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 چکیذُ

اص هٌظرش اهربم    یسحمرك دٍلرز هطلرَة اػراله     یدظٍّؾ اػشخشاج هذل ٍ الگَ یيا یّذا اكل

ثرش ػرٌذ گربم     یٍِ هشاحل دٌح گبًِ ثب سى یسحمك اّذاا اًمالة اػاله یٌذدس ثؼشش فشآای  خبهٌِ

ثرِ   یػملر  یؿٌبػ هَضَع اص سٍؽ یلٍ سحل یِاػبع دس سدض یيثبؿذ. ثش ا هی یدٍم اًمالة اػاله

اهربم   یبًربر هرَسد ًظرش سا اص ث   یّرب -دادُ ،یثْشُ ثرشدُ ٍ ثرب سٍؽ اػرٌبد    یلیسحل-یفیًحَ سَك

اػز وِ الصهِ سحمك دٍلز  یياص ا یحبو یكسحم یحساػشب ًشب یيا. دس ینا اػشخشاج وشدُ یا خبهٌِ

 وبسگضاس یزػبخشبس ٍ سشث یلهشَلف ثش دٍ هحَس سىو یثِ طَس ول یا خبهٌِ اهبم یذگبُاص د یاػاله

ٍ  داًٌرذ ¬یوبسگضاسى ًظربم هر   یٍ سؼبل یزسا ثب سشث یزاٍلَ یـبىا ،ثبؿذ. اص دٍ هحَس روش ؿذُ هی

 ،گربم دٍم  یربسی ػول یرل . اص سحلداًٌرذ ¬یخْرز هر   یري غبلجب اص ا یضاهش هْن سا ً یيهَاًغ سحمك ا

ؿرَد.   هی هـخق یسحمك دٍلز هطلَة اػاله یثشا یحشوز اًمالة اػاله یگیهشدم دب یزاّو

حضَس هرشدم دس ػشكرِ    یثشا یٌیخْز ًمؾ آفش یـشاىحشوز، خَاًبى ثِ ػٌَاى هَسَس د یيدس ا

ِ   یٌیًمؾ آفش یالگَ يیؿًَذ. ّوچٌ هی یهؼشف یدٍلز ػبص  یربًی هّربی   خَاًبى دس لبلرت حلمر

ِ ثبؿذ ورِ ًش  ای هی هَضَع اص اثذاػبر اهبم خبهٌِ یيا یهَثش ثشا  یثرشا  یآى اٍال ثؼرشش ػربص   یدر

 یحشوز ػورَه  یه یدبدا یبوـَس ٍ ثبً یشیشیٍ وبسآهذ دس ثذًِ هذ یحضَس خَاًبى هشْؼذ اًمالث

                                              

 ـالٞلىمػؿ امالم،  یامیمايؼیيه اؿىؼ  یػايو آهىعته کاؿىًام  .ػاييگاه با٩
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ثِ ػوز اّذاا ٍخَد  یثبؿذ. الجشِ حشوز ػوَه هی یسحمك دٍلز اػاله یدس وـَس ثشا یهشده

ِ ًذاؿرشِ اػرز. ًش   یدس در  یهحؼَػ یدٍِ ػذم ًظن آى، ًش ییيثِ ػلز ػشػز دب یداسد ٍل  یدر

 یوربًی، سحرَل ا  یدربد ثرِ ٍاػرطِ ا   شآیٌرذ هشحلرِ ف  یيثِ ػٌَاى ػَه یاػاله یدٍلز ػبص یٌىِا

ذ.خَاّذ ؿ یلسـى یحشوز ػوَه یدبددس ثؼشش ا یالسیٍ سـى یگفشوبً

 
 .یحشوز ػوَه ی،اّذاا اًمالة اػاله ثیبًیِ گبم دٍم، ی،دٍلز، دٍلز اػالهّبیکلیذی:ٍاصُ
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 هقذهِ

ـکتپژوهوػؿ ایى  ـػافی راهٞه ،مافی فایی ػؿ هنیـ گام ػوم ػولت، ؿاهکاؿ ص پر
ـاؿ هریو تمؼو ـػ. مافی به ًٝىاو تضىل تيکیالتی به ٍىؿ  کالو هىؿػ بـؿمی ٩ر گیر

ـکت گام ػوم هنئله اٍلی بیايیه  ؿا تىّریش ػاػه و  ػولرت امرالهیکه ابٞاػ ه٦تگايه ص
ـػم و ػولت رهت يیل به اهؼا٣، رایگراه  ـکت ٝمىهی ىاهل آصاػ ه اهمیت ایزاػ ص
ـکت ٝمىهی و ّـوؿ  عىػمافی رىايراو  ـايی رىاياو هىهى اي٪البی ػؿ ایزاػ ص پیي

ـکت، ه ـاؿ گـ٥ته امت. ػؿ ايتها يیق به بـعری و ٥تش ػولت به ًٝىاو ابقاؿ ص ىؿػ تضلیل ٩
ـکت  فایی رىاياو هىهى اي٪البی اىاؿه ىؼه امت.اف ؿاهکاؿها رهت ص

 : تحلیل ػولیبتی بیبًیِ گبم دٍماٍلبخص 

يگاه به اوّاٛ میامی رهاو و هًٖ٪ره ييراو هیؼهرؼ کره هرا ػؿ ه٪ٖرٜ صْنامری 
بؼايیرؼ  ;غی امرت. ایرى ؿا بؼايیرؼٖهنتینF به هًٞای وا٩ٞی کلمه، اهـوف یک پیچ تاؿی

اهـوف تاؿیظ رهاو، تاؿیظ بيرـیت، برـ مرـ یرک پریچ برقؿگ تراؿیغی امرت. ػوؿاو 
ی بقؿگ و واّش ایرى ػوؿاو ٝبراؿ   ىىػ. ييايه ی ٝالن ػاؿػ آ١اف هی رؼیؼی ػؿ همه

ی بره وصری.  امت اف تىره به عؼای هتٞال و امتمؼاػ اف ٩رؼؿ   یرقال الهری و تکیره
های هاػی ٝبىؿ کـػه امت. اهـوف يه هاؿکنینن راؽبه  هکاتب و ایؼئىلىژیبيـیت اف 

ـال ـامی ١ـب راؽبه ػاؿػ  ػاؿػ، يه لیب ـال هی -ػهىک ـامری ١رـب،  بیًیؼ ػؿ ههؼ لیب ػهىک
ـا٣ هی  يره يامیىيالینرت -کًًؼ بره ىکنرت  ػؿ آهـیکا، ػؿ اؿوپا چه عبـ امتF اٝت

و اهرت امرالهی، بیيرتـیى راؽبره هتٞلر٨ ای ػاؿيؼ. اهـوف ػؿ هیا های مکى ؿ راؽبه
امت به امالم، به ٩ـآو، به هکتب وصیF که عؼای هتٞال وٝؼه ػاػه امت کره هکترب 

                                              
 .=C=;/</@; ،. بیايا  ػؿ ػیؼاؿ هنئى و يٚام;
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ی  تىايؼ بيـ ؿا مرٞاػتمًؼ کًرؼ. ایرى یرک پؼیرؼه الهی و وصی الهی و امالم ٝقیق هی
 .بنیاؿ هباؿک و بنیاؿ ههن و پـهًٞائی امت

هرای وابنرته ٩یرام ىرؼه امرتF ایرى  ؿیاهـوف ػؿ کيىؿهای امالهی ٝلیه ػیکتاتى
ـای ٩یام ٝلیه ػیکتاتىؿی رهرايی و بیى ه٪ؼهه کره ٝبراؿ  امرت اف  المللری ای امت ب

ایرى پریچ  ...هرای امرتکباؿی ی ٥امؼ و عبیج ٍهیىيینتی و ٩ؼؿ  ػیکتاتىؿی ىبکه
ـه تاؿیغی بره آفاػی   ی چًریى ػیکتراتىؿی ای که گ٦تن، ٝباؿ  امت اف تضرىل اف مریٖ

 ;.های هًٞىی و الهیF ایى پیو عىاهؼ آهؼF امتبٞاػ يکًیؼ صاکمیت اؿفه ها و هلت

هرای هنرلماو، اهرت  ػيیا ػؿ صال یک پیچ تاؿیغی امت. هلت ٝقیرق هرا، هلرت
ایًزامت که امالم، تٞرالین امرالم، ؿوه  .تىايًؼ ي٪و ای٦اء کًًؼ ٝٚین امالهی، هی

ـػم ػيیا هی تىايرؼ  ام رمهىؿی امرالهی هریآیؼF و ایًزامت که يٚ امالم به کاؿ يیاف ه
ـای همه ـػم ػيیا احبا  کًؼ الگى بىػو عىػه ؿا ب .ی ه

<
 

ـکت ايؼاف چين ـاو هلت ص  بنریاؿ ايؼاف چيرن کًیؼ،هی هياهؼه که ای فهیًه ایى با ای
ـاث هن امتF ؿوىًی  و همرت هن ها، اؿفيؼه بنیاؿ امتٞؼاػ هىرىػی هن ها،  گؾىته هی
ـایو هن و  ايگیقه ـکت، ایى ػؿ عؼائی و ػیًی گ ، ػؿ همه ص  ٝٚرین حرـو  یرک هزمرٛى

ـای هلی  تىاينرت عرىاهین ىراءالله او هرا کره ػهؼهی يىیؼ ها به ها ایى همه. ها امت ب
ـاو هلت به هتٞل٨ امالهی تمؼو ـای ؿا ای ـای و ػوؿه ایى ب  فهراو، ایرى ػؿ امرالهی اهت ب

ـای ؿا الگرىئی و بیراوؿین ػمت مـ ػیگـ باؿ ـکرت بر  اؿائره ىراءالله او امرالهی اهرت ص
 =.بؼهین

٩برل، ػؿ  ػوؿاوبا  قیهتما یاتیبا عَىٍ یؼیَٝـ رؼ ...ـاویػؿ ا یاي٪الب اماله
چره  کرایچه بغىاهًؼ و چره يغىاهًرؼF اهـ ا،یػي یهاػْ  یهاػ. ٩ؼؿ وؿورىػ آ ٝالن به

                                              
ـکت. ;  .:D ،;:/;;/;=Cرىاياو و بیؼاؿی امالهیEکًًؼگاو ػؿ ارالك رهايی  بیايا  ػؿ ػیؼاؿ ى
ـػم کـهايياه>  .:A/;=C/:> ، . بیايا  ػؿ ارتماٛ بقؿگ ه
ـهیغتگاو امتاو ٥اؿك=  .A/:</;=BA; ،. ػؿ ػیؼاؿ ٍؼها تى اف يغبگاو و ٥



  صل٪هیاماله یػولت ماف یاتیٝمل یالگى یايیه یها   6>8  

 ىیا ـا یهن ؿ٥ته امت و تؤح ویآ١اف ىؼه و پ ایػوؿاو ػؿ ػي ىیبغىاهؼ و چه يغىاهؼ، ا
و  ی٩رى یهراػولرت یؿو قیرو ي ٤یّرٞ یهراهرا و ػولرتهلرت یؿو ؼ،یرَٝـ رؼ
 ها هضنىك امت.ابـ٩ؼؿ 

عرىػ ؿا اف  تىايرؼیيمر کل چیهر ىرىػ،یبيـ آ١اف ه ظیػؿ تاؿ یؼیَٝـ رؼ یو٩ت
ـکًاؿ بؼاؿػ. ػوؿاو گؾىتهآ ـا یتؤح برىػه امرت.  ٕرىؿ ىیبيرـ هرن هم ظیتراؿ و َٝـ ب
و  یهضکرن الهر یها هیرکره برا پا یػوؿاير ـا یعىػه ؿا اف تؤح نتیهمکى ي کل چیه

ػوؿاو E ؼیرؿا با ؼیرػوؿاو رؼ ىیرَٝـ و ا ىیا .ػؿ رهاو ىـوٛ ىؼه، ػوؿ بؼاؿػ یايناي
 .ؼیياه Dیًیاهام عم

 ىیراف ا یکری امرت: ـیياپؾ کیػوؿاو هنت که اف آو ت٦ک ىیػؿ ا تیعَىٍ چًؼ
٩رؼؿ   امتیکه م امت. بٞؼ اف آو یهؾهب یگنتـه اٝت٪اػ و باوؿها ها، تیعَىٍ

ـػم صؾ٣ کًؼ و  یاف فيؼگ یؿا بکل تیو هًٞى ىیبىػ که ػ ىیا یرهاي ی و يٚام ملٖه ه
 یالهر یهرا بره اؿفه اٝت٪اػی و ب ماویای و ب ىیػی ب ی راهٞه کیؿا  یبيـ ی راهٞه

 ٝمل کـػه امت. ها امتیٝکل آو م به متػؿ ؼ،یػوؿاو رؼ ىیا ؼ،یيما تیتـب

ها و صْىؿ هئحـ به اؿفه ايناو ؼویهًٞا بغي ؼ،یَٝـ رؼ ىیا گـیػ تیعَىٍ
ـػم امت. ػؿ ػوؿاو رؼ یىيیلیه یها تىػه اهام ها آ١اف ىرؼه امرت و  لهیوم که به یؼیه

و  کًًررؼه ىییهررـػم، اٍررل و تٞ یهررا تىػه نررت،یهررن ي ـاویررآو هضررؼوػ برره ا ی ـهیررػا
 ا یرمله عَىٍر اف .کًًؼیه تیهؼا ؿا ها اویو آيها هنتًؼ که رـ ايؼ ـيؼهیگ نیتَم

همراو  یًٞریبرقؿگ امرتF  یهرااف ملٖه و تَـ٣ و ي٦ىؽ ٩رؼؿ  یاٍل آفاػ ،گـیػ
 ىًاعته ىؼ. Dیو يه ١ـب یيه ىـE٩که ػؿ اي٪الب ها، به ًٝىاو اٍل  یقیچ

و  نیو اتکرال بره عرؼا و تکرـ ینرتاػگیو ا امیرکه اهام ها آو ؿا با ٩ ؼیػوؿاو رؼ ىیا
ـػ، او یهًٞى یهاينبت به اؿفه نیتٞٚ ـػم آ١راف کر ه  و با اٝتماػه به آصاػ ه ىراءاللَّ

ـْ ملٖههلت برقؿگ  یهرايزا  عىاهؼ ػاػ و ػوؿاو فوال ٩ؼؿ  یرهاي یها ها ؿا اف ى
ـػ. ا کیؿا يقػ یرهاي یهاػْ  ـکا  آو بقؿگىاؿ امت. هلرت هرا، پيرت  ى،یعىاهؼ ک اف ب
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 ؼیرػوؿاو رؼ ىیربرىػ کره ٩رؼم ػؿ ا یهلتر ىیعرىػ، اولر ییمـ ؿهبـ باٝٚمت و امتخًا
ـا یها هیگؾاىت و پا ـػ و برا ه٪اوهرت عرىػ، بر  ا،یرػي یهرا هلرت یآو ؿا هنتضکن ک

 ;اػٝاها ىؼ. ىیبـ ٍؼ٧ ا یىاهؼ

ى یترـ ى و ههنیبافمافی تمؼو يىیى امالهیٔ ػؿ اولٕ ياپؾیـ تغل٤  ى وٝؼهیا  ييايه
ـاو ؿا یه اکبىػ  یفه يٚام امالهبلًؼآوا یـاو و بًایػؿ ا یاي٪الب اماله یـوفیهـصله، پ

ـا یمکگاه هنتضیبه پا ـػ. مـ برـ آوؿػو کل یتبؼ یت و تمؼو امالهیمکيه صایايؼ یب
چپ و ؿامرت  یقیمت و امالم یگـ یهاػ یاهىیؼه هٞزقآما، ػؿمت ػؿ اود هیى پؼیا
ـابـ ّرـبا  مکو آيگاه ه٪اوهت و امتض یامیو م یـک٥ و  یو يٚراه یامریام آو ػؿ ب

ترافه  یؼیرامرالم، اه یایرىرؼ، ػؿ ػي یه اف همه مرى يىاعتره هرک ی٢اتیو تبل یا٩تَاػ
ـايگ  >ؼ آوؿػ.یها پؼػؿ ػل یغت و ىىؿیب

ـاکمر یو ايرـژ یتیو ٙـ٥ یتىايامت. آو ٩ؼؿت یاماله اي٪الب کره ػؿ اي٪رالب  یهت
ؿا کرره هررى گ٦ررتن و  یهررىايٞ ىیررا ؿا ػاؿػ کرره همرره یتىايررائ ىیررورررىػ ػاؿػ، ا یامرراله

ـػاؿػ و آو تمؼو همتاّف بـرنرته ؿا هن يگ٦تن، اف مـ ؿاه اه یاؿیبن باىرکىه  یهتٞرال ب
ـاؿب ایػي ی چين همه یؿا رلى یاماله  =کًؼ. ـ٩

 یهراه تمرْؼوک یا ىهیؼاو ىىػ و با هماو ىیتىايؼ واؿػ ه یه یتمْؼو اماله کى یب
 - کىچکا یبقؿگ  -ؿا  یا بيـ ىىيؼ و هًٖ٪ه یؼاو فيؼگیايؼ واؿػ ه ظ تىاينتهیبقؿگ تاؿ
 ٣ ـْ ؼه و یرچیًرؼ پیى ٥ـآیرا ٍؼها  عىػ ؿا به آيها بـمرايًؼ، ایا  عىػ کًًؼ و بـکتَ

 <ؼ و به آو ي٪ٖه بـمؼ.یمایاؿ ؿا بپکو ُپـ یٕى ي

                                              
ـػ ؿصلت اهام عمیًی ; ـامن اولیى مالگ  .C@=;/=/<;اللهٔ  ٕؿصمه. بیايا  ػؿ ه
ـه ٝٚین صذ >  .A/:C/;=BA;. پیام به کًگ
ـاماو ىمالی =  .;A/;=C/=>. بیايا  ػؿ ػیؼاؿ رىاياو امتاو ع
 .A/;=AC:/<;. بیايا  ػؿ رمٜ اماتیؼ، ٥ْال و ٕالب صىفه ٝلمیه ٩ن ػؿ هؼؿمه ٥یْیه <
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ْٔ  یک هک امت یيٚاه ،یاماله يٚام ـا یهًٖ٪ و هٞ٪ىل تکصـ ع  ـیتَى عىػ یب
 هرابتىاو هرؼ٣ هک ؿا یىهتکص آو و ال کیتي آو يٚام، آو نیعىاه یه ها ;.امت ـػهک
 یػىرىاؿ و یٕرى ي ًؼی٥ـآ یک ىیا. نیآوؿ ورىػ به ـػ،کهض٪٨  آو ػؿ ؿا ی امالهی[]

 Fورىػ ػاؿػ یـه هًٖ٪یفيز یکػاؿػ Fـتبٔ امتک یـه هنتمـیفيز  >.ه به هن ه

اهرل کاه  یهٞـ٥تر یؼ يٚام ؿا اف لضاٗ هبايین. او   بایؿاه ینF ها ابتؼایها اوّل ؿاه
يٚرام  یًٞرینF یًرکاهرل ک یهٞـ٥تر یؼ برـ امراك آو هبرايیريٚام ؿا با یبًاا  ین. حايیًک

ـتب بـ همرؼک، هـیيىؿ امالهکو  ی، ػولت امالهیاماله هرا  ىیرگـ امرتF ایؼام هت
=ن.یاؿ ػاؿک یلیبيىػ، ها ع یيىؿ، امالهکنتًؼ. تا یق يیچ یکناو و یکهمه 

 

ـاؿ يٚرام  <.تزْنن اي٪الب امتيٚام امالهی  ص٦٘ هىرىػیرت اي٪رالب ػؿ امرتم
ه تزنرن اي٪رالب ػؿ کرن یرا ـػهکرباؿها ٝرـُ  ?تزنن یا٥ته امت.  امالهی  رمهىؿی

Eیاماله یرمهىؿ D و ػؿEیاماله یرمهىؿ یامام  ٩ايىو D.اي٪الب، اف يٚام  @امت
تٞـُ ٝمىهی بره امالهی،   رمهىؿی اي٪الب و Aرؼا يینت.  امالهی  يٚام رمهىؿی
ـهً  ١یـ ام ه ایى ػو اف هن رؼا کًؼ کنی عیال کیؼ يبا B.الهی و ّؼامالهی امت٥

هىلرىػ اي٪رالب  :;رمهىؿی امرالهی اف اي٪رالب امرالهی بـعامرته امرت، Cهنتًؼ.
 ;;امت.

                                              
 .A /;=AC:/ <;٥یْیه، . بیايا  ػؿ ػیؼاؿ اماتیؼ، ٥ْال و ٕالب صىفه ٝلمیه ٩ن ػؿ هؼؿمه ;
 .:A/;=C/<>بیايا  ػؿ ػیؼاؿ ػاييزىیاو کـهايياه  .>
 .?A /;=B:/ ?>های هغتل٤ ػاييزىیی  بیايا  ؿهبـ هٞٚن اي٪الب امالهی ػؿ ػیؼاؿ ػاييزىیاو يمىيه و يمایًؼگاو تيکل =
ـػ اؿتضال صْـ  اهام < ـامن مالگ  .<A=;/ =:/ <;ؿهٔ ػؿ هـ٩ؼ هٖهـ ٕ یًیعم. بیايا  ػؿ ه
ـامن بیٞت رمٜ کخیـی اف بنیزیاو يمىيه?  .B@=;/ <:/ @:  . بیايا  ػؿ ه
ـػ اؿتضال صْـ  اهام  بیايا  @ ـامن ه٦ؼهمیى مالگ  .?B=;/ =:/ <;ؿهٔ ٕ یًیعمػؿ ه
Aـامن بیٞت رمٜ کخیـی اف بنیزیاو يمىيه  .B@=;/ <:/ @:  . بیايا  ػؿ ه
B ـاورمهىؿی امالهی . بیايا  ػؿ ػیؼاؿ با هنئى و  .:A=;/ <:/ :;به هًامبت ٝیؼ مٞیؼ ١ؼیـ  ای
Cـامن بیٞت رمٜ کخیـی اف بنیزیاو يمىيه  .B@=;/ <:/ @:  . بیايا  ػؿ ه

ـگاو ؿهبـی:;  .A /;=BB:/ >:  . بیايا  ػؿ ػیؼاؿ اْٝای هزلل عب
ـ٩ی;; ـػم آؽؿبایزاو ى  .B /;; /;=BA>  . بیايا  ػؿ ػیؼاؿ با رمٞی اف ه
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خرـ  وّرىس، ا١لرب که به عرإـ کورىػ ػاؿػ  یاؿ واّضی٪ت بنیص٪ یکصا  
، عرىػ اٍرل ٪رتین. آو ص٪یًکنF هٖـس ی٪ت ؿا هن بگىئیى ص٪یهايؼ. ا یهن ه یهغ٦

، يٚرام یاماله یى تزنؼ ٩ـآو امت. يٚام رمهىؿیامتF ا  یاماله یتض٪٨ رمهىؿ
ـایه اکى ا٩الم ٝمل به ٩ـآو امت یاف بقؿگتـ یکیهؼاؿ،  ىیػ ى یهرا ترؤه یى ؿا اي٪الب بر
امت  یاػیف یها ى چهاؿچىب بقؿگ، رؼولیػؿ ػاعل ا بلهن. یًکى ٦١لت يیـػ. اف اک
اؿ کر، یاؿ اٍرلکرـػ، اهرا یرؼ ايزرام بگیره باکرامت  یاػیف یاؿهاکؼ پـ بيىػ، یه باک

ه هنرئى و کى یبـ ػ یيٚام هبتً یکزاػ یؼ. ایایى يٚام به ورىػ بیه اکى بىػ ی، ایامام
ـػم، کاتياو، ٝملیتياو، اهؼا٥ياو، عَىٍیى يٚام، هىیا ـػىراو، اؿتبإيراو برا هر

ـاکٝمل ـػم بـ اماك ػ یـػىاو ب  یو ػمرتىؿ امراله یًیبـ اماك ػمتىؿ ػ -ى باىؼیه
ه کر یاؿکرهمراو  یًٞریى ٩لن اف ا٩الم ٝمل به ٩رـآو امرتF یى هماو بقؿگتـیا -باىؼ

يباىؼ،  یا راهٞه یًه ايزام ػاػيؼ. تا و٩تیًه و هزـ  به هؼیـم ػؿ آهؼو به هؼک٢مبـ ایپ
 یارتمراٝ یهرا تیر٥ٞال ی همه یه بتىايؼ بـ ؿوکيباىؼ  یق ا٩تؼاؿکيباىؼ، تمـ یيٚاه

 یـعىاهاو و ياٍرضاّو هٞرؼوػیيؼاؿػ. ٩بل اف اي٪الب، ع یاؿها ّمايتک، ًؼک٦یه بیما
ـػم ؿا ه یمىعت، صـً ه یبىػيؼF ػلياو ه صرا   -ـػيؼک یضت هیيَ یعىؿػيؼ، ه

ـ یترؤح یـػيؼF هىٝٚه هن برک یهىٝٚه ه -ا هضؼوػتـی یٝمىه یػؿ ومائل اؿتبآ رمٞ
ـا  چىو يٚام، يٚام ١لٖرنتF یي یًؼF اها ٩ابل تض٪٨ ٝملک ینت، ػؿ ػل احـ هیي  یچ

، ّؼ هرـو ،  ّؼ ٝؼالت، ّؼ ايَا٣ یـیگ ، رهت راهٞه یـیگ امتF چىو رهت
ـاؿ  ی، ىما هیا یـیگ ى رهتیچً یکّؼ اعال٧ امت. صا  ػؿ  ؿا بره  ینکؼ یًکاٍ

ههرن امرت.  یـیرگ ىىػ  رهرت یى، ايَا٣ بىؿفF هگـ هکى، تـصن که ٝؼالت کًیا
ى یى. ایػؿمت و ػ یـیگ رهت یم امتF يٚاّم ػاؿايٚا یکل کیبا تي یـیگ اٍل رهت

ه کرن یعرىاهن بگرى یى ؿا هیى يٚام ؿا به ورىػ آوؿػ. هى ایاؿ ؿا اي٪الب ايزام ػاػ و اک
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ـيؼF ای٪ت ؿا اف یى ص٪یهًؼ ها ا پژوهاو ها، رىاياو پـىىؿ و ٝال٩ه ٩ـآو ٪رّت یى ص٪یاػ يب
 ;امت. ی٪ت ههمیص٪ یلیعى یامت، اها ١البا  ه٦٢ىِل ًٝهٖ ا یواّش و ؿوىً یلیع

اؿهایی بایؼ ػؿ وا٩ٞیرت کل يینتF هضتىایی ػاؿػ، یًٞی کایى يٚام امالهی ٥٪ٔ ى
ـػ. تض٪٨ ایى وا٩ٞیت ـػم ايزام بگی ـػاو و ًٝاٍـ هئهى  فيؼگی ه ـػم، ه ها ػؿ فيؼگی ه

ٕلبؼF ایرى  هی -ه ػاؿای ٦ٍا  و عَىٍیا   فم هن باىًؼک -و هٞت٪ؼ به عىػه ؿا
ل يینرتF هضترىایی ػاؿػ، یًٞری کایى يٚام امالهی ٥٪ٔ ىر >مالهی.ىىػ ػولت ا هی

ـػ. تض٪٨ ایرى وا٩ٞیرتک ـػم ايزام بگی هرا ػؿ فيرؼگی  اؿهایی بایؼ ػؿ وا٩ٞیت فيؼگی ه
ـػاو و ًٝاٍـ هئهى و هٞت٪ؼ به عىػه ؿا ـػم، ه ه ػاؿای ٍر٦ا  و عَىٍریا  کر -ه

 =ىىػ ػولت امالهی. ٕلبؼF ایى هی هی - فم هن باىًؼ

لمره ک یوا٩ٞر یيىؿ به هًٞاکگاه  ىؼ، آو یلمه امالهک یوا٩ٞ یلت به هًٞااگـ ػو
ى عىاهرؼ ؿ٥رتF ٥٪رـ یِ اف بریعىاهؼ ىؼF ٝؼالت هنت٪ـ عىاهؼ ىؼF تبٞر یاماله

ـا ی٪یىىػF ْٝق  ص٪ یى هک يهیذ ؿیبتؼؿ ـػم به وررىػ هر یب گراهو ػؿ یؼF رایرآ یه
 <.یامالهيىؿ کىىػ ى هییًؼF اک یؼا هیالملل اؿت٪اء پ ىیؿوابٔ ب

ـػم، به اٍالس فبؼگاو و يغبگاو هـ  ی اٍالس تىػه ػاؿػF  یيىؿ و راهٞه بنتگکه
و هیا خیىاْؿ E پـمریؼيؼ:D Fال جقلح ّىام هزه اْلْهیة ااْل بخىاْفیها٢Eمبـ ٥ـهىػ: یپ

D F?خیىاْؿ اْهحیی الْلمیاء و اْلهیشاءEهنرتًؼ  ٥ـهرىػ:  ینايکF فبؼگاو چه Dاْهحک
ـا و فهاهؼاؿاو، عىاً و يغبگاو اهتًؼ.ـاو، آگاهک٥ ػاييمًؼاو، ؿوىى  او، اه

یة فی اْلعالم اىاّث اهاها Eػؿ ؿوایت ٩ابل تىره ػیگـی ٥ـهىػيؼ:  الّْزبْى کْل ّس
جائشا لیظ هى الله ّْض و جْل و او کايث الْشّیة فی اّمالها بْشة جمیة و ْلّفىْو ّى کیْل 

                                              
 .B/A/;=BB>و پژوه کيىؿ آمٞی اف بايىاو ٩ـ. بیايا  ػؿ ػیؼاؿ با ر;
 .<B /:@ /;=B:  . بیايا  ػؿ ػیؼاؿ اْٝای هیئت ػولت>
 .<B /:@ /;=B:  . بیايا  ػؿ ػیؼاؿ اْٝای هیئت ػولت=
ـاو ػؿ بیايا  . <  .C/;=AC/>;ػیؼاؿ هنئى و و کاؿگقاؿاو يٚام رمهىؿی امالهی ای
 .@==، ً ضـیـ المىاٝ٘ الٞؼػیهتٝلی هيکیًی، . ?
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یة فی اْلعالم اىاّث اهاها هادیا هى الله ّْض و جل و  او کايث الْشّیة فیی اّمالهیا ّس
ت راهٞره، ٍرالش و مرالن باىرؼ، یـیه اگـ ػمتگاه هرؼکًیصاٍل، اD. ;ٍالمة هغیًة

بره وررىػ  یلکـ راهٞره، هيریهتى راهٞه، ٩ابرل ا١مراُ امرت و ػؿ هنر یعٖاها
ت و ؿأك راهٞه، اف ٍالس و مالهت و ٝؼل و ت٪ىا و وؿٛ یـیاها اگـ هؼ Fيغىاهؼ آوؿػ

ـػم ٍرالس هرن وررىػ ػاىرته باىرؼ، آو ٍرالس یولى ػؿ ه و امت٪اهت ػوؿ باىؼ، او ه
ـػم، يم ی بؼيه ـ ؿأك ٩لره و یًؼ. تؤحکت یى راهٞه ؿا به مـهًقل هٖلىب هؼایتىايؼ ا یه

الٞراػه  ٩رؼؿ ٥رى٧ ىیرراهٞره، ا یکًًؼه ػؿ ک ت و ػمتگاه اػاؿهیـیهؼ ی هـم و هزمىٝه
 >امت.

ه کر -ىهرت ؿاکاؿگقاؿاو صکر ی ن هزمىٝرهیعرىاه یها به ٩ؼؿ تىاو و تالّه عىػ ه
 یامراله یه برا يَراب رمهرىؿکن یبـماي یی به ي٪ٖه -نیها هنت عىػهاو هن رقو آو

 ین... اگـ ػولت هرا امرالهیًک یکن عىػ ؿا به صؼ يَاب يقػیعىاه یًؼ. ها هک٨ یتٖب
 ینF و٩تریىرى یهر یعىاهرؼ ىرؼ... اول، هرا امراله یيىؿهاو امالهکىؼ، آو و٩ت 

اط بویش الغًحکن کىيىاEن، یىؼ یاماله ًْ ـػم ؿا هنلماو D=دّاة ال F آو و٩ت ٝمّل ها ه
امت،  یام و ه٪ـؿا  امالهکعىاهؼ ىؼF هن اص یيىؿ، امالهکـػ و کعىاهؼ  یوا٩ٞ

ـا اماله ـػاو اماله یهن ار ـػم بره تبرٜ صرال و بره تبرٜ  یامت، هن ػولتم ايؼ، هن هر
ـػاو اف لضاٗ اعال٩  <عىاهًؼ ىؼ. یاماله یػولتم

 -ی٤ برقؿگ الهریرلکى تین ایبـ گـػو هامت. اهـوف، هى٦ٙ ی٤ بقؿگیلکاهـوف، ت
ـػم ٝالنیاه یًٞی یاّط Eن: یؿا ايزام ػه -ؼ ػاػو به ه ًَّ َلی ال َّ . ىرما، ?Dّلَحکىُيىا ُؽَهذاَء 

ـػم ػيیػ یهاه هلتکؼ یهنت یىاهؼ یها آو يمىيه ًًرؼ. ک یا، به ىرما يگراه هریگـ و ه

                                              
 @A=، ً ;اٍىل کا٥ی، کلیًی، د  .;
 .C@=;/</:>. بیايا  ػؿ ػیؼاؿ با هنئىلیى و کاؿگقاؿاو يٚام >
 .A ً ،=:C@، د ؿبضاؿ ا يىا، ٝالهه هزلنی =
 .<B /:@ /;=B:بیايا  ػیؼاؿ اْٝای هیئت ػولت،  <
ـه: ?  .=<;. ب٪
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ى یرهرا ا ی اؿ ٝمؼهکن. یؼ ػؿمت بيًامیهامت، باه اهـوف به گـػو کؿا  ی٤ بقؿگیلکت
ه ػؿ ٕىل کن. همچًاو یًکهنلماو ص٦٘  یهاهلت ؼ ؿا ػؿ ػلیاه ی ى ي٪ٖهیه اکامت 

ـاؿ ػاىته باىرؼ  یگاهیيه ػؿ رایـاو تىاينته امت همیافػه مال، هلت ایى ػه، یا ه کر٩
ت ی٦کیؼ ؿوه و یباؼواؿ باىؼ، اف صا  به بٞؼ هن یها به او ؿوىى و اهچين و ػل هلت

ن یهنت٦ْٞاو و ب یهاؼ ػؿ ػلیى اهیه اکباىؼ  یها و اٙهاؿا  ها به يضىٝمل و صـ٣
 ;بمايؼ. یػىمًاو با٩ یهاػؿ ػل

، یل ػولت امالهکین، راهٞه اٍالس ىؼه امت. پل تيیًکاگـ ها عىػ ؿا اٍالس 
امتF  یتأللئ و تيٞيٜ يٚام اماله ی ى هـصله، هـصلهیمىم امت. بٞؼ اف ا ی هـصله

ـا ى هـصلره بره وررىػ آهرؼ، آویر. اگـ ایيىؿ امالهکزاػ یا ی هـصله یًٞی  یو٩رت بر
اّط Eن: یىى یٝالن، الگى و امىه ه یهنلمايها ًَّ َلی ال َّ ن یاگـ تىاينتD. > ّلَحکىُيىا ُؽَهذاَء 

ـػاو و فياو هئهى، اک -نیًک یمالهت ٕ ى هـصله ؿا بهیا قهرا اٍرال  یى چیه اف هْمت ه
ـایًیامالم امت. بب یایزاػ ػيی، ایبٞؼ ی و٩ت هـصله آو -نتیؼ يیبٞ ٥ Fًرؼ تضْ٪ر٨ یؼ

ىىػ تى٩ْٜ  یىىػ. يم یه یکعىػ يقػ ییذ يهای٩ؼم به يتا به ٕىؿ ٩ؼم ىی، همیيٚام اماله
يرىؿ، کا یرن یـػه باىرکرا ؿا اٍالس ینF اها ػيیًکه هى و ىما عىػ ؿا اٍالس يکػاىت 
ـػافیىىػF يه. ها با یاماله =.نیؼ به عىػ بپ

 

ػاؿػF  یبقؿگر یهرا ػاؿػ، صرـ٣ ییها هیػاؿػ، ػاٝ ییها آؿهاو ـاویهن هلت ا اهـوف
ـا ـا یهن ب ـا یایػي یکيىؿ عىػه، هن ب . ػؿ ه٪ابل هلت تیٝالن بيـ یامالم، هن ب

ـگ ـاویا  ىیرفؿ و فوؿ، ا یهرا یکمپراي ىیرا غته،یا٥ناؿگنهای گـمًه، مبٜ یها هن گ
هرا، ىرما  قیراگرـ ىرما هلرت ٝق .ايؼ ؼهی٤ٍ کي ،اپـمتیػي إلّب یػي یها هزمىٝه

ـتىاو و ٝافم، ػؿ ا هیؿوص عىه یها رىاو  ینرتاػگیا ؼ،یرؿو یه ؼیکه ػاؿ یؿاه ىیو پ

                                              
ـاو  عٖبه ;  .B /:A /;=@B>های يماف رمٞه ته
ـه: >  .=<;. ب٪
 .:C/;=B/;>بیايا  ػؿ رمٜ کاؿگقاؿاو يٚام . =
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و  ها هیرکه ػؿ فهاو عىػ، ػؿ فهاو هتًامب، تمام آهال و آؿفوها و ػاٝ ؼیىک يکً ؼ،یکً
امرالم و  یایرکيىؿ، بلکه ينبت بره ػي ىیا ىػع يه ٥٪ٔ ينبت به ـاویهلت ا یىٞاؿها

ـػ.  ؼایتض٪٨ پ یبيـ ی و راهٞه یاهت اماله  ا٥ترؼ  یهر یو٩ت چه ات٦ا٩ آوعىاهؼ ک
 ـیٝىُ عىاهؼ ىرؼ. اهرـوف هنر ظیتاؿ ـیعىاهؼ کـػF هن ؼایپ ـییت٢ ایػي ظیتاؿ ـیهن
 ایرٝرؼه ػؿ ػي کیرامرتF  یـیپؾ و مرلٖه یگـ مرلٖه ـیٙلن امتF هن ـیهن ظ،یتاؿ

ـيؼ،  ملٖه ؿ٥رت، اگرـ  ویپ ـاوی. اگـ صـ٣ ىما هلت اـيؼیپؾ ملٖه ایٝؼه ػؿ ػي کیگ
ٝرىُ  ظیتراؿ ـیآو و٩رت هنر ؼ،یهىٝىػ بـم ی به آو ي٪ٖه ؼ،یىى ـوفیپ ؼیىما تىاينت

ٕاؿواصًا له ال٦ؼاءٔ آهاػه عىاهرؼ ىرؼF  َٝـ ْی و ول اهـ ْی ٙهىؿ ول ی ًهیعىاهؼ ىؼF فه
 ىیبنته به ٝقم اهـوف هى و ىمامت، ا ىیعىاهؼ ىؼ. ا یؼیرؼ ی هـصله کیواؿػ  ایػي

 ;.بنته به هٞـ٥ت اهـوف هى و ىمامت

 سٍ ٍ ساّبشدّبی تحقق آى : ابؼبد کالى چطن اًذاص پیصبخص دٍم

ـکت چله ػوم اي٪رالب ؿا ؿوىرىبیايیه گام ػوم، به هخابه مًؼی امت که ي٪يه  ؿاه ص
ـکت که گام ػوم عىػمافی، راهٞرهی پرـػافی و تمرؼو مرافی امرت، هيمایؼ. ایى ص

امرالهی تزـبره ىرؼه ػؿ  ػاؿای ابٞاػ و اّالٝی امت که ػؿ وا٩ٜ فوایای صیا  ٕیبه
های ػايو، هًٞىیرت و اعرال٧، کًؼ. ػؿ وا٩ٜ ماصت ایى راهٞه و تمؼو ؿا ؿوىى هی

ا٩تَاػ، ٝؼالت، امت٪الل و آفاػی، ٝق  هلی ص٦ر٘ هـفبًرؼی برا ػىرمى ػؿ ؿوابرٔ 
گی امرالهی، فوایرای هغتلر٤ الگرىی راهٞره و تمرؼو يمىيره عاؿری و مبک فيرؼ

تىاو کمرک گـ٥رت و هی امالهی امتF به بیاو ػیگـ، همچًاو که اف يام بیايیه گام ػوم
عىػ ؿهبـی يیق ػؿ تضلیل اف بیايیه گام ػوم اىاؿه يمىػيؼ، اماما بیايیه ٕـصی يراٙـ بره 

هرا، تٞراؿی٤ ٍرضیش اف ابٞراػ باىؼ. ایى ٕـس ػؿ ٩الرب تىٍریههی ا٨٥ آیًؼه اي٪الب
ـػهرای اٍرلی  صیا  ٕیبه تضت ًٝىاو راهٞه و تمرؼو امرالهی ؿا بیراو کرـػه و ؿاهب

                                              
ـػم ٩ن  بیايا  ;  .09/01/0390ػؿ ػیؼاؿ با ه
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ـکقیرت ػولرت امرالهی  تض٪٨ ایى صیا  ٕیبه ؿا ػؿ٩الب ؿاهکاؿهایی که باینتی برا ه
ػهؼ. لؾا ٥رتش ػولرت برا الگرىی ػولرت امرالهی و کراؿگقاؿ هی پیگیـی ىىػ، بؼمت

ـه  امالهی ههمتـیى ابقاؿ و کلیؼ اٍلی تض٪٨ تىٍیه هامت. ػولت امت کره برا گنرت
هرا ؿا تىٍریهترىاو ؿاهبرـی اٍرالصا  ػؿ ابٞراػ ه٦تگايره کرالو ٩ؼؿ  هيـوٛ عىػ،

 ػاؿامت.

 ّبسبصی جْت تحقق کالى تَصیِ اٍلَیت دٍلتبخص سَم: 

 هْمرت اف هکر - نیًک یٕ مالهت به  تيکیل راهٞه امالهی ؿا هـصله نیتىاينت اگـ
ـػاو  زراػیا ،یبٞرؼ هـصلره و٩رت  آو - نرتیي ؼیربٞ اٍال   قهایچ ىیا هئهى، فياو و ه

>.امت یاماله الملل ىیب ل تمؼوکیتي و ;امالم یایػي
 

ـا یبه امالهیا  ٕین تا صیها آهؼ ـاک یؿا ب نF یًرکؼ یرهـػهماو بافتىل یيىؿهاو و ب
ا  یرّؼ صیربافتىلن، چرىو یًکتـ يگاه ٜ یيگاه وم یکن با ین و اگـ بغىاهیًکى یآو ؿا تؤه

ـا  یتىايؼ الگىی یيىؿ ها هکػؿ  یاماله به یٕ ن یامرالم ىرىػ، ػؿ وا٩رٜ آهرؼ یایرػي یب
ـهی٪ت و ایى ص٪یامالم ؿا هتىره به ا یایػي ]و[ ػؿ ػؿره بٞؼ، همره  =نیًکبه بیٕ  ى ىز

 <ؿا. یرىاهٜ بيـ

ـایبه ورىػ آهؼ، فه امالهی  راهٞه یو٩ت گنرتـه  یًٞی، یزاػ اهت امالهیا یًه ب
ـا و٩رت آو آهرؼ، وررىػ بره هـصلره ىیرا اگـ ?.ى راهٞه هن به ورىػ عىاهؼ آهؼیا  یبر

 یامراله یایرػي ىىػ یه یاماله يىؿک اف @ن.یىى یه امىه و الگى ٝالن، یهاهنلماو

                                              
 .:C/;=B:/;>. بیايا  ػؿ رمٜ کاؿگقاؿاو يٚام رمهىؿی امالهی ;
 .=B/;=B:/@:. بیايا  ػؿ ػیؼاؿ هنئو و يٚام >
 .C/@/;=BA;. بیايا  ػؿ ػیؼاؿ ؿومای مه ٩ىه و هنىو و يٚام =
ـاف ػیؼاؿ اماتیؼ و ػاييزىیاو ػاييگاه. بیايا  ػؿ <  .BA=;/ >:/ <;های ىی
 .:A/;=C/<>. بیايا  ػؿ ػیؼاؿ ػاييزىیاو کـهايياه ?
 .:C/;=B:/;>. بیايا  ػؿ رمٜ کاؿگقاؿاو يٚام رمهىؿی امالهی @
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يرىؿ ک یو٩تر ;.ؼیرآ یه وررىػ بره ایرػي ػؿ ـهیيٚرا ىؼ، ػؿمت هک الگى. ـػک ػؿمت
ـهًر  امراله یؼ آهؼ، تمؼو امالهیپؼ یاماله  یبه وررىػ عىاهرؼ آهرؼF آو و٩رت ٥

ـاعىاهؼ گـ٥ت.یبيـ یٝمىه ی٥ْا >ت ؿا ٥
 

ـکرت و اهمیرت  ـاصرل ایرى ص ـکت اي٪الب، تىره ؿاهبـػی به ه يگاه ٥ـآیًؼی به ص
ـاؿ  هـصله کًىيی یًٞی ػولت مافی امالهی ػؿ بیايا  ؿهبـی بره ٍرىؿ  هترىاتـ تکر

هت امرت. صکىهرت ررقو ٝىاهرل یکی اف ٝىاهلی که ورىػ ػاؿػ، صکىEىؼه امت. 
یًٞی صکىهرت اي٪البری، يٚرام اي٪البری، ػولرت  Fپیيـ٥ّت به ممت ایى آؿفوها امت

ا  ػؿ ؿاه هيرکل  ًْ اي٪البی یکی اف ٝىاهل امت. اگـ چًايچه ایى اعتالل پیؼا بکًؼ، هٖمئ
ـکت صکىهت کيىؿ و ػولت کير ـػ. بایؼ کاؿی کًیؼ که ص ػولرت -ىؿ ایزاػ عىاهؼ ک

ـکرت  -هرؼیـْیت ٝمرىهی کيرىؿ ًی هزمىٝرهگىین یٞ که هی و هنرئىلیى کيرىؿ، ص
 =.Dها پیيـ٥ت کًؼاي٪البی باىؼ تا ایًکه ایى آؿهاو

تىره به ػولت مافی ػؿ اؿائه ی تَىیـ کرالو اف ابٞراػ کيىؿمرافی و ؿاهبـػهرای 
باىؼ. اماما ؿهبـی هی ها ؽیل ٩نمت ه٦ت تىٍیه کالو ایياو يیق هيهىػ هضىؿی آو

اؿهای کالو ػؿ ابٞاػ هغتلر٤ صیرا  ارتمراٝی بره ابرقاؿ ػولرت تىرره ػؿ اؿائه ؿاهک
امامی ػاىته و ؿاهکاؿهای اؿائه ىؼه ػؿ هـ بغو ؿا با تىره به ػؿگاه ػولرت امرالهی 

 ىىػ: پـػاعته هی هاهٖـس يمىػيؼ. ػؿ اػاهه به بـعی اف ایى گقاؿه

هعٌَیّتٍاخالق

ـکرا  بیيرتـی ىٞىؿ هًٞىی و ورؼاو اعال٩ی ػؿ راهٞه هـچه بیيت ـ ؿىؼ کًؼ، ب
گماو هضتاد رهاػ و تاله امت و ایى تاله و رهراػ، برؼوو  آوؿػF ایى، بی به باؿ هی

ـاهی صکىهت ها تى٥ی٨ چًؼايی يغىاهؼ یا٥ت. اعال٧ و هًٞىْیت، البْته با ػمتىؿ و هم

                                              
ـاو ;  .C/;=AC:/>;. بیايا  ػؿ ػیؼاؿ هنئو و و کاؿگقاؿاو يٚام رمهىؿی امالهی ای
ـاو  های يماف رمٞه ه. بیايا  ػؿ عٖب>  .<B /:? /;=B>  ته
 .0397/13/17بیايا  ػؿ ػیؼاؿ رمٞی اف ػاييزىیاو  =
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ـه ایزاػ کًًؼ، اْها آیؼ، پل صکىهتها يمی ٥ـهاو به ػمت يمی  تىايًؼ آو ؿا با ٩ؼؿ  ٩اه
ـای ؿواد آو   و حايیا  فهیًه اْو   عىػ بایؼ هًو و ؿ٥تاؿ اعال٩ی و هًٞىی ػاىته باىًؼ ؿا ب

ـاهن کًًؼ و به يهاػهای ارتماٝی ػؿای با  .باؿه هیؼاو ػهًؼ و کمک بـمايًؼ ىػؿ راهٞه ٥
ی هٞ٪ىل بنتیقيؼ و عالٍه اررافه يؼهًرؼ  های ّْؼ هًٞىْیت و اعال٧، به ىیىه کايىو

می ًْ مری کًًرؼ. ها که ره ًْ ـػم ؿا با فوؿ و ٥ـیب، ره های هنرئىل صکرىهتی  ػمرتگاه ه
باؿه وٙای٦ی مًگیى بـ ٝهؼه ػاؿيؼ که بایؼ هىىمًؼايه و کاهال  هنئى يه ٍرىؿ   ػؿایى
ـػ ایى البْته به هًٞی ؿ٥ٜ هنئىلْیت اف اىغاً و يهاػهای ١یـصکرىهتی يینرت.  و Fگی

ـيا باؿه ؿو بایؼ ػؿایى ّی پیو ػؿ ػوؿه هْؼ  راهٞی تًٚرین و  یاوهْؼ  و ه های کىتاه ههها ب
ـا ىىػ  .ار

 التصبد

اي٪الب امالهی ؿاه يزا  اف ا٩تَاػ ّٞی٤ و وابنته و ٥امؼ ػوؿاو ٕرا١ى  ؿا بره 
ها يياو ػاػ، ولی ٝملکـػهای ّٞی٤، ا٩تَاػ کيىؿ ؿا اف بیـوو و ػؿوو ػچاؿ چالو 

ت که ػؿ ٍىؿ  اٍرالس ی ػىمى ام ها . چالو بیـويی تضـین و ومىمهماعته امت
چرالو ػؿويری ٝبراؿ  اف ٝیرىب احرـ عىاهرؼ ىرؼ.  احـ و صْتی بی هيکل ػؿويی، کن
 .های هؼیـْیتی امت ماعتاؿی و ٤ّٞ

ـياهرها٩تَاػ ه٪او صْل ایى هيکال ، میامت ؿاه ـایر هتی امت که بایرؼ ب ی های ار
ـای همه ت، ػؿ های آو تهْیه و با ٩ؼؿ  و ييرآ کراؿی و اصنراك هنرئىلیْ  ی بغو ب

بًیاو ىرؼو  فایی ا٩تَاػ کيىؿ، هىْلؼ ىؼو و ػايو ها پیگیـی و ا٩ؼام ىىػ. ػؿوو ػولت
ـػو ػولت، بـوو ـػو ا٩تَاػ و تَْؼیگـی يک ـػهی ک ـایی با امت٦اػه اف ٙـ٥ْیرت آو، ه  گ

گمراو یرک  هرا امرت. بی صل هرای ههرْن ایرى ؿاه هایی که ٩بال  به آو اىاؿه ىؼ، بغو
های ا٩تَراػی ػؿ ػؿوو ػولرت  هرئهى و هنرْلٔ برـ ػاينرته ی رىاو و ػايرا و هزمىٝه

الْیرت چًریى  عىاهًؼ تىاينت به ایرى ه٪اٍرؼ بـمرًؼ. ػوؿاو پریّو  ْٞ ؿو بایرؼ هیرؼاو ٥
 ای باىؼ. هزمىٝه
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ی ه٪اهرا  صکىهرت  ٕهاؿ  ا٩تَاػی ىـٓ هيـوْٝیت همرههمه بایؼ بؼايًؼ که 
ـام  ىیٖاّو صـً بـصؾؿ باىرًؼ و اف ل٪مره رمهىؿی امالهی امت. همه بایؼ اف ی صر

های يٚاؿتی و ػولتی بایرؼ برا  باؿه کمک بغىاهًؼ و ػمتگاه بگـیقيؼ و اف عؼاويؼ ػؿایى
ایرى  ی ٥ناػ پیيگیـی و با ؿىؼ آو هباؿفه کًًؼ. ٩إْٞیت و صْنامْیت، اف تيکیل ي٦ٖه

بٜ ب و هًیٜ هایی باایماو و رهاػگـ هباؿفه يیافهًؼ ايناو ْٖ هرایی  ا ػمرتايی پراک و ػلال
 يىؿايی امت.

ـای ؿ٥ٜ هضـوهْیرت های هنئى و به ػؿ رمهىؿی امالهی، ػل هرا  ٕىؿ ػائن بایؼ ب
بتپؼ و اف ىکا٥های ٝمی٨ ٕب٪اتی بيْؼ  بیمًاک باىؼ. ػؿ رمهىؿی امرالهی کنرب 

تًها رـم يینت که هرىؿػ تيرىی٨ يیرق هنرت، اْهرا تبٞریِ ػؿ تىفیرٜ هًرابٜ  حـو  يه
ـاو ا٩تَاػی که همه به بی یؼاو ػاػو به ویژهٝمىهی و ه ٝؼالتی  عىاؿی و هؼاؿا با ٥ـیبگ

ـهای يیافهًرؼ صمایرت،  هی ايزاهؼ، بيرْؼ  همًرىٛ امرتF همچًریى ٦١لرت اف ٩ير
ـاؿ ىؼه  ؿو هىؿػ ٩بىل يینت. ایى مغًاو ػؿ ٩الب میامت هیچ به ها و ٩ىايیى، باؿها تک

ـای ىاینته ـای ار هرا امرتF و اگرـ فهرام  به ىما رىاو ی آو، چين اهیؼ امت ولی ب
کره -های گىياگىو کيىؿ به رىايراو هرئهى و اي٪البری و ػايرا و کراؿػاو  ی بغو اػاؿه

 ىاهؼ ىؼ.مپـػه ىىػ، ایى اهیؼ بـآوؿػه ع -بضمؼالله کن يینتًؼ

 استماللٍآسادی

رل صکىهرت ی الهی به اينايها ایى هـ ػو ْٖٝیه ْْ ـػم  یًؼ و هیچ کرؼام ت٦ هرا بره هر
٤ به تؤهیى ایى ػو ايؼ يینتًؼ. صکىهت ْٙ هغَىٍا  ػولرت رمهرىؿی -همه ... ها هى

ـامت اف آو با همه - امالهی ٤ به ص ْٙ D امرت٪اللEی ورىػيرؼ. برؼیهی امرت کره  هى
D آفاػیEو  يبایؼ به هًٞی فيؼايی کـػو میامت و ا٩تَاػ کيىؿ ػؿ هیاو هـفهای عرىػ

 ای الهی و ص٪ى٧ ٝمىهی تٞـی٤ ىىػ.ه يبایؼ ػؿ ت٪ابل با اعال٧ و ٩ايىو و اؿفه
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 حشکت ػوَهی، الصهِ تحقق چطن اًذاص گبم دٍمبخص چْبسم: 

ـػم مرا ؿی ػیًری ػؿ امرالم، ایزراػ  ػؿ ايؼیيه میامی ایياو و هبتًی بـ يٚـیره ه
ـػم رهرت يیرل بره اهرؼا٣ کرالو اي٪رالب امرالهی، اف  ـکت ٝمىهی و تکیه برـ هر ص

ـکت ٝمىهی بای  نتی هٞ٪ىل و هًْبٔ باىؼ:ّـوؿیا  بىػه که ایى ص

ـکت ٝمىهی يیاف ػاؿین به ممت آو چين ـکت ٝمىهی  ها یک ص ايؼافF بایؼ یک ص
ـکت ورىػ ػاؿػ هًتها باینتی ايْبآ پیؼا کًؼ، مـٝت  ػؿ کيىؿ ؿاه بی٦تؼF البْته ایى ص

ـکرت ٕبٞرا  ايؼاف هضنرىك باىرؼ پیؼا کًؼ و پیيـ٥تو به ممت آو چيرن برا   . ایرى ص
ـکتًؼ. تْٞهؼ امتF رىاوهضىؿْیت رىاو ه  های هتْٞهؼ، هضىؿ ایى ص

ـکّت ٝمىهّی هٞ٪ىل و هًْربٔ  هًْربٖٔ و٩تری -ببیًیؼ، ػؿمت تىْره کًیؼٖ یک ص
ـکتهی ١ى١اما ؿايه و َبلبيىیی و هايًؼ ایًها يباىرؼF گراهی  گىیین هًْبٔ، یًٞی ص

ـکت ـاه امرتF آوص اؿفىری  هرا های ٝمىهی با بلبيى و ١ى١اما ؿی و هايًؼ ایًها هم
 .يؼاؿػ

پبیگیدرحزکتاّویتهزدم

: امرالم و ىؼ یعالٍه ه یقهضىؿ همه اٍىل و ٩ىاٝؼ کاؿ اهام بقؿگىاؿ ها ػؿ ػو چ
ـػم ؿا هن اهام بقؿگىاؿ ها اف امالم گـ٥ت. امالم امت کره ؿو ـػم. اٝت٪اػ به ه صر٨ْ  یه

لرؾا اهرام  کًرؼF یه یرؼهرا تؤک رهاػ و صْرىؿ آو یـها و تؤحهلت یؿأ یتها، اهمهلت
ـػم  ـاؿبقؿگىاؿ هضىؿ کاؿ ؿا امالم و ه ػاػF ٝٚمرت امرالم، ٝٚمرت هرـػمF ا٩ترؼاؿ  ٩ر
ـػمF ىکنررت هررـػمF و امامررا  یـیياپؾ امررالم، ىکنررت یـیياپؾ امررالم، ا٩تررؼاؿ هرر

ـػم ـػم، اؿاػه یًیػ یما ؿ ه ـػم، صْىؿ ه ـکت ه ـػم، اؿتبآ ٥کـ ی با ى  یو ٝ٪الي یه
ـػم با تضى   کيىؿ ٍ یو ٝا٦ٕ ـػ.ىؿ  هه  یگی
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پبیگیهزحلِاًمالةٍهزحلًِظبمهزدم

Eو صىاػث  یاي٪الب اماله یـوفیپ ی هخل صاػحه یا صاػحه یچها، ه یظػؿ ٕىل تاؿ
ـػم ػؿ آو، ي٪و هنت٪  یػاىته باىًؼ. ػؿ اي٪رالب امراله ینبٞؼ اف آو يبىػه امت که ه

ـػم، همه ی هـػم آهؼيؼF همه ـها ی ه ـػم، اف ىهـ ی٩ي اف فو و هـػ، اف  ی،و ؿومتائ یه
ـػيرؼ.  یرؼاىاػ، همه و همه ػؿ کًاؿ هرن صْرىؿ پم یو ب یلکـػهو رىاو، اف تضَ یـپ ک

ـػم با پ یىػؿ اي٪الب ها ا یامام ی هًتها يکته اي٪الب تمام ييؼF  یـوفیبىػ که ي٪و ه
ـػ صکر یيگـ اف صکمت اهام بقؿگىاؿ ها و ژؿ٣ یىو ا برىػ.  یو الهر یو هًٞرى ینآو هر

ـػم  یرـوفعرىب، اي٪رالب پ یلریع گ٦تًؼ یبىػيؼ که ه ها یهماو ؿوفها بْٞ ىرؼ، هر
ـگـػيؼ بـويؼ عايه ـػم مرپـػF  ینتاػهاىاو. اهام هضکن ا ب پًزراه  یًٞریو کاؿها ؿا به هر

ـػم تٞ ی یلهکيرىؿ بره ومر یامیاي٪الب، يٚام م یـوفیؿوف بٞؼ اف پ ـايرؼوم هر  یریىؿ٥
 ;.Dىؼ

سبسیدٍلتضزٍرتهزدمپبیگیهزحلِ

ـػم و ػمتگاه یک يکته ـػم باینرتی  ی ههن، اينزام ه های هؼیـْیتی کيىؿ امت. هر
ی  ّی هزـْیره، چره ب٪ْیره چه ػمتگاه ٩ْائی، چره ٩رْىه -های هؼیـْیتی کيىؿ  با ػمتگاه

ی عرىػ  ّاؿتبآ پیؼا کًًؼF البْته بغو ههْمی اف ایى اٝتماػمافی به ٝهرؼه - ها ه ػمتگا
های ػیگـ باینتی  ی ٩ْائْیه، عىػ ػمتگاه ًی عىػ ػولت، عىػ ٩ْىهها امتF یٞ ػمتگاه

هرا  ی آو ؿ٥تاؿىاو، ٝملياو رىؿی باىؼ که رلب اٝتماػ بکًؼF ایى بغرو بره ٝهرؼه
ی کنايی امرت  ی هى و ىما امت، بغيی هن به ٝهؼه امت، اْها بغيی هن به ٝهؼه

بلًرؼگىهای ؿمرمی و که هغإب ػاؿيؼF کنايی که بلًؼگى ػاؿيؼ کره باینرتی ػؿ ایرى 
ـػم ٩راػؿ  ١یـؿممی، صـ٣ هایی فػه بيىػ. هیچ ػولتی هن بؼوو کمک و پيتیبايّی هر

به کاؿ يینت، يه ػولّت ها و يه هیچ ػولتی ػؿ ػيیا. ها يبایؼ کاؿی کًین که ایى پيتیبايی 

                                              
;. <:/A/;=C:. 



  صل٪هیاماله یػولت ماف یاتیٝمل یالگى یايیه یها   75<  

ـػم ينبت به ػمتگاه ـائی کيىؿ  های ػولتی و ػمتگاه و اٝتماػ ه چه ػؿ بغو -های ار
مرلب  -ها ]هايًؼ[ يیـوهای هنْلش ی بغو ی هزـْیه و ب٪ْیه ه ػؿ بغو ٩ْىه٩ْائی، چ

 ;بيىػ.

حزکتعوَهیصحیحٍعمالئیّبیٍیضگی

ـػ، بره چًرؼ  ـکت ٝمىهی ٍضیش و هًتٚن و ٝ٪الئی اگـ بغىاهؼ ايزام بگیر یک ص
ـکت ٝمىهی ایى چهاؿ ًَٝـ يیاف امت:. به تٞبیـی چیق يیاف ػاؿػ ـای یک ص  ب

 ؽًاخث فحًه

Fایرى کنرايی یًٞی  اْو   يیاف ػاؿػ به ایًکه اف ٍضًه یک ىًاعتی ورىػ ػاىته باىؼ
ـکت ؿا ايزام هی ـکتًرؼ یرا  ا٩رل تضـیکػهًؼ یا هضرىؿ اکه ایى ص ایرى  کًًرؼه یرى ص

ـکتًؼ، باینتی ٍضًه ؿا ػؿمت بيًامًؼ، ًٝاٍـ ػؿگیـ ػؿ ایى ٍضًه ؿا بيًامًؼ  .ص

ـکرت  و، ػؿ رمهرىؿی امرالهی، هریاهـوف ىما ػؿ کيىؿ عىػتا عىاهیرؼ یرک ص
ايزام بؼهیؼF عب بایؼ بؼايیؼ رمهىؿی امالهی اهـوف ػؿ چه وّٞی امرت، برا چره 

هرا هنرتًؼ، هرایو کرؼامؿو امت، برا چره کنری هىارره امرت، ٥ـٍرت کنی ؿوبه
هرایو چره هرایو چره کنرايی هنرتًؼ، ػومرتها هنتًؼ، ػىمىتهؼیؼهایو کؼام

 ؼ ػاينته بيىػ و ىًاعته بيىػ.کنايی هنتًؼF ایى بای

 جهث گیشی فحیح و هؾخـ

ـکرت بایرؼ  ـکت، ایى امت که ایرى ص ـای ایى ص یک ًَٝـ ػیگـی که  فم امت ب
کره ػؿ  گیـی هًٖ٪ری و ٩ابرل ٩برىل یک رهت گیـی هيْغَی ػاىته باىؼF یک رهت

ـاو کره هرا ػاؿیرن پیيرًهاػ هری ـکت ٝمىهی هْلت ایر کًین، ایرى  کًین و هٖرـس هری ص
امرالهی یرا تمرْؼو امرالهی امرتF یًٞری  ممت راهٞهگیـی به  گیـی، رهت رهت
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ـکت ٝمىهی، هرا ؿا بایرؼ  ین بـوین به ممت تيکیل یک راهٞهعىاههی امالهیF و ص
 .امالهی بـمايؼ. ایى هن ًَٝـ ػْوم و ػؿ يهایت به یک تمْؼو پیيـ٥تهبه ایًزا 

 وجىد ّاهل اهیذبخؼ

ـکت[ يیاف  بایرؼ  ػاؿػ، ایى امت که یک ٝاهرل اهیؼبغيریًَٝـ مْىهی که ]ایى ص
ـکتی اگـ چًايچه  . ػؿؿوىًی بایؼ ورىػ ػاىته باىؼ ورىػ ػاىته باىؼ، یک ي٪ٖه هـ ص

ـکرت پریو  ؿوىى، ایى ي٪ٖه  ایى ي٪ٖه  .ؿوػيمریاهیؼبغو وررىػ يؼاىرته باىرؼ، ص
 این. ها ؿا ىًاعته ای که ها ایى های هْلی ی ؿوىى ٝباؿ  امت اف ٙـ٥ْیت ي٪ٖه

-گرىین بًؼه به ٕىؿ ٩إٜ هری ه٪ابل ها امت.  اهیؼ، ٥ـمىػگی ربههیکی اف ي٪آ 
ها، لکى بًؼه ٩إٞا   کًًؼ تىریه و تؤویل و ايکاؿ و هايًؼ ایى ای ٥ىؿا  بًا هی البْته یک ْٝؼه

اهرـوف تمرْؼو  -تىاين ایى ؿا حابت هن بکًن که صا  و٩رتو يینرتهیگىین، ایى ؿا هی
لی َؽفا ُجُشف  هاس  َفايهاَس مت، یًٞی وا٩ٞا  ػؿ صال فوال امت: ١ـبی ػچاؿ ايضٖآ ا َّ

نF ّبه ًَّ F لب گىػال امتF ایى رىؿی امت. البْته صىاػث و تضْى   رىاهٜ فی ياّس َجَه
 ىىػ.ا٥تؼF یًٞی فوػ اصناك يمی بتؼؿیذ اْت٦ا٧ هی

 اسائه ساهکاس ّملی

ـهه ـه ػؿ هـ ب کاؿهای ٝملی  فم امت. ػؿ ای ؿاه ًَٝـ چهاؿم ایى امت که با ع
ـهه  ای اف فهاو ؿاهکاؿهای ٝملی هىؿػ يیاف امت. هـ ب

ال و فباو گىیاF هًتها ایى ]هىؿػ[ آعـی که هنرئله ْٞ ی  تبییى ایًها يیاف ػاؿػ به ؽهى ٥
الْیرت پی ْٞ ـکق، پیگیـی، ٥ ػؿپری و  ؿاهکاؿهای ٝملی باىؼ، اصتیاد ػاؿػ به هؼایت، تم

ـای ایًکه  به لضٚه های  تـ اف همه رىاو بتىايؼ ایى کاؿواو ٝٚین راهٞه ؿا و ههنلضٚه ب
ـياهره ـکق، ایى ایزراػ ب ـػ. ایى کاّؿ چه کنی امت  ایى تم ی کراؿ،  راهٞه ؿا به پیو بب

ـػو ؿاهکاؿ، اؿائه ـياهه پیؼا ک  ی چه کنی امت  ّؿیقی، به ٝهؼه ی ؿاهکاؿ، ب
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 امرت، ؿهبـی ی ٝهؼه به يه ایى،. امت هیايی های صل٪ه های رـیاو ی ٝهؼه به ایى
 ی ٝهرؼه بره[ بلکره] امرتF ػیگـ های ػمتگاه ی ٝهؼه به يه امت، ػولت ی ٝهؼه به يه

 .يؼاؿین هن کن ؿا ایى ها اهـوف عىىبغتايه که امت هْلت عىػ اف هایی هزمىٝه

 هیراو ػؿ رىايراو، هیراو ػؿ يیراف هرىؿػ گىيراگىّو  های فهیًره ػؿ ٥کـی های يغبه ها
ـياهه بًيیًًؼ تىايًؼ هی ها ایى. ػاؿین عىػهاو هنئىلیى . کًًرؼ هرؼایت و کًًرؼ ؿیقی ب

رال و باتزـبره های هزمىٝره يؼ،ا ٩بیل ایى اف ػاييزىیی های تيْکل ْٞ  های فهیًره ػؿ ٥
ـهًگی  يؼ.ا ٩بیل ایى اف ایًها هايًؼ و ٥کـی و ٥

ال ها فهیًه ایى ػؿ هن که هـ ْٞ ـتـ باىؼ، تـ ٥  کنايی ػمت کاؿ فهام یًٞی امتF هئْح
الْیت که امت ْٞ ٥ Fعىؿػ يمی ػؿػ به ایًها هايًؼ و کنالت و صالی بی و تًبلی کًًؼ. 

ـػم  گیـی اف آو رهت ی ایًها هن باینتی با الهام البْته همه گیـی کْلی کره ٝرـُ کر
ی ایرى  ی امالهی و تمْؼو امالهی امرت. ػؿ همره ]یًٞی[ ػؿ رهّت ؿمیؼو به راهٞه

ـياهه ـياهه ؿیقاو، آو کاؿها، آو ب ـاکق ب های هیايی بایؼ  که گ٦تین صل٪ه-ؿیقی و هؼایت  ه
 گیـی تىْره ػاىته باىًؼ. بایؼ به آو رهت -آو ؿا ايزام بؼهًؼ

 بخص پٌجن: ًقص آفشیٌبى ٍ هؤثشاى دس ایجبد حشکت ػوَهی

 ینرايکى ٝـٍره ٕعرٔ تمرؼيی يٚرام امرالهیٔ چره یرػؿ ا یًراو اٍرلیآ٥ـ ي٪و
ـا  یگرـ، ػو ًَٝرـ امامری، هايًؼ هـ تمرْؼو ػیاماله تمْؼو یکزاػ یا یهنتًؼ ... ب

ـ و اينراو کره ٥کر ییرا پـوؿه ايناو... صال ػؿ آو یکیـ، کؼ ٥یتىل یکی فم امت: 
هنرتًؼ  ینرايکًاو یآ٥ـ ى ي٪ویهنتًؼ ا ینايکًاو چه یآ٥ـ ؼ ي٪ویًیؼ ىىػ، ببیؼ تىلیبا
 یى ؿاه رق با پرایچىو اه امت. یُبٞؼ ٩ْ یکى یًًؼ. اکت یاؿ ؿا هؼاکؼ بتىايًؼ ا٥یه باک
ه بتىايًرؼ ؿوس کرباىرًؼ  ینرايکؼ یرنت، بایي یىؼي یماو و ٝي٨ ٕیا یـویماو و يیا
 ها پـوؿه ػهًؼ. ماو ؿا ػؿ ايناویا
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ًايًرؼF یآ٥ـ امتمؼاؿاو ررقو ي٪رویًايًؼF میآ٥ـ ـاو راهٞه رقو ي٪ویهؼ کبؼوو ى
ـػم هـ یآ٥ـ ـاو رقو ي٪وکـاو و ؿوى٦ًکهت٦ تىايًرؼ ػؿ  یه یبه يضىؼام کًايًؼF آصاػ ه

ـػم هن ي٪وک یًیآ٥ـ عىؿ امتٞؼاػ عىػ ي٪و هنرت،  یًیػ یًیآ٥ـ ًًؼ. البته ػؿ آصاػ ه
ـا یماف ـ، اف ؿاه آهاػهکاف هً یاف ؿاه اهـ به هٞـو٣ و يه گراه یرا یکه ػؿ ک ىیا یعىػ ب

ـاؿ گیآ٥ـ ي٪و مراو یه ػؿ ؿاه پرـوؿه اکر ینرايکى، ي٪رو یػ یاها ي٪و ٝلما Fـيؼیى ٩
ـػم گايه امتF ي٪و هًضَـ به ٥ـػ امت. یي٪و  یکًًؼ، ک یى امت٦اػه هیاف ؿوه ػ ه

ـایهؼ اد یرى اصتیػ یًًؼ، به ٝلماک یًیآ٥ـ ه بتىايًؼ ػؿمت ي٪وک ىیا یـاو راهٞه هن ب
ا و میػاؿيؼF م ْٞ گىيراگىو  یهرا ٔیٕىؿF هض ىیق همیػؿ راهٞه ي یامیامتمؼاؿاو و ٥

ىرًاك  ّى پاؿما و فهراویٝالّن ػ یکاف مغى  یٕىؿ. بـ٩ ىیق همیي یـکو ؿوى٦ً یٝلم
ى یرهرا بره ا تیؼF چ٪رؼؿ هرؼایبقػا ییها ا ػلی یؿا اف ػل یى امت بزهؼ، ٙلماتکهم
ـت  گايه امت.یى ي٪و، ي٪و یب اْت٦ا٧ ا٥تاػه امت. ایت

 یٝلمرا یًریآ٥ـ گاه ي٪روینF اها رایًک یى هًضَـ يمیػ یؿا به ٝلما یًیآ٥ـ ي٪و
ى یره ػؿ اکرل ؿوىرى یى ػلینF به ایًیب یتـ ه گـ بـرنتهیػ یها گاهیرا ی ى ؿا اف همهیػ

ـا یًیماو ػیو ا یًیػ ی يهیؿاه، ايؼ ـا یـ امرالهکرؼ ٥یها  فم امتF تىل ايناو یب  یبر
تىايرؼ  یيمر یگرـیى مـ ٍضًه يباىًؼ، ػیػ یو  فم امت و اگـ ٝلما یى ؿاه ّـوؿیا
ـایه يک یٖیاى با آو ىـیاؿ ؿا ايزام ػهؼ. البته ٝالن ػکى یا بنرا  یٔ هنتF ایاف به آو ى

ـایًؼF او هن اگـ اک٦ا یى ي٪و ؿا ایى يتىايؼ ایٝالن ػ ٔ ؿا يؼاىرته باىرؼ، يغىاهرؼ یى ى
 Fـا ی ه صا  هى بٞؼ ػؿ ػيبالهکتىاينت ًه هن ٝـُ عرىاهن یى فهیػؿ ا یْن هٖالبیٝ

ـػم هن ي٪وک اف  یهنت، اف ؿاه اهرـ بره هٞرـو٣ و يهر یًیػ یًیآ٥ـ ـػ. البته ػؿ آصاػ ه
ـا یماف ـ، اف ؿاه آهاػهکهً ـاؿ گیآ٥ـ گاه ي٪ویرا یکه ػؿ ک ىیا یعىػ ب  یـيرؼ. و٩تریى ٩

ّت ػؿمرت و ػؿ آو یرى، اگرـ برا آو تـبیرػ یت و ٝلمرایرؿوصاي ی ن، صىفهیًک یيگاه ه
 ;گايه امت.یًًؼ، ي٪يياو ي٪و کؼا یهؼاؿّد  فم پـوؿه پ
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ًايًرؼF یآ٥ـ امتمؼاؿاو ررقو ي٪رویًايًؼF میآ٥ـ هٞه رقو ي٪وـاو رایهؼ کبؼوو ى
ـػم هـ یآ٥ـ ـاو رقو ي٪وکـاو و ؿوى٦ًکهت٦ تىايًرؼ ػؿ  یه یؼام به يضىکًايًؼF آصاػ ه

ـػم هن ي٪و .ًًؼک یًیآ٥ـ عىؿ امتٞؼاػ عىػ ي٪و هنرت،  یًیػ یًیآ٥ـ البته ػؿ آصاػ ه
ـا یماف آهاػهـ، اف ؿاه کاف هً یاف ؿاه اهـ به هٞـو٣ و يه گراه یرا یکه ػؿ ک ىیا یعىػ ب

ـاؿ گیآ٥ـ ي٪و ـایـيؼ... هؼیى ٩  یًریآ٥ـ ه بتىايًرؼ ػؿمرت ي٪روکر ىیا یـاو راهٞه هن ب
را و میاد ػاؿيرؼF میى اصتیػ یًًؼ، به ٝلماک ْٞ ق یرػؿ راهٞره ي یامریامرتمؼاؿاو و ٥

 ;ٕىؿ. ىیق همیي یـکو ؿوى٦ً یگىياگىو ٝلم یها ٔیٕىؿF هض ىیهم

ـکت کـػو القاهات یاي٪الب  یورىػ ػاؿػ که به هرا کمرک هر یٝىاهل یکػاؿػ...  یص
کره  یاف ٝرىاهل یکیبه آو هىايٜ تىْره ػاىت.  یؼهن ورىػ ػاؿػ که با یهىايٞ یک کًؼ،

ـها… ورىػ ػاؿػ، صکىهت امت ـها ی٩ي ـگؾاؿF ٩ي ـگرؾاؿ  یاح ـها-اح  ی،ٝلمر ی٩ير
ـها  یًهراػاييمًؼاو، هًـهًؼاو که ا ،ها ىفهاْٝن اف ص ی،اْٝن اف ػاييگاه یارتماٝ ی٩ي
ـها ـگؾاؿيؼ ی٩ي ال باىًؼ ها¬یًهفه یىػؿ ا ینتیبا -اح ْٞ ٥.< 

ٌ عرىاً ػؿ و٩رت  فمF گؾىرّت یعرىاً ػؿ و٩رت  فمF تيرغ یـیگ نیتَم
ـا ی ا ػؿ لضٚهیعىاً اف ػي هامرت  ىیر فم. ا ی عؼا ػؿ لضٚه ی فمF ا٩ؼام عىاً ب

ّت کرؼ صـیر فم، با ی ًؼٖ ػؿ لضٚهک یص٦٘ هػهؼ و  یها ؿا يزا  ه ظ و اؿفهیه تاؿک
ًٓ  ...ؼه يرؼاؿػ. یگـ ٥ایؼ و و٩ت گؾىت، ػیـػک فم ؿا ايزام ػاػ. اگـ تؤْهل  اگرـ عرىا

ؼا یرظ يزرا  پیًًؼ، تراؿکٌ ػاػيؼ به هى٩ٜ و بؼوو ٥ىّ  و٩ت ٝمل یه تيغکؿا  یاهـ
ًٓ  یيرايؼه يمرکـبالهرا کها بره  یى بى ٝلیگـ صنیًؼ و ػک یه برؼ  ىرىيؼ. اگرـ عرىا

ـاؿ کرظ تیـبالهرا ػؿ تراؿکـػيرؼF کؼيؼ اها باهن اعتال٣ یؼيؼ، ٥همیـ ٥همیؼيؼ، ػی٥هم
ؼام کرؼ ىما ررقو یًیقاو هىٖ ببیعىاً ...ٖ ٝق ی عىاهؼ ىؼ... عىاًٖ عىاًٖ ٕب٪ه

پل صىامتاو رمرٜ باىرؼ. ٝرـُ هرا  -ؼیه البته هنتک -ؼیؼ  اگـ رقو عىاٍیا ػمته
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 ػمرت بره راهٞه، ػؿ ٥کـی رـیاو یک گ٦تماو، یک ٥کـ، یک ایزاػ ;ى امت.ی٥٪ٔ ا
 تىايًرؼ هری کره هنرتًؼ آيها امتF راهٞه ايؼیيمًؼاو ػمت به امتF رىاهٜ عىاً

 که همچًاو ىىػF ها هلت يزا  ی هایه که کًًؼ هؼایت ممتی یک به ؿا ها هلت ٥کـ
ـيؼ ممتی به تىايًؼ هی يغىامته عؼای ـه و اماؿ  و بؼبغتی ی هایه که بب  هلت ؿوفی تی

 اف کيرىؿها، اف بـعری ػؿ اعیـ مال هيتاػ ه٦تاػ ٕىل ػؿ هتؤم٦ايه ػوهی ایى. ىىػ ها
 >.ا٥تاػ ات٦ا٧ ها عىػ کيىؿ ػؿ رمله

عظوتًمصًیزٍیجَاىهتعْذ

ـکتی ٕـس ىؼه تىمٔ ؿهبـی، رىاو هىهى اي٪البی به هخابره لىکىهىتیرى  ػؿ ي٪يه ص
ـکت آو امرت ـکت ٝمىهی باینتی ٝمل يمایؼ که با ص کره يغبگراو و کراؿگقاؿاو و  ص

ـکت ػؿآهؼه و کيىؿ به پیو ـػم به ص  ؿوػ:هی مپل ٝمىم ه

هرای بلًرؼ يٚرام ای اف هنریـ ا٥تغراؿآهیق بره مرىی آؿهراو ىؼه ٥٪ٔ ٩ٖٞره ؿاه ٕی
ها  ی ایى هنیـ که به گماو فیراػ، بره ػىرىاؿّی گؾىرته رمهىؿی امالهی امت. ػيباله

 .ل و ابتکاؿ ىما رىاياو ٕی ىىػيینت، بایؼ با هْمت و هيیاؿی و مـٝت ٝم

ـاو رررىاو، کرراؿگقاؿاو رررىاو، ايؼیيررمً ررا و رررىاو، ػؿ همررههررؼی ْٞ  ؼاو رررىاو، ٥
ـهًگری و بیىهیؼاو های ػیرى و  المللری و يیرق ػؿ ٝـٍره های میامی و ا٩تَراػی و ٥

های عرىػ ؿا بره فیرـ براؿ هنرئىلْیت ػهًرؼ، اف  اعال٧ و هًٞىْیت و ٝؼالت، بایؼ ىايه
ـيرؼ، يگراه اي٪البری و ؿو بـ ها و ٝ تزـبه ـه گی اي٪البری و ٝمرل  صیرههای گؾىته بهر

ـاو ٝقیق ؿا الگىی کاهل يٚام پیيـ٥ته رهاػی ؿا به کاؿ بًؼيؼ  ی امالهی بنافيؼ. و ای

عىاه ؿا  هرای آؿهراو هرا، همرىاؿه وررؼاو ی هیاو بایؼها و وا٩ْٞیرت ىک ٥اٍله بی
ی امت و ػؿ چهرل مرال گؾىرته ػؿ ىؼي ای ٕی ػهؼ، اْها ایى، ٥اٍلهٝؾاب ػاػه و هی
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و ػايرا و  ينل رىاو هرئهىىک ػؿ آیًؼه، با صْىؿ هىاؿػی باؿها ٕی ىؼه امت و بی
ـايگیقه، با ٩ؼؿ  بیيتـ ٕی عىاهؼ ىؼ.  ُپ

 ػؿ ا٩تَراػی های ػاينرته بـ هنْلٔ و هئهى و ػايا و رىاو ی هزمىٝه یک گماو بی
الْیرت هیرؼاو بایؼ ؿو پیّو  ػوؿاو. بـمًؼ ه٪اٍؼ ایى به تىاينت عىاهًؼ ػولت ػؿوو ْٞ ٥ 
 .باىؼ ای هزمىٝه چًیى

 یضا  هرا امرت ٍرـ ايتٚاؿ آو کيرىؿ، چيرن ی یًرؼهکه آ یقیبه رىاياو ٝق یًزايبا
ژؿ٣ امرت.  یا  ٥اٍله یو بيىػ، ػاؿا ىؼه یه یؼآيچه تاکًىو ىؼه با آيچه با گىینیه

ـا یؼٕىؿ ػائن با هنئى و به یها ػل ی،اماله یػؿ رمهىؿ بتپرؼ  ها ْیتؿ٥ٜ هضـوه یب
 یامرتمغًاو ػؿ ٩الب م یىباىؼ... ا یمًاکبيْؼ  ب یٕب٪ات ی٨ٝم یها و اف ىکا٣

ـاؿ ىؼه امت ول یى،و ٩ىاي ها ـا یباؿها تک ـا یب بره ىرما  یؼآو، چين اه ی ینتهىا یار
گىيراگىو کيرىؿ بره رىايراو هرئهى و  یهرا بغرو ی ام اػاؿهها امتF و اگـ فه رىاو
برـآوؿػه  یرؼاه یرىمرپـػه ىرىػ، ا -ینرتًؼکه بضمؼالله کرن ي-و ػايا و کاؿػاو  یاي٪الب

 ىؼ. هؼعىا

 ْیتؿاه ؿا با اصناك هنئىل یىهى اف ىما رىاياو آو امت که ا یهٖالبه ٝمىه یًکا
ػؿ کيرىؿ  یاي٪رالب ٝلمر یک ی. مً  بًایـیؼگ یورهاػ ػؿ پ یکو همچىو  یيتـب

ػاػه امررت.  یرقي یا هنرته یىرهؼا یرلاف ٩ب یؼايیاي٪رالب، ىرره یرىگؾاىرته ىرؼه و ا
 ،امرت یمًاکىما بيْؼ  ب یٝلم رهاػؿا که اف  تىف یًهو ػىمى بؼعىاه و ک یقیؼپاع به

 .یؼياکام ماف

های ها که آو ؿوف يبىػيؼ، اها اهـوف هنتًؼF ایرى هرژػه امرت، ایرى بيراؿ  رىاو
آوؿ تکیره کًًرؼ کره ػؿ يٚرام  ی ىگ٦ت اهل ٥کـ و اهل تؤهل، بـ ؿوی ایى پؼیؼهامت. 

ی که اف گىىه و کًاؿ ػیؼه ىؼه، اهرـوف یها تابی ی کذ مالهی، با ورىػ همهرمهىؿی ا
گاهی، ایى ٝقم ؿامظ، بریى ررىاو هرای هرا، اف ػوؿاو  ایى ايگیقه، ایى اینتاػگی، ایى آ

 .نتػ٥اٛ ه٪ؼك اگـ بیيتـ يباىؼ، کمتـ يی

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=5399
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 ؿیرقه بلرههرا بیيرتـ امرت   ها ػؿ یک هلت اف ؿیقه ىىػ که ؿویو چٖىؿ هی
گـػيؼ، کنرايی هنرتًؼ کره اصنراك  ی ورىػ ػاؿػF کنايی هنتًؼ که اف ؿاه بـهییها

کًًرؼ، کنرايی  ی عىػىراو ىرک هی کًًؼ، کنايی هنتًؼ که بره گؾىرته عنتگی هی
ؿويرؼF اهرا ػؿ ه٪ابرل،  هری کراؿاو اف ؿاه ػؿ هنتًؼ که به لبغًؼ ػىمًاو و ٥ـیب ػ١رل

گاّه آىًا با ص٪ای٨ فهايه و هنلٔ بـ بنریاؿی اف هنرائل گىيراگىو  ّٛ آ ـػاو و فياو ىزا ه
ی ها صْىؿ ػاؿيؼF ایًهرا  ػؿ راهٞه -که آو ؿوف هٖـس يبىػ و ورىػ يؼاىت  - میامی
و ایرى هـبرىٓ بره اکخـیرت .. ررىؿی امرت. های رؼیؼيؼ. اهـوف وّٜ ها ایى ؿویو

ـکرت ٥رؼاکاؿی رىاو ایى ک ـکرت عرىو ىهؼامرتF و ایرى بره ب يىؿ امتF و ایى اف ب
.های ىمامتٝقیقاو ىما و رىاو

;
 

تـیى و  یاف امامر ی، یکریامراله یيى ػؿ يٚرام رمهرىؿ يىبه یها ؿویو ی هنئله
ـکت و يهْت یتـیى هنائل امت. اگـ هـ اي٪الب ههن  یهرا ػؿ ٝرالن، ؿویرو یو هـ ص

ػؿ ٕرىل  یاماله یيؼاىته باىؼ، هضکىم به فوال و ٥ًا امت. رمهىؿ یػؿپ یيىیى و پ
ـهه 35ایى  يى و هتًامب برا يیراف، ُبرـوف  یا اف عىػ رلىه یا مال تىاينته امت ػؿ هـ ب

ـاػ ـاو ؿیقه یبؼهؼ. ا٥ هرا ١لبره عىاهًرؼ  ها بـ ؿیقه ها بىػيؼF گ٦ته ىؼ ؿویو يگ
ـػ  یکه يیـو یکناي ی ينل يى و همهو همیى ىؼ. آيچه ههن امت ایى امت که يگاه  ک

ؿوىرى و  ی عىاهًؼ، بایؼ به آیًؼه بلًؼ هی یها ؿا ػؿ عؼهت به اهؼا٣ و آؿهاو یرىاي
 یػوؿ، ایزراػ تمرؼو امراله ی آیًرؼه -عىػهاو ؿا يبیًرین  یپا ی٥٪ٔ رلى -ػوؿ باىؼ 

کره اف صرىاػث  یاهرـوف بيرـیت یهرا امتF تمؼو يىیى، هتًامب با يیافها و ٙـ٥یرت
 یهرا اعیـ فعن عىؿػه امت، هزـوس امت، ١مگیى امت و ينل یها ىو ٩ـوگىياگ

ـػگ یرىاو آو ػچاؿ یؤك و يىهیؼ هرا ؿا بره آ٥را٧  تىايؼ ایى ينل ايؼ. امالم هی یو ا٥ن
 ی کره هتًامرب و ىاینرته چًاو ها ؿا آو ها ؿا ىاػ کًؼ و آو آو یها بـمايؼ، ػل یرؼیؼ

ـاهت ببغيؼF تمؼو يىیى اماله ـاهت ايناو امت، ک  یها ىما هنته و Fایى ییًٞ یک

                                              
ـایى ; ـػم ام٦  .;A/;=C/>> . بیايا  ػؿ ارتماٛ ه
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آیًؼه هتٞلر٨ بره ىرما امرت. مرافيؼگاو  .ػؿ ایزاػ ایى تمؼيیؼ یو اٍل یههن و امام
اهـوفیرؼ.  یهرا رهاو، ىرما ررىاو ی ایى تمؼو و ػؿ وا٩ٜ آیًؼه ی کيىؿ و آیًؼه آیًؼه
 یػؿ ایى بغو یًٞر یاماله یيٚام رمهىؿ ها ػؿؿىؼ ؿویو ؿوبه ی اف هزمىٝهبغي

کره ػؿ ایرى  یکًؼ. ػؿ هـرا هنرتیؼF چره آيهرای صنیى تض٪٨ پیؼا هی ػؿ ػاييگاه اهام
کًًرؼ،  اف کيىؿ کره اصنراك تٞهرؼ هی یا رىايها ػؿ هـ ي٪ٖه ی و چه همه ػاييگاهًؼ

.آ٥ـیى باىًؼ تىايًؼ ي٪وهی
;

 

یرقه ػاؿیرن، هرن ؿویرو هرن ؿ بؼیهی امت که هرااي٪الب هايؼگاؿ عىاهؼ ىؼ. 
هرای  ی يهْت ها ؿیقه ػاؿيؼ، همه ی اي٪الب همه... ام ایى ؿا ػاؿینF باؿها بًؼه گ٦ته

الٝاتن کن  ها ؿویو ]هن ارتماٝی ؿیقه ػاؿيؼ اْها ػؿ کًاؿ ایى ؿیقه ْٕ [ هنت. هى ا
لٞنF بًؼه و٩تی يگاه هی ْٖ  ها ؿا بیو اف ؿیقه کًن، ؿویو يینت، هى اف عیلی راها ه

ـاػ  ی هرئهى، ایى کـػه همره تضَریل همره ررىاو هرئهى، ایى بیًنF ایى هریها  همره ا٥ر
ی و ػؿ هنائل ٝلمی، همره هرئهىF  تضلیلگـ هئهى، ایى ًْ ـاػ کاؿآهؼ ػؿ هنائل ٥ همه ا٥

[ برىػ کره  های اي٪الب امت. یک ؿوفی ػؿ ایى کيرىؿ، هيرکل هرا ]ایرى ایًها ؿویو
 ها ػؿك بؼهًؼ، به پًذ هقاؿ ي٦رـ يمری های تىاينتًؼ ػؿ ػاييگاه ی کنايی که هی همه

آهؼيؼ،  ای يمی ای ؿ٥ته بىػيؼ، یک ْٝؼه رىؿی بىػینF یک ْٝؼه ؿمیؼيؼ. اْول اي٪الب ایى
ی  ها هقاؿ ي٦ـ امتاػ هرئهى ػؿ ٝـٍره ای ٍالصْیت يؼاىتًؼ. ]اْها[ اهـوف ها ػه یک ْٝؼه

الب پایبًؼيرؼ و کاؿهای ػاييگاهی ػاؿینF امرتاػاو هرئهى، آيهرایی کره وا٩ٞرا  بره اي٪ر
هٞت٪ؼيؼ اف ُبى ػيؼاوF ایى چیق کمی يینت، چیرق کرىچکی يینرت، ایًهرا ؿا اي٪رالب 

اوؿ، هبْل٠، مغًىؿF  تـبیت کـػه امت. ایى ًْ همه رىاو هئهّى يىینًؼه، هًـهًؼ، ٝالن، ٥
هرای  های گىياگىو، ػؿ هنرائل ػاعلری ػؿ هنرائل عراؿری. ایًهرا ؿویرو ػؿ ٝـٍه

ـایى، اگرـ هرا بره  Fبق و آهاػهF ایى عیلی بااؿفه امرتهای مـم اي٪البًؼ، ؿویو بًراب

                                              
 .=C=;/>/;= . بیايا  ػؿ ػاييگاه ا٥نـی و تـبیت پامؼاؿی اهام صنیى;
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هرا  ی اي٪الب ٝمل کًین، هًٞای ایى، هايؼگاؿی ا٥قایو ایى ؿویو وٙای٦ماو ػؿ فهیًه
.ها امت و ايبىه ىؼو ایى ؿویو

;
 

 جَاىهَهياًمالثی،لَکَهَتیَحزکت

ـا ّو باهمرّت اد بره ينرل ررىایرن، اصتیهٖلىب بـمر ی ًؼهیآ ن بهیه ها بتىايکًیا یب
ـايگ ـّ  ی قهیُپ ـا یکین. یبلؼ ػاؿ اؿػاّو ؿاهکهئهّى تالىگ اه هئهى برىػو و  یٔ اٍلیاف ى

، ییػاييرزى یهرا ٔیو هضر یامراله یهرا لکن تيییگى یه هکًیبىػو امتF ا یهت٪
ـا یهٞاؿ٣ و هٞـ٥ت اماله ى یره بتىايًؼ اکى امت یا یؿا ػؿ عىػىاو ٝم٨ ببغيًؼ، ب

تره و صرـ٣ کى يیرىرىػ. ا یـيؼ و به هًقل بـمايًؼF و اْ  يمریى ؿا بـ ػوه بگیباؿ مًگ
يىؿ اگـ بغىاهؼ هخل هىترىؿ ک یکرىاو  > امت. ییػاييزى یها ها با هزمىٝه یاٍل

ـيؼه ویپ ـػ، اصتیآو هلت ؿا پ یا ب ه مـصال، باييرآ، تًؼؿمرت، کًیاد ػاؿػ به ایو بب
ـػم، الهرکر  =يرـ٥ت باىرؼ.یاؿ و پکبه  ی بنته و ػل ی٩ى ـاو و یبغرّو ا٩رؼام هرؼ اماؿ هر

  <.هنئى و امت

ـا ـاؿ پ یؼاي٪الب با یى،بًاب  یػاؿػF اي٪البر یالقاهرات یرىکره ٕبٞرا  ا… کًرؼ یرؼاامتم
ـػو القاهات ـکت ک … کًرؼ، یورىػ ػاؿػ کره بره هرا کمرک هر یٝىاهل یکػاؿػ...  یص

ـها ـگؾاؿ... و ي ی٩ي رىاو،  یـوهایي یىىماها که ا ی هزمىٝه یًٞیرىاوF  یـوهایاح
ـايًپ  یکره و٩تر[ ػاؿيرؼ]ؿا  یرىهنتًؼ، ي٪رو لىکىهىت یىػؿ وا٩ٜ هخل لىکىهىت یًهاؼF ایي

ـکت کـػيؼ، به ٕىؿ ٕب ـکت ه یٞیص البْته اگـ بره  ػهًؼF یبه ػيبال عىػىاو ٩ٖاؿ ؿا ص
 ?.٩يـ رىاو امت، ػؿمت ٝمل بيىػ ی¬که بـٝهؼه ی٦یوٙا

                                              
ـػم ٩ن ;  .<C/;:/;=C;. بیايا  ػؿ ػیؼاؿ ه
 .?A /;=B:/ ?>های هغتل٤ ػاييزىیی  بیايا  ؿهبـ هٞٚن اي٪الب امالهی ػؿ ػیؼاؿ ػاييزىیاو يمىيه و يمایًؼگاو تيکل >
ـامن = ـػ ؿصلت اهام. بیايا  ػؿ ه  .BA=;/=/<;ؿهٔ ٕ یًیعم يىفػهمیى مالگ
ـاو بنیذ مافيؼگی <  .BC=;/@/;=. بیايا  ػؿ ػیؼاؿ رهاػگ
 .A/=/;=CA. بیايا  ػؿ ػیؼاؿ با ػاييزىیاو ?
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ـکرت ، ّم0397ای ػؿ بیايا  ػاييزىیی مال اهام عاهًه ى تىّیش چگرىيگی ص
پیيرـ٥ت ػؿ ايضرای  ٝمىهی کيىؿ، به صکىهرت بره هخابره یکری اف ابقاؿهرای اٍرلی

ـگؾاؿ و يیـوهای رىاو يام بـػيؼ و يیـوهرای  هغتل٤ اػاؿه کيىؿ اىاؿه ـهای اح و اف ٩ي
ـکت ياهیؼيؼ. ـاو ص  رىاو ؿا پیي

 Eایى Fـايًؼ ي٪و لىکىهىتیى  ها ػؿ وا٩ٜ هخل لىکىهىتیى هنتًؼ، يیـوهای رىاو، پیي
ـکرت   ؿا ]ػاؿيؼ[ که و٩تی ـکت کـػيؼ، به ٕىؿ ٕبیٞی بره ػيبرال عىػىراو ٩ٖراؿ ؿا ص ص

 .Dی ٩يـ رىاو امت، ػؿمت ٝمل بيىػ ػهًؼF البْته اگـ به وٙای٦ی که بـٝهؼههی

ـکت رىايايه اىاؿه يمىػه و ؿوصیه اهیؼ،   ػؿ اػاهه به مه ًَٝـ اٍلی و هىؿػ يیاف ص
ـياه ـػيؼ.هٝقم و اؿاػه، ب ـکت اىاؿه ک  ؿیقی و تؼبیـ به ًٝىاو لىافم ص

تىايًؼ به ؿاه ا٥تاػه و مرایـ هی ایى يیـوهای رىاو با ویژگی ایماو اي٪البی هنتًؼ که
ـگؾاؿ همچىو  ـهای ارتماٝی اْٝن اف ػاييرگاهی، اٝرْن اف ا٩ياؿ اح ـهای ٝلمی، ٩ي ٩ي

ـکت ػؿآوؿيؼ ؿا ػؿ ؿامتای اهؼا٣ ػؿمت اای، ػاييمًؼاو، هًـهًؼاو  صىفه ي٪البی به ص
 هؼایت و به ؿاه بیايؼافػ. ،و صکىهت ؿا با هٖالبه ٍضیش اي٪البی ػؿ هنیـ ٍضیش

حلمِهیبًیٍفزآیٌذٍرٍدجَاًبىثِحزکتعوَهی

ـايی رىاياو ػؿ ػیؼاؿ ػاييرزىیی مرال  ، برا ٕرـس 98ایياو ػؿ تکمیل رایگاه پیي
ـکت ٝمرىهی ؿا تى ػهًرؼ و اف صل٪ره هیرايی هری ّریشمىالی ٥ـآیًؼ وؿوػ رىاياو به ص

ـاو رىاو هىهى اي٪البی يام بـػه و آو ؿا تٞـی٤ يمىػيؼ. صل٪ه هیرايی  ـکت پیي رهت ص
ـاػ و تيکلػمته ػهًؼ هی های هىهى اي٪البی ٝمؼتا رىاو ؿا تيکیلای اف رـیايا ، ا٥

او که ي٪و هؼایتگـی و ؿاه ايؼاف ليگـ رىاو اي٪البی و آصاػ يیـوهای اي٪الب بره ًٝرى
ـاو اي٪البی ؿا ػاؿا هنتًؼ. ایى ػو ػمته تىايًؼ با تؼبیـ و ايْبآ کراؿی فهیًره هی کًيگ

ـکت راهٜ ٝمىهی ؿا ایزاػ يمایًؼ:  یک ص
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ـایًؼ وؿوػ رىايراو  عب، صا  یک مئال ایًزا هٖـس هی ىىػ و آو، ایى امت که ٥
ـکت ٝمىهی چینت  ـايزام ىىػ  .. ی ایًها چه هی يتیزه هىهى اي٪البی به ایى ص . مر

ررىاو  عرب .]امرت [ی هؼیـْیت کيىؿ  ]ایًها[، کيايؼو ينل رىاو هتْٞهؼ به ٝـٍه
ـای ينرل  ىىيؼ  وؿوػ ػؿ ٝـٍره ی هؼیـْیت هی رىؿی واؿػ ٝـٍه چه  ی هرؼیـْیت بر

و  ی هرؼیـْیت ىرؼ ا٥تؼ و ٕبٞا  اگـ ينل رىاو واؿػ ٝـٍره ها اْت٦ا٧ هی رىاو اف ایى ؿاه
ـاو اؿىؼ يٚام اف رمله هرای  کره هرى گ٦رتن ررىاو-های هتْٞهؼ ]ىؼيؼ[  ی رىاو هؼی

ی  اللهری باىرًؼF بره هًٞرای ػؿمرت کلمره اللهی، یًٞی وا٩ٞا  بایؼ صقب هتْٞهؼ صقب
ـاؿ پیؼا هی -اللهی صقب ـکت ٝمىهی کيىؿ ٕبٞا  امتم کًؼ، مـٝت پیؼا  آو و٩ت آو ص

ـػ. کًؼ و ايزام هی هی  گی

حزکتجَاًبىخَدکبرثَدىٍخَدجَش

ـاصی عىػرىه و عىػکاؿ رىاياو ؿا صائق اهمیت ػاينته و ویژگریؿهبـی  ٕ هرای
ـکت ابتؼای اي٪الب ه٪اینه کـػيؼ و اف رىاياو عىامتًؼ که  ـکت ٝمىهی ؿا با ص ایى ص

ـيؼ: ـکیب يیـوهای ٥کـی و ٝملیاتی کاؿ ؿا رلى بب  به ٍىؿ  گـوهی و با ت

Eىرماها بره عیلری هرى کره ٝقیق های رىاو ىما اف ػاييزى، های بْچه اف ها آيچه 
 عىػکاؿ بایؼ باىیؼ، عىػرىه بایؼ ىماها که امت ایى ػاؿین ايتٚاؿ هًؼم، ٝال٩ه  وا٩ٞا  

 کره هرایی ررىاو بغَىً کًًؼF واػاؿ کاؿ به ؿا ىما که يباىیؼ ایى هًتٚـ بایؼ باىیؼ،
ـکت عىػکاؿ بایؼ. هنتًؼ ػاييزىیی گىياگىو های تيْکل به هـبىٓ هخال    بایؼ کًیؼ، ص
 هنرتًؼ، پیيرـو وؿفی ايؼیيره ػؿ هنرتًؼ ها بْٞری هنتًؼF ايؼیيه اهل که هایی بْچه

ـکت ػؿ ها بْٞی ـائی های ص  اه تىايایی که ٩نمتی هـ ػؿ کؼام هـ هنتًؼF پیيـو ار
. ٕرا١ى  فهراو هبراؿفیى هبراؿفا  هخل باىیؼF عىػکاؿ و عىػرىه باینتی ػاؿیؼ ؿا

 همیى ػؿ فهايی یکٔ 05ٕ بىػین، ىما مْى  هن و٩تی یک هن ها کًیؼ هی باوؿ اگـ عب،
 عىػررىه هاهرا ؿوف آو  وا٩ٞرا  . برىػ هباؿفا  ػوؿاو مًیى ایى ػؿ اْت٦ا٩ا  [. بىػین] ػوؿه

ـکت ـػین هی ص  وا٩ْٞیتری یک اْها بقين صـ٣ عىػهاو به ؿارٜ هى صا  عىاهن يمی. ک
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 يره برىػ، صقبری يره يبرىػF هرا مـ با ی کنی -هباؿفه های مال آو ػؿ- ؿوف آو. امت
ـکیره ػؿ یرا يزر٤ ػؿ[ هن آو] بىػ بقؿگىاؿ اهام[ تًها] بىػF رمْٞیتی يه  بىػ، مافهايی . ت

 هرا های ؿگ ػؿ عىيی آهؼ، هی ای اٝالهْیه یک آهؼ، هی اهام اف پیاهی یک او٩ا  گاهی
ـػ هی هؼایت ؿا ها و ايؼاعت هی رـیاو به  برىػ، کتک هن بىػF فیاػ هن هىايٜ عب. ک

 اْهرا بىػ هن چیقها ایى اف بىػ، کيیؼو گـمًگی هن بىػ، پىلی هىايٜ هن بىػ، فيؼاو هن
ـکت صال ٝیى ػؿ ـػین، هی ص ـکت رىؿی ایى بایؼ اهـوف ها رىاو. ؿ٥تینهی پیو ک  ص

Fٕا١ى  ػوؿاو هباؿفیى هباؿفا  هخل کًًؼD. 

 خَدسبصی اًقالبی اٍلَیت جَاًبىبخص ضطن: 

برؼوو  و Fاٍرالس بیرـوو اولىیرت ػاؿػػؿ ايؼیيه امالم يراب، مراعت ػؿوو برـ 
ـايزام ػؿمتی ـای يمی عىػمافی اٍالس ارتماٝی يیق به م ؿمؼ. لؾا اولىیت کاؿی بر

 همه يیـوهای اي٪الب تىره به ماعت ػؿوو اف ابٞاػ هغتل٤ امت:

کيرىؿ  ىیها امت، ا چىو ٥ـػا هال ىما رىاو-کًن  ها ٝـُ هی هى به ىما رىاو
کًًؼ، عرىػ ؿا آهراػه کًًرؼ اف لضراٗ  یها عىػماف رىاوکه  -ها امت هال ىما رىاو

 ؼیر. کيىؿ بایتیْ ـیهؼ یها ییاف لضاٗ تىايا ،یاف لضاٗ ٝلم ،یاف لضاٗ رنم ،یؿوص
امرت٦اػه کًًرؼ اْهرا  ـاویرپ ی زـبرهاف ت ـاو،یها اػاؿه بيىػ. اف هيىؿ  پ به ػمت رىاو

ـاویها هىتىّؿ پ رىاو  .کيىؿ هنتًؼ ي

ـػم، هن اف لضاٗ ؿوصر هماو-ه کًًؼ عىػىاو ؿا آهاػ هارىاو و  یٕىؿ که ٝـُ ک
هن اف لضاٗ ػؿك عىايؼو، هن اف  ،یهن اف لضاٗ ٝلم ،یهن اف لضاٗ اعال٩ ،یهًٞى

 ىیا ی ًؼهیآ -ها ايزمى ،یالتیتيک ،یتیْ ـیهؼ یها ییهن اف لضاٗ تىايا ،یلضاٗ رنم
ـّ ٩ْلره  ؼیرتىايیکيىؿ ؿا هر ىی. اؼیکً ػاؿه]آو ؿا[ ا ؼیبتىاي ؼیکيىؿ هال ىما امت، با مر
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ؿا  یآهاػگ ىیبؼهؼ تا ا ٨یىاءالله ىماها ؿا ص٦٘ کًؼ، به ىماها تى٥ . عؼاويؼ اوؼیبـماي
 ;.ؼیيياو بؼه -ههن امت یلیکه ع-ٝمل با حبا  ٩ؼم  ی ىاءالله ػؿ هـصله او

خَدسبسیعلوی

ػؿ  بیًرؼ یػايرو باىرؼ. آػم هر یرنرتزى ی،ػاييزىئ هاییٔػؿ هض یؼبا ی٪تا  ص٪
ػؿ  یًٞی ینتFرى ي ػايو ،یوا٩ٞ یػاييزى به هًٞا ی،ػاييزىئ هاییضٔاف ه یبْٞ

 یرىا یرؼامرتF يگؾاؿ یو مـ هرن بًرؼ یص٦ٚ یقچ یک ینتFػايو ي یرنت و رى
ـاگـ٥تى هتىو  يؼّو و ػايو ؿا ٥٪ٔ عىا یؼػايو باى یًؼهرى ی٪تا  ىىػ. ص٪ یرىؿ هتى و ٥
اف  ىکال کًًرؼه بره امرتاػ، رنرتزىکًًؼهپـميگـ، هتٞم٨، اّ  ینتی. ػاييزى بایؼيؼاي
 .یایؼباؿ ب یبضج ٝلم یو گىىه کًاؿها یافوا

گاه یؼکً یمٞ . یؼعىػتاو گنتـه بؼه یکاؿ ی ؿا ػؿ صىفه ی٨ٝم یاماله هاییآ
ـاهن امت. هم یىاهـوف عىىبغتايه ومائل ا و  یهٖهـ یؼىه یها يىىته یىکاؿها هن ٥

ـاو و راها یا بـرنته ی٥ْال و ٝلما یها يىىته هنرتًؼ،  یگـػ یکه اهـوف ػؿ ٩ن و ته
 یرتامرتF ػؿ آيهرا هًٞى یعىب بامت، هٖال یامت، هٞاؿ٣ عىب یعىب یقهایچ

 یرىهنرت. ؽهرى عىػتراو ؿا بره ا يگـی یًرؼههنت، ػ٩ت هنت، آ یتهنت، ٝ٪الي
ـاهىوپ یٔؿا ػؿ هض یىو ا یؼکً یلهٞاؿ٣ تبؼ  .یؼعىػتاو گنتـه بؼه ی

هٞراؿ٣  یؿو یی،ػاييرزى یهرا. تيرکْل کًن یه یهتىٍ یاماله یبه هٞاؿ٣ وا٩ٞ
 ینها ياچاؿ بىػ ؿوفی یک. ینػاؿ یلیکتاب ع ینFکاؿ کًًؼ. کتاب هن کن يؼاؿ یاماله

ها باف هرن همچًراو ػؿ البْته آو کتاب- یناؿراٛ بؼه یهْٖهـ یؼىه یها٥٪ٔ به کتاب
 یرنFػاؿ یراػیف یهرااف آيها هن کتاب یـاْها اهـوف ١ -بااؿفه امت یلی٩ْله امت و ع

کًًرؼ،  ايتغاب بکًًؼ، هٖالٞره یهٖالٞات یها و ؿوه ها یىهى تىايًؼی[ هیاو]ػاييزى
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ـايل بگؾاؿيرؼ، ه عٖابه بگؾاؿيؼ، به کاؿ کًًؼ، بضج کًًؼ، رلنه ـػاٍٖالس ک٦ًر  یقگر
 Fـيؼ[.  یًٞیبگؾاؿيؼ  ;.امت یىاف القاها  ا یکیمٖش ؿا ]با  بب

جسویخَدسبسی

ـا امرت. هرى اٝت٪راػ ػاؿم کره وؿفه  ايؼوفی یهمـها یکها وؿفه کـػو رىاو یب
ـا یٝمىه یْه٥ـ یک . وؿفه ینرتي یا همرهF البْتره هًٚرىؿم وؿفه صـ٥ره یامت بر

ـاٟ وؿفه که رىاو کًنیيم یهاْها تىٍ کًنیؿا هن هى ؿػ يم یا صـ٥ه ها همه بـويرؼ مر
ـا یFا صـ٥ه ـا یيه وؿفه ب ترا  یران تا آعـ ٝمرـ ه یىا ياFٓص٦٘ ي یص٦٘ مالهت، ب

ـا ای یهاواعـ ٝمـ مـها کرـػو  یّٜا یکاؿگی،و ب یپـوؿ . تىهايؼ یىما ه یامت که ب
 .امت ینٝٚ ی یهآو مـها

 و ٥کرـی هرایپیيرـ٥ت هًٞرىی، هایپیيـ٥ت کًاؿ ػؿ ها صاّـ ينل ی هزمىٝه
ـػ عرىاهن ٝرـُ ارمرا    هرى کره -امرت ػاػه هؼیره ها به اي٪الب که یچیقهای  -کر
 رنرمايی، تىايرائی و رنرمی مالهت. کًًؼ تؤهیى ؿا عىػىاو رنمايی هایآهاػگی

ـای  چیرق هنرتًؼ، وا  اهرؼا٣ اهرل و ٥کـ اهل هًٞىیت، اهل هًٞا، اهل که هـػايی ب
 .آيهامت کاؿ کمک و ه٦یؼ بنیاؿ و امت  فهی

هعٌَی-خَدسبسیاخاللی

Eايفغکن یکنّلDـػ ػؿ يٚرـ  یيرهؿا هم یF آو يگاه امالم به اينراو ػؿ عٖراب ٥ر
که ايناو ؿا به عرؼا و  یا راػهD. ايفغکن یکنّلE یؼF. عىػتاو ؿا ص٦٘ کًیؼػاىته باى

ـک هضـهرا  و بزرا آوؿػو واربرا  امرت. واربرا  ؿا  ی راػه ؿمايؼ،یه یتيىؿاي ت
ـه یؼ،بؼه یتاهم ىرما ررىاو  یهرا. چرىو ػلیرىا یًٞری یبتهؾ یؼFکً یقگًاهاو ؿا پ
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هتٞرال  یعؼا ینت،ىما ي یهاها و ؿوسبضمؼالله ػؿ ػل یامت، آلىػگ یامت، يىؿاي
ـػ  ;.کمک عىاهؼ کـػF ت٦ْل عىاهؼ ک

تطکیالتی-خَدسبسیهذیزیتی

های ٝقیق گ٦تًؼ هخل ایًکه ينل رؼیؼ اگـ بغىاهؼ هنئىلیت ؿا بره ٝهرؼه یکی اف رىاو
ـػ، عىػه بایؼ واؿػ هیؼاو ىىػ. هى ات٦ا٩ا  ایى ؿا تَؼی٨ هری ػه واؿػ کرًن، بایرؼ عرىبگی

هیؼاو ىىػF هًتها واؿػ هیؼاو ىؼيو به چه هًٞامت  ٍالصیت کنرب کًرؼF ٍرالصیت 
ها هنرتًؼ کراؿ ٝلمری هرن ٝلمی، ٍالصیت ٝملی، ٍالصیت صْىؿ ػؿ هیؼاو. بْٞی

ـػه ـّ وؿوػ ػؿ هیرؼاو ک هرای ايؼ، ٝالن هن هنتًؼ، ػاييرمًؼ هرن هنرتًؼ، اهرا اهرل ػؿػمر
های کيىؿ ػمرت پیرؼا کًرؼ و عىاهؼ وا٩ٞا  به هنئىلیتاها اگـ کنی هی Fٝملیاتی يینتًؼ

ـای عىػه ههن هری ـه عرؼهت، اٝرن اف صْرىؿ ػؿ  -ػايرؼ، يره عرؼهت ؿاایى ؿا ب برا ع
ـتـ و هنئىلیت امتF صْىؿ ػؿ هنئىلیت هن یک رىؿ عؼهت امتF البته عرؼ هت هرئح

 فم ی  فم ػاؿػF ٍالصیت ٝلمی هن یهاعب، ایى ٍالصیت -تـ و بهتـی امت ٝمىهی
 >.وؿوػ ػؿ هیؼاو هن  فم ػاؿػ صیت ٝملی هن  فم ػاؿػ، ايگیقهػاؿػ، ٍال

 ساّکبسّبیی جْت پیطشاًی جَاًبى دس حشکت ػوَهیبخص ّفتن: 

ـکت ٝمىهی با اولىیت ٥تش ػولت امالهی که ىاهل همه ٩ىای اػاؿه  کًًؼه کيىؿص
ـايی لىکىهىتیى رىاياو هىهى اي٪البی، فهیًه  باىؼهی مافی تض٪٨ ه٦ت ٝـٍه و با پیي

ـکت ػولت مافی تا تمؼو مافی ؿا ػؿ پی ػاىته باىؼ، يیافهًرؼ ؿاهکاؿهرایی امرت  ص
ـکت فهیًه کاؿگقاؿمافی ـػ ص ـايی که ػؿ کًاؿ پیيب ؿا  و تىلیؼ يـم ا٥قاؿهای ٍضیش صکم

ـکرت ٝمرىهی بره یا اىرؼ.ػؿ پری ػاىرته بها ػؿ ایى ٝـٍه يراو ػؿ ؿامرتای ایزراػ ص
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ـايیهایی اف يمىيه رىاياو هىهى  ؿاهکاؿهای ٝملیاتی که باٝج ي٪و هضىؿ بىػو و پیي
ـکت ٝمىهی ىؼه و اهؼا٣ هؾکىؿ ؿا تاهیى يمایؼ، اىاؿه  کًًؼ:هی اي٪البی ػؿ ص

 ّبیفزٌّگیتطکیلکبرگزٍُ

گیـػF ایى ا و ورىػ ػاؿػ. بًؼه با بنیاؿی اف ایًها  ایى کاؿی که ا و ػاؿػ ايزام هی
ـامرـ کيرىؿ و ػؿ  ی، اؿتبآ هن ػاؿم. کاؿگـوهآىًا هنتن، با بْٞ ـهًگری ػؿ م هرای ٥

یکی اف کاؿها امت. ایى  -که ػؿ ٍضبت یکی اف ػومتاو هن اْت٦ا٩ا  همیى بىػ-هنارؼ 
Eآتو به اعتیاؿ D،هـبرىٓ بره ایرى هزمىٝره امرت، 03ٕ که هى چًؼی پریو گ٦رتن ٔ

ال ػؿ فهیًه ]یًٞی[ هزمىٝه ْٞ ـهًگی که ایًها هی های ٥ ـگؾاؿی ٝمی٪ی  های ٥ تىايًؼ تؤحی
ػاىته باىًؼ. اف اْول اي٪الب هن همیى رىؿ بىػه، ا و هن همیى رىؿ امت. ا و هرـ 

ررىاو هتيرْکل و برا٥کـ و ٍراصب ؽهرى -رایی که ىما یک گـوه رىاو ؿا پیؼا کًیؼ 
ال ْٞ ـهًگی هی -٥   یک هنزؼی، ػؿ یک هیئّت ٝقاػاؿیفيًؼ هخال  ػؿ  که ػمت به کاؿ ٥

هرا ترؤحیـ بگؾاؿيرؼ،  تىايًؼ ؿوی ررىاو ها هی ایى-که ػومتاو بیاو کـػيؼهمیى ٕىؿ -
های  ؿوی هضْلرره تررؤحیـ بگؾاؿيررؼ، ؿوی عىیيرراويؼاو تررؤحیـ بگؾاؿيررؼ، ؿوی هزمىٝرره

ـکتی، یرک ٝقهری، یرک بیرًو و بیًرایی ؿا ػؿ یرک   ػاييزىیی تؤحیـ بگؾاؿيؼ، یک ص
 ;.ای به ورىػ بیاوؿيؼ هزمىٝه

 سیبسیّبیفعّبلیتگزٍُتطکیل

ـکتری ػؿ آو  بافی يینرت. صقب لبْته هًٚىؿم صقبا برافی کراؿی امرت کره بًرؼه ب
بافی يینرتF يينرتى، تضلیرل میامری  کًنF اْها کاؿ میامی ٥٪ٔ صقباصناك يمی

کـػو، صىاػث میامی ؿا ىًاعتى، ٥همیؼو، هًت٪ل کـػو، یکری اف آو کاؿهرای بنریاؿ 
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ـکت ٝمىهی راهٞه ؿا تنـیٜ هی ػهرؼ و کمرک  کًرؼ، ىرکل هری امامی امت که ص
 ;.کًؼF یکی اف کاؿها ایى امت هی

 ّبّبیآساداًذیطیدرداًطگبُتطکیلهیشگزدّبٍکزسی

ـػه ـاؿ کر ؿ ایى ؿا تک ـْ امF و عرب عیلری  ام و تىٍریه کرـػه ام و تؤکیرؼ کرـػه بًؼه هک
 پیيـ٥تی يؼاىته. چه کنی بایؼ ایى ؿا بکًؼ  ]اگـ[ هًتٚـ باىیؼ که ؿئیل ػاييرکؼه یرا

ـهًگی یا هايًؼ ایًها بکًًؼ، ٥ایؼه ها  ای يؼاؿػF عىػتاو بایؼ بکًیؼ. ػؿ ػاييرگاه هٞاوو ٥
ی ایرى  های آفاػايؼیيی ؿا بایؼ تيکیل بؼهیؼF هًتها همیى ٕىؿ کره گ٦رتن همره کـمی
ـکت ی عرىب اف مرىی  بیًری، برا هٖالٞره ها بایؼ هًْبٔ باىؼF با ايْبآ، با پیو ص

رال  ْٞ ـاػی که ٍاصب ؽهى ٥ و فبراو گىیرا هنرتًؼ ؿاه ]بی٦ترؼ[F ایًهرا صتمرا  کمرک ا٥
ـاه برا تيرکْلها هنرتًؼ،  گؾاؿػ. ا و هزمىٝه کًؼ، تؤحیـ هی هی ی ػاييزىیايی که همر

ػؿٍؼ با یی اف ػاييزىهای کيىؿ يینت. اگـ چًايچه ىما ایى کاؿها ؿا بکًیرؼ، ایرى 
ـػ. عب ػاييزىیی که هتْٞهرؼ يباىرؼ یرا مر ـگـم کاؿهرای ػؿٍؼ ٩ٖٞا  ؿىؼ عىاهؼ ک

گؾاؿػ اگـ تؤحیـ ه٦ًری يگرؾاؿػ.  ؿبٔ باىؼ، ػؿ پیيـ٥ت کيىؿ هیچ تؤحیـ هخبتی يمی بی
ـگؾاؿی کًیؼ با ىما هی  ،ىرىػ یکی اف ؿاهکاؿهایی که ؽکرـ هی همیى ]کاؿ[. تىايیؼ تؤحی

 >.همیى امت

 الوللٍهسبئلجْبىثبهسبئلثیيّبیًْضتیدرارتجبطتطکیلگزٍُ

ال کيىؿهای ه٪اوهت که  ... ها بْٞی اف هزمىٝه ْٞ ـػيؼ اف ػاييزىهای ٥ ػٝى  ک
ـاو یا ػؿ بْٞی ىهـمتاو های ػیگـ آهؼيؼ، رمٜ ىرؼيؼ، رلنرا  عرىبی هرن  ػؿ ته

رال ىرؼو ػؿ  ،ىىػ بىػه، به ها هن عبـه ؿمیؼ و اف ایى ٩بیل کاؿها هی ْٞ ـػF یًٞری ٥ کر
 نرئله یمرى، هنرئلهنائل ١ْقه، هنرائل ٥لنرٖیى، هه ...ی هنائل رهاو امالم.  فهیًه
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 -های اؿوپراهای هیايماؿ، هنائل هـبىٓ به هنلماوبضـیى، هنائل هـبىٓ به هنلماو
ال ػاييزىیی یکی اف هنائل ٩ابل بضج ها ػؿ هضیٔ ْٞ های اؿوپایًؼ که هنلماو ،های ٥

صرىاػحی کره ػؿ بْٞری اف کيرىؿها ]پریو آهرؼه[F هرخال   هنئله -عب ػامتايی امت
ال ىؼو امت، یًٞی ػؿ صىاػث پاؿیل ٩ابل بـؿم ْٞ ی امت، ٩ابل هٖالٞه امت، ٩ابل ٥

رال  ی ػاييرزىیی هی ی با ایى صىاػث و صىاػث هًٖ٪ره یرک هزمىٝره ؿابٖه ْٞ تىايرؼ ٥
 ;.بيىػF ایى هن یکی اف ؿاهکاؿها امت

 ّبیعلویٍّوکبریثبهزاکشعلویتطکیلگزٍُ

ـکت اػی ]امت[. یرک بًیاو و کاؿ ا٩تَ های ػايو یک ؿاهکاؿ ػیگـ همکاؿی با ى
هرای  ؿاهکاؿ بنیاؿ ههن ػیگـ کاؿهای عرؼهاتی ]امرتF یًٞری[ همریى کاؿهرای گـوه

ؿويؼ به ایى هًا٨ٕ هغتل٤ کره یکری اف بهترـیى کاؿهرای ػاييرزىیی  رهاػی که هی
 ،ػاؿتـ بيرىػ ػاؿتـ و هؼ٣ ها تىمٞه پیؼا کًؼ و ت٪ىیت بيىػ و رهت امتF هـ چه ایى

ـکت ٝمىهی امتبهتـ امتF ایًها ت٪ىیت رنن و   >.ؿوس و ایزاػ آو ص

 ّبیاعالعبتیهزدهیفعّبلیّت

الٝاتی ها یا يمری عیلی اف کاؿهایی که ػمتگاه ْٕ تىايًرؼ ايزرام بؼهًرؼ یرا بره های ا
گراه  هايرؼ، گراهی بره ومریله ی کاؿهرا هری ػ یل هغتل٦ی  بره ًٝاٍرـ هىىریاؿ و آ

الٛ ْٕ الٛ ؿمايی هی  ا ْٕ ؿمايی ىؼه، ترؤحیـ کرـػه و   ىىػ و تؤحیـ ػاىته. به عىػ ها گاهی ا
الٛ ْٕ اػه ؿمايّی[ یک مرىء امرت٦ ػيبال ىؼه و کاؿهای هخبتی ايزام گـ٥ته. ٥ـُ کًیؼ ]ا

هرایی کره صرا  یکری اف  واؿػا  گىيراگىوF هخرل همیى ی ٩اچرا٧، ػؿ فهیًره ػؿ فهیًه
تىايًؼ ػؿ ایى  هایی هی متاو ایًزا امن آوؿػيؼ، عىؿاک م  و اهخال ایًهاF هزمىٝهػو

ال باىًؼ فهیًه ْٞ  =.ها ٥
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 یکبرّبیاجتوبع

ـػ اف ایى ٩بیل پًزاه تا ؿاهکاؿ هی الْیرت. ىىػ پیرؼا کر ْٞ ٥ هرای ارتمراٝی، هخرل همریى
ػاييزى ايزام ػاػيرؼ،  های ٔ و هايًؼ ایًها که بْچه04ٕ تْپه ی ه٦ت کاؿهایی که گ٦تن ػؿ فهیًه

ـتبٔ هرن يباىرًؼ اْهرا  کاؿگـوه. کاؿهای بنیاؿ عىبی امت هایی که همکى امت بره هرن هر
ـياههباینتی هؼایت بيى هرا ررىاو ؿیقی بيىػ. همره ایرى کاؿهرا بایرؼ بره ومریله يؼ، بایؼ ب

ـياهه ػؿ  ...گیـی کْلری  گیـی اف آو رهرت برا الهرام ...ی ایًهرا هرن  ىػ. البْته همهؿیقی بي ب
ایرى کاؿهرا، آو  هی و تمرْؼو امرالهی امرت. ػؿ همرهی امرال رهّت ؿمریؼو بره راهٞره

ـياهه ـياهه ب ـاکق ب های هیرايی بایرؼ آو ؿا ايزرام  که گ٦تین صل٪ره-ؿیقی و هؼایت  ؿیقاو، آو ه
 ;.گیـی تىْره ػاىته باىًؼ بایؼ به آو رهت -بؼهًؼ

 فتح دٍلت؛ اٍلَیت اسبسی جَاًبىبخص ّطتن: 

ـايزام ]ایًهرا[،  رىؿ یاػػاىت کـػه  ىىػ  ایًزا هى ایىایًها چه هی يتیزه ام که مر
که یکری اف ػومرتاو ّگلره  هؼیـْیت کيىؿ ]امت[ کيايؼو ينل رىاو هتْٞهؼ به ٝـٍه

 ررىؿی واؿػ ٝـٍره ػهًؼ. عب چه  میهؼیـْیت ؿاه ي ها ؿا به ٝـٍهکـػيؼ که رىاوهی
ـای ينل رىاو اف ایى ؿاه هؼیـْیت ىىيؼ  وؿوػ ػؿ ٝـٍههؼیـْیت هی ا٥تؼ  ها اْت٦ا٧ هی ب

ـاو اؿىؼ يٚام اف رمله هؼیـْیت ىؼ و ٕبٞا  اگـ ينل رىاو واؿػ ٝـٍه های رىاو و هؼی
اللهری، یًٞری وا٩ٞرا  بایرؼ  هرای هتْٞهرؼ صقبکره هرى گ٦رتن ررىاو-هتْٞهؼ ]ىرؼيؼ[ 

ـکرت ٝمر -اللهی صقب للهی باىًؼF به هًٞای ػؿمت کلمها صقب ىهی آو و٩رت آو ص
ـاؿ پیؼا هی ـایى کًؼ و ايزام هیکًؼ، مـٝت پیؼا هیکيىؿ ٕبٞا  امتم ـػ. پرل بًراب گیر

ـکت ٝمىهی بيىػ، به يٚرـ هرى  ایى مئال که رىاو چگىيه هی تىايؼ واؿػ هیؼاو ایى ص
 .های ؿوىًی ػاؿػ که هى یک ه٪ؼاؿی اف آيها ؿا گ٦تنپامظ
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ـکتىاءالله ىما رىاو اگـ چًايچه او ـای ها با ایى ص ها پریو بـویرؼ و فهیًره ؿا بر
اللهی آهاػه کًیؼ، بًؼه هٞت٪ؼم که بنریاؿی اف  ؿوی کاؿ آوؿػو یک ػولت رىاو و صقب

ـايی ه های ىما و ػ١ؼ١ه ایى يگ َْ  ;.های ىما پایاو عىاهؼ پؾیـ٥ت های ىما و ١

اًتخبةصحیح؛راُگذارثِسَیدٍلتسبسی

ـػم،  هکیت ـػم ػؿ آو ي٪رو ػاؿيرؼ. کرامرت  ییهراؼاویراف ه یکیيٚام به آؿاء ه ه هر
ـػم و اٝت٪اػ به آو ها و ػؿ  یًزا عىػ ؿا يياو ػهؼ. ػؿ ٩ايىو امامیؼ ػؿ ایها با صْىؿ ه

ه يٚرام برؼوو کرؼ ىرؼه امرت کیرتره تؤکى يیيه بـ ایاهام، هم یهایین و ؿاهًمایتٞال
ـػم، ػؿ ص٪ یت و ؿأیصما ـػم،  یاء بره ؿأکرؼ برا اتْ یرچ امت. بای٪ت هیو عىامت ه هر

ـػم، يٚرام صـ ی اء بره اؿاػهکرؼ با اتْ یؼ. بایایاؿ بکبـ مـ  ینک ًرؼ. ايتغابرا  کت کرهر
ـگاو، ايتغابا  هزلل ىىؿایامت رمهىؿیؿ و ايتغابرا   یامراله ی، ايتغابا  عب
ـػم امت. ا یگـ، هٚاهـ صْىؿ ؿأیػ هامت. لؾا  اف ٝـٍه یکیى یو اؿاػه و عىامت ه

 یبًؼ با٩یى ٝـٍه پایى ًَٝـ ػؿ ایعىػ به ىْؼ  به ا ا یاهام بقؿگىاؿ، هن ػؿ ػوؿاو ص
ـػم و هنئى و تىٍکعىػ آو ؿا هًٞ ی ياهه تیهايؼ و هن ػؿ وٍ >ـػ.که یل و به ه

 

گاهايه ايتغاب کًًؼ. ـػم باینتی هىىمًؼايه و آ ـػم، چره ػؿ ایرى  تىٍیه =ه هى به ه
ی کًًرؼ بره های ػیگـ، همیيه ایرى برىػه و هنرت کره مرٞايتغابا  و چه ػؿ ايتغاب

یًٞی کنايی ؿا که هىؿػ اٝتماػىاو هنتًؼ و کنايی  Fهًٞای ص٪ی٪ی کلمه گقیًو کًًؼ
ىراو ؿا بره ػؿمرتی ايزرام  ػايًؼ ػؿ ٍىؿ  ايتغاب ىؼو، وٙای٤ يمایًؼگی ؿا که هی

ـای آو  عىاهًؼ ػاػ، بيًامًؼ و با ؿأی عىػ، آيهرا ؿا بره هًاٍربی کره ایرى ايتغابرا  بر

                                              
; .0/3/0398 
ـػ اؿتضال اهام بیايا  ػؿ  .>  .04/13/0381ؿهٔ، ٕ یًیعممالگ
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ػؿ ايتغابرا  آیؼ هًَىب کًًؼF چره ػؿ ايتغابرا  هزلرل، چره  ورىػ هی هًاٍب به
;ها.ايتغاب ىىؿاها و چه ػؿ همه

 

ـای هًضرـ٣ کرـػو ا٥کراؿ و آؿاء و  همکى امت ػؿ ػوؿاو ايتغابا ، گىىه و کًاؿ ب
ـای بؼ رلىه ػاػو ص٪ای٨ ـای کيايؼو ايتغابا  ب ـاهای ؿایذ بریى ١ـبری و ب  هرا ػؿ هز

ـػF ایى ی٢اتی و بْٞی ومىمهکاؿهای تبل ـػم وا٩ٞرا   ها ايزام بگی ها يبایؼ باىؼF یًٞی ه
گاهايه ٥کـ کًًؼ، ايتغاب کًًؼ و ايتغاب عىػىاو ؿا اٝالم يمایًرؼF ایرى هی ىرىػ آو  آ

گاهايه به يضىی با يٚام امرالهی بیٞرت هی کًرؼ.  ىکل ٍضیش امالهی که هـ کنی آ
ـػ، ص٪ی٪تا  بیٞت هزؼػی امت کره آو و٩تی که ايتغابا  به ىکل ٍضیضی ايزام بگ ی

>ػهؼF و ایى چیق بنیاؿ ههن و عىبی امت. ىغٌ ػاؿػ ايزام هی
 

ی حرايىی، بره ًٝرىاو  وٙی٦ه ی اولی، به ًٝىاو کًن که به ًٝىاو وٙی٦ه هى ٝـُ هی
ـػم ػؿ ايتغابرا   ػیًی و امالهی و به ًٝىاو وٙی٦ه وٙی٦ه ـکت آصراػ هر ی میامی، ىر

ـػم وٙی٦ه ـکت کًًؼ و ياهقػهای ٍضیش ؿا پیؼا و  وارب امت. ه ػاؿيؼ ػؿ ايتغابا  ى
ـػم وٙی٦ه ػاؿيؼ به هالک های ػیًی و ىرـٝی و اي٪البری يگراه آيها ؿا ايتغاب يمایًؼ. ه

ٕىؿ چیقهرا يگراه يکًًرؼ. ببیًًرؼ  ای و ایى کًًؼF به ؿوابٔ ٩ىم و عىیيی و ایل و ٕای٦ه
ًامربتـ و بره آو يقػیکترـ امرت، او ؿا وا٩ٞا  چه کنی با هٞیاؿهرای الهری و اي٪البری، ه

ـگقیًًؼ و با ىىؿ و ىى٧ به ًٝىاو یک وٙی٦ه ػؿ ایى کراؿ ػعالرت کًًرؼ. ـػم بایرؼ  =ب هر
 <های حـو  و ٩ؼؿ  هتَل يباىًؼ.کنايی ؿا ايتغاب کًًؼ که به کايىو

                                              
 .0380/02/19ىىؿاها ػؿ هًٖ٪ه کًاؿّک مینتاو و بلىچنتاو   ايتغابا  يا  ػؿ هضل ؿای گیـی ػوهیى ػوؿهبیا. ;
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ـػم ـػم، یکی اف ػو بغو ه ما ؿی ػیًی امت که البتره آو هنرت.  آو بغو ايتغاب ه
ـػم باینتی ـيؼ و ايتغاب کًًؼ تا تکلیر٤ ىرـٝی ػؿبراؿه  ه بغىاهًؼ، بيًامًؼ، تَمین بگی

;.آيها هًزق ىىػ. بؼوو ىًاعتى و ػاينتى و عىامتى، تکلی٦ی يغىاهًؼ ػاىت
 

ًظبرتدائنٍهستوز

ـػم آو ؿا کؿا ايزام بؼهؼ  یتکاف هنئى و بغىاهؼ صـ یکیا یاگـ اهـوف، ػولت  ه هر
ـػم صْىؿ ػاؿيؼ. ایبگ و ؿایتىايًؼ رلى یيپنًؼيؼ، ه ت یى، عَىٍریرـيؼ. همه را ه

 >اي٪الب هامت.

همه امتF ٥٪ٔ هى و ىرما بره ًٝرىاو  یـ وارب صتمکاف هً یاهـ به هٞـو٣ و يه
ؼ یرتـ امرت. با ىیـ مًگکاف هً یهاو ػؿ باب اهـ به هٞـو٣ و يه ٦هیيىؿ وٙکهنئى و 

ـػمیًکّل هًامب امت٦اػه یها و وما ىهیاف ى ٦ه ػاؿيؼ... ٩ىام و ؿىؼ یهن وٙ نF اها آصاػ ه
ه يٚرام کهامت  ىیـ امت. اکاف هً یبه اهـ به هٞـو٣ و يه ی مال و ٍالس، وابنتهکو 

بگؾؿػ، چًايچه اهـ به  یى يٚاهیػاؿػ... اگـ ٍؼ مال هن بـ چً یيه رىاو يگه هیؿا هم
 ؼ،یرؼیػ یؿا ػؿ هـ ىغَر یـکه اگـ هًکؼ یعىػتاو بؼاي ی ٦هیهٞـو٣ باىؼ و ىما وٙ

ـاو  و  يره تـوترافه و برای، همیى يٚام امرالهیؼ، آيگاه ایًک یـ يهکى هًیاو ؿا اف ا ٕر
ـػم ي ی ٝاهه ی ـ ٥٪ٔ ٕب٪هکاف هً یهايؼ. ٕـ٣ اهـ به هٞـو٣ و يه یىاػاب ه نتًؼF یه

ه اف او عرىاهو کرًیؼF يره ایًکؼ به او اهـ یاگـ ػؿ مٖىس با  هن هنتًؼ، ىما با یصت
ؼ برا یربا ینت. اهرـ و يهریى صـ٣ ػؿمت يیا ایاؿ کى یىF اکي ؼ: آ٩اٖییؼ بگىیؼF بایًک

ـاو صتما  باکنت یى يیو ایى امتٞالء هًٞایصالت امتٞالء باىؼ. البته ا ؼ برا تـ یره آه
ؿوس و هؼل اهـ به هٞـو٣، هرؼل اهرـ و  يهاو باىًؼF یاو با تـ اف هًهیو ياه اف هؤهىؿاو

ٛ ي یيه ـْ ًن کر یه عىاهو هکىىػ گ٦ت  یيمنت. یامتF هؼل عىاهو و ت٪اّا و تْ
ـا اىرتباه هرکرى اىرتباه ؿا يیؼ گ٦ت آ٩اٖ ایبا يهؼF یًکى اىتباه ؿا يیىما ا   یًرک یىF چر

                                              
 .02/9/0379بیايا  ػؿ ػیؼاؿ کاؿگقاؿاو يٚام . ;
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تـ هرن باىرؼ، او هرن  هنتن اف بًؼه ههن یـیص٪ ی ه ٕلبهکهنت بًؼه  ینکٕـ٣، هـ
ـاؿ هکاف هً یهغإب اهـ به هٞـو٣ و يه  ;ـػ.یگ یـ ٩

ـػم اصناك هی ـيىىت عرىػ ػؿ هرؼیـیت کًًؼ ک ه ـياهرهکه بـ م های  يرىؿ و ػؿ ب
ـيؼ و يٚاؿ  هیهی   تَمین ...يىؿکالو ک ـػمک ًًؼ و ٝمل هیک گی ما ؿی  ًًؼF ایى ه

ـػم یکی .ػیًی امت ـػم و  ه ؿابٖرهکرمرا ؿی ایرى امرت  اف عَىٍریا  ایرى ه ی هر
ـ٣ ؿابٖه ٍّ ی  آو، ؿابٖره ه ٝرالوه برـکرىرىػF بل ی ٩ايىيی هًضَرـ يمری هنئى و به 

ـػمک ٝا٦ٕی و ایمايی امت ـػم بره و ه ياىی اف اٝت٪اػا  هـػم، بیًو ػیًی هر تٞهرؼ هر
ـایو يمیکهبايی و اٍىل اي٪الب امت. ایى چیقی امت   ىًامین ه ػؿ ػيیا ها يٚیـی ب

ـػم با هنئىلیى، ی ه ؿابٖهک  ٝرا٦ٕی و ایمرايی و ييرايه ّن کی هنرتض چًیى ؿابٖه کی ه
 ًؼ.که هنئىلیى ؿا هؼایت هیکىؼF و همیى امت پایبًؼی به هبايی با

ـػه ىیکه ا کًنیٝـُ ه ىیبه هنئىل بهمى ؿا به صنراب  ػْوم و نتیػؿ ب یصْىؿ ه
ال هیگال ْٞ هًؼيرؼF اف  . هرـػم گلهؼیراوؿیبه صناب ي ىیها هنئىل یهاتیْ يؼاىتى آيها اف ٥
ـػم  گؾؿػ،یکه ػؿ کيىؿ ه ییقهایاف چ یاؿیبن ـػم براهًؼيؼ گلهه  یا ايرهیه ِیتبٞر . ه

 ًًرؼیبب یکراؿ . هـرا کنکًًؼیو ؿيذ ه یاصناك ياؿاصت ًًؼ،یبب ِیيؼاؿيؼF هـرا تبٞ
يـ٥تى کاؿهرا ؿا  ویهـرا پ رىؿ، ىیهم ًًؼیبه هيکال  بب ییاٝتًا یهـرا ب رىؿ، ىیهم

ـػم گله رىؿF ىیهم ًًؼیبب  ینتاػگیبهمى صناب عىػه ؿا ػاؿػF ا وػْوم نتیهًؼيؼ. ب ه
ـػم ػؿ ه٪ ـا ی کـػه ىیابل ػىمّى کمه ػؿ  ىیرصرـ٣ امرت کره ا کیر ـاویرا ؼویبلٞ یب

>.امت گـیصـ٣ ػ کی ىیبهمى ٙاهـ ىؼ، اْها تى٩ْٞا  آيها اف ها هنئىل وػْوم نتیب
 

ـػم ـػم هماو کناي  یچه کناي ه بهمى ؿا  وػْوم نتیب هنتًؼ که صمامه یهنتًؼ  ه
ـػم ا آوؿيؼF یبه ورىػ ه ـػم ؿا ب٦هم ؼیعىاهیهنتًؼ. اگـ ه ًهایه گرىه  ؼ،یرصرـ٣ هر

ـػم آو کنايًؼیگى یچه ه ًهایا ؼیًیبب ؼیکً  یتٞرؼاػ کیرهنتًؼ که بٞرؼ اف آيکره  ی. ه

                                              
ـاو .;  .0379/ 14/ 09بیايا  ػؿ ػیؼاؿ هنئى و و کاؿگقاؿاو يٚام رمهىؿی امالهی ای
ـػم آؽؿبایزاو ىـ٩ی . >  .27/00/0395بیايا  ػؿ ػیؼاؿ ه
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ـاّ ناگـ ه ىىيؼ، یه ؼاویا١تياىگـ واؿػ ه ػ یاٝت ـْ ىٞاؿ  ًًؼیب یکه ه یػاىتًؼ، بمز
ىرٞاؿ  ؼاویػؿ ه ًؼیآ یه ی. بٞؼ ػؿ ؿوف يهن ػکيًؼ یا١تياىگـ ؿا، عىػىاو ؿا کًاؿ ه

ـػم ؿا بررا  ـيررؼیيگ یهنررتًؼF اىررتباه ًهررای. هررـػم اػهًررؼیعىػىرراو ؿا هرر ـػم ؿا. هرر هرر
ـا ياویبا صـ٥ها ياو،یىٞاؿها ـػم کراؿ کًًرؼF  یبيًامًؼ و ب و ّلَىجّهیّه  ْلیهّ ُهخّلقیًا لّ ه

ـا Fنیالَکش  ـا یب ـػم بىػو با ب کره  نرتیي یررىؿ ىیيؼاؿػ. ا یهًا٥ات چیعؼا بىػو ه یه
ـا نییگىیه ـػم کاؿ کًًؼ،  یب ـا یًٞیه ـا يهعؼا يباىؼF  یب ـػم  یعؼا گ٦ته امت که ب ه
ـػم باى ىی. عؼا اف ها هنئىلؼیکاؿ کً ؼیبا ـػم  ن،یعىامته امت که ػؿ عؼهت ه عاػم ه

ـا ن،یباى ـػم کاؿ بکً یب ـػم ؿا بانیه ـػ[F صـ٣ هرـػم ىرکا ؼی. صـ٣ ه اف  تی]گىه ک
ـػم عصـ٣ ه ىیامتF ا ِیاف تبٞ تی٥ناػ امت، ىکا اف هيکال   یلیـػم امت. ه

 یهر تیّىرکىه ػاؿيرؼ، ىرکا پنًؼيؼ، یؿا يم ِیالبْته ٥ناػ ؿا، تبٞ کًًؼ، یؿا تضمل ه
ـػم اف ٥ناػ و اف تبٞ تی. ىکاکًًؼ  ی ٩رْىه ىیچره هنرئىل -ىیؼ هنئىلیامت که با ِیه
ًه ی ٩ْىه ىیچه هنئىل ه،یْ ٩ْائ ٩ْىه ىیچه هنئىل ه،یْ هزـ ًْ  .به ٕىؿ ّرؼ ػيبال کًًؼ -ه٪

ّبهزدمسبالریتخصصیٍهطبرکتهزدمدرّوِعزصِ

ـا ـاو پامغگىی یاي٪الب يیاهؼه بىػ که ب ـػم ای ـػم  یه کًؼ. اي٪الب، اي٪الّب عىػ ه
ـا ـػم ب ـػيؼ. یهای تضْ٪٨ آؿهاو یبىػ. ه ى ص٨ یاهام ؿاصّل بقؿگىاّؿ ها، بقؿگتـ ;اي٪الب ک

ـػو اْهت اماله ه بهیى ياصیؿا اف ا ـػم ؿا به هنرئىلکػاؿػ  یگ ه کرت عىػىراو یه آصاػ ه
، یه ػؿ يٚام امرالهکى ؿومت یـػ. اف اکىهت امت، هتًْبه و وا٤٩ کػعالت ػؿ اهـ ص

ت یهنرئىل یىهرت ػاؿاکباىرؼ، ػؿ اهرـ ص یٞت امرالهیؼه و ىـیى به ٝ٪یل هتؼکهـ
تىايرؼ  یل يمک چیه يؼ.کًاؿ بکىهت کتىايؼ عىػ ؿا اف هىّىٛ ص یل يمک چیامت. ه

و  یامریىهت و هنرائل مکػؿ هىّىٛ صD  ٖـػF به هى چهیگ یايزام ه یاؿکEؼ: یبگى
ـػم بـیيؼاؿD به هى چهE، یراهٞه ػؿ يٚام اماله یهنائل ٝمىه  >نتًؼ.یًاؿ يکنٖ ه

                                              
ـکبیـ، . ;  .22/02/0379بیايا  ػؿ ػیؼاؿ ػاييزىیاو ػاييگاه ًٍٞتی اهی
 .?D;B /:< /;=Aٝیؼ ١ؼیـE. بیايا  ػؿ ػیؼاؿ کاؿگقاؿاو يٚام، به هًامبت >
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ـيىىت راهٞه تکًًؼ کؼ اصناك یهمه با ٤ ؿا یرلک٤ ػاؿيؼF آو تیلکه ينبت به م
ـهًگکچه  -عىػ یؿ ىغَاکًًؼ. ػؿ کؼا یرنتزى و پ اؿ کر، چه یاؿ اػاؿک، چه یاؿ ٥

 ؼ اصنراك همرهیربا -کىچرک یاؿهاکبقؿگ و چه  یاؿهاک، چه یاؿ ٥ًک، چه یتزاؿ
ـػم ا ـػم یًٞی -به ػمت ٍاصباو عايه ینتیى عايه، بایه اکى باىؼیه مراعته  -آصاػ ه

ـياهرهیه باکى عايه امت یـ و مـپـمت ایبيىػ و ػولت هن هؼ اؿ کرًرؼ و کب یقیرؿ ؼ ب
نت ی٦ياو چیلکًؼ تا هـػم بؼايًؼ تکؿا هٞلىم ب یهـ هزمىٝه و ٩يـ ی ٦هیل و وٙکهـ

 ;و ايزام بؼهًؼ.

ـػم و ي ی اٝت٪اػ به اؿاػه ـػم یـویه  ی ى اف رملهیF ایػولت یقهاکو هغال٦ت با تمـ ه
ـػاىرت  یرکعرإـ  ىرؼ بره یه یؿوفها مٞ ت اهام امت. ػؿ آوکصـ یعٖىٓ اٍل ب

ىل و وابنته ىىػF اهرام باؿهرا و کيىؿ به ػولت هىک یا٩تَاػ یاؿهاک ی ياػؿمت، همه
 -ل امرتکٕىؿ واّش هرًٞ ياو بهیايا  ایى هيؼاؿها ػؿ بیو ا -ػاػ یباؿها هيؼاؿ ه

ـػم بنپاؿیه اک ـػم ػاىت ػؿ هنائل ا٩تَراػیى هنائل ؿا به ه ، اٝتمراػ یؼF اٝتماػ به ه
ـػم ػاىت ػؿ هنائل يٚاه  باو اؿترو برىػ.یًًرؼ: اهرام اف اْول پيرتکى ؿا تىْره ی. ایبه ه

 یـویرى، يیريىؿ ىؼ، ىغٌ اهام بىػ، با وررىػ اکه هايٜ اف ايضالل اؿتو ػؿ ک ینک
او یررـ یکؿا  یت يٚاهکورىػ آوؿػF صـ ذ ؿا بهیورىػ آوؿػ، بٞؼ هن يهاػ بن مپاه ؿا به

ـػه ـاؿ ػاػ. ػؿ هنائل ا٩تَاػ یه بره  ی هکیر، تیبه هـػمF ػؿ هنرائل يٚراه ی هکی، تی٩
ـػم ی هکیيىؿ، تک یهـػمF ػؿ هنائل مافيؼگ ؿا به ؿاه ايؼاعتF  یه رهاػ مافيؼگک به ه

يرىؿ و آؿاء کايتغابرا   ی به هـػمF و با تـ اف همه هنرئله ی هکی٢ا ، تیػؿ هنائل تبل
ـػم ػؿ هؼ  >يىؿ.ک یامیم  ال  يٚامکیيىؿ و تيکت یـیه

                                              
ـاو . بیايا  ػؿ عٖبه1  .B /:A /;=@B> های يماف رمٞه ته
ـامن بینت و ىيمیى مالـوف ؿصلرت صْرـ  اهرام > ـم هٖهرـ اهرام  ؿهٕٔ یًریعم. بیايا  ػؿ ه / =:/ <;،  ؿهٕٔ یًریعمػؿ صر

;=C>. 
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ـػم ٍضبت ها، ایػؿ ػي یىهتکص یها يٚام ی با  ػؿ همهیت٪ـ ل کر چیىىػ و هر یف ه
ـػم  یه هى هکؼ یگى یيم  یهرا نیرػؿ ؿژ یًن. صْترکراؿ کرعىاهن بـعال٣ هَلضت ه

ـػم یعىاهن بـعال٣ ه یه هى هکؼ یگى یل يمک چی، هیهىؿوح یملًٖت یامتبؼاػ ل هر
ـا Fًنکٝمل  ـػم یى اْػٝایبًاب ـا ه زا ک٪تا  ػؿ یه ص٪کى امت یورىػ ػاؿػF اها ههن ا ییگ

ـا ـػم ىؤو و هًقلت و ص٨ْ و ي٪رو ٩ائرل هر یب ًَٝرـ  یاهرام برـ ؿو یىرىيؼ. و٩تر یه
Eـػم ًَٝرـ   لمره بره اٍرالتک ی٪ریص٪ یـػF بره هًٞراک یيم یـػ، ل٦ْاٙک یه هکیتD ه
Eـػم ـػم ؿا ػؿ چًؼ ٝـٍه هىؿػ تىْره ػ٩ یػؿ يٚام امالهD ه  ی٪ی٨ و ص٪یهٞت٪ؼ بىػ و ه

ـاؿ ػاػ.  ;عىػ ٩

ـػم، ٍضًه ػمت ک ـػم، ابتاؿ ػمت ه ى هًرـ اهرام برىػF یاؿ ٝمل ػمت هـػمF اکه
يىؿ ٍراصب ػاؿػ. کاؿF چىو کى هًـ اهام بقؿگىاؿ بىػF ٍضًه ؿا ػاػ ػمت ٍاصباو یا

  ىرراهF  نررتکیيررىؿ ک  يررىؿ ٍرراصب ػاؿػF ٍرراصبکگ٦تًررؼ  یػؿ ػوؿاو ٕررا١ى  هرر
يرىؿF ٍراصب کيىؿ بىػ، يره ٍراصب کػؿ  یاػیايگل و مـباؿ و ف یکه او ک یػؿصال

ـػهًؼF يىؿ ک ـػم.  نتکیيىؿ ک  يىؿ ٍاصب ػاؿػF ٍاصبک بلهه ػمت  یاؿ و٩تک  ه
ـػم مپـػه ىؼ اؿهرا بره کو٩رت  آو -ايرؼ ًرؼهیيىؿيؼ، ٍراصباو آکه ٍاصباو ک -عىػ ه

ـهرهیؼ. ترؼبیماهاو عىاهرؼ ؿمر  یاف فهراو ػؿ ػوؿاو رمهرىؿ یا ـ هنرئى و ػؿ هرـ ب
ـياههیاؿها با تؼبکى باىؼF یؼ ای، بایاماله ـا ی همره ی ، با هالصٚهیقیؿ ـ، با ب ٤ و یرٙ

ـػم گؾاىته بيىػF آوی٨ ػؿ اعتیػ٩ا و عىاهؼ ؿ٥رت. هرا هرن اف اْول یاؿها پکو٩ت  اؿ ه
ـػم  یاؿکهـ  یاي٪الب تا اهـوف هـ و٩ت و ؿ٥تره امرتF یاؿ پکن، آو یـػکؿا هضْىل به ه

ـاؿ ػاػیاؿ هنئى و و ؿإما و هايًؼ ایػؿ اعت یؿا ايضَاؿ یاؿکهـ  اؿ هتى٩ْر٤ کن، یًها ٩
ًرؼ کا یرا هتى٩ْر٤ یريه هن هتى٤٩ْ هايرؼه اْهرا ١البرا  ین صا  همییگى یهايؼه امت. يم

ـػم کو ؿ٥ته امت. اْها یًؼ پک[F اگـ هتى٤٩ْ يمايؼه امت،  ]ىؼه ه ا٥تراػ، کراؿ ػمت هر
ـػم  ـيؼ. ا یو هیاؿ ؿا عىب پکه ًن کرى ؿا هن ٝرـُ بینتF ایى هغَىً ها هن يیب

                                              
ـامن  .; ـػ اؿتضال اهام بیايا  ػؿ ه  .:B=;/=:/<;ؿهٔ، ٕ یًیعممالگ
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ـاؿ گـ٥رت و کاگـ  یا نت. ػؿ هـ ي٪ٖهیها ي یـايیى هغَىً ها ایه اک ـػم ٩ اؿ ػمت ه
ـػم ػاؿا ـػاو ػؿ اهرىؿ فيرؼگ یها هؼ٣، آػم یب یها [ آػم ]يه -هؼ٣ بىػيؼ یه ـگ ، یم

ه ـْ  یاؿهراکاؿهرا، کى یترـ ، مرغتیاؿکهـرىؿ  -، آيها يهیىغَ ی گـ٥تاؿ اهىؿ ؿوفه
ـػم و٩تیتیاهً یاؿهاک، یيٚاه ـاؿ یرػؿ اعت یا٥تراػ، ٍرضًه و٩تر ی، ػمت ه ـػم ٩ر اؿ هر

ـػم ایگـ٥ت، پ ـػم مرپـػه ىرؼ،  ىیو عىاهؼ ؿ٥ت. ... ه رىؿيؼF هـررا ٍرضًه بره هر
ـػه یها قهیايگ ـػهکهتًْىٛ و هت یـوهای، يیه ـػ. ... ایاؿها ؿا پک، یْخـ ه ى یرو عىاهؼ بر

ـػ و  یا امت. ػؿ هـ هنئله یلْ ک ی ٩اٝؼه یک ه هرا صْرىؿ کريىؿ کالو کاف هنائل ُع
ـػه  ;ن.یـػکى هٞزقه ؿا هياهؼه ین، ایتؿا ػاى یه

ـػم ٝق ها عٖراب بره صـ٣ یىا البْته همه-ػو مه رمله ٝـُ بکًن هن  یقهاوبه ه
ـػم هن بىػ ـػم ٝـُ ه -ه ـػ یکه عؼا اف ىما ؿاّ کًنیبه ه  یؼFباىؼF عىب ٝمل ک

ـػ  یؼFػاىرت، ىرماها واؿػ ىرؼ یافها هـرا کيىؿ يمال یى. ػؿ ٕىل ایؼعىب ٝمل ک
ت، یب ًْ ـػ.  یلیها ع یق. هْلت ٝقیؼىؼ یؼاوواؿػ ه یـ با بَ تى٩ْٜ، یب ه عىب ٝمل کر

  یًههْلرت يرافل کًرؼ. مر یىؿا، ؿصمتو ؿا، ٥ْلو ؿا بـ ا ی٪اتوالله تى٥ ىاء عؼاويؼ او
ـػ ـاوهْلرت ا یؼFکيىؿ ؿا ىما يزا  ػاػ یىا یؼ،مپـ ک  یایيزرا  ػاػ. هرن ػؿ ٩ْرا یر

. ٝلرن یٝلم یایهن ػؿ ٩ْا یامی،م یایه٪ْؼك که هْلت يزا  ػاػ، هن ػؿ ٩ْا  ػ٥اٛ
ـػيؼ. یوىما پ یها ]هن[ رىاو ؿا هنرت،  یٝلمر یيرـ٥تکه پ ییها ػمتگاه یىػؿ ا ب
ـػهًؼ، ] یهارىاو یىا یيتـب ـػهًرؼ، بْچره یهراآيهرا ررىاو [ همرهیًٞیه ىرما  یها ه

ػه امرت. هـررا . صْىؿ ىرما بره کيرىؿ آبرـو ػاکًًؼ یه یهنتًؼ که ػاؿيؼ کاؿ ٝلم
ـػم  فم امتصْىؿ   یاییبهمى، چه ؿوف ٩ؼك، چه ػؿ ٩ْرا ػْوم و ینتچه ب صا  -ه

ـػم صاّـ ه -یًهاو اهخال ا یهخل يهن ػ ػؿ  هرا، یماییپ . ػؿ ايتغابرا ، ػؿ ؿاهىرىيؼیه

                                              
ـػم بیايا  ػؿ. ; ـ٩ی بػیؼاؿ با ه ـػ ٩یام ه آؽؿبایزاو ى  .=C/;;/;=C>، بهمى C>هًامبت مالگ
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ـػه ـػم تىاينته امرت ]ترؤح یهـرا که صْىؿ ه بگرؾاؿػ[F  یـ فم بىػه امت، صْىؿ ه
ـػ یآبـو  ;.یؼکيىؿ ؿا ىما ص٦٘ ک

 ٍ ساّکبسّبی بِ صحٌِ آٍسدى هشدمّب  ضیَُبخص ًْن: 

ٍآگبُسبسیهزدمگفتوبىسبسی

گراه ]یک[ ٝـٍه ـػم، ٝباؿ  امت اف لرقوم آ  یمراف ... ػؿ عَىً تىره اهام به ه
ـػم. عىػ اهام ػؿ مً یػائم ـػیبا صال پ -ٝمـ یى با یه امرت٦اػه  یاف هـ ٥ـٍرت -یـه

ـاک ـایه ص٪اکًیا یـػ ب ـػم ب ی٨ ؿا ب ، ي٪رو یرهراي ی٢راتیتبل یها ًؼ. ػؿ ػمتگاهکاو یه
ـاهیتضـ ـيا ، ي٪و ٥ى٧یماف ٤ و گم ه اهام بره آو تىْرره ػاىرت. کامت  کیالٞاػه عٖ
يرىؿ و هلرت، اهرام ؿا واػاؿ کبره ػىرمًاو  ی ياهٖمئى و وابنته یـک٥ یل اؿتبإیوما

ـاؿ گیى و اؿىاػ و هؼاییه هن عىػ او به ٕىؿ ػائن ػؿ هىّٜ تبکـػ ک یه ـػم ٩ ـػ و یرت ه
ـاو ػائما  تىٍیهن به ػ ـػم بگىیه ص٪اکًؼ که یگ هرا ؿا ينربت بره  اؿ آوکًؼ و ا٥ی٨ ؿا به ه

بتىايرؼ  ینرکاگرـ  ًًؼ.کتىم يگه ػاؿػ، آىًا کها ؿا ه ًؼ آوک یه یه ػىمى مٞک ی٪یص٪ا
ـػم تضـیص٪ا ـػم ؿا بره  ی ػؿ وا٩ٜ ٝمل و برافو و اؿاػه یًٞیًؼ، ک٤ ی٨ ؿا ػؿ چين ه  هر

ـاه >عىاهؼ. یه ػىمى هکامت  یقیى هماو چیيايؼه امت. اک یممت گم
 

ـهًر  و ا٥کراؿ Eمافهاو ٍؼا و میما برا هؤهىؿیرت عٖیرـ  هرؼایت و هرؼیـیت ٥
ـياههها به هخابه ػاييگاه ٝمىهی، با تکیه بـ ٥ٞالیتD ٝمىهی راهٞه ی اهرای صـ٥رهو ب

گراهی و ترـویذ پیيـ٥ته و ٝمی٨ ؿمايه ای، وٙی٦ه گنتـه ػیرى و اعرال٧ و ا هیرؼ و آ
ـايی ػؿ هیاو آصاػ هْلت ؿا بـ ٝهؼه ػاؿػ. هنرئىلیت تراؿیغی  -مبک فيؼگی امالهی ای

ـاو  ـهًگی و هىیرت اي٪رالب ایر ؿمايه هْلی ػؿ ه٪ٖٜ کًىيی، ص٦٘ و اؿت٪ای امت٪الل ٥
آصراػ راهٞره ػؿ هنریـ D ٝقم هْلی و ابتهاد هًٞىی و ييرآ اي٪البریEامالهی امت. 

                                              
ـػم ٩ن . ;  .09/01/0396بیايا  ػؿ ػیؼاؿ ه
ـػ اؿتضال اهام عمیًی ٕؿهٔ، بیانات در  .>  .04/13/0381مالگ
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گراهی و هٞـ٥رت ٝمیر٨ و گنرتـػه اهؼا٣ بلًؼ يٚام ی ٝمرىهی و امالهی، ػؿ گرـو آ
ـهیغتره و يیافهًؼ پیىيؼ با مـچيمه های تىلیرؼ ٥کرـ يراب ػیًری و عیرل ػلبنرتگاو ٥

ـايگیقه ی اي٪الب امالهی امت. مافهاو ٍرؼا و مریما همچًریى بره ًٝرىاو هىترىؿ  پ
ـک و هيى٧ پیيـ٥ت کيىؿ، وٙی٦ه پيتیبايی ؿمايه ـايه ػؿ اهـ  همه رايبه وای هض هبتک

ـایری ػؿ رهرت ترؤهیى اهرؼا٣ و هرای بنیذ ٝمىهی هْلت و يیق کمک به هؼیـیت ار
ـای میامت .کالو يٚام و تض٪٨ مًؼ چين ايؼاف کيىؿ ؿا بـ ػوه ػاؿػهای ار

; 

ـػو ـا  همیى ٥کـ ک کًیرؼ،  ها ایى امت که ىما ٥ْامافی هییکی اف ههمتـیى تؤحی
ػؿ یک ٥ْای هٞت٪ؼ به یک هبًرای ٥کرـی یرا ٝملری،  کًیؼ. ػؿ يتیزه،مافی هی گ٦تماو

ـکل هن کًؼ، وفیـ هن هماو رىؿ ٥کـ هیؿئیل رمهىؿ هن هماو رىؿ ٥کـ هی کًؼ، هؼی
و  کًًؼF ایى عرىب امرتFکًؼ، کاؿکًاو هن همه هماو رىؿ ٥کـ هیهماو رىؿ ٥کـ هی

ّٜ ػهیؼ. ٥کـ کًیؼ، بگىیىما ایى کاؿ ؿا ايزام هی عىػتاو هًٞکل  یؼ، بًىینیؼ، ػؿ هزاه
ـػم، ؿاه  –با کرن و فیراػه –های آفاػايؼیيی ؿا که هى ٍؼ باؿ کًیؼF آو کـمی تؤکیرؼ کر

ىىػ یک ٥ْا. و٩تی یک ٥ْای گ٦تمرايی بره یؼF ایى هیها ؿا هی آيزا بگىیبیًؼافیؼ و ایً
کًًرؼ، گیرـی پیرؼا هری کًًؼ، همه ػؿ آو ٥ْا رهرتورىػ آهؼ، همه ػؿ آو ٥ْا ٥کـ هی

 >.عىاهیؼکًًؼF ایى هماو چیقی امت که ىما هی٥ْا کاؿ هیهمه ػؿ آو 

 ضٌبسبییٍهعزفیًیزٍثِهزدم

ـػم ؿا ػؿ ايتغاّب ػؿمت کمک کًیؼ. هباػا کنی اف ؿوصايیىو اصناك کًرؼ  بایؼ ه
ـػم عىػىاو بـويؼ هرـ کراؿی کره  که ػؿ ایى هنائل، وٙی٦ه و تکلی٦ی يؼاؿػ و بگىیؼ ه

ری  ٜ به همه ؿوصايیىو يمیعىاهًؼ، بکًًؼٖ البته ؿار هی ٍْ عىاهین بگىیین. کناو عا
ـػم  هنتًؼ که به ٕىؿ امتخًایی اف ایى هىّىٛ عاؿرًؼF اها ىما ٝلما هی تىايیرؼ بره هر

ـػم هن ػؿ ایى ٩ْایا، بیو اف همره بره ٝلمرا اٝتمراػ هری کًًرؼF صْتری  کمک کًیؼ. ه

                                              
ـاف به ؿیامت مافهاو ٍؼا و میما ; ـا٥  .07/18/0393 ،. ايتَاب آ٩ای هضمؼ م
ـگقیؼگاو ٝلمی .>  .:A/;=C:/=; بیايا  ػؿ ػیؼاؿ رمٞی اف يغبگاو و ب

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=17466
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ـه ـای اهرىؿ  کنايی که همکى امت مـو کاؿی هن با ٝلما يؼاىته باىًؼ. با ع ايناو ب
ٌّ اهیى اْتکا هی کًؼ. اگـ کنی عىػه هن صْتی عیلی اهايت  فيؼگی عىػه، به ىغ

ـارٞه هی ـای ص٦٘ پىل و هال عىػ، به ىغٌ اهیى ه ـػم،  يؼاىته باىؼ، اها ب کًرؼ. هر
ـػم کمرک کًًرؼ، ایرى  ٝلما ؿا اهیى عىػىاو هی ػايًؼ. اگـ ػؿ ایى فهیًه، ٝلمرا بره هر

ـا  ;ی آياو امت.هـرٜ ٩ابل ٩بىلی ب

ـيراک امرت. پریو  ـياک امتF ػعالّت برؼوو صْزرت هرن عٖ ٝؼم ػعالت عٖ
ـػم هرن بره ىرما  گراه کًیرؼ. هر ـػم ؿا ػؿ ایى اهـ آ عىػتاو و عؼا، صْزت پیؼا کًیؼ. ه

ـػم  اٝتماػ هی ـػم هنتیؼ و باىیؼ. کاؿی کًیؼ که ه کًًؼ، بایؼ هن اٝتماػ بکًًؼF اهیى ه
ب ػؿ اهىؿ اػاؿه  بتىايًؼ با ؿأی با یی، یک ىغٌ ـْ  ی٨ و هؼیـ و هتْٞبؼ و هتؼْیى و هز

کيىؿ ايتغاب کًًؼ. البته ػمت ىما هن به کنی ١یـ اف آو کنايی که ىىؿای يگهبراو 
ؿمؼ. ػؿ بیى همايها بایؼ کنری ؿا ايتغراب کًیرؼ. ػؿ بریى  آيها ؿا اؿائه عىاهؼ ػاػ، يمی

ـػیؼ و بهتـیى ؿا  ـػم  –ی٨ کًؼ که با هٞیاؿهای ٍضیش تٖب –آيها بگ پیرؼا کًیرؼ و بره هر
 >.هٞـ٥ی يماییؼ

 سبصی دٍلت ٍ چگًَگی ّوشاُّب  ضیَُبخص دّن: 

 ارائِالگَیًظزیٍعولی

 هيالبه گشی

ـػ ػؿ اگـ  ـػ و آو ؿا ػيبال کر هضیٔ ػاييزىیی، اٝت٪اػ ؿامغی به یک هٖلبی پیؼا ک
الْیت ْٞ ـگرؾاؿ ػؿ آیًرؼه ٥ ی کيرىؿ امرت. ایرى تَرْىؿ  های هتًْىٛ ػاييزىیی، ایرى تؤحی

الْیت ؿا بکًین یا  ای ػاؿػ ها به ػؿمت يینت که ٥کـ کًین چه ٥ایؼه ْٞ ًٝىاو ػاييزى ایى ٥
گؾاؿػ  يه تؤحیـ ػاؿػF  های کيىؿ هی ایى تاله ؿا ايزام بؼهین  چه تؤحیـی ػؿ وا٩ْٞیت

                                              
 .03/12/0376، بیايا  ػؿ ػیؼاؿ رمٞی اف ؿوصايیىو. ;
 .03/12/0376، بیايا  ػؿ ػیؼاؿ رمٞی اف ؿوصايیىو  .>
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ـگؾاؿیتؤحیـ فیاػی هن ػاؿػ. مافوکا اه هن همیى امت کره ٝرـُ کرـػمF ایرى  ؿ تؤحی
ىىػ به گ٦تماو، اْول ػؿ هضیٔ ػاييزىیی، بٞؼ بتؼؿیذ ػؿ هضریٔ کيرىؿ و  تبؼیل هی

مراف. بلره ىرما همکرى امرت ػؿ ٥رالو  ىرىػ بره یرک ًَٝرـ تَمین ایى تبؼیل هری
 مراف ماف باىریؼ. ػاييرزى تَمین تىايیؼ تَمین گیـ يباىیؼ اْها هی تيکیال ، تَمین

 کًیرؼ، هری ماف امت. ىما و٩تی که یک آؿهرايی ؿا ػيبرال هری امتF ػاييزى گ٦تماو
ـاؿ هی  اینتیؼ، ایى یک گ٦تماو ػؿ راهٞه ایزاػ هری کًیؼ و بزؼ پای آو هی گىییؼ، تک

 ;.ىىػمافی هی کًؼ، ایى هىرب تَمین
 همکاسی ّملی و هن افضایی

ینتی پيتیباو هن باىًؼ. های هغتل٤، با ٩ْىه، هنئىلیى گىياگىو، بغو ؿإمای مه
همکرى امرت  يرهيٚرـ باىرًؼF  هنرائل هن ایى ]صـ٣[، ایى يینت که ػؿ همه هًٞای

ـا  هغال٦ی هن ػاىته باىًؼ، اْها اْو   باینتی ػؿ ٝمل بره یکرؼیگـ کمرک کًًرؼ  -يٚ
ٕىؿ کره ٩ربال  گ٦ترین کاؿهرای  بغَىً صا  چىو ػولت ومٔ هیؼاو امت و همراو

و هرن  -هزـْیره همره بایرؼ کمرک کًًرؼ بغَرىً بره ٩رْىههـبىٓ به او امت، ٝمؼه 
ـها ؿا ؿمايه اعتال٣  .ای يکًًؼ يٚ

  

                                              
 .<C=;/<:/:> بیايا  ػؿ ػیؼاؿ رمٞی اف ػاييزىیاو .;
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 گیشیًتیجِ

 ،ی اي٪رالب ٝٚمت صاػحره Fماعتاؿ بیايیه با تاکیؼ بـ چهاؿ ٝٚمت پژوهوػؿایى 
ـاؿ ي٪و يیـوی رىاو هتْٞهؼF  پیو ؿو و ايؼاف چين ،ىؼه ؿاه ٕی هىؿػ تضلیل و ت٦نیـ ٩

اصَا و ػؿ ّمى ٥َىل چهاؿگايره هرىؿػ ػ٩رت و  ،لیؼی هـ بغوهای کگـ٥ت. گقاؿه
بیايیره اف تىرره بره صاػحره  ؿمايؼ که هرؼ٣ اٍرلیبـؿمی ىؼ. يگاه کالو به بیايیه هی

هرای اکًرىو، اي٪الب و هنیـ ٕی ىؼه و تىرره بره تزـبیرا ، ػمرتاوؿػها و ٙـ٥یرت
ـای راهٞه ؿوی ػولتتٞـی٤ ػؿمت هنیـ پیو ی امالهی مافمافی و تمؼومافی ب

بٞؼ کالو: ػايرو، هًٞىیرت و اعرال٧، ا٩تَراػ، ٝرؼالت، امرت٪الل و  7امت که ػؿ 
ـاه برا ؿاهبـػهرای کرالو ٕرـس  آفاػی، ؿوابٔ عاؿری امالهی و مبک فيرؼگیF و همر

ـػیؼ.  گ

ـػم پژوهوایى ػؿ  ـکت ٝمىهی و ه پایره رهرت پیيرـوی بره اف ّـوؿ  ایزاػ ص
و امالهی اىاؿه و اف رایگاه هضرىؿی ممت ٥تش ػولت امالهی و مپل راهٞه و تمؼ

ـاو بضج ىؼ. ایى ليرگـ رىايراو لىکىهىتیى رىاو هىهى صقب اللهی به ًٝىاو بره  پیي
ای به يام صل٪ه هیايی هتکی امت که ي٪و هؼایتگـی ٝملیرا  ؿا بـٝهرؼه ػاؿيرؼ هنته

ـکت ٝمرىهی ػؿ اینرتگاه اولهی رىاياو ها وکه ١البا اف تيکل هرؼ٣  Fباىًؼ. ایى ص
ؿا ما ؿی ٥ـمىػه و بافمافی ػولت بـ اماك ػولت رىاو صقب اللهی کًاؿ فػو ػیىاو

ـايی با هؼ٣ اولی هی ػيبال ـکت ٝمىهی و ي٪و پیي ـای ایزاػ ص يمایؼ. ػؿ ایى هنیـ ب
ـکرت، بره کراؿگقاؿ ت، ؿاهکاؿهایی ؿا باینتی ػيبال کـ٥تش ػول ـػ ص ػ کره ّرمى پیيرب

ـکرت  ا٥قافها و الگىهایمافی و يـم يٚـی و ٝملی اػاؿه کيىؿ يیق هًزـ ىىػ. اٍل ص
ـکتی امت که ػولت و هلت ؿا به تماه  به کاؿ یٝمىهی تا تض٪٨ تمؼو يىیى امالهی ص

ـػ.هی ـگقیؼگاو هلت  آ١اف گی ـکت ٝمىهی اف ب صل٪ه هیايی و رىاياو امت کره بره و ص
ـػم ػؿ ؿامرتای اهر رىىيی ٝمىهی تبؼیل هی ؼا٣ ایرى ىىػ. ایى ٥ٞال ىؼو ٝاهره هر
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ـکت، ػؿ هـصله ػولت مافی، ػولت ررىاو صرقب اللهری ؿا هض٪ر٨ و ػؿ اػاهره برا  ص
ـکرت  عؼهت ػولت ػؿ ؿامتای اهؼا٣ هلت و پيتیبايی هلت به ممت ي٪ٖه تمؼيی ص

 .يمایؼهی

  



  صل٪هیاماله یػولت ماف یاتیٝمل یالگى یايیه یها   796  

 

 ٍ هأخز فْشست هٌببغ

 .٣دِٚت اػالٔ ٤ٝتش ٘ظش ٢دسآٔذ، احذ، رٟاٖ تضس٣ٌ .1

 .٢ٔماْ ٔؼظٓ سٞثش ـ٤ٝدس ػپٟش ا٘ذ ٣ٔغّٛب ٚ واسآٔذ اػالِٔٚت د، فش شٚص٥پ ٢ٟٔذ ،ٛػف٤، ٣تشات .2

 .٥اددادٜ تٙ ٢پشداص ٤ٝسٚؽ ٘ظش ٢ٔماْ ٔؼظٓ سٞثش ا٘ات٥تش اػاع ت ٣ػالٔدِٚت ا ،وش٤ٓ، ٟٔش٢ .3

 ٢ ٔشدْ ػاالس٢ د٣ٙ٤ دس دِٚت ػاص٢.ٛاٍِٞا٢  تا٤ؼتٝٔحٕذ حؼ٥ٗ. ،عاٞش٢ خؼشٚؿا٣ٞ .4

 ٤شاٖ تا س٤ٚىشد تٕذٖ ٤ٛ٘ٗ اػال٣ٔ.اػال٣ٔ اؿا٤ؼت٣ٍ واسٌضاساٖ تشاص دِٚت  ،ٔز٥ذ، ت٥ـٝ .5

 .٣اػالٔػ٣ٕٔٛ دس دِٚت اػال٣ٔ تا س٤ٚىشد تٕذٖ ٤ٛ٘ٗ ٞا٢  تذ٤ٚٗ خظ ٔـ٣ٞا٢  ِٔٛفٝ ،داٚد، حؼ٥ٗ پٛس .6

ٞذف ٚ غا٤ت حشوت ا٘مالب اػال٣ٔ ٚ ا٥ٕٞت ؿىُ ٥ٌکش٢ دِٚکت اػکال٣ٔ تکا تٛرکٝ تکٝ       ، ػ٥ذ احٕذ، وـف٣ .7
 .٢سٞثشا٘ذ٤ـٝ ٔماْ ٔؼظٓ 

 ا٢. ا٤شا٣٘ پ٥ـشفت اص د٤ذٌاٜ أاْ خأٙٝ -دِٚت اػال٣ٔ دس ا٢ٍِٛ اػال٣ٔٔثا٣٘ ٤ٛ٘غ،، خذاپشػت .8

 ٙظٛٔٝ فىش٢ سٞثشاٖ ا٘مالب اػال٣ٔ.سآٔذ٢ دِٚت دس ٔواٞا٢  ؿاخقسل٥ٝ،  ،را٤ٚذ٢ .9

 ا٢. اػال٣ٔ دس ا٘ذ٤ـٝ ػ٥اػ٣ آ٤ت اهلل خأٙٝ ٔا٥ٞت دِٚت، ػثاع، ٘ٛس٢ .10
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