
مدرم  / ١٣۶٨/٠٩/٠١ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

اب نینچمھ  دـنراد و  لالقتـسا  یدازآ و  تھج  رد  مدرم  یهمھ  هک  یتدـحو  اب  زین  دوشیم و  لامعا  نآ  رب  هک  یتیریدـم  توق  اب  دوخ و  شالت  راکتبا و  اب  جـیردتب ، تلم  نیا  دـیاب 

. تسا یسایس  لالقتسا  یداصتقا ، لالقتـسا  نیا  یهمدقم  هتبلا ، دورب . یداصتقا  لماک  لالقتـسا  یدازآ و  فرطهب  نمـشد ، یتاغیلبت  یاھدنفرت  هئطوت و  هب  اھنآ  ییانـشآ 

، ام تکلمم  رد  هللادمحب  دـندروآ . تسد  هب  ار  یداصتقا  لالقتـسا  یدازآ و  هک  دـنرادن  هزیگنا  الـصا  دوب و  دـنھاوخن  رداق  دنتـسھ ، هتـسباو  یـسایس  ظاحل  زا  هک  ییاھروشک 

گنھرف یاھهناشن  درط  اب  لقتـسم  گنھرف  مھ  نآ  تسا ؛ یگنھرف  لالقتـسا  همھ  زا  رتالاب  یداصتقا و  لالقتـسا  نآ ، یهلابند  هک  دراد  دوجو  یـسایس  یدازآ  لالقتـسا و 

. میرذگیم العف  هک  تسا  یدایز  یاھثحب  اھفرح و  هراب ، نیا  رد  هعماج . زا  یبرغ  دساف  طحنم و 

١٣۶٨/٠٩/١۵ /  ( مالسلا اھیلع   ) بنیز ترضح  دالیم  تبسانمهب  ناراکددم  ناراتسرپ و  زا  ىعمج  مدرم و  فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

تلم کی  لالقتسا  هک  دننادب  تفرعم  ملع و  داوس و  زا  رادروخرب  گنھرف و  اب  یاھرشق  اصوصخم  روشک و  مدرم  یهمھ  هک  تسا  نیا  منک ، حرطم  منادیم  مزال  هک  ار  یبلطم 

اما دـسرب ، لماک  ییاـفکدوخ  هب  مھ  یداـصتقا  ظاـحل  زا  دـشابن و  گرزب  یاھتردـق  ریثاـت  تحت  یـسایس  ظاـحل  زا  تلم ، کـی  رگا  دوشیمن . نیماـت  یگنھرف  لالقتـسا  اـب  زج 

. دنک لالقتسا  یاعدا  دناوتیمن  تلم  نیا  دنکب ، دشر  دشاب و  هتشاد  جاور  تلم  نیا  نایم  رد  ناگناگیب  نانمشد و  یاھرواب  دیاقع و  قالخا و  گنھرف و 

هانگیب و یاھناسنا  یارب  ار  تفرعم  قالخا و  تساخرب و  تسشن و  یگدنز و  تیفیک  ششوپ و  سابل و  یگنوگچ  اھنآ  هک  تسا  ییهدع  تسد  گنھرف  یهتشررس  ایند ، رد 

نیا دنک ، ظفح  ناگناگیب  یهتخادرپ  هتخاس و  ىگنھرف  مومـسم  جوم  تیارـس  زا  ار  دوخ  دناوتب  یتلم  رگا  دننکیم . قشمرـس  نییعت  دـننزیم و  مقر  ملاع  رـساترس  رد  ربخیب 

یاھــشالت هـک  تـسا  یتـلم  تـسا ؛ ریــسا  هتــسباو و  یتـلم  تـلم ، نـیا  دریگب ، رارق  هناـگیب  گـنھرف  یهـبلغ  ریثاـت  تـحت  دــناوتن و  رگا  اـما  دوـب ؛ دــھاوخ  لقتــسم  تـلم 

. دنراد رایتخا  تسد و  رد  ار  گنھرف  یهتشررس  هک  دوب  دھاوخ  یناسک  ریثات  تحت  زین  وا  یداصتقا  یسایس و  یهنابلطلالقتسا 

حطـس رد  یناھج  رابکتـسا  گنھرف  شرتسگ  گرزب و  نادنمتردق  بولطم  گنھرف  شرتسگ  یارب  ملاع ، رـساترس  رد  هلجم  همانزور و  اھدـص  ویدار و  هاگتـسیا  اھدـص  زورما ،

هب دـنک ، ضقن  ار  نانآ  یـسایس  یاھمیمـصت  هک  یـسک  هب  تبـسن  وا  اب  اھنآ  ىنمـشد  درک ، تفلاخم  گنھرف  نیا  اب  یـسک  رگا  دوشیم و  رـشتنم  یگتفھ  هنازور و  اـھتلم ،

. تسا یرتهدننک  نییعت  رتقیمع و  ریثات  گنھرف ، ریثات  هک  دننادیم  نوچ  تسا ؛ رتشیب  بتارم 

نارھت  / ١٣۶٩/٠١/١٠ یهعمج  زامن  یاھهبطخ 

، لماک لالقتـسا  نیا  دـنکیم . نیمات  نیمـضت و  ار  دوخ  تیعبات  تحت  تلم  لماک  لالقتـسا  یمالـسا ، یروھمج  تموکح  هک  تفگ  درک و  تفلاخم  مالعا  دوب و  فلاخم  مالـسا 

دوجو هب  اھتردق  زا  لقتسم  ار  یتموکح  هک  درکن  افتکا  نیا  هب  یمالسا ، یروھمج  ینعی  تسا . یگنھرف  لالقتـسا  همھ ، زا  رتالاب  یداصتقا و  یـسایس و  لالقتـسا  لماش 

یتموکح ینعی  دـننک ؛ لقتـسم  ار  ناشدوخ  یـسایس  ماظن  هک  تسا  نیمھ  اھنآ  لالقتـسا  لوا  مدـق  دنـسریم ، لالقتـسا  هب  هک  ییاھروشک  تسا . لوا  مدـق  نیا  درواـیب ؛

رتلکشم و یسایس  لالقتـسا  زا  یداصتقا ، لالقتـسا  دنکب . تکرح  یداصتقا  لالقتـسا  تھج  رد  هک  درکن  افتکا  مھ  نیا  هب  دنروآ . دوجو  هب  هناگیب  یاھتردق  ذوفن  زا  لقتـسم 

. تسا رتبایرید 

نارھت  / ١٣۶٩/٠١/١٠ یهعمج  زامن  یاھهبطخ 

منک ضرع  نم  ار  هتکن  نیا  تفر . دھاوخن  یبرغ  دساف  لذتبم و  گنھرف  راب  ریز  هک  داد  ناشن  لوا  زا  یمالـسا ، یروھمج  دوب . یگنھرف  لالقتـسا  رتمھم ، اھنیا  یهمھ  زا  اما 

نابز و رتالاب ، یهلحرم  رد  و  ار ، دوخ  تاداع  بادآ و  موسر و  تاداـقتعا و  اـھرواب و  گـنھرف و  دـناوتب  یتلم  رگا  ینعی  تسا . یگنھرف  یهطلـس  اھتردـق ، یعقاو  یهطلـس  هک 

هتـشذگ لاـس  تسیود  نیا  زا  ییهرود  رد  هک  یراـک  تسا ؛ یقیقح  یهطلـس  کـی  وا ، یهطلـس  تـسا و  طلـسم  تـلم  نآ  رب  دـھدب ، ذوـفن  یرگید  تـلم  رد  ار  شیوـخ  طـخ 

یگدـنز یاھـشور  گنھرف و  طـخ و  ناـبز و  ینعی  دـنداد ؛ ماـجنا  اـھییاکیرما  رخاوا  نیا  رد  و  دـندرک ، اھیـسیلگنا  رگید  یهرود  کـی  رد  و  دـندرک ، رگید  یاـھروشک  اـب  اـھیوسنارف 

هناگیب یاھتردـق  هچنانچ  اما  دـشابن ، اھتردـق  هب  یهتـسباو  دـشاب و  لقتـسم  مھ  یداـصتقا  ظاـحل  زا  یروشک  رگا  دـندرک . رداـص  دنتـسناوت ، هک  یروشک  رھ  هب  ار  ناـشدوخ 

. دنطلسم نآ  رب  دنھدب ، ذوفن  روشک  نیا  رد  ار  ناشدوخ  گنھرف  دنناوتب 

یگدـنز هک  ییاھزیچ  ام و  تاداقتعا  اھرواب و  ینعی  گـنھرف ، تسا . مکاـح  امـش  نم و  یگدـنز  رب  هک  یبادآ  موسر و  نیمھ  ینعی  گـنھرف ، تساوھ . بآ و  لـثم  گـنھرف ،

. میراد یمالسا  لقتسم  گنھرف  ام  تفگ  درک و  در  ار  یبرغ  گنھرف  یمالسا ، یروھمج  تسورهبور . اھنآ  اب  هعماج  کی  بسک  طیحم  هناخ و  لخاد  یعامتجا و  یصخش و 

رد رگیدکی و  اب  طباور  رد  تموکح ، اب  طباور  رد  ندناوخ ، سرد  رد  ندیشوپ ، سابل  رد  کاروخ ، دروخ و  رد  یدرف ، یگدنز  تیفیک  رد  ترشاعم ، رد  ار  ناناملسم  فیلکت  مالسا ،

. داد ناشن  ار  نیا  لوا  زا  یمالسا ، یروھمج  مینک . دیلقت  اھنآ  زا  میریگب و  دای  اھیبرغ  زا  ار  اھنیا  میھاوخیمن  ام  تسا . هدرک  نیعم  ناشتالماعم 

رد هک  مییوـگیمن  تسا . یلوـمعم  راـک  کـی  اھترـشاعم ، رد  درم  نز و  نـیب  ییهلـصاف  هطـساو و  باـجح و  مدـع  تـسا و  جـیار  راـک  کـی  درم ، نز و  رابودـنبیب  طاـبترا  برغ ، رد 

بیجن بوخ و  نانز  نادرم و  انیقی  نانآ ، نایم  رد  درادن . مھ  تیعقاو  مینزیمن ؛ یتمھت  نینچ  مینکیمن ، ییاعدا  نینچ  هن ، دندساف . نانز  ای  نادرم  یهمھ  یبرغ ، یاھروشک 

زاـجم و حاـبم و  رما  کـی  یـسنج ، تاوھـش  یدازآ  یبرغ ، گـنھرف  رد  تسا . گـنھرف  کـی  اـجنآ  رد  نیا ، تسا . مکاـح  یبرغ  عـماوج  رد  یـسنج  یدازآ  اـما  دنتـسھ ؛ مھ 

. تسا طرشودیقیب 

هک تسا  یزیچ  نیا  دننامیـشپ . هتبلا  دـناهدروآرد و  یروآمرـش  یاھکـش  هب  ار  ناـشدوخ  یگدـنز  دـناهتفر و  شیپ  مھ  یلیخ  اھتمـسق  نیا  رد  یبرغ ، یاـھروشک  زا  یـضعب 

. تسا هدرک  تسرد  لکشم  ناشیارب  اعقاو  دناهدرک و  ریگ  نآ  رد  یبرغ  یاھروشک  ناریدم  نازیرهمانرب و  نارادمتسایس و  نارکفتم و 

یتـح یمالـسا و  یاـھروشک  رد  دوـبن . یداـسف  نینچ  رگید ، یاـھروشک  رد  درک . رداـص  مھ  رگید  یاـھروشک  ماـمت  هب  ار  تداـع  وـخ و  تلـصخ و  نیا  گـنھرف و  نـیا  برغ ،

. دندرک دراو  اھیبرغ  ار  نیا  تشادن ؛ دوجو  یزیچ  نینچ  مھ ، قرش  یمالساریغ  یاھروشک 

نز و نایم  یمالـسا  طباور  باجح و  دوجو  هب  دقتعم  تسین ؛ دقتعم  درم  نز و  رابودـنبیب  طباور  هب  هک  درک  مالعا  لوا  زا  داتـسیا و  دـسافم  نیا  لباقم  رد  یمالـسا ، یروھمج 

. تسا یمھم  رایسب  یهلاسم  نیا  دننکیم ، هابتشا  هک  یلاح  رد  تسا ؛ ییزج  یعرف و  یهلاسم  کی  نیا  اھیضعب ، رظن  هب  درک . یراشفاپ  مھ  هلاسم  نیا  رب  و  تسا ، درم 

هلاسم نیا  یور  اھنآ  تسا . هلاسم  نیمھ  یمالـسا ، یروھمج  اـب  یبرغ  یاـھتلود  یهنامـصخ  دـیدش و  تفلاـخم  لـلع  نیرتمھم  زا  یکی  هک  منکب  ضرع  نم  اـجنیمھ  رد 

رد درم  نز و  ملاسان  طباور  یهنیمز  رد  یبرغ  رابودـنبیب  گنھرف  هک  دادـیم  هزاجا  دـمآیم و  هاتوک  یرادـقم  هلاسم  کی  نیمھ  رد  یمالـسا ، یروھمج  رگا  دنـساسح . رایـسب 

. تفریم نیب  زا  اضعب  ای  دشیم ، مک  دنراد ، یمالسا  یروھمج  اب  برغ  یسایسریغ  یرادمتسایس و  عماجم  هک  ییاھتفلاخم  زا  یرایسب  دنکب ، ادیپ  ققحت  هعماج 

ام یهیاسمھ  روشک  رد  دـینکیم ! یرابجا  ار  یباجحیب  ارچ  هک  درکن  ضارتعا  ایند  رد  یدـحا  اما  دـندرک ؛ یرابجا  ار  یباجحیب  زور  کی  اـم ، روشک  نیمھ  رد  هک  دـینیبیم  اـمش 

ریخا یاھلاس  نیمھ  رد  ییاھهنومن  هک  دـندادیم -  همادا  ار  مازلا  راـبجا و  نیمھ  هیکرت ، یاـھتلود  زا  یـضعب  یتح  مھ  رخاوا  نیمھ  اـت  دـندرک و  یراـبجا  ار  یباـجحیب  هیکرت ،

! دنکیمن ضارتعا  درکن و  ضارتعا  ایند  رد  سکچیھ  اما  دش -  هدید 

ینعی تسا -  تیمھا  زیاح  ناشیارب  اـھناسنا  یارآ  رـشب و  قوقح  لـیاسم  تاـغیلبت ، اـعدا و  رد  دـننادیم و  هتفرـشیپ  ار  ناـشدوخ  هک  ییاـپورا  یاـھروشک  رد  نیا ، زا  رتـالاب 

نآ رد  دنرامشیم و  زیاج  ار  مازلا  رابجا و  اجنیا  دنورب ! سرادم  هب  دننک و  دمآ  تفر و  یمالسا  باجح  اب  ناملـسم ، رتخد  ای  نز  رفن  دنچ  هک  دندادن  هزاجا  سیلگنا -  هسنارف و 

هب نانز  مازلا  رگا  دنھدیم ! رارق  ضارتعا  دروم  ار  نآ  لفاحم ، نیا  یهمھ  دـنادیم ، یمازلا  هعماج  رد  ار  باجح  هکنیا  رطاخ  هب  یمالـسا  یروھمج  اما  دـننیبیمن ؛ یبیع  داریا و 

برغ اما  دوشب ؛ هدید  رظن  کی  اب  ودنیا ، هک  تسا  نیا  لقادح  تسا . رتکیدزن  تمالـس  هب  نیا  اریز  تسا ؛ باجح  هب  مازلا  زا  رتشیب  نآ  داریا  دراد ، داریا  ىز  سابل و  زا  یلکش 

. دنکیمن لمع  یروطنیا 

« يگنھرف لالقتسا   » 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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نز و نایم  باجح  ندوبن  یگنھرب و  هک  ییاھتلود  نآ  اما  دھدیم ؛ رارق  داقتنا  دروم  دراد ، یمازلا  لکش  نانز  سابل  نآ ، رد  هک  یروشک  ناونع  هب  ار  یمالسا  یروھمج  برغ ،

هلاسم نیا  یور  اھنیا  تسا . برغ  یهدـش  هتفریذـپ  گنھرف  فالخرب  نیا  هک  تسا  نیمھ  یارب  تسیچ ؟ یارب  نیا  دـھدیمن ! رارق  داقتنا  دروم  ار  اھنآ  دـننکیم ، یمازلا  ار  درم 

. دنساسح تدشب 

یلکلا تابورـشم  روشک ، کـی  رد  رگا  درامـشیم . اـھنآ  بادآ  تاداـع و  رد  اـھتلم و  رد  تبثم  یهتکن  کـی  ناوـنع  هب  ار  نآ  تسا و  ساـسح  یلکلا  تابورـشم  جاور  یور  برغ ،

زاجم و دازآ و  یلکلا  تابورـشم  یروشک  رد  رگا  اما  دنروآیم ؛ باسح  هب  عاجترا  ار  نیا  دنھدیم و  ناشن  تیـساسح  اھیبرغ  تشاد ، تازاجم  نآ  ندرک  فرـصم  دوب و  عونمم 

! دنرامشیم نسحتسم  ار  نیا  دنکب ، جیورت  هکلب  دھدن ، ناشن  یتیساسح  نآ  هب  تبسن  تموکح  دشاب و  جیار 

. درادن یداریا  چیھ  تسا و  زاجم  اھیبرغ  یارب  دشاب ، هتشادن  تافانم  یبرغ  گنھرف  اب  هک  ییاجنآ  ات  یگدنز ، نوگانوگ  یاھشور  هب  مدرم  رابجا  مازلا و 

ناملعم  / ١٣٧٢/٠٢/١۵ نارگراک و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

اھلالقتسا عاونا  همھ  زا  یگنھرف ، لالقتسا  یارب  هزرابم  دراد . لد  نوخ  رایسب  تسا و  تخس  رایسب  نیا ، تسا . یگنھرف » لالقتسا  ، » تسارتتخس همھ  زا  هک  یموس 

ار هنحـص  ینعی  دـنمھفیمن ؛ یـضعب  تسا . تسار  هک  دـنادیم  ادـخ  تسا و  تسار  اـعدا  نیا  دـننزیم . یگنھرف » نوخیبـش   » نانمـشد متفگ  تقو  کـی  نم  تسا . رتتـخس 

! تسھ مھ  ینوخیبش  هچ  و  تسا ، نوخیبش  هک  دمھفیم  دنکیم و  راکهچ  نمشد  هک  تسا  تفتلم  دنیبیم ، ار  هنحص  هک  یسک  دننیبیمن .

ناملعم  / ١٣٧٢/٠٢/١۵ نارگراک و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

اب طاـبترا  یولھپ و  دـساف  هدـناشن  تسد  سوحنم  میژر  اـب  لاـصتا  طاـبترا و  گـنن  تلذ و  زا  ار  دوخ  تسناوت  دـھد ؛ تاـجن  یگتـسباو  تلذ  زا  ار  دوخ  تسناوـت  هک  ناریا  تلم 

، ام ناناوج  نیا  تسا !؟ هرخآلا  ایندلا و  رـسخ  دھن ، ماگ  یگدازآ  هداج  رد  دراذـگب و  شیامن  هب  دوخ  زا  ایند  رد  یدنلبرـس  تماھـش و  تعاجـش و  روطنیا  دـھد و  تاجن  اکیرما 

اتقیقح دیوگیم ، ار  نیا  هک  یـسک  دناهرخآلا ! ایندلا و  رـسخ  ناشدوخ  دناهرخآلا !؟ ایندلا و  رـسخ  ادـخ ، هار  قشاع  نید و  هتخابلد  درم  نز و  نیا  ام ، نموم  یاھهداوناخ  نیا 

شخپ دننزیم و  ار  اھفرح  نیا  مدرمهب  تبسن  تسا . یھلا  باذع  رھق و  کشالب ، مھ  ناشترخآ  تبکن ؛ یایند  ناشایند ، ترخآهن . دنراد ، ایند  هن  تسا . هرخآلا  ایندلا و  رسخ 

لالقتـسا هک  ینمـشد  ناـمھ  راـک  تسیک ؟ راـک  نیا ، دـننک . ضوـع  ار  مدرم  ناـمیا  هکنیا  یارب  دـننک ؛ لزلزتـمار  مدرم  هـکنیا  یارب  دـننکیم ؟ شخپ  هـچ  یارب  دـننکیم . مـھ 

. تسوا ررض  هب  یگنھرف  لالقتسا  تسوا ؛ ررض  هب  یسایس  لالقتسا  تسوا ، ررض  هب  یداصتقا 

ىقرش  / ٠٨/١٣٧٢/٠۵ ناجیابرذآ  ناتسا  نادنمرنھ  ارعش و  ابدا ، عمج  رد  تانایب 

گنھرف دـندرک و  ناریو  ار  نآ  لزلزتـم و  ار  یدوخ  گـنھرف  یاـھهیاپ  اـھنیا  اریز  دوب . رتدـب  تشاد ، دوـجو  راـجاق  نارود  رد  هک  هچنآ  زا  بتارم  هب  هک  دـندرک  یراـک  یوـلھپ  نادـناخ 

دوجو هب  لھاان  درم  ود  نآ  یهلاس  هاجنپ  تنطلس  نارود  رد  مھ  ناتسگنھرف  دنچ  یتح  دنداد . هار  ام  نووش  بلغا  رد  ار  یتادراو  گنھرف  الـصا  دندومن . نیزگیاج  ار  یتادراو 

اما دـندوب ؛ وضع  ناتـسگنھرف  ود  رھ  رد  مھ  یگرزب  یابدا  یگنھرف و  یاـھمدآ  دـننادیم . دنتـسھ ، لـئاسم  نیا  لـھا  هک  یناـسک  تفرگن . اـپ  اـھنآ  زا  مادـک  چـیھ  اـما  دـمآ ؛

. دوبن یدج  ناشیارب  ناریا  لالقتسا  لقتسم و  گنھرف  یموب و  گنھرف  یهلاسم  هک ، رطاخ  نیا  هب  دیسرن . ییاجهب 

شترا  / ٠١/٢٨/١٣٧۵ ناھدنامرف  لنسرپ و  رادید  رد  تانایب 

تفرـشیپ و یارب  مھ  هدـش  هتـشاد  هگنبقع  یملع  ظاحل  زا  یاھروشک  دراد . دوجو  هزیگنا  اـھنآ  یارب  دـناهدرک . طلـسم  اـیند  رب  ار  ناـشدوخ  ملع ، هلیـسو  هب  اـھیبرغ  زورما 

هتـسب ییاھاج  رد  تسین و  زاب  الماک  اھھار  هک  مینکیم  رکـش  ار  ادخ  دشاب . هتـسب  اھھار  هک  تسا  نیا  هزیگنا  داجیا  لماوع  زا  یکی  دننک . داجیا  هزیگنا  دوخ  رد  دیاب  تکرح ،

هب تلم  کی  دوش . هلباقم  یگتسباو  عون  رھ  اب  هک  تسا  نیا  مھم  نامیا . لالقتـسا و  هب  داقتعا  لالقتـسا ، گنھرف  تسا : یگنھرف » لالقتـسا  ، » رتالاب نیا  زا  یلو  تسا .

. درادن یلکشم  چیھ  رگید  دیسر ، هک  هطقن  نیا 

شترا  / ٠١/٢٧/١٣٧۶ نانکراک  ناھدنامرف و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

اب هک  یزیچ  نیا  یسایس ، لالقتسا  نیا  یگنھرف ، لالقتـسا  نیا  ینعی  هچ ؟ ینعی  دیدرگرب ! یللملانیب  هعماج  هب  دییایب  هک  تسا  نیا  یمالـسا  ناریا  هب  تارـضح  هیـصوت 

هک ار  یقحب  یـسایس  عضاوم  دـییایب  ینعی  دـیراذگب . رانک  دـیداد ، تاجن  نارگید  ىورهلاـبند  زا  ار  دوخ  دـیدروآ و  تسد  هب  روشک  نیا  ناـناوج  نیرتھب  نوخ  اـب  ناـتدوخ ، نوخ 

. دیراذگب رانک  دیاهدرک ، باختنا  لقع  نیزاوم  تیاعر  اب  ناتدوخ و  مھف  اب  تسامش و  نامیا  هدیقع و  زا  یشان 

نارھت  / ١٣٧٩/٠٢/٢٣ هعمجزامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

حلاص و تموکح  یمدرم ، تموکح  هلضاف ، قالخا  جاور  رکف ، یدازآ  یگنھرف ، لالقتسا  یداصتقا ، لالقتـسا  یـسایس ، لالقتـسا  نامیا ، نید ، ینعی  مییوگیم ، هک  اھـشزرا 

نیا تسناوت  هک  یزیچ  نآ  نموم . مدرم  نیمھ  راثیا  یراکادـف و  داھج و  نامیا و  حور  دوب ؟ هچ  اھهتـساوخ  نیا  ققحت  رازبا  اھراک . سار  رد  اوقت  نید و  زا  رادروخرب  یاـھناسنا 

دیدج ماظن  یانب  یهیاپ  میدرک  ضرع  هک  لیبق  نیا  زا  ییاھشزرا  هکنیا  زا  دوب  ترابع  نآ  دوب ؟ هچ  دنک ، راوتسا  تکلمم  نیا  رد  اھنرق  زا  دعب  ار  یمالسا  یانب  نیا  عیفر و  یانب 

لیبس یف  داھج  ضرعم  رد  ار  ناشنادنزرف  دوخ و  ناج  دندرک و  یراکادف  مدرم  اھنیا  یارب  دیآ . دوجو  هب  اھـشزرا  نیا  ساسارب  ملاع  زا  هقطنم  نیا  رد  ینیون  یگدنز  دشاب و 

. دندوب اھشزرا  نیا  لابند  مدرم  دنھاوخیم ؛ هچ  دنتسنادیم  مدرم  دندش . دیھش  مھ  یرایسب  دنداد و  رارق  تداھش  هللا و 

نویزیولت  / ٠٣/٢٣/١٣٨۵ امنیس و  نانادرگراک  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

، دنکب هیکت  شدوخ  گنھرف  هب  دیایب  یتلم  کی  برغ ، ىگنھرف  یهلاس  تسیود  یاقلا  نیا  لباقم  رد  یگنھرف . لالقتـسا  تلم ؛ کی  لالقتـسا  ساسحا  ینعی  یلم  شزرا 

ییاجنآ دوشیم . تیوقت  نیا  هراونـشج  هب  نتفرن  اب  یھاگ  دوشب ، تیوقت  نیا  تسا  نکمم  هراونـشج ، هب  نتفر  اب  یھاـگ  ـالاح  دـینک . تیوقت  ار  نیا  دراد ؛ شزرا  یلیخ  نیا 

. دیورب تین  نیا  اب  دیورب ؛ دیورب ، یللملانیب  یاھهراونشج  هب  تسا  مزال  هک  ییاجنآ  دیورن ؛ دیورن ، تسا  مزال  هک 

ناوج  / ٢۵/٠۶/١٣٨۵ ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

طـساوا زا  تسا . هدـش  عورـش  روشک  رد  یگنھرف  لالقتـسا  نیا  دـندرک . هراشا  ناتـسود  زا  یـضعب  هک  تسا  یگنھرف » لالقتـسا   » یهلئـسم یهنیمز  رد  رگید  یهتکن  کی 

دیـسر جوا  هب  یولھپ  تموکح  نارود  رد  درک ؛ ادیپ  تدش  زورهبزور  لماوع  نیا  تشاد و  مھ  یایعیبط  لماوع  هتبلا  دش ؛ ادیپ  ام  رد  یگدزهناگیب  یگتفیرف و  کی  راجاق ، نارود 

ار گنھرف  ملع و  یاھنادیم  رد  روضح  یهضرع  یناریا  دـناوتیمن ،»  » یناریا هکنیا  لثم  دـندرک : یراذـگهیاپ  روشک  رد  ار  یکانرطخ  رایـسب  یگنھرف  یاھهیاپ  اھنآ ، ساسا  رب  و 

ار نارود  نآ  اھامش  داتفا . قافتا  روشک  نیا  رد  هک  دوب  ییاھزیچ  اھنیا  ام ؛ یملع  یخیرات و  دنمشزرا  ثیراوم  یگنھرف و  یهتـشذگ  یهمھ  هب  تبـسن  یفنم  هاگن  و  درادن ؛

اتقیقح دوب . هچ  هک  میدـید  میدرک و  کرد  ار  اـھنارود  نآ  مراد ، ینـس  فـالتخا  نرق  مین  دودـح  رد  دـیاش  اھامـش  رثکا  اـب  هک  هدـنب  میدـش ، گرزب  نارود  نآ  رد  هک  اـم  دـیدیدن .

رب اـقیقد  یناریا ، تاراـختفا  یهنیمز  رد  دوب . یروطنیا  دوب ؛ یناریا  زیچ  رھ  رب  یبرغ  زیچ  رھ  قلطم  حـیجرت  گـنھرف  دوب ؛ میناوـتیمن »  » گـنھرف دـشیم ، جـیورت  هک  یگنھرف 

یخرب دندوب ؛ هدرک  یحارط  ار  اھنآ  برغ ، رادمتسایس  ناحارط  هک  هنابلطتردق -  یرامعتـسا و  لیالد  اب  تساوخیم -  یلیالد  هب  ار  اھنآ  برغ  هک  دشیم  هیکت  ییاھزیچ  یور 

. دوب روطنیا  هتشذگ  یدامتم  یاھلاس  ریغالو . تفرگیم  رارق  روشک  یهدننکهرادا  یاھھاگتسد  هجوت  دروم  طاقن  نیمھ  دندرکیم ؛ هتسجرب  ام  روشک  رد  ار  طاقن 

رارق ام  راعـش  ار  میناوتیم » ام   » داد و ناشن  ام  هب  ار  نامدوخ  یاھییاناوت  درک ، نامدوخ  تیوھ  هجوتم  درک ، رادـیب  ار  اھام  داد ، ناـکت  ار  مدرم  نیا  یاھنادـجو  یهمھ  بـالقنا ،

« يگنھرف لالقتسا   » 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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رتشیب یگنھرف  یروابدوخ  تسا و  تفرـشیپ  لاـح  رد  زورهبزور  روشک ، نیا  رد  یگنھرف  لالقتـسا  زورما  اذـل  میناوتیم . هلب ، میدـید  میدرک ؛ هبرجت  میدـش و  دراو  مھ  اـم  داد .

لالقتسا یگنھرف و  یانغتسا  یهیحور  نیا  اب  دینکیم  هدھاشم  هک  ار  یتکرح  رھ  دینک و  هجوت  نیا  هب  اھناوج  امش  دوشب و  راک  نیا  هک  تسا  نیمھ  مھ  ام  رارـصا  دوشیم .

. تسا هدش  تیادھ  هک  دینادب  دینک و  هاگن  نآ  هب  ینیبدب  مشچ  اب  دراد ، هضراعم  یگنھرف 

ارعش  / ١۴/١٣٨٨/٠۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ناحتما مھ  ام  هدرک . توعد  ینارون  طاقن  نیا  تمس  هب  شھج  زاورپ و  تکرح و  هب  ار  ام  هداد و  رارق  ام  رس  یالاب  ار  ینامرآ  ناشخرد  یاھهراتـس  زا  یاهعومجم  کی  بالقنا 

نیا تمـس  هب  تلم  نیا  یتـقو  میدـید  دـش و  هدـید  شزراـب  یاـھهنومن  سدـقم  عاـفد  یهرود  رد  هتبلا  تسا . نکمم  زاورپ  نیا  میدـید  مـینک ؛ زاورپ  میناوـتیم  میدـید  مـیدرک ،

قالخا تمـس  هب  میورب ، دیاب  تلادع  تمـس  هب  مینک : تکرح  دیاب  ام  تسام ؛ رـس  یالاب  زونھ  اھنامرآ  نیا  زا  یرایـسب  اما  دنکب ؛ تکرح  بوخ  دناوتیم  دیاشگب ، رپ  اھنامرآ 

تیوھ یقیقح  یبایزاب  تمس  هب  میورب ، دیاب  تسا -  رتراوشد  رتقیمع و  همھ  زا  هک  یگنھرف  لالقتـسا  لماش  هملک -  یقیقح  یانعم  هب  لالقتـسا  تمـس  هب  میورب ، دیاب 

. میورب دیاب  نامدوخ  یناریا  یمالسا -

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

یقالخادب یانعم  هب  لالقتسا  دتسیاب . نآ  لباقم  رد  دنک و  هلباقم  نآ  اب  دسانشب ، ار  رگهلخادم  یروشک  کی  ینعی  لالقتـسا  دیمھف ؛ دوشیم  اجنیا  ار  لالقتـسا  یهلئـسم 

ار تلم  کی  فرـش  تیثیح و  دھاوخیم  دھدب ، روتـسد  دھاوخیم  دنک ، هلخادـم  دـھاوخیم  هک  تسا  یتردـق  نآ  اب  یهلباقم  یانعم  هب  لالقتـسا  تسین ؛ ایند  یهمھ  اب  ندرک 

رد لالقتسا  سح  زا  هک  دنتسھ  اھنآ  رگهلخادم ؛ یاھتردق  یجراخ ، یاھتردق  تسیک ؟ تلم  کی  لالقتـسا  نمـشد  تسا . لالقتـسا  یانعم  نیا  دنک ؛ جرخ  دوخ  عفانم  یارب 

هب اھنیا  یتاغیلبت  یاھهاگتسد  اذل  دننک ، فیعـضت  تلم ، ناورـشیپ  رد  ناربھر و  رد  ناورھر و  رد  تلم ، رد  ار  سح  نیا  دننکیم  یعـس  دنـسارھیم و  دنراد ، همھاو  روشک  کی 

تفرـشیپ اب  اھروشک  یداصتقا  یگنھرف و  لالقتـسا  ای  اھروشک  یـسایس  لالقتـسا  هک  دننکیم  غیلبت  روجنیا  دننک ؛ نادرگور  لالقتـسا  زا  ار  اھتلم  هکنیا  یارب  دنتفایم  راک 

، هنافوسلیف یاھفرح  ناونعهب  رکف ، یاھقاتا  ناونعهب  ایند  رد  دنونـشیم ؛ دنراد ، ییانـشآ  یناھج  تاغیلبت  اب  هک  یناسک  نآ  ار ، اھفرح  نیا  دیونـشیم  دراد . تافانم  اھروشک 

رد دـھاوخب  رگا  یروشک  کی  هک  دـننکیم ، رـشتنم  اھنآ  فرط  زا  ار  اھفرح  نیمھ  ام -  روشک  لخاد  هلمج  زا  اھروشک -  لـخاد  رد  مھ  یناـسک  دـننکیم ، شخپ  ار  بلاـطم  نیا 

دزاسیمن مھ  اب  الاو  دنک ؛ مک  دوخ  رد  ار  لالقتسا  هب  لیم  دھاکب ، ورف  یھاوخلالقتـسا  لیم  زا  هکنیا  زج  درادن  یاهراچ  دریگب ، رارق  ایند  یهتفرـشیپ  یاھروشک  یهعومجم 

فرح فرح  نیا  بخ ، دریگب . رارق  مھ  یناھج  تفرشیپ  یهموظنم  وزج  لاح  نیع  رد  و  دنکب ، هیکت  دوخ  عفانم  یور  رب  افرص  دھاوخب  دشاب ، لقتسم  دھاوخب  یروشک  کی  هک 

رد تلاخد  اب  دنناوتب  اھروشک ، لخاد  رد  هک  تسا  نیا  رگهلخادم  نادنمتردق  فدھ  دیما و  دنفلاخم . اھروشک  لالقتـسا  اب  هک  تسا  یناسک  یهتخادرپوهتخاس  طلغ و  الماک 

امک دننک ؛ تلاخد  هک ] تسا [  نیا  رب  ناشرارـصا  درادن ؛ ناشیارب  یتیمھا  دش ، مھ  لامیاپ  تفر و  نیب  زا  اھتلم  نآ  عفانم  رگا  دننک ؛ نیمات  ار  ناشدوخ  عفانم  اھروشک  روما 

. دوب نیمھ  مھ ] توغاط [  میژر  رد  هکنیا 

یقرش  / ١٣٩٢/١١/٢٨ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

میلاعت هب  لمع  رد  ار  روشک  تداعـس  اـم  میتسھ ؛ مالـسا  لاـبند  اـم  میتسھ ؛ روشک  نوگاـنوگ  ثداوح  رد  یمدرم  روضح  لاـبند  اـم  میتسھ ؛ یعاـمتجا  تلادـع  لاـبند  اـم 

. میتسھ نامدوخ  یناریا  یمالسا و  لیصا  گنھرف  ناگناگیب و  هب  هتسباو  ریغ  گنھرف  لابند  میتسھ ؛ لقتسم  داصتقا  لابند  ام  مینادیم ؛ یمالسا 

امیس  / ١٣٩٣/٠٨/١٧ ادص و  نامزاس  تسایر  هب  زارفارس  دمحم  یاقآ  باصتنا 

« یبالقنا طاشن  یونعم و  جاھتبا  یلم و  مزع  . » تسا یمالسا  ناریا  بالقنا  تیوھ  یگنھرف و  لالقتسا  یاقترا  ظفح و  ینونک ، عطقم  رد  یلم  هناسر  یخیرات  تیلوئسم 

لیخ ینید و  بان  رکف  دیلوت  یاھهمـشچرس  اب  دـنویپ  دـنمزاین  یمومع و  یهدرتسگ  قیمع و  تفرعم  یھاگآ و  ورگ  رد  یمالـسا ، ماظن  دـنلب  فادـھا  ریـسم  رد  هعماج  داحآ 

. تسا یمالسا  بالقنا  یهزیگنارپ  هتخیھرف و  ناگتسبلد 

یروانف  / ٠٨/٢٠/١٣٩۴ ملع و  یاھکراپ  دشر و  زکارم  اھهاگشھوژپ ، اھهاگشناد ، یاسور  رادید  رد  تانایب 

هب دـیاب  یگنھرف ، راک  رد  دوشیم  تیبرت  هک  یناوج  یداـصتقا ؛ لالقتـسا  یگنھرف ، لالقتـسا  یـسایس ، لالقتـسا  یرکف ، لالقتـسا  لالقتـسا ؛ هب  دـقتعم  یدارفا ] تیبرت  ]

نیا یگنھرف  راک  هیحور . شوخ  نیبشوخ ، یمالسا ، گنھرف  هب  نموم  ماظن ، بالقنا و  ینابم  هب  نموم  شروشک ؛ لالقتـسا  هب  دشاب  هتـشاد  داقتعا  هملک  یعقاو  یانعم 

. دھاوخیم یزیرهمانرب  نیا  تسا . یتخس  راک  یلیخ  تسین ؛ یناسآ  راک  نیا  بخ ، تسا .

روشک  / ٠١/٢۴/١٣٩۵ نالوئسم  زا  یعمج  هنادیع  رادید  رد  تانایب 

. تاطابترا شیازفا  هب  منکیم  قیوشت  امیاد  ار  یتلود  نیلوئـسم  مھ  نـالا  متـسھ . مھ  نـالا  مدوب ، تاـطابترا  روجنیا  قوشم  لوا  زا  هکلب  مرادـن  هک  تفلاـخم  چـیھ  هدـنب 

دیاب اھنیا  میراد ، یناوت  هچ  وا  یهزیگنا  لباقم  رد  ام  دراد ؟ یاهزیگنا  هچ  میریگب  طابترا  وا  اب  میھاوخیم  هک  یـسک  نآ  یـسک ؟ هچ  اب  طابترا  یـسک ؟ هچ  اب  تاطابترا  اـھتنم 

داصتقا زا  ریغ  شدوخ  تیوھ  تیھام و  رد  رابکتسا  اب  یهلباقم  ثحب  تسا . نیا  عقاو  رد  یتمواقم  داصتقا  تسا ، نیا  فرح  دوشیمن . هک  هبـساحم  نودب  دوشب ، هبـساحم 

ثحب ـالاح  اـما  تساـھزیچ . نیمھ  وزج  مھ  مدرک  هیکت  نآ  یور  اـھلاس  هشیمھ  نم  هک  مـھ  یگنھرف  لالقتـسا  تـسین . رگید  یچیھ  ـالاح ، داـصتقا  شخب  رد  یتمواـقم ،

. تسا لوا  یهلاسم  ام  یارب  داصتقا  یهلاسم  اھلاس  نیا  تسا . داصتقا 

نازومآشناد  / ٠٢/٠١/١٣٩۵ یمالسا  یاھنمجنا  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

رابکتسا تسا . رابکتسا  اب  ام  یریگرد  یاھهصرع  زا  یکی  نیا  یگنھرف - لالقتسا  یسایس ، لالقتسا  یداصتقا ، لالقتسا   - تسا روشک  لالقتسا  یهلئسم  هلئـسم  کی 

یاھلکـش هب  هچ  تسا ، متـسیب  نرق  اـت  شاهمادا  مھدزون و  مھدـجھ و  نرق  هب  طوـبرم  هک  رامعتـسا  نارود  رد  هچ  تسا ؛ یزادـناتسد  ناـشتعیبط  ربکتـسم  یاھتردـق  و 

هب اھتلم ، عفانم  هب  یزادناتسد  تسا ؛ یزادـناتسد  ناشفدـھ  دـننکیم . نادـیم  دراو  ونهبون  زورهبزور ، مادـم  دـنراد  نالا  دـندرک و  سیـسات  اھدـعب  هک  یرتنردـم  رتدـیدج و 

، یگنھرف لالقتـسا  هچ   - شدوخ لالقتـسا  زا  و  دنک ، یگداتـسیا  فدھ  نیا  لباقم  رد  دھاوخب  یروشک  کی  رگا  بخ ، تسا . نیا  رابکتـسا  فدھ  ذوفن . هطلـس و  اھروشک و 

. تسا نیا  رابکتسا  اب  ام  یریگرد  یاھنادیم  زا  یکی  دیآیم ؛ دوجو  هب  یریگرد  اعبط  دنک ، عافد  یداصتقا - لالقتسا  هچ  یسایس ، لالقتسا  هچ 

نایگنھرف  / ٠٢/١٣/١٣٩۵ ناملعم و  رادید  رد  تانایب 

اب لقتسم و  تیوھ  زیچ ؛ نیلوا  نیا  میروایب ؛ دوجو  هب  ینید  یلم و  لقتسم  تیوھ  وا  رد  هک  تسا  نیا  میریگب ، رظن  رد  نامدوخ  زومآشناد  یارب  تسا  مزال  هک  یزیچلوا  ام 

، نارگید هب  ( ۴) نوکر یگتـسباو ، دـشاب ؛ لقتـسم  گنھرف  لابند  دـشاب ، لقتـسم  داصتقا  لابند  دـشاب ، لقتـسم  تسایـس  لابند  هک  میروایب  راـب  یروج  ار  ناـمناوج  تزع .

یهملک کی  دـینیبیم  امـش  منکب ! ضرع  امـش  هب  ار  نیا  میبیـسآ ؛ راچد  تھج  نیا  زا  ام  دـنکن . دـشر  هیحور  کی  ناونعهب  وا  دوجو  رد  نارگید  هب  یهیکت  نارگید و  هب  دامتعا 

میقاتـشم و ردقنیا  ام  ارچ  ناج ؟ اقآ  ارچ  بخ  دنربیم . راکهب  ار  هملک  نیا  همھ  اھنیا ، دننام  یاهمامعریغ و  یاهمامع و  کچوک و  گرزب و  اروف  دوشیم ، روشک  دراو  هک  یگنرف 

ام دوخ  یناوج  نارود  هک  تسا  توغاط  نارود  تلاح  نامھ  نیا  دناهتـشاذگ . اـم  یارب  ثرا  هب  هک  تسا  یتلاـح  ناـمھ  نیا  ارچ ؟ میربب ؟ راـکهب  یگنرف  تاریبعت  هک  میاهنـشت 

رتـشیب تاریبـعت  نیا  زا  هکرھ  مینک . هدافتـسا  یگنرف  تاریبـعت  نیا  زا  هک  میدوب  هتـشاذگ  هقباـسم  هناـک  مدوب ، ناوـج  هکیتـقو  نآ  مھ  مدوـخ  نم  تسا ؛ مداـی  هدـنب  تسا .

« يگنھرف لالقتسا   » 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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ناوج رد  یتسیاب  ام  هک  تسا  یزیچ  نیلوا  لقتـسم ، تیوھ  تسا . طلغ  نیا  اھنیا . دـننام  تسا و  رتهاگآ  تسا و  رترکفنـشور  هک  دوب  نیا  یهدـنھدناشن  درکیم ، هدافتـسا 

. میھدب شرورپ  میھدب و  دشر  نامدوخ  ناوجون  رد  نامدوخ ،

١٣٩۵/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمتفھ  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

. تسا همھ  زا  رتمھم  هک   - یگنھرف لالقتسا  یداصتقا ، لالقتسا  یسایس ، لالقتسا  روشک ، یهبناجهمھ  لالقتسا  هب  یدنبیاپ  موس ، صخاش 

١٣٩۵/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمتفھ  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

نیا رد  یگنھرف  لالقتـسا  تسا . رتمھم  اـھنیا  یهمھ  زا  هدـنب  داـقتعا  هب  یگنھرف  لالقتـسا  منکب ؛ ضرع  یگنھرف  یهنیمز  رد  لوا  اـما ] ، ] تسا مـھم  یداـصتقا  لالقتـسا 

زا یگدنز  کبـس  مدرک ؛ تبحـص  لصفم  نیا  زا  لبق  لاس  هس  ود  یگدنز  کبـس  باب  رد  هدنب  مینکب . باختنا  یناریا  یمالـسا -  یگدنز  کبـس  ار ، یگدـنز  کبـس  هک  تسا 

تسرد یگدنز ، کبس  رد  هناگیب  زا  برغ و  زا  دیلقت  دوشیم . لماش  ار  نوگانوگ  لئاسم  یهمھ  ات  یعامتجا  یاھدنویپ  زا  یناسنا ، تسیز  زا  یرھـش ، یگدنز  زا  یرامعم ،

دراو هک  یدـیدج  یاھرازبا  نیا  تاعالطا ، یـسدنھم  یهلئـسم  نیمھ  دـنکیم ؛ راک  دراد  هلئـسم  نیا  یور  رب  هطلـس  ماـظن  زورما  تسا . یگنھرف  لالقتـسا  لـباقم  یهطقن 

، هن مینک ؛ جراخ  نامدوخ  یگدنز  زا  ار  اھرازبا  نیا  میوگب  مھاوخیمن  فرح  نیا  اب  هدنب  روشک . کی  گنھرف  رب  طلـست  یارب  دنتـسھ  ییاھرازبا  همھ  اھنیا  تسا ، هدش  نادیم 

ویدار و دییامرفب  ضرف  الثم  هکنیا  یارب  امش  دیناوتیمن  درک . بلـس  یتسیاب  اھرازبا  نیا  زا  ار  نمـشد  یهطلـس  اما  دنوشب  عقاو  دیفم  دنناوتیم  هک  دنتـسھ  ییاھرازبا  اھنیا 

یتاـعالطا و یاھهاگتـسد  تسا ، روجنیمھ  مھ  یزاـجم  یاـضف  تسا ، روجنیمھ  مھ  تنرتنیا  نمـشد ؛ راـیتخا  رد  دـیھدب  ار  ناـتنویزیولت  ویدار  دیـشاب ، هتـشاد  نویزیولت 

یهطلـس رازبا  تسا ؛ یگنھرف  ذوفن  رازبا  هلیـسو و  تسا ؛ نمـشد  رایتخا  رد  زورما  داد ؛ رارق  نمـشد  رایتخا  رد  دوشیمن  ار  اھنیا  تسا ، روجنیمھ  مھ  یتاعالطا  یاھرازبا 

. تسا نمشد  یگنھرف 

نآرق  / ٠٢/٠٧/١٣٩۶ یللملانیب  تاقباسم  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

ینعی ادخ . هب  نامیا  توغاط و  هب  رفک  تسا ؛ لصا  کی  نیا  تسا ، یتفرعم  کی  نیا  اھل ؛ ماصفناال  ٰیقثولا  هورعلاب  کسمتسا  دقف  اب  نموی  توغاطلاب و  رفکی  نمف  دومرف :

وا هب  دیاب  تسا ، ذوفن هللا  یهقطنم  تمسق  کی  دیزرو ؛ رفک  نآ  هب  دیاب  تسا ، توغاط  ذوفن  یهقطنم  تمسق  کی  تمسق : ود  هب  مینکیم  میسقت  ار  دوجو  ملاع  یهمھ  ام 

نیا میگنجب ؛ تسا  رفک  تیوھ  رد  هک  یـسک  رھ  اـب  یتسیاـب  مئاد  اـم  هک  تسین  نیا  یاـنعم  هب  نیا  رفک . تیوھ  لـباقم  رد  یناـمیا  تیوھ  درک ؛ رواـب  ار  وا  دـیاب  دروآ ، ناـمیا 

تیوھ یدنبزرم  ینامیا و  تیوھ  لالقتـسا  شیانعم  نیا  تسین ؛ مھ  تامولعم  لدابت  مدع ]  ] شیانعم نیا  تسین ؛ مھ  طابترا  مدـع  شیانعم  نیا  تسین ؛ هلتاقم  شیانعم 

. دنک تکرح  تفرشیپ  هب  ور  دنک ، لیمکت  دراد ، هگن  دنک ، ظفح  ار  شدوخ  رفک ، تیوھ  توغاط و  تیوھ  لباقم  رد  دناوتب  ناسنا ]  ] ات تسا  ینامیا 

اھیراتفرگ تسا ؛ وا  رب  یبرغ  تسایـس  طلـست  رد  تسا ، وا  رب  یبرغ  داـصتقا  طلـست  رد  تسا ، وا  رب  یبرغ  گـنھرف  طلـست  رد  تسیچ ؟ رد  یمالـسا  تما  یراـتفرگ  زورما 

دیاش دـنریگیم ، مھ  هزور  دـنناوخیم ، مھ  زامن  دنناملـسم ، مدرم  هلب ، درادـن ؛ دوجو  یمالـسا  تیوھ  مان  هب  یزیچ  یمالـسا  یاـھروشک  زا  یرایـسب  رد  زورما  تسا . اـھنیا 

. درادن دوجو  توغاط  تقیقح  رفک و  تقیقح  لباقم  رد  یهتفرگ  رارق  یتقیقح  کی  یتیـصخش ، کی  ینعی  درادن ؛ یمالـسا  تیوھ  هعماج ، یهعومجم  اما  دنھدیم  مھ  تاکز 

تلاخد ناشیعامتجا  طباور  رد  دننکیم ، تلاخد  ناشداصتقا  رد  دننکیم ، تلاخد  ناشیاھرواب  رد  دننکیم ، تلاخد  اھنیا  گنھرف  رد  دننکیم ؛ تلاخد  اھنآ  دینیبیم  امـش  اذـل 

دوجو هب  اوعد  درادـن ، دوجو  یدـحاو  تیوھ  یمالـسا  تما  یمالـسا و  عمتجم  نورد  نوـچ  هک  دوـشیم  نیا  هجیتـن  تقونآ  دـنریگیم . تشم  رد  ار  ناشیاھتـسایس  دـننکیم ،

. دوشیم یروج ] ] نیا دیآیم ؛ دوجو  هب  مھافت  مدع  دیآیم ، دوجو  هب  رفانت  دیآیم ، دوجو  هب  گنج  دیآیم ،

نایوجشناد  / ٠٣/١٧/١٣٩۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هک یمان  رھ  تحت  دـنمیظع ؛ یهزرابم  نیا  هب  دـقتعم  دنایمالـسا ، ماظن  هب  دـقتعم  دـننید ، هب  دـقتعم  دـنبالقنا ، هب  دـقتعم  یماـن ، رھ  تحت  هک  میوگیم  ار  ییاھلکـشت  نم 

. تسا اھنآ  هب  مباطخ  دنکیمن ؛ قرف  دنتسھ 

...

: دینکن شومارف  ار  یلصا  یاھهژاودیلک  نیا  تسھ ، یلصا  یهژاودیلک  دنچ  یدعب . یهیصوت 

...

لالقتـسا یهلئـسم  نیا  تسا ؛ لـیبق  نیمھ  زا  دنس ٢٠٣٠ - یهیـضق  نیا   - یهلئـسم ٢٠٣٠ نیمھ  ـالاح  تسا . مھم  یلیخ  متفگ ، نم  هـک  مـھ  لالقتـسا »  » یهلئـسم - 

، دنس نیا  رد  مینک  ضرف  تسین . اھنیا  رـس  ثحب  هن ، میرادن ؛ لوبق  ار  شزیچنالف  میاهتفگ  ای  میاهداد  ظفحت  ام  مینک  ضرف  الثم  اقآ ، دنیوگیم  دنیآیم  اھیـضعب  الاح  تسا .

ام یاھـشرازگ  هن ، میاهتفرگن ؛ تسرد  شرازگ  ام  دننکیم  لایخ  هک  ییاھنآ  دراد ؛ دوجو  هتبلا  هک   - دشاب هتـشادن  دوجو  دشاب  مالـسا  اب  فلاخم  هک  مھ  ینیب  حـضاو  زیچچـیھ 

فالخ دینک  ضرف  الثم  نیا  دییوگیم  امش  تسا . نیا  نم  فرح  دوشب ؛ هتشون  روشک  نوریب  دیابن  روشک  یشزومآ  ماظن  هک  تسا  نیا  نم  فرح  تسا - یتسرد  یاھـشرازگ 

ای وکـسنوی  رد  رفن  راھچ  ار  ام  یـشزومآ  ماظن  دـنگرزب . تلم  کی  اجنیا  تسا ، یمالـسا  یروھمج  اجنیا  تسا ، ناریا  اجنیا  دـشاب ، هتـشادن  ای  دـشاب  هتـشاد  درادـن ؛ مالـسا 

. تسا اھاجنیا  ات  شداعبا  لالقتسا  تسا . لالقتسا  یهلئسم  نامھ  نیا  ارچ ؟ دنسیونب ؟ دننیشنب  اجنالف  ای  للم  نامزاس 

...

هدافتسا ماما  تانایب  زا  دننک . نییبت  تسرد  ار  یلـصا  یـساسا و  یاھهژاودیلک  نیا  هک  تسا  نیا  ییوجـشناد  یاھلکـشت  هب  نم  یهیـصوت  ینعی  دینک . نییبت  دیاب  ار  اھنیا 

. اھنیا دننام  دینک و 

یربھر  / ٣٠/٠۶/١٣٩۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

ینعی هچ ؟ ینعی  یبرغ » هن  . » تردق توق و  لامک  اب  دراد  دوجو  برغ  یلو ] ، ] درادن دوجو  قرش  زورما  دوب ؛ یبرغ » هن  یقرش ، هن   » بالقنا بالقنا ، نیا  مھم  نیوانع  زا  یکی 

رد برغ ؛ طحنم  گنھرف  اـب  یگتخیمآ  زا  ار  گـنھرف  ار و  روشک  مینک  یزاـسهدولاپ  میـشابن ، یبرغ  گـنھرف  یاریذـپ  میـشابن ، برغ  ریثاـت  تحت  میـشابن ، برغ  بوذـجم  اـم 

مھ یقرـش » هن   » یانعم هتبلا ] [ ؛ نیا ینعی  یبرغ » هن  . » میـشابن برغ  هب  تبـسن  داقنم  عیطم و  میـشابن ، برغ  هب  قحلم  میـشابن ، برغ  ریثات  تحت  یـسایس  یهنیمز 

کی دنراد ، یتسایس  کی  دنراد ، یگنھرف  کی  ییاپورا  یاھتلود  بخ ] [ ؛ تسا اپورا  تسا ، اکیرمآ  تسا ؟ اجک  برغ ، تسین . یقرـش  کولب ]  ] رگید زورما  نکل  تسا ، نیمھ 

کی نیا  میھدـب ؛ تاـجن  برغ  تساوخ  دروم  ریـسم  رد  میتـفیب  هکنیا  زا  ار  ناـمدوخ  میراد  هفیظو  یمالـسا  یروھمج  ناوـنعهب  اـم  و  دـنراد ؛ ینـالک  ینـالوط و  هار  یهشقن 

. تسا هفیظو 

شترا  / ١١/١٩/١٣٩۶ ییاوھ  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

دیشخب و ققحت  درک و  داھنشیپ  ار  یعامتجا  یـسایس و  ماظن  یمالـسا ، بالقنا  درک . میـسرت  دوخ  یارب  یایلوصا  یاھتـسایس  کی  یمالـسا ، بالقنا  زا  یهدمآرب  ماظن 

- یتینما لالقتسا  یسایس ، لالقتسا  یگنھرف ، لالقتـسا  یداصتقا ، لالقتـسا   - لالقتـسا الثم  دمآ . دوجو  هب  بالقنا  یانبم  رب  ماظن  نیا  یارب  مھ  یلوصا  کی  درک ؛ هدایپ 

یـضعب رد  زونھ  هتبلا  میاهدرک ؛ تفرـشیپ  هنیمز  نیا  رد  مھ  یداـیز  غلاـبم  بخ  تشادـن . دوجو  اـھنیا  زا  مادـکچیھ  بـالقنا ، یزوریپ  زا  لـبق  دوـبن . ـالبق ]  ] هک دوـب  ییاـھنیا  زا 

. تسھ یدازآ  تسھ ، لالقتسا  میراد . راک  اھهنیمز 

« يگنھرف لالقتسا   » 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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مالسلامھیلع  / ١٢/١٧/١٣٩۶ تیبلھا  ناحادم  رادید  رد  تانایب 

ناشدوخ یگنھرف  لالقتسا  ناشدوخ و  یتیوھ  لالقتـسا  باجح ، ظفح  اب  یناریا  ناوناب  زورما  تسا ؛ یناریا  نانز  تسد  رد  نانز  یگنھرف  یتیوھ و  لالقتـسا  مچرپ  زورما 

یراذـگریثات دـشاب ، هتـشاد  لاعف  روضح  یعامتجا  یاھنادـیم  رد  دـناوتیم  نز  دونـشیم . دراد  یدـیدج  نخـس  اـیند  ینعی  دـننکیم ؛ رداـص  اـیند  هب  دـننکیم و  مـالعا  دـنراد  ار 

یهلـصاف درم ، نز و  نایم  زیامت  هجو  فافع و  باجح و  لاحنیعرد  دـنراد ؛ یایراذـگریثات  نینچ  فلتخم  یاھـشخب  رد  ام  روشک  نانز  زورما  دـشاب . هتـشاد  قیمع  یعامتجا 

نز تایـصوصخ  وزج  ندرکن ، ریقحت  ندرواین و  نییاپ  بلطهدایز  هناگیب و  نادرم  ذاذتلا  یهلیـسو  دح  رد  ار  دوخ  نتفرگن ، رارق  نادرم  یهدافتـساوس  ضرعم  رد  درم ، نز و  نایم 

نیا یالعا  دح  رد  یـضعب  بوخ ، رایـسب  دح  رد  دنتـسھ  یناسک  ام  ناوناب  نایم  رد  میراد ، ار  بوچراھچ  نیا  میراد ، ار  وگلا  نیا  هتبلا  ام  تسا . زورما  ناملـسم  نز  یناریا و 

. تسا نیا  یناریا  نز  راک  یانبم  دراد و  دوجو  وگلا  نیا  لاحرھهب ، دنطسوتم ؛ دودح  رد  مھ  یضعب  دننکیم ، یگدنز  دنراد  وگلا 

مالسلامھیلع  / ١٢/١٧/١٣٩۶ تیبلھا  ناحادم  رادید  رد  تانایب 

دنریگیم راک  هب  اھهناسر - ماسقا  عاونا و  زا   - ار هناسر  اھدص  دننکیم ، یدایز  تیلاعف  دننکیم ، جرخ  یدایز  یاھلوپ  منک : هراشا  منک و  رکذ  ار  باجح  یهلئـسم  مھاوخیم  نم 

روشک زا  جراخ  رد  ار  ناشدوخ  اعقاو  ام  نانمـشد  دـننک ؛ یراذـگرثا  ناملـسم ، نز  یگنھرف  لقتـسم  تیوھ  یهطقن  ینعی ] ، ] ساسح یهطقن  نیا  یور  دـنناوتب  هکنیا  یارب 

ار یتنرتنیا  یاھتیاس  نیا  یزاجم و  یاضف  نیا  اھویدار و  نیا  اھنویزیولت و  نیا  دنناوتب  هکنیا  یارب  دوشیم  جرخ  لوپ  ردقچ  الاح  فلتخم ؛ قرط  زا  دنشکیم ؛ راک ] نیا  یارب  ]

ار ناشباجح  نابایخ  رد  دنروخب و  بیرف  رتخد  راھچ  دینک  ضرف  الثم  هک  دوشب  نیا  هرخالاب  شاهجیتن  هک  دوشب ؟ هچ  هک  راب - دص  وگب ، وگب ، نکب ، غیلبت  مادم   - دنزادنیب راک  هب 

؛ تسا میقع  ناششالت  اما ] ، ] دننکیم شالت  دنراد  تسا ، راک  نیا  رس  تشپ  رکف ، همھنیا  تمحز ، همھنیا  جرخ ، همھنیا  دنرادرب .

مالسلامھیلع  / ١٢/١٧/١٣٩۶ تیبلھا  ناحادم  رادید  رد  تانایب 

هعماج رد  ار  یراگنلو  یدازآ ، مان  هب  هک  یناسک  نآ  دـنکیم . نیمات  مھ  ار  ام  یدازآ  دـنکیم ، نیمات  نیمـضت و  ار  ام  لالقتـسا  گنھرف ، نیا  تسا ؛ یھلا  گنھرف  اـم ، گـنھرف 

هک تسا  نیا  یدازآ  تسا ؟ یایدازآ  هچ  نیا  دنکیم ؛ تیادھ  ار  اھنیا  دراد  هک  تسا  یبرغ  گنھرف  دنایبرغ ؛ گنھرف  یهتسبتسد  ریسا  اھنیا  دنتسین ، دازآ  دننکیم ، جیورت 

، نیا تسا ، تمظع  نیا ، تسا ، یدازآ  نیا ، دینکب ؛ لابند  ار  نآ  دیشاب و  هتشاد  ار  ناتدوخ  یمالـسا  یوگلا  ناتدوخ ، نآرق  ناتدوخ ، رکف  ناتدوخ ، نامیا  ناتدوخ ، تین  امش 

. دوشب نیمات  دیاب  نیا  تسا ؛ تیرح 

نایوجشناد  / ١٣٩٧/٠٣/٠٧ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

. دـشخبیم ققحت  هعماج  رد  ار  اھنامرآ  نآ  ار ، الاو  یاھـشزرا  نآ  ار ، گرزب  یاھوزرآ  نآ  جـیردتب  یمئاد ، تروریـص  نیا  هک  دراد  دوجو  یایمئاد  تروریـص  کی  بـالقنا  ریـسم  رد 

. تسین اھنیا  طقف  هتبلا  منکیم ؛ رکذ  ار  گرزب  یاھنامرآ  نیا  زا  دروم  تفھ  شش  نم  تسیچ ؟ گرزب  یاھنامرآ  نیا  الاح  بخ ،

...

یگنھرف یداصتقا و  یـسایس و  لالقتـسا  ینعی   - تشاد دوجو  نیا  هچنانچ  رگا  هک  تلم ؛ کی  یارب ]  ] تسا اھنامرآ  زا  یکی  نیا  یگنھرف ؛ یداـصتقا ، یـسایس ، لالقتـسا 

. تسا لالقتسا  اھوزرآ  زا  یکی  دنک . لمحت  ملاع  ناھاوخهدایز  نایوگروز و  زا  ار  لیمحت  ییوگروز و  هک  دوشیمن  روبجم  تلم  نآ  دراد - یاینالوط  لصف  کی  مادکرھ  هک 

یزنودنا  / ١٣٩٧/٠٨/٢٣ ییایسآاراپ  یاھیزاب  رد  ناریا  یشزرو  ناوراک  ناروآلادم  رادید  رد  تانایب 

زا دوب  ترابع  شاهنومن  کی  ناتدوخ ؛ یاھتلاصا  زا  عافد  یهنیمز  رد  دـیداد  ناشن  امـش  هک  دوب  یـسفنهبدامتعا  دـمآ ، هتـسجرب  یلیخ  نم  مشچ  هب  هک  یرگید  یهتکن  کی 

رد دوب و  هتفرگ  شتـسد  ار  مچرپ  دوب و  هدرک  شرـس  هب  ار  رداچ  هک  یمناخ  نآ  منادـیمن  نم  تسا . شزرااب  یلیخ  دـنداد ؛ ماجنا  رداـچ  اـب  یناوناـب  ار  امـش  نارادمچرپ  هکنیا 

لباقم رد  هنتکی  امـش  ینعی  نیا  تسا ؟ یمیظع  تکرح  تکرح ، نیا  ردقچ  تسا ؟ شزرااب  راک  نیا  ردقچ  هک  درک  هجوت  درکیم ، تکرح  ناوراک  یولج  هیماتتخا  رد  هیحاتتفا ،

اھتسینویھـص و فرط  زا  هک  ییاھتـسایس  موجھ  لباقم  رد  امـش  هک  تسا  نیا  شیانعم  تسا ؛ نیا  شیانعم  دیاهداتـسیا ؛ ایند  نوزفازور  یراـگنلو  یرابودـنبیب و  مجاـھت 

زا ناتدوخ ، نید  زا  ناتدوخ ، رداچ  زا  ناتدوخ ، باجح  زا  دیاهداتـسیا ؛ یقالخا ، داسف  تمـسهب  نز  درم و  ندناشک  رد  دوشیم  جـیورت  دراد  ایند  رد  قالخا  برخم  یاھیناپمک 

مک دنتـسھ  اـھیلیخ  دـھاوخیم . رگج  لد و  یلیخ  دـینکیمن ؛ هظحـالم  چـیھ  دـینکیم و  عاـفد  یناـھج  یللملانیب و  نادـیم  کـی  رد  ـالمع  دـیراد  ناـتدوخ  یمالـسا  فراـعم 

، دننکب تمواقم  رابکتسا  رفک و  یهھبج  نایاپیب  تاعقوت  موجھ  لباقم  رد  دنرادن  ییاناوت  اھیضعب  یللملانیب ، یاھنادیم  نیا  رد  یدراوم  کی  رد  هک  ماهدید  هدنب  دنروآیم ؛

، ناتفراعم زا  ناتنید ، زا  ینعی  دیدرک ، تکرش  هعمج  زامن  رد  دیداد ، لیکشت  تعامج  زامن  تسا . شزرااب  یلیخ  نیا  دیداتـسیا ؛ امـش  دننکیم ؛ ینیـشنبقع  دنروآیم ، مک 

هنامیمـص و نم  دوب . شزرااب  رایـسب  نم  یارب  نیا  دـیدرک ؛ عافد  ناتفافع  باجح و  زا  ناتنید و  زا  و  تسا - ام  یلم  سابل  رداـچ ،  - ناـتیلم ساـبل  زا  ناـتیلم ، یاھـشزرا  زا 

نیا دـینیبب ، دوـب ؛ یگنھرف  ییامنتردـق  نیا  دـندرک . ار  تیاـعر  نیا  هک  ییاـھمناخ  نآ  دوـخ  زا  یـشزرو ، ناوراـک  نیا  ناتـسرپرس  زا  امـش ، یهمھ  زا  مـنکیم  رکـشت  اـقیمع 

یفرط رھ  تسا ؛ اھهدارا  گنج  گنج ، ایند  رد  زورما  دوب . یوق  یهدارا  یهدنھدناشن  دوب ، یگنھرف  لالقتـسا  یهدنھدناشن  نیا  دوب ، یگنھرف  رادـتقا  کی  یهدـنھدناشن 

. دیراد رادتقا  دیراد و  ییاناوت  هک  دیداد  ناشن  اجنیا  امش  تسا ؛ اھنادیم  نیا  زوریپ  وا  دشاب ، هتشاد  یرتشیب  تابث  یرتیوق ، یهدارا  هک 

اھهاگشناد  / ١٣٩٨/٠٣/٠٨ نارگشھوژپ  ناگبخن و  ناداتسا ، زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هک دـتفایم  قافتا  دایز  ینعی  تسین ؛ تسا ، یمالـسا  یروھمج  یمالـسا و  ماظن  رد  راظتنا  دروم  هک  یطیحم  نآ  یگنھرف ، تالکـشم  زا  یخرب  رطاخ  هب  هاگـشناد  طیحم 

هاگـشناد زا  اھهنیمز  نیا  زا  یرایـسب  ای  اھهنیمز  نیا  زا  یلاخ  دوشب و  هاگـشناد  دراو  بوخ  یرکف  یاھهنیمز  اب  یبالقنا ، یاھهنیمز  اب  یبھذـم ، یاھهنیمز  اب  یناوج  کـی 

هک تسا  هدوبن  نیا  یارب  لوا  زا  ام  روشک  رد  هاگـشناد  یـسدنھم  مدرک ، ضرع  هک  روط  نامھ  تسا . ام  یاھهاگـشناد  یهتـشذگ  ثاریم  نیا  دراد ، دوجو  نیا  دوشب ؛ جراـخ 

امـش دراد . نایرج  نایرـس و  زونھ  اـم  یاھهاگـشناد  رد  یداـیز  دودـح  اـت  نیا  هدوب ؛ نیا  سکع  هکلب ]  ] دریگب لکـش  نآ  رد  یگنھرف  یرکف و  لالقتـسا  هب  یگتـسباو  نیدـت و 

. دوشب جیار  نایرج  هاگشناد ، رد  یمالسا  یرکف و  یبالقنا و  نایرج  هک  دینک  یراک  دیاب  یبالقنا  نیدتم و  مرتحم  دیتاسا 

ىمالسا  / ١٣٩٨/٠٨/٢۴ تدحو  سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

یگنھرف لالقتـسا  تھج  رد  دشاب ،]  ] اھتلم اھروشک و  یـسایس  لالقتـسا  تھج  رد  هک  یفرح  رھ  یمادقا ، رھ  یتکرح ، رھ  ینونک ، یایند  رد  زورما  هک  منکیم  ضرع  نم 

رد ملع  جیورت  تھج  رد  دشاب ، یمالسا  تما  رادتقا  تھج  رد  دشاب ، تدحو  تھج  رد  دشاب ، اھتلم  اھروشک و  یداصتقا  دشر  لالقتـسا و  تھج  رد  دشاب ، اھتلم  اھروشک و 

. تسا هنسح  تسا ، حلاص  لمع  تھج  نیا  رد  یتکرح  رھ  دشاب ، مالسا  یایند  یاھناوج  نداد  دشر  تھج  رد  دشاب ، مالسا  یایند 

« يگنھرف لالقتسا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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