
لاس ١٣٩۵  / ٠١/٠١/١٣٩۵ زاغآ  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

اھنیا یهمھ  جالع  مینک ، راھم  ار  ینارگ  میھاوخب  مینک ، لح  ار  یراکیب  یهلئـسم  میھاوخب  مینک ، لح  ار  یلخاد  دیلوت  لکـشم  مینک ، لح  ار  دوکر  لکـشم  میھاوخب  ام  رگا 

؛ تفر یراکیب  گنج  هب  یتمواقم  داصتقا  اب  دوشیم  تسا . اھنیا  یهمھ  لماشیتمواقم  داصتقا  تسا . هدـش  هدـناجنگ  یتمواقم  داصتقا  یداـصتقا و  تمواـقم  یهعومجم  رد 

زا درک و  داجیا  روشک  یارب  ار  یرایسب  یاھتـصرف  دوشیم  درک ؛ یگداتـسیا  نانمـشد  یاھدیدھت  لباقم  رد  دوشیم  درک ؛ راھم  ار  ینارگ  دوشیم  تفر ؛ دوکر  گنج  هب  دوشیم 

. دریگب ماجنا  شالت  راک و  یتمواقم  داصتقا  یارب  هک  تسا  نیا  شطرش  درک ؛ هدافتسا  اھتصرف 

یهنیمز رد  تسا  یئاـھراک  تسا ؛ یتامدـقم  یاـھراک  اـھراک  نیا  اـھتنم  دـناهدرک ؛ یعیـسو  یاـھراک  هک  دـھدیم  ناـشن  دـنداد ، نم  هب  تـلود  رد  اـم  ناردارب  هـک  یـشرازگ 

یور ندرک و  لمع  ندرک و  مادقا  زا  تسا  ترابع  دنک ، ادیپ  همادا  تسا  مزال  هک  هچنآ  اما  تسا ؛ یتامدقم  یاھراک  اھنیا  فلتخم ؛ یاھھاگتسد  هب  اھروتـسد  اھهمانـشخب و 

مھاوخ ضرع  نامزیزع  تلم  داحآ  هب  ار  شحرـش  ینارنخـس  رد  هللااـشنا  نم  هک  تسا ؛ اـم  یهفیظو  هک  تسا  یزیچ  نآ  نیا  نداد ؛ ناـشن  مدرم  هب  ار  راـک  لوصحم  نیمز ،

. درک

تمـس هب  تسا  ینـشور  میقتـسم و  یهداج  هار و  نیا ، لمع .» مادقا و  یتمواقم ؛ داصتقا   » زا تسا  ترابع  منکیم ، باختنا  لاسما  راعـش  ناونع  هب  نم  هک  هچنآ  نیاربانب 

هب لمع  مادـقا و  هچنانچ  رگا  هک  مینئمطم  اما  دـنک ؛ لح  ار  تالکـشم  یهمھ  لاس  کی  فرظ  رد  لمع ، مادـقا و  نیا  هک  میرادـن  عقوت  هتبلا  میراد . جاـیتحا  نآ  هب  هک  یزیچ  نآ 

. درک میھاوخ  هدھاشم  ار  نآ  یاھهناشن  راثآ و  لاس  نیا  نایاپ  رد  ام  دریگب ، ماجنا  تسرد  هدش و  یزیرهمانرب  تروص 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٩۵ مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

ادعب ار  اھتبحص  نیا  هک  یناسک  یارب  دیراد و  فیرشت  هک  یزیزع  نارھاوخ  ناردارب و  امش  یارب  ار  یتاحیضوت  هللااشنا  همادا  رد  منکیم و  زاغآ  لاسما  راعش  زا  ار  زورما  ثحب 

مدرم درادـن ؛ ام  مدرم  نھذ  رد  یدایز  هاگیاج  یراعـش  یاھثحب  زورما  دـشاب ؛ یقطنم  نقتم و  ثحب  کی  دریگیم ، ماجنا  هک  یثحب  ملیاـم  درک . مھاوخ  ضرع  دینـش  دـنھاوخ 

ثحب کی  تروصهب  ام  زیزع  مدرم  راکفا  یارب  هک  میلیام  مینکیم  ضرع  هچنآ  دننکیم . هاگن  لالدتـسا  قطنم و  مشچ  اب  لئاسم  هب  دنمیھف و  ام  یهعماج  داحآ  ام ، ناناوج  ام ،

رد دـیاش  تسا . روشک  لئاسم  یهعومجم  هب  هاگن  کـی  لـیلحت و  کـی  میدرک ، باـختنا  یداـصتقا  راعـش  مھ  ار  لاـسما  راعـش ]  ] هکنیا تلع  دوشب . هضرع  یقطنم  نقتم و 

دیسر رظن  هب  روشک  لئاسم  یهعومجم  هب  هجوت  اب  نکل  دشاب  یقالخا  راعـش  کی  ای  دشاب ، یگنھرف  راعـش  کی  لاسما  راعـش  هک  دراد  حیجرت  هک  تشذگیم  یـضعب  نھذ 

رارق یداصتقا  راعـش  کی  دـنک ، ادـیپ  جاور  روشک  یمومع  راکفا  مدرم و  ناـیم  رد  یناـمتفگ  تروصهب  دـیاب  هک  ار  لاـس  راعـش  نیا ، زا  لـبق  رگید  لاـس  دـنچ  لـثم  مھ  لاـسما 

. دننک رکف  نآ  یور  رب  دننک و  لیلحتوهیزجت  ناشدوخ  شیپ  دنونشیم  ار  هچنآ  ام  زیزع  ناناوج  ملیام  منکیم و  ضرع  نم  ار  لیلحت  نیا  میھدب .

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٩۵ مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

کی نیا  دـنکیم ؛ ادـیپ  همادا  میرحت  راشف و  ای  دـینک ، شوگ  دـیوگیم  وا  هچ  رھ  دـیوشب و  اکیرمآ  میلـست  دـییایب  ای  دـیوگیم  اـم ؛ هب  دـھدیم  ناـشن  نمـشد  ار  یایھارود  کـی 

مینک یگداتـــسیا  اـــی  مــینک  لـــمحت  ار  مــیرحت  تالکـــشم  یتسیاـــب  اـــی  دراد : دوـــجو  یرگید  یھارود  کـــی  اـــما  تــسا ، غورد  طـــلغ و  میتـــفگ  هـــک  تـــسا  یھارود 

تلود هتبلا  لمع .» مادقا و   » میتفگ ام  تسین ؛ یفاک  یگدامآ  فرـص  یتمواقم ، داصتقا  یارب  اھتنم  تسا ، بوخ  امـش  یگدامآ  بخ ، یلیخ  یتمواقم . داصتقا  یهلیـسوهب 

روھمج سیئر  لوا  نواعم  دنداد و  لیکـشت  یتمواقم ، داصتقا  یارب  دیھدب  لیکـشت  یھدنامرف  داتـس  کی  میتفگ  ام  دـناهدرک ؛ ییاھراک  یتمواقم  داصتقا  یهنیمز  رد  مرتحم 

یاھراک اھنیا  اـھتنم  متفگ ؛ ار  نیا  ناـمزیزع  تلم  هب  لاـس  لوا  ماـیپ  رد  زورما  نم  هک  دـنداد  نم  هب  مھ  ار  شـشرازگ  دـندرک ، مھ  ییاـھراک  دنتـشاذگ ؛ نآ  سار  رد  ار  مرتحم 

؛ تسا رتشیب  نامتادراو  زا  نامیتفن  ریغ  تارداص  ینعی  هدـش  تبثم  یناـگرزاب  زارت  تسا ، هتفرگ  ماـجنا  هک  ییاـھتیلاعف  رثا  رب  هک  دـناهداد  شرازگ  نم  هب  تسا . یتامدـقم 

راک دنکیمن و  تیافک  اھنیا  اھتنم  تسا ، یبوخ  یاھربخ  اھنیا  تسا ؛ هدش  رتمک  هتـشذگلاس  زا  ام  تادراو  دییامرفب  ضرف  الثم  هکنیا  ای  تسا ؛ یبوخ  رایـسب  ربخ  نیا  بخ ،

. دریگب ماجنا  لمع » مادقا و   » یهنیمز رد  دیاب  اھراک  نیا  هک  ماهدرک  رکذ  اجنیا  ار  راک  دنچ  نم  دریگب . ماجنا  دیاب  یساسا  یاھراک  دوشیمن ؛ مامت  اھنیا  اب 

روشک رد  یداصتقا  یاھتیلاعف  زا  یـضعب  دـنوشب ؛ زکرمتم  اھنآ  رب  دـننک و  ییاسانـش  ار  روشک  رادتیزم  یداصتقا  یاھهریجنز  اـھتیلاعف و  دـیاب  یتلود  مرتحم  نیلوئـسم  لوا 

دـننک و ییاسانـش  دـیاب  ار  اھنآ  دـننک ؛ زکرمت  تسیاب  اھنآ  یور  دوشیم ؛ هدوشگ  یدـیلوت  یداـصتقا و  ددـعتم  یاـھباب  نآ ، زا  دـنامیم و  رداـم  لـثم  دراد ، تیمھا  دراد ، تیولوا 

. دننکب مولعم  ار  همھ  فیلکت  دننک و  صخشم  ار  هار  یهشقن 

دودـح زورما  دـناهدرک ، شرازگ  نم  هب  هک  یروطنآ  تسا . یلخاد  دـیلوت  ندرک  هدـنز  دریگب ، رارق  هجوت  دروـم  دـیاب  میتـفگ  اـم  هک  یا  لـمع » مادـقا و   » نیا رد  هلئـسم  نیمود   

ایحا ار  دیلوت  مینک ، هدنز  ار  دیلوت  ام  یتسیاب  دنکیمن ؛ راک  اھیضعب  دنکیم ، راک  تیفرظ  زا  رتمک  هب  اھیضعب  تسا ؛ لیطعت  تسا ، لطعم  ام  دیلوت  تاناکما  زا  دصرد  تصش 

، دـیھاوخب دنتـسھ  هک  ار  ینیدـقتنم  نیا  ماهتفگ  ررکم  یتـلود  مرتـحم  نیلوئـسم  هب  نم  دـندلب . دـھعتم  یاـھنادداصتقا  زا  یلیخ  ار  هار  نیا  دراد ؛ هار  نـیا ،] هـتبلا  . ] مـینک

. دروآرد تکرح  هب  روشک  رد  درک و  ایحا  ار  دیلوت  ناوتیم  دنراد ؛ یبوخ  یاھداھنشیپ  یھاگ  دیونشب ؛ ار  ناشیاھفرح 

نکل درادـن ، مھ  یلاکـشا  میرخب ، ار  اھنیا  میروبجم  مینک ، دراو  جراخ  زا  هک  میراد  جایتحا  ییاھزیچ  کی  هب  میراد ، تادراو  میراد ، یجراخ  تراجت  هرخالاب  ام  هکنیا  موس  راک   

 - دوشیم هتفگ  ام  هب  مینکب ؛ یرادیرخ  ای  مینکب  دراو  امیپاوھ  الثم  میھاوخیم  ام  دییامرفب  ضرف  دـنکن . فیعـضت  ار  ام  یلخاد  دـیلوت  تردـق  ام ، یاھدـیرخ  نیا  هک  مینک  هجوت 

هدافتـسا میرخب  جراخ  زا  هکنآ  زا  رتشیب  مینک ، یراذگهیامرـس  امیپاوھ  یلخاد  عیانـص  رد  اـم  ار  تمیق  نیا  زا  دـصرد  نـالف  هچناـنچ  رگا  هک  دـنیوگیم - یتلود  نیلوئـسم  دوخ 

یلخاد دـیلوت  رـس  ییالب  هچ  اـم  تادراو  نیا  اـم ، دـیرخ  نیا  هک  مینکن  هاـگن  مینک و  دراو  جراـخ  زا  ار  زیچهمھ  اـم  هکنیا  دـنکیم . ادـیپ  دـشر  مھ  یلخاد  دـیلوت  درک و  میھاوخ 

. دوشن فیعضت  یلخاد  دیلوت  هک  مینک  یراک  اھدیرخ  رد  نیاربانب  سپ  تسا ؛ اطخ  دروآیم 

شرثـکا هتبلا   - ددرگرب اـھلوپ  نیا  هک  دـش  نیا  رب  اـنب  ماـجرب  یهیـضق  رد  دـناهدادن . اـم  هب  ار  شلوپ  میاهتخورف ، تفن  ـالثم ] [ ؛ روـشک زا  جراـخ  رد  میراد  ییاـھلوپ  اـم  مراـھچ ؛  

نکل دراد ، دوـجو  مھ  یرگید  یاـھهزیگنا  هتبلا  هیـضق ؛]  ] نیا تشپ  دـنکیم  هدـھاشم  ناـسنا  ار  اـھییاکیرمآ  تـسد  تـسا ؛ لکـشم  راـچد  هتـشگنرب و  شبلغا  هتـشگنرب ،

رھ الاح  هک  جراخ  رد  ام  دوجوم  یاھلوپ  نیا  هکیتقو  تشگ - دھاوخرب  هرخالاب  نکل  ددرگنرب ؛ اھلوپ  نیا  هک  تسا  هدـش  بجوم  ییاکیرمآ  یاھهاگتـسد  زا  یـضعب  یـسنجدب 

الثم لوا  یهجرد  رد  دراد و  زاـین  روشک  دوشیم ، روشک  دراو  هک  تسا  یلوـپ  نیا  دوـشب . ردـھ  لوـپ  نیا  هک  دورن  راـک  هب  یفراـصم  رد  تشگرب ، تسھ  هک  یدراـیلیم  هد  دـنچ 

عبانم تیریدم  ینعی  دوشن ؛ اھفارسا  فرص  اجیب ، یاھراک  فرص  درومیب ، یاھدیرخ  فرص  دورن ، نیب  زا  دورن ، ردھ  دوشیم ، دراو  هک  یلوپ  نیا  دنشاب  بظاوم  تسا ؛ دیلوت 

. دوشیم دراو  روشک  هب  یجراخ  زکارم  اھکناب و  زا  هک  یایلام 

یارب امیپاوھ ، یارب  وردوخ ، یارب  هک  روتوم  دـیلوت  شخب  اـی  زاـگ  تفن و  شخب  ـالثم  تسا ؛ تیمھا  یاراد  مھم و  هک  دراد  دوجو  اـم  داـصتقا  رد  ییاھـشخب  مجنپ ؛ یهلئـسم   

نادنمشناد ام ، یاھناوج  تسا .] نیا   ] ناینبشناد داصتقا  مییوگیم  ام  هکنیا  دوشب . ناینبشناد  مھم ، ساسح و  یاھشخب  نیا  تسا ، هدافتـسا  دروم  یتشک  یارب  راطق ،

یروج ار  دـنلب  درب  کشوم  هک  تسا  یکچوک  راک  نیا  بخ ، دـنربب . رتالاب  میراد  یرواـنف  رد  هک  یحطـس  نآ  زا  ار  اـم  دـنناوتیم  دـننک ، یروآون  دـنناوتیم  هک  دـناهداد  ناـشن  اـم 

الثم دـناوتیم ؛ مھ  رگید  نوگانوگ  دراوم  رد  دـنکب ، ار  راـک  نیا  دـناوتیم  هک  یزغم  نآ  بخ  دروخب ؟ فدـھ  هب  رتم  جـنپ  اـی  رتم  ود  فارحنا  اـب  یرتمولیک  رازھود  رد  هک  دـننک  میظنت 

« لمع مادقا و  يتمواقم ؛ داصتقا  لاس   » 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 5هاگياپ  هحفص 1 

http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=32665
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=32695
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=32695
http://farsi.khamenei.ir


رد نالا  نیمھ  دنناوتیم . دروایب ؛ دوجوهب  لکش  نالف  هب  ار  راطق  روتوم  ای  دوشب ، مک  شفرصم  مینک  ضرف  هک  دربب  الاب  یتفرـشیپ  کی  اب  ار  وردوخ  روتوم  حطـس  هک  دینک  ضرف 

نیمھ تسا ؛ اھنآ  ربارب  ای  تسا  رتھب  شایجراخ  هباشم  زا  ای  دننکیم ، دـیلوت  دـنھدیم و  ماجنا  اھنآ  هک  ییاھراک  هک  دـنراد  دوجو  یایدـیلوت  یداصتقا و  یاھهاگنب  ام  روشک 

تسا و طرـش  یتمواقم  داصتقا  رد  هک  تسا  ییاھراک  زا  یکی  یلخاد ، داصتقا  مھم  یاھـشخب  ندـش  ناینبشناد  نیارباـنب  سپ  درک . تیوقت  دـیاب  ار  اـھنیا  بخ  میراد ؛ نـالا 

. دریگب ماجنا  یتسیاب 

یراذگهیامرس روشک  رد  یزاسهاگورین  یهنیمز  رد  ام  دوشب . هدافتسا  دوشب و  یرادربهرھب  اھنآ  زا  میاهدرک ؛ یراذگهیامرس  اھـشخب  زا  یـضعب  یور  هتـشذگ  رد  ام  مشـش ؛  

جایتحا میزاسیم  ام  هک  ینازرا  هاگورین  هب  مھ  رگید  یاـھروشک  دراد ، جاـیتحا  هاـگورین  هب  روشک  زورما  میدرک . یبوخ  یراذگهیامرـس  یمیـشورتپ  یهنیمز  رد  میدرک ؛ یبوخ 

هدش شالت  شیارب  تسا ، هدش  یراذگهیامرس  هک  ییاھتمسق  نیا  دننک . تسرد  هاگورین  ام  یارب  میروایب  یدارفا  ای  مینک ، دراو  میرخب  هاگورین  نوریب  زا  میورن  رگید  ام  دنراد .

. دوشب هدافتسا  اھنآ  زا  دوشب و  ایحا  تسا ، هدش  هدیشک  تمحز  تسا و 

میدرک و ار  راـک  نیا  اـم  هک  دـنتفگ  اـم  هب  تلود  رد  اـم  ناردارب  هتبلا  مینک . طرـش  ار  یرواـنف  لاـقتنا  میھدـیم ، ماـجنا  اـم  هک  یایجراـخ  تـالماعم  یهمھ  رد  متفھ ؛ بـلطم   

، دنرخن ار  هدشدیلوت  دنرخب ، دنھاوخیم  ار  یدیدج  یدیلوت  یش  کی  ای  ار  یاهلیسو  کی  رگا ]  ] دینک ضرف  دوشن . تلفغ  هکنیا  یارب  منکیم  رارکت  منکیم و  دیکات  نم  مینکیم ؛

. دنھدب رارق  هجوت  دروم  تدشب  دیاب  ار  نیا  اھدادرارق  رد  دننک . روشک  لخاد  ار  یروانف  دنروایب ؛ دننک و  هیھت  شدوخ  صوصخم  یروانف  اب  ار  یش  نآ  هکلب ] ]

دـنزیم و همطل  روشک  داصتقا  هب  دراد  اھنیا  دوشب ؛ یدـج  یهزرابم  قاـچاق  اـب  دوشب ، یدـج  یهزراـبم  یراوخهژیو  اـب  دوشب ، یدـج  یهزراـبم  داـسف  اـب  متـشھ ؛ یهلئـسم   

هژیو تازایتما  زا  ار  ناشدوخ  دننکیم ، یراوخهژیو  یداصتقا  لئاسم  یهنیمز  رد  ییاھتسبودز  اب  دییامرفب  ضرف  هک  یاهعومجم  نآ  لباقم  رد  ام  رگا  دنربیم . مدرم  ار  شررض 

رد نایب و  ماقم  رد  هتبلا  دوشب . یراگنالھـس  دیابن  درک ؛ دھاوخ  ررـض  روشک  اعطق  مینک ، یراگنالھـس  دنوشیم ، یداصتقا  یلام و  یلوپ و  داسف  راچد  ای  دننکیم و  رادروخرب 

مینک ضرف  الثم  ار  یداصتقا  مرجم  کی  الاح  درادـن . یاهدـیاف  اھنیا  اما  دوشیم  هدز  یبوخ  گنـشق  یاـھفرح  یـسایس ، یاـھیریگتھج  اـب  صوصخب  لاـجنج و  اـھهمانزور و 

نوچ هتفگ  دص  ود  درادن ؛ یاهدیاف  اھنیا  دننکب ، یسایس  یحانج و  فادھا  اب  ار  اھنیا  دننام  ییاھراک  تالیـصفت و  سکع و  دنـسیونب و  شاهرابرد  اھهمانزور  دندرک ، ریگتـسد 

اب دـیاب  دـنوشب .]  ] قاـچاق عناـم  تسا ؛ روج  نیمھ  قاـچاق  دـنوشب . داـسف  عناـم  دـنریگب و  دـیایب  شیپ  تسا  نکمم  زورما  هک  ار  یداـسف  نآ  یولج  دـیاب  تسین . رادرک  مین 

. دننک هزرابم  هملک  یعقاو  یانعمهب  قاچاق ،

هتفگ دوشیم و  اعدا  هک  متفگ  ار  نیا  نیا ، زا  لبق  لاس  دـنچ  لاس ، لوا  یاھینارنخـس  نیمھ  زا  یکی  رد  اجنیا  مھ  یتقوکی  نم  تسا .]  ] یژرنا زا  یروهرھب  یدـعب  بلطم   

یداـیز غلبم  تسین ، یمک  غلبم  دـش ؛ دـھاوخ  ییوجهفرـص  رـالد  دراـیلیم  دـص  مینک ، ییوجهفرـص  میربب و  ـالاب  میھدـب ، اـقترا  ار  یژرنا  یروهرھب  میناوتب  اـم  رگا  هک  دوشیم 

اھـشخب روجنیا  رد  ار  راک  بخ  رـضم ؛ شیاھیـضعب  مزـال ، ریغ  شیاھیـضعب  دریگیم ، ماـجنا  تکلمم  نیا  رد  دراد  نوگاـنوگ  یاـھراک  همھ  نیا  دـنریگب . یدـج  ار  نیا  تسا ؛

یاروش سلجم  یهبوصم  یژرنا ، زا  یرادربهرھب  یاقترا  تسھ ؛ مھ  سلجم  یهبوصم  نیا ، مدینـش  هتبلا   - اھزیچ نیا  ینعی  مادقا  لمع ؛» مادقا و   » دش نیا  دـننک . زکرمتم 

. دننک راک  دنوشب و  زکرمتم  نیا  یور  دیاب  دراد ، دوجو  یزیچ  نینچ  کی  هچنانچرگا  هک  دننک  یسررب  اعقاو  تسا - یمالسا 

نم هب  هک  یرامآ  نیا  هچنانچرگا  تسھ ؛ روشک  رد  کچوک  طسوتم و  یهناخراک  هاگراک و  رازھ  نیدـنچ  نالا  دـننکب . هژیو  هاگن  کچوک  طـسوتم و  عیانـص  هب  مھد ؛ بلطم ]  ]  و

کرحت دنکیم ، داجیا  لاغتشا  هعماج  نتم  رد  هک  یزیچ  نآ  تسا . تراسخ  دشاب ، تسرد  دنتسھ  لیطعت  یراکیب و  راچد  نالا  اھنیا  زا  دصرد  تصش  هک  متفگ  هدنب  دناهداد و 

. دنربب شیپ  دننک و  تیوقت  ار  اھنیا  تسا ؛ طسوتم  کچوک و  عیانص  نیمھ  دنکیم ، دنمهرھب  ار  نییاپ  تاقبط  دنکیم و  داجیا 

ماجنا دوشیم  مھ  یرگید  یاھراک  هتبلا  دریگب . ماجنا  دناوتیم  راک  هد  نیا  یتمواقم ، داصتقا  یارب  دریگب  ماجنا  دھاوخب  لمع  مادقا و  هچنانچرگا  هک  راک  یهطقن  هد  نیا  بخ ،  

نیا روشک ، رد  یبـالقنا  تکرح  دوشیم  نیا  بـالقنا ، ناـیرج  دوشیم  نیا  منکیم . داھنـشیپ  یروجنیا  ار  دروم  هد  هدـنب  دـننکیم . یـسررب  دـننکیم و  هاـگن  نیلوئـسم  هک  داد 

میرادن جایتحا  ام  دنکن . رثا  ام  رد  وا  یاھمیرحت  میتسیاب و  اکیرمآ  لباقم  رد  میناوتیم  ام  مینکب ، ار  اھراک  نیا  رگا  داد . دـھاوخ  تاجن  ار  روشک  هک  یایتمواقم  داصتقا  دوشیم 

، یتمواقمداصتقا تسایـس  نیمھ  ندرک  لابند  اب  ام  دـنکب ؛ میرحت  ار  ام  دـناوتن  اکیرمآ  ات  مینک  رظنفرـص  ناـمدوخ  لوصا  زا  ناـمدوخ ، زمرق  طوطخ  زا  ناـمدوخ ، یاھـشزرا  زا 

میزرلن نامدوخ  هب  میرحت  لباقم  رد  رگید  ات  ار  روشک  میھدب  تینوصم  میناوتیم  مینک ؛ یزاستینوصم  ار  روشک  میناوتیم  عوضوم ، یلمع  مادـقا  هلئـسم و  یلمع  یانعمهب 

. ینموم تکرح  یبالقنا و  تکرح  دوشیم  نیا  درک . دـھاوخن  یھجوت  لباق  ریثات  نمـشد  میرحت  دـش ، یتمواقم  داـصتقا  رگا  دـنکب ؛ میرحت  بخ  درک . دـنھاوخ  میرحت  ار  اـم  هک 

لاثما یرادماد و  هعرزم و  هناخراک و  هاگراک و  رازھ  دنچ  نیا  ام  هک  دنھدب  شرازگ  دـنیایب  دـنناوتیم  لاس ٩۵  رخآ  یتلود  مرتحم  نیلوئـسم  میدرک ، ار  اھراک  نیا  ام  رگا  تقونآ 

نانیمطا دامتعا و  تقونآ  دندرک ، سح  مدرم  یتقو  دننک . سح  دننیبب و  مھ  مدرم  دـنھدب ، شرازگ  مدرم  هب  دـنناوتیم  دـنیوگب ؛ ار  اھنیا  دـنیایب  دـنناوتیم  میدرک . ایحا  ار  اھنیا 

. دننکیم ادیپ 

مالسلامھیلع  / ٠١/١١/١٣٩۵ تیبلھا  ناحادم  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

رھاظ بسحهب  مھ  اھنآ  دعب  مینک ، اضما  میسیونب ، میروایب ، ذغاک  یور  مینکب ، هرکاذم  ام  هکنیا  دورن . هالک  نامرس  دعب  هک  درک  هرکاذم  دیاب  یروج  دوب و  یوق  هرکاذم  رد  دیاب 

اجنآ رد  دیایب و  دوجو  هب  تالاکـشا  نیا  میراذگب  دیابن  تسھ ؛ اجنآ  رد  یلاکـشا  کی  هک  تسا  ادیپ  دـتفین ، هار  تراجت  دوشن و  فرطرب  اھمیرحت  اھتنم  دـنھدب  ماجنا  یراک  کی 

مھ دایز  یتقو  تسین .» رادرکمین  نوچ  هتفگ  دـص  ود  « ؛ تسا سب  نتفگ  لمع . مادـقا و  میتفگ  ام  روجنیمھ ؛ مھ  روشک  نورد  داـصتقا  رد  مینک . یوق  ار  ناـمدوخ  دـیاب  مھ 

روشک هک  تسا  نیا  ضرغ  مینک . لـمع  دوشیم ؛ مھ  یراـبتلاسک  زیچ  کـی  دـش ، هک  یرارکت  ینعی  دـتفایم ؛ مھ  نھد  زا  یتمواـقم ، داـصتقا  میتـفگ  مادـم  میدرک و  رارکت 

. دراد جایتحا 

روشک  / ٠١/١٨/١٣٩۵ نالوئسم  زا  یعمج  یزورون  رادید  رد  تانایب 

یلومعم فراعتم و  یاھراک  دنراد ، ییاھراک  دنراد ، ییاھتسایس  بخ  اھهاگتسد ، نوچ ] [ ؛ دریگب تروص  یھدنامرف  هملک ، یعقاو  یانعمهب  هک  مراد  انعم  نیا  رب  رارـصا  هدنب 

توافتیب یتمواقم  داصتقا  هب  تبـسن  مادک  و  دجنگیم ، یداصتقا  تسایـس  بوچراھچ  رد  اھراک  نیا  زا  کیمادک  دنیبب  دـنک  هظحالم  هک  تسا  نیا  یھدـنامرف  شقن  دـنراد ؛

هب دوــشب  هدــناشک  رودــقملایتح  مود ، یهتـــسد  دوــشب ؛ تیوــقت  لوا  یهتـــسد  نآ  دوــشب ؛ هدیجنـــس  دــیاب  اــھنیا  تــسا . یتمواــقم  داــصتقا  دــض  مادـــک  و  تــسا ،

ناشیا و مھ  دنلوغـشم ؛ دننکیم و  راک  نایاقآ  اعقاو  هک  مراد  ربخ  هدنب  بخ ، تسا . راظتنا  نیا  ینعی  دوشب . یریگولج  لماک  روطهب  موس  یهتـسد  یتمواقم ؛ داصتقا  تمس 

. دننکیم ار  راک  نیا  هکنیا  زا  مینک  رکشت  دیاب  و  ناشناراکمھ ؛ مھ 

میریگب و شرازگ  میناوتب  لاـس  رخآ  هک  یروطهب  دریگب ، تروص  ریگارف  هبناـجهمھ و  مادـقا  کـی  هک  تسا  نیا  لـمع ، مادـقا و  زا  اـم  دارم  لـمع ؛» مادـقا و   » میتفگ لاـسما  اـم 

نیا ملع  دیلوت  یهلئـسم  رد  ای  تفرگ  ماجنا  اھراک  نیا  دیلوت ، یهلئـسم  یهنیمز  رد  دینک  ضرف  تفرگ . ماجنا  دروم  هد  نیا  الثم ] ، ] راک دـنچ  نیا  هک  دـنھدب  شرازگ  ناتـسود 

تسا و نیا  ام  راظتنا  و  صخـشم . یاھراک  ینعی ] [ ؛ تفرگ ماـجنا  تامادـقا  نیا  یجراـخ ، یناـگرزاب  - یراـجت تاـطابترا  هک  دـینک  ضرف  ـالثم  دروم  رد  اـی  تفرگ ، ماـجنا  اـھراک 

. دریگب ماجنا  راک  نیا  هللااشنا  میراودیما 

« لمع مادقا و  يتمواقم ؛ داصتقا  لاس   » 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 5هاگياپ  هحفص 2 
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روشک  / ٠١/١٨/١٣٩۵ نالوئسم  زا  یعمج  یزورون  رادید  رد  تانایب 

هاگن ینعی  دـینکب ؛ ناربج  دـیاب  ار  نیا  اھتنم  تسا ، ام  تالکـشم  زا  یکی  تارابتعا  دوبمک  ار ؛ تالکـشم  ار ، عناوم  منادـیم  نم  میربیمن ؛ ـالاب  یلیخ  ار  ناـمتاراظتنا  هتبلا  اـم 

دوجو اجنآ  رد  الخ  هک  دینکب  ییاجنآ  فرص  ار  هدش  ییوجهفرص  غلبم  دینک و  ییوجهفرص  درک ، ییوجهفرـص  دوشیم  اجرھ  تسا ، ندرک  ییوجهفرـص  لباق  اھاجک  دینیبب  دینک 

کی تسا  نکمم  اھهاگتـسد  ـالاح  دـینک .] ناربـج   ] ار عباـنم  دوبمک  نیارباـنب  تسھ . مھ  ییوجهفرـص  لـباق  دوشیم و  شجرخ  مھ  لوـپ  هک  میراد  یداـیز  یاـھراک  اـم  دراد .

. تسا یلمع  راک ، دوشب ، بوخ  تیریدم  دریگب و  ماجنا  تمھ  اب  راک  هللااشنا  رگا  نکل  دنوشب  هجاوم  یتخس  اب  مھ  یرادقم 

نوریب رد  مھ  مدوب ، تلود  رد  مھ  نم  مراد ؛ هبرجت  اھلاس  بخ  هدنب  میراد . روشک  رد  یبوخ  یلیخ  ناریدم  افاصنا  ام  میرادـن ؛ دوبمک  مھ  تیریدـم  ظاحل  زا  ام  مدـقتعم  هدـنب 

لمع ظاحل  زا  مھ  دنتیریدم ، لھا  رکف  ظاحل  زا  مھ  تسا ، بوخ  ناشتیریدـم  هزیگنا  ظاحل  زا  مھ  میراد ؛ یاهدـبز  ناریدـم  افاصنا  اقح و  ام  مدوب ؛ فلتخم  یاھتلود  رظان  تلود 

. ارجا زکرمت  یھدنامرف ، زکرمت  یریگمیمصت ، زکرمت  تسا ؛ زکرمت  هدمع  هک  میراد ،] مزال   ] زکرمت یریگیپ و  ام  میرادن ؛ مک  ریدم  ام  دنتیریدم . لھا ] ]

هک ییاھتیلاعف  اھراک و  یهرتسگ  هب  دـنوشیمن  تفتلم  دـننکیم ، هاـگن  دارفا  هک  رود  زا  دراد ؛ راـک  یلیخ  روھمجسیئر  بخ  متفگ . مھ  ناـممرتحم  روھمجسیئر  یاـقآ  هب  نم 

هب اھیضعب  هیلعهللاناوضر )  ) ماما کرابم  تایح  نامز  تسا . یتخـس  رایـسب  راک  تسین ، یناسآ  راک  فلتخم  تاھج  زا  روشک  یهرادا  دھدب ؛ ماجنا  دیاب  روھمجسیئر  کی 

باوج رد  ناشیا  ررکم  هدـش . یروجنیا  زیچنالف  الثم  اجنالف  اقآ  هک  دـندرکیم ، تیاکـش  ناشیا  هب  تاقوا  یھاـگ  یروما ، کـی  ییاـھزیچ ، کـی  زا  دـندرکیم ، هعجارم  ناـشیا 

. تسین یناسآ  راک  تسا ، یتخـس  راـک  اـعقاو  میاهدرک ؛ هبرجت  ار  روشک  یهرادا  ناـمدوخ  اـم  تسا ؛ روطنیمھ  مھ  اـعقاو  تسا . یتخـس  راـک  روشک  یهرادا  اـقآ ، دـنتفگیم 

دراو بوخ  هللااشنا  مامت ، لـماک و  تاراـیتخا  اـب  اـھهنیمز  نیا  رد  دـناوتیم  تسا ، یزاـتمم  هتـسجرب و  هاـگیاج  هک  لوا  نواـعم  تسا . داـیز  روھمجسیئر  تالاغتـشا  نیارباـنب 

[. دوش ماجنا   ] راک نیا  هک  میھاوخیم  ام  ینعی  تسا ، نیا  ام  راظتنا  دوشب .

مھم منکیم . تیامح  نآ  زا  منکیم و  عافد  ادـج  دـنھدب ، ماجنا  مدرم  روما  شیاشگ  مدرم و  عفاـنم  تھجرد  یمالـسا  یاروش  سلجم  هچ  تلود ، هچ  هک  یمادـقا  رھ  زا  هدـنب 

هیرجم یهوق  هب  طوبرم  هچنآ  هچ   - یعوضوم رھ  دروم  رد  هدـنب  رگا  تسا ؛ مزـال  دـیفم و  یلم  عفاـنم  یارب  هک  دریگیم  ماـجنا  دراد  یراـک  دـنک  ساـسحا  ناـسنا  هک  تسا  نیا 

مھاوخ عافد  ادـج  تسا ، مدرم  یارب  مدرم و  تمدـخ  رد  هک  دریگیم  ماجنا  دراد  یراک  منک  ساسحا  هیئاـضق - یهوق  نینچمھ  تسا ، هننقم  یهوق  هب  طوبرم  هچنآ  هچ  تسا ،

. تسا مدرم  تالکشم  عفر  یارب  مدرم و  عفن  هب  هک  یراک  نیا  زا  تیامح  یارب  درک  مھاوخ  هدافتسا  دراد  دوجو  زیچان  یهدنب  نیا  رد  هک  یناوت  ورین و  یهمھ  زا  درک ؛

نارگراک  / ٠٢/٠٨/١٣٩۵ رادید  رد  تانایب 

هکنیا تسین ؛ فرح  هملک  کی  یتمواقم  داصتقا  تسا . یمھم  یهلئـسم  نیا  هک  یتمواقم  داصتقا  رد  یرگراک  یراک و  یاھهاگنب  راـک و  یهلئـسم  نارگراـک و  شقن  دروم  رد 

، مادـکرھ یارب  ینعی  دوشب ؛ لمع  یقیقح  یعقاو و  روطهب  ( ٣) یتمواقم داصتقا  یاھتـسایس  یاھدـنب  کیاکی  هب  یتسیاب  هک  تسا  نیا  شیانعم  لمع ،» مادـقا و   » میتفگ

. یتمواقم داصتقا  رد  دراد  شقن  راک  یهلئسم  دننک ؛ لابند  ار  همانرب  مدقهبمدق  دننک و  یزیرهمانرب  دننیشنب  دندنمهقالع ، هللادمحب  هک  لوئسم  نایاقآ  ناردارب ، نیمھ 

بالقنا  / ٠٢/١٩/١٣٩۵ ربھر  اب  یماظتنا  یورین  ناھدنامرف  رادید 

، یملع یاــھتیلاعف  مدرم و  یهرمزور  یگدــنز  تـینما ، نودــب  هـکنیا  رب  دــیکات  اــب  دــندناوخ و  تیوـلوا  لوا  یهـجرد  رد  مـھم و  رایــسب  ار  تـینما  عوــضوم  بــالقنا ، ربــھر 

دنمزاین زین  ازنورد  داصتقا  یهبیط  یهرجـش  یریگلکـش  یتمواقم و  داـصتقا  یهزوح  رد  لـمع  مادـقا و  دـنتفگ : تسین ، ریذـپناکما  روشک  یهرادا  یداـصتقا و  یھاگـشناد ،

. تسا تینما 

١٣٩۵/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمتفھ  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

عورـش ار  لمع  مادقا و  مرتحم ، تلود  هناتخبـشوخ  لمع .» مادقا و  یتمواقم ، داصتقا  : » میتفگ ام  لاسما  هک  دیآیم ؛ تسدهب  یتمواقم  داصتقا  اب  اھنت  یداصتقا  لالقتـسا 

مدرم ار  نآ  راثآ  انیقی  دورب ، شیپ  ادـج  دـنک و  ادـیپ  همادا  هویـش  نیمھ  اب  توق و  نیمھ  اب  رگا  تسا . هتفرگ  ماجنا  یبوخ  یاـھراک  دـنداد ، نم  هب  هک  یـشرازگ  قبط  دـندرک و 

. دوشب فیرعت  یتمواقم  داصتقا  نمض  رد  دیاب  یداصتقا  گرزب  یاھمیمصت  یهمھ  یتمواقم . داصتقا  دید ؛ دنھاوخ 

اھهاگشناد  / ٠٣/٢٩/١٣٩۵ دیتاسا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

اھینارنخـس رد  مادـم  دـینکیم و  هیکت  یلم  تزع  یور  هک  امـش  هک  نم  زا  دـندرک  لاوس  نوچ  ار  نیا  تسا . یلعف  ییاشگهرگ  مھ  تسا ، یلم  تزع  مھ  یتمواقمداصتقا ،

روطنامھ  - هملک یعقاو  یانعم  هب  هچنانچرگا  یتمواقم  داصتقا  تسا : نیمھ  ام  باوج  دینکیم ؟ راک  هچ  ار  هعماج  دوجوم  دـقن  یاھزاین  اھنیا ، دـننام  یلم و  تزع  دـییوگیم 

هب تسا  یکتم  نوـچ  دـنکیم ؛ نیماـت  ار  روـشک  یاـھزاین  مـھ  دـنکیم ، نیماـت  ار  یلم  تزع  مـھ  دوـشب ، لمعومادـقا  دوـشب و  یئارجا  هدـش - هتـساوخ  هدـش و  هـتفگ  هـک 

. یلخاد دیلوت  هب  یلخاد ، تاناکما  هب  یلخاد ، یاھتیفرظ 

مدرم  / ١١/٠۵/١٣٩۵ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

دراو و یاھمدآ  اھسانشراک و  اب  هچرھ  منکیم ، رکف  هچرھ  اما  مدرم  تشیعم  یهلئـسم  هب  تبـسن  مدنمهغدغد  یلیخ  منکیم ، رکف  یلیخ  مدرم  تشیعم  لئاسم  هب  هدنب 

دوشن مرگ  اھنیا  زا  مھ  یبآ  چیھ  دنورب و  دنیایب و  یجراخ  راجت  هکنیا  یلخاد . لئاسم  هب  مینک  هیکت  اعطاق  ام  هک  درادـن  دوجو  یھار  نیا  زج  منیبیم  منکیم ، تروشم  علطم 

هک تسا  ناریا  رازاب  فرـصت  دننک ، یراک  دنھاوخب  مھ  رگا  دناهدرکن . مھ  یراک  دنوریم ؛ دنیآیم و  مادم  تسا  لاسکی  دودح  نالا  دراد ؟] هدیاف  هچ  - ] هدشن مھ ]  ] الاح ات  هک  -

[ ندروآ ، ] دیدج یروانف  هب  میراد  جایتحا  هک  ییاھاج  رد  دیاب  دشاب ، دیلوت  داجیا  دـیاب  دـشاب ، یراذگهیامرـس  دـیاب  اھتئیھ  نیا  تفر  دـمآ و  یهدـیاف  تسا . ام  ررـض  هب  تسرد 

هتبلا لمع ، مادقا و  میتفگ  ام  هکنیا  دننک . لابند  دـننک ، تیاعر  مرتحم  نیلوئـسم  یتسیاب  ار  اھزیچ  نیا  تسا . مک  ای  تسین  اھنیا  دـشاب ؛ دـیاب  اھنیا  دـشاب ؛ دـیدج  یروانف 

. تسا نیا  هار  دننک ؛ سمل  دننک ، سح  مدرم  هک  دوشب  سوملم  دوشب ، سوسحم  راک  یهجیتن  هللااشنا  دیاب  دنلوغشم ، الاح 

ریدغ  / ٣٠/٠۶/١٣٩۵ دیع  تبسانم  هب  مدرم  فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

، مینک تسرد  یتسیاب  ار  نامدوخ  ام  دشاب . هدیشک  یتمحز  وا  هکنیا  نودب  ام  یاھفعض  زا  دنکیم  هدافتسا  یھاگ  نمشد  دینکب  هجوت  اما  تسھ  نمـشد  مینادیم  مھ  ام 

هب عجار  بترم  ام  هکنیا  روشک . لخاد  یداصتقا  یاھلالتخا  اھدوبمک و  اھزاین و  هب  ام  نانمشد  دناهتخود  مشچ  زورما  دنکن . هدافتسا  نمشد  ام  یاھفعض  زا  هک  مینک  حالصا 

نیا هب  نمـشد  هک  تسا  نیا  رطاخهب  مینکیم ، رارکت  مییوگیم ، لاس  رخآ  لاس ، طسو  لاس ، لوا  بترم  لاس  دنچ  نیا  رد  اھنیا  دـننام  یتمواقم و  داصتقا  داصتقا ، یهلئـسم 

شزرایب مدرم  لوپ  دوشب ، مک  مدرم  تاناکما  دوشب ، یلاخ  مدرم  بیج  دـشاب ، دـب  مدرم  عضو  دـننک ، بارخ  ار  روشک  داصتقا  دـنھاوخیم ] . ] تسا هدرک  هجوت  صاخ  یهطقن 

اذـل تـسا . نمــشد  فدـھ  نـیا ، دـننک ؛ یــضاران  یمالــسا  ماـظن  زا  مالــسا و  زا  ار  مدرم  تـسا . نـیا  فدـھ ، دـنوشب ؛ یــضاران  اـت  دوـشب  مـک  ناشدـیرخ  تردـق  دوـشب ،

لباقم رد  هک  تسیک  یهفیظو  نیا  بخ  دنوشب . فرصنم  یمالسا  ماظن  زا  مالسا و  زا  عضو ، یبارخ  رطاخهب  ات  دوشب  بارخ  مدرم  عضو  هکنیا  یارب  دننکیم  هیکت  داصتقا  یور 

. تسھ مھ  مدرم  داـحآ  یهفیظو  تسھ ، نوگاـنوگ  نیلوئـسم  یهفیظو  تسھ ، سلجم  یهفیظو  تسھ ، تلود  یهفیظو  همھ ؛ یهفیظو  دـنک ؟ یگداتـسیا  تیعـضو  نیا 

. میھدب ماجنا  دیاب  میراد ، هفیظو  همھ 

ناھفصا  / ٠٨/٢۶/١٣٩۵ مدرم  رادید  رد  تانایب 

یهطقن کی  روشک  داصتقا  نمـشد ، رظن  زا  هدـش . زکرمتم  ام  روشک  داصتقا  یور  نمـشد  تسا ؛ داصتقا  یهلئـسم  تسا ، مھم  یلمع  ظاحل  زا  هک  ییاـھزیچ  زا  یکی  زورما 

« لمع مادقا و  يتمواقم ؛ داصتقا  لاس   » 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 5هاگياپ  هحفص 3 
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دیاـب دــنکب ؛ لاــمعا  یمالــسا  یروـھمج  دروـم  رد  اــم و  زیزع  روـشک  دروـم  رد  ار  شدوـخ  وـس  دــصاقم  فعــض ، یهـطقن  نآ  رب  یهـیکت  اــب  دــناوتیم  وا ]  ] هـک تـسا  یفعض 

یاھهناکت لباقم  رد  ار  روشک  ماکحتـسا  دـنکیم و  مک  نارگید  هب  ار  ام  جایتحا  دـشوجیم و  نورد  زا  هک  یداصتقا  ینعی  یتمواـقم ، داـصتقا  متفگ  نم  درک .] راـک   ] داـصتقا یور 

ار نیا  مدرم  دریگب و  رارق  مدرم  مشچ  یولج  رد  دـیاب  لمع  مادـقا و  نیا  لمع ،» مادـقا و  یتمواقم ، داصتقا  . » تسا یتمواقم  داـصتقا  یاـنعم  نیا  دـھدیم ؛ شیازفا  یجراـخ 

. مییوگیم اـھنآ  هب  میراذـگیم و  ناـیم  رد  اـبترم  نیلوئـسم  اـب  اـم  ار  لـئاسم  نیا  میراذـگیم ؛ ناـیم  رد  مھ  اـھنآ  اـب  هک  تسا  نیلوئـسم  زا  اـم  یهتـساوخ  عقوت و  نیا  دـننیبب ؛

. داد ناشن  دیاب  ار  لمع  مادقا و  یاھهصخاش 

نایجیسب  / ٠٩/٠٣/١٣٩۵ رادید  رد  تانایب 

زا هـتفرگ  ماـجنا  هـک  ییاـھلمع  اھمادـقا و  زا  یتـسرھف  دنداتـسرف ، نـم  یارب  یلـصفم  شرازگ  کـی  مرتـحم  نیلوئــسم  مـھ  زورید  لـمع ، مادـقا و  لاـس  میتـفگ  لاـسما  اـم 

. مدرک هاگن  دیـسر و  نم  تسد  یلـصفم  شرازگ  کـی  هداـتفا ، یقاـفتا  هچ  لـمع  مادـقا و  یارب ]  ] هرخـالاب بخ  میتفگ  میتساوخ ، اـم  ینعی  دـندرک ؛ رکذ  ار  ـالاح  اـت  لاـس  لوا 

، میھدـیم ام  هک  یرامآ  هک  تسا  نیا  تسا  مھم  هچنآ  دوشب ؛ هدـید  شاهجیتنلمع  یهنحـص  رد  دـیاب  اـھتنم  هتفرگ ، ماـجنا  یتامادـقا  تسھ ، ییاـھراک  تسھ ، ییاـھرامآ 

ماجنا ار  اـھراک  نیا  مییوگب  میھدـب ، تسرھف  میناوتب  دـش ، لاـس  رخآ  یتقو  هک  مینکب  لـمع  یروج  یتسیاـب  هک  متفگ  مھ  لاـس  لوا  نم  دوشب . هدـید  لـمع  رد  شاهجیتن 

. دنک افیا  شقن  دوصقم  نیا  ققحت  رد  دناوتیم  جیسب  دشاب . شرازگ  افرص  هک  دشابن  روجنیا  هعماج ؛ تیعقاو  رد  لمع و  رد  شیاھهناشن  مھ  نیا  میداد ،

یقرش  / ١١/٢٧/١٣٩۵ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

لاس لوا  نم  دوشب . هداد  ناشن  دیاب  لمع  مادقا و  تسا ، نمھب  رخآ  نالا  دوشیم ؛ مامت  دراد  لاس ] [ ؛» لمع مادـقا و  یتمواقم ، داصتقا   » لاس میدرک  ضرع  ار ] لاسما   ] ام

ناشن دـیاب  لاـس  رخآ  همھ - دـنکیمن ، یقرف  سلجم ؛ نیلوئـسم  هچ  هیئاـضق ، یهوق  نیلوئـسم  هچ  تلود ، هیرجم و  یهوق  نیلوئـسم  هچ   - روشک نیلوئـسم  هک  متفگ  مھ 

. دننکب صخشم  دیاب  ار  نیا  دش ؛ نینچ  دنیوگب  دیاب  دوشب ، نینچ  دیاب  دنیوگن  دندرک ؛ هچ  لمع  مادقا و  یارب  لاس  نیا  رد  هک  دنھدب 

مھم دوکر  یهلئـسم  تسا ، مھم  یراکیب  یهلئـسم  دنریگب . یدج  دـیاب  نیلوئـسم  تفرگ ؛ هدـیدان  ار  مدرم  یاھهیالگ  مدرم و  تالکـشم  دوشیمن  میلکـشم ، راچد  زورما  ام 

هللااشنا الاح  نم  تسا . اھنیا  زا  شیب  اھتیفرظ  اما  مینیبیم  ام  دننکیم ، شالت  نیلوئسم  هتبلا  دراد . دوجو  هک  تسا  یلئاسم  اھنیا  تسا ؛ مھم  ینارگ  یهلئـسم  تسا ،

فرط راـھچ  فرط ، هس  فرط ، ود  زا  تسھ ، تالکـشم  میرادـن ؛ رارق  تـسبنب  رد  یداـصتقا  لـئاسم  رد  اـم  میتـسین ، تـسبنب  رد  اـم  درک ؛ مھاوـخ  ضرع  شدوـخ  تـقو  رد 

. دننک شالت  دیاب  نیلوئسم  دش ؟ جراخ  تالکشم  نیا  زا  دوشیم  یروجهچ  تسا . صخشم  مھ  تالکشم  زا  جورخ  لحم  اما  تسھ  تالکشم 

یقرش  / ١١/٢٧/١٣٩۵ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

لوا نم  دوشب . هداد  ناشن  دیاب  لمع  مادقا و  تسا ، نمھب  رخآ  نالا  دوشیم ؛ مامت  دراد  لاس ] [ ؛» لمع مادقا و  یتمواقم ؛ داصتقا   » لاس میدرک  ضرع  ار ] لاسما   ] ام بخ ،

دیاـب لاـس  رخآ  همھ - دـنکیمن ، یقرف  سلجم ؛ نیلوئـسم  هچ  هیئاـضق ، یهوق  نیلوئـسم  هچ  تلود ، هیرجم و  یهوق  نیلوئـسم  هچ   - روـشک نیلوئـسم  هک  متفگ  مھ  لاـس 

. دننکب صخشم  دیاب  ار  نیا  دش ؛ نینچ  دنیوگب  دیاب  دوشب ، نینچ  دیاب  دنیوگن  دندرک ؛ هچ  لمع  مادقا و  یارب  لاس  نیا  رد  هک  دنھدب  ناشن 

بالقنا  / ١٢/١٩/١٣٩۵ ربھر  اب  یربھر  ناگربخ  سلجم  یاضعا  سیئر و  رادید 

ار لاس ٩۵  تفرگن ، لکش  لمع  رد  یبولطم  تکرح  لاس ، نآ  نوچ  دندوزفا : دوب ، هتفرگ  رارق  دیکات  دروم  یتمواقم  داصتقا  یهلئسم  زین  لاس ٩۴  رد  هکنیا  یروآدای  اب  ناشیا 

. میدرک یراذگمان  لمع » مادقا و  یتمواقم ، داصتقا  »

. تسا مزال  یاھراک  زا  یشخب  طقف  نیا ، اما  دناهداد  ماجنا  هنیمز  نیا  رد  یھجوت  لباق  یاھراک  یتلود  نالوئسم  هتبلا  دندوزفا : یمالسا  بالقنا  ربھر 

مدرم یگدنز  روشک و  یداصتقا  عاضوا  رد  ار  یـسوسحم  توافت  زورما  دوب ، هدش  ماجنا  یتمواقم  داصتقا  عوضوم  رد  یرورـض  یاھراک  یهمھ  رگا  دندرک : ناشنرطاخ  ناشیا 

. میدوب دھاش 

رد اھنیا  لاحرھهب  اما  دشابن ، هشدخ  لباق  اھرامآ  رگا  هتبلا  تسا  بوخ  نالک  یاھصخاش  نایب  هک  ماهتفگ  مھ  مرتحم  روھمجسیئر  هب  دندوزفا : یاهنماخ  هللاتیآ  ترضح 

. دراذگیمن رثا  تدمنایم  تدمهاتوک و  رد  مدرم  تشیعم  یگدنز و 

ام تـسدهب  نارظنبحاـص  یاھهاگدـید  مدرم و  تایاکـش  دـندوزفا : دراد ، دوـجو  مدرم  یگدـنز  رد  ینیع  یراذـگرثا  یارب  ییاـھهار  هـکنیا  رب  دـیکات  اـب  یمالـسا  بـالقنا  ربـھر 

یگدنز رد  ار  نآ  ریثات  مدرم  هک  درک  لمع  یاهنوگهب  تارداص  تادراو و  قاچاق و  هملک ، یعقاو  یانعم  هب  دوکر  ندرب  نیب  زا  لاغتـشا ، دیلوت ، ریظن  یلئاسم  رد  دیاب  دـسریم و 

. تسین هنوگنیا  نونکا  اما  دننک  ساسحا  الماک  دوخ 

لاس ١٣٩۶  / ١٢/٣٠/١٣٩۵ زاغآ  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

هک متساوخ  مرتحم  نیلوئسم  زا  دوب - لاس ٩۵  هک  « - لمعو مادقا   » لاس رد  نم  میشاب . وگخساپ  یتسیاب  تلم  شیپ  مھ  لاعتم ، یادخ  شیپ  مھ  میلوئـسم ؛ ام  یهمھ 

اب تسا ، هتفرگ  ماجنا  هچنآ  نکل  دنداد ؛ ام  هب  ار  نآ  شرازگ  هک  تفرگ  ماجنا  هناتخبـشوخ  مھ  یبوخ  یاھراک  دـنداد ؛ لیکـشت  دـنھدب و  لیکـشت  لمع  مادـقا و  یارب  یداتس 

تاماقم زا  دوشیم  هئارا  هک  ییاـھرامآ  اھـصخاش و  زا  یـضعب  هک  داد  مھاوخ  حیـضوت  ینارنخـس  رد  دراد . یداـیز  یهلـصاف  تسا ، اـم  راـظتنا  دروم  مدرم و  راـظتنا  دروم  هچنآ 

. درک هدھاشم  یتسیاب  عومجم  رد  ار  اھنیا  تسا ؛ یفنم  یاھرامآ  دوشیم ، هئارا  نیلوئسم  دوخ  فرط  زا  هک  مھ  یضعب  تسا ؛ یتبثم  یاھرامآ  لوئسم ،

لاس ١٣٩۶  / ١٢/٣٠/١٣٩۵ زاغآ  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

اـھیخلت و تشاد ، ییاـھمغ  اـھیداش و   رگید  یاـھلاس  یهمھ  لـثم  مـھ  لاـس  نآ  مییوـگب  دـیاب  لاـس ٩۵ -  - تشذـگ هک  یلاـس  زا  مینکب  یایباـیزرا  کـی  میھاوـخب  رگا 

یداـش هتـشذگ ، لاـس  رد  میتـشاد  ینیریـش  مھ  تسین . رظن  دروم  یـصخش  لـئاسم  تسا ، تلم  هب  طوـبرم  یاھینیریـش  اـھیخلت و  روـظنم  تشاد ؛ ییاـھینیریش 

ییاھیخلت مھ  روشک ؛ یاج  همھ  رد  ریگارف  یهنانموم  تاـکرح  ناریا و  تلم  ناـیم  رد  هناـناوج  تمھ  یلم ، تینما  یلم ، تزع  هب  تسا  طوبرم  اـھیداش  نیا  هک  میتشاد 

. تسا یعامتجا  یداصتقا و  لئاسم  هب  طوبرم  اتدمع  هک  میتشاد 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٩۶ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

بالقنا و لئاسم  هب  یدـنبیاپ  تھج  زا  مھ  دیـشخرد ؛ شوخ  تھج  ود  زا  ناریا  تلم  یلو  دوب  یداصتقا  تالکـشم  راـچد  روشک  هکنیا  دوجو  اـب  هتـشذگ - لاـس   - لاس ٩۵ رد 

هک دوـب  بـالقنا  هـب  طوـبرم  لـئاسم  دروـم  رد  مدرم  تاـعامتجا  نـمھب و  مودوتـسیب  مـیظع  ییاـمیپهار  ندوـب  روـشرپ  نآ  رھظم  هـک  یمالــسا  ماــظن  بــالقنا و  یاھــشزرا 

شرازگ هب  لاسما  دوب . ینید  ینامیا و  لـئاسم  هب  مدرم  یدـنبیاپ  مود ، تھج  دوب ؛ بـالقنا  لـئاسم  هب  ناریا  تلم  یگتـسبلد  ناـجیھ و  روش و  یدـنبیاپ و  ی  هدنھدناشن
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لئاـسم هب  مدرم  یگتـسبلد  روضح و  روـش و  دـش ، هداد  ینید  مسارم  ی  هیقب رفـص و  هام  مرحم و  هام  رد  ناـضمر ، کراـبم  هاـم  رد  روشک  رـسارس  زا  هک  یناـنیمطا  دروم 

هـشیمھ زا  مدرم  دـنلب  یاھتمھ  زورب  مدرم و  روضح  ینامیا ، ینید و  لئاسم  هب  طوبرم  یایاضق  رد  مھ  بـالقنا ، هب  طوبرم  یاـیاضق  رد  مھ  دوب . رتشیب  هشیمھ  زا  یناـمیا ،

ییاـمیپ هار هن  دـشکیم . نمـشد  تسود و  خر  هب  ار  ناریا  تلم  تیوـھ  ار و  ناریا  تـلم  تـکرح  یوـس  تمـس و  ـالوا  هـک  تـھج  نـیا  زا  تـسا  مـھم  یلیخ  نـیا  دوـب . رتـشیب 

، تسا یـسایس  یهقیلـس  کی  هب  طوبرم  نیعبرا  ییامیپهار  فاـکتعا و  ناـضمر و  هاـم  مرحم و  تاـسلج  هن  تسا و  یـسایس  یهقیلـس  کـی  هب  طوبرم  نمھب  مودوتسیب 

یوـس تمـس و  ناریا ، تلم  تکرح  یوـس  تمـس و  هک  دـھدیم  ناـشن  نیا  سپ  تسا . روـشک  نوگاـنوگ  قیالـس  یهمھ  هب  طوـبرم  ناریا و  تلم  یهمھ  هب  طوـبرم  هـکلب ] ]

مدرم یمومع  عامتجا  هکنیا  مود  کی . نیا  دیشک . نمشد  تسود و  خر  هب  ار  ناریا  تلم  تیوھ  سپ ] . ] دنشاب هک  یسایس  یهقیلس  رھ  هب  طوبرم  تسا ؛ ینید  یبالقنا و 

یگتـسبمھ مھ  دـھدیم : ناشن  ار  مھم  یهناشن  ود  نیا  ایاضق  یهمھ  دـینک ، هاگن  ماجنا  ات  زاـغآ  زا  ار  لاس ٩۵  نیا  امـش  یتقو  داد . ناـشن  همھ  هب  مھ  ار  یلم  تدـحو  و 

بالقنا تھج  ماظن و  تھج  هک  یلـصا  تھج  رد  اما   - دـھدیم ناشن  نوگاـنوگ  یـسایس  یعرف و  لـئاسم  رد  اـھرظنفالتخا  دوجو  اـب  یگدـنز  یـساسا  لـئاسم  رد  ار  مدرم 

، تسا هداد  ناشن  ار  دوخ  ایند  رد  نیا  نامیا ؛ نید و  لئاسم  هب  ماظن و  هب  بالقنا و  هب  دھدیم  ناشن  ار  مدرم  یگتسبلد  دعب  و  کی ، نیا  دنتھجمھ - وسمھ و  مدرم  تسا ،

لاس ٩۵. هب ] طوبرم   ] نیا تسا ؛ هدش  هدیشک  تسود  نمشد و  خر  هب  نیا 
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