
ناگربخ  / ١٣۶٩/١٢/٠١ سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

نیمھ ینعی  دش -  بوسحم  مدرم  نانیمطا  دامتعا و  یارب  ییهناوتشپ  هتشذگ ، لاس  هدزاود  تدم  لوط  رد  هللادمحب  دش و  ینیبشیپ  یـساسا  نوناق  رد  هک  یمھم  زیچ 

تاـباختنا کـی  رد  هکنیا  هب  هجوـت  اـب  صوـصخب  تسا ؛ یمالـسا  ماـظن  تاـبث  هـب  تبـسن  ناریا  مدرم  یارب  ییاـکتا  یهـطقن  نیمـضت و  مـھ  زورما  ناـگربخ -  مرتـحم  سلجم 

باختنا دوب ، ناشدای  رد  اھنآ  زا  ییهنـسح  قباوس  دنتـشاد و  دامتعا  اھنآ  هب  دنتخانـشیم و  هک  ار  ییاـھهرھچ  دـندرک و  تکرـش  تبغر  قوش و  یدازآ و  اـب  مدرم  یمومع ،

. دمآ مھارف  سلجم  نیا  هللادمحب  دندرک و 

یمالسا  / ١٣٧١/٠٣/٠٧ یاروش  سلجم  یهرود  نیمراھچ  راک  هب  زاغآ  تبسانم  هب  مایپ 

هرود دـننام  یمالـسا  یاروش  سلجم  هرود ی  نیمراھچ  دـینادرگ و  قفوم  شا  یبـالقنا  شـالت  داـھج و  زا  رگید  یی  هلحرم  رد  ار  ناریا  تلم  هک  مرازگـساپس  ار  گرزب  یادـخ 

نانآ هناھاگآ ی  هدارا ی  تاباختنا و  هنحـص ی  رد  مدرم  زیگناروش  روضح  رگید  رابکی  دمآ . مھارف  دیـشر  تلم  نیا  یقیقح  ناگدیزگرب  ناگدنیامن و  زا  سلجم ، نیا  یلبق  یاھ 

یھلا و لضف  کمک و  دمآ و  قئاف  نانآ  یتاغیلبت  یـسایس و  یاھ  هعدـخ  ربکتـسم و  نانمـشد  ترارـش  رب  دـش ، یم  یـشان  مالـسا  هب  قیمع  ینامیا  یگتـسبلد و  زا  هک 

تاـبث رارقتـسا و  زا  یکاـح  و  ماـظن ، تھبا  وربآ و  شیازفا  هیاـم ی  هک  یی  هنوگ  هب  تاـباختنا  دـش و  نموم  تلم  نیا  ریگتـسد  هادـف ) یحور   ) مظعا یلو هللا  ترـضح  تاـیانع 

. تشگ رازگرب  دوب ، تلم  طاشن  مزع و  هناشن ی  و  روشک ،

تلود  / ٠٨/٠۶/١٣٧۴ تٔایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

یروھمج یلو  هدمآ ؛ دوجو  هب  ایند  رد  تالوحت  همھ  نیا  تسا . یرمتـسم  هتـشر  هتـشر ، نیا  دیھد . همادا  مامت  تردـق  اب  ار  تمدـخ  نیا  دـینکیم . تمدـخ  هللادـمحب  امش 

میقتـسم زورما ، ات  ار  طخ  نآ  بذبذت ، هنوگ  چیھ  نودـب  تسا و  هتفرگ  شیپ  رد  ار  یـصخشم  طخ  دربیم و  رـس  هب  لماک  رارقتـسا  تابث و  کی  رد  بالقنا  زا  دـعب  زا  یمالـسا 

ار هدافتسا  رثکادح  اھتمعن  نیا  زا  دیاب  دنتسھ ؛ یھلا  یاھتمعن  اھنیا  دینکیم . هدھاشم  یروشک  رتمک  رد  ار  تسایس  رد  رارمتسا  تماقتسا و  هنوگ  نیا  تسا . هداد  همادا 

. درک

یمالسا  / ٠٣/١١/١٣٧۵ یاروش  سلجم  یهرود  نیمجنپ  راک  هب  زاغآ  تبسانم  هب  مایپ 

روشک تابث  رگـشیامن  هتـشاد ، همادا  هفقویب  ریخا ، لاس  هدزناش  نوگانوگ  یاھیراوشد  یهمھ  نایم  رد  بالقنا و  یهثداحرپ  یاھلاس  لوط  رد  هک  موادم  نیتم و  تکرح  نیا 

تـسا یتناعا  تسد  یهناشن  و  روشک ، نیا  تلم و  نیا  رب  یھلا  لضف  فطل و  رگـشیامن  همھ ، نیا  یارو  رد  و  تسا . نالووسم  ییاناوت  مدرم و  یرادـیب  بالقنا و  ییاـیوپ  و 

. تسا هدمآ  رب  نانآ  یرای  هب  یھلا  یهلماک  تردق  نیتسآ  زا  تلم ، نیا  نارگراثیا  تشذگ  نادیھش و  نوخ  ناناوج و  یراکادف  نانموم و  صالخا  تکرب  هب  هک 

(ع)  / ١١/١۴/١٣٧۶ تیبلھا یناھج  عمجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

یگدـنز لوغـشم  یمالـسا  گرزب  تما  لالخ  رد  دنتـسھ ، هک  اجرھ  نایعیـش  هن . تسا ؛ هزرابم  لوغـشم  دـنکیم ،  یگدـنز  یاهعیـش  اـجرھ  هک  تسین  روطنیا  زورما  هتبلا 

یمالسا تزع  نیا  اب  یسایس و  تابث  لالقتسا و  نیا  اب  ناریا  یمالـسا  یروھمج  دیآیم ؛ دیدپ  ناریا  یمالـسا  بالقنا  نآ  زا  هک  یرکفت  بتکم و  نکیل  دنتـسھ ؛ ناشدوخ 

روص هب  اعبط  تفلاخم  نیا  دنفلاخم . نآ  اب  ارھق  دشاب ؛ ناھج  ناربکتـسم  دنـسپ  دروم  دناوتیمن  دنکیم ، تیبرت  تردق  نیا  اب  تعاجـش و  نیا  اب  ار  یتما  دیآیم و  دوجو  هب 

. دننکیم فیرحت  ار  شیاھفرح  دنکیم ؛ روھظ  زورب و  یفلتخم 

١٣٧٩/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدزای  مسارم  رد  تانایب 

نیا هعقاو ، نیا  هثداـح ، نیا  هک  میوگیم  منکیم و  باـطخ  مھ  رگید  یاـھتلم  هب  اـم ! برجم  هدارا و  اـب  نموـم و  ناوـج و  عاجـش و  تلم  ناریا ! زیزع  تلم  منکیم  ضرع  نم 

دعبتـسم رایـسب  ار  بلطم  نـیا  یـسایس  نارگلیلحت  زورما  نیطـسلف . دوـخ  رد  اـجک ؟ رد  دـتفیب . قاـفتا  تـسا  نـکمم  مـھ  زاـب  هداـتفا ، قاـفتا  ررکم  ینآرق و  مـیظع  هـبرجت 

تسا نکمم  ار  نیا  دارفا  یضعب  دیآ ، قئاف  تسا  نکمم  یتسینویھص  ملاظ  ربکتسم  بصاغ و  تلود  رب  یمدرم  هدارا  نامیا و  یورین  نیمھ  دیوگب  یـسک  رگا  دنرامـشیم .

ردـص رد  هک  تسا  یاهبرجت  نامھ  رارکت  نیا  دـتفیب . قافتا  نیا  تسا  نکمم  تسین ؛ لاحم  هن ، اما  دـننادب ؛ لاـحم  ار  نآ  تسا  نکمم  یتح  یـضعب  دنرامـشب ؛ دـیعب  رایـسب 

رد یمالـسا  یروھمج  ماظن  یعامتجا  یداصتقا و  یـسایس و  تابث  رد  داتفا ؛ قافتا  یلیمحت  گنج  رد  داتفا ؛ قافتا  یمالـسا  بالقنا  یزوریپ  رد  داتفا ؛ قاـفتا  ررکم  مالـسا 

یورین هب  نیطـسلف  تلم  هکنیا  نآ  و  درادـن ؛ رتشیب  مھ  لماع  کی  تسا . هبرجت  نیمھ  رارکت  نیا  داتفا . قافتا  اریخا  مھ  نانبل  رد  داتفا ؛ قافتا  لاس  کی  تسیب و  نیا  لوط 

. دوشن هتفرگ  اھنآ  زا  نیطسلف  مدرم  دیما  هزیگنا و  هدارا و  نامیا و  دوشن . هتسخ  دنک و  هیکت  شدوخ  یتاذ 

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

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

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

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

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

یوضر  / ١٣٨٣/٠١/٠٢ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

. دھدب تسد  زا  ار  دوخ  تابث  روشک  دنھاوخیم  نانمشد  دراد . رارق  نالووسم  ناریا و  تلم  رایتخا  رد  زورما  هک  تسا  یتصرف  نیرتگرزب  یمالسا ، ماظن  تابث  روشک و  تابث 

یرایـشوھ و نم ، داقتعا  هب  مدرم . یارب  مھ  نالووسم ، یارب  مھ  دراد ؛ رارق  لوا  یهجرد  رد  هک  تسا  ییهفیظو  نم  رظن  هب  میوگب ، مضیارع  نایاپ  رد  مھاوخیم  هک  ار  هچنآ 

یمالسا ماظن  تابث  دننک و  لیدبت  تبثم  یاھتباقر  هب  ار  یفنم  یاھتباقر  دنراذگب و  رانک  ار  زادناربهناخ  یاھتموصخ  دیاب  تسا . تیلووسم  نوزفازور ، ساسحا  یدنمشوھ و 

نانمـشد دراد . رارق  نـالووسم  ناریا و  تلم  راـیتخا  رد  زورما  هک  تسا  یتـصرف  نیرتـگرزب  یمالـسا ، ماـظن  تاـبث  روشک و  تاـبث  نم ! نازیزع  دنرامـشب . گرزب  تصرف  کـی  ار 

زا ناوتیم  هن  درک و  دوشیم  یگنھرف  راـک  هن  یداـصتقا ؛ راـک  هن  درک و  دوشیم  یملع  راـک  هن  تاـبثیب ، روشک  کـی  رد  دـھدب . تسد  زا  ار  دوخ  تاـبث  روـشک  دـنھاوخیم 

لحارم رد  ناریا  تلم  رادـتقا  زاربا  تکرب  هب  دراد ، دوـجو  روـشک  نیا  رد  زورما  هک  یتاـبث  نیا  درک . ظـفح  اـیند  رد  ار  تلم  تزع  دوـشیمن  هکناـنچمھ  درک ؛ عاـفد  تـلم  قوـقح 

اب روطنآ  هناگیب  یتاغیلبت  یاھقوب  نانمـشد و  شـالت  مغریلع  تاـباختنا  قودنـص  یاـپ  رد  دـینکیم ؛ ادـیپ  روضح  روطنآ  اـھییامیپھار  رد  امـش  هکنیمھ  تسا . نوگاـنوگ 

دنرادـن تسود  ملاع  یرابکتـسا  زکارم  هتبلا  تسا . یمالـسا  ماظن  روشک و  تابث  یهناوتـشپ  یلم  رادـتقا  نیا  تسا و  یلم  رادـتقا  یهدـنھدناشن  دـیوشیم ، دراو  صالخا 

؛ بوشآ داجیا  مطالت و  داجیا  ینیرفآنارحب ؛ یارب  دننکیم  ار  دوخ  شالت  یهمھ  هک  دینادیم ، و  دینادب ، دـننک . داجیا  روشک  رد  مطالت  دـنھاوخیم  دـشاب ؛ تابث  اب  ام  روشک 

اما دنـشکب ؛ بوشآ  هب  ار  روشک  هکنیا  یارب  دـندش  جیـسب  اـکیرما  مسینویھـص و  هب  هتـسباو  یـسوساج  یاھهاگتـسد  یهمھ  لاس ٨٢  ناتـسبات  رد  دـندرک . هکنانچمھ 

زا نمـشد  هک  ماهدرک  ضرع  اـھراب  نم  تشاذـگن . دز و  اـھهئطوت  نیا  یهـمھ  یهنیـس  هـب  در  تـسد  اـھنآ ، نارازگتمدـخ  زیمآتدـھاجم  شـالت  مدرم و  یرایـشوھ  یھاـگآ و 

« يسایس تابث   » 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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اجب و تقوهب ، هک  دیتسھ  یتلم  ملاع  ناربکتـسم  رظن  رد  ناریا  تلم  امـش  زورما  تسا . هدیافیب  ینمـشد  دنک  ساسحا  هک  یتقو  رگم  دـشکیمن ، تسد  دوخ  ینمـشد 

یاھهئطوت امـش ، یگدامآ  یرایـشوھ و  یھاگآ و  نیمھ  دناهتخانـش . ار  نیا  دـیھدیم ؛ ناشن  دـیناسریم و  روھظهب  تسا ، یلم  رادـتقا  یهناـشن  هک  ار  هچنآ  ماـگنھهب ،

. درک بآرب  شقن  ار  نمـشد  یاھهئطوت  امـش ، یھاگآ  یلو  دندوب ؛ هدرک  اھهئطوت  دندوب ؛ هدـید  اھباوخ  درب . نیب  زا  درک و  لطاب  ار  نمـشد  یـسایس  یگنھرف و  یهلاسدـنچ 

گنج و نالووسم  نیب  رد  هک  دوب  نیا  ناشفدھ  دـنزادنیب ؛ هار  هب  یـشکردارب  دـننک و  راچد  بوشآ  مطالت و  هب  ار  روشک  هک  دوب  نیا  ناشفدـھ  هک  ناریا  تلم  نانمـشد  زورما 

هدناسر تسبنب  هب  ار  اھنآ  نیطسلف  تلم  یراکادف  تدھاجم و  نوچ  دناهدیسر ؛ تسبنب  هب  مھ  نیطسلف  رد  قارع و  رد  اھنآ  دناهدیـسر . تسبنب  هب  دننک ، داجیا  فالتخا 

زورما یلو  دنربب ؛ نیب  زا  دنیابرب و  دنناوتیم  ار  ییهدامآ  الماک  یهمعط  هرـسکی  قارع ، رب  طلـست  فرـصت و  اب  هک  دـندرکیم  لایخ  اھزور  نیمھ  رد  هتـشذگ  لاس  اھنیا  تسا .

، دریگب راوهناوید  یاھمیمصت  تسا  نکمم  تسا ، هجاوم  نآ  اب  هک  ییاھتسبنب  نیا  اب  نمشد  هتبلا  دناهدیسر . تسبنب  هب  تسا و  هدرک  لگ  رد  اپ  ار  اھنآ  قارع  تالکـشم 

. تسا رادیب  ام  تلم  دش ؛ دھاوخ  بآ  رب  شقن  ناریا  تلم  لثم  ییهدازآ  تلم  هیلع  دنریگب ، هک  مھ  یمیمصت  رھ  اما 

تلود  / ٠۴/١٣٨٣/٠۶ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

باھتلا راچد  دیابن  نامیلک  یاھتسایس  نکیل  دنک ، ادیپ  رییغت  ونهبون  طاشنرپ و  یاھورین  ون و  یاھهاگدید  اھراکتبا و  اب  ام  یراک  یاھتیلاعف  تسا  نکمم  هک  نیا  دعب  یهتکن 

نالماع و نانکراک و  میراد ، یفدـھ  ام  یتقو  هتبلا  دـنک . ادـیپ  همادا  یتسیاـب  هدـش ، هدـید  زادـنامشچ »  » دنـس رد  هک  یرمتـسم  یـسایس  طـخ  ینعی  دوش ؛ شاـشتغا  و 

نکمم دـندنبیم و  راک  هب  ار  ناشدوخ  رظن  یار و  دـنھدیم ، ماجنا  ار  یدـیدج  یاھراک  دـننزیم ، راک  هب  ار  ناشدوخ  یاھراکتبا  دـنوشیم ، هنحـص  دراو  ییونهبون  نانکیزاب 

لئاسم و هب  یدیدج  هاگن  دنزب و  راک  هب  ار  یدـیدج  راکتبا  و  درادـن -  یداریا  نیا  دریگب -  ار  اھنآ  یاج  اھـشخب  زا  یـشخب  رد  دـیایب و  یرگید  سک  دـنورب و  رانک  هنحـص  زا  تسا 

راک هب  ار  دامتعا  نانیمطا و  هک  ییاھزیچ  زا  یکی  دوشن . باھتلا  راچد  روشک  یلک  یاھتـسایس  رد  روشک و  رد  یـسایس  تابث  مینک  یعـس  نکیل  دشاب ، هتـشاد  تایئارجا 

ساکعنا رد  مھ  نامدرکلمع و  رد  مھ  نامتاراھظا ، رد  مھ  عوضوم  نیا  هب  یتسیاب  اـم  تساھتـسایس ؛ تاـبث  دـنکیم ، نیمـضت  روشک  رد  یعاـمتجا  یداـصتقا و  تدـمدنلب 

. میھد تیمھا  مینک و  هجوت  نامیاھراک 

اب مالـسا و  بوچراھچ  رد  ام  تسا . یمالـسا  یروھمج  ماظن  هملک  یقیقح  یانعم  هب  رالاسمدرم  ماظن  اتقیقح  دـنک . هیکت  مدرم  هب  هک  هدوب  نیا  یمالـسا  ماظن  تسایس 

ام روشک  رد  نامورحم -  قوقح  زا  عافد  اھناوج ، هب  هیکت  مدرم ، هب  هیکت  مینکیم . تکرح  مدرم  یارب  مدرم و  اـب  مینکیم و  هیکت  مدرم  هب  یمالـسا ، هاـگن  مالـسا و  تیادـھ 

ناـبحاص یاـھراکتبا  اھهیامرـس و  یریگراـکهب  دنـشاب -  رتـمک  دوش و  رتـکچوک  زورهبزور  ناـمورحم  یهریاد  میراودـیما  هک  هچرگا  تسا ؛ یموـمع  ناـمورحم  زا  عاـفد  یهزیگنا 

یرکف و یاھهیامرس  یلام و  یاھهیامرس  ام  تسا . یمالسا  ماظن  تسایـس  الک  تساھنآ -  یاھهیامرـس  یریگراکهب  نیمھ  مدرم ، هب  هیکت  یاھـشخب  زا  یکی  هیامرس - 

. مینکیم رتینالوط  هچرھ  تلود  نیا  یارب  ار  اھتیقفوم  نوتس  هللااشنا  میریگیم و  راک  هب  روشک  تفرشیپ  یارب  ار  مدرم  ینھذ 

هعمجزامن  / ١٣٨٣/٠٨/١۵ یاھهبطخ  رد  تانایب 

. تساھنآ لام  فرح  دندرک . راوخشن  رارکت و  ار  اھنآ  یاھفرح  نامھ  لخاد  رد  مھ  لقع  یب  یی  هدع  دش ! هداد  هناگود  تیمکاح  راعـش  هک  دیدینـش  ریخا  لاس  ود  یکی  نیا  رد 

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

قئالـس و نوگاـنوگ و  لـئاسم  همھ ی  رد  تقو  چـیھ  روـشک  نـالووسم  هک  تسادـیپ  تساـھنآ . لاـم  نیا  دـنداد ! راعـش  ار  نیا  اـھ  یـضعب  اـما  تسا ؛ کـلھم  مس  رـضم و  و 

؛ دشاب روشک  ناکرا  همھ ی  رب  طلـسم  اھ  هنیمز  همھ ی  رد  هدیقع  کی  رکف و  کی  هک  تسین  نکمم  تسا ؛ مولعم  هک  نیا  دـننک ؛ یمن  رکف  روج  کی  فلتخم ، یاھتـسایس 

یاھتیریدم هک  نیا  زا  دنوش . یم  تحاران  نیا  دوبن  زا  تسا ؛ روشک  یساسا  لئاسم  رد  فالتخا  دنھاوخ ، یم  اھنآ  هک  هچ  نآ  تسین ؛ نیا  دنھاوخ ، یم  اھنآ  هک  هچ  نآ  اما 

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

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

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

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

روشک نیا  رد  یـسایس  باھتلا  دـھاوخ  یم  ناـشلد  اـھنآ  دیـشاب . هجوتم  رایـشھ و  اـما  دـیتسھ ؛ رایـشھ  تسا . عمج  شـساوح  ناریا  تلم  هللادـمحب  دوش . یم  مغ  زا 

فرح نیا  هیلع  نآ  دنزب ، فرح  نآ  هیلع  نیا  دنریگب ؛ ار  مھ  هقی ی  همھ  میاد  دنھاوخ  یم  اھنآ  دشابن ؛ روشک  نیا  رد  یـسایس  رارقتـسا  شمارآ و  دنھاوخ  یم  اھنآ  دـشاب ؛

یارب دنھاوخ و  یم  ار  نیا  اھنآ  دـشاب ؛ اوعد  باھتلا و  میاد  دـنھاوخ  یم  یرگراک ، طیحم  رد  هرادا ، طیحم  رد  تسایـس ، طیحم  رد  رازاب ، طیحم  رد  هاگـشناد ، طیحم  رد  دـنزب .

. میور یم  شیپ  هللادمحب  ام  دنشاب ؛ بظاوم  فلتخم  یاھرشق  دنشاب ؛ بظاوم  اھناوج  دنشاب ؛ بظاوم  تلم  دننک . یم  مھ  ار  ناشدوخ  شالت  همھ ی  راک  نیا 

دادرخ  / ٠٣/٢٨/١٣٨۴ روشرپ ٢٧  یهسامح  تبسانم  هب  مایپ 

یاھفدھ دنلب  قفا  هب  خـسار  یمزع  اب  هک  داد  ناشن  ار  یتلم  راختفارپ  راوتـسا و  یهرھچ  رگید  رابکی  دـش ، هدـیرفآ  دادرخ  رد ٢٧  امـش  یئامنرنھ  هب  هک  یروشرپ  یهسامح 

هک دیناسر  تابثا  هب  رگید  راب  یار  یاھقودنص  یاپ  رد  امـش  زیگناروش  توارط و  رپ  روضح  تسا . هتـشامگ  تمھ  دوخ  روشک  نتخاس  هب  اناوت  یتسد  اب  هتخود و  مشچ  دوخ 

اب امـش  تسا . هدرک  ریقحت  دوـخ  رارقتـسا  تاـبث و  اـب  ار  فلاـخم  یاـھداب  یهمھ  یھلا ، یهبیط  یهرجـش  نیا  هدـیناود و  هشیر  تلم  نـیا  داـھن  رد  یمالـسا  یرـالاسمدرم 

. دیداد هناعاجـش  یخـساپ  دوخ  روشک  زاین  نیرتگرزب  هب  دـیتشاذگ و  شیامن  هب  نایناھج  ربارب  رد  ار  سانـشنامز  رایـشھ و  هدـنز و  رـس  یتلم  یرثکادـح ، هوبنا و  تکراشم 

ناشیدناجک ربارب  رد  ار  ناملـسم  یناریا  تبالـصرپ  ریذپانذوفن و  رھوگ  دیدرک و  لطاب  ار  دوخ  نانمـشد  یهئطوت  رگید  رابکی  دوخ ، هوکـش  اب  یناگمھ و  نیتم و  روضح  اب  امش 

. دیدروآرد هولج  هب  هاوخدب  لددب و 

هیوالھد  / ٠١/٠۵/١٣٨۵ رد  رون  نایھار  یاھناوراک  رادید  رد  تانایب 

تابث تینما و  رد  لالخا  هلمج ، زا  نوگانوگ -  یاھهئطوت  هب  اھنآ  دوش . لیان  دوخ  تمظع  اب  بساـنتم  یتفرـشیپ  هب  روشک  نیا  دـنھاوخیمن  هک  دراد  ینانمـشد  ناریا  تلم 

. دننک مرگرس  هرمزور  تالکشم  اب  ار  تلود  دنریگب و  ار  ییافوکش  تفرشیپ و  ینارمع و  یاھراک  ولج  ات  دننزیم  تسد  روشک - 

راسمرگ  / ٠٨/٢١/١٣٨۵ مدرم  رادید  رد  تانایب 

عاضوا هللادمحب  هک  دینادب  ار  نیا  دینک ، افیا  شقن  روشک  یهدـنیآ  رد  دـیلیام  دـیدنمهقالع و  ناتروشک  تشونرـس  هب  هک  اھناوج -  صوصخب  روشرپ -  دـنمهقالع و  مدرم  امش 

زا روشک  یـسایس  ماـظن  زورما  تسا . هدـید  دوخ  هب  روشک  نیا  هک  تسا  یلاوـحا  عاـضوا و  نیرترب  وزج  هتـشذگ ، ناـیلاس  لوـط  رد  ناـمز  زا  یهھرب  نیا  رد  اـم  زیزع  روـشک 

کی زا  روشک  هک  دنتـسھ  دھاش  زورما  دنربب ، نیب  زا  دننک و  لزلزتم  ار  روشک  یـسایس  تابث  هک  دناهدوب  ددـصرد  بالقنا  لوا  زا  هک  یناسک  نآ  تسا . رتمکحتـسم  هشیمھ 

. تسا رادروخرب  لماک  یسایس  تابث 

لئاسم گرزب ، تلم  کی  اب  بسانتم  یهنادنمـشوھ  دروخرب  کی  اب  بولطم و  یگنھامھ  کی  رد  هعماج ، نوگاـنوگ  یاھرـشق  روشک و  فلتخم  یاھـشخب  مدرم  مدرم ، داـحآ 

هب عجار  اج  همھ  رد  دیداد و  زورما  امش  هک  ییاھراعش  نیمھ  لثم  دننکیم ؛ یراج  نابز  رب  لماک  کرد  اب  ار  یلم  یاھنامرآ  اھراعـش و  مدرم  دننکیم . لابند  ار  ناشروشک 

عفر یبلطتلادع و  نامتفگ  یتح  مھ  هتشذگ  زا  شیب  زورما  و  دنھدیم . راعش  یللملانیب  حطس  رد  روشک  یسایس  یاھتیعقوم  یاهتسھ و  یژرنا  یملع ، یاھتفرـشیپ 

. تسا مکاح  رقتسم و  روشک  رد  داسف  اب  یهزرابم  ضیعبت و 

« يسایس تابث   » 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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راسمرگ  / ٠٨/٢١/١٣٨۵ مدرم  رادید  رد  تانایب 

لمع راکتبا  هن ، دنودب ؛ یللملانیب  نازاستسایس  نارادمتسایس و  فرح  لابند  دنـشاب  روبجم  ام  روشک  نالوئـسم  هک  تسین  روطنیا  رگید  یللملانیب  یهصرع  رد  زورما 

لھا راک ، لھا  روھمج ، سیئر  تسا . روطنیا  هللادمحب  زورما  دراد و  یرثا  نینچ  کی  روشک ، نالوئسم  رد  ادخ  هب  اکتا  نامیا و  سفنهبدامتعا و  تسام . نالوئـسم  تسد  رد 

، نموم مدرم  تابثاب ، ماظن  تسا ؛ یروطنیا  ام  یـسایس  ماظن  زورما  دـنکیم . نشور  ار  اھقفا  نیا ، تسا ؛ وشن  هتـسخ  نادـیم و  دراو  لـمع ، لـھا  تمدـخ ، لـھا  راـکتبا ،

. لمع راکتبا  یاراد  عاجش و  دنمهقالع ، زوسلد و  نالوئسم  و  روشرپ ، کرحترپ و  دنمهقالع ، ناناوج 

١٣٨۶/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدجھ  مسارم  رد  تانایب 

، دیھدب جرخب  شمرن  دینک ، ینیشنبقع  دینک ، سامتلا  امـش  یتقو  ات  دز . فرح  سامتلا  اب  دوشیمن  رگزواجت  رگهطلـس و  یاھتردق  اب  دوب ؛ هتخانـش  بوخ  ار  اھتردقربا  ماما 

یگداتـسیا اب  ار  قح  دیآیم . رتولج  دنکیم و  رتنیگمـشخ  ار  دوخ  یهرھچ  دنکیم ، رتیدج  ار  دوخ  دـیدھت  دـنکیم ، رتهرگ  ار  دوخ  یاھتـشم  هک  تسا  نیا  بلطهطلـس  تعیبط 

هب یگداتسیا ، نیمھ  تکرب  هب  روشک  رد  تابثاب  تموکح  کی  درک ، نما  ار  دوخ  یاھزرم  درک ، نیمات  ار  دوخ  تزع  تفای ، تسد  دوخ  لالدتسا  قح  هب  ناریا  تلم  تفرگ . دیاب 

. درک تردق  ساسحا  دروآ ؛ دوجو  هب  تدھاجم  نیمھ  تکرب 

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

نانآ زورما  تسا . هدوزفا  نانآ  ربارب  رد  دوخ  لالقتـسا  رادتقا و  تابث و  رب  ناریا  تلم  دناهدروخ و  تسکـش  ناریا  تلم  زا  هھبج  نیدنچ  رد  نونکا  بلطهدایز ، هنیکرپ و  نانمـشد 

دونشب و یدحاو  نخـس  امـش  یهمھ  زا  ایند  دیـشاب ؛ هناربدم  هناعاجـش و  تکرح  نیا  گنھاشیپ  نموم ، یبالقنا و  تلود  رانک  رد  دیاب  امـش  دنفرتعم . تقیقح  نیا  هب  دوخ 

. دنیبب امش  لمع  فرح و  رد  ار  یلم  مزع  رولبت 

ناویرم  / ١٣٨٨/٠٢/٢۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

یللملانیب حطس  رد  هقطنم و  رد  هکلب  روشک ، لخاد  رد  طقف  هن  یمالـسا  یروھمج  ماظن  یمالـسا ، ماظن  تسا . طلـسم  الماک  دوخ  راک  رب  یمالـسا  ماظن  هللادمحب  زورما 

یروھمج نوزفازور  رادتقا  هب  یمالسا و  یروھمج  تابث  هب  دناهدش  روبجم  نانمشد  تسا . هدرک  تیبثت  ملاع  نارادمتسایس  نازاستسایس و  اھتسایس و  رظن  رد  ار  دوخ 

. دنوش میلست  نآ  لباقم  رد  دننک و  فارتعا  یمالسا 

یزیرهمانرب هتـشذگ  یاھنارود  یاھبیرخت  اھهصیقن و  اھدوبمک و  عفر  یارب  تدـمدنلب  یاـھحرط  یور  رب  هک  تسا  هدرک  ادـیپ  ار  تصرف  نیا  یمالـسا  یروھمج  هللادـمحب  زورما 

فظوم فلتخم  یاھـشخب  رد  و  هننقم -  یهوـق  رد  هچ  هیرجم ، یهوـق  رد  هچ  روـشک -  نالوئـسم  هک  تسا  مھم  ربـتعم و  رایـسب  دنـس  کـی  هلاـس  تسیب  زادـنامشچ  دـنک .

نیا رد  یگرزب  تیلوئسم  روشک  یهطقن  رھ  رد  دادعتسااب  ناناوج  دنمشوھ و  مدرم  دنوش . کیدزن  فادھا  نآ  هب  دننک و  بیقعت  ار  زادنامشچ  دنـس  نیا  ماگ  هب  ماگ  دناهدش 

. دنراد شود  رب  هنیمز 

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

نتخاـس حرطم  اـب  هـک  مرتـحم  یاـھدزمان  زا  مـنک : یرازگــساپس  هنامیمــص  دــندیرفآ  شقن  گرزب  یهثداـح  نـیا  قـلخ  رد  هـک  یناــسک  یهـمھ  زا  منادــیم  دوـخ  یهـفیظو 

نابطاخم هک  یناگدیزگرب  ناگبخن و  زا  دندروآ ، هنحـص  هب  ار  یـسایس  یعامتجا و  نوگانوگ  قیالـس  ناگدـنراد  دوخ ، راتفر  نخـس و  اب  یداصتقا و  یـسایس و  یاھرظنهطقن 

یلم و یهناـسر  زا  یـسایس ؛ یگنھرف و  یاھتیـصخش  یھاگـشناد و  ناـگنازرف  مـالعا و  یاـملع  ماـظع و  عجارم  زا  دـندرک ؛ توعد  گرزب  نومزآ  نیا  رد  روضح  هب  ار  دوـخ 

روشک و ترازو  زا  تشاد ؛ یندشنشومارف  یهثداح  نیا  رد  یئهدننکنییعت  شقن  نانآ  زیگناربنیـسحت  یاھیروآون  هک  امیـسوادص  نادنمرنھ  نایرجم و  ناحارط و  ناریدـم و 

ظفاـح یاھھاگتـسد  رگید  یماـظتنا و  یورین  زا  دـندرک ؛ لـمع  هناشوکتخـس  هناـقداص و  دوخ  ریطخ  یهفیظو  هب  لـماک  یرادـتناما  صـالخا و  اـب  هک  ناـبھگن  مرتـحم  یاروش 

مھارف تینما  تابث و  وربآ و  ناشروشک  دوخ و  یارب  هک  ناگدنھدیار  کیاکی  زا  همھ ، زاشیب  ماجنارـس و  و  دندومن ، نیمات  مدرم  یارب  ار  مارآ  زاب و  ملاس و  یاضف  هک  تینما ،

.. دندروآ

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

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

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

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

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

. تسا بقارم 

یوضر  / ١٣٨٩/٠١/٠١ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

ماـظن تاـبث  رارقتـسا و  ماـظن و  نیا  تکرح  رارمتـسا  تسا . یمالـسا  یروھمج  ماـظن  نالوئـسم  راـیتخا  رد  مکارتم ، زورما  مھ  تیریدـم  یرازگتمدـخ و  یهبرجت  لاـس  یس 

لئاسم یاهقطنم و  یناھج و  لـئاسم  اـب  دروخرب  رد  یتمیقیذ  مکارتم  یهبرجت  کـی  هک  تسا  هتـشاذگ  ار  گرزب  رثا  نیا  تسا ، هتـشاد  ار  تیمھا  نیا  یمالـسا ، یروھمج 

. تسا یھجوت  لباق  تخاسریز  کی  تسا ، یمھم  رایسب  یهنیمز  کی  شدوخ  نیا  تسا ؛ هدش  عمج  روشک  رد  یلخاد 

هعاشا  / ١٣٨٩/٠١/٢٨ مدع  یاهتسھ و  حالس  علخ  یللملانیب  سنارفنک  نیتسخن  هب  مایپ 

نیا اب  هلباقم  یارب  ار  ییاھراکھار  هنانیبعقاو  روطب  ناھج ، رد  یاهتـسھ  حالـس  تشابنا  دـیلوت و  یاھرطخ  یـسررب  نمـض  حالـس ، علخ  یللملانیب  سنارفنک  هک  دراد  اـج 

. داھن شیپ  هب  تابث  حلص و  زا  یرادساپ  ریسم  رد  یدج  یماگ  ناوتب  ات  دنک  هئارا  تیرشب  هیلع  دیدھت 

ناحادم  / ١٣٨٩/٠٣/١٣ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نیا هار  رگا  امـش  تسین . دوخیب  دنزرویم ، ناریا  تلم  هب  تبـسن  هک  یـضغب  نیا  دننکیم ، هک  یئاھینمـشد  نیا  هدرک . تکرح  راذـگرثا  یلیخ  لاس  یـس  نیا  رد  ناریا  تلم 

نیا ددصرد  زورما  اھنمـشد  نیا  دندرکیمن . ینمـشد  امـش  اب  ردقنیا  دـیدرکیمن ، تسرد  لکـشم  رابکتـسا  یهرطیـس  طلـست و  یارب  دـیدرکیمن ، راوشد  تخـس و  ار  اھیدزد 

، دننکیم لطاب  یاھجیورت  دنربیم ؛ راک  هب  ار  اھهویـش  عاونا  دـننک . یلاخ  دـشاب -  لدتـسم  نشور  نامیا  نیمھ  هک  نآ -  یهدـننازیگنارب  یاوتحم  زا  ار  ناریا  تلم  هک  دنتـسھ 

تـسرد هنتف  دـننکیم ، تـسرد  یـسایس  یاھیمرگرـس  دـننکیم ، تـسرد  یناوھـش  یاھیمرگرـس  دـننکیم ، تـسرد  یرکف  یاھیمرگرـس  دـننکیم ، تـسرد  یمرگرس 

. درک تیوقت  تسا ، ناریا  تلم  تابث  یگداتسیا و  مایق و  یهیام  هک  ار  نامیا  نیا  دیاب  درک ؟ دیاب  راک  هچ  اھنیا  لباقم  رد  بوخ ، تسا . تسایس  کی  همھ  اھنیا  دننکیم ؛

رد تیبلھا  تبحم  رتشیب  هچرھ  ندنکارپ  نشور و  لکش  هب  یبالقنا  یونعم و  یمالسا و  فراعم  شرتسگ  نیمھ  دھد ، ماجنا  ار  گرزب  راک  نیا  دناوتیم  هک  یلماوع  زا  یکی 

. میراد ام  یهمھ  زورما  هک  تسا  یتیلوئسم  نیا  تساھناسنا ؛ یاھحور  رد  اھلد و 

« يسایس تابث   » 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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ناریا  / ١۶/١٣٩٠/٠۵ یمالسا  یروھمج  ماظن  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

، میراد تکرح  میرادن ؛ دوکر  روشک  رد  ام  تسا . دوکر  زا  ریغ  تابث  هتبلا  هسیسد . همھ  نیا  هئطوت ، همھ  نیا  مغریلع  تسا ؛ روشک  تابث  یهلئـسم  رگید ، نشور  یهطقن 

: تـسھ یرگید  ناوارف  تـبثم  طاـقن  هـتبلا  تساـم . تـبثم  طاـقن  اـھنیا  دراد . ماکحتــسا  تـسا ؛ یرقتــسم  تباـث و  ماـظن  ماـظن ، اــما  مـیراد ؛ شــشوج  مـیراد ، تفرــشیپ 

، هدش رتهدیچیپ  ام  نانمـشد  یاھـشور  هکنیا  اب  بالقنا . ندرک  لعفنم  زا  نمـشد  یدیماان  یللملانیب ، یهنحـص  رد  نامنانمـشد  ندش  فیعـض  یزاسوگلا ، یـشخبماھلا ،

یروھمج لاـعفنا  زا  لاـح  نیع  رد  تسا -  مکاـح  اـیند  رب  هک  یاهکبـش  دراد ، دوجو  اـیند  رد  هک  یبیجع  نوگاـنوگ  تالیکـشت  نیا  تنرتـنیا و  نیا  هدـش -  رتـشیب  ناـشتاناکما 

. دناهدش سویام  یمالسا 

نایوجشناد  / ١٩/١٣٩٠/٠۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

شش نیا  رد  دینک . لابند  دیاب  ناتلفاحم  رد  هللااشنا  اھناوج  امش  دوخ  دعب  ار  ثحب  نیا  الاح  هک  تسا ، ثحب  کی  عورـش  عقاو  رد  منکب ، ضرع  مھاوخیم  نم  هک  یبلطم  نآ 

نیرتمھم یهلمج  زا  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  رارقتـسا  رارمتـسا و  تاـبث و  هک  متفگ  مدرک و  هراـشا  بـالقنا  ماـظن و  تاـبث  هب  ینارنخـس  دـنچ  رد  نم  هتـشذگ ، هاـم  تفھ 

افیا یرادیب  یدازآ و  هقطنم و  یمالسا  میظع  تکرح  نیا  داجیا  رد  یرثوم  شقن  تفگ  ناوتیم  هدرک و  راودیما  ار  ناملسم  یاھتلم  هقطنم و  یاھتلم  هک  تسا  هدوب  یلماوع 

. هدرک

هاشنامرک  / ١٣٩٠/٠٧/٢۴ نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

ضوع بذبذت و  اھنامرآ ؛ تمس  هب  تسا  یرمتسم  تکرح  کی  تکرح ، ینعی  ، دراد دوجو  تابث  دراد . لوحت  مھ  دراد ، تابث  مھ  یمالسا ، یروھمج  ماظن  دید ، نیا  اب  نیاربانب 

تسا راچان  دوریم ، یفدھ  کی  تمـس  هب  ناسنا  تقو  کی  دوشیم . ضوع  اھراکوزاس  اما  تسا ؛ نیعم  یاھنامرآ  تمـس  هب  میقتـسم  طخ  رد  تکرح  درادن ؛ دوجو  هار  ندرک 

هدایپ دشاب  مزال  تسا  نکمم  مھ  یشخب  کی  رد  دوشب ، امیپاوھ  راوس  تسا  راچان  یشخب  کی  رد  دوشب ، راطق  راوس  تسا  راچان  یـشخب  کی  رد  دوشب ، لیبموتا  راوس 

. تسا ریذپرییغت  تکرح  لکش  هچرگا  تسا ، ریذپانرییغت  فدھ  اما  دنک ؛ تکرح 

درونجب  / ١٣٩١/٠٧/١٩ مدرم  عامتجا  رد  تانایب 

هب هک  یرادـقم  نآ  تسا . هدـش  لصاح  زورما  ات  هک  تسا  یتفرـشیپ  مھ  یدوعـص  ریـس  تکرح  نیا  یهجیتن  تسا . هتـشاد  یدوعـص  ریـس  زورما  ات  بـالقنا  لوا  زا  ناـمتکرح 

روشک یئانبریز ، روما  رد  تسا . همھ  مشچ  یولج  اھتفرـشیپ  تسا و  هتـسجرب  تسا ، هدـش  ام  اب  هک  یئاھینمـشد  هب  هجوت  اب  میاهدروآ ، تسد  هب  اـم  اـھلاس  بساـنت 

ام هک  یئاھانبریز  روج . نیمھ  مھ  یروانف  شناد و  رد  تسا ؛ هدرک  تفرـشیپ  روشک  تایونعم ، رد  تسا ؛ هدرک  تفرـشیپ  روشک  یمدرم ، تامدـخ  رد  تسا ؛ هدرک  تفرـشیپ 

، یسایس قئالس  اھرظن و  فالتخا  دوجو  اب  دندمآ ، راک  رـس  ینوگانوگ  یاھتلود  روشک . یـسایس  تابث  زا  تسا  ترابع  لوا  یهجرد  رد  میتسھ ، زاتمم  هتـسجرب و  اھنآ  رد 

یـسایس یحاـنج و  یطخ و  یاـھیریگرد  تاـعزانم و  تسا . هدرک  تکرح  اھفدـھ  تمـس  هب  روـشک  تـسا و  هتـشاد  رارمتـسا  زورما  اـت  بـالقنا  لوا  زا  روـشک  تاـبث  نـکیل 

. تسانبریز نیرتمھم  نیا  دربب ؛ نیب  زا  ار  روشک  یسایس  تابث  تسا  هتسناوتن 

ناوریش  / ١٣٩١/٠٧/٢۴ مدرم  عامتجا  رد  تانایب 

هتنیکـس لزناف هللا  : » دیامرفیم دنکیم -  یفرعم  گرزب  تمعن  کی  تروص  هب  مدرم ، یارب  ربمغیپ و  یارب  ار  ناناملـسم  حتف  هک  حتف -  یهروس  رد  لاعتم  یادـخ  میرک ، نآرق  رد 

. دنکیم رکذ  یمالسا  یهعماج  رب  ار  یھلا  یهنیکـس  لوزن  گرزب ، تمعن  کی  ناونع  هب  ( ١ (؛» اھلھا اھب و  قحا  اوناـک  یوقتلا و  هملک  مھمزلا  نینموملا و  یلع  هلوسر و  یلع 

، نیبدـب مھ  هب  تبـسن  همھ  درادـن ؛ دوجو  شمارآ  تسھ ، مطالت  یتلم  کی  نایم  رد  تقو  کی  دراد . دوجو  هک  یاهنینامط  نآ  ینعی  ناـنیمطا ، ینعی  شمارآ ، ینعی  هنیکس 

رد هن  دـناوتیمن  دـشابن ، تینما  یاراد  هک  یروشک  نینچ  کی  مکاح ؛ یاھهاگتـسد  لباقم  رد  مدرم  مدرم ، لباقم  رد  مکاح  یاھهاگتـسد  رگهزیتس ؛ رگیدـکی  هب  تبـسن  همھ 

دنکیم ادیپ  تصرف  تلم  دوب ، روشک  کی  رد  شمارآ  تینما و  رارقتـسا و  یتقو  اما  دشکب ؛ ولج  هب  شیپ و  هب  ار  شدوخ  یلم ، تزع  رد  هن  تعنـص ، رد  هن  داصتقا ، رد  هن  ملع ،

ناریا تلم  نانمشد ، یاھتثابخ  نانمشد ، یاھمیرحت  نانمشد ، یاھدیدھت  مغریلع  دینیبیم  امش  هک  نانچمھ  دھد ؛ زورب  ار  دوخ  یاھدادعتسا  ار ، دوخ  یاھیگدامآ  هک 

نیا دنشکب ؛ ایند  خر  هب  فلتخم  یاھهنیمز  رد  ار  دوخ  یگدامآ  ار ، دوخ  دادعتسا  ار ، دوخ  تمظع  دنھد ؛ ناشن  ار  دوخ  نوگانوگ ، یاھنادیم  رد  دناهتـسناوت  ام  زیزع  ناناوج  و 

. تسا تابث  تکرب  هب 

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

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

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

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

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

ناوریش  / ١٣٩١/٠٧/٢۴ مدرم  عامتجا  رد  تانایب 

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

نانمـشد یهئطوت  نیا  دش . رتشیب  شایگدامآ  تفر ؛ رتولج  دوب ، هک  یئاجنآ  زا  سدـقم ، عافد  تکرب  هب  تلم  ( ١ «.) نیرکاملا ریخ  رکم هللا و هللا  اورکم و  و   » هک درک  یریدـقت 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ناوریش  / ١٣٩١/٠٧/٢۴ مدرم  عامتجا  رد  تانایب 

یرمتسم یسایس  تابث  کی  زا  ام  روشک  هک  تسا  هدش  بجوم  روشک ، رساترس  رد  ناتسا و  نیا  رد  ام  زیزع  مدرم  تریـصب  یھاگآ و  یدنمـشوھ و  ام و  زیزع  تلم  شالت 

امـش ار  نآ  یهنومن  هک  دـننک ، داجیا  یتابثیب  یئاھروشک  رد  هک  تسا  نیا  ناشاھحالـس  زا  یکی  رگزواـجت ، وگروز و  نادـنمتردق  تسا . یگرزب  تمعن  نیا  دـشاب ؛ رادروخرب 

، دناهدیزرو یعمط  یروشک  رد  اج  رھ  دناهتـسناوت ، اج  رھ  نادـنمتردق  هک  دـینیبیم  گرزب . یایند  نیا  رگید  قطانم  رد  مھ  و  نامدوخ ، یهقطنم  رد  مھ  دـینکیم ؛ هدـھاشم 

« يسایس تابث   » 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 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=16889
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=16912
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=17597
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21126
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21279
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21279
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21279
http://farsi.khamenei.ir


فالتخا داجیا  دندرک ؛ داجیا  یتابثیب  هیاسمھ ، روشک  اب  روشک  نآ  مدرم  ای  روشک  نآ  مدرم  نیب  دننک ، رقتسم  قطانم  نآ  رد  اھروشک و  نآ  رد  ار  دوخ  یهطلـس  هکنیا  یارب 

گرزب یاھهاگنب  اھتـسارت و  اھلتراک و  دـننک ، هدافتـسا  یزاسهحلـسا  تاجناخراک  یتاـبثیب ، نیا  زا  دـیایب ؛ دوجو  هب  اـھماظن  رد  یتاـبثیب  اـت  دـندرک ، یریگرد  داـجیا  دـندرک ،

ماظن یطئارش ، نینچ  کی  رد  تقو  نآ  تسا . یتابثیب  داجیا  رابکتسا ، یاھهاگتسد  یاھتسایس  زا  یکی  زورما  دننک . هدافتسا  برغ  یسایس  هاگتـسد  رب  مکاح  یداصتقا 

تابث و اب  روشک  کی  نانمشد ، مشچ  یروک  هب  تسا  هتسناوت  دراد ، دوجو  ام  تلم  رد  یھلا  لضف  هب  هک  یتریصب  تکرب  هب  مدرم ، امـش  نامیا  تکرب  هب  یمالـسا  یروھمج 

رد هک  یرارقتسا  تابث و  نیا  یهدیاف  نیرتشیب  الباقتم  هتبلا  و  دراد ؛ دوجو  روشک  رد  هک  دنتسھ  یرارقتسا  تابث و  نیا  یهناوتشپ  تلم  داحآ  دوخ  دروایب . دوجو  هب  رارقتـسا 

ماظن تیمکاح  یاھهاگتسد  شمارآ  زا  دنشاب ، هتشاد  یسایس  تابث  دنشاب ، هتشاد  تینما  رگا  تلم  کی  تسا . مدرم  دوخ  دیاع  هجوتم و  تسھ ، روشک  یـسایس  ماظن 

، روشک کی  یارب  شمارآ  تینما و  دنـشاب . زاتـشیپ  دنوش و  دراو  یرـشب  گرزب  یهقباسم  هب  نوگانوگ ، یاھنادیم  رد  هک  درک  دنھاوخ  ادـیپ  تصرف  تلم  نآ  دنـشاب ، رادروخرب 

. تسا تلم  کی  دیاوع  نیرتدیفم  اھهتساوخ و  نیرتمھم  وزج 

هتنیکـس لزناف هللا  : » دیامرفیم دنکیم -  یفرعم  گرزب  تمعن  کی  تروص  هب  مدرم ، یارب  ربمغیپ و  یارب  ار  ناناملـسم  حتف  هک  حتف -  یهروس  رد  لاعتم  یادـخ  میرک ، نآرق  رد 

. دـنکیم رکذ  یمالـسا  یهعماج  رب  ار  یھلا  یهنیکـس  لوزن  گرزب ، تمعن  کـی  ناونع  هب  اـھلھا ؛» اـھب و  قحا  اوناـک  یوقتلا و  هملک  مھمزلا  نینموملا و  یلع  هلوسر و  یلع 

، نیبدـب مھ  هب  تبـسن  همھ  درادـن ؛ دوجو  شمارآ  تسھ ، مطالت  یتلم  کی  نایم  رد  تقو  کی  دراد . دوجو  هک  یاهنینامط  نآ  ینعی  ناـنیمطا ، ینعی  شمارآ ، ینعی  هنیکس 

رد هن  دـناوتیمن  دـشابن ، تینما  یاراد  هک  یروشک  نینچ  کی  مکاح ؛ یاھهاگتـسد  لباقم  رد  مدرم  مدرم ، لباقم  رد  مکاح  یاھهاگتـسد  رگهزیتس ؛ رگیدـکی  هب  تبـسن  همھ 

دنکیم ادیپ  تصرف  تلم  دوب ، روشک  کی  رد  شمارآ  تینما و  رارقتـسا و  یتقو  اما  دشکب ؛ ولج  هب  شیپ و  هب  ار  شدوخ  یلم ، تزع  رد  هن  تعنـص ، رد  هن  داصتقا ، رد  هن  ملع ،

ناریا تلم  نانمشد ، یاھتثابخ  نانمشد ، یاھمیرحت  نانمشد ، یاھدیدھت  مغریلع  دینیبیم  امش  هک  نانچمھ  دھد ؛ زورب  ار  دوخ  یاھدادعتسا  ار ، دوخ  یاھیگدامآ  هک 

نیا دنشکب ؛ ایند  خر  هب  فلتخم  یاھهنیمز  رد  ار  دوخ  یگدامآ  ار ، دوخ  دادعتسا  ار ، دوخ  تمظع  دنھد ؛ ناشن  ار  دوخ  نوگانوگ ، یاھنادیم  رد  دناهتـسناوت  ام  زیزع  ناناوج  و 

. تسا تابث  تکرب  هب 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. دنشاب بقارم  یلیخ  دیاب  دوشیم ؛ یسایس 

روشک  / ٠٢/١۶/١٣٩۴ رسارس  نایگنھرف  ناملعم و  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

اب یتـلود  نیلوئـسم  تـسا ، تـینما  یاراد  تـسا ، تاـبث  یاراد  روـشک  هناتخبــشوخ  لاـحرھهب  میھدـب . ماـجنا  ار  لوـحت  نـیا  میناوـتب  اـم  هـکنیا  یارب  تـسا  هداـمآ  طـیارش 

یهطقن کـی  هب  یناـینب  ظاـحل  زا  ییاوتحم ، ظاـحل  زا  یفیک ، ظاـحل  زا  ار  شرورپ  شزوـمآ و  هللااـشنا  میناوـتب  اـم  هک  تسا  یزور  زورما  دنتـسھ . راـک  لوغـشم  یدـنمهقالع 

. میناسرب یساسا 

یدازآ  / ١٣٩٧/٠٧/١٢ هاگشزرو  رد  نایجیسب » تمدخ   » یرفن رازھ  اھهد  شیامھ  رد  تانایب 

، تسا یسایس  تابث  رارقتسا و  تسیچ ؟ ام  تردق  رصانع  دنربب . نیب  زا  دننک و  شودخم  ار  تردق  رصانع  دننکیم  یعـس  اذل  دنـسرتیم  یبالقنا  تردق  یمالـسا و  تردق  زا 

یبالقنا و گنھرف  قیمعت  هعسوت و  تسا ، یملع  یهعـسوت  هب  ور  تفرـشیپ  تکرح  تسا ، بالقنا  ینابم  لوصا و  هب  یدنبیاپ  تسا ، یلم  تدحو  تسا ، یعامتجا  تینما 

مھ هقطنم  رد  ام  روضح  اب  دـنفلاخم ، مھ  ام  کشوم  اـب  دـنفلاخم ، مھ  اـم  یماـظن  تفرـشیپ  اـب  هتبلا  دـنفلاخم . اـھنیا  اـب  تسا ؛ اـم  تردـق  رـصانع  اـھنیا  تسا ؛ یمالـسا 

زا تسا  ترابع  یمالسا  ناریا  اب  رابکتسا  لباقت  نادیم  گنج و  نادیم  تسا . اجنیا  گنج  نادیم  سپ  تسا ؛ ام  تردق  رـصانع  تردق و  لماوع  وزج  مھ  اھنیا  نوچ  دنفلاخم ؛

. تسناد نیربکتسم  تردق  اب  یریگرد  زکارم  زا  یکی  ار  نیا  یتسیاب  تسا ؛ یمالسا  ناریا  رادتقا  بجوم  هچنآ  رھ 

« يسایس تابث   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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