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

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

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

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

نماد تئارب ، مالعا  اب  دیاب  ناناملسم  زورما  هک  تسا  یکرش  نامھ  نیا ، !؟ تسایس هب  هچ  ار  مالسا  و  دیدرک ، تسایـس  رد  تلاخد  هک  دروآ  دنھاوخرب  دایرف  اروعاب ،» معلب  »

رھ نید ، مان  هب  دنناوتب  فیرحت  یاھتـسد  هک  دش  ببـس  نآرق  ندنام  روجھم  نیملـسم و  تلفغ  اھلاس  هکنیا  تسا ، فسات  یاج  هچنآ  دننک . ریھطت  نآ  زا  ار  مالـسا  دوخ و 

رد و  دـننک ، راکنا  هغدـغدیب  ار  نآرق  تایآ  نومـضم  هدـناشوپ و  دـیحوت  یهماج  ار  کرـش  دـنوش و  رکنم  ار  ادـخ  نید  لصا  نیرتیھیدـب  هداد و  یاج  ناھذا  رد  ار  یلطاـب  نخس 

اب هک  یلاح  رد  و  (، ١١ «) طسقلاب سانلا  موقیل  نازیملاو  باتکلا  مھعم  انلزنا  تانیبلاب و  انلسر  انلسرا  دقل  « ؛ دنادیم لسر  لاسرا  زا  فدھ  ار  طسق  یهماقا  نآرق  هک  یلاح 

نارگمتـس هب  دامتعا  نآرق ، یهمیرک  تایآ  هک  یلاح  رد  و  دـنکیم ، طسق  یهماقا  یارب  شالت  هب  فظوم  ار  نینموم  یهمھ  (، ١٢ «) ادھش  طسقلاب  نیماوق  اونوک   » باطخ

درمـشیم و ناـمیا  اـب  یفاـنم  ار  توغاـط  ملظ  هب  نداـھن  ندرگ  و  (، ١٣ «) راـنلا مکـسمتف  اوملظ  نیذـلا  یلا  اونکرتـال  و  : » دـیامرفیم دوـخ  ناوریپ  هب  دزاـسیم و  عوـنمم  ار 

رد ار  توغاط  هب  رفک  و  (، ١۴ «) هب اورفکی  نا  اورما  دق  توغاطلا و  یلا  اومکاحتی  نا  نودیری  کلبق  نم  لزنا  ام  کیلا و  لزنا  امب  اونما  مھنا  نومعزی  نیذلا  یلا  رت  ملا  : » دیوگیم

یفن ینعی  دـیحوت ، مالـسا ، راعـش  نیتسخن  هک  یلاح  رد  و  (، ١۵ «) یقثولا هورعلاب  کسمتـسادقف  اب  نموی  توغاطلاب و  رفکی  نمف  « ؛ دـھدیم رارق  ادـخ  هب  ناـمیا  راـنک 

یـسایس یهرادا  تموکح و  لیکـشت  ترجھ ، زا  سپ  (ص ) ربماـیپ مادـقا  نیلوا  هک  یلاـح  رد  و  دوب ، ناـجاب  ناـجیب و  یاـھتب  یهمھ  یـسایس و  یداـم و  یاھتردـق  یهمھ 

مھ یناسک  و  تسادج ، تسایس  زا  نید  دنیوگب  هک  دنوشیم  ادیپ  یناسک  زاب  دنکیم ، مکح  تسایـس  نید و  دنویپ  رب  هک  یرگید  ناوارف  دھاوش  لیالد و  ای  و  دوب ، هعماج 

. دنریذپب اھنآ  زا  ار  یمالسادض  نخس  نیا  هک  دندش  ادیپ 

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

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

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

یفرعم تایآ  اـی  (، ١٧ «) نوحلـصیال ضرـالا و  یف  نودـسفی  نیذـلا  نیفرـسملارما  اوعیطتـال  و   » یهیآ و  ( ١۶ «) ایلوا مکودـع  یودـع و  اوذـختتال  اونما  نیذـلااھیا  ای   » یهیآ رد  اـیآ 

دناهدرک ؟ لمات  نآ  رد  هدیشیدنا و  هللالزنا ، ام  ریغ  هب  مکح  تایآ  ای  هللاتیالو ، تایآ  ای  ناطیشلابزح ، هللابزح و 

ام سفن  لــک  تـیفو   » و ( ١٨ «) ارـضاح اولمع  اـم  اودـجو  و   » سپ تسازج ؟ نودـب  تساـھنآ ، یگدـنز  شخب  نیرتشیب  هک  اـھناسنا  یعاـمتجا  یـسایس و  راـتفر  لاـمعا و  اـیآ 

رد یلو  دنکیمن ؛ ررقم  ییهفیظو  درادن و  یراک  لامعا  هنوگنیا  دب  بوخ و  هب  ایند  رد  مالسا  تفگ  ناوتیم  ایآ  دوشیم ؟ هدیجنس  نازیم  نیمادک  اب  تسیچ و  ( ١٩ «) تلمع

دوشیم ؟ هداد  نآ  یازج  ترخآ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

هب نیطایـش ، تردق  میکحت  یارب  هکلب  دننک ؛ نایب  نید  نابز  هب  ار  تسایـس  زا  نید  ییادـج  موش  یهمغن  هک  دـننکیمن  افتکا  مھ  نیا  هب  هللامھنعل ،) ) نیطالـسلاظاعو نیا 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(. ترخآ ایند و  ندرک  ادج  یگدنز و 

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

لیوات هناحیقو  ای  دـننکفایم و  یـشومارف  یهیواز  هب  اباحمیب  دـشاب ، ناشتعفنم  لیم و  فـالخرب  هک  ار  یتاـیاور  تاـیآ و  یهمھ  دـننادیم و  یبلطتردـق  اـی  یزودـنارز  یارب 

رد دـننکیم و  نابرق  ییاپورا  ییاکیرما و  یهھلآ  یهناتـسآ  رد  ار  دوخ  مولظم  مورحم و  یاھتلم  عفانم  هک  تسا  ییاـسور  نیطالـس و  مالـسا  ییاـکیرما ، مالـسا  دـننکیم .

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

. دنبوکیم اھشزرا 

ماظن  / ٠٩/١٩/١٣٧۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

. دنک غالبا  مدرم  هب  ار  مایپ  نیا  دناسرب و  لزنم  هب  ار  راب  نیا  دیامیپب ؛ هزرابم  نودب  ار  هار  نیا  تسناوتن  یربمغیپ  چیھ  تسا . تکرح  هزرابم و  تضھن ، تثعب ، زا  دـعب  لوا  مدـق 

یناـسآ هب  دـنک ، یم داھنـشیپ  تثعب  هک  ار  یدـیدج  یاـیند  نآ  تسا ، هتفرگ  ماـجنا  اـھ  نآ طـیحم  رد  اـھ و  نآ ناـیم  رد  اـھ ، نآ بلق  رد  تثعب  هک  یمدرم  هک  تسین  روـط  نیا 

نیا اب  لوا ، زور  زا  تثعب  و  دنتسھ ؛ یقح  کی  تناما و  راب  کی لماح  هک  دنتـسھ  ییاھ  ناسنا نیرت  نمـشدرپ ناربمغیپ ، دوش و  یم عورـش  ناربمغیپ  اب  تازرابم  اذل  دنریذپب .

. تسا هدیشک  لوط  لاس - هس  تسیب و  مرکا - یبن  تافو  ی  هظحل ات  هزرابم ، نیا  دیدرگ و  زاغآ  لوا  زور  زا  زین  ربمغیپ  ی  هزرابم دش و  هجاوم  اھینمشد 

ار دارفا  یلیخ  امـش  تسین . یداـیز  ناـمز  ینـالوط و  رمع  کـی لاـس ، هس  تسیب و  تسا . هدوب  یکراـبم  یاـھلاس  هچ  لاـس ، هس  تسیب و  نیا  هک  دـییامرفب  هجوت  اـمش 

« يسایس مالسا   » 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 6هاگياپ  هحفص 1 
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الومعم دـنھد . ماجنا  هضرع  لباق  هئارا و  لباق  راک  کی  یتح  هک  دـنوش  یمن قفوم  لاس  جـنپ  تسیب و  ای  لاس  هس  تسیب و  لاـس ، تسیب  لوط  رد  هک  دـینک  یم هدـھاشم 

لوط رد  ار  اھ  نآ راک  ی  هدودحم دـینک ، هاگن  نارادمتـسایس - هچ  هفـسالف و  هچ  نادنمـشناد ، هچ  ار - گرزب  یاھناسنا  ی  همانراک رگا  درذـگ . یم یـصخش  روما  هب  اھ  یگدـنز

نایلاس نیا  تاکرب  دـینیبب  اما  دـنھد . ماجنا  یگرزب  یلیخ  یاھراک  دـنناوتب  هک  تسین  مولعم  صاخـشا - ناوت  تیفرظ و  فالتخا  هب  هتبلا  دـید - دـیھاوخ  لاـس  هس  تسیب و 

ی هقطنم طقف  هن  ملاع - یلھاج  نورق  بلق  رد  تیلھاج و  بلق  رد  تسا ! دایز  ردقچ  دـینارذگ ، تثعب  نارود  رد  ار  شکرابم  رمع  مرکا ، ربمغیپ  هک  یلاس  هس  تسیب و  هاتوک ،

رتـشیب زور  هب  زور  خـیرات ، لوط  رد  نآ  تیناروـن  هک  دزورفارب  ار  یغارچ  هلعـش و  دزارفارب و  ار  ییاـنب  تسناوـت  لـھج - تاـملظ  مکارت  رـشب و  تیلھاـج  یاـھنرق  هکلب  یلھاـج ،

. دناسر دھاوخ  تیادھ  هب  درک و  دھاوخ  یریگتسد  ار  یرتشیب  مدرم  دش و  دھاوخ 

ی هیام رب  رکفت و  نیا  هب  ینتبم  ماظن  لیکـشت  یدـعب ، مدـق  سپ  دوش . یم تموکح  لیکـشت  هب  یھتنم  هکنیا  ات  تسا ؛ ربمغیپ  یگدـنز  لوا  لاس  هدزیـس  رد  هار  نیا  عورش 

، دننک یفرعم  تموکح  زا  یادج  ار  مالـسا  نید  صوصخب  نید و  ات  دننک  یم یعـس  هک  یناسک  فرح  دـیمھف  دوش  یم بوخ  بیترت ، نیا  زا  دـینک  یم هجوت  اذـل  تسا . تثعب 

، یگدـنز زا  ار  مالـسا  نید  دـھاوخب  یـسک  هک  تسا  بیجع  یلیخ  مالـسا ، دروـم  رد  اـعدا  نیا  نکیل  دنتـسھ ؛ مـھ  لـثم  تـھج  نـیا  رد  ناـیدا  ی  هـمھ هـتبلا  تـسا . طـلغ 

تمـس هب  راوشد ، ی  هزرابم کی  اب  دـمآ ، دوجو  هب  هک  یلوا  زور  زا  مالـسا  دـیامن . داجیا  کـیکفت  اـھ  نیا نیب  دراذـگب و  راـنک  دـنک ؛ ادـج  تموکح  زا  روشک و  ی  هرادا تساـیس ،

ی هطقن رد  اما  تثعب ، نیا  تدالو  ی  هطقن رد  دوخ و  رھـش  رد  هن  هچرگا  تسناوت - مرکا  ربمغیپ  مھ ، هزرابم  لاس  هدزیـس  زا  دـعب  درک . تکرح  هعماج  کی  ماـظن و  کـی  لیکـشت 

. دروآ دوجو  هب  دنک و  اپرس  ار  ماظن  نیا  زور - نآ  یایند  زا  یرگید 

جح  / ١٢/١٣/١٣٧۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

نانمـشد همانرب  رد  لبق  لاـس  تسیود  بیرق  زا  دـیاش  هک  تسایـس  زا  نید  ندرک  ادـج  تسا . تسایـس  نید و  هلاـسم  تسا ، مزـال  یلیخ  نآ  هب  هجوت  هک  یرگید  هلاـسم 

ادج نآ  تسایـس  زا  مالـسا  تناید  تسین ، ادج  نآ  تناید  زا  مالـسا  تسایـس   » هک دینک  رارکت  ار  هملک  نیا  دوخ  ولو  تسا . یمھم  رایـسب  هتکن  تسا ، هدوب  مالـسا  یایند 

. دسرب همھ  شوگ  هب  دوش و  هتفگ  دوش ، رارکت  نیا  تسین .»

نوچ دسرپب -  هلاسم  تساوخ  سک  رھ  دنیوگب  دننیشنب و  یاهشوگ  دنتفرن  هچ ؟ ینعی  تموکح  دنداد . لیکـشت  تموکح  کی  دندرب ، فیرـشت  هنیدم  هب  هک  لوا  مرکا ، ربمایپ 

کی لوا ، دزومایب . نامدوخ  زا  ای  دریگب  دای  ینالف  زا  دورب  دریگب ، دای  زامن  تساوخ  هکرھ  الثم  ای  دسرپب ! هنادازآ  ام  شیپ  دیایب  دـننک -  تمحازم  داجیا  هک  دنتـسین  شیرق  رافک 

مکمک دعب  ندرک ، هزرابم  ندیگنج ، درک : ردتقم  تموکح  یاھراک  هب  عورش  تموکح  نیا  هلصافالب  مھ  دعب  تسا . نیا  مالـسا  لوا  راک  دنداد . لیکـشت  تسایر  کی  تموکح و 

رد تسایس  نید و  تدحو  نآ ، حیرـص  موھفم  انعم و  هک  هچنآ  زا  ریغ  دناوتیم  یـسک  هچ  تیعقاو ، نیا  لباقم  رد  رگید . روما  لصف  لح و  فرط و  نآ  فرط و  نیا  هب  یراگنهمان 

؟ دنک هماقا  یبلطم  تسا ، مالسا 

یمالسا  / ١٣٧٧/١١/٢١ بالقنا  درگلاس  نیمتسیب  تبسانم  هب  ناریا  تلم  هب  مایپ 

یعس هک  دیشک  هتشذگ  مین  نرقکی و  لوط  رد  مالسا  نانمـشد  یـسایس  یگنھرف و  یاھـشالت  یهمھ  رب  نالطب  طخ  مالـسا ، یـسایس  بتکم  یهئارا  اب  ام  راوگرزب  ماما 

یـصخش لامعا  تداـبع و  هب  نتخادرپ  طـقف  ار  یرادـنید  تسایـس ، زا  نید  ییادـج  یهیرظن  حرط  اـب  هدـنار و  نوریب  هعماـج  یگدـنز  یهصرع  زا  یلکب  ار  مالـسا  دـندوب  هدرک 

. دنیامن دوخ  یماظن  یسایس و  یاھزات  تخات و  اھیرگتراغ و  یهصرع  ار  یمالسا  یاھروشک  ناھج ، تسایس  یهنحص  زا  مالسا  فذح  اب  و  دننک ، دادملق 

یگدنز یهرادا  رد  ینآرق  شخبتداعس  ماکحا  یھلا و  تیادھ  شقن  مھ  نانآ و  تساوخ  هدارا و  مدرم و  شقن  مھ  نآ  رد  هک  مالسا ، یسایس  بتکم  غیلبت  میلعت و  هئارا و  اب 

تفای و ار  دوخ  یرکف  یقطنم و  یوس  تمس و  مدرم ، یهدرتسگ  تازرابم  تسا ، هدش  نییبت  ریبدت  هدارا و  داھج و  نامیا و  هاگیاج  و  هدیدرگ ، صخشم  تموکح ، یمومع و 

یمالـسا تضھن  یاھنادـیم  یوس  هب  مدرم  میظع  لیـس  و  درک ، نشور  ار  تازراـبم  یهنحـص  یدیـشروخ  نوچ  ضراـعم ، یب  ربـھر  عـضوم  رد  عاجـش ، هنازرف و  میکح  ماـما 

هک دنکن ، تسس  ار  نانآ  یهدارا  مزع و  طقف  هن  زرابم ، مدرم  هب  شنارودزم  میژر و  یهنایـشحو  موجھ  هک  دش  بجوم  ماما  رادیب  هشیمھ  هنامیکح و  یربھر  و  دش ، ریزارس 

. دیامنب زین  رتزیت  ار  نانآ  یبالقنا  مزع  مشخ و  شتآ 

ییاضق  / ٠۵/١٣٨١/٠۴ هاگتسد  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

مالـسا اب  دـنتفگیم  زور  کی  مالـسا . لصا  هیلع  یمالـسا و  فادـھا  ماـظن و  هیلع  هتفرـشیپ  یتاـغیلبت  یاـھرازبا  دـنکیم ؛ هدافتـسا  یرازبا  هچ  زا  اـیند  دـینیبب  امـش  زورما 

دیاب ام  دنکیم . هدافتسا  فلتخم  یاھرازبا  زا  هنوگ  نیا  نمـشد ، تسین ! لمحت  لباق  اھنآ  یارب  دوش ، ادیپ  یاهشوگ  رد  رگا  مھ  مالـسا  لصا  زورما  اما  میفلاخم ؛ یـسایس 

یاھلد دـینادب  امـش  میرادـھگن ، هتـشارفارب  اجنیا  رد  ار  تلادـع  ملع  میناوتب  ام  رگا  دـخرچیم ، ملظ  هیاپ  رب  هک  ییایند  رد  مینک . تکرح  هنارایـشوھ  یلیخ  اھهنیمز  نیا  رد 

. تسا تلادع  هنشت  ایند  زورما  دنتلادع . هنشت  همھ  نوچ  دش ؛ دھاوخ  بوذجم  ناملسم -  ریغ  یاھتلم  یتح  اھتلم - 

١٣٨٢/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدراھچ  مسارم  رد  تانایب 

یاھروشک دراو  رامعتـسا  هک  یزور  زا  درک . ایحا  ار  مالـسا  یعامتجا  یـسایس و  داعبا  هک  دوب  نیا  داد ، ماجنا  مالـسا  یاـیند  حطـس  رد  اـم  راوگرزب  ماـما  هک  یراـک  نیرتمھم 

مالسا زا  ار  مالسا  یبلطلالقتسا  یھاوخیدازآ و  یھاوختلادع ، مالـسا ، یعامتجا  یـسایس و  داعبا  هک  دوب  نیا  نارگهطلـس  نارگرامعتـسا و  شالت  همھ  دش ، یمالـسا 

یـسایس داعبا  هک  دـندیدیم  راچان  ار  دوخ  دـنھد ، شرتسگ  رتشیب  هچرھ  یمالـسا  یاھروشک  عباـنم  اـھتلم و  رب  ار  دوخ  یـالیتسا  هکنیا  یارب  نارگهطلـس  دـننک . فذـح 

ماما دننک . ریسفت  هجنپ  یوق  ملاظ و  نمشد  لباقم  رد  میلست  رگلاغشا و  لباقم  رد  میلست  ثداوح ، لباقم  رد  میلست  یانعم  هب  ار  مالسا  دننک و  ادج  مالـسا  زا  ار  مالـسا 

ات لوا  زور  زا  درک . ینلع  اھتیفارشا  یتاقبط و  فالتخا  ضیعبت و  اب  ار  مالسا  تیدض  درک ؛ دنلب  تسد  رـس  ار  مالـسا  یھاوختلادع  درک ؛ ایحا  ار  مالـسا  هدششومارف  قیاقح 

شتکرب اب  رمع  لاس  هد  لوط  رد  یمالسا و  ماظن  لیکشت  زاغآ  رد  اھراب  اھراب و  درک . هیکت  نامورحم  اھهنھرباپ و  فعضتسم ، یاھرشق  یور  راوگرزب  ماما  رمع ، رخآ  یاھزور 

تلم نم ؛ نازیزع  دـیروشک . نیا  هنھرباپ  هقبط  نوھرم  امـش  دـینکب ؛ ار  افعـض  لاح  تیاعر  دـیاب  هک  درک  دـیکات  ام  همھ  هب  نالووسم و  هب  یمالـسا ، ماـظن  یربھر  ماـقم  رد 

ام بیصن  یزوریپ  میدرک ، لمع  تحیصن  نیا  هب  اھبصن ، لزع و  ارجا و  اھیراذگنوناق ، اھیزیرهمانرب ، رد  میدومن و  هجوت  ماما  هیصوت  نیا  هب  ام  یدروم  رھ  رد  اج و  رھ  ناریا ! گرزب 

. دش

زا ار  نیا  ماما  تسا . هدمآ  نادیم  هب  مدرم  تیونعم  رانک  رد  مدرم  هافر  یارب  مالسا  تسا . فلاخم  ضیعبت  ملظ و  داسف و  اب  مالـسا  دنکیم . لابند  ار  مدرم  تداعـس  مالـسا 

هرادا تاررقم  ینعی  مالسا -  هقف  هک  داد  ناشن  ار  نیا  مالسا  یایند  رد  ام  ناشلامیظع  ماما  درک . نایب  ررکم  رمع ، رخآ  ات  یمالـسا و  ماظن  لیکـشت  ات  تازرابم  عورـش  زاغآ 

یاـھاوھ زا  ندـیچرب  نـماد  هللایلا و  عاـطقنا  دـھز و  ینعی  مالـسا -  ناـفرع  و  یلالدتـسا -  قـیمع و  هناـنیبنشور و  رکفت  ینعی  مالـسا -  هفـسلف  راـنک  رد  مدرم -  یگدـنز 

مالـسا و نانمـشد  رامعتـسا ، نارود  لوط  رد  تسا . یونعم  مالـسا  نامھ  یـسایس ، مالـسا  هک  داد  ناشن  المع  ماـما  دـنیرفایب . دـناوتیم  یگرزب  هزجعم  هچ  یناـسفن - 

مھ زورما  دـننکیم . غیلبت  ار  نیمھ  مھ  زورما  تسادـج . یـسایس  مالـسا  زا  یقالخا  مالـسا  یونعم و  مالـسا  هک  دـندرکیم  غیلبت  یمالـسا ، یاـھتلم  یرادـیب  نانمـشد 

یعامتجا مالسا  هاوختلادع و  مالسا  یسایس و  مالسا  دنکیم  یعس  یتاغیلبت  لیاسو  ماسقا  عاونا و  اب  یمالسا  ماظن  نمشد  هھبج  نمشد و  یتاغیلبت  یاھھاگتـسد 

زا یلمعلاسکع  چیھ  وگروز  ملاظ و  زواجتم و  لباقم  رد  هک  یمالسا  هنابلطمیلـست و  مالـسا  یوزنم ، مالـسا  هب  ار  مدرم  دنک و  یفرعم  ایند  رد  نشخ  یاهرھچ  ناونع  هب  ار 

« يسایس مالسا   » 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 6هاگياپ  هحفص 2 
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ینعی درک ، حرطم  ماما  هک  یبان  مالـسا  دومن . حرطم  ار  بان  مالـسا  درک و  لطاب  ار  مالـسا  زا  نیغورد  هراگنا  نیا  تسکـش و  ار  نیا  ماما  دھد . قوس  دـھدیمن ، ناشن  دوخ 

، یمالسا ماظن  لیکشت  یارب  هزرابم  یاھلاس  لوط  رد  مھ  زور ، نآ  مھ  یطاقتلا . هناگیب و  بتاکم  لباقم  رد  هتخاب  گنر  مالسادض  نینچمھ  یفارخ و  رجحتم و  مالـسا  دض 

، دشاب ناملسم  دھاوخیم  یسک  رگا  ینعی  ندرک ؛ ادج  تیونعم  زا  ار  تسایس  دنکیم : دیکات  نآ  یور  مالسا  نمشد  هھبج  هک  تسا  یطاقن  زا  یکی  نیا  زورما ، ات  مھ  و 

. دننکیم غیلبت  ار  نیا  مھ  زورما  دشاب . هتشادن  یراک  دنکیم ، هچ  رگلاغشا  دنکیم ، هچ  زواجتم  دنکیم ، هچ  نمشد  هکنیا  هب  دنیشنب و  یاهشوگ  دریگب و  دوخ  رـس  دیاب 

، دـیورب یمالـسا  یاـھروشک  زا  یروـشک  رھ  هب  امـش  دراد . دوـخ  نورد  رد  ار  میظع  جوـم  نیا  مالـسا  یاـیند  زورما  درک و  حرطم  مالـسا  یاـیند  رد  ار  نیا  لـباقم  هـطقن  ماـما 

ناردلق و نایوگروز و  لباقم  رد  ار  دوخ  تلم  دناوتب  هک  تسا  یمالـسا  اجنآ ، ناگدازآ  املع و  نادنمـشناد ، نایھاگـشناد ، ناناوج ، ناگبخن ، رظن  رد  هدـنز ، مالـسا  دـینیبیم 

دنھاوخیم و ار  مالـسا  نیا  اھنآ  دھدن . مدرم  رب  ار  نمـشد  هرطیـس  طلـست و  تلاخد و  هزاجا  دشخبب و  تینوصم  نآ  هب  دنک و  تیامح  ظفح و  ملاع  نازواجتم  نابلطتردق و 

. نیمھ ینعی  یدمحم  بان  مالسا 

جح  / ١٣٨٢/١١/٠٨ میظع  یهرگنک  هب  مایپ 

رد شا  یرشب  یدام و  عبانم  دیماجنا و  ناگناگیب  یگنھرف  یـسایس و  هرطیـس  هب  ماجنارـس  هک  دوخ  راب  تراسخ  تدمزارد و  یگدولآ  باوخ  توخر و  زا  سپ  مالـسا  یایند 

تسا . هتفرگ  هھبج  نایمارح ، نارگتراغ و  رباربرد  رورم ، هب  هتفایزاب و  ار  دوخ  نونکا  تفرگرارق ، شنانمشد  هطلس  رادتقا و  دشر و  تمدخ 

. تسا هدش  لدب  یدج  یا  هبلاطم  هب  لمع ، هصرع  هب  مالسا  نداھناپ  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  یاھ  هشیدـنا  لوفا  اب 

ناناوج تسا . هتسشن  نادنمشیدنا  ناگبخن و  نابلط و  یدازآ  ناھاوختلادع و  یاھوزرآ  ردصرد  بیقر ، یب  هتشگ و  رتراکـشآ  هشیمھ  زا  مالـسا ، شخب  یدازآ  هاوختلادع و 

مزع دـنا و  هدروآ  یور  یعاـمتجا  یگنھرف و  یـسایس و  داـھج  هـب  یمالــسا  لدـع  تموـکح  یوزرآ  رد  مالــسا و  ماـن  هـب  ناملــسم  یاـھروشک  رد  یرایــسب  نادرمناوـج  و 

. دنھد یم  شرتسگ  دوخ  عماوج  رد  ار  ربکتسم  ناگناگیب  هطلس  لیمحت و  ربارب  رد  یگداتسیا 

جح  / ١٣٨٢/١١/٠٨ میظع  یهرگنک  هب  مایپ 

حالـس یب  ناگدـننکرھاظت  هب  قارع  رد  سیلگنا  اکیرمآ و  دـنزاس . یم  ناریو  ار  اھ  هناخ  دـنزیر و  یم  ار  کدوک  درم و  نز و  ناوج و  ریپ و  نوخ  نیطـسلف ، رد  اـھ  تسینویھص 

دیون رگید  یاھ  یزورفا  شتآ  هب  ار  مالـسا  یایند  هتـسشنن ، ورف  نانآ  هتخورفارب  یاھ  شتآ  زونھ  دننکـش . یم  ار  مدرم  سیماون  تمرح  اھ و  هناـخ  میرح  دـننک و  یم  هلمح 

. دنھد یم 

سح ار  یمالـسا  یرادیب  نانآ  تسا . تشحو  یگمیـسارس و  زا  یـشان  دشاب ، سفن  هب  دامتعا  تردـق و  زا  هتـساخرب  هکنآ  زا  شیب  زیمآ ، ترارـش  یبصع و  یاھراتفر  نیا 

هب دزیخاپب  راودیما ، هچراپکی و  یمالسا  تما  هک  یزور  رکف  زا  نانآ  دننک . یم  رطخ  ساسحا  تدشب  مالسا  تیمکاح  و  یـسایس » مالـسا   » هشیدنا یریگارف  زا  دننک و  یم 

. دنزرل یم  دوخ 

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

نیا دـننک  یم  یعـس  دوـخ  تاـغیلبت  رد  اھنمـشد  تساـم . تلم  تـسد  رد  تسایـس  هـنیمز ی  رد  یروآوـن  مـچرپ  تعاجـش و  مـچرپ  یرادـنید ، مـچرپ  مالـسا ، مـچرپ  زورما 

نانمـشد راک  یتح  دـنا . هدرک  هلباقم  یارب  ار  اھـشالت  عاونا  دـنناوت . یمن  اـما  دـنزادنیب ؛ ملق  زا  هدروآ ، تسد  هب  تلم  نیا  هک  ار  هچنآ  دـنھد و  ناـشن  کـچوک  ار  اھدرواتـسد 

تموکح دش  هک  دنروآ ، دوجو  هب  ناتـسناغفا  رد  ار  یمالـسا  ماظن  زا  طلغ  اپ  ات  رـس  لدـب  هخـسن ی  دـندرک  یعـس  هک  دیـسر  اج  نیا  هب  اکیرما  تیروحم  اب  یمالـسا  بالقنا 

مالـسا یایحا  یھاوخمالـسا و  مچرپ  دنتـساوخ  یم  ناشدوخ  لایخ  هب  دـیاش  ناشناج . تفآ  دـش  مھ  نامھ  هرخـسم ؛ روآ  هدـنخ  روتاکیراک  کـی  هب  دـش  لیدـبت  ناـبلاط ؛

هدارا ی هک  مینک  یم  رکـش  ار  ادخ  تسناوت . دنھاوخن  دنتـسناوتن و  اما  دنا ؛ هدوب  ناشدوخ  زومآ  تسد  هک  دنھدب  یناسک  تسد  دـنریگب و  تلم  نیا  تسد  زا  ار  یـسایس 

فارتعا نآ  هب  دنا و  هدیمھف  ار  تلم  تردق  مھ  ام  نانمـشد  تسا . هدنـشخرد  هدنز و  ماما ، یـسایس  بتکم  دنا و  نموم  ناممدرم  تسا ؛ نشور  نامھار  تسا ؛ مکحم  ام 

. دنا هدرک 

بالقنا  / ٠٢/٢۵/١٣٨۴ مظعم  ربھر  روضح  رد  تلود  تایھ  هسلج  لیکشت 

یگدـنز نارگلالخا  نارگرامعتـسا و  ناربکتـسم  نادـسفم و  دوشیم ، حرطم  یھلا  مکح  یارجا  راک  زاس و  نیا  دوشیم و  ثوعبم  یبن  دـتفایم و  قاـفتا  یبن  تثعب  هک  یتقو 

طلـست دض  تسا ، یرـشب  یاھتورث  تراغ  دض  تسا ، ملظ  دض  نیا  نوچ  دـننکیم ؛ تفلاخم  وا  اب  هملظ  دـننکیم ؛ تفلاخم  وا  اب  اھرگتراغ  دـننکیم ؛ تفلاخم  وا  اب  اعبط  رـشب 

تاغیلبت هک ــ  منک  ضرع  رد ــ  دینکیم  هدھاشم  مھ  زورما  امش  دنتسیایم . ربمغیپ  لباقم  رد  اعبط  دنوشیم  بوسحم  ملاع  رارـشا  هک  ییاھنیا  تسا . رـشب  داحآ  رب  قحان 

الاح هک  یزیچ  نیمھ  ینعی  هدرک ؛ ادیپ  ققحت  ناریا  یمالسا  ماظن  رد  هک  تسا  ینیمھ  یـسایس  مالـسا  دوشیم ؛ هدروآ  مان  یـسایس  مالـسا  مان  هب  یزیچ  زا  نانمـشد 

هک یمالسا  نیمھ  ینعی  یسایس  مالـسا  تسا ؛ یـسایس  مالـسا  اھنآ  تالمح  جامآ  لابند  و  دنداد . ماجنا  ام  راوگرزب  ماما  هک  یمیظع  تکرح  هب  درک  مھاوخ  هراشا  دـعب 

داجیا تلم  کی  یارب  ار  یمالسا  ینید و  تیوھ  کی  دروایب و  دوجو  هب  ریغ  یماظن ، یـسایس ، یعامتجا ، یداصتقا ، یاھماظن  یاھهاگتـسد  تموکح  لیکـشت  اب  هتـسناوت 

دنکب

بالقنا  / ١٨/١٣٩٢/٠۶ ربھر  اب  روشک  رسارس  هعمج  همئا  رادید 

یارب یگمیـسارس  اب  دـندیدیم ، یمالـسا  بالقنا  رکفت  تکرح  زا  هدـنامبقع  ار  دوخ  هک  اھیبرغ  دـش و  زاـغآ  هقطنم  رد  زین  یمالـسا  یرادـیب  تکرح  یطیارـش  نینچ  رد 

. دندش نادیم  دراو  یسایس  مالسا  یمالسا و  یرادیب  اب  هلباقم 

مالسا  / ١٣٩٢/٠٨/٢٠ ناگدنمزر  تئیھ  یزکرم  داتس  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

مالسا تسا ، یسایس  مالسا  هب  دنمهقالع  ینعی  تسا ، نیـسح  ماما  هب  دنمهقالع  سکرھ  میرادن ! ام  رالوکـس  نیـسح  ماما  تئیھ  دنـشاب ؛ رالوکـس  دنناوتیمن  اھتئیھ 

تئیھ ای  هضور  سلجم  کی  رد  مدآ  هکنیا  تسا . نیا  نیسح  ماما  هب  داقتعا  یانعم  تسا ؛ نداد  ناج  مالسا  تسا ، نداد  نوخ  مالسا  تسا ، هلتاقم  مالسا  تسا ، دھاجم 

قاـفتا روـشک  رد  یـسایس  یهثداـح  رھ  هک  تسین  نیا  فرح  نیا  یاـنعم  هتبلا  تسا . طـلغ  نـیا  دوـشب ، یـسایس  مالـسا  ثحاـبم  دراو  اداـبن  هـک  دـشاب  بـقارم  یرادازع 

رکف اما  هن ، دـشاب ؛ هارمھ  مھ  ییاھزیچ  کی  اب  انایحا  مینک و  نایب  فرط -  نآ  ای  فرط ، نیا  ای  الاح  یـصاخ -  شیارگ  کی  اب  ار  نآ  هضور  سلجم  رد  اـمتح  دـیاب  اـم  دـتفایم ،

هتـشاد روضح  اھنیا  دـننام  اھهعومجم و  رد  یتسیاب  اھنیا  دنتـشاذگ ، یقاب  دـندرک و  میـسرت  تکلمم  نیا  رد  هیلع ) ناوضر هللا   ) ماما هک  یکرابم  طخ  مالـسا ، رکف  بـالقنا ،

. دشاب

بالقنا  / ١٣٩٢/١٠/٢٣ ربھر  اب  نارھت  رھش  یمالسا  یاروش  یاضعا  رادرھش و  رادید 

. دنشاب ینید  یرالاس  مدرم  یسایس و  مالسا  هب  دقتعم  یبالقنا و  نیدتم و  اعقاو  هک  درک  هدافتسا  یگنھرف  لھا  دارفا  زا  دیاب  نینچمھ  یگنھرف  زکارم  رد 

« يسایس مالسا   » 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 6هاگياپ  هحفص 3 
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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 

مالـسا زا  ار  ناھذا  ار ، ناـناوج  ار ، عماوج  ار ، مدرم  دـنراد  یاهدـع  دراد ؛ دوجو  یـسارھمالسا  هلب ، دـش ؛ لـعفنم  دـیابن  اـقلطم  یـسارھمالسا  یهدـیدپ  ربارب  رد  نم  رظنهب 

زا هک  دنتسھ  یھاوخهدایز  ردلق و  تیلقا  نامھ  اھنیا  هک  مینیبیم  مینکیم ، تقد  هلئسم  رد  میفاکـشیم و  ار  هلئـسم  هک  تسرد  دنتـسھ ؟ یناسک  هچ  اھنیا  دنناسرتیم ؛

دھاوخ همطل  اھنآ  عفانم  هک  تسا  نیا  مھ  ناشسرت  تلع  دنسرتیم ؛ عماوج  یگدنز  نتم  رد  مالسا  روضح  زا  دنـسرتیم ؛ یـسایس  مالـسا  زا  دنـسرتیم ؛ مالـسا  تیمکاح 

شالت ناریا  تلم  دیدیشک ، تمحز  اجنیا  امش  ینعی  تسا . نیا  هیضق  عقاو  تسا ؛ مالسا  لباقم  رد  اھتردق  یگمیـسارس  سارھ و  یهمجرت  عقاو  رد  یـسارھمالسا  دروخ .

نوگانوگ ثداوح  لباقم  رد  ار  نآ  دندرک ، مکحم  ار  شاهیاپ  دندرک ، تیبثت  ار  یمالسا  ماظن  نیا  دندروآ و  راک  رس  ار  یمالـسا  ماظن  دندرک ، تدھاجم  دندیـشک ، تمحز  دندرک ،

، تسا اھنآ  یهغدـغد  باتزاب  ساکعنا و  عقاو  رد  دراد ، دوجو  زورما  هک  یایـسارھمالسا  دـناسرتیم . ار  ایند  یاھردـلق  نیا ، دـندرک ؛ یوق  زورهبزور  دـنداد و  ینمیا  تینوصم و 

. دربب شیپ  اجنیا  ات  قفوم  روطهب  ار  دوخ  تکرح  تسا  هتسناوت  مالسا  هک  دھدیم  ناشن  دیتفر ؛ شیپ  امش  هک  دھدیم  ناشن  تسا ؛ اھنآ  یگمیسارس 

نایوجشناد  / ٢٠/٠۴/١٣٩۴ زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

یھاوخنامرآ اـقآ ، هن  تسا ؛ ییارگعقاو  فلاـخم  یھاوخناـمرآ  هک  دـننکیم  دومناو  دـننکیم و  غیلبت  یاهدـعکی  یھاوخناـمرآ . زا  تسا  تراـبع  ییوجـشناد  یهضیرف  نیلوا 

ناـشن ناـتدوخ  زا  یتکرح  چـیھ  دیـشاب و  دـب -  هچرھ  خـلت ، هچرھ  یتیعقاو -  رھ  میلـست  امـش  ینعی  یراـکهظفاحم  ییارگعقاو . فلاـخم  هن  تسا ، یراـکهظفاحم  فلاـخم 

یاھتیعقاو اب  دـینک ، هدافتـسا  تبثم  یاھتیعقاو  زا  دیـسانشب ؛ تسرد  ار  اھنآ  اھتیعقاو و  هب  دـینک  هاـگن  هک  تسا  نیا  ییارگناـمرآ  یاـنعم  تسا . یراـکهظفاحم  نیا  دـیھدن ؛

. تسا وجشناد  یهضیرف  نیلوا  نیا  دشاب . اھنامرآ  هب  ناتمشچ  تسا . ییارگنامرآ  یانعم  نیا  دینک . هزرابم  دینک و  هلباقم  یفنم  یبلس و 

یایحا ینعی  تسا ؛ یمالـسا  ندـمت  یمالـسا و  یهعماج  داجیا  یهلئـسم  یکی  اھنامرآ ، ناونع  هب  ماهدرک  تشاددای  اجنیا  هدـنب  هک  ییاـھزیچ  وزج  دنتـسھ ؟ هچ  اـھنامرآ 

لئاسم هب  دننک  شرصحنم  دننک و  رود  دنناوتیم  هچرھ  هعماج  تیریدم  زا  تسایس ، زا  یگدنز ، زا  ار  مالسا  دندرک  یعس  شیپ ، اھنرق  زا  یاهدعکی  یـسایس ؛ مالـسا  رکفت 

؛» نذاب هللا عاطیل  الا   » هک تسا  هدمآ  مالـسا  هن ، اھفرح ؛ نیا  زا  دقع و  سلجم  ربق و  ناتـسربق و  لئاسم  هب  دننک  دودـحم  شاوی  شاوی  مھ  ار  یـصخش  لئاسم  یـصخش ؛

قافتا دیاب  نیا  دـننک ؛ ادـیپ  یعقاو  ققحت  هعماج  رد  دـنوشب ، هدایپ  هعماج  رد  هکنیا  یارب  دـناهدمآ  یھلا  نایدا  دـنروجنیمھ . ناربمغیپ  یهمھ  تسین ؛ مالـسا  مھ  طقف  ( ١)

. تسا نیا  اھنامرآ  نیرتمھم  زا  یکی  دتفیب .

نایوجشناد  / ٢٠/٠۴/١٣٩۴ زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

یایحا ینعی  تسا ؛ یمالـسا  ندـمت  یمالـسا و  یهعماج  داجیا  یهلئـسم  یکی  اھنامرآ ، ناونع  هب  ماهدرک  تشاددای  اجنیا  هدـنب  هک  ییاـھزیچ  وزج  دنتـسھ ؟ هچ  اـھنامرآ 

لئاسم هب  دننک  شرصحنم  دننک و  رود  دنناوتیم  هچرھ  هعماج  تیریدم  زا  تسایس ، زا  یگدنز ، زا  ار  مالسا  دندرک  یعس  شیپ ، اھنرق  زا  یاهدعکی  یـسایس ؛ مالـسا  رکفت 

(۵ (؛» نذاب هللا عاطیل  الا   » هک تسا  هدمآ  مالسا  هن ، اھفرح ؛ نیا  زا  دقع و  سلجم  ربق و  ناتسربق و  لئاسم  هب  دننک  دودحم  شاوی  شاوی  مھ  ار  یصخش  لئاسم  یصخش ؛

. دتفیب قافتا  دیاب  نیا  دننک ؛ ادیپ  یعقاو  ققحت  هعماج  رد  دنوشب ، هدایپ  هعماج  رد  هکنیا  یارب  دناهدمآ  یھلا  نایدا  دنروجنیمھ . ناربمغیپ  یهمھ  تسین ؛ مالـسا  مھ  طقف 

. تسا نیا  اھنامرآ  نیرتمھم  زا  یکی 

ىمالسا  / ١٠/٠٨/١٣٩۴ تدحو  سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

اکیرمآ نمـشد  تسین ، مسیرورت  اکیرمآ  نمـشد  دـیوگیم  باوج  رد  وا  تسیک ؟ اکیرمآ  نمـشد  هک  دـسرپیم  وا  زا  رگهبحاصم  دـندرک ؛ هبحاصم  ییاکیرمآ  رادمتـسایس  کی  اـب 

مالـسا هب  تبـسن  یاهزیگنا  دورب و  دـیایب و  ار  شھار  تواـفتیب  یتقو  اـت  ناملـسم  ینعی  ییارگمالـسا . تسا ؛ ییارگمالـسا »  » اـکیرمآ نمـشد  دنتـسین ، مھ  اھناملـسم 

ندمت نامھ  یزیرهیاپ  دمآ ، نایم  هب  مالـسا  تیمکاح  مالـسا و  هب  دیقت  یدنبیاپ و  دمآ ، نایم  هب  ییارگمالـسا  یتقو  اما  دننکیمن ؛ وا  اب  ینمـشد  ساسحا  دشاب ، هتـشادن 

امـش دھدیم ، خر  مالـسا  یایند  رد  یمالـسا  یرادیب  یتقو  اذـل  تسا . ییارگمالـسا  وا  نمـشد  هتفگ ، تسار  دوشیم ؛ عورـش  اھینمـشد  دـمآ ، نایم  هب  یتقو  یمالـسا 

منکب ضرع  امـش  هب  نم  هتبلا  دنوشیم . قفوم  مھ  ییاھاج  کی  دننک ؛ شدوبان  هکلب  دننک ، شعیاض  هکلب  دننکیم  راک  دننکیم ، شالت  دنوشیم ، هچاپتـسد  ردقچ  دینیبیم 

. دیسر دھاوخ  دوخ  فادھا  هب  یھلا  یهوقولوح  هب  یھلا ، لضف  هب  هللااشنا  یمالسا  یرادیب  تسین ؛ یندش  دوبان  یمالسا  یرادیب  هک 

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

فیاظو یـصخش  یاـھراک  زا  ریغ  مالـسا  هکنیا  هب  رواـب  یـسایس ، مالـسا  هب  رواـب  بـالقنا ، هب  رواـب  مالـسا ، هب  رواـب  دوشب ؛ ضوع  دـیاب  مدرم  یاـھرواب  دـنمدرم . مود  جاـمآ 

شـسکع دوشب ، هدودز  مدرم  نھذ  زا  دـیاب  اھنیا  دوش .] نیزگیاج   ] اھنیا یفن  هب  رواب  دراد ؛ مھ  یزاسندـمت  دراد ، مھ  یزاـسهعماج  دراد ، مھ  تموکح  دراد ، مھ  یمومع 

. دریگب اج  مدرم  نھذ  رد 

یمیدق و رما  کی  ار  روشک  لالقتسا  احیرص  تاعوبطم ، زا  یضعب  رد  تاقوا  یھاگ  مینیبیم  دننکیم ؛ یرگیشان  هتبلا  اھیضعب  دننک . ضوع  ار  لالقتسا  هب  رواب  دنھاوخیم ] ]

میمـصت تردـق  نآ  دراد ، دوـجو  یتردـق  کـی  یناـھج  یاـیفارغج  یهشقن  رد  ینعی  هچ ؟ ینعی  تسین . حرطم  اـھروشک  لالقتـسا  رگید  زورما  دـنیوگیم  دـننادیم و  هدـشهنھک 

یراک نیا  هتبلا  نیا . ینعی  ذوفن  دـننکیم ؛ جـیورت  دـنراد  ار  نیا  دـننکیم . فرـصم  هیقب  دـنکیم ، دـیلوت  یزیچ  کی  ییاج  کی  یزکرم - ترارح  لثم   - دـننکیم لمع  همھ  دریگیم و 

. دریگیم ماجنا  دراد  هک  تسا 

مق  / ١٢/٢۵/١٣٩۴ هیملع  هزوح  یالضف  بالط و  ناگدنیامن  عمجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

عالطایب ام  دـشاب ، هتـشادن  دوجو  هکنیا  هن  دراد ، دوجو  هزوح  رد  مھ  نیا  هک   - دـننکیم تفلاخم  بالقنا  اب  یناـسک  احیرـص  تقوکـی  تسا : روجود  مھ  بـالقنا  اـب  تفلاـخم 

ینابم و اب  هکلب ] ، ] دوشیمن تفلاخم  بالقنا  اب  احیرـص  هن ، هک  تسھ  تقوکی  دنتـسھ - مک  هتبلا  دننکیم ؛] تفلاخم   ] رانکهشوگ احیرـص  دنتـسھ  یناسک  الاح  میتسین ؛

هیکت اکیرمآ  یهلئسم  یور  منکیم ، هیکت  رابکتسا  یهلئسم  یور  بترم  هدنب  دینکیم  هظحالم  هکنیا  دوب . ساسح  دیاب  اھنیا  یور  دوشیم ؛ تفلاخم  بالقنا  یداقتعا  یدابم 

یناھج طحنم  مظن  لابق  رد  یمالـسا  ماظن  رگا  تسا . رطخ  ساسحا  اھنیا  هن ، دنک ؛ رارکت  ار  یفرح  کی  دـھاوخب  مئاد  مدآ  تداع ، یور  زا  هک  تسین  نیا  رطاخ ] هب  ، ] منکیم

. دروآ دیدج  زیچ  کی  تسا ؛ نیا  رطاخهب  بالقنا - نیا  داد  ناکت  ار  ایند  مییوگیم  هک   - یمالسا ماظن  تیمھا  دروخ ؛ دھاوخ  تسکش  داد ، تسد  زا  ار  شدوخ  تیوھ 

« يسایس مالسا   » 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 6هاگياپ  هحفص 4 
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شلاچ هب  ار  هناملاظ  یناھج  ماظن  یمالسا ، یروھمج  دیـشک ؛ شلاچ  هب  ار  اھنیا  دننام  ریوزت و  روز و  ملظ و  رب  ینتبم  هنالداع و  ریغ  هناملاظ و  ماظن  دیدج ، زیچ  نیا  بخ ،

هب یراک  هک  یمالـسا  یـسایس ، ریغ  مالـسا  هچنانچ  رگا  الاو  تسا ؛ نیا  دوشیم  تفلاخم  یمالـسا  ماظن  اب  هکنیا  تلع ] . ] تسا نیمھ  مھ  ام  اب  تفلاخم  تلع  دیـشک ؛

مـسینویھص اب  رابکتـسا ، هاگتـسد  اب  اکیرمآ ، اب  امـش  دننکیمن . مھ  یتفلاخم  دنھدیمن و  مھ  یتیمھا  چـیھ  هن ، دـشاب ، مکاح  یمالـسا  نینچ  کی  رگا  درادـن ، نآونیا  راک 

چیھ دـینک ، یـشم  اـھنآ  لـثم  دـینزب ، فرح  اـھنآ  لـثم  دـینک ، رکف  اـھنآ  لـثم  و  ناـشیاھیریگتھج - رد  ناشیـسایس ، یاـھراک  رد  ناـشیداصتقا ، راـک  رد   - دیــشاب هارمھ 

الاح اما  اـکیرمآ ، رب  اـمتح  هک  گرم  هلب  ( ) ۴ . ) درادن یتیمھا  چیھ  ناشیارب  دشاب  ناملسم  ناتمـسا  دشاب ، ییادوب  ناتمـسا  دشاب ، یحیـسم  ناتمـسا  دنرادن ؛ یتفلاخم 

. تسا نیا  هلئسم  نیاربانب ، سپ  مینکب ). تبحص  دیھدب  هزاجا 

مق  / ١٢/٢۵/١٣٩۴ هیملع  هزوح  یالضف  بالط و  ناگدنیامن  عمجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

درم دیمھفیم ؛ درکیم  هک  هاگن  روطنیمھ  ماما  ار  نیا  دسرب ، یقمع  یهجیتن  کی  هب  ات  دـنک ، تقد  دـناوخب ، دـنک ، اشامت  دـنروایب ، ناسنا  یولج  دـیاب  الاح  هک  ار  یلیلحت  نآ 

ار اـھنیا  تسا . اـھنآ  یـساسا  لـئاسم  تسا ، هلئـسم  ساـسا  اـھنآ  هدرک ، هیکت  هاـگآ  یهتخپ  میکح  درم  نیا  ییاـھزیچ  هچ  یور  دـینیبب  دـینک  هاـگن  امـش  هاـگآ . درم  هتخپ ،

اھیریگتھج رد  ام ، یاھفرح  رد  ام ، یاھراک  رد  هچنانچ  رگا  تسا . اھزیچ  نیا  اب  تفلاخم  بالقنا  اب  تفلاخم  ماظن و  اب  تفلاخم  لکش  کی  دنھدب ؛ رییغت  دنناوتب  یتسیابن 

. هدرک ادیپ  ققحت  هک  تسا  یایسایس  مالسا  اب  تیدض  یمالسا و  ماظن  اب  تیدض  بالقنا و  اب  تیدض  دشاب  هتشاد  دوجو  ینابم  نآ  اب  تفلاخم  ام  یغیلبت  یاھدرکیور  و 

، املع الثم  هک  ییاھنارود  رد  یتح  دـنکیم ؛ ادـیپ  ققحت  دراد  عقاو ، ملاـع  رد  ثیدـح  نآرق و  هب  یکتم  باـن  حیحـص  مالـسا  هک  تسا  یراـب  نیلوا  مالـسا ، ردـص  نارود  زا  دـعب 

اـجک و رد  اـی  نیوزق  رد  اـی  ناھفـصا  رد  دـیآیم  دوشیم  اـپ  ماـش  زا  یکرکققحم  دـندوب ؛ مرتحم  اـملع ، بخ  هیوفـص ؛ نارود  رد  مینک  ضرف  هدوبن . روجنیا  دـندوب ، مھ  مرتحم 

اھنیا اما  دندوب ، مرتحم  مھ  یلیخ  دندوب ، گرزب  یاملع  وزج  هک  دنتـسھ  یناسک  همھ  اھنیا  ییاھب ، خیـش  دوخ  ییاھب ، خیـش  ردـپ  دوشیم ؛ مھ  روشک  لک  مالـسالاخیش 

تموکح و هاگتـسد  یاھیوردـنت  زا  یخرب  اب  تاـفانم  هک  ییاـج  اـت  مھنآ  دـنریگب ، هدـھعرب  ار  تواـضق  هاگتـسد  هک  دـینک  ضرف  ـالثم  هک  دوب  نیا  دـندرکیم  هک  یراـک  رثکادـح 

ادبم اشنم و  هکنیا  دوبن . ینید  تموکح  دوبن ، یمالسا  تموکح  دندرکیم ، ار  ناشدوخ  راک  نیطالـس ، یهیقب  بسامھطهاش و  سابعهاش و  الاو  دشاب ؛ هتـشادن  تنطلس 

. تسا هتـشادن  هقباس  رگید  زورما  ات  نآ - زا  دعب  هدوب ، مالـسا  ردص  هک  یرادـقم  نآ  الاح  ینعی   - مالـسا ردـص  زا  دـشاب ، همئا  تایاور  دـشاب ، تنـس  باتک و  یتموکح  ماکحا 

ار هعماج  یهرادا  تسایس  هک  یمالسا  ینعی  یسایس  مالسا  تسا ؛ نیا  یسایس  مالسا  یانعم  دیآیم . دوجوهب  یتموکح  نینچ  کی  هک  تسا  راب  نیلوا  ناریا  رد  زورما 

ار نیا  دـنربب ، نیب  زا  دـنھاوخیم  ار  نیا  تسا ؛ هداـتفا  قاـفتا  اـجنیا  رد  هـک  تـسا  یلوا  راـب  نـیا  هعماـج . ریدـم  دوـشیم  مالـسا  ینعی  دریگیم ؛ هدـھعرب  ار  هعماـج  تیریدـم  و 

. مدرک ضرع  هک  تسا  یلکش  نیمھ  هب  مھ  شندرکدوبان  دننک ؛ دوبان  دنھاوخیم 

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

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

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

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

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

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

. اھنیا دننام  هیملع و  یاھهزوح  املع و  هب  دسرب 

مالسلامھیلع  / ٠١/١١/١٣٩۵ تیبلھا  ناحادم  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

یفلتخم یاھشخب  رد  دیدینش  اجنیا  زورما  بخ  هک  تسا  زور  یراج  لئاسم  هب  هجوت  دراد ، جاور  یدایز  دودح  ات  حادم  یهعماج  رد  زورما  هناتخبـشوخ  هک  یرگید  یهتکن  کی 

جراخ ام  نیدـت  یهطیح  زا  اھنیا  هک  مینک  لایخ  دـیابن  تسا ؛ یایـساسا  لـئاسم  اـھنیا  تسا ، یمھم  لـئاسم  یلیخ  اـھنیا  زور ؛ یراـج  لـئاسم  مرح و  نیعفادـم  هب  عجار 

یمالسا نیمھ  نید و  نیمھ  یهدنروآ  تسا و  هدیرفاین  لاعتم  یادخ  ار  یدوجوم  چیھ  راوگرزب  نیا  زا  رترب  تسا و  ملاع  قلخ  دیس  هک  مرکا  ربمغیپ  دینیبب  امش  بخ  تسا .

ردـقچ راوگرزب  نیا  دوب - یکچوک  روشک  تشاد و  دوجو  زور  نآ  هک  یروشک  نامھ   - شروشک یـسایس  یراـج  لـئاسم  یهنیمز  رد  میتسھ ، شایعدـم  زورما  اـم  هک  تسا 

ار مدرم  دجسم  نیمھ  رد  هن ، دھدب ؛ دای  مدرم  هب  ار  بش  زامن  تدابع و  هجوت و  هزور و  زامن و  ماکحا  طقف  تسشنیمن  مرکا  ربمغیپ  دیـشکیم . تمحز  ردقچ  درکیم ، شالت 

امـش نم و  یارب  زورما  هک  ییاھفرح  نیمھ  درکیم ؛ توعد  نمـشد  لباقم  رد  یھاگآ  هب  ار  اھنآ  درکیم ، توعد  تدـحو  هب  ار  اھنآ  درکیم ، توعد  داـھج  هب  ار  اـھنآ  درکیم ، عمج 

. درک رظنفرص  نآ  زا  دوشب  هک  تسین  یلئاسم  زور  لئاسم  تسا . حرطم 

مالسلامھیلع  / ٠١/١١/١٣٩۵ تیبلھا  ناحادم  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

؛ دراد ییالاو  تعفر  ناش و  اذـل  دنـشاب  مالـسلامھیلع )  ) تیبلھا هک  تسا  ملاع  قیـالخ  نیرتھب  حدـم  شعوضوم   - تسا ملاـع  قیـالخ  نیرتھب  حدـم  هکنیا  نمـض  یحادـم 

نآ تایآ » سرادم   » یهدیصق دیوگیم ؛ دراد  هچ  تایآ » سرادم   » یهدیـصق رد  یعازخ  لبعد  لثم  یرعاش  الثم  دینیبب  دینک  هاگن  امـش  اما  تسا - نیا  یعیبط  روطهب  یحادم 

یهفسلف ار ، سابعینب  طاسب  الـصا  هک  تسا  یاهدیـصق  نیا  دنداد . هلـص  دنداد و  ( ١۴) هوسک وا  هب  دندرک و  قیوشت  هیلعهللامالـس ])  ) اضر  ] ترـضح هک  تسا ]  ] یاهدیـصق

، هن دشاب ؛ ضحم  یناوخهیثرم  ضحم و  یناوخهضور  کی  هک  تسین  نیا  طقف  تسا ؛ ضحم  یسایس  ینعی  دنکیم ؛ موکحم  ار  اھنآ  دربیم و  لاوس  ریز  ار  سابعینب  یدوجو 

دئاـصق تیمک ، یهدیـصق  لـبعد ، یهدیـصق  تسا . مالـسلامھیلع )  ) همئا هجوت  دروـم  هتفرگیم ، ماـجنا  یناوـخهیثرم  راـنک  رد  هک  یراـک  ناـمھ  اـما  تسا  مزـال  یناوـخهیثرم 

اب ار  اھنآ  دندمآیم و  یرگید ، هچ  رعاش ، دوخ  هچ  دـیناوخیم ، ادـص  اب  هک  امـش  لثم  ینعی  دـندرکیم  داشنا  دـندناوخیم و  مھ  نارگید  دـنتفگیم ، تقونآ  یارعـش  هک  نوگانوگ 

دیوشب و دـنمهرھب  یعمج  تاغیلبت  لیاسو  زا  دـینک ؛ هدافتـسا  دـیناوتیم  اھنیمھ  زا  امـش  زورما  اھنیمھ ؛ زا  دوب  ترابع  یعمج  تاغیلبت  لیاسو  دـندناوخیم ؛ مدرم  یارب  ادـص 

. تسا یایساسا  رایسب  راک  نم  رظن  هب  نیا  دینک ؛ تیادھ  ار  مدرم 

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

ار ناتدوخ  راک  دیوشن ، تسایـس  دراو  امـش  اقآ  دـنیوگیم ] . ] دـنرادب رانکرب  یلکب  دـنھاوخیم  یـسایس  لئاسم  زا  میدرک - ضرع  الاح  ام  هچنآ  فالخرب   - ار دجـسم  اھیـضعب 

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

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

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

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

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

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

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

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

هعماج ریـصم )*( زا  هعماج ، ریـسم  زا  تسایـس ، لئاسم  زا  هعماج ، لئاسم  زا  دجاسم ، ینعی  دوخ  یلـصا  یاھنوناک  رد  ار  مالـسا  مییایب  ام  تقونآ  تسا . ردـتقم  مالـسا 
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. دجسم قح  رد  تسا  یگرزب  یافج  نیا  مینک ؟ فرصنم  یلکب 

دوشیم متخ  اج  نادب  راک  هک  ییاج  )*( 

جح  / ٢۵/١٣٩٧/٠۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. دھدب ناشن  ار  یگتخیمآ 

مق  / ١۴٠٠/١٠/١٩ مدرم  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

دراو مدرم  هک  یثداوح  یعامتجا ، ثداوح  یخیرات ، ثداوح  یهمھ  رد  ابیرقت  تسا ؛ لیبق  نیا  زا  هدـش ، عقاو  اـم  روشک  رد  ریخا  لاـس  نیا ١۵٠  رد  هک  یمھم  یاـیاضق  بلغا 

، عاجـش ملاع  ینید و  ملاع  کی  ینید ، عجرم  کی  یاپ  تسھ - منھذ  رد  هدنب  هک  ییاجنآ  ات  ینعی   - دنھدب ماجنا  دنناسرب و  رمث  هب  ار  یراک  کی  دنتـسناوت  دـندش و  نادـیم 

زیربت و نارھت و  گرزب  یاـملع  دـنفجن ، عجارم  هطورـشم  رد  تسا ؛ یزاریـش  یازریم  وکاـبنت ، یهیـضق  رد  هک  دـییامرفب  ضرف  ـالثم  تسا . ناـیم  رد  سانـشتسایس  زراـبم و 

موحرم ریت ، مایـس  رد  دندھـشم ؛ یاملع  و  هیلع ) ناوضر هللا   ) یمق نیـسح  اقآ  جاح  موحرم  داشرھوگ ، دجـسم  مھم  یهثداح  یهلئـسم  رد  دـنرگید ؛ یاھاج  ناھفـصا و 

نیا یهمھ  رد  سانشتسایس  زرابم و  عاجش ، یناحور  کی  دنتـسھ ؛ رگید  یاملع  ناگرزب و  زا  یخرب  راوگرزب و  ماما  لاس ۴٢ ، دادرخ  مھدزناپ  رد  تسا ؛ یناشاک  هللاتیآ 

کی ار  مدرم  زا  یدادـعت  کی  دـناوتب  یذوفناـب  مدآ  کـی  یـصخش ، کـی  ـالثم  تسا  نکمم  هلب ، تسا . یمدرم  کرحت  اشنمرـس  هک  تسا  وا  روضح  نیا  و  دراد ، روضح  ثداوح 

راک طقف  تسا ، ینید  ملاع  راک  طقف  میظع ، سونایقا  نیا  ندروآرد  جوم  هب  نداد و  ناـکت  مدرم ، میظع  تکرح  نکل  دـنکب  یکرحت  کـی  هب  یلمعلاسکع ، کـی  هب  راداو  ییاـج 

یسایس ملاع  اب  یسایس ، هقف  اب  یسایس ، نید  اب  یسایس ، یاملع  نید ، یاملع  اب  ار  ملاع  ربکتسم  یاھتردق  ینمـشد  زار  دوشیم  اجنیا  زا  و  تسا ؛ یناحور  عجرم 

یـسایس ملاع  اب  اذـل  دـننادیم ، اـھنیا  هدروآ ؛ دوجو  هب  ار  گرزب  یاـیاضق  نیا  تسا و  یرامعتـسا  دـض  یرابکتـسا و  دـض  روضح  اـھنیا ، روضح  نوچ  دننمـشد ؛ ارچ  هک  دـیمھف 

[ نآ هب   ] دیاب هک  تسا  یتقیقح  نیا  و  دنفلاخم ؛ دنیوگیم  احیرص  یـسایس  مالـسا  یـسایس و  نید  اب  دنفلاخم ، یـسایس  هقف  اب  دنفلاخم ، یـسایس  عجرم  اب  دنفلاخم ،

. تشاد هجوت 
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