
رھشون  / ١٣٧٢/٠٢/١٨ مدرم  رادید  رد  تانایب 

، مدآ نیا  درک ». هدـنز  ار  ام  ماـما  میدوب و  یلومعم  ییاـھمدآ  اـم  : » تفگ نم ، شیپ  دـمآ  مرواـیب ، مھاوخیمن  مسا  نم  هک  اـھروشک ، زا  یکی  رادـیب  هدـنز و  ناناملـسم  ربھر 

مھ زورما  میداد ؟ ماجنا  ار  اھراک  نیا  نردـم ، قوف  یروآنف  مادـک  اب  هتفرـشیپ و  رازبا  مادـک  اب  ام  دـنریگیم . ماھلا  وا  زا  ملاـع ، زا  هطقن  کـی  رد  ناـسنا ، نارازھ  هک  تسا  یمدآ 

یاضف رد  دورب و  یمالـسا  عماوج  قامعا  ات  هک  مھدـیم  مایپ  ملاع  ناناملـسم  هب  مھ  هدـنب  مینکیم . ناـیب  ار  قیاـقح  مھ  اـم  مییوگیم . مھ  اـم  تسا . رارقرب  طاـسب  ناـمھ 

. دچیپب یھلا ، لضف  هب  اھنآ ، یگدنز 

هعمجزامن  / ١٣٧٣/١١/١۴ یاھهبطخ  رد  تانایب 

.« دیاهدرک مادعا  ار  اھنیا  امش  : » دنیوگیم دنھدیم و  هئارا  یتسرھف  دیروایب ،» لاثم  دییوگب و  ار  شلیلد   » مییوگیم یتقو  دوشیم ». عییـضت  ناریا ، رد  رـشب  قوقح  : » دنیوگیم

اج دننک ، ناشمادعا  راب  کی  زا  شیب  دشیم  رگا  تسا و  مک  ناشیارب  مادعا  راب  کی  هک  مادعا  هب  نیموکحم  ینعی  نیفرم . نیئورھ و  نایچقاچاق  دنتـسھ ؟ یناسک  هچ  اھنیا 

»؟ دنکیم رداص  ار  مسیرورت  تسا و  تسیرورت  ناریا  دـییوگیم  لیلد  هچ  هب   » میـسرپیم یتقو  تسا ». تسیرورت  ناریا  : » دـنیوگیم تسا ؟! رـشب  قوقح  ضقن  نیا  ایآ  تشاد .

نانبل نیطـسلف و  رد  ناسنا ، هدـع  کی  هک  تسین  یکـش  نیا  رد  هتبلا  دراد ؟! یطبر  هچ  ناریا  هب  نیا  بوخ ؛ دـننکیم »! هچ  مدرم  نانبل ، نیطـسلف و  رد  دـینیبب  : » دـنیوگیم

نانبل رب  دیدروآ و  ار  لیئارسا  طلغ  یلعج  تلود  نطویب و  یاھتسینویھص  بصاغ ، لیئارسا  امش  ارچ  : » دنیوگیم هدع  نامھ  دنتفرگ . ماھلا  یمالـسا  بالقنا  زا  دندش و  رادیب 

ناریا ار  مسیرورت  حالطـصا  هب  نیا  تسا و  مسیرورت  ینعم  هب  دننک ، عافد  ناشنھیم  زا  یاهدـع  رگا  ایآ  دراد ؟! یطبر  هچ  ناریا  هب  عوضوم ، نیا  دـیدرک »؟ طلـسم  نیطـسلف  و 

؟! تسا هدرک  رداص 

نیطسلف  / ٠٨/٠٨/١٣٧۴ یمالسا  داھج  ربھر  یقاقش  یحتف  رتکد  تداھش  یپ  رد  تیلست  مایپ 

زا نیطسلف ، یهیضق  نیغورد  نایعدم  هک  دش  زاغآ  یماگنھ  رد  دیـشخب ، یاهزات  ناج  نیطـسلف  مولظم  تلم  هب  هک  نیطـسلف  تازرابم  قفا  زا  یمالـسا  دیـشروخ  عولط 

وحم و هب  ار  نیطسلف  نامرآ  هتسنادن  هتسناد و  مالـسا ، زا  نیطـسلف  یهیـضق  ندرک  ادج  اب  دندرکیم و  زیھرپ  تدش  هب  ضحم ، یمالـسا  یهصرع  نآ  رد  مالـسا  مان  ندرب 

ماھلا اب  یقاقـش  یحتف  رتکد  اـم  زیزع  دیھـش  ناـنآ  سار  رد  دنمـشیدنا و  نموم و  صـالخا و  اـب  روشرپ و  ناـناوج  زا  یھورگ  هک  دوب  ماـگنھ  نیا  رد  و  دـندناشکیم . یدوباـن 

رصنع و تسس  نالدروک  مغر  هب  دنتشارفارب و  ار  یمالسا  تازرابم  مچرپ  لحار ، ناشلامیظع  ماما  هب  تدارا  قشع و  زا  راشرس  یلد  اب  ناریا و  یمالـسا  بالقنا  زا  نتفرگ 

اب هـک  ار  نمــشد  دــندیمد و  ینیطــسلف  داـھج  یهدرــسفا  یاـھگر  رد  نوـخ  یبرع ، یهـقطنم  رد  شناگدرپسرــس  اـکیرمآ و  مـغر  هـب  بصاــغ و  مـیژر  مـغر  هـب  هتــسباو و 

. دنتفرگ دوخ  تابرض  ریز  تشادنپیم  هتفای  نایاپ  ار  هنابلطقح  تادھاجم  یلایخ ، شوخ  یشیدناهداس و 

١٣٧٩/٠۶/١٠ /  « تیالو حرط   » یجیسب نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

. متشاد ربخ  ار  روشک  نآ  رد  بالقنا  یایاضق  نم  هتبلا  دوب . هدش  دازآ  نادنز  زا  هزات  دنک ؛ طوقس  یبونج  یاقیرفآ  رد  دیاتراپآ  میژر  هکنیا  زا  لبق  دمآ ؛ اجنیا  الدنام » نوسلن  »

وا دندادیم و  وا  هب  نادنز  رد  ار  ناریا  بالقنا  یایاضق  وا  شناکیدزن  ناتـسود و  هک  مدش  علطم  اجنآ  مدوب ؛ هدرک  اقیرفآ  بونج  قطانم  هب  یرفـس  یروھمج ، تسایر  نامز  رد 

هک یبلطم  رطاخ  هب  ار  وا  نم  دوبن ؛ مھ  وا  صوصخم  نتفرگ  رارق  ریثاتتحت  تدارا و  راھظا  نیا  هتبلا  دوب . هدرک  تدارا  راـھظا  ماـما  هب  تبـسن  نادـنز  لـخاد  زا  دوب و  ریثاـت  تحت 

. اجنیا دمآ  دوب ، هدینـش  بالقنا  هب  عجار  دـندوب . ریثات  تحت  روطنیمھ  هک  دـندوب  ایند  رد  مھ  وا  زا  رتهتـسجرب  رایـسب  یاھتیـصخش  هنرگو  منزیم ؛ لاثم  میوگب ، مھاوخیم 

هک متفگ  وا  هب  درک ، تاقالم  نم  اب  اجنیا  دیـسریمن . ییاج  هب  دـندوب -  هدرک  هزرابم  لاس  لھچ  لاس ، یـس  تازرابم -  همھ  نیا  هک  دوب  یبونج  یاقیرفآ  رد  یروک  هرگ  کی 

نیا زا  اھرھش  یاھنابایخ  یتقو  نم  داقتعا  هب  هفطاع . داقتعا و  یهناوتشپ  اب  حالـس ، ندرب  راک  هب  نودب  اھنت ؛ اھلد و  روضح  یهبرجت  دوب : نیا  ناریا  بالقنا  ماما و  یهبرجت 

اجنامھ وا  دنزیریم . ورف  یـسایس  یاھماظن  یهمھ  تمظع ، نیا  لباقم  رد  تسا -  مزال  نامیا  عون  کی  دیآیمنرب ؛ مھ  یـسکرھ  زا  دـندش -  رپ  نموم  مدرم  روضح  رھظم 

یاھتیصخش زا  یضعب  هک  یروطهب  دش ؛ یھتنم  کافس  راھق و  اتقیقح  میژر  نآ  رییغت  هب  هک  میدینـش  اجنآ  رد  ار  ینابایخ  میظع  یاھتکرح  یکدنا ، زا  دعب  تفایرد . ار  هتکن 

هتفرگ یمالـسا  بالقنا  زا  شماھلا  هک  یتکرح  نیا  اب  رگمتـس ، ملاظ  تسرپداژن  یهلاس  هد  نیدنچ  ماظن  کی  نیاربانب  دننک ! یراکمھ  اھنیا  اب  دندش  روبجم  اجنآ  اھدیفس 

. دوبن لومعم  اھلبق  تسا . دش  لوبقم  رثوم و  یشور  راک ، شور  نیا  ایند  رد  مھ  زورما  تفر . نیب  زا  دوب ، هدش 
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ربخ ار  روشک  نآ  رد  بالقنا  یایاضق  نم  هتبلا  دوب . هدـش  دازآ  نادـنز  زا  هزات  دـنک ؛ طوقـس  یبونج  یاقیرفآ  رد  دـیاتراپآ  میژر  هکنیا  زا  لبق  دـمآ ؛ اـجنیا  ( ٣ « ) الدنام نوسلن  »

وا هب  نادـنز  رد  ار  ناریا  بالقنا  یایاضق  وا  شناـکیدزن  ناتـسود و  هک  مدـش  علطم  اـجنآ  مدوب ؛ هدرک  اـقیرفآ  بونج  قطاـنم  هب  یرفـس  یروھمج ، تساـیر  ناـمز  رد  متـشاد .

رطاخ هب  ار  وا  نم  دوبن ؛ مھ  وا  صوصخم  نتفرگ  رارق  ریثاتتحت  تدارا و  راھظا  نیا  هتبلا  دوب . هدرک  تدارا  راھظا  ماما  هب  تبـسن  نادـنز  لخاد  زا  دوب و  ریثاـت  تحت  وا  دـندادیم و 

دمآ دوب ، هدینـش  بالقنا  هب  عجار  دندوب . ریثات  تحت  روطنیمھ  هک  دندوب  ایند  رد  مھ  وا  زا  رتهتـسجرب  رایـسب  یاھتیـصخش  هنرگو  منزیم ؛ لاثم  میوگب ، مھاوخیم  هک  یبلطم 

وا هب  درک ، تاقالم  نم  اب  اجنیا  دیـسریمن . ییاج  هب  دـندوب -  هدرک  هزرابم  لاس  لـھچ  لاـس ، یـس  تازراـبم -  همھ  نیا  هک  دوب  یبونج  یاـقیرفآ  رد  یروک  هرگ  کـی  اـجنیا .

یاھنابایخ یتقو  نم  داقتعا  هب  هفطاع . داـقتعا و  یهناوتـشپ  اـب  حالـس ، ندرب  راـک  هب  نودـب  اـھنت ؛ اـھلد و  روضح  یهبرجت  دوب : نیا  ناریا  بـالقنا  ماـما و  یهبرجت  هک  متفگ 

. دنزیریم ورف  یسایس  یاھماظن  یهمھ  تمظع ، نیا  لباقم  رد  تسا -  مزال  نامیا  عون  کی  دیآیمنرب ؛ مھ  یسکرھ  زا  دندش -  رپ  نموم  مدرم  روضح  رھظم  نیا  زا  اھرھش 

زا یـضعب  هک  یروطهب  دش ؛ یھتنم  کافـس  راھق و  اتقیقح  میژر  نآ  رییغت  هب  هک  میدینـش  اجنآ  رد  ار  ینابایخ  میظع  یاھتکرح  یکدنا ، زا  دـعب  تفایرد . ار  هتکن  اجنامھ  وا 

بالقنا زا  شماھلا  هک  یتکرح  نیا  اب  رگمتـس ، ملاظ  تسرپداژن  یهلاس  هد  نیدـنچ  ماظن  کی  نیاربانب  دـننک ! یراکمھ  اھنیا  اب  دـندش  روبجم  اـجنآ  اھدیفـس  یاھتیـصخش 

. دوبن لومعم  اھلبق  تسا . دش  لوبقم  رثوم و  یشور  راک ، شور  نیا  ایند  رد  مھ  زورما  تفر . نیب  زا  دوب ، هدش  هتفرگ  یمالسا 

مق  / ١٣٨١/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

نمشد تاغیلبت  هب  تسا . ناملسم  یاھتلم  گرزب  یوزرآ  یمالـسا ، ماظن  ینعی  دیراد ، رایتخا  رد  امـش  زورما  هک  هچنآ  ناریا ! زیزع  تلم  همھ  مق و  زیزع  مدرم  زیزع ؛ ناناوج 

لثم مالـسا  یایند  رد  ناریا  ناناوج  تلم و  یمالـسا ، یروھمج  یمالـسا ، ماظن  زورما  دننک . غیلبت  روطنیا  دنراچان  اھنآ  دینکن . هاگن  اھنآ  یتاغیلبت  یاھقوب  یاھینکارپنجل  و 

نالووسم دینک . ظفح  هدنیآ  هب  ار  ناتدوخ  دیما  دینک . ظفح  ار  ناتدوخ  تدحو  دیشاب . ناتدوخ  بقارم  . دنریگیم ماھلا  امش  زا  دننکیم و  هاگن  امش  هب  دنـشخردیم . هراتس 

دوخ شالت  درکراک و  زا  ار  تلم  دنھد و  ماجنا  یبوخهب  تساھنآ ، هدھعرب  هک  ار  ییاھراک  یلدمھ  تدحو و  اب  یمالـسا  ماظن  فلتخم  یاھھاگتـسد  دننادب . ار  تلم  نیا  ردـق 

یادھش لاعتم  دنوادخ  میراودیما  تسا . ناشروای  نابیتشپ و  هادفانحاورا  اھیقب  ترضح  یاعد  هللااشنا  تساھنآ و  اب  ادخ  تسد  هک  دننادب  همھ  دننک . یـضار  دونـشخ و 

. دنک روشحم  شیایلوا  اب  ار  هار  نیا  ناگرزب  رگید  راوگرزب و  ماما  رھطم  حور  نامزیزع و  یادھش  همھ  یمق و  زیزع 

قفا ١۴٠۴  / ١٣٨٢/٠٨/١٢ رد  ناریا  یمالسا  یروھمج  زادنامشچ  دنس 

رد یـساسا ، نوناـق  لوصا  اـھنامرآ و  قـقحت  ریـسم  رد  یعمج و  یهناربدـم  هدـش و  یزیرهماـنرب  شـشوک  یلم و  مزع  ناـمیا و  وـترپ  رد  یھلا و  لازیـال  تردـق  هب  لاـکتا  اـب 

ناھج رد  شخبماھلا  یبالقنا ، یمالسا و  تیوھ  اب  هقطنم  حطس  رد  یروانف  یملع و  یداصتقا ، لوا  هاگیاج  اب  هتفای  هعـسوت  تسا  یروشک  ناریا  هلاستسیب ، زادنامشچ 

« ناريا تلم  يشخب  ماھلا   » 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 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2668
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2739
http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=2771
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=24659
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=24659
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3160
http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=9034
http://farsi.khamenei.ir


. للملانیب طباور  رد  رثوم  هدنزاس و  لماعت  اب  مالسا و 

یمالسا  / ١٣٨٣/٠٣/٠۶ یاروش  سلجم  یهرود  نیمتفھ  راک  هب  زاغآ  تبسانم  هب  مایپ 

ناریا و تلم  شخب  ماھلا  هک  هادف ، انحاورا  دوعوم  یدھم  ماما  رب  هژیوب  موصعم  ناماما  رب  یھلا و  ناربمایپ  همھ ی  هلآ و  هیلع و  یلص هللا  مالـسا  مرکم  ربمایپ  رب  ادخ  مالس 

. دنا تیرشب  هار  زورفا  لعشم 

یربھر  / ١٣٨٣/١٢/٢٧ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

یهلیسوهب روشک  رد  ییاھهمانرب  هک  میدھاش  ام  ریخا  لاس  هدزناپ  هد ، رد  دینک ؛ هظحالم  امش  تسا . یمالسا  تکرح  یمالسا و  مظن  مالسا و  زا  اھنآ  تینابـصع  عقاو  رد 

؛ تسا حرطم  روشک  کی  تفرـشیپ  یارب  مھ  یناھج  فرع  رد  هک  تسا  ییاھزیچ  اھتلود  مامتھا  هبلاـطم و  دروم  نیواـنع  دوب . مھ  یبوخ  یاـھهمانرب  تفرگ ؛ ماـجنا  اـھتلود 

ینعی دـناهتفگ ؛ مھ  همھ  میاهدروآ و  نابز  رب  اھلاس  نیا  رد  اـم  هک  ییاـھفرح  ییادزشنت ؛ یجراـخ ، یراذگهیامرـس  هلاسجـنپ ، یاـھهمانرب  هعـسوت ، یرواـنف ، شناد ، لـثم 

رد یمالـسا  یروھمج  ماظن  هک  تسا  نیا  یهدنھدناشن  نیا  دـناهدرک ؛ نایب  ررکم  ار  اھنیا  نالووسم ، اھتلود و  ات  یربھر  زا  تسین ؛ ماظن  یهعومجم  زا  یـشخب  صوصخم 

یناـھج و یللملانـیب و  یاھتسایـس  نازاـسدربھار  ناراذگتـسایس و  ناـحارط و  یارب  اـعبط  اھتفرـشیپ  نـیا  دوریم . شیپ  هعـسوت  تمـس  هـب  اھلصفرــس  نـیا  بلاـق 

یوس زا  یهدش  یحارط  حرطم و  لومعم  فراعتم و  یهعـسوت  طخ  نامھ  رد  هرخالاب  مھ  یمالـسا  یروھمج  ماظن  هک  دننکیم  رکف  اھنآ  تسازدیما . یدودح  ات  یرامعتـسا 

یمالـسا ماظن  تسانب  دـیاش  هک  دـیآیم  دوجوهب  اھنآ  رد  دـیما  نیا  دوشیم ، حرطم  یناھج  یاھرازاب  هب  دورو  یناھج و  تراجت  یهلاسم  یتقو  الثم  هدـش . دراو  اـھنآ  دوخ 

تراجت نامزاس  دراو  یروشک  رگا  دـییامرفب  ضرف  تساھنآ . رایتخا  رد  شتابـساحم  یهمھ  دـتفیب ، یقافتا  نینچ  رگا  هک  دوش ؛ لح  یدام  یللملانیب  ماـظن  رد  جـیردتب  مھ 

ریگ مھ  یدوس  مریگ  الاح  تساھنآ ؛ هب  قلعتم  رتشیب  عافتنا  تساھنآ ، لام  یراذگتـسایس  تساھنآ ؛ لام  یناھج  تراجت  ناـمزاس  رد  یوق  بلاـغ و  تسد  دـش ، یناـھج 

دوجوهب اھنآ  رد  دیما  نیا  جیردتب  ایوگ  تسا ؛ روطنیمھ  مھ  یناھج  نوگانوگ  یاھتسایس  یهنیمز  رد  دننکیم . هبـساحم  هک  دنتـسھ  اھنآ  اما  دیایب ؛ تلود  ای  روشک  نالف 

. دوب هدمآ 

ماظن هکنیا  یداصتقا . یاھهنیمز  رد  هچ  یسایس ، یاھهنیمز  رد  هچ  یگنھرف ، یاھهنیمز  رد  هچ  درکیم ؛ تیوقت  اھنآ  رد  ار  دیما  نیا  مھ  یلخاد  تاراھظا  زا  یـضعب  هتبلا 

عقاو رد  دوب ، هدش  رھاظ  تسا -  ساسح  مھ  یلیخ  هک  ایند -  زا  ییهطقن  رد  یناھج ، ماظن  نویـسیزوپا  ناونعهب  تارـضح ، دوخ  لوق  هب  و  ضرتعم ، کی  ناونعهب  یمالـسا 

نیا یناشیپ  رد  تقونآ  دوشیم ؛ حرطم  یربھر  یاھتسایـس  تابلاطم و  ماظن و  یاھتسایـس  ناونع  هب  هلاستسیب  زادـنامشچ  دنـس  ناھگان  درکیم . گـنرمک  ار  نیا 

مولعم مالـسا .» ناھج  رد  شخبماھلا  یبالقنا و  یمالـسا و  تیوھ  اـب  : » اـجنیا هب  دـسریم  اـت  هتفاـی ،» هعـسوت  تسا  یروشک  ناریا   » هک دـیآیم  یروطنیا  زادـنامشچ ،

رب دش و  دھاوخ  عورش  لاس ١٣٨۴  زا  هک  ییهلاس  جنپ  یاھهمانرب  یهمھ  ینعی  تسا . یریبعتیب  باوخ  دوب ، هدروآ  دوجوهب  دیما  اھنآ  لد  رد  هک  ییهتفشآ  باوخ  دوشیم 

دننک و لابند  هملک  یعقاو  یانعم  هب  ار  یمالسا  ناریا  یبالقنا و  مالسا  دیاب  همھ  دشاب ؛ تھج  نیا  رد  طخ و  نیا  رد  دیاب  دوب ، دھاوخ  هلاستسیب  زادنامشچ  دنس  ساسا 

دنشاب شخبماھلا  مالسا  ناھج  رد 

یربھر  / ١٣٨٣/١٢/٢٧ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

ادج تسایس  یهلوقم  زا  ار  نید  یهلوقم  هک  دندرک  یعس  یدامتم  یاھلاس  الوا  تسا . تسایس » اب  طابترا   » یهلئـسم تسا ، مھم  یلیخ  ام  یارب  هک  ییاھزیچ  زا  یکی 

هن نید -  زا  تسایـس  ندرک  ادیپ  همـشچرس  یریگماھلا و  هلئـسم  تساھتیلاعف و  یهمھ  روحم  روشک ، رد  ینید  تسایـس  هدـش و  زوریپ  یمالـسا  بالقنا  هکنیا  اب  دـننک .

یاھهیال اب  رگا  دننکـشب . ار  فرع  نیا  دـنناوتب  هکلب  دـننکیم ، شـالت  دـنراد  زونھ  هدـش ، ناملـسم  یاـھتلم  جـیار  یاـھفرع  وزج  نید -  زا  تسایـس  هکلب  تسایـس ، زا  نید 

ار نید  هک  دننکیم  شالت  دنراد  الاح  نیمھ  دینیبیم  دیشاب ، انـشآ  دننکیم -  هناگیب  یاھویدار  هک  یـسایس  یاھیظافل  نیا  زا  ریغ  یناھج -  یـسایس  تاغیلبت  رتقیمع 

ماکحا طقف  مھ  نید  غلبم  دنوخآ و  دننکب و  ار  ناشدوخ  راک  نید ، هب  یانتعا  نودب  نید و  اب  طابترا  نودب  اھرادمتـسایس  هک  دنتـسھ  نیا  لابند  اھنآ  دـننک . ادـج  تسایـس  زا 

راشف زا  ربمغیپ  هک  ینارود  رد  مالـسا ، رد  هک  یاهثداح  نیلوا  دـنک . نایب  مدرم  یارب  ار  قالط  جاودزا و  یهلئـسم  رثکادـح  هثالث و  امد  تساجن و  تراھط ، یـصخش و  یدرف و 

حالصا ار  امش  دیاقع  نم  دیوگب  هک  هنیدم  دماین  ربمغیپ  داد . لیکشت  تموکح  دمآ و  هنیدم  هب  ربمغیپ  تموکح . لیکـشت  دوب ؟ هچ  داتفا ، قافتا  دش ، صالخ  هکم  رد  نافلاخم 

ار تسایـس  یهمزا  دمآ و  ربمغیپ  هکلب  دوبن ، یزیچ  نینچ  دـینک ؛ باختنا  ناتدوخ  یارب  مکاح  ناونع  هب  ار  رفن  کی  مھ  امـش  منکیم ، نایب  ناتیارب  ار  ینید  ماکحا  منکیم ،

یـسایس و یاھیـشم  طخ  هب  نید  نیا  روطچ  درک . یحارط  ار  یعامتجا  لماعت  یداصتقا و  یـسایس ، یماظن ، یـشم  طخ  دـش ، دراو  هک  لوا  زا  ناشیا  تفرگ . تسد  هب 

اب طابترا  باب  رد  نیا  دـننکیم ! هشدـخ  ینـشور ، نیا  هب  بلطم  رد  دـشاب !؟ مھ  ربمغیپ  نامھ  نید  لاح ، نیع  رد  دـشاب و  هتـشادن  یراک  یعاـمتجا  یداـصتقا و  یماـظن و 

. تسا هلئسم  نیرتیاهیاپ  هک  تسایس ،

یربھر  / ١٣٨٣/١٢/٢٧ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

. تسا هداتـسیا  تـسا -  مالـسا  هـک  دوـخ -  یلـصا  راعـش  فرح و  رـس  رب  هـک  تـسا  نـیا  مـھ  تـلع  تـسا ؛ حرطم  یمالـسا  یروـھمج  مالـسا ، یاـیند  رـساترس  رد  زورما 

ظاحل زا  هقطنم  رد  لوا  زارط  یهتفرـشیپ  روشک  کی  ندمآ  دیدپ  زا  تسا  ترابع  هلاستسیب  زادنامشچ  دـننیبیم  دوشیم و  رـشتنم  زادـنامشچ  دنـس  یتقو  اھییاکیرما 

هلباقم مالسا  اب  دنناوتیمن  اھنیا  هتبلا  دنیآیمرب . هلباقم  ددصرد  مالسا ، یایند  رد  شخبماھلا  راذگرثا و  یبالقنا و  یمالـسا و  حور  نطاب و  یریگتھج و  اب  شناد ، یروانف و 

. دننک

نانمس  / ٠٨/١٧/١٣٨۵ ناتسا  نویناحور  رادید  رد  تانایب 

ادج تسایس  یهلوقم  زا  ار  نید  یهلوقم  هک  دندرک  یعس  یدامتم  یاھلاس  الوا  تسا . تسایس » اب  طابترا   » یهلئـسم تسا ، مھم  یلیخ  ام  یارب  هک  ییاھزیچ  زا  یکی 

هن نید -  زا  تسایـس  ندرک  ادیپ  همـشچرس  یریگماھلا و  هلئـسم  تساھتیلاعف و  یهمھ  روحم  روشک ، رد  ینید  تسایـس  هدـش و  زوریپ  یمالـسا  بالقنا  هکنیا  اب  دـننک .

یاھهیال اب  رگا  دننکـشب . ار  فرع  نیا  دـنناوتب  هکلب  دـننکیم ، شـالت  دـنراد  زونھ  هدـش ، ناملـسم  یاـھتلم  جـیار  یاـھفرع  وزج  نید -  زا  تسایـس  هکلب  تسایـس ، زا  نید 

ار نید  هک  دننکیم  شالت  دنراد  الاح  نیمھ  دینیبیم  دیشاب ، انـشآ  دننکیم -  هناگیب  یاھویدار  هک  یـسایس  یاھیظافل  نیا  زا  ریغ  یناھج -  یـسایس  تاغیلبت  رتقیمع 

ماکحا طقف  مھ  نید  غلبم  دنوخآ و  دننکب و  ار  ناشدوخ  راک  نید ، هب  یانتعا  نودب  نید و  اب  طابترا  نودب  اھرادمتـسایس  هک  دنتـسھ  نیا  لابند  اھنآ  دـننک . ادـج  تسایـس  زا 

راشف زا  ربمغیپ  هک  ینارود  رد  مالـسا ، رد  هک  یاهثداح  نیلوا  دـنک . نایب  مدرم  یارب  ار  قالط  جاودزا و  یهلئـسم  رثکادـح  هثالث و  امد  تساجن و  تراھط ، یـصخش و  یدرف و 

حالصا ار  امش  دیاقع  نم  دیوگب  هک  هنیدم  دماین  ربمغیپ  داد . لیکشت  تموکح  دمآ و  هنیدم  هب  ربمغیپ  تموکح . لیکـشت  دوب ؟ هچ  داتفا ، قافتا  دش ، صالخ  هکم  رد  نافلاخم 

ار تسایـس  یهمزا  دمآ و  ربمغیپ  هکلب  دوبن ، یزیچ  نینچ  دـینک ؛ باختنا  ناتدوخ  یارب  مکاح  ناونع  هب  ار  رفن  کی  مھ  امـش  منکیم ، نایب  ناتیارب  ار  ینید  ماکحا  منکیم ،

یـسایس و یاھیـشم  طخ  هب  نید  نیا  روطچ  درک . یحارط  ار  یعامتجا  لماعت  یداصتقا و  یـسایس ، یماظن ، یـشم  طخ  دـش ، دراو  هک  لوا  زا  ناشیا  تفرگ . تسد  هب 

اب طابترا  باب  رد  نیا  دـننکیم ! هشدـخ  ینـشور ، نیا  هب  بلطم  رد  دـشاب !؟ مھ  ربمغیپ  نامھ  نید  لاح ، نیع  رد  دـشاب و  هتـشادن  یراک  یعاـمتجا  یداـصتقا و  یماـظن و 

. تسا هلئسم  نیرتیاهیاپ  هک  تسایس ،

نانمس  / ٠٨/١٧/١٣٨۵ ناتسا  مدرم  رادید  رد  تانایب 

زا راشرـس  روشک  نیا  گنھرفاب ، تلم  نیا  گرزب ، تلم  نیا  میدوب ؛ حوطـس  نیرت  نییاپ  رد  تفرـشیپ ، یاھـصخاش  همھ ی  ظاحل  زا  هقطنم ، اـیند و  حطـس  رد  اـم  یزور  کـی 

« ناريا تلم  يشخب  ماھلا   » 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 

http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=141
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=8588
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=8588
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=8588
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=8841
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3361
http://farsi.khamenei.ir


هتفریذپ ار  هناگیب  هدننک ی  تلاخد  یاھتردق  یگدرپسرس  مامت ، یتریغ  یب  اب  روشک  نالوئـسم  نیا ، رب  هوالع  تشادن و  یزورب  چیھ  رگید  یاھتلم  نایم  رد  هدادادخ ، عبانم 

دـنادرگرب و یلکب  ار  عضو  لاس ، تفھو  تسیب  نیا  لوط  رد  ناریا  تلم  هدـنھد ی  ناکت  تکرح  بالقنا و  تکرح  دـندرک . یم  ریقحت  لمع  لوق و  رد  ار  گرزب  تلم  نیا  دـندوب و 

علطم و ناصصختم  ناسانشراک و  رظنراھظا  بسح  رب  تفرشیپ  یاھصخاش  هناتخبـشوخ  تسا . شخب  ماھلا  تلم  کی  مالـسا ، یایند  حطـس  رد  لقادح  ناریا ، تلم  زورما 

هنیمز رد  یونعم ، یاـھ  هنیمز  رد  یداـصتقا ، یاـھ  هنیمز  رد  یملع ، یاـھ  هنیمز  رد  تسھ ؛ مھ  یقرت  ولج و  هب  ور  اـھ  هنیمز  همھ ی  رد  تسا و  یبوخ  یاھـصخاش  دراو ،

. تسا دشر  هب  ور  اھصخاش  یللملا ، نیب  یاھ  هنیمز  رد  یعامتجا و  لئاسم  یاھ 

نارھت  / ٢٣/٠۶/١٣٨۶ یهعمج  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

یگنج تسا . شیپ  رد  هک  تسا  سدقم  عافد  یهتفھ  یهلاسم  درک ، مھاوخ  ضرع  هک  یایلصا  بلطم  یارب  مھدیم  رارق  همدقم  ار  نآ  منکیم و  ضرع  هک  رگید  بلطم  کی 

یارب دوب  یرابکتسا  یللملانیب  یهژورپ  کی  هیضق  نیا  رس  تشپ  اما  دوب ، هایسور  تخبدب و  مادص  فرط  زا  هچرگا  دش ، عورـش  یمالـسا  یروھمج  هیلع  لاس ١٣۵٩  رد  هک 

میژر کـی  هـک  تـسین  نـیا  طـقف  بـالقنا  نـیا  هـک  دـندیمھف  مـھ  تـسرد  دــندیمھف و  دــندرک و  لـیلحت  یبرغ  نارگلیلحت  یمالــسا . بـالقنا  یمالــسا و  تـضھن  ندز  نـیمز 

ار مالـسا  یایند  دـش ، دـھاوخ  شخبماھلا  تکرح  نیا  هکلب  هدرک ؛ جراخ  رابکتـسا  یهرطیـس  زا  ار  تکربرپ  میظع و  روشک  نیا  تسا و  هدرب  نیب  زا  ناریا  رد  ار  هدـناشنتسد 

بنج و تکرح و  مالسا  یایند  مامت  رد  دنداتفا ، رکف  هب  اقیرفآ  لامش  یاھروشک  داتفا ، رکف  هب  نیطسلف  دش : مھ  نیمھ  تخادنا . دھاوخ  رکف  هب  ار  اھتلم  داد ، دھاوخ  ناکت 

، دـش دـھاوخ  مالـسا  یایند  شخبماھلا  نوناک  اجنیا  هک  دـندیمھف  نوچ  تسا . شرتسگ  هعـسوت و  هبور  نانچمھ  مھ  زورما  ات  هک  دـش  عورـش  یمالـسا  یبایتیوھ  شوج 

هب یلیخ  اـھیبرغ  تسا و  تفن  یهقطنم  تسا ، یریطخ  یهقطنم  هقطنم ، هـکنیا  اـب  اذـل  میربـب . نـیب  زا  تـسھ ، یتـیفیک  رھ  هـب  اـم  دـیاب  ار  یمالـسا  یروـھمج  دـنتفگ 

دندرک عیجشت  ار  وا  هکلب  دندرک ، تیوقت  ار  مادص  دندش ، نادیم  دراو  لاحنیعرد  نکیل  تسا ، یتایح  ناشیارب  اجنیا  تینما  دنھدیم و  تیمھا  سراف  جیلخ  تفن و  یهلاسم 

دـنکیم و مامت  ار  هلاسم  یاهتفھ  دـنچ  ای  هزور  هس  ود  دـیآیم  الاح  هک  درکیم  لاـیخ  دوب ، یماـخ  بلطتردـق  قشهلک  ناداـن  مدآ  نوچ  مھ  وا  دـنک ؛ عورـش  ار  گـنج  نیا  هک 

ناریا رب  ایند  گرزب  یاھتردق  یهمھ  یوس  زا  هک  ار  یاهبناجهمھ  یاھراشف  یمالسا  ناریا  مامت  لاس  تشھ  دندش و  گنج  نیا  دراو  اذل  دوخ . یاج  رس  ددرگیمرب  تردقاب 

، دـندروآ راشف  اھیئاپورا -  وتان -  نامیپ  دروآ ، راشف  اکیرما  دروآ ، راشف  ناریا  هب  لاـناک  نیا  زا  قباـس  یوروش  تسا . مھم  یلیخ  نیا  درک ؛ لـمحت  دـش ، دراو  گـنج  لاـناک  زا 

اپ زا  دروآیمرد و  وناز  هب  ار  یتلود  رھ  ار ، یبـالقنا  رھ  اـھراشف  نیا  زا  یکی  دـندروآ . راـشف  یمالـسا  یروھمج  هیلع  لاـناک  نیا  زا  قرط  ماـسقا  عاونا و  اـب  هقطنم  نیعجترم 

یروھمج درک و  رتخـسار  ار  اـھنآ  یهدارا  مزع و  و  رتهاـگآ ، رتیوق و  ار  ناریا  تلم  هکلب  درواـینرد ، اـپ  زا  ار  یمالـسا  یروـھمج  طـقف  هن  اـھراشف  نیا  عوـمجم  اـما  تخادـنایم ؛

. دروآ دوجو  هب  ار  یرثا  نینچ  عافد ، نادیم  رد  یگداتسیا  درب . رتشیپ  یھلا  یمالسا و  توق  تمس  هب  زورهبزور  ار  یمالسا 

اھهاگشناد  / ٠٧/٠٩/١٣٨۶ یاسور  دیتاسا و  رادید  رد  تانایب 

الاـح نادرگهنحـص ؛ رادـنادیم و  دنتـسھ  یناـگبخن  ناـگبخن ، رادـیب ؛ تسا  یتـلم  تلم ، تیاـفک ؛ اـب  قیـال ، تسا  یتـموکح  تموـکح ، ـالاح  مینک . ناربـج  میھاوـخیم  ـالاح 

تقو کـی  میریگیم ، تسد  رـس و  هب  یھاـگ  میراذـگیم و  بیج  رد  راـختفا  یهمانـسانش  دنـس  کـی  ناونع  هب  ار  زادـنامشچ  دنـس  تقو  کـی  بوخ ، مینک . ناربج  میھاوخیم 

هقطنم رد  میـشاب ، شخبماھلا  میھاوخب  اـم  رگا  مینکیم . ادـیپ  راـکهار  نآ ، زج  زج  یارب  میروآیم و  باـسح  هب  لمعلاروتـسد  کـی  ناونع  هب  ار  زادـنامشچ  دنـس  هن ، تسھ 

. تسا نیا  ام  رارصا  دننک ؛ صخـشم  ار  اھنیا  دیاب  ارجا  یهقطنم  رد  نالوئـسم  مینک ، نیعم  دیابن  ام  زادنامشچ  دنـس  رد  ار  شراکهار  دراد . راکهار  نیا  میـشاب ، یملع  عجرم 

. تسا نیا  شزیگنا  نیا  مامتھا و  نیا  تلع  دریگب . ماجنا  لماک  بوخ و  تروص  هب  تسرد ، تروص  هب  شھوژپ  ملع و  لئاسم  یهنیمز  رد  راک  نیا  میھاوخیم  ام 

یجیسب  / ٠٨/٠٩/١٣٨۶ نایوجشناد  نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

تلم زورما  تفرگ . ار  دوخ  تزع  تفرگ ؛ ار  دوخ  لالقتـسا  لباقم  رد  اـما  داد ؛ ناریا  تلم  هک  دوب  یئاـھهنیزھ  زا  یکی  هلاـس  تشھ  گـنج  میداد . یداـیز  یاـھهنیزھ  اـم  هتبلا 

یاھھاگـشناد رد  ناریا  رابتعا  ناریا و  مارتحا  زورما  دنـشخبماھلا . نارکفنـشور  یارب  اھتلم و  یارب  رگید  یاـھروشک  زا  یرایـسب  رد  مالـسا و  یاـیند  رد  ناریا  ناـناوج  ناریا و 

. درک ضوع  ار  شدوخ  تشونرس  داد و  ناشن  دوخ  زا  ناریا  تلم  هک  یاهدارا  نیمھ  رطاخ  هب  تسا . رتشیب  اھروشک  یهمھ  زا  مالسا  یایند  رسارس 

شترا  / ١١/١٩/١٣٨۶ یئاوھ  یورین  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

یاهقطنم و فلتخم -  یاھتردـق  نوگانوگ ، یاھروشک  تسا و  هدـش  هتخانـش  ردـتقم  ماظن  کی  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  تسا ؛ شخبماـھلا  تسا ؛ زیزع  ناریا  تلم  زورما 

ار دوخ  تردـق  ار ، دوخ  یئاناوت  ناریا  تلم  اھهنیمز  یهمھ  رد  دـننکیم . فارتعا  ار  تلم  نیا  تمظع  دنتـسھ و  فارتعا  هب  راـچان  ناریا  تلم  تمظع  لـباقم  رد  یاهقطنمارف - 

. تسناد دیاب  ار  نیا  ردق  داد . ناشن 

ید  / ١٣٨٧/١٠/١٩ مھدزون  مایق  تبسانم  هب  مق  مدرم  رادید  رد  تانایب 

زکرم اجنیا  دناهدیمھف . تسرد  ار  نیا  هتبلا  دننادیم . یمالـسا  یروھمج  ار  تمواقم  رـصنع  لصا  دشاب . هتـشادن  دوجو  هقطنم  نیا  رد  یتمواقم  رـصنع  چیھ  دنھاوخیم  اھنیا 

کی دـھدیم . ماـھلا  هقطنم  یاـھتلم  هب  یمالـسا  یروـھمج  دوـجو  دوـخ  مینزن ، مھ  یفرح  چـیھ  مینکن ، مھ  یمادـقا  چـیھ  رگا  اـم  هک  تسا  یئاـج  اـجنیا  تـسا . تمواـقم 

زور هب  زور  دوشیم ؛ رترادهشیر  زور  هب  زور  هدیـشک و  دـق  هقطنم  نیا  رد  روجنیا  اـھنآ  مشچ  یروـک  هب  یرابکتـسا و  یاھتردـق  یهمھ  مغریلع  هک  یتـیوھ  کـی  یتـیدوجوم ،

. تسین یکـش  نیا  رد  تسا ؛ تمواـقم  زکرم  اـجنیا  هلب ، اـھتلم . هب  یهدـنھددیما  تسا و  رابکتـسا  مشچ  راـخ  هوکـشرپ ، میظع و  یهرکیپ  نیا  دوجو  دوـخ  دوـشیم . رتـیوق 

ار وا  هزغ . رد  سامح  بختنم  یمدرم  تلود  دـنداد ؛ رارق  فدـھ  لوا  ار  فیعـض  یهقلح  دـنبوکب ، مھ  رد  ار  تمواقم  نیا  هکنیا  یارب  اـھتنم  دـنتفرگ ، ماـھلا  اـجنیا  زا  مھ  نارگید 

یایشوگرخ باوخ  نامھ  راچد  دنادب ، یلحم  یصخش و  یاهقطنم و  یهیضق  کی  ار  هزغ  یهیـضق  زورما  مالـسا ، یایند  رد  سک  رھ  دنبوکیم . دنراد  ار  وا  دندروآ ؛ ریگ  مولظم 

اجنآ زا  ار  مجاھت  تسا ، رتفیعـض  یهطقن  اجنآ  العف  تسا . هقطنم  یهیـضق  تسین ؛ هزغ  یهیـضق  طقف  هزغ ، یهیـضق  نیا  هن ، تسا . هدروآرد  ـالاح  اـت  ار  اـھتلم  ردـپ  هک  تسا 

دنناوتیم دننکب و  دیاب  هک  یکمک  دنتسھ و  هقطنم  نآ  شوح  لوح و  هک  یناملسم  یاھروشک  یاھتلود  دنرادیمن . رب  هقطنم  رـس  زا  تسد  دندش ، قفوم  رگا  دندرک و  عورش 

فعض و اھتلود و  نیا  یتخبدب  دوشب ، رتشیب  رابکتسا  طلست  دورب ، ورف  رتشیب  لیئارسا  خیم  هقطنم  نیا  رد  هچ  رھ  دننکیم . هابتشا  دننکیم ؛ هابتـشا  دنراد  دننکیمن ، دننکب ،

عیطم ار  تلم  کی  هتسباو ، عیطم و  لیلذ و  تلود  کی  دنناشکیم . تلذ  هب  ناشدوخ  لابند  مھ  ار  اھتلم  اھتلود ، و  دنتسین ؟ تفتلم  ارچ  دش . دھاوخ  رتشیب  اھتلود  نیا  تلذ 

. دنیایب دوخ  هب  دیاب  اھتلم  هک  تسا  نیا  دنکیم . هتسباو  لیلذ و  و 

ناتسدرک  / ١٣٨٨/٠٢/٢٧ نایوجشناد  ناداتسا و  رادید  رد  تانایب 

زاربا دـندرک ، عضوم  مالعا  دـندوبن ؛ توافتیب  ایاضق  نیا  هب  تبـسن  اھلاس  نیا  یهمھ  رد  ام  ناگنازرف  ام و  ناناوج  ام ، نیلوئـسم  ام ، تلود  اـم ، تلم  هک  مینکیم  راـختفا  اـم 

؛ دنھدب ناشن  هنوگژاو  ار  بلطم  دنھاوخیم  یاهدع  کی  اھناوج . امـش  صوصخب  دیھدن ؛ تسد  زا  ار  هیحور  نیا  دـھدب . تسد  زا  دـیابن  ناریا  تلم  ار  هیحور  نیا  دـندرک . ترفن 

ینلع یناھج  یاھنوبیرت  رد  ار  ناشنانامیپمھ  ای  ار  اھتـسینویھص  ای  ار  اکیرمآ  تایانج  ارچ  دننکیم  ضارتعا  نالف . رب  گرم  نالف ، رب  گرم  دیئوگیم  ردقچ  اقآ ! دـننکیم  ضارتعا 

هدھاشم نایعلاب  ار  نیا  منادیم ، نم  اما  مینکب  تابثا  ار  نیا  میناوتیمن  هچ  رگا  ار -  نیا  میوگب  امـش  هب  نم  دنریگیم . سرد  اھتلم  تفگ . دیاب  درک ، حرطم  دیاب  دینکیم . حرطم 

رد بالقنا  نارود  رد  هک  ار  یـشور  نامھ  دـندرک ؛ یریگوگلا  ناریا  زا  اقیرفآ -  فورعم  یاـھروشک  زا  یکی  هلمج  زا  هدـش -  دازآ  هتفاـی و  لالقتـسا  یاـھروشک  زا  یخرب  مدرک - 

؛ درک هدافتـسا  شور  نیا  زا  ماما  هک  دش  هتفگ  اھنآ  هب  اج ؛ نیا  دندوب  هدمآ  ناشنویبالقنا  نارـس  دش . هتفگ  ناشھب  اج  نیا  دندرب . راک  هب  ار  شور  نآ  دوب ، هدـش  لامعا  ناریا 

. دننک دوبان  ار  دیاتراپآ  ناشدوخ ، روشک  یوت  دنریگب و  لالقتسا  دنتسناوت  دندرک و  لامعا  ار  شور  نامھ  دنتفر و 

« ناريا تلم  يشخب  ماھلا   » 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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یزوریپ زا  لبق  میـشکب ؟ تلاجخ  ام  ارچ  تسا . هداتـسیا  روج  نیا  تلم  کی  دـننیبیم  یتقو  دـنوشیم ، عیجـشت  یلم  ناربھر  دـنریگیم و  دای  اھتلود  دـنریگیم ، ماھلا  اھتلم   

هاگـشناد زا  یاهشوگ  کی  الثم  ای  دندوب ، زاورپ  رظتنم  هاگدورف  یوت  ای  دنتفریم ، هار  نابایخ  یوت  رگیدـمھ  اب  دنتـشاد  الثم  هک  یعمج -  کی  یوت  رگا  توغاط ، نارود  رد  بالقنا 

زامن تفر ! ام  یوربآ  یناوخیم !؟ زامن  دنتفگیم : دندوب  شھارمھ  هک  یناسک  نآ  هک  دوب  سونام  ریغ  راک  نیا  ردـق  نیا  دـناوخب ، زامن  تساوخیم  ناشیکی  دـندوب -  هداتفا  ریگ 

، یمومع زکرم  کی  مشچ و  یولج  یهقطنم  کـی  رد  یناوخزاـمن  ناوج  کـی  رگا  میاهدـید . اـم  دـیاهدیدن ؛ ار  اـھزور  نآ  اـھناوج  امـش  دوب ؛ نیا  دوب ! یزیر  وربآ  یهیاـم  ندـناوخ 

لوا نارنخـس ، دـننک -  ینارنخـس  رفن  دـنچ  دوب  انب  هک  یمومع -  عامتجا  کی  رد  رگا  یدرب . ار  ام  یوربآ  دـنتفگیم  دندیـشکیم و  تلاجخ  شیاقفر  دـناوخیم ، زاـمن  داتـسیایم 

! دنتخادنایم نیئاپ  ار  ناشرس  دندیشکیم و  تلاجخ  شیاقفر  میحرلا ، نمحرلا  مسب هللا  تفگیم  ینارنخس 

رد یناھج  یاھنوبیرت  رد  یسک  رگا  دنیبیم  مدآ  شایرابکتسا ، دض  عضاوم  رطاخ  هب  ناریا  تلم  یدنلبرـس  یمالـسا و  ماظن  یدنلبرـس  مالـسا ، تمظع  نارود  رد  زورما و   

! اقآ دنیوگیمو : دنلامیم  مھ  تسد  هب  تسد  دنـشکیم ! تلاجخ  اج  نیا  یاهدع  کی  دـنزب ، فرح  حیرـص  دتـسیاب و  ناشنانامیپمھ  مسینویھـص و  لیئارـسا و  اکیرمآ و  لباقم 

رد اھناوج -  صوصخب  و  ناریا -  تلم  حیرص  عضاوم  میشکب !؟ تلاجخ  ارچ  دندربیم . یکی  ندناوخ  زامن  زا  توغاط ، نارود  رد  هک  یندیـشک  تلاجخ  نامھ  لثم  تفر ! نامیوربآ 

. دوشب فقوتم  یتسیابن  زگرھ  یللملا  نیب  یاھمتس  اھملظ و  لباقم 

روشک  / ١٣٨٩/٠٢/٠١ هنومن  ناراتسرپ  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

فطل لـباقم  رد  ندـش  بوذـجم  تیونعم ، هب  نداد  لد  هب  تساـھزیچ ؛ نیا  هب  بـالقنا  نیا  تمظع  تردـق و  تفر . شیپ  یروجنیا  اـم  بـالقنا  ناردارب ! نارھاوخ ، نم ، نازیزع 

، شناردارب مدـیدن . یزیچ  یئاـبیز ، زج  ـالیمج ؛» ـالا  تیار  اـم  : » دـیامرفیم دـنک ، تتامـش  هدـمآ ، شیپ  شیارب  هک  هچنآ  هب  ار  یربک  بنیز  دـھاوخیم  نمـشد  هک  یتقو  یھلا .

هتفر هزین  یـالاب  ناشیاھرـس  تسا ، هتخیر  ناـشنوخ  دـندیپت ، نوخ  کاـخ و  هب  دـندش ، هعطق  هعطق  شمـشچ  لـباقم  رد  اـھنیا  شناراـی ، نیرتکیدزن  شنازیزع ، شنادـنزرف ،

کرت شبـش  زامن  مھدزای  بش  رد  یتح  یربک  بنیز  هک  تسا  هدش  لقن  هک  هچنآ  اب  دـینک  هارمھ  ار  یئابیز  نیا  تسا ؟ یایئابیز  روج  هچ  نیا  ابیز ! لیمج ، دـیوگیم  تسا ؛

، نز نیا  دـش . رتـشیب  هکلب  دـشن ، مک  دـشن ، تسـس  لاـعتم  یادـخ  اـب  شاهـطبار  لاـعتم ، یادـخ  هـب  شایگتـسبلد  شاهللایلا ، عاـطقنا  تراـسا ، نارود  لوـط  رد  دـشن .

. تسوگلا

مـشچ یروک  هب  هک  تساھنیمھ  تسا ؛ هدیـشخب  تمظع  ار  بالقنا  نیا  دراد ، دوجو  ام  بالقنا  رد  ام ، یهعماـج  رد  تقیقح  نیا  زا  هک  یئاـھهزیرهدرخ  تاحـشر و  ناـمھ   

نیب رد  شخبماھلا  تلم  کی  ناونع  هب  زورما  ناریا  تلم  تسا . هداد  رارق  اھتلم  لباقم  رد  شخبماھلا  یهرھچ  کـی  لـثم  زورما  ینمـشد ، همھ  نیا  اـب  ار  ناریا  تلم  نمـشد ،

. تسا نیا  هیضق  عقاو  اما  دننک ؛ شنامتک  دننکیم  مھ  یعس  دندنسپیمن ، ار  نیا  اھنمشد  هتبلا  تسا . ناملسم  یاھتلم 

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 

روشک  / ١٣٩٠/٠٩/٠۶ رسارس  جیسب  هنومن  راشقا  رادید  رد  تانایب 

میقتسم و تکرح  یهدننکنیمضت  هک  دروایب  دوجو  هب  تلم  رد  ار  یمیظع  یاھهعومجم  دناوتیم  هک  یئاھشنم  اھـشور و  اھتفرعم و  یهعومجم  نآ  ینعی  یجیـسب  گنھرف 

زا رتارف  تشونرس  هکلب  ار ، ناریا  تشونرس  یجیسب ، تکرح  دراد . دوجو  تینیع  رد  جراخ و  رد  تسین ، مھ  نھذ  رد  تسا ؛ رکفت  کی  نیا  دنـشاب . تلم  نآ  یمالـسا  رادیاپ 

، دش وگلا  دـش ، راگدـنام  هک  دـندرک  یتکرح  بالقنا  زا  سپ  ات  بالقنا و  یزوریپ  ات  بالقنا  نوگانوگ  یاھنادـیم  رد  ام  ماما  نایجیـسب  لوا ، زور  زا  درک . نییعت  داد ، رییغت  ار  ناریا 

. دننکیمن مھ  راکنا  دنریگیم ؛ ماھلا  اھنآ  زا  دـننکیم ، رارکت  ار  سنوت  رـصم و  مدرم  یاھراعـش  مھ  اینرفیلاک  کرویوین و  ناناوج  زورما  دـش . خـیرات  یهصرع  رد  ناریا  تلم  راگدای 

هک دوب ؛ ام  راوگرزب  ماما  یجیسب  دیدج ، رصع  رد  لوا  ملعم  و  دندرکن . ناھنپ  دناهتفرگ و  ارف  دناهتفرگ و  ماھلا  یمالسا  داھج  سامح و  هللابزح و  زا  مھ  سنوت  رـصم و  ناناوج 

ناوتیم هنوگچ  تسکش ، ار  یدام  تردق  یاھهروطسا  ناوتیم  هنوگچ  هک  دنتفرگ  دای  بالقنا  نیا  ناراکادف  نازابرس و  نازابناج و  زا  دنتفرگارف و  راوگرزب  ماما  یجیسب  زا  همھ 

. درک تمواقم  ناوتیم  هنوگچ  داتسیا ، ناوتیم  هنوگچ  تسکش ، ار  اھتب  ادخ  مان  هب 

روشک  / ١٣٩٠/٠٩/٠۶ رسارس  جیسب  هنومن  راشقا  رادید  رد  تانایب 

ماـظن اـب  یهھجاوـم  رد  هرود  نیا  رد  یرابکتـسا  یاـھروشک  هک  هچنآ  زا  دـننکیم ، هک  یمیرحت  زا  دوـشیم ، هک  یئاھدـیدھت  زا  مینکیمن ؛ بجعت  نانمـشد  لـمعلاسکع  زا  اـم 

نیا تسا  هتـسناوت  هک  تسا  ناریا  تلم  یگداتـسیا  دوب و  یمالـسا  یروـھمج  تکرح ، نیا  نوناـک  هک  دـننادیم  اـھنآ  مینکیمن . بجعت  دـنھدیم ، ماـجنا  یمالـسا  یروـھمج 

، دندرکیم بوعرم  ار  اھتلم  اھندرک -  بوعرم  هار  زا  هراومھ  ار  شدوخ  راک  تفرشیپ  رابکتسا  داتـسیا . رابکتـسا  یهنمیھ  لباقم  رد  دوشیم  هک  دنارتسگب  هقطنم  رد  ار  هیحور 

یروص و تسین و  یعقاو  یقیقح و  یهنمیھ  هنمیھ ، نیا  هک  دـننادب  اھتلم  یتقو  دنکـشب ، بعر  یهدرپ  نیا  یتقو  تسا . هدرب  شیپ  دـندرکیم -  بوعرم  ار  اـھروشک  نارس 

. دننکیم دراو  راشف  یمالسا  یروھمج  یور  دناینابصع ، دننیگمشخ ، اذل  تسا . هدش  روجنیا  زورما  و  دش . دھاوخ  هتفرگ  رابکتسا  تسد  زا  حالس  نیا  تسا ، یرھاظ 

ماـظن تسین . راـک  نیا  هب  یجاـیتحا  تسا ؛ یدرومیب  اـجیب و  تمھت  کـی  نیا  تسا ؛ طـلغ  هتخادـنا ، هار  ار  تاـکرح  نیا  هک  دـننک  مھتم  ار  یمالـسا  یروـھمج  هک  نیا  هتبلا   

دوجو یـشخبماھلا  نیا  تسا و  هدوب  شخبماھلا  تسا -  قداص  هار  نیا  رد  داد  ناشن  ناریا  تلم  هک  هار -  نیا  رد  دوخ  قدـص  اب  دوخ ، یگداتـسیا  اب  دوخ ، اـقب  اـب  یمالـسا 

نیا اب  یهھجاوم  هب  ناریا  تلم  دنکیم . داجیا  ار  یئاھـشلاچ  اھینمـشد  نیا  هتبلا  دـننکیم . ینمـشد  مھ  نانمـشد  دـناهدرک . ادـیپ  ار  دوخ  هار  دـناهدش و  رادـیب  اھتلم  دراد .

ناریا و تلم  یارب  لاعتم  یادخ  دش و  میھاوخ  زوریپ  درک و  میھاوخ  هبلغ  دنروآیم ، دوجو  هب  نانمشد  هک  یئاھـشلاچ  یهمھ  رب  هللااشنا  ام  تسا و  هدرک  تداع  اھـشلاچ 

. تسا هدومرف  ردقم  ار  یزوریپ  نیا  ملاع ، رد  مالسا  ینارون  قیاقح  رارقتسا  یمالسا و  تما  یارب  تیاھن  رد 

روشک  / ١٣٩٠/١٠/٠٧ زا  جراخ  رد  ناریا  یسایس  یاھیگدنیامن  یاسور  ارفس و  رادید  رد  تانایب 

یمالـسا و نوگانوگ  یاھروشک  رد  ام  یبالقنا  تکرح  باتزاب  هک  دوب  نیا  میدرکیم ، روصت  ام  هک  یئاھزیچ  وزج  بالقنا  لئاوا  هک  متفگ  یمالـسا  یرادـیب  یهسلج  نآ  رد  نم 

هچ نم  هک  دندیمھف  دندوب ، هسلج  رد  هک  یئاھبرع  مدناوخ ؛ یبرع  رعـش  کی  اجنآ  نم  الاح  دشیمن -  دنلب  یئادـص  چـیھ  رـصم  زا  دـنک . ادـیپ  ققحت  رـصم  رد  لوا  یهجرد  رد 

یمدرم رایتخا  رد  اکیرمآ ، زا  یتح  اج  همھ  زا  دورطم  هاش  اضردـمحم  هب  یهدـنھدهانپ  رـصم  تاداسلارونا ، رـصم  کرابم ، ینـسح  رـصم  رـصم ، نیا  زورما  اـما  میوگیم -  مراد 

تردق نیا ، ینعی  ماکحتسا  نیا ، ینعی  تفرشیپ  دننکیم . حرطم  ار  یمالسا  تموکح  دنھدیم ، یمالـسا  راعـش  دنناوخیم ، تعامج  زامن  دنھدیم ، ربکاهللا  راعـش  هک  تسا 

؟ دنتفرگ ماھلا  یک  زا  اھنآ  میئوگب  دراد  یموزل  هچ  مینکن . داجیا  الـصا  ار  اھتیـساسح  نیا  تسا  بوخ  دـنتفرگ ؛ دای  یک  زا  اھنآ  میئوگب  هک  نیا  هب  میرادـن  راک  چـیھ  نیا . ینعی 

زبس فرح  نیا  سراف ، جـیلخ  رد  هنایمرواخ ، رد  اـقیرفآ ، لامـش  رد  زورما  مینزیم ، میراد  تسا  لاـس  یـس  اـم  هک  یفرح  هک  تسا  نیا  ثحب  تسین ؛ نتفرگ  ماـھلا  ثحب  هن ،

، نوگانوگ یاھراک  هبناجهمھ ، یاھمیرحت  دوشیم -  یمالـسا  یروھمج  هیلع  دینکیم  هدـھاشم  امـش  هک  مھ  یـشالت  نیا  یهمھ  تسا . نیا  یمالـسا  ناریا  زورما  هدـش .

مھنیدـھنل اـنیف  اودـھاج  نیذـلا  و   » ناـمھ شیاـنعم  اـھنیا  هدروآ . تسد  هب  یمالـسا  یروھمج  هک  تسا  یتیقفوم  نیا  رطاـخ  هب  فلتخم -  تاـغیلبت  یـسایس ، یاـھراشف 

هاگن ار  اھنیا  باتک ، رد  رگید  اـم  تسا . هرـصنی » نم  نرـصنیل هللا   » یهمجرت ریـسفت و  اـھنیا  تسا ، اونما » نیذـلا  نع  عفادـی  نا هللا   » ناـمھ شیاـنعم  اـھنیا  تسا ، اـنلبس »

« ناريا تلم  يشخب  ماھلا   » 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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. دھدیم ناشن  ام  هب  ار  نیا  دراد  یگدنز  یاھتیعقاو  مینکیم . هدھاشم  ار  تایآ  نیا  ریسفت  میراد  نامیگدنز  تیعقاو  یوت  ام  مینکیمن ؛

یبرع  / ١٣٩٠/١١/١۴ هبطخ  همجرت  نارھت +  هعمج  زامن  یاھهبطخ 

ناناوج و رگم  و  داد . دھاوخ  رارق  ریثات  تحت  ار  تیرشب  لک  تشونرس  هدنیآ ، رد  هدیـسر و  ارف  اھتلم  رـصع  مالـسا و  نرق  تسا و  هتفرگ  قلعت  اھتلم  یرادیب  هب  دنوادخ  یهدارا 

؟ دندماین اھنابایخ  هب  ریرحت ، نادیم  زا  ماھلا  اب  نتآ ، مر و  دیردام و  ندنل و  نتگنشاو و  رد  نارکفنشور 

یبرع  / ١٣٩٠/١١/١۴ هبطخ  همجرت  نارھت +  هعمج  زامن  یاھهبطخ 

ناناوج و رگم  و  داد . دھاوخ  رارق  ریثات  تحت  ار  تیرشب  لک  تشونرس  هدنیآ ، رد  هدیـسر و  ارف  اھتلم  رـصع  مالـسا و  نرق  تسا و  هتفرگ  قلعت  اھتلم  یرادیب  هب  دنوادخ  یهدارا 

؟ دندماین اھنابایخ  هب  ریرحت ، نادیم  زا  ماھلا  اب  نتآ ، مر و  دیردام و  ندنل و  نتگنشاو و  رد  نارکفنشور 

یبرع  / ١٣٩٠/١١/١۴ هبطخ  همجرت  نارھت +  هعمج  زامن  یاھهبطخ 

یاھتمواقم ریاس  هزغ و  رد  کشوم » باوج  کشوم   » هب ناینیطـسلف  تسد  رد  گنـس  اقترا  لیدبت و  تفای . رییغت  یمالـسا  یروھمج  کمک  اب  هقطنم  رد  تمواقم  یهلداعم 

. دوب یمالسا  بالقنا  زا  ماھلا  نارگلاغشا ، ربارب  رد  یمالسا 

نانآ  / ٢٨/١٣٩١/٠۶ یاھهداوناخ  روشک و  لامش  یهقطنم  حلسم  یاھورین  رادید  رد  تانایب 

نارـسفا هن  دـش ، یماظن  یاتدوک  هن  دـش ؛ زوریپ  یمالـسا  بالقنا  هنوگچ  هک  مدرک  حیرـشت  وا  یارب  نم  ناریا . دـمآ  مروایب ، مسا  مھاوخیمن  هک  ایند  فورعم  ناربھر  زا  یکی 

یمھم شقن  ناگبخن  هن  دندرک ، ای  دننکب  دنتسناوتیم  یتیلاعف  یـسایس  بازحا  هن  دننک ، نوگنرـس  ار  توغاط  میژر  هک  نادیم  دندمآ  دوب  لومعم  ایند  رد  هک  روط  نآ  یناوج 

ناشتـسد حالـس  ناشاھراک  دربشیپ  یارب  مدرم  یهدوت  اھروشک ، نیا  زا  یـضعب  یوت  دـینک  هاگن  زورما  امـش  حالـس . اـب  هن  مھ  نآ  دوب ، مدرم  یهدوت  لاـم  شقن  دنتـشاد ،

دنتفرگ تسد  فک  ار  ناشدوخ  نوخ  ار ، ناشدوخ  بلق  ار ، ناشدوخ  لد  نادـیم . طـسو  دـندمآ  ناـشدوخ  مسج  اـب  یلاـخ ، تسد  اـب  دوبن . حالـس  ناریا  تلم  تسد  تسا ؛

رب نوخ  و  نادـیم ، طـسو  دـندمآ  دـش ، هدرتـسگ  مدرم  نیب  رد  قیمع  ناـمیا  نیا  درادـن . ناـکما  قیمع  ناـمیا  کـی  نودـب  نیا  دوشیمن ؛ ناـمیا  نودـب  نیا  بخ  نادـیم . دـندمآ 

رد یتردق  چیھ  دنیایب ، دنریگب ، تسد  فک  ار  ناشناج  دنشاب ، یراکادف  هب  رـضاح  اھتلم  اجرھ  تسا . روج  نیمھ  اج  همھ  تساج ؛ همھ  تعیبط  نیا  دش و  زوریپ  ریـشمش 

حیرشت ار  یمالـسا  بالقنا  یزوریپ  یئاقیرفآ  ربھر  نآ  یارب  یتقو  نم  طسو . دنیایب  اھتلم  یتقو  دوشیم ، زوریپ  ریـشمش  رب  نوخ  هشیمھ  درادن . تمواقم  یارای  اھنآ  لباقم 

راتفر زا  یهتفرگ  ماھلا  مدرک  ساسحا  داتفا ، هار  یمدرم  تکرح  نیمھ  شدوخ  روشک  لخاد  رد  مدـید  یکدـنا  زا  دـعب  تفر ، دوب . هزاـت  یلیخ  دوب ، بلاـج  یلیخ  شارب  مدرک ،

. داد تاجن  ار  شروشک  دوشب و  زوریپ  تسناوت  ملاع  ثیبخ  طلسم  یوگروز  گرزب  یاھتردق  زا  یکی  رب  وا  دش . مھ  زوریپ  تسا و  ناریا  تلم  راتفر  تسام ، راوگرزب  ماما 

نایوجشناد  / ٠٨/١٢/١٣٩۴ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

نیا زا  یرایـسب  هک  دید  دیھاوخ  ار  ییاھزور  زیزع  یاھناوج  امـش  هکنیا  رد  مرادن  یدیدرت  نم  دوریم . شیپ  دراد  تسا و  هدرک  زاب  ار  شدوخ  هار  یمالـسا  یروھمج  هللادـمحب 

دیھاوخ امش  تسا و  روجنیا  هدنیآ  هک  مرادن  کش  تسا ؛ هدرک  ادیپ  ققحت  امش  یگدنز  رد  امش و  روشک  رد  تسا ، هدرک  میـسرت  یمالـسا  یروھمج  هک  یدنلب  یاھنامرآ 

ار اھتلم  هک  یتشحو  یاھلوغ  نیا  یھلا  قیفوت  هب  تسناوت  دـیھاوخ  دـیوشب و  رگید  یاـھتلم  شخبماـھلا  هک  تسناوت  دـیھاوخ  دـیزاسب و  ار  ناـتروشک  هللااـشنا  تسناوت 

ار هار  نیا  هکنیا  طرشهب  دید ، دیھاوخ  یھلا  قیفوت  هب  اعطق  اھناوج  امـش  ار  نیا  دینک ؛ دازآ  اھنیا  تشحو  بعر و  یهیاس  ریز  زا  هللااشنا  ار  اھتلم  دیزادنیب و  اپ  زا  دنناسرتیم 

هک میراد  یناوارف  لئاسم  الاح  هک   - روشک نوگانوگ  یایاضق  یهمھ  رد  دیھدن و  تسد  زا  ار  تریصب  ار ، تریصب  دینکب و  تکرح  دیما  اب  نامیا و  اب  هکنیا  طرـشهب  دیھدب ، همادا 

. دینک تکرح  تسرد  ار  هار  هللااشنا  هک  دوشیم  بجوم  نیا  هک  دیشاب  هتشاد  رظن  رد  ار  یلصا  یاھکالم  اھرایعم و  میزادرپیم - اھنآ  هب  مھ  اھدعب 

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

- دراد یناـسنا  تورث  مھ  دراد ، یعیبـط  تورث  مھ  هک   - دـنمتورث روـشک  نیا  تکربرپ ، روـشک  نیا  رواـنھپ ، گرزب و  روـشک  نیا  هـک  تـسا  نـیا  تـلع  دـنفلاخم ؟ بـالقنا  اـب  ارچ 

رب هوالع  دـنار . ار  اھنآ  بالقنا  تسا ؛ نیا  رطاخهب  بالقنا  اب  ینمـشد  درک ؛ نوریب  روشک  نیا  زا  ار  اھنآ  دـمآ  بالقنا  دوب ؛ اکیرمآ  رایتخا  رد  دوب ، اھنآ  تردـق  یهضبق  رد  هچراـپکی 

یاج رد  نیا  هک  دـش ؛ رگید  یاھتلم  شخبماھلا  درک ، ادـیپ  همادا  دـمآ و  دوجو  هب  روشک  نیا  مدرم  یهلیـسوهب  هک  ناریا  یمالـسا  بالقنا  دـش . مھ  نارگید  شخبماـھلا  نیا ،

. دراد دوجو  نآ  رب  مھ  یرامشیب  لیالد  تسا و  یلصفم  ثحب  دوخ 

ناھفصا  / ٠٨/٢۶/١٣٩۵ مدرم  رادید  رد  تانایب 

یهلمح جامآ  هک  ار  یاهطقن  ار ، نمشد  یهئطوت  ار ، نمشد  یهشقن  هک  تسا  نیا  رنھ  دنشکیم ؛ هشقن  دننیشنیمن ، راکیب  نانمشد  هک  دننادب  ام  زیزع  یاھناوج  یهمھ 

. میشاب هتـشاد  رکف  میـشاب ، هتـشاد  هزیگنا  میـشاب ، هتـشاد  حرط  نمـشد ، راک  ندرک  یثنخ  یارب  وا ، اب  یهلباقم  یارب  وا ، اب  یهھجاوم  یارب  میـسانشب و  تسا ، نمـشد 

ام میناـسرب ؛ جوا  هـب  مالـسا  تـکرب  هـب  ار  ناـمروشک  میھاوـخیم  اـم  دوـشیم . دراو  یروـشک  کـی  رب  هـک  تـسا  ییاھبیـسآ  یهـمھ  یهزاورد  نمـشد ، لـباقم  رد  یگداداو 

؛ تیرشب یارب  هکلب  ناملسم ، یاھتلم  مالسا و  یایند  یارب  طقفهن  دشاب ؛ وگلا  هک  میناسرب  یاهطقن  هب  تسا - تلم  نیا  یهتسیاش  هک  نانچنآ   - ار ناریا  تلم  میھاوخیم 

مھ هعیـش  نمـشد  دـنک ؛ ادـیپ  یھوکـش  تمظع و  نینچکـی  مالـسا  ماـن  هک  دـھاوخیمن  مالـسا  نمـشد  تسا . یاینـالوط  راوـشد و  هار  نیا  تسا ، یگرزب  راـک  نیا  بخ 

. دش لفاغ  اھنآ  یهشقن  زا  دیابن  دنشکیم . هشقن  دننیشنیم  دننکیم ، تیلاعف  دننیشنیم  دننکیم ، هئطوت  دننیشنیم  نیاربانب  دھاوخیمن ؛

ناھفصا  / ٠٨/٢۶/١٣٩۵ مدرم  رادید  رد  تانایب 

تـسا نیا  یانعمهب  نیا  تسین ، تیلھاج  تیمح  بصعت و  یور  زا  تسین ، تجاجل  یور  زا  نیا  هک  متفگ  دـندوب  اجنیا  هک  یاهبخن  یملع و  یاھناوج  زا  یعمج  هب  زورنآ  نم 

رگا دوشب ، لح  روشک  نیا  تالکـشم  میھاوخیم  رگا  دورب ؛ دـیاب  ار  هار  نیا  دـنک ، کاپ  شدوخ  یور  رـس و  زا  ار  لیمحت  اھنرق  یگداـتفابقع  راـبغ  دـھاوخیم  روشک  نیا  رگا  هک 

همادا ار  بالقنا  هار  دـیاب  دوشب ، وگلا  یگنھرف  یقالخا و  یونعم و  یداـم و  یاھتفرـشیپ  ظاـحل  زا  هک  دوشب  یروشک  دـنک ، ادـیپ  هاـفر  دـنک ، ادـیپ  تزع  روشک  نیا  میھاوخیم 

. دوب دھاوخ  مھ  هدنیآ  رد  تسھ و  دوب و  روشک  نیا  رصحنم  جالع  هار  بالقنا ، میھدب ؛

یماظتنا  / ٢۶/٠۶/١٣٩۶ مولع  هاگشناد  نایوجشناد  یگتخومآشناد  مسارم  رد  تانایب 

ناشن ناشدوخ  زا  یترارش  کی  زور  رھ  ماجرب ،»  » هب موسوم  یاهتسھ  دادرارق  یاهتسھ و  تارکاذم  یهیضق  نیمھ  رد  ار ! هطلس  ماظن  نارـس  تحاقو  دینک  هظحالم  امش 

نیرتثیبخ اـتقیقح  ( ٢ .) تسا گرزب  ناطیـش  اـکیرمآ  دومرف : هک  ار  ماـما  شیاـمرف  تحـص  دـننکیم  تاـبثا  دـنھدیم و  ناـشن  دوخ  تنطیـش  زا  یاهولج  کـی  زور  رھ  دـنھدیم ،

رطاخهب ناریا  تلم  تسا . یاهدـشلح  نشور و  الماک  یهلئـسم  کی  اـھمیرحت  یهلئـسم  هک  دـینادب  زیزع  یاـھناوج  امـش  تسا . اـکیرمآ  یهدـحتم  تـالایا  میژر  اـھناطیش ،

تاـناکما زا  هک  یقرب  یورین  تاواـگم  رازھ  تسیب  لقادـح  هب  میراد  جاـیتحا  رگید  لاـس  دـنچ  اـت  اـم  تسھ . هدوـب و  یاهتـسھ  تیلاـعف  لاـبند  هب  روـشک ، زیمآحلـص  یاـھزاین 

ام نیصصختم  هکیروطنآ  دیآیم ، تسدهب  یاهتسھریغ  یاھهاگتسد  زا  هک  یژرنا  زا  یرادقم  نآ  زا  ریغ  دیایب . تسد  هب  دوشب و  هدافتسا  یاهتسھ  یورین  زا  یاهتـسھ و 

نیا رد  یلمع  یملع و  مادقا  لابند  یمالـسا  یروھمج  ماظن  اذل ] [ ؛ دیایب تسد  هب  یتسیاب  یمتا  تاناکما  هار  زا  تاواگم  رازھ  تسیب  دندرک ، هبـساحم  ام  نارظنبحاص  و 
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یهدحتم تالایا  میژر  تشادن . یروشک  چیھ  یتلم و  چیھ  یارب  یرطخ  چیھ  یررض ، چیھ  هک  رطخیب  ررضیب و  راک  کی  حیحـص ، راک  کی  عورـشم ، راک  کی  درک ؛ تکرح  هار 

، یملع ظاحلزا  هچ   - دننک تفرـشیپ  اھتلم  دـھدیمن  هزاجا  تسین و  یملع  تفرـشیپ  هب  لیام  تسا و  نارگن  رگید  یاھتلم  یهمھ  تلم و  نیا  یملع  تفرـشیپ  زا  هک  اکیرمآ 

هجیتن نیا  هب  روشک  نیلوئسم  درک . لیمحت  ار  یاهناملاظ  یاھمیرحت  یمالسا ، یروھمج  حیحـص  عورـشم و  تکرح  نیا  لباقم  رد  یداصتقا - ظاحلزا  هچ  یلمع ، ظاحلزا  هچ 

یهمھ اـھرارق ، یهمھ  مغریلع  زورما  دـندرک . ار  راـک  نیا  دوشب و  هتـشادرب  اـھمیرحت  هکنیا  یارب  دـننک ، رظنفرـص  دوخ  قح  نیا  زا  یـشخب  زا  دـننک و  هرکاذـم  هک  دندیـسر 

الماک هناملاظ ، الماک  دروخرب  کی  تارکاذـم ، یهجیتن  اـب  تارکاذـم و  نیا  اـب  اـکیرمآ  یهدـحتم  تـالایا  میژر  دروخرب  تسا ، هتفرگ  ماـجنا  هک  یناوارف  یاـھثحب  یهمھ  اھدـھعت ،

میژر نارادمدرس  هب  دیاب  نیلوئسم  دننک ؟ راکهچ  دیاب  نیلوئسم  دنکب ؟ راکهچ  دیاب  ناریا  تلم  نمشد ، یهنامصخ  تکرح  نیا  لباقم  رد  تسا . هنایوگروز  الماک  هنابآمردلق و 

، مالـسا تکرب  هب  ناریا  تلم  هک  دننک  تابثا  دیاب  دناهداد ؛ لیکـشت  ار  ردتقم  تلم  کی  مدرم ، نیا  دنایکتم و  ناشدوخ  مدرم  هب  هک  دننک  تابثا  اکیرمآ  یهدحتم  تالایا  دساف 

یهنادنمتردق هنادنمتفارـش و  عضاوم  رب  ناریا  تلم  دننادب  دیاب  اھییاکیرمآ  دنھدب . ناشن  دیاب  دننک ، تابثا  دـیاب  ار  نیا  دـنکیمن ؛ شنرک  اھتردـق  لباقم  رد  دوریمن ، روز  راب  ریز 

ار ناـمتکرح  اـم  درادـن . ینعم  ناریا  یمالـسا  یروـھمج  سوماـق  رد  ینیـشنبقع  دراد ، طاـبترا  روـشک  یلم  عفاـنم  هـب  هـک  یمھم  لـئاسم  راـک  رد  داتـسیا . دـھاوخ  دوـخ 

دھاوخن باوج  ناریا  یمالـسا  یروھمج  رد  دھدب ، باوج  رگید  یاجرھ  یبآمردلق ، ییوگروز و  هک  دنادب  دـنک و  ساسحا  ار  نیا  دـیاب  نمـشد  داد . میھاوخ  همادا  هنادـنمتردق 

دسفم و دساف و  نیلوئسم  تسا . اھنیا  ینمشد  جامآ  رتشیب  تسا ، رگید  یاھتلم  شخبماھلا  نوچ  تسا و  هداتسیا  ردتقم  تماقتسار و  ناریا ، یمالـسا  یروھمج  داد .

ناریا تلم  دننکیم . مھتم  ییوگغورد  هب  ار  ناریا  یمالسا  یروھمج  ماظن  ناریا و  تلم  دنتسیایم و  هناحیقو  دنـشکیمن ، تلاجخ  اکیرمآ  یهدحتم  تالایا  راکبیرف  وگغورد و 

امـش وگغورد  دومیپ . دـھاوخ  یھلا  قیفوت  هب  رخآ  ات  هناقداص  ار  هار  نیا  درک و  باختنا  هناقداص  ار  ادـخ  هار  درک ، تفرـشیپ  هناقداص  درک ، لـمع  هناـقداص  درک ، تکرح  هناـقداص 

رھ هب  ار  دوخ  عورشمان  عفانم  دننیبب و  ار  تداعس  یتخبشوخ و  دنناوتیمن  یتلم  چیھ  یارب  هک  دنتسھ  یناسک  نآ  وگغورد  دناهطلس ؛ ماظن  نارادمدرـس  وگغورد  دیتسھ ؛

رھ ماجرب ، یهیـضق  رد  دننادب ؛ ار  نیا  تسا ، هداتـسیا  مکحم  ناریا  تلم  دنتـسھ . وگغورد  دـنرگبیرف و  هک  دنتـسھ  اھنآ  دـننک ؛ نیمات  دـنلیام  اھتلم  عفانم  مغریلع  یتمیق 

هقطنم رد  هک  یتینما  نیا  دـینکیم ؛ ساسحا  ار  هقطنم  رد  تینما  تیمھا  اجنیا  دـش . دـھاوخ  هجاوم  ورهبور و  یمالـسا  یروھمج  لمعلاسکع  اب  هطلـس  ماظن  طلغ  تکرح 

میراودـیما تسا . هطبار  نیا  رد  لوئـسم  یاھورین  ناریدـم  نالوئـسم و  نموم و  ناناوج  امـش  تدـھاجم  شـالت و  تکرب  هب  نیا  تسھ و  هللادـمحب  روشک  لـخاد  رد  تسین ،

. دنک کمک  دنوادخ 
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