ ـيیناـ ـمجماننـگدـ ـ ووـطعـ ـفضالبب ــعلميیوززههـحالييـ ررااـقهــ ـتبيیيیم ـ ـ ووـكنـ زووممـلرـبرددهه

توجه بيیشتر به مشكالتت طالبب تاكيید كردد.


