
بالط  / ١٣۶٨/٠٩/٢٩ نایوجشناد و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

زا هن  یـسایس و  قالخا  زا  هن  یمالـسا و  قالخا  زا  هن  نید و  زا  هن  هک  داتفا  یناـسک  تشم  رد  دوب - هدـش  هداـھن  ادـج  نید  هیملع و  ی  هزوح زا  شلوا  تشخ  هک  هاگـشناد -

یرفن دنچ  مھ  اھدعب  ریبکریما و  لیبق  زا  یدودعم  ی  هدـع زج  هب  ریخا ، لاس  داتفھ  لوط  رد  دنتـشادن . یی  هرھب ناشتلم  روشک و  هب  تبـسن  دنورھـش  کی  نادـجو  ساسحا 

ادیپ طابترا  اھ  نآ ریبدت  هدارا و  هب  یلاع  شزومآ  لئاسم  تسا و  هدوب  اھ  نآ تسد  هب روشک  نیا  رد  هیلاع  تالیـصحت  روما  مامز  هک  یناسک  رتشیب  دـندوب ، دودـعم  رایـسب  هک 

ات دـندوب  یرگید  یاـھزیچ  رکف  هب  رتـشیب  دوبن و  رادروخرب  یناـحجر  چـیھ  زا  اـھ  نآ یارب  ناـگناگیب ، عفاـنم  لـباقم  رد  ناریا  تلم  عفاـنم  هک  دـنا  هدوب یناـسک  هیقب  هدرک ، یم

! روشک نیا  تلم و  نیا  ی  هدنیآ

یمالسا  / ٠٣/١١/١٣٧۵ یاروش  سلجم  یهرود  نیمجنپ  راک  هب  زاغآ  تبسانم  هب  مایپ 

یگرزب روشک  رد  هک  درادن  یموزل  زین  یـسایس  بیکرت  ظاحل  زا  دنریگ ، رارق  وگلا  هک  دنرادن  ار  نآ  تیحالـص  یـسایس ، قالخا  ظاحل  زا  هکنانچمھ  یبرغ  یاھروشک  سلاجم 

ای تسار  پچ و  یاھریبعت  دـنوش . عقاو  دـیلقت  تیعبت و  دروم  تسا ، رادروخرب  یراشرـس  یگنھرف  عبنم  زا  یلاعتم ، یاھـشزرا  تسایـس و  قالخا و  ظاحل  زا  هک  ناریا  نوچ 

اھنآ ی  هناروکروک شریذپ  زا  رتالاب  یمالـسا  یاروش  سلجم  ناش  هک  تسا  یـشزرا  یب یاھتاغوس  اھنیا ، دـننام  یراذـگنوناق و  سلجم  رد  یـسایس  بازحا  دوجو  رب  رارـصا 

. تسا

نارگراثیا  / ٠٢/٣١/١٣٧۶ یاھهداوناخ  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ی هعومجم کی  نابھگن ، مرتحم  یاروش  الوا  دنک ؟ یراکتـسد  مدرم  ارآ  رد  هک  دـھدب  تارج  ای  دـھدب  قح  دوخ  هب  یـسک  یمالـسا ، یروھمج  تاباختنا  رد  تسا  نکمم  رگم 

میراذگ یمن ام  هک  دیـشاب  نئمطم  امـش  تفگ  دمآ و  نم  شیپ  روشک  مرتحم  ریزو  ایناث  دـنراذگ . یمن یقاب  بلقت  یارب  ار  یھار  چـیھ  دـنتاباختنا و  رب  رظان  بظاوم و  لداع و 

کچوک فلخت  کی  یا  هشوگ رد  ضرفرب  دـنا . هتفرگ دامتعا  یار  یمالـسا  یاروش  سلجم  زا  دـندامتعا و  دروم  نیدـتم و  یبالقنا و  ناملـسم و  اھ  نیا دوش . اج  هباج یار  کـی 

هک ار  تاباختنا  رد  بلقت  دـھدب ، قح  دوخ  هب  یـسک  هک  داد  مھاوخن  هزاجا  مبظاوم و  مھ  نم  دوخ  تشاد . دـھاوخن  یریثات  چـیھ  تاباختنا  ی  هجیتن رد  نیا  دریگ . ماجنا  مھ 

. دتفا یم قافتا  هچ  الاح  هک  دنا  هدرک لایخ  یضعب  دش . دھاوخن  زگرھ  یراک  نینچ  دھد . ماجنا  تسا ، یعامتجا  یـسایس و  قالخا  فالخ  مھ  عرـش و  فالخ  مھ  لمع  کی 

ناراکردنا تسد نالوئسم و  هب  اھتاباختنا ، ی  همھ رد  نم  هن ؛ هک  دنتفگ  ناشیا  اما  دنراد ؛ یربخ  ناشیا  دیاش  متفگ  مدرک و  راسفتسا  مرتحم  روھمج  سیئر زا  صوصخب  نم 

اب اش هللا  نا  تاباختنا  ریخن ؛ دـنتخادنا . هار  یوھو  یاھ مھ  هناگیب  یاھویدار  دـندرک و  لاـجنج  یا  هدـع درادـن . دوجو  یـصاخ  ی  هلاـسم دـننکن . فلخت  هک  منک  یم شراـفس 

. دوش شودخم  یکدنا  هدرکن  یادخ  تاباختنا ، ی  هلاسم هک  تشاذگ  مھاوخن  نم  دوخ  مھ  دننانیمطا ، دروم  دنتسھ ، هک  ینالوئـسم  مھ  تفرگ . دھاوخ  ماجنا  لماک  ناقتا 

نویناحور  / ١٠/٠٣/١٣٧۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

طلغ ار  اـج  نیا اـھنآ  دـندرک . یم رـصحنم  یدرف  هقطنم  هـب  ار  تیدوـبع  هـک  دوـب  نـیا  رد  دنتـشاذگ ، یم راـنک  غـیلبت  زا  ار  یـسایس  لـئاسم  هتـشذگ  رد  هـک  یناـسک  هابتـشا 

یـصخش لمع  هب  هقطنم  نآ  دراد و  ناسنا  یگدنز  رد  یعیـسو  هقطنم  تیدوبع  اھتنم  تسا ؛ تیدوبع  هب  مدرم  ندناشک  فدھ ، هلب ؛ دندرک . یم لمع  طلغ  دـندیمھف و  یم

ثحب لومشم  یسایس  یاھیریگعـضوم  یـسایس و  لمع  یداصتقا ، لمع  روشک ، کی  مدرم  یناسنا و  میظع  هعومجم  کی  لمع  هعماج ، لمع  هک  یتقو  تسین . رـصحنم 

. دیرادن یا  هراچ دشاب ؛ مھ  دیاب  دشاب و  لئاسم  نیا  لماش  دناوت  یم مھ  امش  توعد  تقو  نآ  دش ، تیدوبع 

ای هراما  سفن  هک  مھ -  ار  ینورد  نمشد  دیھدب ، مھ  یـسایس  لیلحت  دییوگب ، مھ  تیونعم  قالخا و  سرد  دییوگب ، مھ  یـسایس  قالخا  سرد  دییوگب ، قالخا  سرد  دیاب 

. دینک یفرعم  مھ  ار  ناطیش  بانذا  یدایا و  دینک ، یفرعم  دننوگانوگ -  یاھناطیش  ای  گرزب  ناطیش  هک  مھ -  ار  یعامتجا  نمشد  دینک ، یفرعم  تسا -  میجر  ناطیش 

یوضر  / ١٣٨٠/١٢/١٢ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  رادید  رد  تانایب 

رجحت و ای  یتالابمیب  ای  فارحنا  اب  صخـش ، کی  ای  هعماج  کی  یرادنید  هک  تسا  نیا  یرادـنید  یاھتفآ  زا  یکی  ار . تسایـس  مھ  دـنکیم و  دـیدھت  ار  یرادـنید  مھ  تفآ ، ود 

یگدـنز عیـسو  هصرع  دوش ؛ دودـحم  یـصخش  یگدـنز  هب  نید  هک  تسا  نیا  یرادـنید  رگید  تفآ  دوش . هارمھ  اھزیچ  نیا  زا  طاقتلا و  ای  لقع  شقن  ندرک  شومارف  اـی  دومج 

. دریگب هرانک  نآ  زا  دنک و  توکس  نآ  هرابرد  ای  شومارف  ار  هعماج  اھناسنا و  یعمج 

ادیپ هبلغ  تسایس  رب  اھتنطیـش  ینعی  دوش ؛ یلاخ  تلیـضف  تیونعم و  زا  دریگب و  هلـصاف  قالخا  زا  تسایـس  هک  تسا  نیا  یکی  دنکیم : دیدھت  ار  تسایـس  مھ  رطخ  ود 

رگا دناشکب . تمس  نآ  تمس و  نیا  هب  دریگ و  تسد  هب  ار  تسایـس  عماوج ، نارالاسرز  وگروز و  تاقبط  عفانم  دنک ؛ هضبق  ار  تسایـس  صاخـشا ، یناسفن  یاھاوھ  دنک ؛

شنمکدوـک و نیبهتوـک ، یاـھناسنا  هک  تسا  نیا  تسایـس  رگید  تفآ  دوـشیم . تفآ  بیع و  راـچد  اـھناسنا  یعاـمتجا  هنحـص  همھ  هاـگنآ  دروـخ ، تسایـس  هب  تفآ  نیا 

. دتفیب تیافکیب  یاھناسنا  تسد  هب  دوش و  جراخ  تردقرپ  یاھتسد  زا  تسایس  مامز  دنریگ و  تسد  رد  ار  تسایس  فیعض ،

هتـشادن ار  تفآ  ود  نیا  اھنآ  یراذگتـسایس  یرادنید و  هک  دنریگ  رارق  یناسک  عماوج ، روما  هرادا  تسایـس و  سار  رد  هک  تسا  نیا  راک  هار  لکـش و  نیرتھب  تسیچ ؟ راک  هار 

نوصم نید  رد  ینیبجک  طاقتلا و  اطخ و  فارحنا و  زا  دشاب ؛ دنلب  اھنآ  ینید  رکف  دنشاب ؛ تیونعم  یاراد  رادنید و  هک  دنریگ  هدھع  رب  ار  عماوج  روما  هرادا  یناسک  ینعی  دشاب ؛

یعاجش ریبدتاب و  تیافکاب و  یاھناسنا  تسایـس ، ظاحل  زا  دننکن ؛ دوخ  یگدنز  تسد  هبعلم  ار  نید  دنـشاب ؛ رانکرب  نید  مھف  رد  ندنام  فقوتم  دومج و  رجحت و  زا  دنـشاب ؛

نکمم هک  یتارطخ  نیرتشیب  زا  هعماج  هاگنآ  دنتفرگ ، تسد  هب  ار  هعماج  کی  روما  مامز  رگا  یناسک  نینچ  دننکن . ادج  تلیضف  قالخا و  تیونعم و  زا  ار  تسایـس  دنـشاب و 

رارق ینید  یـسایس و  تردـق  سار  رد  هابتـشا  اطخ و  زا  موصعم  ناسنا  کی  هک  تساـجنآ  تساـجک ؟ یتیعـضو  نینچ  جوا  دـنام . دـھاوخ  ظوفحم  دـیآ ، شیپ  نآ  یارب  تسا 

. نیا ینعی  ماما  دریگ .

یوضر  / ١٣٨٠/١٢/١٢ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  رادید  رد  تانایب 

هب هداد ، رارق  تلم  نیا  روشک و  نیا  رھوج  رد  لاعتم  یادـخ  هک  ییاھییاناوت  اب  ناریا  زیزع  مدرم  دوش و  نیماـت  روشک  نیا  تداعـس  میھاوخب  رگا  یمالـسا  یروھمج  رد  زورما 

لاـیما و ضارغا و  هب  هدولآاـن  تسایـس  میریگب : وگلا  تموکح ، نآ  یور  زا  ار  دوخ  یاـیند  نید و  مینک و  لاـبند  ار  طـخ  ناـمھ  دـیاب  دنـسرب ، دوخ  عورـشم  یاـھوزرآ  تاـینمت و 

همھ هک  یناگناگیب  عفانم  یموق و  یھورگ و  یصخش و  عفانم  رب  تلم  یمومع  عفانم  نآ ، یھدلکـش  رد  هک  یتسایـس  قالخا ؛ نید و  زا  هتفرگ  ماھلا  تسایـس  تاوھش ؛

تفرشیپ یلاعتم ، گنھرف  یناھج ، یوربآ  یلم ، رادتقا  تزع ، رانک  رد  مدرم ، تشیعم  یگدنز و  ایند و  نآ ، رد  هک  یتسایس  دنک ؛ ادیپ  حیجرت  دنھاوخیم ، دوخ  یارب  ار  ایند 

تساوخ و باختنا و  لیم و  اب  هک  دوشیم  نیمات  ینارادـمامز  نامکاح و  هلیـسو  هب  نیا  میراد و  مزال  ار  نیا  زورما  ام  دوش . نیمات  قالخا  نید و  تلیـضف ، تیونعم ، یملع ،

نیا طخ و  نیا  یمالسا  یروھمج  رد  ام  رگا  لماک . هنومن  دوشیم  نیا  دننکیم . لابند  ار  اھراک  دناهتسشن و  تیلووسم  دنـسم  رب  مدرم  هدیقع  قبط  رب  ناشوج و  هفطاع 

مھ دـناهدروآ و  تسد  هب  روشک  نالووسم  لاس ، هس  تسیب و  نیا  لوط  رد  ار  نآ  هبرجت  اھهنومن و  مھ  تسا ؛ یلمع  مھ  راک ، نیا  یھلا ، قیفوت  هب  هک  مینک -  لابند  ار  هار 

. دوشیم لابند  ماظن  رادتقا  دننکیم و  ادیپ  یرتشیب  دامتعا  مدرم  دوشیم ؛ یضار  ادخ  هاگنآ  تسا -  مدرم  هقالع  دروم 

نارھت  / ٢٠/١٣٨٨/٠۶ یهعمج  زامن  یاھهبطخ 

الـصا تسا ، قالخا  اـب  یهتخیمآ  تسا ، تیونعم  اـب  یهتخیمآ  مھ ، نینموملاریما  تسایـس  تسین ؛ ادـج  وا  یقـالخا  یونعم و  کولـس  زا  نینموملاریما  یـسایس  کولس 

« يسایس قالخا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 3هاگياپ  هحفص 1 
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یهلیسو دنتسایس ، نآ  اب  هجاوم  هک  یمدرم  یارب  دوشب ، باریـس  تیونعم  زا  دریگب ، همـشچرس  قالخا  زا  رگا  تسایـس  تسوا . قالخا  یلع و  تیونعم  زا  یهتفرگ  اشنم 

رھ هب  تردـق ، بسک  یارب  یاهلیـسو  کـی  دوشیم ؛ یزروتسایـس  تقو  نآ  دـش ، ادـج  تیونعم  زا  دـش ، ادـج  قـالخا  زا  تسایـس  رگا  اـما  تسا ؛ تشھب  هار  تسا ، لاـمک 

یگدـنز یهصرع  رد  هک  مھ  یمدرم  یارب  تسا ، تفآ  مھ  زروتسایـس  دوخ  یارب  تفآ ؛ دوشیم  تسایـس  نیا  ایند . رد  دوخ  راک  ندرب  شیپ  یارب  تورث ، بسک  یارب  تمیق ؛

. تسا تفآ  مھ  دوشیم  هدیزرو  تسایس  نیا  اھنآ 

هک دـنکیم  یفرعم  یتاریبـعت  اـب  دـینک -  هاـگن  هغـالبلا  جـھن  رد  امـش  داـتفا -  قاـفتا  هتـشک  اـھرازھ  اـب  یماـظن  لـصفم  گـنج  هس  نآ  رد  هک  ار  یتـموکح  نیا  نینموملاریما 

اجکی دـنکیم . یفرعم  رتـشزرایب  دوخ  یهدزهلـصو  یهنھک  شفک  دـنب  زا  ساـبعنبا -  هب  باـطخ  رد  ار -  وا  تقو  کـی  تسا . تموکح  نیا  هب  تبـسن  وا  ریقحت  یهدـنھدناشن 

یتبوطر و شزرا  ردـقچ  دوشیم  لصاح  هلاغزب  کی  یهسطع  زا  هک  یتبوطر  نآ  زنع ؛» هطفع  نم  یدـنع  دـھزا  هذـھ  مکایند  متیفلـال  : » دـیامرفیم تموکح  نیمھ  یهراـبرد 

نیا ارچ  هکنیا  یارب  هبطخ  نامھ  رد  اج  کی  تسا . رتتیمھامک  رتمک و  نیا  زا  یلع ، یارب  هکیرا  نیا  رب  نتـسشن  تردـق ، نیا  تموکح ، نیا  دـیامرفیم : چـیھ . دراد ؟ یتاـیح 

. مدرک لوبق  دننکیم ، هضرع  ار  ناشدوخ  ترصن  دننکیم ، رارصا  دندمآ ، مدرم  مدید  رصانلا ؛» دوجوب  هجحلا  مایق  رضاحلا و  روضح  ول ال  : » دنکیم لالدتسا  درک ، لوبق  ار  تموکح 

هدرک نیعم  فیلکت  ملاع ، نایاناد  رب  ناملاع ، رب  لاعتم  یادخ  دیامرفیم : مولظم ؛» بغس  ملاظ و ال  هظک  یلع  اوراقیال  نا  املعلا  یلع  ذخا هللا  ام  و  : » لالدتـسا ماقم  رد  زاب 

لباقم رد  ای  دناشکیم ، تموکح  تمـس  هب  ار  نینموملاریما  هک  یئاھزیچ  تساھنیا  دننکن . لمحت  دـننکن ، ربص  مولظم  یگنـسرگ  یتسدـیھت و  ملاظ و  یریـس  رب  هک  تسا 

. درادن یشزرا  نینموملاریما  یارب  تموکح  الاو  دناشکیم ؛ یماظن  گنج  یتح  هب  یگداتسیا ، هب  تمواقم ، هب  دننکیم ، یغب  وا  هیلع  هک  یناسک 

یھدا تنکل  یقتلا  ـال  وـل  : » هک هدـش  لـقن  ترـضح  زا  یاهلمج  کـی  رد  تسا . رود  بیرف  رکم و  زا  تسا : نـیا  شتایـصوصخ  زا  یکی  نینموـملاریما  یزروتسایـس ، نـیا  رد 

نوچ شدوخ -  اب  هیواعم  یهسیاقم  ماقم  رد  رگید  یاج  کـی  مدوب . دـلب  رتھب  ار  هلیح  رکم و  برع ، ناراـکم  داـحآ و  یهمھ  زا  تسبیمن ، ارم  یاـپ  تسد و  اوقت  رگا  برعلا ؛»

؟ دـنک هچ  یلع  اھتنم  تسین . رتگنرز  نم  زا  هیواعم  ینم ؛» یھداب  هیواعم  ام  هللاو  : » دومرف هدـش ، لـقن  هک  هچنآ  بسح  هب  دوب -  فورعم  تموکح  رد  رکم  اـھد و  هب  هیواـعم 

همھ دـناوتیم  تسا ، زاب  ناسنا  نابز  تسد و  دوبن ، هک  اوقت  تسا . نیا  نینموملاریما  شور  تسا . هتـسب  شنابز  تسد و  دراد ، قالخا  تیاعر  اوقت و  تیاعر  رب  یاـنب  یتقو 

ادیپ دناوتیم  میقتسم  طارص  نانمشد  هب  یگتـسبلد  دنکب ، دناوتیم  تادھعت  ضقن  دیوگب ، دناوتیم  مدرم  هب  غورد  دنزب ، دناوتیم  تمھت  دیوگب ، دناوتیم  عقاو  فالخ  دیوگب ، زیچ 

یراکم و نینموملاریما ، شور  رد  هک  تسا  نیا  مدرک ؛ رایتخا  اوقت  اب  مدرک ، باختنا  اوقت  اب  ار  تسایـس  نم  دیامرفیم : نینموملاریما  تسا . یروجنیا  دوبن ، اوقت  یتقو  دـنک .

. تسا هزیکاپ  درادن ؛ دوجو  اھزیچ  نیا  فیثک و  یاھراک  یرگهلیح و 

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 

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 

یربھر  / ١٣٨٩/١٢/١٩ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

مھ تسا ، عرـش  فالخ  مھ  تمرح ، کتھ  یاضف  دتفیب . قافتا  نیا  دیابن  تسا ؛ نآ  زا  عنام  مالـسا  هک  تسا  یئاھزیچ  نآ  زا  یکی  هعماج ، رد  تمرح  کتھ  تناھا و  یاضف 

مانشد یشاحف و  اھتناھا و  اھتمرح و  کتھ  زا  رود  اما  درادن ؛ یلاکشا  چیھ  تارج ، اب  دیاقع ، نایب  تفلاخم ، داقتنا ، تسا . یسایس  لقع  فالخ  مھ  تسا ، قالخا  فالخ 

شمارآ نیا  هب  جاـیتحا  زورما  هک  دزیریم -  مھ  هب  ار  هعماـج  مارآ  باـصعا  دـنکیم و  هتفـشآ  ار  اـضف  هکنیا  رب  هوـالع  راـک  نیا  دنلوئـسم . هنیمز  نیا  رد  مھ  هـمھ  اـھزیچ . نـیا  و 

رد هچ  تاعوبطم ، رد  هچ  دنـسیونیم ؛ ای  دننزیم ، فرح  ای  هک  یناسک  نآ  یهمھ  هب  دشاب  یمایپ  نیا  مھاوخیم  نم  دـنکیم . نیگمـشخ  ام  زا  مھ  ار  لاعتم  یادـخ  تسھ - 

کی ندرک ، موکحم  ار  طلغ  ینید  رکف  کی  ای  طلغ  یـسایس  رکف  کی  ندرک ، لالدتـسا  ندرک ، تفلاخم  تسین . یتسرد  راک  دـننکیم ، هک  یراک  دـننادب ، اھنیا  یهمھ  اھگالبو .

دیابن مینکیم ؛ یفن  عطاق  لماک و  روط  هب  ار  یمود  نیا  ام  تسا ؛ رگید  فرح  کی  یـسایس ، لقع  فالخ  عرـش و  فالخ  قالخا و  فالخ  رما  نیا  هب  ندـش  التبم  تسا ، فرح 

مھ یبوخ  نموم و  صالخااب و  نامدرم  کشالب  اھناوج  نیا  زا  یـضعب  منکیم . هیـصوت  اھناوج  هب  صوصخب  نم  دـننکیم . ار  راـک  نیا  یـضعب  هنافـساتم  دریگب . ماـجنا  راـک  نیا 

. تسا هفیظو  نیا  سکع  تسا ، هفیظو  فالخ  نیا  منکیم  ضرع  نم  هن ، تسا ؛ هفیظو  نیا  دننکیم  لایخ  اما  دنتسھ ،

ناریا  / ١٣٩١/١١/١٩ یمالسا  یروھمج  شترا  یئاوھ  یورین  نانکراک  زا  یعمج  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

تـسناوت دھاوخ  درک ، دنھاوخ  لابند  ار  نیا  هشیمھ  هللااشنا  دنداد و  ناشن  دوخ  نشور  هار  نیا  رد  هک  یایگداتـسیا  نیا  اب  خسار ، مزع  نیا  اب  تریـصب ، نیا  اب  ناریا  مدرم 

ظفح ار  نامدوخ  داحتا  هک  تسا  نیا  شھار  مینک ؛ ظفح  ار  تریصب  نیا  هک  تسا  نیا  شھار  دنناسرب . راختفا  یهلق  جوا  هب  ار  یمالسا  تما  هللااشنا  ار ، ناریا  تلم  طقف  هن 

نیلوئسم زا  یـضعب  زا  اھهنحـص  اھهصرع و  زا  یخرب  رد  دوشیم  هدید  هک  ییاھیقالخادب  نیا  دننک . ظفح  ار  روشک  حلاصم  روشک  نیلوئـسم  هک  تسا  نیا  شھار  مینک ؛

ممـصم تسا ، لد  کـی  تلم  راـنک . دـنراذگب  ار  اھیقالخادـب  نیا  دز -  مھاوخ  فرح  مدرم  اـب  هللااـشنا ؛ اھیقالخادـب  نیا  هب  تخادرپ  مھاوخ  هدـنیآ  رد  ـالاح  نم  هک  روشک - 

هب رمک  هک  یناسک  لباقم  رد  رابکتـسا ، لباقم  رد  نمـشد ، لباقم  رد  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  تلم  ناـیم  رد  نوگاـنوگ  لـئاسم  رد  مھ  یرظن  فـالتخا  رگا  تسا . لاـعف  تسا ،

. درادن دوجو  تلم  داحآ  نیب  تھج  نیا  رد  یفالتخا  چیھ  دنتسدمھ ؛ مھ  اب  تلم  داحآ  نیلوئسم و  یهمھ  دناهتسب ، ماظن  نیا  تلم و  نیا  ینکهشیر 

یقرش  / ١٣٩١/١١/٢٨ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

تحاران تھج  ود  زا  مھ  ریقح  یهدـنب  درک . تحاراـن  ار  ناـگبخن  مھ  درک ، تحاراـن  ار  تلم  مھ  دوب ؛ یبساـنمان  یهیـضق  دوب ، یدـب  یهیـضق  دـمآ ؛ شیپ  سلجم  رد  یاهیـضق 

تباث ماھتا  کی  دانتـسا  هب  هوق  کی  سیئر  بخ ، دـنکیم . رثات  ساسحا  ناسنا  مدرم ، یتحاران  رطاخ  هب  مھ  منکیم ؛ رثاـت  ساـسحا  اـیاضق  نیا  لـباقم  رد  مدوخ  مھ  مدـش :

، تسا نوناق  فالخ  مھ  تسا ، عرـش  فالخ  مھ  اھراک ، روجنیا  دوب ؛ یبسانمان  راک  نیا  دوب ، یدب  راک  نیا  درک ؛ مھتم  ار  رگید  یهوق  ود  هاگداد ، رد  یاهدـشن  حرطم  هدـشن و 

رد دننک ؛ یگدنز  یناور  تینما  رد  یناور و  شمارآ  رد  هک  تسا  نیا  مدرم  مھم  یساسا  قوقح  زا  یکی  تسا . مدرم  یـساسا  قوقح  عییـضت  مھ  تسا ، قالخا  فالخ  مھ 

هکنیا هب  دسرب  هچ  دـشیم ، مھ  تباث  رگا  یتح  دـنک ؛ مھتم  ار  نارگید  ناسنا  وا  رطاخ  هب  دوشیمن  تسا ، داسف  هب  مھتم  یدرف  کی  رگا  دـشاب . رارقرب  یقالخا  تینما  روشک 

تـسرد راک  نیا  دـنک ؛ مھتم  ار  هیئاضق  یهوق  ار ، سلجم  ار ، نارگید  دـیایب  ناسنا  رفن ، کی  ندرک  مھتم  دانتـسا  هب  هدـشن . یاهمکاحم  هتفرن ، یھاگداد  تسا ، هدـشن  تباث 

. تسین یمالسا  یروھمج  ماظن  یارب  یاهتسیاش  راک  راک ، نیا  منکیم . تحیصن  العف  هدنب  تسا . طلغ  راک  نیا  تسین ،

ىربھر  / ١٣٩٣/١٢/٢١ ناگربخ  سلجم  ىاضعا  رادید  رد  تانایب 

تـسا ادیپ  تسا ؛ اکیرمآ  ماظن  رد  یـسایس  قالخا  یـشاپورف  یاھهناشن  زا  دـنیبیم - ]  ] همان نیا  رد  ناسنا  اعقاو  ار  بلاطم  عاونا  هک  دنتـشون -  اھروتانـس  نیا  هک  یاهمان 

کی رد  یتلود  کی  هرخالاب  دندنبیاپ . ناشدوخ  تادھعت  هب  یللملانیب  یهتفریذپ  هدـش و  هتخانـش  تاررقم  قبط  ملاع  یاھتلود  یهمھ  نوچ  دنایـشاپورف ؛ راچد  اھنیا  اعقاو 

احیرـص روتانـس  نایاقآ  نیا  دننکیمن . دھعت  ضقن  تسا ؛ یقاب  دوخ  یاج  هب  دھعت  نآ  دیآیم ، یرگید  تلود  دوریم  تلود  نآ  دعب  دـنکیم ، یدـھعت  کی  تسا ، راک  رـس  یروشک 

یـشاپورف تیاھن  نیا  تسا ! نکیملناک  دنکیم  هک  یدھعت  ددنبیم و  امـش  اب  هک  یدادرارق  نیا  دش ، رانکرب  راک  زا  اکیرمآ  رد  تلود  نیا  هچنانچ  رگا  هک  دـندرک  مالعا  دنتـشادرب 

« يسایس قالخا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 3هاگياپ  هحفص 2 
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هک تسا  یاهدش  یشالتم  هاگتسد  هاگتسد  نآ  ینعی  تسین ؛ همادا  لباق  اعقاو  هک  تسا  یھاگتـسد  هاگتـسد  نآ  هک  تسا  نیا  یهدنھدناشن  تسا و  یـسایس  قالخا 

هب جایتحا  ام  بخ  تسیچ ! ام  نیناوق  دـنمھفب  هک  میھدـب  سرد  میھدـب ، دای  اھیناریا  هب  میھاوخیم  ام  دـنیوگیم  تقونآ  دـنکیم . هدـھاشم  نآ  رد  ناسنا  ار  اھزیچ  روجنیا 

نیلوئـسم ار  نیا  دـنراد . هگن  رد  تشپ  ار  یمالـسا  یروھمج  دـنناوتن  اھنآ  دـعب  هک  مینکب  لمع  یروجهچ  میدـلب  میـسرب ، مھ  یقفاوت  هب  هچنانچ  رگا  ام  میرادـن ؛ اـھنآ  سرد 

. تسا یشاپورف  یهدنھدناشن  اعقاو  نیا  دننکیم ؛ لمع  یروجنیا  اھنآ  اما  تسین  اھنآ  سرد  هب  جایتحا  دننکب ، لمع  یروج  هچ  هک  دندلب  یمالسا  یروھمج  ماظن 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٩۴ رھطم  مرح  رد  تانایب 

روج ود  ام  میدرکن ، دھع  ضقن  ام  میدوب ، دنبیاپ  یمالـسا  - یـسایس قالخا  تادھعت  هب  تارکاذم  نیا  رد  ام  میدوب ، دنبیاپ  یللملانیب  تادھعت  یهمھ  هب  تارکاذـم  نیا  رد  ام 

کی اھنآ  راتفر  دنداد ، ناشن  بلقت  دنداد ، ناشن  ارآ  رد  نولت  دندرک ، ینکشدھع  دنتسھ ، اھییاکیرمآ  ام  لباقم  فرط  لباقم و  یهطقن  میدادن ؛ جرخهب  نولت  ام  میدزن ، فرح 

 – اـکیرمآ ناـشلباقم –  فرط  هک  دـندوبن  تفتلم  زوـنھ  روـشک  یرکفنـشور  یهعوـمجم  نورد  رد  هک  مھ  یناـسک  نآ  تسا ؛ تربـع  یهیاـم  اـم  تلم  یارب  هک  تسا  یراـتفر 

. دھدیم ماجنا  دراد  هچ  ایند  رد  زورما  اکیرمآ  دنھجاوم و  یسک  هچ  اب  دنمھفب  تارکاذم و  نیا  هب  دننک  هاگن  تسا  بوخ  تسیک ،

یربھر  / ١٣٩٧/١٢/٢٣ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

رد هک  اھیـضعب  میدیدیم ، بالقنا  زا  لبق  مھ ، تازرابم  یهرود  رد  ام  یھاگ  تسا . اھنیا  تیاعر  مدـع  یعرـش و  دودـح  طباوض و  تیاعر  ثداوح ،] اب  هھجاوم  رد   ] هناگود کی 

دینک ضرف  الثم  الاح  فدھ ؛ یارب  هزرابم ، یارب  مینکیم  راک  میراد  اقآ  دـنتفگیم  دـندادیمن . تیمھا  ار  اھنیا  دـننام  یعرـش و  لئاسم  زا  یلیخ  دـندوب ، لاعف  یلیخ  هزرابم  راک 

کی نیا  بخ ، تشادن . تیمھا  یلیخ  ناشیارب  دمآیم ، شیپ  هچنانچ  رگا  مھ  اھزیچ  نیا  زا  تبیغ و  تمھت و  دـشن ؛ مھ  هلئـسم  نالف  ای  دـشن ؛ دـشن ، مھ  تقو  لوا  زامن 

هچ ( ١ (؛ برعلا یھدا  تنکل  ٰیقتلا  ـال  ول  دومرف : هدـش  لـقن  هک  روط  نآ  نینموملاریما  دـنک . هظحـالم  ار  اوقت  ناـسنا  هک  تسا  نیا  مھ  دروخرب  روج  کـی  تسا ، دروخرب  روج 

. دریگیم ار  اھراک  زا  یضعب  یولج  یھاگ  اوقت  بخ  اما  رتشوھاب ؟ رتگنرز و  رتهاگآ و  رتیھاد و  نینموملاریما  زا  یسک 

« : یسایس قالخا   » هژاودیلک اب  طبترم  تالاقم 

حتفم  /   ٠١/١٣٨٧/٠۴ یداھدمحم  هدنسیون :   / ( هلآ هیلع و  تاولص هللا  ) ربمایپ راتفر  رد  یسایس  قالخا 

یسایس  /  /  ١٣٨٢/٠٨/٢٩ هقف  دعاوق  یسایس و  قالخا 

یتعیرش  /   ١٣٨٢/٠٨/٢٩ هللاحور  هدنسیون :  یسایس /  هقف  دعاوق  یسایس و  قالخا 

« يسایس قالخا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

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