
نارادساپ  / ٠٩/٢۴/١٣٧۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تینما و ناریا  هک  یزور  نآ  تسوا . روشک  وا و  هب  سراف ، جیلخ  ساسح  هقطنم  ماوق  نیرتشیب  هک  تسا  یتلم  ناریا  تلم  دنـشاب . هتخانـش  بوخ  ار  ناریا  تلم  دـیاب  اھنیا 

هک نیا  رگم  دید . دھاوخ  شمارآ  یور  هقطنم  دوب -  دھاوخ  مھ  هدنیآ  رد  هللااشنا  تسا و  روطنیمھ  تسا و  هدوب  روط  نیمھ  هللادـمحب  هک  نیا  امک  دـشاب -  هتـشاد  شمارآ 

نانمـشد رب  هقطنم  هک  دننادب  دنھد ، رارق  ضرعت  دروم  ار  ناریا  تلم  دنھاوخب  هچنانچ  اما  درادـن ؛ یطبر  ام  هب  هک  رگید  یاھاج  رد  دـننک . تسرد  رـسدرد  ناشدوخ  یارب  اھنآ 

. دش دھاوخ  رتتخس  اھنآ  یارب  عضو  بتارم  هب  دش . دھاوخ  رتنما  ان  بتارم  هب  دناهتسشن ، یاهشیش  یاھهناخ  رد  هک  یناسک  رب  صوصخب  ناریا ، تلم 

ماظن کی  ندروآ  مھارف  هار  زا  تسا  تراـبع  شھار  تسا . ینـشور  هار  مھ  وا  هار  تسا . هللایلع  لـکوتم  یکتم و  هک  تسا  یتلم  تسا ؛ عاجـش  گرزب و  یتلم  ناریا  تلم 

هللااشنا دوب و  هوسا  هنومن و  وگلا و  رگید ، یاھتلم  یارب  تلم  نیا  عاـفد  دوش . وگلا  رگید  یاـھتلم  یارب  اـت  روشک ، نیا  دارفا  یارب  ناـما  نما و  داـبآ ، هفرم ، ملاـس ، یناـسنا 

تسوگلا رگید  یاھتلم  یارب  روشک  نیا  یگدنزاس  مھ  زورما  دننک . عافد  ناشدوخ  زا  دنناوتب  تسا ، مزال  هک  یتقو  نآ  ناملسم ، یاھتلم  دنشاب و  هتفرگ  سرد  نآ  زا  نارگید 

. دنوش زاینیب  دننک و  انغتسا  ساسحا  نارگید  زا  دنزاسب . ار  ناشروشک  دنوش و  دوخ  هب  یکتم  دنریگب . سرد  نآ  زا  دیاب  و 

دـض شخب و  شمارآ  یروضح  دنکیم ، ادیپ  روضح  هک  اج  رھ  نوگانوگ ،  لئاسم  رد  هللادمحب  ناریا  تلم  تسا . روط  نیمھ  زین  شناگیاسمھ  دوخ و  یارب  ناریا  تینما  داجیا 

. تسا یھلا  تالـضفت  زا  مھ  نیا  هک  دـننکیم -  ناریا  تلم  تلود و  هب  اھتلم  اھتلود و  هللادـمحب  هک  یدامتعا  تسا -  هدوب  روط  نیمھ  میدـش ، دراو  هک  اجرھ  تسا . جنـشت 

. تسوا نشور  هار  مھ  نیا  تسادخ . هب  دامتعا  لکوت و  رطاخ  هب  نیا  تسوگلا . رگید  یاھتلود  اھتلم و  یارب  اھنیا 

ناریا  / ١٢/٠۵/١٣٧۶ یمالسا  یروھمجتسایر  یهرود  نیمتفھ  ذیفنت  مکح  نتم 

ای نینوخ ، یاھیریگرد  راچد  ای  اھتلم  رتشیب  هک  ینونک  یایند  رد  هک  میاسیم  یھلا  تردق  تمظع و  هاگرد  رب  عوضخ  شیاتس و  یهھبج  میوگیم و  ساپـس  ار  گرزب  یادخ 

اب ناریا  تلم  دـننآ ، بلط  ایند  یاسور  یـسایس و  بازحا  ور  هلابند  ای  تاـغیلبت و  یاـھیرگاوغا  یهتفیرف  اـی  روتاـتکید ، ماـکح  گـنچ  رد  اـی  هناـھاوخدوخ ، تاـفالتخا  مرگرس 

تینما و رد  یروھمج  تسایر  تاباختنا  دروآ . هنحـص  هب  ار  دوخ  یـسایس  ینالقع و  دشر  رگید  راب  کی  هدـننکهریخ ، یتمھ  روش و  اب  و  نامیا ، زا  هتـساخرب  خـسار و  یمزع 

اب هک  نانمـشد  یهدـش  باسح  شالت  مغر  هب  درک و  لمع  شریبک  ماما  نادواج  تیـصو  هب  رگید  راب  کی  ناریا  تلم  دـش . رازگرب  ریظنمک  یھوکـش  اب  لماک و  شمارآ  مظن و 

روضح اب  ار  تاباختنا  یهنحـص  دـنزادنیب ، هلـصاف  شایھلا  یبالقنا و  ماظن  اب  وا  ناـیم  دـننک و  یھت  تلم  زا  ار  تسایـس  راـک و  یهنحـص  دنتـساوخیم  نوگاـنوگ  یاھدـنفرت 

. درک باختنا  هدارا و  روعش و  روش و  زا  راشرس  دوخ ، کرابم 

رطف  / ١٣٧٨/١٠/١٨ دیع  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

، تسا هدرک  راک  بوخ  سکرھ  دـناهتفر . دـناهدمآ و  سلجم  نیا  رد  یفلتخم  یاھھورگ  یاهرود ، رھ  رد  میاهتـشاد . یمالـسا  یاروش  سلجم  تاباختنا  هرود  جـنپ  زورما  ات  اـم 

تلم یارب  تسا ، هتشذگ  هک  یتاباختنا  هرود  جنپ  نیا  دنک . گرزب  یادخ  هب  ییوگخساپ  هدامآ  ار  دوخ  دیاب  دشاب ، هدرک  یھاتوک  یسک  رگا  تسا و  ظوفحم  ادخ  شیپ  وا  رجا 

لاس تسیب  دوشیم ! ماجنا  یزیرنوخ  اب  یھاگ  یریگرد و  اب  اوعد ، نایم  رد  عزانت ، یاـھطیحم  رد  جنـشتم ، یاـھطیحم  رد  تاـباختنا  اـیند ، رد  تسا . هدوب  راـختفا  هیاـم  اـم 

هب مھ  راب  نیا  دریگیم . تروص  شمارآ  اب  تناتم و  اب  تمالـس ، اـب  یمالـسا -  یاروش  سلجم  تاـباختنا  هلمج  زا  فلتخم -  یاھـشخب  رد  مدرم  روشرپ  تاـباختنا  هک  تسا 

هناتـسآ رد  هک  تسا  راک  رد  ییاھتـسد  ـالامتحا  هتبلا  تفرگ . دـھاوخ  تروص  یناـگمھ  تکرـش  شرتسگ  اـب  مدرم و  روعـش  روش و  اـب  شمارآ ، اـب  یتاـباختنا  راـگدرورپ  لـضف 

، اھتـسد نیا  دـنک . یعونـصم  یزاـسنارحب  ینھذ و  یرکف و  جنـشت  طـیحم  دروآ ، دوـجوهب  مھ  یلمع  جنـشت  دـناوتن  رگا  دـنک ؛ جنـشتم  طـیحم  ار  روـشک  طـیحم  تاـباختنا ،

. تسھ هللادمحب  دشاب و  رایشھ  دیاب  ناریا  تلم  دننئاخ . یاھتسد  هناگیب و  یاھتسد  دنتسین ؛ اھیدوخ  یاھتسد  دنتسین ؛ یمودخ  یاھتسد 

مدرم  / ١٣٧٨/١١/١٣ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

شمارآ و تناتم و  دـشابن ؛ جنـشت  اما  دـشاب ، طاشن  روش و  ینعی  دـشاب ؛ نیتم  مارآ و  مھ  دـشاب ، طاشن  اب  هدـنز و  روش و  رپ  مھ  هک  دریگ  ماجنا  ییاضف  رد  دـیاب  تاـباختنا 

هب تبـسن  ار  مدرم  اـی  دـنک ، لـمع  نیا  سکع  سکرھ  تسا ؛ هدرک  تمدـخ  دـنک ، لـمع  روـطنیا  سکرھ  تسا . تاـباختنا  بوـلطم  یاـضف  نـیا  دـشاب . رارقتـسا  ناـنیمطا و 

تنایخ دروایب ، نوریب  شمارآ  زا  دنک و  بھتلم  نیغورد  یاھیریگرد  ینزتمھت و  ینکارپهعیاش و  اب  ار  اضف  ای  دـنک ، دـیماان  تاباختنا  جـیاتن  زا  ار  اھنآ  ای  دـنک ، نیبدـب  تاباختنا 

. دننادب همھ  ار  نیا  دشاب ؛ دھاوخیم  سکرھ  تسا ؛ هدرک 

مدرم  / ١٣٧٨/١١/١٣ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

مھ دشاب ، طاشن  اب  هدنز و  روش و  رپ  مھ  هک  دریگ  ماجنا  ییاضف  رد  دیاب  تاباختنا  هک  تسا  نیا  تسا ، مھم  هچنآ  یـسایس ، یاھتیـصخش  اھهرھچ و  مدرم و  داحآ  دروم  رد 

لمع روطنیا  سکرھ  تسا . تاباختنا  بولطم  یاضف  نیا  دشاب . رارقتـسا  نانیمطا و  شمارآ و  تناتم و  دشابن ؛ جنـشت  اما  دشاب ، طاشن  روش و  ینعی  دـشاب ؛ نیتم  مارآ و 

ینکارپهعیاش و اب  ار  اضف  ای  دـنک ، دـیماان  تاباختنا  جـیاتن  زا  ار  اھنآ  ای  دـنک ، نیبدـب  تاباختنا  هب  تبـسن  ار  مدرم  ای  دـنک ، لمع  نیا  سکع  سکرھ  تسا ؛ هدرک  تمدـخ  دـنک ،

دننادب . همھ  ار  نیا  دشاب ؛ دھاوخیم  سکرھ  تسا ؛ هدرک  تنایخ  دروایب ، نوریب  شمارآ  زا  دنک و  بھتلم  نیغورد  یاھیریگرد  ینزتمھت و 

روش اب  طاشن و  اب  ار  اضف  هک  تسا  یـسک  نآ  هاوخریخ  دنـسانشیم . ار  دوخ  ناھاوخدب  ناھاوخریخ و  نانمـشد و  ناتـسود و  ایاضق ، نیا  رد  دننکیم و  هاگن  تقد  اب  مدرم 

زا تاباختنا ، نیا  هللااشنا  دـننک . تکرـش  تاباختنا  رد  دـنیایب و  مدرم  اـت  دـنکیم  هداـمآ  تاـباختنا  یارب  ار  اـضف  دوخ ، شخبشمارآ  یاـھفرح  اـب  لاـح  نیع  رد  درادیم و  هگن 

دعب دنک ، نیبدب  ار  مدرم  هک  دنزیم  شین  الوا  هک  تسا  یـسک  لددب  هاوخدب و  مدآ  دنـشاب . رتشیب  ناگدننک  تکرـش  دادـعت  دـشاب و  رتروشرپ  رتالاب و  مھ  یلبق  یاھتاباختنا 

هشیمھ هک  دنتسھ  نیا  رادفرط  یضعب  تسا . دب  رایسب  اھنیا  دنکیم ؛ تسرد  یـسایس  جنـشت  یاضف  ینیبدب و  یاضف  تمھت ، یاضف  ینعی  دنکیم ؛ بھتلم  ار  اضف  مھ 

اب داحتا ، اب  دراد ، هک  ییوزرآ  رھ  دـھاوخیم و  هچرھ  تلم  کی  دـسریمن . ییاج  هب  دوخ ، نیب  یاوعد  هیاس  رد  تلم  کی  دـشاب !؟ اوعد  دـیاب  ارچ  دـشاب ! هتـشاد  دوجو  اوعد 

هیلع امئاد  دننکب و  مھ  زا  هنیک  زا  رپ  ار  اھلد  دننک ؛ دب  مھ  اب  ار  اھلد  هک  تسا  نیا  ناشـشالت  همھ  یـضعب  ارچ  دسریم . اھوزرآ  نآ  هب  یتسدمھ ، اب  یلدـمھ و  اب  تدـحو ،

یلاـخ تقادـص  تناـما و  افـص و  زا  قیاـقح و  زا  ناشتـسد  هکنیا  زج  دـیآیم ، تسدهب  ماـظن  هدـنیآ و  تلم و  تکلمم و  یارب  یزیچ  هچ  دـنروآ !؟ دوـجوهب  تمھت  وـج  رگیدـکی 

هفیظو دنربب ؛ شیپ  روشرپ  طاشنرپ و  یلدمھ  تمـس  هب  ار  روشک  یاضف  دیاب  دنـسیونیم ! یروطنیا  دـننزیم ؛ فرح  یروطنیا  دنـشاب ؛ هتفگ  یزیچ  دـنھاوخیم  تسا !؟

. تسا همھ 

مدرم  / ١٣٧٨/١٢/١١ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

اب هارمھ  مارآ و  تاباختنا  کی  تسیب و  نونکات  بالقنا  لوا  زا  هک  ناـمدوخ  اـم  دـیاش  داد . ماـجنا  شمارآ  لـماک و  تینما  اـب  تلم  نیا  ار  تاـباختنا  نیا  هک  تسا  نیا  رگید  هتکن 

رد یار و  یاھقودنـص  یاپ  یتاباختنا ، روطنیا  یارب  ایند  یاھروشک  زا  یلیخ  رد  هک  دینادب  نم ! نازیزع  تسا ! گرزب  ردـقچ  تمعن  نیا  هک  مینادـن  تسرد  میاهتـشاد ، تینما 

یماگنھ رد  هک  تسا  یتلم  تلم ، نیا  دنـسریم . لتق  هب  یاهئیرب  سوفن  ددرگیم و  دراو  اھهمدـص  دوشیم ؛ داجیا  اھنارحب  دریگیمرد ؛ اھعازن  یتاـغیلبت ، یاھـشکمشک 

اب تینما ، اب  روطنیا  تسا ، نایم  رد  یلم  حلاصم  یاپ  هک  اجنآ  تسا و  هداد  ناشن  تعاجـش  نمـشد -  لباقم  رد  دربن ، یاھنادیم  رد  ینعی  داد -  ناشن  تعاجـش  دـیاب  هک 

. دننک رکشت  مدرم  زا  مھ  تھج  نیا  زا  دیاب  نالووسم  دیناسر . ماجنا  هب  ار  گرزب  راک  نیا  تناتم  اب  شمارآ و 

« يسایس شمارآ   » 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 7هاگياپ  هحفص 1 
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داجیا ناشیسوساج ، یاھسیورس  رد  رابکتسا  یریگمیمصت  زکارم  لفاحم و  یاھفدھ  زا  یکی  دندنسپیمن . ار  ام  تینما  شمارآ و  نیا  نانمشد  هک  منک  ضرع  امش  هب  نم 

هک دـش  هظحالم  لاسما  ناتـسبات  رد  هک  نانچمھ  دـمھفیم ؛ ناـسنا  دـنتفرگ ، هجیتن  یتقو  دوش و  اـشفا  ناـشیاھهشقن  دـنراذگیمن  هتبلا  تسا . روشک  نیا  رد  ینمااـن 

دعب ییاکیرما  لووسم  نایماظن  زا  یکی  مھ  الاح  دش . ملسم  ناشیارب  دندیمھف و  ار  نیا  نالووسم  دعب  تسا ؛ هدوب  روشک  رد  یزاسنارحب  بوشآ و  ددصرد  هنوگچ  نمشد 

رد یاهشقن  دنراد ؛ نیتسآ  رد  یزیچ  هک  دوشیم  مولعم  دش ! دھاوخ  ینماان  نارحب و  ناریا  رد  هدنیآ  هام  هس  ود ، رد  هک  دیوگیم  زاب  تمظع ، اب  هوکـشاب و  تاباختنا  نیا  زا 

ناشنویـسایس تسا . هداد  زورب  نایب  نیا  اب  ار  نیا  هک  هدرک  یلقعیب  یفرحرپ و  ییاکیرما ، یماظن  لووسم  درف  نیا  هتبلا  دیـشاب . رایـشوھ  رادیب و  زیزع ! تلم  دنراد ؛ رس 

. تساھنآ مشچ  رد  یراخ  تلم ، نیا  تینما  دنراد . یاهشقن  اھنیا  هک  دوشیم  صخشم  اما  دوش ؛ مولعم  دنراذگیمن  دنیوگیمن و 

دنچ رھ  اکیرما  رد  دننکیم . راکهچ  ناناوج  ییاپورا  یاھروشک  رد  دینیبب  امش  دننکیم ؟ هچ  ایند  رگید  یاھاج  رد  ناناوج  دنتسھ . ام  ناناوج  روشک ، نیا  رد  یگرزب  تیرثکا 

سلجم رد  دنـشکیم ؛ مدآ  ناوتـسر  رد  دنـشکیم ؛ ار  ناـناوج  هسردـم  رد  نشور  زور  دـسریم ؛ شوـگ  هب  مدرم  یندـم و  عماـجم  لـخاد  یاـھینماان  زا  ربـخ  راـب  کـی  تـقو 

هیاپ ینماان ، هک  دننادیم  دننک ! لمحت  ار  نیا  دـنناوتیمن  اما  تسا ؛ رارقرب  شمارآ  تینما و  اجنیا  تسین . اھربخ  نیا  ام  روشک  رد  هک  دـننیبیم  دنـشکیم ! مدآ  ینامھیم 

نالووسم تلم و  نیا  هک  دـننادب  نانمـشد  هتبلا  دنـشاب . رایـشوھ  دـیاب  مدرم  اما  دـننکیم ؛ یحارط  شیارب  مھ  انیقی  دنتـسھ ؛ نآ  یوزرآ  رد  دـنکیم ؛ لزلزتم  ار  ماظن  کـی 

دننکن نامگ  درک . دھاوخ  لمع  تردق  اب  ناناوج ، نیا  تینما  مدرم و  تینما  زا  یرادساپ  یارب  یمالسا  ماظن  دننیـشنیمن . تکاس  بوشآ ، یزاسنارحب و  لباقم  رد  روشک ،

اـشامت دتـسیاب و  مھ  یمالـسا  ماظن  دنراذگب و  ینماان  دابدنت  ضرعم  رد  ار  مدرم  نیا  نادنزرف  هانگیب و  ناناوج  نیا  دـنیایب و  مدرم  لخاد  رد  هک  دـش  دـھاوخ  هداد  هزاجا  هک 

نیا دننادب  دننک ، ذوفن  ماظن  نیا  ناکرا  رد  تسناوت  دنھاوخ  روشک  نیا  رد  جنـشت  ینماان و  داجیا  اب  هک  دـننکیم  لایخ  نانمـشد  رگا  تسا !؟ نکمم  یزیچ  نینچ  رگم  دـنک ؛

. درب دنھاوخ  روگ  هب  ار  وزرآ 

نارھت  / ١٣٧٩/٠٢/٠١ گرزب  یالصم  رد  ناناوج  اب  رادید  رد  تانایب 

شیپ رد  تاعوبطم  زا  یـضعب  زورما  هک  تسا  یتاعوبطم  مزیناتالراش  عون  کـی  نیا  دنتـسین ! روطنیا  مھ  یبرغ  تاـعوبطم  تسیک ؟! تساـجک و  اـھنیا  لدـم  منادیمن  نم 

؛ دننکیم اشفا  دنـسیونیم و  دنک ، یدزد  یروھمج  سیئر  یتح  یریزو ، یلووسم ، رگا  تسا ، یراگنهمانزور  لدم  ام  یاھهمانزور  زا  یـضعب  یارب  هک  ییایند  رد  دـناهتفرگ !

. دننکیمن هلمح  یراذگنوناق  سلجم  هب  دننکیمن ؛ هلمح  روشک  یـساسا  نوناق  هب  اما  دنیوگیم ؛ دننزیم و  رتیت  دنک ، یراوخهوشر  رگا  دـننکیم ؛ اشفا  دـنک ، تیانج  رگا 

رتولج مدـق  مھ  اھـشور  نیا  یلـصا  ناـبحاص  زا  اـھنیا  دـنزادنایمن . هار  یزاـب  یچوھ  نوناـق ، کـی  لاـبق  رد  اـما  دـننک ؛ لـیلحت  دـننک ، داـقتنا  بوـصم  نیناوـق  زا  تسا  نکمم 

! هدش ییامنتشرد  کچوک ، یایاضق  تناھا ؛ دروم  روشک ، یلصا  یاھتسایس  تناھا ؛ دروم  یساسا ، نوناق  دناهتشاذگ !

سکچیھ هداد ، ماجنا  یـسک  هچ  ار  هثداح  نیا  هکنیا  زا  زونھ  تسین ؛ تسد  رد  یعالطا  چـیھ  زونھ  دـتفایم . قافتا  یرورت  دـنکیم ! رپ  ار  اضف  تمھت  وج  یاهثداح ، رھ  رد 

!؟ تسیچ اھراک  نیا  زا  فدھ  دننکیم ! مھتم  ار  تیناحور  دننکیم ؛ مھتم  ار  جیـسب  دـننکیم ؛ مھتم  ار  هاپـس  دـننزیم ؛ رتیت  همانزور  رد  هک  دـینیبیم  اما  درادـن ؛ یخنرس 

گنج کی  راچد  روشک  هک  یزور  تسا . بلطناجیھ  ناوج  تسا ؛ یژرنا  زا  راشرـس  ناوج  هک  مدرک  ضرع  امـش  هب  متبحـص  لوا  شخب  رد  نم  دـندب !؟ ردـقنیا  جیـسب  اب  ارچ 

زا رتھب  یزیچ  هچ  ناـناوج ، یبلط  ناـجیھ  ملاـس  یاـضرا  یارب  تسا ، حلـص  شمارآ و  رد  روشک  هک  یتقو  دـنوریم . نادـیم  هب  تبغر  لـیم و  اـب  ناـناوج  دـشاب ، هناحلـسم 

راکهب دوش ، عقاو  دیفم  روشک  یارب  دناوتیم  هک  یھار  رد  ملاس ، هار  رد  ینامیا ، هار  رد  هدنزاس ، هار  رد  دشاب  انب  رگا  ناوج ، بلط  ناجیھ  حور  دوب . ماما  راکتبا  نیا  جیسب ؟

!؟ دنربیم لاوس  ریز  ار  جیسب  ردقنیا  ارچ  دننمـشد !؟ هچ  اب  دننکیم !؟ ینمـشد  جیـسب  اب  ردقنیا  ارچ  تسا ؟ جیـسب  نامزاس  زا  رتنئمطم  رتمھم و  ینامزاس  هچ  دتفیب ،

. دنکیم المرب  ار  ینطاب  یاھهزیگنا  نآ  هک  تساھنیا 

یـالبال رد  اـما  دـننکیم -  هرادا  هک  یناـسک  هچ  دـننزیم ، ملق  هک  یناـسک  هچ  دـنراک -  لوغـشم  ینموم  بوخ و  یاـھمدآ  تاـعوبطم ، نیا  زا  یرایـسب  رد  هک  منادیم  نم 

یزاسهرھچ اھینکارپ ، سای  اھندرک ، دـیما  ان  یمومع ، راکفا  شیوشت  اھینیرفآ ، جنـشت  اھینکفافالتخا ، اـھینکفاهقرفت ، منیبیم : ار  اھیبانبهللادـبع »  » تشگنا رثا  اـھنیمھ 

. دنکیم اوسر  لاعتم  یادخ  دیسر ؛ دھاوخن  مھ  ییاج  هب  اھراک  نیا  هتبلا  زوسلد ! صلخم و  نموم و  دیفم و  رصانع  نتخادنا  رظن  زا  نمشد ، دیرم  هتسباو و  رصانع 

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

اھرکف اھلد و  بارطضا  شیوشت و  یگتسدود و  اشنم  هتساوخن  یادخ  ای  و  یمومع ، دامتعا  شمارآ و  یلم و  قافو  رھظم  همشچرس و  دناوتیم  یمالـسا  یاروش  سلجم 

رب ار  شمارآ  طاشن و  دیما و  دوخ ، راتفگ  شنم و  اب  هک  تسا  نآ  دناهداتـسرف ، سلجم  هب  ار  نانآ  هک  یمدرم  هب  مرتحم  ناگدنیامن  یهیدـھ  نیرتدـقن  نیرتسوسحم و  دوش .

. دننک میظنت  فاصنا ، لمحت و  تحامس و  زا  راشرس  ملاس و  یسایس  راتفر  زا  ییوگلا  نوچمھ  ار  دوخ  یاھقطن  اھراتفگ و  دنزاس و  مکاح  روشک  یمومع  یاضف 

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

دروآ و یار  شمارآ  تـینما و  تیفاـع و  اـب  تمالــسهب و  مدرم ، تیرثـکا  باـختنا  اـب  سک  رھ  یریگیار ، یادرف  رد  هللااـشنا  هـک  تـسا  رتـمھم  هـمھ  زا  زیچ  ود  اـھنیا  ناـیم  رد 

عفر روشک -  رد  انغ  داجیا  یداصتقا و  شیاشگ  زا  تسا  ترابع  زیچ  ود  نیا  زا  یکی  دھدب : تیمھا  زیچ  ود  نیا  هب  دیاب  اھیزیرهمانرب  رد  دش ، روشک  نیا  ینوناق  روھمجسیئر 

. ینید گنھرف  اقترا  یرگید  یداصتقا -  روما  حالصا  تالکشم و 

یناگرزاب  / ١٠/١٣٨٠/٠۴ عیانص و  یاھهناخترازو  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

هلاس ود  تسیب و  هرود  زا  شیب  زورما  میاهدرک -  هیکت  نآ  یور  رب  اررکم  ام  هک  داصتقا -  هلاسم  تسا . روشک  داـصتقا  ناراکردـناتسد  زا  یھجوت  لـباق  هعومجم  امـش ، عمج 

روشک یزرا  ریاخذ  تسا ؛ رارقرب  روشک  رد  یـسایس  رارقتـسا  شمارآ و  میرادـن ؛ گنج  دراد -  دوجو  زورما  هک  یتاـناکما  رطاـخ  هب  فرط  کـی  زا  تسا . تیمھا  زئاـح  هتـشذگ 

تروص هب  ار  یداصتقا  فلتخم  یاھـشور  ماسقا  عاونا و  نوچ  دنراد ؛ یناوارف  یاھهبرجت  روشک  نالووسم  دراد و  دوجو  روشک  زاین  ردق  هب  راک  یورین  تسا ؛ هبانتعم  هللادـمحب 

. تسا هدرک  افج  دنکن ، هدافتسا  تلود  کی  تاناکما  هنوگنیا  زا  نالووسم ، زا  یاهعومجم  رگا  دناهدرک -  هبرجت  لاس  دنچ  نیا  رد  اطخ  نومزآ و 

هعمجزامن  / ١٣٨١/٠١/١۶ یاھهبطخ  رد  تانایب 

، یصخش ای  یسایس  یاھهزیگنا  اب  دارفا ، لد  رد  هک  هاگنآ  دوشیم . تشھب  یاضف  هعماج ، یاضف  تسھ ، تبحم  نظنسح و  تفوطع و  محرت و  رگیدکی  هب  تبسن  مدرم 

هتـشاد تشذگ  رگیدـکی  هب  تبـسن  مینک ، کمک  مھ  هب  مینک ، یراکمھ  مھ  اب  دوشیم . خـلت  کیرات و  ییاضف  هعماج  یاضف  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  نظوس  یلددـب و  هنیک ،

یاھخرچ نتخادنا  هار  یگدنزاس و  یارب  تسا ؛ رـضم  هشیمھ  هکلب  دنکیم ، دـیدھت  ار  ام  نمـشد  هک  زورما  طقف  هن  تسا . رابنایز  روشک  یارب  یـسایس  تالداجم  میـشاب .

. تسا روشک  ررـض  هب  اـھنیا  دـننک ، موھوم  هلاـسم  کـی  هب  هجوتم  ار  یمومع  راـکفا  دـننک و  تسرد  یدـیدج  هلاـسم  یوحن  هب  یزور  رھ  اھیـضعب  رگا  تسا . رـضم  یداـصتقا 

تبسن ار  اھلد  اھنھذ و  دنھد ؛ رارق  تفوطع  تبحم و  یاضف  ار ، اضف  دنریگب  میمـصت  اھرادنوبیرت ، اھرادربنم و  نویـسایس ، ناگدنـسیون ، ناگدنیوگ ، صوصخب  همھ ، لاسما 

یـساسا مھم و  یاھراک  همھ  دراد ؛ راک  سلجم  دراد ، راک  هییاضق  هاگتـسد  دراد ، راک  تلود  دـنراد ، راک  نیلووسم  میراد . دایز  راک  تکلمم  نیا  رد  دـننکن ؛ کیرحت  رگیدـکی  هب 

ام نکمم . تسا  یراک  نیا  نکمم ؛ تسا  یراک  نیا  میناسرب و  تداعـس  نما و  لزنمرـس  هب  ار  روشک  میناوتب  ات  مینک  شالت  دوجو  همھ  اـب  ناوت و  همھ  اـب  دـیاب  همھ  دـنراد ؛

ناشن فلتخم  یاھنادـیم  رد  ار  نیا  تسا و  هنوگنیا  ام  تلم  میراد ؛ تمھ  مزع و  میراد ، نامیا  ام  میتسھ ، ناـمدوخ  ناـیم  رد  تردـق  ناوارف  رـصانع  یاراد  گرزب ، تلم  کـی 

ار نامیاھراک  میتسناوتیم  نیا  زا  رتھب  نیا و  زا  رتدوز  یلیخ  دیاب  ام  دنراد . ییاراک  صالخا و  هقالع و  ام  نیلووسم  دـنراد ؛ راکتبا  دادعتـسا و  شوھ و  ام  ناناوج  تسا . هداد 

هب ار  کمک  نیا  مینک ، ظفح  ار  شمارآ  نیا  یعامتجا . ظاحل  زا  یـسایس و  ظاحل  زا  هعماج  یاـضف  شمارآ  زا  تسا  تراـبع  دـنکیم  کـمک  رما  نیا  هب  هک  هچنآ  میزادـنیب . هار 

« يسایس شمارآ   » 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 7هاگياپ  هحفص 2 
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. تساوقت نآ  قادـصم  نیا  مینک ؛ هشیپ  ار  یھلا  یاوقت  مدرک  ضرع  مضیارع  ردـص  رد  هک  تسا  ییاوقت  ناـمھ  زا  یقادـصم  نیا  تسا و  دوـخ  هب  کـمک  نیا  مینکب ، ناـمدوخ 

هداد رارق  یـساسح  هاگآ و  تلم  ار  ام  تلم  هک  مینکیم  رکـش  ار  ادـخ  تسا . هدرک  ینارون  دوخ  یایلوا  فرعم  اب  دوخ و  تفرعم  اـب  ار  اـم  تلم  لد  هک  مینکیم  رکـش  ار  ادـخ 

زا دربیم . الاب  ار  تلم  یریگمیمـصت  تردـق  نیا ، تسین . توافتیب  یناھج  ثداوح  هب  تبـسن  دـمھفیم و  ار  لئاسم  تسا ؛ حرطم  وا  یارب  یناھج  مھم  لـئاسم  هک  تسا 

. مینک هدافتسا  یتسیاب  گرزب  یاھتصرف  نیا 

روشک  / ١٣٨٢/١٠/٢٢ رسارس  نارادناتسا  رادید  رد  تانایب 

تـسا نکمم  تسا . هدرک  ار  راک  نیا  نویزیولت  ویدار و  دییوگیم  دـبال  تسا . هدـش  جنـشت  مدـع  غیلبت  هدیـسر ، نابھگن  یاروش  هب  عوضوم  هک  الاح  دـنتفگ  نایاقآ  زا  یـضعب 

زا یاهدع  هک  دینکن  شومارف  اما  دننادیم ؛ مھ  اھیلیخ  دـینادب و  ار  نیا  همھ  متـسین ؛ مھ  نویزیولت  ویدار و  عفادـم  لیکو  هدـنب  یلو  دـشاب ؛ دراو  نویزیولت  ویدار و  هب  لاکـشا 

جنشت هک  میوگیم  امش  هب  مھ  نم  دوش . جنشت  ادابم  دنیوگب  یناسک  دیاب  مھ  فرط  نآ  زا  دوشیم ، جنشت  هب  دیدھت  یتقو  هلب ؛ دننکیم . جنشت  هب  دیدھت  شیپ  یدنچ 

اھیلیخ دینک . رازگرب  یوق  ملاس و  بوخ ، اعقاو  ار  تاباختنا  دـیناوتب  ات  دیـشاب  تینما  شمارآ و  بقارم  ناتـسا  رد  هک  تسا  نیا  امـش  لوا  هفیظو  تسا . لوبق  لباقریغ  یلکهب 

. دینک هلباقم  هیضق  نیا  اب  دیاب  امش  هک  تسین  یکش  هتبلا  دننک . جنشت  لاجنج و  هکنیا  یارب  دناهناھب ، رظتنم  هک  دنتسھ 

هعمجزامن  / ١٣٨٣/٠٨/١۵ یاھهبطخ  رد  تانایب 

. تساھنآ لام  فرح  دندرک . راوخـشن  رارکت و  ار  اھنآ  یاھفرح  نامھ  لخاد  رد  مھ  لقعیب  ییهدع  دـش ! هداد  هناگود  تیمکاح  راعـش  هک  دیدینـش  ریخا  لاس  ود  یکی  نیا  رد 

بولطمان زیچ  هناگود  تیمکاح  تسا . هناگود  تیمکاح  یانعم  نیا  دنشاب ؛ هتشاد  اوعد  مھ  اب  روشک  یاسور  روشک ، یلوصا  یـساسا و  لئاسم  رد  ینعی  هناگود  تیمکاح 

قئالـس و نوگاـنوگ و  لـئاسم  یهمھ  رد  تقو  چـیھ  روـشک  نـالووسم  هک  تسادـیپ  تساـھنآ . لاـم  نیا  دـنداد ! راعـش  ار  نـیا  اھیـضعب  اـما  تـسا ؛ کـلھم  مـس  رـضم و  و 

اما دشاب ؛ روشک  ناکرا  همھ ی  رب  طلسم  اھهنیمز  همھ ی  رد  هدیقع  کی  رکف و  کی  هک  تسین  نکمم  تسا ؛ مولعم  هک  نیا  دننکیمن ؛ رکف  روج  کی  فلتخم ، یاھتسایس 

یاھتیریدـم هک  نیا  زا  دـنوشیم . تحاراـن  نیا  دوبن  زا  تسا ؛ روشک  یـساسا  لـئاسم  رد  فـالتخا  دـنھاوخیم ، اـھنآ  هک  هچ  نآ  تسین ؛ نیا  دـنھاوخیم ، اـھنآ  هک  هچ  نآ 

باجیا یلم  حـلاصم  عفانم و  یمالـسا و  لوصا  هک  یھار  نامھ  هب  مامت  تردـق  اب  ار  روما  دـنوشب و  روشک  نالک  یاھتیریدـم  نادـیم  دراو  طاشنرپ  دـنمهقالع و  لاعف ، نموم ،

ام یاھناوج  هک  نیا  زا  دنتحاران ؛ دنـشاب ، هتـشاد  رگداھج  حور  ام  یاھناوج  هک  نیا  زا  دنتحاران ؛ دنـشاب ، تموکح  نابیتشپ  مدرم  هک  نیا  زا  دـنتحاران ؛ دـنربب ، شیپ  دـنک  یم 

زا اھناوج  تسھ ، ایحا  یاھبـش  نیا  رد  هک  یمـسارم  رد  اھبـش و  نیمھ  رد  دـنتحاران . دـننک ، تکرـش  یبھذـم  مسارم  رد  ام  یاھناوج  هک  نیا  زا  دـنتحاران ؛ دنـشاب ، نموم 

رپ ناشلد  مامت  ناریا  تلم  نانمشد  دنھدب ، ناشن  ار  اھنیا  رگا  دننکیم . کیدزن  مھ  هب  مرن و  ار  اھلد  دنزیر ، یم  کشا  دننک ، یم  تکرـش  مسارم  نیا  رد  فلتخم  یاھفیط 

؛ دشاب روشک  نیا  رد  یسایس  باھتلا  دھاوخ  یم  ناشلد  اھنآ  دیشاب . هجوتم  رایشھ و  اما  دیتسھ ؛ رایشھ  تسا . عمج  شساوح  ناریا  تلم  هللادمحب  دوشیم . مغ  زا 

رد دنزب . فرح  نیا  هیلع  نآ  دنزب ، فرح  نآ  هیلع  نیا  دنریگب ؛ ار  مھ  یهقی  همھ  میاد  دـنھاوخیم  اھنآ  دـشابن ؛ روشک  نیا  رد  یـسایس  رارقتـسا  شمارآ و  دـنھاوخیم  اھنآ 

راک نیا  یارب  دـنھاوخیم و  ار  نیا  اھنآ  دـشاب ؛ اوعد  باھتلا و  میاد  دـنھاوخیم  یرگراک ، طیحم  رد  هرادا ، طیحم  رد  تسایـس ، طـیحم  رد  رازاـب ، طـیحم  رد  هاگـشناد ، طـیحم 

. میوریم شیپ  هللادمحب  ام  دنشاب ؛ بظاوم  فلتخم  یاھرشق  دنشاب ؛ بظاوم  اھناوج  دنشاب ؛ بظاوم  تلم  دننک . یم  مھ  ار  ناشدوخ  شالت  یهمھ 

یروھمج  / ٠٣/٠۴/١٣٨۴ تسایر  تاباختنا  مود  یهلحرم  رد  تکرش  زا  سپ  امیس  ادص و  راگنربخ  اب  هبحاصم 

نم دوب . دـھاوخ  مھ  روطنیمھ  و  دـنھدن ؛ ماـجنا  یرگید  هب  تبـسن  تسا ، رگید  دزماـن  هب  ضرعت  یهدـنھدناشن  هک  یلمع  تکرح و  چـیھ  مرتـحم  دزماـن  ود  نیا  نارادـفرط 

مدرم یهنیکـس  تلاح  شمارآ و  هب  روشک  زاین  زورما  تسیچ . هب  روشک  زاین  طیارـش ، نیا  رد  هک  دـننادیم  دنتـسھ ؛ لقاع  دنمـشوھ و  نیتم ، رایـسب  ام  مدرم  هک  منئمطم 

. دننک تیاعر  یار  یاھقودنص  رد  یتسیاب  ار  نیا  تسا و 

١٣٨۵/٠٣/١۴ /  ( هر ) ینیمخ ماما  ترضح  لاحترا  درگلاس  نیمھدفھ  مسارم  رد  تانایب 

دوـشیم ملع  زا  هن  دـشابن ، شمارآ  روـشک  رد  رگا  تسا . روـشک  حطـس  رد  شمارآ  یلم و  داـحتا  تـسا ، مـلع  تلادـع و  ناـمیا و  نـتفرگ  راـک  هـب  رتـسب  هـنیمز و  هـک  هـچنآ 

. درک رقتسم  هعماج  رد  ار  تلادع  دوشیم  هن  و  نامیا ، زا  هن  درک ، یرادربهرھب 

یمالسا  / ٠٣/٢٩/١٣٨۵ یروھمج  ماظن  نارازگراک  نالوئسم و  رادید  رد  تانایب 

هار یبھذم  فالتخا  دندرک  یعـس  هک  دیدرک  هدھاشم  امـش  تسا . هدـش  یثنخ  ناھنپ  یاھتـسد  یاھـشالت  یهمھ  هک  تسا ، یـسایس  شمارآ  تبثم ، طاقنزا  رگید  یکی 

نیا هک  دراد  یـشمارآ  قـیمع ، یاـیرد  نیا  هک  تسا  نیا  یهدـنھدناشن  نـیا ، دـشن . دـنزادنیب ، هار  یفنـص  فـالتخا  دـشن ؛ دـنزادنیب ، هار  یموـق  فـالتخا  دـشن ؛ دـنزادنیب ،

. دروایب رد  مطالت  هب  ار  ایرد  نیا  دناوتیمن  راکشآ ، ناھنپ و  ای  ناھنپ  یاھتسد  یهلیسو  هب  یهدش  یزیرهمانرب  هدش و  ریبدت  یاھکرحت 

، نیبدـب تلود  هب  سلجم  هکنیا  اجک و  نیا  دـنراد ؛ نظ  نسح  مھ  هب  هیئاضق ، یهوق  تلود ، سلجم ، زورما  تسام . تبثم  طاقن  نیرتگرزب  زا  یکی  رگیدـکی ، اب  اوق  یگنھاـمھ 

تسھ و یلدـمھ  تسھ ، یگنھامھ  تسین ؛ روطنیا  هللادـمحب  زورما  تسا . یدـب  تیعـضو  یلیخ  نیا  اجک ؛ دـنمهلگ ، ود  رھ  زا  هیئاضق  یهوق  اـنتعایب ، سلجم  هب  تلود 

. تسھ یگنھامھو  داحتا  قافتا و  دننکیم ؛ یراکمھ  مھ  اب  نوگانوگ  یاھنایرج  فلتخم و  یاھھاگتسد 

یمالسا  / ١٣٨٧/٠٣/٠٧ یاروش  سلجم  یهرود  نیمتشھ  راک  هب  زاغآ  تبسانم  هب  مایپ 

لداعدادح رتکد  یاقآ  بانج  سلجم  رابدرب  شالترپ و  هنازرف و  سیئر  زا  هژیوب  متفھ  سلجم  ناگدـنیامن  مومع  زا  فاصنا ، یـسانشردق و  یاضتقا  هب  هک  تسا  مزال  نینچمھ 

. منک رکشت  نآ  مرتحم  هسیئر  تئیھ  و 

اب مدرم و  تالکـشم  عفر  هار  رد  شالت  اـب  و  ناـگناگیب ، ربارب  رد  تلم  قوقح  زا  عاـفد  اـب  و  یلم ، یناـھج و  لـئاسم  رد  دوخ  یهناعاجـش  یـشزرا و  درکیور  اـب  متفھ  سلجم 

. تشاذگ یاج  هب  یزیگناربنیسحت  یهمانراک  ینیرفآلاجنج ، یزاسهتفشآ و  زا  زیھرپ  یسایس و  یاضف  شمارآ  هب  نداھن  تمرح 

یروھمج  / ١٣٨٨/٠٣/٢٣ تسایر  تاباختنا  یهرود  نیمھد  رد  مدرم  یسامح  روضح  یپرد  مایپ 

! ناریا زیزع  تلم 

! سانشنامز عاجش و  هاگآ و  نانز  نادرم و 

، نآ رد  هک  دوب  اتمھیب  هدننکهریخ و  یئهثداح  امش ، یسامح  یهعمج  دیدناسر . تابثا  هب  یھلا  تمحر  مالس و  تفایرد  یارب  ار  دوخ  یگتـسیاش  هک  امـش  رب  ادخ  مالس 

. دمآرد شیامن  هب  نایناھج  مشچ  ربارب  رد  هوکشرپ  ابیز و  یئامن  رد  ناریا ، تلم  یندم  تیفرظ  ناوت و  یبالقنا و  ممصم  یهرھچ  یسایس و  دشر 

نیا رد  روضح  اب  نانمشد ، یناورگنج  رابشتآ  نایم  رد  هک  یریذپانللخ  یهدارا  و  دیدناسر ، تبث  هب  روشک  خیرات  رد  دوخ  لامک  تناتم و  شمارآ و  اب  امـش  هک  یتزع  رادتقا و 

. درک فیصوت  ار  نآ  ناوت  یمن  یفراعتم  یلومعم و  نایب  چیھ  اب  هک  تسا  رادروخرب  یتیمھا  نانچ  زا  دیداد ، ناشن  هدننکنییعت  یهصرع 

تاباختنا  / ١٣٨٨/٠٣/٢۶ یاھدزمان  ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

هب طوبرم  نیا  تسین ؛ هیـضق  فارطا  نیا  زا  مادـکچیھ  هب  طوبرم  دوشیم ، عقاو  هک  یتایانج  اضعب  دریگیم ، ماـجنا  هک  یتشز  یاـھراک  نیا  دریگیم ، ماـجنا  هک  یئاـھبیرخت  نیا 

« يسایس شمارآ   » 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 7هاگياپ  هحفص 3 
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اھنیا هک  تسا  نیا  هب  طوبرم  نیا  هک  دـنکب  روصت  دـنک و  مھوت  یـسک  اداـبن  تساـھرگلالخا . هب  طوبرم  تساـھراکبارخ ، هب  طوبرم  تسین ؛ اـھدزمان  هب  طوبرم  تسین ، مدرم 

؛ هعیـش هن  دـنا ، ینـس هن  اھنیا  میا  هتفگ ررکم  ام  هک  دـنزادنا  یم هار  اھناملـسم  نیب  ار  یبھذـم  تافالتخا  هک  دنتـسھ  یناسک  نامھ  لثم  اھنیا  هن ، دـندزمان ؛ نالف  رادـفرط 

کیرحت فرط  کی  هیلع  ار  فرط  کی  هک  یناسک  تسا . روج  نیمھ  مھ  ام  میظع  ی  هعماج داـحتا  عضو  رد  و  دـننکیم ، کـیرحت  هعیـش  هیلع  ار  ینـس  ینـس ، هیلع  ار  هعیش 

اب هک  دنتـسھ  یناسک  اھنیا  فرط . نآ  زا  هن  دنفرط ، نیا  زا  هن  اھنیا  تسین ؛ وا  زا  یرادفرط  اتقیقح  هک  یلاح  رد  تھج ، کی  زا  یرادفرط  ناونع  هب  دننکیم  یئاھراک  دننکیم ،

. دشابن شمارآ  دنھاوخیم  دنشاشتغا ، رادفرط  دنجنشت ، رادفرط  دنفلاخم ، روشک  شمارآ  اب  دنفلاخم ، ماظن  لصا 

شیپ ثداوح  نیا  زاب  دـشیم ، هدـید  یثداوح  روجنیا  زاب  هک  منکب  ضرع  مناوتیم  نانیمطا  روط  هب  هدـنب  دـشیم ، مھ  نیا  زا  ریغ  تاباختنا  جـئاتن  رگا  دـشاب ، راک  رـس  سک  رھ 

نیا هب  دـیابن  سکچیھ  دـنربب . نـیب  زا  ار  نـیا  دـنھاوخیم  دـنا و  هـتفرگ فدـھ  ار  روـشک  شمارآ  ار و  روـشک  تـینما  اـھنآ  دـشابن . روـشک  رد  شمارآ  الـصا  هـکنیا  یارب  دـمآ ، یم

، دـنریگب عضوم  حیرـص  تسین . نیا  زج  مھ  اھامـش  یقیقح  عضاوم  هکنیا  امک  دـنریگب . عضوم  حیرـص  وا  لباقم  رد  دـیاب  همھ  دـنک و  کمک  ینیرفآ  شاـشتغا ینیرفآ و  جنـشت

هب باطخ  اجنیا  رد  تسین  دب  نم  مھ  ار  نیا  دننکن . ینابـصع  ار  رگیدـمھ  ینعی  دـننکن ؛ اعقاو  دـشاب ، نیرفآ  جنـشت هک  یراک  رھ  و  تسین . اھنآ  تساوخ  نیا  هک  دـننک  نشور 

ضرع مھ  نامزیزع  مدرم  هب  نم  دشاب . مھ  مدرم  هب  باطخ  دش ، شخپ  اھتبحص  نیا  رگا  هک  منکب ، هیصوت  دنتسھ ، زیزع  ناردارب  امـش  ی  هعومجم نیا  زا  جراخ  هک  یمدرم 

ار لباقم  فرط  نآ  هک  دننک  راتفر  یروج  دـننزب ، فرح  یروج  هدـش ، زوریپ  ناش  هقالع دروم  دزمان  هک  یناسک  نآ  هن  دـننکن ؛ ینابـصع  ار  رگیدـمھ  هورگ ، ود  حانج و  ود  منکیم :

کی همھ  هن ، دـنک ؛ ینابـصع  ار  فرط  نآ  هک  دـننک  مادـقا  یروج  دـننزب ، فرح  یروج  هدرواین ، یار  ناش  هقالع دروم  دزمان  هک  یناـسک  نآ  هن  دـنک ؛ راد  هحیرج دـنک ، ینابـصع 

رـصع یلو لد  هک  تسا  یزیچ  نآ  نیا  تسا ، هیـضق  ساـسا  نیا  یمالـسا ؛ ماـظن  زا  عاـفد  تاـباختنا و  ی  هنحـص نیا  رد  روضح  زا  تسا  تراـبع  نآ  هک  دـیراد  کرتـشم  تھج 

نم رظن  هب  نیا  دوـشیم . روـشک  نیا  رد  یھلا  تمحر  ناـیرج  یھلا و  تمحر  بجوـم  هللااـش  نا هک  تسا  یزیچ  نآ  نـیا  دـنکیم . دونـشخ  دـنکیم و  یـضار  ار  هادـف ) اـنحاورا  )

. تسا تسرد 

نارھت  / ١٣٨٨/٠٣/٢٩ یهعمج  زامن  یاھهبطخ 

دروم رد  مھ  مالـسا  زا  لـبق  تسا ، هدـمآ  شیپ  یداـیز  دراوـم  مالـسا  خـیرات  لوـط  رد  دـننک . برطـضم  شوـشم و  ار  ناناملـسم  لد  دناهتـساوخ  مالـسا  نانمـشد  هشیمھ 

تاکرح یحور  شمارآ  نیا  دـندرک . ادـیپ  یحور  شمارآ  دـنراد ، هگن  راوتـسا  ار  ناشدوخ  نامیا  دنتـسناوت  هک  ینینموم  مرکم ، یبن  زا  لبق  ناربمایپ  یداھج  میظع  یاـھتکرح 

. دوشیم راوشد  تسرد  هار  ندرک  ادـیپ  بارطـضا ، شیوشت و  لاح  رد  نوچ  دـندرکن ؛ مگ  ار  هار  دـندشن ، برطـضم  دـندشن ، شوشم  داد ؛ رارق  ینامیا  تھج  رایتخا  رد  ار  اـھنآ 

. تسا یھلا  تمحر  یاھهناشن  اھنیا  دنکیم . تکرح  تسرد  دریگیم ، میمصت  تسرد  دنکیم ، رکف  تسرد  تسا ، رادروخرب  یحور  شمارآ  زا  هک  یناسنا 

رکذب الا  . » دنروایب دوجو  هب  رتشیب  هچرھ  ناشدوخ  رد  ار  راقو  هنینامط و  نیا  ار ، هنیکس  نیا  ار ، شمارآ  نیا  هک  دنراد  نیا  هب  زاین  ام ، نموم  مدرم  ام ، یبالقنا  یهعماج  زورما 

کیدزن میتفگ -  هک  روطنامھ  بجر -  هام  مایا  دیرامـشب . منتغم  ار  ادخ  دای  دنکیم . ظفح  یگدـنز  ایند و  ینافوط  یاھارجام  رد  ار  اھلد  هک  تسادـخ  دای  بولقلا .» نئمطت  هللا 

میلعت مھ  اعد  رد  تسھ . مھ  یریگارف  تسھ ، نیا  دنکیم ؛ کیدزن  ادخ  هب  ار  لد  ناسنا  هک  تسین  نیا  طقف  اعد  رد  تسا . تفرعم  زا  یئایرد  کی  بجر  هام  یاھاعد  تسا .

زاین اھنآ  هب  یگدنز  رد  هک  دزومآیم  ام  هب  ار  یفراعم  ار ، یقیاقح  دنکیم ، نشور  مالسلامھیلع - )  ) همئا زا  روثام  یاھاعد  نیا  ار -  نھذ  مھ  اعد  تسھ . هیکزت  مھ  تسا ،

اجنیا رد  رکذ هللا .» یلا  اوعـساف  . » تسا یھلا  رکذ  قادصم  امـش  یهعمج  زامن  نیمھ  دیرمـشب . منتغم  دیاب  یلیخ  ار  یھلا  رکذ  دنکیم . ادـخ  هب  هجوتم  ار  لد  مھ  و  میراد ،

مھ مسج  اپ و  تسد و  تاکرح  راگدرورپ ، سدـقم  مان  هب  رکذـتم  نابز  ادـخ ، دای  هب  لد  تسادـخ . دای  دـشاب ، بلاغ  دـیاب  امـش  تاـکرح  رب  امـش ، ناـبز  رب  امـش ، لد  رب  هچنآ 

. تسا نیمھ  تسام ، کیاکی  زاین  دروم  هک  یزیچ  نیا  یھلا . رماوا  تعاطا  راگدرورپ و  دای  تھج  رد  یتاکرح 

، دنکب اج  زا  ار  ماظن  کی  ار ، تلم  کی  تسناوتیم  اھنآ  زا  یـضعب  هک  یثداوح  نوگانوگ ، ثداوح  رد  درذگیم -  لاس  یـس  هک  زورما -  ات  بالقنا  لوا  زا  منکب  ضرع  امـش  هب  نم 

یارب نامیهیاسمھ -  یاھروشک  زا  یـضعب  رد  مینیبیم  هک  روط  نیمھ  دـننکب -  دـیاب  هچ  دـننکیم و  هچ  دـننادن  هک  دـنکب  یاینافوط  یایرد  راچد  ار  روشک  کی  تسناوتیم 

نوگاـنوگ یاـھنافوط  نیا  رد  دوـب ، یکتم  ادـخ  رکذ  هب  امـش  یناروـن  لد  هب  امـش ، یهدارا  هب  امـش ، یاـھنامیا  هب  یکتم  هک  راوتـسا  یتـشک  نیا  اـما  دـمآ ، شیپ  روـشک  نیا 

. تسا زیزع  تلم  امش  هب  دنوادخ  تالضفت  یهناشن  نیا  تسا ؛ یھلا  تمحر  یهناشن  نیا  درکن . ادیپ  یبارطضاکدنا 

ثعبم  / ٢٩/١٣٨٨/٠۴ دیعس  دیع  زورلاس  رد  تانایب 

ام تلم  یارب  میدـیمھف ؛ اـھزیچ  یلیخ  میتفرگ ، داـی  اـھزیچ  یلیخ  میریگن -  داـی  یبلطم  میزودـنین ، یا  هبرجت هک  دوبن  یزور  لاـس  یـس  نیا  رد  اـم  اـھزور -  نیا  ثداوح  رد 

هک ینانمـشد  ینمـشد  زا  دـنامب  لفاغ  دـیابن  دـھدیم ، ماجنا  ار  گرزب  تکرح  کی  تاـبث  شمارآ و  رارقتـسا و  نیع  رد  تلم  هک  یتقو  نآ  رد  هک  دـندیمھف  همھ  دـش ؛ هبرجت 

بذج تردق  لاس ، یس  زا  دعب  هنحص  رد  مدرم  روضح  الاح ، ات  بالقنا  لوا  زا  ریظن  یب تمظع  کی  ینویلیم ، لھچ  تاباختنا  کی  دنتفگ  همھ  دنشکیم . هشقن  شیارب  دنراد 

؛ تسا هتفرگ  نیمک  نمـشد  هک  دننک  تلفغ  دیابن  یتیعـضو  نینچ  رد  هک  دندیمھف  همھ  دننک ؛ تلفغ  دـیابن  دوب ؛ تمظع  کی  نیا  ماظن ؛ یارب  مدرم  ندروآ  هنحـص  هب  مدرم و 

یئایح یب نیا  میدرکن . یراک  ام  میرادـن ، یتلاخد  اـم  هن ، هن ، هک  دـنیآ  یم بناـج  هب قح ی  هرھچ اـب  اـھ  یجراـخ اروف  یجراـخ ، نمـشد  دوشیم  هتفگ  اـت  ـالاح  تسا . بقارم 

هدـھاشم دـنراد  همھ  هک  یزیچ  نآ  راـنک ؛ هب  نآ  دـننادیم ، ار  اـھتلاخد  دـننکیم و  فـشک  نارگید  یتاـعالطا و  یاـھ  هاگتـسد هک  یراـک  نآ  ـالاح  دـننیب . یم هـمھ  تـسا ؛

. دنا هتشاد اھتلم  تالوحت  رد  اھ  هناسر ریخا ، لاس  هد  دنچ  نیا  رد  ار  شقن  نیرتمھم  هک  تساھ  هناسر شقن  دننکیم ،

رـصانع نیرترادـنادیم  رابکتـسا ، هب  ی  هتـسباو یتاعالطا  یتاغیلبت و  یاھ  هاگتـسد اـھ و  هناـسر هک  متفگ  اـجنیا  رادـشھ ، ناونع  هب  نیا  زا  لـبق  لاـس  دـنچ  یتقو ، کـی  نم 

. مدز لاثم  ار  روشک  ات  دـنچ  و  دـننک . فرـصنم  دـننکیم ، تکرح  دـنراد  هک  یریـسم  زا  ار  اھنیا  هکنیا  یارب  دنتـسھ ؛ اھتلم  ندیـشک  بوشآ  هب  یارب  اھتلم  لالقتـسا  نانمـشد 

راک دنراد  نانمـشد  تسا . هدـش  رت  عونتم رت و  یناگمھ رت ، عیـسو رت ، هدرتسگ یلیخ  یتاطابترا  لئاسو  میدز ، ار  فرح  نیا  ام  هک  لبق  لاس  دـنچ  نآ  هب  تبـسن  زورما  بوخ ،

هب ناشدوخ  یاھ  هناسر یوت  رگشاشتغا  نادان  لفاغ و  یاھ  هورگ یارب  ناشیاھ  لمعلاروتـسد مینکیمن ! یمادقا  چیھ  ام  مینکیمن ! یراک  چیھ  ام  دنیوگیم  تقو  نآ  دننکیم ،

؛ دـینک بیرخت  یروجنیا  دـینک ؛ داجیا  شاشتغا  نابایخ  یوت  یروجنیا  دـینزب ؛ فرح  جیـسب  هیلع  یروجنیا  دـیوشب ؛ ریگرد  سیلپ  اب  یروجنیا  دوشیم : شخپ  دراد  ینلع  روط 

یـسک رگا  تسا  هابتـشا  تسا . هبرجت  ام  تلم  یارب  اھنیا  دـندید . مشچ  هب  ام  مدرم  ار  نیا  رت ؟ ینلع رتحـضاو ؟ تلاخد  نیا  زا  تسین ؟ تلاـخد  اـھنیا  دـینزب ؛ شتآ  یروجنیا 

هب مدرم -  لاوـما  هـب  دـینک  ضرف  اـی  دـسریم -  وا  هـب  شروز  دـنکیم -  ضرعت  یرادرھـش  ی  هلاـبز فرظ  هـب  دـیئامرفب  ضرف  نارھت ، رد  مـھ  نآ  دودـعم ، هورگ  کـی  هـک  دـنک  لاـیخ 

تیامح اھنیا  زا  دھاوخیم  یتقو  یرابکتسا  یوگدنلب  هلب ، دنتسین . مدرم  هن ، دنمدرم ؛ نیا  دنکیم ، ضرعت  ناشناکد -  هب  ناشکناب ، هب  ناشنیـشام ، هب  ناشتلکیـسروتوم ،

هاگن ترفن  اب  ار  اھنآ  دنـشکیم و  رانک  دننیب ، یم هنحـص  رد  ار  نیدسفم  نیا  ار ، نارگـشاشتغا  نیا  ات  هک  دنتـسھ  یئاھنویلیم  نآ  مدرم  دنمدرم !؟ اھنیا  مدرم . دـیوگیم  دـنک ،

. دننکیم هاگن  راجزنا  اب  ار  یعامتجا  شمارآ  ار ، یمومع  تینما  ناگدننز  مھرب دننکیم ؛

تلم نیا  هک  ار  یفدھ  رھ  دشاب . دھاوخیم  هک  رھ  تسا ؛ یروفنم  ناسنا  ناریا  تلم  ی  هماع رظن  زا  دھدب ، قوس  ینماان  شاشتغا و  تمس  هب  ار  هعماج  زورما  یـسک  رھ 

تورث تسھ ، مھ  تعنص  تسھ ، مھ  تفرشیپ  تسھ ، مھ  ملع  تسھ ، مھ  لیصحت  دوب ، تینما  یتقو  دیسر . دھاوخ  تینما  شمارآ و  ی  هیاس رد  دسرب ، نآ  هب  دھاوخب 

هب دوشیم . شودـخم  اھنیا  ی  همھ دـش ، داجیا  ینماان  یتقو  دراد . دوجو  تینما  ی  هیاس رد  ترخآ  اـیند و  تسھ ؛ مھ  تداـبع  تسھ ، مھ  نوگاـنوگ  شیاـسآ  تسھ ، مھ 

؛ دـنکیمن شوگ  فرح  هک  وا  تسا ، رودزم  تسا ، رومام  هک  یـسک  نآ  هتبلا  ار  نیا  دوشب . بکترم  یـسک  تسا  نکمم  هک  تسا  یھانگ  نیرتگرزب  تلم  کـی  تینما  ندز  مھ 

. دنشاب رایشوھ  ام  ناگبخن  دنرایشوھ ؛ مھ  تلم  داحآ  تسا . ناگبخن  هب  ام  باطخ  تسین ؛ وا  هب  ام  باطخ 

نویناحور  / ١٣٨٨/٠٩/٢٢ بالط و  زا  یعمج  اب  رادید  رد  تانایب 

؛ دوب مھ  بوخ  تشاد ، مھ  اج  دندرک ، تئارب  مالعا  دنراد . مھ  قح  دـندش ؛ نیگمـشخ  دـندش ، ینابـصع  ام  مدرم  هیلع ،) ناوضر هللا   ) لحار ماما  هب  تناھا  یایاضق  نیا  رد 

« يسایس شمارآ   » 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 7هاگياپ  هحفص 4 
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دنتـسین یناسک  اھنیا  دنراد ، رارق  امـش  لباقم  رد  هک  یناسک  نیا  دینک . ظفح  ار  شمارآ  میراد : ار  تساوخرد  نیمھ  ام  مھ  اھوجـشناد  زا  دننک . ظفح  ار  ناششمارآ  نکل 

مزال یتقو  کی  رگا  شمارآ . اب  راک  همھ  شمارآ ؛ اب  هن . دننک ؛ تمواقم  بالقنا ، نیا  تمظع  تلم و  نیا  تمظع  لباقم  رد  دنناوتب  دننامب ، دنناوتب  دنشاب ، هتشاد  یاهشیر  هک 

، هاگـشناد طیحم  رد  دنفظوم  اھوجـشناد  دوخ  دـننک ؛ یئاسانـش  هتبلا  دـنھدیم . ماجنا  دـشاب ، ناشهفیظو  هک  هچنآ  نوناق ، ناظفاح  نوناق و  دوخ  نیلوئـسم ، دوخ  دوشب ،

اھنیا یریگتھج  ار ، اھنیا  تاطابترا  دننادب  دننک ؛ هاگآ  تسا . یحیحص  تسرد و  غیلبت  کی  شدوخ  نیا  دننک . هاگآ  ار  نارگید  دنسانشب و  ار  اھنیا  دنداسف ، اشنم  هک  ار  یدارفا 

دھاوخیم نمـشد  دـھاوخیم . نمـشد  هک  تسا  یزیچ  نیا  تسین ؛ تحلـصم  یریگرد  شاشتغا ، جنـشت ، هعماج ، حطـس  رد  دریگب . ماجنا  دـیاب  شمارآ  اب  راک  همھ  نکل  ار ؛

ار نیا  ام  دنوشب ؛ ینابـصع  دنوشب ، هفالک  دنوشب ، تحاران  دننک ، یگدنز  ینماان  رد  مدرم  هک  دنراد  تسود  مدرم  تینما  نانمـشد  تسا . مھم  تینما ، دشابن . مارآ  هعماج 

؛ دنکب ار  شدوخ  قیقحت  دناوتب  دنمـشناد  دناوخب ؛ سرد  دناوتب  هبلط  دـناوخب ؛ سرد  دـناوتب  وجـشناد  دـشاب ؛ یمارآ  یگدـنز  ناشیگدـنز ، مدرم  میھاوخیم  ام  میھاوخیمن .

، دـنعمج هاگـشناد  یهعومجم  نیا  یوت  مدرم  یاھناوج  دـشاب ؛ ینما  طیحم  دـیاب  مھ  هاگـشناد  طیحم  دـنھدب . ماجنا  ار  ناشراک  همھ  دـنناوتب  ناگرزاب ، زرواـشک ، رگتعنص ،

هتبلا دـنفرط . مدرم  اب  دـناهجاوم ، مدرم  اب  دـننکیم ، نماان  یرگـشاشتغا  نیا  اب  ار  هاگـشناد  طیحم  هک  یناـسک  نیا  دنـشاب . ینما  طـیحم  رد  ناـشاھناوج  دـنھاوخیم  مدرم 

. دننک لمع  فئاظو  نیا  هب  دیاب  دنراد ؛ یفئاظو  مھ  ینوناق  یاھهاگتسد 

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 ،

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

تلم مارآ ، روشک  نارحب ؟ مادک  ینارحب ؟ هچ  تسھ . نارحب  ناریا  رد  هک  دننک  تابثا  هلیـسو  رازھ  اب  دننکیم  یعـس  درک . نارحب  اقلا  دیابن  درک . گرزب  دـیابن  ار  کچوک  لئاسم 

. تسا رارقرب  لـماک  تینما  راـگدرورپ ، قـیفوت  هـب  دریگیم . ماـجنا  دراد  روـشک  نـیا  رد  مدرم  داـحآ  یوـس  زا  نوگاـنوگ ، یاھهاگتـسد  یوـس  زا  راـک  هـمھ  نـیا  طاـشناب ؛ یوـق ،

. دھاوخیمن ار  نیا  نمشد  دش . دھاوخ  مھ  رتھب  یلیخ  اھراک  دننکب ، یراکمھ  رگا  دنشاب . هتشاد  یراکمھ  رگیدمھ  اب  اھهاگتسد 

ناوریش  / ١٣٩١/٠٧/٢۴ مدرم  عامتجا  رد  تانایب 

روشک یـسایس  ماظن  رد  هک  یرارقتـسا  تابث و  نیا  یهدیاف  نیرتشیب  الباقتم  هتبلا  و  دراد ؛ دوجو  روشک  رد  هک  دنتـسھ  یرارقتـسا  تابث و  نیا  یهناوتـشپ  تلم  داحآ  دوخ 

نآ دنشاب ، رادروخرب  ماظن  تیمکاح  یاھهاگتسد  شمارآ  زا  دنشاب ، هتـشاد  یـسایس  تابث  دنـشاب ، هتـشاد  تینما  رگا  تلم  کی  تسا . مدرم  دوخ  دیاع  هجوتم و  تسھ ،

نیرتـمھم وزج  روـشک ، کـی  یارب  شمارآ  تینما و  دنـشاب . زاتـشیپ  دـنوش و  دراو  یرـشب  گرزب  یهقباـسم  هـب  نوگاـنوگ ، یاھنادـیم  رد  هـک  درک  دـنھاوخ  ادـیپ  تـصرف  تـلم 

گرزب تمعن  کی  تروص  هب  مدرم ، یارب  ربمغیپ و  یارب  ار  ناناملـسم  حتف  هک  حتف -  یهروس  رد  لاعتم  یادخ  میرک ، نآرق  رد  تسا . تلم  کی  دـیاوع  نیرتدـیفم  اھهتـساوخ و 

لوزن گرزب ، تمعن  کـی  ناوـنع  هب  اـھلھا ؛» اـھب و  قـحا  اوناـک  یوـقتلا و  هـملک  مـھمزلا  نینموـملا و  یلع  هلوـسر و  یلع  هتنیکـس  لزناـف هللا  : » دـیامرفیم دـنکیم -  یفرعم 

مطـالت یتـلم  کـی  ناـیم  رد  تقو  کـی  دراد . دوـجو  هک  یاهنیناـمط  نآ  ینعی  ناـنیمطا ، ینعی  شمارآ ، ینعی  هنیکـس  دـنکیم . رکذ  یمالـسا  یهعماـج  رب  ار  یھلا  یهنیکس 

کی مکاح ؛ یاھهاگتسد  لباقم  رد  مدرم  مدرم ، لباقم  رد  مکاح  یاھهاگتـسد  رگهزیتس ؛ رگیدکی  هب  تبـسن  همھ  نیبدب ، مھ  هب  تبـسن  همھ  درادن ؛ دوجو  شمارآ  تسھ ،

رارقتـسا و یتـقو  اـما  دـشکب ؛ ولج  هب  شیپ و  هب  ار  شدوخ  یلم ، تزع  رد  هن  تعنـص ، رد  هن  داـصتقا ، رد  هن  ملع ، رد  هن  دـناوتیمن  دـشابن ، تینما  یاراد  هک  یروـشک  نینچ 

یاھدـیدھت مغریلع  دـینیبیم  امـش  هک  نانچمھ  دـھد ؛ زورب  ار  دوخ  یاھدادعتـسا  ار ، دوخ  یاھیگدامآ  هک  دـنکیم  ادـیپ  تصرف  تلم  دوب ، روشک  کـی  رد  شمارآ  تینما و 

دوخ دادعتسا  ار ، دوخ  تمظع  دنھد ؛ ناشن  ار  دوخ  نوگانوگ ، یاھنادیم  رد  دناهتسناوت  ام  زیزع  ناناوج  ناریا و  تلم  نانمـشد ، یاھتثابخ  نانمـشد ، یاھمیرحت  نانمـشد ،

. تسا تابث  تکرب  هب  نیا  دنشکب ؛ ایند  خر  هب  فلتخم  یاھهنیمز  رد  ار  دوخ  یگدامآ  ار ،

، روشک برغ  قرـش و  رد  یتیموق  یاھیریگرد  داجیا  اب  بالقنا ، لوا  رد  دننزب . مھ  هب  ار  یـسایس  تابث  نیا  نوگانوگ ، یاھهویـش  اب  هک  دـندرک  شـشوک  اھراب  ام  نانمـشد 

یعـس نآ  زا  دعب  دـندشن . قفوم  اما  دروایب ؛ نوریب  بالقنا  مطالت  زا  ار  روشک  دـنک و  ادـیپ  تسد  شمارآ  هب  یمالـسا  بالقنا  دـنراذگن  دـندرک  یعـس  روشک ، بونج  لامش و 

زا دـنزیرب ؛ مھ  هب  ار  روشک  تینما  دوب -  کانرطخ  هتخیـسگراسفا و  هناوید و  یـشحو و  ناسنا  کی  هملک ، یعقاو  یانعم  هب  مادـص  هناوید -  یهیاسمھ  کی  مجاھت  اب  دـندرک 

مامت اھنآ  لیم  فالخرب  هجرد  داتـشھ  دص و  دنتـساوخ ، اھنآ  هک  هچنآ  دیدید  دندرب . هانپ  وا  دوخ  ناماد  هب  مھ  دـعب  هک  یئاھکھورگ  نامھ  دـندرک ؛ شکمک  اھکھورگ  مھ  لخاد 

. درک رتشیب  ار  تلم  داحتا  هکلب  دزن ، مھ  هب  ار  روشک  رارقتسا  تابث و  طقف  هن  نمشد ، یهلمح  یلیمحت ، گنج  دش .

یهقطنم دراد -  گنج  نادـیم  اب  هک  یناوارف  یهلـصاف  اب  تسا ، یلامـش  ناسارخ  ناتـسا  زورما  هک  ناـسارخ ، لامـش  یهقطنم  رد  امـش ، قطاـنم  نیمھ  رد  دـینیبب  اـمش 

؛ دندش دحتم  مھ  اب  نمشد ، اب  یهلباقم  یهصرع  رد  مدرم  نیمھ  اما  اجک - ؟ درونجب  ناوریـش و  یلامـش و  ناسارخ  ناتـسا  اجک ؟ روشک  یبرغ  لامـش  یهقطنم  بونج و 

نمـشد لباقم  رد  دـندش ، دـحتم  مھ  اب  همھ  دوبن ؛ حرطم  ینـس  هعیـش و  یهلئـسم  دوبن ، حرطم  اھتیموق  یهیقب  نمکرت و  ژناـمرک و  درک و  سراـف و  کرت و  یهلئـسم  رگید 

دینک هرادا  ار  هناخ  دینامب ، ناتیکی  تفگیم  ناوج  راھچ  نیا  ردپ  دنتفریم . گنج  نادیم  هب  ناوج  راھچ  یھاگ  هداوناخ  کی  زا  دـنتفر . اھدرم  دـنداد ، ار  ناشاھناوج  دنداتـسیا ؛

؟ درک غارس  دوشیم  اجک  رد  رگید  ار  یناشفناج  رد  یهقباسم  نیا  مورب . گنج  نادیم  هب  نم  ات 

ناـنچنآ نانمـشد  دـیک  لـباقم  رد  لاـعتم  یادـخ  سکعب ، تسرد  دریگب ؛ ناریا  تلم  زا  ار  رارقتـسا  تاـبث و  شمارآ و  تساوخیم  دـنک ، مطـالتم  ار  روشک  تساوـخیم  نمـشد 

نانمـشد یهئطوت  نیا  دـش . رتـشیب  شایگداـمآ  تفر ؛ رتولج  دوب ، هک  یئاـجنآ  زا  سدـقم ، عاـفد  تکرب  هب  تلم  نیرکاـملا .» ریخ  رکم هللا و هللا  اورکم و  و   » هک درک  یریدـقت 

. درکن یرثا  ناریا  تلم  لباقم  رد  مھ  راوخیمدآ  یاھگرگ  ربکتسم و 

هشقن لاس -  هد  یهلصاف  اب  لاس ٨٨ -  رد  مھ  لاس ٧٨ ، رد  مھ  موش . لیصافت  دراو  مھاوخیمن  منک ؛ هراشا  طقف  نم  دنزیرب . مھ  هب  لخاد  زا  ار  تابث  نیا  دندرک  یعـس  دعب 

نیا دننک ؛ داجیا  مطالت  هک  دوب  نیا  ناشیعـس  دـننزب ؛ مھ  هب  روشک  رد  ار  یـسایس  تابث  دـنناوتب  هک  دوب  نیا  ناشیعـس  دروم  ود  رھ  رد  دوب . روج  کی  نمـشد  یهئطوت  و 

. دنریگب تلم  نیا  زا  ار  تابث  نیا  ار ، یمومع  شمارآ 

نیا لباقم  رد  دننک  یـسانشنردق  دنھاوخیم  هک  تسا  یناسک  هب  مباطخ  عقاو  رد  منکیم ، ضرع  امـش  هب  هک  نم  دننادیم . ردق  تلم  مینادب . ردق  دـیاب  ار  شمارآ  تابث و  نیا 

هنینامط و نیا  ار ، رارقتـسا  نیا  ار ، شمارآ  تابث و  نیا  دـننکیم  یعـس  دوخ  یاھیباتجـک  اب  دوخ ، تسردان  لامعا  اب  دوخ ، تاکرح  اب  هک  یناـسک  نآ  دراد ؛ دوجو  هک  یتاـبث 

یهوق نیلوئـسم  هب  مھ  هیرجم ، یهوق  نیلوئـسم  هب  مھ  منکیم ؛ دـیکات  مھ  نم  تسھ ؛ ناشـساوح  ریبدـت ، اـب  روشک ، نیلوئـسم  هتبلا  دـننزب . مھ  هب  روشک  رد  ار  تاـبث 

یهناشن هک  دراد -  دوجو  روشک  حطـس  رد  هک  ار  یـشمارآ  نیا  دـنناوتن  دوخ  یهئطوت  اب  نانمـشد  ناھاوخدـب و  دنـشاب  بقارم  هک  هیئاـضق ، یهوق  نیلوئـسم  هب  مھ  هننقم ،

. دننزب مھ  هب  دنک -  بلج  اھنآ  فرط  هب  ار  تاریخ  یهمھ  دناوتیم  هک  تسا ، تلم  نیا  رادتقا  نیرتگرزب 

ظفح ار  روشک  یسایس  شمارآ  هک  دشاب  نیا  نیلوئسم  یهمھ  تمھ  دیاب  تاباختنا ، دوخ  رد  تاباختنا و  زا  لبق  ات  میراد . ار  تاباختنا  یهلئسم  نیا ، زا  دعب  هام  دنچ  رد  ام 

« يسایس شمارآ   » 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 7هاگياپ  هحفص 5 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=11622
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=18923
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21279
http://farsi.khamenei.ir


. دشخبب ققحت  ار  نیا  دناوتب  دیاب  هللااشنا  روشک  نالوئسم  یدنمشوھ  هک  تسا  یئاھزیچ  وزج  نیا  دوش ؛ مطالتم  یلاجنج و  روشک ، یسایس  یاضف  دنراذگن  دننک ؛

نیا دناهدرک ؛ هاگن  یتسرد  رظن  اب  روشک  حلاصم  هب  هشیمھ  مدرم  یهماع  مدرم ؟ تریـصب  یرایـشوھ و  نیا  لابق  رد  دیوگب  هچ  ناسنا  دنریـصب . رایـشوھ و  اعقاو  مدرم  هتبلا 

یاھنادـیم زا  ار  مدرم  دنتـساوخ  نانمـشد  دـناهداد . ماـجنا  ار  نآ  هجو  نیرتـھب  هب  تسا ، هدوـب  مدرم  هجوـتم  یتیلوئـسم  اـج  رھ  هھد ، هس  نـیا  لوـط  رد  تساـم . یهـبرجت 

لفاغ روشک  تفرشیپ  روشک و  حلاصم  زا  دنریگب ، ار  رگیدکی  نابیرگ  هک  دننک ، فالتخا  دننک ، ارآ  تتشت  راچد  ار  مدرم  دنتـساوخ  دنتـسناوتن ؛ دننک ، رود  ناشدوخ  روضحلامزال 

روھقم اھهدارا  تسادـخ ، تسد  اھلد  تسادـخ . راک  مھ  نیا  تسا ؛ یندزلاثم  مدرم  تریـصب  اـفاصنا  اـقح و  دـنداد . ناـشن  تریـصب  ناـشدوخ  زا  مدرم  دنتـسناوتن . دـنوش ،

دنـشاب بقارم  تسا ؛ نوگاـنوگ  ناریدـم  هب  تسا ، نارادمتـسایس  هب  تسا ، نیلوئـسم  هب  رتـشیب  اـم  شرافـس  دـنقیاقح ؛ هب  هجوـتم  دـننموم ، مدرم  تسا . یھلا  یهدارا 

دننک یعس  دنزب ؛ مھ  هب  هتسناوتن ، دنزب و  مھ  هب  ار  نیا  هدرک  یعس  نمشد  دراد و  دوجو  روشک  رد  یھلا  لضف  هب  هک  ار  یاهنینامط  رارقتسا و  شمارآ و  نیا  دناوتن  نمشد 

طیحم رد  مطالت  بجوم  اـجبان ، مادـقا  کـی  یھاـگ  هدیجنـسن ، لـمع  کـی  یھاـگ  فرح ، کـی  یھاـگ  دـیایب . دوجو  هب  مطـالت  دـنراذگن  دـننک ؛ ظـفح  ار  رارقتـسا  شمارآ و  نیا 

. دنشاب بقارم  یلیخ  دیاب  دوشیم ؛ یسایس 

١٣٩١/٠٩/٠١ /  « نیحلاص  » حرط نالاعف  نایجیسب و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نم ار  نیا  تسھ . شرد  دـیجمت  نیـسحت و  یهبنج  کـی  هک  تسا  یلئاـسم  ناـمھ  زا  یکی  مھ  نیا  تسھ ، یمالـسا  یاروش  مرتحم  سلجم  رد  نـالا  هک  مھ  یراـک  نیا 

نالوئسم ریاس  زا  ای  روھمج  سیئر  زا  ای  الاح  دننکب ، لاوئس  روشک  نالوئسم  زا  هک  ینیا  دیـشاب ؛ هتـشاد  هجوت  ام  زیزع  تلم  زیزع و  نارھاوخ  ناردارب و  امـش  منکب ؛ ضرع 

نیا روشک ؛ لـئاسم  هب  تبـسن  دـننکیم  تیلوئـسم  ساـسحا  هننقم  یهوق  رد  مدرم  ناگدـنیامن  هک  دـھدیم  ناـشن  هکنیا  یکی  تسا : یتبثم  راـک  تھج  ود  زا  نیا  یئارجا ،

ار تالاوئس  نیا  دنھدب ، حیضوت  دنیایب  هک  دنتسھ  هدامآ  دنیوگیم  نیسحت  لباق  تعاجش  اب  سفن و  هب  دامتعا  اب  روشک  نالوئـسم  هک  تسا  نیا  رگید  یهبنج  تسا . تبثم 

ناشدوخ و لمع  تحـص  هب  هک  دنھدیم  ناشن  ام  هیرجم  یهوق  نالوئـسم  مھ  دننکیم ، لمع  هفیظو  هب  ام  یهننقم  یهوق  نالوئـسم  مھ  تسا . تبثم  مھ  نیا  دننک ؛ نایب 

دھاوخیم دـیوگیم  سلجم  ینعی  تسا ؛ هداتفا  قافتا  راک  نیا  الاح  تسا . نیا  رتھب ، همھ  زا  رگید ، دـھاوخیم  هچ  ناسنا  دـنراد . دامتعا  دـنراد و  ناـنیمطا  ناـشدوخ  تقادـص 

مھ نیا  دنتفگ -  مھ  ام  هب  ار  نیا  هک  دیآیمرب -  خساپ  یهدھع  زا  دھدب و  خساپ  سفن  هب  دامتعا  اب  دھاوخیم  دیوگیم  یتلود  هاگتـسد  تسا ؛ هفیظو  ساسحا  نیا  دسرپب ،

شمامت اج  نیمھ  دنکن . ادیپ  همادا  رگید  دعب  هب  اجنیا  زا  هتفرگ ، ماجنا  اجنیا  ات  تبثم  یهطقن  ود  نیا  هک  مدـقتعم  نم  نکل  تسا ، بوخ  هیـضق  ود  رھ  تسھ ؛ نیـسحت  لباق 

اب مھ  مدرم  دوب . یبوخ  ناحتما  ناحتما ، نیا  دناهداد ؛ یئارجا  نیلوئسم  یبوخ  ناحتما  کی  تسا ، هداد  یبوخ  ناحتما  کی  سلجم  ار . هیـضق  دننک  مامت  اج  نیمھ  دننکب ؛

کی دنھدب ؛ رارق  مھ  لباقم  رد  ار  هوق  ود  نیا  دـنرادیم  تسود  دـنھاوخیم ؛ نانمـشد  هک  تسا  یزیچ  نامھ  راک  نیا  یهمادا  دـنھدیم . صیخـشت  دـنمھفیم ، مدرم  دنتریـصب ،

هب هریغ  یتنرتنیا و  هاگیاپ  رد  همانزور و  رد  ار  غیلبت  لئاسو  اھملق و  یاهدـع  کی  فرط ، نآ  زا  تاساسحا  ریثات  تحت  یاهدـع  کی  فرط ، نیا  زا  تاساسحا  ریثات  تحت  یاهدـع 

یارب ارجا ، نیلوئسم  هچ  اضق ، نیلوئسم  هچ  نینقت ، نیلوئسم  هچ  نیلوئـسم ، یهمھ  شمارآ . هب  دراد  جایتحا  روشک  هن ، دننک . تسرد  یغولـش  یاضف  کی  دنریگب و  راک 

یهفیظو هک  هچنآ  لباقم  رد  مھ  تلود  تفرگ ؛ ماجنا  دوب ، سلجم  یهفیظو  هک  هچنآ  دـنراد . تسود  ار  شمارآ  مھ  مدرم  دـنراد ، مزال  شمارآ  دـنھدب ، ماجنا  ار  دوخ  راـک  هکنیا 

ار راک  نیا  هک  سلجم  رد  یرفن  هد  دـنچ  یهعومجم  ناردارب و  نآ  زا  نم  الاح  زا  تسا . هدـننک  دنـسرخ  فرط  ود  رھ  زا  نیا  داد ؛ ناشن  ار  مزال  سفن  هب  دامتعا  تسا ، سلجم 

تدحو هب  زیچ  همھ  زا  شیب  هک  هیئاضق  یهوق  هننقم و  یهوق  نیلوئـسم  مھ  یتلود ، نیلوئـسم  مھ  المع  دنھدب  ناشن  دـننک و  مامت  ار  هیـضق  منکیم  اضاقت  دـندرک ، عورش 

. دنراذگیم مارتحا  روشک  شمارآ  تلم و  نیا 

ناجیابرذآ  / ١٣٩١/١١/٢٨ 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 

رد هک  یحاضیتسا  نیا  لصا  مھ ، هیـضق  فرط  نآ  تسین . یمالـسا  یروھمج  ماظن  یارب  یاهتـسیاش  راک  راک ، نیا  منکیم . تحیـصن  العف  هدنب  تسا . طلغ  راک  نیا  تسین ،

طوبرم هک  یلیلد  تلع و  کی  اب  زاب  مھ  نآ  ریزو ، کی  حاضیتسا  تلود ، راک  نایاپ  هب  هام  دنچ  دشاب . هتشاد  یاهدیاف  کی  دیاب  حاضیتسا  بخ ، دوب . طلغ  تفرگ ، ماجنا  سلجم 

. تسا طلغ  مھ  نیا  دـندروآ ، نابز  رب  یبسانمان  یاـھفرح  یناـسک  سلجم  لـخاد  رد  مدینـش  هک  مھ  نیا  دوب . طـلغ  مھ  نیا  ارچ ؟ دراد ؟ ینعم  هچ  تسین ، ریزو  نآ  دوخ  هب 

زا هوق  مرتحم  سیئر  هک  مھ  یعافد  حاضیتسا . نآ  هن  ندرک ، دروخرب  نآ  هن  ندرک ، مھتم  نآ  هن  یمالـسا ؛ یروھمج  ماظن  اب  تسا  یبساـنتمان  یاـیاضق  اـیاضق ، نیا  یهمھ 

. تشادن یموزل  دوب ؛ یورهدایز  یردق  کی  مھ  نآ  درک ، شدوخ 

یاـھهئطوت لـباقم  رد  نیلوئـسم  زورما  اـت  مینکب ؟ دـیاب  راـک  هچ  مینیبیم ، ار  هئطوت  یتقو  تسھ ، اـم  یور  یولج  کرتشم  نمـشد  یتقو  میردارب ، مھ  اـب  همھ  اـم  یتقو 

. دشاب روج  نیمھ  دیاب  مھ  هشیمھ  دشاب ، روج  نیمھ  دیاب  مھ  الاح  دناهداتسیا ، مھ  رانک  هشیمھ  نمشد 

مدرم  / ١٣٩٢/٠٢/٢۵ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

رتھب ینوناقیب  زا  اما  دـشابن ، مھ  تسرد  دـصرددص  نوناق ، کی  تسا  نکمم  یھاگ  دنـشاب . نوناق  میلـست  همھ  دنـشاب ، نوناـق  عباـت  همھ  تسا . نوناـق  هار  تسرد ، هار 

نآ میناوتن  رگا  اما  تسا ؛ هدرک  ار  اطخ  نیا  نوناق  یارجا  رد  وا  میمھفب  امش  نم و  هک  دنزب  رس  نوناق  یرجم  زا  مھ  یئاطخ  کی  یشخب ، کی  رد  تسا  نکمم  یھاگ  تسا .

، نوناق مینک . تسرد  تسا ، اـطخ  اـم  رظن  هب  هک  ار  هچنآ  میھاوخب  ینوناـقیب  هار  زا  مینک ؛ ینوناـقیب  زاـب  هکنیا  زا  تسا  رتھب  نآ  لـمحت  مینک ، حالـصا  ینوناـق  قیرط  زا  ار 

. یمومع هار  یهمادا  یلم ، تدحو  ظفح  روشک ، شمارآ  روشک ، شیاسآ  یارب  تسا  یاهلیسو  تسا ؛ یبوخ  رایسب  رایعم 

ىربھر  / ١٢/٢٠/١٣٩۴ ناگربخ  سلجم  ىاضعا  رادید  رد  تانایب 

دوجو فالتخا  یاھهزیگنا  هک  ییاھاجنآ  رد  یتح  دوب ؛ تاباختنا  یاضف  شمارآ  تینما و  مینک ، رکـش  ار  ادـخ  اعقاو  دـیاب  تسا و  هجوت  لـباق  مھم و  هک  یرگید  تیـصوصخ  کـی 

قافتا یخلت  یهثداح  اجچیھ  میراد ؛ روشک  رـسارس  رد  لیبق  نیا  زا  تسھ ؛ تباقر  رھـش  ود  نیب  تسھ ، فالتخا  رھـش  ود  نیب  تسھ ، ییاھتیموق  هک  یدراوم  لثم  دراد ؛

ناج هب  هدرکن  یادـخ  دـنک و  خـلت  ار  تاباختنا  یاضف  هک  یاهثداح  دوب ؛ روجنیمھ  مھ  روشک  رانکوهشوگ  رد  تسا ، حـضاو  هک  اھنیا  لاثما  گرزب و  یاھرھـش  رد  ـالاح  داـتفین .

هکنیا هن  دناینماان . راچد  اھروشک  ام  بونج  رد  ام ، لامش  رد  ام ، برغ  رد  ام ، قرـش  رد  دینک ؛ هدھاشم  ار  ام  فارطا  طیحم  زورما  داتفین . قافتا  دوشب ، دراو  یاهمدص  دارفا 

رد ینماان  عضو  هن . ای  ددرگیمرب  هناخ  هب  هک  دنادیمن  دوشیم ، جراخ  هک  هناخ  زا  درف ] [ ؛ دنرادن مھ  مارآ  ملاس و  یگدـنز  دـننک ؛ رازگرب  دـنناوتیمن  ملاس  مارآ و  تاباختنا  طقف ] ]

حبص تشھ  تعاس  زا  مدرم  نارھت  رد  دتفایم ؛ قافتا  عیسو  تکرـش  نیا  اب  تمظع ، نیا  اب  یتاباختنا  هللادمحب  ام  روشک  رد  تسا . یروجنیا  ابیرقت  ام  فارطا  یاھروشک 

، دـندمآیم مدرم  بشفصن  زا  دـعب  یود  ات  هکلب ]  ] هدزاود ات  هن  نارھت ، رد  یتاباختنا  یاھهزوح  زا  یـضعب  رد  دـنداد  شرازگ  نم  هب  دـندادیم ؛] یار   ] بشهمین زا  دـعب  یود  اـت 

کی یارب  تسا  یھلا  گرزب  تمعن  کـی  تسا ، یدوـجوم  کـی  روـشک  یارب  نیا  تسا ؛ یمھم  زیچ  یلیخ  نیا  تـینما . لاـمک  اـب  شمارآ ، لاـمک  اـب  دـنتفریم ؛ دـندادیم و  یار 

رد ریثات  هک  ینارگید  جیـسب و  ات  هاپـس  ات  یماظتنا  یورین  ات  روشک  ترازو  زا   - ام یارب  دننک  نیمات  دنتـسناوت  ار  تینما  نیا  هک  یناسک  زا  ام  مینادب . ردق  دـیاب  ار  نیا  روشک ؛

. مینک رکشت  یتسیاب  اتقیقح  دنتشاد - انعم  نیا 
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یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 7هاگياپ  هحفص 6 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21587
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=22042
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=22566
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=32587
http://farsi.khamenei.ir


« يسایس شمارآ   » 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 7هاگياپ  هحفص 7 

http://farsi.khamenei.ir

