
مق  / ١٣۶٨/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

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

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  یقالخا و 

نامھ اجنآ  رد  مدرم  میدشن ، یمالـسا  ی  هلوقم مالـسا و  ی  هلحرم دراو  هک  مھ  اجرھ  رد  دـننک . یم شیاسآ  شمارآ و  ساسحا  مدرم  اھـشخب  نامھ  رد  میا و  هدـش کیدزن 

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

یروھمجتسایر  / ١٢/١٣٧٢/٠۵ مکح  ذیفنت  مسارم  رد  تانایب 

رازبا تورث و  دیلوت و  راک و  دریگ ؛ یم ار  نادـیم  راکتبا و  دریگ ؛ یم مدرم  زا  ار  تصرف  یتسیلایـسوس ، ماظن  میراد . هلـصاف  هزادـنا  نیمھ  هب  مھ ، یتسیلایـسوس  ماظن  اب  ام 

. 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  هدمع عبانم  دـیلوت و 

. دشاب تحلصم  یا  هرود رھ  رد  هک  هچرھ  زا  دشاب  ترابع  یمالـسا ، یداصتقا  ماظن  هک  تسین  روط  نیا تسا . تسرد  یمالـسا ، داصتقا  ماظن  نیا . مھ  تسا ، طلغ  نآ  مھ 

. مدیسرپ ناشیا  زا  تقو  کی مدوخ  نم  دوبن . نیا  مھ  هیلع  ناوضر هللا  ماما  فیرش  رظن  ریخن !

ترابع روشک ، یداصتقا  یلک  تسایـس  ساسا  دـنک . یم یط  ار  کلـس  نآ  دراد و  یمالـسا  ی  هعماج یداـصتقا  لـئاسم  رد  یکلـسم  دراد . دوخ  صاـخ  شور  کـی  مالـسا 

رد اما  درادـن . یعناـم  نیا  دـنک . مھارف  شدوخ  یارب  یرتشیب  ی  هرھب رتشیب ، دادعتـسا  شـالت و  اـب  رفن  کـی  تسا  نکمم  هتبلا  یعاـمتجا . تلادـع  یمومع و  هاـفر  زا  تسا 

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

هعمجزامن  / ٠٣/١٩/١٣٧۴ یاھهبطخ  رد  تانایب 

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

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  مکاح و  طـباور  یمالـسا ،

کی ناسنا و  دناوت  یم هک  ار  ییاھزیچ  نآ  ی  همھ هلآ ، هیلع و  یلـص هللا  مرکا  ربمغیپ  هب ؛» مکترما  دنع و  مکتیھن  دـق  الا و  رانلا  نم  مکدـعابی  هنجلا و  نم  مکبرقی  یـش  نم 

یمالـسا ی  هعماـج یمالـسا و  تموکح  ربمغیپ ، ناـمز  رد  بوخ ؛ درک . هداـیپ  لـمع و  ار  اـھ  نآ هکلب  ناـیب ، طـقف  هن  دومرف . ناـیب  دـناسرب ، تداعـس  هب  ار  یناـسنا  ی  هعماـج

رد راطق  نیا  ربھار  ماظن و  نیا  سدنھم  دش . یمالسا  ماظن  کی  روشک و  کی  دش ؛ هتفرگ  یمالـسا  تاکز  اپرب و  یمالـسا  داھج  دش ، هدایپ  یمالـسا  داصتقا  دش ، لیکـشت 

. دنیشن یم وا  یاج  هب  هک  تسا  یسک  نآ  مرکا و  یبن  طخ ، نیا 

ییوجشناد  / ١٣٧٧/١٢/٠۴ تایرشن  ناریبدرس  لوئسم و  ناریدم  خساپ  شسرپ و  هسلج  رد  تانایب 

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

، لدـع نیا  هک  دوش  یم مولعم  نکیل  دـنک ، یم ادـیپ  ار  ققحت  نیرتشیب  نیرتھب و  نید ، بوچراچ  رد  لدـع  طسق و  تسھ و  مھ  نآ  هکنیااب  اموص .» هالـص و  انید و  ـالمی هللا  »

زور هب  زور  دنک ، ادیپ  جاور  تسا ، یبرغ  یگدنز  زا  نتفرگ  وگلا  نآ ، دـننک و  یم لابند  هنالفاغ  اھیـضعب  نآلا  هک  یـشور  نیا  رگا  تسا و  ناسنا  یاھتـساوخرد  دـنلب  عرـصم  کی 

تسین روط  نیا میشخبب . تاجن  مینک و  صالخ  الماک  داصتقا  لئاسم  ی  هنیمز رد  یبرغ  گنھرف  یور  هلابند زا  ار  نامدوخ  ام  هک  تسا  نیا  جالع  دش . دھاوخ  رتدب  تلاح  نیا 

اـضرف دوش ، یم هداد  هک  ییاھرامآ  رد  دینیبب  نآلا  امـش  دـسر . یم همھ  هب  هنارـس  دـمآرد  نیا  هک  تسا  نیا  شیانعم  تسا ، ییالاب  مقر  شا  هنارـس دـمآرد  یروشک  رگا  هک 

رد هک  دتفا  یم قافتا  نارھت  رد  ایآ  دـندش . هتـشک  مدآ  ردـق  نالف  دیـسر و  هجرد  ود  لھچ و  هب  ترارح  ی  هجرد اداناک  ای  اکیرما  الثم  ایند  ی  هتفرـشیپ روشک  نالف  رد  دـنیوگ  یم

هچ اھ  نیا دندز . خی  ناسنا  دادعت  نالف  دیسر و  رفص  ریز  هجرد  هد  هجرد ، جنپ  هب  امرـس  روشک  نالف  رد  دوش  یم هتفگ  الثم  ای  دوش ؟ هتـشک  یـسک  ترارح  هجرد  ود  لھچ و 

هرادا ینانچ  نآ یامرگ  امرـس و  اب  هک  دـنا  هتـسشن ییاـھنامتخاس  رد  هک  ییاـھ  نآ دـننز ؟ یم خـی  ناتـسمز  رد  اـی  دـنوش و  یم هتـشک  داـیز  ترارح  زا  هک  دنتـسھ  یناـسک 

تخـس اھ  نآ رب  یگدنز  هک  دنراد  دوجو  اجنآ  رد  یتاقبط  هک  تسا  نآ  شیانعم  نیا  دنریم . یمن امرگ  زا  ای  دننز و  یمن خی  هک  دنراد  هانپرـس  هک  اھ  نآ دننز ؛ یمن خـی  دوش ، یم

نکـسم هن  دنراد ، هانپرـس  هن  دنراد ، ردام  ردپ و  هن  اھ  نیا هک  دراد  دوجو  کدوک  نویلیم  دنچ  اجنآ  رد  اما  تسایند ؛ یداصتقا  تردق  نیمتـشھ  ای  نیمتفھ  زورما  لیزرب  تسا .

ام میورب . یگدنز  نیا  لابند  دیابن  ام  دنریم ! یم ای  دنوش و  یم هتـشک  ای  مھ  اھ  هچوک نامھ  رد  دننک ، یم ادیپ  شرورپ  مھ  اھ  هچوک رد  دنباوخ ، یم اھ  هچوکرد اھبـش  دنراد ؛

داصتقا نیا  درادرب ؛ هعماج  نایم  زا  ار  رقف  ات  دـھدب  ناکما  تلود  هب  هک  تسا  نیا  داصتقا  ییافوکـش  تسین . نیا  شیانعم  داصتقا  ییافوکـش  میورب . داـصتقا  نیا  لاـبند  دـیابن 

زا دـیابن  هتبلا  دـنک . ادـیپ  ققحت  یتسیاب  نیمھ  تسا و  یمالـسا  داصتقا  داصتقا ، میربب . نیب  زا  ار  یمومع  رقف  هکلب  ار ، یـصاخ  هورگ  کی  رقف  هن  یتسیاب  ام  تسا . بوخ 

ماظن هک  تسا  نیا  رب  یعـس  دش  هتفگ  نم  هب  دیدج  تلود  نیا  راک  لیاوا  دنتـسھ . نیا  لابند  مسانـش ، یم ار  اھ  نآ مناد و  یم نم  هک  ینالوئـسم  زا  یخرب  میرذـگب ؛ قح 

حرط نآ  رد  دنک  یم شجراخ  ندوب  یمالسا  تلاح  نآ  زا  هنافساتم  هک  دراد  دوجو  ارجا  رد  ییاھـشور  اھتنم  تسا ، یمالـسا  نوناق  هتبلا  دننک  یمالـسا  دصرددص  ار  یکناب 

رت تخـس هدرخ  کی اھراک  نیا  دشاب ، یلاخ  هک  تسد  هتبلا  دننکب . یراک  نینچ  دنناوتب  اش هللا  نا  میراودیما  مدرک . دییات  مھ  نم  دـمآ ؛ هتکن  نیا  مھ  یداصتقا  یھدـناماس 

ظاحل زا  تلود  تسد  اعقاو  رگا  هک  تسناد  ار  نیا  دیاب  دراد . ار  ریثات  نیا  تسا ، لاسراپ  لاسما و  هب  طوبرم  دـیدرک و  هراشا  امـش  هک  یدـمآرد  شھاک  نیمھ  دریگ . یم ماجنا 

هدنز نازیزع  امـش  رد  اھ  هدیا نیا  اش هللا  نا  میراودیما  دھد . یم ماجنا  رت  لکـشم دشابن ، رپ  یتقو  اما  دھد ؛ ماجنا  دناوت  یم رت  تحار ار  اھراک  نیا  زا  یلیخ  دشاب ، رپ  یلام 

یگدـنز بوخ  ناکما  کی  هک  یتقو دـیدش ، لوئـسم  هک  یتقو دـیراد ؛ هگن  ناتدای  هب  الاح  زا  دـیھدن . تسد  زا  ار  اـھوزرآ  نیا  اھتـساوخ و  نیا  هک  دیـشاب  بظاوم  امـش  دـنامب .

. دشاب ناتدای  اھفرح  نیمھ  دمآ ، ناتریگ 

جح  / ١٣٧٧/١٢/٢٨ میظع  یهرگنک  هب  مایپ 

هب ار  یھلا  میقتسم  طارص  دھد و  یم یرای  هنادنمتداعس  اتقیقح  یگدنز  ندروآ  مھارف  رد  ار  ناسنا  نآ ، تسرد  هار  نداد  ناشن  اب  یتسھ و  یگدنز و  ندرک  انعم  اب  مالسا 

تاررقم تادابع و  ی  همھ و  مالـسا ، یداصتقا  یعامتجا و  یـسایس و  یاھ  هویـش رد  یلـصا  طوطخ  ی  همھ و  یمالـسا ، یاھروتـسد  ماکحا و  ی  همھ دـنک . یم یفرعم  وا 

. تسا نیرفآ  تداعس شخب و  یگدنز ی  هخسن نیا  ی  هدینت مھرد ازجا  مالسا ، یعمج  یدرف و 

هعمجزامن  / ١٣٧٨/٠٧/٠٩ یاھهبطخ  رد  تانایب 

یاـھ هنیمز رد  هک  ار  هچنآ  اـم  دوب . نیا  زا  رتـھب  نامعـضو  اـنیقی  میدرک ، یم لـمع  اـقیقد  ار  مالـسا  ی  هیـصوت مھ  یرادا  تالیکـشت  ی  هنیمز رد  یداـصتقا و  ی  هنیمز رد  اـم  رگا 

راب هب  یریخ  زگرھ  ام  یارب  هدـش ، طولخم  شخب  نآ  دراد . طولخم  اما  تسھ ؛ نآ  رد  مالـسا  زا  ییاھزیچ  تسا . طولخم  ی  هخـسن کی  هنافـساتم  میا ، هدرک لمع  یداـصتقا 

؟ تسیچ اھتلم  ریـصقت  اعقاو  دریگ . یم رارق  اھ  یبرغ دوخ  ی  هشقانم دروم  دش ، یم بوسحم  تاملـسم  وزج  لبق  یکدنا  ات  هک  یبرغ  یداصتقا  تارظن  زورما  تسا . هدرواین 

هار ماما  کرابم  تایح  رخاوا  رد  ار  یمالسا  یابر  نودب  کناب  ام  تسیچ ؟ دنوش ، یم روبجم  یداصتقا  یاھشور  نیا  زا  یوریپ  هب  ناشنارس  ی  هلیـسو هب هک  ییاھتلم  ریـصقت 

هتبلا دننک . ارجا  لماک  روط  هب ار  ابر  نودب  یمالـسا  کناب  هک  دنوش  قفوم  راک  نیا  رد  اش هللا  نا  میراودیما  تسھ و  نیا  یلعف  تلود  یاھتمھ  زا  یکی  صقان ! اما  میتخادـنا ،

. دوش هتشادرب  یدعب  یاھمدق  یتسیاب  اما  تسا ؛ هدش  یدایز  یاھتیلاعف  البق 

« يمالسا داصتقا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 3هاگياپ  هحفص 1 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2247
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2678
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2756
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=7571
http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=2934
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2974
http://farsi.khamenei.ir


فیرش  / ١٣٧٨/٠٩/٠١ یتعنص  هاگشناد  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

لثم هتفرگ  ماجنا  لاح  هبات بالقنا  لوا  زا  هک  مھ  یتلود  یداصتقا  تامادقا  زا  یخرب  تسا . هدش  هتشون  مھ  باتک  شا  هراب رد  تسھ و  یمالـسا » داصتقا   » مان هب  یا  هلوقم

مھ یلوبق  لباق  یاھ  همانرب تسا و  لح  لباق  روشک ، داصتقا  لکشم  نم ، رظن  هب  تسا . یمالـسا » داصتقا   » نامھ ساسا  رب  رگید  یاھتیلاعف  زا  یخرب  یکناب و  یاھتیلاعف 

یھدـناماس ی  همانرب  » مان هب  هک  دـندرک  مھارف  ار  یا  همانرب دایز ، شـالت  زا  دـعب  یتعاـمج ، کـمک  هب  روھمج  سیئر یاـقآ  هتـشذگ ، لاـس  تسا . هدـش  مھارف  هنیمز  نیا  رد 

اھتنم تشاد . دھاوخ  یبوخ  جیاتن  هتبلا  دوش ، ارجا  همانرب  نامھ  رگا  مدرک . دییات  ار  نآ  مھ  هدنب  دـندروآ و  مھ  نم  شیپ  ار  نآ  دوب ؛ یبوخ  ی  همانرب دـش . فورعم  یداصتقا »

هدش و نآ  یور  هک  یدایز  راک  ناوارف و  تروشم  اب  صخشم و  روط  هب  ام  هک  ییاھتسایس  نآ  اب  هلاس  جنپ ی  همانرب رگا  دنا . هدناجنگ هلاس  جنپ ی  همانرب نیمھ  رد  ار  همانرب  نآ 

رثا انیقی  اما  دوش ؛ یم لح  تالکشم  ی  همھ یلک  هب میوگ  یمن دش . دھاوخ  هدید  یـسوسحم  رثا  لاس ، جنپ  لوط  رد  هک  مرادن  کش  نم  دنک ، قیبطت  میا ، هدرک مھ  مالعا 

ییاجنآ ات  دننک  تبقارم  هک  میدرک  شرافس  سلجم  هب  مھ  تلود و  دوخ  هب  مھ  ام ، هتبلا  دوش . تیاعر  اقیقد  اھتسایس  نآ  هکنیا  رب  طورشم  دش . دھاوخ  هدید  یسوسحم 

. دوش هدید  اھ  همانرب داوم  رد  اھتسایس  نیا  تسا  یلمع  شا  همھ هب  کیدزن  ای  شا  همھ مینک  یم مھ  رکف  هک  تسا  یلمع  هک 

١٣٧٨/١١/٠۴ /  ( هر ) ینیمخ ماما  هرگنک  یملع  تایھ  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

ار راک  نیا  تسا ؛ یرگید  ثحب  نیا  دـننک . شیالاپ  دراد ، مھ  یناوارف  یاـھدوبمک  اھفعـض و  تساـم و  راـیتخا  رد  هک  ار  یھقف  دـننک و  شـالت  اـم  یالـضف  اـھقف و  تسا  نکمم 

ار نیا  زا  ریغ  ناشیا  دوش . رپ  یمالـسا  لمع  ماکحا و  هقف و  تعیرـش و  اب  هعماج ، یاضف  لم  هک  تسا  نیا  دوب  نیا  اعطق  ماما  رظن  دشاب و  حرطم  دـیاب  هک  یزیچ  اما  دـننکب ؛

اھیضعب میتشاد ؛ ثحب  ناتسود  الضف و  زا  یضعب  اب  ام  بالقنا ، زا  لبق  متفگ  مدرک ؛ یم تبحص  ناشیا  اب  هیقف  تیالو  ی  هراب رد  تقو  کی نم  دنتشادن . لوبق  یدروم  چیھ  رد 

دوب نیا  ام  ی  هدیقع یلو  تسا ؛ یمالسا  دنک ، نیمات  ار  تلادع  الثم  یمالسا  یاھ  نامرآ دناوتب  هک  یا  هویش رھ  درادن . داصتقا  باب  رد  یـصاخ  ی  هویـش مالـسا  دنتفگ  یم

تسرد نیا  هلب ، دنتفگ : ناشیا  دوش . تیعبت  دیاب  بوچراچ  نیا  هدرک و  تسرد  یمالسا  داصتقا  یارب  یبوچراچ  هداھن و  انب  یا  هویش هدرک و  نیعم  یطوطخ  مالـسا  هن ، هک 

عناـق الـصا  نیا  زا  رتـمک  هب  ناـشیا  ینعی  دوـب ؛ نیا  ماـما  رظن  هک  منک  دانتـسا  مھاوـخ  یم تسا ؛ تسرد  فرح  نیا  هک  منک  دانتـسا  هیـضق  نیا  هب  مھاوـخ  یمن نـم  تـسا .

رد دـندوب . روط  نیمھ مھ  رخآ  ات  ناشیا  دـندرک . یم دـیکات  نآ  رب  یھقف  یمالـسا و  مکح  کـی  ناونع  هب  ناـشیا  دوب ، یوناـث  ماـکحا  رـس  ثحب  هک  مھ  ییاـجنآ  دـندش . یمن

باتک رد  هک  یزیچ  هتبلا  دنتـشاد . یھقف  دانتـسا  ناشیا  هیـضق ، نیا  یارب  دوب . روط  نیا ناشیا  یھقف  یانبم  دـندرک . حرطم  یدـیدج  فرح  ناـشیا  یقیـسوم  اـنغ  صوصخ 

تایلک اب  یسک  تسا  نکمم  هتبلا  دوبن . ایند  دنسپ  تحلـصم و  ترورـض و  ساسا  رب  دنتفگ ؛ یم یھقف  یانبم  ساسارب  اما  دراد ؛ توافت  نیا  اب  یتاھج  رد  دنتفگ ، بساکم 

یا هنوگ هب  اعقاو  ماما  رظن  هک  دـینک  تبقارم  یلیخ  دـیاب  امـش  دوشن . فیرحت  ماـما  رظن  نکیل  تسا ؛ شدوخ  رظن  بوخ ، یلیخ  دـشاب ؛ هتـشادن  تقفاوم  رظن  نیا  تاـیئزج  و 

. تسامش شود  رب  یتناما  یخیرات و  تیلوئسم  کی  نم  رظن  هب  تسا و  مھم  یلیخ  هتکن  نیا  تسا . مولعم  ناشیا  شنم  اھفرح و  اھباتک و  تاملک و  رد  هک  دیآرد 

نارھت  / ١٣٨٠/٠٢/٢٨ یهعمج  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

مالـسا رد  تسا . مھم  رایـسب  یداصتقا  هلاسم  تسا . راذـگریثات  یناھج  روضح  رد  روشک و  رد  یـسایس  فرح  یگتـسجرب  تزع و  گنھرف و  تینما و  رد  یداصتقا  هلاـسم 

ام هک  تسا  نآ  فرح ، نیا  نومـضم  ( ١ «.) ارفک نوکی  نا  رقفلا  داک  : » دومرف تیاور -  قبط  مرکا -  ربمغیپ  تساـھتموکح . تاـبجاو  بجوا  وزج  مدرم  یداـصتقا  روما  هب  نتخادرپ 

هلاـسم تسا . نیمھ  مھ  هیـضق  عـقاو  دـش . دـھاوخ  هتفرگ  اـھنآ  زا  ناـشنامیا  یناـسرب ، ناشتـسد  هب  یتـحارهب  ار  ناـشنان  یناوـتن  رگا  میھدـب ؛ ناـمیا  مدرم  هب  میاهدـمآ 

تفرـشیپ شیاشگ و  دـیاب  دـش ، روھمجسیئر  هللااشنا  سک  رھ  هک  تسا  یاهلاسم  تسا ؛ مھم  رایـسب  لئاسم  هلمج  زا  روشک ، رد  یداصتقا  راـک  ندرک  ناور  ییادزرقف و 

. دھد رارق  دوخ  یاھهمانرب  هحولرس  ار  مدرم  تالکشم  ندرک  فرط  رب  روشک و  یداصتقا  روما 

هجراخ  / ٢۵/١٣٨٣/٠۵ روما  ترازو  نالوئسم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

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

یلخاد تسایس  درکراک  رد  یداصتقا و  یاھبلاق  رد  ام  مینک . رظن  فرص یلـصا  یروحم و  ی  هلاسم کی  یانعم  هب  تلادع  زا  ام  هک  دوش  یمن بجوم  تسا ، یلـصا  ی  هلاسم

ات میشاب  هتشاد  لاربیل  مالسا  هک  میتسین  عناق  مالـسا  مسا  هب  تلادع . تینالقع و  تیونعم ، مالـسا  تسا : نیا  ام  مالـسا  تسا . روحم  تلادع  ی  هلاسم نام ، یجراخ و 

مھ یا  هبدن یاعد  انایحا  دوش و  ادص  مھ گنر و  مھ فلتخم  یاھ  شخب رد  اھ  نآ اب  دنک و  هدافتسا  اھ  نآ یاھـشور  زا  دنک و  جیورت  ار  ییاکیرما  یاھـشزرا  یبرغ و  یاھـشزرا 

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

یساسا  / ١١/٣٠/١٣٨۵ نوناق  لصا ۴۴  یارجا  ناراکردناتسد  یداصتقا و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

ود نیا  هک  یداصتقا  ی  هخسن هیصوت 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 

ود نآ  زا  یکی  تسین . یمالـسا  دنک ، نیمات  ار  ود  نیا  دناوتن  دشاب و  ینید  رھاظلا  یلع عبانم  هب  دنتـسم  مھ  هچرھ  یا  هخـسن رھ  تسا . ربتعم  دنک ، نیمات  دـناوتب  ار  هیاپ 

، دوخ یداصتقا  تردـق  اب  دوخ ، تورث  اب  دـناوتب  دـیاب  دـشاب ؛ دـیابن  یریقف  روشک  دـشاب ؛ یدـنمتورث  روشک  دـیاب  یمالـسا  روشک  یلم .» تورث  شیازفا   » زا تسا  ترابع  هیاپ 

و دوشب . نیماـت  دـیاب  اـتود  نیا  تسا . یمالـسا » ی  هعماـج نورد  رد  تیمورحم  عفر  هنـالداع و  عیزوت  ، » مود هیاـپ  دربب . شیپ  یللملا  نیب حطـس  رد  ار  شدوخ  یـالاو  فادـھا 

. مینک فرطرب  ار  رقف  تسناوت  میھاوخن  مینک ؛ فرطرب  ار  تیمورحم  میناوت  یمن اـم  دورن ، ـالاب  روـشک  رد  هدوزفا  شزرا  رگا  دوـشن ؛ تورث  دـیلوت  رگا  تسا . یمود  طرـش  یلوا ،

نآ رد  ود  نیا  رگا  دوشب . نیمات  حرط  نآ  رد  اتود  نیا  دـیاب  دـیروایب ؛ ار  ناتحرط  یمالـسا ، ینابم  هب  دـنبیاپ  دـیتسھ و  یداصتقا  رکفتم  هک  امـش  تسا . مزال  اتود  رھ  نیارباـنب 

. دراد داریا  دراد ؛ لالتخا  حرط  نآ  دشن ، نیمات  حرط 

ماظن  / ١٩/١٣٨٧/٠۶ نالوئسم  هوق و  هس  یاسور  رادید  رد  تانایب 

رد نادیم  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  الاح  تسام . ماظن  نیا 

وھ و امـش ، یـساسا  نوناق  ی  هراب رد  یمالـسا ، تموکح  لکـش  ی  هراب رد  یمالـسا ، داصتقا  ی  هراب رد  یمالـسا ، صاصق  ی  هراب رد  هچنانچ  رگا  هک  دـشابن  روج  نیا دـیورن .

تیدوبع امـش ، ینابم  دینک . یراشفاپ  ناتدوخ  ینابم  رب  هن ، دینزب ؛ اج  امـش  دنزادنیب - هار  وھایھ  هک  دنراد  مھ  ار  راک  نیا  ناکما  هک  دـنتخادنا - هار  ایند  رد  وھایھ  لاجنج و 

یماظن یمالسا  یروھمج  ماظن  ام . یاھراعش  تساھ  نیا تسادخ ؛ ناگدنب  نانمشد  اب  ینمشد  تسادخ ، نانمشد  اب  ینمشد  تسادخ ، ناگدنب  هب  تمدخ  تسادخ ،

میلـست یانعم  هب  تینالقع  اما  دـشاب ؛ مکاح  نیئاپ  ات  الاب  زا  ماظن  نیا  ناکرا  مامت  رب  دـیاب  تینالقع  یـشناد . تسا  یماظن  ینالقع ، تسا  یماظن  اـھ ؛ هیاـپ نیا  رب  تسا 

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

اھهاگشناد  / ٠٢/١٣٩٠/٠۶ دیتاسا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هک داصتقا -  یهنیمز  رد  اھنیا  یاھیروئت  یهمھ  تسا . یبرغ  یاھیروئت  ندمآرد  بآ  زا  طلغ  تسا -  یشاوح  زا  رتالاب  هک  ام -  یهقطنم  ثداوح  یـشاوح  ای  جئاتن  زا  یکی 

. دنیـشنیم لگ  هب  هقطنم  نیا  رد  دراد  روجنیا  اھنآ ، یـسایس  تیریدم  اھنآ ، یـسایس  یهرادا  تسایـس ، یهنیمز  رد  دینکیم -  هدھاشم  دـیراد  ار  ناشیداصتقا  عضو  الاح 

هک دـھدیم  ناـشن  اـھنیا  دوـشیم . دوباـن  دراد  روـجنیا  اـھنآ  یـسایس  رادـتقا  یـسایس و  روـضح  دـندرک ، ادـیپ  هک  یذوـفن  دـندرک و  هقطنم  نیا  رد  هک  یراـک  همھ  نـیا  زا  دـعب 

نورد هب  میورب  هک  دـنکیم  قـیوشت  رتـشیب  ار  اـم  تـسا ؛ یتیـصاخیب  مـیقع و  صقاـن و  یاـھیروئت  داـصتقا ، یهـنیمز  رد  تسایـس ، یهـنیمز  رد  یبرغ  یاـھیزادرپیروئت 

. مینک ادیپ  ار  یمالسا  یهشیدنا  یمالسا و  رکف  مینک و  هعجارم  نامدوخ 

« يمالسا داصتقا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 3هاگياپ  هحفص 2 
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نارھت  / ٠۶/٠۶/١٣٩۶ ناتسا  هیملع  یاھهزوح  بالط  رادید  رد  تانایب 

تایـصوصخ زا  یکی  نیا  تشاد . دـھاوخ  دایز  راکبلط  هدـنریذپ و  میناسرب ، اھـشوگ  هب  مینک و  رـشتنم  ایند  رد  تسا  ییون  یاـھفرح  ار  ناـمدوخ  یاـھفرح  نیا  میناوتب  رگا  اـم 

اھناوج نیب  رد  مسیـسکرام ، دییامرفب  ضرف  ام . یناوج  نامز  نیمھ  هکلب ] ، ] شیپ لاس  دص  هن  منکیم ، ضرع  هک  یزور » کی  « ؛ دوبن روجنیا  هک  دوب  یزور  کی  تسا . زورما 

؛] دوب  ] مسیـسکرام یهبذاج  اھروشک  بلغا  رد  اما  دوبن  تدـش  نیا  هب  اپورا  یاھروشک  یـضعب  ای  اکیرمآ  لـثم  اـھروشک  زا  یـضعب  رد  طـقف  دوب ؛] جـیار   ] اـھروشک بلغا  رد 

طخ نیمھ  نادـنمهقالع  نیب  رد  ام و  دوخ  روشک  رد  یمالـسا . یاھروشک  رد  یتح ] [ ؛ دوب ریگهمھ  یهبذاـج  کـی  مسیلایـسوس ، یهبذاـج  ، یداـصتقا یهنیمز  رد  صوصخب 

تیامح دندرکیم و  عافد  نآ  زا  مسیلایسوس »  » ریبعت نیمھ  اب  احیرص  هک  دیـسانشیم - ناتهمھ  ینعی  دیـسانشیم ؛ میوگب  رگا  هک   - فیراعم زا  دندوب  یناسک  یمالـسا ،

نوگانوگ و تبحـص  تاسلج  ام  دننک . نایب  مسیلایـسوس  تاریبعت  بلاق  رد  ار  نآ  ای  مسیلایـسوس  اب  دنھدب  قیبطت  ار  یمالـسا  یداصتقا  رکف  هک  دنتـشاد  لیم  دـندرکیم و 

؛ تسین یروجنیا  زورما  میتشاد . اھنیا  زا  یضعب  اب  اھنیا  دننام  هثحابم و  ثحب و 

« : یمالسا داصتقا   » هژاودیلک اب  طبترم  تالاقم 

یقاحسا  /   ٠۴/١٣٨٣/٠۵ نیسحدیس  هدنسیون :  نآ /  رد  یدازآ  هرتسگ  یمالسا و  داصتقا 

یزعمریم  /   ١٠/٠١/١٣٨۶ نیسحدیس  هدنسیون :  یمالسا /  داصتقا  ملع  عوضوم 

رگداد  /   ١٣٨٣/١٠/٠٧ هللادی  هدنسیون :  یمالسا /  داصتقا  یارجا  یاھشلاچ  اھتیفرظ و 

یفسوی  /   ١٣٩١/٠٨/٢۴ یلعدمحا  هدنسیون :  یمالسا /  یاھهزومآ  ساسا  رب  روحمناسنا  یداصتقا  یدازآ 

یلیبدرا  /   ١٣٩٠/٠٢/٢٧ هدازمیظع  هزئاف  هدنسیون :  مالسا /  ینامرآ  هعماج  رد  هعسوت  یاھصخاش  یعامتجا و  تلادع 

ولضویع  /   ١٣٩٠/٠٢/٢٧ نیسح  هدنسیون :  تفرشیپ /  یناریا  یمالسا  یوگلا  بوچ  راھچ  رد  یداصتقا  یعامتجا و  تلادع  یاھرایعم  میھافم و 

« يمالسا داصتقا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 3هاگياپ  هحفص 3 
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