
هعمجزامن  / ٢٣/١٣۶٨/٠۴ یاھهبطخ  رد  تانایب 

هب یکتم  اھتھاقف و  نیرتمکحم  زا  یکی  هعیش ، تھاقف  دراد . هتشاد و  یمکحتـسم  رایـسب  یاھهیاپ  ام  تھاقف  دوب . هعیـش  هقف  رد  دیدج  یـشرگن  وا ، گرزب  راک  نیمتفھ 

یداعبا داد و  رارق  هجوت  دروم  یتموکح  یناھج و  یشرگن  اب  عیسو و  ییهرتسگ  رد  ار  مکحتسم  هقف  نیا  نامزیزع  ماما  تسا . یمکحتـسم  رایـسب  ینابم  لوصا و  دعاوق و 

. دوبن نشور  نآ  زا  لبق  هک  درک  نشور  ام  یارب  ار  هقف  زا 

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

تـشاذگ رثا  مھ  ام  روشک  رد  رکفت ، نیا  تسا . یگدنز  یهنحـص  زا  نید  درط  نید و  زا  ییادج  نرق  زا  ترابع  دشابیم ، برغ  ملاع  رد  یملع  تاقیقحت  جوا  هک  مھدزون  نرق 

یهدـیدپ نیا  دـندینادرگور . هیملع  یاھهزوح  املع و  زا  مھ  هاگـشناد  دـندش و  نادرگور  هاگـشناد  زا  املع  دـش . هتـشاذگ  ینید  ریغ  یانبم  رب  اـم  هاگـشناد  یلـصا  یهیاـپ  و 

 - ریغالو ینید -  ینھذ  لیاسم  هب  افرـص  ار  نید  یاملع  اریز  تشاذگ ؛ رثا  وس  هیملع  یاھهزوح  رد  تشاذـگ . رثا  وس  اھھاگـشناد  رد  مھ  هیملع و  یهزوح  رد  مھ  رابترارم ،

مالـسا و هقف  رد  لوحت  ترورـض  ییارگلوحت و  حور  دنام و  هدیـشوپ  اھنآ  رظن  زا  ملع  یاھتفرـشیپ  تشادـھگن . ربخ  یب  جراخ  یایند  تالوحت  زا  ار  اھنآ  درک و  روصحم  دودـحم و 

هب دنتـسم  هعماج ، زاین  عفر  یارب  هقف  تسا و  هتـشاد  دوجو  مالـسا  هقف  نید و  طابنتـسا  رد  یلوحت  نینچ  یناھج ، میظع  تالوحت  رد  هراومھ  هک  ینید -  ماکحا  طابنتـسا 

کی هب  دـندنام و  ربـخیب  تسوـیپیم ، عوـقو  هب  هک  یمیظع  تـالوحت  جراـخ و  یاـیند  ثداوـح  یگدـنز و  تیعقاو  زا  اـھهزوح  تفر . نیب  زا  اـھهزوح  رد  تـسا -  تنـس  نآرق و 

یوزنم و یتموکح -  هقف  هصالخ  یمالـسا و  عماوج  داصتقا  تموکح و  لیکـشت  داھج و  لثم  هقف -  یلـصا  لیاسم  دـندش . دودـحم  یعرف  ابلاغ  یھقف و  لـیاسم  هلـسلس 

یاھهزوح هب  هک  دوب  ییهبرـض  نیا ، دـیدرگ . یرتشیب  هجوت  یگدـنز ، مھم  لیاسم  ثداوح و  زا  رود  اـبلاغ  عرفلا و  عرف  یعرف و  لـیاسم  هب  دـش و  ایـسنم » ایـسن   » کورتم و

. دندرک رترود  یگدنز  تالوحت  زا  ار  اھهزوح  دنتسناوت  هچ  رھ  زیمآتنطیش ، یاھشور  تاغیلبت و  اب  درک و  هدافتسا  نیا  زا  مھ  اھتسایس  تسد  دمآ و  دراو  هیملع 

تنس  / ١٣۶٨/١٠/٠۵ لھا  یهیملع  یاھهزوح  نویناحور  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

فرح امـش  زا  هک  ناـمھ  تسا ؛ ناـتدوخ  مدرم  ىارب  مالـسا  رتشیب  هچ  رھ  حیرـشت  نییبت و  تیوقت و  زا  تراـبع  لوارما ، دـیھدب : تیمھا  ناـیاقآ  امـش  ار  رما  ود  نم ، رظن  هب 

هیناطلـس ماکحا  روشک و  روما  ىهرادا  ماکحا  نید ، ماکحا  زا  ىکی  تسین . ادج  تسایـس  زا  مھ  نید  دینک و  انـشآ  نید  ماکحا  اب  ار  مدرم  دـنکىم . راسفتـسا  دونـشىم و 

رگتراغ نید و  نمـشد  دـننکىم ، ادـج  مھ  زا  ار  اھنیا  هک  ىناـسک  تسا . نید  زا  مھ  هیناطلـس  ماـکحا  سپ ، تسا . هیناطلـس  ماـکحا  باوبا  هک  تسا  ىباـب  هقف ، رد  تسا .

. دنتسایس نادیم 

هقف  / ٣١/١٣٧٠/٠۶ جراخ  سرد  زاغآ  رد  تانایب 

. تسین وگباوج  یـسک  اما  میھاوخیم ، ار  اھنیا  خـساپ  ام  تسام ؛ یھقف  ینید و  تالـضعم  تالکـشم و  هک  مینکیم  دروخرب  یلئاـسم  هب  روشک  یهرادا  باـبرد  زورما  اـم 

مامت دـشاب و  هدامآ  یھاگتـسد  دـیاب  دـننک . ادـیپ  ار  هلاـسم  نیا  باوج  دـندرگب و  اـھباتک  رد  مییوگب  اـضرف  اـی  میھاوخب ، وا  زا  مینیبب و  ار  ییاـقآ  اـی  مینیـشنب ، ناـمدوخ  دـیاب 

هیملع یاھهزوح  فیاظو  وزج  نیا ، دیامن . هدامآ  نآ  یارب  ار  هدامآ  خساپ  باوج و  دنک و  هئارا  لحهار  دنک ، رکف  اھنآ  هب  تبـسن  دـنک ؛ ینیبشیپ  ار  ماظن  تالـضعم  تالکـشم و 

. تسا هدمآ  دوجو  هب  نآ  یارب  هیملع  یهزوح  هک  تسا  یزیچ  نآ  مالسا  و  تسا ، مالسا  هب  قلعتم  اذل  تسا ؛

هقف  / ٣١/١٣٧٠/٠۶ جراخ  سرد  زاغآ  رد  تانایب 

هک خیـش -  نادرگاش  نادرگاش  خیـش و  نادرگاش  خیـش و  نامز  هقف  زا  دـیاب  ام  هقف  زورما  دوشب . زیھرپ  یتسیاب  هقف  رد  یرگنیحطـس  زا  میـشخبب . قمع  هقف  هب  دـیاب  ام 

داعبا زا  دـعب  کی  نیا ، میـشخبب . قمع  یگدـیچیپ و  هقف  هب  دـیاب  مینک . رکف  یحطـس  دـیابن  هجوچـیھهب  ام  لئاسم ، رد  دـشاب . رتقیمع  دنتـسھ -  ام  لبقام  یهرود  ناـگرزب 

. تسا تھاقف  تفرشیپ 

باوبا الثم  مینکن ؛ افتکا  یعامتجا -  تیمھا  هن  یدرف ، تیمھا  یاراد  باوبا  مھ  نآ  باوبا -  زا  یـضعب  هب  دـیاب  ام  ینعی  تسا ؛ یگدـنز  لـئاسم  یریگارف  هعـس و  رگید ، دـعب 

ای تاید ، دودح و  باب  رد  ای  اضق ، باب  رد  ای  داھج ، باب  رد  هک  یبتک  دادعت  تسا ؛ ردقهچ  هدش ، هتـشون  تراھط  باب  رد  هک  یبتک  دادعت  دینیبب ، دینک  هاگن  نالا  امـش  تراھط .

ییهرود بتک  زا  یـضعب  تسا . رتشیب  یلیخ  هک  اھیـضعب  زا  تسا ؛ یمود  نیا  زا  شیب  یلوا  نآ  دید  دیھاوخ  تسا . ردقهچ  هدـش ، هتـشون  مالـسا  یداصتقا  لئاسم  باب  رد 

هتبلا دـننک . ثحب  تسا ، تعیرـش  مالـسا و  لوصا  زا  یکی  هک  ار  داھج  دنتـسنادن  مزال  رگید ، یاھقف  زا  یرایـسب  و  قئادـح »  » بحاص ـالثم  درادـن . ار  داـھج  باـتک  یتح  اـم ،

دوقع تالماعم و  رد  دورو  زا  لبق  تادابع و  رخآ  رد  داھج  دناهدرکن . ثحب  هتـشذگ و  یلیخ  دننک ، یـسررب  دیاب  ار  داھج  هک  یلحم  زا  اما  دراد -  صقن  تسین -  هرود  قئادح » »

رد ار  یملع  یاھیگدیچیپ  نآ  هک  دینیبیم  الثم  دندرک و  ثحب  رـصتخم  یلیخ  دـندرک ، ثحب  هک  مھ  ییهدـع  دـندرکن ؛ ثحب  یقارن -  موحرم  لثم  مھ -  رگید  یاھیلیخ  تسا .

. دوشب لماش  ار  یگدنز  لئاسم  یهمھ  دنک و  تفرـشیپ  تھاقف  حطـس  یهعـس  ظاحل  زا  دیاب  ام  هقف  ینعی  میھدب ؛ تعـسو  هقف  هب  دـیاب  ام  دـندربن . راک  هب  بتک  زا  یـضعب 

ام یامدـق  هک  تسھ  عورف  زا  یخرب  هقف ، باوبا  زا  یـضعب  رد  هک  میوگب  ار  نیا  مھاوخیم  یتح  تسین ؛ نشور  ام  یارب  یھقف  ظاحل  زا  هک  تسھ  لـئاسم  زا  یلیخ  زورما 

هب الثم  ای  هیلعهللاناوضر )  ) خیـش طوسبم »  » هب رگا  زورما  امـش  ینعی  دـندرکن . ثحب  مھ  ار  اھنآ  یتح  نیرخاتم  اما  دـندومن ؛ ناـیب  ار  نآ  ماـکحا  دـندرک و  یگدیـسر  اـھنآ  هب 

هب دنتسھ و  ام  نامز  هب  کیدزن  هک  ییاھقف  صوصخب  و  دندمآ ؛ اھنیا  زا  دعب  هک  ییاھقف  بتک  زا  یلیخ  هب  ات  تفای ، دیھاوخ  یرتشیب  عورف  دییامرفب ، هعجارم  همالع  ریرحت » »

. دنک ادیپ  شرتسگ  یتسیاب  هقف  سپ ، دنراد . هعماج  یگدنز  رد  یشقن  مادک  رھ  عورف  نیا  هک  یلاح  رد  دنھدیم ؛ یرتمک  تیمھا  عورف 

. دنک نایب  طابنتسا و  سدقم  عرش  زا  ار  اھدادرارق  ماسقا  عاونا و  ماکحا  دنک ؛ هاگن  بوخ  یناھج  لکش  هب  ار  هراجا  ماکحا  دسرب ؛ بوخ  ار  تالماعم  ماکحا  دیاب  ام  هقف  زورما 

ار یرادـکناب  ضرفلایلع  دـناوتیم  میدرکیمن -  درخ  هرت  مھ  یلیخ  نآ  یارب  هک  ام -  یهبراضم  کـی  دـینیبب  امـش  تسین . نشور  اـم  یارب  زورما  هک  تسھ  اـھنیا  زا  یلیخ 

حطـس ظاـحل  زا  مھ  سپ ، مییاـمن ؟ ادـیپ  یگدـنز  یهرادا  یارب  ار  ییاـھھار  اـت  مینکن ، مزـال  صحفت  هیھقف  فلتخم  باوبا  هیھقف و  بتک  رد  اـم  ارچ  بوـخ ، یلیخ  دـنکب . هرادا 

دیاـب دراد . تفرـشیپ  یروآون و  بیذـھت ، هب  جاـیتحا  دـش ، ضرع  هک  یتھاـقف  شور  نیمھ  شور . ظاـحل  زا  مھ  و  دـیامن ، ادـیپ  یرتشیب  شرتسگ  دـنکب و  تفرـشیپ  یتسیاـب 

. داد نآ  هب  یرتشیب  ییاراک  دوشب  هکنیا  ات  دننکب ، راک  نآ  یور  ون  یاھرکف 

هقف  / ٣١/١٣٧٠/٠۶ جراخ  سرد  زاغآ  رد  تانایب 

ناشدوخ راک  لوغشم  مھ  روشک  یهرادا  لھا  تسایس و  لھا  دوشب ، لوغـشم  شدوخ  راک  هب  دیاب  هزوح  دننکیم  لایخ  هک  دنتـسھ  یناسک  اھهزوح  رد  زونھ  هنافـساتم 

ناھذا زا  یـضعب  رد  زونھ  دنکب ، هیذغت  نید  زا  تسایـس  دشاب و  مدرم  یگدـنز  یهرادا  تمدـخ  رد  نید  هکنیا  اما  دنـشاب ! هتـشادن  یتفلاخم  مھ  اب  هکنیا  رثکادـح  دنـشاب ؛

؟ هچ ینعی  میشاب . هنوگنیا  لمع  رد  مھ  و  میھدب ، رارق  روطنیا  ار  تھاقف  مھ  هک  لکـش  نیا  هب  مینک ؛ رادهشیر  هزوح  رد  ار  رکف  نیا  یتسیاب  ام  تسا . هداتفین  اج  تسرد 

کی یهرادا  هعماج و  کی  یهرادا  روشک ، کی  یهرادا  هب  رظان  دیاب  تاید ، ات  تراھط  زا  ام  هقف  درف . یهرادا  هقف  هن  دشاب ؛ ماظن  یهرادا  هقف  ساسا  رب  یھقف ، طابنتـسا  ینعی 

هعماج نیا  یگدنز  یهرادا  زا  اج  کی  رد  نیا  هک  دیشاب  هتشاد  هجوت  دیاب  دینکیم ، رکف  مامحلاام  اضرف  ای  قلطم  ام  هب  عجار  هک  مھ  تراھط  باب  رد  یتح  امش  دشاب . ماظن 

زا ییزج  ناونع  هب  ار  اـھنیا  یهمھ  یتسیاـب  دراد . دوجو  هک  یباوبا  یهیقب  یـصخش و  لاوحا  هماـع و  ماـکحا  باوبا  تـالماعم و  باوـبا  هب  دـسرب  اـت  تشاد ؛ دـھاوخ  یریثاـت 

دیاب میشاب . هنوگنیا  دیاب  مھ  لمع  رد  دروآ . دھاوخ  دوجو  هب  ار  یفرژ  تارییغت  یھاگ  تشاذگ و  دھاوخ  رثا  طابنتسا  رد  نیا  مینکب . طابنتـسا  روشک  کی  یهرادا  یهعومجم 

هک دـشابن  روطنیا  دـھدب . قوس  یـضاق  تیبرت  تمـس  هب  ار  بالط  مق  رد  یھاگتـسد  دـیاب  دراد . یـضاق  هب  جایتحا  هعماج  نیا  دـننک . تیبرت  هعماج  یاھزاین  یارب  ار  بالط 

« يتموکح هقف   » 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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یاـھنامزاس لـثم  روـشک -  یرادا  نوگاـنوگ  یاھھاگتـسد  رد  روـضح  یارب  ار  بـالط  هک  دـشاب  هزوـح  رد  ییاـج  دـنکب . راذـگاو  یرگید  یهدـھع  هب  هزوـح  مھ  ار  یـضاق  تیبرت 

دراد زاین  اھنآ  هب  ماظن  هک  مھم -  لئاسم  ندرک  ادیپ  تمس  هب  ار  یعمج  صاخـشا و  هک  دشاب  ییاج  دھد . قوس  دنراد -  جایتحا  هک  یفلتخم  تارادا  یـسایس و  یتدیقع ،

. دھد قوس  - 

مق  / ١٣٧٠/١١/٣٠ یهیملع  یهزوح  یالضف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هقف مینک . هدایپ  هعماج  رد  ار  یمالـسا  هقف  دیاب  ام  تسا . یمالـسا  هقف  زا  ترابع  هلمج  کی  نآ  مینک ، هصالخ  هلمج  کی  رد  دوشب ، لمع  دـیاب  هک  ار  هچنآ  میھاوخب  رگا  ام 

، ایعامتجا ایدرف ، تسا ؛ ناسنا  یگدـنز  بناوج  یهمھ  رب  قبطنم  هک  تسا  یبناوج  رب  لمتـشم  یمالـسا  هقف  تسین ؛ هک  تادابع  تاـساجن و  تراـھط و  طـقف  یمالـسا ،

تاطابترا یگدـنز و  بادآ  ناـج و  لد و  زغم و  نھذ و  ینعی  دـنکیم -  هرادا  ار  ناـسنا  یگدـنز  هک  یزیچ  نآ  تسا . نیا  ربکـالا  هللاهقف  اـیداصتقا ؛ اـیماظن و  اـیدابع ، ایـسایس ،

. تسا هقف  یجراخ -  تاطابترا  یتشیعم و  عضو  یسایس و  تاطابترا  یعامتجا و 

مق  / ١٣٧٠/١١/٣٠ یهیملع  یهزوح  یالضف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

فرح دـیاش  هک  دـیراودیما  دـیتسھ ، دـھتجم  کی  هک  امـش  دـناهدرک ، حـیقنت  ار  نآ  اھنرق  اھقف  ىهمھ  هک  ىیهلاسم  رد  تسا . هتـسب  هار  مییوگىمن  مھ  تایملع  باب  رد  ام 

 - ربتعم تجح و  عامجا  نآ  هن  دنـشاب ؛ هدرک  لوبق  ار  نآ  اھقف  ىهمھ  هکنیا  ىانعم  هب  عامجا  ار -  اھقف  نیب  ىعامجا  هروھـشم و  لئاسم  رگید  امـش  ایآ  دـینک . ادـیپ  ىیهزاـت 

لمات رکف و  ىلوصا ، ثحابم  رد  امـش  دـیدرک . ادـیپ  دـناهتفگ -  نونکات  هک  ىیاـھفرح  زا  ریغ  ىدـیدج -  فرح  دـیاش  اـعقاو  دـینیبب  دـیدرگىم  شلاـبند  هن ، دـینکىمن ؟ هعلاـطم 

دلب زونھ  اـم  هک  تسھ  فرح  ردـقنیا  تسا . ناوارف  اـھفرح  نیا  نآ -  لمـشا  عسوا و  ىاـنعم  هب  هقف -  رد  نید و  ىلک  ثحاـبم  رد  دـیدروآرد . ىدـیدج  فرح  دـیاش  دـینکىم ؛

؛ مینک ىرگنزاب  دـیاب  ار  نامیدرف  لئاسم  زا  ىلیخ  میرواـیبرد ؛ نید  زا  ىتسیاـب  ار  دوخ  ىقـالخا  تاـطابترا  ىجراـخ و  تسایـس  ىماـظن و  ىداـصتقا و  لـئاسم  اـم  میتسین .

میرادن . هک  فراعت 

ار ناشدوخ  راک  دنتـشاد  اھتموکح  میدوب ؛ ىموکحم  هورگ  هتـشذگ ، ىاھنارود  رد  ام  میدرکن . هاگن  تموکح  ىارب  ىلکـش  بلاـق و  ناونع  هب  هقف  نید و  هب  ناـمز ، لوط  رد  اـم 

دندوب و هدرک  راوس  ار  مدرم  اھتموکح  هک  ىراطق  ای  سوبوتا  نیا  رد  دـندوب و  هداد  لیکـشت  اھتموکح  هک  ىبوچراچ  نیا  رد  مھ  ام  دندیـشودىم ؛ ار  ناشدوخ  واگ  دـندرکىم و 

اھنآ هب  نارفاسم  دارفا و  ىدرف  تاطابترا  صوصخ  رد  ىزیچ  میتساوخىم  میدرکىم ، تکرح  راطق  ای  سوبوتا  نیا  اب  مھ  نامدوخ  هک  ىلاح  رد  دـندادىم ، تکرح  ىتمـس  هب 

هموکحلا اھنم  ىعاـمتجا  ماـظن  ىارب  ىلکـش  تموکح و  ىارب  ىلکـش  هقف ، زورما  تسا . هدوب  ىروطنیا  ریخا  نرق  دـنچ  نیا  رد  لـقاال  هدوب ؛ ىروطنیا  اـم  هقف  میھدـب ؛ داـی 

رایتخا رد  دـییامرفب  میاهدروآرد ، هتفر  هتـسش و  هزات و  رت و  ار  اھنیا  ىهمھ  ام  هک  دـنیوگب  دـنناوتىم  اھقف  زا  کیمادـک  تسا . ىعاـمتجا  ماـظن  کـی  زا  ىیزج  تموکح  تسا .

تسا . مزال  دیدج  رکف  سپ  مینک ؛ ادیپ  ار  اھنیا  میورب  دیاب  بوخ ، ىلیخ  دنکىمن ؛ هدرکن و  ىیاعدا  نینچ  سکچیھ  اعطق  تسامش ؛

، قـقحم ىگدـنزاس  سردـم ، ىگدـنزاس  غـلبم ، ىگدـنزاس  بـلطم ، ىگدـنزاس  باـتک ، ىگدـنزاس  رکف ، ىگدـنزاس  ناـسنا ، ىگدـنزاس  ىهناـخراک  دـیاب  هـیملع  ىهزوـح 

رگا هک  دـشاب ؛ هتـشاد  ىربھر  ىارب  هدامآ  تیـصخش  رفن  تسیب  هد ، هشیمھ  هک  دـسرب  ىیاـج  هب  دـیاب  هیملع  ىهزوح  دـشاب . ربھر  ىگدـنزاس  رادمتـسایس و  ىگدـنزاس 

دناوتىمن ای  دـنکب ، دـناوتىم  ار  اھراک  نیا  هیملع  ىهزوح  الاح  دراد . تیحالـص  ىربھر  ىارب  هک  دـنوشب  قفتم  وا  رب  دـنراذگب ، تما  نیا  ناگدـبز  لباقم  رد  ار  اھنیا  زا  مادـکرھ 

، تسا رتشیب  اھامش  رثکا  زا  منک  اعدا  رگا  مھ  دیاش  تسا ؛ رتشیب  اھامـش  زا  ىرایـسب  زا  نم  ىوزوح  ىدنوخآ و  ىهقباس  میتسھ . ىنامدوخ  اجنیا  رد  ام  ىهمھ  دنکب ؟

تاقلعتم سفن و  هب  ناسنا  ىهقالع  عون  زا  ىقیمع  ىهقالع  تیناحور ، لئاسم  هب  تبـسن  نم  دـیرتناوج . نم  زا  امـش  بلغا  هللااشام  منیبىم  نوچ  دـشابن ؛ هفازگ  ىلیخ 

. تسین ىروطنیا  ام  ىهزوح  منیبىم  منکىم ، هاگن  هک  نم  مینک . ثحب  شاهرابرد  هک  تسین  ىجراخ  ئیش  کی  ىهلاسم  هلاسم ، مراد . شدوخ 

مق  / ١٣٧١/٠٨/٢۴ هیملع  هزوح  نیسردم  یهعماج  هب  مایپ 

هداھن هیملع  هزوح ی  شود  رب  هقباس  یب  یئانثتـسا و  یئ  هفیظو  تسا ، یگدنز  یاھ  هنحـص  همھ ی  رد  یمالـسا  تاررقم  ققحت  راد  هیعاد  هک  یمالـسا  ماظن  لیکـشت 

هقف تسادـنمزاین . نادـب  یمالـسا  ماظن  یاـھ  هندـب  زا  کـی  رھ  هرادا ی  یارب  یمالـسا  تاررقم  نیودـت  هک  تسا  یئ  یھقف  ثحاـبم  همھ ی  حـیقنت  قیقحت و  نآ  و  تسا ،

هک روطنامھ  نیا  و  دـبای ، یم  هژیو  یتیفیک  هزات و  یثحابم  دزاـسیم  رظن  حـمطم  ار -  عونتو  یگدـیچیپ  یگدرتسگ و  نآ  اـب  هعماـج -  درف و  یگدـنز  هرادا ی  هک  هاـگنآ  مالـسا 

و یتـموکح » هقف   » هب ندروآ  یور  دـشخبیم . اـنغ  تیعماـج و  زین  ار  تھاـقف  هزوح ی  دزاـسیم ، ینغ  شزاـین ، دروـم  یاـھ  یریگ  تھج  تاررقم و  رظن  زا  ار  یمالـسا  ماـظن 

لیکـشت رد  ماـکحا  زا  یمکح  رھ  ریثاـت  هظحـالم ی  ینعی  یتـموکح -  شرگن  اـب  یھقف  ماـکحا  همھ ی  هب  رظن  و  تموـکح ، کـی  نوئـش  همھ ی  رد  یھلا  ماـکحا  جارختـسا 

. درادیم هدنز  ار  نآ  ندمآرب  دیما  هزوح ، یملع  مظن  هک  تسا  یمالسا  هقف  هزوح  رد  یساسا  تابجاو  زا  یکی  زورما  یمالسا -  هبیط  تایح  هنومن و  هعماج 

یوزوح  / ٠٩/١٣/١٣٧۴ ناگبخن  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یگتسخ یگنسرگ و  دننکیم ، ترفاسم  دیسر  ناشتسد  رگا  دنسیونیم . باتک  دننیشنیم  اعقاو  دنـسریم و  اھراک  نیا  هب  هک  دنتـسھ  یددعتم  دارفا  هزوح ، نیمھ  رد 

توعد جراخ  هب  رفس  یارب  اھنآ  زا  رگا  دنوریم ؛ غیلبت  یهھبج  هب  دندوشیم ، زاب  غیلبت  یهھبج  رگا  دنوریم ؛ گنج  یهھبج  هب  دوشیم ، زاب  گنج  یهھبج  رگا  دنـشکیم ؛

هک تسا  ییاھییاسران  اھنیا ، تسین . یفاک  تسا و  یدرف  تاکرح  اھنیا ، میراد . مھ  دارفا  لیبق  نیا  زا  دنریذپیم . دوشیم ، توعد  اتـسور  هب  رگا  دننکیم ؛ لوبق  دوشیم ،

مینک . ادیپ  ار  اھنآ  میدرگب  یتسیاب  هک  تسا  لخاد  رد  ییاھتلع  دوجو  زا  یکاح  اھییاسران  نیا  دراد . دوجو 

دوجو لئاسم  زا  یلیخ  زورما ، تسا . هدرک  ادـیپ  شرتسگ  مک  یلیخ  ای  هدرکن ، ادـیپ  شرتسگ  روھظون  یاھهنیمز  هب  تساـم ، یلـصا  راـک  هک  هقف »  » هک تسا  نیا  لوا  تلع 

هتخادرپن هیضق  نیا  هب  دمآراک ، ققحم  لضاف  هک  تسا  هدوب  یروط  راک  لاور  نکیل  دراد ؛ ییاناوت  هقف ، تسا . هدرکن  مولعم  یلو  دنک ؛ مولعم  ار  اھنیا  فیلکت  دیاب  هقف  هک  دراد 

عوضوم هب  دیاب  تسیچ ؟ هدمآ ، اھنآ  مسا  هبراضم -  تاید و  تاکز و  لثم  یھقف -  فلتخم  باوبا  رد  همھ  نیا  هک  رانید  مھرد و  تسیچ ؟ لوپ  الـصا  لوپ . یهیـضق  لثم  تسا ؛

مھ نآ  ضرق و  ناونع  تحت  ار  اھیراذـگ  هعیدو  و  لوپ -  یهلاـسم  زا  ریغ  یکناـب -  تاـیلمع  اـم  رگا  تسا  تحار  یلیخ  دوـش . نشور  نآ  فـیلکت  دـیاب  تخادرپ و  راـنید  مھرد و 

لوـپ کـناب  رد  اـم  ریخ . اـی  تسا  ضرق  اـعقاو  اـیآ  هک  مینیبـب  میورب و  ورف  شقمع  رد  رتـشیب  یردـق  هـک  تـسین  نـیا  یاـج  اـیآ  میـشکب ! طـخ  ار  شرود  میراذـگب و  یوـبر  ضرق 

. دیھدیمن وا  هب  هک  ضرق  دیراذگیم ؛ هعیدو  کناب  رد  امش  دراد ؟ لوبق  ار  نیا  یسک  هچ  دریگیم . ضرق  ام  زا  کناب  میھدیم ؛ ضرق  کناب  هب  میراذگیم و 

دراد و دوجو  هعماـج  رھ  یمومع  تکرح  رد  یرھق  روطهب  هک  یمروـت  نآ  هن  نیگنـس -  روآماسرـس و  یاـھمروت  ماـگنھ  رد  لوـپ  شزرا  ثحب  تسا . داـیز  لـئاسم  لـیبق  نیا  زا 

یاھمروت یدصرد و  هاجنپویـس  تسیب و  یاھمروت  نیا  روظنم ، مییوگیمن . ار  دراوم  نآ  دـیماجنا . دـھاوخ  دوکر  هب  هعماج  مروت ، نودـب  دوشیم ؟ هچ  تسا -  دـشر  بجوم 

میریگیم مھ  زا  هک  ییاھـضرق  یلوپ و  یاھیراکھدـب  دوشیم ؟ هچ  لوپ  یهیـضق  اھتلاح ، نیا  رد  دوشیم . مک  لوپ  شزرا  زا  هتفھ ، نآ  اـت  هتفھ  نیا  زا  هک  تسا  یمقر  هس 

رد هلاسم ، نیا  فیلکت  هرخالاب  دراد . قرف  الاح  ناموت  دص  اب  ناموت  دص  نآ  میھدب ، میھاوخیم  الاح  میتفرگ و  ضرق  امـش  زا  ناموت  دـص  شیپ  هام  شـش  رگا  دوشیم ؟ هچ 

لح هنوـگ  نیا  لـئاسم  اـما  دـنک ؛ ناـسآ  تاـمومع ، تاـقالطا و  هب  ار  شدوـخ  راـک  دـناوتیم  ناـسنا  هتبلا  درک . تسرد  اـنبم  اـھراک ، نیا  یارب  دـیاب  دوـش . نـشور  دـیاب  هـقف 

. دوشیمن

. تسا هدـیدرگن  مولعم  شفیلکت  هدـشن و  یھقف  لح  ام ، تواضق  تمظع  اب  هاگتـسد  یارب  اضق  لئاسم  رگید  دودـح و  ثحبم  تاـید ، ثحبم  یتموکح ، ثحاـبم  زا  یرایـسب 

، دنوشیم داھج  ثحب  دراو  یتقو  یلیبدرا » ققحم   » موحرم میراد . ریصقت  زورما  ام  یلو  دوبن ؛ یدودح  تاید و  اضق و  نوچ  تسا ؛ هتشادن  ریـصقت  هتـشذگ  رد  یـسک  هتبلا 

اب . دوبن ناشیالتبا  زاین و  دروم  لاحنیعرد  اما  دننک ؛ داھج  دیاب  هنوگچ  هک  دـننادیم  ناشدوخ  دـنفقاو و  ام  زا  رتشیب  راوگرزب  نآ  تسین . ام  جایتحا  دروم  ثحب  نیا  دـنیوگیم 

« يتموکح هقف   » 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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یرایسب تسین . نشور  ام  هقف  رد  داھج ، یهلاسم  نیمھ  دوخ  تسام . یالتبا  دروم  داھج  زورما ، دننکیم . نایب  قرو  دنچ  رد  ار  داھج  یهلاسم  دننکیم و  فطل  همھ  نیا 

هقف هک  دنتـسھ  یثحابم  اھحیرـشت  اھدـنویپ و  یهلاسم  نیمھ  مدرم  یگدـنز  هب  طوبرم  ثحابم  زا  یرایـسب  یتموکح و  لئاسم  رکنم ، زا  یھن  فورعم و  هب  رما  لـئاسم  زا 

. دنتسھ یھقف  باوبا  یهیقب  لثم  مھ  اھنیا  هن ؛ دش . دنھاوخ  لح  هک  مینک  لایخ  درک و  هاگن  اھنآ  هب  یعیرس  رظن  اب  دوشیمن  دوش . اھنادیم  نیا  دراو  دیاب 

تقد همھ  نیا  اھنآ ، ارچ  هک  دنـسرپیم  تسین . مھ  بیع  نیا ، تساھنآ . لاوج  نھذ  نیا  دـناهدرک ! ییاھتقد  هچ  ام  یاھقف  تالـص ، تراھط و  تادابع و  باب  رد  دـینیبب  امش 

دیاب هک  دراد  مدـقت  ییاھزیچ  زورما ، دـشاب . توافتم  هتـشذگ  اب  زورما ، مدـقت  تیولوا و  تسا  نکمم  اـھتنم  دـنکیم ؛ راـک  هک  تسا  لاوج  نھذ  هک  تسا  نیا  خـساپ  دـندرک ؟

. تشاذگ یمومع  یاھثحب  هب  ار  دراوم  نآ  درک و  راک  داد و  نالوج  ار  نھذ 

یزیچ نامھ  میراذگیم . هقف  ار  شمسا  ام  هک  تسا  یزیچ  نآ  طابنتسا  یارب  شور  هویش و  کی  تھاقف ، تھاقف . یهلاسم  دوخ  هب  هقف  نتخادرپ  مدع  ینعی  لوحت ، مدع 

. دراد جایتحا  تفرـشیپ  هب  مھ  نیا  دوخ  طابنتـسا . یهویـش  ینعی  تھاقف  درک . طابنتـسا  تنـس  باتک و  زا  دیاب  هنوگچ  هک  دیریگیمن  دای  دـیناوخن ، ار  سرد  نیا  ات  هک  تسا 

زا هن ؛ دـش . دـھاوخن  نیا  زا  رتھب  رگید  هویـش ، نیا  میاهدیـسر و  تھاقف  یهلق  جوا  هب  رگید  زورما  ام  هک  درک  اعدا  دوشیمن  تسا . لماکتم  هکلب  تسین ؛ یلماـک  زیچ  هکنیا 

هنوگ نآ  تسا  رـضاح  دـھتجم  مادـک  زورما ، دـینیبب ! یھقف  یهلاسم  کی  رد  ار  ناشیا  یاواتف  تشاد . تھاقف  تمظع -  نآ  هب  یالم  یـسوط - » خیـش  « ؟ تسا مولعم  اجک 

. دیامن طابنتسا  دنک و  راک  روط  نآ  دوشیمن  یضار  زگرھ  زورما ، دھتجم  تسا . یحطس  هداس و  اواتف ، نآ  دنک ؟ ثحب 

مروصت نم  تسا . فلتخم  تارظن ، هتبلا  دباییم . ار  یعطاقم  دنکیم ، هاگن  تھاقف  خیرات  هب  هک  روطنیمھ  ناسنا ، تسا . هدرک  ادیپ  لماکت  یددعتم  یاھهرود  رد  تھاقف ،

؛ دنتسھ یکی  اھنیا  اتدعاق  هک  یلاح  رد  مییوگیمن ؛ ققحم » ، » مییوگیم همالع » . » تسا یرگید  عطقم  همالع ،»  » نامز تسا و  عطقم  کی  خیش ،»  » نامز هک  تسا  نیا 

نیا هب  ققحم »  » دروم رد  یلو  تسا ؛ هدرکیم  دروخرب  هنوگچ  هلاسم  اب  هک  دمھفب  دناوتیم  رتشیب  ناسنا  تسا و  رتدایز  همالع »  » طاسب رد  یلالدتسا  ثحب  هکنیا  یارب 

. دیمھف دوشیمن  ینشور 

نویناحور  / ٠٩/١۶/١٣٧۴ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تموکح یمالـسا ، تموکح  دوشیم . فیعـضت  یمالـسا  تموکح  مھ  دش و  دـھاوخ  عیاض  شدوخ  مھ  دـشاب ، تالابمیب  انتعایب و  تموکح ، لابق  رد  تیناحور  رگا  زورما 

خیرات لوط  رد  هللاایلوا  همھ  یوزرآ  یمالسا ، تموکح  لیکشت  تسا . یمالـسا  یاھنامرآ  شرتسگ  یارب  تموکح  تسا . لدع  ملع و  تموکح  هیقف و  هقف و  تموکح  نآرق و 

تموکح هب  تبسن  دناوتیم  نید  ملاع  رگم  دنک . تیامح  دنکیم ، هدایپ  ار  نآ  ماکحا  جیورت و  ار  مالسا  هک  یـسایس  هاگتـسد  نآ  زا  دراد  هفیظو  ینموم  درف  رھ  تساهدوب .

: دـنکیم اپرب  یھاگتـسد  ادـخ ، لباقم  رد  هک  یـسک  ینعی  توغاط » . » دـننامیم انتعایب  یتوغاط  تموکح  لباقم  رد  مالـسا ، هب  رفاـک  دارفا  دـنامب !؟ اـنتعایب  یمالـسا 

کاخ هب  عوضخ  یناشیپ  راگدرورپ  لباقم  رد  ماش  حبـص و  دننکیم و  شالت  ییادخ  فادھا  ققحت  یارب  دننادیم ، ادـخ  عیطم  هدـنب  ار  دوخ  هک  یناسک  هللااکرـش . هللادادـنا ،

تیامح نانآ  زا  تدابع ، کی  دـننام  هک  دـنراد  هفیظو  همھ  دـنریگ ، تسد  هب  ار  تردـق  مامز  روشک ، رد  اھنیا  رگا  دنـشاب . وا  نید  رازگتمدـخ  دـھد  قیفوت  اھنآ  هب  هک  دـنیاسیم 

نینچ رگم  دنـشاب . هتـشادن  تموکح  اب  یراک  دنـشکب و  رانک  راک  زا  هک  تسا  نانآ  ملع  دھز و  هناشن  نیا  دـننکیم  لایخ  هک  دنتـسھ  یدارفا  دـیاش  رانک ، هشوگ و  رد  . دـننک

تلفغ و رگا  ـالاو  تسا ». ناـنآ  تلفغ  یربـخیب و  هناـشن  نیا ، : » مییوگیم میـشاب ، هتـشاد  نظ  نسح  لـئاسم ، هب  تبـسن  میھاوخیم  نوچ  هتبلا  دراد !؟ ناـکما  یزیچ 

. تسا دودرم  مھ  ضرف  نیا  سپ ، دوب . دھاوخ  یدب  یلیخ  یاھزیچ  هناشن  دشابن ، یربخیب 

شود رب  زورما  هک  یمیظع  هعومجم  رد  ار  دوخ  راک  تسا . تموکح  راـکمھ  هک  تموکح  زا  لقتـسم  هیملع  هزوح  زا  تسا  تراـبع  نآ  دراد و  دوجو  مھ  یمراـھچ  ضرف  زورما ،

تاررقم دنکیم و  ییامنھار  تحیصن و  ار  نآ  دھدیم ، تمدخ  نآ  هب  دنکیم . ینابیتشپ  نآ  زا  کمک و  تلود  هب  اما  تسین ؛ تلود  هب  هتـسباو  دھدیم . ماجنا  تسا ، همھ 

. دـنراد جایتحا  رتشیب  یراذـگنوناق ، ییارجا و  یاھھاگتـسد  تسا و  هیملع  یاـھهزوح  دـنمزاین  یھقف ، هنیمز  رد  ییاـضق  هاگتـسد  زورما  دناسانـشیم . نآ  هب  ار  یمالـسا 

اھهزوح نیا  هدرورپ  هک  دھاوخیم  ار  یـسک  دوخ  سار  رد  ماظن ، نیا  نینچمھ ، دناهیملع . یاھهزوح  دـنمزاین  تلم ، راشقا  مامت  اھهناخراک و  یماظن ، یورین  اھھاگـشناد ،

اھنیا : » دنیوگیم دوشیم ، هئارا  اھهزوح  یارب  یسک  فرط  زا  یحالـصا  داھنـشیپ  کی  ات  زورما  یـضعب ، دشاب . نآ  حیحـص  لکـش  هب  دیاب  یماگمھ ، یراکمھ و  نیا  دشاب .

الضف و امش  اما  دنشاب . هتـشادن  یتینوس  هک  دوش  رداص  یناسک  نابز  زا  فرح  نیا  تسا  نکمم  تسا . یگرزب  تلفغ  نیا ، دننک ». هتـسباو  تلود  هب  ار  هزوح  دنھاوخیم 

. ار یمالـسا  مولع  هزوح  هن  دنراد و  تسود  ار  یمالـسا  تلود  هن  تلود . هب  هن  دنراد و  هدیقع  هزوح  هب  هن  هک  تسا  یناسک  فرط  زا  نخـس  نیا  هک  دینادب  ناوج  زیزع  بالط 

، زیزع تردق  کی  هب  ایند  رد  هللادـمحب  زورما  هک  یمالـسا  تموکح  نیا  هب  ات  تسا  هدامآ  یوق  حیحـص و  وحن  هب  هشیمھ  هزوح  دـشاب . هتـشاد  دوجو  مادـکچیھ  دـنھاوخیمن 

. دنک کمک  تسا ، هدش  لیدبت  دنموربآ  عینم و 

مق  / ١٠/١٩/١٣٧۵ مدرم  رادید  رد  تانایب 

؛ دنسریم دوخ  یایند  هب  یاهدع  دنوشیم . هتـسخ  مھ  دعب  دننکیم ؛ یراک  یـصخشم ، رـشق  نیعم و  یاهدع  دوشیم ، یتکرح  یحابـص  دنچ  دشابن ، ینید  لماع  رگا 

دنوشیم سویام  یاهدع  دنریگیم و  وخ  تحار  یگدنز  هب  یاهدع  دنـسرتیم ؛ یاهدع  دننکیم ؛ شزاس  نادنمتردق  اب  یاهدع  دنـسریم ؛ ماقم  تموکح و  هب  مھ  یاهدع 

لثم یونعم  یھلا و  ربھر  کی  نوچ  دوبن ؛ صالخا  دبعت و  حور  ادخ و  دای  ادخ ، مسا  نوچ  ایند ، یاھتـضھن  زا  یرایـسب  رد  هک  نیاامک  دوریم ! نیب  زا  دوشیم و  مامت  هیـضق  و 

رگید یاھیتخبدـب  دادبتـسا و  داسف و  اب  هزرابم  رد  تکرح  یارب  مھ  یلومعم  یاھدادعتـسا  یتح  دوبن ، اھنآ  نایم  رد  ناشلامیظع ، لحار  ماما  گرزب ، ناـسنا  نآ  راوگرزب ، نآ 

دشن . افوکش  تلم ، کی 

یارب رادرطخ  رضم و  راک  چیھ  رد  هک  یناسک  دنتـشادن و  تلاخد  یعامتجا  لئاسم  رد  ناشرمع  تدم  رد  هک  یدارفا  نادرمریپ ، نانز ، نادرم ، مدرم ؛ داحآ  همھ  اج  نیا  رد  اما 

هب هک  یبالقنا  مھ  نآ  بالقنا ؛ تضھن و  دـش  دـمآ ، دوجو  هب  یناگمھ  یاغوغ  کی  دـندمآ . اھنابایخ  هب  اباحمیب  دنتـساخاپب و  دـندوب ، هتـشاذگن  یمدـق  دوخ  یداـم  یگدـنز 

، نآ دوب ؟ هچ  نآ ، رگید . یاج  چـیھ  رد  هن  اجنیا و  رد  هن  دوب ؛ هدـشن  ماجنا  راک  نیا  ام -  نامز  اـت  لوا  ردـص  تموکح  زا  دـعب  مالـسا -  خـیرات  لوط  رد  هک  درک  یراـک  دوخ  لاـبند 

. درادن هقباس  اجچیھ  تشادن ؛ هقباس  نیا ، دوش . مالسا  ساسا  رب  روشک ، روما  هرادا  نیناوق و  هک  نیا  دوب . ینید  ماکحا  یمالسا و  هقف  تیمکاح  نآرق ، تیمکاح 

١٣٧۶/٠٣/١۴ /  ( هر ) ینیمخ ماما  ترضح  لاحترا  درگلاس  رد  تانایب 

تیادھ هب  راگدرورپ و  لضف  هب  یمالـسا -  یروھمج  ماظن  تموکح و  لیکـشت  ینعی  بالقنا -  نیا  ساسا  رب  یـسایس  ماظن  میظنت  رد  بالقنا و  نیا  یحارط  رد  راوگرزب  ماما 

، دوب نآرق  بتکم  درگاش  دوخ  تشادیم ، تسود  ار  نآرق  ماما ، هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا ، تسا . بیغ  عبنم  هب  لصتم  ناگدنب  ناربمایپ و  شور  هک  دیزگرب  ار  یشور  یھلا ،

تسا . تقیقح  نآ  دنمھوکش  گرزب و  راثآ  جیاتن و  زا  یکی  نیا ، دمآیم . باسح  هب  یگدنز  همانرب  وا  یارب  نآرق  درکیم و  دادمتسا  نآرق  زا  دوب ، سونام  نآرق  اب 

اتداع الومعم و  یمیظع ، تکرح  نینچ  هک  تسا  نیا  مراذگیم ، نایم  رد  راصتخا  هب  منک و  ضرع  متـساوخیم  زورما  ار  بلطم  نآ  نم  تسا و  ماما  هرابرد  هک  یمود  بلطم 

یکی متفگ -  هک  روطنامھ  عیـسو -  داعبا  نیا  اب  یمیظع  تکرح  نینچ  گرزب  تفآ  دراد و  یتافآ  یگرزب ، راک  نینچ  دوشیم . هجاوم  لاعفنا »  » ای رجحت »  » تفآ ود  زا  یکی  اـب 

. تسا لاعفنا »  » ای رجحت »  » تفآ ود  زا 

دسانـشب و نآرق  زا  ار  تلم  کی  یگدنز  هظحل  هظحل  رھ  مزاول  نامز و  یاھزاین  دـناوتن  دـھد ، ماجنا  تمظع  نیا  اب  ار  یگرزب  راک  دـھاوخیم  هک  یـسک  هک ، تسا  نیا  رجحت 

ینابم زا  دـھاوخیم  هک  یـسک  هک ، تسا  نآ  رجحت  یانعم  تسین . ریذـپناکما  نیا ، دورب . شیپ  دـنک و  راک  دـیامن و  مکح  فاطعنا ، نودـب  اتـسیا و  تیعـضو  کـی  رد  دـھاوخب 

« يتموکح هقف   » 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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شـشک لباق  هک  ییاج  نآ  رد  ار ، یمالـسا  فراعم  ماکحا و  یعیبط  شـشک  دناوتن  دیامن و  افتکا  ماکحا  رھاوظ  هب  دـنک ، هدافتـسا  هعماج  یانب  یارب  مالـسا ، هقف  مالـسا و 

یگرزب یالب  نیا ، دـھد . هئارا  دـنک و  هخـسن  ار  زور  روتـسد  جالع و  دـناوتن  تسا -  هظحل  هب  هظحل  زاین  هک  روشک -  کی  ماظن و  کی  تلم و  کـی  زاـین  یارب  دـنک و  کرد  تسا ،

تسا .

ماندب مالسا  انیقی  دشاب ، هتشاد  دوجو  یاهیحور  نینچ  دش ، دھاوخ  لیکشت  هدنیآ  رد  ای  تسا ، هدش  لیکـشت  ای  مالـسا ، ساسارب  هک  یایـسایس  یاھماظن  سار  رد  رگا 

هعیش و یاھقف  هک  ییاھلاس  لوط  رطاخ  هب  درک . اربم  تفآ  نیا  زا  ار  دوخ  ماما ، دنربب . شیپ  ار  هعماج  تسناوت  دنھاوخن  یمالسا  ماکحا  فراعم و  لازیال  عبنم  دش و  دھاوخ 

تمس هب  ار  هعیـش  هقف  راوگرزب ، ماما  دوب ، یدرف  هقف  یتموکحریغ و  هقف  کی  هعیـش ، هقف  دنتـشادن و  یـسرتسد  تموکح  تردق و  هب  مالـسا  یایند  رد  هعیـش ، هورگ  دوخ 

دناشک . یتموکح  هقف 

اب هک  ییاھزیچ  هبسح و  هلاسم  تموکح ، هلاسم  لثم  دنروشک -  هرادا  هب  طوبرم  هک  یثحابم  زا  یرایسب  هعیـش ، یھقف  بتک  نایم  رد  دنراد ، عالطا  نف  لھا  هک  نانچمھ 

ضرعت دروم  هعیش ، یھقف  بتک  رد  مھ  لیاوا  زا  اھنآ ، زا  یـضعب  تسا . یلاخ  ناشیاج  هک  تسا  نرق  دنچ  دنکیم -  ادیپ  طابترا  یـسایس  تردق  نتـشاد  یعمج و  یاھراک 

یھقف بتک  زا  هک  تسا  نرق  دـنچ  تسا -  مالـسا  هقف  رد  یـساسا  هلاسم  کی  هک  داھج -  هلاسم  لثم  لـئاسم  یـضعب  تموکح . هلاـسم  نیمھ  لـثم  تسا ؛ هتفرگن  رارق 

تسا . هتفرگن  رارق  هجوت  دروم  یلالدتسا ، یھقف  بتک  بلغا  رد  هدش و  هتشاذگ  رانک  جیردتب  هعیش ، یلالدتسا 

، هعیـش هقف  تسا . هتـشادن  تموکح  هعیـش ، تسا . هدوبن  حرطم  لئاسم  نیا  اھنآ ، یارب  دـناهدرکن . یروصق  ای  ریـصقت  دروم  نیا  رد  هعیـش ، یاـھقف  تسا . مولعم  مھ  تلع 

طابنتـسا تنـس  باتک و  زا  ار  شماکحا  دنک و  هرادا  ار  تموکح  نآ  دـھاوخب  داھج  هک  تسا  هدوبن  وا  رایتخا  رد  یتموکح  دـنک . هرادا  ار  یـسایس  هعماج  تسا  هتـساوخیمن 

لثم یعامتجا ، یگدـنز  زا  یدودـحم  یاـھهریاد  رثکادـح  اـی  درف ، کـی  ینید  روما  هرادا  یارب  هک  یھقف  دوب ؛ یدرف  هقف  رتشیب  هعیـش ، یھقف  بتک  هعیـش و  هقف  اذـل  دـیامن .

تشاد . دربراک  نآ  لاثما  هداوناخ و  هب  طوبرم  لئاسم 

، میاهدید ام  هک  یایھقف  بتک  همھ  زا  قمع ، ظاحل  زا  هیماما ، یاھقف  یھقف  بتک  ینعی  تسا . یمالـسا  یاھهقف  نیرتقیمع  هعیـش ، هقف  هک  تفگ  تارج  هب  دوشب  دیاش 

تسا . هتشادن  دوجو  نآ  رد  فلتخم ، یاھهنیمز  رد  شیارگ  نیا  ثحابم و  نیا  اما  تسا ؛ رتقیقد  رتقیمع و  لدعم  روط  هب 

دیاـب دـنک و  هرادا  ار  اـھتلم  یگدـنز  ماـظن  دـھاوخیم  هک  یھقف  یتـموکح و  هقف  یعاـمتجا و  هقف  تمـس  هب  دوب ، دـیعبت  رد  دوخ  هک  ینارود  زا  ار  هعیـش  هقف  راوـگرزب ، ماـما 

، راوگرزب ماـما  تکرباـب  رمع  یاـھلاس  رخاوا  رد  یتح  تسا . رجحت  میتفگ  هک  یتـفآ  نآ  لـباقم  هقطن  ینعی  نیا ، دـناشک . دـشاب ، اـھتلم  گرزب  کـچوک و  لـئاسم  یوگخـساپ 

مھ زاب  ناشیا  دمآ و  شیپ  دوب -  مھم  رایـسب  دادیم ، ناشن  هعیـش  یاھقف  هب  ار  یریگتمـس  کی  طخ و  کی  هک  نیا  هب  هجوت  اب  اما  دومنیم -  یئزج  رھاظ  هب  هک  یلئاسم 

طیارـش دناوتب  یتسیاب  دنک ، هرادا  ار  اھتلم  اھناسنا و  زا  یمیظع  هعومجم  ای  تلم  کی  دھاوخیم  هک  یھقف  نآ  دنک ؛ هرادا  ار  ماظن  دھاوخیم  هک  یـسک  نآ  هک  داد  ناشن 

ار یاهطقن  مدرم ، یگدنز  لئاسم  همھ  یگنھرف و  یداصتقا ، یـسایس ، یاھهنیمز  رد  دناوتیمن  دھدب و  نآ  هب  زاین ، نآ  ماگنھ  رد  ار  یزاین  رھ  خـساپ  دسانـشب و  ار  نامز 

. دراذگب خساپیب 

یربھر  / ١٣٧٩/١١/٢٧ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

نوناـق رد  هک  یزیچ  نیمھ  تسا . یمھم  رایـسب  هلاـسم  نیا  تسا . یگدـنز  یاـھهنیمز  همھ  رد  مالـسا  شرتـسگ  درک ، هیکت  داـیز  نآ  یور  رب  دـیاب  هک  یتوق  طاـقن  زا  یکی 

هطقن نیا  تیوقت  هتبلا  درک . تیوقت  دـیاب  ار  نیا  دریگیم -  همـشچرس  مالـسا  عبنم  زا  زیچ  همھ  هک  تساـم -  تموـکح  یلـصا  رارق  اـنبم و  زورما  دراد و  دوـجو  اـم  یـساسا 

نیا طقف  تدھاجم  اما  دوشیم ؛ لصاح  یدایز  دودح  ات  دننک ، شودخم  ای  دنربب  نیب  زا  ار  نآ  دنناوتن  هکنیا  یارب  ندرک  تدھاجم  ندـیزرو و  رارـصا  نتفگ و  تاغیلبت و  اب  توق ،

یاھهنیمز میراد ؛ یلاعف  یاھزغم  اھرکف و  میراد ؛ یگرزب  نادھتجم  ام  دوش . هتفرگ  یمالسا  راثآ  نایم  زا  مالـسا  یاواتف  تارظن و  یگدنز ، میظع  یاھنادیم  رد  دیاب  تسین .

. دوشب لاعف  رتشیب  هچرھ  دیاب  داھتجا  اھهنیمز ، همھ  رد  اذل  میراد ؛ داھتجا  یارب  یبوخ 

ناگربخ و سلجم  یاضعا  اھهزوح ، یاملع  گرزب ، یاملع  دیاب  میریگب . مالسا  زا  ار  اھنآ  مکح  میوش و  داھتجا  نادیم  دراو  هک  میراد  جایتحا  اھهنیمز  زا  یرایـسب  رد  زورما  ام 

نآ اھهنیمز ، همھ  رد  امـش  رگا  دـتفین . لھاان  تسد  راک  ات  دـننکب  ار  اھراک  نیا  ینف  هناملاع و  الماک  قیقد و  تروص  هب  شدوخ ، هب  طوبرم  یاـھهنیمز  رد  ناـگربخ  هناـخریبد 

هن دراد ، یتیوربخ  هن  هک  یمدآ  نالف  دیھد ، رارق  ناناوج  صوصخب  ناگدـنھاوخ و  ناگدـنیوج ، مدرم ، راکفا  ضرعم  رد  دـینک و  جارختـسا  حیحـص  عبانم  زا  ار  یمالـسا  بان  رکف 

رد مھ  ام  هلب ، هک  دریگب  شیر  هب  مھ  وا  دننزب و  فک  شیارب  ضرغم  دارفا  ات  دنزب  یفرح  هملک  کی  دیآیمنرد  رگید  دراد ، ییاعدا  شدوخ  نطاب  رد  شدوخ  هن  دراد و  یایھاگآ 

! دوش تسرد  ییهلاسم  قیرط  نیا  زا  و  میاهدز ، یفرح  هنیمز  نیا 

لاس ١٣٨٠  / ١٩/١٣٨٠/٠۶ هقف  جراخ  سرد  عورش  رد  تانایب 

هلباقم نآ  اب  یدابآدسا  نیدلا  لامجدیـس  نوچمھ  یمالـسا  نارکفنـشور  یخرب  هک  دندومن  جیورت  یمالـسا  یاھروشک  نایم  رد  ار  هدیا  نیا  لاس  دصکی  تدـم  هب  نایئاپورا 

زت رب  ینالطب  طخ  هک  داھن  ناینب  ناریا  رد  یوق  یقطنم و  یھقف  یناـبم  ساـسارب  ار  یمالـسا  تموکح  یمالـسا ، تضھن  تیادـھ  اـب  هر ) ) ینیمخ ماـما  تیاـھن  رد  دـندرک و 

دوب . تسایس  زا  نید  ییادج 

یمالـسا هقف  ساسارب  هعماج  تالـضعم  اھزاین و  عفر  رکف و  دـیلوت  یوس  هب  یملع  ثحاـبم  ندرک  رادتھج  تـالیطعت و  شھاـک  مظنم ، لیـصحت  اـب  دـیاب  هیملع  یاـھهزوح 

. دنرادرب ماگ  ینید  تیمکاح  یانبم  ناونعب 

١٣٨٣/٠٣/١۴ /  ( هر ) ینیمخ ماما  ترضح  لاحترا  درگلاس  رد  تانایب 

تیالو یانعم  موھفم و  نیرت  یروحم  نیرت و  یـساسا  نیا  تسا ؛ تسار  پچ و  هب  فارحنا  زا  یریگولج  ماظن و  تھج  طـخ و  ظـفح  ماـظن و  یـسدنھم  هاـگیاج  هیقف ، تیـالو 

جیورت دنتـساوخ و  یم  ار  نیا  بالقنا  لوا  زا  یـضعب  هک  یروط  نآ  تسا -  هدـننک  تحیـصن  انایحا  ضحم و  یتافیرـشت  نیدامن و  رما  کی  هن  هیقف  تیالو  نیارباـنب  تسا . هیقف 

ناشیاھراک دوخ  تیلووسم  ساسا  رب  دـیاب  همھ  دراد و  ینینقت  ییاضق و  ییارجا ، نالووسم  روشک  نوچ  دراد ؛ تموکح  ناکرا  رد  ییارجا  تیمکاـح  شقن  هن  دـندرک -  یم 

تکرح دـیابن  نوگانوگ  یاھـشالت  هدـینت ی  مھ  رد  هدـیچیپ و  هعومجم ی  نیا  رد  هک  تسا  نیا  هیقف  تیـالو  شقن  دنـشاب . دوخ  یاـھتیلووسم  یوگخـساپ  دـنھد و  ماـجنا  ار 

، شا یلاع  ینامرآ و  یاھفدـھ  تمـس  هب  ماظن  یلک  تکرح  یناـب  هدـید  یرادـساپ و  دوش . ادـیپ  فارحنا  تسار  پچ و  هب  دـیابن  دـشاب ؛ اھـشزرا  اھفدـھ و  زا  فارحنا  ماـظن ،

لوط رد  هک  ناـنچمھ  درک ؛ طابنتـسا  دـیمھف و  نید  نتم  زا  مالـسا و  یـسایس  هقف  نتم  زا  ار  شقن  نیا  راوگرزب  ماـما  تسا . هیقف  تیـالو  شقن  نیرت  یـساسا  نیرتـمھم و 

ار نیا  اما  دندرکن ، ادیپ  تصرف  نآ  ققحت  یارب  اھقف  هتبلا  دندرک . ناعذا  نآ  هب  دنتخانش و  دندیمھف و  نید  زا  ار  نیا  ام  یاھقف  راودا ، مامت  رد  یعیش  هقف  خیرات  هعیش و  خیرات 

تسھ مھ  روط  نیمھ  و  دنتسناد ؛ دنتخانش و  مالسا  هقف  تاملسم  وزج 

مق  / ١٣٨٩/٠٧/٢٩ هیملع  هزوح  دیتاسا  الضف و  بالط و  رادید  رد  تانایب 

مھاوخ حیضوت  ار  نیا  تسا . تحیصن  تیامح و  تبسن  یمالسا ، ماظن  اب  هیملع  یاھهزوح  تیناحور و  تبسن  تسا . ینشور  تبسن  یمالسا ، ماظن  اب  تیناحور  تبـسن 

« يتموکح هقف   » 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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یروھمج نداد  تبـسن  یدـنوخآ و  تموکح  الوا  هکنیا  لیلد  هب  تسا ؛ هنامـصخ  یفارحنا و  اتقیقح  طلغ ، موھفم  ود  نآ  حالـصا . رانک  رد  عاـفد  تحیـصن ، راـنک  رد  تیاـمح  داد .

تموکح هن  تسا ، هقف  تموکح  تسا ، عرـش  تموکح  تسا ، مالـسا  تموکح  تساھـشزرا ، تموکح  یمالـسا  یروـھمج  تسا . یغورد  فرح  موـھفم ، نیا  هب  یمالـسا 

رد میـسانشیم ، ایند  رد  هک  ىاىناـحور  ىاـھتموکح  اـب  ىمالـسا  ىروھمج  دـنک . ادـیپ  ىتموکح  ىهطلـس  ىـسک  هکنیا  ىارب  تسین  ىفاـک  ندوب  ىناـحور  یناـحور . دارفا 

. تسا ىنید  ىاھشزرا  تموکح  ىمالسا ، ىروھمج  تموکح  تسا . توافتم  اتیھام  تسھ ، ایند  زا  ىئاھهطقن  رد  مھ  زورما  تسا ، هدوب  مھ  هتشذگ 

مق  / ١٣٨٩/٠٧/٢٩ هیملع  هزوح  دیتاسا  الضف و  بالط و  رادید  رد  تانایب 

یداـصتقا و رکفت  مالـسا ، یـسانشتفرعم  نییبـت  ناـھج . حطـس  رد  مھ  روشک ، حطـس  رد  مھ  یمالـسا ، ماـظن  یارب  مھ  دراد ؛ دوجو  زاـین  زورما  نوگاـنوگ ، یاـھهنیمز  رد 

، هریغ یونعم ، یقالخا و  میھافم  تیبرت ، میلعت و  ماـظن  دـھدیم ، لیکـشت  ار  یـسایس  یداـصتقا و  رکفت  نآ  یاـھهیاپ  هک  یایقوقح  یھقف و  میھاـفم  مالـسا ، یـسایس 

ام رگا  تسا . یلمع  راک  نیا  داھتجا ، اب  تساھهزوح . راک  نیا  دوش ؛ مھارف  هدامآ و  ناھج  جئار  یاھهشیدـنا  هب  رظان  هدـننک و  عناق  یملع ، قیقد ، دـیاب  اھنیا  یهمھ  هریغ ،

. تسا لوحت  ینعم  نیا ، تیناحور . یاوزنا  هب  میاهدرک  کمک  نامدوخ  تسد  هب  رـشب ؛ یگدنز  یهنحـص  زا  نید  فذـح  هب  میاهدرک  کمک  نامدوخ  تسد  هب  مینکن ، ار  راک  نیا 

. تسا لوحت  ساسا  یداھتجا ، یونهبون  تکرح  نیا 

١٣٩٠/٠٣/١۴ /  ( هر ) ینیمخ ماما  درگلاس  نیمود  تسیب و  رد  تانایب 

یعیبط شـشک  دناوتن  دیامن و  افتکا  ماکحا  رھاوظ  هب  دنک ، هدافتـسا  هعماج  یانب  یارب  مالـسا ، هقف  مالـسا و  ینابم  زا  دـھاوخیم  هک  یـسک  هک ، تسا  نآ  رجحت  یانعم 

جالع و دـناوتن  تسا -  هظحل  هب  هظحل  زاین  هک  روشک -  کی  ماظن و  کی  تلم و  کی  زاین  یارب  دـنک و  کرد  تسا ، شـشک  لباق  هک  ییاج  نآ  رد  ار ، یمالـسا  فراعم  ماکحا و 

. تسا یگرزب  یالب  نیا ، دھد . هئارا  دنک و  هخسن  ار  زور  روتسد 

ماندب مالسا  انیقی  دشاب ، هتشاد  دوجو  یاهیحور  نینچ  دش ، دھاوخ  لیکشت  هدنیآ  رد  ای  تسا ، هدش  لیکـشت  ای  مالـسا ، ساسارب  هک  یایـسایس  یاھماظن  سار  رد  رگا 

هعیش و یاھقف  هک  ییاھلاس  لوط  رطاخ  هب  درک . اربم  تفآ  نیا  زا  ار  دوخ  ماما ، دنربب . شیپ  ار  هعماج  تسناوت  دنھاوخن  یمالسا  ماکحا  فراعم و  لازیال  عبنم  دش و  دھاوخ 

تمس هب  ار  هعیـش  هقف  راوگرزب ، ماما  دوب ، یدرف  هقف  یتموکحریغ و  هقف  کی  هعیـش ، هقف  دنتـشادن و  یـسرتسد  تموکح  تردق و  هب  مالـسا  یایند  رد  هعیـش ، هورگ  دوخ 

. دناشک یتموکح  هقف 

اب هک  ییاھزیچ  هبسح و  هلاسم  تموکح ، هلاسم  لثم  دنروشک -  هرادا  هب  طوبرم  هک  یثحابم  زا  یرایسب  هعیـش ، یھقف  بتک  نایم  رد  دنراد ، عالطا  نف  لھا  هک  نانچمھ 

ضرعت دروم  هعیش ، یھقف  بتک  رد  مھ  لیاوا  زا  اھنآ ، زا  یـضعب  تسا . یلاخ  ناشیاج  هک  تسا  نرق  دنچ  دنکیم -  ادیپ  طابترا  یـسایس  تردق  نتـشاد  یعمج و  یاھراک 

یھقف بتک  زا  هک  تسا  نرق  دـنچ  تسا -  مالـسا  هقف  رد  یـساسا  هلاسم  کی  هک  داھج -  هلاسم  لثم  لـئاسم  یـضعب  تموکح . هلاـسم  نیمھ  لـثم  تسا ؛ هتفرگن  رارق 

. تسا هتفرگن  رارق  هجوت  دروم  یلالدتسا ، یھقف  بتک  بلغا  رد  هدش و  هتشاذگ  رانک  جیردتب  هعیش ، یلالدتسا 

، هعیـش هقف  تسا . هتـشادن  تموکح  هعیـش ، تسا . هدوبن  حرطم  لئاسم  نیا  اھنآ ، یارب  دـناهدرکن . یروصق  ای  ریـصقت  دروم  نیا  رد  هعیـش ، یاـھقف  تسا . مولعم  مھ  تلع 

طابنتـسا تنـس  باتک و  زا  ار  شماکحا  دنک و  هرادا  ار  تموکح  نآ  دـھاوخب  داھج  هک  تسا  هدوبن  وا  رایتخا  رد  یتموکح  دـنک . هرادا  ار  یـسایس  هعماج  تسا  هتـساوخیمن 

لثم یعامتجا ، یگدـنز  زا  یدودـحم  یاـھهریاد  رثکادـح  اـی  درف ، کـی  ینید  روما  هرادا  یارب  هک  یھقف  دوب ؛ یدرف  هقف  رتشیب  هعیـش ، یھقف  بتک  هعیـش و  هقف  اذـل  دـیامن .

. تشاد دربراک  نآ  لاثما  هداوناخ و  هب  طوبرم  لئاسم 

، میاهدید ام  هک  یایھقف  بتک  همھ  زا  قمع ، ظاحل  زا  هیماما ، یاھقف  یھقف  بتک  ینعی  تسا . یمالـسا  یاھهقف  نیرتقیمع  هعیـش ، هقف  هک  تفگ  تارج  هب  دوشب  دیاش 

. تسا هتشادن  دوجو  نآ  رد  فلتخم ، یاھهنیمز  رد  شیارگ  نیا  ثحابم و  نیا  اما  تسا ؛ رتقیقد  رتقیمع و  لدعم  روط  هب 

دیاـب دـنک و  هرادا  ار  اـھتلم  یگدـنز  ماـظن  دـھاوخیم  هک  یھقف  یتـموکح و  هقف  یعاـمتجا و  هقف  تمـس  هب  دوب ، دـیعبت  رد  دوخ  هک  ینارود  زا  ار  هعیـش  هقف  راوـگرزب ، ماـما 

، راوگرزب ماـما  تکرباـب  رمع  یاـھلاس  رخاوا  رد  یتح  تسا . رجحت  میتفگ  هک  یتـفآ  نآ  لـباقم  هقطن  ینعی  نیا ، دـناشک . دـشاب ، اـھتلم  گرزب  کـچوک و  لـئاسم  یوگخـساپ 

مھ زاب  ناشیا  دمآ و  شیپ  دوب -  مھم  رایـسب  دادیم ، ناشن  هعیـش  یاھقف  هب  ار  یریگتمـس  کی  طخ و  کی  هک  نیا  هب  هجوت  اب  اما  دومنیم -  یئزج  رھاظ  هب  هک  یلئاسم 

طیارـش دناوتب  یتسیاب  دنک ، هرادا  ار  اھتلم  اھناسنا و  زا  یمیظع  هعومجم  ای  تلم  کی  دھاوخیم  هک  یھقف  نآ  دنک ؛ هرادا  ار  ماظن  دھاوخیم  هک  یـسک  نآ  هک  داد  ناشن 

ار یاهطقن  مدرم ، یگدنز  لئاسم  همھ  یگنھرف و  یداصتقا ، یـسایس ، یاھهنیمز  رد  دناوتیمن  دھدب و  نآ  هب  زاین ، نآ  ماگنھ  رد  ار  یزاین  رھ  خـساپ  دسانـشب و  ار  نامز 

. دراذگب خساپیب 

یربھر  / ١٧/١٣٩٠/٠۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

هقف تاـیاور -  دـھع  رد  دوـشب -  نیودـت  مراـھچ  موـس و  نرق  رد  یلالدتـسا  هقف  هـکنآ  زا  لـبق  یتـح  ینعی  تـسا . هـقف  نیودـت  لوا  زا  شاهقباـس  هعیـش ، رد  یـسایس  هـقف 

مسق راھچ  ار  تالماعم  عاونا  هک  لوقعلافحت »  » تیاور نیمھ  دینیبیم . تایاور  رد  امش  ار  شاهنومن  هک  دراد ؛ یحضاو  نشور و  روضح  هعیش  هقف  یهعومجم  رد  یـسایس 

تیاور نیا  دوشیم . رکذ  اھـصخاش  رگید ، ناوارف  تایاور  تیاور و  نیا  رد  دـنکیم . نایب  ار  یبلاطم  اجنآ  رد  بخ ، هک  تاسایـسلااما -  تسا -  تاسایـس  شمـسق  کی  دـنکیم ،

نیودت رـصع  هب  تبون  هک  دعب  تسا . لیبق  نیا  زا  تسا ، ناوارف  هک  یتایاور  رگید  و  لجرلا » اذـھ  نم  لامجلا  کئارکا  الا  لیمج  نسح  کنم  یـش  لک  : » لامج ناوفـص  فورعم 

طوبرم هک  یئاھزیچ  نآ  فلتخم ، باوبا  رد  دراد ؛ دوجو  اجنآ  رد  یـسایس  هقف  هک  دنکیم  هدھاشم  ناسنا  زاب  ناشیا -  زا  دعب  دیفم و  خیـش  نارود  دسریم -  یلالدتـسا  هقف 

. تسھ اھنیا  رد  تسا ، هعماج  یهرادا  تسایس و  ماکحا  هب 

ام راوگرزب  ماما  ار  نیا  هک  تسا ؛ هقف  نیا  ساسا  رب  یزاـسماظن  نآ ، تسا و  دـیدج  زیچ  کـی  نکیل  تسا ؛ یقیرع  یهقباـس  هعیـش ، رد  یـسایس  هقف  یهقباـس  نیارباـنب 

کی اماوت -  لمع -  ماقم  رد  رظن و  ماقم  رد  هک  یـسک  لوا  دوب . هدرواین  دوجو  هب  ماظن  کی  فلتخم ، باوبا  رد  یھقف  تاطقتلم  نیا  زا  یرگید  سک  ناـشیا  زا  لـبق  داد . ماـجنا 

، نیا دـش . اپ  رـس  رب  یمالـسا  ماظن  انبم ، نیا  ساسا  رب  درک . حرطم  ار  هیقف  تیالو  یهلئـسم  درک ، حرطم  ار  ینید  یرالاسمدرم  هک  دوب ؛ ام  راوگرزب  ماـما  درک ، داـجیا  ماـظن 

اھ « یکرک ققحم   » لثم یناسک  هیوفـص  نارود  رد  هچرگا  رگید . یاھهرود  رد  هن  میراد ، هیوفـص  نارود  رد  هن  میرادن ؛ خـیرات  رد  ام  ار  یاهبرجت  نینچ  تسھ . مھ  هبرجت  نیلوا 

نآ اب  یکرک  ققحم  دح  رد  مھ  نآ  یئالم ، کی  یهدھع  هب  تواضق  هک  تسا  نیا  رثکادح  تسین ؛ یربخ  اجنآ  رد  یھقف  ماظن  یمالـسا و  ماظن  نیا  زا  اما  دـندوب ، نادـیم  دراو 

داجیا تسین . هقف  یانبم  رب  هعماج  یـسایس  ماظن  تموکح و  ماظن  تسین ؛ اھنیا  زا  شیب  دـنک ؛ نیعم  ار  تاضق  الثم  ات  تاضق ، سیئر  دوشیم  ناـشیا  تسا ؛ هدوب  تمظع 

تیالو یهلئـسم  ماما  مدرک -  ادـیپ  عالطا  الامجا  نم  هک  دـندرک -  هراشا  ناشقطن  رد  یودـھم  یاقآ  بانج  هک  یروط  نامھ  داد . ماجنا  ام  راوگرزب  ماما  هک  تسا  یراک  ماظن ،

. یمالسا ماظن  کی  دش  دندروآ ، دندرک و  هدایپ  ار  نیا  لمع ، ماقم  رد  مھ  دعب  دندرک ؛ ثحب  دندرک و  یلالدتسا  فجن  رد  ار  هیقف 

یربھر  / ١٧/١٣٩٠/٠۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

هرابکی یعفد و  رما  کی  درک -  یزاسماظن  یھقف ، یناـبم  ساـسا  رب  اـم  راوگرزب  ماـما  میتفگ  هک  یزاـسماظن -  هک  تسا  نیا  مینکیم ، ضرع  هنیمز  نیا  رد  هک  یمود  یهتکن 

. تسین یروـجنیا  هن ، دـش ؛ ماـمت  نیا  و  طـسو ، میتشاذـگ  ار  نیا  میدرک و  لالدتـسا  میدرک و  فـشک  هقف  ساـسا  رب  ار  یماـظن  کـی  اـم  هک  تـسین  نـیا  شیاـنعم  تـسین ؛

نیا ساسا  رب  ام  هک  تسا  نیا  مھم  اـما  میـشاب  هدرک  هابتـشا  یئاـج  کـی  تسا  نکمم  دوش . میمتت  دوش ، لـیمکت  یتسیاـب  زورهبزور  تسا ؛ یراـج  رما  کـی  یزاـسماظن 

، دراد نایرج  یزاسماظن  میئوگیم  ام  هکنیا  مینک . بارخ  ار  هتشذگ  هکنیا  هن  تسا . یزاسماظن  ممتم  وزج  نیا  مینک ؛ حالـصا  ار  نامدوخ  مینک ، حیحـصت  ار  نامدوخ  هابتـشا ،

هک ار  هچنآ  هن ، مینک ؛ عیاـض  ار  ناـمیتلود  یتـموکح و  ماـظن  مینک ، بارخ  ار  نامیـساسا  نوناـق  مینک ؛ بارخ  میدرک ، اـنب  میتخاـس و  ار  هـچرھ  هـک  تـسین  نـیا  شیاـنعم 

. تسا یمزال  راک  کی  راک ، نیا  مینک . لیمکت  ار  نآ  مینک ، فرطرب  ار  شصقاون  مینک ، ظفح  میتخاس ،

« يتموکح هقف   » 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 5 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=10357
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=12595
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=17226
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=17226
http://farsi.khamenei.ir


یربھر  / ١٧/١٣٩٠/٠۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

ار اـھنیا  دراد ؛ دوجو  یرادـکناب  لوپ و  یهنیمز  رد  یاهزاـت  لـئاسم  زورما  میاهدروآ . دوـجو  هب  ار  یمالـسا  یرادـکناب  اـم  ـالثم  دراد . دوـجو  یاهزاـت  لـئاسم  داـصتقا ، یهنیمز  رد 

ضرع اجنیمھ  نم  هتبلا  تساھزیچ . نیا  لفکتم  هقف  دـھدب ؟ ماجنا  ار  اھنیا  دـیاب  یک  دـید . ابر -  نودـب  یرادـکناب  یمالـسا -  یرادـکناب  رد  ار  اھنیا  دـیاب  درک ؛ لح  یتسیاـب 

مق زا  مھ  ینایاقآ  منکیم -  ضرع  اجنیا  نالا  ار  نیا  نم  تسا . هدشن  هدروآرب  تساھهزوح -  نیرتمھم  هک  مق -  یهزوح  رد  یھقف  دازآ  ثحب  یاھیـسرک  هب  ام  زاین  هک  منکب 

یتموکح و دـیدج  لئاسم  ات  دـشاب  هتـشاد  دوجو  یتموکح  هقف  صوصخم  یایوق  یلالدتـسا  جراخ  یاھـسرد  دـیاب  مق  رد  هدـشن . هدروآرب  زاـین  نیا  دـیراد -  فیرـشت  اـجنیا 

، دـننک ثحب  دـننک ، نشور  دـننک ، صخـشم  یھقف  ظاـحل  زا  دـیآیم ، شیپ  دراد  اـم  یارب  یھ  هک  ار  وـن  هب  وـن  لـئاسم  دریگیم و  رارق  تموـکح  هار  رـس  رب  هک  ار  یئاھـشلاچ 

هک دننکیم  لیدبت  یئاھهدروآرف  هب  ار  اھنیا  یھاگشناد ، ریغ  یھاگشناد و  نوگانوگ  ناگبخن  نارکفنـشور و  تسد  دیآیم  اھثحب  نیا  دعب  دریگب ؛ ماجنا  یھقف  نیتم  یاھثحب 

یاھـشواک نیا  لوصحم  میراد . مزال  ار  نیا  ام  دریگب ، ماـجنا  یتسیاـب  راـک  نیا  تسا . هدافتـسا  لـباق  رگید  یاـھتلم  راـکفا  یارب  نایوجـشناد ، راـکفا  یارب  مومع ، راـکفا  یارب 

. دریگب رارق  مھ  اھروشک  رگید  ناگبخن  اھتلم و  یهدافتسا  ضرعم  رد  دناوتیم  هناملاع 

« : یتموکح هقف   » هژاودیلک اب  طبترم  تالاقم 

يدـھم دـمحم  هدنـسیون :  یربـھر /  ماـما و  یاھهشیدــنا  شخبماـھلا  شقن  رب  دــیکأت  اــب  یمالــسا  یرادــیب  رد  نآ  تاریثأــت  رــصاعم و  یعیــش  عـماوج  رد  ینید  یاــھشبنج 

يلیعامسا  /   ١٣٩١/٠٢/٢۴

تسودیلع  /   ١٣٩٠/٠٢/٢٧ مساقلاوبا  هدنسیون :  فوشکم /  ماکحا  یارجا  مکح و  فشک  رد  ماع  نامتفگ  درکیور و  هدعاق ، دنس ، کی  هباثم  هب  تلادع 

« يتموکح هقف   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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