
هجحلایذ ١۴٠٩  / ١۴/١٣۶٨/٠۴ لوا  مارحلااتیب  جاجح  هب  مایپ 

نایوگروز و نارابج و  هللاذاعم -  ایند -  یادـخ  ییوگ  تسا . تسایـس  زا  نید  و  تدابع ، زا  یدام  یگدـنز  و  ترخآ ، زا  ایند  کیکفت  رـضاح ، رـصع  رد  کرـش  رھاـظم  نیرتگرزب  زا 

یناشیپ دیاب  ناگمھ  و  تساھنآ ، ملـسم  قح  ادخ  ناگدنب  هب  تبـسن  رابکتـسا  ولع و  قیالخ و  رامثتـسا  دابعتـسا و  فاعـضتسا و  و  دنناراکتیانج ، اھتردـقربا و  نارگلواپچ و 

ناگداون نیطالـسلاظاعو و  هک  ارچ  دـننکن ؛ ضارتعا  دنـشاب و  میلـست  نانآ  راھمیب  یهدارا  لـیم و  یرگتراـغ و  ییوگروز و  ربارب  رد  هدـییاس و  اـھنآ  نعرفت  ناتـسآ  رب  تعاـطا 

!؟ تسایس هب  هچ  ار  مالسا  و  دیدرک ، تسایس  رد  تلاخد  هک  دروآ  دنھاوخرب  دایرف  اروعاب ،» معلب  »

نیملـسم و تلفغ  اھلاس  هکنیا  تسا ، فسات  یاج  هچنآ  دـننک . ریھطت  نآ  زا  ار  مالـسا  دوخ و  نماد  تئارب ، مالعا  اب  دـیاب  ناناملـسم  زورما  هک  تسا  یکرـش  ناـمھ  نیا ،

ار کرـش  دـنوش و  رکنم  ار  ادـخ  نید  لصا  نیرتیھیدـب  هداد و  یاج  ناھذا  رد  ار  یلطاب  نخـس  رھ  نید ، مان  هب  دـنناوتب  فیرحت  یاھتـسد  هک  دـش  ببـس  نآرق  ندـنام  روجھم 

تانیبلاب و انلسر  انلسرا  دقل  « ؛ دنادیم لسر  لاسرا  زا  فدھ  ار  طسق  یهماقا  نآرق  هک  یلاح  رد  و  دننک ، راکنا  هغدغدیب  ار  نآرق  تایآ  نومـضم  هدناشوپ و  دیحوت  یهماج 

یهماقا یارب  شالت  هب  فظوم  ار  نینموم  یهمھ  ( ٢ «،) ادھش  طسقلاب  نیماوق  اونوک   » باطخ اب  هک  یلاح  رد  و  (، ١ «) طسقلاب سانلا  موقیل  نازیملاو  باتکلا  مھعم  انلزنا 

(، ٣ «) رانلا مکسمتف  اوملظ  نیذلا  یلا  اونکرتال  و  : » دیامرفیم دوخ  ناوریپ  هب  دزاسیم و  عونمم  ار  نارگمتـس  هب  دامتعا  نآرق ، یهمیرک  تایآ  هک  یلاح  رد  و  دنکیم ، طسق 

یلا اومکاحتی  نا  نودیری  کلبق  نم  لزنا  ام  کیلا و  لزنا  امب  اونما  مھنا  نومعزی  نیذلا  یلا  رت  ملا  : » دیوگیم درمـشیم و  نامیا  اب  یفانم  ار  توغاط  ملظ  هب  نداھن  ندرگ  و 

و (، ۵ «) یقثولا هورعلاب  کسمتـسادقف  اب  نموی  توغاطلاب و  رفکی  نمف  « ؛ دـھدیم رارق  ادـخ  هب  نامیا  رانک  رد  ار  توغاط  هب  رفک  و  (، ۴ «) هب اورفکی  نا  اورما  دـق  توغاطلا و 

(ص) ربمایپ مادقا  نیلوا  هک  یلاح  رد  و  دوب ، ناجاب  ناجیب و  یاھتب  یهمھ  یـسایس و  یدام و  یاھتردق  یهمھ  یفن  ینعی  دیحوت ، مالـسا ، راعـش  نیتسخن  هک  یلاح  رد 

دنوشیم ادیپ  یناسک  زاب  دنکیم ، مکح  تسایس  نید و  دنویپ  رب  هک  یرگید  ناوارف  دھاوش  لیالد و  ای  و  دوب ، هعماج  یـسایس  یهرادا  تموکح و  لیکـشت  ترجھ ، زا  سپ 

. دنریذپب اھنآ  زا  ار  یمالسادض  نخس  نیا  هک  دندش  ادیپ  مھ  یناسک  و  تسادج ، تسایس  زا  نید  دنیوگب  هک 

رد زگرھ  ایآ  دننکیم ، رارکت  ار  نخـس  نیمھ  هتفاتـش و  نانآ  کمک  هب  هک  یرادنید  نایعدم  زا  یناسک  دـننزیم و  تسایـس  نید و  ییادـج  زا  مد  امیاد  هک  ینارادمتـسایس 

، ار تموکح  ینعی  ار ، یـسایس  روما  یهمھ  نآرق  ارچ  سپ  تسا ، تسایـس  زا  ادج  نید  رگا  هک  دناهدرک  رکف  ایآ  دناهدیـشیدنا ؟ تعیرـش  ماکحا  مالـسا و  خـیرات  نآرق و  تایآ 

؟ دنکیم طبترم  ادخ  یایلوا  ادخ و  نید  ادخ و  هب  ار  همھ  همھ و  ار ، تسایس  رھاظم  رگید  ار و  نمشد  تسود و  نییعت  ار ، حلص  گنج و  ار ، یگدنز  یاھیدنبفص  ار ، نوناق 

هللابزح یفرعم  تایآ  ای  (، ٧ «) نوحلصیال ضرالا و  یف  نودسفی  نیذلا  نیفرـسملارما  اوعیطتال  و   » یهیآ و  ( ۶ «) ایلوا مکودع  یودع و  اوذختتال  اونما  نیذـلااھیا  ای   » یهیآ رد  ایآ 

؟ دناهدرک لمات  نآ  رد  هدیشیدنا و  هللالزنا ، ام  ریغ  هب  مکح  تایآ  ای  (، ١٠) هللاتیالو تایآ  ای  (، ٩) ناطیشلابزح (٨)و 

« تلمع ام  سفن  لک  تیفو   » و ( ١١ «) ارضاح اولمع  ام  اودجو  و   » سپ تسازج ؟ نودب  تساھنآ ، یگدنز  شخب  نیرتشیب  هک  اھناسنا  یعامتجا  یسایس و  راتفر  لامعا و  ایآ 

ترخآ رد  یلو  دنکیمن ؛ ررقم  ییهفیظو  درادن و  یراک  لامعا  هنوگنیا  دـب  بوخ و  هب  ایند  رد  مالـسا  تفگ  ناوتیم  ایآ  دوشیم ؟ هدیجنـس  نازیم  نیمادـک  اب  تسیچ و  (١٢)

؟ دوشیم هداد  نآ  یازج 

هب یارب  هدش ، هتخانش  ترخآ  ایند و  تواقش  تلذ و  یهیام  نآ  کرت  هتفرگ و  رارق  ینید  ضیارف  نیرترب  یهرمز  رد  ملسم ، ثیدح  نآرق و  یهیآ  اھدصرد  هک  یمالـسا  داھج  ایآ 

کاخ رب  تسادـخریغ ؟ تیالو  موش  یهیاس  ریز  رد  یگدـنز  درک ، داـھج  دـیاب  نآ  لیـصحت  یارب  هک  ییهبیط  تاـیح  اـیآ  تسا ؟ شزرا  نیمادـک  زا  عاـفد  زیچ و  هچ  ندروآ  تسد 

تیالو زا  جورخ  تیمکاح هللا و  لیصحت  یارب  داھج  تسین و  نینچ  رگا  و  تسا ؟ نداد  تلذ  هب  نت  ندرک و  اشامت  ار  یھلاریغ  یاھشزرا  نارابج و  تیمکاح  نتـسشن و  تلذم 

؟ تفرگ هدیدان  ای  مک  تسد  ینید ، یهدش  نییعت  یاھفدھ  رد  نید و  رد  ار  تسایس  شزرا  شقن و  ناوتیم  هنوگچ  سپ  تسا ، تیالو هللا  هب  توغاط 

دناهتـساوخ دـنفرت  نیا  اـب  هدروخ و  یلیـس  هنحـص ، رد  هدـنز و  مالـسا  زا  هک  تسا  یدـیلپ  نانمـشد  یهتخاـس  تسایـس ، زا  نید  ییادـج  موـش  یهمغن  هک  تسا  یھیدـب 

نآ زیگنافسات  خـلت و  اما  دـنبای . طلـست  اھناسنا  تشونرـس  رب  هغدـغدیب  دـنریگ و  تسد  هب  ار  مدرم  یاـیند  روما  ماـمز  دوخ  هدرک و  غراـف  نید  روضح  زا  ار  یگدـنز  یهنحص 

اب نید  سابل  هب  نیـسبلم  یخرب  ییادصمھ  نیا  دننک . شالت  یعـس و  نآ ، جیورت  رد  دننک و  رارکت  ار  نخـس  نیمھ  نید ، یاملع  توسک  رد  نید و  مان  هب  یناسک  هک  تسا 

نداد نت  سرت و  یلبنت و  زا  یشان  یدراوم  رد  اھناسنا و  تشونرس  رد  نآ  شقن  تسایـس و  تیمھا  زا  نانآ  تلفغ  زا  یـشان  یدراوم  رد  هچرگا  کانرطخ ، دیلپ و  نانمـشد 

نیا دیاب  ناناملسم  هک  تسا ، تنکم  تردق و  بابرا  اب  اروعاب » معلب   » ناگداون ناشورفنید و  نیا  کانرطخ  یتسدمھ  زا  یشان  مھ  یدراوم  رد  اما  تسا ، ناسآ  یگدنز  هب 

. دنرب هانپ  دوخ  یھاگآ  تمھ و  هب  ادخ و  هب  نانآ  رش  زا  دننادب و  ناشیسایس  نابابرا  زا  رتدیلپ  ار  ییاھدنوخآ  نینچ  و  رطخ ، نیرتگرزب  ار 

هب نیطایـش ، تردـق  میکحت  یارب  هکلب  دـننک ؛ نایب  نید  نابز  هب  ار  تسایـس  زا  نید  ییادـج  موش  یهمغن  هک  دـننکیمن  افتکا  مھ  نیا  هب  هللامھنعل ،) ) نیطالـسلا ظاعو  نیا 

؟ تسین مارح  تسایس و  رد  تلاخد  نیا ، ایآ  دنزادرپیم . مھ  ناراکتیانج  دییات  انث و  حدم و 

یلاکشا دشاب  مھ  یسایس  ولو  ادخ -  تایآ  راکفا  اھنآ و  هب  ناتھب  تمھت و  ادخ و  یایلوا  زا  یربت  یمالسا و  بالقنا  اب  هلباقم  هقرفت ، داجیا  نیملسم ، مالسا و  فیعـضت  ایآ 

اب تفلاخم  یمالـسا و  یاھروشک  رب  لیئارـسا  اکیرما و  طلـست  هب  ضارتعا  ناگدیدمتـس و  نامورحم و  اب  ییاونمھ  ناکرـشم و  زا  تئارب  نامولظم و  زا  تیاـمح  یلو  درادـن ؛

!؟ تسا مرج  نآ  لاثما  یعقاو و  ناناملسم  تازرابم  زا  تیامح  مانناملسم و  نیطالس  اسور و  تنایخ  ندرک  موکحم  یجراخ و  یاھیناپمک  یرگتراغ 

. درکیم میـسقت  ییاکیرما  مالـسا  و  (ص ) یدـمحم بان  مالـسا  هب  ار  مالـسا  هک  دوشیم  راکـشآ  هللایف  یناف  هللایلا و  یعاد  نآ  اـم ، دـیقف  ماـما  نخـس  هک  تساـجنیا 

نافعـضتسم نامولظم و  قوقح  زا  عافد  مالـسا  تسا ؛ نامورحم  ناگنھرباپ و  افعـض و  زا  تیامح  مالـسا  تزع و  مالـسا  تسا ؛ طسق  لدع و  مالـسا  یدمحم ، بان  مالـسا 

. تسا تیونعم  تلیضف و  قالخا و  مالسا  تسا ؛ نارگهنتف  نایوگروز و  اب  یریذپانشزاس  نانمشد و  اب  داھج  مالسا  تسا ؛

هب نانآ  نتخادرپن  نید و  لھا  یاوزنا  یارب  ییهناھب  تساھنآ ؛ لامعا  یهدننکهیجوت  یرابکتسا و  یاھتردق  عفانم  تمدخ  رد  هک  تسا  مالسا  مان  هب  یزیچ  ییاکیرما ، مالسا 

ندرک رصحنم  نید و  یهعومجم  زا  مالسا  یسایس  یعامتجا و  ماکحا  زا  یمیظع  شخب  ندرک  ادج  یارب  ییهلیسو  تسا ؛ ناملسم  یاھتلم  تشونرس  نیملسم و  روما 

زا ندش  ادج  یارب  ییهشوگ  ناونع  هب  هکلب  تسا -  هدوب  مالسا  ردصرد  هکنانچ  نیملسم -  روما  قتف  قتر و  یارب  یھاگیاپ  ناونع  هب  هن  دجسم  و   ) تسا دجـسم  هب  نید 

(. ترخآ ایند و  ندرک  ادج  یگدنز و 

ییهلیـسو راجت ، یهیامرـس  نوچمھ  ار  نید  ادـخ و  دنـشیدنایمن ؛ دوخ  یناویح  هافر  هب  دوخ و  هب  زج  هک  تسا  یزوسیب  دردیب و  یاھناسنا  مالـسا  ییاـکیرما ، مالـسا 

لیوات هناحیقو  ای  دـننکفایم و  یـشومارف  یهیواز  هب  اباحم  یب  دـشاب ، ناشتعفنم  لیم و  فالخرب  هک  ار  یتایاور  تاـیآ و  یهمھ  دـننادیم و  یبلطتردـق  اـی  یزودـنارز  یارب 

« تسایس زا  نيد  ييادج   » 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 11هاگياپ  هحفص 1 
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رد دـننکیم و  نابرق  ییاپورا  ییاکیرما و  یهھلآ  یهناتـسآ  رد  ار  دوخ  مولظم  مورحم و  یاھتلم  عفانم  هک  تسا  ییاـسور  نیطالـس و  مالـسا  ییاـکیرما ، مالـسا  دـننکیم .

اھتلیـضف و یهمھ  رب  اـپ  دوخ ، دوـس  نیماـت  یارب  هک  تسا  ینارادهیامرـس  مالـسا  دـنزودیم ؛ مشچ  دوـخ  نیگنن  تردـق  تموـکح و  یهمادا  یارب  ناـنآ  تیاـمح  هب  لـباقم ،

. دنبوکیم اھشزرا 

نید و زا  یـشخب  ار  تسایـس  یدمحم ، بان  مالـسا  یلو  دـناوخیم ؛ یـسایس  لمع  ثحب و  مھف و  تسایـس و  زا  یرود  هب  ار  مدرم  هک  تسا  ییاکیرما  مالـسا  نیا  یرآ ،

دوخ و دیقف  ماما  زا  هراومھ  دـیاب  ناملـسم  یاھتلم  هک  تسا  یزیچ  نیا  و  دـنکیم ؛ توعد  یـسایس  لمع  کرد و  هب  ار  نیملـسم  یهمھ  دـنادیم و  نآ  زا  ییادـج  لباقریغ 

. دنشاب هتشاد  دای  هب  مالسا  یایوگ  نابز 

١٣۶٩/٠٣/١٠ /  ( هر ) ینیمخ ماما  ترضح  لاحترا  درگلاس  نیلوا  تبسانم  هب  مایپ 

تـصرف روز ، رز و  نادنوادخ  هب  دراذگ و  زاب  رامعتـسا  یاھتب  یارب  ار  هنحـص  هک  دوب  نآ  لومـش  یگدنز  موھفم  یمالـسا و  بان  دـیحوت  زا  تلفغ  رابکتـسا ، یهطلـس  نارود  رد 

اھروشک نیا  رد  ار  تسایس  زا  نید  ییادج  راعـش  دندنار و  یگدنز  یهنحـص  زا  یمالـسا  یاھروشک  رد  ار  نید  هدش ، هدامآ  شیپ  زا  یاھهشقن  اب  نانمـشد  داد . زاتوتخات 

یداصتقا یسایس و  تشونرس  دروآرد و  یتعنص  یاھروشک  زا  یعبات  تروص  هب  هرابکی  ار  اھروشک  نیا  دناوتب  برغ  یملع  تفرشیپ  هک  دش  نیا  هجیتن  دندیـشخب . ققحت 

. دھدب یبرغ  نارگتراغ  تسد  هب  ریذپانناربج ، ینالوط و  یاھتدم  یارب  ار  نآ 

جح  / ٠٧/١٣۶٩/٠۴ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

یاھروشک یهمھ  رد  نید  ندـمآ  نادـیم  هب  دوش و  موکحم  تدـش  اـب  دـیاب  تسا ، نآرق  مالـسا و  ندرک  یوزنم  یارب  نانمـشد  نیرید  یهئطوت  هک  تسایـس  زا  نید  ییادـج 

. دوش هدرمش  ناملسم  یاھتلم  یمومع  سرد  دیاب  یرابکتسا ، یرامعتسا و  یاھتسایس  اب  هلباقم  رد  یمالسا 

جح  / ١٣٧٠/٠٣/٢۶ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

ییاھھاگتـسد اھتـسد و  ارچ  هکنیا  رد  لمات  زین  و  تسا ، همھ  نیا  زا  راک  یهتـشررس  یوجتـسج  رظن و  لدابت  اھزمر و  زار و  نیا  رد  لمات  جاجح ، زا  کـی  رھ  یهفیظو  نیلوا 

ارچ و  دـنیامن ، حرطم  تـسا ، یدرف  صاوـخ  یاراد  طـقف  هـک  یدــعبکی  یتداـبع  ناوـنع  هـب  اـھنت  شیعمج و  یــسایس و  میھاـفم  یهـمھ  زا  نورب  ار  جــح  دــننکیم  یعس 

، دنروآرد تکرح  هب  نآ  یاھفدھ  تمس  هب  ار  نانآ  ناج  مسج و  انـشآ و  رارـسا  نیا  هب  ار  مدرم  هک  دنکیم  مکح  نانآ  ینید  ناش  مان و  هک  شورف  ایند  هب  نید  نایامنیناحور 

جح رد  تسایـس  هک  دوشیم  مالعا  ییاھوگدـنلب  رد  اھراب  اھراب و  ارچ  و  دـنراد ؟ قیاقح  نامتک  رب  رارـصا  هدـیزرو ، دانع  تفلاخم و  هرابنیارد  یرگنـشور  هنوگرھ  اـب  سکعب ،

زا نیا  تسین ؟ هتخیمآ  تسایس  اب  مالسا  رد  تناید  رگم  و  تسین ؟ اھناسنا  یونعم  یدام و  یگدنز  تیادھ  هرادا و  یارب  نآ ، ینارون  ماکحا  مالسا و  رگم  دنک ؟ تلاخد  دیابن 

دریگ و رارق  رگید  یعمج  دولآتثابخ  یاھیرگباسح  یزروضرغ و  تمدـخ  رد  هراومھ  یعمج ، یبلطاـیند  ینیبهتوک و  رجحت و  هک  تسا  مالـسا  ملاـع  گرزب  یاـھدرد  یهلمج 

یتبیصم نامھ  نیا  ددرگ . مالسا  رگهئطوت  رایشوھ و  نانمـشد  تسد  رد  یرازبا  داتفایم ، راک  هب  نآ  قیاقح  نییبت  تھج  رد  مالـسا و  تمدخ  رد  دیاب  هک  ییاھنابز  اھملق و 

نایم زرم  هتخاس ، انـشآ  نآ  اب  ار  مدرم  یهماع  تما ، نادنمـشوھ  هک  تسا  نآ  یاج  و  دناهدیلان ، هتفگ و  نخـس  نآ  زا  یخلت  هب  اھراب  هیلعهللاناوضر ) ) لحار ماما  هک  تسا 

. دنزاس صخشم  نانآ  یارب  ار  رودزم  ناشورفایند  هب  نید  قداص و  یاملع 

هقف  / ٣١/١٣٧٠/٠۶ جراخ  سرد  زاغآ  رد  تانایب 

. تسا هدشن  نکهشیر  یلکب  تفآ ، کی  ناونع  هب  تسایـس ، نید و  ییادج  رکف  هک  دننادب  نایاقآ  دـینکب . لابند  لمع  رد  مھ  هقفت و  رد  مھ  ار ، تسایـس  نید و  تدـحو  رکف 

ناشدوخ راک  لوغشم  مھ  روشک  یهرادا  لھا  تسایس و  لھا  دوشب ، لوغـشم  شدوخ  راک  هب  دیاب  هزوح  دننکیم  لایخ  هک  دنتـسھ  یناسک  اھهزوح  رد  زونھ  هنافـساتم 

ناھذا زا  یـضعب  رد  زونھ  دنکب ، هیذغت  نید  زا  تسایـس  دشاب و  مدرم  یگدـنز  یهرادا  تمدـخ  رد  نید  هکنیا  اما  دنـشاب ! هتـشادن  یتفلاخم  مھ  اب  هکنیا  رثکادـح  دنـشاب ؛

؟ هچ ینعی  میشاب . هنوگنیا  لمع  رد  مھ  و  میھدب ، رارق  روطنیا  ار  تھاقف  مھ  هک  لکـش  نیا  هب  مینک ؛ رادهشیر  هزوح  رد  ار  رکف  نیا  یتسیاب  ام  تسا . هداتفین  اج  تسرد 

. درف یهرادا  هقف  هن  دشاب ؛ ماظن  یهرادا  هقف  ساسا  رب  یھقف ، طابنتسا  ینعی 

مق  / ١٣٧١/٠٨/٢۴ هیملع  هزوح  نیسردم  یهعماج  هب  مایپ 

نید قشع  هب  هک  تسا  ینارگراثیا  یاھتدھاجم  و  نآ ، ناشلامیظع  ماما  یمالـسا و  بالقنا  نوھرم  ار  دوخ  یگدـنلاب  دـشر و  تایح و  رھوج  نارود ، نیا  رد  هیملع  یهزوح 

هک تسھ  هدوب و  نیا  یناھج  نارگهطلـس  تسایـس  رظتنی ». نم  مھنم  هبحن و  یـضق  نم  مھنمف  . » دندرب یراکادف  نادیم  هب  ار  دوخ  نت  ناج و  نآ ، تیمکاح  دیما  هب  ادخ و 

نید یماگمھ  زا  و  دقتعم ، تسایـس  زا  نید  ییادج  هب  ار  نانآ  و  دننک ، گرزب  یاھنامرآ  زا  غراف  دوخ و  هب  هتـسباو  راکتبایب ، هیحوریب ، لعفنم ، یوزنم ، ار  نید  شناد  زکارم 

. دوب هدرک  زین  یتاریثات  هتفر و  راک  هب  هیملع  یاھهزوح  هب  تبسن  دنفرت ، نیا  دنزاس . سویام  یناھج  فرگش  تالوحت  اب 

رھشون  / ١٣٧٢/٠٢/١٨ مدرم  رادید  رد  تانایب 

تنید  » دنـسرپب رگا  یاهدش و  گرزب  یمالـسا  حالطـصاهب  روشک  کی  رد  هک  وت  هچینعی ؛ مالـسا  دـمھفیمن  ییاکیرما  نآ  الاح  تسین ! هک  یخوش  تسا . مالـسا  هلاسم ،

، رگید یاھروشک  مدرم  نادوس ، مدرم  ریازجلا ، مدرم  رصم ، مدرم  نیا  دنتـسین . یندش  ادج  مالـسا  زا  مدرم  هک  یمھفب  دیاب  مالـسا ،»!  » تفگ یھاوخ  غورد  هب  تسیچ »؟

. درامشیم زیزع  اجنیا  رد  ار  مچرپ  نیا  دپتیم ، مالسا  یارب  شلد  سک  رھ  تسا و  دنلب  مالسا  مچرپ  مھ  اجنیا  دنناملسم .

اب اھنآ  تسا . نیا  یلصا  یهلاسم  تسا . تسایـس  زا  نید  ییادج  مدع  یهلاسم  نیمھ  لوا  دنیوگب . ار  نآ  احیرـص  دنھاوخیمن  اھتنم  دنتحاران ؛ تدش  هب  زیچ  دنچ  زا  اھنآ 

؛ تسا تسایس  نیع  نید  تسین . ادج  تسایس  زا  نید   » هک درک  شخپ  ملاع  رسارس  هعماج و  نیا  یاضف  رد  دیشک و  نوریب  مالـسا  نتم  بلق و  زا  راوگرزب  ماما  هک  یمایپ 

ناریا و تلم  میظع  یهزرابم  ساسا  نیا  و  تسا ؛» رـشب  هرادا  یارب  تسا ؛ یگدـنز  یهنحـص  یارب  نید  تسین ؛ بارحم  یهشوگ  یارب  طقف  نید  تسا . نید  نیع  تسایس 

نیدـتم دـھاوخیم  سکرھ  ینعی : هچینعی ؟ دـینک »! ادـج  مھ  زا  ار  تسایـس  نید و  : » دـنیوگیم دناینابـصع . نیا  زا  اھنآ  دـنفلاخم . دـش ، ناملـسم  زرابم  یاھتلم  ریاس 

ولو یلاباال ، ولو  ار ، یمدآ  کی  دشاب ! ینیدتم  درم  دیاب  هک  دشابن  ناتراک  دـینک ، باختنا  یروھمج  تسایر  یارب  ار  یـسک  دـیھاوخیم  یتقو  اھتنم  دـشاب ؛ نیدـتم  دـشاب ،

. دشاب نید  هب  دنبیاپ  نیدتم و  وا  هک  دشابن  ناتراک  دیتسرفب ، سلجم  هب  یاهدنیامن  دیھاوخیم  یتقو  دنک ! هرادا  ار  روشک  ییارجا  روما  دیایب  دـیراذگب  اوقتیب ، ولو  نیدیب ،

جح  / ١٣٧٣/٠٢/٢۵ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

نومـضم دـنھاوخیمن  هک  نانآ  تسا . ترخآ  ایند و  یهضیرف  هملک : کـی  رد  عمج و  درف و  حالـصا  یهضیرف  نیملـسم ، رادـتقا  یهضیرف  تدـحو ، یهضیرف  تما ، یهضیرف  جـح ،

نانمـشد هک  تسا  یزیچ  نامھ  تسایـس ، زا  نید  ییادج  راعـش  دنھاوخیم ، ادـج  تسایـس  زا  ار  نید  و  تسایـس ، زا  رود  ار  مالـسا  عقاو  رد  دـنریذپب ، ار  جـح  یـسایس 

هب نوزفا  زور  قوش  هدـمآ و  دـیدپ  ناریا  رد  مالـسا  سدـقم  نید  ساسا  رب  یتموکح  هک  زورما  دـناهدرک و  حرطم  ار  نآ  تسا  لاس  اھھد  یمالـسا ، عماوج  رب  مالـسا  تیمکاح 

فدھ نیا  ققحت  تامدقم  اج  رھ  و  دـننکیم ، حرطم  هشیمھ  زا  رتنشخ  رتهمیـسارس و  ار  راعـش  نآ  تسا ، هتفرگ  ارف  ار  مالـسا  ناھج  یهمھ  یمالـسا  تموکح  لیکـشت 

یاھروشک رد  ناربکتـسم  تلاـخد  اـب  هلباـقم  نمـضتم  مالـسا ، تیمکاـح  دـنوشیم . نادـیم  دراو  نآ  دـض  رب  ماـمت  یتیدـج  تنوشخ و  اـب  دـنناوتب  رگا  دـشاب ، هدـش  مھارف 

هک تسا  یعیبط  سپ  تساھروشک . نیا  یهرادا  زا  رابکتـسا ، ناطیـش  سفن و  ناطیـش  ناگدـنب  اھتردـق و  نیا  هب  ناگتـسباو  تسد  ندـش  هاتوک  مزلتـسم  زین  یمالـسا و 

« تسایس زا  نيد  ييادج   » 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 11هاگياپ  هحفص 2 

http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=2316
http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=2332
http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=2464
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2491
http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=2642
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2668
http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=2712
http://farsi.khamenei.ir


نآ زا  مالـسا  نیتسار  نادقتعم  ازج و  زور  ادخ و  هب  نانموم  دـیاب  هزادـنا  نامھ  هب  و  دنـشاب . نیگمـشخ  یـضاران و  نآ  زا  ناشناوریپ ، اھناطیـش و  شناگتـسباو و  رابکتـسا و 

. دننک تدھاجم  نآ  هار  رد  لابقتسا و 

ماظن  / ٠۴/١٣٧٣/٠۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

مـسا نآرق و  هک  تسین  انعم  نیا  هب  کشیب  تساـنعم ؟ هچ  هب  نآرق  رجھ  اروجھم .» نارقلا  اذـھ  اوذـختا  یموق  نا  بر  اـی  : » دـنکیم ضرع  ملاـع  راـگدرورپ  دزن  مرکا  ربمغیپ 

روجھم اما  تسھ ، نآرق  رجھ . اب  هارمھ  اما  دنراد ، ار  نآرق  ینعی  اروجھم ؛» نارقلا  اذھ  اوذختا  . » تسین ذاختا  نیا  دندرک . عفد  دوخ  زا  یلک  روطهب  ار  یناملسم  مسا  نآرق و 

زا ار  تموکح  تسایـس ، زا  نید  ییادـج  یهناھب  هب  دـننکیمن و  لمع  نآ  ماکحا  هب  اما  دوشیم ، یرھاظ  مارتحا  هدـش و  توالت  هعماج  کـی  رد  نآرق  هک  اـنعم  نیا  هب  تسا .

یهرادا تموکح و  رد  دـیابن  هک  دوب  رواب  نیا  رب  مالـسا  ربمغیپ  رگا  دوب ؟ هچ  یارب  ربمغیپ  تازرابم  سپ  دـننکن ، تموکح  نآرق  مالـسا و  هک  دوب  رارق  رگا  دـنیامنیم . بلـس  نآرق 

ماجنا ار  ینید  لامعا  نیا  ناشدوخ  یهناخ  رد  دنـشاب و  هتـشاد  یمالـسا  دیاقع  مدرم  هک  تسا  یفاک  ردق  نیمھ  دوش و  تلاخد  هعماج  یـسایس  تردـق  مدرم و  یگدـنز 

نیا هب  نآرق  رجھ  تسا . نآرق  یهلیسو  هب  تردق  ندرک  هضبق  یـسایس و  تردق  رـس  رب  ربمغیپ  یاوعد  دشیم . لیمحت  ربمغیپ  رب  یتازرابم  نینچ  هک  تسین  مولعم  دنھد ،

نارقلا اذـھ  اوذـختا  یموق  نا  بر  اـی   » مرکا یبـن  باـطخ  نیا  تسین ، مکاـح  نآرق  هک  اـجرھ  مالـسا ، ملاـع  رد  تسین . نآرق  تیمکاـح  دراد و  دوـجو  نآرق  مسا  هک  تساـنعم 

. تسا قداص  اروجھم »

ماظن  / ٠٢/٢٨/١٣٧۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

نیا شیانعم  تسا . تسایـس  زا  نید  ییادج  شیانعم  روصت ، نیا  درکن ! لمع  یمالـسا  ماکحا  هب  اما  دوب ؛ ناملـسم  یتلم  دوشیم  دننکیم  روصت  هک  دنتـسھ  هدـع  کی 

درف و تاـطابترا  تموکح و  یاوتحم  لکـش و  شرورپ ، شزومآ و  داـصتقا ، یرادـکناب ، متـسیس  دـینکن و  لـمع  یمالـسا  ماـکحا  هب  اـما  دـشاب ، ناملـسم  ناتمـسا  هک  تسا 

تساوخ هدارا و  قبط  هچرگا  دنراد ؛ نوناق  هک  تسا  ییاھروشک  دروم  رد  نیا ، هتبلا ، دشاب . یمالسا  دض  یتح  یمالسا و  ریغ  نیناوق  قبط  مالسا و  فالخ  هب  ناتهعماج ،

. تسا مھم  صاخشا  یهدارا  درادن و  دوجو  مھ  یمالسا  ریغ  نوناق  یتح  تسین ؛ مھ  نوناق  یتح  یمالسا ، یاھروشک  یـضعب  رد  زورما  دشاب . صقان  رـصاق و  ناسنا  کی 

، هزور زامن ، طقف  مالسا  زا  اما  دنناملـسم ، یاهدع  مینک  ضرف  ام  هک  دوشیمن  دوش . یروطنآ  دوش ، یروطنیا  دھدیم : روتـسد  تسا و  هتـسشن  رفن  کی  تردق  سار  رد 

. دشاب مکاح  دیاب  مالسا  دنشاب ، ناملسم  دنھاوخیم  هک  یعماوج  رد  دنراد . ار  اھزیچ  نیا  لاثما  تساجن و  تراھط و 

جح  / ٠٢/٠۴/١٣٧۵ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

ناونع هب  هک  دـھدیم ، لیکـشت  ار  ییینـالوط  تسرھف  تسا ، هدـمآ  دـیدپ  یمالـسا ، تما  نورد  زا  تناـیخ  یرادرک و  دـب  اـی  تلفغ  یھاـتوک و  رثا  رب  رتـشیب  هک  تالکـشم 

: درمش رب  ار  اھنیا  ناوتیم  نآ  لوا  یاھفیدر 

. درادن هریغ  داصتقا و  تسایس و  تموکح و  لیبق : زا  یگدنز  لئاسم  هب  یراک  چیھ  هک  یدرف  یهبرجت  کی  ناونع  هب  مالسا  یفرعم  تسایس و  زا  نید  ییادج  جیورت  - 

ماظن  / ٠٢/١٨/١٣٧۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

یرابکتـسا و تاـغیلبت  دـیدج  درگـش  نیا  هک  دـنرادن  ربـخ  دزادرپـب ،» یـسایس  روـما  هب  دـیابن  نید   » هـک دـننکیم  ناوـنع  نـینچ  نـید ، زا  یرادـفرط  یهرھچ  اـب  هـک  یناـسک 

ینادنمتردق ینعی  دادبتسا ؛ یدایا  لوا ، دننکیم . حرطم  هک  تساھنرق  ار  تسایس » زا  نید  ییادج  هتبلا  تسا . مالسا  ددجم  تایح  مالـسا و  تیمکاح  هیلع  یرامعتـسا ،

هک تسا  یھیدـب  دـندرک و  حرطم  دـنھد ، ماـجنا  روـشک  تـلم و  اـب  دـنھاوخیم  یراـک  رھ  هـنادازآ ، دنتـساوخیم  دنتـشاد و  تـسد  رد  هنادبتـسم  ار  هعماـج  روـما  ماـمز  هـک 

نید ییادج   » یفارحنا رکف  ناورشیپ  نیلوا  دبتسم ، نیطالس  ماکح و  اذل ، دننکب . یتلاخد  اھنآ  تموکح  رما  رد  یمالسا ، ماکحا  نایدانم  یمالسا و  ماکحا  دنتـساوخیمن 

رگید رب  روشک و  نیا  رب  هک  یناسک  نارگید ، مسینویھص و  یـسایس  ناحارط  زا  لبق  یجراخ و  نانمـشد  زا  لبق  نارگرامعتـسا و  زا  لبق  دنوشیم . بوسحم  تسایـس » زا 

یناحور ملاع  کی  هاش ، نیدلارصان  نامز  رد  یتقو  تسادج ». تسایس  زا  نید   » هک دندوب  رکف  نیا  یدانم  جورم و  دندرک ، تموکح  هنادبتـسم  اھلاس  یمالـسا ، یاھروشک 

، تخیر مھ  هب  دشیم ، نیمات  نآ  یهلیـسو  هب  ناریا  یھاشداپ  رابرد  اھیناپمک و  کرتشم  عفانم  هک  ار  یرامعتـسا  رکم  ریبادـت و  یهمھ  درک و  تلاخد  یـسایس  رما  کی  رد 

طساوا و نارود  هاش -  نیدلارـصان  نارود  تایبدا  رد  هکنیاامک  دـنکیم ؟ تلاخد  تسایـس  رما  رد  نید  ارچ  هک  دـنداتفین  رکف  نیا  هب  هاش  نیدلارـصان  یاھیرابرد  نایفارطا و  اـیآ 

هب یرـصان ، دـھع  یاھهتـشون  رد  انعم ، نیا  دـننکیم »؟ تلاخد  تموکح  رما  رد  دنلوغـشم ، ینید  روما  هب  هک  یناسک  املع و  ارچ   » هک دراد  دوجو  انعم  نیمھ  راجاق -  رخاوا 

. دراد دوجو  حضاو  روط 

نید و لھا  نید و  یهیحان  زا  یتلاخد  هنوگ  رھ  زا  هک  ددرگیمرب  رگید  یاھروشک  اـم و  روشک  رد  تیمکاـح  هاگتـسد  ناگتخیـسگ  راـسفا  نادبتـسم و  هب  هلاـسم ، لوا  سپ ،

ار نآ  دندیدیم ، دوخ  یاھتسایس  لامآ و  اب  قبطنم  ار  هیضق  هک  مھ  نارگرامعتسا  دندرکیم . تفلاخم  نآ  اب  دندیـسارھیم و  تسایـس ، یهنھپ  رد  نید  یاملع  نایدانم و 

ییانبم لکـش  دوب ، هتفر  اھنآ  دروخ  هب  دوب و  هدش  لیمحت  املع  زا  یرایـسب  یتح  نیدتم و  مدرم  داحآ  تایقلخ  رب  هکنآ  زا  دـعب  تسایـس ، زا  نید  ییادـج  زت  دـندرک و  لابند 

. دش لیدبت  رکف  کی  انبم و  کی  هب  دندرک و  تسرد  لالدتسا  نآ ، یارب  ینعی  درک . ادیپ  مھ 

نیب زا  درک و  لیاز  ار  تسایـس » زا  نید  ییادـج   » طلغ یهناسفا  هک  دوب  نیا  ناریا ، تلم  ینید  میظع  تکرح  تامدـخ  نیرتگرزب  زا  یکی  تسا . هتـشذگ  هب  طوبرم  همھ ، نیا 

هب دـندش و  اھنآ  یهلفاق  ورـشیپ  گرزب ، یاملع  ینید و  ماکحا  نایدانم  نید ، روتـسد  هب  مھ  دـندرک و  دـنلب  یدازآ  مچرپ  دـندش و  نادـیم  دراو  نید  یهزیگنا  اب  مدرم  مھ  درب .

روـما یهمھ  زا  رترب  و  یـسایس -  روـما  هک  دـیدرگ  نشور  نیملـسم ، یارب  هاـگنآ  دـش . روـشک  نیا  رد  ادـخ  نید  تیمکاـح  هب  یھتنم  تکرح ، نآ  هکنیا  اـت  دـندمآرد  تـکرح 

. تسین ریذپییادج  نید  زا  تسا و  نیجع  نید  اب  تیالو -  تموکح و  رما  یسایس ،

یوس زا  یتقو  فارحنا ، کی  هک  تسا  یھیدـب  دناهتـشادن . هجوت  یحـضاو  رما  نینچ  هب  اـھلاس  هک  دـندیمھف  همھ  درک ، راکـشآ  ار  دوخ  یاـنعم  ینید ، نوتم  صوصن و  یتقو 

دندرک لالدتسا  دش . تسرد  تسایس  زا  نید  ییادج  یارب  دیدج  ییاھلالدتسا  نیاربانب ، دوریمن . نیب  زا  یناسآ  هب  دوشیم ، ینابیتشپ  تلم  کی  یتخبشوخ  نانمشد 

، اھییاضران شلابند  دراد ، تالکشم  تموکح ، رما  یـسایس و  روما  نوچ  دریگب ، اشنم  همـشچرس و  نید  زا  روشک  کی  تسایـس  رگا  مینک و  تسایـس  دراو  ار  نید  رگا   » هک

؛ دنک ادیپ  تسادق  یهبنج  دورب ؛ رانک  تسایـس  زا  لک  هب  دـیاب  نید ، الـصا  سپ ، دـنوش . رازیب  نید ، لصا  زا  مدرم  هک  دوشیم  بجوم  رما  نیا  اذـل ، تساھیماکان . اھیگدزلد و 

نیا فلتخم  یاھهویـش  اب  مالـسا -  یایند  صوصخب  ایند -  رد  رابکتـسا ، یدایا  زورما  دزادرپب ». مدرم  یحور  ینھذ و  یونعم و  روما  هب  دنیـشنب و  یرانک  هب  دبایب ؛ یتینارون 

. دننکیم جیورت  ار  هیرظن  لالدتسا و 

نویناحور  / ٠٢/١٣/١٣٧۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تاشامم یـسک  اب  دنکیم و  لدع  قح و  هب  مکح  تسھ ، اج  رھ  هک  ار -  نید  دندرک  یعـس  ملاع  لداعریغ  قحان و  نارادمامز  نادنمتردق و  یدامتم ، یاھنرق  هکلب  اھلاس ،

دیورب دینکیم ؟ طولخم  تسایس  اب  ار  نید  ارچ  تسادج ؛ تسایس  زا  نید  هک  دننک  تابثا  دندرک  یعس  یدامتم  یاھنرق  دننزب . سپ  ناشدوخ  روما  رد  تلاخد  زا  دنکیمن - 

ادـج نید  زا  هک  یتسایـس  هلب ؛ دوش ! هدولآ  تسایـس  نادـیم  دراو  هک  تسا  نیا  زا  فرـشا  نید ، دـندرکیم : حرطم  مھ  یبیرف  رھاظ  یاـھفرح  دـینک ! غیلبت  ار  ناـتدوخ  نید 

. ینید تدابع  هک  تسا  سدقم  هزادنا  نامھ  هب  ینید  تسایس  اما  تسا ؛ هدولآ  ، دشاب

« تسایـس زا  نید  کاکفنا  مدـع   » نیمھ هب  هلمح  تسا ، هدـش  یمالـسا  یروھمج  ماظن  یـسایس  یرکف  لوصا  هب  هک  یاهلمح  نیرتشیب  دـیاش  زورما ، ات  بـالقنا  زا  دـعب 

یاـھنابز هب  دنـسیونیم ، هلاـقم  دنـسیونیم ، باـتک  دناهتـسشن ، اـیند  فارطا  رد  یناـسک  زورما  دـننکیم . هلمح  مھ  زورما  دـندرک ؛ هلمح  نیا  هب  اـیند  یاـج  همھ  تـسا .

هیـضق نیا  هللاناحبـس ! تسادـج . تسایـس  زا  نید  دـننک  تباث  هک  نیا  یارب  دـننکیم ؛ هئارا  ینویزیولت  راتفگ  ناـھج ، یاـج  همھ  رد  ناریا و  زا  رود  یاـھطیحم  رد  فلتخم و 

« تسایس زا  نيد  ييادج   » 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 11هاگياپ  هحفص 3 
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نید کاکفنا  مدع   » هیضق هیلع  زور  هب  زور  دننکیمن ! شیاھر  هک  دراد  یمیظع  شقن  ردقچ  قحان ، ملاظ و  یاھتردق  هنمیھ  نتسکش  رد  تسایس ،» زا  نید  کاکفنا  مدع  »

ناـمھ دـننام  دـنکیم -  رارکت  ار  ییاـھزیچ  هجوتیب ، هک  یطوط -  لـثم  یھاـگ  لـخاد ، رد  مھ  یاهدـع  هتبلا  دوشیم . هتـشون  بلطم  ، دوشیم هتفگ  فرح  تسایـس » زا 

! دنرادن لوبق  شدوخ  تیلک  اب  ار  نید  تسا و  ناگناگیب  اب  ناشلد  الصا  مھ  یضعب  هتبلا  دننکیم . رارکت  ار  اھفرح 

، لومعم قبط  مدوب و  هدرک  مھارف  یاینارنخس  منک ، رفس  یجراخ  روشک  کی  هب  متـساوخیم  یناھج ، عامتجا  کی  رد  تکرـش  یارب  هک  یروھمج  تسایر  یاھلاس  نآ  رد 

. دیناجنگب یبلطم  ینارنخـس  نیا  رد  مھ  تسایـس » زا  نید  کاکفنا  مدع   » هب عجار  هک  دندرک  تشاددای  هیـشاح  رد  ناشیا  دنھدب . رظن  ناشیا  هک  مدرک  هئارا  ماما  تمدـخ 

رد دشاب ؟ هتشاد  ناملسم -  ریغ  روشک  دص  الثم  اھروشک -  نارس  اب  دناوتیم  یطابترا  هچ  تسایس ،» زا  نید  کاکفنا  مدع   » هیـضق نیا  هک  مدرک  بجعت  یردق  شلوا  نم 

رد ثحب ، نیا  یاج  تسا . نیمھ  تسرد  هن ، هک  مدـید  مدرک و  لمات  مدـش ، بلطم  دراو  یتقو  متـشون . هحفـص  دـنچ  متـسشن  دـندوب ، هداد  روتـسد  ماما  نوچ  لاـح ، نیع 

سوفن رد  مھ  رایـسب  میدرک و  اقلا  ار  ثحب  نآ  میتفر و  اـج  نآ  هب  مھ  دـعب  دوشیم . راـک  یناـھج  یاـھربنم  رد  ثحب ، نیا  هیلع  نوچ  ارچ ؟ تسا . یناـھج  میظع  یاـھربنم 

. دناسریم ار  گرزب  درم  نآ  ینیبنشور  تسایس ، زا  نید  کیکفت  مدع  نیا  دیدرگ . راکشآ  فرح  نیا  تیمھا  دش و  عقاو  رثوم 

لاعف تسا ، یـسایس  راک  نادیم  هک  ییاج  نآ  رد  دنمھفب و  ار  نآ  دنـسانشب و  ار  تسایـس  دیاب  نید  لھا  سپ  دـیتسھ ، لئاق  تسایـس  زا  نید  کیکفت  مدـع  هب  هک  یتقو 

یمکح ناسنا  هک  دوشیمن  بجوم  تسایس  دننک . مالعا  ار  نآ  یـسایس ، عضو  یـسایس و  رما  زا  هاگآ  تسا ، ضحم  ینید  ماکحا  نایب  نادیم  هک  ییاج  نآ  رد  دنـشاب و 

رد هک  دـنک  نایب  یروط  ار  یھلا  فراعم  ماکحا و  ناسنا ، هک  دوشیم  بجوم  تسایـس  سکع ، هب  ریخن ؛ دوش . یھلا  ماکحا  نامتک  بجوم  دـیابن  تسایـس  دـنک . نامتک  ار 

. تسا غیلبت  رما  یارب  تسایس  زا  یھاگآ  یانعم  نیا ، ددرگ . ادا  بناوج  همھ  هب  هجوت  اب  دوش و  عقاو  رثوم  سوفن 

یمالسا  / ٠١/٠۵/١٣٧۶ تدحو  سنارفنک  نانامھم  رادید  رد  تانایب 

هک یتکرباب  یاھنیمزرس  یشیجلاقوس و  یهقطنم  نیا  تسا . ناناملسم  هب  قلعتم  ایسآ ، اپورا و  هب  اقیرفآ  اقیرفآ ، ایـسآ و  هب  اپورا  یهزاورد  اپورا ، هب  ایـسآ  یهزاورد  زورما 

درایلیم و کی  دراد . جایتحا  نآ  هب  هرمزور  تروص  هب  دوخ ، ندمت  یارب  رشب  هک  تساھنیا  لاثما  زاگ و  تفن و  نوچ  یتاناکما  یواح  لماح و  زورما  تسا ، ناناملـسم  رایتخا  رد 

نیا بلق  رد  مالسا  مچرپ  ندش  هتشارفارب  اب  مھ  نآ  یاهقطنم ؛ نینچ  رد  تیعمج ، همھ  نیا  ایند . مدرم  مجنپ  کی  زا  شیب  ینعی  دنتـسھ ؛ ناملـسم  رفن  نویلیم  دص  دنچ 

. تسا ناناملـسم  رایتخا  رد  گرزب  ناکما  کی  نیا ، دوشن ؟ هدافتـسا  نیا  زا  دـیاب  ارچ  تسا -  مالـسا  یایند  یلـصا  زکرم  بلق و  زورما  هک  یمالـسا  ناریا  رد  ینعی  هقطنم - 

زا ناناملسم  هک  تسا  نیا  یارب  دندرک ، قوب  رد  اھنآ  یدایا  زور  کی  دندومن و  جیورت  اھییاکیرما  زور  کی  دنتفگ ، اھیسیلگنا  زور  کی  هک  ار  تسایـس  زا  نید  ییادج  یهسوسو 

نابحاص ناراگنهمانزور و  ابطخ و  ارعش و  نارکفنشور و  املع و  ینعی  صاوخ ، دنراد . صاوخ  مھ  ار  هفیظو  نیرتشیب  هنیمز ، نیا  رد  دننک . تلفغ  تیعقوم  نیا  زا  ناکما و  نیا 

میقتـسملا طارـص  ناونع  هب  ار  مالـسا  دـیآ و  دوخ  هب  مالـسا  یایند  هک  تسا  هدیـسر  نآ  تقو  دـنراد . ار  فیلکت  نیرتشیب  هک  دنتـسھ  اھنیا  یمدرم . یاـھھورگ  نیب  رد  ذوفن 

یهمھ هک  یکرتشم  نمشد  لباقم  رد  دنک و  ظفح  ار  دوخ  داحتا  مالـسا ، یایند  هک  تسا  هدیـسر  نآ  تقو  درادرب . مدق  ماکحتـسا  اب  نآ ، رد  دنک و  باختنا  تاجن  هار  یھلا و 

ار یدحاو  هار  دنکب و  یدحاو  غیلبت  دھدب ، یدحاو  یاھراعـش  دتـسیاب ، دحتم  روط  هب  مسینویھـص -  رابکتـسا و  ینعی  دناهدید -  ار  نمـشد  نآ  بیـسآ  یمالـسا ، یاھھورگ 

. دیامیپب

جح  / ١٣٧٧/١٢/٢٨ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

رد دـیآیم و  راـک  هب  ناـسنا  ینورد  یدرف و  یگدـنز  رد  اـی  بارحم  دجـسم و  یهدودـحم  رد  طـقف  مالـسا  هک  دـشیم  دومناو  نینچ  اـھیزروضرغ  اھیمھفجـک و  رثا  رب  یزور  رگا 

یهیامتـسد نوچمھ  تسایـس ، زا  نید  ییادـج  یهیرظن  یزور  رگا  و  تسا ، توافتیب  تکاس و  یللملانیب ، یاھنادـیم  یعامتجا و  تازرابم  داصتقا و  تسایـس و  یهصرع 

یاـھمایق یهـنیمز  نتخاـس  دوباـن  ناناملـسم و  یهناـبلط  حالـصا  یاـھهزیگنا  ندرک  شوماـخ  یارب  یدادبتـسا  یاـھتموکح  هناـملاظ و  یاھهطلـس  یرامعتـسا و  یاھتردـق 

و یداصتقا ، یـسایس و  یماظن و  یاھینمـشد  اھهئطوت و  یهمھ  رب  نآ  ندـمآ  قئاف  ناریا و  رد  یمالـسا  یروھمج  نتـشارفاربرس  اـب  هزورما  تفریم ، راـک  هب  یمالـسا ،

رمک نآ  فارحنا  ای  یدوبان  هب  ناوت  یهمھ  اب  هک  نانآ  ناتسدمھ  مزینویھص و  اکیرما و  نتخاس  ماکان  و  دادبتسا ، رابکتسا و  رفک و  عیسو  یهھبج  ربارب  رد  نآ  نداتـسیا  هنتکی 

یتسرد تیناقح و  مالسا ، یعامتجا  یسایس و  یهیرظن  هتـشگ و  یثنخ  اھیزروضرغ  اھیمھف و  جک  نآ  یهمھ  نآ ، یهلاس  تسیب  نوزفازور  رادتقا  دشر و  و  دندوب ، هتـسب 

. تسا هدناسر  تابثا  هب  لمع  نادیم  رد  ار  دوخ 

نارھت  / ١٣٧٩/٠٢/٢٣ هعمجزامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

زا مد  یھاگ  دـننزیم ؛ حالـصا  زا  مد  مھ  اھنیا  دـندنادرگیمرب ! اکیرما  نماد  هب  ار  روشک  بـالقنا و  کـشخ  کـشخ  ناـیاقآ ، نیمھ  دیـسریمن ، بـالقنا  نیا  داد  هب  ماـما  رگا 

رد اما  دننزیم ، مالسا  زا  مد  یھاگ  دننکیم ! یگتسبمھ  راھظا  اھنآ  اب  دنھدیم و  راعش  مالسا  هیلع  احیرص  هک  دنریگیم  رارق  یناسک  رانک  رد  اما  دننزیم ؛ مھ  مالـسا 

ار مسیئـال  ینید و  دـض  تموکح  ینیدریغ و  تموـکح  نید و  یاـھنم  تموـکح  مزیرالوکـس و  راعـش  یمالـسا ، تموـکح  اـب  تیدـض  راعـش  هک  دـنریگیم  رارق  یناـسک  راـنک 

دنچ هدنب  دناهبیرغ . هناگیب و  اھنیا  دنیذوفن ؛ اھنیا  هن . دنلوحت ؛ هب  دقتعم  دنراد و  لوبق  ار  اھـشزرا  هک  دنتـسین  یاهتـسد  نآ  وزج  اھنیا  دنیذوفن . اھنیا  هک  تسادـیپ  دـنھدیم !

اھنیا هلب ، یدوخریغ !»  » و یدوخ »  » دـییوگیم ارچ  هک  دـش  دـنلب  اھیـضعب  دایرف  اما  مدرک ؛ حرطم  ار  یدوخریغ »  » و یدوخ »  » ثحب هعمج  زامن  ربنم  نیمھ  رد  نیا  زا  لبق  هام 

. دننک عمج  ار  ناشساوح  دیاب  یدوخ  یاھحانج  دنرادن ؛ لوبق  ار  اھشزرا  مالسا و  بالقنا و  اھنیا  دنایدوخریغ ؛

یمالسا  / ١٣٧٩/٠٣/٠۶ یاروش  سلجم  یهرود  نیمشش  راک  هب  زاغآ  تبسانم  هب  مایپ 

یوس تمس و  رد  هک  بالقنا ، مالسا و  یاھنامرآ  تمدخ  رد  هن  مشـش ، سلجم  هک  دننکیم  دومناو  نانآ ، یناھج  یتاغیلبت  یهکبـش  بالقنا و  یهدروخ  یلیـس  نانمـشد 

ناضراعم هب  ندیـشخب  هیحور  فدـھ  اب  یتاغیلبت  دـنفرت  نیمھ  هیبش  دادرخ ٧۶  رد  یروھمج  تسایر  تاـباختنا  یلاوح  رد  زین  رگید  راـب  کـی  تسا . نآ  ناـضراعم  نادـقتنم و 

نموم و روھمج  سیئر  رمتـسم  عطاـق و  حیرـص و  یریگعـضوم  داـتفا . هار  هب  ناوارف  یادـص  رـس و  لاـجنج و  اـب  ناـھج ، ناریا و  رد  نویبـالقنا  ندرک  سویاـم  یمالـسا و  ماـظن 

راکشآ عطاق و  عافد  دزاس . سویام  ار  نانمشد  دیاب  یمالسا ، یاروش  سلجم  حیرص  ماگنھب و  یریگعـضوم  زین  زورما  درک . یثنخ  ار  نمـشد  یهشقن  تبون  نآ  رد  یبالقنا ،

رد تسایـس » زا  نید  ییادـج   » یعاـجترا راعـش  رارکت  اـب  هـک  ییاھوگدـنلب  زا  یربـت  و  ناـشلامیظع ، ماـما  راگدـنام  نـشور و  هار  یمالـسا و  ماـظن  بـالقنا و  زا  ناگدـنیامن 

نیا تخاس . دھاوخ  هدوھیب  ار  نمـشد  یهنیزھرپ  شالت  دنایمالـسا ، یروھمج  یقرتم  ماظن  رارقتـسا  یارب  ناریا  تلم  یهلاس  دنچوتسیب  نینوخ  داھج  فذح  یهشیدنا 

. تسا هدنام  رارقرب  هدمآ و  دیدپ  نارگراثیا  تدھاجم  نادیھش و  نوخ  اب  هک  تسا  یسلجم  ناگدنیامن  زا  ناملسم  یبالقنا و  تلم  راظتنا  نیرتمک 

هیضیف  / ١٣٧٩/٠٧/١۴ هسردم  رد  مق  هیملع  هزوح  بالط  الضف و  دیتاسا ، عمج  رد  تانایب 

یتالکشم دریگیم و  رارق  وا  هار  رس  رد  هک  یعناوم  اب  تلم ، رھ  یاھفدھ  نایم  دراد . ار  دوخ  هب  صوصخم  عناوم  ینامز  رھ  رد  یاهعماج ، رھ  یروشک و  رھ  یاهعومجم ، رھ 

ییارگنامرآ هچرھ  دوب . دـھاوخ  رتعیـسو  تبـسن  نامھ  هب  مھ  تالکـشم  دـشاب ، رتالاو  اھفدـھ  هچرھ  دراد . دوجو  طابترا  دـنک ، مرن  هجنپ  تسد و  اـھنآ  اـب  تسا  روبجم  وا  هک 

. دراد دوجو  یمیقتسم  طابترا  اذل  درک . دھاوخ  ییارآفص  اھنامرآ  نآ  لباقم  رد  ییاھزیچ  یعیبط  روط  هب  دشاب ، هتشاد  دوجو 

اما دراد ؛ دوجو  ییاھتھابـش  مینک . هسیاقم  مالـسا  مرکم  یبن  نامز  مالـسا و  ردـص  اب  لماک  روط  هب  ار  زورما  میناوتیمن  تسیچ ؟ اھـشلاچ  نیا  یمالـسا ، ماـظن  رد  اـما  و 

رد هک  دوھی -  باتک و  لھا  یهھبج  لخاد ، رد  نیقفانم  یهھبج  تسا : هدوب  هھبج  هس  اب  ربمغیپ ، یهلاسھد  نارود  لباقت  یهدمع  مالـسا ، ردـص  رد  دراد . دوجو  مھ  یقراوف 

نآرق و رـساترس  رد  ار  اھـشلاچ  نیا  حرـش  امـش  هک  تسا  هدـمع  یهھبج  هس  اـھنیا  نیکرـشم . راـفک و  یهھبج  و  دنتـشاد -  یـصاخ  عضو  ربمغیپ  تموکح  طـیحم  هنیدـم و 

« تسایس زا  نيد  ييادج   » 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 11هاگياپ  هحفص 4 
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یهلاسم دنتشاد ، هنیدم  مدرم  رب  یلام  یهرطیس  یرکف و  یهرطیس  هک  دندوب  یناسک  دوھی  نوچ  دوھی ، اب  لباقت  رد  دینکیم . هدھاشم  هرقب  یهکرابم  یهروس  رد  رتشیب 

ات هک  یمدرم  اب  نآ ، هب  یاکتا  اب  دنتشاد ؛ یباتک  دنتشاد ، یتاراختفا  دنتشاد ، یخیرات  دنتشاد ، یاهتشذگ  اھنآ  دوبن . شیرق  رافک  ینمشد  عون  زا  ینمشد  یهلاسم  اھنآ ،

کی یهطلـس  لثم  دنتـشاد ؛ اھنآ  رب  یحور  یهطلـس  کی  دـندرکیم ؛ مرن  هجنپ  تسد و  دـندوب ، یھلا  فراـعم  یهمھ  زا  عـالطایب  هشیریب و  یما ، مالـسا ، روھظ  زا  لـبق 

رد درکیم . ار  راک  نیا  یھلا  یحو  هتبلا  تشاذـگ و  تشگنا  یـساسح  یـساسا و  طاقن  هب  اھنیا  اب  دروخرب  رد  مرکا  یبن  داوسیب . یهعماـج  کـی  رب  رکفنـشور  یهعومجم 

. تسا هدش  نایب  لیصفت  هب  ناقفانم -  اب  نینچمھ  نایدوھی -  اب  مرکا  یبن  شلاچ  لباقت و  هرقب ، یهروس 

هضراعم لباقت و  یارب  ییاھهنیمز  دوخ ، ماظن  دوخ و  عضو  بسانت  بسح  هب  مھ  ام  اما  تسا ؛ لیبق  نیا  زا  ییاھهعومجم  اب  طقف  ام  یهلباقم  مییوگب  میناوتیمن  زورما  ام 

ای دـنماظن  یـسایس  ناضراعم  درک ، میھاوخ  فیدر  هک  ار  یناسک  نآ  مییوگب  میھاوخیمن  تسین . یـسایس  یهضراعم  امتح  دوصقم  اجنیا  میراد . نامدوخ  یور  شیپ  رد 

. دراد دوخ  لباقم  رد  یعیبط  روط  هب  یمالسا  ماظن  هک  تسا  ییاھشلاچ  اھنیا  تسا ؛ هزرابم  یاھهنیمز  اھنیا  هن . دننکیم ؛ هزرابم  ماظن  اب 

. دنرادن لوبق  لد  رد  ار  نید  لصا  تسا . لوبق  لباقریغ  ماظن  کی  اھنیا  یارب  تسا ، هدش  راوتـسا  ینید  تسایـس  ساسا  رب  هک  یماظن  اذـل  دـنفلاخم ؛ نید  لصا  اب  هدـع  کی 

یارب تسایـس ، یارب  تموکح ، یارب  ار  نید  دـننادیم ؛ تولخ  جـنک  لد و  جـنک  هب  طوبرم  یـصصخت و  یهلاسم  کی  ناونع  هب  ار  نید  دـنفلاخم ؛ ینید  تسایـس  اـب  یاهدـع 

! منادیمن نم  تسا ، نید  مادک  نید  نیا  اما  دنراد ؛ لوبق  ار  نید  لصا  اھنیا  دننادیمن . مدرم  روما  یهرادا 

لباقریغ موھفمان و  اھراعـش  نیا  یمالـسا ، ماظن  داجیا  اـب  زج  هنیدـم و  هب  راوگرزب  نآ  ترجھ  اـب  زج  هک  تسا  هداد  ییاھراعـش  تثعب  نارود  رد  دوخ  تکرح  لوا  زا  مرکا  یبن 

هیلع ار  موـلظم  ناـگدرب  ناـمالغ و  هک  یدـیحوت  نآ  دـنکیم ، یفن  هعماـج  رد  ار  ضیعبت  هک  یدـیحوت  نآ  دـنکیم ، جـیورت  ار  نآ  مالـسا  ربـمغیپ  هـک  یدـیحوت  نآ  تـسا . کرد 

دیحوت کی  نآ  درادیماو ، تمواقم  هب  ناشناردـپ  یفارحنا  طلغ و  تشز و  یاھراک  لباقم  رد  ار  ساـسح  هیحوراـب و  یاـھناوج  هک  یدـیحوت  نآ  دـنکیم ، کـیرحت  ناـشنابابرا 

نارود نامھ  ینعی  دـنک ؛ یگدـنز  نآ  ساسا  رب  هعماج  کی  دوش و  هتـشارفارب  شمچرپ  یتسیاب  هک  تسا  یدـیحوت  ناـمھ  تسین . اوزنا  یهشوگ  رد  ناـھنپ  یبلق و  یدرف و 

، وا ترجھ  اما  دراد ، لوبق  ار  ملسوهلآوهیلعهللایلص  هللادبعنبدمحم  نید  هک  یسک  نآ  لاح ، داد . لیکشت  ار  یمالسا  تموکح  ربمغیپ  مھ ، ترجھ  لوا  زا  ترجھ . هنیدم و 

یهصرع رب  هک  ار  ینید  ای  ینید ، تسایـس  هدع  کی  لاحرھهب  دـنکیم ! هیجوت  شدوخ  یارب  ار  بلطم  هنوگچ  منادیمن  نم  درادـن ، لوبق  ار  وا  رادـتقا  وا و  تیالو  وا ، تموکح 

. دناهعومجم کی  مھ  اھنیا  دننک . لوبق  دنناوتیمن  دنیشنیم ، یسایس 

تیعقاو یهمھ  اب  نید  هک  ییاجنآ  مھ  اھنیا  دـنباتیمنرب ! ار  نید  تقیقح  اما  دـنراد ؛ مزال  ار  نید  ناونع  دـنراد ، مزال  ار  نید  مان  ینعی  دنتـسھ ؛ ینید  قافن  راچد  هدـع  کی 

اب نید  مان  هب  یناسک  میدید  دنیایب . رانک  ناسآ  دنناوتیمن  دزادنایم ، هار  تموکح  دھدیم و  لیکـشت  ماظن  دوشیم و  رھاظ  هعماج  رد  دوخ  رادتقا  اب  دوخ ، روضح  اب  دوخ ،

! هغالبلاجھن نآرق و  یقیقح  میھافم  اب  هلباقم  یارب  اما  دندزیم ؛ فرح  هغالبلاجھن  نآرق و 

نیطسلف  / ١٣٨٠/٠٢/٠۴ هضافتنا  زا  تیامح  یللملانیب  سنارفنک  شیاشگ  مسارم  رد  تانایب 

و راـکهظفاحم »  » ار یھورگ  تسا . ناریا  یبـالقنا  ناملـسم و  مدرم  یهچراـپکی  دـحتم و  فوفـص  رد  ندـنکفا  فاکـش  اـم ، روشک  دروم  رد  ناـنآ  یدربـھار  یلـصا و  تساـیس 

یـضعب ندرک  گرزب  اـب  اـھنآ  دـننکیم . زکرمتم  رگید  هورگ  هـیلع  ار  شیوـخ  یغیلبت  تـالمح  سکعرب ، دـننکیم و  تیاـمح  هورگ  کـی  زا  دـنمانیم ؛ بلطحالــصا »  » ار یھورگ 

قیمع نامیا  دننکیم . غیلبت  ار  تسایـس  زا  نید  ییادج  دـنیامن و  سویام  ینید  ماظن  زا  ار  مدرم  دـنھد و  هولج  دـمآراکریغ  ار  یمالـسا  ماظن  دـننکیم  یعـس  تالاکـشا ،

رد شیب  مک و  هک  ار -  یداصتقا  تالکـشم  دننک و  سویام  روشک  رد  ار  ناناوج  دنھاوخیم  شیوخ ، یتاغیلبت  یاھهمانرب  اب  اھنآ  تساھنآ . هار  دس  نیرتگرزب  ام ، مدرم  ینید 

لاوس ریز  ار  بالقنا  ناکرا  ماما و  دـنھاوخیم  دوخ  تاغیلبت  اب  اھنآ  دـنیامن . دادـملق  یمالـسا  یروھمج  ماظن  لحنیال  لـئاسم  وزج  تسا -  جـیار  فراـعتم و  اـیند  یاـج  همھ 

یهعـسوت ایحا و  زا  دننکیم و  رطخ  ساسحا  ناھج ، رد  یمالـسا  یرادـیب  زا  دـناهدید ؛ همدـص  یمالـسا  بالقنا  زا  هدروخ و  هبرـض  مالـسا  زا  اھنآ  هک  تسا  نیا  تلع  دـنربب .

مالـسا و هجوتم  ار  دوخ  یتاغیلبت  نیگآرھز  یاھریت  دنناکـشخب و  ار  یمالـسا  رکفت  یهشیر  هک  دناهدمآرب  ددص  رد  اذل  دننارگن . اقیمع  نیطـسلف  نانبل و  یمالـسا  تازرابم 

. دناهدرک نید 

١٣٨٠/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدزاود  مسارم  رد  تانایب 

، امـش روضح  اب  نوچ  تسا ؛ مدرم  فیلکت  دـننک . باختنا  ار  روشک  ییارجا  ریدـم  دـنیایب و  هکنیا  یارب  تسا ؛ مدرم  قح  تساھنآ . یهفیظو  مھ  مدرم و  قح  مھ  تاـباختنا ،

لطاب دنکیم -  مھتم  مدرم  ارآ  زا  ییادج  هب  ار  مالسا  هک  نمشد -  یهئطوت  ددرگیم و  زارفارس  ایند  رد  مالـسا  تیمکاح  دوشیم ؛ زیزع  مالـسا  دنکیم ؛ ادیپ  تیوقت  ماظن 

یمالـسا ماظن  رتشیب  رادـتقا  یهناـشن  دـشاب ، رتیوق  رتعیـسو و  روضح  نیا  رادـقم  رھ  دوش . بوسحم  بـالقنا  روشک و  مالـسا و  زا  عاـفد  دـناوتیم  امـش  روضح  دوشیم .

یهیام نیا  تسا . دایز  یار ، یاھقودنـص  یاپ  رد  ناگدـنوش  رـضاح  دادـعت  هک  دـلابیم  نیا  هب  ایند  رد  دوخ  نانمـشد  ناتـسود و  یاھمـشچ  لباقم  رد  یمالـسا  ماظن  تسا .

. دننک تکرش  یھلا  شیامزآ  نیا  رد  هک  دنراد  هفیظو  دننکیم ، تیلووسم  ساسحا  روشک  نیا  یهدنیآ  مالسا و  لباقم  رد  هک  یناسک  یهمھ  تسا . یمالسا  ماظن  راختفا 

صیخـشت قبطرب  دیاب  دنکیم ، باختنا  ار  یدرف  دھدیم و  یار  هک  یـسک  دشاب . ادخ  دوخ و  نیب  تجح  ندروآ  تسد  هب  اب  قیقحت و  یور  زا  هناھاگآ و  دیاب  روضح  نیا  هتبلا 

. دینک تکرش  یھلا  شیامزآ  نیا  رد  تیعطاق  اب  هللااشنا  دیروآ و  تسد  هب  ار  صیخشت  نیا  دشاب .

لگدیب  / ١٣٨٠/٠٨/٢٠ نارآ و  ناشاک و  مدرم  رادید  رد  تانایب 

نید و زا  تضھن  تسایـس و  هاگتـسد  ییادج  لوا ، مدـق  تسیچ ؟ لومرف  نیا  دـنک . ادـیپ  ققحت  یمالـسا  بالقنا  رد  نمـشد ، یمیدـق  لومرف  دنتـشاذگن  ام  ناناوج  مدرم و 

بجوـم مدرم  ندـش  سویاـم  تفن . تعنـص  ندـش  یلم  تضھن  تیطورـشم و  لـثم  تسا ؛ هدـمآ  دوـجو  هب  هک  یلوـحت  زا  مدرم  ندـش  سویاـم  مود ، مدـق  تـسا . تیناـحور 

رارق رامعتـسا  رابکتـسا و  نمـشد و  تشم  رد  محریب و  هناملاظ و  یروتاتکید  کی  ندمآ  دـیدپ  مدرم ، بایغ  رد  موس ، مدـق  دنـشاب . هتـشادن  روضح  هنحـص  رد  هک  دوشیم 

رھ اھنآ  بایغ  رد  دننک ؛ رود  هنحـص  زا  ار  اھنآ  دننک ؛ سویام  ار  مدرم  دننک : هدایپ  ار  لومرف  نیا  دناهتـسناوت  تحار  تسا ، هتـشادن  یـشقن  نید  هک  یتالوحت  رد  تسا . نتفرگ 

ساسا زا  ار  نید  رـصنع  دنتـسناوتن  دننکب ؛ ار  راک  نیا  دنتـسناوتن  یمالـسا  بالقنا  زا  سپ  ناریا  رد  دنروایب . راک  رـس  ار  دوخ  رظن  دروم  لماوع  دننکب و  دـنھاوخیم  هک  یراک 

کرحت چیھ  لاجم  نمشد  دنتسھ ، هنحص  رد  مدرم  ات  دندنام و  هنحص  رد  مدرم  دننک ؛ سویام  ار  مدرم  دنتسناوتن  دننک ؛ ادج  یمالسا  بالقنا  یمالسا و  یروھمج  تموکح 

. درادن ام  روشک  رد  ار  یقیقح  یعقاو و 

نابعشهمین  / ١٣٨١/٠٧/٣٠ دیع  تبسانم  هب  مدرم  فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

تحیـصن اجنیا  رد  دـنک ! افتکا  تحیـصن  هب  طقف  رادـنید ، ناـسنا  دـننارب و  تولخ  یاـھهشوگ  هب  ار  نید  ینعی  دـننزیم ؛ فرح  تسایـس  نید و  ییادـج  زا  هجوتیب ، اھیـضعب 

یھلا و تردـق  دزاـس ، لزلزتم  ار  نآ  اـی  دـنکرب  ار  نآ  یهشیر  دـیامن و  تمواـقم  داـسف  ملظ و  ربارب  رد  دـنک و  دـیدھت  راـھم و  ار  اھتردـق  دـناوتیم  هچنآ  دـنکب . یراـک  دـناوتیمن 

نامیا وا و  دوخ  یالاو  نامیا  هک  یاییاناوت  رب  هیکت  تردق و  رادتقا و  اب  هادفانحاورا  نامز  ماما  دشاب . یمالسا  ماکحا  رایتخا  رد  هک  تسا  یایسایس  تردق  تسا ؛ یمالـسا 

. دنکیم ناریو  ار  متس  یاھخاک  دریگیم و  ار  ملاع  نارگمتس  نابیرگ  تسا ، هدرک  تردق  نآ  هب  زھجم  ار  وا  شناتسود ، ناوریپ و 

« تسایس زا  نيد  ييادج   » 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 11هاگياپ  هحفص 5 
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امیس  / ١٣٨١/١١/١۵ ادص و  نامزاس  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

باجح تبثم ، باذج و  تیصخش  یاراد  نز  کی  ینویزیولت ، یهعومجم  کی  رد  الثم  دشخبیم و  یدایز  یلیخ  تاریثات  یاهیشاح  ای  یدارطتسا  یاھشقن  اھملیف  رد  یھاگ 

یساسح یاج  رد  ملیف  رد  باذج  تیصخش  کی  ای  دراذگیم . ریثات  یلیخ  اما  تسا ؛ یاهیشاح  یعرف و  شقن  کی  نیا  تسا . دوخ  باجح  بقارم  دنکیم و  تیاعر  ار  دوخ 

ناحبـس  » درازگیم و زامن  هک  دوشیم  هداد  ناـشن  یعنـصت  یاھـشقن  یھاـگ  دوش . هداد  ناـشن  دوجـس  عوکر و  زاـمن ، اـمتح  میوگیمن  هدـنب  دـناوخب . ار  شزاـمن  دوریم 

دنزیم الاب  ار  شنیتسآ  دناوخب و  زامن  دوریم  هک  دوشیم  مولعم  ردقنیمھ  اما  میوگیمن ؛ ار  اھنیا  هدنب  دناوخیمن . تسرد  تسین و  دلب  دناوخیم ؛ طلغ  ار  یلعالایبر »

تسین و تقو  الاح  تسھ . دروم  نارازھ  لـیبق  نیا  زا  دراذـگیم . ریثاـت  ملاـع  کـی  ناوج  ناوجون و  رد  یھاـگ  یاهیـشاح  یدارطتـسا و  یاھـشقن  نینچ  دریگب . وضو  دورب  هک 

مزیرالوکس کی  هناک  ام ، یاھملیف  رد  دیـشاب . هتـشاد  هجوت  نید  یهنیمز  رد  صوصخب  یدارطتـسا ، یاھـشقن  نیا  هب  سپ  منزب . یدایز  یاھلاثم  هک  دیرادن  جایتحا  مھ  امش 

یعون هناک  ینعی  تسھ ؛ مھ  رتدـب  تھج  نیا  زا  رگید  یاھاج  دـیلوت  یاھملیف  تسا و  رتھب  یمک  زاب  امـش ، دـیلوت  یاھملیف  یـضعب  دراد ! دوجو  ییادزنید  یعون  یلمع و 

. دنراد ار  لاکشا  نیا  مھ  یضعب  اما  تسا ؛ بوخ  اھملیف  اھلایرس و  زا  یضعب  هتبلا  درادن ! دوجو  نید  دراد و  دوجو  لمع  یگدنز و  یهنحص  زا  ییادزنید 

سلجم  / ١٣٨٢/٠٣/٠٧ ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

دـص و زورما  تسین ؛ یخوش  تسا . ندوب  یمالـسا  نآ ، دراد و  دوجو  اـیند  یاـھناملراپ  یهمھ  یمالـسا و  یاروـش  سلجم  نیب  یاهدـمع  تواـفت  زیزع ! نارھاوـخ  ناردارب و 

ناج هار  نیا  رد  یرایسب  دناهدز و  هنیس  شیاپ  دناهدرک و  دنلب  ار  مالسا  تیمکاح  مچرپ  ام  تلم  ینید  یسایس و  رصانع  نیرتفیرش  نیرتهتـسجرب و  هک  تسا  لاس  هاجنپ 

مھ یاهدع  تسا ، یکی  تسایس  نید و  مییوگب  هک  تسین  ام  زورما  هب  طوبرم  نیا ، تسا . یروطنیا  هیضق  اھنیدلا . لامج  دیس  اھیناسارخ و  دنوخآ  اھسردم ، لاثما  دنداد ؛

نیا ناگدـبز  نیرتهتـسجرب  ردـپ  دراد . هشیر  لاـس  هاـجنپ  دـص و  فرح ، نیا  تسین ؛ زورما  فرح  تسین ! یکی  مھ  یلیخ  هن ، دـنیوگب  مھ  هدـع  کـی  اـما  تسا ؛ یکی  دـنیوگب 

یارب ناریا  تیطورشم  الصا  درک ؛ رپس  هیـضق  نیا  یارب  ار  هنیـس  تمظع  نآ  هب  سردم  دندش ؛ دیھـش  هار  نیا  رد  کاپ  ناج  نارازھ  دمآرد ؛ رکف  نیا  یارب  هزرابم  هار  رد  روشک 

دعب دندیپاق ؛ مدرم  تسد  زا  ار  نآ  دندرک و  یگنرز  یجراخ  یاھتردق  هب  یکتم  مھ  یاهدع  دندرک ؛ لمع  هنایـشان  دب و  یاهدع  دندرک ؛ شفرحنم  دعب  هچرگا  دمآ ، شیپ  نیمھ 

ییاھتلود نیرتکیئال  یاھتلم  یتح  میوگب  امـش  هب  نم  دنھاوخیم . دنتـساوخ و  ار  نیا  مھ  ناریا  تلم  داد و  رارق  ساسا  نیا  رب  ار  شتکرح  لوا  زا  دـمآ ، راوگرزب  ماما  هک  مھ 

یناسنا دوش ، داجیا  یطیارـش  رگا  ینعی  دـینک -  مسجم  ناتنھذ  رد  ناتدوخ  مروآیمن ، ار  اھروشک  نآ  مسا  الاح  نم  دـنروطنیمھ -  دنتـسھ ، اـم  شوح  لوح و  زورما  هک 

رھ دـننزیم و  مسیـسیئال  کیئال و  زا  مد  ناشیاھتلود  دـینیبیم  هک  ییاھتلم  نیمھ  دوش ، دـنلب  یمچرپ  دـیآ و  دوجوهب  اھروشک  نیا  رد  زور  نآ  لثم  یاهنیمز  ماـما و  لـثم 

حالـص هب  تسا و  تسرد  نیا  تسا و  نیا  مالـسا  دش . دنھاوخ  عمج  مچرپ  نیا  رود  دنروآیم ، رد  ار  شردـپ  دـنک ، تکرح  ای  دـنزب  مد  یتسیرالوکـس  رکفت  هیلع  یاهرذ  سک 

نیا یهمھ  مینک ، ارجا  ار  یمالسا  ماکحا  هک  میبایب  ار  قیفوت  نیا  امـش  نم و  ینعی  دوش ؛ ارجا  تکلمم  نیا  رد  مالـسا  ماکحا  زورما  رگا  دننادیم . ار  نیا  اھتلم  تساھتلم ؛

لاس هاجنپ  دص و  دایرف  نیا  تسا . هدشن  ای  میاهدرک  یھاتوک  ای  اھهنیمز  نیا  رد  هک  تسا  نیا  رطاخهب  میاهدنام ، بقع  هچرھ  ام  دش . دـھاوخ  لح  زاب و  تالکـشم  اھھرگ و 

هک ییاھنآ  تسا -  کاـپ  ناـج  نارازھ  نوخ  لوصحم  هک  هلاـس  هاـجنپ  دـص و  شـالت  نیا  رھظم  لاـح  تشگرب !؟ نآ  زا  دوشیم  رگم  تسا . دـنلب  ناناملـسم  نیب  رد  هک  تسا 

 - دنداد ار  ناشناج  دندش و  نادیم  دراو  هک  دندوب  یعاجـش  دیـشر و  زارفارـس ، یاھناسنا  ناراکادف ، نادھاجم ، دنوش ؛ دیھـش  هک  دندوبن  یلومعم  یاھمدآ  دـندش ، دـیھش 

یاھناملراپ ریاس  اب  یمالسا  یاروش  سلجم  قرف  تسا . شالت  همھ  نیا  لوصحم  اھنیا ، یمالـسا . ماظن  یمالـسا ، یروھمج  تلود  یمالـسا ، یاروش  سلجم  تسیچ ؟

. تسا نیمھ  دشاب ، مالسا  رب  قبطنم  نوناق  مکح و  دیاب  هکنیا  یانعم  تسا . نیا  ایند 

١٣٨٣/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدزناپ  مسارم  رد  تانایب 

بتکم رد  هک  تسا  نیا  طوطخ  نیا  زا  یکی  منکیم . نایب  اجنیا  رد  ار  بتکم  نیا  یهتسجرب  طوطخ  زا  طخ  دنچ  زورما  نم  تسا . ییاھصخاش  یاراد  ماما  یـسایس  بتکم 

هک ماما  قالخا . تسایـس و  نافرع ، تسایـس و  تسین ؛ ادـج  تسایـس  زا  تیونعم  ماما ، یـسایس  بتکم  رد  تسا . هدـینت  مھ  رد  تسایـس  اب  تیونعم  ماما ، یـسایس 

. دوب وا  تیونعم  ماما ، راتفر  رد  یلصا  نوناک  یسایس ، تازرابم  رد  یتح  درکیم ؛ لابند  ار  نیمھ  تشاد و  مھ  اب  ار  تیونعم  تسایس و  دوب ، دوخ  یسایس  بتکم  مسجت 

تـسنادیم تشاد و  دامتعا  وا  ینیوکت  یهدارا  هب  داقتعا و  راگدرورپ  یعیرـشت  یهدارا  هب  ماما  دزیم . رود  تیونعم  ادخ و  روحم  لوح  ماما  عضاوم  یهمھ  اھراتفر و  یهمھ 

ازیزع ناک هللا  ضرالا و  تاوامـسلا و  دونج  و  : » هک دوب  دـقتعم  وا  تسوا . راگ  کمک  شنیرفآ  یاھتنـس  نیناوق و  دـنکیم ، تکرح  یھلا  تعیرـش  ققحت  هار  رد  هک  یـسک 

تیادھ یانبم  رب  تلم ، روشک و  تداعس  یارب  ماما  تکرح  دروآیم . رامشهب  دوخ  تکرح  یامنھار  مئالع  تسنادیم و  دوخ  تکرح  رتسب  ار  تعیرش  نیناوق  ماما  امیکح .»

. دناسریم دوخ  ینامرآ  گرزب  یاھفدھ  هب  ار  وا  دمآیم و  باسحهب  تداعس  دیلک  ماما  یارب  یھلا » فیلکت   » اذل دوب ؛ یمالسا  تعیرش 

یھاگشناد  / ٠١/١٣٨٣/٠۴ داھج  نالوئسم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

دندرک ثحب  دندرک و  لالدتسا  دندرک ؛ تسرد  هفسلف  شیارب  دش و  یعـس  یلیخ  درادن ، یراک  اھـشزرا  اب  شناد  دراد و  رالوکـس  تاذ  ملع  هک  دننک  تباث  هکنیا  یارب  ایند  رد 

کی داھج  یھاگـشناد ؛ داھج  دییوگیم  امـش  دیاهدرک . امـش  نالا  هک  یراک  لباقم  یهطقن  تسرد  دننک ؛ یفرعم  اھـشزرا  زا  درجم  موھفم  کی  ار  شناد  موھفم  هکنیا  یارب 

رارق تیعبـس  تیناویح و  تمدخ  رد  دناوتیم  دریگب ، رارق  اھـشزرا  تمدـخ  رد  دـناوتیم  تسا ؛ ییهبنج  ود  رازبا  لقع  ملع و  هک  تسا  نیا  مھ  بلطم  تقیقح  تسا . شزرا 

نیمھ دوـب ، بلطهطلـس  زودـنارز و  بلطتردـق و  بلطاـیند و  یاـھناسنا  تسد  هب  ملع  تیریدـم  رگا  تسا . یـسک  هچ  اـب  مـلع  تیریدـم  هـک  دراد  نـیا  هـب  یگتـسب  دریگب .

دھاوخ نیئورھ  سکس و  اشحف ، جیورت  یارب  یرگلاغـشا و  اھتلم ، ریقحت  رامثتـسا ، رامعتـسا ، یارب  یرازبا  ملع  ینعی  دینکیم ؛ هدھاشم  ایند  رد  امـش  زورما  هک  دوشیم 

، دـص قطانم ، فالتخا  هب  دـنریگب و  رامعتـسا  یهطلـس  ریز  ار  اـھتلم  دـنتفیب و  هار  اـیند  رد  دنتـسناوت  ناـشملع  تکرب  هب  اـھییاپورا  دوبن . مھ  رامعتـسا  دوبن ، ملع  رگا  دـش .

هار هب  راتـشک  دننک و  بوکرـس  ار  ناشیناسنا  یاھدادعتـسا  دـننک ؛ مورحم  ناشدوخ  یدام  یاھهیامرـس  زا  ار  اھنآ  دـنراد و  هگن  بقع  ار  اھتلم  لاس  تسیود  هاجنپودـص و 

حلاص ناگدـنب  یهلیـسوهب  ملع  رگا  اما  دـش . دـھاوخ  نیمھ  دنـشیدنایمن ، یگدـنز  یناویح  یاھهبنج  هب  زج  هک  تفرگ  رارق  ییاـھناسنا  تیریدـم  رد  ملع  یتقو  دـنزادنیب .

راکهب ار  نآ  هک  یناسک  نآ  رگا  دندوب ، اوقت  تلیـضف و  لھا  دندرک ، فشک  ار  ییهتـسھ  یژرنا  هک  یناسک  نآ  رگا  دناسریمن . نایز  دـنکیم و  تمدـخ  تقونآ  دـش ، تیریدـم 

، دنناوتیم هک  ییاجنآ  ات  اھنیا  هک  دینیبیم  دینکیم ، هاگن  امـش  هک  مھ  زورما  ات  دمآیمن . شیپ  امیـشوریھ  یهثداح  زگرھ  حلاص ، ناگدـنب  دـندوب و  تلیـضف  لھا  دـنتفرگ ،

نیمھ رد  دندرب ، راکهب  دنتـشاد  قارع  اب  هک  شیپ  لاس  هدزاود  هد ، گنج  رد  ار  هدش  فیعـض  ییهتـسھ  ناوت  اھتردـق  نیا  دـننکیم . هدافتـسا  برخم  یورین  نیا  زا  نانچمھ 

بحیال هللاو  لسنلا  ثرحلا و  کلھی  « ؛ دـش ثرح  لسن و  عطق  یهیام  هک  دـندرب  راکهب  ار  حالـس  نیا  مھ  ایند  رگید  قطانم  زا  یـضعب  رد  و  دـندرک ، هدافتـسا  نآ  زا  مھ  ثداوح 

هدننکمومـسم و یهعـشا  نآ  برخم  راثآ  دنادیم -  ادخ  یدامتم -  یاھلاس  دـندرک . عیاض  ار  اھنیمز  لسنلاعوطقم و  ار  اھناسنا  تسا . ینآرق  یهیآ  رب  قبطنم  هک  داسفلا ،»

رارق تیرشب  تمدخ  رد  ملع  دیآیمن و  شیپ  لئاسم  نیا  دشاب ، حلاص  یاھناسنا  تسد  ملع  تیریدم  رگا  دنتـشاذگ . یقاب  هدنیآ  یاھلـسن  یارب  اھتلم و  یارب  ار  هدننکدوبان 

، دشاب هارمھ  شزرا  اب  دناوتیمن  ملع  هک  مینک  تباث  مینک ؛ هزیرالوکس  ار  ملع  مییایب  ام  هکنیا  نیاربانب ، دشاب . روطنیا  دناوتیم  دراد و  ار  تیفرظ  نیا  نوچ  تفرگ ؛ دھاوخ 

یهدافتساوس اب  داسف و  اب  تیناویح ، اب  یمالـسا  تیونعم  دشاب . هارمھ  شزرا  اب  دناوتیم  ملع  ریخن ، تساھناسنا ؛ نھذ  یارب  گرزب  بیرف  گرزب و  رایـسب  یهطلاغم  کی 

. دنک تکرح  تیونعم  تھج  رد  شھوژپ  شناد و  جیاتن  دناوتیم  دشاب و  ملع  اب  هارمھ  تیونعم  دناوتیم  قیقحت . یروانف و  شناد و  اب  هن  دراد ، لکشم  ملع  زا 

نامرک  / ٠٢/١٩/١٣٨۴ ناتسا  نایوجشناد  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

دش و دنھاوخ  لاحـشوخ  اھنآ  هتبلا  دـشاب -  اھنآ  عیطم  دـیایب و  راک  رـس  هک  میرادـن  ار  یـسک  نینچ  ام  هتبلا  هک  دـشاب -  اھنآ  میلـست  عیطم و  هک  دـیایب  راک  رـس  یـسک  رگا 

لباقم رد  یوشن  میلست  یللملانیب و  نانمـشد  اب  یهزرابم  هب  تسا و  دنبیاپ  یلم  عفانم  مالـسا و  بالقنا و  هب  دندرک  ساسحا  هک  دمآ  یـسک  رگا  اما  دنرادن ؛ مھ  یفرح 

، یرـالاسمدرم هـک  دـندقتعم  اـھنآ  تـفگ . دـنھاوخ  مـھ  رتـشیب  دـشاب ، نیدـتم  صخــش  رگا  درادـن ؛ دوـجو  یرـالاسمدرم  تـفگ  دـنھاوخ  تـسا ، دـقتعم  اـھنآ  یاـھییوگروز 

« تسایس زا  نيد  ييادج   » 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 11هاگياپ  هحفص 6 
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. دنراذگب یرالاسمدرم  ار  شمسا  ات  دوش  ادج  نید  زا  امتح  دیاب  تسا ؛ هدش  هزیرالوکس  یرالاسمدرم 

١٣٨۴/٠٣/١٠ /  ( هر ) ینیمخ ماما  لاحترا  درگلاس  مسارم  یرازگرب  داتس  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

هتـشاد یقطن  ییاج  رد  متـساوخیم  رگا  الومعم  مداد . ناشیا  تمدـخ  مدرب  مدوب ، هدرک  مھارف  یبلاـطم  منک . تکرـش  یللملانیب  عماـجم  زا  یکی  رد  متـساوخیم  هدـنب 

؛ دندوب هتـشون  هتکن  دنچ  شاهیـشاح  رد  دندنادرگرب و  نم  هب  ار  نآ  زور  هس  ود  زا  دعب  دندرک و  هاگن  ار  نم  ینارنخـس  بلاطم  ناشیا  دـننکب . یھاگن  ناشیا  مدادیم  مشاب ،

متشون هتکن  نیمھ  یهرابرد  هحفص  دنچ  متفر  لاحنیعرد  مدرک . بجعت  لوا  نم  دینک . تبحـص  اجنآ  رد  مھ  تسایـس  زا  نید  کیکفت  مدع  هب  عجار  هک  دوب  نیا  اھنآ  زا  یکی 

یساسا یهطقن  هک  مدش  تفتلم  مدوخ  مدناوخ و  اجنآ  رد  ار  نتم  نیا  نم  دنتشاد . تکرش  روشک  دص  دودح  یللملانیب  عامتجا  نآ  رد  مدرک . هفاضا  ینارنخس  نتم  هب  و 

باختنا هدیجنـس  نآ  یانعم  ظفل و  نوچ  بلاطم  یهیقب  مدرکیم  رکف  الثم  هکیلاـح  رد  دوب ؛ تمـسق  نیمھ  دوب ، مھم  هزاـت و  اـھنآ  یهمھ  یارب  هک  قطن  باذـج  یلـصا و  و 

، دوش زکرمتم  تسایـس  زا  نید  کیکفت  مدـع  یور  ناھج  کی  یهجرد  یاـھربنم  رد  ناـسنا  هکنیا  تسا . هدوب  رتمھم  تمـسق  نیا  مدـید  دـعب  اـما  تسا ؛ رتگنـشق  هدـش ،

ام روشک  لخاد  رد  ییهدع  سیلبا .» ناسل  نع  قطنی  قطانلا  ناک  نا  و  « ؛ دننزیم فرح  نمشد  ناھد  زا  هک  دنتسھ  یناسک  تسا . هتفر  بلطم  لصا  رـس  تسرد  ینعی 

ایند رد  دنادرگرب و  ار  قرو  نیا  دمآ  ماما  تسا ؛ هدوب  تیعقاو  کی  تسایـس ، زا  نید  ییادج  ام  روشک  رد  نرق  دنچ  دـننکیم . ییاسرفملق  تسایـس  زا  نید  ییادـج  هب  عجار 

. درک دایرف  ار  رکف  نیا 

١٣٨۴/٠٣/١٠ /  ( هر ) ینیمخ ماما  لاحترا  درگلاس  مسارم  یرازگرب  داتس  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

ناشیا تمدـخ  مدرب  مدوب ، هدرک  مھارف  یبلاـطم  منک . تکرـش  یللملانیب  عماـجم  زا  یکی  رد  متـساوخیم  هدـنب  هک  ماهتفگ  امـش  عمج  رد  مھ  رگید  تقو  کـی  دـیاش  نم 

هب ار  نآ  زور  هس  ود  زا  دـعب  دـندرک و  هاگن  ار  نم  ینارنخـس  بلاطم  ناشیا  دـننکب . یھاگن  ناشیا  مدادیم  مشاب ، هتـشاد  یقطن  ییاج  رد  متـساوخیم  رگا  الومعم  مداد .

. مدرک بجعت  لوا  نم  دینک . تبحـص  اجنآ  رد  مھ  تسایـس  زا  نید  کیکفت  مدع  هب  عجار  هک  دوب  نیا  اھنآ  زا  یکی  دندوب ؛ هتـشون  هتکن  دنچ  شاهیـشاح  رد  دـندنادرگرب و  نم 

ار نتم  نیا  نم  دنتشاد . تکرش  روشک  دص  دودح  یللملانیب  عامتجا  نآ  رد  مدرک . هفاضا  ینارنخـس  نتم  هب  متـشون و  هتکن  نیمھ  یهرابرد  هحفـص  دنچ  متفر  لاحنیعرد 

رکف ـالثم  هکیلاـح  رد  دوب ؛ تمـسق  نیمھ  دوـب ، مھم  هزاـت و  اـھنآ  یهمھ  یارب  هک  قـطن  باذـج  یلـصا و  یـساسا و  یهطقن  هک  مدـش  تفتلم  مدوـخ  مدـناوخ و  اـجنآ  رد 

یهجرد یاھربنم  رد  ناسنا  هکنیا  تسا . هدوب  رتمھم  تمسق  نیا  مدید  دعب  اما  تسا ؛ رتگنـشق  هدش ، باختنا  هدیجنـس  نآ  یانعم  ظفل و  نوچ  بلاطم  یهیقب  مدرکیم 

ناک نا  و  « ؛ دننزیم فرح  نمـشد  ناھد  زا  هک  دنتـسھ  یناسک  تسا . هتفر  بلطم  لصا  رـس  تسرد  ینعی  دوش ، زکرمتم  تسایـس  زا  نید  کیکفت  مدـع  یور  ناھج  کی 

زا نید  ییادـج  اـم  روـشک  رد  نرق  دـنچ  دـننکیم . ییاـسرفملق  تسایـس  زا  نـید  ییادـج  هـب  عـجار  اـم  روـشک  لـخاد  رد  ییهدـع  (. ١ «) سیلبا ناـسل  نع  قـطنی  قطاـنلا 

. درک دایرف  ار  رکف  نیا  ایند  رد  دنادرگرب و  ار  قرو  نیا  دمآ  ماما  تسا ؛ هدوب  تیعقاو  کی  تسایس ،

١٣٨۴/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدزناش  مسارم  رد  تانایب 

رد ماما  دـننک . یم ریبعت  مھ  یگدـنز  نید و  تسایـس و  نید و  ی  هلاسم هب  نآ  زا  هک  یزیچ  نامھ  ینعی  تسایند ؛ نید و  ی  هطبار اـم ، راوگرزب  ماـما  بتکم  رد  یلـصا  رھوج 

هب ندیـسر  یارب  ناسنا  تسد  رد  یا  هلیـسو ار  ایند  مالـسا ، دوب . هداد  رارق  دوخ  راک  ساسا  حور و  انبم و  ناونع  هب  ار  مالـسا  نخـس  مالـسا و  رظن  ایند ، نید و  طابترا  ناـیب 

شـالت اـھ ، ناـسنا یگدـنز  ناـھج . ناـسنا و  زا  تسا  تراـبع  اـیند  ریبـعت ، نیا  اـب  هاـگن و  نیا  رد  تسیچ ؟ اـیند  تسا . ترخآ  ی  هعرزم اـیند  مالـسا ، رظن  زا  دـناد . یم لاـمک 

ی هنحـص تیبرت ، ی  هنحـص یناسنا ، عماوج  داصتقا  اھ ، ناسنا تسایـس  ی  هنحـص اھ ، ناسنا فیلاـکت  فیاـظو و  اـھ ، ناـسنا قوقح  اـھ ، ناـسنا ییاـناد  درخ و  اـھ ، ناـسنا

رد میظع و  ی  هنحص نیا  رد  ات  تسا  هدمآ  نید  تسا . نید  تلاسر  تیلوئسم و  هفیظو و  یـساسا  نادیم  ایند  انعم ، نیا  هب  تسا . یگدنز  یاھ  نادیم همھ  اھ  نیا تلادع ؛

نید دنریذپان . کیکفت رگیدکی  زا  ایند ، زا  یانعم  نیا  هب  ریبعت و  نیا  رد  ایند  نید و  دنک . تیادـھ  ار  نآ  دـھدب و  تھج  لکـش و  ناسنا  شالت  ی  هعومجم هب  عونتم ، ی  هصرع نیا 

زا یھت  دوب  دھاوخ  ییایند  نید ، ی  هدنزاس قالخ و  تسد  نودب  نید و  یـسدنھم  نودـب  مھ  ایند  دـنک . ادـیپ  دوخ  تلاسر  یادا  یارب  یرگید  ی  هصرع ایند  زا  ریغ  دـناوت  یمن

. یلگنج یگدنز  یلگنج و  طیحم  لگنج و  نوناق  هب  دوش  یم لیدبت  نید ، نودب  ناسنا - یگدنز  طیحم  ینعی  ایند - حور . زا  یھت  تبحم و  زا  یھت  تقیقح ، زا  یھت  تیونعم ،

یدام روز  تردق و  دیاب  یگدنز  ی  هنحـص رد  دیامن . زاب  یونعم  لماکت  یلاعت و  یوس  هب  ار  نادیم  دنک و  شمارآ  تینما و  ساسحا  دناوتب  دـیاب  میظع  ی  هنحـص نیا  رد  ناسنا 

، ینعم نیا  هب  ایند  زا  نید  کیکفت  تسین . یرگید  زیچ  نید  زج  دریگب ، هدـھع  رب  ار  حیحـص  تیمکاح  دـناوت  یم هچنآ  یی ، هنحـص نینچ  رد  دـیاین . باـسح  هب  تیناـقح  کـالم 

ی هدنکارپ یاھ  تمعن یانعم  هب  ناسنا ، یگدنز  یاھ  تصرف یانعم  هب  ایند  تیونعم . تلادع و  ندرک  دوبان  ینعی  تیونعم ؛ زا  داصتقا  تسایـس و  یگدنز و  ندرک  یلاخ  ینعی 

هکنیا یارب  دنتسھ  ییاھرازبا  نید  رظن  زا  مھ  اھ  نیا تسا . ناسنا  لماکت  دشر و  ی  هلیسو اھ ، تبیـصم اھ و  یخلت اھ ، ینیریـش اھ و  ییابیز یانعم  هب  ناھج ، ی  هصرع رد 

. تسین کیکفت  لباق  نید  زا  انعم ، نیا  هب  یایند  دـھد . همادا  تسا ، هتـشاذگ  وا  دوجو  رد  ادـخ  هک  ییاھدادعتـسا  زورب  لماکت و  یلاعت و  یوس  هب  ار  دوخ  هار  دـناوتب  ناـسنا 

لمکم و ام  راوگرزب  ماما  قطنم  رد  اـیند  نید و  اذـل  تسین . کـیکفت  لـباق  نید  زا  اـنعم ، نیا  هب  یعاـمتجا  یدرف و  طـباور  قـالخا و  قوقح و  تموکح و  داـصتقا و  تساـیس و 

ار دانع  تموصخ و  تمواقم و  نیرتشیب  زورما ، ات  ماما  تکرح  زاغآ  زا  هک  تسا  یی  هطقن نامھ  تسرد  نیا ، تسین . کیکفت  لباق  تسا و  رگیدکی  اب  ی  هدـینت مھرد هتخیمآ و 

. تسا هعماج  زا  تیونعم  قالخا و  نید و  فذح  رب  ینتبم  اھ  نآ تورث  شالت و  تموکح و  یگدنز و  هک  یناسک  تسا ؛ هتخیگنارب  ناربکتسم  نارادایند و  یوس  زا 

دوخ سوھ  یوھ و  ریـسا  مھ  ار  نارگید  ندوب و  دوخ  سوھ  یوھ و  ریـسا  یھاوخدوخ و  تیناسفن و  یاـنعم  هب  اـیند  یمالـسا ، نوتم  رد  دراد . مھ  یرگید  موھفم  اـیند  اـما 

، تسین عمج  لباق  نید  اب  هک  یدورطم  یایند  ام ، تایاور  ناسل  رد  تسا . ییایند  نینچ  درط  نعط و  رد  نید  ناگرزب  تاـملک  ثیداـحا و  نآرق و  رـساترس  تسا . هدـمآ  ندرک ،

؛ تسا مادـص  شوب و  هاش و  ی  هصخاش نوراق و  دورمن و  نوعرف و  ی  هصخاش اـیند  نیا  تسا ؛ یتسرپدوخ  یھاوخدوخ و  تیناـنا و  تیناـسفن و  سوھ و  یوھ و  یاـنعم  هب 

ناسنا کی  دـنا . مومذـم یایند  نیا  یقالخا و  لئاذر  رتگرزب  یاھ  همـسجم اھ  نیا هتبلا  تسا . زورما  ات  خـیرات  لوط  رد  راگزور  رگمتـس  ملاظ و  ناربکتـسم  ی  هصخاش ایند  نیا 

رتشیب شتاناکما  رگا  دنک . لمع  هناروتارپما  یرصیق و  ینوراق و  ینوعرف و  دوخ ، تاناکما  ناوت و  ردق  هب  دشاب و  هتشاد  نوعرف  کی  دوخ  نورد  لد و  رد  دناوت  یم مھ  یلومعم 

، تایاور ناسل  رد  هک  تسا  ییاـیند  ناـمھ  نیا  تسین ؛ عمج  لـباق  اـیند  اـب  نید  نیا  دوب . دـھاوخ  خـیرات  تیغاوط  ناـشکندرگ و  ی  هیقب نوراـق و  نوعرف و  لـثم  مھ  وا  دـش ،

ییاـیند نینچ  اـب  ار  نید  تسین . نکمم  دـنک ، عـمج  نید  اـب  ار  اـنعم  نیا  هب  یاـیند  دـھاوخب  یـسک  رگا  دـنوش . عـمج  مھاـب  دـنناوت  یمن تسا ؛ هدـش  هدـیمان  نـید  یووـھ 

نیع ار  نید  هک  ام  راوگرزب  ماما  تشاد . یم رذـحرب  مھ  اـیند  تراـسا  زا  ار  اـم  ماـما ، تسا . نید  هب  تناـیخ  نداد ، رارق  ییاـیند  نینچ  تمدـخ  رد  ار  نید  درک . داـبآ  دوش  یمن

. تشاد یم رذحرب  انعم  نیا  هب  یایند  زا  ار  نالوئسم  مدرم و  امئاد  دید ، یم ایند  نیع  داصتقا و  نیع  تسایس ،

تلود  / ٠٨/٠۶/١٣٨۴ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

لیالد هب  ایند  یاھروتاتکید  نارگهطلس و  یهمھ  دنتسھ . هدش  هتخانش  نانمشد  هتسد  کی  دراد ؛ نمشد  هتسد  ود  یمالسا  تلود  دراد . مھ  ینانمشد  یمالـسا  تلود 

دقتعم یگدنز  یهصرع  رد  نید  دورو  هب  ای  نید  هب  هک  دنتـسھ  یناسک  تسا . فلاخم  یروتاتکید  هطلـس و  لصا  اب  یمالـسا  تلود  نوچ  دنایمالـسا ؛ تلود  نمـشد  حضاو 

نید زا  یعامتجا  یگدنز  دشاب ، ادج  نید  زا  تسایـس  دشاب ، ادج  نید  زا  دیاب  داصتقا  دنیوگیم  دنفلاخم ؛ یمالـسا  تلود  اب  مھ  اھنیا  اھرالوکـس -  حالطـصا  هب  دنتـسین - 

یاھهضراعم ات  ندرک ، تفلاخم  ات  ندوب ، فلاخم  زا  دریگیم ؛ ماجنا  یعیسو  فیط  رد  مھ  اھتفلاخم  دشاب . ادج  نید  زا  یمومع  یمدرم  یاھطاشن  تاکرحت و  دشاب ، ادج 

شالت رثکادح  دنراد  راک  نیا  یارب  دنھاوخیم و  ناشدوخ  رایتخا  رد  ار  یناھج  یهدمع  عبانم  تفن و  هک  یناھج  میظع  نادـنمتورث  ینعی  یللملانیب -  نیفرتم  ندرک . یدـج 

یـضعب دنانمـشد ، اھنآ  زا  یـضعب  دـننکیمن ؛ ینمـشد  اـموزل  اھنمـشد  میدرک  ضرع  دنایمالـسا . تلود  ینوریب  نانمـشد  وزج  مھ  اـھنیا  دـننکیم -  ار  یلمع  یملع و 

هب مادک  رھ  اب  دیاب  دراد و  دوجو  ینمشد  ماسقا  عاونا و  نیاربانب  دنوشیم . زیوالگ  دنوشیم و  نادیم  دراو  یضعب  تسا ، ضارتعا  تفلاخم و  تروص  هب  ناشندرک  ینمـشد 

. درک دروخرب  یوحن 

« تسایس زا  نيد  ييادج   » 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 11هاگياپ  هحفص 7 
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ثعبم  / ٣١/٠۵/١٣٨۵ دیع  زورلاس  رد  یمالسا  یاھروشک  یارفس  ماظن و  نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

مجاھم یایند  فراعم  رد  یمالسا و  عماوج  زا  یرایسب  رد  زورما  هک  تسا  یزیچ  نیا ، دنتفرگ . مالسا  زا  ار  تسایـس  دنتـسناد و  یدرف  یهلاسم  طقف  ار  مالـسا  یاهدع  کی 

هک یلوا  رد  ترجھ ، زاغآ  رد  مالـسا  مرکم  یبن  هک  یلاح  رد  دنتفرگ ؛ مالـسا  زا  ار  تسایـس  تسادج ! تسایـس  زا  مالـسا  هک : دوشیم  جیورت  یبرغ ، رمعتـسم  ربکتـسم 

لیکشت یمالسا ، ماظن  لیکشت  یمالـسا ، تموکح  لیکـشت  یمالـسا ، هعماج  یانب  دوب . تسایـس  درک ، هک  یراک  نیلوا  دھد ، تاجن  هکم  یاھیراوشد  زا  ار  دوخ  تسناوت 

ادـج تسایـس  زا  ار  مالـسا  دوشیم  روطچ  تسا . تسایـس  زور ، نآ  یرـشب  میظع  یـسایس  یهصرع  رد  دورو  ملاع ، گرزب  نارادمتـسایس  هب  یهماـن  یمالـسا ، نوشق 

هکت ار  نآرق  یضعب  ( ١ «) نیـضع نآرقلا  اولعج  نیذلا  « !؟ داد لکـش  درک و  ریـسفت  انعم و  مالـسا ، تیادھ  تسد  زا  ریغ  یتیادھ  تسد  اب  ار  تسایـس  دوشیم  روطچ  درک !؟

مھعم انلزنا  تانیبلاب و  انلـسر  انلـسرا  دـقل  و  ! » دـنروآیمن نامیا  نآرق  تسایـس  هب  اما  دـنروآیم ؛ ناـمیا  نآرق  تداـبع  هب  ( ٢ «) ضعبب رفکی  ضعبب و  نموـی  . » دـننکیم هراـپ 

کی لیکـشت  دھد ؟ ماجنا  ار  راک  نیا  دناوتیم  یـسک  هچ  هعماج . رد  یعامتجا  تلادع  رارقتـسا  ینعی  طسق  تسیچ ؟ طسق  ( ٣ «.) طسقلاب سانلا  موقیل  نازیملا  باـتکلا و 

میھاربا و یـسوم و  یـسیع و  هکلب  ام ، ربمغیپ  طقف  هن  تسایبنا . فدـھ  نیا ، تسا . روشک  کی  ناریدـم  راک  تسا ؛ یـسایس  راک  کی  طسق ، تلادـع و  اب  هارمھ  یهعماج 

تـسایس هب  ام  دنیوگب : دننک و  عمج  ار  ناشیابع  یبآمسدقم  یور  زا  یاهدـع  کی  تقو  نآ  دـندمآ . یمالـسا  ماظن  لیکـشت  یارب  تسایـس و  یارب  یھلا  ناربمغیپ  یهمھ 

تلود زا  ار  نید  دینک ؛ ادـج  تسایـس  زا  ار  نید  هک : فرح ، نیا  هب  دـننزب  نماد  مئاد  مھ  یبرغ  زیمآتثابخ  تاغیلبت  تقو  نآ  تسادـج !؟ تسایـس  زا  نید  رگم  میرادـن ! یراک 

تسا . زیچ  کی  تلود  نید و  دنشاب . هدش  لصو  مھ  هب  هک  یزیچ  ود  لثم  هن  تسا ؛ هتخیمآ  رگیدکی  هب  تلود  نید و  میناملسم ، ام  رگا  دینک . ادج 

ادج مالسا  زا  ار  تسایس  فرط ، نیا  زا  هدع  کی  تسا . نیا  مالـسا ، نآرق و  تسا . یھلا  یحو  نآ ، دریگیم و  همـشچرس  اشنم  کی  عبنم و  کی  زا  تلود  نید و  مالـسا  رد 

نیرتگرزب هک  ار  تمارک  تلیضف و  تبحم و  تیونعم و  قالخا و  دننادیم . یراکیسایس  یزابتسایس و  تسایـس و  طقف  ار  مالـسا  لباقم ، فرط  رد  مھ  هدع  کی  دننکیم ،

قارب تالمج  رد  ار  مالسا  تسا . ( ۵ « ) ضعبب رفکن  ضعبب و  نمون   » مھ نیا  تسا ؛ ( ۴ « ) نیـضع نآرقلا  اولعج  نیذلا   » مھ نیا  دنریگیم . هدیدن  تسام ، ربمغیپ  تثعب  فدھ 

کـشا نتـسب ، لد  ادخ  هب  نتـساوخ ، ادخ  زا  دنوادخ ، لباقم  رد  ندز  وناز  زا  تیونعم ، زا  افـص ، زا  رکذ ، زا  ندش ، لفاغ  اھلد  عوشخ  زا  ندرک ، هصالخ  یـسایس  عشعـشم  و 

هب ندـیبسچ  تسایـس  هب  افرـص  نتفرگ و  هدـیدن  ار  محر  یردارب و  تشذـگ و  دوج و  اخـس و  ملح و  ربـص و  ندرک ، بلط  ار  یھلا  تمحر  راـگدرورپ ، تمظع  لـباقم  رد  نتخیر 

. دنکیمن یتوافت  دراد ؛ ار  فارحنا  نامھ  مھ  مالسا ، مسا 

نانمس  / ٠٨/١٧/١٣٨۵ ناتسا  نویناحور  رادید  رد  تانایب 

ادج تسایس  یهلوقم  زا  ار  نید  یهلوقم  هک  دندرک  یعس  یدامتم  یاھلاس  الوا  تسا . تسایس » اب  طابترا   » یهلئـسم تسا ، مھم  یلیخ  ام  یارب  هک  ییاھزیچ  زا  یکی 

هن نید -  زا  تسایـس  ندرک  ادیپ  همـشچرس  یریگماھلا و  هلئـسم  تساھتیلاعف و  یهمھ  روحم  روشک ، رد  ینید  تسایـس  هدـش و  زوریپ  یمالـسا  بالقنا  هکنیا  اب  دـننک .

یاھهیال اب  رگا  دننکـشب . ار  فرع  نیا  دـنناوتب  هکلب  دـننکیم ، شـالت  دـنراد  زونھ  هدـش ، ناملـسم  یاـھتلم  جـیار  یاـھفرع  وزج  نید -  زا  تسایـس  هکلب  تسایـس ، زا  نید 

ار نید  هک  دننکیم  شالت  دنراد  الاح  نیمھ  دینیبیم  دیشاب ، انـشآ  دننکیم -  هناگیب  یاھویدار  هک  یـسایس  یاھیظافل  نیا  زا  ریغ  یناھج -  یـسایس  تاغیلبت  رتقیمع 

ماکحا طقف  مھ  نید  غلبم  دنوخآ و  دننکب و  ار  ناشدوخ  راک  نید ، هب  یانتعا  نودب  نید و  اب  طابترا  نودب  اھرادمتـسایس  هک  دنتـسھ  نیا  لابند  اھنآ  دـننک . ادـج  تسایـس  زا 

راشف زا  ربمغیپ  هک  ینارود  رد  مالـسا ، رد  هک  یاهثداح  نیلوا  دـنک . نایب  مدرم  یارب  ار  قالط  جاودزا و  یهلئـسم  رثکادـح  هثالث و  امد  تساجن و  تراھط ، یـصخش و  یدرف و 

حالصا ار  امش  دیاقع  نم  دیوگب  هک  هنیدم  دماین  ربمغیپ  داد . لیکشت  تموکح  دمآ و  هنیدم  هب  ربمغیپ  تموکح . لیکـشت  دوب ؟ هچ  داتفا ، قافتا  دش ، صالخ  هکم  رد  نافلاخم 

ار تسایـس  یهمزا  دمآ و  ربمغیپ  هکلب  دوبن ، یزیچ  نینچ  دـینک ؛ باختنا  ناتدوخ  یارب  مکاح  ناونع  هب  ار  رفن  کی  مھ  امـش  منکیم ، نایب  ناتیارب  ار  ینید  ماکحا  منکیم ،

یـسایس و یاھیـشم  طخ  هب  نید  نیا  روطچ  درک . یحارط  ار  یعامتجا  لماعت  یداصتقا و  یـسایس ، یماظن ، یـشم  طخ  دـش ، دراو  هک  لوا  زا  ناشیا  تفرگ . تسد  هب 

اب طابترا  باب  رد  نیا  دـننکیم ! هشدـخ  ینـشور ، نیا  هب  بلطم  رد  دـشاب !؟ مھ  ربمغیپ  نامھ  نید  لاح ، نیع  رد  دـشاب و  هتـشادن  یراک  یعاـمتجا  یداـصتقا و  یماـظن و 

. تسا هلئسم  نیرتیاهیاپ  هک  تسایس ،

تلود  / ٠٢/١٣٨٧/٠۶ تایھ  یاضعا  یروھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

، هعماـج رد  یاهدـع  کـی  ـالاح  تسا . یمھم  زیچ  نیا  دـیدرک ؛ فقوتم  درکیم ، ذوفن  یتلود  یاـھهعومجم  یهندـب  رد  تشاد  هنافـساتم  هک  ار  یگدزبرغ  یرواـببرغ و  دـنور 

یلیخ زیچ  دـنکیم ، ذوـفن  بـالقنا  یاـھهعومجم  بـالقنا و  ناریدـم  یهندـب  هب  یتـقو  نیا  اـما  دنـشاب ؛ یروـشک  کـی  اـی  یندـمت  کـی  یهتفیـش  یلیلد  رھ  هب  تسا  نکمم 

. دش هتفرگ  شیولج  بخ ، دشیم ؛ هدید  نیا  دوشیم . یکانرطخ 

یانبم رب  نید و  یانبم  رب  یبالقنا ، ماظن  دش . هتفرگ  شیولج  درکیم -  ذوفن  روشک  ناریدـم  یهعومجم  یهندـب  رد  تشاد  زاب  هنافـساتم  هک  یتسیرالوکـس -  یاھشیارگ 

یاھنادیم هب  ار  ناشیاھناوج  دناهتفرگ و  ناشتسد  فک  ار  ناشیاھناج  هدش و  رادروخرب  تلم  نیا  ینویلیم  تیامح  زا  لیلد  نیمھ  هب  هتفرگ و  لکش  نآرق  یانبم  رب  مالـسا و 

نب دننک  انب  دننیشنب و  ناشدوخ  ینعی  دیربیم ؛» نب  خاش و  رـس  رب  یکی  « !؟ دننزب یتسیرالوکـس  میھافم  زا  مد  یماظن  نینچ  کی  نالوئـسم  تقو  نآ  دناهداتـسرف ؛ رطخ 

. دش هتفرگ  شیولج  اھنیا  دمحلا  بخ ، دوب . یکانرطخ  زیچ  یلیخ  ندز ! گنلک  ار  هدعاق  انبمنیا و 

تعنص  / ١٣٨٧/٠٩/٢۴ ملع و  هاگشناد  رد  نایوجشناد  دیتاسا و  رادید  رد  تانایب 

هتفگ رانک  هشوگ و  یھاگ  هک  یئاـھفرح  نیا  یمالـسا ، یروھمج  اـب  اـیند  یتسینویھـص  یهکبـش  اـکیرمآ و  اـھنآ  سار  رد  رابکتـسا و  ریذـپانیتشآ  قیمع و  ینمـشد  تلع 

دوخ اب  یفن »  » کی یمالـسا  یروھمج  هک  تسا  نیا  هلئـسم  تسین . دـننکیم -  لخاد  رد  یـضعب  هک  یتاروصت  هچ  دـنھدیم ، ار  شراعـش  اـھنآ  هک  یئاـھزیچ  هچ  دوشیم - 

«. تابثا  » کی دراد ،

رد اـیند  طلـسم  یاھتردـق  تلاـخد  ذوفن و  یفن  یـسایس ، یگتـسباو  یفن  اـیند ، یـسایس  یاھتردـق  یهلیـسو  هب  تلم  ریقحت  یفن  یریذپهطلـس ، یفن  رامثتـسا ، یفن 

شیپ هک  درک  تبقارم  دیاب  ار  اھیریگتھج  رد  اھنامرآ ، رد  اھفدـھ ، رد  فارحنا  دـنکیم . یفن  عطاق  یمالـسا  یروھمج  ار  اھنیا  یرگیحابا ؛ یقالخا ؛ مسیرالوکـس  یفن  روشک ،

یهھد ود  نیا  رد  یـساسا  یاھیریگرد  وزج  میدوب ؛ شریگرد  ماما -  تلحر  زا  دعب  گنج و  زا  دـعب  صوصخب  ینالوط -  یاھلاس  نیا  لوط  رد  ام  هک  تسا  یزیچ  نیا  و  دـیاین .

یاھلکـش هب  دـناهدرک ؛ یدایز  یاھـشالت  دـننک . جراخ  شدوخ  یاـنعم  حور و  زا  ار  یمالـسا  یروھمج  هکنیا  یارب  تسا  هدـش  یداـیز  یاھـشالت  هدوب . نیمھ  یکی  هتـشذگ ،

مھ ار  یاهرود  کی  ام  هدـش . هدز  هک  یئاھفرح  هدـش و  هک  یتاراـھظا  زا  یعاـمتجا ؛ یاـھهنیمز  رد  هچ  یقـالخا ، یاـھهنیمز  رد  هچ  یـسایس ، یاـھهنیمز  رد  هچ  فلتخم ؛

یروھمج ساسا  هک  ار  تسایـس  نید و  ندوب  یکی  یهلئـسم  الـصا  دندرک ! نالعا  ار  تسایـس  زا  نید  کیکفت  یئادج و  انلع ، امـسر ، ام  تاعوبطم  رد  هک  میدرک  هدھاشم 

یولھپ کافس  رابج و  ملاظ ، میژر  زا  انلع ، احیرص ، هک  دش  هدید  ام  تاعوبطم  رد  ینارود ، رد  رتالاب !؟ نیا  زا  دندرب . لاوس  ریز  دوب ، مدرم  یمومع  تکرح  ساسا  یمالـسا و 

ار فارحنا  نیا  یولج  یـسایس ، یرکف و  یداـقتعا و  یاـھزرم  ندرک  هتـسجرب  اـب  دوشیم  فارحنا ، نیا  اـب  دروـخرب  یارب  دـیاین و  شیپ  یتلاـح  نینچ  هکنیا  یارب  دـش ! عاـفد 

بلط و صخاش  هناصلخم ، شالت  راک و  صخاش  نالوئـسم ، یتسیزهداس  صخاش  یبلطتلادـع ، صخاـش  دـشاب : مولعم  یتسیاـب  یمالـسا  تیوھ  یاھـصخاش  تفرگ .

. یلم قوقح  زا  عافد  صخاش  ناگناگیب ، یهطلس  یزروعمط و  لباقم  رد  عطاق  یگداتسیا  صخاش  هفقویب ، یملع  یئایوپ 

نارھت  / ٢٠/١٣٨٨/٠۶ یهعمج  زامن  یاھهبطخ 

رد ار  یئاھهمغن  یضعب  هنافساتم  مھ  زورما  دوب ، مھ  ام  روشک  رد  دندرکیم -  جیورت  مالـسا  یایند  رد  هشیمھ  ار  نآ  یاهدع  هک  تسایـس  زا  نید  یئادج  یاھرطخ  زا  یکی 

رالوکـس و یاھماظن  رد  دش . دھاوخ  ادج  تیونعم  زا  دش ، دھاوخ  ادج  قالخا  زا  دش ، ادج  نید  زا  تسایـس  یتقو  هک  تسا  نیمھ  دننکیم -  دنلب  تسایـس  زا  نید  یئادج 

« تسایس زا  نيد  ييادج   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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انثتسا تسا ؛ نکمم  نیا  دوشب ، هدید  یقالخا  لمع  کی  یئاج  رد  ائانثتسا  تقو  کی  الاح  تسا . هتفر  نیب  زا  دراوم ، یهمھ  هب  کیدزن  بلغا  رد  قالخا  نید ، اب  یهطباریب 

یهیاـپ رب  نینموـملاریما  یـسایس  کولـس  هناـبلطعفن . یداـم و  تابـساحم  یهمھ  رب  ینبم  یقـالخا ، ریغ  دوـشیم  تسایـس  دـش ، ادـج  تسایـس  زا  نید  یتـقو  تسا .

. تسین ادج  وا  یونعم  کولس  زا  تسا و  تیونعم 

رھشون  / ١٣٨٨/٠٧/١۵ سولاچ و  مدرم  یمومع  رادید  رد  تانایب 

. تسا یھلا  تعیرش  یھلا و  یاھشزرا  یهیاپ  رب  ینعی  تسا ، یمالسا  تسا ؛ یمدرم  ینعی  تسا ، یروھمج  دراد : زج  ود  یمالسا  یروھمج 

. دنتـسین رانکرب  مدرم  دـننکیم ؛ تیلوئـسم  ساسحا  مدرم  سپ  دـنراد ، شقن  ماظن  نیا  نالوئـسم  ندروآ  راک  یور  رب  رد  ماـظن ، نیا  لیکـشت  رد  مدرم  ینعی  تسا ، یمدرم 

ام تلم  دشابن . اھنآ  رد  مدرم  ریقحت  یئانتعایب و  یوخ  مدرم ، زا  یئادج  یوخ  یرگیفارشا ، یوخ  دنشاب ، مدرم  هب  کیدزن  مدرم و  زا  ماظن  نالوئسم  ینعی  تسا ، یمدرم 

نارود دـشاب . روجنیا  دـناوتیمن  رگید  یمالـسا  یروھمج  نارود  هدرک و  هبرجت  روشک  نیا  قحبان  نامکاح  رد  ار  یروتاـتکید  دادبتـسا و  ار ، یرگیفارـشا  یوخ  یداـمتم  یاـھنرق 

یمدرم یانعم  نیا ، تسا . مدرم  راتفر  هیبش  ناشراتفر  دنمدرم ، رانک  رد  دنمدرم ، بختنم  دنمدرم ، اب  دنمدرم ، زا  هک  یناسک  نآ  تیمکاح  نارود  ینعی  یمالـسا  یروھمج 

. تسا یمدرم  اھنیا  دوشب . هتشاذگ  تیمھا  مدرم  تمارک  هب  مدرم ، تیصخش  هب  مدرم ، تیوھ  هب  مدرم ، تیثیح  هب  مدرم ، دیاقع  هب  دیاب  ینعی  تسا ، یمدرم  تسا .

، نید دض  یدراوم  رد  و  نید ، زا  یادج  نید ، زا  یهناگیب  رالوکـس ، یـسارکومد  یاھتموکح  دـنکیم . ادـیپ  یونعم  یهناوتـشپ  میتفگ ، هک  هچنآ  یهمھ  ینعی  تسا ، یمالـسا 

، دننکیم راک  هعماج  یارب  هک  یناسک  نآ  دننکیم . یئادخ  راک  دنراد  عقاو  رد  دننکیم ، شالت  دننکیم ، راک  هک  مھ  ناشیایند  راک  رد  مدرم  ینعی  تسا ، یمالـسا  رانک . دـنوریم 

راک دـنراد  ادـخ  یارب  دـننکیم ، راک  ماظن  نیا  یهملک  یالعا  روشک و  نیا  ماظن و  نیا  یهملک  دربشیپ  یارب  هک  یناسک  نآ  دـننکیم ، راک  ماظن  ماکحتـسا  یارب  هک  یناسک  نآ 

ات مالـسا  ردص  زا  دـعب  ناربمایپ و  نامز  زا  دـعب  ار  نیا  ایند  هک  تسا  یدـیدج  یهخـسن  نیا  تسا ؛ دـیدج  یهخـسن  کی  نیا  دراد ، شزرا  یلیخ  نیا  تسا . یئادـخ  دـننکیم .

نیا نمـشد  مھ  اـھتلم  قوـقح  هب  نازواـجتم  نارگهطلـس و  دـنماظن ؛ نیا  نمـشد  مھ  ملاـع  یاـھروتاتکید  دراد . نمـشد  نیا ، تسین . یمک  زیچ  نـیا ، هدـیدن . رگید  زورما ،

تلم دننکیم و  ینمشد  اھنمشد ، تسا  لاس  یس  درادن . یرثا  وا  یگداتسیا  رد  اھینمشد  نیا  هک  تسا  هداد  ناشن  تلم  نیا  اھتنم  دوب . ینمـشد  رظتنم  دیاب  دنماظن ؛

ات ار  امش  منکیم . شھاوخ  تشاد ... دھاوخ  همادا  مھ  نیا  زا  دعب  تفرشیپ  نیا  هدش و  ناریا  تلم  زیگناتفگـش  تفرـشیپ  شلاچ ، نیا  یهجیتن  دنکیم و  یگداتـسیا  ناریا 

یزیچ نیا  دیاهتسشن ؛ ناراب  ریز  رد  امش  ماهتسشن ، فقس  ریز  اجنیا  نم  اما  تسین . یکش  نیا  رد  تسامش ؛ فطل  نیا  بوخ ، میراد ... ؟ هگن  دیاب  ام  ناراب ، نیا  ریز  یک 

. تسا راوگان  نم  یارب  هک  تسا 

مق  / ١٣٨٩/٠٧/٢٧ مدرم  گرزب  عامتجا  رد  تانایب 

نیا درکن . یرثا  مدرم  رد  مھ  اھنیا  دنتشونیم ؛ یتادافا  یمالـسا  ینابم  هیلع  نید ، هیلع  شناد ، مھف و  یعدم  دارفا  یـضعب  روشک ، تاعوبطم  یخرب  رد  هتـشذگ  یاھلاس 

یکی تسا : راذـگریثات  ردـقچ  مدرم  یگدـنز  رد  هطقن  ود  نیا  هک  دـنا  هدـید نوچ  دـننکیم ؛ لابند  دـنراد  نید  باب  رد  ار  یـساسا  ی  هتکن ود  نانمـشد  دیـشاب ؛ هتـشاد  هجوت  ار 

زا لـبق  زا  هتبلا  تشاذـگ . مدرم  تکرح  رب  دروآ و  دوجو  هب  ار  یفرگـش  ریثاـت  هچ  یناریا  ی  هعماـج رد  تیناـحور  هک  دـنا  هدـید نوچ  تسا ؛ تیناـحور  یاـھنم  مالـسا  ی  هلئـسم

مالـسا مھ  یکی  دندرک . عورـش  زاب  اما  درک ؛ جراخ  هنحـص  زا  ار  انعم  نیا  اتقوم  بالقنا ، رد  اھنآ  یورـشیپ  بالقنا و  رد  نویناحور  روضح  دـندرکیم . ار  اھ  همزمز نیا  مھ  بالقنا 

یتنرتنیا لئاسو  رد  تاج ، هتشون رد  تاعوبطم ، رد  ناوارف  رارصا  اب  دنراد  زورما  هک  تسا  یئاھزیچ  ی  هلمج زا  اھنیا  تسا . تسایس  زا  نید  یئادج  تسا ، تسایس  یاھنم 

یور رب  نمشد  یلک  حرط  نمشد و  هار  ی  هشقن دنکیم و  هیکت  نآ  یور  رب  نمشد  هک  ار  هچنآ  رھ  میشاب ؛ هتشاد  هجوت  ار  نیا  دراد . تیمھا  اھنآ  یارب  هلئسم  دننکیم . جیورت 

هتـشاد هجوت  دـیاب  ام  دـنھدیم ، رارق  هلمح  جامآ  اھنآ  هک  ار  یزیچ  ناـمھ  دراذـگب . راـیتخا  رد  ار  یھار  ی  هشقن یلک و  حرط  کـی  مھ  اـم  یارب  دـناوتیم  وا  تسا ، زکرمتم  اـھنآ 

. یمالسا ینید و  فراعم  یمدرم و  روضح  مینک : هیکت  اھنآ  یور  رب  دیاب  مینک ، ظفح  یتسیاب  ار  اھنآ  هک  مینادب  میشاب و 

یبرع  / ١٣٩٠/١١/١۴ هبطخ  همجرت  نارھت +  هعمج  زامن  یاھهبطخ 

نینچ زین  یبیل  رد  تفرگ . قلعت  ارگمالـسا  یاھنایرج  هب  روشک  ود  رھ  رد  دـش و  هدرمـش  مرتحم  رابنیتسخن  یارب  اھتلم  یار  رـصم ، سنوت و  رد  تشذـگ . ارجامرپ  لاس  کی 

ریـسم نآرق ، یهیاس  رد  یبلطتفرـشیپ  یھاوخیدازآ و  یبلطلالقتـسا ، ندوب ، یروتاتکید  دض  ندوب ، یتسینویھـص  دض  نوچ  یتافـص  اب  یئارگمالـسا  نیا  دش و  دـھاوخ 

دز و مقر  نمھب ) اب ٢٢  فداصم   ) یمایا نینچ  رد  زین  ار  یمالسا  ناریا  تشونرس  شیپ  هھد  هس  هک  جوم  نیا  دوب . دھاوخ  ناملـسم  یاھتلم  یهمھ  عطاق  یهدارا  موتحم و 

نامھ اب  مایا و  نیمھ  رد  دناشاپورف ، ار  هقطنم  یهدناشنتسد  رالوکس و  یروتاتکید  نیرتگرزب  دروآ و  دورف  مزینویھص  وتان و  اکیرمآ ، یهھبج  رب  ار  نیگنس  یهبرض  نیتسخن 

. تسا هتفرگرب  رد  ار  یبرع  یمالسا و  یهنایمرواخ  لک  تابلاطم ، نامھ  کبس و 

یبرع  / ١٣٩٠/١١/١۴ هبطخ  همجرت  نارھت +  هعمج  زامن  یاھهبطخ 

هدیشوک سنوت و ...  رصم و  کنیا  نیطسلف و  نانبل و  قارع و  ات  ناتـسناغفا  ناریا و  زا  یپایپ  یاھتـسکش  زا  سپ  ریخا  یاھلاس  هژیوب  یمالـسا و  یرادیب  یاھهھد  رد  برغ 

یاج هب  ار  یمدرم  دض  مزیرورت  تایلمع  ات  دنزب ، تسد  یبلقت  یاھهنومن  دیلوت  یزاسلدـب و  کیتکات  هب  ینلع ، تنوشخ  یزیتسمالـسا و  کیتکات  تسکـش  زا  سپ  تسا 

یگدزبرغ و «، » یئارگتما یھاوخمالـسا و   » یاج هب  ار  یزابهلیبق » یئارگتیموق و  «، » داھج یئارگمالـسا و   » یاج هب  ار  تنوشخ » رجحت و  بصعت و  «، » یبلطتداھـش »

« جرم جرھ و  داسف و  «، » تینالقع  » یاج هب  ار  یراکـشزاس » «، » یئارگملع  » یاج هب  ار  مزیرالوکـس » لقتـسم ،» تفرـشیپ   » یاج هب  ار  یگنھرف » یداصتقا و  یگتـسباو 

هب ار  یگدـنامبقع » رقف و  «، » یقرت هعـسوت و   » مان هب  ار  یرگیفارـشا » یئارگایند و  یگدزفرـصم ، «، » تینما مظن و   » مان هب  ار  یروتاتکید » «، » یدازآ  » یاج هب  ار  یقالخا 

. دنک دادملق  دھز » یئارگتیونعم و   » مان

یبرع  / ١٣٩٠/١١/١۴ هبطخ  همجرت  نارھت +  هعمج  زامن  یاھهبطخ 

یگمھ دـشاب ، یگدزبرغ  یفن  تعیرـش و  ایحا  تافارحنا و  تافارخ و  اب  هزرابم  لیـصا و  یاھـشزرا  هب  یرادافو  تنـس و  باـتک و  رد  یئارگلوصا  یاـنعم  هب  رگا  یرگیفلـس » »

ندـمت رکفت و  ناـکرا  هک  تینـالقع -  تحامـس و  یئارگون و  اـب  دوش ، همجرت  یمالـسا  بھاذـم  اـی  ناـیدا  ناـیم  تنوـشخ  رجحت و  بصعت و  یاـنعم  هب  رگا  و  دیـشاب ؛ یفلس 

. دش دھاوخ  ینیدیب  مزیرالوکس و  جیورت  ثعاب  دوخ  دوب و  دھاوخن  راگزاس  دنایمالسا - 

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

تلاخد یعامتجا  ماظن  رد  یگدنز و  طیحم  رد  تسایس ، طیحم  رد  دیاب  نید  هک  دندوب  هدنارواب  همھ  هب  دوب . تسایس  زا  نید  ییادج  نمشد ، یاھرگنس  زا  رگید  رگنس  کی 

رد دناوتب  مالـسا  هک  دندرکیمن  رواب  نید  یاملع  زا  یـضعب  یتح  نینیدـتم و  یتح  دوخ ، یاج  هب  هک  دنتـشادن  راکورـس  نید  اب  هک  ییاھنآ  الاح  دـندوب . هدـنارواب  ار  نیا  دـنکن ؛

، داد لیکشت  تموکح  درک ، هنیدم  رد  هک  یراک  نیلوا  مرکا  ربمغیپ  دوب . یـسایس  درکیور  اب  لوا ، رد  مالـسا  دلوت  لصا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دنک ؛ تلاخد  یـسایس  لئاسم 

درک و مدھنم  مھ  ار  رگنـس  نیا  دمآ و  یمالـسا  یروھمج  دـندرکیم . تیلاعف  مدرم  هیلع  روشک و  هیلع  ماظن و  هیلع  رگنـس  نیا  زا  دـندوب و  هدـناجنگ  اھنھذ  رد  ار  رواب  نیا  اما 

هچ دـننکیم ، شالت  دـننکیم و  راک  دـنراد  مھ ]  ] ام یاھهاگـشناد  رد  ام  یاھوجـشناد  ام و  یاھناوج  ینآرق ، یمالـسا و  هاگدـید  زا  روشک  لـئاسم  یهراـبرد  زورما  درک . دوباـن 

. اھنیا دننام  هیملع و  یاھهزوح  املع و  هب  دسرب 

نارھت  / ٣١/٠۵/١٣٩۵ ناتسا  دجاسم  تاعامج  همئا  رادید  رد  تانایب 

« تسایس زا  نيد  ييادج   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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ار ناتدوخ  راک  دیوشن ، تسایـس  دراو  امـش  اقآ  دـنیوگیم ] . ] دـنرادب رانکرب  یلکب  دـنھاوخیم  یـسایس  لئاسم  زا  میدرک - ضرع  الاح  ام  هچنآ  فالخرب   - ار دجـسم  اھیـضعب 

ینیدیب یانعمهب  مسیرالوکـس  تسا . مسیرالوکـس  نامھ  نیا  ضحم . یزامنشیپ  طقف  دـیورب ؛ دـیناوخب و  ار  ناتزامن  نامھ  دـییایب  ینعی  هچ ؟ ینعی  ناتدوخ  راـک  دـینکب .

لخاد رد  یـسکرھ  هلب ، درادن . نید  هب  یراک  یعامتجا  ماظن  دشاب . هتـشادن  یروھظوزورب  چیھ  یـصخش ، لمع  ریغ  رد  نید  هک  تسا  نیا  یانعمهب  مسیرالوکـس  تسین ،

. نیا ینعی  مسیرالوکـس  دـشاب ؛ هتـشاد  ادـخ  اب  یطابترا  کی  شدوخ  لمع  رد  شدوخ ، لد  رد  شدوخ ، یارب  شدوخ  اھنیا  لاثما  یقرـش و  یبرغ و  عونتم  یعامتجا  ماظن 

داجیا هب  هک  تسا  ینامیا  نآ  دنگنجیم ، نآ  اب  هک  ینامیا  نآ  دـنفلاخم ، نآ  اب  هک  ینید  نآ  دـنھاوخیم . ار  نیمھ  نانمـشد  دـنھاوخیم ؛ نانمـشد  هک  تسا  یزیچ  نامھ  نیا 

یاراد تسا ، تاماظن  یاراد  تسا ، تردق  یاراد  هک  یمالـسا  مالـسا ؟ مادک  دنـسرتیم ؛ مالـسا  زا  دنفلاخم . نآ  اب  دنکیم ؛ دنمتردق  ار  مالـسا  دـماجنایم و  یمالـسا  ماظن 

زا تسا .]  ] یللملانیب یاـھییاناوت  یاراد  تـسا ، یملع  یاـھییاناوت  یاراد  تـسا ، حلـسم  یورین  یاراد  تـسا ، شترا  یاراد  تـسا ، تموـکح  یاراد  تـسا ، تساـیس 

اما دـشاب  هتـشاد  ایند  رـسارس  رد  ای  روشک  کی  رد  یاهشوگ  کی  بزح  نالف  ای  ناـیرج  نـالف  مھ  رادفرط  نویلیم  کـی  ولو  هک  یمالـسا  زا  ـالاو  دنـسرتیم  یمالـسا  روجنیا 

، دـننارورپیم لد  رد  ار  نآ  یهنیک  دننمـشد ، نآ  اب  دـنفلاخم ، نآ  اب  دـنلباقم ، نآ  اب  هک  یمالـسا  نآ  دـننکیمن . نآ ] ربارب  رد   ] یراـک دـنرادن ؛ یاهمھاو  درادـن ، راـیتخا  رد  یتردـق 

هعماج ریـصم )*( زا  هعماج ، ریـسم  زا  تسایـس ، لئاسم  زا  هعماج ، لئاسم  زا  دجاسم ، ینعی  دوخ  یلـصا  یاھنوناک  رد  ار  مالـسا  مییایب  ام  تقونآ  تسا . ردـتقم  مالـسا 

. دجسم قح  رد  تسا  یگرزب  یافج  نیا  مینک ؟ فرصنم  یلکب 

دوشیم متخ  اج  نادب  راک  هک  ییاج  )*( 

مق  / ١٠/١٩/١٣٩۵ مدرم  رادید  رد  تانایب 

ام تناید   » هک دومرف  سردم  موحرم  هک  یبلطم  نیمھ  تسیچ ؟ ینید  تفرعم  دشاب ؛ هارمھ  تفرعم  اب  دیاب  ینید  نامیا  تسا . مزال ]  ] ینید تفرعم  ینید ، نامیا  رب  هوالع 

رـصانع زا  یکی  نیا  درک - یلمع  مھ  تفگ و  مھ  ار ، موھفم  نیمھ  ار و  انعم  نیمھ  مھ  ام  راوگرزب  ماـما  و  « - تسا اـم  تناـید  نیع  اـم  تسایـس  تسا ، اـم  تسایـس  نیع 

هئارا دنراد  دننکیم ، یحارط  دننکیم ، رکف  دننیـشنیم ، مھ  رود  یـسیلگنا  ییاکیرمآ و  زروهشیدنا  یاھتئیھ  هک  یایـساسا  یاھهیـصوت  زا  یکی  زورما  تسا . روشک  رادتقا 

ییادج غیلبت  ینعی  درک ؛ تفلاخم  دیاب  یسایس  نید  اب  دنیوگیم  هک  تسا  نیا  دنھدیم ، میلعت  هریغ  یـسایس و  یتنرتنیا و  یاهناسر و  یتاعوبطم و  نالاعف  هب  دنھدیم و 

ینید ریغ  تسایـس  دـشاب ، ینید  ریغ  داصتقا  هک  لمع ، رد  هن  لد ، رد  طقف  نید  هناخ ، لخاد  نید  دجـسم ، یهشوگ  نید  یگدـنز ؛ زا  نید  ییادـج  ینعی  تسایـس ؛ زا  نید 

نیا دشاب ؛ ینید  رھاظ  مھ  رھاظ  اما  دشاب ، هتـشاد  دوجو  نید - صن  فالخ  رب   - ندش هارمھ  نمـشد  اب  ندیگنج ، تسود  اب  دشاب ، ینید  ریغ  نتفر  نمـشد  راب  ریز  دشاب ،

نـشور حـضاو و  ملـسم و  هکنآ  اما  تیحیـسم ، یتح  دنتـسھ ، روجنیا  نایدا  یهمھ  هک  تسا  نیا  ام  یاعدا  ناـیدا ؛ یهمھ   - نید هکنیا  ینعی  ینید  تفرعم  دـنھاوخیم . ار 

- دـنکب جـیورت  تسناوت  تموکح  بلاـق  رد  نتخیر  اـب  ار  نید  دوب و  تموکح  داـجیا  داد ، ماـجنا  هکم  نارود  تبرغ  زا  دـعب  هک  یراـکلوا  مرکا  ربمغیپ  هک  تسا  مالـسا  نید  تسا ،

ناشلد هک  راک  رھ  مھ  نادنمتردق  دنزب و  فرح  مئاد  دنکب ، تحیـصن  مئاد  دنیـشنب  نید  هک  تسا  نیا  دـشاب ، ادـج  تموکح  زا  ینید  هکنیا  یانعم  تسین . تموکح  زا  یادـج 

. دننکیم لابند  ار  نیا  دنھاوخیم ، ار  نیا  نیا . ینعی  یسایس  ریغ  نید  دننزب ؛ اھنیا  رس  هب  یدگل  کی  دنتـساوخ  هک  مھ  تقو  رھ  دننکب ؛ نید  دض  رب  نید و  فالخرب  دھاوخیم 

، دراد داصتقا  دراد ، شترا  دراد ، تردق  دراد ، تلود  هک  دـسرتیم  ینید  نآ  زا  نید ، نمـشد  و  تسین ؛ تسایـس  زا  کفنم  نید  هک  دـشاب  هتـشاد  دوجو  دـیاب  تفرعم  نیا  ریخن ،

سپ دننکب ؛ لاس  دص  دننکب ، بخ  دننکیم ، تدابع  دجـسم  رد  دـنوریم و  مدرم  هک  ینید  نآ  الاو  دـسرتیم ؛ نید  نیا  زا  دراد ؛ یرادا  نوگانوگ  تالیکـشت  دراد ، یلام  متـسیس 

تـسرد تفرعم  کی  هعماج ، یگدـنز  رـشارش  یهمھ  رد  نید  نایرج  تسایـس و  زا  یگدـنز و  زا  نید  کاکفنا  مدـع  هک  دـینادب  ار  نیا  روشک .] رادـتقا   ] لماوع زا  کـی  مھ  نیا 

اتقیقح دیاب  دنکیمن ؛ یراک  هک  اھنیا  دننام  اھام و  یرسهبهمامع  اھام و  یتفـصیناحور  مسا  نید و  مسا  الاو  دوب . نیا  لابند  دیاب  دنکب و  ادیپ  ققحت  دیاب  نیا  تسا ؛ ینید 

. مینک تکرح 

جح  / ٢۵/١٣٩٧/٠۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

تیونعم و تسایـس ، تیونعم و  یگتخیمآ  رھظم  هک  تسا  اراد  مھ  ار  تیـصوصخ  نیا  جـح  دراد ، دوجو  گرزب - یهضیرف  نیا   - جـح رد  هک  ینوگانوگ  تاھج  یهمھ  رب  یهوـالع 

یهنـسح دننکیم و  اعد  روجنیا  جح  رد  هک  یناسک  ( ١ (؛ رانلا باذـع  انق  هنـسح و  هرخالا  یف  هنـسح و  ایندـلا  یف  انتا  انبر  لوقی  نم  مھنم  و  تسا . ترخآ  ایند و  و  تیدام ،

یزیچ نینچکی  رھظم  جح  تسا ؛ هدش  عمتجم  جـح  رد  ترخآ  ایند و  ینعی  دـننآرق ؛ لوبقم  بولطم و  اھنیا  دـننکیم ، تلئـسم  لاعتم  یادـخ  زا  ار  یورخا  یهنـسح  یویند و 

؛ دـننک ادـج  عماوج  روما  یهرادا  لئاسم  یگدـنز و  لئاسم  زا  ار  تیونعم  مالـسا  رد  هک  دـننکیم  شـالت  مھ  زورما  دـندرک ، شـالت  یداـمتم  یاـھلاس  لوط  رد  یناـسک  تسا .

، دنتسنادیمن یزیچ  مالسا  زا  هک  ییاھنادان  مالسا و  نانمشد  رتشیب - ای  لاس  دص  لاس ، اھهد  تفگ  دوشب  دیاش   - یدامتم یاھلاس  تسایـس .» زا  نید  ییادج  [ » ینعی ]

، ار تسایـس  نادیم  دناوتیم  مالـسا  ریخن ، هک  دش  مولعم  دش ؛ لطاب  همھ  اھفرح  نیا  دش ، یمالـسا  بالقنا  دمآ و  دوجو  هب  یمالـسا  یروھمج  یتقو  دندرک ؛ راک  نیا  یور 

اھتسینومک هک  ییاھراعـش  زا  دنک ؛ هرادا  یھجو  نیرتھب  هب  ار  ناشتیفرظ  ناشناوت و  یهمھ  اب  مدرم  ندروآ  هنحـص  هب  نادیم  ار ، روشک  یهرادا  نادـیم  ار ، یگدـنز  نادـیم 

نکل دش  لطاب  دندرکیم  اھتدم  هک  یشالت  نآ  سپ  درک . لمع  رتقفوم  هنیمز  نیا  رد  اھنیا  یهمھ  زا  دندادیم ، اھیبرغ  هک  ییاھنآ  ات  دندادیم  اھلاربیل  هک  ییاھنآ  ات  دندادیم 

یگتخیمآ ترخآ ، ایند و  یگتخیمآ  ملع ، نید و  یگدنز ، نید و  تسایـس ، نید و  یگتخیمآ  زا  ار  دیدج  یاھلـسن  هکنیا  یارب  دندرک  عورـش  یناسک  دندرک ؛ عورـش  اددجم  زاب 

نیا هکنیا  یارب  تسا  یلمع  نادـیم  کـی  جـح ، دـننکب ؛ فرـصنم  یگتخیمآ  نیا  زا  ار  اـھنھذ  ینعی  دـننک ؛ فرـصنم  تـسھ - اـھنیا  یهـمھ  مالـسا  رد  هـک   - تیداـم تیوـنعم و 

. دھدب ناشن  ار  یگتخیمآ 

جح  / ٢۵/١٣٩٧/٠۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

جاجح یاھهمانرب  مامت  رد  دریگب . رارق  هجوت  دروم  دـیاب  هک  تسا  جـح  مھم  فادـھا  زا  یکی  اھناملـسم ، یگنھامھ  نیا  اھناملـسم ، یلدـمھ  نیا  اھناملـسم و  عامتجا  نیا 

، تسا نکمم  هک  یروجرھ  دـنھاوخیمن ، ار  نیا  هقطنم  نآ  رب  طلـسم  تموکح  هتبلا  قفاوت . مھافت ، لاصتا ، طاـبترا ، دوشب : ظاـحل  دـیاب  اـنعم  نیا  هطوبرم ، ناریدـم  مرتحم و 

مالسا زا  ار  تسایـس  هک  یناسکنآ  نیاربانب  سپ  دریگب . لکـش  دیاب  یمالـسا  تما  عامتجا  دوشب ، رارقرب  دیاب  تاطابترا  تسا . دایز  مھ  لیاسو  زورما  دننکیم ؛ داجیا  عناوم 

هب طوبرم  هچنآ  هچ  تسا ، داھج  هب  طوبرم  هچنآ  هچ  تسا ، جح  هب  طوبرم  هچنآ  هچ  نآرق ، تایآ  دناهدیمھفن . ار  نآرق  تایآ  دناهدیمھفن ، ار  مالـسا  دننکیم ، یفن  دننکیم ، ادـج 

. تسا مالـسا  هب  قـلعتم  هـک  تـسا  ییاھتـسایس  هـمھ  اـھنیا  تـسا ، هعماـج  رد  یمالـسا  مکاـح  تیمکاـح  هـب  طوـبرم  هـچنآ  هـچ  تـسا ، هعماـج  کـی  رد  مدرم  تاـطابترا 

. جح یهلئسم  رد  تسا  یلصا  یهتکن  نآ  نیا ، ( ١ (؛ مھنیب ٰىروش  مھرما  و  تسا . نآرق  نتم  مالسا و  نتم  زا  ذختم  میتفگ ، ام  هک  مھ  یمالسا  یرالاسمدرم 

جح  / ٢۵/١٣٩٧/٠۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

تیونعم و تسایـس ، تیونعم و  یگتخیمآ  رھظم  هک  تسا  اراد  مھ  ار  تیـصوصخ  نیا  جـح  دراد ، دوجو  گرزب - یهضیرف  نیا   - جـح رد  هک  ینوگانوگ  تاھج  یهمھ  رب  یهوـالع 

یویند یهنسح  دننکیم و  اعد  روجنیا  جح  رد  هک  یناسک  رانلا ؛ باذع  انق  هنسح و  هرخالا  یف  هنسح و  ایندلا  یف  انتا  انبر  لوقی  نم  مھنم  و  تسا . ترخآ  ایند و  و  تیدام ،

. تسا یزیچ  نینچکی  رھظم  جح  تسا ؛ هدش  عمتجم  جـح  رد  ترخآ  ایند و  ینعی  دـننآرق ؛ لوبقم  بولطم و  اھنیا  دـننکیم ، تلئـسم  لاعتم  یادـخ  زا  ار  یورخا  یهنـسح  و 

؛ دـننک ادـج  عـماوج  روـما  یهرادا  لـئاسم  یگدــنز و  لـئاسم  زا  ار  تیوـنعم  مالــسا  رد  هـک  دــننکیم  شـالت  مـھ  زورما  دــندرک ، شـالت  یداـمتم  یاـھلاس  لوـط  رد  یناـسک 

، دنتسنادیمن یزیچ  مالسا  زا  هک  ییاھنادان  مالسا و  نانمشد  رتشیب - ای  لاس  دص  لاس ، اھهد  تفگ  دوشب  دیاش   - یدامتم یاھلاس  تسایـس .» زا  نید  ییادج  [ » ینعی ]

، ار تسایـس  نادیم  دناوتیم  مالـسا  ریخن ، هک  دش  مولعم  دش ؛ لطاب  همھ  اھفرح  نیا  دش ، یمالـسا  بالقنا  دمآ و  دوجو  هب  یمالـسا  یروھمج  یتقو  دندرک ؛ راک  نیا  یور 

اھتسینومک هک  ییاھراعـش  زا  دنک ؛ هرادا  یھجو  نیرتھب  هب  ار  ناشتیفرظ  ناشناوت و  یهمھ  اب  مدرم  ندروآ  هنحـص  هب  نادیم  ار ، روشک  یهرادا  نادـیم  ار ، یگدـنز  نادـیم 

نکل دش  لطاب  دندرکیم  اھتدم  هک  یشالت  نآ  سپ  درک . لمع  رتقفوم  هنیمز  نیا  رد  اھنیا  یهمھ  زا  دندادیم ، اھیبرغ  هک  ییاھنآ  ات  دندادیم  اھلاربیل  هک  ییاھنآ  ات  دندادیم 

« تسایس زا  نيد  ييادج   » 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 11هاگياپ  هحفص 10 
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یگتخیمآ ترخآ ، ایند و  یگتخیمآ  ملع ، نید و  یگدنز ، نید و  تسایـس ، نید و  یگتخیمآ  زا  ار  دیدج  یاھلـسن  هکنیا  یارب  دندرک  عورـش  یناسک  دندرک ؛ عورـش  اددجم  زاب 

نیا هکنیا  یارب  تسا  یلمع  نادـیم  کـی  جـح ، دـننکب ؛ فرـصنم  یگتخیمآ  نیا  زا  ار  اـھنھذ  ینعی  دـننک ؛ فرـصنم  تـسھ - اـھنیا  یهـمھ  مالـسا  رد  هـک   - تیداـم تیوـنعم و 

. دھدب ناشن  ار  یگتخیمآ 

جح  / ٢۵/١٣٩٧/٠۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

جاجح یاھهمانرب  مامت  رد  دریگب . رارق  هجوت  دروم  دـیاب  هک  تسا  جـح  مھم  فادـھا  زا  یکی  اھناملـسم ، یگنھامھ  نیا  اھناملـسم ، یلدـمھ  نیا  اھناملـسم و  عامتجا  نیا 

، تسا نکمم  هک  یروجرھ  دـنھاوخیمن ، ار  نیا  هقطنم  نآ  رب  طلـسم  تموکح  هتبلا  قفاوت . مھافت ، لاصتا ، طاـبترا ، دوشب : ظاـحل  دـیاب  اـنعم  نیا  هطوبرم ، ناریدـم  مرتحم و 

مالسا زا  ار  تسایـس  هک  یناسکنآ  نیاربانب  سپ  دریگب . لکـش  دیاب  یمالـسا  تما  عامتجا  دوشب ، رارقرب  دیاب  تاطابترا  تسا . دایز  مھ  لیاسو  زورما  دننکیم ؛ داجیا  عناوم 

هب طوبرم  هچنآ  هچ  تسا ، داھج  هب  طوبرم  هچنآ  هچ  تسا ، جح  هب  طوبرم  هچنآ  هچ  نآرق ، تایآ  دناهدیمھفن . ار  نآرق  تایآ  دناهدیمھفن ، ار  مالـسا  دننکیم ، یفن  دننکیم ، ادـج 

. تسا مالـسا  هب  قـلعتم  هـک  تـسا  ییاھتـسایس  هـمھ  اـھنیا  تـسا ، هعماـج  رد  یمالـسا  مکاـح  تیمکاـح  هـب  طوـبرم  هـچنآ  هـچ  تـسا ، هعماـج  کـی  رد  مدرم  تاـطابترا 

. جح یهلئسم  رد  تسا  یلصا  یهتکن  نآ  نیا ، مھنیب ؛ ٰىروش  مھرما  و  تسا . نآرق  نتم  مالسا و  نتم  زا  ذختم  میتفگ ، ام  هک  مھ  یمالسا  یرالاسمدرم 

ثعبم  / ١۴٠٠/١٢/١٠ دیع  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس  رد  تانایب 

زا ار  نید  دننکیم ، یفرعم  تسایس  زا  یادج  ار  نید  هک  یناسک  نآ  رظن  فالخ  رب  هک  تسا  نیا  ملـس ) هلآ و  هیلع و  یلـص هللا   ) ایبنالامتاخ تثعب  یهیـضق  رد  یدعب  یهتکن 

یلو دش ، یثنخ  شالت  نیا  یبالقنا  تکرح  اب  دوب و  مھ  لبق  زا  دننکیم ؛ راک  هنیمز  نیا  رد  مھ  یفلتخم  یاھرـشق   - دننکیم ادـج  یلکب  تموکح  زا  تسایـس و  زا  یگدـنز ،

نآ تامدقم  هک  دوب  تموکح  لیکشت  یوبن  تضھن  جوا  یهطقن  اھنیا - دننام  نتفگ و  نتشون و  اب  دناهدرک  عورش  ار  نیا  یهمزمز  زاب  یناسک  هک  دنکیم  هدھاشم  مدآ  زاب  بخ 

، دـندرک تبحـص  اھنیا  اب  مرکا  ربمایپ  تسیچ ، هیـضق  دـننیبب  دـندمآ  دـندوب و  هدینـش  ار  مالـسا  یهزاوآ  هک  هنیدـم  ناگرزب  اب  دروآ ؛ دوجو  هب  ربمغیپ  دوخ  ار  نآ  یزاسهنیمز  ار و 

ترجھ بیجع ، عضو  نآ  اب  مرکا  ربمغیپ  دعب  دندرک ، یزاسهنیمز  دوب - برثی  رھـش  دوبن ، هنیدم  شمـسا  زونھ  زور  نآ  هتبلا   - برثی ناگرزب  دنتـشاذگ و  دادرارق  دندرک ، هعـضاوم 

نآرق تایآ  دورب  هک  اجنآ  داتسرف  هدنیامن  ناونع  هب  ار  ریمعنببعصم  ربمغیپ  ترجھ ، زا  لبق  دندمآ . نیرجاھم  جیردتب  دش و  عورش  اھناملسم  ترجھ  دعب  درک ، عورـش  ار  دوخ 

ربمغیپ تضھن  جوا  یهطقن  نیا  دنداد ؛ لیکشت  اجنآ  رد  ار  یمالـسا  تموکح  دندرک و  ترجھ  برثی  هب  ترـضح  دوخ  مھ  دعب  درک ، مھارف  ار  تامدقم  نیا  مدرم ؛ یارب  دناوخب  ار 

نانمـشد نوچ  نانمـشد . اب  یهبناجهمھ  یهلباقم  هب  دـندرک  عورـش  هن ، دـننک ؛ هرادا  ار  مدرم  طقف  دـنھدب و  لیکـشت  تموکح  کی  الاح  هک  دـندرکن  اـفتکا  مھ  نیا  هب  و  دوب .

؛ دندرک مجاھت  ییاھاج  کی  دندرک ، عافد  ییاھاج  کی  دندرک ، هلمح  نانمـشد  هب  دندرک و  هیھت  رازفاگنج  دندرک ، تسرد  رکـشل  دنتـشاذگیمن ؛ تحار  ار  اھناملـسم  هرخالاب 

هاگیاپ مھ  دعب  دوب . فلتخم  طیارش  دوب ؛ یموجھ  یـضعب  دوب ، یعافد  یـضعب  هن ، تسا ، یعافد  افرـص  ربمغیپ  یاھگنج  دنیوگیم  یـضعب  الاح  هکنیا  تسھ . شروج  ود  رھ 

نیا دـندرک . تیبـثت  ار  یمالـسا  تموـکح  تفرگ ؛ رارق  نیملـسم  راـیتخا  رد  مالـسا و  راـیتخا  رد  هللاتیب  دـندرک و  حـتف  ار  اـجنآ  دوـب ؛ هکم  کرـش  هاـگیاپ  دـندرک ؛ حـتف  ار  کرش 

؟ دننک ادج  تموکح  زا  ار  نید  ار ، مالسا  دنھاوخیم  دننکیم  ار  شالت  نیا  هک  یناسک  نآ  روطچ  تسا . یمالسا  تضھن  شخب  نیرتزیگناروش 

« : تسایس زا  نید  ییادج   » هژاودیلک اب  طبترم  تالاقم 

اسراپ  /   ١٠/٠١/١٣٧۵ دیمح  هدنسیون :  مزیرالوکس /  یعامتجا  هرھچ  یتفرعم و  ینابم 

یدیعس  /   ١٠/٠١/١٣٧۵ یلع  هدنسیون :  مزیرالوکس /  یمالک  مزاول  ینابم و 

« تسایس زا  نيد  ييادج   » 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 11هاگياپ  هحفص 11 
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