
ماظن  / ١١/٠٩/١٣٧۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

مدرم ینھذ  یهنیمز  دنناوتیم  هک  اجنآ  ات  دیاب  یمالسا ، یاھروشک  ناناوج  ناملسم و  نارادمتـسایس  ناملـسم  نارکفنـشور  ناملـسم ، یاھتلود  ناملـسم ، یاھتلم 

هب یدـنبیاپ  نآ  . دـننک تکرح  تمظع  تزع و  یهداـج  رد  دـنناوتب  دـندرگرب و  ینآرق  یگدـنز  هب  اـھتلم  اـت  دـننک ، مھارف  دعتـسم و  ار  اـھنآ  یگدـنز  یلمع  یهـنیمز  ناـشدوخ و 

نداتفا راک  هب  یهیام  یرکفدازآ و  یهیام  یرکفنـشور و  یهیام  نآرق ، هب  یدـنبیاپ  تسا . یلھاج  یاھتنـس  هب  یدـنبیاپ  تسا ، دومج  یگدنکفارـس و  یهیاـم  هک  یاهتـشذگ 

هدیشاپ اھنآ  یور  رب  گرم  کاخ  هک  ار  ییاھتلم  مالـسا  مکییحی .» امل  مکاعد  اذا  « ؛ درک هدنز  ار  یـسایس  یعامتجا و  یاھهدرم  مالـسا  تسا . شالت  راکتبا و  لقع و  ملع و 

نآ طقف  هن  داد . اھنآ  هب  ار  اھناسنا  زا  عافد  تیناسنا و  مچرپ  دیـشخب و  ییاقآ  تایح و  دنتـسنادیمن ، یناسنا  عمتجم  یهنازارفارـس  یقیقح و  تاـیح  زا  یزیچ  دوب و  هدـش 

تردـق تیوھ و  روج ، ملظ و  نیطالـس  دادبتـسا  راـشف  ریز  رد  یداـمتم  یاـھنرق  هک  تسا  یتـلم  نیا  تساـم ؛ روشک  شاهنومن  تسا . روـطنیمھ  هللادـمحب  مھ  زورما  زور ،

هب ار  دوخ  سفن  هب  دامتعا  یجراخ ، تلاخد  رابکتسا و  رامعتسا و  فعاضم  یاھراشف  ریز  رد  مھ  ریخا  لاس  دص  نیا  رد  دوب ؛ هداد  تسد  زا  ار  شدوخ  لمع  تردق  میمـصت و 

رد لمات و  لقعت و  نادیم  رد  رکفت ، نادیم  رد  تسایـس ، نادیم  رد  لمع ، نادیم  رد  ملع ، نادیم  رد  مدـقم  ورـشیپ ، تلم  کی  هب  ار  تلم  نیا  مالـسا  دوب . هداد  تسد  زا  یلک 

. درک لیدبت  یگدنز  تاراکتبا 

ملق  / ١٣٨١/١١/٠٨ نمجنا  یاضعا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یشیدنادازآ لوا  یهجرد  رد  یدادادخ و  بھاوم  زا  هکنیا  هب  میراد  جایتحا  مینک ، راک  اتقیقح  ملع  هشیدنا و  گنھرف و  یعقاو  یهعسوت  شرتسگ و  یهنیمز  رد  میھاوخب  رگا 

رد لیـصا  یاھناینب  یهمھ  تسانب  هک  دننکیم  لایخ  یروف  یاهدع  یـشیدنادازآ ، دوشیم  هتفگ  ات  تسا . مولظم  راعـش  کی  ام  یهعماج  رد  یـشیدنادازآ  مینک . هدافتـسا 

هب هورگ  ود  رھ  دوش . هتسکش  اھناینب  نیا  دیاب  یشیدنادازآ  اب  هک  دننکیم  یقلت  مھ  رگید  یاهدع  دنـسرتیم . دناهتـسبلد ، اھناینب  نآ  هب  نوچ  اھنآ  و  دوش ، هتـسکش  مھ 

نیا یارب  ار  اضف  ام  روشک  گنھرف  یهتـشذگ  هنافـساتم  میراد . جایتحا  یـشیدنادازآ  هب  ام  دننکیم . ملظ  تسا -  ملع  گنھرف و  دـشر  یارب  مزال  طرـش  هک  یـشیدنادازآ - 

، گـنھرف یهمجرت  هکلب  تسین ، باـتک  یهمجرت  طـقف  همجرت  زا  روـظنم  تسا . تسرد  دـندومرف ، همجرت  هب  عـجار  هک  یبـلطم  نیمھ  دوـب . هدرک  گـنت  رایـسب  یـشیدنادازآ 

هتـشاد دوجو  ام  یهعماج  رد  هک  هدوب  ییالب  نداد ، رارق  هشدـخ  لباقریغ  هاگیاج  کی  رد  ندرک و  یقلت  لزنم  یحو  لکـش  هب  ار  اھنآ  هناـگیب ، تاـیرظن  یهمجرت  رکف ، یهمجرت 

یاـضف رد  میناوـتب  یتسیاـب  مینک ، دـشر  میھاوـخب  رگا  میاهدـش . دوـمج  راـچد  مـیاهدرک و  رارکت  دـناهتفگ ، نارگید  هـک  ار  هـچ  رھ  مـیاهدرک ؛ رارکت  ار  اـھهمجرت  ناـمھ  تـسا .

یرظن نآ  بوچراچ  رد  یگنھرف  یملع و  یاھهنیمز  یهمھ  رد  هفـسلف و  یناسنا ، مولع  گنھرف ، داصتقا ، رد  میھاوخب  رگا  مینک . تکرح  دیاب  مینزب ؛ رپ  لاب و  رکف  یھانتیال 

یـش کی  ناونعهب  رکف  نآ  بوچراچ  رد  ینعی  میاهتفرگ ؛ دای  ار  نآ  ام  دوخ  ای  هدرک  همجرت  ار  نآ  یمجرتم  الاح  هدرک و  ادـیپ  مھ  رادـفرط  هدـع  کـی  هتفگ و  ییاـج  رد  یدرف  هک 

لایخ مییوگیم . دابذـغاک  اـھکدابداب ، نیا  هب  دھـشم  رد  اـم  تسا . ندـش  دابذـغاک »  » یهلاـبند هکلب  تسین ، یـشیدنادازآ  نیا  مینک ، تکرح  ندز ، تسد  لـباقریغ  سدـقم 

هک تسا  یـصاخ  طیحم  یـشیدنادازآ ، طیحم  تسین . یـشیدنادازآ  راک  نیا  تسا . رگید  یکی  تسد  مھ  نآ  خن  تسا ، دابذغاک  یهلابند  اما  دـنکیم ، زاورپ  اوھ  رد  دـنکیم 

. دوش عورش  هاگشناد  هزوح و  زا  دیاب  دازآ  یوگتفگ  نم ، رظن  هب  هتبلا  تساھامش . راک  مھ  نآ  درک ؛ داجیا  ار  نآ  دیاب 

دای میریگب و  دای  دیاب  مھ  ار  یدازآ  زا  هدافتسا  بدا  ام  دراد . یبدا  یدازآ  زا  هدافتـسا  اما  درک ؛ ام  یهعماج  دراو  هملک  یقیقح  یانعم  هب  ار  یدازآ  یمالـسا  یروھمج  دینیبب ؛

یهمھ یروآون ، یـشیدنادازآ و  مان  هب  دناهدرک و  بوکدـگل  ار  تقیقح  تلیـضف و  یاھزرم  یـشیدنادازآ  مان  هب  یاهدـع  تسا . یمالـسا  یروھمج  یهفیظو  مھ  نیا  میھدـب .

ییاھهیاپ هب  دوب ، ناشنھذ  رد  هک  یرگید  لئاسم  رطاخهب  ای  یلمعلاسکع  تروصهب  مھ  هدـع  کی  دـناهدرک . هرخـسم  ای  ریقحت و  ای  هتفرگ  هدـیدان  ار  یقیقح  سدـقم  لوصا 

لباقم رد  طارفا  ینکـش و  زرم  لـباقم  رد  رجحت  ینعی  دـش ؛ رجحتم  درک و  اـفتکا  هدـش ، هتفگ  هک  هچنآ  هب  یتسیاـبن  دـشیم . یروآون  اـھهیاپ  نآ  یور  رب  دـیاب  هک  دـندیبسچ 

! یروتاتکید ای  دشاب  جرم  جرھ و  دیاب  ای  هعماج  رد  هک  دندقتعم  دنرادن و  لوبق  الصا  ار  یروتاتکید  جرم و  جرھ و  نیب  یهلصاف  یـسایس ، طیحم  رد  یـضعب  هک  نانچمھ  طیرفت .

ای دوش و  لدتـسم  ملـسم و  یاھـشزرا  تاسدـقم و  یهمھ  هب  تناھا  ییوگرفک و  جرم و  جرھ و  دـیاب  ای  روطنیمھ : مھ  یگنھرف  یهصرع  رد  تسین . جراـخ  ود  نیا  زا  هناـک 

، طسو دح  نآ  دیاب  ام  درادن . دوجو  ود  نیا  نیب  یطـسو  دح  چیھ  هناک  دنیامن ! لاجنج  وا  هیلع  دننک و  وھ  ار  وا  همھ  اروف  دز ، یاهزات  فرح  یـسکات  دوش و  هتـسب  اھنھذ  دیاب 

رد هزوح و  رد  دـیاب  مھ  راک  نیا  تسا . یلمع  لالدتـسا ، اب  هنافـصنم و  هنـالقاع ، هناـمرتحم ، یوگتفگ  هار  زا  مھ  نیا  هتبلا  مینک . ادـیپ  ار  لداـعت  و  نیرمـالا » نیب  رما   » ناـمھ

. هاگشناد رد  مھ  دریگ و  ماجنا  هزوح  جیار  مولع  رگید  مالک و  هفسلف ، هقف ، یهنیمز  رد  هزوح ، لئاسم  یهنیمز 

تقو کی  دوش ؛ یداقن  نآ  دـننک و  حرطم  یدایز  یلیمحت و  لاجنج  یبیرفماوع و  نودـب  یرگیچوھ ، نودـب  یـصصخت ، طیحم  رد  ار  دوخ  یهشیدـنا  دـنناوتب  دـیاب  رکف  ناـبحاص 

قافتا نیا  دروآ . دھاوخ  تسدهب  ار  دوخ  حیحـص  لکـش  دش و  دھاوخ  حالـصا  یداقن  رد  مھ  تقو  کی  دش ، دھاوخ  لوبق  لماک  روطهب  تقو  کی  دـش ، دـھاوخ  در  لماک  روطهب 

زا یکی  یداـقن  هزوـح ، رد  هک  تسا  نیا  تلع  تسا . هاگـشناد  طـیحم  زا  رتـھب  تھج  نیا  زا  هزوـح  طـیحم  هک  میوـگب  امـش  هب  نم  هتبلا  میرادـن . ار  نیا  نـالا  اـم  دـتفیب . دـیاب 

الصا دندوب -  ام  یهتشذگ  یاھلسن  رد  هک  ییاھرتگرزب  هچ  دنتـسھ و  زورما  هک  ییاھنآ  هچ  دینکیم -  هظحالم  امـش  هک  هزوح  ناگرزب  نیا  یهمھ  تسا . یلـصا  یاھروحم 

، دـنک لاطبا  یلکهب  ار  دوخ  زا  لبق  یمالک  ای  یلوصا  ای  یھقف  ملـسم  رظن  کی  هکنیا  زا  یھیقف  ای  فوسلیف  چـیھ  یملکتم و  چـیھ  دـناهدش . گرزب  یداقن  طیحم  نیمھ  رد 

ناگتشذگ تارظن  هک  تسا  هزوح  تنس  نیا  دوشیمن . هتفگ  هزوح  رد  الـصا  یزیچ  نینچ  نوچ  درادن ؛ یکاب  مھ  یدرک  لاطبا  ارچ  دیوگب  وا  هب  یـسک  هکنیا  زا  درادن و  ییابا 

رکذ دوب ، ینیئان  اھیآ  موحرم  تارظن  هک  ار  زور  دـم  تارظن  لوصا ، سرد  رد  دنتـشاد  فیرـشت  مق  رد  هک  تقو  نآ  هیلعهللاناوضر ، ماما  دـینک ؛ هظحالم  امـش  دـننک . حرطم  ار 

رد تفریم  دوب ، هیرظن  نآ  رادفرط  یسک  رگا  بوخ ؛ ارچ . تفگیمن  سکچیھ  دنتخیریم . مھ  هب  الـصا  ار  فرح  ساسا  اسماخ ، اعبار و  اثلاث ، ایناث ، الوا ، هیف  دعب  دندرکیم ،

امـش تسا . هدش  پاچ  اھـشخب ، زا  یـضعب  رد  ماما  تاریرقت  مرادن . لوبق  ار  داتـسا  فرح  نیا  نم  هک  تشونیم  دزیم ، داتـسا  تاریرقت  هب  هک  یاهیـشاح  رد  ای  دوخ  سرد 

سیونریرقت ماما و  درگاش  هک  یـشحم  تقو  نآ  دناهتـشاذگ . اھنآ  یاـج  هب  یدـیدج  یاـنبم  هدرک و  درخ  ار  دوخ  زا  لـبق  ناـگرزب  یناـبم  ماـما  یرایـسب ، دراوم  رد  دـینک ، هاـگن 

بحاص هن  تسا . تسرد  یلبق  یانبم  بحاص  ـالثم  فرح  ناـمھ  تسین و  تسرد  ناـشیا  شیاـمرف  نیا  هک  هدرک  لاکـشا  ماـما  هب  هدز و  هیـشاح  یددـعتم  دراوم  رد  تسا ،

هزوح تعیبط  نیا  دـنکیم . ضارتعا  تسا ، ماـما  درگاـش  هک  یـشحم  هب  یـسک  هن  دـنکیم و  ضارتعا  ماـما  هب  یـسک  هن  دوشیم ، کـچوک  یـسک  رظن  رد  یلبق  یاـنبم 

. تسا

ات میروآرد  یاهتـشابنا  یاھهبرجت  تروصهب  ار  هناعاجـش  هنامرتحم و  ملاس و  یوگتفگ  هثحابم و  زا  یـشان  تایبرجت  نیا  دـیاب  اـم  دوش . یھدـنامزاس  دـیاب  اـھراک  نیا  هتبلا 

یاھرادـید رد  همھ  نیا  نم  هک  یرازفامرن  تضھن  نیا  ماهـتفگ ، اـھراب  دراد . دوـجو  هاگـشناد  رد  هیـضق  نـیمھ  نـیع  مییاـمن . روراـب  ار  مـلع  مـینک و  هدافتـسا  اـھنآ  زا  میناوـتب 

راکفا دروخرب  زا  راکـشآ  تروصهب  دیاب  تموکح  مینک . یـساسا  راک  دـیاب  مییامن و  دـیلوت  ار  گنھرف  ملع و  دـیاب  ام  تسانعم . نیمھ  هب  مدرک ، دـیکات  نآ  یور  رب  یھاگـشناد 

. دنک تیامح  ملاس  تروصهب 

دوخ یهلیـسو  هب  یتسیاب  ارجم  نیا  دراد و  مزـال  ارجم  فرظ و  راـکنیا ، تسا . ملاـس  لکـش  هب  راـکفا  دروخرب  زا  حیرـص  تیاـمح  یمالـسا ، یروھمج  ماـظن  فیاـظو  زا  یکی 

. دنھدب ناکما  دننک و  تسرد  ار  ارجم  نیا  دیاب  اھنآ  دوش . میظنت  فلتخم  یاھشخب  رد  یوزوح  یھاگشناد و  ناتسود 

کی هب  یبوکدگل  کی  ای  ینکشتنس  کی  تعدب ، کی  هکلب  ون ، یهیرظن  کی  اموزل  هن  دیایب  یـسک  رگا  هک  میاهدرکن -  ار  اھراک  نیا  نوچ  تسا -  یروط  اضف  هنافـساتم  زورما 

انب دنکیم و  دروخرب  وا  اب  شور  نامھ  اب  مھ  وا  فلاخم  دنک . عمج  دوخ  رود  هنابیرفماوع  تروصهب  ار  یاهدع  دناوتیم  دزادنیب ، هار  وھایھ  دنک و  دنلب  هدرک و  بوچ  رس  ار  زرم 

هک مینیبیم  مھ  یھاـگ  تسین . تسرد  شاهویـش  تاـقوا  زا  یلیخ  اـما  دـشاب ؛ تسرد  ندرک  موکحم  لـصا  دـیاش  نعل . درط و  عضوم  کـی  زا  وا  ندرک  موـکحم  هب  دـنکیم 

تایھ دوش ، حرطم  یـصصخت  عمجم  کی  رد  دـیاب  لوا  تسا ، ون  یهیرظن  کی  هیرظن  نآ  رگا  نوچ  تسا ؛ طلغ  راک ، ود  رھ  هتبلا  دوشیم . ماجنا  هنیمز  نیا  رد  یبوخ  یاـھراک 

ار نیا  دـیاب  لوا  تسین . یزاـسلاجنج  یبیرفماوع و  یظاـفل و  یفارح و  ـالثم  تسا و  راوتـسا  یملع  یاـھهیاپ  رب  هک  دـنک  دـییات  ار  نآ  ندوب  یملع  یلوبق  دروم  یهفـصنم 

. دوش زاغآ  شیاھهیاپ  ندرک  در  ای  تیبثت  نآ و  دراوم  رب  ندرک  لاکشا  ندوب ، قحان  قح و  دریگ و  رارق  یداقن  دروم  دراد ، یملع  شزرا  دش  مولعم  هکنآ  زا  دعب  دننک . صخشم 

« يشيدنادازآ  » 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 10هاگياپ  هحفص 1 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2871
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3162
http://farsi.khamenei.ir


یداقتعا و یگنھرف و  یاھهنیمز  رد  تسا و  یراج  یناـسنا  مولع  یعیبط و  مولع  هیاـپ ، مولع  ضحم ، مولع  یتح  یملع  یاـھهنیمز  یهمھ  رد  اھھاگـشناد  رد  اـنعم  نیا 

شقن راک ، یهعومجم  نیا  رد  دیناوتیم  هک  دیتسھ  یعمج  امش  دننکب . دیاب  ار  اھراک  نیا  هاگشناد  هزوح و  دوشب . دیاب  اھراک  نیا  تسا . یراج  مھ  یوزوح  مولع  فراعم و 

. میراد جایتحا  نآ  هب  ام  اتقیقح  دینک و  افیا 

یزادرپهیرظن  / ١٣٨١/١١/١۶ یاھیسرک  دروم  رد  هیملع  هزوح  نارگشھوژپ  ناگتخومآ و  شناد  زا  یعمج  همان  هب  خساپ 

میحرلانمحرلاهللامسب

زیزع ناردارب  نادنزرف و 

بیقعت تدم ، زارد  دنچ  رھ  نداد ، رمث  ندشیلمع و  هظحل  ات  ار  اھهدیا  نیا  هک  مھاوخیم  هاگشناد  هزوح و  رد  ناتنارکفمھ  امش و  زا  مقفاوم و  امش  همان  نومضم  همھ  اب 

هب ار  شیوخ  یناھج  یخیرات و  همانرب  دنامب و  دـیاب  بالقنا  نیا  دومیپ . تمیق  رھ  هب  تسا  تیقالخ  یئافوکـش و  هار  هک  ار  هار  نیا  دـیاب  اما  هدزباتـش ، هن  سویام و  هن  دـینک .

یقرت هار  دربیم و  جنر  طیرفت ، طارفا و  زا  لسن  نیا  هک  نیمھ  تسا ، هدش  رادیب  زین  هاگـشناد  هزوح و  مود  لسن  رد  یھاگآدوخ  یرادیب و  مزع و  نیا  هک  نیمھ  دـناشن و  راب 

یزادرپ و هیرظن  تعاجـش  هک  دھاوخیم  دنادیم و  ینید  یملع و  رکف  دیلوت  یداھتجا و  طاشن  رد  هکلب  دـیلقت ،» یگتخابدوخ و   » رد هن  و  رجحت » دومج و   » رد هن  ار  لماکت  و 

کی هسفن  یف  دوخ ، دراذگن ، خساپیب  ار  تاھبـش  تالاوس و  هک  تسا  هدرک  هدارا  دوش و  رادـیب  هاگـشناد ، هزوح و  رد  قطنم  قالخا و  لوصا و  هب  یرادافو  نمـض  رد  هرظانم 

زاغآ دیدج  نارود  دـننک ، تیبثت  یئاسانـش و  ار  یروتاتکید »  » و جرم » جرھ و   » نایم لداعت  هطقن  ام  ناگبخن  هک  هاگنآ  تشاد و  یمارگ  ار  نآ  دـیاب  تسا و  درواتـسد  یزوریپ و 

هب هرظانم ، یاجب  دیابن  هچنانچ  درک  لیدـبت  یتافیرـشت ، یرما  ای  قاچاق و  یالاک  هب  ار  داقتنا » دـقن و   » تخیرگ و هرظانم »  » زا دیـسرت و  یدازآ »  » زا دـیابن  یرآ ، تسا . هدـش 

رانک رد  اجکی و  همھ  قطنم ،»  » مھـس و  قالخا »  » مھـس یدازآ ،»  » مھـس هک  زور  نآ  دـیزغل . یزیرگ  تیلوئـسم  یکاتھ و  ماد  هب  یدازآ ، یاجب  دـمآ و  راـتفرگ  ارم ،» لادـج و  »

یھاگـشناد و فراعم  مولع و  هیلک  رد  ینید » یملع و  رازفا  مرن  دیلوت   » شبنج دیلک  تسا و  هعماج  نیا  رد  ینید  هدنلاب  رکفت  یملع و  تیقالخ  دنور  زاغآ  دوش ، ادا  رگیدکی 

یمالـسا هبلاطم  کی  یدازآ ،» زا  هدافتـسا  بدا   » تیاـعر اـب  ماوت  هشیدـنا  ناـیب  یارب  ندیـشیدنا و  یارب  یتصرف  هبلاـطم  یھاوخیدازآ و  کـشیب  تسا . هدـش  هدز  یوزوح 

اب دومج » توکس و   » بادرم نایم  یخرب  هک  مفساتم  اقیمع  نم  تسا . یمالسا  بالقنا  یلصا  فادھا  زا  هکلب  یتاغیلبت  راعش  کی  هن  نایب ،» ملق و  رکفت ، یدازآ   » تسا و

یمالسا بالقنا  هکنآ  لاح  داتفا . یرگید  ماد  هب  دیاب  ود ، نیا  زا  کی  رھ  زا  زیھرپ  یارب  هک  دننکیم  نامگ  دنـسانشیمن و  یموس  قیرط  یئوگرفک ،» یئوگ و  هزرھ   » بادرگ

«، نایب یدازآ  ، » نآ رد  هک  دزاسب  یئاضف  دنک و  حالـصا  دقن و  ار  یبرغ » هناھاوخدوخ  راھمیب و  یدازآ  گنھرف   » مھ و  دومج » ندینابنجرـس و  ناقفخ و  گنھرف   » مھ ات  دـمآ 

، فاصنا تینالقع و  لداعت و  تیرح و  ددرگ و  یتموکح  یعامتجا و  گنھرف  هب  لیدـبت  یرگید ، زیچ  چـیھ  هب  هن  و  نارگید » یدام  یونعم و  قوقح  قالخا و  قطنم و   » هب دـیقم 

ناـشیا تـیب  لـھا  و  ص )  ) مرکا ربماـیپ  تاـیاور  ریبـعت  هـب  هـک  یگنھرف » دــلو  داز و   » دــندرگ و هـتخیگنارب  لاـعف و  اــھهزوح  هـمھ  رد  اھهشیدــنا  هـمھ  اــت  دوـش  جــئار  هـکس 

اب فاـصم  رد  هراومھ  یمالـسا  ندـمت  یمالـسا و  گـنھرف  هک  هژیوـب  ددرگ . ناروهشیدـنا  ناـگبخن و  یوناـث  تداـع  تسا ، لوـقع » ارآ و  براـضت   » لوـصحم مالـسلامھیلع ،) )

لابندـب یھورگ  هنافـساتم  اما  تسا . نکممان  هھبـش ، تخانـش  نودـب  زین  هھبـش  هب  خـساپ  تسا و  هتفکـش  رگید ، یاھندـمت  بتاکم و  اب  شلاـچ  رد  زین  دـیدج و  تالـضعم 

طقف وشبلب ، نیا  رد  ات  دنھاوخیم  راو ، بادرگ  مطالت  ای  هنوگ  بادرم  توکـس  هب  ار  روشک  یگنھرف  یاضف  لیدـبت  امئاد  یئادز ، تسایـس  لابندـب  یھورگ  یگدز و  تسایس 

دنیاسرفب ار  تلم  باصعا  دنھد و  ردھ  ار  یلم  تصرف  همھ  هدروآ و  نیئاپ  ار  یعامتجا  رکفت  حطس  دنشاب و  زاس  نایرج  راذگریثات و  دنناوتب  نوبیرت ، تورث و  تردق و  نابحاص 

، نادـنمدرخ نالدـبحاص و  دـننامب و  توکـسم  تکاس و  ساسحا ، درخ و  نابحاص  هجیتن  رد  دـنھد و  جاور  ار  هناگیب  دـساف  گنھرف  ای  یا  هلیبق  طـحنم  طـلغ و  یاـھیریگرد  و 

چیھ ددرگیم ، لزان  یحطـس و  تباث و  یرارکت و  اھاوعد ، تفر و  دھاوخن  ولج  هب  هعماج  یئاضف ، نینچ  رد  دـنوش . شومارف  هتـسخ و  یوزنم ، هدـنام و  هیـشاح  رد  رانکرب و 

ناـگبخن عباـت  هک  زین  تموکح  هعماـج و  دـننکیم و  همجرت  ار  برغ  اـھنت  رگید  یاهدـع  دـننکیم و  رارکت  ار  دوخ  مادـم  یاهدـع  دوـشیمن ، هتفگ  یا  هزاـت  فرح  دـیلوت و  یرکف 

یاضف نودـب  تسین و  هرظانم  هرواشم و  زج  یا  هراچ  یعمج ، لقع  ندرک  رادـیب  یارب  دـیاهدرک ، هجوت  دوخ  همان  رد  هچنانچ  دـنوشیم . درگبقع  لاـعفنا و  راـچد  دـنا ، شیوخ 

یزاس و ندمت  هجیتن ، رد  ینید و  هشیدنا  ملع و  دـیلوت  نارظنبحاص ،» املع و  تیادـھ   » »و یمالـسا تموکح  تیامح   » اب دازآ  یوگتفگ  نایب و  یدازآ  نودـب  ملاس و  یداقتنا 

رد ناـیب  یدازآ  هک  تسا  نیمھ  هار ، نیرتـھب  زین  یگنھرف  جرم  جرھ و  راـھم  اـھیکاتھ و  اـھیرامیب و  جـالع  یارب  دوـب . دـھاوخ  لکـشم  رایـسب  اـی  نکمماـن  یزادرپ ، هعماـج 

یاھیـسرک ( » لیکــشت ١ ینعی  امــش  یداھنــشیپ  شور  هـس  رھ  هـک  دــسریم  رظنب  دوـش . هنیداـھن  تیاـمح و  مالــسا ، بوچراـچ  رد  هـیرظن  دــیلوت  نوناـق و  بوچراــچ 

تیریدم تیامح و  هک  تسا  بوخ  دنشاب و  لوقعم  یلمع و  یئاھـشور  هرظانم ،» دقن و  یاھیـسرک  ( » و ٣ تاھبش » تالاوس و  هب  خساپ  یاھیـسرک  ( » ٢ یزادرپهیرظن »

. دوش رتگنت  نید ، ملع و  هار  نانزھار  ناراکبیرف و  نارادناکد و  رب  اضف  هتفای و  شرتسگ  ملع ، لاجم  رتشیب ، هچ  رھ  هک  یوحنب  دنوش 

هب دـیآ و  لمعب  ریدـقت  نازاسهیرظن ، زا  یلمع ، یرظن و  لقع  نوگاـنوگ  یاـھورملق  رد  دوش و  هاگـشناد  هزوح و  رد  یمومع  شزرا  کـی  هب  لیدـبت  رکف ،» هیرظن و  دـیلوت   » دـیاب

دـشر تھج  رد  قـالخا و  قطنم و  بوچراـچ  رد  اھهدـیا  دـیاب  دـنوش . قیوشت  داـھتجا ، تیقـالخ و  هب  زین  نارگید  اـت  دوش  هدینـش  ناشنانخـس  دوـش و  هداد  هزیاـج  ناروآوـن ،

. دبای تسد  رگید  راب  دراد  ار  نآ  قاقحتسا  هک  یناھج  یا  هبتر  هب  ناریا  تلم  دنک و  تزع  تیوھ و  هداعا  مالسا ، ناھج  ات  دنھد  فاصم  دننک و  تباقر  رگیدکی  اب  یمالسا 

تـصرف  » دیھمت بلاق  رد  هچ  و  یملع » یرواد  تئیھ   » روضح اب  و  یرواد » ناکما  اب  ماوت  دنمنوناق و  یاھهرظانم   » بلاق رد  هچ  هدیا  نیا  هک  میازفایم  امـش  داھنـشیپ  رب  نم 

ای ینید  رکف  یاھورملق  یخرب  هب  دودـحم  اھنت  هاگـشناد ، هزوح و  یملع  نادـجو  رـضحم  رد  نف و  ناگبخن  طسوت  نانآ  هدـیا  یـسررب » دـقن و   » سپـس و  نازاسهیرظن » یارب 

ناعرتخم و نافشاک و  زا  تیامح  تھج  رد  و  یدربراک و )...  مولع  هیاپ و  مولع  یتح   ) یلمع یرظن و  یاھهتـشر  مولع و  هیلک  رد  هکلب  دنامن  زین  یعامتجا  یناسنا و  مولع 

دوش و یئوگ  هتخپ  دیاین و  نیئاپ  تارظانم ، تایرظن و  نیا  ندوب » یملع   » بیرض هکنآ  یارب  هتبلا  دیآ و  دیدپ  یئاضف  نینچ  زین  عیانص  نونف و  رد  مولع و  نیا  رد  نازاسهیرظن 

مھاوخ تیامح  نآ  زا  ماهدوب و  قفاوم  هراومھ  یئاھحرط  نینچ  اب  بناجنیا  تشون . یدعاوق  دیـشیدنا و  یتادیھمت  دیاب  دوشن ، یتاغیلبت  هناماوع و  لزان و  اھوگتفگ  حطس 

هتـسجرب نیققحم  دـیتاسا و   » تکراشم یراکمھ و  اب  و  مرتحم » راوگرزب و  عجارم   » تدـعاسم عالطا و  اـب  اـت  مھاوخیم  مق  هیملع  هزوح  تیریدـم  مرتحم  یاروش  زا  درک و 

یلمع یرظن و  تالاوس  هب  خساپ  تضھن   » ندرک لاعف  زین  و  ینید ، فیلات  قیقحت و  تاعوضوم  ریاس  ریسفت و  مالک و  هفسلف و  لوصا و  هقف و  رتشیب  یگدنلاب  یارب  هزوح ،»

یارب اروش  راـک  روتـسد  تیولوا  رد  ار  هدـیا  نیا  هک  مھاوخیم  زین  نآ  مرتحم  تساـیر  هژیوب  یگنھرف و  بـالقنا  مرتحم  یاروش  زا  دـننیبب . ار  یتصرف  نینچ  کرادـت  هعماـج ،»

فراـعم زین  یناـسنا و  مولع  یاھهتـشر  هژیوب  عیانـص و  نونف و  موـلع و  هصرع  رد  دـیلوت » تیقـالخ و  نارود   » زاـغآ یا و  همجرت  نوـتم  دـقن  یھاگـشناد و  موـلع  هیلک  دـشر 

یروانف و دـیلوت  مولع و  دـشر  یمالـسا و  یزاـس  ندـمت  مدـقم  فص  رد  رگید  راـب  اـم  یاھھاگـشناد  ددرگ و  مھارف  جـیردتب  گرزب  راـکنیا  یارب  هنیمز  اـت  دـنھد  رارق  یمالـسا 

، هلاسم بناوج  همھ  تیاعر  اب  ات  درک  دنھاوخ  هدافتسا  امش ، حرط  هلمج  زا  یوزوح و  یھاگشناد و  الضف  یداھنشیپ  یاھحرط  زا  داھن  ود  رھ  کشیب  دنریگ . رارق  گنھرف ،

لحارم هک  مراودیما  دننک . قیوشت  هنیداھن و  هاگـشناد ، هزوح و  یملع  یاھورملق  هیلک  رد  ار  دنمـشور » یزادرپ  هیرظن   » و یملع » تارظانم  «، » تالاوس هب  خساپ   » شبنج

. دشاب هدش  راکشآ  نآ  مھم  تارمث  نیتسخن  بالقنا ، درگلاس  نیمجنپ  تسیب و  زا  شیپ  ات  هدشن و  یرادا  شیاسرف  راچد  هدیا ، نیا  ارجا 

یزادرپهیرظن  / ١٣٨١/١١/١۶ یاھیسرک  دروم  رد  هیملع  هزوح  نارگشھوژپ  ناگتخومآ و  شناد  زا  یعمج  همان  هب  خساپ 

، تدـم زارد  دـنچ  رھ  نداد ، رمث  ندـش و  یلمع  هظحل  اـت  ار  اھهدـیا  نیا  هک  مھاوخیم  هاگـشناد  هزوح و  رد  ناـتنارکفمھ  امـش و  زا  مقفاوم و  امـش  هماـن  نومـضم  همھ  اـب 

شیوخ یناھج  یخیرات و  همانرب  دنامب و  دیاب  بالقنا  نیا  دومیپ . تمیق  رھ  هب  تسا  تیقالخ  یئافوکش و  هار  هک  ار  هار  نیا  دیاب  اما  هدزباتـش ، هن  سویام و  هن  دینک . بیقعت 

هار دربیم و  جنر  طیرفت ، طارفا و  زا  لسن  نیا  هک  نیمھ  تسا ، هدـش  رادـیب  زین  هاگـشناد  هزوح و  مود  لسن  رد  یھاگآدوخ  یرادـیب و  مزع و  نیا  هک  نیمھ  دـناشنراب و  هب  ار 

تعاجــش هـک  دـھاوخیم  دــنادیم و  ینید  یملع و  رکف  دــیلوت  یداـھتجا و  طاـشن  رد  هـکلب  دــیلقت ،» یگتخاـبدوخ و   » رد هـن  و  رجحت » دوـمج و   » رد هـن  ار  لـماکت  یقرت و 

، دوخ دراذگن ، خـساپیب  ار  تاھبـش  تالاوس و  هک  تسا  هدرک  هدارا  دوش و  رادـیب  هاگـشناد ، هزوح و  رد  قطنم  قالخا و  لوصا و  هب  یرادافو  نمـض  رد  هرظانم  یزادرپهیرظن و 

« يشيدنادازآ  » 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 10هاگياپ  هحفص 2 

http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=8290
http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=8290
http://farsi.khamenei.ir


، دـننک تیبثت  یئاسانـش و  ار  یروتاتکید »  » و جرم » جرھ و   » نایم لداعت  هطقن  اـم  ناـگبخن  هک  هاـگنآ  تشاد و  یمارگ  ار  نآ  دـیاب  تسا و  درواتـسد  یزوریپ و  کـی  هسفنیف 

دیابن هچنانچ  درک  لیدـبت  یتافیرـشت ، یرما  ای  قاچاق و  یالاک  هب  ار  داقتنا » دـقن و   » تخیرگ و هرظانم »  » زا دیـسرت و  یدازآ »  » زا دـیابن  یرآ ، تسا . هدـش  زاـغآ  دـیدج  نارود 

همھ قطنم ،»  » مھس و  قالخا »  » مھس یدازآ ،»  » مھـس هک  زور  نآ  دیزغل . یزیرگ  تیلوئـسم  یکاتھ و  ماد  هب  یدازآ ، یاجب  دمآ و  راتفرگ  ارم ،» لادج و   » هب هرظانم ، یاجب 

فراعم مولع و  هیلک  رد  ینید » یملع و  رازفامرن  دیلوت   » شبنج دیلک  تسا و  هعماج  نیا  رد  ینید  هدنلاب  رکفت  یملع و  تیقالخ  دـنور  زاغآ  دوش ، ادا  رگیدـکی  رانک  رد  اجکی و 

هبلاطم کی  یدازآ ،» زا  هدافتسا  بدا   » تیاعر اب  ماوت  هشیدنا  نایب  یارب  ندیشیدنا و  یارب  یتصرف  هبلاطم  یھاوخیدازآ و  کش  یب  تسا . هدش  هدز  یوزوح  یھاگشناد و 

توکس و  » بادرم نایم  یخرب  هک  مفساتم  اقیمع  نم  تسا . یمالسا  بالقنا  یلصا  فادھا  زا  هکلب  یتاغیلبت  راعش  کی  هن  نایب ،» ملق و  رکفت ، یدازآ   » تسا و یمالـسا 

بالقنا هکنآ  لاح  داتفا . یرگید  ماد  هب  دـیاب  ود ، نیا  زا  کی  رھ  زا  زیھرپ  یارب  هک  دـننکیم  نامگ  دنـسانشیمن و  یموس  قیرط  یئوگرفک ،» یئوگهزرھ و   » بادرگ اب  دومج »

، نآ رد  هک  دزاسب  یئاضف  دـنک و  حالـصا  دـقن و  ار  یبرغ » هناـھاوخدوخ  راـھمیب و  یدازآ  گـنھرف   » مھ و  دومج » ندینابنجرـس و  ناـقفخ و  گـنھرف   » مھ اـت  دـمآ  یمالـسا 

لداـعت و تیرح و  ددرگ و  یتموکح  یعاـمتجا و  گـنھرف  هب  لیدـبت  یرگید ،  زیچ  چـیھ  هب  هن  و  نارگید » یداـم  یونعم و  قوقح  قـالخا و  قطنم و   » هب دـیقم  ناـیب ،» یدازآ  »

تیبلھا و  ص )  ) مرکا ربمایپ  تایاور  ریبعت  هب  هک  یگنھرف » دـلو  داز و   » دـندرگ و هتخیگنارب  لاعف و  اھهزوح  همھ  رد  اھهشیدـنا  همھ  اـت  دوش  جـئار  هکـس  فاـصنا ، تینـالقع و 

رد هراومھ  یمالـسا  ندـمت  یمالـسا و  گنھرف  هک  هژیوب  ددرگ . ناروهشیدـنا  ناـگبخن و  یوناـث  تداـع  تسا ، ( ١ «) لوقع ارآ و  براـضت   » لوصحم مالـسلا ،) مھیلع   ) ناـشیا

یھورگ هنافـساتم  اما  تسا . نکممان  هھبـش ، تخانـش  نودب  زین  هھبـش  هب  خساپ  تسا و  هتفکـش  رگید ، یاھندـمت  بتاکم و  اب  شلاچ  رد  زین  دـیدج و  تالـضعم  اب  فاصم 

، وشبلب نیا  رد  ات  دنھاوخیم  راوبادرگ ، مطالت  ای  هنوگ  بادرم  توکـس  هب  ار  روشک  یگنھرف  یاضف  لیدبت  امئاد  یئادزتسایـس ، لابندب  یھورگ  یگدزتسایـس و  لابندـب 

ار تلم  باصعا  دـنھد و  ردـھ  ار  یلم  تصرف  همھ  هدروآ و  نیئاپ  ار  یعاـمتجا  رکفت  حطـس  دنـشاب و  زاـسنایرج  راذـگریثات و  دـنناوتب  نوبیرت ، تورث و  تردـق و  ناـبحاص  طـقف 

نالدـبحاص و دـننامب و  توکـسم  تکاس و  ساسحا ، درخ و  ناـبحاص  هجیتن  رد  دـنھد و  جاور  ار  هناـگیب  دـساف  گـنھرف  اـی  یاهلیبق  طـحنم  طـلغ و  یاـھیریگرد  دـنیاسرفب و 

لزان یحطـس و  تباـث و  یرارکت و  اـھاوعد ، تفر و  دـھاوخن  ولج  هب  هعماـج  یئاـضف ، نینچ  رد  دـنوش . شومارف  هتـسخ و  یوزنم ، هدـنام و  هیـشاح  رد  راـنکرب و  نادـنمدرخ ،

عبات هک  زین  تموکح  هعماج و  دننکیم و  همجرت  ار  برغ  اھنت  رگید  یاهدع  دننکیم و  رارکت  ار  دوخ  مادم  یاهدع  دوشیمن ، هتفگ  یاهزات  فرح  دیلوت و  یرکف  چـیھ  ددرگیم ،

نودـب تسین و  هرظانم  هرواشم و  زج  یاهراچ  یعمج ، لقع  ندرک  رادـیب  یارب  دـیاهدرک ، هجوت  دوخ  همان  رد  هچنانچ  دـنوشیم . درگبقع  لاعفنا و  راـچد  دـناشیوخ ، ناـگبخن 

، هجیتـن رد  ینید و  هشیدـنا  مـلع و  دـیلوت  نارظنبحاـص ،» اـملع و  تیادـھ   » و یمالـسا » تموـکح  تیاـمح   » اـب دازآ  یوـگتفگ  ناـیب و  یدازآ  نودـب  ملاـس و  یداـقتنا  یاـضف 

یدازآ هک  تسا  نیمھ  هار ، نیرتھب  زین  یگنھرف  جرم  جرھ و  راھم  اھیکاتھ و  اھیرامیب و  جالع  یارب  دوب . دھاوخ  لکـشم  رایـسب  ای  نکممان  یزادرپهعماج ، یزاسندـمت و 

یاھیسرک ( » لیکـشت ١ ینعی  امـش  یداھنـشیپ  شور  هس  رھ  هک  دـسریم  رظنب  دوش . هنیداھن  تیامح و  مالـسا ، بوچراچ  رد  هیرظن  دـیلوت  نوناـق و  بوچراـچ  رد  ناـیب 

تیریدـم تیامح و  هک  تسبوخ  دنـشاب و  لوقعم  یلمع و  یئاھـشور  هرظانم ،» دـقن و  یاھیـسرک  ( » و ٣ تاھبـش » تالاوس و  هب  خـساپ  یاھیـسرک  ( » ٢ یزادرپهیرظن »

. دوش رتگنت  نید ، ملع و  هار  نانزھار  ناراکبیرف و  نارادناکد و  رب  اضف  هتفای و  شرتسگ  ملع ، لاجم  رتشیب ، هچ  رھ  هک  یوحنب  دنوش 

ییوجشناد  / ١٣٨٢/٠٨/١۵ ناگبخن  زا  یعمج  اھلکشت و  یاضعا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یاراد دـھعتم و  یاهعومجم  روشک ، ییوجـشناد  یهندـب  بلاغ  زا  شیب  ای  بلاغ  مھاوخیم  نم  اـما  دنتـسھ ؛ یدـقتعم  یاـھناسنا  بلاـغ  روطهب  مھ  ییوجـشناد  یهندـب 

یـشیدنادازآ و موـس ، ناـمرآ  تـسا و  یھاوختلادـع  یمود  تـسا ؛ مـلع  یهلاـسم  اـھنامرآ  نـیا  زا  یکی  دنـشاب . ییوجـشناد  یاـھنامرآ  هـب  تبـسن  تیلووـسم  ساـسحا 

. تسا یھاوخیدازآ 

نیا زا  یکی  دنـشاب . ییوجـشناد  یاھنامرآ  هب  تبـسن  تیلووسم  ساسحا  یاراد  دھعتم و  یاهعومجم  روشک ، ییوجـشناد  یهندب  بلاغ  زا  شیب  ای  بلاغ  مھاوخیم  نم 

. تسا یھاوخیدازآ  یشیدنادازآ و  موس ، نامرآ  تسا و  یھاوختلادع  یمود  تسا ؛ ملع  یهلاسم  اھنامرآ 

ام تسا . یرـشب  یاھیدازآ  مھم  یاھـشخب  زا  یعامتجا  یاھیدازآ  یـسایس ، یاھیدازآ  رد  دوش . انعم  یقلت و  یـسایس  دودحم  یانعم  رد  رـصحنم  طقف  دـیابن  یھاوخیدازآ 

ققحت لاـبند  یـسایس ، یدازآ  راعـش  اـب  هک  یناـسک  مییوـگیم  اـما  میمھفیم ؛ ار  یـسایس  یدازآ  ینعم  میتـسھ و  اـھیدازآ  نـیا  یهـتفر  نادـنز  هدروخکـتک و  ناـمدوخ 

دنرتتـسیشاف یتسیـشاف ، رھ  زا  هـک  اـیند  رد  دوـجوم  تارکمد  ارھاـظ  یاھتــسیشاف  اـکیرما ؛ یهمکاـح  تاـیھ  اـیند -  یــسایس  یاـھهعومجم  نیرتیدازآدـض  یاـھراعش 

نتفر یـسایس  یدازآ  لابند  یھاوخیدازآ و  نیا ، دنھاوخیدازآ ؟ اھنیا  دنتـسھ ، ناریا  یهرابرد  دناهدش -  تسایـس  نادـیم  دراو  هزات  هک  راکهظفاحم  ون  بصعتم و  یاهعومجم 

یھاوخیدازآ راعـش  نآ  دـنک ، طلـسم  روشک  نیا  رب  ار  شدوـخ  یهدـناشنتسد  تموـکح  اـکیرما  هک  دـشاب  نیا  شاهصـالخ  لآـم و  اـنعم و  هک  یھاوـخیدازآ  راعـش  نآ  تسا ؟

ار یـشیدنادازآ  میوـگیم ، نم  هک  یقطنم  اـب  تسا . تناـیخ  تراـسا و  راعـش  نیغورد و  راعـش ، نیا  دـننزب ؛ نآ  هب  مھ  یھاوـخیدازآ  نغور  گـنر و  کزب و  دـص  وـلو  تـسین ؛

یاھوگدـنلب لابند  نیقلت  رثا  رب  یدـیلقت و  یاهمجرت ، نتفرگ ؛ میمـصت  هنادازآ  ندرک ؛ رکف  هنادازآ  ینعی  یـشیدنادازآ  دـشخبب . ار  شدوخ  رثا  مھ  اجنیا  ات  مینک  اـنعم  رتقیمع 

برغ زورما  رگا  دوشیم . مھ  یعامتجا  یسایس و  فراعتم  یاھهتـساوخ  اھهژاو و  اھراعـش و  یـسایس ، یـشم  تفرعم ، ملع ، لماش  اذل  ندرکن . تکرح  برغ  یتاغیلبت 

هشدخ لباق  هن  ای  تسا ، شزرا  قلطم  تروصهب  یسارکمد  تسا و  تسرد  دیوگیم  وا  هکنیمھ  ایآ  مینیبب  نیا -  ینعی  یرکفدازآ  مینک -  رکف  دیاب  ام  یـسارکمد ، دیوگیم 

؟ تسا

یهـنیمز رد  اـی  مـلع  دـیلوت  شبنج  یهـنیمز  رد  دـیناوتیم  ار  کـیروئت  راـک  نـیا  دـینک . کـیروئت  راـک  یــشیدنادازآ  یھاوختلادـع و  مـلع ، یهـنیمز  هـس  رد  دــیناوتیم  اـمش 

موھفم نامھ  اب  ار  یعامتجا  تلادـع  میھاوخب  اـم  رگا  دـینیبب  دـینک و  هعلاـطم  ار  یـساسا  نوناـق  دـیناوتیم  یھاوختلادـع ، یهنیمز  رد  ـالثم  دـیھد . ماـجنا  یھاوختلادـع 

. میشاب هتشاد  ییاھعقوت  هچ  اھھاگتسد  مادک  زا  دیاب  میشخبب ، ققحت  میمھفیم ، همھ  هک  یفراعتم 

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

یهدرتسگ مجاھت  لباقم  رد  هک  دننک  نشور  امیـس -  ادص و  لثم  تسین ، تلود  هعومجمریز  هچنآ  هچ  تسا ، تلود  هب  طوبرم  هچنآ  هچ  روشک -  یگنھرف  یاھهاگتـسد  دیاب 

یملع یاھهاگتسد  دناهتسب . راکهب  نآ  یهتـسجرب  طاقن  هب  ندیـشخب  تیمومع  یبالقنا و  یمالـسا و  گنھرف  ندرک  روراب  التعا و  یارب  ار  یریبادت  هچ  نانمـشد  یگنھرف 

هزوح هاگشناد و  زا  ام  هک  راکفا -  براضت  یملع و  یـشیدنادازآ  ملع ، دیلوت  یارب  هک  دننک  صخـشم  دنروشک -  یهیملع  یاھهزوح  اھهاگـشناد و  رد  نآ  ناریدم  هک  روشک - 

. دنھد ماجنا  یتسیاب  ار  یرگید  یاھراک  هچ  دناهتفر و  شیپ  ردقچ  دناهداد ؛ ماجنا  ار  یگرزب  راک  شالت و  هچ  میدرک -  هبلاطم  ار  لئاسم  نیا 

امیس  / ١٣٨٣/٠٩/١١ ادص و  نامزاس  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

رب ادـخ  تنعل  ملع . هب  دوشیم  یھتنم  همھ  دـنیبیم  دـنکیم ، هاـگن  روشک  تفرـشیپ  یارب  فلتخم  یاـھهار  هب  یتـقو  ناـسنا  زورما  تسا . یمھم  رایـسب  یهلوقم  ملع 

و دروآیم ، شدوخ  اـب  مھ  ار  یرواـنف  تفرـشیپ  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  یملع  تفرـشیپ  یتـقو  دنتـشاد . زاـب  یملع  تفرـشیپ  زا  ار  روشک  لاـس  اـھهد  لوـط  رد  هکیناـسک 

یغورد و ییهیراع و  یروانف  دشاب ، مھ  یروانف  رگا  و  تسین ؛ زیچچیھ  دشابن ، ملع  رگا  دروآیم . دوجوهب  طاشن  هعماج  رد  دھدیم و  قنور  ار  روشک  مھ  یروانف  تفرـشیپ 

رد هشیدـنا  هیرظن و  رکف و  ملع و  دـیلوت  تضھن  رد  دـناوتیم  هناسر  نم  رظنهب  دـینایور . دـیاب  ار  ملع  دراد . دوجو  هک  یژاـتنوم  یاھتعنـص  لـثم  تسا ؛ نارگید  زا  یهتفرگماو 

؛ دینک لابند  هدشیزیرهمانرب  ار  هیرظن  رکف و  ملع و  دیلوت  طخ  دیناوتیم  امش  دنک . افیا  شقن  هریغ -  یناسنا و  یهنیمز  رد  هچ  ینف و  یهنیمز  رد  هچ  فلتخم -  یاھهنیمز 

. دییامن حرطم  ار  بوخ  روآون  یملع  یاھهرھچ  دینک و  ینویزیولت  ار  یروآون  یاھیسرک  دینزب ؛ نماد  دیفم  یقطنم و  یاھثحب  هب 

« يشيدنادازآ  » 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 10هاگياپ  هحفص 3 
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یوضر  / ٠١/٠١/١٣٨۴ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

مھم اھمسا  هتبلا  تسین . یتافیرـشت  لمع  کی  افرـص  مینکیم ، زاغآ  راعـش  نیا  اب  مان و  نیا  اب  ار  لاس  مینکیم و  موسوم  یراعـش  اب  یمان و  هب  ار  یلاس  رھ  اـم  هکنیا 

لاس میـشاب . هچ  لابند  هب  دـیاب  ای  میتسھ  هچ  لابند  میھاوخیم و  هچ  هک  دـھدیم  ناشن  نـالووسم  تلم و  اـم و  هب  اھیراذـگمان  نیا  نکیل  تسامـسم ؛ مھم  تسین ؛

هک ار  یطوـطخ  یهـمھ  ییوگخـساپ ، لاـس  اـی  یناسرتمدـخ  لاـس  دـنکیم . صخـشم  ار  نادرمتلود  نـالووسم و  گرزب  فـیلکت  ناریا و  تـلم  یـالاو  فدـھ  یوـلع ، راـتفر 

، دوشیم حرطم  یھاوختلادع  تضھن  رگا  تسا . نالووسم  ام  زا  تلم  تابلاطم  عقاو  رد  اھراعـش  نیا  دھدیم . ناشن  ام  هب  مینک ، لابند  دیاب  ام  یهمھ  روشک و  نالووسم 

نـالووسم و یهمھ  هک  تسا  نیا  یارب  دوشیم ، حرطم  یـشیدنادازآ  تضھن  رگا  اـی  دوشیم ، حرطم  یموـمع  شبنج  کـی  ناوـنعهب  ملع  دـیلوت  یرازفامرن و  تضھن  رگا  اـی 

روطهب دوخ  یاھلاس  رد  اھراعـش  نیا  زا  یرایـسب  هک  مینادیم  هتبلا  دراد . زاین  اھراعـش  نیا  هب  روشک  دنراد . تیلووسم  تھج  نیا  رد  هک  دـننک  ساسحا  تلم  داحآ  یهمھ 

تمـس هب  ار  دوخ  هار  تلود  مھ  تلم و  مھ  شیپ ، یاـھلاس  یاـھهبرجت  اـب  دـیاب  لاـس  رھ  تسا . هتفرگ  تروـص  مھ  یداـیز  یاـھراک  نکیل  تسا ؛ هدرکن  ادـیپ  قـقحت  لـماک 

. دنرادرب رتراوتسا  رتمکحم و  ار  اھماگ  دننک و  یط  روشک  نیا  تلم و  نیا  یالاو  یاھفدھ 

نامرک  / ٠٢/١٩/١٣٨۴ ناتسا  نایوجشناد  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

بالقنا لوا  زا  ام  هک  تسین  نیا  شیانعم  نیا  دـندش . دـنمهقالع  هلاسم  نیا  هب  ام  یاھناوج  دـمآ و  دوجوهب  روشک  رد  ییاـضف  مدرک ؛ حرطم  ار  یھاوختلادـع  تضھن  هدـنب 

. تخیگنارب ار  اـھنآ  تمھ  دروآ و  دوجوهب  اـھناوج  رد  ییهزاـت  حور  دـش و  یعلطم  دـیدجت  نیا  اـما  تسا -  تلادـع  یهیاـپ  رب  بـالقنا  ارچ ، میتشادـن -  یھاوختلادـع  تضھن 

ییاناد هبرجت و  بسک  حیحـص و  مظنم و  یـسایس  تیلاعف  ملع و  هب  دـسرب ، نامرآ  نیا  هب  هکنیا  یارب  تسا و  ناوج  نامرآ  اـھنیا  لاـثما  ملع و  دـیلوت  یرکفدازآ و  نینچمھ 

. دنکیم ادیپ  طابترا  مھ  یدنمشیدنا  هب  ییاناد  تسین ؛ نتخومآ  ملع  طقف  ، ییاناد دروایب . دوجوهب  ار  ییاناد  دوخ  رد  دیاب  ناوج  دراد . جایتحا 

نیمھ یارب  دتفیب ، هار  هزوح  هاگـشناد و  رد  مدرک  داھنـشیپ  نم  هک  یییرکفدازآ  تضھن  دیـسرب . هجیتن  هب  ات  دینک  رکف  لئاسم  یور  نم ! نازیزع  درک . رکف  لئاسم  یور  دـیاب 

رکف هب  طقف  هک  یـسایس  بازحا  یـسایس و  تانایرج  یهلیـسوهب  یهدـش  کیرحت  هناجوجل و  هنابـصعتم و  هن  اھتنم  دـننک ؛ ثحب  مھ  اـب  دـنراذگب و  دازآ  یاـھنوبیرت  تسا .

فدھ اب  ندش و  هدـیزرو  ندروخ و  زرو  ندـش ، هتخپ  یارب  هکلب  دـننکیم ؛ هدافتـسا  اھناوج  زا  نآ  لاثما  تاباختنا و  یارب  دنتـسھ و  ناشدوخ  دـصاقم  تدـمهاتوک و  یهدـنیآ 

. تبقاعشوخ رایسب  اما  راوشد ، ینالوط و  هار  نیا  یهمادا  یارب  ندش  هدامآ 

نودب دـنزیم و  جوم  ام  یاھناوج  رد  ییارگنامرآ  هک  یدوجو  اب  مینیبیم  مینکیم ، هدـھاشم  هک  ار  اھشرازگ  مینکیم ، دروخرب  هک  اھناوج  اب  مینکیم ، هاگن  هک  تیعقاو  هب 

رکف روطکـی  دنتـسین و  روطکـی  ییارگناـمرآ  ساـسحا  ربارب  رد  همھ  تسھ -  مھ  یگرزب  یهعومجم  هک  اـم -  روشک  ناوج  یهعومجم  لاـحنیعرد  اـما  دراد ، دوـجو  دـیدرت 

؛ دیاهدید امـش  اھناوج  لیبق  نیا  زا  دراد -  دوجو  مھ  ینامرآ  هک  دیآیمن  ناشدای  تسا و  هرمزور  لئاسم  مرگ  ناشرـس  دنایگرمزور ، راچد  دنتلفغ ، راچد  یـضعب  دننکیمن :

مھ هتـسد  کی  ماهدرک -  هدـھاشم  مھ  تیعقاو  رد  هکلب  نویزیولت ، یهحفـص  زا  طـقف  هن  ماهدـید ؛ مسانـشیم و  مراد و  غارـس  ار  اـھناوج  هنوگنیا  مریپ ، هکنیا  اـب  مھ  هدـنب 

اھنیا دنرذگیم ؛ هبیط  تایح  ریخ  زا  اذل  درک ؛ یراک  دوشیمن  دنیوگیم  تسا ؛ هنانیبدب  ناشھاگن  دناهدرـسفا ؛ نیگمغ و  سویام و  اما  دنراد ، هغدغد  هک  دنتـسھ  یناسک 

اـھناوج و تاـسلج  رد  ماهدـید . مھ  هدـنب  دـیاهدید ، امـش  مھ  لـیبق  نیا  زا  دـنتفایم . یگرمزور  تلفغ و  ماد  هـب  تیاـھن  رد  دنتـسین ، لـفاغ  دـنراد و  هغدـغد  هـکنیا  اـب  مـھ 

؟ دراد ییهدیاف  هچ  اقآ ! دنیبیم : ار  یفنم  هاگن  ینیبدب و  سای و  یاھهناشن  یھاگ  ناسنا  تسین -  مھ  مک  مراد و  تاسلج  نیا  زا  هدـنب  دـینادیم  امـش  هک  اھوجـشناد - 

. تسا لکشم  نآ  نداد  رییغت  تسا و  قیمع  ساسحا  نیا  مھ  اھیضعب  رد  تسا ، یحطس  ساسحا  نیا  اھیضعب  رد  هتبلا  درادن . ییهدیاف  دوشیمن ،

برغ یاھوگلا  زا  قلطم  دیلقت  رد  ار  نآ  هار  اما  دنھاوخیم ، ار  اھنیا  لاثما  یشیدنادازآ و  تباقر و  نادیم  ملع و  تفرشیپ  دشر و  هعسوت و  هک  دنتـسھ  یناسک  هتـسد  کی 

اپورا لماش  یبرغ ؛ یاھروشک  زا  دنترابع  هک  زورما ، یایند  رد  یتیلقا  العف  دنتسھ ؟ یناسک  هچ  ناورھر  دنتفر .» ناورھر  هک  ور  نانچ  هر   » دننکیم رکف  دننکیم ؛ وجتسج 

. مزادرپیم رتشیب  شخب  نیا  هب  مدرگیمرب و  دعب  نم  رگید . یهتفرشیپ  یاھروشک  زا  یضعب  اکیرما و  یهدحتم  تالایا  روشک  و 

دنیوجیم . شیوخ  رد  ار  شیوخ  هک  دنتسھ  یناسک  مھ  هدع  کی 

هب وگلا  نآ  هب  ندیسر  یارب  تیافک  ردقهب  یناریا  رادیب  هاگآ و  ناوج  کی  ناریا و  تلم  رایتخا  رد  دوجوم  لمعلاروتسد  تفرعم و  هشیدنا و  یهعومجم  رد  هک  دننکیم  رکف  اھنیا 

یھاوخنامرآ یهلوقم  هب  اھهاگن  ماسقا  عاونا و  ماهدـش . انـشآ  ماهتـشاد و  دروخرب  رایـسب  مھ  اھهعومجم  نیا  اب  هدـنب  دنتـسین . مک  مھ  اھنیا  دراد . دوجو  هار  لماک  لـکش 

. مدرک ضرع  هک  دراد  دوجو 

رکف اتقیقح  دیاب  هنیمز  نیا  رد  اھناوج  امش  تسا . هقادم  روخرد  ناشرکف  دننادیم -  برغ  زا  قلطم  دیلقت  ار  جالع  هار  هک  موس -  یهتسد  مرذگیم . لوا  یهتـسد  ود  نآ  زا 

. دینک راک  و 

یجیسب  / ٠٣/٠۵/١٣٨۴ نایوجشناد  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

زا یرازفامرن  شبنج  ثحب  دـنک . ادـیپ  وجـشناد  یهنازرف  دنمـشوھ  ناوج  دـیاب  ار  راکوزاس  نیا  دراد ؛ دوجو  یراـکوزاس  ییـالاو ، فدـھ  رھ  گرزب و  یوزرآ  رھ  هب  ندیـسر  یارب 

. تسا لیبق  نیمھ  زا  دوشیم ، یعامتجا  فلتخم  یاھهنیمز  رد  هک  ینوگانوگ  یاھثحب  تسا ؛ لیبق  نیمھ  زا  یشیدنادازآ  ثحب  تسا ؛ لیبق  نیمھ 

هداد ناشن  ار  قطنم  نآ  تحـص  مھ  هعماج  یاھتیعقاو  دـنروآیم . مک  ام  لـباقم  رد  نارگید  میروآیمن ؛ مک  سکچـیھ  لـباقم  رد  قطنم  ظاـحل  زا  اـم  تسا . یوق  اـم  قطنم 

؛ هدوب اھیـضعب  یلاحیب  یتمھیب و  هدوب ، اھهاگتـسد  رد  بابان  یاھمدآ  ذوفن  هدوب ، ینوریب  عناوم  گنج و  هدـش ، یراـکبارخ  یداـمتم  یاـھلاس  لوط  رد  هکنیا  اـب  تسا .

یاـھشیاشگ یملع و  یتعنـص و  یاھتفرـشیپ  نیمھ  شیاـھهنومن  میاهتفر ؛ شیپ  اـعقاو  میاهتفر ، ولج  لیـصا  یبـالقنا  تارکفت  لوصا و  ناـمھ  اـب  اـم  اـجرھ  لاـحنیعرد 

رد هدنب  ار  نیا  دراد ؛ ییهدننکنییعت  تیلووسم  اجنآ  رد  نموم  رـصنع  کی  دید  تفر ، یتقو  ناسنا  دش ، ییهتـسجرب  راک  اجرھ  هدـمآ . دوجوهب  اھراک  رد  هک  تسا  ینوگانوگ 

داسف و یبلطعفن و  هب  رجنم  هک  اھییهشیریب  اھینامیایب و  نیا  زا  نآ  رد  هک  تسا  نیا  رطاخهب  تسا ، گنل  اـھراک  اـجرھ  ماهدرک . هدـھاشم  هبرجت  هب  فلتخم  یاـھاج 

. میاهدومزآ ار  رکف  نیا  ام  مھ  لمع  نادیم  رد  نیاربانب  دراد . دوجو  دوشیم ، اھنیا  لاثما  یزابقیفر و  ضیعبت و 

تلود  / ٠٨/٠۶/١٣٨۴ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

یشیدنادازآ شرتسگ  دیسر . دھاوخن  ییاج  هب  ییاناد  ملع و  شرتسگ  نودب  یمالسا  تلود  نوچ  تسا ؛ ییاناد  ملع و  شرتسگ  یمالـسا ، تلود  رگید  یمتح  یهفیظو 

. تسھ مھ  نایب  یدازآ  یعیبط  روطهب  دوب ، رکف  یدازآ  یتقو  تسا . رکف  یدازآ  زا  یعبات  نایب  یدازآ  دننک . رکف  دازآ  یاضف  کی  رد  دنناوتب  دـیاب  اھناسنا  اعقاو  تسا . مھم  مھ 

تفرـشیپ میظع  یاھنادـیم  یارب  ملع ، یارب  رکف ، یارب  درادـن . دوجو  دـشر  ناـکما  یرکف ، دازآ  یاـضف  ریغ  رد  دنـشیدنیب . دازآ  دـنناوتب  اـھناسنا  هک  تسا  رکف  یدازآ  هدـمع ،

« يشيدنادازآ  » 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 10هاگياپ  هحفص 4 
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. میتشاد ضراعم  دوجو  ثحب و  لدج و  هثحابم و  یهیاس  رد  میتشاد ، تفرـشیپ  هچرھ  یفـسلف  ثحابم  یمالک و  ثحابم  رد  ام  تشاد . دھاوخن  دوجو  ییاج  الـصا  یرـشب 

. دننکیمن لمع  تسرد  یرکف  رازراک  یهنحص  رد  یمالسا  تلود  کی  ناونع  هب  ناشدوخ  شقن  هب  هک  هدوب  نیا  میاهتشاد ، یگنھرف  یاھشخب  هب  هراومھ  ام  هک  یلاکـشا 

نآ لھا  قح و  لھا  تسد  زا  ار  هبرح  میدنبب ؛ ار  گنـس  مییاشگب و  ار  گس  یدعـس ، لوق  هب  ام  هک  دیاینرد  لکـش  نیا  هب  المع  یرکف  رازراک  اھتنم  دـشاب ؛ دـیاب  یرکف  رازراک 

رد دـینزب و  فرح  مھ  امـش  دـنزب ، فرح  وا  هن ، دـنروایب ؛ ام  یاھناوج  رـس  دـنھاوخیم ، ییالب  رھ  هک  میراذـگب  زاب  ار  لطاب  لـھا  تسد  اـما  میریگب ؛ مینادیم ، قح  هک  یرکف 

ندز و ولھپ  بات  نآ  لباقم  رد  ینخـس  چیھ  دـیآیم ، نادـیم  هب  شدوخ  مزال  شیارآ  قطنم و  اب  قح  نخـس  هکییاجنآ  هک  میاهتفایرد  هبرجت  هب  ام  دـینک . قیرزت  رکف  هعماج 

. تشاد دھاوخن  ندرک  تمواقم 

ماظن  / ١١/٠۶/١٣٨۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

دارفا ناـیم  یزرورھم  یناـبرھم و  تساـھناسنا ؛ تاراـیتخا  اـھناسنا و  قوـقح  هب  هجوـت  تسا ؛ تفرعم  ملع و  یهعـسوت  تـسا ؛ یرکفدازآ  یمالـسا ، یروـھمج  راعـش  زورما 

. تساھنیا لابند  ایند  تسا ؛ مالسا  مایپ  راعش و  اھنیا  تسا ؛ ناسنا 

نیا لابند  ایند  دوب ؛ یقالخا  لئاضف  یناسنا و  قالخا  یناسنا و  راجنھ  تیناـسنا و  قطنم  هناـنیبنشور ، لـمع  قطنم  رکف ، قطنم  لـقع ، قطنم  اـم ، راوگرزب  ماـما  قطنم 

ریفکت ار  ییهدع  دنوشیم ؛ هجاوم  نیملـسم -  نینموم و  اب  یتح  ایند -  یهمھ  اب  دوخ  یهتفرگ  سوبع و  یهرھچ  اب  هک  دنتـسین  یناسک  یمالـسا  یرادـیب  رھظم  تسا .

الـصا هک  تسا ، کوکـشم  تدشب  اھنیا  دوجو  دنھدیم . رارق  مجاھت  دروم  تسردان  یاھهناھب  هب  ار  ییهدع  ییارگهفیاط ، اب  ار  ییهدع  ییارگموق ، اب  ار  ییهدـع  دـننکیم ؛

مھ ار  لفاغ  مدآ  رفن  راھچ  دننکیم ؛ تیلاعف  روطنیا  دـنراد  هک  دـناسیلگنا  اکیرما و  لیئارـسا و  یـسوساج  یاھسیورـس  لماوع  نامھ  عقاو  رد  ای  دنتـسھ  یناسک  نینچ 

. درک راکنا  ار  نآ  دوشیمن  هک  تسا  یتیعقاو  مھ  نیا  دناهدرک . ناشدوخ  تیلاعف  شوختسد 

ماظن  / ٠٨/٠٨/١٣٨۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

هب اب  یھاگ  تسا ؛ یـسایس  یلحم و  یبھذـم و  یموق و  تاساسحا  نتخیگنارب  اب  یھاگ  فالتخا  دـنزیم . هبرـض  ام  هب  فالتخا  مینک . رافغتـسا  هبوت و  دـیاب  تافالتخا  زا 

زا یـضعب  هب  اـم  هکنیا  دـسرب . شکمـشک  هب  دـیابن  اـما  درادـن ؛ مھ  یداریا  دـشاب ، هتـشاد  دوـجو  تسا  نکمم  یرکف  فـالتخا  تسا . یرکف  تاـفالتخا  ندـناسر  شکمـشک 

الا و  تسا ؛ نیمھ  رطاخ  هب  مینکیم ، ضارتعا  دننکیم ، رگاوغا  یاھییاسرفملق  حیحـص  خیرات  دض  رب  هعماج و  دوجوم  قیاقح  دـض  رب  مدرم ، تاداقتعا  دـض  رب  هک  یناسک 

؛ تسین یمومع  یاھربنم  رد  شیاج  اھفرح  زا  یخرب  اھتنم  منایب ؛ یدازآ  هب  دـقتعم  هملک  عیـسو  یقیقح و  یانعم  هب  هدـنب  میرادـن . یلکـشم  هلاـسم و  دازآ ، ناـیب  اـب  اـم 

یهرابرد دننیـشنب  سانـشهعماج  رفن  دنچ  دننیـشنب ، فوسلیف  رفن  دنچ  دننیـشنب ، نادقوقح  رفن  دـنچ  دننیـشنب ، هیقف  رفن  دـنچ  هلب ، تسا . یـصصخت  ثحابم  رد  شیاج 

؛ دریگب رارق  مدرم  مشچ  یولج  دوشب و  شخپ  مھ  دعب  دنک ؛ لالدتـسا  یکی  دنک ، لوبق  یکی  دنک ، در  یکی  دننک ؛ ثحب  مھ  اب  دیحوت  لصا  یهرابرد  لئاسم و  نیرتیـساسا 

؛ تسا روطنیمھ  مھ  یمالسا  یروھمج  ماظن  یـساسا  لئاسم  یهرابرد  تسا ؛ روطنیمھ  مھ  بالقنا  تانیب  یهرابرد  دریگب . ماجنا  دیاب  راک  نیا  یـصصخت  لفاحم  رد  اما 

دنداد و ناشن  دوخ  زا  یبوخ  تکرح  لوا  اھهزوح  اھهاگـشناد و  هتبلا  تسا . نیمھ  یارب  میدرک ، حرطم  ام  هک  یرکفدازآ  تضھن  نیا  دریگب . ماجنا  ثحب  یـصصخت  سلاجم  رد 

یهزوح رد  هک  ار  یبلطم  هنارگاوغا  رفن  کی  دـش  رارق  رگا  اما  دـننک ؛ ثحب  دـنزادنیب و  هار  یملع  لفاحم  منکیمن . هدـھاشم  یزیچ  هنحـص  رد  نم  المع  نکیل  دـندرک ؛ بواجت 

فالتخا و یسایس و  یرکف و  تافالتخا  اھنیا  هتبلا  تسین . نایب  یدازآ  نیا  دنک ، نایب  مدرم  یهماع  یارب  دوش ، هتشاذگ  ینیفرط  لالدتسا  لدج و  ثحب و  هب  دیاب  یصصخت 

تسادیپ دنزادنیب . فالتخا  تیمکاح  ناکرا  نیب  ینعی  دننکب ؛ ار  راک  نیا  دنتشاد  شالت  لاس  دنچ  دسرن . شکمـشک  هب  دناوتیم  هک  تسا  ماظن  تیمکاح  ناکرا  نیب  فاکش 

. دوریمن شیپ  اـھراک  دـندوب ، مـھ  هـب  ندزهبرـض  رکف  هـب  مـئاد  دنتـشادن و  لوـبق  ار  رگیدـمھ  دوـب و  فـالتخا  اوـعد و  شکمـشک و  روـشک  یلــصا  نـالووسم  نـیب  یتـقو  هـک 

. دوب عیسو  یلیخ  شاهمانرب  نمشد  الا  و  دندادن ؛ هزاجا  دنتفرن و  راب  ریز  هنارایشوھ  نالووسم  زا  یخرب  هناتخبشوخ 

یمالسا  / ٠٣/٢٩/١٣٨۵ یروھمج  ماظن  نارازگراک  نالوئسم و  رادید  رد  تانایب 

. تسا یشیدنادازآ  شبعش  زا  یکی  هک  تسا  یھلا  یاھتمعن  نیرتگرزب  زا  یکی  یدازآ  درک . انعم  دب  دیابن  ار  یدازآ  تسا . یشیدنادازآ  یدازآ و  نیمات  تیبثت و  مشش ، لصا 

هک یسک  ندرک  وھ  یتاعوبطم ، یگنھرف و  یاھطیحم  هاگـشناد و  هیملع ، یاھ  هزوح رد  درادن . ناکما  یفـسلف  یرکف و  یملع ، یعامتجا ، دشر  نیا  یـشیدنادازآ ، نودب 

لخاد رد  ار  نمـشد  تسد  نتـشاذگ  زاب  نم  منک ؛ یمن دییات  ار  یدازآ  زا  طلغ  مھف  نم  هتبلا  دننک . رکف  هنادازآ  دـیراذگب  تساھاطخ ؛ نیرتگرزب  زا  یکی  دروآ ، یم یا  هزات فرح 

دـنتفگ و اھییاکیرما  دوخ  هک  ینانچ  نآ ار -  شوماخ  یزادـنارب  نم  منک ؛ یمن دـییات  دـمدب ، روشک  یـسایس  ای  یگنھرف  یاضف  رد  دـنک و  دـیلوت  یمـس  زاگ  اـبترم  هکنیا  یارب 

رکف و شرورپ  یارب  نادـیم  ندوب  اھر  یدازآ و  ی  هعـسوت اما  منک ؛ یم در  مبات و  یمنرب دـندروآ -  نابز  هب  دـندرک و  یلقع  یب یگداس و  اـجنیا  رد  لـبق  لاـس  دـنچ  ناـشلماوع 

زا یکی  یـشیدنادازآ ، یدازآ و  دنکب . نیعم  ار  اھنیا  زرم  دسانـشب و  زاب  رگیدمھ  زا  ار  هقطنم  ود  نیا  مدآ  هک  تسا  مزال  یتفارظ  درادن . اھنیا  هب  یطبر  مھف ، ملع و  هشیدنا و 

. تسا ییارگلوصا  یلصا  ینابم 

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

یوس هب  مالسلامھیلع )  ) همئا میلاعت  رد  عیشت  لوا  زا  ام  تسا . ینالقع  هعیـش ، تارکفت  تسام . راختفا  یهیام  مھ ، رانک  رد  رـصنع  ود  نیا  هعیـش ، تینالقع  یرکف و  دازآ 

( مالسلا امھیلع   ) رقاب ماما  قداص و  ماما  یهتـسجرب  نادرگاش  دینیبب  امـش  هقف . رد  یتح  مینکب ؛ لمع  دیاب  مھ  روطنیمھ  میدش و  هداد  قوس  لالدتـسا  قطنم و  لقع ،

؛» جرح نم  نیدلا  یف  مکیلع  لعج  ام  لجوزع : باتک هللا  نم  هھابشا  اذھ و  فرعی  . » دندزیم فرح  یلالدتسا  اھنآ  اب  ترضح  هک  دندزیم  فرح  یروط  ترضح  اب  یدراوم  رد 

دـشر یروط  نیا  لوا  زا  ام  دـھدیم . دای  وا  هب  ار  نآرق  زا  طابنتـسا  داھتجا و  شور  ماما  ینعی  ینک ؛ هدافتـسا  ادـخ  باـتک  زا  دـیاب  یروطنیا  هک  دادیم  داـی  هرارز »  » هب ینعی 

. درک لابند  تسناد و  ردق  دیاب  ار  نیا  تسا . هدرک  دشر  یرکفدازآ  اب  ینالقع و  هعیش  میدرک ؛

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

یوس هب  مالسلامھیلع )  ) همئا میلاعت  رد  عیشت  لوا  زا  ام  تسا . ینالقع  هعیـش ، تارکفت  تسام . راختفا  یهیام  مھ ، رانک  رد  رـصنع  ود  نیا  هعیـش ، تینالقع  یرکف و  دازآ 

( مالسلا امھیلع   ) رقاب ماما  قداص و  ماما  یهتـسجرب  نادرگاش  دینیبب  امـش  هقف . رد  یتح  مینکب ؛ لمع  دیاب  مھ  روطنیمھ  میدش و  هداد  قوس  لالدتـسا  قطنم و  لقع ،

؛» جرح نم  نیدلا  یف  مکیلع  لعج  ام  لجوزع : باتک هللا  نم  هھابشا  اذھ و  فرعی  . » دندزیم فرح  یلالدتسا  اھنآ  اب  ترضح  هک  دندزیم  فرح  یروط  ترضح  اب  یدراوم  رد 

دشر یروط  نیا  لوا  زا  ام  دھدیم . دای  وا  هب  ار  نآرق  زا  طابنتسا  داھتجا و  شور  ماما  ینعی  ینک ؛ هدافتـسا  ادخ  باتک  زا  دیاب  یروطنیا  هک  دادیم  دای  هرارز »  » هب ینعی  ( ١)

. درک لابند  تسناد و  ردق  دیاب  ار  نیا  تسا . هدرک  دشر  یرکفدازآ  اب  ینالقع و  هعیش  میدرک ؛

نانمس  / ٠٨/١٨/١٣٨۵ نایھاگشناد  رادید  رد  تانایب 

یتدیقع یداصتقا و  جرم  جرھ و  ینکشهدولاش و  یزاساھر و  اب  هن  دیسر ، ییاج  هب  ناوتیم  یروآون  بوکرس  هتشذگ و  رد  فقوت  اب  هن  هک  تسا  نیا  زورما  ام  یلـصا  فرح 

؛ دندرک لابقتسا  مھ  اھوجشناد  هتبلا  میدرک و  حرطم  لبق  لاس  هس  ود ، ام  هک  یرکفدازآ  تضھن  نامھ  رکف ؛ یدازآ  تسا . طلغ  ود  رھ  دیـسر ؛ ییاج  هب  ناوتیم  یگنھرف  و 

رد هک  دمآ  مدای  نالا  اجنیا  الاح  هتبلا  دیراذگب . یـشیدنادازآ  یاھیـسرک  متفگ  نم  هاگـشناد . رد  هن  هزوح ، رد  هن  تسا ؛ هدشن  ماجنا  مدوب ، هتفگ  نم  هک  ار  یراک  نآ  المع  اما 

نم هب  هک  شرازگ  نیا  رگا  دنراد . دازآ  تارظانم  رگیدمھ  اب  نانمس  رد  ییوجشناد  لاعف  یاھهعومجم  هناتخبشوخ  هک  مدناوخ  نانمـس  یاھھاگـشناد  هب  طوبرم  یاھـشرازگ 

« يشيدنادازآ  » 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 10هاگياپ  هحفص 5 
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. تسا یبوخ  تبثم و  زیچ  رایسب  دشاب ، قیقد  دنداد ،

ینکـشراتخاس و هب  اـت  درک  تیریدـم  ار  نآ  اـھتنم  تشاذـگ ، زاـب  ار  لوـحت  یروآوـن و  یـشیدنا و  دازآ  هار  دـیاب  تسا . نیا  هب  رظاـن  میتـفگ ، اـم  هک  یایـشیدنادازآ  یهلئـسم 

ترازو تلود و  تمس  هب  دوریم  اروف  اھھاگن  دنک ؟ تیریدم  دیاب  یسک  هچ  دراد . مزال  حیحص  تیریدم  راک ، نیا  دماجنین . یلم  تیوھ  یاھهیاپ  ندز  مھ  رب  ینکـشهدولاش و 

ون و فرح  لابند  دشاب ! عمج  ناتساوح  ییوجشناد . لاعف  یاھهعومجم  لاعف و  یوجـشناد  لاعف ، دیتاسا  اب  تسامـش ؛ دوخ  اب  تسا ؛ ناگبخن  اب  شتیریدم  هن ، مولع و ؛...

توافت مھ  اب  اھنیا  لـیمکت ؛ میمرت و  تھج  رد  اـی  بیرخت  تھج  رد  دـنکیم ؛ تکرح  دراد  تھج  مادـک  رد  ون  فرح  نیا  هک  دیـشاب  بقارم  اـما  دـینک ؛ تکرح  ون  فرح  ندرک  ادـیپ 

دوـخ راـک  راـک ، اـما  اـھهنیمز ؛ نیا  رد  تسین  یکـش  میراد و  ییاھتیلوئـسم  هتبلا  میتـسھ ؛ لوئـسم  هک  هدـنب  لاـثما  اھامـش . دوـخ  یهدـھع  هب  تسا  یاهفیظو  نیا  دراد .

داتـسا ای  دـیتسھ  ققحم  ای  دـیتسھ  وجـشناد  هک  امـش  یاج  هب  ار ، نوگاـنوگ  یاـھراک  رد  تعاجـش  لوحت و  تکرح  یـشیدنادازآ و  تضھن  هک  دـینکن  ناـمگ  تساـھامش .

شبنج یرازفامرن و  تضھن  . مینکب تسا  بوخ  ار  راک  نیا  میوگب  میایب  هک  تسا  نیا  مشقن  نم  هن ، میھدـب ؛ ماجنا  مییایب  هدـنب  ای  یتلود  نالوئـسم  تسا  نکمم  دـیتسھ ،

هملک کی  هک  نم  هتخادـنا ؟ هار  ار  نیا  یـسک  هچ  تسا . هداتفا  هار  ییاغوغ  کـی  زورما  درذـگیم و  لاـس  هد  دودـح  نـالا  میدرک ؛ حرطم  اـم  ار  ملع  دـیلوت  تضھن  یرازفامرن و 

تیریدـم هاگـشناد ، هزوح و  هعماج و  یگنھرف  یرکف و  ناگبخن  یهفیظو  تسا . لیبق  نیا  زا  لوحت  ام ؛ داتـسا  ام و  ناوج  ام ، ققحم  دـیدرک ؛ امـش  ار  راک  نیا  متفگن . رتشیب 

انعم ار  نآ  دـیاب  تسیچ ؟ تفرـشیپ  تفرـشیپ . یارب  تسیچ ؟ یارب  لوحت  نیا  بوخ ، دـش . یلوحت  رھ  میلـست  دـیاب  هن  درک ، بوکرـس  ار  تـالوحت  دـیاب  هن  تسا . لوـحت  نیا 

. مینک

روشک  / ٠٩/٠٨/١٣٨۶ هیملع  یاھهزوح  نارگشھوژپ  ناغلبم و  الضف و  دیتاسا و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

مق رد  یـشیدنادازآ  یاھیـسرک  نیا  ارچ  دوـب . ناـیاقآ  یاھتبحـص  زا  یـضعب  رد  هک  تسا  یـشیدنادازآ  ی  هلئـسم منکب ، ضرع  نم  تسا  مزـال  اـمتح  هک  یتاـعوضوم  زا  یکی 

میرادن ار  شریظن  مینکیم و  راختفا  ام  تسا ، زونھ  هک  زونھ  هدوب و  یملع  یشیدنادازآ  دھم  زکرم و  هشیمھ  ام ، ی  هیملع یاھ  هزوح دراد ؟ یلاکشا  هچ  دوشیمن ؟ لیکشت 

هنادازآ هبلط  دنکن . ضرم  ضرغ و  ینمشد و  مامشتسا  وا  زا  داتسا  دنک و  شاخرپ  دنک ، لاکـشا  داتـسا  هب  سرد  یاپ  درگاش  هک  هیملع ، ی  هزوح ریغ  یـسرد  یاھ  هزوح رد 

ی هزوح لام  نیا  بوخ ، تسا . یمھم  زیچ  یلیخ  نیا  دوشیمن ؛ تحاراـن  دربیمن و  جـنر  نیا  زا  اـقلطم  مھ  داتـسا  دـنکیمن . مھ  ار  داتـسا  ی  هظحـالم چـیھ  دـنکیم ، لاکـشا 

، دوب فوسلیف  رت ؛ یلوصا لئاسم  زا  یخرب  رد  مھ  دندومیپیم ، ار  ینوگانوگ  جھانم  اھ و  هقیلس هقف  رد  مھ  هک  دنا  هتشاد دوجو  یناگرزب  ام ، ی  هیملع یاھ  هزوح رد  تسام .

لوبق ار  نآ  یرگید  تشاد ، یملع  یانبم  کی  یکی ، تسا . یروجنیا  ام  یاھ  هزوح ی  هقباس دـندرکیم ؛ راک  مھ  اب  دـندرکیم ، یگدـنز  مھ  رانک  رد  اھنیا  دوب ، هیقف  دوب ، فراـع 

. دینکیم هدھاشم  لیبق  نیا  زا  دینک ، هاگن  ار  املع  ناگرزب و  لاح  حرش  رگا  تشادن .

رھطم مرح  رد  بـش  کـی  مـھ . اـب  دـندرکیم  مـھ  هثحاـبم  رـصاعم ، دـندرکیم ؛ یگدـنز  ـالبرک  رد  ود  رھ  لـباقم ؛ ی  هـطقن یناـھبھب ، دـیحو  موـحرم  اـب  قئادـح  بحاـص  موـحرم 

، هدوب ناوج  اتبسن  تقونآ  یناھبھب  دیحو  الاح  هداتسیا -  یناحور  رفن  ود  نیا  حبص  ناذا  ات  ندرک ، ثحب  دندرک  عورش  یا  هلئسم کی  رس  اھنیا  هیلع ) هللا مالس  ) ادھـشلادیس

هک مدینـش  نم  دنتفگیم . سرد  مھ  ود  رھ  دـندوب ، مھ  ود  رھ  اما  دـندرکیم ، مھ  هعزانم  مھ ، اب  دـندرکیم  مھ  هثحابم  دـندرک ! ثحب  هدوب -  مھ  یدرمریپ  قئادـح  بحاص  اما 

! دندرکیم تکرش  مھ  قئادح  بحاص  سرد  دنتفریم  دیحو ، نادرگاش  زا  رگید  یضعب  ضایر و  بحاص  لثم  تشاد -  اھیرابخا  هیلع  یدیدش  بصعت  دیحو  هک  دیحو -  نادرگاش 

ار رگیدمھ  تسا  نکمم  دراد ، یتھاقف  برـشم  یکی  دراد ، ینافرع  برـشم  یکی  دراد ، یفـسلف  برـشم  یکی  بوخ ، میربب . الاب  دـیاب  هزوح  رد  ار  لمحت  ام  هدوب ؛ یروجنیا 

تمکح ی  هفـسلف اب  تیدـض  برـشم  هیلع ) یلاعت  هللا  ناوضر  ) ینیوزق یبتجم  خیـش  موحرم آ  هک  متفگ  دھـشم  رد  نیا ، زا  شیپ  هام  دـنچ  نم  دنـشاب . هتـشادن  لوبق  مھ 

ی هنیمز رد  طقف  هن  تساردـصالم ؛ بتکم  ی  هدـبز هدـیکچ و  هیلع ) ناوضر هللا   ) ماما دوب -  ظیلغ  یلیخ  تھج  نیا  رد  دـیدش ، ناـشیا  تشاد -  اردـصالم ، برـشم  هیلاـعتم ،

زا مھ  جـیورت  دوب . هدـنز  یتقو  ات  درکیم  جـیورت  ماما  زا  تشاد ، لوبق  ار  ماما  طقف  هن  یبتجم  خیـش  موحرم آ  بوخ ، تسا . روجنیمھ  مھ  یناـفرع  ی  هنیمز رد  شا ، یفـسلف

اب تفر . هھبج  ناشیا  اما  دوب ، بتکم  نامھ  ناگدبز  ناگدیزگرب و  وزج  دھشم  رد  ینارھت  یاقآ  داوج  ازریم  موحرم آ  ماما . ندید  مق ، دمآ  دھشم  زا  دش  دنلب  ناشیا  درک ؛ ماما 

اـشمم برـشم و  ظاحل  زا  دندرکیم . تیامح  اما  دیراورم ، یاقآ  موحرم  مھ  ناشیا ، مھ  دنتفگ ؛ نم  دوخ  هب  دندوب ؛ فلاخم  دشیم ، شخپ  نویزیولت  رد  هک  ماما  دمح  ریـسفت 

. دشاب یروجنیا  دیاب  مق  رد  دندرکیم . لمحت  ار  رگیدمھ  سونام ؛ مھ  اب  یتقافر ، یعامتجا ، یسایس ، لماعت  ظاحل  زا  اما  فلاخم ،

رظن نیا  دنیایب  لضاف  رفن  هد  رفن ، جـنپ  دوشب ؛ هثحابم  دوشب و  لیکـشت  یزادرپ  هیرظن یـسرک  دـیرادن ، لوبق  بوخ ، یلیخ  تسا . یذاش  رظن  دـھدیم ، یھقف  رظن  یرفن  کی 

نیا یمر و  ریفکت و  ی  هلئـسم روجنیمھ . دوشیم  هداد  یا  یمـالک یفراـعم و  رظن  روجنیمھ ، دوـشیم  هداد  یا  یفـسلف رظن  درادـن . لاکـشا  لالدتـسا ؛ اـب  دـننک  در  ار  یھقف 

نھد هدنب  تسا ، فلاخم  ریقح  ی  هدنب رظن  اب  ناشفرح  زا  یا  هشوگ کی  گرزب ؛ هتـسجرب و  یاملع  هب  تبـسن  هزوح  لخاد  رد  مھ  نآ  تخادـنارو ؛ هزوح  زا  یتسیاب  ار  اھفرح 

هثحابم و یاھیـسرک  لیکـشت  اھ و  هبلط دوخ  قیرط  زا  زج  هک  تسا  یزیچ  کی  نیا  دـینک . عورـش  اھ  هبلط لـخاد  دوخ  زا  دـیاب  ار  نیا  یروجنیا ، دوشیمن  منک ؛ یمر  منک  زاـب 

فرح کـی  دوـش . هتفگ  اـھ  هتـشون رد  تـالجم ، رد  هیملع ؛ ی  هزوـح رد  دـینک  فرع  ار  نیا  تسین . نکمم  میدرک ، ضرع  هک  یـشیدنادازآ  یرکفدازآ و  تضھن  ناـمھ  هرظاـنم و 

ثحب دننکب . یملع  ثحب  مھ  اب  درادن ؛ لاکشا  دنـسیونب ، دیـسیونب . وا  در  رد  یا  هلاسر درادن ، لوبق  ار  وا  یـسک  وا ؛ در  رد  دسیونب  یا  هلاسر رفن  کی  دنزیم ، رفن  کی  یھقف 

. تسا بوخ  نم  رظن  هب  یملع 

هعسوت  / ١٣٨٧/١٠/٢١ مجنپ  همانرب  یلک  یاھتسایس  غالبا 

فرطکی زا  یلصا ۴۴  یلک  یاھتسایس  دننام  یلوصا  یلک  یاھتسایس  زا  یـضعب  غالبا  روشک و  هلاس  تسیب  یهرود  زادنا  مشچ  دنـس  زا  لاسجنپ  نیمود  ندوب  یورشیپ 

دنس اب  بسانتم  یاهلحرم  فادھا  هب  یبایتسد  یریگ  تھج  اب  روشک  مجنپ  هلاسجنپ  یهمانرب  نوناق  رتدوز  هچرھ  هک  دنکیم  اضتقا  رگید  فرط  زا  یناھج  تالوحت  یضعب  و 

ناریا یمالسا  یروھمج  یهعسوت  مجنپ  هلاسجنپ  یهمانرب  نوناق  نیودت  هیھت و  یانبم  دیاب  هک  مجنپ  همانرب  یلک  یاھتـسایس  کنیا  ددرگ . هیھت  هلاس  تسیب  زادنا  مشچ 

. ددرگیم غالبا  دشاب ،

: ریز دراوم  رد  شھوژپ  یلاع و  شزومآ  ماظن  رد  لوحت 

..

..

..

اقترا یـشزومآ ، یاھشور  اھهمانرب و  نوتم و  رد  یرگنزاب  حالـصا و  هزیگنا ، اب  دعتـسم و  دارفا  بذـج  مولع ، نیا  تلزنم  هاگیاج و  تیوقت  اب : یناـسنا  مولع  اـقترا  لوحت و  ٩ ـ

« يشيدنادازآ  » 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 10هاگياپ  هحفص 6 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3412
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=5389
http://farsi.khamenei.ir


. یشیدنادازآ دقن و  یزادرپهیرظن ، جیورت  یشھوژپ و  یاھتیلاعف  زکارم و  یفیک  یمک و 

روشک  / ١٣٨٨/٠٨/٠۶ یملع  ناگبخن  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یتاباختنا تاغیلبت  زورون  دـیع  زا  شیپ  زا  اما  دریگب ؛ ماجنا  تاباختنا  عورـش  زا  لبق  زور  تسیب  ای  هام  کی  دـیاب  ـالثم  یتاـباختنا  تاـغیلبت  بوخ ، تاـباختنا ، یاـیاضق  نیمھ  و 

هدنب الاح  هک  دینکن  لایخ  امش  مھ  ار  نیا  مدوبن . مھ  قفاوم  هدنب  درکیم . سکعنم  هنافساتم  تسا ، ناتـسود  زا  یـضعب  داقتنا  دروم  هک  مھ  ینویزیولت  نیمھ  دش ! عورش 

امیـس ادص و  یاھهمانرب  زا  یلیخ  زا  ریخن ، منک . اضما  منک ، هاگن  هدنب  هناد  هناد  دنروآیم ، ار  امیـس  ادص و  یاھهمانرب  یهمھ  منکیم ، باختنا  ار  امیـس  ادـص و  سیئر  نوچ 

، دنفـسا زا  رتدوز  هکلب  دنفـسا ، هام  زا  دوب -  دادرخ  مود  تسیب و  تاباختنا  تاباختنا -  زا  لبق  هام  هس  زا  هک  مدوبن  یـضار  نم  نیمھ  زا  هلمج ، زا  متـسین ؛ مھ  یـضار  هدنب 

شخپ نویزیولت  وت  هنافـساتم  هک  دوش ، شخپ  نویزیولت  زا  تفرگیم ، ماجنا  هک  یتالداجم  دـشیم و  هک  یتارھاظت  دـش و  هدز  هک  یئاھفرح  یتاـغیلبت و  یاھرفـس  زا  یـضعب 

متفگ هدـنب  تسا . حیحـص  تاثحابم  زا  ریغ  یرکف  لاجنج  تسا . روشک  لخاد  رد  ینیرفآلاـجنج  نیا  تسا ؛ مھوت  اـھنیا  میـشیدنادازآ ! اـم  ینعی  هک  نیمھ ، رطاـخ  هب  دـش ؛

وت ار  یتـفرعم  یرکف  دازآ  یـسرک  ار ، یـسایس  یرکفدازآ  یـسرک  امـش  دـیدرواین ؟ دوجو  هب  ارچ  اـھناوج  امـش  بوخ ، دـیروایب . دوجو  هب  اھهاگـشناد  رد  ار  یرکفدازآ  یـسرک 

دقن ار  رگیدمھ  فرح  دننزب ، ار  ناشفرح  اجنآ  دـنورب ، وجـشناد  رفن  دـنچ  دـیروایب . دوجو  هب  ریبکریما  هاگـشناد  نیمھ  وت  فیرـش ، هاگـشناد  نیمھ  وت  نارھت ، هاگـشناد  نیمھ 

تـسرد قح  هک  یروجنیا  دـنکب . باترپ  ار  یداقتنا  کی  یـسک  هک  دوشیمن  نایامن  یروجنیا  قح  درک . دـھاوخ  نایامن  ار  شدوخ  اجنآ  قح ، دـننک . هلداجم  رگیدـمھ  اب  دـننک ،

هک ینآ  دیشاب . هتشاد  هنیمز  نیا  رد  ار  ناتریپ  ردپ  نیا  یهبرجت  امش  دنکیمن . روشک  تفرشیپ  هب  یکمک  چیھ  اھیظافل  اب  ینھذ  یهتفشآ  یاضف  داجیا  دوشیمن . هدیمھف 

هاگن مھ  نآ  نیا و  ضیرحت  قیوشت و  هب  ندیسرتن ، لاجنج  وھ و  زا  ندرک ، حرطم  هنادازآ  ندرک ، رکف  هنادازآ  ینعی  تساھرکف ؛ یعقاو  یدازآ  روشک ، تفرشیپ  هب  دنکیم  کمک 

هب دننزیم . فک  امش  یارب  تسا ، تثابخ  یدیلپ و  زا  یهتـشابنا  ناشدوجو  هک  ناھج  یـسایس  نارظان  یهمھ  دینیبیم  ناھگان  دینزیم ، یفرح  کی  امـش  تقو  کی  ندرکن .

. دینک رکف  دینیـشنب  دعب  دیئوگب ؛ ار  ینخـس  دیونـشب ، ار  ینخـس  دینکب . یقطنم  ثحب  دینکب ، تسرد  ثحب  دیوشن . ریگوج  اھناوج ، نیب  جئار  لوق  هب  دیوشن . قیوشت  نیا 

، ندرک تسرد  لاجنج  یاضف  الاو  درک . باختنا  ار  نیرتھب  تفنـش ، دیاب  ار  نخـس  هنـسحا .» نوعبتیف  لوقلا  نوعمتـسی  نیذـلا  دابع . رـشبف  . » تسا نآرق  روتـسد  نامھ  نیا 

یھیجوت هچ  اب  لیلد ، هچ  هب  دراد . تلاخد  مھ  هناگیب  تسد  یتقو  صوصخب  نیا ؛ دوشیم  شـساکعنا  تاباختنا ، زا  دـعب  تاباختنا ، زا  لبق  لاجنج  دـیدید . هک  دوشیم  نیمھ 

نیا یاهبساحم  هچ  اب  دننکیم ؟ رـشتنم  هظحل  هب  هظحل  تسا ، یمالـسا  یروھمج  ماظن  ررـض  هب  دننکیم  رکف  هک  ار  یثداوح  ایند  یتاغیلبت  یاھهاگتـسد  دینکیم  رکف  امش 

. درک هجوت  اھنآ  هب  دیاب  هک  یئاھزیچ  نآ  تساھنیا  درک !؟ هعلاطم  شیور  دیابن  درک !؟ رکف  دیابن  ار  نیا  دریگیم ؟ ماجنا  راک 

ناضمر  / ٣١/١٣٨٩/٠۵ هام  زور  نیمھدزای  رد  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

هشیدنا هن  تسا ، یروتسد  ملع  هن  تسین ؛ یروتسد  هشیدنا  ام  یهعماج  رد  مرادن . غارس  یزیچ  نینچ  نم  دشابن . یروتسد  ملع ، هشیدنا و  هک  دنتفگ  ناتسود  زا  یکی 

یـشیدنادازآ میوگب ، اھامـش  هب  نم  هتبلا  میتسھ . یـشیدنادازآ  رادفرط  ام  منم . دوخ  دنک ، هزرابم  هیـضق  نیا  اب  هک  یـسک  دنیوگب . دننک  صخـشم  اجک ؟ تسا . یروتـسد 

یـصصخت یهسلج  کـی  یـسایس ، یهلئـسم  نـالف  یهـنیمز  رد  دـینک  ضرف  ـالثم  تـسا . یـصصخت  تاـسلج  یوـت  شیاـج  یـشیدنادازآ  تـسین ؛ نوـیزیولت  یوـت  شیاـج 

، روج نیمھ  تسا ؛ یمالـسا  فراعم  رـس  ثحب  روج ، نیمھ  یـشیدنادازآ . دوشیم  نیا  دننک ؛ ثحب  رگیدـمھ  اب  اجنآ  دـنیایب  رفن  هد  رفن ، جـنپ  رفن ، ود  دـیراذگب ؛ یئوجـشناد 

تاسلج یوت  الاو  دشاب ؛ یـصصخت  یهسلج  دـیاب  هسلج  نیاربانب  تسا . یملع  یهلئـسم  کی  رـس  ثحب  روج ، نیمھ  تسا ؛ یناھج  نوگانوگ  بتاکم  تارکفت  رـس  ثحب 

تسا و شتسد  راک  یرایع  رتشیب  هک  درک  دھاوخ  هبلغ  یسک  نآ  درک ؛ دھاوخن  هبلغ  اموزل  تسا ، قح  هک  یـسک  نآ  دننک ، ثحب  دنیایب  رفن  ود  امیـس  ادص و  رد  یمومع و 

نیاربانب تسا . نیا  راـم  تسا ، مولعم  دـنتفگ : راـم  سکع  هب  هراـشا  اـب  مدرم  تسا ؟ راـم  یکی  مادـک  تفگ : راـم . مسا  راـم و  سکع  یهیـضق  لـثم  دـنک ؛ یرگیزاـب  دـناوتیم 

دراد هک  تسین  نیا  شیانعم  مھ  نیا  تسین . اھهرظانم  اھثحب و  نآ  یاج  یمومع  یاـھطیحم  رد  دـشاب ؛ دـیاب  یثحب  رھ  اـب  بساـنتم  یـصصخت  تاـسلج  رد  یـشیدنادازآ 

یهظعوم تمکح و  نیا  نسحا .» یھ  یتلاب  مھلداـج  هنـسحلا و  هظعوملا  همکحلاـب و  کـبر  لـیبس  یلا  عدا  « ؛ دوشیم حرطم  قح  رکف  کـی  هرخـالاب  هن ، دوشیم ؛ لـیمحت 

. تسا روج  نیمھ  زیچ  همھ  رد  تسادـخ . تمـس  هب  توعد  تسا ، یعوضوم  لصا  کی  البق  نیا  ینعی  کبر .» لیبس  یلا  عدا  « ؟ تسیچ یارب  نسحا  یهلداجم  هنـسح و 

. دوشیم مدرم  یھارمگ  بجوم  نیا  دراذـگب ؛ دازآ  ار  توعد  تھج  ناسنا  هک  درادـن  ینعم  دـشاب . صخـشم  دـیاب  توعد  تھج  اما  دریگب ، ماـجنا  تسرد  ناـبز  اـب  دـیاب  توعد 

. درک تیادھ  دیاب  ار  مدرم 

ناضمر  / ٣١/١٣٨٩/٠۵ هام  زور  نیمھدزای  رد  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

یهلئـسم نالف  یهنیمز  رد  دـینک  ضرف  الثم  تسا . یـصصخت  تاسلج  یوت  شیاج  یـشیدنادازآ  تسین ؛ نویزیولت  یوت  شیاـج  یـشیدنادازآ  میوگب ، اھامـش  هب  نم  هتبلا 

رـس ثحب  روج ، نیمھ  یـشیدنادازآ . دوشیم  نیا  دـننک ؛ ثحب  رگیدـمھ  اب  اجنآ  دـنیایب  رفن  هد  رفن ، جـنپ  رفن ، ود  دـیراذگب ؛ یئوجـشناد  یـصصخت  یهسلج  کـی  یـسایس ،

یهسلج دیاب  هسلج  نیاربانب  تسا . یملع  یهلئسم  کی  رس  ثحب  روج ، نیمھ  تسا ؛ یناھج  نوگانوگ  بتاکم  تارکفت  رـس  ثحب  روج ، نیمھ  تسا ؛ یمالـسا  فراعم 

هک درک  دھاوخ  هبلغ  یسک  نآ  درک ؛ دھاوخن  هبلغ  اموزل  تسا ، قح  هک  یسک  نآ  دننک ، ثحب  دنیایب  رفن  ود  امیـس  ادص و  رد  یمومع و  تاسلج  یوت  الاو  دشاب ؛ یـصصخت 

مولعم دـنتفگ : رام  سکع  هب  هراشا  اب  مدرم  تسا ؟ رام  یکی  مادـک  تفگ : رام . مسا  رام و  سکع  یهیـضق  لثم  دـنک ؛ یرگیزاب  دـناوتیم  تسا و  شتـسد  راک  یراـیع  رتشیب 

مھ نیا  تسین . اھهرظانم  اھثحب و  نآ  یاج  یمومع  یاھطیحم  رد  دـشاب ؛ دـیاب  یثحب  رھ  اب  بسانتم  یـصصخت  تاسلج  رد  یـشیدنادازآ  نیاربانب  تسا . نیا  راـم  تسا ،

یھ یتلاـب  مھلداـج  هنـسحلا و  هظعوـملا  همکحلاـب و  کـبر  لـیبس  یلا  عدا  « ؛ دوـشیم حرطم  قـح  رکف  کـی  هرخـالاب  هن ، دوـشیم ؛ لـیمحت  دراد  هک  تـسین  نـیا  شیاـنعم 

تمـس هب  توـعد  تسا ، یعوـضوم  لـصا  کـی  ـالبق  نیا  ینعی  کـبر .» لـیبس  یلا  عدا  « ؟ تسیچ یارب  نسحا  یهلداـجم  هنـسح و  یهظعوـم  تمکح و  نیا  ( ١ «.) نسحا

دازآ ار  توعد  تھج  ناـسنا  هک  درادـن  ینعم  دـشاب . صخـشم  دـیاب  توعد  تھج  اـما  دریگب ، ماـجنا  تسرد  ناـبز  اـب  دـیاب  توعد  تسا . روـج  نیمھ  زیچ  همھ  رد  تسادـخ .

. درک تیادھ  دیاب  ار  مدرم  دوشیم . مدرم  یھارمگ  بجوم  نیا  دراذگب ؛

بالقنا  / ١٣٨٩/٠٨/٠٢ ربھر  اب  مق  هیملع  هزوح  هبخن  بالط  الضف و  دیتاسا و  زا  یعمج  رادید 

. درادن انعم  الوصا  ملع ، نادیم  رد  رجحت  تسا و  ندوب  یملع  تیصاخ  یشیدنادازآ 

بالقنا  / ١٣٨٩/٠٨/٠٢ ربھر  اب  مق  هیملع  هزوح  هبخن  بالط  الضف و  دیتاسا و  زا  یعمج  رادید 

ارآ و هنوگ  همھ  اھهتـشر ، همھ  رد  رکف ، لھا  دبای و  قیمعت  شرتسگ و  فلتخم  حوطـس  رد  دـیاب  یـشیدنادازآ  نیا  اما  تسا  رتشیب  زین  لبق  زا  هزوح ، رد  یراج  یـشیدنادازآ 

. دننک نایب  هنادازآ  ار ، دوخ  راکفا 

یملع  / ١٣٩٠/٠٧/١٣ ناگدیزگرب  ناگبخن و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یھ ار  اھنیا  دیزادنیب و  هار  مدرک ، دیکات  شدایز -  مک و  اب  راب -  دص  نم  هک  ار  یـشیدنادازآ  یاھیـسرک  نآ  دینک ؛ سکعنم  ناتدوخ  عماجم  رد  دیـسیونب ، دیئوگب ، دـینک ، رکف 

راک اضف  نآ  رد  همھ  دـننکیم ، ادـیپ  یریگتھج  اضف  نآ  رد  همھ  دـننکیم ، رکف  اضف  نآ  رد  همھ  دـمآ ، دوجو  هب  ینامتفگ  یاـضف  کـی  یتقو  اـضف . کـی  دوشیم  نیا  دـیئوگب ؛ اـجنآ 

یرکف دیدرک ، ناتیئوجـشناد  یهعومجم  نالف  رد  ناتتـسشن ، نالف  رد  الثم  امـش  هک  یراک  نیا  هچنانچ  رگا  نیاربانب  دیھاوخیم . امـش  هک  تسا  یزیچ  نامھ  نیا  دـننکیم ؛

و ریخن . دوب ؛ هدیافیب  ام  راک  سپ  دیئوگن  دیوشن ؛ سویام  امـش  دماینرد ، یئارجا  لمعلاروتـسد  کی  تروص  هب  ای  نوناق  کی  تروص  هب  دـشن ، یتایلمع  یهمجرت  دـیدرک ، هک 

دنچ شزرا ؛ کی  هدـش  ملع  زورما  روج  نیمھ  هدـش ؛ زاغآ  روج  نیمھ  هدـش ، زاغآ  هک  یایملع  تکرح  نیمھ  ریخا ، لاس  هدزناـش  هدزناـپ  نیا  رد  منکب ؛ ضرع  امـش  هب  نم 

« يشيدنادازآ  » 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 10هاگياپ  هحفص 7 
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. میتفر شیپ  یھ  زورهبزور  روط  نیمھ  ام  هدوبن . یروجنیا  لبق  لاس 

مھن  / ١٣٩١/٠٣/٢۴ سلجم  ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

خیرات رد  روشک و  رد  یلم  سلجم  یراذگنوناق و  هاگتسد  یهچخیرات  هب  هاگن  رد  مھ  دندرک ؛ نایب  هک  یدیفم  بوخ و  بلاطم  رطاخ  هب  یناجیرال ، یاقآ  بانج  زا  منکیم  رکشت 

مرتحم ناگدنیامن  هللااشنا  رگا  و  تسا . یتسرد  تاکن  دندرک ، نایب  ناشیا  هک  یتاکن  نیمھ  دوریم . عقوت  یمالسا  یاروش  سلجم  زا  هک  یزیچ  نآ  نایب  رد  مھ  و  ام ، هاتوک 

لباقم رد  تعاجـش  ساـسحا  اـب  روشک ، حـلاصم  تیاـعر  اـب  یرکفدازآ ، اـب  لالقتـسا ، اـب  هاـگیاج ، نیمھ  رد  دراد -  دوجو  نیا  هب  مھ  قثاو  اـجر  دـیما و  هک  ناـنچنآ  سلجم - 

. تفر میھاوخ  شیپ  هار  نیمھ  رد  دش و  دھاوخ  عفتنم  روشک  اعطق  دننک ، لابند  دننک ، میظنت  دننک ، یزیرهمانرب  ار  ناشدوخ  یاھتکرح  هدنیآ ، هب  دیما  اب  و  نمشد ،

یدربھار  / ١٣٩١/٠٨/٢٣ یاھهشیدنا  تسشن  نیمراھچ  رد  تانایب 

یخرب تسھ و  ام  تایاور  زا  یضعب  رد  هک  یئانعم  نآ  هب  یونعم  یدازآ  یونعم . یدازآ  هب  دندرک  هراشا  اجنیا  ناتسود  دینیبب ، تسا . عوضوم  نییبت  یهلئسم  هلئـسم ، کی 

الـصا تسین . ام  ثحب  لحم  نیا ، اھتنم  تسین -  یکـش  نیا  رد  تسا -  ناسنا  یاھتلیـضف  عاونا  نیرترب  دـندرک ، هراـشا  نآ  هب  یرھطم  دیھـش  موحرم  لـثم  اـم  نیرکفتم  زا 

ای یضاق  یاقآ  موحرم  ای  ینادمھ  یلقنیسح  الم  لثم  یئاھمدآ  هک  دیحوت -  یداو  رد  نتفر  شیپ  هللایلا و  برق  هللایلا و  کولس  یانعم  هب  یونعم  یدازآ  یهرابرد  ام  ثحب 

نیا ایند  زورما  یهلئسم  تسا ؛ یعامتجا  یدرف و  یاھیدازآ  یسایس ، یعامتجا و  یاھیدازآ  یهرابرد  ام  ثحب  تسین ؛ دنتـسھ -  نیا  لوصحم  یئابطابط  یاقآ  موحرم 

تسا لیبق  نیا  زا  اھنیا  یونعم و  یاھکولس  نیمھ  دشاب -  هتشادن  ربخ  الصا  اھنآ  زا  برغ  هک  میشاب  هتـشاد  مھ  رگید  یهلئـسم  دص  ام  تسا  نکمم  بوخ ، یلیخ  تسا .

یرکفنـشور یـسایس و  یھاگـشناد و  لـفاحم  نیب  جراد  لوادـتم و  یاـنعم  نیمھ  هب  یدازآ  میتسھ ، شلاـبند  اـم  هک  هچنآ  مینک . ثحب  شدوخ  یاـج  رد  مھ  ار  نآ  بخ ، - 

بح هللا هللایلا و  رظن  هللایلا و  برق  هللایلا و  کولـس  یانعم  نآ  هب  یونعم  یدازآ  مینک . ثحب  میھاوخیم  نیا  هب  عجار  ام  دننکیم . ثحب  یدازآ  هب  عجار  هک  تسایند ، زورما 

یاینورد لماوع  گنچ  زا  یدازآ  نآ ، تسناد و  یونعم  یدازآ  ار  نآ  ناوتیم  هک  دراد  دوجو  یرگید  یدازآ  کی  اـنعم ، کـی  هب  تسا . رگید  عوضوم  کـی  دوخ  یاـج  هب  نآ  اـھنیا ، و 

اھـسرت نیا  هب  نآرق  رد  رقف . زا  سرت  یگنـسرگ ، زا  سرت  گرم ، زا  سرت  لثم  دوشیم ؛ هعماج  رد  اـم  یـشیدنادازآ  عناـم  اـی  دوشیم ، هعماـج  رد  اـم  دازآ  لـمع  عناـم  هک  تسا 

زا سرت  ای  هاشخت .» نا  قحا  سانلا و هللا  یـشخت  و  : » ربمغیپ هب  باطخ  نینموم ،» متنک  نا  نوفاخ  مھوفاخت و  الف  «، » نوشخا سانلا و  اوشخت  الف  : » تسا هدـش  هراـشا 

طقاـس مینکب ، ار  فورعم  هب  رما  نیا  رگا  میھد ، جرخ  هب  ار  یگدازآ  نـیا  رگا  مـینزب ، ار  فرح  نـیا  رگا  مـیراد ؛ یزاـیتما  کـی  هاگتـسد  نـالف  رد  اـم  دـینک  ضرف  تازاـیتما . بـلس 

عمط امـش  رد  هکنیا  رطاخ  یارب  دیتسھ -  تردق  بحاص  هک  یئامـش  منکن -  دروخرب  هنادازآ  امـش  اب  میوگن ، ار  امـش  بیع  نم  هک  دوشیم  بجوم  عمط  عمط . ای  میوشیم .

نیاربانب یونعم . یدازآ  تشاذـگ  ار  شمـسا  دوشیم  مھ  ار  اھنیا  زا  یدازآ  هک  تسا ، ینورد  عناوم  عون  کی  مھ  اھنیا  رجحت ؛ ای  طلغ ، اجیب و  یاھبـصعت  ای  تداسح ، اـی  مراد .

کی نآ  تسین ، ام  ثحب  دراو  الصا  نآ  تساھنیا . بح هللا و  هللایلا و  برق  هللایلا و  جورع  هک  تسا  لوا  حالطـصا  نآ  حالطـصا ، کی  میراد : یونعم  یدازآ  رد  حالطـصا  ات  ود  ام 

، منک هزراـبم  نم  دراذـگیمن  مورب ، داـھج  نم  دراذـگیمن  هک  تسا  ینورد  یاھیدـنباپ  ینورد و  دوـیق  زا  ندـش  اـھر  یاـنعم  هـب  یوـنعم  یدازآ  یرگید ، تـسا . رگید  یهلوـقم 

لباق ثحب  نیا  یدازآ ، عناوم  اب  یهزرابم  رد  دنکیم . یئورود  راچد  دـنکیم ، قافن  راچد  ار  نم  میوگب ، اراکـشآ  ار  مدوخ  عضاوم  نم  دراذـگیمن  منزب ، فرح  حیرـص  نم  دراذـگیمن 

. تسا حرط 

نایوجشناد  / ٠١/١٣٩٣/٠۵ رادید  رد  تانایب 

نم هک  دوشب ؛ نیعم  ىیوجـشناد  دازآ  ىاھثحب  رد  ىیوجـشناد و  تاسلج  دوخ  رد  دیاب  اھنآ  فیلکت  هک  تسا  ىیاھفرح  دنتفگ ، اجنیا  رد  ناتـسود  هک  ىیاھفرح  نیا  زا  ىلیخ 

رد هک  ار  ىلئاسم  زا  ىرایـسب  تسا ، اھهاگـشناد  طیحم  رد  ىیوجـشناد  دازآ  ىاھثحب  مزلتـسم  هک  میدرک  حرطم  ام  هک  ىـشیدنا » دازآ  ىاھىـسرک   » نیا مدرک ، تشاددای 

. دنروایب تسد  هب  دنناوتب  دیاب  ىیوجشناد  ىاھثحب  رد  ار  ىبلطم  رھ  ىفنم  تبثم و  تاھج  دنک ؛ نشور  دنک ، فیلکت  نییعت  دناوتیم  دندرک ، حرطم  ناتسود  اجنیا 

١٣٩٣/٠۶/٢٩ /  « یروانف ملع و   » یلک یاھتسایس  غالبا 

میحرلا نمحرا  مسب هللا 

( یروانف تاقیقحت و  یلاع ، شزومآ  ماظن   ) یروانف ملع و  یلک  یاھتسایس 

...

: یروانف ملع و  هعسوت  تیمھا  هب  تبسن  یعامتجا  کرد  شیازفا  یلم و  مزع  تیوقت  - ۴

. روشک رد  یرازفامرن  شبنج  ملع و  دیلوت  نامتفگ  شرتسگ  تیوقت و  - ١-۴

. یراک نادجو  یعمج و  راک  یملع و  تعاجش  دنمماظن ، یروآون  یروابدوخ ، دیما ، طاشن ، هیحور  اقترا  - ٢-۴

. یملع یشیدنادازآ  راکفا ، براضت  ارآ و  لدابت  ناینبشناد و  راک  بسک و  گنھرف  تیوقت  یزادرپ و  هیرظن  یاھیسرک  لیکشت  - ٣-۴

. ناگتخومآ شناد  لاغتشا  ناھوژپشناد و  ناققحم و  ناداتسا ، تشیعم  دوبھب  تلزنم و  اقترا  - ۴-۴

. یروانف ملع و  هصرع  قفوم  یاھهرھچ  رخافم و  زا  یزاسوگلا  ناریا و  ناناملسم و  یگنھرف  یملع و  خیرات  ایحا  - ۵-۴

. یروانف ملع و  هصرع  یاھتیلاعف  ناروآون و  ناگبخن و  زا  یونعم  یدام و  دنمفدھ  یاھتیامح  شرتسگ  - ۶-۴

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

هک مقفاوم  نم  تسا ؛ تسرد  الماک  دوشب . لیکشت  هملک  یعقاو  یانعم  هب  یشیدنادازآ  یاھیسرک  هک ] دوب  نیا  ، ] دنتفگ زیزع  نایوجـشناد  زا  یکی  هک  یرگید  یهتکن  کی 

ناوج امش  اھتنم  دیوگب ؛ مھ  ار  شدوخ  فلاخم  رظن  دیایب و  یسک  دوب ؛ نیمھ  نامرظن  لوا  زا  یشیدنادازآ ، یسرک  میتفگ  هک  ام  دوشب . لیکشت  یشیدنادازآ  یاھیسرک 

لطاب ار  وا  لالدتـسا  دیریگب و  رارق  وا  لباقم  رد  یدرـسنوخ  اب  دیورب  گنـشق  دیناوتب  هک  دینک  ادیپ  ار  لالدتـسا  توق  قطنم و  تردق  نآ  یئالو ، ناملـسم  یبالقنا  یوجـشناد 

نکمم زورما  دوـبن ، نکمم  راـک  نیا  شیپ  لاـس  هدزناـپ  شیپ ، لاـس  هدزاود  شیپ ، لاـس  هد  دـیاش ] [ ؛ تسا نکمم  زورما  نیا  و  تسا . تسرد  نیا  تـسا ، بوـخ  نـیا  دـینک ؛

یـسرک ینعی  دراد ؛ یبـیترت  بادآ و  کـی  هتبلا  درادـن . لاکـشا  دـنناوارف ؛ دـنراد ، یرکف  بوـخ  یاـھییاناوت  دـننکیم و  تیلاـعف  تناـید  یهزوـح  رد  هک  ییاـھناوج  زورما  تـسا .

راـک هک  ار  اھیـسرک  نیا  دـننک  تیادـھ  تسرد  دـنناوتب  هک   - ار بادآ  بیترت و  نیا  دننیـشنب  اھهاگتـسد  نیلوئـسم  یـالقع  دـیاب  هک  دراد  یبادآ  تاـبیترت و  کـی  یـشیدنادازآ 

. دوب هتکن  کی  مھ  نیا  دننک . صخشم  دھدب - ماجنا  ار  شدوخ 

تلود  / ٠٣/٠۶/١٣٩۵ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

راتفر ات  قـالخا  اـت  یمومع  گـنھرف  اـت  یگدـنز  کبـس  اـت  رنھ  تاـیبدا و  زا  گـنھرف  تسا . گـنھرف  روشک ، مھم  رایـسب  تیولوا  تسا . گـنھرف  یهلئـسم  مجنپ ، لـصفرس 

دییامرفب ضرف  هنیمز . نیا  رد  دـنراد  تیلوئـسم  اعقاو  ام  یگنھرف  یاھهاگتـسد  میراد ؛ تیلوئـسم  میراد ، فیلکت  اھهنیمز  نیا  رد  ام  تسا ؛ اھنیا  یهمھ  لماش  یعامتجا ،

مراد خسار  داقتعا  نم  دینادیم ، متـسین ، اھهنیمز  نیا  رد  قانتخا  راشف و  یـشیدنامزج و  رادفرط  هدنب  دوشیم !] هچ   ] دـشابن تبقارم  رگا  بخ  امنیـس ، رتائت ، ملیف ، الاح 

زورما روشک .]  ] هب دنزب  هبرض  دھاوخب  یلمعدازآ  یشیدنادازآ و  نالاد  زا  هک  تسا  نمـشد  هب  نداد  هزاجا  زا  ریغ  تسا ، یراگنلو  زا  ریغ  یـشیدنادازآ  اھتنم  یـشیدنادازآ ؛ هب 

رتشیب اھنیا  اھتیلاعف ، نیمھ  نوگانوگ ، یاھراک  نیمھ  اھناینبشناد ، نیمھ  دنھدیم ، ماجنا  دـنراد  ار  روشک  بوخ  یاھراک  نیرتشیب  نامیبالقنا ، ناوج  نموم و  یاھورین 

بوخ نیا  دـنزب ؛ اھناوج  نیا  نامیا  یهشیر  هب  هشیت  هک  دوشب  دـیلوت  یملیف  کی  ای  یرتائت  کی  مینک  ضرف  ـالاح  دریگیم . ماـجنا  اـھنیا  دـننام  نموم و  یاـھناوج  یهلیـسوهب 
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، مینکیم لمع  فیعـض  دـنفآ  دروم  رد  مھ  گنھرف ، یهنیمز  رد  ام  دـنفآدپ ؛ دـنفآ و  یهلوقم  تسا ، هلوقم  ود  دـنکب ؟ رطخ  ساسحا  نآ  زا  ناسنا  هک  تسین  یزیچ  نیا  تسا ؟

اعقاو یتسیاب  هک  تسا  ام  یاھراک  ساسا  بالقنا ، رھوج  اب  نید ، رھوج  اب  گنھرف  درک . راک  اھهنیمز  نیا  رد  تسیاب  نم  رظن  هب  مینکیم ؛ لمع  فیعـض  دنفادپ  دروم  رد  مھ 

رمع یهمھ  هک  تسھ  یگنھرف  تیصخش  کی  هک  دینک  ضرف  یگنھرف ؛ یاھتیـصخش  زین  تاعوبطم و  رعـش ، رتائت ، امنیـس ، باتک ، یگنھرف ، تالوصحم  میزادرپب . نآ  هب 

هک امـش  تسا ؟ روجهچ  رفن  ود  نیا  اب  ناـتراتفر  امـش  هدز ؛ شین  بـالقنا  هب  هتـسناوت  تقو  رھ  هک  تسھ  مھ  یگنھرف  تیـصخش  کـی  هتـشاذگ ، بـالقنا  هار  رد  ار  شدوخ 

صوصخم طقف   - دیتسھ یمالسا  تاغیلبت  نامزاس  ای  دیتسھ  مولع  ترازو  ای  دیتسھ  داشرا  الثم  ترازو  لوئسم  ای  دیتسھ  یگنھرف  لوئـسم  ای  دیتسھ  یتلود  لوئـسم 

هک یـسک  نآ  تسا . مھم  یلیخ  نیا  تسا ؟ روجهچ  مدآ  ود  نیا  اـب  امـش  دروخرب  امـش و  راـتفر  امیـسوادص ، اـی  دنتـسھ - روجنیمھ  مھ  نارگید  تسین ، یتـلود  یاـھراک 

مدـق کی  الاح  شرمع  یهمھ  رد  هک  یـسک  نآ  هب  تبـسن  دـشاب ، امـش  حـیجرت  میرکت و  دروم  هک  تسا  روط ]  ] نیا ایآ  هدوب ، نید  تمدـخ  رد  بالقنا و  تمدـخ  رد  ار  شرمع 

هب رگا  ام  تشاد . هجوت  اھنآ  هب  دـیاب  هک  تسا  یتاکن  اھنیا  تسا ، مھم  اھنیا  بخ ، هدز ؟ مھ  شین  هدز ، مھ  هبرـض  تاـقوا  یھاـگ  هتـشادنرب ، هک  بـالقنا  نید و  هار  رد  مھ ] ]

فلاخم یمالسا  ماظن  اب  یمالسا و  تموکح  اب  یمالسا و  بالقنا  اب  نادند  نب  زا  هک  یـسک  نالف  هک  دینک  ضرف  الثم  غارـس  میورب  یگدزوج  رثا  رب  مینکن و  هجوت  تاکن  نیا 

دوجو دـیاب  هنالداع  یزیرهماـنرب  مھ ] ، ] دـشاب هتـشاد  دوجو  یـشیدنادازآ  یهیحور  مدـقتعم  مھ  نم ، نیارباـنب  تسا . هنـالقاع  یگنھرف  تکرح  کـی  فـالخ  نیا  بخ  تسا ،

نیا حیحـص  هار  مرادن . لوبق  هدنب  ار  هیـضق  فرط  ود  نیا  زا  مادک  چـیھ  یگنھرف ؛ دادبتـسا  رجحت و  یـشیدنا و  مزج  هن  یگنھرف ، یراگنلو  یگهمانربیب و  هن  دـشاب . هتـشاد 

. دنفآدپ مھ  دنفآ ، مھ  ینعی  میریگب ؛ ار  اھنیا  دننام  تالمح و  اھهبرض و  یولج  و  بوخ ، یاھشیور  هب  مینک  کمک  مینک ، تیادھ  مینک ، یزیرهمانرب  هک  تسا 

یوضر  / ١٣٩٧/٠١/٠١ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

هدافتسا دوجوم  یدازآ  زا  دننکیم ؛ یفاصنایب  یاهدع  هلب ، تسا . هدش  نیمات  روشک  نیا  رد  یدازآ  تسا ؛ هدوب  بالقنا  یلصا  یاھراعش  وزج  مھ  رانک  رد  یدازآ  لالقتسا و 

رکف یدازآ  ام  روشک  رد  زورما  تسین ؛ نیا  هیـضق  عقاو  دـنھدیم . باتزاب  ار  اھنآ  نخـس  مھ  هناگیب  تاغیلبت  هناگیب و  یاـھویدار  درادـن ؛ دوجو  یدازآ  دـنیوگیم  غوردـب  دـننکیم و 

. دریگیمن رارق  بیقعت  دـیدھت و  راـشف و  دروـم  تسا ، تموـکح  رظن  فلاـخم  شرظن  شرکف و  هکنیا  رطاـخهب  سکچـیھ  تـسھ ؛ باـختنا  یدازآ  تـسھ ، ناـیب  یدازآ  تـسھ ،

نینچ هتفگ ؛ غورد  دـنکب ، ییاعدا  روجنیا  سکرھ  هدوب ،» تموکح  یهدـیقع  فالخرب  هلئـسم  نـالف  رد  ماهدـیقع  نوچ  ماهتفرگ  رارق  راـشف  دروم  نم   » هک دـنک  اـعدا  سکرھ 

هک تسین  مھ  انب  درادن ؛ یراک  اھنیا  اب  مھ  یـسک  دننکیم و  زاربا  تسا - ناشهدیقع  هک   - ار تموکح  دض  نوگانوگ  راکفا  فلتخم ، یاھهناسر  رد  ددعتم  دارفا  تسین . یزیچ 

. دنیوگب دنناوتیم  تسھ ؛ مھ  نایب  یدازآ  دوشب . اھنیا  ضرعتم  یسک 

نایگنھرف  / ١٣٩٧/٠٢/١٩ هاگشناد  رد  تانایب 

نیا رد  هک  دنادب  دیاب  دنک ؛ ادیپ  دنکیم ، تکرح  یمالسا  یهعماج  رد  تفرشیپ  تمـس  هب  هک  یمیظع  ناوراک  نیا  رد  ار  دوخ  هاگیاج  لاس ، هدزاود  نیا  لوط  رد  دیاب  زومآشناد 

تیبرت ار  نامنادـنزرف  روجنیا  دـیاب  ام  دـنکب ؛ فیرعت  شقن  شدوخ  یارب  تسیچ ؟ شناش  تسا ؟ اجک  شھاگیاج  تسا ؟ هراکهچ  وا  میظع  تکرح  نیا  رد  میظع ، یهعومجم 

تیبرت وگتـسار  دوشب ؛ تیبرت  یـشیدنادازآ  یهیحور  یاراد  دوشب ؛ تیبرت  تیلوئـسم  سح  یاراد  دیاب  دوشیم ؛ تیبرت  اھامـش  یهلیـسوهب  هسردـم  رد  زومآشناد ، مینکب .

. تسا اھنیا  دید  قفا  دنوشب ؛ تیبرت  تایصوصخ  نیا  اب  دیاب  امش ، رایتخا  رد  یهدنوشتیبرت  لسن  راکزیھرپ ؛ نمادکاپ ، راکادف ، عاجش ، دوشب ؛ تیبرت  تمھدنلب  دوشب ؛

نایوجشناد  / ١٣٩٨/٠٣/٠١ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

دھدب . اھنآ  هب  ار  مزال  تیفرظ  دنک و  کمک  هعماج  یمومع  تکرح  ندوب  روحم  ناش  شقن و  رد  ار  ناوج  لسن  دناوتیم  هک  ییاھراک  زا  ییاھهنومن 

...

هچ هتـشادن . یتفرـشیپ  یلیخ  بخ  و  ماهدرک ؛ هیـصوت  ماهدرک و  دـیکات  ماهدرک و  رارکت  ار  نیا  ررکم  هدـنب  هک  اھهاگـشناد  رد  یـشیدنادازآ  یاھیـسرک  اـھدرگزیم و  لیکـشت 

یاھیـسرک اھهاگـشناد  رد  دینکب . دیاب  ناتدوخ  درادن ؛ یاهدیاف  دننکب ، اھنیا  دننام  ای  یگنھرف  نواعم  ای  هدکـشناد  سیئر  هک  دیـشاب  رظتنم  رگا ] [ ؟ دنکب ار  نیا  دیاب  یـسک 

هک یدارفا  یوس  زا  بوخ  یهعلاطم  اب  ینیبشیپ ، اب  طابـضنا ، اب  دشاب ؛ طبـضنم  دیاب  اھتکرح  نیا  یهمھ  متفگ  هک  روط  نیمھ  اھتنم  دـیھدب ؛ لیکـشت  دـیاب  ار  یـشیدنادازآ 

زا ییالاب  دصرد  دنتسھ ، اھلکـشت  اب  هارمھ  هک  ینایوجـشناد  یهعومجم  نالا  دراذگیم . ریثات  دنکیم ، کمک  امتح  اھنیا  دتفیب ؛]  ] هار دنتـسھ  ایوگ  نابز  لاعف و  نھذ  بحاص 

، دشاب طبریب  یاھراک  مرگرس  ای  دشابن  دھعتم  هک  ییوجشناد  بخ  درک . دھاوخ  دشر  اعطق  دصرد  نیا  دینکب ، ار  اھراک  نیا  امـش  هچنانچ  رگا  تسین . روشک  یاھوجـشناد 

[. راک  ] نیمھ اب  دینک  یراذگریثات  دیناوتیم  امش  دراذگن . یفنم  ریثات  رگا  دراذگیمن  یتبثم  ریثات  چیھ  روشک  تفرشیپ  رد 

« : یشیدنادازآ  » هژاودیلک اب  طبترم  تالاقم 

مالکابیز  /   ١٣٨٣/٠٣/١۶ دیعس  هدنسیون :  ؟ /  دراد ناکما  یشیدنادازآ  ایآ 

اینرھطم  /   ١٣٨٣/٠٩/٠١ یدھم  هدنسیون :  ملع /  دیلوت  تضھن  دلوم و  هاگشناد  یشیدنادازآ  یرظن  یاھناینب 

یدابآزوریف  /   ١٣٩١/٠٨/٢۴ یناقھد  لالج  دیس  هدنسیون :  ناریا /  یمالسا  یروھمج  یلم  عفانم  هشیدنا و  یدازآ 

« يشيدنادازآ  » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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رگزرب  /   ١٣٩١/٠٨/٢۴ میھاربا  هدنسیون :   / * مالسا هناگ  هس  یوگلا  رد  یدازآ 
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