
جح  / ١٣٧١/٠٣/١٣ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

؛ دنراذگیم نآ  رب  ییارگداینب »  » مان نانآ  هچنآ  یمالسا و  یاھشیارگ  زا  نانآ  ندناسرت  یارب  هنایم ، یایـسآ  لقتـسم  هزات  یاھتلود  اب  شلماوع  اکیرما و  یهدرـشف  تاطابترا 

هنارگهلیح و راتفر  ریازجلا ؛ رد  ناناملسم ، یهنادنمزوریپ  یـسایس  تکرح  اب  زراب  یاهنومن  ناونع  هب  اجهمھ و  رد  یمالـسا  یرادیب  ربارب  رد  نانآ  یهنامـصخ  یاھیریگعـضوم 

یمالـسا شیارگ  لمعلاسکع  افرـص  هک  نادوس  نارادمامز  اب  نانآ  زیمآدانع  ینمـشد  ینونک ؛ یهنامولظم  زیگنامغ و  تیعـضو  رد  نانآ  ندنکفا  قارع و  تلم  اب  نانآ  زیمآردغ 

یمالـسا و یرادیب  مالـسا و  هب  تبـسن  نارگهطلـس ، رگید  اکیرما و  ینلع  تموصخ  رب  یریذپانراکنا  دـھاوش  اعومجم  ناھج ، رـساترس  رد  رگید  یهنومن  اھھد  تسا و  نانآ 

. تسا ناھج  نیملسم  یوس  زا  یمالسا  تیوھ  نتفایزاب 

یمالسا  / ٠٩/١٨/١٣٧۶ یاھروشک  نارس  سالجا  نیمتشھ  زاغآ  رد  تانایب 

قاقحا رد  یمالـسا  یاھروشک  یهمھ  دـیاب  مھ  تسا . رود  یـسب  یمالـسا ، تما  یاھدرد  جالع  هار  زا  راـگزاسان و  یمالـسا  تزع  اـب  عضو ، نیا  زیزع ! نارھاوخ  ناردارب و 

نموم و ناناوج  طقف  اتلاجع  ار  هفیظو  ود  رھ  نیا  دیآ . رد  راکتبا  تلاح  هب  لاعفنا  تلاح  زا  دیاب  مالـسا  یایند  مھ  دـنریگ و  هدـھع  رب  یاهتـسیاش  مھـس  نیطـسلف  تلم  قح 

، ندوب هنالداعان  لـیلد  هب  دـنیوگیم ، هناـیمرواخ  حلـص  یوگتفگ  نادـب  هچنآ  اـب  اـم  تفلاـخم  ناـنآ ! رب  دورد  دـنھدیم . ماـجنا  دوخ  دوجو  یهمھ  اـب  ناـنبل ، نیطـسلف و  رویغ 

یاھروشک یاھنیمز  اھتـسینویھص  هک  تسا  نآ  یانعم  هب  نیمز  لباقم  رد  حلـص  یلیمحت  لـصا  تسا . نآ  ندوب  یقطنمریغ  هرخـالاب  ندوب و  زیمآ  ریقحت  ندوب و  یرابکتـسا 

رد نیطسلف  نھک  تلم  هب  ناوتیم  یخساپ  هچ  تسا ؟ رتهنالداع  ان  نیا  زا  ینخـس  هچ  دشاب ! اھنآ  هب  قلعتم  نیطـسلف  روشک  هک  میریذپب  ام  ات  دنھدب ، سپ  ار  هیاسمھ 

هک هدیـسرن  نآ  تقو  ایآ  تسا !! هدرک  در  هتـسناد و  بسانمان  مھ  ار  نیمھ  بصاغ ، تلود  هک  تسا  نیا  یکی  هنامز ، زیگنا  تربع  یاھیخوش  زا  داد ؟ هنانوبغم  یهلماـعم  نیا 

یاـھروشک دـحتم  یهھبج  ربارب  رد  اـکیرما  میراد . ار  تردـق  نیا  مینک ، هناردارب  میظنت و  ار  دوـخ  تابـسانم  رگا  اـم  دـھد ؟ خـساپ  یرابکتـسا  یهیحور  نیا  هب  مالـسا ، یاـیند 

نامدوخ عفن  هب  ار  فص  نیا  هک  هدیـسرن  نآ  تقو  ایآ  تسا . هھبج  نیا  یگدـنکارپ  هب  رابکتـسا ، یمرگلد  زورما  دـنکب ؟ دـناوتیم  هچ  اقیرفآ ، لامـش  اـت  یزنودـنا  زا  یمالـسا ،

، رابکتسا زومرم  یاھتسد  یلو  دزاس ، رتکیدزن  رگیدکی  هب  ار  ام  تسناوتیم  دیاش  یمالسا ، ورملق  بلق  رد  یتسینویھص  تموکح  دننام  ینمشد  روضح  مینک ؟ مکحتسم 

ار یمالسا  یاھروشک  هنایذوم ، تاغیلبت  اھغورد و  اھهسوسو و  نمشد ! زا  ات  میـسرتیم  رتشیب  رگیدکی  زا  کنیا  هک  درک  یراک  ام  اب  تشادرب . دوخ  ربارب  زا  مھ  ار  رطخ  نیا 

. تسا هدناسرت  رگیدکی  زا  اجبان  طلغهب و 

ماظن  / ١٣٨٣/٠٢/١٨ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

زا هطقن  نیا  رد  هک  تسا  یتاناکما  رب  فقوتم  ایند  ینونک  ندـمت  خرچ  شدرگ  نوچ  تسا ، هتفرگ  رارق  ایند  دـنمتورث  یهطقن  کی  رد  نوچ  هک  مرج  نیا  هب  اـھنت  یمالـسا  تما 

! تسا یمالـسا  تما  عضو  نیا  دنرامـشیم ؛ زاجم  ناشدوخ  یارب  ار  یتیانج  هنوگرھ  هار  نیا  رد  هک  هتفرگ  رارق  اھتردـق  یزادـناتسد  عمط و  دروم  تسا ، دوجوم  روفوب  ایند 

زا عافد  یارب  ار  یدایز  یاھرازبا  ام  مینک ؛ عافد  میناوتیم  ام  ارچ ، هک  تسا  نیا  باوج  دنک ؟ عافد  دوخ  زا  دناوتیمن  هنادنمتردق  یزادناتسد  نیا  لباقم  رد  یمالسا  تما  ایآ 

تردـق ام  مدرم  هب  هک  میراد  یییونعم  یهیامرـس  هتـسجرب و  یاھناسنا  ام  میراد ؛ یمیظع  تورث  اـم  میتسھ ؛ یگرزب  تیعمج  اـم  میراد . راـیتخا  رد  دوخ  تیدوجوم  قح و 

عافد میناوتیم  هوقلاب  نیاربانب  میراد ، تاناکما  یلیخ  اـم  تسا ؛ ریظنمک  اـیند  رد  هک  میراد  ییهقباـساب  ندـمت  گـنھرف و  اـم  دـھدیم ؛ ار  ناـیوگروز  لـباقم  رد  یگداتـسیا 

. دـناهدرک ادـج  مھ  زا  ار  ام  نوگانوگ  یاھهناھب  هب  نوچ  میتسین ؛ یکی  دـحتم و  مھ  اب  نوچ  دـیآیمنرب ؟ اـم  زا  یراـک  نادـیم ، رد  ـالمع  ارچ  مینکیمن !؟ عاـفد  ارچ  اـما  مینک .

تروص هب  ندزهجنپ  مھ و  هب  ضرعت  مھ و  زا  ندیـسرت  مھ و  اب  یهزرابم  هلباقم و  ناـشمغ  مھ و  هک  ییاـھهورگ  هب  ار  یمالـسا  تما  ماـن  هب  یزھجم  میظع و  مظنم  رگـشل 

. تشاد دھاوخن  ییآراک  رگشل  نیا  هک  تسا  مولعم  طیارش ، نیا  رد  دناهدرک . میسقت  تسا ، رگیدکی 

نارھت  / ٠٧/٢١/١٣٨۵ هعمج  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

تقو چیھ  هتـشذگ ، نرق  دنچ  نیا  لوط  رد  دنـشیوخ . موق و  دنواشیوخ و  مھ  اب  ینـس  هعیـش و  یاھلیماف  ردقچ  دناهدرک . یگدنز  مھ  رانک  اھنرق  ینـس  هعیـش و  قارع ، رد 

شیب مک و  مھ  رگید  یاـھنامز  مادـص و  ناـمز  و  دـندرکیم ، تیذا  دـنتفگیم و  روز  هعیـش  هـب  تموـکح  تـلود و  اـھینامثع  ناـمز  تـسا . هدوـبن  حرطم  لکـش  نـیا  هـب  یفـالتخا 

. دنزادنیب مھ  ناج  هب  ار  مدرم  دنھاوخیم  زورما  دنتشادن . یراک  مھ  اب  ینس  هعیش و  مدرماما  دوب ؛ روطنیمھ 

دنراد اھهعیش  هک  دیناسرب  ار  ناتدوخ  دیاهتسشن ، هچ  اھینـس ! یاھآ  : » هک دننکیم  حرطم  ار  یعیـش  لالھ  یهلئـسم  ناشناگتـسباو  نابز  زا  اج  کی  مھ  مالـسا  یایند  رد 

نیا زا  دنناسرتب . ار  ننست  لھا  یاھتلود  تنس و  لھا  یهعماج  هکنیا  یارب  دنھدیم ؛ لیکشت  نانبل  ات  نیرحب ، ات  قارع ، ات  ناریا  زا  ار  یعیش  لالھ  کی  دنوشیم ؛»! طلـسم 

دنک ساسحا  مھ  ناریا  هک  دننکیم  حرطم  ار  نوگانوگ  لئاسم  ریازج و  یهلئـسم  دننک . رود  شناگیاسمھ  زا  ار  یمالـسا  یروھمج  هک  دننکیم  تسرد  ار  یرھاظم  مھ  فرط 

نیا رد  هک  ییاھیزوریپ  میھاوخیم  رگا  ام  تساھنیا . یاھهمانرب  نیا  دننکیم . کیرحت  ینس  هیلع  روج  کی  ار  هعیـش  هعیـش و  هیلع  روج  کی  ار  ینـس  تسا . دیدھت  دروم  هک 

. میشاب رادیب  رایشوھ و  دیاب  دسرب ، هجیتن  هب  تسا ، هدمآ  دوجو  هب  هقطنم  نیا  رد  یرابکتسا  یاھتسایس  هیلع  یھلا -  یهوق  لوح و  هب  لاس -  دنچ 

مینکب و ار  ناـمدوخ  شـالت  یهمھ  روشک ، نوریب  رد  یـسایس  نھذ  یاـنب  تھج  زا  دـیاب  میزادرپیم ، رتـشیب  هچرھ  روشک  یاـنب  هب  هکنیا  رب  هوـالع  ناـمدوخ  روـشک  رد  اـم 

. دنک هنخر  قیرط  نیا  زا  نمشد  میراذگن 

رطف  / ١٣٨٧/٠٧/١٠ دیعس  دیع  زامن  یاھهبطخ 

، مدرم داحآ  یهمھ  مالسا ، ناھج  یهمھ  رد  دیاب  ار  هتکن  نیا  تسا . هجاوم  مالـسا  نانمـشد  یهبناجهمھ  یتاغیلبت  یگنھرف و  یـسایس و  مجاھت  اب  مالـسا  یایند  زورما 

نیا تسا و  هبناجهمھ  ناناملسم  تاسدقم  مالسا و  هیلع  مجاھت  زورما  دننکن . تلفغ  یسایس  یهتـسجرب  دارفا  نید ، یاملع  نارکفنـشور ، صوصخب  ناگبخن ، صوصخب 

، یناور یاھگنج  عاونا  هب  اذل  دنکیم ؛ فعض  ساسحا  یمالسا  میظع  تکرح  لباقم  رد  نمـشد  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  تسا ، هدش  یوق  نمـشد  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  هن 

. دنک ظفح  ار  دوخ  تدـحو  مالـسا  یایند  هک  تسا  نیا  هار  دوشیم . لسوتم  رگیدـکی  هیلع  تاغیلبت  رگیدـکی و  زا  ناملـسم  یاھروشک  اھتلم و  ندـناسرت  نوگانوگ ، تامجاھت 

اداـبم دـینک ، ظـفح  ار  ناـتدوخ  داـحتا  منکیم : ضرع  ملاـع  فاـنکا  رد  ناملـسم  ناردارب  یهمھ  هب  باـطخ  ناریا  تلم  ناـبز  زا  راـب ، نیمرازھ  راـب ، نیمدـص  یارب  رگید  راـب  نم 

فالتخا امـش  نیب  دنھاوخیم  رگید ، نوگانوگ  نیوانع  هب  ینـس ، هعیـش و  بھذم  ناونع  هب  مجع ، برع و  تیموق  ناونع  هب  هک  دیوشب  یکرتشم  نانمـشد  تسد  یهچیزاب 

هب ار  اھنیا  هک  تسا  نیمھ  ناشیاھهار  زا  یکی  دننکب ، فیعـضت  ار  مالـسا  هکنیا  یارب  دنمالـسا . نمـشد  اھنآ  ینـس ؛ تسود  هن  دنتـسھ ، هعیـش  تسود  هن  اھنآ  دـنزادنیب .

یروھمج زا  یمالـسا ، ماـظن  زا  ار  اـھتلود  اـھروشک و  دـننک  یعـس  تسا ، هدـش  هتـشارفارب  مالـسا  ملع  هک  اـجنیا  دـنناسرتب . رگیدـمھ  زا  ار  اـھروشک  دـنزادنیب ؛ مھ  ناـج 

دوریم شیپ  تعرس  اب  راگدرورپ  قیفوت  هب  درادیمرب و  مدق  یمالسا  یلاعت  تفرشیپ و  هار  رد  ناریا  تلم  میردارب . مھ  اب  همھ  ام  دنناسرتب . اھبیرف  اھغورد و  عاونا  اب  یمالسا 

. دروآیم باسح  هب  یمالسا  تما  تفرشیپ  ار ، دوخ  تفرشیپ  مالسا ؛ یایند  فرش  ار ، دوخ  فرش  دنادیم ؛ مالسا  یایند  یهمھ  هب  قلعتم  ار  نیا  و 

ثعبم  / ١٩/١٣٨٩/٠۴ دیع  زور  رد  ماظن  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

هب دیدھت  ار  رگیدکی  دنسرتب ، رگیدکی  زا  دنشاب ، رفنتم  رگیدکی  زا  دنگنجب ، رگیدکی  اب  ناملسم  یاھتلود  ناملـسم و  یاھتلم  هک  تسا  نیا  رد  ناشحالـص  هفرـص و  هک  یئاھنآ 

« يسارھمالسا  » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 5هاگياپ  هحفص 1 

http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=2621
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2863
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3230
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3356
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3902
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=9714
http://farsi.khamenei.ir


یهلیـسو اھنآ  یارب  گنج  دـشاب ؛ گـنج  اـیند  رد  هک  تسا  هتـسباو  نیا  هب  ناشیرامعتـسا  یرابکتـسا و  تردـق  ماود  هک  دنتـسھ  یناـسک  ناـمھ  اـھنیا  دـنروایب ، باـسح 

یارب هچ ؟ یارب  دوشب ، تمیقنارگ  تاحیلـست  دـیلوت  فرـص  دوشب ، تاحیلـست  دـیرخ  فرـص  اھتلم  لاوما  همھ  نیا  دـنوشب ، دوبان  اھناسنا  همھ  نیا  تساھنآ . یاھیرگتراغ 

هک تسا  تیرـشب  کانرطخ  یهنالھاج  یتوغاط  ماظن  نامھ  نیا  دـنربب . ناشیگدـنز  زا  یرتشیب  تذـل  دـنروایب ، تسد  هب  یرتشیب  لوپ  گرزب  یاھیناپمک  ناـبحاص  هکنیا 

. تسا مکاح  دیحوت  یهداج  زا  رود  یاھناسنا  یگدنز  رب  هنافساتم 

اکیرمآ  / ٢٢/١٣٨٩/٠۶ رد  فیرش  نآرق  هب  زیگناترفن  تناھا  یپ  رد  مایپ 

میحرلا نمحرلا  مسب هللا 

(١) نوظفاحل هل  اناو  رکذلا  انلزن  نحن  انا  میکحلا : زیزعلا  لاق هللا 

! مالسا گرزب  تما  ناریا ـ  زیزع  تلم 

هک تسا  یگرزب  خـلت و  یهثداـح  داـتفا ، قاـفتا  روـشک  نآ  یـسیلپ  تینما  یهیاـس  رد  هک  اـکیرمآ  روـشک  رد  دـیجم  نآرق  هـب  هدننکزئمـشم  زیگناترفن و  زیمآنوـنج و  تناـھا 

اھلاس زا  هک  تسا  یزکارم  یوس  زا  هدشهبـساحم  مادـقا  کی  نیا  دروآ . باسح  هب  رودزم  شزرایب و  رـصنع  دـنچ  یوس  زا  هناھلبا  تکرح  کی  دـح  رد  اـھنت  ار  نآ  ناوتیمن 

مالسا و اب  هزرابم  هب  یتایلمع ، یتاغیلبت و  رازبا  نارازھ  هویش و  اھدص  اب  هداد و  رارق  دوخ  راک  روتسد  رد  ار  یزیتسمالـسا  یـسارھمالسا و  تسایـس  فرط ، نیا  هب  شیپ 

دـض ملیف  اھهد  یکرامناد و  ثیبخ  تسیروتاکیراک  تکرح  اب  دش و  زاغآ  دترم  یدشر  ناملـس  تنایخ  اب  هک  تسا  ینیگنن  یهریجنز  زا  یرگید  یهقلح  نیا  دناهتخادرپ . نآرق 

؟ تسیک تسیچ و  رابترارش  تاکرح  نیا  یهنحص  تشپ  تسا . هدیسر  زیگناترفن  شیامن  نیا  هب  نونکا  تفای و  همادا  دوویلاھ  رد  هدشهتخاس  مالسا 

یحارط هک  دراذگیمن  یقاب  یدیدرت  دوب ، هارمھ  ناتسکاپ  نانبل و  نیطسلف و  قارع و  ناتـسناغفا و  رد  رابتیانج  تایلمع  اب  اھلاس  نیا  رد  هک  ترارـش  دنور  نیا  یهعلاطم 

رب زین  نآ و  یماظن  یتینما و  یاھنامزاس  اکیرمآ و  تلود  رب  ذوفن  نیرتشیب  زا  هک  تسا  یتسینویھـص  یاـھرکف  قاـتا  هطلـس و  ماـظن  نارـس  ناتـسد  رد  نآ  ناـمرف  قاـتا  و 

هب هلمح  یارجام  رد  ماھتا  تشگنا  رتشیب  زور  هب  زور  لقتـسم  بایتقیقح  یاھشھوژپ  هک  دنایناسک  نامھ  اھنیا  دنرادروخرب . یئاپورا  یاھتلود  یخرب  سیلگنا و  تلود 

گنج نـالعا  وا  داد و  اـکیرمآ  تقو  راـکتیانج  روھمجسیئر  هب  ار  قارع  ناتـسناغفا و  هب  هلمح  یهناـھب  ارجاـم  نآ  دـننکیم . هجوتم  ناـنآ  یوس  هب  ار  ربماتپـس  رد ١١  اـھجرب 

. دش لماک  هنحص ، هب  اسیلک  دورو  اب  یبیلص  گنج  نیا  هک  تسا  هدرک  مالعا  زورید  اھشرازگ ، ربانب  صخش  نامھ  درک و  یبیلص 

اسیلک و تلاخد  اب  دوش و  هدیـشک  مدرم  یناگمھ  حوطـس  هب  یحیـسم  یهعماج  رد  ناناملـسم  مالـسا و  اب  هلباقم  یئوس  زا  هک  تسا  نآ  ریخا  زیگناترفن  مادقا  زا  فدھ 

رادهحیرج هدمآ و  مشخ  هب  گرزب  تراسج  نیا  زا  هک  ار  ناملسم  یاھتلم  رگید  یوس  زا  و  دبایب ، ینید  تاقلعت  تابصعت و  زا  یئهناوتـشپ  هتفرگ و  یبھذم  گنر  شیـشک ،

. دزاس لفاغ  هنایمرواخ  مالسا و  یایند  تالوحت  لئاسم و  زا  دنوشیم 

نارـس یهمھ  کنیا  تسا . اـکیرمآ  میژر  مسینویھـص و  یگدرکرـس  هب  یزیتسمالـسا  تدـم  ینـالوط  دـنور  زا  هلحرم  کـی  هکلب  ناـیرج ، کـی  زاـغآ  هن  هنازوتهنیک ، مادـقا  نیا 

ناھاوخیدازآ یهمھ  یهفیظو  تسا ؛ تلادـع  تمکح و  تمحر و  باـتک  نآرق  و  ناـسنا ، تیونعم  یدازآ و  نید  مالـسا ، دـناهتفرگ . رارق  مالـسا  ربارب  رد  رفکلاهمئا  رابکتـسا و 

اب دنناوتیمن  اکیرمآ  میژر  نارـس  دـننک . هلباقم  رابترفن  یاھهویـش  نیا  اب  یزیتسمالـسا  دـیلپ  تسایـس  اب  ناناملـسم  رانک  رد  هک  تسا  یمیھاربا  نایدا  یهمھ  ناھج و 

مولظم ناملـسم  اھنویلیم  تمرح  قوقح و  یهمھ  تاسدقم و  هک  تساھلاس  دننک . هئربت  تشز  یهدیدپ  نیا  اب  یھارمھ  ماھتا  زا  ار  دوخ  یھتنایم ، هدنبیرف و  نانخس 

نز کدوک و  نارازھ  هجنکـش ، ریز  ریـسا و  درم  نز و  رازھ  اھهد  هتـشک ، رازھ  اھدـص  تسا . هدـش  هتـشاذگ  اپ  ریز  نیطـسلف  ناـنبل و  قارع و  رد  ناتـسکاپ ، ناتـسناغفا و  رد 

رھظم ار  ناناملـسم  برغ ، یناـھج  یاـھهناسر  رد  ارچ  اـھتیمولظم ، نیا  یهمھ  اـب  و  دـناهدش ؟ یزیچ  هچ  یناـبرق  ناـمناخیب ، هراوآ و  لوـلعم و  اـھنویلیم  هدـشهدوبر و 

نورد یتسینویھـص  یاھهقلح  تلاخد  کمک و  نودب  هدرتسگ  یهئطوت  نیا  هک  دنکیم  رواب  یـسک  هچ  دننکیم ؟ دومناو  تیرـشب  یارب  یرطخ  ار  مالـسا  نآرق و  تنوشخ و 

!؟ تسا یلمع  نکمم و  اکیرمآ  تلود 

شترا  / ١٣٨٩/١١/١٩ ییاوھ  یورین  نانابلخو  ناھدنامرف  رادیدرد  تانایب 

سدـح یئاوھ  یورین  رد  یک  شیپ ، یهھد  ود  رد  الثم  مینک . فشک  ار  نامدوخ  یهزات  یاھتیفرظ  مینک ، هعجارم  ناـمدوخ  هب  رتشیب  اـم  هک  دوش  ثعاـب  یتسیاـب  اـھدوبمک 

یکـشزپ یاھـشخب  رد  ام ، یئاضف  یاھـشخب  رد  روج . نیمھ  مھ  رگید  یاھـشخب  رد  دنک ؟ دـیلوت  دروایب و  دوجو  هب  شدوخ  یارب  تاناکما  همھ  نیا  دـناوتب  ورین  نیا  هک  دزیم 

تمھ ام  ناناوج  دـنتفر ، اما  درک ؟ ار  اھراک  نیا  دوشیم  هک  دزیم  سدـح  یک  شیپ  یهھد  هس  ود  ات  ام ، ینف  یملع و  نوگانوگ  یاھـشخب  رد  ام ، یئوراد  یاھـشخب  رد  اـم ،

یاھتـسایس یارب  دـنھدیم  رارق  یاهلیـسو  ار  نیا  دـننکیم ؛ ینمـشد  هتبلا  دـنیاشگیم . فارتـعا  هب  ناـبز  مھ  اـم  نانمـشد  زورما  هـک  تـسا  هدـش  یئاـھراک  دـش . دـندرک و 

. تسھ اھنیا  هکنیا  هب  دننکیم  فارتعا  نکیل  یزیتسمالسا ؛ یسارھمالسا و  یسارھناریا و  یزیتسناریا و 

سابعردنب  / ٠١/١٣٩٠/٠۵ رد  بالقنا  ربھر  اب  هاپس  شترا و  ییایرد  یاھورین  یاھهداوناخ  نانکراک و  رادید 

هک دـنور  هناشن  ناناملـسم  یوس  هب  ار  ماھتا  تشگنا  دـننکیم  شالت  لوا  تاعاس  نامھ  زا  هک  تسا  یلامـش  یاپورا  روشک  کی  رد  ریخا  تیانج  رد  برغ ، تاغیلبت  هنومن 

. تسا اھیبرغ  تاغیلبت  ندوب  غورد  تثابخ و  رگنایب  عوضوم  نیا 

سدقم  / ٢٣/١٣٩٠/٠۶ دھشم  رد  بالقنا  ربھر  اب  (ع ) تیب لھا  یناھج  عمجم  رد  هدننکتکرش  ناگبخن  املع و  رادید 

. دوب رایشوھ  الماک  اھشالت  نیا  لباقم  رد  دیاب  هک  دنکیم  لابند  هژیو  تروصب  زین  ار  یسارھهعیش  تسایس  یسارھمالسا ، تسایس  رانک  رد  رابکتسا  یایند 

هاشنامرک  / ١٣٩٠/٠٧/٢١ نارگراثیا  ادھش و  یاھهداوناخ  عمج  رد  تانایب 

یاھتردـق دراد . رارق  ام  لباقم  رد  یرایـسب  یاھتـصرف  زورما  تسا . یـساسح  ریطخ و  یهفیظو  کی  ام  تلم  زورما  یهفیظو  مرتحم ! ناھدـنامرف  زیزع ! ناـناوج  زیزع ! ناردارب 

یارب یسارھناریا ، یارب  ار . اھنآ  نوگانوگ  یاھراک  دینیبیم  دنھدب . هعسوت  ایند  رد  ار  یـسارھمالسا  یـسارھناریا و  دننکیم  یعـس  نوگانوگ  یاھتـسایس  اب  یرابکتـسا 

یبرغ و ناشیرپ  هدـنامرد و  ناراذگتـسایس  یهلیـسو  هب  اددـجم  هدـشهدادناشن ، اـھنآ  یتیـصاخیب  هدـش و  رارکت  اـھراب  هناـھلبا ، هناـقمحا ، یاھهویـش  یـسارھمالسا ،

. دننک لمع  ار  دوخ  یناطیش  دوصقم  دناهتسناوتن  اھنیا  تسا . هتشادن  یاهجیتن  نونکات  اھهویش  نیا  دوشیم . رارکت  ناشنانامیپمھ 

نیا تسا ؛ زیزع  هقطنم  یاـھتلم  مشچ  رد  یمالـسا  یروـھمج  ماـظن  زورما  دـنزیزع ؛ یمالـسا  یاـھروشک  مـشچ  رد  اـم  روـشک  نموـم  یاـھورین  ناریا ، تـلم  ناریا ، زورما 

ار اھهدومزآ  مھ  زاب  دروخ ؛ دنھاوخ  ینھدوت  مھ  زاب  دـننکیم ، رارکت  ار  اھتـسایس  نیا  مھ  زاب  دـننک . لامعا  دناهتـساوخ  اھنآ  هک  تسا  یتسایـس  نآ  لباقم  یهطقن  تسرد 

. دیشچ دنھاوخ  ار  تسکش  خلت  معط  مھ  زاب  دنیامزآیم ،

هاشنامرک  / ١٣٩٠/٠٧/٢١ حلسم  یاھورین  کرتشم  مسارم  رد  تانایب 

« يسارھمالسا  » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 5هاگياپ  هحفص 2 
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یاھتردـق دراد . رارق  ام  لباقم  رد  یرایـسب  یاھتـصرف  زورما  تسا . یـساسح  ریطخ و  یهفیظو  کی  ام  تلم  زورما  یهفیظو  مرتحم ! ناھدـنامرف  زیزع ! ناـناوج  زیزع ! ناردارب 

یارب یسارھناریا ، یارب  ار . اھنآ  نوگانوگ  یاھراک  دینیبیم  دنھدب . هعسوت  ایند  رد  ار  یـسارھمالسا  یـسارھناریا و  دننکیم  یعـس  نوگانوگ  یاھتـسایس  اب  یرابکتـسا 

یبرغ و ناشیرپ  هدـنامرد و  ناراذگتـسایس  یهلیـسو  هب  اددـجم  هدـشهدادناشن ، اـھنآ  یتیـصاخیب  هدـش و  رارکت  اـھراب  هناـھلبا ، هناـقمحا ، یاھهویـش  یـسارھمالسا ،

. دننک لمع  ار  دوخ  یناطیش  دوصقم  دناهتسناوتن  اھنیا  تسا . هتشادن  یاهجیتن  نونکات  اھهویش  نیا  دوشیم . رارکت  ناشنانامیپمھ 

نیا تسا ؛ زیزع  هقطنم  یاـھتلم  مشچ  رد  یمالـسا  یروـھمج  ماـظن  زورما  دـنزیزع ؛ یمالـسا  یاـھروشک  مـشچ  رد  اـم  روـشک  نموـم  یاـھورین  ناریا ، تـلم  ناریا ، زورما 

ار اھهدومزآ  مھ  زاب  دروخ ؛ دنھاوخ  ینھدوت  مھ  زاب  دـننکیم ، رارکت  ار  اھتـسایس  نیا  مھ  زاب  دـننک . لامعا  دناهتـساوخ  اھنآ  هک  تسا  یتسایـس  نآ  لباقم  یهطقن  تسرد 

. دیشچ دنھاوخ  ار  تسکش  خلت  معط  مھ  زاب  دنیامزآیم ،

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

کی هکنیا  یارب  تسا . مھم  یلیخ  نیا  دـندش ؛ قفوم  توغاط  راھچ  ندیـشک  ریز  هب  رد  هقطنم  یاھتلم  تسھ ، لاـسما  هتـشذگ و  رجف  یهھد  نیب  هک  یلاـس  کـی  نیا  رد 

کانرطخ توغاط  راھچ  تسا ، رجف  یهھد  نیا  رجف و  یهھد  نآ  نیب  یهلـصاف  هک  یلاس  نیا  رد  تسا . مزال  یدایز  یاھـشالت  دـشکب ، ریز  هب  ار  اـھتوغاط  نیا  زا  یکی  یتلم 

. تسا یمھم  یهثداح  یلیخ  نیا  دندش ؛ هدیشک  ریز  هب  هقطنم  نیا  ثیبخ 

یاھهورگ هب  یار و  یاھقودنـص  یاـپ  دـنتفر  مدرم  دـصرد  جـنپ  داـتفھ و  دودـح  رـصم  رد  دـنداد . یار  مالـسا  هب  مدرم  رـصم ، سنوت و  رد  هک  تسا  نیا  رگید  مھم  یهثداـح  کـی 

یتاغیلبت یاھهاگتسد  اھیبرغ و  اھیئاکیرمآ و  هک  یشالت  یهمھ  هک  تسا  نیا  شیانعم  نیا  تسا . مھم  یلیخ  اھنیا  نیمھ ؛ هیبش  مھ  سنوت  رد  دنداد ؛ یار  یمالـسا 

؛ تسا هدش  بآ  رب  شقن  دننک ، یسارھ  یمالسا  تموکح  دننک و  یسارھمالسا  هکنیا  یارب  دنداد  ماجنا  اھلاس  نیا  رد  یمالـسا  یروھمج  جل  زا  هریغ  هریغ و  دوویلاھ و  و 

. دنمالسا رادفرط  مدرم 

شترا  / ١٣٩٢/١١/١٩ ییاوھ  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

ماظن هیلع  مھ  همھنیا  دنـسانشیم . مواقم  تلم  کی  دنمـشوھ ، تلم  کـی  تقادـصاب ، تلم  کـی  عاجـش ، تلم  کـی  ناونعهب  ار  ناریا  تلم  اـھتلم  یهمھ  اـیند ، فارطا  رد 

رب دنتـشاذگ  ار  ناشدوخ  یهیکت  ناریا  تلم  نانمـشد  یـسایس  یتاغیلبت و  یاھهاگتـسد  یتدم  کی  تسا ؛ هدش  تاغیلبت  تسا ، هدش  شالت  تسا ، هدش  راک  یمالـسا 

اھتلم یمومع  داحآ  طقف  هن  زورما  دش . رتشیب  ایند  یاھتلم  نایم  رد  ناریا  تلم  تیبوبحم   [ اما یسارھناریا [ -  اھیضعب  یسارھمالسا ، اھیضعب  یـسارھناریا -  داجیا 

تلم دنمـشوھ ، تلم  تماقتـسااب ، تلم  تسا : نیا  ناریا  تلم  یهرابرد  ناـشتواضق  دـینک ، هاـگن  ار  ناـشیاھرظنراھظا  دـنروجنیمھ ؛ مھ  اـیند  ضرغیب  ناـگبخن  هکلب ] ] 

، تسین ناریا  تلم  یمالـسا و  یروھمج  ماـظن  زا  اـھتلم  سارھ  هداد ؛ هجیتن  روجنیا  زورما  اـھنآ  یـسارھناریا  تسایـس  ناریا . تلم  هب  دـننکیم  هاـگن  مشچ  نیا  اـب  روبص ؛

اکیرمآ اھتلم  تسا ؛ فورعم  یزورفاگنج  هب  تسا ، فورعم  اھروشک  روما  رد  یهلخادـم  هب  تسا ، فورعم  ییوگروز  هب  هک  تسا  اکیرمآ  تسا . اکیرمآ  طلـست  زا  اھتلم  سارھ 

ماظن یهرھچ  دنرفنتم . هک  تسا  اکیرمآ  زا  دنراد ، سارھ  هک  تسا  اکیرمآ  زا  اھتلم  دنـسانشیم . اھتلم  روما  رد  یهدننکهلخادم  زورفاشتآ و  زورفاگنج ، تلود  کی  ناونعهب  ار 

. درک دھاوخ  ادیپ  همادا  شور  نیا  و  دناهدش ؛ رتدنموربآ  ایند  رد  زورهبزور  مھ  ناریا  تلم  تسا ، هدش  رتنشور  زورهبزور  یھلا  قیفوت  هب  یمالسا  یروھمج 

شترا  / ١٣٩٣/٠٨/٢۶ ىرسفا  ىاھهاگشناد  نایوجشناد  ىگتخومآشناد  مسارم  نیمتشھ  رد  تانایب 

عفانم مالسا  رگا  ارچ ؟ مالسا . زا  مدرم  ندناسرت  زا  تسا  ترابع  دریگیم  رارق  هدافتـسا  دروم  ایند  فورعم  یرنھ  یاھتکرـش  رد  هک  یمھم  یـساسا و  یاھراک  زا  یکی  زورما 

، دـنزاسیم یمالـسا  تموکح  ماـن  هب  مالـسا و  ماـن  هب  ار  ییاـھهورگ  دـینیبیم  هکنیا  دـشیمن . هداد  ناـشن  اھـشنکاو  نیا  نآ ، لـباقم  رد  دوب ، هدرکن  دـیدھت  ار  ناراوخناـھج 

زا تسا . مالـسا  مایپ  ذوفن  یهدنھدناشن  نیا  دننکیم ، نماان  اھنآ  یهلیـسوهب  ار  اھروشک  دنزادنایم و  اھناسنا  ناج  هب  دننکیم ، ینابیتشپ  دننکیم ، حلـسم  دنـشارتیم ،

تـسدرس ار  نآ  بالقنا  یاھنادیم  رد  تسایـس ، یاھنادیم  رد  دربن ، یاھنادـیم  رد  امـش  زا  شیپ  لسن  هک  یمالـسا  دنـسرتیم ؛ بان  مالـسا  زا  دنـسرتیم ، یقیقح  مالـسا 

مایپ دـیتسھ . ردـقلامیظع  نادرم  نآ  گرزب و  یادھـش  نآ  ناثراو  امـش  زورما  دـنداد ، ناشن  دـندرک و  هراـشا  زیزع  یاـھناوج  نیا  هک  روطنیمھ  و  داد . ناـشن  اـیند  هب  تفرگ و 

انـشآ نآ  اب  اھتلم  دوشب و  هتخانـش  ایند  رد  دنھاوخیمن  نانمـشد  ار  نیا  تسا ؛ ناماونما  اب  هارمھ  یگدـنز  مایپ  یدنلبرـس و  تزع ، شیاسآ ، مایپ  تیناسنا ، یارب  مالـسا 

. دنوشب

ىمالسا  / ١٣٩٣/١٠/١٩ تدحو  ىللملانیب  سنارفنک  نیمتشھ  تسیب و  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

نم تسا . یمالـسا  لئاسم  سار  رد  زورما  تدحو ، یهلئـسم  میتسنادـیم  نوچ  میداتـسیا ، هقطنم  یاھروشک  نموم  مدرم  رانک  رد  میداتـسیا ، اھینیطـسلف  رانک  رد  ام 

لوپ دنراد  ایند  رد  یاهدع  کی  دـننزن . هقرفت  زا  مد  ردـقنیا  مالـسا ، یایند  نارادمتـسایس  هب  مالـسا ، یایند  نارکفنـشور  هب  مالعا ، یاملع  هب  منکیم  رارـصا  منکیم ، هیـصوت 

بیرخت مینک ، بارخ  ار  رگیدکی  یهرھچ  مینک  یعس  نامدوخ  نورد  رد  مھ  ام  تقونآ ] ، ] دننک بارخ  ایند  رد  ار  مالسا  یهرھچ  هکنیا  یارب  یـسارھمالسا ، یارب  دننکیم  جرخ 

. تسا تسایس  فالخ  تسا ، تمکح  فالخ  نیا  میناسرتب ! رگیدکی  زا  ار  مدرم  مینک ،

یلامش  / ١٣٩٣/١١/٠١ یاکیرمآ  اپورا و  ناناوج  هب  بالقنا  ربھر  مھم  مایپ 

یلامش یاکیرما  اپورا و  رد  ناناوج  مومع  هب 

بطاخم ار  ناناوج  امش  نم  میوگب . نخس  امش  اب  امیقتـسم  اھنآ  یهرابرد  هک  درک  دعاقتم  ارم  یبرغ  یاھروشک  زا  رگید  یخرب  رد  هباشم  عیاقو  هسنارف و  رد  ریخا  ثداوح 

سح زین  منیبیم و  امـش  ناتـسد  رد  ار  ناتنیمزرـس  تلم و  یهدنیآ  هک  ببـس  نیا  هب  هکلب  مراگنایم ، هدیدن  ار  امـش  ناردام  ناردپ و  هک  تلع  نیا  هب  هن  مھدـیم ؛ رارق  دوخ 

ناـنآ هک  مدـقتعم  نوچ  منکیمن ، باـطخ  امـش  نادرمتلود  نارادمتـسایس و  هب  هتـشون  نیا  رد  نینچمھ  مباـییم . رترایـشوھ  رتهدـنز و  امـش  یاـھبلق  رد  ار  ییوـجتقیقح 

. دناهدرک ادج  یتسرد  تقادص و  ریسم  زا  ار  تسایس  هار  هناھاگآ 

زا سپ  ابیرقت  ینعی  وس ــ  نیا  هب  شیپ  هھد  ود  زا  ددرگیم . هئارا  امش  هب  مالـسا  زا  هک  یاهرھچ  ریوصت و  یهرابرد  صاخ ، روطهب  تسا و  مالـسا  یهرابرد  امـش  اب  نم  نخس 

ترفن و بعر و  ساسحا  کیرحت  دوش . هدـناشن  کانـسرت  ینمـشد  هاگیاج  رد  گرزب ، نید  نیا  ات  تسا  هتفرگ  تروص  یدایز  یاھـشالت  یوروش ــ  ریھامج  داحتا  یـشاپورف 

هدـش اقلا  یبرغ  یاھتلم  هب  نونکات  هک  ینوگانوگ  یاھسارھ »  » هب مھاوخیمن  اجنیا  رد  نم  دراد . برغ  یـسایس  خـیرات  رد  ینالوط  یاهقباس  هنافـساتم  نآ ، زا  یریگهرھب 

یاھتلود یهناروزم  هناقداص و  ریغ  یاھراتفر  دـیدج ، یاھیراگنخیرات  رد  هک  دـینیبیم  خـیرات ، نوماریپ  ریخا  یداقتنا  تاعلاطم  رب  هاتوک  یرورم  اـب  دوخ  امـش  مزادرپب . تسا ،

رب متـس  زا  تـسا ، هدنکفارــس  رامعتــسا  یهرود  زا  تـسا ، راسمرــش  یرادهدرب  زا  اـکیرما  اـپورا و  خـیرات  تـسا . هدـش  شھوـکن  ناـھج  یاـھگنھرف  اـھتلم و  رگید  اـب  یبرغ 

رد تیموق  تیلم و  مسا  هب  ای  ناتـستورپ و  کـیلوتاک و  نیب  بھذـم  ماـن  هب  هک  ییاـھیزیرنوخ  زا  امـش  نیخروم  نیققحم و  تسا ؛ لـجخ  نایحیـسم  ریغ  ناتـسوپنیگنر و 

. دننکیم یگدنکفارس  زاربا  اقیمع  هتفرگ ، تروص  یناھج  مود  لوا و  یاھگنج 

دوـخ نارکفنـشور  زا  مھاوـخیم  امـش  زا  هکلب  تسین ، خـیرات  شنزرـس  دـنلب ، تسرھف  نیا  زا  یـشخب  ندرکوگزاـب  زا  زین  نم  فدـھ  دراد و  نیـسحت  یاـج  دوـخیدوخهب  نیا 

هب فوطعم  دیاب  یعمج ، نادجو  رد  یرگنزاب  ارچ  دوش ؟ هاگآ  رادیب و  هلاس  دـص  دـنچ  یھاگ  هلاس و  هد  دـنچ  یریخات  اب  هشیمھ  دـیاب  برغ  رد  یمومع  نادـجو  ارچ  دیـسرپب 

یریگوـلج یموـمع  یھاـگآ  یریگلکـش  زا  یمالـسا ، یهشیدـنا  گـنھرف و  اـب  دروـخرب  یهویـش  نوـچمھ  یمھم  عوـضوم  رد  ارچ  زور ؟ لـئاسم  هن  دـشاب  رود  یاھهتـشذگ 

؟ دوشیم

دوخ زا  مھاوخیم  نم  نونکا  تسا . هدوب  هنارگمتـس  یاھییوجدوس  نآ  مامت  کرتشم  یهنیمز  یرگید ،»  » زا موھوم  سرت  ترفن و  داجیا  ریقحت و  هک  دـینادیم  یبوخب  اـمش 

« يسارھمالسا  » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 5هاگياپ  هحفص 3 
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زورما ناھج  رد  تردق  راتخاس  ارچ  تسا ؟ هتفرگ  فدھ  ار  ناناملسم  مالسا و  هقباسیب ، یتدش  اب  رابنیا  ینکارپترفن ، ینکفاسارھ و  یمیدق  تسایس  ارچ  هک  دیـسرپب 

یهیاـس رد  یعفاـنم  هـچ  تـسا و  گرزب  یاھتردـق  یهماـنرب  مـحازم  مالـسا ، رد  ییاھـشزرا  یناـعم و  هـچ  رگم  دریگ ؟ رارق  لاـعفنا  هیـشاح و  رد  یمالـسا  رکفت  تـسا  لـیام 

. دینک شواک  شسرپ و  مالسا  هیلع  هدرتسگ  ییامنهایس  نیا  یاھهزیگنا  یهرابرد  هک  تسا  نیا  نم  لوا  یهتساوخ  سپ  ددرگیم ؟ نیمات  مالسا ، زا  طلغ  یزاسریوصت 

قطنم دیروآ . تسد  هب  نید  نیا  زا  هطـساویب  میقتـسم و  یتخانـش  دینک  یعـس  یفنم ، تاغیلبت  اھیروادشیپ و  لیـس  هب  شنکاو  رد  هک  تسا  نیا  نم  مود  یهتـساوخ 

زا یرگید  یقلت  رھ  ای  نم  تشادرب  هک  منکیمن  رارـصا  نم  دراد . یتیھام  هچ  تسیچ و  دـنناسرتیم ، دـننازیرگیم و  نآ  زا  ار  امـش  هچنآ  دـینادب  لقاال  هک  دـنکیم  اـضتقا  میلس 

، هناراـکایر دـیھدن  هزاـجا  دوـش . هدناسانـش  امـش  هب  هدوـلآ  فادـھا  ضارغا و  اـب  زورما ، یاـیند  رد  راذـگرثا  اـیوپ و  تیعقاو  نیا  دـیھدن  هزاـجا  میوـگیم  هکلب  دـیریذپب  ار  مالـسا 

زا مالـسا  اب  دیـسانشب . نآ  لوا  تسد  ذخآم  لیـصا و  عبانم  قیرط  زا  ار  مالـسا  دننک . یفرعم  امـش  هب  مالـسا  ناگدـنیامن  ناونع  هب  ار  دوخ  مادختـسا  تحت  یاھتسیرورت 

ایآ دیاهدرک ؟ هعجارم  ناناملسم  نآرق  هب  امیقتسم  دوخ  نونکات  ایآ  مسرپب  ملیام  اجنیا  رد  نم  دیوش . انـشآ  ملـسوهلآوهیلعهللایلص )  ) نآ گرزب  ربمایپ  یگدنز  نآرق و  قیرط 

تفایرد یرگید  عبنم  زا  ار  مالـسا  مایپ  اھهناسر ، زج  هب  نونکات  ایآ  دـیاهدرک ؟ هعلاطم  ار  وا  یقالخا  یناسنا و  یاھهزومآ  و  ملـسوهلآوهیلعهللایلص )  ) مالـسا ربماـیپ  میلاـعت 

نیرترب داد و  شرورپ  ار  ناھج  یرکف  یملع و  ندمت  نیرتگرزب  یدامتم ، نورق  یط  ییاھشزرا  هچ  یانبم  رب  هنوگچ و  مالسا ، نیمھ  هک  دیاهدیـسرپ  دوخ  زا  زگرھ  ایآ  دیاهدرک ؟

؟ درک تیبرت  ار  نارکفتم  نادنمشناد و 

امـش زا  ار  هنافرطیب  یرواد  ناکما  دننک و  داجیا  یـساسحا  یفطاع و  دس  تیعقاو ، امـش و  نیب  فیخـس ، نھوم و  یاھیزادرپهرھچ  اب  دیھدن  هزاجا  مھاوخیم  امـش  زا  نم 

سکچیھ هچ  رگا  دـننک . روصحم  ینھذ  یگتخاس و  یاھزرم  رد  ار  امـش  دـیھدن  هزاجا  تسا ، هتـسکش  ار  ییایفارغج  یاھزرم  یتاطابترا ، یاھرازبا  هک  زورما  دـننک . بلس 

نآ یور  رب  فاصنا  هشیدـنا و  زا  یلپ  شنوماریپ ، طیحم  دوخ و  یرگنـشور  دـصق  هب  دـناوتیم  امـش  زا  کی  رھ  اـما  دـنک ، رپ  ار  هدـش  داـجیا  یاھفاکـش  دـناوتیمن  یدرف  تروصهب 

امش رگوجتسج  واکجنک و  نھذ  رد  ار  یدیدج  یاھشسرپ  دناوتیم  اما  تسا  راوگان  هچ  رگا  ناناوج ، امش  مالـسا و  نیب  هدش  یحارط  شیپ  زا  شلاچ  نیا  دزاسب . اھفاکش 

مھف یارب  ار  تصرف  نیا  نیاربانب ، دـھدیم . رارق  امـش  یور  شیپ  ون  یاھتقیقح  فشک  یارب  ار  یمنتغم  تصرف  اھشـسرپ ، نیا  خـساپ  نتفاـی  تھج  رد  شـالت  دـنک . داـجیا 

اب ار  مالـسا  اب  برغ  لماعت  خیرات  زا  هھرب  نیا  ناگدنیآ  تقیقح ، لابق  رد  امـش  یریذپتیلوئـسم  نمی  هب  دیاش  ات  دیھدن  تسد  زا  مالـسا  زا  یروادشیپ  نودب  کرد  حـیحص و 

. دنروآرد شراگن  هب  رتهدوسآ  ینادجو  رتمک و  یگدرزآ 

اپورا  / ١٣٩٣/١١/٠٣ رد  نایوجشناد  یمالسا  یاھنمجنا  هیداحتا  تسشن  هب  بالقنا  ربھر  مایپ 

! نازیزع ناناوج !

رگنناھج و ینادنمـشناد  زا  یدـنمهرھب  تصرف  امـش و  هب  ار  ناـھج  یاھهدـیدپ  اھدادـیور و  هب  زیمآتمکح  فرژ و  هاـگن  تصرف  اـھروشک ، یھاگـشناد  زکارم  رد  امـش  روضح 

. تخانش ردق  دیاب  ار  اھنیا  دشخبیم . هدنیآ  ناریا  هب  ار  سانشناھج 

رپ رصنع  مادک  و  دننزیم ؟ نماد  یسارھمالسا  هب  یبرغ  یاھتسایس  ارچ  هک  دیـشیدنیب  نیا  هب  هژیو  روطهب  هزورما  یربخیب . هک  تسا  شخبنایز  هزادنا  نامھ  هب  یگتفیرف 

؟ دزیگنایم رب  نآ  اب  یئورایور  هنوگهمھ  هب  ار  ربکتسم  یدعتم و  دنمزآ و  نارادمتردق  هک  تسا  ناریا  یهویش  هب  یسایس  مالسا  رد  تردق 

یربارب امـش  نوچ  یناناوج  دوجو  تورث  اب  روشک  یارب  یئهتخودنا  چـیھ  تروصنیا  رد  دـیزیمایب ؛ ینمادـکاپ  یراگزیھرپ و  اب  ار  ود  رھ  نیا  یزروهشیدـنا و  اب  ار  یزودـناشناد 

. درک دھاوخن 

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

رب ربکتـسم  ربکتم و  تلود  دـنچ  یمالـسا و  یروھمج  نایم  هک  یـشلاچ  تسا و  مکاح  ناھج  رد  هک  یعاضوا  هکلب  تسا و  مکاح  ام  یهقطنم  رد  هک  یعاـضوا  تبـسانمهب 

هک یـشالت  تسھ و  روشک  لخاد  رد  هک  یایداصتقا  یاھثحب  تبـسانمهب  نینچمھ  تسا و  نایرج  رد  ایاضق -  یهیقب  هچ  یاهتـسھ و  یهیـضق  هچ  فلتخم -  یاـیاضق  رس 

زا یکی  زورما  هک  یایـسارھمالسا  یهلئـسم  تبـسانمهب  ماجنارـس  و  دـنھدیم ، ماجنا  مدرم  عفانم  یمالـسا و  دـصاقم  ققحت  یارب  یوحنهب  مادـکرھ  فلتخم  نالوئـسم 

هدافتـسا ینآرق  فراـعم  عومجم  زا  اـم  هچنآ  هک  مینک  حرطم  ار  عوضوم  نیا  هک  دیـسر  رظنهب  بلاـطم -  نیا  عومجم  تسا -  برغ  یاـیند  رابکتـسا و  یاـیند  جـیار  یاھهدـیدپ 

نآ نیا  تسا . مالـسا  نید  لماک  ققحت  مالـسا ، یهبلاطم  تسا ؛ لماک  وحنهب  یمالـسا  ماظن  داجیا  نیملـسم ، زا  مالـسا  یهبلاـطم  هک  تسا  نیا  میباـییمرد ، مینکیم و 

. دنکیم ساسحا  ار  نآ  عومجم  رد  ناسنا  هک  تسا  یزیچ 

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

رد هک  ییاجنآ  ات  اعقاو  هک  میشاب  نیا  لابند  ینعی  میشاب ؛ لماک  مامت و  مالسا  لابند  هک  دشاب  نیا  دیاب  ام  یعطق  یـشمطخ  تسا و  نیا  ام  فدھ  یتیعـضو  نینچ  رد  الاح 

هک دشاب  نیا  ام  یراذگفدھ  دشاب و  نیا  ام  شالت  اما  دـنکیمن -  عقوت  ام  زا  تسا ، ام  تردـق  رد  ام و  ناوت  رد  هچنآ  زا  شیب  لاعتم  یادـخ  الاح  مینک -  شالت  تسا  ام  تردـق 

« یـسارھمالسا  » یهلئـسم نآ  دیآیم و  شیپ  یاهلئـسم  کی  اروف  دـش ، نیا  فدـھ  یتقو  دـنک . ادـیپ  ققحت  ام  یهعماج  رد  همامتب -  هلماک ، هب  مالـسا  مالـسا -  یهمھ 

، ار عماوج  ار ، مدرم  دنراد  یاهدع  دراد ؛ دوجو  یـسارھمالسا  هلب ، دش ؛ لعفنم  دیابن  اقلطم  یـسارھمالسا  یهدیدپ  ربارب  رد  نم  رظنهب  تسا . جـیار  ایند  رد  زورما  هک  تسا 

ردلق و تیلقا  نامھ  اھنیا  هک  مینیبیم  مینکیم ، تقد  هلئسم  رد  میفاکشیم و  ار  هلئسم  هک  تسرد  دنتسھ ؟ یناسک  هچ  اھنیا  دنناسرتیم ؛ مالسا  زا  ار  ناھذا  ار ، ناناوج 

تسا نیا  مھ  ناشسرت  تلع  دنسرتیم ؛ عماوج  یگدنز  نتم  رد  مالسا  روضح  زا  دنسرتیم ؛ یـسایس  مالـسا  زا  دنـسرتیم ؛ مالـسا  تیمکاح  زا  هک  دنتـسھ  یھاوخهدایز 

تمحز اجنیا  امش  ینعی  تسا . نیا  هیضق  عقاو  تسا ؛ مالسا  لباقم  رد  اھتردق  یگمیـسارس  سارھ و  یهمجرت  عقاو  رد  یـسارھمالسا  دروخ . دھاوخ  همطل  اھنآ  عفانم  هک 

ار نآ  دندرک ، مکحم  ار  شاهیاپ  دندرک ، تیبثت  ار  یمالسا  ماظن  نیا  دندروآ و  راک  رس  ار  یمالسا  ماظن  دندرک ، تدھاجم  دندیشک ، تمحز  دندرک ، شالت  ناریا  تلم  دیدیشک ،

ساـکعنا و عقاو  رد  دراد ، دوجو  زورما  هک  یایـسارھمالسا  دـناسرتیم . ار  اـیند  یاھردـلق  نیا ، دـندرک ؛ یوق  زورهبزور  دـنداد و  ینمیا  تینوصم و  نوگاـنوگ  ثداوـح  لـباقم  رد 

اجنیا ات  قفوم  روطهب  ار  دوخ  تکرح  تسا  هتـسناوت  مالـسا  هک  دھدیم  ناشن  دیتفر ؛ شیپ  امـش  هک  دھدیم  ناشن  تسا ؛ اھنآ  یگمیـسارس  تسا ، اھنآ  یهغدـغد  باتزاب 

. دربب شیپ 

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

هب رگا  ینعی  دھدیم ؛ رارق  اھناوج  شـسرپ  نوناک  رد  ار  مالـسا  هک  انعم  نیا  هب  داد ؛ دـھاوخ  سکع  یهجیتن  یـسارھمالسا ، یارب  اھنآ  شالت  مالـسا و  هیلع  اھنآ  تکرح  نیا 

رد یتسینویھـص ، تاعوبطم  نیا  رد  مالـسا  ردقنیا  هکنیا  تلع  هک  دنتفایم  رکف  هب  ناھگان  اھنیا  دوش ، هداد  اھنآ  هب  یھجوت  کی  دوش ، هدز  یرگنلت  کی  ایند  یلومعم  مدرم 

ام رظن  هب  شسرپ  نیا  تسا و  شـسرپ  کی  یهنیمز  دوخ  نیا  تسیچ ؟ دریگیم  رارق  مجاھت  دروم  روز  رز و  یاراد  دنمتردق و  لفاحم  هب  یهتـسباو  ینویزیولت  یاھهکبـش  نیا 

. دنک تصرف  هب  لیدبت  ار  دیدھت  نیا  دناوتیم  دراد و  یتاکرب 

 - دراد هنیمز  نیا  رد  یناوت  هک  دراد  رارق  یاهطقن  رھ  رد  یـسک  رھ  همھ -  ام  هک  تسا  نیا  مھم  گرزب و  راک  یمالـسا ، یروھمج  ماـظن  رد  ینعی  مینک ، شـالت  یتسیاـب  اـم 

ای تسا ، اکیرمآ  رد  ای  تسا ، اپورا  رد  هک  یناوج  نامھ  مینک . حرطم  ایند  رد  ار  ملاظ  دض  مولظم و  رادفرط  مالـسا  مینک ، حرطم  ار  بان  مالـسا  هک  دشاب  نیا  نامـشالت  دـیاب 

هیلع هک  یرکف  یاهزیگنا ، ییورین ، زا  تسا  تراـبع  مالـسا  دوـشب  موـلعم  هک  دـیآیم  ناـجیھ  هب  دوـشیم ، جـھتبم  تیـصوصخ  نـیا  زا  تـسا ، تـسدرود  یلیخ  قطاـنم  رد 

، رکفت مالسا  قیمع ، یاھهفسلف  مالسا  تینالقع ، رادفرط  مالـسا  دنادیم . شدوخ  یهفیظو  ار  نیا  دراد و  همانرب  دنکیم ، تکرح  نیمولظم  عفن  هب  نارگمتـس و  نیملاظ و 

ریسا دض  رجحت ، دض  یرگیرشق ، دض  تینالقع و  رادفرط  مالـسا  مینک ؛ یفرعم  ار  هدش  هداد  تیمھا  اھنیا  دننام  و  ( ١٧) بل رکف و  لقع و  هب  همھنیا  نآرق  رد  هک  یمالـسا 

. یرگیلاباال ربارب  رد  دھعتم  مالسا  تسا ؛ نیا  مالسا ، مییوگب  میھدب ، ناشن  ار  بان  مالـسا  دنراد -  ار  اھزیچ  نیا  مالـسا  مان  هب  یناسک  هک  ندش -  دوخ  تالیخت  ماھوا و 

« يسارھمالسا  » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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ار وا  هتـسناد ، دھعتم  ار  ناسنا  هک  یمالـسا  بخ ، دنھدیم . قوس  نوگانوگ  روما  رد  یدـیقال  هب  یرگیلاباال ، هب  یتالابمیب ، هب  ار  اھناوج  یناوارف  یاھهاگتـسد  زورما  هلب ،

شدوخ اسیلک ، یهشوگ  رد  دوریم  هک  تسا  رالوکس  تیحیسم  هیبش  رالوکس  مالسا  رالوکس ! مالسا  ربارب  رد  یگدنز ، نتم  رد  رـضاح  مالـسا  دبلطیم ؛ دھاوخیم و  دھعتم 

یمالسا یوزنم ؛ مالسا  هب  دننکیم  توعد  زورما  دنتـسھ  یناسک  تسا ؛ روجنیمھ  مھ  رالوکـس  مالـسا  درادن ؛ یروضح  چیھ  یگدنز  یعقاو  طیحم  رد  دنکیم و  ینادنز  ار 

یفرعم ار  یگدنز  نتم  رد  دراو  مالـسا  دـناوخیمارف . اھهناخ  یهشوگ  ای  دجـسم  یهشوگ  یزیچ  کی  هب  یتدابع ، کی  هب  ار  مدرم  درادـن ؛ مدرم  یگدـنز  راک  هب  یراک  چـیھ  هک 

، اـم یتاـغیلبت  یاھهاگتـسد  تسا ؛ همھ  یهدـھعهب  هک  تسا  یاهفیظو  کـی  نیا  نـم  رظن  هـب  ناربکتـسم . اـب  یهزراـبم  داـھج و  مالـسا  افعـض ؛ هـب  تـمحر  مالـسا  مـینک ؛

یناسک نآ  تسا ؛] نیا  رطاخهب   ] دناهداد رارق  ناشدوخ  تالمح  جامآ  ار  مالـسا  زورما  هکنیا  دننکب . لابند  ار  فدـھ  نیا  دـیاب  ام  یهیملع  یاھهزوح  ام ، یملع  یاھهاگتـسد 

دنمتردق یهعومجم  کی  هب  یهتسباو  اھنیا  تسا ؛ صخشم  دنتسھ ؛ ییاھنایرج  هچ  ییاھهاگتسد و  هچ  دنتسھ و  یناسک  هچ  تسا  صخشم  دناهداد ، رارق  جامآ  هک  مھ 

یدوھی ریغ  یاھتسینویھص  ایند  رد  زورما  هک  یدوھی -  ریغ  تسینویھص  دنتسین  مھ  یدوھی  تسینویھـص  رگا  و  یدوھی ، تسینویھـص  ابلاغ  یداصتقا  یـسایس و  روز  رز و 

مالـسا هب  ارچ  دـینیبب  دـینک ، رکف  هک  اـھناوج  نھذ  رد  اـیند و  مدرم  نھذ  رد  مینک  حرطم  ار  لاوـس  نیا  مینک و  هدافتـسا  تصرف  نـیا  زا  اـم  اـھنیا  لـباقم  رد  دنتـسھ . مـیراد - 

. میراذگب اھنیا  رایتخا  رد  ار  یعقاو  مالسا  تقونآ  دننکیم ؛ هلمح  همھنیا 

مالـسا ققحت  ینعی  میھدب  رارق  فدھ  ار  نیا  نامدوخ  لئاسم  یهمھ  رد  دننکیم ، راک  ینید  لئاسم  رد  هک  یناسک  ملع و  لھا  نویناحور و  یهعومجم  ام  رگا  هدـنب  رظن  هب 

. تشاد میھاوخ  یدایز  یاھتیقفوم  لکش ، نیا  اب  اھینمشد  اب  یهلباقم  هلماکب و 

مق  / ١٣٩٧/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

کی  ] یسارھهعیش اج ، کی  یسارھناریا  اج ، کی  یسارھمالسا  دننکب ، تاغیلبت  تسا  نکمم  الاح  دنرادن . ینمـشد  مھ  یبرغ  یاھتلم  دنرادن ، ینمـشد  ناریا  اب  اھتلم 

اھتلم دندنـسپیم ، اھتلم  ار  یتکرح  نینچ  نیا  هکلب  یمالـسا  یروھمج  اب  دـنرادن  ینمـشد  طقف  هن  مدرم  دوشب ، نشور  مدرم  یارب  تقیقح  هک  ییاـجنآ  نکل  دـننکب  اـج ]

نیا  ] درکیم و ینمـشد  ٰیـسوم  لباقم  رد  نوعرف  هک  نانچمھ  دنملاع ؛ یهنعارف  دنملاظ ، نادنمتردق  تسا ، نمـشد  هک  نآ  دـننکیم . تیامح  نآ  زا  اھتلم  دـنرادیم ، تسود 

یننا افاخت  ـال  دومرف : ٰیـسوم  هب  لاـعتم  یادـخ  درکیم - ینمـشد  اـما  تسا  قح  ٰیـسوم  هک  تسنادـیم  هک  دراد  حیرـصت  نآرق   - تسا قح  ٰیـسوم  هک  تسنادـیم  مھ  ار ]

. دیھدب همادا  دینک ، عورش  ار  ناتتکرح  دیورب  متسھ ، امش  اب  نم  ( ۶ (؛ ٰىرا عمسا و  امکعم 

« : یسارھمالسا  » هژاودیلک اب  طبترم  تالاقم 

جارس  /   ١٣٨٧/٠١/٢٣ اضر  هدنسیون :  مالسا /  هیلع  هطلس  ماظن  درب  درب -  یزاب  یایؤر  یسارھمالسا 

يراختفا  /   ١٣٩٠/٠٢/٢١ رغصا  هدنسیون :  برغ /  تاغیلبت  رد  یباجیا  یبلس و  یسارھمالسا  هرھچ  ود 

دازیدشرم  /   ٠٧/٠١/١٣٨۶ یلع  نیجشھيرافغ ،   دھاز  هدنسیون :  لماوع /  اھهشیر و  اپورا ؛ رد  یسارھ  مالسا 

« يسارھمالسا  » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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