
حتفم  / ٠٩/٢۶/١٣۶۴ رتکد  تداھش  درگلاس  مسارم  رد  تانایب 

یارب یهزرابم  اما  دوب ، هدشن  عورش  زونھ  تیناحور  تضھن  بالقنا و  و  دوبن . هزوح  رد  یقیمع  یوق و  یسایس  یهزرابم  زونھ  اھزور  نآ  دوب . هزرابم  هب  دقتعم  حتفم  دیھش 

. دوب هزرابم  کی  مھ  نیا  دوب ، هزرابم  تشاد . دوجو  مالسا  رد  دیدج  میھافم  ندرک  ادیپ  یارب  هزرابم  یمالسا و  رکف  شرتسگ 

دھشم  / ٢٠/١٣۶٨/٠۴ یهیملع  یهزوح  بالط  الضف و  ناسردم ، رادید  رد  تانایب 

تیناحور خـیرات  لوط  رد  اـم  دوخ  یارب  مھ  تسا : ییانثتـسا  ی  هفیظو تھج  دـنچ  زا  تسا ، نویناـحور  اـملع و  ی  هدـھع رب  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  رد  زورما  هک  یا  هفیظو

یاملع ریاس  هب  تبسن  مھ  و  دنشاب ، هتشاد  زورما  دننام  ینیگنس  ی  هفیظو املع  اھقف و  هک  میتشادن  ار  ینارود  نینچ  زگرھ  تسا و  ییانثتـسا  مالـسا  تھاقف  هعیش و 

هتفرگ و لکش  یمالـسا  تعیرـش  رکفت و  یانبم  رب  هک  تسا  هدرک  ادیپ  رارقتـسا  یماظن  ام  ی  هعماج روشک و  رد  نوچ  تسا ؛ ییانثتـسا  هفیظو  نیا  ناھج  رـسارس  رد  نید 

شود رب  یرت  کبـس راب  تھج  نیا  زا  یمالـسا ، دالب  رد  املع  دنک . تکرح  یمالـسا  فادـھا  تعیرـش و  لماک  ققحت  تمـس  هب  هک  تسا  هتفریذـپ  ماظن  نیا  دوش و  یم هرادا 

. دنراد

- یرابکتـسا یاھتـسایس  ربارب  رد  اھ  نآ تاشامم  نید و  دض  ملاظ و  یاسور  نیطالـس و  لباقم  رد  املع  توکـس  تسا و  یمومع  نید  زا  عافد  ی  هفیظو انعم  کی  هب  هچرگا 

هب صاصتخا  رما  نیا  تسا و  هتـشاذگ  تما  ناملعم  تلم و  نادشرم  املع و  ی  هدھع رب  ار  نید  زا  عافد  ی  هفیظو لاعتم  یادخ  تسین و  لوبق  لباق  یبرغ - هچ  یقرـش و  هچ 

راک نیا  زا  یطیارـش  چـیھ  رد  تساملع و  ی  هدـھع رب  لوا  ی  هجرد رد  یمالـسا  تعیرـش  نآرق و  مالـسا و  زا  عافد  یمالـسا ، راطقا  ی  همھ رد  درادـن و  یـصاخ  ناکم  نامز و 

. درادن ار  یمالسا  ماظن  رد  راک  یگدیچیپ  تسا و  رت  هداس رت و  ناسآ املع  راک  اھروشک  نآ  رد  اھتنم  دنوش ، یمن فاعم 

اھ نآ تسین . اـھ  نآ شود  رب  دریگب ، لکـش  مالـسا  ساـسارب  نآ  بناوج  ماـمت  اـموزل  هک  یماـظن  متـسیس و  میظنت  مالـسا و  یناـھج  تیثـیح  زا  عاـفد  تیلوئـسم  اـجنآ  رد 

مدرم ماظن و  ی  هرادا اما  دنناد ؛ یم مزال  دشاب ، نآ  ماجنا  تردق  ای  رثا و  ناکما  هک  یا  هزادنا هب  هدش و  صخـشم  هقف  رد  هک  یدح  ات  ار  رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  ی  هفیظو

رد املع  ام و  شود  رب  نامز  نیا  رد  هک  تسا  یراوشد  فیرظ و  هدیچیپ و  رایسب  راک  مالـسا ، ساسارب  اھناسنا  یگدنز  ی  هعومجم ندرک  روج  عمج و  نتخادرپ و  نتخاس و  و 

. تسا یمالسا  ی  هعماج

زا عافد  یارب  هک  تسا  ییاھتیلوئسم  زا  رت  کبس رت و  ناسآ بتارم  هب  اھیتخس  نآ  اما  دنشاب ؛ هتشاد  ار  اھیراوشد  زا  یضعب  یسایس ، ی  هزرابم ظاحل  زا  اھ  نآ تسا  نکمم 

هب هکلب  دروخ ؛ یمن همدص  ماظن  نیا  تیثیح  هب  طقف  دنک ، لمع  فیعـض  دب و  یمالـسا  یروھمج  زورما  رگا  هک  مینک  رواب  دـیاب  دراد . دوجو  ام  ماظن  رد  مالـسا  یناھج  تیثیح 

. دروخ دھاوخ  همدص  مالسا  تیثیح  مامت 

تلادـع یمالـسا و  ماکحا  میناوتن  مینک و  لمع  دـب  فیعـض و  ام  رگا  تساـجنیا . مالـسا  نیداـمن  ی  هعماـج رھظم  ملع و  مالـسالا و  هبق  یناـھج ، نارظاـن  رظن  زا  تقیقح  رد 

تروص هب  ار  اھناسنا  طباور  میھد و  جاور  هعماج  رد  ار  یمالسا  قالخا  میناوتن  مینک و  هدافتـسا  اھ  نآ زا  میزاس و  ناشوج  ار  اھدادعتـسا  میـشخبب و  رارقتـسا  ار  یعامتجا 

یاملع و  تساـم ، ی  هدـھع رب  طـقف  تیلوئـسم  نیا  هک  دـینیب  یم دـنک . لـمع  دوخ  یاـھ  هدـعو هب  تسناوتن  مالـسا  هک  دوب  دـھاوخ  نیا  اـیند  تواـضق  مینک ، میظنت  بولطم 

. دنرادن دوخ  رد  ار  ساسحا  نیا  دننک ، یم یگدنز  توافتم  یاھماظن  اب  هک  رگید  یاھروشک 

مدرم  / ١٣۶٨/٠٧/١٩ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

رانک رد  ار  ینس  هعیش و  ناردارب  نامدوخ ، روشک  لخاد  مینک . یم ار  شرافـس  نیا  هعیـش - مھ  ینـس و  مھ  ملاع - نیملـسم  ی  همھ هب  ام  مینز . یمن فرح  هبناج  کی ام 

همھ رد  یمالسا و  یاروش  سلجم  رد  تاباختنا و  رد  بالقنا و  نوگانوگ  یاھ  هنحص رد  روضح  یـسایس و  تازرابم  ی  هصرع گنج و  نینوخ  ی  هنحـص تعامج و  زامن  رد  مھ 

. دنرادن مھ  یلکشم  دننابرھم و  مھاب  اھ  نآ دنتسھ . مینیب و  یم میدید و  رگیدکی  اب  اج ،

ناتسناغفا  / ١٣۶٩/٠١/٢٢ یمالسا  تدحو  بزح  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

داھج یماظن ، داھج  زا  ترابع  داھج ، تسین . ریذپ  ناکما یگنھامھ ، تدحو و  داحتا و  اب  زج  مھ  داھج  و  درک ، دھاوخن  ینیـشن  بقع هنحـص  زا  ینمـشد  چـیھ  داھج ، نودـب 

. تسا یگنھرف  داھج  یسایس و 

ار یللملا  نیب فراعت  یـسایس و  راک  دنلوغـشم ، یماظن  داھج  هب  دنتـسھ و  هھبج  رد  هک  یناسک  ادابم  دیراذگن . هنع  لوفغم  امـش  ار  مادک  چیھ تسا . داھج  هس ، رھ  نیا 

نودب ییاھنت و  هب  یـسایس ، تیلاعف  درک . دیھاوخ  ررـض  انئمطم  دیراگنیب ، هدیدان  دیریگب و  مک  تسد  ار  نیا  رگا  دینادب . ار  نیا  تفر ؛ دھاوخ  هالک  ناترـس  دنریگب . مک  تسد 

هتبلا دشاب ؛ هناوتشپ  دیاب  یماظن  راک  دیسر . دھاوخن  یی  هجیتن هب  مھ  یـسایس  راک  نیرتھب  دشابن ، یماظن  راک  رگا  دمآ . دھاوخن  رب  نآ  زا  یراک  چیھ  یماظن ، ی  هناوتـشپ

یناسک دننک . لح  دش  لح  رگا  ار  ناشتالکشم  دننک و  شزاس  دنورب  دنرادن . جایتحا  یداھج  راک  هب  الـصا  دنـشزاس ، لطاب و  لھا  هک  یناسک  دنقح . لھا  هک  یناسک  یارب 

یود رھ  دشاب و  هتـشاد  یماظن  داھج  ی  هناوتـشپ دیاب  یـسایس ، راک  درادن . یی  هدـیاف چـیھ  کرحت ، یـسایس و  راک  یداھج ، راک  نودـب  دنتـسین . روط  نیا دـنقح ، لھا  هک 

، هدناوخ سرد لضاف ، ملاع ، دـمحب هللا  امـش ، زا  یریثک  عمج  ای  ناترثکا  تشاد . دـھاوخ  هگن  امـش  اب  ار  مدرم  یگنھرف ، راک  دوب . دـھاوخ  رمث  یب یگنھرف  راک  نودـب  اھ ، نیا

. درادب دیوم  قفوم و  ار  اھامش  ی  همھ دنوادخ  هک  اش هللا  نا  دینک . لابند  اش هللا  نا  ار  یگنھرف  راک  دیتسھ . ینآرق  یمالسا و  میھافم  هب  دراو  هدیشک و  تمحز

ناتسناغفا  / ١٣۶٩/٠١/٢٢ یمالسا  تدحو  بزح  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

. دیھاوخیم تدحو  دینک ، داھج  دیھاوخب  رگا  تسا . تدحو -  ینعی  هیـضق -  لصا  منکیم ، دیکات  مھ  نالا  ماهدرک و  دیکات  نآ  یور  ددـعتم  تاسلج  رد  هشیمھ  نم  هک  هچنآ 

رگا دوشن . فرـصنم  تسود  هب  نمـشد  زا  گـنفت ، یاـھهلول  دـنریگن و  رارق  مھ  لـباقم  رد  رگید  ناردارب  اـت  تسا ، ییادـصمھ  ییاونکی و  یگنھاـمھ و  تدـحو ، زا  اـم  روـظنم 

. میشاب هتشاد  یکش  نآ  رد  میناوتیمن  ام  تسا و  هتفگ  قدصم  قداص  ار  نیا  (. ٢٩ «) هل ناک هللا  ناک   نم  . » درک دھاوخ  کمک  مھ  ادخ  دشاب ، یگنھامھ  نیا  هللااشنا 

؛ میتفگیم اھام  هشیمھ  هک  هدوب  یبلاطم  تسا و  حـضاو  مولعم و  اھفرح ، نیا  (. ٣٠ «) انلبس مھنیدھنل  انیف  اودھاج  نیذلاو  . » دشاب ام  یارب  مھ  ادخ  ات  میـشاب ، ادخ  یارب 

. تسا یفاک  رگید  نتفگ ، مییامن . لمع  نآ  هب  مینکب و  هبرجت  دیاب  لمع  رد  الاح 

تدحو داحتا و  اب  زج  مھ  داھج  و  درک ، دھاوخن  ینیشنبقع  هنحص  زا  ینمـشد  چیھ  داھج ، نودب  دنک . دییات  ار  امـش  دنوادخ  هک  میراودیما  مینکیم و  اعد  ام  لاحیایلع ،

. دیراذگن هنعلوفغم  امش  ار  مادکچیھ  تسا . داھج  هس ، رھ  نیا  تسا . یگنھرف  داھج  یـسایس و  داھج  یماظن ، داھج  زا  ترابع  داھج ، تسین . ریذپناکما  یگنھامھ ، و 

نیا رگا  دینادب . ار  نیا  تفر ؛ دھاوخ  هالک  ناترس  دنریگب . مک  تسد  ار  یللملانیب  فراعت  یـسایس و  راک  دنلوغـشم ، یماظن  داھج  هب  دنتـسھ و  هھبج  رد  هک  یناسک  ادابم 

یماظن راک  رگا  دمآ . دھاوخن  رب  نآ  زا  یراک  چیھ  یماظن ، یهناوتشپ  نودب  ییاھنت و  هب  یسایس ، تیلاعف  درک . دیھاوخ  ررض  انئمطم  دیراگنیب ، هدیدان  دیریگب و  مک  تسد  ار 

، دنـشزاس لطاب و  لھا  هک  یناسک  دنقح . لھا  هک  یناسک  یارب  هتبلا  دشاب ؛ هناوتـشپ  دـیاب  یماظن  راک  دیـسر . دـھاوخن  ییهجیتن  هب  مھ  یـسایس  راک  نیرتھب  دـشابن ،

راک یداھج ، راک  نودـب  دنتـسین . روطنیا  دـنقح ، لھا  هک  یناسک  دـننک . لح  دـش -  لح  رگا  ار -  ناشتالکـشم  دـننک و  شزاس  دـنورب  دـنرادن . جاـیتحا  یداـھج  راـک  هب  الـصا 

، یگنھرف راک  دوب . دھاوخ  رمثیب  یگنھرف  راک  نودب  اھنیا ، یود  رھ  دشاب و  هتشاد  یماظن  داھج  یهناوتـشپ  دیاب  یـسایس ، راک  درادن . ییهدیاف  چیھ  کرحت ، یـسایس و 

راک دیتسھ . ینآرق  یمالسا و  میھافم  هب  دراو  هدیشکتمحز و  هدناوخسرد ، لضاف ، ملاع ، هللادمحب  امش ، زا  یریثک  عمج  ای  ناترثکا  تشاد . دھاوخ  هگن  امـش  اب  ار  مدرم 

« يسایس داھج   » 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 8هاگياپ  هحفص 1 
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. درادب دیوم  قفوم و  ار  اھامش  یهمھ  دنوادخ  هک  هللااشنا  دینک . لابند  هللااشنا  ار  یگنھرف 

شترا  / ١٣٧٣/٠١/٢۴ لنسرپ  ناھدنامرف و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ناتتوق ی  هطقن دـینیبب  امـش  دـنک . هیکت  لباقم  فرط  فعـض  طاقن  دوخ و  توق  طاقن  رب  دـیاب  فرط  رھ  یداصتقا - ای  یـسایس  تازرابم  هچ  یماظن و  تازرابم  هچ  تازرابم - رد 

دـینک و یم ادـیپ  لباقم  فرط  فوفـص  رد  ار  هاگ  هنخر دـیبای ، یم ار  فرط  فعـض  هطقن  ینعی  دـینک . یم ار  راک  نیمھ  گنج  نادـیم  رد  هک  ناـنچ دـینک ؛ هیکت  نآ  یور  تسیچ و 

رایـسب یاـھامیپاوھ  نمـشد  رگا  دـییامرفب  ضرف  دـیزادرپ . یم راـک  نیا  هب  دـیربب ، نیب  زا  ار  فرط  توق  طاـقن  دـیناوتب  رگا  و  دـییامن ؛ یم زکرمتم  فرط  فعـض  طاـقن  رب  ار  هلمح 

وا اـت  دـینک  یم زھجم  ار  ناـتیھرز  دـض  امـش  دراد ، یطلـسم  رایــسب  یھرز  رگا  اـی  دـینک . یم تیوـقت  ار  ناـت  ییاوھدـض هـقطنم ، رد  وا  ندرک  ریگ  نـیمز یارب  دراد ، یزاورپزیت 

. تسا روـط  نیمھ زین  تسایـس  یاـیند  رد  دـننک . یم یراـک  نینچ  اـھدربن  رد  ناـھج ، یاھـشترا  ی  همھ تسا و  یلک  ی  هدـعاق نـیا  یماـظن ، تازراـبم  رد  دوـش . ریگ  نـیمز

دناوت یم هک  اجنآ  ات  فعض ، طاقن  زا  هدافتسا  رثکا  دح  نمض  دھاوخ  یم نیاربانب  دراد . یفعض  طاقن  توق و  طاقن  ناریا  تلم  هک  تسا  هدید  هدرک و  هاگن  ام  روشک  هب  رابکتـسا 

. دوش دوخ  توق  طاقن  زا  تلم  نیا  ی  هدافتسا عنام  دربب و  نیب  زا  ار  توق  طاقن 

ص)  / ٠٣/٢٠/١٣٧۵  ) هللالوسر دمحم  رکشل ٢٧  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

. تسا داھج » یگدنمزر و  گنھرف  ، » دوش یم هدید  نامز  لوط  رد  رتمک  مالسا و  ردص  خیرات  رد  رتشیب  شزراب ، یاھقادصم  هک  یمالـسا ، گنھرف  رد  هتـسجرب  تاکن  زا  یکی 

دنھد ماجنا  یراک  تسا  نکمم  یضعب  هتبلا  دوش . یقلت  داھج  دناوت  یم نمـشد ، اب  هلباقم  رد  شالت  هنوگرھ  اریز  تسین ؛ گنج  نادیم  رد  روضح  یانعم  هب  طقف  مھ  داھج 

رد تقو  کی هلباقم ، نیا  دشاب . نمشد  اب  هلباقم  رد  هک  تسا  نیا  داھج ، طرـش  کی  نوچ  تسین . تسرد  ریبعت ، نیا  اما  دننک . داھج  هب  ریبعت  نآ ، زا  دنـشکب و  مھ  تمحز  و 

لئاسم نادـیم  رد  مھ  تقو  کی دوش ؛ یم هدـیمان  یـسایس » داھج   » هک تسا  تسایـس  نادـیم  رد  تقو  کـی دراد ؛ ماـن  یمزر » داـھج   » هک تسا  هناحلـسم  گـنج  نادـیم 

رگید یاھناونع  اب  داھج ، هتبلا  ددرگ . یم قالطا  یگدنزاس » داھج   » نآ هب  هک  تسا  یگدـنزاس  نادـیم  رد  تقو  کی دوش و  یم ریبعت  یگنھرف » داھج   » هب هک  تسا  یگنھرف 

. دریگ تروص  نمشد  لباقم  رد  هکنیا ، شمود  طرش  دشاب و  ششوک  شالت و  نآ ، رد  هک  تسا  نیا  داھج  لوا  طرش  سپ ، تسھ . مھ  رگید  یاھنادیم  رد  و 

ص)  / ٠٣/٢٠/١٣٧۵  ) هللالوسر دمحم  رکشل ٢٧  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

. تسا داھج » یگدنمزر و  گنھرف  ، » دوشیم هدید  نامز  لوط  رد  رتمک  مالسا و  ردص  خیرات  رد  رتشیب  شزراب ، یاھقادصم  هک  یمالـسا ، گنھرف  رد  هتـسجرب  تاکن  زا  یکی 

دنھد ماجنا  یراک  تسا  نکمم  یضعب  هتبلا  دوش . یقلت  داھج  دناوتیم  نمشد ، اب  هلباقم  رد  شالت  هنوگ  رھ  اریز  تسین ؛ گنج  نادیم  رد  روضح  یانعم  هب  طقف  مھ  داھج 

رد تقو  کی  هلباقم ، نیا  دشاب . نمشد  اب  هلباقم  رد  هک  تسا  نیا  داھج ، طرش  کی  نوچ  تسین . تسرد  ریبعت ، نیا  اما  دننک . داھج  هب  ریبعت  نآ ، زا  دنشکب و  مھ  تمحز  و 

لئاسم نادـیم  رد  مھ  تقو  کی  دوشیم ؛ هدـیمان  یـسایس » داھج   » هک تسا  تسایـس  نادـیم  رد  تقو  کی  دراد ؛ مان  یمزر » داـھج   » هک تسا  هناحلـسم  گـنج  نادـیم 

رگید یاھناونع  اب  داھج ، هتبلا  ددرگیم . قالطا  یگدنزاس » داھج   » نآ هب  هک  تسا  یگدنزاس  نادـیم  رد  تقو  کی  دوشیم و  ریبعت  یگنھرف » داھج   » هب هک  تسا  یگنھرف 

. دریگ تروص  نمشد  لباقم  رد  هکنیا ، شمود  طرش  دشاب و  ششوک  شالت و  نآ ، رد  هک  تسا  نیا  داھج  لوا  طرش  سپ ، تسھ . مھ  رگید  یاھنادیم  رد  و 

سوحنم میژر  اب  هلباقم  یادـن  یتقو  مھ ، ام  راـگزور  رد  دراد . فلتخم  یاھنادـیم  رد  مھ  ییاـھهنومن  میتفگ  هک  تسا ، یاهتـسجرب  یهتکن  یمالـسا ، گـنھرف  رد  هتکن  نیا 

دوجو هدنکارپ  دودـحم و  تروص  هب  داھج  هتبلا  مھ ، ماما  زا  شیپ  دـش . عورـش  داھج  دـمآ ، نوریب  لاس ١٣۴١  رد  ناـشیا  ناراـکمھ  هیلع و  ناوضر هللا  ماـما  موقلح  زا  یولھپ 

. دیسر یمالسا  بالقنا  یزوریپ  ینعی  دوخ ، یزوریپ  یهلحرم  هب  هکنیا  ات  درک  ادیپ  تیمھا  داھج  دش ، عورش  ماما  یهزرابم  هک  یماگنھ  دوبن . تیمھا  زئاح  هک  تشاد 

هیمورا  / ٢٨/٠۶/١٣٧۵ رھش  نانز  عمج  رد  تانایب 

یضعب رد  ناوناب ، تیصخش  قوقح و  هب  تبـسن  هک  تسا  نیا  لضعم  نآ  دراد . دوجو  ناھج  رـسارس  رد  هکلب  ام ، ناریا  رد  طقف  هن  نز ، رـشق  اب  طابترا  رد  یگرزب  لضعم  زورما 

. دوش یم ملظ  نانز  هب  ینعی  دریگ . یم ماجنا  ضرعت  ای  یھاتوک  یگدنز ، یاھشخب  زا 

هک ییاھاعدا  ی  همھ اب  یبرغ - یاھروشک  رد  نانز ، هب  ملظ  تسا . هابتشا  روصت ، نیا  تسا . یمالسا  ای  یقرش  یاھروشک  صوصخم  یگژیو ، نیا  دننک  یم روصت  یـضعب 

هچ ردپ و  هچ  رھوش ، هچ  نادرم - فرط  زا  هداوناخ  رد  نانز  رازآ  رب  ینبم  ییاھرامآ  تسین . رتمک  دشابن ، یقرش  یمالسا و  یاھروشک  زا  رتشیب  رگا  دنراد - نانز  هب  تبـسن 

! دنک یم بجعت  راچد  ار  ناسنا  اعقاو  ما . هدید ار  هدنھد  ناکت یاھرامآ  نیا  نم  هک  دراد  دوجو  ردارب -

یاھنادیم رد  نانز  هک  بالقنا  یزوریپ  تامدقم  ماگنھ  هب  ام ، روشک  رد  هتبلا  دوش . لح  دیاب  لضعم ، نیا  دراد . دوجو  ایند  یاج  همھ  رد  دش ، هراشا  نآ  هب  هک  یلـضعم  سپ ،

. دش ضوع  یدایز  دودح  ات  عضو  دندناسر ، تابثا  هب  ار  ناشدوخ  شقن  دندرک و  ادیپ  روضح  یسایس  ی  هزرابم میظع 

یروھمج  / ٠٣/٠٣/١٣٧۶ تسایر  تاباختنا  رد  مدرم  هوکشاب  روضح  یپ  رد  مایپ 

یرایـشوھ یھاـگآ و  دوـب . یخیراـت  ی  هساـمح کـی  اـتقیقح  دـیدیرفآ ، یار  یاھقودنـص  یاـپ  رد  دادرخ و  مود  ی  هعمج زور  رد  هک  یروـشرپ  اـبیز و  ی  هنحـص ناریا ، زیزع  تـلم 

هب یھاگآ  نامیا و  زا  راشرس  و  ممـصم ، طاشناب ، یا  هرھچ یمالـسا  ناریا  زا  درک و  ار  دوخ  راک  یـضتقم ، ی  هظحل رد  تسرد  دنوادخ ، کمک  هب  رگید  راب  کی امـش  یـسایس 

یارب هنالوئـسم  ملاـس و  ی  هقباـسم کـی  رد  امـش  تکرـش  درک . همیب  اھتدـم  اـت  ناھاوخدـب  ی  هسوسو نانمـشد و  ی  هئطوت ربارب  رد  ار  روشک  دـمحب هللا  داد و  ناـشن  اـیند 

یارب تسا ، ریظن  مک بایمک و  ایند  رد  گرزب ، تلم  کی  داعبا  اب  یمیظع  تکرح  نینچ  رد  هک  یتاظحالم  رتشیب  تیاعر  اب  و  مامت ، طابـضنا  تینما و  اب  روھمج ، سیئر باـختنا 

زا یماظن ، داھج  ی  هنحـص دـننام  زین  یـسایس  داھج  ی  هنحـص رد  هلآ ) هیلع و  یلـص هللا   ) یدـمحم بان  مالـسا  هب  لمع  تکرب  هب  ام  تلم  هک  درک  تباـث  نمـشد  تسود و 

تاباختنا ندوبن  یدج  ندوب و  یروص  مدرم ، ندرک  درـسلد  دصق  هب  شیپ  اھھام  زا  هک  نانمـشد  نیگآرھز  سفن  تسا و  رادروخرب  تسرد  ی  هدعاق مظن و  راکتبا و  ماجـسنا و 

شیامزآ نیا  رد  زیزع  تلم  امـش  ی  هدرتسگ رایـسب  روضح  اب  نونکا  دـنرادن . ار  ریثاـت  نیرتمک  وا  رد  دـندرک ، یم رارکت  دوخ  یزرمارف  تاـغیلبت  ی  همھ رد  فلتخم  یاـھنابز  اـب  ار 

ناشخرد خـیرات  رد  یا  هزات نارود  هدـمآ و  نوریب  زارفارـس  قفوم و  رگید ، یـشیامزآ  زا  یمالـسا  ناریا  مدرم ، بختنم  روھمج  سیئر هب  ارآ  عطاق  تیرثکا  صاـصتخا  اـب  و  یھلا ،

. تخاس ماکان  ار  وا  نانمشد  درک و  تیادھ  زیمآراختفا  تکرح  نیا  هب  ار  وا  هک  دشاب  رکاش  لاعتم  دنوادخ  زا  لد  رد  دیاب  ام  زیزع  تلم  تسا . هدش  زاغآ  یمالسا  یروھمج 

یروھمج  / ٠٣/٠٣/١٣٧۶ تسایر  تاباختنا  رد  مدرم  هوکشاب  روضح  یپ  رد  مایپ 

اب یمیظع  تکرح  نینچ  رد  هک  یتاظحالم  رتشیب  تیاعر  اب  و  مامت ، طابـضنا  تینما و  اب  روھمج ، سیئر  باختنا  یارب  هنـالووسم  ملاـس و  یهقباـسم  کـی  رد  امـش  تکرش 

یهنحص رد  هلاوهیلعهللایلص )  ) یدمحم بان  مالـسا  هب  لمع  تکرب  هب  ام  تلم  هک  درک  تباث  نمـشد  تسود و  یارب  تسا ، ریظنمک  بایمک و  ایند  رد  گرزب ، تلم  کی  داعبا 

دـصق هب  شیپ  اـھھام  زا  هک  نانمـشد  نیگآرھز  سفن  تسا و  رادروخرب  تسرد  یهدـعاق  مظن و  راـکتبا و  ماجـسنا و  زا  یماـظن ، داـھج  یهنحـص  دـننام  زین  یـسایس  داـھج 

اب نونکا  دـنرادن . ار  ریثات  نیرتمک  وا  رد  دـندرکیم ، رارکت  دوخ  یزرمارف  تاـغیلبت  یهمھ  رد  فلتخم  یاـھنابز  اـب  ار  تاـباختنا  ندوبن  یدـج  ندوب و  یروص  مدرم ، ندرک  درـسلد 

قفوم و رگید ، یشیامزآ  زا  یمالسا  ناریا  مدرم ، بختنم  روھمج  سیئر  هب  ارآ  عطاق  تیرثکا  صاصتخا  اب  و  یھلا ، شیامزآ  نیا  رد  زیزع  تلم  امش  یهدرتسگ  رایـسب  روضح 

تکرح نیا  هب  ار  وا  هک  دشاب  رکاش  لاعتم  دنوادخ  زا  لد  رد  دیاب  ام  زیزع  تلم  تسا . هدـش  زاغآ  یمالـسا  یروھمج  ناشخرد  خـیرات  رد  ییهزات  نارود  هدـمآ و  نوریب  زارفارس 

. تخاس ماکان  ار  وا  نانمشد  درک و  تیادھ  زیمآراختفا 

هعمجزامن  / ١٠/٢۶/١٣٧۶ یاھهبطخ  رد  تانایب 

« يسایس داھج   » 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 8هاگياپ  هحفص 2 
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رادیب ایند  ی  هشوگ رھ  رد  یمالسا  تاساسحا  هک  دش  بجوم  ناریا  تلم  یمالسا و  یروھمج  تکرح  هک  تسا  نیا  دراد ، تیمھا  اکیرما  یارب  ناریا  اب  ی  هرکاذم هکنیا  یارب 

نیا زا  یضعب  دننک . عورش  یوحن  هب  ار  یا  هزرابم دنریگ و  تسد  رس  ار  ناشدوخ  یمالسا  تاساسحا  مالسا ، مان  اب  ناناملسم  اپورا ، رد  یتح  اقیرفآ و  رد  ایسآ ، رد  دوش ؛

یروھمج ی  هلق نیا  زا  اھ ، نیا ی  همھ دنتـسھ . هزرابم  لوغـشم  هرخـالاب  تسا ؛ یحالـصا  تازراـبم  تازراـبم ، نیا  زا  یـضعب  تساـھتلود . اـب  یـسایس  تازراـبم  تازراـبم ،

. دنا هدش ریزارس  تلم ، نیا  ماما و  یمالسا و 

ناناوجون  / ١١/١۴/١٣٧۶ ناناوج و  زا  یعمج  اب  بالقنا  ربھر  هنامیمص  دونش  تفگ و 

. درک شدوخ  بوذجم  ارم  یلک  هب  تشاد و  هبذاج  یلیخ  نم ، یارب  یوفـص  باون  موحرم  دمآ . دھـشم  هب  یوفـص » باون   » موحرم هک  دوب  ملاس  هدزناش  ای  هدزناپ  دـیاش  نم 

. دوب ایوگ  حیرص و  عاجش و  انمض  افص و  قدص و  زا  رپ  صالخااب ، روشرپ و  مدآ ، نیا  سب  زا  دش ؛ یم یوفص  باون  بوذجم  دوب ، ام  نینس  دودح  رد  تقو  نآ  هک  مھ  یـسکرھ 

. متسناد یم ییاھزیچ  نآ ، زا  لبق  هتبلا  مدش . دنم  هقالع مییوگ ، یم یـسایس  هزرابم  نآ  هب  هک  هچنآ  هب  یتازرابم و  لئاسم  هب  یدج  روط  هب  اجنآ  هک  میوگب  مناوت  یم نم 

یراکمھ وا  اـب  یناـشاک » هللا  تیآ  » موحرم دوب و  هدـمآ  راـک  یور  هزاـت  قدـصم  هک  یتقو لاس ١٣٢٩  رد  تسا  مدای  نم  دوب . فداـصم  قدـصم »  » تاـقوا اـب  اـم  یناوجون  ناـمز 

یارب هک  دنداتـسرف  یم فلتخم  یاھرھـش  هب  ار  یناسک  اذل  دنتـشاد  قدصم  رتکد  یـسایس  یاھراعـش  هب  مدرم  هجوت  رد  یدایز  شقن  یناشاک  هللا  تیآ موحرم  دندرک  یم

قدصم لئاسم  اب  اجنآ  تسا . مدای  الماک  ار  ناشیاھینارنخس  نانارنخس و  نآ  زا  رفن  ود  نم  دندمآ . یم ینانارنخس  دھشم ، رد  هلمج  زا  دننزب . فرح  دننک و  ینارنخس  مدرم 

. درک طوقس  قدصم  دعب ، میدش و  انشآ 

یبزح عماجم  رد  لذارا ، شابوا و  هک  تسا  مدای  بوخ  نم  ینعی  مدوب ؛ زور  نآ  ثداوح  قدصم و  طوقس  نایرج  رد  الماک  نم  درک ، دماشیپ  دادرم  هیضق ٢٨  هک  لاس ١٣٣٢  رد 

! تسا ممشچ  ولج  الماک  رظانم ، نیا  دندرک . یم تراغ  ار  اھاجنآ  دندوب و  هتخیر  دنتشاد ، طابترا  قدصم  رتکد  تلود  هب  هک 

زا دعب  مدش . دـنم  هقالع باون  موحرم  ندـمآ  نامز  زا  یقیقح ، یانعم  هب  یـسایس  هزرابم  هب  نکیل  مدوب ؛ هدـید  متخانـش و  یم الماک  ار  یـسایس  یاھ  هلوقم نم  نیاربانب 

رد دوب . هدروآ  دوجو  هب  دـندوب ، هتخانـش  هدـید و  ار  وا  هک  یناناوج  یاھلد  رد  ییاغوغ  مھ  وا  تداھـش  دـش . دیھـش  هک  دیـشکن  لوط  دایز  تفر ، دھـشم  زا  باون  موحرم  هکنآ 

. دعب هب  یاھلاس ١٣٣٣ و ٣۴  هب  ینعی  ددرگ ؛ یمرب نارود  نیا  هب  ام  یتازرابم  راک  قباوس  تقیقح 

ناناوجون  / ١١/١۴/١٣٧۶ ناناوج و  زا  یعمج  اب  بالقنا  ربھر  هنامیمص  دونش  تفگ و 

. دوبن حرطم  مدرم  یارب  اقلطم  تلود  تسایـس و  روشک  لئاسم  نارود ، نآ  هک  تسا  نیا  دـینک ، روصت  تسرد  ار  نآ  دـیناوتن  اـعقاو  امـش  دـیاش  زورما  هک  یمھم  یلیخ  هتکن 

تازرابم رد  دـنناد ، یم ار  هدـمع  یاـھراک  دنتخانـش ، یم ار  وا  دوب ، ریزو  تسخن هک  یتقو نآ  دنـسانش ، یم ار  روھمج  سیئر دنـسانش ، یم ار  ارزو  روشک ، رد  اـم  مدرم  زورما 

مدرم الــصا  دـنتفر و  یم دــندمآ و  یم اـھتلود  ناـمز ، نآ  یلو  تـسا ؛ هـتفرگ  یمیمــصت  هـچ  هدرک و  یمادــقا  هـچ  زورما  تـلود ، هـک  دــنراد  ربـخ  ار  اـھزیچ  یلیخ  یــسایس 

لک هب  دـینک !؟ یم هجوت  دـندش ! یمن ربخ  مدرم  الـصا  دـش و  یم تاباختنا  دـش ، یم ضوع  هنیباک  دـمآ ، یم رگید  ریزو  تسخن کی  تفر ، یم ریزو  تسخن کی  دـندیمھف ! یمن

یلیخ مدرم ، یور  راشف  تفر ، یم ار  شدوخ  هار  تلود  دنتفر ، یم ار  ناشدوخ  هار  مدرم  درک ، یم ییاھراک  شدوخ  یارب  تلود  دـندوب . توافت  یب تلود ، لئاسم  هب  تبـسن 

. دوبن الصا  یدازآ  دوب و  دایز 

نم داد ؛ ینالف  هب  ار  یا  هیمالعا هک  مدـید  ار  سک  نالف کراپ ، لخاد  رد  نم  هلب ، هک  درک  یم لقن  ام  یارب  دوب ، هدـمآ  ناتـسکاپ  زا  ام  ناتـسود  زا  یتسود  هک  تسا  مداـی  نم 

دروآ و یمرد ار  هیمالعا  ناسنا  رگید ، تسا  کراپ  دوشن !؟ ارچ  تفگ : درک و  بجعت  نم  بجعت  زا  وا  دـھدب ! هیمالعا  یـسک  هب  دـناوت  یم یـسک  کراپ  رد  رگم  هک  مدرک  بجعت 

دوب دایز  ردق  نآ ناریا  رد  قانتخا  ینعی  مدوب ؛ هدنارذگ  مھ  ار  یناوجون  هرود  نم  هک  دوب  ام  تازرابم  نارود  هب  طوبرم  نیا  دوش !؟ یم یزیچ  نینچ  متفگ : دھد . یم فرط  نآ  هب 

هب ار  یذغاک  ای  دنزب ، یتسود  هب  ای  یسک  هب  یسایس  فرح  مدرم ، مشچ  ولج  نشور ، زور  نشور ، حیرـص ، نابز  هب  دناوتب  یـسک  تسا  نکمم  میدرک  یمن روصت  الـصا  هک 

! دنتخیر یم مدرم  یاھ  هناخ هب  دنتفرگ و  یم ار  دارفا  نظوس ، نیرت  کچوک هب  دوب . ناقفخ  راشف و  سب  زا  دریگب ! وا  زا  ار  یذغاک  ای  دھدب ، وا 

ماظن  / ١٣٧٩/٠٩/١٢ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

مئاد ینعی  دـنک ؛ هزرابم  هک  تسا  نیا  دـشاب  تردـق  کی  ای  تموکح و  هک  عمج ؛ کی  عضوم  رد  هچ  درف ، کی  عضوم  رد  هچ  یناسنا  رھ  یارب  یلـصا  بجاو و  یاـھراک  زا  یکی 

یاھیور جـک هچ ! ام  هب  دـیوگ  یم درادـن ؛ دـھعت  یلـصا  فیاظو  هب  تبـسن  اما  دراد ، مھ  لمع  ناسنا  یھاگ  دـھدن . نت  یدـھعت  یب یلمع و  یب یلبنت و  هب  دـنک و  شالت  دـیاب 

هار نیا  رد  دـنک و  تدـھاجم  شالت و  دـنک ؛ هزرابم  شدوخ  یلمع  یب یلبنت و  اب  امتح  یتسیاب  دـھدب . نت  دـیابن  اھ  نیا هب  ناسنا  تسا . روط  نیمھ زین  سوھ  زا  هتـساخرب 

. منک یم ضرع  یدعب  دنب  رد  ار  نآ  هک  دشاب  لیبس هللا  یف  تدھاجم  دیاب  تدھاجم  نیا  هتبلا  تسا . فیاظو  زا  یکی  نیا  دنک . رطخ  لوبق 

نوچ دوش ؛ دیماان  درادن  قح  تسا ، تدھاجم  لوغـشم  هک  یـسک  دـشاب . لیبس هللا  یف  داھج  هکنآ  طرـش  هب  تسا ؛ طیارـش  ی  همھ رد  یزوریپ  هب  دـیما  یرخآ ، یمجنپ و 

رگا ای  تسا ؛ هدوبن  لیبس هللا  یف  تدـھاجم  هک  هدوب  رطاخ  نیا  هب  تسا ، هدـش  لصاح  یماـکان  هدـماین و  تسد  هب  یزوریپ  هک  یدراوم  نآ  تسوا . راـظتنا  رد  یزوریپ  اـنیقی 

تفرعم رواب و  نامیا و  لیبس هللا  هب  ناسنا  هک  تسا  نیا  تسیچ ؟ لیبس هللا  یف  تدـھاجم  طرـش  تسا . هدوبن  تدـھاجم  الـصا  ای  هدوبن ؛ لیبس هللا  یف  هدوب ، تدـھاجم 

. دنک تدھاجم  نآ  هار  رد  دناوت  یم نیاربانب  دسانشب ؛ ار  نآ  دشاب و  هتشاد 

رد تموکح  زورما  نوچ  هک  تسین  تردـق  نارود  صوصخم  اھ  نیا مدرک ، ضرع  تسا . تموکح  ناونع  هب  هعومجم  کی  فیاظو  درف و  کی  ناونع  هب  ناسنا  کی  فیاـظو  اـھ  نیا

رد دوب ، ناشنانمـشد  تسد  رد  دوبن ، هعومجم  نیا  تسد  رد  تردـق  هک  مھ  یتقو  نآ  میراد . ار  فیاظو  نیا  ام  تسا ، مالـسا  هب  نینموم  اب و  نینموم  ی  هعومجم تسد 

، دندرک یم لمع  رتشیب  یضعب  دندرک ؛ یمن لمع  یضعب  دندرک ، یم لمع  یضعب  تشاد . دوجو  فیاظو  نیا  ی  همھ دوب ، ضرالا  یف  نیدسفم  تسد  رد  دوب ، توغاط  تسد 

ی همھ یلصا  ی  هفیظو تسا . رتمک  یضعب  تسا ، رتشیب  ناشفیاظو  یـضعب  هتبلا  تساھناملـسم ؛ ی  همھ ی  هدھع رب  مھ  نآلا  فیاظو  نیا  دندرک . یم لمع  رتمک  یـضعب 

هب ار  تردق  دینک و  تدھاجم  دیورب  دنیوگب  دننک  بسک  ار  تردق  دنتسناوت  یم هک  ینارود  رد  هچ  دننک ؛ انـشآ  فیاظو  نیمھ  هب  ار  مدرم  هک  تسا  هدوب  نیا  ایلوا  همئا و  ایبنا و 

گنج و ریثک .» نویبر  هعم  لتاق  یبن  نم  نیاک  و  « ؛ دنا هدرک هزرابم  شالت و  مھ  همھ  دنروایب . تسد  هب  ار  تردق  دش  یمن هک  یتقو نآ  هچ  دـینک  هرادا  هنوگ  نیا دـیروآ و  تسد 

نیا هب  میھاربا  نامز  زا  یھلا ، گرزب  یایبنا  هتـشذگ  ناربمغیپ  نامز  رد  هن . دـشاب ؛ هدـمآ  مالـسا  رد  راب  لوا  هک  تسین  یزیچ  نانمـشد ، اب  ی  هضراعم یـسایس و  ی  هزراـبم

رد هتبلا  دـنناشک . یم تمـس  نآ  هب  ار  اـم  اـیبنا  هک  تسا  یفیاـظو  فیاـظو ، نیا  نیارباـنب ، مرادـن . یعـالطا  نم  هک  هدوـب  مھ  میھاربا  زا  لـبق  دـیاش  تسا . هدوـب  مھ  فرط 

ناونع هب  امـش  ییاناوت  نوچ  ارچ ؟ تسا . رت  نیگنـس هفیظو  نیا  دراد ، رارق  لیبس هللا  هب  نینموم  اب و  نینموم  ادخ  ناگدنب  تسد  رد  تردـق  هک  ییاجنآ  رد  قح ، تموکح 

نآ قانتخا و  نآ  توغاط ، تموکح  رد  مینک  ضرف  تسین . هسیاقم  لباق  توغاط  تموکح  تالاح  نیرتھب  رد  امش  لثم  یدرف  ییاناوت  اب  تلود ، تموکح  ی  هعومجم زا  یئزج 

هدافتسا مھ  امش  هیلع  ناشتردق  زا  دننکن ؛ مھ  ینانچ  نآ ی  هضراعم دنھدب و  تاناکما  دشاب ؛ هتشادن  دوجو  یعمج و ...  طابترا  لیاسو  لالضا  نآ  اھیھارمگ و  نآ  اھتدش و 

ققحت یریگیپ و  جیورت و  یارب  درف  کی  تسا  نکمم  توغاط  تموکح  رد  هک  یتالاح  نیرتھب  زا  هبترم  رازھ  دـیاش  یمالـسا  تردـق  کی  دوجو  عضو  ینعی  ینونک  عضو  دـننکن .

. تسناد ردق  ار  نیا  یتسیاب  سپ  دشاب . رتھب  دشاب ، هتشاد  یھلا  یاھ  نامرآ

ردص  / ١٣٧٩/١٠/٢٩ رقابدمحم  دیس  هللاتیآ  دیھش  تشادگرزب  هرگنک  هب  مایپ 

جاوما اب  هھجاوم  شیامزآ  ی  هتوب رد  فجن  نھک  ی  هزوح هک  یماگنھ  رد  دز . مقر  لیبس هللا  یف  داھج  یالاو  ی  هبتر اب  ار  گرزب  یاھتلیـضف  نیا  یگتخیمآ  یھلا ، ددم  قیفوت و 

شنیب تخاس ، فعاضم  ار  دوخ  یونعم  شـشخرد  داھن و  یـسایس  یملع و  یتدـھاجم  هار  رد  مدـق  هاگآ  رادـیب و  تیـصخش  نیا  تفرگ ، رارق  یبـالقنا  یمالـسا و  یرادـیب 

، میظع یراکادف  نیا  شاداپ  دوز  هچ  داھن و  راوتـسا  یماگ  دندوب ، هدوشگ  دوخ  نانیـشناج  ناوریپ و  یور  هب  شنیرھاط  دادجا  هک  یھار  رد  درک و  سح  ار  نامز  زاین  وا  قیمع 

. درک تفایرد  ار  ادخ  هار  رد  تداھش  سپس  تنحم و  ینعی 

« يسایس داھج   » 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 8هاگياپ  هحفص 3 
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شترا  / ١٣٧٩/١١/١٩ ییاوھ  یورین  لنسرپ  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تکرح نیا  روشک و  نیا  بالقنا و  نیا  منک ، ضرع  امـش  هب  نم  دنک . یم بجعت  دارفا  یـضعب  تلفغ  زا  ناسنا  میرادن ! یجراخ  نمـشد  ام  هک  دننک  یم جیورت  ناسک  یـضعب 

عفاـنم وـلج  یمالـسا  ماـظن  یمالـسا و  بـالقنا  هک  دراد  تـقیقح  فرح  نـیا  رگا  تـسا . هدرک  دراو  یللملا  نـیب نارگتراـغ  نارگلواـپچ و  عفاـنم  رب  ار  هبرـض  نیرتـگرزب  مـیظع ،

نمـشد هک  تسا  مولعم  تسا !؟ مزال  نمـشد  دوجو  تاـبثا  یارب  یحیـضوت  مادـک  رگید  تسا  تسار  دراد و  تقیقح  هک  تسا  هتفرگ  روشک  نیا  رد  ار  ناـگناگیب  ی  هنارگتراـغ

. تسا فلاخم  ماظن  نیا  اب  یسک  هچ  تسیک و 

، ملاع طاقن  رتشیب  رد  ابلاغ  تساھ . نآ هب  قلعتم  یناـسرربخ  یاـھنامزاس  تاـعوبطم و  اـھ و  نویزیولت اـھویدار و  تسا . نارگتراـغ  ناـمھ  تسد  رد  اـیند  یاـھ  هناـسر رثکا 

یداـصتقا و یاـھیرگ  یذوـم اـب  هارمھ  یـسایس  گـنج  یگنھرف ، گـنج  نیا  لاـبند  هـک  دـنا ؛ هدرک عورـش  یمالـسا  یروـھمج  هـیلع  ار  یمیظع  یـسایس  یگنھرف و  گـنج 

!؟ تسین لفاغ  دشابن ، هاوخدب  هچنانچ  ایآ  دنیبن ، ار  حوضو  نیا  اب  نمشد  نیا  یسک  رگا  تسا . نوگانوگ  یاھراشف 

یزاریش  / ١٣٨٠/٠٩/٢۶ دمحم  دیس  جاح  یاقآ  هللاتیآ  تشذگرد  تبسانم  هب  تیلست  مایپ 

ناشیا و مرکم  نادنزرف  مرتحم و  ی  هداوناخ هب  صوصخب  یزاریـش و  مظعم  خماش و  تیب  هب  ار  هیلع  همحر هللا  یزاریـش  دمحم  دیـس  جاح  یاقآ  هللا  تیآ دھاجم  ملاع  تلحر 

. منک یم ضرع  تیلست  هنامیمص  ناریا  میقم  یاھیئالبرک  تارضح  هب  صوصخب  موحرم  نآ  نادنمتدارا  نارادتسود و  ی  همھ هب  زین 

مالسلا مھیلع تیب  لھا  بتکم  جیورت  مالـسا و  ی  هملک یالعا  یارب  یـسایس  یگنھرف و  داھج  فرـص  ناریا  قارع و  رد  ار  شیوخ  رمع  زا  یدامتم  یاھلاس  راوگرزب  ملاع  نآ 

یسایس ینید و  فراعم  زا  یگرزب  ی  هعومجم نمضتم  رابکتسا ، مزینویھـص و  اب  هزرابم  یمالـسا و  مولع  رد  ناشیا  ددعتم  تافیلات  دندرک . لمحت  یناوارف  تامحز  هدومن و 

اش هللا. نا  تسا . لاعتم  دنوادخ  هاگرد  رد  یلوبقم  تدھاجم  روکشم و  یعس  تسا و 

جح  / ١٣٨١/١١/١٨ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

یھاگیاج یسایس » مالسا   » هیرظن تسا . هدش  لدب  یدج  یا  هبلاطم  هب  لمع ، هصرع  هب  مالـسا  نداھن  اپ  هدیزو و  مالـسا  ناھج  یاج  همھ  رد  یمالـسا  یرادیب  میـسن 

مسیـسکرام و مسیلایـسوس و  نوچمھ  لاجنجرپ ، یتادراو و  یاھ  هشیدنا لوفا  اب  تسا . هدوشگ  شخبدیما  نشور و  یقفا  نانآ ، هاگن  دم  رد  هتفای و  ناگبخن  نھذ  رد  الاو 

ردـص رد  بیقر ، یب هتـشگ و  رتراکـشآ  هشیمھ  زا  مالـسا ، شخب  یدازآ هاوختلادـع و  یامیـس  برغ ، لاربیل  یـسارکمد  یور  زا  بیرف  اـیر و  هدرپ  ندـش  هدـیرد  اـب  صوصخ  هب 

تموکح یوزرآ  رد  مالـسا و  مان  هب  ناملـسم  یاھروشک  رد  یرایـسب  نادرمناوج  ناناوج و  تسا . هتـسشن  نادنمـشیدنا  ناگبخن و  نابلط و  یدازآ ناھاوختلادع و  یاھوزرآ 

شرتـسگ دوـخ  عـماوج  رد  ار  ربکتـسم  ناـگناگیب  هطلـس  لـیمحت و  ربارب  رد  یگداتــسیا  مزع  دـنا و  هدروآ یور  یعاـمتجا  یگنھرف و  یــسایس و  داـھج  هـب  یمالــسا  لدـع 

. دنھد یم

تزع و لالقتـسا و  راعـش  اب  مالـسا و  مچرپ  ریز  رد  ناج  لذـب  اـب  یرامـش  یب ناـنز  نادرم و  تسا ، نیطـسلف  مولظم  روشک  نآ  جوا  هطقن  هک  مالـسا  یاـیند  زا  یقطاـنم  رد 

. دنا هتخاس نوبز  دوخ ، یریلد  ربارب  رد  ار  ربکتسم  یدام  یاھ  تردق هدروآ و  دیدپ  هزور  همھ  یمیاد و  یا  هسامح یدازآ ،

جح  / ١٣٨١/١١/١٨ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

یاھقفا مالـسا ، ناھج  رـسارس  رد  یھاوخ  یدازآ یبلط و  قح یاھمچرپ  ناناملـسم و  یرادیب  تضھن  دندمآ و  دوخ  هب  ناملـسم  یاھتلم  یدامتم  یاھلاس  تشذگ  زا  سپ 

. درک مالعا  مالسا  ناھج  یارب  ار  ینیون  نارود  زاغآ  یمالسا ، یروھمج  ماظن  ندش  اپرب  ناریا و  رد  مالسا  یزوریپ  تیاھن ، رد  دوشگ و  نانآ  ربارب  رد  ار  یشخبدیون 

. دـنراد ور  شیپ  رد  تبقاع  شوخ کراـبم و  یلو  راوشد  زارد و  یھار  ناملـسم ، یاـھتلم  دـنوش و  یمن قح  میلـست  یناـسآ  هب  ناـھج  روز  رز و  یاـھنوناک  هک  تسا  یھیدـب 

یاراوگ معط  تخاس و  دنھاوخ  اھر  یگنھرف  یداصتقا و  یـسایس و  تراسا  یگدنام و  بقع تلذ  زا  ار  دوخ  زا  سپ  یاھلـسن  دوخ و  دنزروب  تماقتـسا  رگا  هار  نیا  ناگدـنور 

. دیشچ دنھاوخ  ار  مالسا  ی  هیاس رد  یگدنز 

ی هدـش لاـمیاپ قوقح  تزع و  فرـش و  عفادـم  ناناملـسم  نادـیم ، نیا  رد  تسا . نشور  قـح  زا  هنادـنم  تردـق عاـفد  یـسایس و  تدـھاجم  یملع ، تدـھاجم  هار  هار ، نیا 

نذا دھد : یم دیون  ار  نانآ  یمتح  یزوریپ  یھلا ، تنس  دنک و  یم دییات  ار  هنامولظم  تدھاجم  نیا  هک  تسا  یتشذگ  یب هاگآ و  یـضاق  یرـشب ، نادجو  فاصنا و  دنـشیوخ .

 .. ریدقل مھرصن  یلع  نا هللا  اوملظ و  مھناب  نولتاقی  نیذلل 

لاس ١٣٨٢  / ١٣٨٢/٠١/٠١ لولح  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

؛ میشاب هتشادن  یماظن  گنج  زگرھ  ام  تسا  نکمم  دیشاب . هدامآ  دینک و  ایھم  ار  دوخ  هناعاجش  نوگانوگ ، یاھنادیم  رد  دییامن . تیوقت  ار  دوخ  ی  هدارا مزع و  دینک و  تمھ 

یروط ار  اھ  همانرب میظنت و  یروط  ار  اھباسح  هک  منک  یم هیصوت  نیلوئسم  هب  اددجم  نم  اجنیا  رد  تشاد . میھاوخ  یگنھرف  هژیو  هب یداصتقا و  یـسایس ، گنج  انیقی  اما 

نیا نیلوئـسم  هب  لاعتم  یادخ  هک  منک  یم اعد  دننک . ساسحا  دنـشچب و  ار  یناسر  تمدخ یارب  شالت  داسف و  اب  هزرابم  نیریـش  ی  هزم ام  روشک  ناناوج  هک  دـننک  ریبدـت 

لاح لماش  ار  ترضح  نآ  باجتسم  یاعد  هادف و  انحاورا  رـصع  یلو ترـضح  تاھجوت  دیامرف و  اطع  تزع  تداعـس و  یبایماک ، یزارفارـس ، ام  زیزع  تلم  هب  دھدب و  ار  قیفوت 

. دھد رارق  ام  زیزع  تلم 

جح  / ١٣٨٢/١١/٠٨ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

. تسا هدش  لدب  یدج  یا  هبلاطم  هب  لمع ، هصرع  هب  مالسا  نداھن  اپ  هدیزو و  مالسا  ناھج  یاج  همھ  رد  یمالسا  یرادیب  میسن 

. تسا هدوشگ  شخبدیما  نشور و  یقفا  نانآ ، هاگن  دم  رد  هتفای و  ناگبخن  نھذ  رد  الاو  یھاگیاج  یسایس » مالسا   » هیرظن

یامیـس برغ ، لاربیل  یـسارکمد  یور  زا  بیرف  ایر و  هدرپ  ندـش  هدـیرد  اب  صوصخ  هب  مسیـسکرام و  مسیلایـسوس و  نوچمھ  لاجنجرپ ، یتادراو و  یاھهشیدـنا  لوفا  اـب 

ناناوج و تسا . هتسشن  نادنمشیدنا  ناگبخن و  نابلطیدازآ و  ناھاوختلادع و  یاھوزرآ  ردص  رد  بیقریب ، هتشگ و  رتراکشآ  هشیمھ  زا  مالـسا ، شخب  یدازآ  هاوختلادع و 

یگداتسیا مزع  دنا و  هدروآ  یور  یعامتجا  یگنھرف و  یسایس و  داھج  هب  یمالسا  لدع  تموکح  یوزرآ  رد  مالسا و  مان  هب  ناملـسم  یاھروشک  رد  یرایـسب  نادرمناوج 

. دنھدیم شرتسگ  دوخ  عماوج  رد  ار  ربکتسم  ناگناگیب  هطلس  لیمحت و  ربارب  رد 

، یدازآ تزع و  لالقتسا و  راعش  اب  مالسا و  مچرپ  ریز  رد  ناج  لذب  اب  یرامشیب  نانز  نادرم و  تسا ، نیطسلف  مولظم  روشک  نآ  جوا  هطقن  هک  مالـسا  یایند  زا  یقطانم  رد 

. دنا هتخاس  نوبز  دوخ ، یریلد  ربارب  رد  ار  ربکتسم  یدام  یاھتردق  هدروآ و  دیدپ  هزور  همھ  یمیاد و  یا  هسامح 

. تسا هداد  رییغت  ار  ناربکتسم  بولطم  یناھج  تالداعم  هتخیر و  مھ  هب  ار  یرابکتسا  تابساحم  یمالسا ، یرادیب  یرآ ،

تلود  / ١٣٨٣/٠٨/٢٠ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

یعامتجا ی  هزرابم منک ، یم یملع  ی  هزرابم منک : یم هزرابم  مراد  نم  ییوگ  یم دـھد . یمن ار  هزرابم  یانعم  یرگ  هزیتس گنج و  یـسراف ، ناـبز  رد  هزراـبم . ینعی  داـھج 

« يسایس داھج   » 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 8هاگياپ  هحفص 4 
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. نمشد کی  ای  عنام  کی  لباقم  رد  ورین  رپ  شالت  ینعی  هزرابم  دراد . انعم  تسا و  هزرابم  اھ  نیا ی  همھ منک ؛ یم هناحلسم  ی  هزرابم منک ، یم یـسایس  ی  هزرابم منک ، یم

هزراـبم ار  نیا  دـنک ؛ رفـس  نیزنب  زا  رپ  کاـب  اـب  دراذـگب و  زاـگ  یور  ار  شیاـپ  ناـسنا  هتلافـسآ ، ی  هداـج رد  درادـن . دوـجو  هزراـبم  دـشابن ، ناـسنا  لـباقم  رد  یعناـم  چـیھ  رگا 

عناوم دوش  یم یعیبط ، یاـھ  هھبج رد  و  نمـشد ؛ دوش  یم یناـسنا ، یاـھ  هھبج رد  عناـم  نیا  هک  دـنک ، دروخرب  یعناـم  اـب  ناـسنا  هک  تسا  ییاـجنآ  هزراـبم  دـنیوگ . یمن

داھج هزرابم . ینعی  تسانعم ؛ نیمھ  هب  انیع  یبرع  نابز  رد  داھج  هزرابم . دوش  یم نیا  درادرب ، نایم  زا  ار  اھ  نآ دنک  یعـس  دوش و  ریگرد  عناوم  نیا  اب  ناسنا  رگا  یعیبط .

هناحلسم ریغ  گنج  اب  مھ  اج  کی  دنک ، یم قیبطت  هناحلسم  گنج  اب  اج  کی  هتبلا  تسین . هناحلسم  گنج  یانعم  هب  اج  همھ  تسانعم ؛ نیمھ  هب  مھ  ثیدح  نآرق و  رد 

. دنک یم قیبطت 

مرحم  / ١١/٠۵/١٣٨۴ هام  یهناتسآ  رد  ناغلبم  نایناحور و  رادید  رد  تانایب 

هثداح نیمھ  زا  زاب  ام  زیزع  ماـما  مھ  لاس ١٣۵٧  مرحم  رد  دـمآ . دوجو  هب  دادرخ  هدزناپ  میظع  ی  هثداح نآ  درک و  هدافتـسا  اشمم  نیا  زا  ام  راوگرزب  ماما  لاس ۴٢ ، مرحم  رد 

دوخ مشچ  یولج  تسام ؛ دوخ  نامز  لام  نیا ، دـمآ . دـیدپ  یمالـسا - بالقنا  ینعی  ریظن - یب یخیرات  ی  هثداـح نآ  و  تسا » زوریپ  ریـشمش  رب  نوخ  : » تفگ تفرگ و  ماـھلا 

«، قطنم  » شخب نیا  دوب . دھاوخ  روط  نیمھ دشاب و  روط  نیمھ دـیاب  مھ  هدـنیآ  رد  تسا و  هدوب  رفظ  حـتف و  مچرپ  اھ  تلم یارب  مچرپ  نیا  مھ  خـیرات  لوط  رد  یلو  تسام ؛

. تسین رداق  هلئسم  نیا  بناوج  لیلحت  رب  دنک و  یمن ریسفت  ار  نیسح  ماما  تکرح  یفطاع ، هاگن  کی  فرص  نیاربانب ، تسھ . نآ  رد  لالدتسا  تسا و  ینالقع  هک 

نیمھ هار  رد  ناملسم  نینموملل .» هلوسرل و  هزعلا  و   » نوچ دریگب ؛ ماجنا  یمالسا  تزع  اب  دیاب  دریگب ، ماجنا  دیاب  هک  یتدھاجم  نیا  ینعی  تسا ؛ هسامح  مود ، رصنع 

هب رگا  تسا . دـنمتزع  یـسامح و  ی  هرھچ کـی  ینک ، یم هاـگن  هک  ار  هرھچ  تیمولظم ، جوا  رد  دـنک . تظاـفح  مالـسا  دوخ و  تزع  زا  یتسیاـب  مھ ، تدـھاجم  نیا  تکرح و 

یھاگ هک  دینیب  یم دنا ، هدرک مادقا  یمـسج  یورایور  گنج  هب  دنا و  هتفرگ گنفت  هک  ییاھ  نآ یتح  دـینک ، هاگن  نامدوخ  رـصاعم  خـیرات  نوگانوگ  یماظن  یـسایس ، تازرابم 

، دریگ یم تلھم  ار  بش  کـی  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نب  نیـسح  هک  مھ  ییاـج  ناـمھ  درادـن ؛ دوجو  هلئـسم  نیا  اروشاـع ، قـطنم  رد  اـما  دـندرک ! لـیلذ  ار  ناـشدوخ  تاـقوا 

اب هفوک  ات  هنیدـم  هار  نیب  رد  هک  ییاج  نآ  تسا ؛ رادـتقا  تزع و  عضوم  زا  دـنک - یم راصنتـسا  رـصان -» نم  لھ  : » دـیوگ یم هک  مھ  ییاج  نامھ  دریگ ؛ یم تلھم  هنادـنمتزع 

. تسا رگید  ی  هتسجرب رـصنع  کی  مھ  نیا  تسین ؛ یناوتان  فعـض و  عضوم  زا  دریگ ، یم یرای  اھ  نآ زا  یـضعب  زا  دنز و  یم فرح  اھ  نآ اب  دنک و  یم دروخرب  نوگانوگ  یاھ  مدآ

هچ یغیلبت ، هچ  یـسایس ، هچ  زیمآ - تدھاجم یاھ  مادقا ی  همھ دوش . هدید  دیاب  دـنناجنگ ، یم دوخ  ی  همانرب رد  ییاروشاع  ناورھر  هک  یتادـھاجم  ی  همھ رد  رـصنع  نیا 

حلـسم زابرـس  هن  هک  یا  یناحور کی  دینک : هاگن  ار  ماما  ی  هرھچ هیـضیف ، ی  هسردـم رد  اروشاع  زور  رد  دـشاب . تزع  عضوم  زا  دـیاب  تسا - یناج  یراکادـف  یاج  هک  ییاجنآ 

رد ماما  تسا . تزع  عضوم  نیا  دـنک ؛ یم مخ  ار  نمـشد  یوناز  وا ، تزع  ینیگنـس  هک  دـنز  یم فرح  تزع  اب  نانچ  نآ دراد ، دوخ  یدوجوم  ی  همھ رد  گنـشف  کـی  هن  دراد و 

ی هنومن کی  هک  میتفرگ  رارق  ینامز  رد  ام  هک  مینک  رکـش  ار  ادخ  دوب . ام  راوگرزب  ماما  ی  هرھچ نیا  زیزع ؛ اما  هدع ، هدـع و  نودـب  سک ، یب اھنت ، دوب ؛ روط  نیمھ لاوحا  ی  همھ

. دوب ام  راوگرزب  ماما  وا ، و  میدید ؛ ار  وا  نامدوخ  مشچ  هب  داد و  رارق  ام  مشچ  یولج  میا ، هدینش میا و  هدناوخ میا و  هتفگ اھ  لاس اھراب و  هک  ار  هچنآ  زا  ینیع 

اھهاگشناد  / ٠٢/٣١/١٣٨۶ ییوجشناد  جیسب  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

رگم دشاب !؟ رظن  نودب  عضوم و  نودب  ای  توافت  یب روشک  یسایس  لئاسم  هب  تبـسن  دناوت  یم بالقنا - یوجـشناد  بالقنا و  یجیـسب  مھ  نآ  یجیـسب - ی  هعومجم رگم 

تبثم و یانعم  نامھ  هب  یجیـسب - وجـشناد و  هراومھ  دیوشن و  راک  هظفاحم هک  نیا  هب  منک  یم هیـصوت  ار  یجیـسب  یاھوجـشناد  امـش  نم ، تسا !؟ نکمم  یزیچ  نینچ 

: دیھد یم راعش  دیشاب . رایشوھ  الماک  دیـشاب .» مھ  رایـشوھ  یلو   » هک تسا  نیا  دیوشن » راک  هظفاحم  » میئوگ یم هک  نیا  ی  هلابند هتبلا  دینامب . یقاب  شپترپ - نوخرپ و 

؟ تسیچ اکیرما  تسین . اکیرما  زا  یرازیب  طـقف  مھ  وجـشناد  یرادـیب  دیـشاب . رادـیب  منکب : ضرع  امـش  هب  مھاوخ  یم نم  تسھ ؛ عقوت  نیمھ  هلب ، تسا ! رادـیب  وجـشناد 

هدـید مشچ  هب  هک  یگنھرف  یتالیکـشت ، یتینما ، یـسایس ، تیوھ  مجح و  کی  ناونع  هب  هن ، اـی  تسا ؟ حرطم  تلم  کـی  اـی  ییاـیفارغج  ی  هقطنم کـی  یاـنعم  هب  اـکیرما 

نادیم رد  یرادیب  لثم  دراد . مزال  فعاضم  یرادیب  نیا ، زا  یرازیب  یناور . گنج  تاغیلبت و  راک  رد  ناوارف  ی  هبرجت یلام و  میظع  ی  هناوتشپ اب  یتالیکـشت  مھ  نآ  دوش ؟ یمن

گنج رد  یگنھرف ، گـنج  رد  دـیھدب . رارق  فدـھ  ار  وا  داد ، ناـشن  یکرحت  نیرت  کـچوک نمـشد  هک  یدرجم  هب  دیـشاب ، رادـیب  رگنـس  رد  رگا  امـش  هک  تسین  یماـظن  گـنج 

! دوشب رداص  رفن  کی  نابز  زا  یقح ، فرح  هک  دھد  یم بیترت  یا  هنوگ هب  ار  راک  نمشد  تاقوا ، یھاگ  دید . ناوت  یمن تسرد  ار  نمشد  کرحت  یتینما ، گنج  رد  یـسایس ،

تـسیود ای  دص  زا  لزاپ  نیا  دـنک . لماک  ار  شدوخ  لزاپ  دـھاوخ  یم نوچ  دوشب ؟ رداص  صخـش  نآ  نابز  زا  قح  فرح  نیا  دـھاوخ  یم ارچ  سپ  تسا ، لطاب  قحان و  نمـشد 

لماک ار  نمـشد  لزاپ  دز . دیابن  ار  قح  فرح  نیا  اجنیا  دنک ! لماک  ار  لزاپ  نیا  ات  دـنزب  دـیاب  صخـش  نآ  هک  تسا  یقح  فرح  نیمھ  مھ  شا  هعطق کی  هدـش ؛ لیکـشت  هعطق 

راـھظا و تکرح و  چـیھ  زا  دـناوتب  دـیابن  نمـشد  رایـشوھ . رایـسب  اـما  دـینک ؛ یـسایس  رکف  دـیوشب و  تسایـس  دراو  هـلب ، تـسا ! مزـال  یرایـشوھ  دـح  نـیا  رد  درک . دـیابن 

. تسا زمرق  طخ  کی  لوا و  لصا  نیا ، دنک . هدافتسا  امش  یریگ  عضوم

روشک  / ٠٩/٠۴/١٣٨۶ ییارجا  ناریدم  تلود و  تایھ  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

روفنم اھتلم  رظن  رد  میژر  کـی  تلود و  کـی  دوخیب  دراد و  یلئـالد  هتبلا  مھ  ترفن  نیا  تسین . راـکنا  یاـج  رگید  هکنیا  تسا ؛ روفنم  تدـش  هب مالـسا  یاـیند  رد  اـکیرما  زورما 

نـشور شتلع  تسا ، روـفنم  اـھ  یقارع نیب  تسا ؛ نشور  شتلع  تسا ، روـفنم  اـھ  یناـنبل نیب  تسا ؛ نشور  شتلع  تسا ، روـفنم  اـھ  ینیطـسلف نـیب  رد  دوـش . یمن

زا دـننک ؛ یم تناھا  یمالـسا  یاھـشزرا  هب  نیملـسم ، هب  مالـسا ، هب  مئاد  نوچ  تسا ؛ نشور  شتلع  تسا ، روفنم  مولعم  رگید  ناملـسم  نوگانوگ  یاـھتلم  نیب  تسا ؛

اب اکیرما  هک  دوش  یم نیا  شا  هجیتن دوش ؟ یم هچ  ترفن  نیا  هجیتن  بوخ ، دـننک . یم هل  اپ  ریز  ار  ناملـسم  یاـھتلم  قوقح  دـننک ؛ یم تیاـمح  مالـسا  هب  ناگدـننک  تناـھا

؛ دروخ تسکـش  قارع  رد  اـکیرما  میئوگ  یم هک  میتـسین  اـم  رگید  زورما  دروخ . یم تسکـش  دـنام و  یم لـگ  رد  اـپ  قارع ، رد  شیوھاـیھرپ  نیگنـس و  یـشکرکشل  ی  همھ

وا زا  مدرم  نوچ  تسا ؛ مدرم  روفنم  نوچ  دروخ ؟ یم تسکـش  ارچ  بوـخ ، تسا . نیمھ  مھ  اـکیرما  یـسایس  ناـگبخن  اـھ و  یئاـکیرمآ دوـخ  تواـضق  تسا ؛ همھ  تواـضق 

ضوع ار  هلئـسم  تروص  دنیآ  یم اھ  ییاکیرما دننزب . وا  هب  یا  هبرـض دنناوت ، یم مھ  اجرھ  دـننکن و  یراکمھ  وا  اب  هک  دوش  یم بجوم  اکیرما  زا  مدرم  ترفن  دـیآ . یم ناشدـب 

؛ تسا نشور  نیا  دنرفنتم ؛ امش  زا  ناریا  تلم  تلود و  تسین ؛ یکـش  نیا  رد  تسا ؛ رفنتم  امـش  زا  ناریا  هلب ، تساکیرما . لباقم  رد  قارع ، رد  ناریا  دنیوگ  یم دننک و  یم

. تسا قارع  تلم  ی  هیضق قارع ، ی  هیضق اما 

هبلغ و ینیطـسلف  قح  راد  فرط یورین  دـنوش ، یم بولغم  ناشناراد  فرط دوش ، یم بارخ  ناشیاھ  هشقن دـننام ، یم ماکان  دروخ ، یم گنـس  هب  ناـشریت  نیطـسلف ، رد 

ار تیعقاو  ارچ  اھ ، هراچیب بوخ  درک ! هرـصاحم  ار  لیئارـسا  هزغ ، رد  دـمآ  ناریا  تسا ! راک  رد  اجنیا  ناریا  تسد  دـنیوگ  یم دـنوش و  یم ینابـصع  اھ  نیا دـنک ، یم ادـیپ  تردـق 

ی هیضق نیطسلف ، هزغ و  هیضق  اما  مینز . یم امتح  مینزب ، لیئارسا  اکیرما و  هب  یسایس  ی  هبرض میناوتب  رگا  ام  دینک ؟ یم تناھا  نیطـسلف  تلم  هب  ارچ  دیریگ !؟ یم هدیدن 

ار تقیقح  نیا  دـنا . هدرک فرـصت  ار  ناش  هناخ دـنراد ، مھ  قح  دننمـشد ؛ لد  قامعا  زا  نادـند و  نب  زا  لیئارـسا  اب  دـنرفنتم ؛ اکیرما  زا  اھ  ینیطـسلف تسا . نیطـسلف  مدرم 

ندز و رد  نآ  رد و  نیا  هب  ندیمھفن و  نیا  دینیبب  رگید . روج  کی ناتـسکاپ  رد  رگید ؛ روج  کی ناتـسناغفا  رد  روج ؛ نیمھ نانبل  رد  دنزب . رد  نآ  رد و  نیا  هب  دوخیب  دـنیبن و  ناسنا 

ناشیریگ تھج رد  ناشمھف و  رد  هک  تسا  نیا  ی  هناشن عوضوم ، نتخانـشن  ناھج و  یماـظن  یـسایس و  گرزب  تردـق  کـی  ی  هیاپدـنلب نالوئـسم  نداـتفا  یئوگ  گـنفج هب 

ینامیا و یداقتعا و  ی  هصرع مان  هب  گنج ، رد  دراد  دوجو  یرگید  ی  هصرع کـی  یماـظن ، گـنج  یـسایس و  گـنج  ی  هصرع زا  ریغ  نوچ  دـنا ؛ یقیقح بولغم  دـنرابدا ؛ راـچد 

دـنرادن و ار  نشور  یاھرواب  نیا  اھ  نآ اما  دراد ؛ ینـشور  یاھرواب  دـنیب ، یم ار  تقیقح  دراد ، قح  ناشلباقم  فرط  دـنبولغم . ناشدوخ  یاـھرواب  رد  اـھ  نآ اـھرواب . ی  هصرع

. دننک لصو  مھ  هب  ار  تاعوضوم  دننک ؛ طولخم  ار  اھ  هصرع دنریزگان 

نایور  / ٢۵/٠۴/١٣٨۶ یهدکشھوژپ  زا  دیدزاب  رد  تانایب 

حالطـصا نیمھ  رد  ی  هزرابم هزرابم ؛ ینعی  داھج  تسین ؛ نیا  طقف  داھج  اما  دراد ؛ دوجو  شـشوک  دھج و  یانعم  نآ  رد  ینعی  دنا ؛ یکی هشیر  ظاحل  زا  شالت  دـھج و  اب  داھج 

« يسایس داھج   » 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 8هاگياپ  هحفص 5 
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ی هزرابم میراد ، یداصتقا  ی  هزرابم میراد ، یسایس  ی  هزرابم میراد ، یتاعوبطم  ی  هزرابم میراد ، یملع  ی  هزرابم دراد : یماسقا  عاونا و  هزرابم  ام . زورما  یـسراف  فراعتم 

کی لباقم  رد  تسا ؛ مصخ  کی  لباقم  رد  هکنیا  نآ  دراد و  دوجو  اھ  نیا ی  همھ رد  کرتشم  ی  هطقن کی  اـما  میراد ؛ ناـھنپ  ی  هزراـبم میراد ، راکـشآ  ی  هزراـبم میراد ، یماـظن 

. تسا نمشد  کی  لباقم  رد  هزرابم  درادن ؛ ینعم  تسود  اب  هزرابم  تسا . عنام 

دیاب دشاب ، داھج  تساوخ  یم رگا  دوبن . داھج  دوب ، دھج  دوبن ؛ هزرابم  اموزل  اما  دوب ؛ راک  یلیخ  دناوخ ؛ یم باتک  ات  جـنپ الثم  هتفھ  رھ  یـسک  قانتخا ، نارود  رد  دـینک  ضرف 

. تسا نیا  داھج  تیصاخ  داھج . دش  یم تقو  نآ تشاد ؛ ریثات  قانتخا ، میژر  توغاط و  میژر  اب  ی  هھجاوم رد  وا  تکرح  رد  هک  دناوخ  یم ار  یباتک 

ع)  / ٢٨/٠۵/١٣٨۶  ) تیب لھا  یناھج  عمجم  نیمراھچ  رد  هدننک  تکرش  نانامھیم  رادید  رد  تانایب 

شومارف ار  هفیظو  ساسحا  دـیاب  میـشاب ، نادـیم  رد  دـیاب  وا . حـلاص  لمع  هب  نموم ؛ ناسنا  شـالت  تکرح و  هب  دراد  یگتـسب  یھلا  کـمک  یھلا و  تمحر  هک  تسناد  دـیاب 

رد تسھ ، داـھج  مھ  یـسایس  ی  هنحـص رد  تساـم . یزوریپ  تفرـشیپ و  نماـض  تساـم و  ی  هفیظو فلتخم ، یاـھ  هنحـص رد  داـھج  مینکن ؛ شومارف  ار  تدـھاجم  مینکن ؛

؛ تسین یماظن  داھج  طقف  داھج  تسھ . داھج  مھ  یعامتجا  یاھ  هنحـص رد  تسھ ، داھج  مھ  یتاطابترا  یتاـغیلبت و  ی  هنحـص رد  تسھ ، داـھج  مھ  یگنھرف  ی  هنحص

. دنداھج ی  هصرع رشب ، یگدنز  یاھ  هصرع ماسقا  عاونا و 

ماظن  / ٣١/٠۶/١٣٨۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

ادخ رکذ  نیا  هک  دینک  ادخ  رکذ  یتاغیلبت - گنج  نادیم  مھ  یداصتقا ، گنج  نادیم  مھ  یـسایس ، گنج  نادیم  مھ  یماظن ، گنج  نادـیم  مھ  گنج - یاھنادـیم  ی  همھ رد 

. تسا مدق  تابث  ی  هناوتشپ ادخ  رکذ  تسامش . یبایماک  حالف و  بجوم 

زاریش  / ١٣٨٧/٠٢/١١ مدرم  رادید  رد  تانایب 

. دنـسانش یم همھ  هک  ار  یزاریـش  یازریم  دـنراد . ریظن  ناریا  طاـقن  زا  یا  هطقن رتـمک  رد  دـندش ، یفرعم  روشک  رد  نید  شناد  خـیرات  هب  ناتـسا  نیا  زا  هک  یزراـبم  یاـملع 

دـنتفرگ و ار  وا  دـندمآ و  مھ  دـعب  درک ، تفلاخم  اھیجراخ  ذوفن  اھ و  سیلگنا ذوفن  اب  درک و  مایق  زاریـش  رھـش  نیمھ  رد  هک  گرزب - ملاع  یریـسا - لاـف ربکا  یلع  دیـس  موحرم 

اروشاع ترایز  لوغشم  دیراد - روضح  امش  نآلا  هک  یطاقن  نیمھ  رد  دیاش  هیظفاح - کیدزن  رد  یریسا  لاف ربکا  یلع  دیـس  هک  دنا  هتـشون دنام . وا  راک  رثا  نکل  دندرک ؛ دیعبت 

مجاھت لباقم  رد  قارع  تلم  ی  هزرابم ربھر  لوا ، یناھج  گنج  زا  دعب  یاھلاس  رد  هک  یزاریـش - یقت  دمحم  ازریم  مود - یازریم  دندرک . دیعبت  دنتفرگ و  ار  وا  دنتخیر و  هک  دوب 

ریاشع کمک  هب  ناتـسا و  نیمھ  رد  لبق ، لاس  دـص  دودـح  رد  هک  دوب  یزاتمم  هتـسجرب و  ی  هرھچ یرال  نیـسحلا  دـبع  دیـس  موحرم  دوب . اھ  سیلگنا لاغـشا  اھ و  سیلگنا

تموکح لیکشت  یارب  درک ؛ هزرابم  تیطورشم  ینوناق و  ماظن  رارقتسا  یارب  درک ؛ هزرابم  اھ  سیلگنا ی  هطلس اب  درک ؛ عورش  ار  شدوخ  تازرابم  سراف ، ناتـسا  ریلد  رویغ و 

صوصخب هچ  اھرھش و  مدرم  هچ  ریاشع و  هچ  سراف - ناتسا  رویغ  نموم و  مدرم  کمک  هب  مھ  همھ  هک  دراد  رایسب  اھ  هنومن نیا  زا  ناتسا  تیناحور  درک . هزرابم  یمالـسا 

اب دناباوخ و  دوب - هدرک  تناھا  مدرم  تاسدقم  هب  هک  ار - هناگیب  ترافـس  وضع  زاریـش  رھـش  نیمھ  رد  ینیـسح ، نیدلا  رون  دیـس  موحرم  دـنا . هدوب رھظتـسم  زاریـش - رھش 

عورـش نارود  رد  مھ  دـعب  تساخرب . یعاـمتجا  یـسایس و  ی  هزراـبم هب  ماـمت  تعاجـش  اـب  راـبج ، هاگتـسد  اـب  درک و  یراـج  ار  یھلا  دـح  دز و  قالـش  وا  هب  شدوخ  تسد 

ی هزاوآ دـنداد و  رارق  ناشدوخ  تازرابم  زکرم  ار  زاریـش  قیتع  عماـج  دجـسم  اـملع ، رگید  یتـالحم و  هللا  تیآ موحرم  بیغتـسد و  دیھـش  هللا  تیآ موحرم  تیناـحور ، تازراـبم 

رد تقو  نآ  رد  مدوخ  هدنب  دش . رشتنم  ناریا  فانکا  رد  اھزور  نامھ  رد  تیناحور - نآ  یوگنخس  ناونع  هب  بیغتسد - هللا  تیآ موحرم  یاھینارنخـس  زاریـش و  یاملع  تازرابم 

ینابیتشپ اب  هک  دوب  زاریش  زرابم  تیناحور  عضوم  نیا  میدینش . تقو  نآ  مھ  ام  تشگ ! یم بالط  نایم  تسد  هب  تسد  بیغتسد  دیھش  موحرم  ینارنخس  راون  مدوب ، مق 

. دوب هارمھ  مھ  مدرم 

رطف  / ١٣٨٧/٠٧/١٠ دیع  تبسانم  هب  ماظن  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

لباقم رد  زورما  تسھ ، اھ  نآ رایتخا  رد  ایند  ی  همھ هک  ملاع  تفلک  ندرگ ناربکتسم  گرزب و  نانمـشد  دنک . یم هدھاشم  دوخ  لباقم  رد  ینـشور  قفا  مالـسا  یایند  زورما 

و : » دومرف هک  تسا  یھلا  ی  هدعو ی  هدنھد ناشن نیا  تسا و  هتـسب  اھ  نآ یور  رب  هار  دـننک ؛ یم یناوتان  ساسحا  ناملـسم  یاھتلم  یرادـیب  ناملـسم و  یاھتما  شزیخ 

و تسا . یھلا  ی  هدعو اھ  نیا نیثراولا .» مھلعجن  همئا و  مھلعجن  ضرالا و  یف  اوفعضتسا  نیذلا  یلع  نمن  نا  دیرن  و  : » دومرف و  زیزع .» یوقل  نا هللا  هرصنی  نم  نرـصنیل هللا 

. دھد یم ناشن  ار  دوخ  جیردتب  اھناملسم  تکرح  یرادیب و  تکرب  هب  یھلا  یاھ  هدعو نیا  هرما .» یلع  بلاغ  و هللا  : » دومرف

یعامتجا داھج  تسا ، یملع  داھج  تسا ، یرکف  داھج  تسا ، یـسایس  داھج  تسین ؛ یماظن  داھج  اموزل  داـھج  نیا  تسا . ناملـسم  تلم  لـباقم  رد  گرزب  داـھج  کـی 

رایسب ی  هقطنم ی  هنحص هب  دینک  هاگن  امش  زورما  دوش . یم انشآ  تسا و  هدش  انـشآ  داھج  نیا  نوگانوگ  داعبا  اب  جیردتب  مالـسا  گرزب  تما  و  تسا . یقالخا  داھج  تسا ،

یرگیـشحو هکنیااـب  زورما  دوـب ، مالـسا  یاـیند  یارب  زیگنا  مغ ی  هلئـسم کـی  هک  نیطـسلف  ی  هلئـسم دـینیب . یم ار  یمالـسا  تما  تفرـشیپ  نـیمھ  هناـیمرواخ ، ساـسح 

. دینک یم هدھاشم  نیطسلف  تلم  ی  هیصان رد  امش  ار  دیما  لاح  نیع  رد  تسا ، هدش  ربارب  دنچ  ناینیطسلف  هب  تبسن  اھتسینویھص 

رطف  / ١٣٨٧/٠٧/١٠ دیع  تبسانم  هب  ماظن  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

لباقم رد  زورما  تسھ ، اھنآ  رایتخا  رد  ایند  یهمھ  هک  ملاع  تفلکندرگ  ناربکتـسم  گرزب و  نانمـشد  دـنکیم . هدـھاشم  دوخ  لـباقم  رد  ینـشور  قفا  مالـسا  یاـیند  زورما 

و : » دومرف هک  تسا  یھلا  یهدـعو  یهدـنھدناشن  نیا  تسا و  هتـسب  اھنآ  یور  رب  هار  دـننکیم ؛ یناوتان  ساـسحا  ناملـسم  یاـھتلم  یرادـیب  ناملـسم و  یاـھتما  شزیخ 

یھلا یهدعو  اھنیا  ( ٢ «.) نیثراولا مھلعجن  همئا و  مھلعجن  ضرـالا و  یف  اوفعـضتسا  نیذـلا  یلع  نمن  نا  دـیرن  و  : » دومرف و  ( ١ «.) زیزع یوقل  نا هللا  هرـصنی  نم  نرـصنیل هللا 

. دھدیم ناشن  ار  دوخ  جیردتب  اھناملسم  تکرح  یرادیب و  تکرب  هب  یھلا  یاھهدعو  نیا  ( ٣ «.) هرما یلع  بلاغ  و هللا  : » دومرف و  تسا .

یعامتجا داھج  تسا ، یملع  داھج  تسا ، یرکف  داھج  تسا ، یـسایس  داھج  تسین ؛ یماظن  داھج  اموزل  داـھج  نیا  تسا . ناملـسم  تلم  لـباقم  رد  گرزب  داـھج  کـی 

رایسب یهقطنم  یهنحـص  هب  دینک  هاگن  امـش  زورما  دوشیم . انـشآ  تسا و  هدش  انـشآ  داھج  نیا  نوگانوگ  داعبا  اب  جیردتب  مالـسا  گرزب  تما  و  تسا . یقالخا  داھج  تسا ،

. دینیبیم ار  یمالسا  تما  تفرشیپ  نیمھ  هنایمرواخ ، ساسح 

نمھب  / ١٣٨٨/١١/٠۶ شش  هسامح  درگلاس  رد  ناردنزام  مدرم  رادید 

بالقنا دنداتسیا و  رابج  میژر  لماوع  حالس  لباقم  رد  ناشدوخ  هرز  یب هانپ و  یب یاھمسج  اب  ناشدوخ ، یاھ  نت اب  دندمآ  مدرم  دش . زوریپ  تمظع  نآ  اب  یمالـسا  بالقنا 

نیا لـباقم  رد  فرـشاب ، فاـصنااب و  ناـسنا  کـی  بوخ ، دـندرک . باـختنا  ار  یمالـسا  یروـھمج  دـنداد و  یار  یمالـسا  یروـھمج  هب  دـندمآ  مدرم  نیمھ  دـعب  دـندرک ؛ زوریپ  ار 

نآ دندرک ؛ یفرعم  قلخ  راد  فرط ار  ناشدوخ  دندناوخ ، کیتارکومد  ار  ناشدوخ  دندرک ، مدرم  زا  یراد  فرط یاعدا  نادیم ، طسو  دندمآ  اھ  یضعب دنک ؟ یم هچ  مدرم  تساوخ 

، دوب برغ  راد  فرط دوب ، حیرـص  رفاک  دوب ، قفانم  ناشوت  ندرک . هلباقم  هب  دـندرک  عورـش  دـندوب ، هدروآ  راک  رـس  نیگنـس  یاـھب  نیا  اـب  ار  ماـظن  نیا  هک  یقلخ  نیمھ  اـب  تقو 

مدرم اب  دـندرک ، مدرم  زا  یراد  فرط یاعدا  ناریا . تلم  لباقم  رد  یمالـسا ، ماظن  لـباقم  رد  تکرح ، کـی  هھبج ، کـی  دـندش  مھاـب  اـھ  نیا ی  همھ دوب ؛ مھ  نید  هب  رھاـظتم 

روـط هب  دـندرک ، یرکفدازآ  یـشیدنادازآ و  یرکف و  نـشور یاـعدا  دـنداتفارد ؛ مدرم  ارآ  ی  هجیتـن مدرم و  ارآ  اـب  دـندرک ، مدرم  ارآ  یـسارکومد و  زا  یراد  فرط یاـعدا  دـنداتفارد ؛

هبـش ای  هنارکف  نشور یاھفرح  اب  لوا  ناریا . تلم  لباقم  دـندمآ  دـندرک ؛ لوبق  دوب - یلددـب  یھاوخدـب و  هب  ی  هتخیمآ هک  ار - یبرغ  نیرکفتم  یئاقلا  یاـھبوچراھچ  هنارجحتم 

دندمآ دنتشاذگ ، رانک  ار  یتسیابردور  شاوی  شاوی دعب  ندز ؛ فرح  ندرک ، داقتنا  ندرک ، ضارتعا  ماما  ینابم  هب  یمالسا و  یروھمج  هب  ماما و  هب  دندرک  عورـش  هنارکفنـشور 

« يسایس داھج   » 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 8هاگياپ  هحفص 6 
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لام تسین ، خـیرات  لام  داتفا ؛ قافتا  ام  روشک  یوت  اھ  نیا یرگـشاشتغا - ای  هناحلـسم  ی  هزراـبم هب  دـندرک  لیدـبت  ار  یـسایس  ی  هزراـبم ار ، یرکف  ی  هزراـبم نادـیم ، یوت 

ام روشک  هجوتم  تالکـشم  همھ  نیا  تسیچ - روشک  تالکـشم  دننیبب  دننک ، رکف  دننیـشنب  هکنیا  یاج  هب  ندرک . تمحازم  دـندرک  عورـش  تسا - بالقنا  لوا  ی  هھد نیمھ 

یئامنھار دیاب  هک  دسر  یم ناشرظن  هب  رگا  دننک ، کمک  نیلوئسم  هب  دننک ، کمک  تالکشم  نیا  لح  هب  دندرک - یم لیمحت  ار  یرادقم  دوب ، هدنام  هتـشذگ  زا  یرادقم  دوب ؛

اب دنتـسناوت ، اجرھ  مھ  دعب  ندرک ؛ یئوگدب  ندرک ، هضراعم  ندش ، هنیـس  هب  هنیـس  دنداتفا  دنریگب ، هکنیا  یاج  هب  دنریگب ، دیاب  ار  یراب  کی  ریز  رگا  دـننک ، یئامنھار  دـننک ،

هک یھارراـھچ  رھ  رـس  نارھت ، یاـھنابایخ  نیمھ  لـخاد  دـندرک ؛ یئاـنتعا  یب مھ  گـنج  هب  دوب ، گـنج  ریگرد  اـھزرم  رد  روشک  فلتخم . یاھـشخب  رد  ندـش ، هجاوم  مدرم 

. ندرک هلباقم  ماظن  اب  یمالسا و  یروھمج  اب  دندرک  انب  دیسر ، ناشتسد  هک  یرذگ  رھ  رس  دنتسناوت ،

نیبملاحتف  / ١٣٨٩/٠١/١١ یتایلمع  هقطنم  رد  تانایب 

یگداتـسیا دیداد ، ناشن  ار  ناتدوخ  یدرمیاپ  اھناوج  امـش  تریـصب ، نادـیم  یلم و  یگتـسبمھ  نادـیم  راک ، شالت و  نادـیم  تسایـس ، نادـیم  ملع ، نادـیم  رد  مھ  زورما 

گنج رد  هک  داد  ناـشن  ناریا  تلم  تسا . یـسایس  یاـھهصرع  رد  گـنج  زا  رتناـسآ  تسا ؛ یرکف  گـنج  زا  رتناـسآ  یماـظن  گـنج  تاـقوا  یھاـگ  دـیدرک . تاـبثا  ار  ناـتدوخ 

یاهتخادرپ هتخاس و  قیال ، یاھناوج  هللادـمحب  ام  یاھناوج  اذـل  تسین . رتمک  یماظن  گنج  رد  یگداتـسیا  زا  شایگداتـسیا  شتریـصب و  یتینما ، یـسایس و  یاھهصرع 

نیا رد  دادبتـسا  ینالوط  یاھنارود  یاھیگداتفابقع  دیاب  ناریا  تلم  دینک . دنلب  ار  ناتتمھ  فعاضم . راک  فعاضم ، تمھ  دننکن ؛ افتکا  مھ  رادـقم  نیا  هب  دـیاب  هک  دنتـسھ 

، نیا و  تسا . ریظنیب  ای  ریظنمک  ملاع ، حطـس  رد  ام  زیزع  روشک  زورما  ناوج  هکنیا  هب  مراد  خـسار  نانیمطا  هدـنب  دـنک . ناربج  ار  یجراـخ  ذوفن  یجراـخ و  تلاـخد  روشک و 

رد یللملانیب ، ذوفن  ظاحل  زا  یـسایس ، ظاحل  زا  یروانف ، ظاحل  زا  یملع ، ظاحل  زا  ناتروشک  هک  دید  دیھاوخ  ار  یزور  نآ  اھناوج  امـش  هللااشنا  تسا . روشک  یهدنیآ  دیون 

. تسا ناریا  گرزب  تلم  یهتسیاش  یمالسا و  ناریا  یهتسیاش  هک  دشاب  یحطس 

هیولسع  / ١٣٩٠/٠١/٠٨ تفن  تعنص  نانکراک  مدرم و  عمج  رد  تانایب 

زورما تسا . داصتقا  یهصرع  رد  هدـمع  روط  هب  شداھج  نامز ، زا  یهھرب  نیا  رد  ناریا  تلم  هک  تسا  نیا  شیانعم  نیا  ماهدرک . مالعا  یداصتقا » داھج  لاس   » ار لاسما  نم 

هک یـشخب  نیرتمھم  روشک ، کـی  داـصتقا  یارب  و  دـیلوت ؛ هب  تسا  یکتم  هک  تسا  یداـصتقا  یهقطنم  کـی  هقطنم ، نیا  میدرک . دـیدزاب  کـیدزن  زا  ار  هقطنم  نیا  میدـمآ  اـم 

؛ تسا روجنیا  اجنیا  ملع ؛ هب  تسا  یکتم  شناد ، هب  تسا  یکتم  هک  یایدیلوت  داصتقا  شخب  نآ  صوصخب  تسا ؛ دـیلوت  دروایب ، دوجو  هب  ار  رادـیاپ  یئافوکـش  کی  دـناوتیم 

فلتخم یاھشخب  مدرم  هقطنم و  نیا  مدرم  زور  کی  رگا  تسا . ناریا  تلم  یهتـسیاش  نیا ، تسا . ناینبشناد  تسا ؛ یملع  مھ  تسا ، یدیلوت  مھ  تسا ، یداصتقا  مھ 

، تسا رتهدـیچیپ  یگداتـسیا  لکـش  اھتردـق  نآ  لـباقم  رد  زورما  دنداتـسیایم ، دـیاب  روجنآ  زواـجتم ، رگتراـغ و  یاـھتلود  یبلطهداـیز  یئوررپ و  یئوگروز و  لـباقم  رد  روـشک 

. قیمع هدیچیپ و  تدھاجم  کی  هب  دراد  جایتحا  تسا ؛ رتعونتم  تسا ، رتساسح 

عافد لاس  تشھ  نارود  رد  یماـظن ، داـھج  مھ  داـھج ؛ یاھنادـیم  رد  اـم  تلم  میتسین . هناـگیب  تدـھاجم ، زا  اـم  تسانـشآ . تدـھاجم  گـنھرف  اـب  اـم  تلم  هناتخبـشوخ 

ماجنا دـیاب  زورما  هک  یداھج  نیا  داھج . اب  میتسھ  انـشآ  ام  تسا . هدادناحتما  تلم  کی  یملع ، یداصتقا و  داھج  مھ  تدـم ؛ نیا  لوط  رد  یـسایس ، داـھج  مھ  سدـقم ؛

. مینکب میھاوخیم  راک  هچ  مینادب  دیاب  اما  تسین ؛ رتلکشم  هداد ، ماجنا  ناریا  تلم  زورما  ات  هک  یئاھداھج  زا  یداصتقا -  داھج  میھد - 

ثعبم  / ٠٩/١٣٩٠/٠۴ دیع  زور  رد  ماظن  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

اھناملسم ام  ریغال . دش و  دھاوخ  نکمم  مالسا  تکرب  هب  لامک ، یوس  هب  رشب  تکرح  رـشب و  تاجن  هک  درک  دھاوخ  قیدصت  دنک ، تیاعر  ار  فاصنا  دشیدنیب و  رگا  تیرـشب 

لماـکتم هتـسجرب و  عماوج  یاـنب  یارب  مرکا  ربمغیپ  هک  ار  یئاـھهیاپ  اـم  میتسنادـن ؛ ار  مالـسا  ردـق  اـم  میتسکـش ؛ ار  نادـکمن  میدروخ و  کـمن  اـم  میدرک ؛ یـسانشانردق 

هب ار  تیرشب  هک  دراد  تشاد و  ار  یئاناوت  نیا  مالـسا  میدروخ . مھ  ار  شبوچ  میدرک و  یـساپسان  یرکـشان و  ام  میتشادن ؛ هگن  دوخ  نایم  رد  دوب ، هدرک  یراذگانب  یناسنا 

یهیاپ تدھاجم ، یهیاپ  تینالقع ، یهیاپ  نامیا ، یهیاپ  دنتـشاذگ -  ربمغیپ  هک  یئاھهیاپ  نیا  دھد . دشر  ار  وا  یونعم  یدام و  ظاحل  زا  دناسرب و  لامک  هب  دـناسرب ، تداعس 

. تسا یمالسا  یهعماج  یلصا  یاھهیاپ  تزع - 

یاھنادیم رد  هچ  ار  هللالیبسیف  داھج  مینک ؛ هدافتـسا  تسا ، رـشب  هب  یھلا  گرزب  یهیدـھ  هک  یناسنا ، درخ  زا  مینک ؛ تیوقت  دوخ  لمع  رد  دوخ و  یاـھلد  رد  ار  ناـمنامیا 

ار یمالـسا  یناسنا و  تمارک  تزع و  سح  مینک و  لابند  اھنادیم -  رگید  داصتقا و  نادیم  تسایـس ، نادـیم  رگید ، یاھنادـیم  رد  هچ  دـشاب ؛ مزال  هک  یتقو  نآ  یماظن ، دربن 

. میرامشب منتغم  نامدوخ  یارب 

یلضفلا  / ١٣٩٢/٠١/٢٠ هللاتیآ  همالع  تشذگرد  یپ  رد  تیلست  مایپ 

. مدومن تفایرد  ار  یلضفلا  یداھلادبع  رتکد  هللاتیآ  همالع  تشذگرد  ربخ  ناوارف ، هودنا  نزح و  اب 

. درک یرپس  نآ  قح  رب  لئاسم  یمالسا و  تما  تاسدقم  زا  عافد  یسایس و  یملع و  داھج  رد  ار  دوخ  فیرش  رمع  دیقف ، یهمالع  نیا 

. تسا ناشیا  گنسنارگ  تافیلات  راثآ و  رما ، نیا  یهناشن  نیرتھب  دوب و  یمالسا  یهتسجرب  نازادرپهیرظن  زا  هشیدنا و  رکفت و  ناماگشیپ  زا  دیقف  نیا 

فوفـص هب  ندیـشخب  تدـحو  اھلد ، یکیدزن  رد  ار  یاهوسا  هنومن و  دوخ ، نیرفآتدـحو  یاھشالت  داھج و  تکرح و  رکف و  اب  دـندوب و  تما  یاملع  هاـگھانپ  یلـضفلا  موحرم 

. دندرک هئارا  یمالسا  میظع  تما  داحآ  کرتشم  نمشد  رب  اھهشیدنا  اھهاگن و  زکرمت  و  تافالتخا ، اھعازن و  زا  یرود  یلدمھ و  مالسا ،

روشک  / ١٣٩٢/٠٨/٢٩ رسارس  جیسب  هدنامرف  رازھ  هاجنپ  رادید  رد  تانایب 

گنج رد  یماظن و  گنج  رد  دریگب ؛ ماجنا  دـیابن  هک  دـنکیم  دـیکات  نآرق  هک  تسا  ییاھزیچ  یهلمج  زا  نمـشد ، اب  یهھجاوم  رد  هنامزھنم  ینیـشنبقع  عضاوم و  ندرک  اھر 

رب امش  یهدارا  دیاب  دوشب ، زوریپ  نمشد  مزع  رب  امش  مزع  دیاب  داتسیا ؛ دیاب  نمشد  لباقم  رد  تسا ، ییامزآروز  یهنحص  هک  ییاج  رھ  رد  یداصتقا ، گنج  رد  یسایس و 

عونمم نآرق  مالـسا و  رظن  زا  ندرک ، تمیزھ  نمـشد و  هب  ندرک  تشپ  یرازراـک ، داـھج و  هنوـگرھ  یهصرع  رد  تسا . نکمم  نیا  دوـشیم و  و  دوـشب ؛ بلاـغ  نمـشد  یهدارا 

. تسا

نانمس  / ٠٢/١۴/١٣٩۴ ناتسا  دیھش  رازھ  هس  تشادگرزب  ىهرگنک  داتس  ىاضعا  رادید  رد  تانایب 

گنج ریگرد  همھ  زا  رتالاب  تسا و  ىتینما  گنج  ریگرد  تسا ، ىداصتقا  گنج  ریگرد  تسا ، ىسایس  گنج  ریگرد  اما  تسین  ىماظن  گنج  ریگرد  هناتخبـشوخ  زورما  روشک 

رد نمـشد  دینادن  هک  ردقنیمھ  دنام . دـھاوخ  باوخ  دـنادن  ىـسک  رگا  دـنام ؛ دـھاوخ  باوخ  تقونآ  دـنادن ، ىـسک  رگا  ار  نیا  ىنعی  تسا . گنج  کی  ینعی  تسا ؛ ىگنھرف 

. تسا نیا  روشک  ىهنحص  زورما  دنکیم . راکهچ  نمشد  هک  دینادب  دیاب  دیروخیم ؛ تسکش  دیشاب  نئمطم  دیاب  تسا ، هنوگچ  تسا و  اجک  زا  هلمح  نیا  تسا و  هلمح  ددص 

ام میتـینما ، ساـسحا  رادفرط  اـم  دوـشب . روـشک  رد  مھ  شمارآ  ساـسحا  هکنیا  اـب  درادـن  تاـفانم  چـیھ  نـیا  ىداـصتقا ،» گـنج  «، » ىگنھرف گـنج   » مییوـگیم اـم  هـکنیا 

نآ اب  درادن  تافانم  نیا  میرادیم ؛ تسود  ار  نیا  ام  دننکب ؛ تینما  ساسحا  همھ  دشاب ؛ هتشادن  دوجو  ىبوکب  نزب و  دنبب و  ریگب و  ىنعی  دوشب ؛ تینما  ساسحا  میھاوخیم 

اھهویـش ماسقا  عاونا و  درک ؛ ادـیپ  ار  نآ  اب  ىهلباقم  هار  تخانـش و  دـیاب  ار  هژیو  لکـش  نآ  دـنکیم . هزراـبم  اـم  اـب  نکمم  ىهژیو  لکـش  هب  دراد  نمـشد  هک  میتفگ  هک  ىفرح 

ار نآ  شـشک  مھ  اھىـضعب  دراذـگیم ؛ ناشندرگ  هب  فیلکت  دـننک  رواب  هچنانچ  رگا  نوچ  دـننک ، رواب  دـنھاوخیمن  دـنمھفب ، ار  نیا  دـنھاوخیمن  اھىـضعب  الاح  اـھتنم  تسھ ؛

ىهنیمز رد  مھ  ىگنھرف ، ىهنیمز  رد  مھ  ىداصتقا ، ىهنیمز  رد  مھ  میدرک ، ضرع  هک  روطنامھ  فلتخم -  ىاھهنیمز  رد  زورما  ىنعی  تسا ؛ نیا  هیـضق  تیعقاو  اما  دـنرادن .
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هھبج رد  امش  رگا  ( ۵ (؛ هنع منی  مل  مان  نم  و  دومرف : دعب  تسا ؛ رادیب  تسا  هزرابم  لھا  هک  ىـسک  ( ۴ (؛ قرالا برحلا  اخا  نا  و  دراد . دوجو  روشک  رد  ىگنج  کی  ىـسایس - 

؛ تسا لـفاغ  امـش  زا  مھ  وا  هک  تسین  نیا  ىهناـشن  ىدـش ، لـفاغ  وا  زا  وت  رگا  تسا ؛ لـفاغ  مھ  وا  هدرب و  شباوخ  مھ  لـباقم  فرط  هک  تسین  نیا  شیاـنعم  درب ، تباوخ 

. تسا ىمھم  ىهصرع  هصرع  هک  تساذل  تشاد ؛ هجوت  دیاب  ار  نیا  دشاب ؛ رادیب  وا  اما ] ، ] دربب تباوخ  تسا  نکمم  امش  ریخن ،

یناحور  / ١٣٩٨/١٠/٢٣ یادھش  هرگنک  ناراکردناتسد  رادید  رد  تانایب 

مھ تقو  کی  دـنکیم ــ  ادـیپ  ناحجر  یملع  داھج  هک  لیبق  نیا  زا  میراد  یدراوم  هلب ، دـنک ــ  ادـیپ  ناحجر  یملع  داھج  هک  تسا  نکمم  تقو  کی  دراد : یفلتخم  عاونا  داـھج 

یهمھ رد  دنکیم . ادیپ  ناحجر  یعامتجا  یاھتیلاعف  رد  دورو  یعامتجا و  داھج  تقو  کی  دـنکیم ، ادـیپ  ناحجر  یـسایس  داھج  تقو  کی  دـنکیم ، ادـیپ  ناحجر  یماظن  داھج 

یهعماج ام  یلصا  یلوا و  یهفیظو  هکنیا  یارب  تسا ؛ اھنآ  هب  قلعتم  لوا ، باطخ  هک  دننادب  دننکب و  تیلوئسم  ساسحا  دیاب  ام  ناوج  یالـضف  ام ، ناوج  بالط  دراوم ، نیا 

رد لمع  لمع ؛ زا  تسا  ترابع  مھ  ریخلایلا  توعد  یهلیـسو  نیرتھب  و  تسا . ام  یهیلوا  یهفیظو  نیا  دندرکیم ؛ ایبنا  هک  یراک  ریخلایلا ؛ توعد  زا  تسا  ترابع  تیناحور 

یدـیدرت چـیھ  نیا  رد  تسا ؛ یعطق  یھیدـب و  یلوا و  یهفیظو  کی  یناـحور  ینید و  ملاـع  یارب  تدـھاجم ، نادـیم  رد  ندـش  دراو  نیارباـنب  توعد . نادـیم  رد  ریخ و  نادـیم 

. تسا هیضق  ساسا  داھج ، نادیم  هک  دنکب  هجوت  یتسیاب  عقاو  رد  دریگیم ، هرانک  داھج  نادیم  زا  هک  یسک  نآ  تسین .

« يسایس داھج   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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