
ظفاح  / ١٣۶٧/٠٨/٢٨ یناھج  هرگنک  شیاشگ  نییآ  رد  تانایب 

ینیبناھج ظفاح و  مایپ  لباقم  رد  تیلوئـسم  ساسحا  ظفاح و  هب  تدارا  مشاب . هتـشاد  امـش  عمجم  نیا  رد  لقا  دح  دوخ  لوبق  دروم  ثحب  کی  مناوتب  مدوب  لیام  زورما  نم 

هکنانچنآ هک  دـنھدیمن  دـناهدادن و  هزاجا  نم  هب  نم  یاھیراتفرگ  تقو و  اما  امـش ؛ اب  یراکمھ  عامتجا و  نیا  رد  تکرـش  هب  درکیم  دـنکیم و  راداو  ار  نم  وا ، نابز  زین  وا و 

. منک نایب  منزب و  فرح  وا  یهراب  رد  تسا ، ظفاح  رادتسود  کی  هاوخلد 

مدرم  / ١٣۶٨/٠٣/٣٠ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

اھلد و هک  اجنآ  درادن . ار  یناسنا  یونعم و  تردق  اب  هلباقم  ناوت  یدام  تردـق  و  تسا ، یدام  تردـق  رابکتـسا ، تردـق  تسین . دـنمتردق  تردـق ، هب  رھاظت  مغریلع  نمـشد 

هبرض دنناوتیمن  اھتردق  رگید  یناھج و  رابکتـسا  دننک ، تیلوئـسم  ساسحا  بالقنا  مالـسا و  یالاو  یاھفدھ  هار  رد  همھ  دنـشاب و  یکی  مھاب  تلم  کی  یاھنابز  اھتـسد و 

ام یراک  تردق  هدش و  رتشیب  زور  هب  زور  ام  تابث  اما  دـنکیم ؛ یریگتخـس  ناریا  تلم  هب  تبـسن  رابکتـسا  هک  تسا  لاس  هد  دـنزاس . جراخ  نادـیم  زا  ار  اھنآ  دـننک و  دراو 

. تسا هتفر  رتالاب 

تاعالطا  / ١٣۶٨/٠٣/٣٠ ترازو  نانکراک  ریزو و  رادید  رد  تانایب 

نامھ اما  تسا ، هرھبیب  دندنمهرھب - یتاعالطا  یاھهاگتـسد  الومعم  هک  جیار -  یلومعم و  یاھکمک  زا  تساھنت و  مھ  ایند  رد  تسا و  ناوج  ام  یتاعالطا  هاگتـسد  هچرگا 

ردق دنکیم ؛ ناربج  ار  رگید  یاھـصقن  دشخبیم و  امـش  هب  یرتشیب  ییاراک  یقالخا ، یاھـشزرا  هب  یدـنبیاپ  انتعا و  دـھعت و  هفیظو و  ساسحا  تین و  صولخ  نامیا و  حور 

. دینادب ار  هیحور  نیا 

نمشد تاکرحت  هب  تبسن  مدرم  یمومع  تیلوئسم  ساسحا  تسا ، هداد  ناشن  ار  شدوخ  نونک  ات  بالقنا  لوا  زا  هک  ام ، یتاعالطا  یاھهاگتسد  تیقفوم  لماوع  زا  یکی 

یعطاق یهدارا  اب  دراد و  هک  یایناسنا  یاھفدھ  اب  یمالسا  یروھمج  ماظن  دراد . دوجو  مدرم  رد  مھ  زورما  تلاح ، نیا  تسا . بالقنا  یاھزرم  زا  عافد  یارب  اھنآ  یگدامآ  و 

رھ اب  هک  تسا  نیا  ردـلق  یاھماظن  تعیبط  دـشابیم . هجاوم  یگرزب  یاھنمـشد  اب  ایند  رد  اعبط  دـھدیم ، ناشن  دوخ  زا  یلم  یناسنا و  فرـش  لالقتـسا و  ظفح  رد  هک 

. دننک دروخرب  دشاب ، هتشاد  لالقتسا  یهیعاد  هک  یتلم 

مدرم  / ٠۴/١٣۶٨/٠۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

اھنآ هب  ار  هار  دـننک و  هاگآ  ار  لفاغ  دارفا  ایناث  دـنریگن ؛ هابتـشا  هاوخریخ  مدآ  اب  ار  اھنآ  دنـسانشب و  ار  ناـضرغم  ـالوا  هک  تسا  نیا  ناـناوج - اـصوصخ  نموم - مدرم  یهفیظو 

رد ار  نمشد  ندوب و  رایشوھ  مدرم ، ندرک  هاگآ  دینک . ساسحا  دوخ  شود  رب  ار  یرتشیب  تیلوئسم  دیاب  دیراد ، ییالاب  ناوت  طاشن و  هیحور و  هک  اھناوج  امش  دنھد . ناشن 

. تسام فیلکت  نیرتیساسا  نتخانش ، یسابل  هرھچ و  رھ 

مدرم  / ١٣/١٣۶٨/٠۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

نیمھ ام  لوا  یهفیظو  دـننک ؛ تیلوئـسم  ساسحا  روشک  یگدـنزاس  ینادابآ و  یارب  دنتـسھ ، هک  روشک  یاـجرھ  رد  هعماـج  داـحآ  یهمھ  هک  تسا  نیا  تسا ، مھم  هچنآ 

روشک تقوچیھ  هک  یراک  مینک ؛ زکرمتم  روشک  یقیقح  یهعـسوت  یعقاو و  نارمع  ینادابآ و  یارب  ار  دوخ  یاھورین  یهمھ  دـیاب  میتسھ و  گنج  زا  دـعب  نارود  رد  ام  تسا .

رد ینکـشراک  اـب  مھ  ـالاح  درک ؛ لـیمحت  اـم  رب  ار  گـنج  نمـشد  میوش ، یگدـنزاس  لوغـشم  میتـساوخیم  هک  بـالقنا  زا  دـعب  دوبن . رادروـخرب  نآ  زا  تسرد  تروـص  هب  اـم 

. دمآ میھاوخ  قیاف  تالکشم  نیا  رب  هرخالاب  اما  دننکیم ؛ یرگلالخا  همانعطق ، یهلاسم 

دھشم  / ٢٠/١٣۶٨/٠۴ یهیملع  یهزوح  بالط  الضف و  ناسردم ، رادید  رد  تانایب 

تلادـع یمالـسا و  ماکحا  میناوتن  مینک و  لمع  دـب  فیعـض و  ام  رگا  تساـجنیا . مالـسا  نیداـمن  یهعماـج  رھظم  ملع و  مالـسالا و  هبق  یناـھج ، نارظاـن  رظن  زا  تقیقح  رد 

تروص هب  ار  اھناسنا  طباور  میھد و  جاور  هعماج  رد  ار  یمالسا  قالخا  میناوتن  مینک و  هدافتـسا  اھنآ  زا  میزاس و  ناشوج  ار  اھدادعتـسا  میـشخبب و  رارقتـسا  ار  یعامتجا 

یاـملع و  تساـم ، یهدـھع  رب  طـقف  تیلوئـسم  نیا  هک  دـینیبیم  دـنک . لـمع  دوخ  یاھهدـعو  هب  تسناوتن  مالـسا  هک  دوب  دـھاوخ  نیا  اـیند  تواـضق  مینک ، میظنت  بولطم 

. دنرادن دوخ  رد  ار  ساسحا  نیا  دننکیم ، یگدنز  توافتم  یاھماظن  اب  هک  رگید  یاھروشک 

١٣۶٨/٠۴/٢٣ /  ( فیرشلا هرس  سدق   ) ىنیمخ ماما  ترضح  لاحترا  زور  نیملھچ  تبسانمهب  ناریا  تلم  هب  مایپ 

یرگید زیچ  یمالـسا  یروھمج  بالقنا و  تشونرـس  دـندادیمن ، ناـشن  دوخ  زا  ار  راـثیا  هدارا و  یھاـگآ و  زا  جاوم  هناراکادـف و  روضح  نیا  اـم  روشک  ناوناـب  رگا  متح ، روط  هب 

نامیا و یهیاس  رد  نز  هک  درک  تباث  بالقنا ، رد  نانز  شقن  دـمآیمن . تسد  هب  نآ - زا  دـعب  ثداوح  رد  هن  بالقنا و  یزوریپ  رد  هن  یخیرات - گرزب  تاقیفوت  نیا  زگرھ  دوبیم و 

تمظع راختفا و  هک  درک  تباث  دنک . افیا  یناھج  یخیرات و  تالوحت  رد  ار  لوا  شقن  دناوتیم  تسا ، هدرک  تسرد  وا  یارب  برغ  یایند  هک  یداسف  بالجنم  زا  رود  هب  یھاگآ و 

تسا تیلوئسم  ساسحا  تفع و  تراھط و  یهیاس  رد  نز  هکلب  تسین ؛ هدروآ ، مھارف  ینونک  طحنم  یایند  رد  وا  یارب  مسینویھص  یهدولآ  یاھتسد  هک  ییاھزیچ  رد  نز ،

. درادرب ماگ  نانآ ، زا  رتولج  یدراوم  رد  نادرم و  شوداشود  دناوتیم  هک 

ىناجنسفریمشاھ  / ١٢/١٣۶٨/٠۵ ربکا  نیملسملاو  مالسالاتجح  هب  ىروھمج  تسایر  ذیفنت  مکح  ىاطعا  مسارم  رد  تانایب 

( هر  ) ماما تمدخ  میتشاذگیم و  ییهعومجم  رد  ار  لکشم  میدرکیم و  لدابت  ار  نامیاھرکف  میتسشنیم و  لوئسم  ناردارب  اب  فلتخم ، یایاضق  رـس  هک  داتفا  قافتا  ررکم 

زا دـح  نیا  رد  ار  یـسک  دوخ ، رمع  تدـم  رد  هک  تسا  دـھاش  ادـخ  درکیم . لح  ار  لکـشم  دوخ ، ریظنیب  لکوت  نامیا و  یوق و  یهدارا  بیاص و  رظن  اب  هک  دوب  وا  میدربیم و 

رد هک  دوب  هدوسآ  نامرطاخ  هک  یـسک  مکحم و  یاکتم  نآ  هداوناخ و  ردپ  نیا  زورما ، درکیم . زاب  ار  هرگ  لح و  ار  لکـشم  وا ، ماهدینـشن . هدـیدن و  ادـخ  هب  نظ  نسح  لکوت و 

. تسین ام  نایم  رد  درک ، میھاوخ  هعجارم  وا  هب  تالکشم ،

دوخ یهبون  هب  هداوناخ ، دارفا  زا  مادـکرھ  یتیعـضو ، نانچ  رد  مینک . لمع  دـنھدیم ، تسد  زا  ار  دوخ  گرزب  ردـپ و  هک  ییاـھهداوناخ  یهمھ  لـثم  دـیاب  یطیارـش ، نینچ  رد 

، هناخ رد  زورما  درکیمن ، یتیلوئـسم  ساسحا  دوب و  ندـناوخ  سرد  ای  یزاب  لوغـشم  زورید  اـت  هک  هلاـسهدزناپ  ناوج  کـی  یھاـگ  دـننکیم و  یاهزاـت  تیلوئـسم  ساـسحا 

. دنک رپ  ار  الخ  نیا  زا  یرادقم  دشاب و  هتشاد  یشقن  دوخ ، مھس  هب  مھ  وا  یتسیاب  هک  دنکیم  ساسحا  دریگیم و  دوخ  هب  ار  درم  کی  یهرھچ 

ىربھر  / ١۵/١٣۶٨/٠۵ ناگربخ  سلجم  ىاضعا  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

تیلوئـسم و راـب و  تمظع  دـننکیم و  تیلوئـسم  ساـسحا  فـلتخم ، یاھرـشق  نالوئـسم  ناصخـشتم و  مدرم و  ناـیم  ناـھجوم  تما و  یاـملع  موـق و  ناـگرزب  هکیتـقو 

لـضف هب  هک  میراد  ار  تیفرظ  نیا  تروـص  نیا  رد  دـننکیم ، یراـکمھ  دـننادیم و  میھـس  ار  ناـشدوخ  دـنھدیم و  صیخـشت  یبوـخ  هب  مـیراد ، لـباقم  رد  هـک  ار  ییاھفدـھ 

. مینک کیدزن  بالقنا  نیا  یلاع  یاھفدھ  هب  ار  دوخ  راگدرورپ ،

« تیلوئسم ساسحا   » 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 51هاگياپ  هحفص 1 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3972
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2104
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2103
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2111
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2125
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2137
http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=2141
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2153
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2158
http://farsi.khamenei.ir


تلود  / ٠٨/١٣۶٨/٠۶ تئیھ  ىاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

یاروش سلجم  دامتعا  زاربا  رطاخهب  امـش ، هب  رگید  کـیربت  تسا . مزـال  ییهناگادـج  کـیربت  اـنیقی  دـینکیم ، راـک  ناـشیا  اـب  هعومجم و  نیا  اـب  هک  مھ  ناردارب  امـش  یارب 

نیمھ ام  سلجم  روشک و  گرزب  تازایتما  زا  یکی  هتبلا ، هک  دوب  لماک  یدازآ  زا  یکاح  ییانثتـسا و  اتقیقح  بلاج و  رایـسب  سلجم ، زور  هس  ود  نیا  ثحب  تسا . یمالـسا 

تعاجـش و لامک  اب  ناگدنیامن ، هک  دننیبب  ار  ام  سلجم  گرزب  زایتما  نیا  دننکیم ، دـیدرت  روشک  رد  یمالـسا  لماک  یدازآ  یمالـسا و  تموکح  لوصا  رد  هک  یناسک  تسا .

. میرادروخرب نآ  زا  ام  هک  تسا  یگرزب  تمعن  نیا ، دننکیم . نایب  ار  دوخ  فلاخم  قفاوم و  رظن  هفیظو ، ساسحا  تحارص و 

اتقیقح یمالـسا ، یاروش  سلجم  هک  داد  ناشن  دـش و  راکـشآ  هنیباک  یاضعا  یهمھ  هب  دامتعا  یار  نداد  رد  زین  سلجم  ریطخ  رایـسب  تیلوئـسم  ساسحا  مایا ، نیا  رد 

امـش هب  ار  الاب  دامتعا  یار  نیا  هک  دوب  نیمھ  نآ ، گرزب  لیلد  دنادیم . لوئـسم  مدرم ، دوجوم و  قیاقح  لباقم  رد  ار  دوخ  دـنکیم و  کرد  بوخ  ار  روشک  حـلاصم  تایعقاو و 

هب عورش  ناکما  دوخ ، تبثم  یار  اب  هک  یھللابزح - نیدتم و  نارھاوخ  ناردارب و  صوصخب  یمالـسا - یاروش  سلجم  ناگدنیامن  یهمھ  زا  نم ، داد . دیدج  یهنیباک  یاضعا 

. تشاد میھاوخ  رمتسم  یراکمھ  یرکفمھ و  رظن و  لدابت  ناردارب  امش  اب  هدنیآ  رد  ام  هتبلا ، منکیم . رکشت  دندرک ، مھارف  تقو  عرسا  رد  ار  هنیباک  راک 

تلود  / ٠٨/١٣۶٨/٠۶ تئیھ  ىاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

امـش لباقم  رد  مدرم  اما  مدرم  لـباقم  رد  دیلوئـسم  امـش  هک  تفگ  دوشیمن  میدرک ، ضرع  هک  روطناـمھ  تسا و  هیـضق  فرط  نآ  هک   - امـش لاـبق  رد  مدرم  لوا  تیلوئـسم 

و مالسلا ) هالصلا و  هیلع   ) نینموملاریما مالک  نیا  دیلوئسم ؛ مھ  لباقم  رد  ود  رھ  هن ، دیرادن ؛ ىتیلوئـسم  امـش  دنلوئـسم و  امـش  لباقم  رد  مدرم  ای  دنرادن ، ىتیلوئـسم 

مدرم ىنابیتشپ  تیامح و  زا  ىتلود ، رھ  ىمالـسا و  ىروھمج  تلود  روشک و  نیلوئـسم  رگا  دننک . تیامح  ٰىلعا  دح  رد  ار  امـش  هک  تسا  نیا  ( ١ - ) تسا مالسا  رکف  زرط 

دیھاوخیم دیتسھ و  اھنآ  لیکو  نیما و  هک  دننک  هاگن  ىئانما  مشچ  هب  امـش  هب  دـیاب  مدرم  دـش . دـھاوخ  لاحم  ىدراوم  طیارـش و  رد  راوشد و  اھنآ  رب  راک  دنـشابن ، رادروخرب 

امش تسا . لکوم  یهفیظو  هدنیامن ، لیکو و  زا  تیامح  دنکیمن ؛ ىریگهدرخ  شدوخ  لیکو  هب  تبسن  دنکیمن ، ىقالخادب  شدوخ  لیکو  اب  ناسنا  دینک . لح  ار  اھنآ  تالکشم 

هحـص امـش  ىور  رب  دـنمدرم - ىالکو  هک   - سلجم ناگدـنیامن  مھ  هدـیزگرب ، هدرک و  ىفرعم  ار  امـش  تسا - ناسنا  اھنویلیم  بختنم  هک   - روھمجسیئر مھ  دـیمدرم ؛ لـیکو 

ار و عافد  رثکادح  دیتسھ - امـش  هک   - ناشدوخ ىانما  زا  ناشدوخ و  ىالکو  زا  دیاب  مدرم  دـیتسھ . مدرم  ىالکو  امـش  دـنداد ؛ ىار  امـش  هب  دـندیزگرب و  ار  امـش  دنتـشاذگ و 

هک نانچمھ  دننک ؛] هدرسفا  ار  نالوئسم   ] ىتیلوئسمیب دارفا  هک  دشابن  روجنیا  دننک . هجوت  ار  راک  تالکـشم  مدرم  هک  تسا  نیا  مدرم  رگید  تیلوئـسم  دننکب . ار  تیامح 

ماما و مغومھ  ىگدرسفا و  هتبلا  درک . هدرـسفا  ار  مدرم  درک و  مومغم  ار  نامراوگرزب  ماما  دمآرد و  اھهرجنح  زا  ىاهنالوئـسمریغ  ىاھادص  هچ  هک  میدید  گنج  نارود  لوط  رد 

تالکشم دیاب  دننکن ؛ کرد  ار  قیاقح  دنمھفب و  جک  ردقنیا  دیاب  ىاهدع  کی  ارچ  هک  دوب  نیا  رطاخهب  هکلب  دندوب ؛ لئاق  ىـشزرا  اھادص  نیا  ىارب  هک  دوب  نیا  رطاخهب  هن  مدرم 

. دننک کرد  ار 

نارھت  / ١٣۶٨/٠٧/٢٨ یهعمج  زامن  یاھهبطخ 

اجنآ اجنیا و  یـضعب  هکنیا  دنک . لزلزتم  ار  نانآ  یاھلد  دریگب و  مدرم  زا  ار  دامتعا  حور  نیا  هک  تسین  زاجم  یـسک  دننک . خـسار  اھلد  رد  ار  دامتعا  حور  نیا  دـنراد  فیلکت  همھ 

مدرم دناهداد . ماجنا  یمالسا  ریغ  یبالقنا و  ریغ  طلغ و  لمع  کی  دنیامن ، لزلزتم  ار  نالوئسم  هب  تبسن  مدرم  دامتعا  دننکب ، تیلوئسم  ساسحا  هکنیا  نودب  دننیـشنب و 

حور رگا  دناسرب . لزنم  هب  ار  هلفاق  نیا  هک  دننک  کمک  دنھدب و  ناکما  وا  هب  ات  دنشاب  هتشاد  نانیمطا  دربیم ، ولج  دناریم و  ار  سوبوتا  نیا  ای  راطق  نیا  هک  یاهدننار  هب  دیاب 

. دننک کمک  دنناوتیمن  مھ  اھنیا  دنک ، راک  دناوتیمن  مھ  وا  دش ، مکاح  یدامتعایب 

نارھت  / ١٣۶٨/٠٧/٢٨ یهعمج  زامن  یاھهبطخ 

فدھ دھدیم ، ماجنا  هک  یراک  رد  دیابن  سکچیھ  دننک . هفیظو  ساسحا  نآ ، یزاسزاب  روشک و  تشونرـس  هب  تبـسن  دیاب  یمالـسا ، یهعماج  ناریا و  رد  ناملـسم  مدرم 

یهیتآ نیمات  یگدنز و  هشاعا و  یارب  دنراد  قح  مدرم  یهمھ  دـشاب . ناتدوخ  یگدـنز  یارب  دـینکیم ، امـش  هک  یراک  ول  و  دـنک ؛ شومارف  ار  یمالـسا  یهعماج  یگدـنزاس 

ماجنا امـش  هک  یراک  رگا  ینعی  دشاب . رظن  دروم  دیاب  مھ  روشک  یگدـنزاس  یهلاسم  دـیھدیم ، ماجنا  هک  یراک  شالت و  نیا  رد  اما  دـننک ؛ راک  دوخ  یگداوناخ  یـصخش و 

. دشابیمن تسرد  تسا و  بولطمان  امش  راک  نیا  تسا ، محازم  دب و  روشک  یگدنزاس  یارب  رضم و  ناریا  یارب  اما  تسا ، بوخ  امش  دوخ  یارب  دیھدیم ،

مق  / ١٣۶٨/٠٩/٠٧ یهیملع  یهزوح  ىالضف  بالط و  ناگدنیامن  عمجم  ىاضعا  رادید  رد  تانایب 

تمرح و ظاحل  زا  هکلب  تسین ؛ هناگیب  هک  ماظن  نیا  رد  هزوح ، تسا . هدمآ  دوجو  هب  یماظن  هدیسر و  یزوریپ  هب  هیملع  یهزوح  روحم  رب  یدنمزوریپ  یمالـسا  بالقنا  زورما ،

ریبعت نیا  رگا  و  هزوح - حالـصا  نتخاس و  یارب  دـیاب  همھ  تسا و  عطقنم  اھهناھب  زورما ، تسین . یثحب  هکنیا  رد  تسا - یزکرم  یهتـسھ  روحم و  یرگنهدـنیآ ، یعقاو و  ریثات 

- دنھدب ماجنا  یراک  دسریم  ناشتسد  هک  یناسک  مامت  دنراد و  تیلوئسم  همھ  دنشوکب . اھزاین  اب  قبطنم  هزوح - ندرک  هزینردم  یارب  مییوگب  دیاین ، نیگنس  اھـشوگ  هب 

روشک حطـس  رد  هک  یھاگـشناد  ناصلخم  ناروابنید و  املع و  نانموم و  روشک و  نالوئـسم  ات  مھتملک ) یلعا هللا   ) ماظع عجارم  ناسردـم و  ات  ناوج  یالـضف  ات  بـالط  زا 

. دنشاب هتشاد  راک  نیا  رد  یمھس  دنناوتیم  مادکرھ  دنتسھ -

داد مھاوخ  ماجنا  ار  نآ  اش هللا  نا  تسا ، نم  فیلکت  منک  ساسحا  هک  مھ  ار  هچنآ  یصاخ ، یهطیح  رد  منکیم و  تیلوئسم  ساسحا  مدوخ  یارب  نم  دروم ، نیا  رد  هتبلا 

هب دـش ، دـھاوخ  طوبرم  نم  هب  هک  یدـح  نآ  رد  منک ، ساسحا  ار  یزجنم  یلعف  یعرـش  فیلکت  هنیمز  نیا  رد  اعقاو  رگا  دـیایب . شیپ  یـصاخ  طیارـش  هک  منامیمن  رظتنم  و 

. تسا ماظع  عجارم  تارضح  بالط و  یهماع  ناسردم و  هزوح و  یالضف  نایاقآ  امش  شود  رب  ییهدمع  فیلاکت  نکیل  دنام ؛ مھاوخن  لطعم  راگدرورپ  لضف 

مق  / ١٣۶٨/٠٩/٠٧ یهیملع  یهزوح  ىالضف  بالط و  ناگدنیامن  عمجم  ىاضعا  رادید  رد  تانایب 

یارب هک  دنادب  تسا ، شاهنازور  ثحب  سرد و  یهمانرب  رکف  هب  هک  نانچمھ  دوشیم ، دنلب  هک  حبص  مق ، رد  یرادتیلوئسم  ساسحا  یهبلط  رھ  هک  دینکب  یراک  دیناوتب  رگا 

رگید لاس  هد  دیھاوخیم  امش  هک  دشاب  مولعم  هزادنا  نیمھ  دوشن ، مھ  راک  نیا  رگا  نکیل  دشابیم . یلعا  دح  تسا و  راک  لآهدیا  لکـش  نیا ، دنکب . دیاب  راکهچ  فدھ  نآ 

، فدھ نآ  ساسا  رب  دینک و  شـصخشم  ار  نیا  تسا . فدھ  نامھ  بیقعت  نیا ، دشاب . هتـشاد  زورما  اب  یتوافت  قرف و  هچ  رگید  لاس  هد  رد  هزوح  دتفیب و  مق  رد  یقافتا  هچ 

. دییامن یزیرهمانرب 

مق  / ١٣۶٨/٠٩/٠٧ یهیملع  یهزوح  ىالضف  بالط و  ناگدنیامن  عمجم  ىاضعا  رادید  رد  تانایب 

هچ میھاوخب و  امـش  نم و  هچ  دش ؛ دھاوخ  هتـشاذگ  مالـسا  باسح  هب  خـیرات ، ایند و  رد  نآ  تیقفوم  مدـع  تیقفوم و  تسا و  هدرک  ادـیپ  ققحت  مالـسا  ساسا  رب  یماظن 

یتسیاب اجک  رد  تاررقم ، اھشنیب و  تارکفت و  نیا  دوشب . هرادا  یمالسا  یاھشنیب  تاررقم و  روحم  رب  یتسیاب  هدش و  انب  یمالـسا  تارکفت  روحم  رب  ماظن ، نیا  میھاوخن .

یاھهزوح روحم  ردام و  عیـشت ، ملاع  رد  هکلب  اـم و  روشک  رد  زورما  هک  مق  یهیملع  یهزوح  رگا  دوشب ؟ هداد  خـساپ  دـیاب  اـجک  رد  اھماھفتـسا ، نیا  دوشب ؟ حـیقنت  قیقحت و 

یـسک هچ  دنریگن ، هدـھع  هب  درک - دـھاوخ  تکرح  اھنآ  اب  ماظن  هک  ار - یمالـسا  فراعم  ماکحا و  تاررقم و  نییبت  حـیقنت و  اھهزوح ، یهیقب  دـعب  یهجرد  رد  تسا و  هیملع 

. دننکب ساسحا  ار  تیلوئسم  نیا  یتسیاب  اھهزوح  دریگب ؟ هدھع  هب  دیاب 

هاگشناد  / ١٣۶٨/٠٩/٢٩ هزوح و  تدحو  زور  تبسانمهب  بالط  نایوجشناد و  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

زا یبالقنا ، ماظن  زا  رادروخرب  یاھروشک  دـنراذگن  هکنیا  زا  تسا  ترابع  ملاع  رد  داسف  حارط  یاھتـسینویھص  اکیرما و  رابکتـسا و  رامعتـسا و  یاھتیـساسح  زا  یکی  زورما ،

« تیلوئسم ساسحا   » 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 51هاگياپ  هحفص 2 
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چیھ هب  تبسن  دنراد ، یمالسا  بالقنا  مالسا و  هب  تبسن  اھنآ  هک  یتیساسح  نوچ  تسا ؛ فعاضم  ام  روشک  هب  تبسن  تیساسح ، نیا  دننک . تفرـشیپ  یملع  ظاحل 

هک یناسک  زورما ، تشاد . دنھاوخن  ار  تیـساسح  نیا  دـنک ، ادـیپ  ققحت  یایمالـسا  ریغ  بالقنا  هدـنیآ ، رد  رگا  هتبلا  تشاد . دـنھاوخن  دـنرادن و  هتـشادن و  یرگید  بالقنا 

دوخ یاپ  یور  میتسیاب . نامدوخ  یاپ  یور  ام  دراذـگب  دـھاوخیمن  نمـشد  نوچ  دـننک ؛ فعاضم  یهفیظو  ساـسحا  دـیاب  دـنھدب ، دـشر  روشک  نیا  رد  ار  شناد  دـنناوتیم 

، هتـسجرب بوخ و  یاھدادعتـسا  مینکن . زارد  نامنانمـشد  تمـس  هب  ییادـگ  تسد  اـم  دـشوجب و  اـم  دوـخ  نورد  زا  ملع  هک  درک  دـھاوخ  ادـیپ  قـقحت  یتـقو  نآ  نداتـسیا ،

لاحـشوخ دـیاب  مھ  یلیخ  هتبلا  دـننک . تیلوئـسم  هفیظو و  ساسحا  یلیخ  یتسیاب  دنـشاب ، دـیفم  روشک  یهدـنیآ  یارب  دـنناوتیم  هک  یناسک  شوھزیت و  نازومآشناد 

. دنشاب رثوم  دیفم و  ناشتلم  روشک و  یارب  دنناوتیم  نانمشد ، لیم  مغریلع  هک  دنشاب 

ناریا  / ١٣۶٨/١١/٠٩ ىمالسا  ىروھمج  ماظن  نارازگراک  نالوئسم و  رادید  رد  تانایب 

نآ مدرک . ترایز  دزی  رد  مدوخ  ار  ( ۴) ىریزو موحرم  ىاھدوبدای  رتفد  رد  ناشیا  یهتشون  نآ  شیپ  اھلاس  نم  هدوب . شرظن  دم  رد  نامزیزع  دیقف  ماما  ىگدنز  لوط  رد  هیآ ، نیا 

درک و زاب  دروآ و  دوب ، هدرک  ىفخم  شاهناخ  رد  ىاهشوگ  کی  ابیرقت  دوب و  هتـشاذگ  ىاهچقودنـص  کی  رد  هک  ار  هتـشون  نیا  ىتالیـصفت ، کی  اـب  درب و  شلزنم  هب  ار  نم  موحرم 

(٢) لاوج نھذ  نآ  تسا و  مایق   ناشیا  یهتـشون  رد  فرح  روحم  الـصا  مایق  »  » هک داد  ناشن  نم  هب  دناهتـشون - تسیب  یهھد  ىاھلاس  رد  هک   - ار ماما  یهتـشون  نیا 

رد ناشیا  فیرش  رظن  هب  هک  ىیاھراک  رب  دندرک  قبطنم  دندوب ، هدمآ  نوریب  ىناخاضر  قانتخا  زا  هزات  مدرم ]  ] هک نارود  نآ  رد  ار  مایق   نیا  ناشیا ، یهنامیکح  دید  عیسو و 

(٨) ىلاجترا تکرح  کی  زا  ىکاح  هتـشون ، نآ  دندوب . هتـشون  هحفـص  ود  ىکی  دـندرکیم . تیلوئـسم  ساسحا  دـندادیم و  ماجنا  دارفا  دـیاب  دـنھدب و  ماجنا  هدـشیم  تاقوا  نآ 

رد ىاهدیـشوپ  زیچ  رگید  ادـمحب  نامماما ، ىگدـنز  لحارم  مامت  رد  دراد . هقباـس  ( ٩ «) ٰیدارف ٰینثم و  اوـموقت   نا   » ناـشیا فیرـش  نھذ  رد  دوـشیم  موـلعم  و  تسین ؛

؛ تسا ادخ  ىارب  مھ  شتوکـس  نتفگ و  زا  عانتما  تسا ، ادخ  ىارب  شنتفگ  تسا ، ادخ  ىارب  ناشیا  تکرح  هک  دندید  ناریا  تلم  یهمھ  امـش و  اھام و  دنامن ؛ ىقاب  تایلک 

همئا ناربمغیپ و  ( ١٠) ىلات یهبترم  اعطق  هک   - راوگرزب نآ  تسد  هب  دـش  بجوم  هک  دوب  مھ  زیچ  کی  نیمھ  اھنت  و  دوب . مایق   دـصق  اـب  دادـیم ، ماـجنا  ناـشیا  هک  ىراـک  رھ 

تـسد هب  هزجعم  نیا  تسا . هزجعم  کی  ىمالـسا ، بالقنا  لابند  هب  ىناھج  میظع  لوحت  نیا  تسا . هزجعم  کی  هداتفا ، قافتا  هک  ىزیچ  نیا  دـتفیب . قافتا  هزجعم  کی  دوب -

. دنکب ار  راک  نیا  تسناوت  اوموقت  » نا   » هب هیکت  اب  مھ  ماما  داتفا و  قافتا  ماما 

تفھ  / ١٣۶٨/١١/١۵ ىالبرک  جنپ و  ىالبرک  ىاھتایلمع  ناھدنامرف  هب  ناشن  ىاطعا  مسارم  رد  تانایب 

لباق لوبق و  لباق  اعطق  دوشب ، هدینـش  ىزیچ  دنتـسھ - هاپـس  شترا و  ىـالاب  اتبـسن  ىاـھهدر  رد  هک  ىناـسک  نآ  صوصخب   - دنتـسھ هاپـس  شترا و  رد  هک  ىناـسک  زا  رگا 

ىسک رگا  دنکیمن . تینما  ساسحا  هک  تسیچ  شنورد  رد  دید  دیاب  دنک ؛ وجتـسج  شدوخ  رد  ار  لاکـشا  دیاب  مرادن ، ىلغـش  تینما  نم  دیوگب  ىـسک  رگا  تسین . شریذپ 

ىمزر نامزاس  ود  نیا  دوجو  تسا . حضاو  الماک  تسا ، نشور  هدنیآ  الاو  درک ؛ ادیپ  دیاب  ار  نآ  تسیچ ؛ وا  تاذ  رد  داریا  دید  دیاب  منادیمن ، ار  مدوخ  نامزاس  یهدنیآ  نم  دیوگب 

. دننک ىراکمھ  مھ  اب  هدش ، صخشم  هک  ىیاھهدودحم  نآ  رد  مھ  دیاب  دننک ، راک  دیاب  تسا ؛ مزال  بالقنا  نیا  روشک و  نیا  ظفح  ىارب 

ىتیلوئسم ساسحا  هنوگچیھ  نودب  دنیشنب و  اجنآ  ىسک  هک  منکب  لوبق  مناوتیمن  هدنب  منکیم . تیلوئـسم  ساسحا  تایـصوصخ ، نیا  تایئزج و  نیا  مامت  دروم  رد  نم  و 

. منک ظفح  ار  تناما  نیا  دیاب  نم  هدرپس ؛ نم  تسد  تسا  ىتناما  نیا  دیوگب . ىزیچ  کی  نامزاس  ود  نیا  زا  کی  رھ  هب  عجار  دنک و  زاب  ار  شنھد 

ون  / ١٣۶٩/٠١/٠١ لاس  زا  زور  نیتسخن  رد  یرکشل  یروشک و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

هک مینک  ساسحا  دیاب  تسا . نالوئسم  صوصخب  امش ، شود  رب  تیلوئسم ، نیا  راب  تسا . هدرک  انـشآ  ناشقوقح  فیاظو و  هب  هنوگنیا  ار  ایند  هک  تسام  تلم  عضو  نیا ،

ییهظحل مینکن ؛ یھاـتوک  تلفغ و  ییهظحل  دـیاب  اـم  مینک . کرد  ار  نیگنـس  راـب  نیا  ندـناسر  ماجنارـس  هب  تیلوئـسم  دـیاب  تساـم . شود  رب  ینیگنـس  تیلوئـسم  هچ 

. مینکن لمحت  نامدوخ  رد  یتح  سکچیھ  رد  ار  یگدرسفا  سای و  یدرس و 

لاس ۶٩  / ١٣۶٩/٠١/٠٢ زاغآ  رد  یوضر  رھطم  مرح  رد  تانایب 

هنحص رد  تلم  هک  یمادام  دیفقاو . تقیقح  نیا  هب  هک  تسا  هداد  ناشن  ناتراتفر  دینادیم و  امش  هتبلا  هک  تسین ؛ تلم  نیا  بالقنا و  نیا  نداد  تسکـش  رب  رداق  نمـشد 

مالـسا و هب  کسمتم  تلم  هک  یمادام  دـننکیم  تیلوئـسم  ساسحا  دناهنحـص و  رد  ام  تلم  یاھرـشق  یهمھ  زورما  هک  نانچمھ  دـنکیم  تیلوئـسم  ساسحا  تسا و 

نایم رد  هملک  تدـحو  دـمحب هللا  هک  تسامرفمکح  ام  تلم  نایم  رد  هملک  تدـحو  هک  یماداـم  تسا  نوزفازور  اـم  تلم  ناـیم  رد  نآرق ، مالـسا و  هب  کـسمت  هک  تسا  نآرق 

. دیاهدرک سویام  ار  نمشد  امش  درادن . سای  یماکان و  زج  یماجنارس  هراچ و  چیھ  نمشد  تسا  ریگمشچ  ام  تلم 

دھشم  / ١٣۶٩/٠١/٠۴ نویناحور  بالط و  الضف و  عمج  رد  تانایب 

مدق مینک . سح  ار  تیلوئسم  نیا  دیاب  ام  تسا و  مزال  سفن  حالصا  نیا  دنراد ، سابل  نیا  هب  ناسبلم  نویناحور و  نید و  یاملع  هک  یفیاظو  تیناحور و  نوئـش  یهمھ  رد 

ریما هکنامھ  هانگ ؛ زا  بانتجا  تبرق و  دصق  صالخا و  ندرک  کرادت  یحور و  یقالخا و  ظاحل  زا  حالصا  میراد ؛ ار  سفن  حالصا  تیلوئسم  مینکب  ساسحا  ام  هک  تسا  نیا  لوا 

. دادس تفع و  ندشن و  فرحنم  ندرک و  تکرح  تسرد  یارب  مئاد  شالت  ینعی  دادس ؛» هفع و  داھتجا و  عروب و  ینونیعا  نکل  و  : » دومرف مالسلا ) هالصلا و  هیلع   ) نینموملا

یمالک و یھقف و  ینید و  برـشم  قاذـم و  حالـصا  تسھ و  اـم  رد  هدرکن  یادـخ  رگا  جوعم  یهقیلـس  حالـصا  شنیب و  حالـصا  رکف و  حالـصا  هب  مینکب و  دـیاب  ار  ساـسحا  نیا 

. مینک هجوت  هریغ  یسایس و 

ناسنا یدـعب  رھ  زا  اعقاو  منکیم  ضرع  هجوت  اـب  نم  ار  تھج » همھ   » یهملک نیا  دـندوب  هوسا  تھج  همھ  زا  اـقح  هک  هیلع ) یلاـعت  ناوضر هللا   ) ناـشلامیظع دـیقف  ماـما 

ربـنم یور  سرد  یارب  هک  یزور  نیلوا  مـق ، رد  راوـگرزب  نآ  دـننک . ادـتقا  ناـشیا  هـب  مدرم ، تیادـھ  قـیرط  داور  مـلع و  بـالط  اـھناسنا و  هـک  دراد  اـج  دـنیبیم  دـنکیم ، هاـگن 

یهرھچ دنتـساوخیم  بالط  دـش و  دایز  تیعمج  هک  یدـنچ  زا  دـعب  دـنتفگیم و  سرد  دنتـسشنیم و  نیمز  یور  البق  ناشیا  مدوب . رـضاح  ناشـسرد  رد  نم  دنتـسشن ،

ناوضر  ) یدرجورب یمظعلا  هللاتیآ  موحرم  تلحر  زا  دعب  ناشیا  منکیم  نامگ  دننیـشنب . ربنم  یور  هک  دندرک  رارـصا  دنونـشب ، تسرد  ار  ناشیادص  دـننک و  ترایز  ار  ناشیا 

مسب هللا»  » زا دعب  هک  یبلطم  نیلوا  دندنارذگ . تحیصن  هب  امامت  ار  زور  نآ  راوگرزب ، نیا  دنتسشنن . ربنم  ناشیا  دنتـشاد ، تایح  راوگرزب  نآ  ات  دندرک . لوبق  ار  نیا  هیلع ) هللا 

( هر  ) یراصنا خیش  هک  تسا  یربنم  نامھ  نیا  تفگ : درک و  هیرگ  تسـشن ، ربنم  یور  سرد  یارب  هک  یلوا  زور  هیلع ،) همحر هللا   ) ینیئان یاقآ  موحرم  هک  دوب  نیا  دندومرف ،

نیگنس تیلوئسم  نیا  ردقچ  دینکیم و  یراک  هچ  دیمھفب  هک  دندرک  بالط  ندرک  تحیصن  هب  عورش  اجنیمھ ، زا  ناشیا  منیشنب . نآ  یور  دیاب  نم  الاح  هتسشن ، نآ  یور 

یایھم ماقمیلاع  هیقف  کی  گرزب و  سردـم  کی  دـح  رد  دـندرکیم ، ار  اھتبحـص  نیا  هک  زور  نآ  رد  ناشیا  تسین . منھذ  رد  نـآلا  زور ، نآ  یاھـشیامرف  تاـیئزج  هتبلا  تسا .

کی ناوخهیثرم و  کی  هب  دـسرب  ات  دنتـسھ ، رتنییاپ  تاـقبط  رد  هک  ینویناـحور  ناـممعم و  اـت  دـیریگب ، اـجنآ  زا  تسا . مھم  ردـقنیا  تیلوئـسم ، ساـسحا  دـندوب . تیعجرم 

زا رتفیعـض  بتارم  هب  یـسک ، نینچ  دروم  رد  لغـش  یدوجو  یهبتر  هچرگا  دنکب . تیلوئـسم  ساسحا  دیاب  هتفرگ ، هدـھع  رب  هک  یراک  نآ  رد  مھ  وا  هک  یلومعم ، ناوخهضور 

. دنکب تیلوئسم  ساسحا  دیاب  مھ  درف  نیا  نکیل  تسا ، ماقمیلاع  سردم  کی  دروم  رد  لغش  یدوجو  یهبتر 

ولول و  » مان هب  یباتک  هیلع ،) یلاعت  ناوضر هللا   ) یرون نیـسح  ازریم  اـقآ  موحرم  ماـقمیلاع ، ثدـحم  هک  دیـشاب  هدـید  ناـتدوخ  مھ  دـیاش  متفگ ، ناـیاقآ  عمج  رد  تقوکـی 

ملع و یاعدا  هک  ام  الاح  دنیوگن  هک  تسا  هتـشون  باتک  کی  ناشیا  ناناوخهضور . ربنم  مود  لوا و  یهلپ  طیارـش  رد  تسا : نیا  ناجرم ، ولول و  مسا  یهلابند  دنراد . ناجرم »

ار راـک  نیا  لوا  یهجرد  ظاـعو  دننیـشنب . ربـنم  یـالاب  نآ  هک  دـنتفریمن  همھ  دوب ، هلپ  دـنچ  یاـھربنم  نیا  هک  قباـس  میناوخهضور ! طـقف  میرادـن ؛ ار  مدرم  داـشرا  داـھتجا و 

اھتاـعارم نیمھ  هک  تسا  بوخ  مھ  ـالاح  دوب ، مھ  یبوـخ  راـک  دنتـشادیم . هگن  ار  تمرح  نیا  دنتـسشنیم و  لوا  یهلپ  نیمھ  اـھنییاپ ، ناطـسوتم و  نکیل  دـندرکیم ،

« تیلوئسم ساسحا   » 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 51هاگياپ  هحفص 3 
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یور زا  تساوخیم  رگا  درف ، نیمھ  تفریمن . الاب  نآ  تفگیم ، هلئسم  طقف  هک  رفن  کی  الثم  دوب . مھ  ام  یاھنامز  نیمھ  ات  دنکب . تیاعر  ار  شدوخ  دح  یسکرھ  دوشب و 

دیاب تیلوئـسم  ساسحا  هک  دـینیبب  سپ ، دراد . یطیارـش  مھ  نیمھ  تسـشنیم . مود  لوا و  یهلپ  دـناوخب ، هضور  تساوخیم  رفن  کی  رگا  اـی  دـیوگب ، ییهلاـسم  باـتک 

. دشاب

. دینک تقد  مدرک ، ضرع  متبحـص  لوا  رد  هک  ییاھتقوچیھ   » نیا یور  تسھ . ام  رد  هک  یتیلوئـسم  تروطخ  نامھ  رطاخ  هب  مینکب ؟ ار  تیلوئـسم  ساسحا  نیا  دیاب  ام  ارچ 

یدرف و یلمع  ماکحا  طقف  نآ ، رد  هک  دسیونب  ییهلاسر  هک  دوب  نیا  زا  ترابع  یناحور ، کی  یدوجو  عاعش  رثکا  دح  هک  دوب  زور  کی  دراد . ییهمزال  اھدیدحت ، نیا  زا  مادکرھ 

رھ اھنآ  دشیم . لمع  اھهلاسر  نیا  قبطرب  نادلقم ، یگدنز  زا  یکچوک  شخب  هک  دنک ، رـشتنم  شنادلقم  نیب  ار  اھهلاسر  نیا  زا  یدادعت  ای  تسا ؛ جردـنم  یعامتجا  هن 

نآ بوچراچ  رد  ناشراتفر ، ناشقالخا ، ناشیگدـنز ، ناشیداصتقا ، روما  ماـمت  دوب . تموکح  یعاـمتجا و  ماـظن  اھتـسایس و  زور و  یاـضتقا  ساـسا  رب  دـندرکیم ، هک  یراـک 

. دروخیم مقر  تائاضتقا  اھتسایس و 

همرکم  / ٠۶/١٣۶٩/٠۴ یهکم  ریت و  متفھ  یادھش  یاھهداوناخ  اب  رادید  رد  ینارنخس 

عیـسو حطـس  نیا  رد  مھ  زورما  دـناهدش . جیـسب  مھ  زورما  نانز  نادرم و  نامھ  ناناوج ، نامھ  اھهداوناخ ، نامھ  دـندشیم  جیـسب  گنج  نادـیم  رد  هک  ییاھورین  ناـمھ 

هب هثداح ، نیا  رد  هک  یناسک  کیاکی  زا  منکیم . رکـشت  نامتلم  داحآ  کیاکی  زا  نم  دناهتفاتـش . ناـشناعونمھ  یراـی  هب  هک  دنتـسھ  اـھنیا  هدیدبیـسآ ، یهقطنم  هلزلز و 

. منکیم یرازگساپس  هنامیمص  اقیمع و  دنتفاتش ، ناگدزتبیصم  یرای 

یناـسنا و یاـھنمجنا  مدرم ، داـحآ  ناـیم  رد  اـیند ، رـسارس  رد  یناـسنا  فطاوع  زا  یمیظع  جوم  زورما ، درک . هجوتم  دوخ  هب  ار  اـیند  هک  دوـب  گرزب  ردـقنآ  هثداـح ، نیا  هتبلا 

یرای هب  هثداح ، نیا  رد  ات  دندرک ، تیلوئـسم  ساسحا  شوجدوخ  تروص  هب  طاقن ، ریاس  ایـسآ و  رد  ناملـسم  یاھروشک  مدرم  تسا . هدـمآ  دوجو  هب  یمدرم ، یاھنامزاس 

رد ناریا ، تلم  زا  هک  ار  یتمظع  ساسحا  دنتفاتش و  ناریا  تلم  کمک  هب  هثداح  نیا  رد  ییایسآ  هچ  ییاپورا و  هچ  یرایسب  یاھتلود  دنباتشب . ناشزیزع  ناملسم  ناردارب 

. دندرک مسجم  دراد ، دوجو  نادرمتلود  اھتلود و  مدرم و  یاھلد 

روشک  / ١٨/١٣۶٩/٠۴ لامش  یهدزهلزلز  قطانم  زا  دیدزاب  ماگنھ  هب  کراین ، یاتسور  مدرم  عمج  رد  ینارنخس 

دیاب اش هللا  نا  هک  تسا  ییاھراک  اھنامناخ ، لیکشت  تاعیاض و  تاراسخ و  ناربج  یزاسهناخ ، تسا . هدش  عورش  هزات  هلزلز ، زا  دعب  عیاقو  تسا . هدشن  مامت  اھراک  هتبلا 

تلم نیا  هب  تبـسن  ار  ناشدوخ  یزوسلد  دـننکیم و  شالت  تکرح و  شیپاشیپ  یتلود ، نالوئـسم  تسا . لوغـشم  تیلوئـسم  ساسحا  لامک  اب  مھ  تلود  دریگب . ماجنا 

. دندرک شالت  روشک  رساترس  زا  مھ  مدرم  تسا . هنوگنیا  زورما  دمحب هللا  دندنمهقالع . زوسلد و  تلم ، هب  تبـسن  نالوئـسم  هک  تسا  یگرزب  تمعن  هچ  دییامنیم . تباث 

ات دینک ، شالت  یراکمھ و  دیتسھ ، اتـسور  نیا  رد  هک  مھ  امـش  دناهدش . تمدخ  لوغـشم  دناهدروآ و  فیرـشت  اجنیا  هب  ناھفـصا  یاملع  ریخ و  مدرم  زا  یعمج  هک  مدینش 

. دوشب ناربج  تاعیاض  هللااشنا 

ناگدازآ  / ٢٩/١٣۶٩/٠۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هک یمالسا  یاھراعش  مالسا و  زا  ار  هنحـص  ات  دنتـسھ ، رکف  هب  یناھج  گرزب  یاھتـسایس  زورما ، دناهدشن . سویام  مالـسا ، هب  ندز  هبرـض  زا  دنرادیب و  مالـسا  نانمـشد 

یارب دشاب ، مالسا  نانمشد  روضح  هک  ییاجرھ  دننیملسم . مالسا و  هب  ندز  هبرض  رکف  هب  اکیرما  ینعی  گرزب  ناطیـش  اھناطیـش و  دننک . یلاخ  تسا  هبذاجرپ  اھتلم  یارب 

توعد تدـھاجم  راـک و  شـالت و  یزوسلد و  تیلوئـسم و  ساـسحا  عاـفد و  هب  ار ، یعقاو  صلخم و  ناناملـسم  مالـسا و  هار  نادـھاجم  دوـشیم و  رطخ  ساـسحا  مالـسا 

. دنکیم

ناگدازآ  / ٠١/١٣۶٩/٠۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب  زا  یاهدیزگ 

تـشونرس هب  تبـسن  میناوتیمن  ام  میراد . هفیظو  اجنآ  رد  اـم  تسھ ، یناملـسم  هک  اـجرھ  مینکیم . تیلوئـسم  ساـسحا  مھ  رگید  ناملـسم  یاـھتلم  هب  تبـسن  اـم 

یارب اجنیا  رد  دـنھاوخیم  دـناهداتفا و  هار  اکیرما  همھ  لوارقشیپ  نوزفازور و  تردـق  ناگنـشت  نادـنموزرآ و  سراف ، جـیلخ  یهقطنم  رد  زورما  میـشاب . تواـفتیب  ناناملـسم 

یمالسا زکرم  کی  سراف ، جیلخ  نیا  تسا . مالسا  هاگیاپ  اجنیا  تسین . ییاج  اکیرما  بانذا  اکیرما و  یارب  تسا و  یمالسا  یهقطنم  اجنیا  دننک . تسرد  اپ  یاج  ناشدوخ 

. دشابیم یمالسا  یاھتلم  هب  قلعتم  نآ  یاھتورث  تسا و 

ناتسدرک  / ٢١/١٣۶٩/٠۶ ناتسا  نارھت و  دھشم و  نازابناج  دھاش و  زاتمم  نادنزرف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رـصانع نیرتراکادـف  نیرتزیزع و  راـگدای  هک  یناـناوجون  ناـناوج و  ادھـش و  مظعم  یاـھهداوناخ  هب  اـصوصخم  امـش ، یهمھ  هب  منکیم و  رکـشت  نارھاوخ  ناردارب و  یهمھ  زا 

، دننکیم تیلوئـسم  ساسحا  بالقنا  روشک و  لئاسم  لابق  رد  هک  ییاھرـشق  یهمھ  هب  اھنآ و  یاھهداوناخ  زیزع و  نازابناج  هب  نینچمھ  و  دنتـسھ ، ام  روشک  هعماج و 

. میوگیم دماشوخ 

ناتسدرک  / ٢١/١٣۶٩/٠۶ ناتسا  نارھت و  دھشم و  نازابناج  دھاش و  زاتمم  نادنزرف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

اعقاو هک  یناسک  مدرم ، داحآ  نادنمشوھ ، هعماج ، یالقع  دیامن . راداو  ییارآفص  هب  ار  اھنآ  دنک و  لوغشم  مھ  لباقم  رد  یلخاد و  لئاسم  هب  ار  مدرم  دھاوخیم  نمشد 

. دنرادنرب یمدق  نمشد  یهتساوخ  تھج  رد  هک  دنشاب  بظاوم  تدشهب  دیاب  دننکیم ، تیلوئسم  ساسحا 

مدرم  / ١٣۶٩/٠٧/١١ فلتخم  راشقا  ناگدازآ و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ار ام  یهمھ  دنک و  نیقلت  ام  یهمھ  هب  اش هللا  نا  ار  هار  نیا  رد  تریصب  حیحـص و  هار  هکنیا  یارب  دنھاوخب ، کمک  لاعتم  یادخ  زا  زیزع  نارھاوخ  ناردارب و  یهمھ  لاحرھهب ،

هدرک یطخت  بالقنا  زا  هک  دنادب  دنکب ، یطخت  فلخت و  یسک  رگا  تسا و  بجاو  همھ  رب  تدحو ، ظفح  یمالسا و  ماظن  بالقنا و  یوربآ  تیثیح و  ظفح  زورما ، دیامن . تیادھ 

. دوب دھاوخن  لمحت  لباق  دننکیم ، تیلوئسم  ساسحا  هک  یناسک  روشرپ و  ناناوج  نیا  مدرم و  یارب  انئمطم  و 

مدرم  / ١٣۶٩/٠٧/١١ فلتخم  راشقا  ناگدازآ و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

سلاجم ناگدنیامن  نیب  رد  ام ، ناگدنیامن  تسین . یکـش  نیا  رد  دننکیم ؛ هفیظو  ساسحا  اعطق  دنتـسھ ، تمدخ  لوغـشم  مرتحم  سلجم  نیا  رد  هک  یناسک  رثکا  زورما 

ریغ هن  یمالـسا و  یاـھروشک  رد  هن  تسا  مھ  لـثم  ـالاح  رگید  شاهمھ  هک  یقرـش  یاـھروشک  رد  هـن  یبرغ و  یاـھروشک  رد  هـن  اـج ، چـیھ  دـینادب  دـناهنومن . اـیند  یلم 

. دنتـسین یمالـسا  یاروش  ناشلامیظع  سلجم  نیا  رد  ام  ناگدـنیامن  صولخ  یـسانشتیلوئسم و  ندوب و  یمدرم  یکاپ و  افـص و  هب  اھـسلجم ، ناگدـنیامن  یمالـسا ،

هب هجوتیب  ینابـصع و  لھاج ، مدآ  رفن  راھچ  دـنکن  دـننک . ظفح  نارگید  زا  شیپ  ار  نیا  ناشدوخ  دـیاب  اـھتنم  دنتـسھ ، بوخ  یلیخ  اـھنیا  تسین . اـھنیا  لـثم  سکچـیھ 

. دنربب لاوس  ریز  ار  یرھطم  کاپ و  یهعومجم  دننکب و  یتکرح  تیلوئسم ،

ناتسچولب  / ١٣۶٩/٠٧/٢٩ تنس  لھا  زکارم  املع و  اب  طابترا  رد  هیقف  یلو  هدنیامن  باصتنا 

، منکیمن شوـمارف  هقطنم  نآ  رد  تماـقا  نارود  رد  ار  ناـنآ  یاـھتبحم  اھتیمیمـص و  یهرطاـخ  هک  ناتـسچولب  فیرـش  مدرم  هـب  تبـسن  تیلوئـسم  ساـسحا  اـب  بناـجنیا ،

« تیلوئسم ساسحا   » 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 51هاگياپ  هحفص 4 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2331
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2333
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2342
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2344
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2354
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2354
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2363
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2363
http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=446
http://farsi.khamenei.ir


زکارم هیملع و  یاھهزوح  مرتحم و  یاملع  اب  طابترا  رد  دوخ  یهدـنیامن  ناونع  هب  دـیرادروخرب ، زیزع  تلم  هب  تمدـخ  دـھعت و  لضف و  قباوس  زا  دـمحب هللا  هک  ار  یلاـعبانج 

کمک و هنیمز و  نیا  رد  لوئسم  یاھداھن  نتخاس  گنھامھ  یغیلبت و  یگنھرف و  یاھتیلاعف  تیادھ  هب  اش هللا  نا  ات  میامنیم ، نییعت  هقطنم  تنس  لھا  یغیلبت  ینید و 

تماد  ) یدابع یاقآ  نیملسملا  مالـسالا و  هجح  بانج  بناجنیا  یهدنیامن  دییامن . مادقا  تسا ، مالـسا  یالاو  فراعم  غیلبت  نانآ  تیلوئـسم  هک  یزکارم  هب  تبـسن  تراظن 

. دنشابیم یراکمھ  هب  فظوم  یماظن ، یتلود و  طبریذ  یاھهاگتسد  دومن و  دنھاوخ  کمک  روکذم  تامدخ  ماجنا  رد  ار  یلاعبانج  هتاضافا ،)

ناگدازآ  / ١٣۶٩/٠٨/٠٢ ادھش و  یاھهداوناخ  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یمالـسا و بالقنا  هک  دنک  روصت  یـسک  رگا  نادجو . ای  درادن و  مشچ  ای  دنک ، راکنا  یـسک  رگا  میاهدومیپ . ار  راوشد  هار  نیا  زا  یرایـسب  لحارم  الاح ، ات  بالقنا  لوا  زور  زا  ام 

، نامـسآ نیا  ریز  رد  زورما  میتفر . شیپ  یلیخ  ام  فاصنا . نادـجو و  بلق و  ظاحل  زا  ای  تسا ، روک  یھاگآ  ظاحل  زا  اـی  هدرکن ، ادـیپ  قیفوت  دوخ  فادـھا  رد  یمالـسا ، یروھمج 

ینعی دراد  رارق  تیمھا  لوا  یهجرد  رد  اھناسنا  یارب  هک  یزیچ  نآ  یناـسنا  یاھـشزرا  هب  ندیـشخب  شزرا  ظاـحل  زا  هک  دـینک  ادـیپ  دـیناوتیمن  امـش  ار  یتلم  تلود و  چـیھ 

، نتفر هار  دوخ  یهدارا  تحلصم و  قبط  ندرکن ، تکرح  نآ  نیا و  یهراشا  هب  ندوبن ، اھتلود  اھتردق و  روخیرسوت  ندوبن ، لیلذ  ندوبن ، ریسا  لالقتـسا ، یدنلبرـس ، یگدازآ ،

یروھمج یاھیزوریپ  زا  همـشچ  کی  نیا ، دـشاب . یمالـسا  یروھمج  ناریا و  تلود  تلم و  لثم  نآ ، داحآ  نتـشاد  تردـق  یھاـگآ و  تکرح و  نتـشاد و  تیلوئـسم  ساـسحا 

. دراد دوجو  یدایز  یاھیزوریپ  مھزاب  هتبلا  تسا و  یمالسا 

ناگدازآ  / ١٣۶٩/٠٨/٠٢ ادھش و  یاھهداوناخ  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

دیاب نیطـسلف  یهیـضق  هب  تبـسن  دنتـسھ ، هک  ایند  یاـجرھ  رد  ملاـع  نیملـسم  ماـمت  تسین ؛ نیطـسلف  یاـھهیاسمھ  اـھبرع و  هب  قلعتم  طـقف  نیطـسلف ، یهلاـسم 

اکیرما و تسد  رد  ناشتسد  هک  یھاوخیدازآ  نایعدم  هن  دنگنجیم  یتسینویھـص  بصاغ  تموکح  اب  اعقاو  جراخ ، زا  ای  لخاد و  رد  هک  یناسک  دننک . تیلوئـسم  ساسحا 

دیاب تسا ، نکمم  زورما  هک  یروطرھ  دـنوشب . کمک  تاغیلبت  حالـس و  لوپ و  اـب  رگید ، ناملـسم  یاـھتلود  اـھتلم و  اـم و  تلود  تلم و  فرط  زا  دـیاب  تسا  مالـسا  نانمـشد 

شییاناوت یلیلد  رھ  هب  ای  دنتسین ، هیاسمھ  ای  هک  ینارگید  و  مینکب ، نارگلاغـشا  اب  ییورایور  یهزرابم  ات  میتسین ، هیاسمھ  نیطـسلف  اب  نامدوخ  نوچ  ام  دنوشب . کمک 

دھاوخن لح  نیطـسلف  یهلاسم  دریگن ، ماجنا  هفیظو  نیا  ات  تسا . ناناملـسم  یهمھ  یارب  یمتح  یعرـش و  یهفیظو  کی  نیا ، دـننک . زیھجت  ار  نازراـبم  دـیاب  دـنرادن ، ار 

. دروخ دنھاوخ  تسکش  ناشنانابیتشپ  اھتسینویھص و  اعطق  دریگب ، ماجنا  رگا  و  دش .

نیطسلف  / ١٣۶٩/٠٩/١٣ یمالسا  سنارفنک  نیلوا  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

، هیضق نیا  هب  تبـسن  لماک  یهفیظو  ساسحا  اب  دیاب  دنراد ، یتسد  کدنا  تاغیلبت ، رد  هک  یناسک  نادنمرنھ و  ناگدنـسیون و  نارکفنشور و  یهمھ  ملاع ، راطقا  مامت  رد 

و مولظم ، ار  اھنآ  یهرھچ  ات  دـناهدرک ، تسرد  ملیف  اھرازھ  هکلب  اھدـص و  ییامنمولظم ، یارب  اـیند ، رـساترس  رد  اـھیدوھی  مود ، یناـھج  گـنج  زا  دـعب  دـننکب . فیلکت  یادا 

، دوشیم نیطـسلف  تلم  هب  زورما  هک  یملظ  میراد ، عالطا  ام  هک  اجنآ  ات  دـھدب . ناشن  رگمتـس  یعقاو  ریغ  ای  یعقاو  تروص  هب  دـندوب  لباقم  اھنآ  اب  هک  یناـسک  یهرھچ 

اھملیف دـیاب  دوشب . نایب  تسرد  یتسیاب  نیا ، تسین . علطم  ملظ  نیا  زا  اـیند ، یمومع  راـکفا  هنافـساتم  هک  یلاـح  رد  تسا ؛ هدـشن  تلم  کـی  یهعومجم  هب  تقوچـیھ 

. درذگیم هچ  هک  دننادب  ایند  یمومع  راکفا  یهمھ  ات  دریگب  ماجنا  یرنھ  یاھراک  دیاب  دوشب ، هتخاس 

نایوجشناد  / ١٣۶٩/٠٩/٢٨ بالط و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ار شدوخ  دنک و  تیلوئسم  ساسحا  بالقنا  لئاسم  هب  تبـسن  هشیمھ  یتسیاب  ناوج  رـشق  نیا  هک  تسا  نیا  دشاب ، هجوت  دروم  دیاب  ام  هاگـشناد  رد  هک  یرگید  یهتکن 

وا یهفیظو  دشاب ؟ هتشاد  بالقنا  دربشیپ  رد  دناوتیم  یشقن  هچ  وا  دھاوخیم ؟ هچ  وا  زا  دنکیم ؟ الما  وا  هب  ار  یفیلکت  هچ  زورما  بالقنا ، دنادن . رانکرب  بالقنا  لئاسم  زا 

رد دنک . کمک  نانآ  ندش  داوساب  یھاگآ و  دشر و  هب  دوشن و  ادج  دنرـضاح  بالقنا  یاھهنحـص  رد  هشیمھ  دمحب هللا  هک  ام  مدرم  میظع  لیخ  زا  دیاب  ناوج  رـشق  تسیچ ؟

هتـشاد رگنـشور  تاطابترا  شناتـسود ، اب  دوخ و  یهداوناخ  یاضعا  اب  دیاب  وجـشناد  دـشابن . روصحم  هاگـشناد  طیحم  رد  وجـشناد  دـشاب و  زاب  مدرم  یور  هب  دـیاب  هاگـشناد 

. دشاب میھس  هعماج  لئاسم  روشک و  لئاسم  رد  دشاب و 

اھھاگشناد  / ١٣۶٩/١٠/٠۴ یاسور  زا  نت  دنچ  یلاع و  شزومآ  گنھرف و  ترازو  نالوئسم  ریزو و  رادید  رد  تانایب 

دینیبیم امش  دننیبیم . ار  ناشیا  یگنھرف  بالقنا  یلاع  یاروش  رد  نیعم  رتکد  یاقآ  دب  ال  دنتسھ . مامتھا  یاراد  هیضق  نیا  هب  تبسن  یمشاھ ، یاقآ  هک  منئمطم  نم 

هیضق نیا  هب  تبسن  اعقاو  ناشیا  الاح  تسین . میدیشکیم ، اروش  یهسلج  هب  رارصا  هب  ار  ناشیا  رابکی  هام  دنچرھ  تقو ، نآ  رد  ام  هک  یییمـشاھ  یاقآ  نآ  ناشیا ، هک 

سلجم هب  ناـشیا و  هب  دـشاب ، مزـال  هچرھ  هک  مرادـن  یفرح  مـھ  نـم  دوـشب . هـتفگ  مـھ  اـجنآ  هـک  تـسا  بوـخ  ردـقچ  دـنکیم . تیلوئـسم  ساـسحا  دزرویم و  ماـمتھا 

نیا دیاب  هک  مھدب  روتسد  مناوتیمن  نم  ینعی  دباتیمنرب . ار  نم  روتـسد  اھنآ  تاناکما  هک  منادیم  اھتنم  میوگب ؛ هجدوب  همانرب و  نویـسیمک  یلاع و  شزومآ  نویـسیمک 

نویـسیمک نآ و  نوگانوگ  یاھنویـسیمک  تلود و  نوچ  تفرگ ؛ دـھاوخ  ماجنا  ییهدشنهبـساحم  راک  دـننکب ، لمع  ار  روتـسد  نیا  اـھنآ  رگا  هک  مراد  نیقی  اریز  دـینکب ؛ ار  راـک 

. دنکب رارقرب  نزاوت  هک  تسا  نیمھ  یارب  هجدوب  همانرب و 

مق  / ١٣۶٩/١١/٠۴ یهیملع  یهزوح  یالضف  بالط و  ناگدنیامن  عمجم  رادید  رد  تانایب 

جیلخ لئاسم  دیآیم ، شیپ  ناربکتسم  نانمشد و  زا  ترفن  راھظا  دیآیم ، شیپ  اکیرما  یهلاسم  دنشاب . هدامآ  رضاح و  دیاب  بالط  تسھ ؛ بالقنا  یارب  ینوگانوگ  ثداوح 

. تسیچ دنیبب  دنک ، راسفتـسا  ار  تیلوئـسم  نآ  دراد و  یتیلوئـسم  دنک  ساسحا  هک  دشاب  یـسک  لوا  هبلط  دیآیم ؛ شیپ  یرگید  نوگانوگ  لئاسم  دـیآیم ، شیپ  سراف 

. دزاسیم یگبلط  اب  اھنیا  دشاب . شدوخ  تیلوئسم  یاج  رد  دش ، صخشم  شتیلوئسم  هک  یماگنھ 

شترا  / ١٣۶٩/١١/١٩ ییاوھ  یورین  لنسرپ  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هاگـشیپ رد  نآ  زا  رتالاب  مدرم و  مشچ  رد  امـش  شزرا  فرـش و  زور  هب  زور  تفر . دـیھاوخ  شیپ  زور  هب  زور  دـیھدن . تسد  زا  تاظحل ، زا  ییهظحل  رد  ار  تیلوئـسم  ساسحا 

. تسا نآ  دنموزرآ  قاتشم و  ناسنا ، کی  هک  تسا  یزیچ  نامھ  نیا  دش و  دھاوخ  رتدایز  یھلا ،

یربھر  / ١٣۶٩/١٢/٠١ ناگربخ  سلجم  یهرود  نیمود  هب  مایپ 

لزان لد  ناـج و  هب  یھلا ، تمحر  لـالز  نوچ  هک  هرـس ) سدـق   ) ینیمخ ماـما  ترـضح  یهناـمیکح  تاداـشرا  هیـسدق و  ساـفنا  زا  هک  دراد  ار  گرزب  دوبمک  نیا  یلعف  سلجم 

رـصعیلو تالـضفت  زا  دادمتـسا  و  الع ) لج و   ) دنوادخ هب  لکوت  زا  سپ  ار  نامرح  نیا  تسا . مورحم  تخورفایم ، ماع  صاخ و  لفحم  رد  ار  تفرعم  تیادھ و  غورف  دـشیم و 

نوچ یـساسح  تمظعاب و  زکرم  صوصخب  ماظن ، نیلوئـسم  داحآ  یهمھ  یوس  زا  نوزفازور  تدـھاجم  شالت و  فعاضم و  تیلوئـسم  ساسحا  اب  دـیاب  هجرف ،) لـجع هللا  )

. درک ناربج  تسا ، نکمم  هک  اجنآ  ات  ناگربخ ، مرتحم  سلجم 

هعمجزامن  / ١٣٧٠/٠١/١۶ یاھهبطخ  رد  تانایب 

دننک و هدافتـسا  تصرف  زا  هک  درک  قیوشت  ار  اھتـسینویھص  تلفغ ، نیا  دنک و  تلفغ  نیطـسلف  ثداوح  زا  یکدـنا  مالـسا  یایند  هک  دـش  بجوم  سراف  جـیلخ  ریخا  ثداوح 

« تیلوئسم ساسحا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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سدقم نیمزرس  تمس  هب  فلتخم  یاھروشک  زا  نیطسلف و  زا  ییاھهبیرغ  ناگناگیب  ابرغ و  ترجاھم  لیـس  هک  دش  ثعاب  الوا  دنیامن . رتشیب  نیطـسلف  مدرم  رب  ار  راشف 

. دندرکیمن یاهفیظو  ساسحا  چیھ  دیاش  اھتلود  زا  یرایسب  دندشیمن ، مھ  لفاغ  هچرگا  دندش ؛ لفاغ  یمالسا  یاھتلم  اھتلود و  دوشب . ریزارـس  نیطـسلف  یمالـسا  و 

هب ریخا  لاس  هس  نیا  رد  ار  ینیطـسلف  یهضافتنا  هک  یناسک  نیا  ناشهناخ ، رد  بیرغ  مولظم  ناناملـسم  نیا  قداص ، صلخم و  نازرابم  نیا  ایناث  تسا . نیا  گرزب  یـالب 

. دوشن دراو  یمالسا  یهعماج  رکیپ  هب  یتبرض  مولظم ، ناناملسم  نیا  رب  راشف  هار  زا  هک  تسین  یزور  بش و  دنتفرگ . رارق  اھراشف  نیرتتخس  ریز  دندروآ ، دوجو 

ناملعم  / ١٣٧٠/٠٢/١١ نارگراک و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

دـنکیم و هک  دـنکب  راک  دروآیم ، اجب  ار  یباوث  هکنیا  ساسحا  اب  و  تیقـالخ ، راـکتبا و  اـب  تیلوئـسم ، ساـسحا  اـب  راـک ، نادـجو  اـب  دوجو ، یهمھ  اـب  یناریا  رگراـک  رگا  زورما 

تـساھتردق هب  یگتـسباو  مدع  شیانعم  هک  یبرغ ،» هن  یقرـش و  هن   » فدـھ ینعی  میدرک  مالعا  لوا  زا  هک  یفدـھ  نآ  هب  ام  دـھدب ، رارق  دوخ  تلم  رایتخا  رد  ار  نآ  یهجیتن 

. دش دھاوخن  روطنیا  الا  و  دیسر ؛ میھاوخ 

ناملعم  / ١٣٧٠/٠٢/١١ نارگراک و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

فرح یرنھ  یاھبلاق  رد  طلغ ! دـننکیم ، ارجا  طلغ ! دنـسیونیم ، دوشب . انـشآ  یمالـسا  رکفت  قاـمعا  اـب  دـھاوخیم  یک  اـم ، یرنھ  یمـسر  هاگتـسد  نیا  منادیمن  نم 

ساسحا یارب  هک  ملعم  امـش  دـینکیم ، راک  نسح  تین  اـب  نادـجو و  اـب  بوخ و  هک  رگراـک  امـش  دـیوگیم ، مالـسا  تسین . روطنیا  مالـسا  قطنم  ارچ !؟ طـلغ ! دـننزیم ،

راگدرورپ شیپ  رد  یاهنـسح  هریخذ و  ناتراک ، تعاس  کیرھ  دـینکیم ، راک  هعماج  یاھھرگ  ندوشگ  هعماـج و  دربشیپ  یارب  هک  دـنمراک  امـش  دـیھدیم ، سرد  تیلوئـسم 

. دنکیمن ادیپ  تلاسک  یگتسخ و  رگید  یراک ، نینچ  زا  ناسنا  دربیم . ولج  تعاس  کی  ار  تلم  نیا  ناتراک ، تعاس  کیرھ  تسا ؛

ناملعم  / ١٣٧٠/٠٢/١١ نارگراک و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

اب هیحور و  نیا  اب  دننک و  راک  بوخ  دراد ، زاین  اھنآ  سرد  تعاس  کیرھ  هب  بالقنا ، نیا  تلم و  روشک و  هکنیا  ساسحا  اب  تیمیمـص ، یور  زا  یزوسلد ، یور  زا  دیاب  ناملعم 

هرھم چیپ و  رھ  اھنآ ، شکچ  یهبرـض  رھ  هکنیا  هب  هجوت  اب  راکتبا ، تیقالخ و  حور  یریگراکب  اب  تیلوئـسم ، ساسحا  اب  راک ، نادجو  اب  دیاب  نارگراک  دنھدب . سرد  نادجو  نیا 

. دننک راک  تسا ، ناریا  بالقنا و  هب  یتمدخ  رابکتسا و  رکیپ  رب  ییهبرض  اھنآ ، بوخ  زیمت و  راک  رھ  اھنآ ، ندرک  صرق 

ماظن  / ٢٣/١٣٧٠/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

دیاب هک  تسا  نآرق  روتـسد  یلو  مراد ؛ جایتحا  تحیـصن  هظعوم و  هب  نارگید  زا  شیب  نم  دوخ  منکب . هظعوم  تحیـصن و  یـسک  هب  مھاوخب  هک  متـسھ  نآ  زا  رتکچوک  هدـنب 

رکف ار  یبلاطم  هفیظو ، ساسحا  ردق  هب  دراد . مزال  مدهبمد  رکذت  تسا و  راکشومارف  شکرـس و  ناسنا ، سفن  مینک . هیـصوت  قح  هار  رد  یرادیاپ  ربص و  قح و  هب  ار  رگیدکی 

. متسھ بلاطم  نیمھ  هب  بطاخم  مھ  نم  دوخ  منکب ؛ ضرع  دیاب  هک  منکیم 

یهثداح کی  هعماج ، لئاسم  یناھج و  یخیرات و  لئاسم  سایقم  رد  دحا  گنج  هچرگا  تسا . دحا  گنج  هب  طوبرم  هک  مھدیم  رارق  هکرابم  یهیآ  نیمھ  زا  ار  بلطم  عورش 

یادـخ هک  تسا  نیا  مھ  بلطم  یهصالخ  تسا . هشیمھ  هب  قلعتم  تسا و  یگرزب  سرد  داد ، ام  هب  دـحا  گنج  باـب  رد  نآرق  هک  یـسرد  اـما  تسا ، کـچوک  تدـمهاتوک و 

ادیپ ققحت  کمک  یهدعو  هدعو .» مکقدص هللا  دقل  و  « ؛ دوشیم یلمع  دـحا  گنج  رد  هدـعو  نیا  و  درک ، میھاوخ  کمک  ار  امـش  ام  هک  دـنکیم  هدـعو  ناناملـسم  هب  لاعتم 

. دیدرگ عورش  امش  دوخ  یهلیسو  هب  لکشم  هکنیا  ات  دش ؛ ینیشنبقع  هب  روبجم  نمشد  دیدش و  زوریپ  امش  درک و 

هب لیم  دش و  ادیپ  لکشم  هکیتقو  دیزوریپ . امش  دیاهداتـسیا ، یتقو  ات  مکناکم .» یف  متبث  ام  نیبلاغ  لازن  اناف ال  ناکملا  اذھ  اوحربت  ال  : » دوب هدومرف  ربمایپ  تایاور ، قبط 

اذا یتـح  : » دـش سکعب  هیـضق  دـمآ ، قیاـف  ینید  ینورد و  نادـجو  هفیظو و  ساـسحا  رب  یوـیند ، ماـطح  رب  بلاـکت  رد  یمـشچمھومشچ  هـفیظو و  زا  تـلفغ  اـیند و  لاـم 

دیشاب و دندوب  هتفگ  امش  هب  هک  ییاجنآ  دیدرک و  کرت  ار  ناتتسپ  متیـصع ؛» و  ، » دیتخادرپ ناتدوخ  نایم  یریگرد  هب  رمالا ؛» یف  متعزانت  و  ، » دیدش تسـس  لوا  متلـشف ؛»

؛ تسا نوناق  کی  نیا ، مھـسفناب .» ام  اوریغی  یتح  موق  یلع  اھمعنا  همعن  اریغم  کی  مل  ناب هللا  کلذ  . » دش سکعب  هیـضق  هجیتن  رد  دـیدرک ؛ اھر  ار  لحم  دـیھدب ، ینابھگن 

. یخیرات یعیبط و  رگید  نیناوق  لثم  هبذاج ، نوناق  لثم 

(ع)  / ١٣٧٠/٠٧/٠۴ تیبلھا یناھج  عمجم  یلاع  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

تیب لھا  هب  ار  ناشدوخ  اھنیا  دنرادن ؛ یراک  تیب  لھا  هب  نایعیش  دنیوگب  دنھاوخیم  الصا  تسا . تیب  لھا  زا  هعیـش  ندرک  ادج  دراد ، دوجو  زورما  هک  ییاھهئطوت  زا  یکی 

اکسمت هیرـشع  ینثا  هفحت  هتیمـس  : » دیوگیم هدرک و  یراذگمسا  رـشعانثا  یهمئا  مان  هب  ار  باتک  نیا  فلوم ، تسا . نیمھ  هیرـشعانثا » هفحت   » یاوتحم دناهدنابـسچ !

راکورـس اھنیا  اب  ام  دـیوگیم  یلو  دروآیم ؛ مسا  هجرف ) یلاعت  لـجع هللا   ) یدـھم ترـضح  اـت  مالـسلاهیلع )  ) نینموملا ریما  زا  ناراوگرزب  یهمھ  زا  رـشع .» ینثا  همئـالاب 

دننکیم و رکذ  هعیـش  یاھفرح  ناونع  هب  ار  تیب  لھا  یاھفرح  دناهدنابـسچ ! اھنیا  هب  ار  ناشدوخ  هک  میراد  راکورـس  هعیـش  نیا  اب  ام  دنتـسھ  ام  یهمئا  هک  اھنیا  میرادن 

! دننکیم در  سپس 

لوط رد  تسا . هدش  راک  یلیخ  افاصنا  تیلوئسم ، ساسحا  صالخا و  نامھ  ساسا  رب  یعیـش ، طیحم  رد  دنکیم . باجیا  یعیـش  طیحم  رد  ار  زکرمتم  راک  اھنیا ، یهمھ 

هداد و تکرب  تیمولظم ، نامھ  رطاخ  هب  مھ  لاعتم  یادـخ  دنتـشون ؛ ییاھباتک  تیمولظم  اـب  دنتـسشن و  نارگید  نارگید و  اـھ و  رون هللا» یـضاق   » لـیبق زا  ییاـملع  خـیرات ،

. تساھنیا زا  رتیوق  یلیخ  ام  یهنیجنگ  نکیل  تسا ؛ هدش  رشتنم 

ناملسم  / ١٣٧٠/٠٧/٢٨ ناگدنسیون  عمجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

دوخ هب  هتسباو  مھ  ناشیاھیلیخ  هک  ملیف  یاھهدننکهیھت  نیا  رد  رتشیب  ار  لاکـشا  نم  ینویزیولت ، یاھملیف  نیا  رد  تفرگ . راک  هب  ار  بوخ  نادنمرنھ  اھهشیپرنھ و  دیاب 

. دنراد تیلوئسم  رتمک  اھنادرگراک  یتح  منادیم ؛ دننکیمن  ساسحا  تیلوئسم  دنتسھ و  نویزیولت  ویدار و 

(ع)  / ١٣٧٠/٠٩/١١ قداص رفعج  ماما  لقتسم ٨٣  پیت  نویناحور  رادید  رد  تانایب 

، دـندرکیم تیلاعف  هک  یناناوج  دادـعت  نآ  زا  ار  صالخا  نامیا و  میتساوخیم  اـم  اـعقاو  رگا  ینعی  میتشادیمن . گـنج  نیا  رد  زیچچـیھ  دـبعت ، داـقتعا و  صـالخا و  نودـب  اـم 

صالخا اب  اعقاو  اھنیا  هک  دـندوب  اھیـشترا  زا  یـضعب  یجیـسب و  یھاپـس و  ناـناوج  دادـعت  کـی  درکیمن . یراـک  چـیھ  اـھنیا  لاـثما  اـھهجرد و  اـھرتیت و  اھمـسا و  میریگب ،

میظع ددع  یهعومجم  زا  ار  نامیا  رـصنع  نامھ  هفیظو و  ساسحا  نیا  ام  رگا  دندیگنجیم . دـندرکیم و  هفیظو  ساسحا  تساوخیم ، ناشلد  اعقاو  ینعی  دـندیگنجیم ؛

راک چیھ  دنامیمن و  یقاب  زیچچـیھ  میریگب ، میتشاد  هھبج  تشپ  ای  گنج  یهنحـص  رد  حلـسم  یورین  رفن  رازھدـصدنچ  نویلیم و  کی  یھاگ  الثم  هک  نامحلـسم  یاھورین 

. میراد هگن  دیاب  ار  نیا  دننکب ؛ دنتسناوتیمن 

رھشوب  / ١٣٧٠/١٠/١٢ ناتسا  نالوئسم  ناریدم و  رادید  رد  تانایب 

یاھهاگتـسد رد  لـغاش  ناردارب  میراد . یتیلوئـسم  اـم  زا  مادـکرھ  دوارتـن ؟ اـم  یوـس  زا  مدرک ، ضرع  هک  ییاـھتنمیب  یرگناریو  نآ  هک  میراد  یتیلوئـسم  هچ  لـخاد  رد  اـم 

هب یراـک  یارجا  هک  یناـسک  ـالک  و  حلـسم ، یاـھورین  هیئاـضق ، یهوـق  هیرجم ، یهوـق  ینعی  دـنراد ؛ ارجا  هک  ییاھهاگتـسد  تسین ؛ هیرجم  یهوـق  طـقف  نم  روـظنم  ییارجا 

مھ مکیلھا ؛» مکـسفنا و  اوـق  « ؛ میوـگیمن مھ  ار  ناـتدوخ  طـقف  دنـشاب . تیلوئـسم  ساـسحا  یاراد  رایـشوھ و  رادـیب و  ناـشدوخ ، تسپ  رـس  دـیاب  تساـھنآ  یهدـھع 

« تیلوئسم ساسحا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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. دیراد هگن  مھ  ار  ناتیاھتسد  ریز  دیراد ، هگن  مھ  ار  ناتدوخ  ناتیاھتسدریز . مھ  ناتدوخ ،

شرورپ  / ١٣٧٠/١٠/٢۵ شزومآ و  ترازو  نالوئسم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تیبرت اب  اقیقحت  امیقتـسم و  هثداح ، نیا  تاکرب  رارمتـسا و  اقب و  دھدیم . ناشن  مھ  ییاسآهزجعم  راثآ  دـتفایم و  قافتا  ملاع  زا  ییهطقن  رد  هک  تسا  هثداح  کی  بالقنا 

، دنریگبیپ ار  تھج  نآ  هار و  نآ  دنیامن و  لمع  نآ  هب  دننک و  ظفح  ار  نآ  دـننک و  کرد  ار  بالقنا  مایپ  هک  دنـشاب  یملاع  حـلاص و  یاھناسنا  رگا  دـنکیم . ادـیپ  طابترا  اھناسنا 

تیبرت لوصا  دنوشن ، تیبرت  یحیحص  لکش  هب  اھناسنا  ددنویپیم ، عوقو  هب  یبالقنا  هک  یطیحم  رد  هدرکن  یادخ  رگا  دیسر . دھاوخ  نآ  تاکرب  تسا و  هدنام  هدنز و  بالقنا 

ساسحا مھ  دنـشاب ، زوسلد  مھ  دنـشاب ، هاگآ  مھ  هک  ییاھناسنا  هصالخ ، و  دوشن ، هتخادرپ  یمالـسا  طیحم  رد  یمالـسا  یتیبرت  یاـھیراکهزیر  نآ  هب  دوشب ، عمقوعلق 

. دش دھاوخ  عیاض  داتفا و  دھاوخ  رطخ  هب  مھ  یلوا  ساسا  نآ  انئمطم  دنوشن ، هدنارورپ  دنشاب ، هیحورشوخ  مھ  دنشاب ، نادراک  مھ  دننک ، تیلوئسم 

ناریا  / ١٣٧٠/١١/٢٩ یمالسا  یروھمج  یادص  یعامتجا  هورگ  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

مراد نم  هک  منکیم  ساسحا  دیوگیم ، اقآ  نآ  هک  ییهملک  رھ  منکیم ، شوگ  یھاگ  هک  ار  ریخب » حبص  مالس   » یهمانرب نیا  ینعی  تسا ؛ نم  شود  رب  مھ  امش  یاھراب 

ینعی دراد ؛ دوـجو  نم  نھذ  قـمع  رد  یاهغدـغد  منکیم ، شوـگ  نـم  هـک  ار  امـش  یاـھهمانرب  یهـمھ  دـینادب . امـش  ار  نـیا  مـنکیم ؛ شوـگ  ینارگن  اـب  ینعی  میوـگیم ؛

هن هتبلا  متـسھ ؛ نم  امـش  راک  لوئـسم  ینعی  تسا ؛ نیا  مھ  هیـضق  تقیقح  تسا ؛ نم  اب  فرح  نآ  تیلوئـسم  هک  دـینزیم  ار  یفرح  دـیراد  امـش  هک  منکیم  ساـسحا 

دراد نابایخ  رد  هک  مھ  یماظتنا  یورین  رومام  کی  تسا . روطنیمھ  مھ  ماظن  نیا  یهمھ  هب  تبسن  منکیم ؛ تیلوئـسم  ساسحا  نم  اما  دیتسین ؛ لوئـسم  امـش  هکنیا 

هن نآ  دروم  رد  هک  تسا  ییاھزیچ  نآ  زا  بالقنا  مالـسا و  یاھـشزرا  هب  هجوت  متـسھ . نم  مھ  وا  راک  لوئـسم  هک  منادیم  نوچ  منکیم ؛ هاـگن  ینارگن  اـب  نم  دوریم ، هار 

تکرح لوصا  نیا  فالخرب  و  میوگیم ، مراد  هک  یتھج  نیا  فالخرب  تقوکی  مھ  هدنب  رگا  دیشاب ؛ هتـشاد  یتسیابردور  نم  اب  دیاب  امـش  هن  مراد ، یتسیابردور  امـش  اب  نم 

نیا ای  تسا ، یبوخ  درم  زیزع و  فیرـش ، مدآ  هرخالاب  اقآ  نیا  نوچ  میوگب  مینک و  ضامغا  رگیدـکی  زا  میناوتب  اـم  هک  تسین  یزیچ  نیا  دـییوگب ؛ نم  هب  دـیاب  مھ  امـش  مدرک ،

شتآ یکی  دوشب ؛ هتخپ  یـشآ  الثم  ات  مینکیم  شالت  میراد  همھ  ام  تسا . هیـضق  یلـصا  رـصنع  نآ  رگید  نیا  هن ، مینک ؛ ضامغا  ار  وا  سپ  تسا ، یدـمآراک  مدآ  الثم  مناخ 

یھاتوک هدنب  رابکی  مینک  ضامغا  مھ  رگیدکی  یاھیھاتوک  زا  میناوتیم  ام  اجنیا  رد  دنزیم ؛ مھ  هب  یکی  دـنکیم ، کاپ  ایبول  دوخن و  یکی  دراذـگیم ، مزیھ  یکی  دروآیم ،

یلاخ نوریب  هب  میرادرب و  ار  شآ  هک  دسرب  دح  نیا  هب  دیابن  اھیھاتوک  نیا  رگید  اما  منکیم  تشذگ  هرخالاب  نم  دینکیم ، یھاتوک  امش  رابکی  دیدرک ؛ تشذگ  امـش  مدرک ،

! تفرگ هدیدان  ار  یھاتوک  دح  نیا  ات  دوشیمن  رگید  دش ؛ دھاوخ  ضرغ  ضقن  رگید  هکنیا  مینک ؛

ناریا  / ١٣٧٠/١١/٢٩ یمالسا  یروھمج  یادص  یعامتجا  هورگ  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

ساـسحا دیـشاب و  هتـشاد  هرھلد  دـیراد  قح  تسا ؛ تیلوئـسمرپ  تخـس و  رایـسب  ناـتراک  هک  منکیم  ضرع  اددـجم  نم  دـھدب . قـیفوت  اھامـش  هب  دـنوادخ  هک  هللااـشنا 

؛ دشاب هتـشادن  هغدغد  دیاب  رگید  دشکیم ، مھ  ار  شدوخ  تمحز  تسا و  بوخ  شاهزیگنا  تین و  دنکیم و  تکرح  دراد  تسرد  هار  رد  ناسنا  یتقو  اما  دینکب ؛ تیلوئـسم 

. تساھزیچ یلیخ  یهدننکهیجوت  شدوخ  تمحز ، شالت و  هک  تسا  یروطنیا  هرخالاب 

ناریا  / ١٣٧٠/١٢/١٣ یمالسا  یروھمج  یادص  یمالسا  فراعم  هورگ  هژیو و  هورگ  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

ضرع مھ  رگید  نایاقآ  هب  نم  تسا . نم  تیلوئسم  رطاخ  هب  دعب  کی  زا  منکیم ، تبحـص  مراد  امـش  اب  فراعم  باب  رد  هکنیا  ماهدرک ؛ تبحـص  ویدار  یاھھورگ  یهمھ  اب  نم 

، ماهدیدن زورما  ات  مھ  ار  امش  دوخ  مرادن و  ربخ  امش  راک  زا  ماهتسشن و  اجنیا  رد  هک  هدنب  دوشب ، هتفگ  ات  دیسیونیم  ای  دییوگیم ، ویدار  رد  هک  ییهملک  رھ  امش  هک  مدرک 

اجنآ رد  امـش  هچرھ  مریگب . راـنک  تیلوئـسم  زا  ار  مدوـخ  مناوـتیمن  هک  نم  ملوئـسم ؛ نـم  مـنکیم . ساـسحا  مدوـخ  شود  رب  ار  امـش  فرح  راـب  ینیگنـس  تیلوئـسم و 

هب دسریم ، رظن  هب  تحلـصم  حلاص و  اتقیقح  هک  ار  هچنآ  میوگب و  امـش  هب  ار  متارظن  هک  مفظوم  نیاربانب  مھدب ؛ ادـخ  شیپ  ار  نآ  باوج  دـیاب  ملوئـسم و  هدـنب  دـییوگیم ،

. منک ضرع  امش 

ناریا  / ١٣٧٠/١٢/١٣ یمالسا  یروھمج  یادص  یمالسا  فراعم  هورگ  هژیو و  هورگ  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

نیدـتم نموم و  ناناوج  زا  یھورگ  تسا . هتفرگ  رارق  نید  مالـسا و  رایتخا  رد  هک  تسا  لاس  دـنچ  هزات  هدوبن ؛ اـم  راـیتخا  رد  میدـق  زا  هک  یطاـبترا  یهلیـسو  نیا  ویدار و  نیا 

راک نیا  قوش  یور  زا  دیراد  اما  دیاهدیدن ؛ ار  بھذم  غیلبت  یهرود  مھ  امش  زا  مادکچیھ  دنھدیم . ماجنا  ار  راک  نیا  هفیظو  ساسحا  رس  زا  دنراد  دنتفر و  اجنآ  هب  امـش  لثم 

. دینکیم ار 

نویناحور  / ١٣٧٠/١٢/١۴ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ار یرامنایم  ناملسم  رازھ  اھھد  شوپهمکچ  تشمکی  دش !؟ دنلب  یسک  زا  ییادص  ایند  رد  رگم  تسانتعایب ! یعقاو  یانعم  هب  رـشب  قوقح  هب  تبـسن  ایند  زورما  ردقچ 

رد هدرک ؛ رارف  درادرب ، ار  شدوخ  ناج  هتسناوت  سکرھ  دندرک ؛ تراغ  ار  ناشلاوما  دنتشک ؛ ار  ناشنادرم  نانز و  اھهچب و  دندرک ؛ نوریب  ناشدوخ  یهناخ  زا  عضو  نیرتعیجف  اب 

هن دنکیم ، یتیلوئسم  ساسحا  یناھج  خرس  بیلص  هن  دشکیم ، یدایرف  رشب  قوقح  یهتیمک  هن  دنزیم ، یفرح  للم  نامزاس  هن  تسین ؛ یـسک  هب  یـسک  مھ  ایند 

میھافم مالسا و  اب  ار  ایند  ینمشد  نیا ، دنتسین ! ناسنا  اھنیا  هناک  دننزیم ؛ یفرح  هریغ  حلص و  زا  عافد  رشب و  قوقح  زا  عافد  یغورد  یاھهسسوم  اھـسنارفنک و  نیا 

تاریبعت هنوگنیا  رـشب و  قوقح  یهراب  رد  هک  هچنآ  دـنیانتعایب و  ماـمتھایب و  ناـسنا  هب  تبـسن  ردـقچ  هک  دـھدیم  ناـشن  نیا  دـھدیم ؛ ناـشن  یمالـسا  یاھـشزرا  و 

. دنیامن جراخ  هنحص  زا  ار  یمدرم  دننک و  فیعضت  ار  یتلود  دننک ؛ گرزب  ار  یسک  دنبوکب ؛ ییاج  رد  ار  یسک  هکنیا  یارب  تسا ؛ یسایس  یاهبرح  دنیوگیم ،

یوضر  / ١٣٧١/٠١/١۵ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

ناسنا تفرعماـب ، ناـسنا  هاوخریخ ، ناـسنا  دوش . هزیکاـپ  وا  رکف  لد و  هک  تسا  نیا  رـشب  لاـمک  تسا . یرگید  زیچ  رـشب ، لاـمک  تسین . رـشب  لاـمک  یداـم ، یاھتفرـشیپ 

یـسک هب  یملظ  وا  زا  دریگیم . ماجنا  ادـخ  یاضر  قبط  وا ، ینھذ  تاروطخ  تارطاخ و  یتح  رادرک و  راتفگ ، تاکرح ، لـمع ، هک  تسا  یناـسنا  تسرپادـخ ، سانـشادخ و 

هب دـنھاوخیم  ار  یناسنا  نینچ  ایبنا ، دـنکیم . تیلوئـسم  فیلکت و  ساسحا  اھنآ ، قوقح  رگید و  یاھناسنا  لباقم  رد  تسا و  ناـبرھم  عونمھ ، هب  تبـسن  دـسریمن ؛

نآ یـسک و  هب  یـسک  نآ ، رد  هک  تسا  یاهعماج  ملاس ؛ حیحـص و  فطاوع  تاساسحا و  اب  تسا  یاهعماج  یناسنا ؛ لد  اب  تسا  یاهعماج  یھلا ، یاهعماج  دـنروآ . دوجو 

شداحآ هک  تسا  یاهعماج  دریگیم ؛ ماجنا  دنکیم » هذخاوم  دـنیبیم و  ادـخ   » هک ساسحا  نیا  اب  یراک  رھ  نآ ، رد  هک  تسا  یاهعماج  دـنکن ؛ ملظ  رگید  عماوج  هب  هعماج 

نینچ دریگیم . ماـجنا  وا  یاـقل  ناتـسآ  هب  ندیـسر  یارب  ادـخ و  یارب  راـک  دنتـسین و  یتسرپدوخ  یھاوخدوخ و  رد  قرغ  دنتـسین ؛ تیداـم  رد  قرغ  دنتـسین ؛ تلفغ  راـچد 

. تسا قفوم  لامک ، هب  لین  رد  دنک ، یگدنز  هعماج  نیا  رد  هک  یناسنا  تسا و  لماک  یاهعماج 

ساـسحا یاراد  دـنتورم ، محر و  یاراد  دـننکیم ، لـمع  دنـشیدنایم و  تـسرد  شمدرم  اـھناسنا و  هـک  یاهعماـج  رگا  دـنروآ . دوـجو  هـب  ار  یاهعماـج  نـینچ  اـت  دـندمآ  اـیبنا 

نآ تردق و  لوپ و  نآ  دنبایب ، یدام  هافر  تردق و  دنھاوخیمن ؛ دوخ  یارب  ار  زیچ  همھ  دنتسین و  هدام  رد  قرغ  دنتیونعم ، ساسحا  یاراد  دنگرزب ، یادخ  شیپ  رد  تیلوئـسم 

مالسا درک . نشور  ایند  رد  ار  تیونعم  ملع و  غارچ  دمآ و  مالسا  مالـسا ، ردص  رد  هک  روطنامھ  دروآیم . دوجو  هب  ریخ  ایند ، یاھناسنا  یهمھ  یارب  یدام ، هافر  تفرـشیپ و 

تیبرت هب  ایند  حطـس  رد  درک و  رقتـسم  اـیند  زا  یمیظع  حطـس  رد  ار  یعاـمتجا  تلادـع  دـندوب ، رادروخرب  تاـیونعم  زا  مالـسا  ردـص  حـتاف  عماوج  هک  هزادـنا  ناـمھ  هب  دـمآ و 

. تخادرپ اھناسنا 

« تیلوئسم ساسحا   » 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 51هاگياپ  هحفص 7 
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یوضر  / ١٣٧١/٠١/١۵ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

تلم ناناوج  دھاوخیم  نمـشد  دناهدامآ . هدننکنییعت و  ناناوج  منکن . اعد  بلق  میمـص  زا  ار  ناناوج  هک  دش  یبش  رتمک  ایحا  یاھبـش  رد  صوصخب  ناضمر  هام  نیا  رد  نم 

نتخادنا بعل و  وھل و  هب  اھنآ  ندرک  مرگرس  اب  اھنآ ؛ زا  ینامیا  قوش  روش و  نتفرگ  اب  اھنآ ؛ زا  تیلوئـسم  ساسحا  نتفرگ  اب  ندرک ؛ دساف  اب  هنوگچ ؟ دریگب . وا  زا  ار  ناریا 

ناـناوج نموم ، ناـناوج  دـیدید . هلاـستشھ  دربـن  یاـھهھبج  رد  امـش  هک  دـتفایم  قاـفتا  ناـمھ  دنـشاب ، نموـم  ملاـس و  تلم ، کـی  ناـناوج  رگا  تاوھـش . ماد  رد  اـھنآ 

هب گنج ، نادـیم  رد  ناناوج  نیا  درک . ادـیپ  ناوتیم  رتمک  ار  نآ  ریظن  لاسنھک ، یاـفرع  رد  هک  دـنداد  ناـشن  دوخ  زا  ییافـص  ناـمیا و  ناـنچ  اـم ، روشرپ  ناـناوج  هساـمحرپ و 

رگا دوبن ؛ نامیا  نیا  رگا  دندوبن ؛ ناناوج  نیا  رگا  دننک . یریگولج  زواجت  زا  دنیامن و  عطق  ار  نمشد  یاپ  دننکشب ، ار  مکحتـسم  یاھدس  دنتـسناوت  نامیا ، نامھ  یهناوتـشپ 

؟! دمآیم هچ  روشک  نیا  رس  رب  تلم و  نیا  رس  رب  دینادیم  دوبن ، قوش  روش و  نیا 

یگنھرف  / ٢١/١٣٧١/٠۵ نارازگراک  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رتدنمهقالع دوخ  تلم  هب  تسا ؛ رتدنمهقالع  دوخ  نیمزرس  هب  همھ  زا  هک  یسک  دتسیایم ؟ شلباقم  رد  یـسک  هچ  دنک . یماظن  یهلمح  یروشک  هب  ینمـشد  یزور  رگا 

، گنج نارود  رد  هک  دیدید  امـش  دنکیم . عافد  دوریم  یـسک  نینچ  تسا . رتدـھعتم  دـنکیم و  یرتشیب  تیلوئـسم  ساسحا  تسا ؛ رتهقالعیب  یویند  فراخز  هب  تسا ؛

هب دـنمهقالع  نھیم ، تشونرـس  هب  دـنمهقالع  یبـالقنا  نموم  رـصنع  ینعی  نیمھ ؛ ینعی  جیـسب  درک . رپ  جیـسب  ار ، اـم  نادـیم  یهدـمع  دـندرک . عاـفد  دـنتفر  یناـسک  هچ 

. دروآرد وناز  هب  ار  نمشد  یراکادف ، اب  نادیم و  طسو  تفر  راکادف . درف  کی  روشک و  تشونرس 

رجف  / ١٣٧١/١١/١٨ هھد  تشادگرزب  مسارم  رد  هدننکتکرش  یجراخ  نانامھم  رادید  رد  تانایب 

ام ناناوج  ییاسراپ  دـندمآ . راب  اسراپ  یدارفا  بالقنا ، یهروک  رد  ام  ناناوج  یمالـسا ، ناریا  رد  تسا . ناـناوج  دـنکیم ، یراذگهیامرـس  نآ  یور  نمـشد  هک  یمود  یهطقن 

اھر ار  زیچ  همھ  دوشیم ؛ رطخ  یاھنادیم  دراو  تاوھـش ، زا  کاپ  فلتخم و  یاھیگدولآ  زا  یرب  ناوج  مرادـن ! غارـس  نآ  یارب  یریظن  هک  هدـنب  تسا . ریظنمک  لقاال  ای  ریظنیب 

فلاخم تدـش  هب  یناوج  نینچ  اب  نمـشد  تسوا . شود  رب  تیلوئـسم  راب  دـنکیم  ساسحا  تسا و  یھلا  یتکرح  رکف  هب  دراذـگیم ؛ رانک  ار  یتحار  شیاسآ و  دـنکیم ؛

دـساف ار  ناناوج  دنھاوخیم  کھورگ ، کی  لکـش  هب  هک  میـسانشیم  ار  ییاھتسد  اھدناب و  زورما  دننامن . اسراپ  ام  ناناوج  ات  دنکیم  شـشوک  ببـس  نیمھ  هب  تسا .

. درک میھاوخ  هزرابم  ادیدش  دننکیم ، دیدھت  ار  ناوج  لسن  هک  اھنآ  اب  مینکیم و  دروخرب  ییاھتسد  اھدناب و  نانچ  اب  ام  هتبلا  دننک .

نویناحور  / ١٣٧١/١١/٢۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

اـشنم دناهتـشاد ، نآ  هب  تبـسن  مدرم  هک  یداقتعا  هتـشاد و  مدرم  اب  هک  یطابترا  دوخ و  صاخ  عضو  رطاخ  هب  تیناحور  فرط ، نیا  هب  شیپ  نرق  دنچ  زا  لقاال  ام ، روشک  رد 

رخآ رد  تفن  تعنـص  ندـش  یلم  رد  تیطورـشم ، یارجام  رد  هلمج  زا  تسا . هتـشاد  ییازـسب  شقن  تالوحت  نیا  رد  ای  هدوب و  یـسایس  ینید و  یعامتجا و  مھم  تالوحت 

ناوـج و بـالط  طـقف  هک  درک  لاـیخ  مھ  دـیابن  هتبلا  تضھن . نیا  شرتـسگ  رد  زین  یمالـسا و  بـالقنا  یزوریپ  رد  هـمھ ، زا  رتحـضاو  یـس و  لـیاوا  تـسیب و  یهـھد  یاـھلاس 

رد هک  دـننادیم  دـندوب ، روـما  نیا  راکردـناتسد  هک  یناـیاقآ  یهمھ  دوـبن . روـطنیا  دنتـشاذگ . ریثاـت  یزوریپ ، زا  شیپ  میظع  تاـعامتجا  نیا  رد  هک  دـندوب  روـشرپ  ترارحرپ و 

هن دنتشادن  تازرابم  رد  مھ  یاهقباس  دارفا  نیا  هچرگا  دوب . رثوم  رایسب  دنتشاد ، یداقتعا  اھنآ  هب  مدرم  هک  یملاع  مرتحم  نادرمریپ  هجوم و  یاملع  روضح  اھناتـسرھش ،

دراو دـیاب  هک  دـنداد  صیخـشت  یزوریپ ، زا  لبق  رخآ  یاھھام  رخآ و  لاس  نیا  رد  هکیتقو  اما  دـندوب  هتـشون  یاهیمالعا  هن  دـندوب و  هدرک  یاهزراـبم  هن  دـندوب ، هداـتفا  نادـنز  هب 

هدـھاشم ار  مدرم  یاھرـشق  یهـمھ  اـھییامیپهار ، رد  اذـل ، تـشاد . مدرم  تاـقبط  یهـمھ  بـلج  رد  یمیظع  ریثاـت  ناـشیا ، روـضح  دـندش و  نادـیم  دراو  دـنوش ، نادـیم 

رد مدرم  دـندرک ؛ فیلکت  ساسحا  دنتـشادن  هزرابم  قباوس  هک  یناسک  دـندرک ؛ فیلکت  ساسحا  نادرمریپ  دـندرک ؛ هفیظو  ساـسحا  هناـخ  لـخاد  رد  ناـنز  هکنیا  دـیدرکیم .

زا ناشگرزب ، زا  هک  دوب  نویناحور  نید و  یاملع  یهبناجهمھ  روضح  رطاخ  هب  دوب ؛ نیمھ  رطاخ  هب  درک ، مایق  تلم  کی  ناھگان  و  دندرک ، فیلکت  ساسحا  اھاتسور  اھرھش و 

دراو مدرم  یاھرشق  یهمھ  هک  دوب  نیا  شیانعم  دندش ، دراو  نوچ  ناشـسرون ، ترارحرپ  یهدنیوگ  ظعاو  ناشهدروخلاس ، هیقف  یالم  ناشناوج ، ناشدرمریپ ، ناشکچوک ،

. دش دنھاوخ 

سدق  / ١٣٧١/١٢/٢٧ یناھج  زور  یهناتسآ  رد  هبحاصم 

یھاگآ زا  یکاح  هک  دننکیم  نایب  ار  یبلاطم  دوشیم ، اھنآ  زا  هک  یلاوس  هب  خساپ  رد  سدق و  زور  هب  عجار  مدرم  هک  مدید  نویزیولت  رد  تشذگ ، هک  ییاھبش  نیا  رد  نم 

مھم سدـق  یهلاسم  هکنیا  باب  زا  نکل  منک . ضرع  باب  نیا  رد  یزیچ  نامزیزع  مدرم  هب  هک  دـشابن  مزال  دـیاش  تساـھنآ . تیلوئـسم  ساـسحا  روضح و  ینیب و  نشور  و 

راعـش هک  یناسک  زا  یرایـسب  هکنیا  هب  هجوت  اب  دـنوشیم و  تیاـمح  اھینیطـسلف  هب  فعاـضم  راـشف  ندروآ  دراو  رد  اھتـسینویھص  هنافـساتم  زورما  هک  باـب  نیا  زا  تسا و 

یوس زا  یمرگلد  یناـھج و  تیاـمح  هب  زاـین  نیطـسلف ، مولظم  تلم  ینیطـسلف و  نیزراـبم  زورما ، دنتـشاذگاو و  ار  موـلظم  تلم  نیا  هار ، نیب  رد  دـندادیم ، ار  نیطـسلف 

رتروشرپ رتمرگ و  هتـشذگ  زا  ار  زور  نیا  اش هللا  نا  هک  منکیم  هیـصوت  ناملـسم  یاھتلم  یهمھ  هب  روطنیمھ  ناـمزیزع و  مدرم  هب  نم  دـنراد ، ناـشدوخ  ناملـسم  ناردارب 

ناـشهناخ ناـبحاص  هک  نیطـسلف  مدرم  اـش هللا  نا  هک  تسا  نیا  هب  اھینیطـسلف  روما  حالـصا  درک . دـھاوخ  کـمک  اھینیطـسلف  روـما  حالـصا  هزراـبم و  هب  نیا ، دـننک . رازگرب 

. دنروآ تسد  هب  ار  ناشدوخ  قح  دنتسھ 

رطف  / ١٣٧٢/٠١/٠۴ دیع  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

دھاوخ هچ  هجیتن  دنک ! عافد  شدوخ  زا  دیراذگن  و  دیریگب ، ار  شتـسد  دـینک ، لغب  ار  یرگید  نآ  دـعب  دـیھدب ، حالـس  یکی  تسد  هب  امـش  دـننکیم ، اوعد  مھاب  رفن  ود  یتقو 

هملک راھچ  اب  دنشکن . رانک  ار  ناشدوخ  تسا . رـصقم  اکیرما  تلود  دنرـصقم ؛ ییاپورا  یاھتلود  دنرـصقم ؛ یبرغ  یاھتلود  تسا ؟ رـصقم  تیانج  نیا  رد  یـسک  هچ  دش ... ؟

هچ تسد  هب  مینادیمن  هک  نامـسآ ، زا  ییاذـغ  یهلومحم  دـنچ  ندرک  باترپ  اب  دـش . دـھاوخن  کاپ  ناشناماد  زا  گنن  یهکل  نیا  ناـمزاس ، نآ  ناـمزاس و  نیا  رد  ندز  فرح 

اما مینک ، کمک  ینسوب  رد  نامناردارب  هب  میھاوخیم  ام  دوشیمن . ینیرفآهعجاف  نآ  ناربج  دشاب  مھ  تسار  رگا  هزات  دشاب  تسار  تسین  مھ  مولعم  دسریم و  یـسک 

یناسرکمک ناھاوخ  دننکیم و  تیلوئـسم  ساسحا  ناملـسم  یاھتلود  زا  یرایـسب  دنراذگیمن . اما  دننک ، حلـسم  ار  اھنآ  دنھاوخیم  ناملـسم  یاھتلم  دـنراذگیمن .

. دنوشیم دراو  هناحلسم  دنک ، اضتقا  ناشعفانم  اجرھ  هک  دنتسھ  یناسک  نامھ  دنوشیم ، ینسوب  مدرم  هب  یناسرکمک  زا  عنام  هک  اھنیا  دنراذگیمن . اما  دنتـسھ ،

رد هک  ییاپورا ، یاھتلود  زا  یکی  دنتفرگ . رارق  دیدھت  دروم  یحیـسم  یکدنا  دادعت  هنایمرواخ ، یاھروشک  زا  یکی  رد  زور  کی  تساھارجام . نیا  زا  یکی  سراف  جیلخ  یارجام 

ناناملـسم دنھاوخیمن  نوچ  تسا ؛ نایم  رد  ناناملـسم  یاپ  نوچ  اجنیا ، رد  اما  درک . مھ  هلخادم  دش و  دھاوخ  دراو  هک  درک  مالعا  تساھانتعایب ، وزج  ینـسوب  نایرج 

ضامغا دـننیبیم و  دـنوشیم ، بکترم  ناشمـشچ  لباقم  رد  ار  یتیانج  نینچ  یتقو  دـنامب ، اپرـس  رب  اپورا  رد  ناملـسم  تلم  کی  دـنھاوخیمن  نوچ  دـنریگب ؛ اپ  اـپورا  رد 

: تسا یھلا  جرف  اش هللا  نا  تسا . یھلا  لضف  اھتنحم ، اھیتخـس و  نیا  رـس  تشپ  منکیم  ساـسحا  مرگنیم ، نیملـسم  یگدـنز  قاـفآ  هب  هک  روطنیمھ  نم  دـننکیم !

ار هدنیآ  نیا  میراودـیما  یھلا ، لضف  هب  هک  تسا  هداد  رارق  هقطنم  نامھ  ناناملـسم  یارب  ار  نشور  یاهدـنیآ  اھیتخـس ، نیا  لابند  هب  لاعتم  یادـخ  ارـسی ». رـسعلا  عم  نا  »

. مینیبب رتدوز  هچرھ 

جح  / ١٣٧٢/٠٢/٠٨ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

هجوتم ار  رـصم  تلم  لـثم  یتـلم  میوش و  دراو  میھاوخب  هک  میتـسین  اـم  یلو  مینکیم ؛ تیلوئـسم  ساـسحا  میوـشیم و  نیگمغ  اـم  دـنروخب ، کـتک  ناناملـسم  اـجرھ 

« تیلوئسم ساسحا   » 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 51هاگياپ  هحفص 8 
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رـصم ناناوج  تسا ؛ هدیمھف  تسرد  رـصم  تلم  دناهدیمھف . مھ  تسرد  دـننکب و  دـیاب  هچ  هک  دـنھاگآ  ناشدوخ  دـننادیم ؛ ار  ناشفیلکت  ناشدوخ  اھنآ  مینک . ناشفیلاکت 

ام هب  نیا ، دناهداتـسیا . دـنکیم ، تناـیخ  یمالـسا  یاـھروشک  تشونرـس  هب  نیطـسلف و  ناـمرآ  هب  یمالـسا و  ناـمرآ  هب  هک  یتـموکح  لـباقم  رد  هک  دـناهدیمھف  تسرد 

. دنمھفب دنناوتیمن  ار  مالسا  ریثات  ورین و  توق و  هک  تسا ، نیمھ  رد  اھنیا  هابتشا  درادن . یطابترا 

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

بآ و نیمھ  زا  تلم و  نیمھ  یهیاس  رد  مھ  لوپ  نآ  هدـمآ ، تسدهب  روشک  نیمھ  زا  مھ  لوپ  نآ  نوچ  دنـشابن ؛ ناـشدوخ  رکف  هب  طـقف  دـنراد ، تاـناکما  لوپ و  هک  یناـسک 

یزیچ نینچ  رگم  متـسین ؟» تلم  تلود و  یاـھکمک  تامدـخ و  نوھرم  مدوـخ ، ندـش  رادلوـپ  رد  مراد و  لوـپ  نم   » دـیوگب دـناوتیم  یـسک  هچ  تسا . هدـمآ  تسدهب  کاـخ 

. دوشیم رادلوپ  افداصت  رفن  کی  دـننکیم ؛ راک  رفن  نارازھ  دـیآیم . تسدهب  هرمزور  شـالت  یگدـنز و  نیمھ  رد  لوپ  دـنزیریمن ! لوپ  ناـسنا  یارب  هک  نامـسآ  زا  دوشیم ؟

هب طقف  یزادرپب ، یراک  هب  ینک و  یراذگهیامرس  ییاج  رد  یھاوخیم  رگا  امـش  دننکن . فرـصم  ناشدوخ  یهدافتـسا  یارب  طقف  ار  لوپ  نیا  دنراد ، ناکما  لوپ و  هک  یناسک 

. دـینکب مھ  ار  ناـتروشک  یهظحـالم  مییوـگیم  دـینکن . ار  ناـتدوخ  صخـش  یهظحـالم  چـیھ  مییوـگیمن  اـم  دـناسریم ؟ دوـس  نم  هب  ردـقچ  راـک  نیا  هـک  شاـبن  نـیا  رکف 

، دـنراد تاناکما  لوپ و  هک  یناسک  دـینکن . یراذگهیامرـس  دربیمن  شیپ  هب  ار  تکلمم  نآ ، دـیلوت  هک  یراک  رد  دـینکن . هدـیافیب  یراذگهیامرـس  دـینکن . رـضم  یراذـگهیامرس 

. دنشاب هتشاد  تیلوئسم  ساسحا  ینید و  نادجو 

مدرم  / ٢٣/١٣٧٢/٠۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

داھن نیا  زور  هب  زور  هک  میراودیما  دوب . دوھشم  همھ  یارب  یگدنزاس ، رد  عافد و  رد  حلص ، گنج و  رد  نآ  تاکرب  تسا و  بالقنا  یاھهداز  زا  یکی  تقیقح  هب  یگدنزاس  داھج 

اـش نا  تسا و  هدییور  بالقنا  لاھن  دنمورب  یهنت  رب  هک  تسا  یلگ  داھن ، نیا  دوش . تیوقت  ینامیا ، یبالقنا و  یریگتھج  ظاحل  زا  مھ  یراک و  شالت  ظاحل  زا  مھ  سدـقم ،

عمج نیا  رد  مھ  اـھنآ  هک  روـشک  یتـسیزھب  رد  لـغاش  ناردارب  زا  منادیم  مزـال  نینچمھ ، دـشخبب . هدـیاف  مدرم  هب  دـنامب و  توارط  توارطاـب  هـشیمھ  لـگ ، نـیا  هـک  هللا 

تمالـس زا  هک  یناـگرزب  ناـکدوک و  ناـگداتفابقع و  نیلولعم و  زا  یرادـھگن  منک . رکـشت  دـناهتفرگ ، شود  رب  هک  یراوـشد  راـک  رطاـخ  هب  دـنراد  تکرـش  هناتـسود  یمیمص و 

ضرع ناـمزیزع  تلم  یهمھ  هب  نم  اـما  تسا ؛ مھم  راـک  نیا  رادنادـیم  روشک ، یتسیزھب  هتبلا  تسا . تانـسح  تاقدـص و  نیرتـگرزب  زا  یکی  دنتـسین ، رادروخرب  یمـسج 

رد ینھذ  یهداتفابقع  لولعم و  کدوک  کی  هک  دـیراذگب  یاهداوناخ  نآ  یاج  ار  ناتدوخ  دـننک . تیلوئـسم  ساـسحا  دـیاب  همھ  دریگب ، ناـماس  راـک  نیا  هکنیا  یارب  منکیم :

کمک اھنآ  هب  مھ  دنوادخ ، هک  میراودیما  دـناسرب ! یونعم  یدام و  یلام و  کمک  نامزاس  نیا  هب  دـناوتب  ناسنا  هک  تسا  یگرزب  یهنـسح  هچ  دـینیبب  ات  دـنراد ، دوخ  نایم 

. دزاس هجوتم  رتشیب  راک ، نیا  تیمھا  هب  ار  زیزع  تلم  نیا  مھ  و  دھد ، ریخ  دنک و 

یروھمجتسایر  / ١٢/١٣٧٢/٠۵ مکح  ذیفنت  مسارم  رد  تانایب 

هب هجوت  اـب  اـتقیقح  هک  ناـمیمارگ  دـمآراک و  زیزع و  روھمجسیئر  تیریدـم  تیلوئـسم و  زا  رگید  یهرود  کـی  عورـش  تسا ؛ یکراـبم  زور  ناریا  تلم  یارب  اـش هللا  نا  زورما ،

. منک رکـشت  نامزیزع  مدرم  زا  البق  دیاب  هدنب  هتبلا  تسا . یھلا  گرزب  تمعن  کی  درک ، لوذـبم  هھرب  نیا  رد  نمـشد  هک  یـشالت  نانمـشد و  عماطم  یناھج و  لاوحا  عاضوا و 

. دنداد ماجنا  ار  بئاص  تسرد و  باختنا  نیا  دندیشخب و  قنور  ار  تاباختنا  دندمآ ، هنحص  هب  ناشتیلوئسم  ساسحا  یرایشوھ و  اب  هک  دندوب  اھنآ 

یروھمجتسایر  / ١٢/١٣٧٢/٠۵ مکح  ذیفنت  مسارم  رد  تانایب 

هب ار  راک  یراگنالھس و  یلاحیب و  یلبنت و  دشاب . هدامآ  لمع  راک و  سفن  یارب  هکنیا ، لوا  تیلوئـسم : ساسحا  یگدامآ و  هس  دراد ؛ دوجو  لوئـسم  رد  هدمع  شخب  هس 

، راک یارب  نتـشادن  مارآ  راک ، رد  ندوب  یدـج  دـنک . طـقاس  مزـال  یفاـک و  تیحالـص  زا  ار  ریدـم  کـی  تسا  نکمم  هک  تسا  ییـالب  نیلوا  ندرپس ، ردـق  اـضق و  ثداوح و  تسد 

یاھـشخب زا  یـشخب  رد  اعقاو  یـسک  رگا  هک  تسھ  مھ  تھج  نیمھ  هب  تسا . مھم  رایـسب  هتفرگ ، هدـھع  رب  هک  یاهفیظو  راک و  مادـقا و  لصا  یارب  تیلوئـسم  ساـسحا 

دنک و دھعت  هک  تسا  نیا  یانعم  هب  راک ، نیا  لوبق  نوچ  دـشاب . عورـشم  راک ، نآ  شریذـپ  هک  تسین  مولعم  درادـن ، ار  راک  نیا  یارب  مزال  تیافک  هک  دـنکیم  ساسحا  روشک 

. تسا لوئسم  ریدم و  باب  رد  لوا  یهتکن  نآ  نیا ، تسین . ریذپناکما  تقایل ، تیافک و  نودب  نیا ، دناسرب . ماجنا  هب  ار  راک  نیا  هک  دریذپب 

تلود  / ٠٣/١٣٧٢/٠۶ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

هدوب یاهناـنابرھم  شور  یراـکمھ و  ریخا ، یهھرب  رد  دـمحب هللا  هک  تسا  یمھم  یـساسا و  رایـسب  یهلاـسم  مھ  هننقم  یهوق  هیئاـضق و  یهوـق  رگید  یاوـق  اـب  یراـکمھ 

. دنکیم یشم  تکرح و  لئاسم ، رد  یزوسلد  تیلوئسم و  ساسحا  اب  هننقم ، یهوق  تسا . یشزرااب  تامدخ  لوغشم  تسا و  شالتاب  تسا ، لاعف  هیئاضق  یهوق  تسا .

. دنک ادیپ  همادا  دریگ و  ماجنا  لکش  نیرتھب  هب  یراکمھ  نیا  اش هللا  نا  میراودیما  دیتسھ و  مدرم  ناگدنیامن  مدرم و  یهدیزگرب  تلود  دمحب هللا  هک  مھ  امش 

هاپس  / ٢۵/١٣٧٢/٠۶ ناھدنامرف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یاج همھ  رد  ناملسم ، مدرم  درک . دھاوخ  لح  یھلا ، لضف  هب  دنک و  لح  دیاب  مالـسا  ار  لئاسم  نیا  دنک . لح  ار  گرزب  تالکـشم  دناوتیمن  ییارگتیموق  مسیلانویـسان و 

طلغ تسا ؟ هدرک  اضما  هتفر  رفن  کی  دـنرادیمرب !؟ تسد  یناسآ  نیا  هب  اھنیا  رگم  دـنراد . یمالـسا  یاھیزوسلد  یمالـسا و  تریغ  دـنراد و  روضح  یمالـسا  یاھروشک 

!؟ دنک اضما  تسا  هتشاد  یقح  هچ  وا  تسا ! هدرک  اضما  هدرک ،

زا شیب  یتسیاـب  نازوسلد  مالـسا ، یاـیند  یاـج  همھ  رد  تسا . گرزب  یهئطوت  کـی  نیا  تسا . یمھم  عطقم  عطقم ، نیا  هتبلا  دـنرادیمنرب . تسد  مھ  نیطـسلف  تلم 

شاینھدوت تسین . یعقاو  حتف  نیا  تسین . ییاھن  حتف  نیا  اما  تسا ؛ هدمآ  ولج  هدرک و  حتف  ار  رگنس  کی  نمشد  تسا . هنوگنیمھ  مھ ، اجنیا  رد  دنـشاب . بظاوم  شیپ 

. دننک تیلوئسم  ساسحا  نید ، یاملع  صوصخب  املع و  نارکفنشور ، ناناوج ، دیاب  مالسا ، یایند  یاج  همھ  رد  دنک . کتاپ  دیاب  مالسا  یایند  دروخ . دھاوخ  ار 

باتک  / ١٣٧٢/١٠/٠۴ یهتفھ  زاغآ  تبسانم  هب  مایپ 

یناوخباـتک و زورما  تسج . هرھب  روـشک  نـیا  گـنھرف  رکف و  یـالتعا  تـھج  رد  نآ  زا  دـیاب  هـک  تـسا  هدـمآ  دـیدپ  ناریا ، رب  شناد  نـید و  تموـکح  زا  یریظنیب  تـصرف  کـنیا 

، دبای جاور  باتک  اب  سنا  هک  هاگنآ  هچرگا  دننک ، هفیظو  ساسحا  دیاب  ناناوجون ، ناناوج و  رتشیب ، همھ  زا  تسا . ینید  بجاو  کی  هک  یلم ، یهفیظو  کی  اھنت  هن  یزومآملع 

یهمھ هک  ناناوج ، اھنت  هن  و  دـش ، دـھاوخ  یقلت  نتـشیوخ ، تیـصخش  نتـسارآ  یارب  هلیـسو  کی  ریذـپانللعت و  زاین  کی  نیریـش و  راک  کی  هک  فیلکت ، کی  هن  یناوخباـتک 

ناگدـنروآمھارف نامجرتم و  ناگدنـسیون و  دریگ : رارق  هجوت  دروم  زین  نیرز  یهکـس  نیا  یور  نآ  تسا  مزال  دروآ . دـنھاوخ  ور  نادـب  قوش  هاوخلد و  رـس  زا  اھرـشق  اھلـسن و 

و دوش ، هتشاد  یمارگ  دیاب  نآ  یهدننکهضرع  باتک و  یهدنروآدیدپ  ناوخباتک ، یهعماج  رد  دنراد . نیگنس  یتیلوئـسم  رانک  رد  گرزب ، یـشاداپ  شزرااب و  یراک  نانیا  باتک ،

رتگرزب یتیانج  ای  اطخ  دنک ، لمع  نیا  زج  هک  سکنآ  دوش و  هضرع  یوقم  ملاس و  دیاب  حور ، رکف و  یاذـغ  دـھد . ماجنا  نآ  تیمھا  ریثات و  هب  تیانع  اب  ار  دوخ  راک  دـیاب  زین  وا 

باتک و لیھـست  جـیورت و  یمارگ  ناراکردـناتسد  رگید  داشرا و  ترازو  رد  زیزع  نالوئـسم  مراودـیما  تسا . هدـش  بکترم  هیامیب ، ای  ملاسان  ییاذـغ  داوم  یهدـننکهضرع  زا 

رد ار  همھ  نیا  یاھهناشن  کیدزن ، یاهدـنیآ  رد  ام  دـنروآ و  دـیدپ  یتایح  مھم و  عوضوم  نیا  یهراـب  رد  ون  یدـیما  ون و  یراـک  ون و  یزور  هتفھ ، نیا  ندیـسرارف  اـب  یناوخباـتک 

. میامنیم تلئسم  امش  یهمھ  یارب  ار  هادف ) انحاورا   ) رصع یلو  ترضح  هجوت  یھلا و  قیفوت  کمک و  مینیبب . دوخ  یور  شیپ 

سلجم  / ١٣٧٣/٠٣/١١ ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

« تیلوئسم ساسحا   » 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 51هاگياپ  هحفص 9 
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دھاوخ رارق  دوخ  یقیقح  هاگیاج  رد  دشاب ، هتشاد  تیصوصخ  راھچ  یمالـسا  یاروش  سلجم  رگا  منکیم ، ساسحا  روشک  لئاسم  رد  رظان  کی  ناونع  هب  هدنب  هک  روط  نآ 

راھچ نیا  دوب . بقارم  دوزفا و  تایـصوصخ  نیا  هب  رتشیب  هچرھ  دوشیم  نکل  دراد . ار  تایـصوصخ  نیا  سلجم  مینکیم ، هدـھاشم  اـم  هک  اـجنآ  اـت  زورما  دـمحب هللا  تشاد .

. صصخت ملع و  رکف و  نتفرگ  راک  هب  یگنازرف و  اعبار ، تعاجش . اثلاث ، لالقتسا . ایناث ، تیلوئسم . ساسحا  الوا ، زا  تسا  ترابع  تیصوصخ ،

سلجم  / ١٣٧٣/٠٣/١١ ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

هداتـسیا مکحم  هک  دوب  یـسلجم  سلجم ، نآ  دسریم . دروم  هد  هب  کیدزن  ای  هد  هب  الامتحا  هک  ماهدرک  تشاددای  درک ، یگداتـسیا  مود  لوا و  سلجم  هک  ار  یدراوم  هدـنب ،

، ناشینھذ نامتخاس  اھنآ  زا  یرایـسب  دـندوب و  یـضیرم  ناوتان و  یاھتلود  اتاذ  زور ، نآ  یاھتلود  هچرگا  دوب . هدرک  تیوقت  زین  ار  اـھتلود  دوب و  هدروآ  طاـشن  هب  ار  تلم  دوب ؛

نامھ رطاخ  هب  هک  یـسلجم  نیا  درکیم . ظفح  دوب ، نکمم  هک  اجنآ  اـت  ار  اـھنامھ  سلجم ، نیا  هرخـالاب ، اـما  دوب ؛ یبرغ  یاـھتفلک  ندرگ  هب  نداد  جاـب  ناـمتخاس  اـساسا 

ناـشدوخ لاـیخ  هب  تاـسلج  رد  یـضعب  دنتـشادن ! تفلاـخم  تارج  شناگدـنیامن ، زا  یـضعب  هک  دیـسر  اـجنآ  هـب  شراـک  جـیردتب  دـنام ، زارفارـس  خـیرات  رد  هـیلوا ، یاـھهرود 

. دیشاب هتشاد  تیلوئسم  ساسحا  دیاب  دیاهدنیامن و  امش  دوریم !؟ نیب  زا  ناتتیلوئسم  دیدرکن ، ادیپ  روضح  امش  یتقو  رگم  دندرکن . ادیپ  روضح  رادهلاسم ،

دـندوبیم و یتسیاب  هک  یلاح  رد  دنتـشادن ! روضح  دـش ، هداد  یولھپ  نیگنن  دـساف و  نادـناخ  هب  ناریا  تنطلـس  هک  یاهسلج  نآ  رد  هک  دـندرکیم  راختفا  اھنآ  زا  یـضعب 

اـھبیج و دـنتفرگیم . راـک  هـب  قـح  فـالخ  لـطاب و  تـھج  رد  ار  تعاجـش  نآ  اـما  دنتـشاد ؛ مـھ  تعاجـش  دـندوب . لالقتــسا  دـقاف  هتــسباو و  یــضعب  دـندرکیم . تفلاـخم 

، تسا تردق  رـس  رب  زورما  ای  دریگب  تسد  رد  ار  تردق  تسا  نکمم  هک  یـسکنالف  کمک  عمط  تاماقم ، هب  ندیـسر  عمط  هوشر ، عمط  دوب . رپ  مارح ، لام  زا  ناشیاھمکش 

اجنآ هب  راک  دوبن و  یگنازرف  تفرعم و  یھاگآ و  دوبن ، تعاجش  دوبن ، لالقتسا  دوبن ، تیلوئـسم  ساسحا  تسیچ . تیلوئـسم  دندیمھفیمن  هک  درکیم  جیگ  ار  اھنآ  نانچ 

رکنم سکرھ  و  دـندوب - گرزب  یاملع  اھنآ  نیرترب  کشالب  هک  تضھن - نآ  نموم  صلخم و  یعقاو و  ناربھر  یهتـساوخ  اب  قبطنم  راک ، زاغآ  رد  تیطورـشم  رگا  ـالا  و  دیـسر .

هب دننکیم - راکنا  ار  قیاقح  دنـسیونیم و  خـیرات  ام  یهتـشذگ  یارب  زورما  دـنوشیم و  رکنم  یاهدـع  هکنانچ  تسا . هدـش  تاحـضاو  تایرورـض و  رکنم  دوش ، تقیقح  نیا 

ردـلق نآ  طلـست  رطاخ  هب  ناریا ، تلم  ام  میدرک . ررـض  لاس  هاجنپ  ام  دـنامیمن . بقع  هلفاق  زا  ناھج ، خـیرات  عطاقم  نیرتساسح  رد  لاس  هاجنپ  اـم  روشک  تفریم ، شیپ 

مھ دـعب  اھیـسیلگنا و  بـالقنا ، یزوریپ  زا  لـبق  رخآ  نرق  مین  رد  هک  روشک - نیا  رب  طلـسم  یاھتردـق  طلـست  ینعی  شناـھارمھ ؛ ناـسک و  نادـنزرف و  نادـناخ و  داوسیب و 

. میدش نارسخ  راچد  میدرک و  ررض  سلجم ، یھاتوک  رطاخ  هب  زین  و  دندوب - اھییاکیرمآ 

دمحاریوب  / ١٣٧٣/٠٣/١٧ هیولیگھک و  نویناحور  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تھج نآ  رگا  هک  تسا  یتھج  هب  طوبرم  املـسم  تسا ؟ تھج  هچ  هب  هیحان و  هچ  زا  ازع ، سلاجم  یورخا  باوث  اما  دراد ؛ یورخا  باوث  روکذـم ، سلاـجم  رد  تکرـش  املـسم 

دننک هدافتسا  سلاجم  نیا  زا  دننادب ، ار  یرادازع  سلاجم  ردق  دننک ، تکرش  سلاجم  نیا  رد  دیاب  همھ  دنتسین . هتکن  نیا  هجوتم  مدرم  زا  یضعب  تسین . مھ  باوث  دشابن ،

رارق نآرق  مالسا و  حور  ربمغیپ و  نادناخ  مالسلاهیلع ، یلع  نب  نیسح  ناشدوخ و  نایم  رتمکحم  هچرھ  لاصتا  طابترا و  داجیا  یارب  یاهلیـسو  ار  سلاجم  نیا  ابلق  احور و  و 

. تسا مدرم  هب  طوبرم  صوصخ  نیا  رد  هک  یفیاظو  زا  نیا  دنھد .

رد نتفای  روضح  اب  یناحور ، درف  کی  دـنوش و  عمج  مھ  رود  یاهدـع  هک  تسا  نیا  هب  ازع  سلاجم  ماوق  نوچ  تسا . رتراوشد  هلئـسم  نویناحور ، فیاـظو  اـب  طاـبترا  رد  اـما  و 

هک تسا  یناسک  یهمھ  زا  نم  لاوس  نیا ، درک ؟ دـھاوخ  ازع  یهماقا  هنوگچ  یناحور  کـی  دـنوش . دیفتـسم  وا ، یازع  یهماـقا  زا  نارگید  اـت  دـنک  ازع  یهماـقا  اـھنآ ، ناـیم 

. دننکیم تیلوئسم  ساسحا  یاهیضق  نینچ  هب  تبسن 

هعمجزامن  / ٠٣/١٩/١٣٧۴ یاھهبطخ  رد  تانایب 

فیلکت درک ، جراخ  طخ  زا  ار  دـمآ و  یاهثداح  ای  یتسد ، تسا ، هتخادـنا  هار  هب  طخ  نیا  یوررب  مرکا  ربمغیپ  هک  ار  یراطق  نیا  رگا  هکنیا : نآ  دـنامیم و  یقاب  اجنیا  رد  یلاوس 

؟ تسیچ فیلکت  دوب ، مالسا  فراعم  مالسا و  لک  فارحنا  فوخ  هک  دیسر  ییاج  هب  فارحنا  نیا  رگا  دش ؛ فرحنم  یمالسا  هعماج  رگا  تسیچ ؟

دـساف هک  مدرم  تقو  کـی  نکیل  دوریمن ؛ نـیب  زا  یمالـسا  ماـکحا  اـما  دـیآیم -  شیپ  یزیچ  نـینچ  اـھتقو  یلیخ  دـنوشیم -  دـساف  مدرم  تـقو  کـی  مـیراد . فارحنا  عوـن  ود 

؛ دننکیم فیرحت  ار  قیاقح  نآرق و  دوشیمن . رداص  حیحـص  نید  الـصا  دساف ، یاھمدآ  زا  دنوشیم ! دساف  مھ  نید  ناگدنیوگ  املع و  دنوشیم ، دـساف  مھ  اھتموکح  دـنوشیم ،

ضوع رگید  تمـس  هب  هجرد  داتـشھودص  تسا ، هدیـشک  تمـس  نیا  هب  الثم -  مالـسا -  هک  ار  یطخ  دننکیم ! رکنم  ار  فورعم  فورعم و  ار  رکنم  بوخ ، ار  اھدب  دب ، ار  اھبوخ 

؟ تسیچ فیلکت  دش ، راچد  یزیچ  نینچ  هب  یمالسا  ماظن  هعماج و  رگا  دننکیم !

تایاور دایز و  تایآ  و  رخآ -  ات  ( ١ « ) هنوبحی مھبحی و  موقب  یتاـی هللا  فوسف  هنید  نع  مکنم  دـتری  نم  : » تسا هدومرف  مھ  نآرق  تسیچ ؛ فیلکت  هک  دوب  هدومرف  ربمغیپ  هتبلا 

. منکیم لقن  ناتیارب  نیسح  ماما  لوق  زا  هک  یتیاور  نیمھ  رگید و  ناوارف 

یھلا مکح  نیا  نوچ  هن ؛ دنک ؟ لمع  یھلا  مکح  نیا  هب  تسناوتیم  ربمغیپ  ایآ  اما  دوب ؛ هدومرف  ربمغیپ  دناوخ . مدرم  یارب  ار  ( ٢) ربمغیپ تیاور  نیا  مالسلاهیلع ، نیسح  ماما 

دیآیم شیپ  یدح  هب  فارحنا  هک  یعماوج  رد  دراد . اجنیا  رد  یمکح  ادخ  درک . یراک  دیاب  دش ، فرحنم  هعماج ، رگا  دـشاب . هدـش  فرحنم  هعماج  هک  تسا  لمع  لباق  یتقو 

. دراذگیمن فیلکتیب  یاهیضق  چیھ  رد  ار  ناسنا  ادخ  دراد . یفیلکت  ادخ  تسا ، مالسا  لصا  فارحنا  رطخ  هک 

. دنک لمع  فیلکت  نیا  هب  دناوتیمن  هک  ربمغیپ  اما  دناهتفگ -  ثیدح  نآرق و  تسا -  هدومرف  ار  فیلکت  نیا  ربمغیپ ،

هدشن فرحنم  لکش  نآ  هب  هک ، نینموملاریما  نامز  ربمغیپ و  نامز  رد  هعماج  دشاب . هدش  فرحنم  هعماج ، هک  درک  لمع  دوشیم  یتقو  نآ  ار  فیلکت  نیا  نوچ  دناوتیمن ؟ ارچ 

فوخ هک  تسا  هدیـسرن  یدـح  نآ  هب  زونھ  اما  تسا ، هدـمآ  دـیدپ  فارحنا ، نآ  یاھهناشن  زا  یلیخ  هچرگا  تسا ، تموکح  سار  رد  هیواـعم  هک  نسح  ماـما  ناـمز  رد  تسا .

. دشاب هتشاد  دوجو  مالسا  یلک  لیدبت 

نویناحور  / ١٠/٢٧/١٣٧۴ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رشتنم ندرک - زاب  رس  زا  ناونع  هب  هن  شناد - تفرعم و  تیلوئـسم و  ساسحا  یور  زا  رظنبحاص و  دارفا  یهلیـسو  هب  دیاب  هیرـشن  نیا  تسا . غیلبت  یارب  هیرـشن  رگید ، زاین 

نیا رگا  نم ! نازیزع  تسین . مزال  هچ  تسا و  مزال  هچ  مینیبب  ات  دوش  لیکشت  اھثحب  هنوگنیا  صوصخم  یتاسلج  دیاب  تسین ؛ مھ  اجنیا  اھثحب ، روط  نیا  لحم  الاح  دوش .

یتقو دنکب . دناوتیمن  راک  چیھ  مھ  نمشد  درک . دھاوخ  نشور  ار  مالـسا  ناھج  یاضف  لقا  دح  یعیبط  روط  هب  تسامـش  رایتخا  رد  هک  یاهدنـشخرد  تقیقح  دش ، اھراک 

غیلبت دـنکب ؟ دـناوتیم  راک  هچ  نمـشد  دـش ، زاب  اھهرگ  دـیدرگ و  لح  یاهنامیکح  لکـش  هب  نیبطاخم  نھذ  تالـضعم  دـش و  هداد  بسانم  روط  هب  یرکف  خـساپ  دوبن و  ـالخ 

دربب ار  ام  ناناوج  دنک و  ذوفن  دناوتیم  مھ  ام  یهناخ  رد  دنکب و  دناوتیم  راک  همھ  نمـشد  دوب ، الخ  یتقو  تساجنیا . تسرد  فرح  دشخبب ؟ دناوتیم  یریثات  هچ  نمـشد 

. دیآ شیپ  یعضو  نینچ  دیراذگب  دیابن  مسرب . وا  هب  ات  میودب  دیاب  ام  دعب  و 

شترا  / ١٢/١۶/١٣٧۴ ینیمز  یورین  یرسفا  هاگشناد  رد  تانایب 

، اـناد هاـگآ ، عاجـش ، نموم ، یهدـنیامن  ینعی  بوخ ، یهدـنیامن  دراد . روضح  بوخ  یهدـنیامن  بوخ ، سلجم  رد  تسا . روشک  کـی  رد  حیحـص  یاـھراک  دـیلک  بوخ ، سلجم 

. تسا هدش  هداھن  وا  شود  رب  هک  یگرزب  راک  هب  دنمهقالع  و  تیلوئسم ، ساسحا  یاراد 

یار یاھقودنـص  هب  دـناهدرک ، شنیزگ  هک  ار  یناسک  مان  هفیظو ، ساـسحا  یور  زا  دـنورب و  یار  یاھقودنـص  یاـپ  هب  هفیظو  ساـسحا  یور  زا  دـننک ؛ هعلاـطم  قیقحت و  مدرم 

، ناریا تلم  مھ  راب  نیا  میراودیما  تسا . یمھم  راک  گرزب و  ناحتما  نیا ، دوریم . شیپ  هب  دیآیم و  دوجو  هب  تلود  سپـس  دوشیم و  تسرد  هنوگنیا  سلجم ، دـنزادنیب .

! هچ ینعی  دـھعتم ، ناریا  یبـالقنا و  ناریا  ناملـسم ، ناریا  هک  دـید  دـنھاوخ  ناـیناھج  دز و  دـھاوخ  هک  دـنزب ، ناـیوگهوای  ناـھد  هب  ار  شمکحم  تشم  دوخ ، عطاـق  مادـقا  اـب 

« تیلوئسم ساسحا   » 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 51هاگياپ  هحفص 10 
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رد ناریا ، تلم  راگدرورپ ، لضف  هب  دنکیم . لمع  رترایـشوھ  رتهاگآ و  رتبرجم ، رتیوق ، هتـشذگ  زا  دراد ، رـس  تشپ  ار  بالقنا  یهبرجت  لاس  هدفھ  هک  یتلم  هک  دید  دـنھاوخ 

. تفرگ دھاوخ  رارق  نانمشد  ترسح  نادساح و  دسح  دروم  مھ ، هبرجت  نیا 

جح  / ٠٢/٠۴/١٣٧۵ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

یاھروشک هیلع  نانآ  ناھنپ  یاھهئطوت  اھتسینویھص و  تایانج  زا  سکرھ  دنادب ، ار  نانآ  رب  هدحتم  تالایا  رابج  تلود  طلست  ناملـسم و  یاھتلم  راوشد  عضو  سکرھ  زورما 

تلم یهریت  عضو  سکرھ  دـنک ، رطخ  ساسحا  هقطنم  یاھتلود  یـسایس  یداـصتقا و  ناـکرا  رد  یناطرـس  میخدـب  یهدـغ  نیا  تفرـشیپ  زا  سکرھ  دـشاب ، هاـگآ  ناملـسم 

یلاغشا یهقطنم  نانبل و  بونج  عضو  زا  سکرھ  دننیبیم ، شیوخ  نادالج  فرصت  رد  ار  دوخ  یهناشاک  هناخ و  دنربیم و  جنر  تبرغ ، یاھھاگودرا  رد  هک  دنیبب  ار  نیطسلف 

تلود ینابیتشپ  اب  اھتـسینویھص  هک  دـشاب  هدینـش  ار  نانبل  رد  ریخا  ینیرفآهعجاف  سکرھ  دـشاب ، ربخاب  نآ  مجاھت  ضرعم  رد  اـمئاد  قطاـنم  اھتـسینویھص و  تسد  هب  نآ 

؛ دـننکیم ماع  لتق  ار  یماظن  ریغ  مدرم  نانز و  ناکدوک و  دـننکیم و  نارابمب  ار  روشک  نیا  زا  یمین  زا  شیب  ایرد  نیمز و  اوھ و  زا  هرـسکی  هک  تسا  زور  هدزاود  نونکا  اکیرما 

مسینویھص رگنایغط و  یاکیرما  یهنامصخ  تامادقا  یپردیپ و  یاھهئطوت  سکرھ  دشاب ، علطم  ناتـسنچچ  ناتـسکیجات و  ریمـشک و  ناتـسناغفا و  ینـسوب و  زا  سکرھ 

یهفیظو ساسحا  یمالـسا و  تریغ  زا  هتـسناد و  ار  قیاقح  نیا  سکرھ  یرآ  دنادب ، تسا ، مالـسا  نآرق و  تیمکاح  رھظم  زورما  هک  یمالـسا  یروھمج  دض  رب  ار  رـشب  دض 

یتراـسخ نیملـسم ، مالـسا و  یارب  یھلا  مکحتـسم  یهناوتـشپ  نـیا  ندرک  عیاـض  جـح و  مـیظع  یهریخذ  نداد  تـسد  زا  هـک  درک  دـھاوخن  دـیدرت  دـشاب ، رادروـخرب  ینید 

. تسا نارفغیب  یھانگ  ناربجیب و 

روشک  / ٠٢/١٣/١٣٧۵ تاعوبطم  نالوئسم  ناریدم و  رادید  رد  تانایب 

هنوگنیا رد  رگا  هک  دنتـسھ  یناسک  اھنیا  هن . اھنیا  نیدـناعم . نیا  زا  هن  هتبلا ، دـننک . رظن  لدابت  مھافت و  مھاب  دنـشاب و  هتـشاد  یعامتجا  ملق ، لھا  هک  میقفاوم  مھ  ام 

. دنک دامتعا  نآ  هب  دناوتب  ناسنا  هک  تسین  یاهنوگ  هب  ناشهتـشذگ  لاح و  قحال و  قباس و  اھنیا  دنتـسین . دامتعا  دروم  اھنیا  دـننکیم . داسفا  دـنوش ، دراو  تاعامتجا 

تیلوئـسم ساسحا  قشع و  هقالع و  یور  زا  اتقیقح  ار  یتاـعوبطم  راـک  دـننازوسیم و  لد  روشک  نیا  گـنھرف  یارب  روشک و  نیا  یارب  مدرم ، نیا  یارب  اـعقاو  هک  یناـسک 

. دنھد ماجنا  تلوھس  هب  ار  راک  نیا  دنناوتب  ملق ، لھا  ات  دشیدنیب  یتادیھمت  دنک و  تیامح  کمک و  مھ  داشرا  ترازو  دنـشاب . هتـشاد  عامتجا  تسا  بوخ  دنھدیم ، ماجنا 

. میقفاوم راک ، نیا  اب  ام 

یمالسا  / ٠٣/٢٩/١٣٧۵ یاروش  سلجم  هرود  نیمجنپ  ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

هچرھ سلجم  دوب ، هدرکن  تدھاجم  ادـخ  هار  رد  رگا  تشادـن و  ینید  شنیب  رگا  دوبن ؛ یتیلوئـسم  ساسحا  یاراد  ناسنا  دوبن ؛ یراک  رپ  دـمآراک و  مدآ  نامروھمجسیئر  رگا 

ناوزاب دمآراک و  یاھتسد  دوجو  لثم  بوخ ، یرجم  دوجو  سپ ، درادن . یاهدیاف  نوناق  دشاب ، هتشادن  دوجو  یرجم  یتقو  تشاد ؟ هدیاف  هچ  درکیم ، بیوصت  بوخ  نوناق  مھ 

اھمناخ نایاقآ و  تمدـخ  ریخا ، مایپ  رد  هک  مھ  روطنامھ  اذـل  تسا . هنوگنیا  یمالـسا ، یاروش  سلجم  دـینک . میـسرت  ار  طخ  دـیھد و  ناـشن  ار  هار  دـیاب  امـش  تساـناوت .

فلت و سلجم - نحـص  لخاد  رد  هچ  اھنویـسیمک و  رد  هچ  سلجم - فظوم  ررقم و  تقو  هقیقد  کی  یتسیابن  تسا . داـیز  یلیخ  امـش  تقو  هقیقد  کـی  شزرا  میدرک ، ضرع 

یهمھ زا  درک . دھاوخ  لاوس  راک  نیا  رد  امش  تامادقا  قیاقد و  کیاکی  زا  تمایق ، زور  رد  لاعتم  یادخ  تسا . ینیگنس  تیلوئـسم  اعقاو  دینک . تکرح  لاعف  دیاب  دوش . عیاض 

فرطیب سلجم  نیا  رد  ای  میھدیم  دیفـس  تراک  تسا ، تخـس  ردق  نیا  هک  الاح  سپ  دـییوگب  دـینکن و  دـییات  رگا  درک . دـھاوخ  لاوس  دـینکیم ، هک  ییاھدر  ای  اھدـییات  نآ 

اجنآ رد  ار  امش  گرزب ، یراک  تھج  یریگمیمصت  یارب  دیتسھ و  مکح  یرما  رد  امـش  هکیتقو  دیھد . یار  دیاب  دیدادن ؟ یار  ارچ  هک  درک  دھاوخ  لاوس  مھ  نیا  زا  میوشیم ؛

نیا هیـضق  دیھد . ماجنا  نقتم  تسرد و  بوخ و  ایناث  دـیھد ، ماجنا  دـیفظوم  الوا  دـش . دـیھاوخ  هذـخاوم  دـیھدن ، مھ  ماجنا  رگا  دـیھد . ماجنا  ار  راک  نآ  دـیاب  دـناهدرک ، بصن 

. تسا ینیگنس  رایسب  راک  تسا .

سکچیھ دوب . دھاوخن  دینکیم ، امـش  هک  یراک  زا  رتالاب  رگید  مھ  یتدابع  چیھ  دینادب  تسا . هنـسح  امـش  تانآ  یهمھ  تقو  نآ  دیدرک ، هاگن  یگدـنیامن  هب  دـید  نیا  اب  رگا 

رگا تسا . رتالاب  نآ  زا  بتارم  هب  نیا  ریخن ؛ مورب . مناوتیمن  ترایز  ای  هرمع و  رگید  اضرف  مدـنامزاب و  یداـبع  یهفیظو  نـالف  زا  ـالثم  سلجم ، هب  ندـمآ  اـب  نم  هک  دروخن  هصغ 

نم یلع  بیقرلا  تنا  تنک   » نیبتاـکلامارک و یھلا و  ناگدـنیامن  تبقارم  تیلوئـسم و  ساـسحا  اـب  تسا . رتنیگنـس  یھلا  نازیم  رد  یتداـبع  رھ  زا  دـیدرک ، لـمع  هنوگنیا 

نیا روشک و  نیا  هب  ار  تامدخ  نیرتگرزب  دناوتیم  لاس  راھچ  لوط  رد  هنوگنیا ، سلجم  کی  تسامـش . بقارم  مھ  لاعتم  یادخ  دوخ  مھنع ،» یفخ  امل  دـھاشلا  مھئارو و 

یهناگراھچ یاھهرود  رد  هک  تسا  قلعتم  یناگدنیامن  هب  نآ ، زا  یاهدمع  شخب  یهنـسح  باوث و  تسا ، هدش  بوخ  راک  تکلمم ، نیا  رد  بالقنا  زا  دعب  هچرھ  دـنکب و  تلم 

. دناهداد ماجنا  بسانم  شالت  دناهدرک و  لمع  بوخ  دناهدوب و  هتشذگ 

یمالسا  / ٠٣/٢٩/١٣٧۵ یاروش  سلجم  هرود  نیمجنپ  ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

سلجم سلجم ، نیا  تقو  نآ  دشکب ، دوخ  لابند  هب  ار  تلود  دراشفب و  اپ  نآ  یور  دھد و  صیخـشت  دـنک و  رکف  نویـسیمک  هدـنیامن و  دوخ  هک  دـشاب  یـسلجم  سلجم ، رگا 

مھ الاح  میتشاذگ و  نایم  رد  هدنیامن  نارھاوخ  ناردارب و  اب  ررکم ، رد  ررکم  ام  هک  تسا  یـضرع  نیا  دنک . هرادا  یھجو  نیرتھب  هب  ار  روشک  دناوتیم  هک  دوب  دھاوخ  یدمآراک 

نیا نم  سدح  دـننکیم . راک  هفیظو  ساسحا  یور  زا  دـندنمهقالع و  زوسلد و  یتلود ، نالوئـسم  هناتخبـشوخ  مدرک - ضرع  هک  روطنامھ  هتبلا - مینکیم . ضرع  امـش  هب 

زورما دمحب هللا  هن . ای  تسھ  نآ  رد  ادخ  یاضر  ایآ  هک  دننیبیم  دننکیم و  هظحالم  ار  شکیاکی  دـنھدیم ، ماجنا  هک  ار  ییاھراک  هک  دنتـسھ  یناسک  ارزو  نیب  رد  هک  تسا 

هدومزآراـک برجم و  روشک ، روما  رب  طلـسم  لـیبس هللا ، یف  دـھاجم  ملاـع ، نموم ، یدرم  هک  ناـشیا  تایـصوصخ  روھمجسیئر و  صخـش  ـالاح  میراد . یتـلود  ارزو و  نینچ 

امـش ناش  دـیتسھ و  مدرم  یهدـنیامن  امـش  نکیل  دـنرادروخرب ؛ گرزب  تازایتما  نیا  زا  مھ  ام  یارزو  داحآ  تلود و  سیئر  صخـش  دـمحب هللا  ظوفحم . دوخ  یاـج  هب  تسا ،

یمئالت یلدمھ و  تدحو و  نیا  درک . دھاوخ  ناسآ  ار  اھراک  اش هللا  نا  مھ  لاعتم  یادخ  دینک . لکوت  ادخ  هب  لاحرھهب ، دوریم . عقوت  امـش  زا  هک  دشاب  یناش  نآ  یتسیاب 

دنسرب هجیتن  نیا  هب  دنراد ، فالتخا  مھاب  دننکیم  لایخ  الاح  هک  یایسایس  یاھحانج  هرود ، نیا  نایاپ  رد  رگا  دینک . رتشیب  زور  هب  زور  تسھ ، سلجم  رد  دمحب هللا  هک  ار 

. دیاهدرک گرزب  درب  کی  امش ، مھ  روشک و  مھ  هک  دینادب  دنتسھ ، تسود  قیفر و  مھاب  دنرادن و  یفالتخا  مھاب  هک 

شترا  / ١١/١٨/١٣٧۵ ییاوھ  یورین  لنسرپ  زا  یعمج  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

اھتیریدم اھیھدنامرف و  زا  فلتخم  رصانع  ات  دنتسھ ، ام  تیاضر  لوبق و  دروم  نموم و  رصانع  ورین ، یالاب  حطـس  یداتـس  یهعومجم  یھدنامرف و  دمحب هللا  هک  ورین  سار  زا 

، یناسنا یورین  تیبرت  رد  اھشخب ، یهمھ  رد  دننک . هفیظو  ساسحا  دیاب  همھ  دننک . قیمع  یهفیظو  ساسحا  ناشدوخ ، راک  هب  تبسن  دیاب  دنتسھ ، هک  یاهطقن  رھ  رد 

رد ینف ، یاھراک  رد  عافد ، رد  تسا - نیا  راک  شخب  نیرتمھم  هک  روشک - نامسآ  زا  تسارح  ظفح و  هدنرپ و  لیاسو  اھرازبا و  ندروآ  رد  زاورپ  هب  تردق ، نتـشادھگن  اپرـس  رد 

تیلوئـسم ساسحا  دیاب  زیچ  همھ  رد  الک  تاھج و  نیا  تیاعر  یماظن و  طابـضنا  رد  یملع ، تیبرت  شزومآ و  رد  یھدـنامزاس ، یاھراک  رد  یروآون ، راکتبا و  رد  یگدـنزاس ،

. دیروآ دوجو  هب  تفرشیپ  دینک و 

دنک و تیلوئسم  ساسحا  راکتبا ، یدنمشوھ و  راکتشپ و  تمھ و  اب  تلم ، نیا  رگا  دعب - اھلاس  ات  زورما و  ات  بالقنا  یاھلاس  نیا  رد  ینعی  زاستشونرـس - تاظحل  نیا  رد 

دـندرک و یھاـتوک  هـک  یوـلھپ  نارود  راـجاق و  نارود  رد  اـم  ناگتـشذگ  زا  یـضعب  لـثم  مـھ  زورما  هدرکن  یادـخ  رگا  دوـب و  دـھاوخ  زیچ  کـی  شتـشونرس  دـیامن ، لـمع  نآ  هـب 

هتـسخ منکیم  ضرع  نم  هک  تسا  نیا  دوب . دـھاوخ  یرگید  زیچ  تشونرـس  هدرکن  یادـخ  مینک ، لمع  دـندرک ، دوکر  یتخبدـب و  راچد  لاس  اـھھد  ار  روشک  نیا  تشونرس 

، تسا هدش  هدرپس  امـش  هب  هک  یراک  دربشیپ  یارب  دوخ  ییاناوت  یهمھ  زا  نتـسناد ؛ ردق  ار  هظحل  رھ  ندرک ، تیلوئـسم  ساسحا  ندرک ، راکتبا  ندرک ، شالت  زا  دیوشن و 

باسح هب  هدننکنییعت  یـصاصتخا و  یراصحنا و  رگنـس  کی  ار  اجنآ  فلتخم - یاھـشخب  رد  لیذ ، ات  ردـص  زا  دـیتسھ - اجکرھ  ناتمادـک  رھ  دـینکن . یھاتوک  ندرک ، هدافتـسا 

« تیلوئسم ساسحا   » 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 51هاگياپ  هحفص 11 
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. تسھ مھ  روطنیمھ  هک  دیروآ 

ماظن  / ١١/٢١/١٣٧۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

اما تسا ؛ دایز  فالتخا  یهنیمز  سپ ، تسا ، جـیار  فلتخم  یاـھنابز  دـنراد و  روضح  فلتخم  ماوقا  ناریا ، تلم  یهعومجم  رد  نوچ  هک  دوب  نیا  بـالقنا  زا  لـبق  زا  اـھینیبشیپ 

کی هب  تبـسن  هدـیقع  زاربا  یاـج  هک  ییاھهنحـص  رد  نوگاـنوگ و  مسارم  رد  دـینیبب  امـش  تسا . قـفتم  دـحتم و  تلم  کـی  اـم  تلم  هک  دـندید  همھ  دـش و  تباـث  شفـالخ 

- دوب زکرم  رد  هچ  برغ و  قرش و  رد  هچ  ناریا ، رسارس  رد  ییاغوغ  هچ  هک  دیدرک  هظحالم  امش  دش و  رازگرب  زوریرپ  هک  سدق » زور   » مسارم لثم  تسا - یسایس  یهلاسم 

- ناشنمکرت ناشچولب و  ناشبرع ، ناشدرک ، ناشکرت ، ناشـسراف ، دنتـسھ - هک  اجرھ  رد  فلتخم ، ماوقا  دنراذگیم ! شیامن  هب  ار  دوخ  تدحو  هنوگچ  ام  یهچراپکی  تلم 

مدرم دـسریم ، هک  مھ  تاـباختنا  تبون  تسا . گرزب  بیجع و  یتدـحو  رگناـشن  همھ ، نیا  دـننزیم . ار  فرح  کـی  دـنھدیم و  راعـش  کـی  دـننکیم ، تکرح  ناـسکی  همھ 

همھ دنھدیم ؛ دیھـش  همھ  دننکیم ؛ تکرـش  اج  همھ  زا  هنوگنیمھ  مدرم  ام - یهلاستشھ  گنج  دسریم - هک  مھ  سدـقم  عافد  تبون  دـننکیم . تکرـش  روطنیمھ 

هب هک  هفیظو  زابرـس  ام - نابلطواد  نیب  رد  سدـقم ، عافد  نارود  رد  یتح  دـننکیم . مادـقا  کرتشم ، یهفیظو  ساـسحا  کـی  لوح  همھ  دـنوشیم و  نادـیم  دراو  ادـخ  یارب 

ار اھنیا  دندرک . ادف  هار  نیا  رد  مھ  ار  ناشناج  دنتفر و  گنج  نادیم  هب  هنابلطواد  هک  دندوب  ینایحیسم  دنتشاد . تکرش  مھ  ناملسم  ریغ  نانھیم  مھ  ظوفحم - دوخ  یاج 

لخاد رد  نیاربانب ، تسا . هدرک  راک  یلیخ  نآ  ندرب  نیب  زا  یارب  مھ  نمـشد  هکنیااب  دراد ؛ دوجو  ام  تلم  نایم  رد  یبیجع  تدحو  ینعی  میـسانشیم . میتخانـش و  میدـید ،

مھ هدنیآ  رد  تسا و  نیمات  یمومع  تدحو  یھلا و  رکذ  روحم  ود  رھ  نیرفآ ، تدحو  یـساسا  یاھروحم  دوجو  تکرب  هب  مالـسا و  تیمکاح  تکرب  هب  یمالـسا ، ناریا  روشک 

. تسین هنوگنیا  طیارش ، یمالسا ، تما  حطس  رد  هنافساتم  نوچ  تسا ؛ یمالسا  تما  تباب  ینارگن ، دوب . دھاوخ  هتشذگ  لثم  اش هللا  نا 

ناتسزوخ  / ١٢/٢٠/١٣٧۵ نانز  عامتجا  رد  تانایب 

نامز یاضتقا  هک  ار  هچنآ  دراد  قح  ناملـسم  درم  لثم  ناملـسم  نز  تسا - نوگانوگ  یاھتیلاعف  یملع و  یـسایس و  یعامتجا و  یاـھتیلاعف  یهصرع  هک  مود - یهصرع  رد 

یداصتقا تیلاعف  ای  دوش ، کشزپ  تسا  لیام  الثم  یرتخد  هچنانچ  دـھد . ماجنا  دـنکیم ، سح  دوخ  شود  رب  هک  ار  یاهفیظو  نآ  دـنکیم ، ساسحا  هک  ار  یئلخ  نآ  تسا ،

تیاعر طرـش  هب  تسا . زاب  اھنادـیم  وا  یارب  دوش ، راگنهمانزور  ای  دوش ، دراو  یـسایس  یاھراک  رد  ای  دـنک ، سیردـت  هاگـشناد  رد  ای  دـنک ، راک  یملع  یاھهتـشر  رد  ای  دـنک ،

اھهنیمز نیا  رد  هک  تسا  یمالسا  راثآ  یهمھ  انعم ، نیا  رب  دھاش  تسا . زاب  درم  نز و  یارب  نادیم  یمالـسا  یهعماج  رد  درم ، نز و  جازتما  طالتخا و  مدع  فافع و  تفع و 

روماـب متھی  ـال  حبـصا  نم  : » دـیامرفیم هکنیا  دـنکیم . رادروـخرب  یعاـمتجا  تیلوئـسم  زا  ناـسکی ، روـط  هب  ار  درم  نز و  هک  تسا  یمالـسا  فیلاـکت  یهـمھ  دراد و  دوـجو 

ایند رد  هک  یلئاـسم  یهـمھ  مالـسا و  ناـھج  روـما  یمالـسا و  یهعماـج  ناناملـسم و  روـما  هـب  دـیاب  مـھ  ناـنز  تـسین ؛ نادرم  صوـصخم  ملـسمب ،» سیلف  نیملـسملا 

. تسا یمالسا  یهفیظو  نوچ  دنیامن ؛ مامتھا  دننک و  تیلوئسم  ساسحا  درذگیم ،

ناملعم  / ٠٢/١٠/١٣٧۶ نارگراک و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یراک نادـجو  زا  لبق ، لاس  هس  ود ، رد  ام  هکنیا  دیـشخبب . دوبھب  اش هللا  نا  زور  هب  زور  دـیاب  شخب  ود  رھ  رد  ار  راک  تیفیک  هک  تسا  نیا  مراد ، امـش  هب  هک  مھ  یـشرافس 

نومضم نیا  تیمھا  هب  دح  هچ  ات  دنروآیم ، نابز  هب  ار  هلمج  نیا  هک  یناسک  منادیمن  نم  تسا . یمھم  یلیخ  یهتکن  دوشیم ، رارکت  ریبعت  نیا  مھ  اھناھد  رد  میتفگ و 

کی تسا ، یراک  لوغـشم  هک  یـسک  نآ  هک  تسا  نیا  هملک  نیا  یانعم  تسا . یملع  نادجو  یـسایس و  نادجو  لیبق  زا  یریبعت  یراک ، نادجو  دـننکیم . هجوت  نآ  ریثات  و 

یهبنج رب  هوالع  تسا . رگید  زیچ  کی  تسامرفراک ؛ لابق  رد  تیلوئـسم  زا  ریغ  نیا ، دـنادب . لوئـسم  راک ، نآ  لاـبق  رد  ار  دوخ  دـنک و  ادـیپ  راـک  هب  تبـسن  ینادـجو  ساـسحا 

دشاب و یسک  وا  رس  یالاب  هچ  دھد ؛ ماجنا  نیرتھب  یوق و  لماک ، تسرد ، ار  راک  هک  دنادب  لوئـسم  ار  شدوخ  ناسنا  راک ، دوخ  لابق  رد  دھعت ، یناسنا و  یهبنج  یعرش و 

. تسا یراک  نادجو  یانعم  نیا ، دشابن . هچ 

نویناحور  / ٠٢/١٣/١٣٧۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

مدرم دننک . شنیزگ  ار  نیرتھب  دندرگب و  مدرم  دیاب  تسا . لاس  راھچ  ینعی  ینالوط  اتبسن  هرود  کی  رد  روشک  ییارجا  روما  هرادا  نوچ  تسا ؛ مھم  یلیخ  یروھمج  تسایر 

رد ار  مدرم  دـیاب  اذـل  تسا . مھم  یلیخ  نیا ، دـننادیم . دـنع هللا  جاجتحا  لباق  صیخـشت  ار ، نانآ  صیخـشت  فرح و  دـنراد و  دامتعا  اـملع  هب  مدرم  دـنراد . داـمتعا  امـش  هب 

، دـنھاوخیم هک  یراک  رھ  دـنورب  ناشدوخ  مدرم  دـیوگب  درادـن و  یفیلکت  هفیظو و  لئاسم ، نیا  رد  هک  دـنک  ساسحا  نویناحور  زا  یـسک  ادابم  دـینک . کمک  تسرد  باختنا 

کمک مدرم  هب  دیناوتیم  املع  امش  اما  دنجراخ ؛ عوضوم  نیا  زا  ییانثتسا  روط  هب  هک  دنتـسھ  یـصاخ  ناسک  مییوگب . میھاوخیمن  نویناحور  همھ  هب  عجار  هتبلا  دننکب !

روما یارب  ناسنا  هرخالاب  دنـشاب . هتـشادن  املع  اب  مھ  یراک  ورـس  تسا  نکمم  هک  یناسک  یتح  دننکیم ؛ دامتعا  املع  هب  همھ  زا  شیب  ایاضق ، نیا  رد  مھ  مدرم  دـینک .

. دنکیم هعجارم  نیما  صخش  هب  دوخ ، لام  لوپ و  ظفح  یارب  اما  دشاب ، هتشادن  تناما  یلیخ  یتح  مھ  شدوخ  یسک  رگا  دنکیم . اکتا  نیما  صخش  هب  شدوخ ، یگدنز 

. تسا نانآ  یارب  یلوبق  لباق  عجرم  نیا  دننک ، کمک  مدرم  هب  املع  هنیمز ، نیا  رد  رگا  دننادیم . ناشدوخ  نیما  ار  املع  مدرم ،

نارگراثیا  / ٠٢/٣١/١٣٧۶ یاھهداوناخ  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رد ناشیار  نتخادـنا  یار و  یاھقودنـص  یاپ  هب  نتفر  ماگنھ  ات  ار  تیلوئـسم  ساسحا  نیمھ  راگدرورپ ، هب  لـکوت  اـب  ادـخ و  دـیما  هب  هک  مھاوخیم  ناریا  تلم  یهمھ  زا  نم 

یهدنیآ رد  ار  شیوخ  مھـس  دننک و  ادا  بالقنا  روشک و  هب  ار  ناشدوخ  نید  دننک و  تکرـش  یھلا  ناحتما  نیا  رد  مدرم  زا  ییالاب  ددع  اش هللا  نا  دـننک . ظفح  قودنـص  لخاد 

دایز ارآ  ندش  عمج  یار و  یاھقودنـص  یاپ  ارآ  دایز  دادـعت  اب  مدرم  نتفر  عقاو ، رد  درک . دـھاوخ  هدروخ  مخز  تدـش  هب  ار  نمـشد  هک  تسا  یزیچ  نآ  نیا ، دـنیامن . افیا  روشک 

ماظن زا  تیعبت  هب  یار  روشک و  لالقتـسا  هب  یار  عقاو  رد  نیا ، تسا . مھم  تاباختنا ، لصا  رد  دایز  ارآ  ندش  عمج  درک . دھاوخ  سویام  ار  نمـشد  اھدزمان ، یهعومجم  یارب 

. دنبوکب تشم  وا  ناھد  هب  عقاو  رد  دننک و  سویام  ار  نمشد  راک ، نیا  اب  مدرم  تسا . یربھر  اب  یھارمھ  و 

یروھمج  / ٠٣/٠٢/١٣٧۶ تسایر  تاباختنا  رد  تکرش  زا  سپ  امیس  ادص و  راگنربخ  اب  هبحاصم 

یور زا  هناـھاگآ و  ار  یراـک  هکنیا  ساـسحا  اـب  تیلوئـسم و  ساـسحا  اـب  دنباتـشب و  یار  یاھقودنـص  تمـس  هب  لوا  تاـعاس  نیمھ  زا  مدرم ، داـحآ  هک  تسا  نـیا  اـم  عـقوت 

راک نیا  رتدوز  هچرھ  هک  تسا  رتھب  تسا ، بولطم  نتفرگ  تقبس  کین  یاھراک  رد  مالسا ، سدقم  نید  رد  نوچ  دنزادنیب . قودنص  رد  ار  ناشیار  دنھدیم ، ماجنا  صیخـشت 

. دننکب ار 

سلجم  / ٠٣/٠٧/١٣٧۶ ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

هیضق مھ  نآلا  تسا . هداد  ماجنا  ار  دوخ  فیلکت  هک  دنک  ساسحا  دیاب  دزادنیب ، ار  یار  دوخ  صیخشت  قبط  تیلوئسم و  ساسحا  یور  زا  دورب و  یار  قودنص  یاپ  یسکرھ 

امـش هب  هک  دیـشاب  رکاش  لاعتم  دـنوادخ  زا  دنـشاب . لاحـشوخ  دـیاب  اھنآ ، نارادفرط  زین  دـندش و  دراو  تاـباختنا  یهنحـص  رد  هک  فلتخم  یاـھدزمان  ناـیاقآ  تسا . نیمھ 

نیریـش دیدرگ و  زاغآ  نیریـش  ردقنیا  هک  یـشیامزآ  نیا  رد  ار  نانآ  دینک و  راومھ  ناریا  ناشلامیظع  تلم  روضح  یارب  ار  هصرع  نیا  دـیوش ؛ دراو  هنحـص  نیا  رد  ات  داد  قیفوت 

. دیروجام لاعتم  یادخ  شیپ  امش  یهمھ  تسا و  راختفا  ناتیارب  نیا  دییامن . ریگرد  دش ، مامت 

، تسا هدوب  حلصا  ناشرظن  هب  تساھنآ و  یهقالع  دروم  هک  یـسک  زا  دنداد و  ماجنا  تاغیلبت  دندرک ، تلاخد  دندرک ، تکرـش  تاباختنا  نیا  رد  یوحن  هب  هک  یناسک  یهمھ 

نآ رد  دنتـشون ، ار  دوخ  یار  تیلوئـسم  ساسحا  یور  زا  دـنتفر و  یار  یاھقودنـص  یاپ  هب  هک  مھ  یناسنا  اھنویلیم  یهمھ  دـنروجام . لاعتم  دـنوادخ  شیپ  دـندرک ، تیامح 

« تیلوئسم ساسحا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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. تسام ینآرق  روتسد  نیا ، نیقتملا .» نم  لبقتی هللا  امنا  . » تسا هیضق  یلصا  طرش  نیا ، دنکیرش . میھس و 

دمحب هللا هک  یمرتحم  بختنم  روھمجسیئر  نیا  اب  دنتـشون و  اھنآ  هک  ییار  نآ  هچ  دـنتخادنا  قودنـص  رد  دنتـشون و  یار  تیلوئـسم  ساسحا  یور  زا  هک  یناسک  یهمھ 

یارب هک  دـننادب  دـیاب  دـنناسکی  تھج  نیا  رد  همھ  دـنکیمن ، یقرف  دـشن ؛ قبطنم  هچ  دـش و  قبطنم  تسا ، دوخ  گرزب  یهفیظو  فیلکت و  ماـجنا  تامدـقم  لوغـشم  زورما 

یهنحص نیا ، دشاب . یاهرذ  لاقثم  ول  و  دنکیمن ؛ عیاض  ار  وا  رجا  لاعتم  یادخ  دنک ، راک  ادخ  یارب  سکرھ  هک  تسام  ینآرق  شزومآ  نیا  دش . هتـشون  یھلا  تانـسح  اھنآ 

. دندش دراو  مدرم  هک  دوب  یناحتما 

یروھمجتسایر  / ١٢/٠۵/١٣٧۶ مکح  ذیفنت  مسارم  رد  تانایب 

تـسا یتلم  ناریا  تلم  تسا . ینویلیم  یـس  تاباختنا  نیا  رد  روضح  ناریا ، تلم  لاح  حرـش  تسا . لاس  تشھ  لوط  رد  سدقم  عافد  یاھهصرع  ناریا ، تلم  لاح  حرش 

رھ تسا . یمیظع  یهیامرـس  نیا ، تسا . دنبیاپ  دقتعم و  اھنآ  هب  هک  ییاھـشزرا  زا  عافد  یارب  هدامآ  یمالـسا و  ماظن  هب  دنمهقالع  ماما ، هب  دـقتعم  یبالقنا ، ناملـسم ،

دیاب دنک . راک  دناوتیم  هک  دنک  ساسحا  دیاب  دنک . تردق  ساسحا  دیاب  دشاب . راودیما  هدنیآ  هب  دـیاب  دـشاب ، هتـشاد  یتلم  نینچ  دوخ  رـس  تشپ  هک  یتلود  رھ  یتموکح و 

. دنک راک  دراد  هفیظو  هک  دنک  ساسحا 

ناراتسرپ  / ١٩/٠۶/١٣٧۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یهفرح نیا  تقیقح ، رد  تسا . یرثارپ  اھبرپ و  شقن  ردقچ  راتـسرپ ، شقن  هک  دنادیم  دشاب ، هدش  رادضیرم  ضیرم و  ای  دـشاب ، هداتفا  ناتـسرامیب  هب  شراذـگ  هک  سکرھ 

، وسکـی زا  منکیم  ضرع  ار  هلمج  نیا  فیرـش ، رـشق  نیا  هب  مدرم  راـکفا  راـظنا و  یهمھ  نداد  هجوـت  ناراتـسرپ و  زا  ریدـقت  یارب  نم  هک  تسا  یبـیجع  بیکرت  یراتـسرپ ،

یهمھ یراـسگمغ ، تسین . یفاـک  یناـبرھم  مھ  طـقف  تراـھم . هـبرجت و  تـفرعم و  شناد و  رگید ، یوـس  زا  و  تـبقارم ، یناـبرھم و  تفوـطع و  تـمحر و  زا  تـسا  یبـیکرت 

اب شناد ، نیا  تسا  مزال  تسین . یفاک  ینابرھم  تفوطع و  نودـب  مھ  اـھنت  شناد  دـھد . ماـجنا  اـجب  تسرد و  ار  دوخ  راـک  راتـسرپ  اـت  دراد ، مزـال  شناد  تسین . یراتـسرپ 

، دشاب تبابط  رگا  اذل  تسا . هدش  عمج  ناراتـسرپ  رد  دعب ، ود  نیا  دشاب . هارمھ  رامیب  هب  تبـسن  یزوسلد  اب  تیلوئـسم و  ساسحا  تبحم و  اب  فیطل ، یناسنا  یهیحور 

. تسا ناراتسرپ  رگشزاون  تسد  نوھرم  ام ، نارامیب  لاح  دوبھب  زا  یمھم  شخب  دنکب . ار  رامیب  یرامیب  جالع  تسناوت  دھاوخن  مھ  تبابط  دشابن ، یراتسرپ  اما 

جرک  / ٠٧/٢۴/١٣٧۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

هب تبسن  دوخ ، بالقنا  هب  تبسن  دوخ ، روشک  هب  تبسن  دوخ ، تشونرس  هب  تبسن  ردقچ  رھـش  نآ  مدرم  هک  تسا  نیا  یرھـش  رھ  لوا  یهجرد  تازایتما  رامـش  رد  زورما 

لمع تسا ، همھ  یهدـھع  رب  روشک  تفرـشیپ  تلم و  یدنلبرـس  یارب  هک  یفیاظو  هب  ناریا ، میظع  تلم  رامـش  رد  دـننکیم و  تیلوئـسم  ساـسحا  دوخ ، یبـالقنا  ماـظن 

نیا تسا . هداد  یبوخ  رایسب  ناحتما  بالقنا  لوط  رد  هنیمز ، نیا  رد  جرک  رھش  هک  میوگب  دیاب  میوگب ، یبلطم  جرک  رھش  هب  تبسن  هنیمز  نیا  رد  مھاوخب  رگا  نم  دننکیم .

لباقم رد  درکیم  یعـس  نادـند  گنچ و  اب  نمـشد  دـشیم و  زوریپ  یمالـسا  بالقنا  هک  یـساسح  تاظحل  نامھ  زا  میاهدرک . هدـھاشم  کیدزن  زا  میاهدوب و  دـھاش  ام  ار 

یاھکنات یاهقطنم  زا  تسا  رارق  دندینـش  مدرم  هک  دوب  اجنیا  رد  دندرک . افیا  ار  دوخ  شقن  جرک ، زور  نآ  ناناوج  جرک و  مدرم  جرک و  رھـش  دـنک ، ظفح  ار  دوخ  یدوجوم  بالقنا ،

نالعا جرک  مدرم  دیامن . جراخ  مدرم  تسد  زا  ار  اھناگداپ  دـنک و  عافد  تسا ، هتفرگ  رارق  مدرم  تسد  رد  نارھت  رد  هک  ییاھناگداپ  زا  ات  دوش ، ریزارـس  نارھت  تمـس  هب  یماظن 

یمدق نیلوا  نیا  درک . عفد  نارھت  زا  ار  لکـشم  یگدامآ ، مالعا  نیمھ  دـیاش  دریگ . رارق  هلمح  دروم  نارھت  هک  دـنوش  عنام  دنتـسیاب و  اھکنات  نآ  لباقم  رد  هک  دـندرک  یگدامآ 

. تشادرب بالقنا  رد  هدنزرس  ناوج و  رادیب و  رھش  نیا  هک  دوب 

رطف  / ١١/٠٩/١٣٧۶ دیع  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

، رطف دیع  زور  نوچ  تسا ؟ هنوگنیا  رطف  دیع  زور  ارچ  تسا . ادیزم » همارک و  افرـش و  ارخذ و  هلآ  هیلع و  یلـص هللا  دمحمل  ادـیع و  نیملـسملل  هتلعج  یذـلا  ، » رطف دـیع  زور 

نتـشاد ادخ  ماکحا  ورگ  رد  ادـخ و  یوس  هب  لد  داحتا و  ینعی  دوش  نیمات  مالـسا  یایند  رد  نیا  رگا  تسادـخ . یوس  هب  لد  نتـشاد  اب  مدرم  یردارب  داحتا و  عامتجا و  رھظم 

وـس اب  ای  یتیلوئـسمیب و  اب  ای  یناسک  مھ  ام  روشک  لخاد  رد  هنافـساتم  هچرگا  دینادب . ردق  دـیراد ، هک  ار  نیا  ناریا  زیزع  تلم  امـش  دـش . دـھاوخ  نیمات  مھ  مدرم  تزع 

ناشیاھلد دمحب هللا  روشک ، نالوئـسم  مدرم و  عیـسو  یاھرـشق  مدرم و  یهدوت  داحآ و  اما  دـنروآ ؛ دوجو  هب  ترودـک  یگناگود و  یروخلد ، مدرم  نایم  دـننکیم  یعـس  تین 

هب وا  هک  دـینادب  دـنکارپیم ، دـیوگیم و  دـسیونیم ، فالتخا  یهیام  یـسک  دـیدید  رگا  دـنبوخ . رگیدـکی  اب  مھ  مدرم  داحآ  دـنبوخ ؛ مھاب  تلود  تلم و  تسافـصاب . ینارون و 

. تسین دنمهقالع  یلکهب  ای  دنکیمن و  تیلوئسم  ساسحا  ای  تسین ، فقاو  ای  تلم  حلاصم 

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

ملاـع و فارطا  رد  مالـسلامھیلع ، تیب  لـھا  بتکم  نارادفرط  لاـبق  رد  هک  مینکیم  ساـسحا  اـم  مـینکیم . ار  فـیلکت  ساـسحا  نـیا  یمالـسا ، یروـھمج  ناوـنع  هـب  اـم 

ظاـحل زا  مھ  ناشنادـنزرف ، تیبرت  ظاـحل  زا  مھ  ناـشرکف ، ظاـحل  زا  مھ  مینکیم ؛ تیلوئـسم  ساـسحا  اـم  میتـسھ . لوئـسم  ناـھج  طاـقن  هـیقب  یمالـسا و  یاـھروشک 

رطاخ هب  طقف  هک  تسا  هنوگنیا  هنافـساتم  اھاج  یـضعب  هک  دـنریگن ؛ رارق  راشف  بیقعت و  دروم  ناشبھذـم ، هدـیقع و  رطاخ  هب  هکنیا  ظاـحل  زا  مھ  رگیدـکی ؛ اـب  ناـشطابترا 

. دنک تیلوئسم  ساسحا  هک  تسا  هعومجم  نیا  فیاظو  وزج  نیا ، تسا . یگرزب  یلیخ  ملظ  نیا ، دنریگیم . رارق  بیقعت  دروم  دندقتعم ، بھذم  نیا  هب  هکنیا 

ماظن  / ١٣٧٧/٠١/٢٧ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

عامتجا اب  دـیاب  لبح هللا ، هب  ماصتعا  اعیمج » لبحب هللا  اومـصتعا  و   » یلک یریگتھج  نیا  رد  تسا . یلک  یریگتھج  هار و  تھج و  لد و  زا  ریغ  هقیلـس ، قاذـم و  یهلاسم 

دیاب همھ  دننک ؛ تیوقت  ار  تلود  دیاب  همھ  دننک . هفیظو  ساسحا  روشک ، رازگتمدخ  یاھورین  تیوقت  یارب  همھ  روشک ، نیلوئـسم  اب  همھ  دننک . ماصتعا  مھاب  دیاب  دـشاب ،

هک ینیگنـس  یاھراب  نیا  لـباقم  رد  روشک  نیلوئـسم  تسا . ینیگنـس  راـب  تسین ، یکبـس  راـب  تسین ، یکچوک  رما  روشک ، روما  یهرادا  تیلوئـسم  دـننک . یناـبیتشپ 

هقالع و اب  صالخا ، اب  مک ، عقوت  اب  مینک ، هسیاقم  ایند  رد  ناشریاظن  اب  ار  نامروشک  یاوق  مرتحم  یاسور  نیلوئسم و  ام ، رگا  اعقاو  دنھاوخیم ؟ هچ  ام  زا  دننکیم ، لمحت 

. دنھدیم ماجنا  راک  دناهتفرگ و  شود  رب  ار  نیگنس  یاھراب  نیا  یزوسلد ، اب 

ناناوج  / ١٣٧٧/٠٢/٠٧ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نیا تسا . شردـپ  ردام  اھیبا » ما   » همطاف دـنتفگ  هک  هدوب  اجنآ  تسا . هدوب  ربمایپ  یارب  راتـسرپ  کی  لثم  رواشم ، کی  لثم  رداـم ، کـی  لـثم  اھیلعهللامالـس  ارھز  یهمطاـف 

یمـسج و دـشر  رتدوز  نارتخد  مرگ ، یاھطیحم  رد  یبرع و  یاھطیحم  رد  هتبلا  تسا . هدوب  هنوگنیا  هلاستفھ  شـش ، رتخد  کی  هکیتقو  ینعی  تسا ؛ تقو  نآ  هب  طوبرم 

هب تبـسن  هک  دـشاب ، وگلا  ناوج  کی  یارب  دـناوتیمن  نیا  ایآ  تسا . تیلوئـسم  ساسحا  نیا ، زورما . یهلاسهدزاود  هد ، رتخد  کی  دـشر  یهزادـنا  هب  الثم  دـننکیم ؛ یحور 

مغ ترودک و  رابغ  هکنیا  یارب  دنک ، جرخ  تسوا ، دوجو  رد  هک  ار  یطاشن  میظع  یهیامرـس  نآ  دـنک ؟ طاشن  ساسحا  تیلوئـسم و  ساسحا  دوز  شدوخ  ینوماریپ  لئاسم 

مھم یلیخ  نیا  دشاب ؟ وگلا  ناوج  کی  یارب  دناوتیمن  نیا  ایآ  دـنک . کاپ  تسا ، هدـش  یدرمریپ  ابیرقت  درذـگیم و  شنـس  زا  لاس  هاجنپ  دودـح  الثم  هک  یردـپ  یهرھچ  زا  ار 

. تسا

نھپ ار  وتپ  زیمتورت و  ار  قاتا  دزپب ، ار  اذغ  هناخزپشآ  رد  ناسنا  ینعی  یرادرھوش ، هک  دنکیم  رکف  ناسنا  تقوکی  تسا . یرادرھوش  یرادرسمھ و  یهلاسم  دعب ، یهنومن 

رد دوب . هنوگچ  اھیلعهللامالس  ارھز  یهمطاف  یرادرھوش  دینیبب  امـش  تسین . نیا  طقف  هک  یرادرھوش  دیایب ! ناکد  زا  ای  هرادا  زا  اقآ  هک  دراذگب  هچکـشت  اھیمیدق  لثم  دنک و 

« تیلوئسم ساسحا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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، لاس هن  نیا  رد  دندوب . رھوش  نز و  رگیدمھ  اب  مالـسلاامھیلع  نینموملا  ریما  ترـضح  ارھز و  ترـضح  شلاس  هن  دودح  تشاد ، روضح  هنیدـم  رد  ربمایپ  هک  یلاس  هد  لوط 

تسا یمناخ  وا  دینیبب ، امش  الاح  تسا . هدوب  مالـسلاهیلع  نینموملا  ریما  مھ  اھنآ  بلغا  رد  هک  هداتفا  قافتا  گنج  تصـش  دودح  دناهدرک  رکذ  یگرزب  کچوک و  یاھگنج 

یھارهبور عضو  مھ  یگدنز  ظاحل  زا  تسوا  هب  یهتسباو  هھبج  ردق  نیا  دنامیم  گنل  هھبج  دشابن ، هھبج  رد  رگا  تسا و  هھبج  رد  بترم  شرھوش  هتـسشن و  هناخ  رد  هک 

؛ دنتشاد ضحم  یهناریقف  یگدنز  اتقیقح  ینعی  هجول هللا ؛» مکمعطن  امنا  اریسا  امیتی و  انیکسم و  هبح  یلع  ماعطلا  نومعطی  و  : » میاهدینـش هک  ییاھزیچ  نامھ  دنرادن ؛

. دنکیم مھ  تیلوئسم  ساسحا  عون  کی  تسھ ، مھ  ربمایپ  رتخد  تسھ ، مھ  یربھر  رتخد  هک  یلاح  رد 

یرضخ  / ١٣٧٧/٠٢/٠٨ دمحمالم  یضاق  یاقآ  تشذگرد  یپ  رد  تیلست  مایپ 

یاھتیـصخش یهلمج  زا  لیلج  ملاع  نیا  دیدرگ . بناجنیا  فسات  رثات و  بجوم  یرـضخ  دـمحم  الم  یـضاق  یاقآ  موحرم  هاگآ ، نیبنشور و  یناحور  لماع و  ملاع  تشذـگرد 

تیوقت هار  رد  درک و  مایق  هناعاجـش  یمالـسا  یروھمج  سدـقم  ماـظن  رد  مالـسا  یاـملع  ریطخ  فیاـظو  هب  یبرغ  ناـجیابرذآ  ناتـسدرک و  یهقطنم  رد  هک  دوب  یاهتـسجرب 

سدـقم ماظن  زا  عافد  رد  وا  یهناـھاوخریخ  هناـمیکح و  عضاوم  فقاوم و  داد ، ماـجنا  هدرتسگ  ریگیپ و  یـشالت  هقطنم  نیا  رد  یمالـسا  قرف  ناوریپ  ناـیم  یردارب  یاھدـنویپ 

. تسا وا  قیمع  تیلوئسم  ساسحا  دنلب و  حور  یوق و  تیصخش  زا  یکاح  هک  تسا  لیلج  ملاع  نآ  یاھراک  نیرتهتسجرب  زا  یکی  روشک  نالوئسم  یمالسا و  یروھمج 

ناملعم  / ١٣٧٧/٠٢/٠٩ نارگراک و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ملعم دنـسانشب . ار  ناملعم  ردق  دید ، نیا  اب  دیاب  مدرم  داحآ  مھ  دنیوگ و  ساپـس  ار  ادخ  لغـش ، نیا  رب  دننک و  هجوت  دنراد ، هک  یراک  تمظع  هب  یتسیاب  ناملعم  دوخ  مھ 

. دشاب رتالاب  تبسن  نیمھ  هب  یتسیاب  مھ  تیلوئسم  ساسحا  و  رتعیفر ، ناش  نیا  رتالاب ، ماقم  نیا  تسا ، رتگرزب  تیلوئسم  نیا  هچرھ  دراد . ییالاو  الاب و  رایسب  ماقم 

ییاضق  / ٠٧/١٣٧٧/٠۴ هاگتسد  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

یادخ اما  دنشاب ، ناشدوخ  راک  لوغشم  روشک  یاھهاگتسد  یهمھ  رگا  تسا . یـساسا  مھم و  یلیخ  امـش  راک  دینادب  دیتسھ ، راک  لوغـشم  هوق  نیا  لخاد  رد  هک  امش 

دمآراک هیئاضق  یهوق  اما  دنـشابن ، دمآراک  یلیخ  اھهاگتـسد  یهیقب  رگا  تفر . دـھاوخ  یبارخ  تمـس  هب  جـیردتب  اھراک  دـشابن ، دـمآراک  دـشاب و  لطعم  هیئاضق  یهوق  هدرکن 

راکتـشپ و ندرک و  لمع  کین  ریثات  امـش و  هاگیاج  دیدیمھف  یتقو  درک . دھاوخ  حالـصا  جیردتب  ار  اھنآ  تشاذگ و  دھاوخ  رثا  اھهاگتـسد  یهمھ  یور  رب  یدمآراک  نیا  دـشاب ،

هداد رارق  امـش  راک  رد  لاعتم  یادـخ  هک  یتاکرب  نآ  یارب  ادـخ و  یارب  ار  راـک  تسا ، مھم  ردـق  نیا  اـیاضق  مھف  رد  امـش  یدنمـشوھ  تقد و  ینمادکاـپ و  تناـما و  تقادـص و 

هدـید اضعب  هکنیا  دـننکب . دـیابن  هتبلا  درک . یتناھا  ینالف  دز ، یفرح  ینالف  درک ، ضارتعا  ینالف  الاح  هک  دـشابن  نیا  هب  ناتـشوگ  دـیھد . ماـجنا  ماکحتـسا  نیمھ  اـب  تسا ،

دب و دننکیمن ، یتیلوئسم  ساسحا  دنـشاب ، هتـشاد  دامتعا  نآ  هب  دیاب  مدرم  هک  یاهوق  نیا  مارتحا  ظفح  لباقم  رد  هریغ ، ای  تاعوبطم  ای  یـسایس  تاجتـسد  دوشیم ،

. دوشیم هدز  یتیلوئسمیب  یور  زا  هک  تسا  ییاھفرح  اھینکارپهعیاش و  نیمھ  مدرم ، ندرک  دامتعایب  یاھھار  زا  یکی  تسا . تحلصم  فالخ 

نویناحور  / ١٣٧٧/٠٩/٢٣ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

، روشک نیا  رد  زورما  تسین . نان  بآ و  تسا ؛ یرازگتمدـخ  تمدـخ و  ام ، روشک  رد  زورما  تیلوئـسم  دـنمدرم . نارازگتمدـخ  اھنیا  دـیرادب ؛ گرزب  زیزع و  ار  روشک  نالوئـسم 

یھیدـب هتبلا  دـھد . رارق  تناھا  دروم  هدرکان  یادـخ  ار  روشک  یهیاپدـنلب  نالوئـسم  ینوناق و  یاـھداھن  دـھدن  قح  دوخ  هب  سکچـیھ  تسا . یھلا  تیلوئـسم  تیلوئـسم ،

هک مینیبیم  کیدزن  زا  ام  تسا . فیلکت  تیلوئـسم و  ساسحا  زا  رپ  ناشیاھلد  مھ  نالوئـسم  دوخ  دـننکیمن . ار  راک  نیا  بالقنا  نازوسلد  نیـصلخم و  نینموم ، هک  تسا 

یهطقن دیاب  نید ، غلبم  ناونع  هب  امش  دنک . یگتفشآ  ینارگن و  جنشت و  داجیا  دنک ؛ تابثا  ار  راک  نیا  سکع  دھاوخیم  نمشد  دنتمدخ . هب  مامتھا  شالت و  راک و  لوغشم 

دیتفر بالقنا  نارود  رد  ناوج ، یالـضف  نویناحور و  امـش  ناوج ، ناغلبم  امـش  نموم ، ناناوج  امـش  راگدرورپ  لـضفهب  هک  ناـنچمھ  دـینک ؛ لـمع  ار  نمـشد  تساوخ  لـباقم 

روشک یاھزرم  زا  روشک و  زا  عافد  یارب  تلم ، نیا  یمومع  جیـسب  هار  رد  ار  ناتدوخ  دوجو  یهمھ  یلیمحت  گنج  نارود  رد  دیدرک . رپ  بالقنا  مایپ  زا  ار  روشک  نیا  رـساترس 

مھ زورما  دـیدوب . رـضاح  اجنآ  دـندرک ، زاین  ساسحا  نالوئـسم  تلود و  روشک و  دوب و  جایتحا  امـش  دوجو  هب  هک  اجرھ  گـنج ، زا  دـعب  نارود  رد  دـیتشاذگ . هیاـم  بـالقنا ، زا  و 

قافو ساسحا  نیا  تدحو و  ساسحا  نیا  شمارآ و  ساسحا  نیا  دامتعا و  ساسحا  نیا  دیوش و  رـشتنم  مدرم  نایم  رد  فلتخم و  دالب  رد  یھلا  ناگتـشرف  لثم  روطنامھ 

، دـندامتعا دروم  نیما و  نالوئـسم  تسا ، رقتـسم  تلود  تسا ، رقتـسم  روشک  دـمحب هللا  دـینک . سکعنم  لقتنم و  اـج  همھ  هب  ار  تبحم  رھم و  تیمکاـح  ساـسحا  نیا  و 

اب نمـشد  تسد  دوب و  دھاوخ  مھزاب  تسا ، هدوب  روشک  نیا  لاح  لماش  هادف  انحاورا  مظعالا  هیقب هللا  ترـضح  تایانع  راگدرورپ  لضف  هب  دننکیم . راک  شالت و  دـنزوسلد و 

. دوب دھاوخ  مھزاب  اش هللا  نا  تسا و  هدوب  هاتوک  هدیرب و  روشک ، نیا  تحاس  تلم و  نیا  تحاس  زا  دنکیم  هک  یشالت  یهمھ 

١٣٧٨/٠٣/١٢ /  ( هر ) ینیمخ ماما  ترضح  زا  لیلجت  رد  نایوجشناد  نایھاگشناد و  یهژیو  یئامھدرگ  هب  مایپ 

یهجرد رد  نانمشد ، یهنامصخ  تاغیلبت  زا  یرایسب  جامآ  زورما  دوش . هتفرگ  هدیدان  ازتفآ ، یهتشذگ  نآ  هب  هاگشناد  تعجر  رب  نمشد  عمط  دیما و  رگا  تسا  یراگناهداس 

یلص هللا  ) یدمحم بان  مالسا  بالقنا و  ماما و  بوذجم  یمالـسا ، یاھروشک  زا  یرایـسب  رد  رکفنشور  ناوج  لسن  هکیلاحرد  زورما  دننایھاگـشناد . نایوجـشناد و  لوا ،

دوخ یهشیر  زا  هناگیب و  بالقنا ، یاھنامرآ  اب  ار  بالقنا  روشک  یهتـساخون  ناوج و  لسن  هک  دـننآ  ددـص  رد  یناھج ، یهطلـس  ماظن  یتاغیلبت  ناـحارط  تسا ، هلآ ) هیلع و 

وترپ رد  هک  یلیلحت  تردق  ناناوج و  یرادیب  زا  نانآ  دناهتفرگ . فدھ  ار  بالقنا  ناوج  لسن  هدوھیب ، یشالت  رد  رامشیب  یاھرالد  راکم و  یاھزغم  رارط و  یاھتسد  دننک . ادج 

داھج یرگنـشور و  نیگنـس  تیلوئـسم  دیاب  یناحور ، یھاگـشناد و  دـھعتم ، دـیتاسا  و  وجـشناد ، هبلط و  روشناد ، ناناوج  لاحنیااب  دـنالفاغ . هدـش ، هداد  نانآ  هب  بالقنا 

، تسا یورخا  یوـیند و  تشھب  نآ  شاداـپ  هک  یھلا  ییهقباـسم  هب  ییارگناـمرآ  نید و  مـلع و  نادـیم  رد  دـننک و  ساـسحا  دوـخ  شود  رب  شیپ  زا  شیب  ار  یملع  یرکف و 

. دنزادرپب

نایجیسب  / ١٠/١٣٧٨/٠۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یھاپس و یجیسب و  ناناوج  امش  دیداد ؛ لیکشت  ار  میظع  عامتجا  نیا  زورما  هک  منک  رکشت  زیزع  نارھاوخ  ناردارب و  امش  کیاکی  زا  منادیم  مزال  نم  ینخس ، رھ  زا  لبق 

روشک ناناوج  هکنیاامک  دیتسھ ؛ ام  یهعماج  راگزور و  نیا  ناناوج  یهدبز  هوفـص و  امـش  دیدرک . هارمھ  روعـش  روش و  تیلوئـسم و  ساسحا  اب  ار  یھاگآ  هک  نموم  ناناوج 

یهعومجم نیا  زیزع و  ناناوج  امـش  هب  ار  مدوخ  صالخا  رکـشت و  تسا  مزال  دنتـسھ . میـسانشیم  ام  هک  ییاجنآ  ات  ناھج  یاھروشک  ناناوج  نیرتھب  اعومجم  زورما  ام ،

دـنھد و ماجنا  یگرزب  تمدـخ  دناهتـسناوت  ینالوط ، یاـھزرم  زا  شخب  نیا  رد  یجیـسب  یھاپـس و  ناردارب  هک  دوب  نیا  اـم  رادـید  یهناـھب  هتبلا  منک . ضرع  روشرپ  نموم و 

دنتـسناوت هتـسجرب  هدنزرا و  یاھیراکادف  ناوارف و  تامحز  اب  هتـشذگ ، یاھھام  رد  هک  ییاھورین  زا  متـسناد  مزال  نم  تسا و  یمھم  ثحب  تینما ، ثحب  دننک . داجیا  تینما 

. منک رکشت  دوش ، رقتسم  تینما  هقطنم  نیا  رد  اھنآ  تکرب  هب  دننک و  تینما  یهداعا 

هاپس  / ٢۴/١٣٧٨/٠۶ ناھدنامرف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رد مھ  زورما و  مھ  ام  بقاعتم  یاھلسن  یارب  یرادربهرھب  لباق  لمات و  لباق  زومآسرد و  تشذگرـس  کی  هاپـس ، تشذگرـس  درذگیم ، بالقنا  زا  هک  یلاس  تسیب  لوط  رد 

ناناوج و یهعومجم  زا  ار  دوخ  زاین  دروم  رـصانع  دنک و  دشر  دـیآ ، دوجو  هب  نامز  زاین  تخانـش  هفیظو و  ساسحا  یھلا و  فیلکت  زا  ماھلا  اب  یاهعومجم  هکنیا  تسا . هدـنیآ 

ناـھج حطـس  رد  هچ  لـخاد و  رد  هچ  نارظاـن  بلغا  یارب  هکیوـحنهب  اـھتیعقوم  نیرتساـسح  رد  ار  دوـخ  فیاـظو  دـسرب و  راـب  گرب و  هب  دـنک و  بذـج  هعماـج  نموـم  رـصانع 

ناریپ لثم  ناـناوج  دـنک ؛ تکرح  رذـح  مزح و  اـب  هناـھاگآ ، تقد ، اـب  تماقتـسا ، اـب  تسا ، هدرک  میـسرت  دوخ  یارب  هک  یمیقتـسم  طـخ  رد  دـھد و  تروص  تسا ، زیگناتریح 

« تیلوئسم ساسحا   » 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 51هاگياپ  هحفص 14 
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. تسا تقد  لمات و  روخرد  اھنیا  یهمھ  تسا  هداتفا  قافتا  هک  تسا  یثداوح  اھنیا  دننک  مادقا  هناناوج  دنریگب و  میمصت  دننک و  لمع  دننک و  رکف  یدراوم  رد  هدیدناھج ،

١٣٧٨/٠۶/٣١ /  ( هر ) ینیمخ ماما  کرابم  دالیم  لاس  نیمدصکی  تبسانم  هب  مایپ 

نوریب زوریپ  نآ  زا  یدودــعم  زجب  هداـھنن و  مدــق  نآ  رد  خــیرات  یئانثتــسا  نادرم  زجب  زگرھ  هـک  درک  یخیراـت  گرزب و  یئهزراـبم  نادــیم  دراو  ار  وا  ینید ، یهـفیظو  ساــسحا 

. دناهدماین

هعمجزامن  / ١٣٧٨/٠٧/٠٩ یاھهبطخ  رد  تانایب 

نید لئاسم  یور  اذل  تشاد ؛ دوجو  شدوخ  رد  هک  ینامیا  نامھ  دوب ؛ مدرم  رد  نامیا  تیوقت  ینید و  حور  یایحا  تشاد ، ار  مامتھا  تیاھن  نآ  یور  رب  ماما  هک  یزیچ  نیمود 

رد ینید  حور  یتقو  تسا . هدننکجالع  نید  نوچ  دـیایب ؛ هاتوک  هنیمز  نیا  رد  دوبن  رـضاح  چـیھ  تشاد و  ار  تقد  شـشوک و  تیاھن  دـشیم  طوبرم  نید  هب  هک  هچنآرھ  دـبعت و 

نید رگا  دوشیم ؛ سکعنم  یعامتجا  یگدـنز  رد  ینید ، حور  رثا  دـش ؛ دـنھاوخ  ییاسراپ  هزیکاپ و  بوخ و  مدرم  یـصخش ، ظاـحل  زا  هک  تسین  نیا  طـقف  نآ  رثا  دوب ، یتلم 

رد ناشیاھهلابند  ایند و  گرزب  نانمـشد  یهمھ  دـیمانیم ، بان  مالـسا  ار  نآ  ماـما  هک  یمالـسا  درکیم ، جـیورت  ماـما  هک  ینید  اـب  هک  دوب  مھ  نیمھ  یارب  دـشاب . تسرد 

هک دنوشیم  یھاگ  مھ  الاح  دندشیم  ردام  زا  رتزوسلد  یهیاد  مھ  یھاگ  تسا . یتموکح  یسایس و  نید ، نیا  هکنیا  ناونعهب  دندرک ؛ تفلاخم  هب  عورش  روشک ، لخاد 

. تسا تیعقاو  سکع  تسرد  نیا ، دوشیم ! تسس  مدرم  ینید  نامیا  دوشیم ؛ فیعض  مدرم  رظن  زا  نید  دینکیم ، حرطم  هک  ار  یتموکح  نید  یسایس و  نید  امش  اقآ 

هکنیا تسھ . هعماج  کی  رد  تیلوئـسم  ساسحا  یرایـشوھ و  یھاگآ و  دوب ، هعماج  کی  رد  نید  یتقو  تسھ . هعماج  نآ  رد  یراکادـف  حور  دوب ، هعماـج  کـی  رد  نید  یتقو 

نیا تسھ ، تریغ  ساسحا  تیلوئـسم و  ساسحا  مدرم  رد  دـسریم  مدرم  عالطا  هب  هک  ییاجنآ  ات  ینید  لئاسم  هب  تبـسن  ام  روشک  هعماج و  رد  زورما  دـینیبیم  اـمش 

تیوـقت تدـش  هب  مدرم  داـحآ  هچ  یتـموکح ، ناـکرا  هچ  هعماـج  ناـکرا  یهمھ  رد  ار  حور  نیا  ماـما  دـنک . فیعـضت  ار  حور  نیا  دـھاوخیم  نمـشد  تـسا . ینید  حور  رطاـخهب 

ینید دـیقت  ینید و  دـبعت  ینید و  ناـمیا  یور  رب  ماـما  زیچ ، همھ  رد  تاـباختنا و  رد  ناـبھگن ، یاروش  رد  نیناوق ، رد  هیئاـضق ، یهوق  رد  سلجم ، رد  تلود ، رد  ینعی  درکیم ؛

. درکیم هیکت 

نایجیسب  / ١٣٧٨/٠٩/٠٣ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

اھنادـیم نآ  هـب  ار  ناـسنا  یاهـفیظو  هـک  ییاھنادـیم  یهـمھ  یارب  یگداـمآ  یاراد  رکفتم ، زغم  ناـمیااب ، لد  ینعی  یجیـسب ، تسـالاو . دنمـشزرا و  ناوـنع  کـی  یجیــسب ،

تیلوئسم لابق  رد  تسا ، رونم  نامیا ، رون  اب  ناشلد  روشک ، نیا  رد  هک  ینانز  نادرم و  یهمھ  اھناسنا و  یهمھ  ناناوج ، یهمھ  تسا . یجیسب  یانعم  نیا  دناوخیمارف .

یدنلبرـس مچرپ  ینعی  تسا ، هدـش  هدرپـس  ناریا  تلم  تسد  هک  یراـختفارپ  مچرپ  نیا  دـننکیم . هفیظو  ساـسحا  تسا ، هدـش  هداـھن  ناریا  تـلم  شود  رب  هـک  یمیظع 

ساسحا گرزب ، یهفیظو  نیا  هب  تبسن  هک  یناسک  یهمھ  تسا . ناریا  تلم  تسد  زورما  اھنیا  مالسا ؛ یریذپانتسکـش  یروآمان و  مچرپ  مالـسا ، تزع  مچرپ  مالـسا ،

مالـسا و نانمـشد  زور  کی  نم ! نازیزع  تسا . رـضاح  هفیظو ، نآ  نادیم  رد  یجیـسب  ناسنا  دشاب ، یاهفیظو  اجرھ  دنتـسھ . یجیـسب  تقیقح  رد  دننکیم ، تیلوئـسم 

نانمـشد مجاـھت  لـباقم  رد  دـندوب  روبجم  دـیپتیم ، مالـسا  قشع  هب  ناـشلد  هک  یناـسک  زور  نآ  رد  تسین . یربـخ  مالـسا  زا  هک  دـندادیم  دـیون  دوخ  هب  نید  نانمـشد 

دندرکیم یعس  یمالسا  یاھروشک  نارـس  مناملـسم ! نم  دیوگب  هک  تشادن  ار  یریلد  یخاتـسگ و  نیا  ناملـسم ، دننک ! ناھنپ  هشوگ  نآ  هشوگ و  نیا  ار  دوخ  مالـسا ،

لیلذ ار  مالسا  لھا  هدرک و  ناھنپ  دوخ  تلذ  اب  ار  مالـسا  تزع  دنروآرد ! دشابن ، مالـسا  زا  یمان  ایند  رد  دنتـساوخیم  هک  یناسک  نآ  گنر  لکـش و  هب  ار  دوخ  رتشیب  هچرھ 

! دندوب هدرک 

یگنھرف  / ١٣٧٨/٠٩/٢٣ بالقنا  یلاع  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

تکلمم و نیا  میورب ، شیپ  تمـس  نیا  هب  هچرھ  مینک ، تیبرت  ینید  تفرعم  زا  رادروخرب  ینید و  ینابم  زا  هاگآ  نید و  هب  دنبیاپ  عرـشتم و  نیدتم و  ار  مدرم  نیا  زورما  ام  رگا 

یهلاسم رد  مدرم  ینید  تاسدقم  رد  اھرواب و  رد  هک  میھد  هزاجا  میھدب و  ار  عناوم  نیا  رد  هنخر  یهزاجا  هک  رادـقم  رھ  میاهدرک ؛ نیمـضت  ار  تلم  نیا  روشک و  نیا  یهدـنیآ 

یهدنیآ میھد  هزاجا  ار  نیا  هچرھ  دنک  ادیپ  برست  مدرم  یاھنھذ  رد  روطنیمھ  دوش و  هشدخ  نیملسم  مالسا و  حضاو  نانمشد  ینمشد  رد  داھج و  هلئسم  رد  تداھش ،

روـضح و ناـکما  رتفیعـض و  داد ، ماـجنا  ار  میظع  تکرح  نیا  درک و  ماـیق  نآ  یارب  تلم  نیا  هک  ار  یتداعـس  ناـکما  میاهتخادـنا و  رطخ  هب  رتـشیب  ار  تلم  نیا  تـکلمم و  نـیا 

هچ یگنھرف ، بالقنا  یلاع  یاروش  هچ  روشک  یگنھرف  نیلوئـسم  اـتقیقح  یگنھرف و  راـک  تیوقت  اـب  رگم  تسین ، یلمع  مھ  اـھنیا  میاهدرک ! رتشیب  ار  نمـشد  یهبلغ 

ساـسحا دـیاب  دـنراد  یگنھرف  تیلوئـسم  هک  نارگید  نارگید و  تاـغیلبت و  ناـمزاس  لـثم  یتلود  ریغ  یاـھنامزاس  هچ  دنتـسھ ، اروش  نیا  رد  هک  تلود  زا  یمرتحم  رـصانع 

ناریدم و نایاقآ  امـش  تمدخ  رد  هک  هتـشذگ  یاھلاس  یاھتبحـص  زا  یـشرازگ  نایاقآ  زورما  تسام . راک  ساسا  زورما  نیا  دنتفیب . راک  نادیم  رد  دـننک و  هفیظو  تیلوئـسم و 

شالت دـیاب  ام  هک  ماهدومن  دـیکات  هلئـسم  نیا  یور  رب  ماهدرک و  ار  اھتبحـص  نیمھ  هیبش  ابیرقت  مھ  هتـشذگ  لاس  مدـید  مدرک ، هاگن  نم  دـندوب ؛ هدروآ  میتشاد ، ناـمرھاوخ 

. دننک تکرح  نیدت  تمس  هب  مدرم  دنک و  ادیپ  هبلغ  هعماج ، رد  نیدت  هک  مینک 

هعمجزامن  / ١٣٧٨/٠٩/٢۶ یاھهبطخ  رد  تانایب 

گنج نارود  رد  دـیامن . میھفت  شدوـخ  یاـھورین  هب  ار  نیا  دـنک و  هـلمح  دـھاوخیم  اـجک  زا  نمـشد  دـمھفب  دـناوتب  هـک  تـسا  یـسک  نآ  بوـخ ، یهدـنامرف  کـی  هـھبج ، رد 

، تسیچ رکف  رد  نمـشد  دیمھفب  دـیناوتب  دـیتسھ ، امـش  هک  یاهطقن  رھ  رد  رگا  دـننادیم . بوخ  یلیخ  ار  هتکن  نیا  دـندوب ، گنج  نادـیم  رد  زور  نآ  هک  یناناوج  یلیمحت ،

ام هتبلا  داد . دـیھاوخ  ماجنا  دـیھد ، ماجنا  دـیاب  هک  ار  ییاھراک  دیـشخب و  دـیھاوخ  تینوصم  ار  ناتدوخ  درک و  دـیھاوخ  یریگـشیپ  ار  نمـشد  یهلمح  زا  یدایز  غلابم  اـنیقی 

نم زا  رگا  تسیچ ؟ هلحرم  نیا  رد  نمشد  یاھفدھ  اما  دسانـشیم . ار  شدوخ  یناھج  یللملانیب و  نانمـشد  ناریا  تلم  ابلاغ  مینک . یفرعم  نمـشد  الاح  میھاوخیمن 

یاھویدار تاغیلبت  فالخرب  هتبلا  مربب . ماـن  ناـمتلم  روشک و  یارب  یناـمز  عطقم  نیا  رد  نمـشد  یاهلحرم  یاھفدـھ  ناونعهب  ار  فدـھ  هس  ود ، مناوتیم  نم  دـننک ، لاوس 

؛ تسا نم  مھف  نیا  هن . میتسھ ؛ موصعم  ندیمھف ، رد  ام  تسین و  نآ  رد  یاهشدخ  چـیھ  تسا و  تقیقح  رم  میمھفیم ، ام  هچنآ  هک  مینکیمن  اعدا  ام  نانمـشد ، نامھ 

منکیم و ساسحا  هتـشاذگ ، مشود  رب  ار  ینیگنـس  تیلوئـسم  ریقح ، یهدـنب  نیا  تراقح  یهمھ  اـب  لاـعتم  یادـخ  هک  یرازگتمدـخ  ناونعهب  نم  هک  تسا  یزیچ  نآ  نیا 

یرگید روط  دراد و  لـئاسم  زا  یرتـھب  مھف  رتـشیب و  تاـعالطا  یـسک  رگا  هتبلا  منک . نشور  ممھفیم ، هک  یبلاـطم  نیا  هب  تبـسن  ار  مدرم  نھذ  یتسیاـب  هک  مباـییمرد 

. تساھنیا ممھفیم ، نم  هک  هچنآ  اما  تسا ؛ ربتعم  شیارب  شدوخ  مھف  مھ  وا  دمھفیم ،

نارھت  / ١٣٧٩/٠١/٢۶ هعمج  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

تیلوئـسم ساسحا  رگا  تسا . داـسف  نیا  تسین ، یعاـمتجا  طابـضنا  دنطابـضنایب و  روشک  یهرادا  یاھـشخب  نالوئـسم  صوصخب  دنیطابـضنایب  تلاـح  راـچد  مدرم  رگا 

یـسنج طباور  رگا  تسا . داسف  نیا  دـنکیمن ، ادـیپ  دـشر  راک  تیلاعف و  طاشن ، قدـص ، افـص ، تعاجـش ، ینعی  یناسنا  تاکلم  ناناوج ، رد  رگا  تسا . داـسف  نیا  تسین ،

. تسا داسف  نیا  تسین ، بولطم  دـح  رد  یمومع  روعـش  تفرعم و  حطـس  رگا  تسا . داسف  نیا  تسھ ، هعماج  رد  دایتعا  رگا  تسا . داسف  نیا  تسھ ، هعماج  رد  ملاسان 

اھهداج و اھنابایخ و  اھرھش و  هک  دنتسھ  یناسک  رگا  دننکیم ؛ نماان  ار  اھهداوناخ  هک  دنتسھ  یناسک  رگا  تسا . داسف  نیا  تسین ، نالوئـسم  رد  یـسانشهفیظو  رگا 

دوشیم ینالوط  یئاضق  یاھیگدیسر  رگا  تسین ؛ هنالداع  تواضق  هب  یسرتسد  رگا  تسھ ؛ تیانج  مرج و  رگا  تسا . داسف  روشک  یارب  نیا  دننکیم ، نماان  ار  اھاتسور 

ناـمرف دـنکیم و  رما  تاحالـصا  نیا  داـجیا  هب  ار  اـم  بـالقنا ، درک . یریگشیپ  تیاـنج  مرج و  زا  دـیاب  دوـش . حالـصا  دـیاب  تسا و  داـسف  اـھنیا  دـنامیم ، اھتدـم  اھهدـنورپ  و 

تیعطاق و اب  تاحالصا ، نیا  دریگیمن ؛ ماجنا  فراعت  اب  مھ  تاحالـصا  نیا  هتبلا  دریگ . ماجنا  هعماج  رد  تاحالـصا  هنوگنیا  هک  دنرادیم  تسود  دنلاحـشوخ و  همھ  دھدیم .

« تیلوئسم ساسحا   » 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 51هاگياپ  هحفص 15 
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. دریگیم ماجنا  مادقا  اب 

نارھت  / ١٣٧٩/٠٢/٠١ گرزب  یالصم  رد  ناناوج  اب  رادید  رد  تانایب 

مھ تیناحور ، مھ  تلود ، مھ  دننک ؛ تیلوئـسم  ساسحا  هلئـسم  نیا  لابق  رد  دیاب  همھ  دوش . لیدـبت  یلم  اتقیقح  یهلاسم  کی  هب  دـیاب  ام ، روشک  رد  ناناوج  یهلاسم 

یهلاسم صوصخ  رد  دیاب  دننک ، افیا  یـشقن  دـنناوتیم  ناناوج  هب  طوبرم  یاھهنیمز  رد  هک  ییاھهاگتـسد  یهمھ  امیـس . ادـص و  مھ  یـشزرو و  یاھنامزاس  مھ  جیـسب ،

ار مایپ  نیا  ناناوج ، اب  ورردور  نتفگ  نخـس  اب  ناناوج و  یهلاسم  حرط  اب  سلجم و  نیا  رد  روضح  اب  زورما  مھاوخیم  نم  دـننک . تیلوئـسم  ساسحا  روشک  نیا  رد  ناناوج 

. دنروآ باسح  هب  یدج  کی و  یهجرد  یهلاسم  کی  ار  ناناوج  یارب  یزیرهمانرب  ناناوج و  یهدنیآ  ناناوج ، یاھزاین  ناناوج ، یهلاسم  دیاب  هک  مناسرب  نالوئـسم  یهمھ  هب 

. تسا ریذپانبانتجا  نیا 

نارھت  / ١٣٧٩/٠٢/٠١ گرزب  یالصم  رد  ناناوج  اب  رادید  رد  تانایب 

لوا زا  هک  یزکارم  مھ  ناـناوج  ناـمزاس  یلم و  زکرم  لـثم  تسا  ناـناوج  روما  هب  یگدیـسر  صوصخم  هک  یزکارم  مھ  دوشیم . ماـمتھا  هجوـت و  ناـناوج  لـئاسم  هب  زورما 

یلو دناهدرک ؛ هجوت  ناناوج  یهلاسم  تیمھا  هب  شرورپ ، شزومآ و  یتلود  زکارم  مھ  جیـسب و  لثم  دنک  یھدنامزاس  گرزب  یاھنادـیم  رد  ار  ناناوج  تسا  هتـسناوت  بالقنا 

، ناناوج لباقم  رد  لماکت  یلاعت و  هار  ندرک  زاب  تسرد و  تیادـھ  یارب  یزیرهمانرب  ناناوج و  هب  نتخادرپ  ناناوج و  یهلاسم  هک  مراد  راـظتنا  نم  مراد . عقوت  نیا  زا  شیب  نم 

. دننک تیلوئسم  ساسحا  دیاب  همھ  دوش و  لیدبت  یقیقح  یلم و  یهلاسم  کی  هب 

نارھت  / ١٣٧٩/٠٢/٠١ گرزب  یالصم  رد  ناناوج  اب  رادید  رد  تانایب 

زا روشک ، نالوئـسم  نابز  زا  دننکیم  یعـس  یرایـسب  دناهملکلا . قفتم  مالـسا  نید و  روحم  درگ  رب  دمحب هللا  ام  نالوئـسم  رادیب و  ام  تلم  هک  منکیم  رکـش  ار  ادـخ  نم 

ساسحا یاراد  نید و  جیورت  لفکتم  ماما ، دیرم  نموم ، یناحور ، رصنع  کی  روھمجسیئر ، دنـشکیم . هدوھیب  تمحز  اھنیا  دننزب . ییاھفرح  نارگید ، ای  روھمجسیئر  نابز 

. میراد هلگ  اھنآ  زا  ام  هک  دنتسھ  یناسک  ینایم  نالوئسم  رد  هتبلا  دنروطنیمھ . الاب  حوطس  رد  دمحب هللا  مھ  رگید  نالوئسم  تسا . هنیمز  نیا  رد  تیلوئسم 

عضو تسا . راک  هب  یهدامآ  رایشوھ و  هاگآ ، مواقم ، یتلم  ناریا ، تلم  دمحب هللا  درک . هابتشا  رایسب  ناریا  ناناوج  هب  تبسن  ناریا و  تلم  هب  تبسن  دوخ  لیلحت  رد  نمشد 

. دنتیلوئسم ساسحا  یاراد  نید و  هب  دنبیاپ  نموم ، نالوئسم  دمحب هللا  هک  مھ  نالوئسم  تسا . روطنیمھ  روشک  یاج  همھ  رد  مھ  ناناوج 

ریت  / ٠٧/١٣٧٩/٠۴ متفھ  یادھش  یاھهداوناخ  هییاضق و  هوق  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

هب هیکت  لئاسم ، هب  هناملاع  هاگن  ملع و  زا  یرادروخرب  اب  ناشیا  زورما  دمحب هللا  هک  تسا  نیا  منک ، یرازگـساپس  ار  لاعتم  یادـخ  ابلق  هدـنب  هک  دوشیم  نیا  بجوم  هچنآ 

ام هک  تسا  یمھم  رایـسب  رما  نیا  هک  هیئاضق  هوق  لئاسم  هب  نالک  هاگن  هوالعب  روما ، تفرـشیپ  یارب  یملع  ون و  یاھـشور  مادختـسا  هب  شیارگ  عیـسو ، یھقف  تاـمولعم 

رد ار  هوق  تیریدم  تیعطاق ، تعاجش و  اب  نینچمھ  میریگب و  رظن  رد  ماظن  نالک  تیریدم  رد  ار  نآ  ریثات  مینیبب و  ماظن  لک  رد  یلصا  رـصنع  کی  نکر و  کی  لثم  ار  هیئاضق  هوق 

هک ار  یزیچ  نامھ  زورما  ام  هک  تسین  نآ  یانعم  هب  نیا  هتبلا  . منکیم هدھاشم  ار  کرابم  عقومهب و  اجب و  باصتنا  نیا  راثآ  لاس ، کی  زا  رتمک  تشذگ  اب  هدنب  دنراد و  تسد 

رھ لابق  رد  ار  ینیگنس  تیلوئـسم  هک  ریقح  هبلط  نیا  تابلاطم  هتبلا  تسا . دایز  ام  تاراظتنا  هن ، مینکیم ؛ هدھاشم  هیئاضق  هوق  رد  میتسھ ، عقوتم  یمالـسا  یاضق  رد 

یتسیابن اھنیا  لاـثما  یـسایس و  رـصانع  اـھھورگ و  اـھحانج و  تاـبلاطم  اـب  منکیم ، ساـسحا  مدوخ  شود  رب  لاـعتم  یادـخ  شیپ  امـش ، تکرح  رھ  مادـقا و  رھ  مکح و 

ات دننک  بلس  نآ  زا  ار  هیئاضق  هوق  تبالص  رادتقا و  هک  دنتـسھ  نیا  لابند  یـسایس  یاھحانج  زا  یـضعب  دنتـسھ . ناشدوخ  راک  لابند  یـسایس  یاھحانج  دوش ؛ هابتـشا 

. دشاب هتشادن  مادقا  تردق  هوق  نیا 

لیبدرا  / ٠٣/١٣٧٩/٠۵ ناتسا  مدرم  عمج  رد  تانایب 

یاھراک ریخا ، لاس  دنچ  نیا  رد  درک . دنھاوخ  لابند  تیدج  اب  ار  اھراک  نیا  ادخ  دیما  هب  دـنراد ، هک  یتیلوئـسم  ساسحا  اب  روشک ، نالوئـسم  ناتـسا و  نالوئـسم  انئمطم 

مھ ام  هک  دوش  عورـش  نالوئـسم  تمھ  اب  تسا ، هدـنام  هراکهمین  هک  ییاھراک  ای  هدـش ، هداد  نآ  یهدـعو  هک  ییاھراک  نآ  رگا  تسا ؛ هدـش  عورـش  مھ  یـشزرااب  رایـسب 

. تسا ناتسا  نیا  مدرم  هب  یعقاو  تمدخ  اھنیا  درک  میھاوخ  هیصوت  دیکات و 

لیبدرا  / ٠٣/١٣٧٩/٠۵ ناتسا  مدرم  عمج  رد  تانایب 

هنیھب لکش  هب  دعب  و  دوش ، جارختسا  هنیھب  لکـش  هب  الوا  دیآ ، تسد  هب  ددرگ و  جارختـسا  یلم  عبانم  زا  دوشیم  هک  ینکمم  تورث  هکنیا  یارب  شالت  ینعی  رقف ، اب  هزرابم 

راکفا اب  هھجاوم  رد  تیلوئـسم  ساسحا  مدع  یمومع ، تامدخ  میدقت  رد  نادجو  ساسحا  مدع  یراک ، داسف  یقالخا ، داسف  ینعی  داسف ، ددرگن . فارـسا  دوش و  فرـصم 

هک دـنراذگب  دـیابن  دـنھجاوم ، یمومع ، راکفا  اـب  هک  یناـسک  نازوسلد و  ناـگنازرف ، نالوئـسم ، تسا . داـسف  یاھهبعـش  اـھهخاش و  اـھنیا  مدرم . یاـھنھذ  اـب  یمومع و 

یاھراعش زیمآفالتخا و  یاھراعش  هک  تسا  مدرم  هب  یکمک  هچ  دراد !؟ مدرم  یارب  یاهدیاف  هچ  دنک . قیرزت  ینھذ  یاضف  رد  ار  فالتخا  یاھبرکیم  دیایب و  هاوخدب  یاھتسد 

. تسا یرگید  زیچ  مدرم  یعقاو  زاین  تسین ؛ اھنیا  مدرم ، یعقاو  زاین  دنک !؟ ادیپ  جاور  ناشنایم  رد  زیگناهقرفت 

اپورا  / ٢۶/١٣٧٩/٠۶ رد  نایوجشناد  یمالسا  یاھنمجنا  هیداحتا  تسشن  نیمجنپویس  هب  مایپ 

لیمحت اھگنھرف  یهمھ  اھتلم و  یهمھ  رب  ار  دوخ  هک  دـننآرب  تسا ، هتفریذـپ  ریثات  تدـشب  نآ  زا  لاحنیعرد  هدروآ و  دـیدپ  ار  نآ  هک  یگنھرف  ناھج و  ینونک  یهناـملاظ  مظن 

، نم نامگب  اھنوناک و  نیا  نیرتمواـقم  زا  یکی  یمالـسا  یروھمج  سدـقم  ماـظن  هزورما  دـنزیخرب . یرگهزیتس  هب  هناـیوجهنیک  هناـمحریب و  یتمواـقم  نوناـک  رھ  اـب  دـننک و 

هک تسا  یتلم  تمواقم  نیا  تسا . تیلوئـسم  ساـسحا  تلاـصا و  تفرعم و  رـس  زا  هکلب  هنارظنهتوک ، هنـالھاج و  تیبصع  رثا  رب  هن  تمواـقم ، نیا  تساـھنآ . نیرتمواـقم 

رادهشیر ینغ و  گنھرف  تفرعم و  زا  یریگماھلا  اـب  هتخانـش و  یبوخب  ار  یناـھج  رابکتـسا  ماـظن  یوجدوس  نارادمدرـس  یهناروزم  هناربکتم و  هنارگمتـس و  راـتفر  تیوھ و 

. تسا هدیچیپرس  نآ  یهنارابج  تساوخ  زا  شیوخ ، یمالسا 

هیضیف  / ١٣٧٩/٠٧/١۴ هسردم  رد  مق  هیملع  هزوح  بالط  الضف و  دیتاسا ، عمج  رد  تانایب 

زا لبق  لاس  دـنچ  نامھ  رد  تقو  کی  نم  تسا . هتـسجرب  یهزوح  کی  زورما  اـتقیقح  مق  یهیملع  یهزوح  هتبلا  تسا . هیملع  یاـھهزوح  تاـبجاو  اـم ، ثحب  مراـھچ  شخب 

یهزوح زورما  لـثم  یتیفیک  اـب  قیمع  گرزب  یملع  عمجم  چـیھ  زورما ، اـت  مالـسا  خـیرات  لوا  زا  اـعطق  هک  مدرک  ضرع  هیـضیف ، یهسردـم  تاـعامتجا  نلاـس  نیمھ  رد  نیا ،

رد البرک و  رد  فجن و  رد  هلح و  رد  دادـغب و  رد  دناهتـشاد . روضح  نآ  رد  گرزب  یاـملع  هک  تسا  هدوب  یاهیملع  یاـھهزوح  کـشالب  هتبلا و  تسا . هتـشادن  دوجو  مق  یهیملع 

مھ زورما  تسا . هتـشادن  دوجو  یزیچ  نینچ  یملع ، یاھهقلح  همھ  نیا  اـب  درگاـش ، داتـسا و  همھ  نیا  اـب  عونت ، نیا  اـب  میظع ، تیمک  نیا  اـب  اـما  دـناهدوب ؛ رگید  یاـھاج 

نیمھ یهبلط  میدوـب ؛ هزوـح  نـیا  رد  اـم  زور  نآ  دراد . یداـیز  یاـھقرف  هیلعیلاـعتهللاناوضر  یدرجورب  یمظعلا  اـھیآ  موـحرم  ناـمز  یهـیملع  یهزوـح  اـب  هـیملع  یهزوـح 

تیمک رانک  رد  تیلووسم  ساسحا  یرایشوھ و  یھاگآ و  شالت و  کرحت و  اما  تشاد ؛ یاهتسجرب  نشور و  طاقن  مھ  رایسب  میدوب ؛ هیتجح  یهسردم  هیـضیف و  یهسردم 

یکـش نیا  رد  دنتـشاد -  روضح  هزوـح  نیا  رد  هتـسجرب  گرزب و  رایـسب  دـیتاسا  مھ  زور  نآ  هتبلا  تسین . هسیاـقم  لـباق  زور  نآ  اـب  زورما  هزوـح ، رد  درگاـش  داتـسا و  میظع 

اھزیچ نیا  زور  نآ  رـصاعم ؛ ناـمز  رد  غیلبت  مزـال  زاـھج  هب  یاـھندوب  زھجم  نیا  اھییانـشآ ، نیا  اـھیھاگآ ، نیا  دوبن . زور  نآ  هک  تسھ  هزوح  رد  ییاـھزیچ  زورما  نکیل  تسین - 

« تیلوئسم ساسحا   » 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 51هاگياپ  هحفص 16 
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یاهطقن دنچ  منک و  اصقتسا  ماهتـساوخن  ینعی  منک ؛ اصقتـسا  متـسناوتن  نم  تسین . تابجاو  یهمھ  نیا ، هتبلا  دراد . ار  تابجاو  نیا  هزوح  ام  رظن  هب  اھنیا ، هجوت  اب  دوبن .

. مدرک ضرع  هدمآ ، مھم  مرظن  هب  هک 

(ع)  / ١٣٧٩/٠٧/٢٩ یلع ماما  نارای  ىمزر  یگنھرف  یودرا  رد  رضاح  نایجیسب  عمج  رد  تانایب 

تـسد بالقنا و  نیا  هک  ار  یتمظع  دجم و  یاھهیاپ  دیاب  امـش  دـیزاسب ؛ ار  روشک  نیا  دـیاب  امـش  تسا ؛ ناوج  لسن  هب  قلعتم  روشک  تسامـش ؛ لام  روشک  نم ! نازیزع 

یهلاسهددنچ یاھیگدـنامبقع  دوخ ، نامیا  اب  دوخ و  شناد  اب  دوخ ، یهدارا  اب  دوخ ، یورین  اب  دـیاب  امـش  دـیربب ؛ الاب  دـینک و  ظفح  تسا ، هتـشاذگ  انب  بالقنا  رامعم  یاناوت 

سح دوخ  دوجو  رد  صالخا  اب  هارمھ  ار ، فادـھا  هب  یهقـالع  ساـسحا  نیا  تیلوئـسم و  ساـسحا  نیا  هک  سکرھ  ناـناوج ، ناـیم  رد  دـینک . ناربج  ار  بـالقنا  زا  لـبق  نارود 

هک یسک  نآ  تسا ، نامیااب  هک  یسک  نآ  دشاب . هتفرگن  هچ  دشاب ، هتفرگ  جیـسب  تراک  امـسر  هچ  دشابن ؛ هچ  دشاب ، تمواقم  یورین  رد  هچ  تسا . یجیـسب  وا  دنکیم ،

اب دوخ ، دادعتسااب  دوخ ، دوجو  اب  شتلم ، داحآ  یارب  یمالسا و  ماظن  یارب  شمالسا ، یارب  شروشک ، یارب  دوخ  دوجو  زا  تسا  رضاح  هک  یسک  نآ  تسالاو ، فادھا  لابند 

ارھز ای  اروشاع و  یاھنادرگ  جیسب  صوصخم  یاھنادرگ  رد  ام  یجیسب  زیزع  ناناوج  دننک  راختفا  دشاب . هک  اجکرھ  رد  تسا ؛ یجیسب  وا  دنک ، یراذگهیامرس  دوخ  نت  ناج و 

. دننک مسجم  ار  ساسحا  نیا  جیسب ، رد  ینامزاس  روضح  اب  دناهتسناوت  هک  جیسب  فلتخم  یاھشخب  رد  تمواقم ، یورین  رد 

یمالسا  / ١٣٧٩/٠٨/٠۴ یاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

هنیمز نیا  رد  شدوخ  هک  ار  یاهفیظو  تسا ؛ هدرک  ساسحا  هدـش ، مالـسا  یایند  هب  هک  ار  یملظ  تسا ؛ هدرک  کرد  دوجو  یهمھ  اـب  ار  نیطـسلف  یهلاـسم  اـم  زیزع  تلم 

. تسا هداد  ماجنا  هتسناوتیم ، هک  ار  هچنآ  تسا و  هدرک  هفیظو  ساسحا  تسا ؛ هدوب  زاتشیپ  تمـسق  نیا  رد  هشیمھ  یمالـسا ، یروھمج  تلود  تسا . هدرک  کرد  دراد ،

؛ دـننکیم سمل  رتشیب  ار  قیاقح  یـضعب  یمالـسا  یاھتلود  اجیردـت  هک  مینیبیم  مھ  ار  شیاھهناشن  میراودـیما  اـم  تشاد و  دـھاوخ  لاـبند  هب  یگرزب  جـیاتن  نیا ، اـنیقی 

. دننکیم رتکیدزن  تسا ، یمالسا  تما  یهفیظو  هک  هچنآ  تمس  هب  ار  هار  دنوشیم و  رتکیدزن  هیضق  نتم  هب  یضعب 

نازومآشناد  / ١٣٧٩/٠٨/١١ نایوجشناد و  نازابناج ، نارادساپ ، رادید  رد  تانایب 

نودب دراد . هفیظو  دنادب  دنادب ؛ دوخ  هب  هجوتم  ار  یاهفیظو  ناسنا  ینعی  دوش ؛ تیلوئـسم  ساسحا  اب  هارمھ  دیاب  نامیا  نیا  تسا . تیلوئـسم  ساسحا  رگید ، رـصنع  کی 

هارمھ دوخ  ینورد  تردق  هب  هجوت  نادیم و  هب  ندمآ  یهیحور  تداشر ، تعاجش ، اب  دیاب  رصنع  ود  نیا  داد . دھاوخ  تسد  زا  ار  دوخ  ییاراک  نامیا  نیا  تیلوئـسم ، ساسحا 

. تسا دوخ  تردق  زا  ندنام  لفاغ  دنکیم ، مازھنا  راچد  ار  یھاپس  رھ  ار ، یتلم  رھ  ار ، یاهعومجم  رھ  هک  ییاھزیچ  زا  یکی  نوچ  دوش .

نازومآشناد  / ١٣٧٩/٠٨/١١ نایوجشناد و  نازابناج ، نارادساپ ، رادید  رد  تانایب 

هک دراد  دوجو  مھ  یرگید  یاھهیاپ  هتبلا  تسا . یلـصا  یاھهیاپ  زا  یکی  نموم ، یاھورین  نایم  یگتـسبمھ  داحتا و  تسا . یلـصا  یاھهیاپ  زا  یکی  تیلوئـسم ، ساـسحا 

زا یکی  زورما  ماـظن ، نیا  تکرب  هب  بـالقنا و  نـیا  تـکرب  هـب  هـک  روـشک  نـیا  دـینادب  دـیھد ، رارق  هجوـت  دروـم  ار  لـئاسم  نـیمھ  رگا  مدرک . هـیکت  رما  دـنچ  نـیا  یور  ـالاح  نـم 

. دوب دھاوخ  ایند  یاھروشک  نیرتورشیپ  نیرتدنلبرس و  نیرتردتقم و  زا  یکی  مھ  هدنیآ  رد  تسایند ، یاھروشک  نیرتزیزع  نیرتمکحتسم و 

کارا  / ١٣٧٩/٠٨/٢۴ مدرم  گرزب  عامتجا  رد  تانایب 

کی رد  تسا  نکمم  منکیمن . لوبق  ار  نیا  نم  متـسین ؛ قفاوم  نم  دننک . مھتم  یرگیلاباال  هب  ار  روشک  نیا  ناناوج  دنرادیم  تسود  یاهدـع  تسا . ینموم  تلم  ام  تلم 

دودح و نیا  رد  دیابن  ار  ام  ناناوج  زا  یراکاطخ  اما  دشاب ؛ یراکاطخ  یعون  انایحا  یهدنھدناشن  هک  دنـشاب  هتـشاد  مھ  یتاکرح  ناوج  دـص  ناوج ، ود  ناوج ، کی  یاهشوگ 

مھتم ینید  نامیا  فعـض  هب  ار  اـم  ناـناوج  یاهدـع  دـنک . مھتم  ینیدیب  هب  یـسک  ار  روشک  نیا  تیلوئـسم  ساـسحا  اـب  ناـمیا  اـب  ناوج  لـسن  هک  درمـش  گرزب  ناـنچنآ 

رد دینک  هاگن  رگا  امش  دننکیم . هابتشا  هورگ  ود  رھ  دنلاحشوخ ! تباب  نیا  زا  دننکیم و  مھتم  ینید  نامیا  فعض  هب  ار  اھنآ  مھ  یاهدع  دنفـساتم . تباب  نیا  زا  دننکیم و 

ناوج لسن  ار  اھناسنا  نیرتساسحارپ  نیرترامـشرپ و  تیعمج و  نیرتشیب  دـینیبیم  تسا ؛ تیونعم  هب  قشع  زاربا  یاج  یبھذـم و  نامیا  نداد  ناـشن  یاـج  هک  ییاـجنآ 

. دنھدیم لیکشت  روشرپ 

کارا  / ١٣٧٩/٠٨/٢۴ مدرم  گرزب  عامتجا  رد  تانایب 

. تسا نایرج  رد  نیطـسلف  مولظم  بوصغم و  هدشلاغـشا و  نیمزرـس  رد  زورما  هک  دنتـسھ  یمھم  رایـسب  یهثداح  نیا  یهتـسبلد  اـیند  رـساترس  رد  ناملـسم  یاـھتلم 

نیا رد  ناریا  یمالسا  یروھمج  روشک  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  نآ  زا  یمھم  شخب  هتبلا  هک  تسا  هدش  هدز  یبوخ  اتبسن  یاھفرح  یمالسا  سنارفنک  یهمانعطق  رد  هچرگا 

امتح اھفرح  نیا  لابند  هب  اما  دننکیم  تکرح  یمالـسا  یروھمج  یاھراعـش  لابند  هب  مھ  یمالـسا  یاھروشک  زا  یـضعب  دـنکیم و  رظن  راھظا  عطاق  حیرـص و  الماک  ایاضق 

راـشف دروـم  نیطـسلف  یاـھنابایخ  رد  هک  یناـسک  هب  تبـسن  نیطـسلف و  مدرم  هب  تبـسن  ینیطـسلف ، نازراـبم  هـب  تبـسن  ناملـسم  یاـھتلود  دـیاب  دـشاب . لـمع  دـیاب 

زا اما  تسا ، هتفگ  ار  دوخ  نخس  هنیمز  نیا  رد  ناریا  یمالسا  یروھمج  دنناسرب . اھنآ  هب  دیاب  دنناوتیم ، هک  یکمک  هنوگرھ  دننک ؛ تیلوئسم  ساسحا  دنیاھتسینویھص ،

زا یکی  نیطــسلف  زورما  یارجاـم  درک . یکمک  موـلظم  مدرم  نآ  هـب  دوـشب  اـت  ددرگ  گـنھامھ  دــیاب  لـمع » ، » یبرع یاــھروشک  یمالــسا و  فـلتخم  یاــھروشک  یوـس 

. تسا ناریا  تلم  نمشد  فعض  ینعی  رابکتسا  فعض  یاھهناشن 

نایوجشناد  / ١٣٧٩/٠٩/١٧ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

لسن ردق  زورما  دیاب  همھ  تسا . تلفغ  راچد  کش  نودب  دشاب ، هتـشادن  فیلکت  ساسحا  اب  هارمھ  تیـساسح  وجـشناد  ناوج  یهعماج  هب  تبـسن  ام  روشک  رد  سک  رھ 

نییعت مھم و  تشونرس  نیا  ربارب  رد  دنشاب و  تیساسح  یاراد  وا  تشونرس  هب  تبسن  دننادب ؛ درادیمرب -  مدق  تفرعم  ملع و  بسک  هار  رد  هک  یناوج  صوصخب  ار -  ناوج 

. دنشاب هتشاد  ار  ساسحا  نیا  دیاب  روشک  نالووسم  یهمھ  دننادب . لووسم  ار  ناشدوخ  هدننک ،

نایوجشناد  / ١٣٧٩/٠٩/١٧ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ار نآ  هشیمھ  هدنب  هک  تسا  یتایصوصخ  زا  دنکیم ، توعد  ار  اھنآ  هک  یاهفیظو  یادن  هب  نتفگ  باوج  میمـصت و  رـس  رب  نداتـسیا  تارطخ ، اب  یهلباقم  اھناوج ، یگدامآ  نیا 

. ماهدرک هدھاشم  ناوج  طیحم  رد 

نارھت  / ١٣٧٩/٠٩/٢۵ هعمج  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

فالتا قرب ، فالتا  یتایح ، عبانم  فالتا  یمومع ، عبانم  فالتا  تساھنیا : هلمج  زا  درک ، یھن  دـیاب  درک و  یھن  اھنآ  زا  دوشیم  دراد و  دوجو  هعماج  حطـس  رد  هک  یتارکنم 

یداصتقا رکنم  کی  تسا ؛ ینید  رکنم  کی  تسا ؛ رکنم  کی  نیا  الصا  میراد ؛ نان  تاعیاض  همھ  نیا  ام  نان . رد  فارـسا  بآ و  رد  فارـسا  ییاذغ ، داوم  فالتا  تخوس ، لیاسو 

کی دناوتیم ، روط  کی  ییاونان  یرتشم  کی  دناوتیم ، روط  کی  لوئـسم  کی  دناوتیم ؛ هک  یقیرط  رھ  هب  یـسکرھ  تسا ؛ مزال  مھ  رکنم  نیا  زا  یھن  تسا ؛ یعامتجا  و 

نیا ایآ  مینکیم ! روشک  دراو  جراخ  زا  هک  یمدـنگ  رادـقم  اب  تسا  ربارب  ام  نان  تاعیاض  رادـقم  دـنداد ، ام  هب  هک  ییاھرامآ  زا  یـضعب  قبط  دـناوتیم . رگید  روط  ییاونان  رگراک 

یاھهیـصوت یلـصا  یاھروحم  زا  یکی  ار  اھنیا  زا  یھن  نینموملا  ریما  هغالبلا ، جـھن  قبط  تسا . مزال  اھنآ  زا  یھن  تسا و  تارکنم  اھنیا  یهمھ  تسین !؟ فساـت  یاـج 

« تیلوئسم ساسحا   » 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 51هاگياپ  هحفص 17 
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هب روضح ، هب  ندرک  راداو  ار  اھنآ  مھ  مدرم  مومع  باب  رد  ندرک ؛ نیعم  هدـعاق  نداد و  روتـسد  ندرک و  لمع  ندرک و  یـشم  روطنآ  نالوئـسم ، باـب  رد  تسا . هداد  رارق  دوخ 

. رکنم زا  یھن  فورعم و  هب  رما  نیمھ  اب  یعامتجا ، لئاسم  رد  تیلوئسم  ساسحا  هب  تیلاعف و 

شترا  / ١٣٧٩/١١/١٩ ییاوھ  یورین  لنسرپ  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نادیم هب  دھعت  تیلوئسم و  کاپ  ساسحا  کی  اب  فلتخم ، یاھهاگتسد  رد  روشک و  رسارس  رد  حلـسم و  یاھورین  یهمھ  رد  شترا و  رد  ییاوھ و  یورین  رد  زورما  یاھناوج 

دناوتیم هنوگچ  نمـشد  دھدیم . دیون  ار  یبوخ  یهدنیآ  دراد ، دوجو  راک  یاپ  روشک و  رد  زورما  هک  یتاناکما  نیا  راک ، ناوارف  یاھهنیمز  نیا  یناریا ، دادعتـسا  نیا  دـنیآیم .

، یرگیلاباال هب  ار  فیلکت  ساسحا  دربب ؛ نیب  زا  دـناریمب و  لاعف  یراک و  ناسنا  رھ  رد  ار  دـھعت  ساسحا  نیا  هک  تسا  نیا  شلوا  هار  دـنک ؟ یریگولج  هدـنیآ  نآ  ندـمآ  دـیدپ  زا 

دـنوشیم و دراو  اـھهار  ریاـس  یلاـم و  یاـھهمعط  هار  زا  تاوھــش و  جـیورت  هار  زا  دـنوشیم . دراو  مـھ  فـلتخم  یاـھھار  زا  دـنک . لیدــبت  یگداداو  یراـگنلو و  یتـالابمیب ،

. دننکیم لیدبت  هتفرتسدزا  یثنخ و  هدیافیب و  دھعتیب و  ناسنا  کی  هب  ار  دھعتم  یاھناسنا 

اھناتسا  / ١٣٧٩/١١/٢۵ نیمات  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

زا ییاج  رد  هدنب  نالوئسم ؛ مدرم و  نایم  نامیا  فطاوع و  دنویپ  نیا  دننکیم ، زاربا  مدرم  هک  ییاھتبحم  اھقیوشت و  هنوگنیا  دننکیم ، رازگرب  مدرم  هک  یتاعامتجا  هنوگنیا 

ود دینیبب  سپ  مرادن . غارـس  ماکحتـسا  نیا  اب  ار  ییاج  معلطم ، نم  هک  ییاجنآ  ات  اما  دوش ، هدید  نآ  هیبش  رانک  هشوگ و  رد  تسا  نکمم  هتبلا  مرادن . غارـس  ار  اھنیا  ایند 

مھ یکی  تساھیدنبناوختـسا ؛ نیرتیقطنم  نیرتیوق و  زا  هک  ماظن ، یتالیکـشت  یـساسا و  یدنبناوختـسا  هسدـنھ و  یکی  تساـم : راـیتخا  رد  اـجنیا  رد  هدـمع  لـماع 

تقو رید  ات  هک  ار  یاهدـنورپ  امـش  رگا  هک  تسھ  تاقوا  یلیخ  الثم  تسا . ییادـخ  تیلوئـسم  ساسحا  نآ ، هدـش و  هفاضا  اجنیا  رد  مھ  رگید  زیچ  کـی  یمدرم . یهناوتـشپ 

مشچ اھنت  اما  دنکیم ؛ تمالم  ار  امـش  سکچیھ  هن  دمھفیم و  سکچیھ  هن  دیورب ، هناخ  هب  دیراذگب و  حبـص  ادرف  یارب  ار  شاهیقب  دیدنبب و  مھ  یور  دینکیم ، راک  نآ  یور 

ساسحا نیا  یھلا ، تراظن  ساـسحا  نیا  منکیم . ماـمت  ار  راـک  نیا  نم  دـییوگیم  ادـخ  رطاـخ  هب  تسا ؛ ملاـع  راـگدرورپ  رظاـن  مشچ  دیکانـشیدنا ، وا  زا  امـش  هک  یرظاـن 

رـصنع هس  نیا  دـیروآ . باسح  هب  موس  رـصنع  مھ  ار  نیا  تسا . یزیزع  اھبنارگ و  رایـسب  زیچ  نالوئـسم ، امـش  یاھلد  رد  ینامیا  یهزیگنا  نیا  ادـخ ، لباقم  رد  تیلوئـسم 

. دننک فرطرب  یداصتقا  تالکشم  هلمج  زا  دراد  دوجو  تموکح  کی  هار  رس  رد  هک  ار  یتالکشم  یهمھ  دنناوتیم 

ریبکریما  / ١٣٧٩/١٢/٢٢ یتعنص  هاگشناد  نایوجشناد  خساپ  شسرپ و  هسلج  رد  تانایب 

ناسنا هک  تسین  روطنیا  الا  و  هتفرگ ؛ تروص  راک  نآ  هب  تبسن  یاهبناجهمھ  یدنبعمج  هک  تسا  یماگنھ  منکیم ، یضارتعا  یـسک  هب  هدنب  دینیبیم  امـش  هک  ییاجنآ 

نالوئـسم هب  هشیمھ  نم  هک  یزیچ  دوش . هدید  لمع  رد  یتسیاب  اھراک  جیاتن  هتبلا  دیامن . دییات  ای  موکحم  ار  وا  دـنک و  یایبایزرا  یلوئـسم ، راک  هب  تبـسن  رود  زا  دـناوتب 

نیمھ هب  دننکن . یسک  اب  یایتسیابردور  هنوگچیھ  فلخت ، اب  دروخرب  رد  هک  تسا  نیا  اتدمع  منکیم ، هیـصوت  هیئاضق  یهوق  نالوئـسم  هچ  هیرجم و  یهوق  نالوئـسم  هچ 

هجوچـیھهب دـیابن  ناشدوخ  راک  یهزوح  رد  روطنیمھ ؛ مھ  هیئاضق  یهوق  نالوئـسم  مدرک . دزـشوگ  ار  هتکن  نیمھ  اددـجم  دـندش ، باختنا  اریخا  هک  مھ  یدـیدج  ریزو  دـنچ 

نآ زا  یرایـسب  هک  تشاد  دـھاوخ  دوجو  دـیما  نیا  دـشاب ، الاب  نالوئـسم  رد  یتسیاـبردور  نودـب  تیلوئـسم  ساـسحا  نیا  رگا  دـنوش . یراـکهظحالم  یتسیاـبردور و  راـچد 

. دوش فرطرب  دیآیم ، راجنھان  رظن  هب  هک  ییاھزیچ 

نالیگ  / ١٣٨٠/٠٢/١١ مدرم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رگا دننادب . دوخ  یلصا  راک  ار  نیا  دنشاب و  یدج  دیاب  مدرم  یاھهرگ  ندوشگ  روشک و  لئاسم  رد  هک  منکیم  هیصوت  مھ  زورما  ماهدرک ، هیصوت  روشک  نالوئسم  هب  هشیمھ 

هب نتخادرپ  یـسایس و  یاھیمرگرـس  دـننادب ؛ مدرم  تالکـشم  هب  یگدیـسر  ار  دوـخ  یلـصا  راـک  اھناتـسرھش - رد  هچ  زکرم و  رد  هـچ  یاهـطقن - رھ  رد  روـشک  نالوئـسم 

یراک ریدم  یراک و  ریزو  یراک ، یهنیباک  یراک ، یهعومجم  دربن ؛ زرھ  دـھدن و  ردـھ  هب  ار  اھنآ  یاھورین  دـناشکن و  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  ار  اھنآ  یاھلد  یراعـش ، لئاسم 

. تسا لح  لباق  تالکشم  یهمھ  دوش ، هارمھ  تیلوئسم  ساسحا  نیا  اب  نامیا  نآ  رگا  و  میشاب ؛ هتشاد 

نالیگ  / ١٣٨٠/٠٢/١١ مدرم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تلم روشک و  تشونرـس  یارب  هک  تسھ  یاهطقن  ییاـج  رد  رگا  دـننک . یراـکمھ  مھاـب  روشک  لوئـسم  یاھهاگتـسد  هک  دـش  دـھاوخ  نیماـت  یماـگنھ  ناریا  تلم  رادـتقا 

هداد اھنآ  تسد  هب  تلم  هک  یتردق  اب  ادخ و  هب  اکتا  لاکتا و  لامکاب  تیلوئسم و  ساسحا  تیاھن  اب  هک  تسا  روشک  نالوئسم  یهمھ  تیلوئسم  دراد ، دوخ  اب  ار  یتارطخ 

هب دوشیم ، هدید  یھاگ  هک  ییاھیگنھامھان  تسا . مدرم  یمومع  تالکـشم  عفر  یارب  یلـصا  طیارـش  زا  یکی  هوق ، هس  نیب  یراکمھ  دننک . دروخرب  هطقن  نآ  اب  تسا ،

لباقم رد  هننقم  یهوق  دنکیم ، مادقا  دھدیم و  صیخـشت  ار  یاهلاسم  ینوناق  ساسحا  ساسا  رب  هیئاضق  یهوق  یتقو  هک  مدیدنـسپن  هجوچـیھهب  نم  تسا . مدرم  ررض 

رب هاگتسد  نآ  هک  دنادن  یرگید  هاگتسد  دنک و  مادقا  یرما  رد  هک  دھد  صیخشت  دوخ  تیلوئسم  ساسا  رب  روشک  رد  یھاگتـسد  تسا  نکمم  درادن . ینعم  دنک ! ملع  دق  وا 

اراکـشآ و دـیمھفن ، تسرد  ار  یرگید  هاگتـسد  راک  رگا  یھاگتـسد  رھ  هک  دوش  بجوم  دـیابن  نیا  اما  تسا ؛ نکمم  الماک  نیا  تسا . هدرک  ار  راک  نیا  یتحلـصم  هچ  ساسا 

. دننک لمع  گنھامھ  مھاب  دیاب  اوق  دش . دھاوخ  لتخم  اوق  یگنھامھ  دنک ، ادیپ  همادا  روشک  رد  دھاوخب  لاور  نیا  رگا  درادن . ینعم  هکنیا  دنک ! دروخرب  هاگتسد  نآ  اب  ینلع 

دننک یراکمھ  مھاب  دیاب  همھ  دنک . لفاغ  تقیقح  تخانش  مھف و  زا  ار  اھنآ  دریگب و  دنـشاب ، قیقد  روشک  لئاسم  رد  دیاب  هک  ار  ییاھمـشچ  ولج  دیابن  یـسایس  لئاسم 

. دوش نیمات  ناریا  تلم  رادتقا  ات 

نالیگ  / ١٣٨٠/٠٢/١١ مدرم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یارب هناگیب ، یاھویدار  تاغیلبت  قبط  یناسک  هک  دنکیم  قرف  تسا . یمھم  رایسب  یهلاسم  نیا  دننکیم . فرص  دنراد  ار  ناشرمع  هفیظو ، ماجنا  یارب  روشک  نالوئسم 

ینالوئـسم نییاپ - ات  الاب  زا  اھهدر - یهمھ  رد  هک  تسا  نیا  دراد ، تیمھا  تلم  کی  یارب  هک  هچنآ  دننک . راک  ادخ  رطاخ  یارب  هن ، ای  دننک ؛ شالت  ناشدوخ  یـصخش  دصاقم 

هک تسا  نیا  مراد ، راظتنا  متـسھ - نارگید  رازگتمدخ  هک  هدـنب - هک  هچنآ  دـننک . راک  ریبدـت  لقع و  اب  تیلوئـسم و  ساسحا  اب  دـنک ، زاب  ار  اھهرگ  دـناوتیم  اھنآ  تشگنا  هک 

، دوخ یشکتمحز  شالت و  راک و  اب  هملک - یقیقح  یانعم  هب  دننک - یعـس  همھ  یھت ، یاھثحب  یاج  هب  ظافلا و  اب  یزاب  یاج  هب  دوشیم ، حرطم  یلم  رادتقا  ثحب  یتقو 

لابند ار  نآ  یدج  روط  هب  دنراد ، هدھع  رب  ار  راک  نیا  تیلوئسم  هک  یناسک  دوشیم ، حرطم  روشک  رد  ناناوج  لاغتشا  ثحب  یتقو  دنـشخب . تیعقاو  ققحت و  ار  یلم  رادتقا 

منھذ رد  هک  هچنآ  اـجنآ  رد  تشاد و  میھاوخ  اـھناوج  اـب  اـش هللا  نا  مھ  هسلج  کـی  مراد . یداـیز  یاـھفرح  اـھناوج  اـب  نم  هتبلا  تسا . یمھم  رایـسب  یهلاـسم  نیا  دـننک .

رب هتشابنا  یناسنا  یهیامرس  همھ  نیا  یهلاسم  اھناوج ، یهلاسم  لاغتشا ، یهلاسم  اما  موش ؛ ثحابم  نآ  دراو  مھاوخیمن  نآلا  درک . مھاوخ  ضرع  اھناوج  هب  تسھ ،

. دنشاب نیا  رکف  هب  دیاب  روشک  نالوئسم  تسا . مھم  رایسب  لئاسم  زا  یکی  مھ ، یور 

تشر  / ١٣٨٠/٠٢/١٢ یالصم  رد  نایگنھرف  ناناوج و  رادید  رد  تانایب 

یمئاد یرکف  یونعم و  یهیذـغت  هک  دراد  جایتحا  هتبلا  تسا ؛ یقیمع  ناـمیا  مھ  شناـمیا  تسا ؛ رادروخرب  ینید  تفرعم  زا  تسا ، بـالقنا  نارود  یهتفاـیشرورپ  هک  یناوج 

رایتخا رد  دـیاب  یگنھرف  یاھراک  اـھتیلاعف و  اـھرازبا و  منکیم . قیدـصت  دـش ، هدـناوخ  نآ  زا  یرادـقم  دـندوب و  هتـشون  هدـنب  هب  باـطخ  هماـن  رد  هک  ار  یزیچ  نیا  هلب ، دوش .

. دننک تیلوئسم  ساسحا  ناناوج  نامیا  لباقم  رد  دیاب  نموم  نایھاگشناد  رکفشوخ و  نویناحور  دریگ . رارق  ناناوج 

« تیلوئسم ساسحا   » 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 51هاگياپ  هحفص 18 
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نارھت  / ١٣٨٠/٠٢/٢٨ یهعمج  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

حرطم نآ  فلتخم  لوصا  رد  هک  هدـش - هتـشاذگ  روھمجسیئر  شود  رب  ینیگنـس  فیاظو  مھ  یـساسا ، نوناق  رد  تسا . ییالاو  ماقم  روھمجسیئر  ام ، یـساسا  نوناق  رد 

درف هب  رـصحنم  فیاظو ، تاناکما و  ترایتخا و  نیا  ام ، یـساسا  نوناق  ماـظن  یهعومجم  رد  تسا . روھمجسیئر  راـیتخا  رد  یداـیز  تاـناکما  تاراـیتخا و  مھ  تسا - هدـیدرگ 

. تسوا رایتخا  رد  نوگانوگ  یاھهناخترازو  روشک و  یهجدوب  هیرجم و  یهوق  دراد : یناوارف  تارایتخا  روھمجسیئر  تسا .

دنناوتیم دنتسھ و  یددعتم  دارفا  دناهدش ، نادیم  نیا  دراو  هک  یناسک  هناتخبشوخ  دننک . تیلوئـسم  ساسحا  هیـضق  نیا  هب  تبـسن  مدرم  داحآ  هک  دراد  اج  افاصنا  اقح و 

تلم نیا  حالـص  ریخ و  هک  هچنآ  دـنھاوخب  مھ  لاعتم  یادـخ  زا  دـنوش و  دراو  هبـساحم  لقعت و  تقد و  اـب  دـیاب  دارفا  اـجنیا  رد  دـننک . بذـج  ناـشدوخ  هب  ار  یفلتخم  قیـالس 

؛ میراد حلـصا  میراد ، حلاص  تسین ؛ هزادنا  کی  اھتیحالـص  هتبلا  دنحلاص . انوناق  دناهدرک ، روبع  نابھگن  یاروش  دییات  زا  هک  یدارفا  دنھد . ماجنا  ات  دھد  قیفوت  اھنآ  هب  تسا ،

بجوم دـیابن  اھنیا  درادـن ؛ یلاکـشا  دـھدیم . رارق  کالم  ار  رگید  زیچ  یـسک  دـنادیم و  حلـصا  ار  یـسک  دـھدیم و  رارق  کالم  ار  یزیچ  یکی  تسا ؛ فلتخم  اھـصیخشت 

هچ دوش . ادیپ  یفالتخا  قاقـش و  مدرم  داحآ  نیب  رگید ، دزمان  کی  هب  رگید  یهتـسد  یروھمج و  تسایر  دزمان  کی  هب  هتـسد  کی  یدـنمهقالع  رطاخ  هب  ادابم  دوش . فالتخا 

. دننک باختنا  دندرگب و  ناشدوخ  قیالس  قبط  مدرم  هک  تسا  هتساوخ  ار  نیمھ  نوناق  دراد ؟ یعنام 

١٣٨٠/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدزاود  مسارم  رد  تانایب 

فیلکت دننک . باختنا  ار  روشک  ییارجا  ریدم  دنیایب و  هکنیا  یارب  تسا ؛ مدرم  قح  تساھنآ . یهفیظو  مھ  مدرم و  قح  مھ  تاباختنا ، تسا . مدرم  روضح  رھظم  تاباختنا ،

ییادج هب  ار  مالسا  هک  نمشد - یهئطوت  ددرگیم و  زارفارس  ایند  رد  مالسا  تیمکاح  دوشیم ؛ زیزع  مالسا  دنکیم ؛ ادیپ  تیوقت  ماظن  امـش ، روضح  اب  نوچ  تسا ؛ مدرم 

یهناشن دشاب ، رتیوق  رتعیسو و  روضح  نیا  رادقم  رھ  دوش . بوسحم  بالقنا  روشک و  مالـسا و  زا  عافد  دناوتیم  امـش  روضح  دوشیم . لطاب  دنکیم - مھتم  مدرم  ارآ  زا 

یاھقودنـص یاپ  رد  ناگدنوش  رـضاح  دادعت  هک  دلابیم  نیا  هب  ایند  رد  دوخ  نانمـشد  ناتـسود و  یاھمـشچ  لباقم  رد  یمالـسا  ماظن  تسا . یمالـسا  ماظن  رتشیب  رادـتقا 

نیا رد  هک  دنراد  هفیظو  دننکیم ، تیلوئسم  ساسحا  روشک  نیا  یهدنیآ  مالسا و  لباقم  رد  هک  یناسک  یهمھ  تسا . یمالـسا  ماظن  راختفا  یهیام  نیا  تسا . دایز  یار ،

باختنا ار  یدرف  دھدیم و  یار  هک  یـسک  دـشاب . ادـخ  دوخ و  نیب  تجح  ندروآ  تسد  هب  اب  قیقحت و  یور  زا  هناھاگآ و  دـیاب  روضح  نیا  هتبلا  دـننک . تکرـش  یھلا  شیامزآ 

. دینک تکرش  یھلا  شیامزآ  نیا  رد  تیعطاق  اب  اش هللا  نا  دیروآ و  تسد  هب  ار  صیخشت  نیا  دشاب . صیخشت  قبطرب  دیاب  دنکیم ،

رنھ  / ٠١/١٣٨٠/٠۵ گنھرف و  باحصا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

. تسا دـھعت  کی  نیا  دـنک . افتکا  نییاپ  حطـس  هب  دـیابن  دراد ، یرنھ  یهحیرق  هک  یـسک  دراد . دـھعت  نومـضم  لاـبق  رد  مھ  شدوخ و  رنھ  بلاـق  مرف و  باـب  رد  مھ  دـنمرنھ ،

هدرکن لمع  بلاق  لابق  رد  شدوخ  یرنھ  تیلوئـسم  هب  تقیقح  رد  دنکیمن ، شالت  تیقالخ  داجیا  شدوخ و  یرنھ  راک  یلاعت  یارب  هک  یدنمرنھ  شالتیب ، لبنت و  دنمرنھ 

، دناوتیم هک  ییاجنآ  ات  اما  تسین - یثحب  دنک - شالت  دـناوتیمن  نآ  زا  شیب  هک  دـسرب  ییاج  هب  تقوکی  ناسنا  تسا  نکمم  هتبلا  دـنک . شالت  مئاد  دـیاب  دـنمرنھ  تسا .

مھ نآ  تسا ؛ تیلوئـسم  مھ  قشع  روش و  نیا  هتبلا  تیلوئـسم - قشع و  روش و  ساسحا  کی  نودب  بلاق ، لابق  رد  دھعت  نیا  دنک . شالت  یرنھ  بلاق  یالتعا  یارب  دیاب 

. دیآیمن تسد  هب  درادبزاب -  راک  زا  ار  وا  ییاسآنت ، یلبنت و  ساسحا  هک  دراذگیمن  دنکیم و  یراک  هب  راداو  ار  ناسنا  هک  تسا  یوق  تسد  کی 

لاس ٨٠  / ١١/١٣٨٠/٠۵ یروھمجتسایر  ذیفنت  مسارم  رد  تانایب 

؛ تسا نیمھ  بلطم  هلب ؛ دـندرک . ناـیب  ناـشدوخ  قـطن  رد  تسا - تیلوئـسم  ساـسحا  زا  یکاـح  هک  ار - بلاـطم  نیا  هک  منکیم  رکـشت  ناـمزیزع  یروـھمجسیئر  زا  نم 

. دننک لمع  یساسا  نوناق  مدرم و  ادخ ، لباقم  رد  دوخ  یهفیظو  هب  هک  تسا  نیا  زا  ترابع  اھنآ  رابتعا  دنلوئسم . ماظن ، نیا  رد  ریگمیمصت  یاضعا  کیاکی  روھمجسیئر و 

دنھاوخیم و ار  نیا  مدرم  دننادب . یـساسا  نوناق  هب  دھعتم  نیناوق و  یرجم  ادخ و  نید  یهتـسبرمک  ار  دوخ  هک  تسا  نیا  هب  نالوئـسم  یهمھ  رابتعا  یمالـسا ، ماظن  رد 

ییارجا راکوزاس  هکنآ  زا  لبق  نالوئـسم - رگید  هچ  دـشاب و  روھمجسیئر  هچ  دـشاب ، یربھر  هچ  دوش - فرحنم  هار  نیا  زا  دراذـگب و  جـک  ار  مدـق  یـسک  رگا  دـناهدرک . باختنا 

. تسا نیگنس  تیلوئسم ، نیاربانب  دناهتفررانک . لزعنم و  ناشدوخ  دنوشیم ، طرش  دقاف  نوچ  دتفیب ؛ راک  هب  اھنآ  نتشاذگ  رانک  یارب 

نویولع  / ١٣٨٠/٠٨/٢١ یگنھرف  یمزر -  یودرا  رد  هدننکتکرش  یجیسب  یاھورین  عمج  رد  تانایب 

تـسد هک  دنک  ساسحا  دوخ  شود  رب  ار  تیلوئـسم  نیا  دیاب  تسا -  روشک  ناناوج  اتدـمع  زا  یعیـسو  نامزاس  رد  یمیظع  یهعومجم  هک  جیـسب -  تمواقم  یورین  زورما 

هفیظو تیناحور  دـنراد ، هفیظو  اھنآ  هتبلا  تسین . یگنھرف  فظوم  یاـھنامزاس  یهدـھع  رب  طـقف  اـھراک  نیا  دریگب . روشک  نیا  رـساترس  رد  ار  روشک  یهتـساخون  ناـناوج 

افیا ار  گرزب  شقن  نیا  دناوتیم  جیـسب  تمواقم  یورین  میظع  نامزاس  نیا  اما  دنراد ؛ هفیظو  یوحن  رھ  هب  یروشک  نالوئـسم  یهمھ  دنراد ، هفیظو  ینید  ناگدنیوگ  دراد ،

! نم نازیزع  دریگب . ار  ناناوج  تسد  لدمھ ، سانشدرد و  زوسلد و  یامنھار  ناناوج و  یافـصاب  یاھلد  هاگھانپ  اجلم و  ناونع  هب  هعماج ، رد  تیونعم  رارقتـسا  یارب  هک  دنک 

. دینک میظع  شقن  نیا  یهدامآ  دیزاسب و  ار  دوخ 

نویولع  / ١٣٨٠/٠٨/٢١ یگنھرف  یمزر -  یودرا  رد  هدننکتکرش  یجیسب  یاھورین  عمج  رد  تانایب 

مھ جیـسب  تمواقم  یورین  لخاد  اھنیا  تسا  نکمم  دنتـسھ . اھرـشق  اھـشخب و  ماـمت  رد  هک  میراد  مھ  یلم  میظع  جیـسب  کـی  میراد ، جیـسب  تمواـقم  یورین  کـی  اـم 

زومآشناد یجیسب ، نز  یجیسب ، درم  یجیسب ، ناوج  رھ  تسا . تیلوئسم  یاراد  عیـسو ، یهنھپ  نیا  میظع و  جوم  نیا  هب  تبـسن  جیـسب  تمواقم  یورین  اما  دنـشابن ،

ندناوخ سرد  راتفر و  قالخا و  نخس و  اب  دنک و  بذج  دوخ  هب  ار  ییاھناسنا  دشاب و  روحم  دناوتیم  یجیسب  یناحور  یجیسب و  رگراک  یجیسب ، یوجـشناد  یجیـسب ،

یارب راک  هب  یهدامآ  هدنیآ و  هب  راودیما  ار  نارگید  دنک و  نشور  ار  اھلد  یعمـش  لثم  دوخ ، یونعم  ینید و  تاعالطا  یـسایس و  یھاگآ  تیلوئـسم و  ساسحا  ندرک و  راک  و 

رد هک  ددنویپیم  عوقو  هب  دیآیم و  دوجو  هب  یتروص  رد  نیا  تسا . یزیگناناجیھ  نیریش و  لاحنیعرد  نیگنس و  گرزب و  تیلوئسم  هچ  دینیبب  دھد . رارق  اھنادیم  رد  روضح 

دناوتب هک  دریگ  تروص  ریبدـت  اب  مظنم و  نانچنآ  تھج ، همھ  زا  یـسایس  یحور و  یقالخا و  یبلق و  یلمع و  یرکف و  یهرادا  راک  جیـسب ، تمواـقم  یورین  ناـمزاس  لـخاد 

. دشاب هتشاد  یمیظع  لوصحم  نینچ 

ناضمر  / ١٣٨٠/٠٩/١۶ هعمج ٢١  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

رد زورما  هک  ام  دینک . لمع  نینموملا  ریما  لثم  امش  مییوگب  مدرم  هب  بترم  میناوتیمن  ام  دشاب . نامندرک  لمع  یارب  دیاب  میرادیم ، یمارگ  ار  نینموملا  ریما  مان  ام  یتقو 

ریما لثم  یمالـسا  یروھمج  نالوئـسم  مراودیما  دـنکیم . ینیگنـس  نامـشود  رب  فیلکت  نیرتشیب  میراد و  ار  تیلوئـسم  نیرتشیب  میلوئـسم ، یمالـسا  یروھمج  ماظن 

. درک لمحت  یتخس  رایـسب  هار ، نیا  رد  نینموملا  ریما  هتبلا  دننک . تکرح  راوگرزب  نآ  تشگنارـس  یهراشا  ناشن  طخ و  هب  هار ، نآ  لابند  دننک و  ادیپ  ار  قیفوت  نیا  نینموملا 

مدرم زا  ربنم  رد  اھراب  نینموملا  ریما  هتبلا  دینشن . شکرابم  نابز  زا  یسک  ار  وا  یلصا  یاھتیاکـش  راوگرزب ، نآ  تایح  نارود  رد  دیاش  تسا . راوگرزب  نآ  تداھـش  زور  زورما ،

. دوب درد  زا  رپ  نینموملا  ریما  لد  دـیوشیمن ؟ رـضاح  داھج  نادـیم  رد  ارچ  دـیوگب  مدرم  هب  هک  دوبن  نیا  طقف  نینموملا  ریما  یاھتیاکـش  اما  درکیم ؛ تمالم  ار  اھنآ  هوکش و 

، هلمج زا  یقر .» کلام  یالوم و  یدیـس و  یھلا و  : » دنکیم ضرع  ار  یبلاطم  ملاع  راگدرورپ  هب  باطخ  تسا - ترـضح  نآ  اشنا  هک  لیمک - فورعم  یاعد  رد  نینموملا  ریما 

تیاکـش ادـخ  هب  وا  منکیم . وا  هب  ار  دوـخ  یاھتیاکـش  نم  هک  یـسک  یا  یلاوـحا ؛» توکـش  هیلا  نم  اـی  : » دـمآ هدـننکساسح  رایـسب  نم ، نھذ  شوـگ و  هـب  باـطخ  نـیا 

زور نآ  یاپهزات  یمالسا  ماظن  رد  ینید  یریگتھج  نید و  ریسم  تیعضو  مھ  دوب ؛ مدرم  هعماج و  تیعضو  مھ  نینموملا ، ریما  ینارگن  دوب . درد  زا  رپ  ترضح  نآ  لد  درکیم ؛

. تشاذگن مک  زین  ار  تیلوئسم  نیا  زا  مرازھ  کی  نینموملا  ریما  هتبلا  وا . دوخ  نیگنس  تیلوئسم  ساسحا  مھ  دوب و 

« تیلوئسم ساسحا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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ناضمر  / ١٣٨٠/٠٩/١۶ هعمج ٢١  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

کرویوین و رد  ییاکیرما  زکارم  هب  هلمح  رویرھـش و  یایاضق ٢٠  زا  دعب  هک  تسا  نیا  دنک ، هجوتم  دوخ  هب  رایسب  ار  مالـسا  یایند  دیاب  هک  هچنآ  نیطـسلف ، یهلاسم  دروم  رد 

هدافتساوس رثکا  دح  یتسینویھص  میژر  دیدرگ  ثعاب  دش ، نیطسلف  یهلاسم  زا  هک  یتلفغ  ناتـسناغفا ، یایاضق  شاهلابند  ایاضق و  نآ  هب  مدرم  هجوت  زا  دعب  نتگنـشاو و 

یاھرھـش رد  هک  تسا  هدناسر  اجنآ  هب  ار  راک  ریخا ، هام  دـنچ  یپردیپ  یاھتیانج  دـیدش و  یاھیریگتخـس  زا  دـعب  یتسینویھـص  میژر  دـنکب . یھجوتیب  تلفغ و  نیا  زا  ار 

دیاب دندرک . ثداوح  نآ  زا  ار  هدافتساوس  رثکا  دح  اھتـسینویھص  دنکیم . تیانج  اباحمیب  دوشیم و  نیطـسلف  مدرم  یاھهناخ  دراو  کنات  یگنج و  لیاسو  اب  ینیطـسلف ،

. دنک تیلوئسم  ساسحا  دوش و  هجوتم  مالسا  یایند 

ماظن  / ١٣٨٠/٠٩/٢١ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

زا ام  یهمھ  دراد  اج  دنداد . روشک  ییارجا  نالوئـسم  تلود و  تامادـقا  زا  یبوخ  حرـش  یداصتقا ، لئاسم  یهنیمز  رد  هک  منکیم  رکـشت  نامزیزع  مرتحم و  روھمجسیئر  زا 

اب یوحن  هب  مادکرھ  فلتخم ، یاھداھن  نوگانوگ و  یاھشخب  رد  هچ  حلسم و  یاھورین  رد  هچ  هیئاضق ، یهوق  رد  هچ  هننقم ، یهوق  رد  هچ  هیرجم ، یهوق  رد  هچ  هک  یناتسود 

نیا دندیـشک و  ار  تامحز  نیا  هک  مھ  یناتـسود  دریگ . رارق  یھلا  لوبق  دروم  اھـشالت  نیا  اش هللا  نا  میـشاب . رکـشتم  دـننکیم ، شـالت  هفیظو ، ساـسحا  زا  یگتخیگنارب 

رد یگرزب  تلاسر  زورما  مینک . شالت  مھزاب  دیاب  امش  ام و  یهمھ  دناهتـشاد . هدھع  رب  هک  تسا  یگرزب  یهفیظو  زا  یـشخب  دناهدرک ، هچنآ  هک  دننادب  دنتـشادرب ، ار  اھمدق 

دوخ دیاب  تسا و  نیگنس  رایسب  اھتیلوئـسم ، میاهدش . رادهدھع  ار  اھتیلوئـسم  نیا  ام  هک  تسا  خیرات  یاھقافتا  اھفداصت و  زا  یکی  مھ  نیا  تسا . هتفرگ  رارق  ام  ناتـسد 

. میناشکب الاب  اھتیلوئسم  نیا  حطس  ات  ار 

رطف  / ١٣٨٠/٠٩/٢۵ دیعس  دیع  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

؛ تسوا نانمشد  رایتخا  رد  شتورث  عبانم  تسا ؛ هدش  هتفرگ  وا  زا  وا  یهناخ  تسا ؛ هتفر  جارات  هب  وا  یگدنز  دنکیم ؛ هدھاشم  ار  نابـصاغ  دوخ ، یهناخ  رد  نیطـسلف  تلم 

رارق یـسرزاب  دروم  ار  وا  یاپاترـس  دورب ، هعمج  زاـمن  هب  دـھاوخب  نیطـسلف  رد  ناملـسم  ناوج  رگا  دـننکیم . ریقحت  ار  وا  وا ، دوخ  راـید  رھـش و  هناـخ و  رد  اـھنیا ، رب  هوـالع 

رد ار  اھنآ  دننک ، ادیپ  ناملسم  نز  درم و  ناوج و  هب  ینظوس  کدنا  نابایخ  رد  رگا  دورب . هعمج  زامن  هب  دنراذگیمن  دننکیم و  تناھا  وا  هب  دننکیم ؛ ریقحت  ار  وا  دنھدیم ؛

لخاد هب  ار  یگنج  لیاسو  یعدار  عنام و  چـیھ  نودـب  دوش ، دـنلب  اھنآ  مشخ  یهلعـش  یاهشوگ  زا  اـی  دـننزب و  یفرح  رگا  دـنھدیم . رارق  تناـھا  ریقحت و  دروم  ناـشهناخ 

، دـھاوخب کـمک  هب  ار  مالـسا  یاـیند  رگا  دـشکب ، داد  رگا  دـنک ، عاـفد  دوخ  زا  رگا  مولظم  تلم  نیا  دـننکیم . ناریو  کـنات  اـب  ار  اـھنآ  یهناـخ  دـنناشکیم و  ناـبایخ  هچوک و 

؛ دندنبیم وا  لامعا  یور  ار  دوخ  نامشچ  دھدیم . ماجنا  رتدیدش  زور  هب  زور  رتشیب ، هچرھ  تحاقو  یتشز و  اب  ار  یتسیرورت  لامعا  تسینویھص ، میژر  تسا !؟ تسیرورت 

. دنک هفیظو  ساسحا  دیایب و  دوخ  هب  دیاب  مالسا  یایند  دریگیم . تروص  هک  تسا  یملظ  نیرتگرزب  نیا  دننکیم ! یفرعم  تسیرورت  ار  مولظم  تلم  نیا  یلو 

اھنآ هب  هک  ییاجنآ  ات  دنناوتیم و  هک  ییاجنآ  ات  ایند  یاھتلم  منکیم . رکـشت  لد  یهمھ  اب  سدـق ، زور  رد  ناشروشرپ  هنادـنمتردق و  روضح  رطاخ  هب  نامزیزع  تلم  زا  نم 

تیلوئسم هیضق  نیا  لباقم  رد  هک  دننک  ساسحا  دیاب  ناملسم  یاھتلود  دوش . لیدبت  لمع  هب  اھتلود ، میمـصت  رد  دیاب  نیا  اما  دننکیم ؛ ترفن  راھظا  دوشیم ، هداد  هزاجا 

. دنراد

، اھنآ عضوم  دـنوش . ام  یاھروشک  یایاضق  دراو  یجناـیم  هاوخریخ و  زوسلد و  عضوم  زا  دـنناوتیمن  ربکتـسم  یاـھتلود  اـکیرما و  دـنادب : مھ  مالـسا  یاـیند  یمومع  راـکفا 

ار نیطسلف  ناملسم  تلم  دیاب  تسا . همھ  یهدھع  هب  یندنام و  یاهفیظو  هفیظو ، نیا  دوشیمن . مامت  ام  یهفیظو  تسا . زواجتم  ملاظ و  زا  تیامح  ینمـشد و  عضوم 

یگداتـسیا و تمواقم و  اب  نیطـسلف  تلم  زورما  میوگب : امـش  هب  هتبلا  دنک . لابند  ار  دوخ  یهناعاجـش  داھج  دناوتب  ات  دنھد  یمرگلد  وا  هب  دننک و  کمک  وا  هب  دـننک ، زیھجت 

. تسا زوریپ  ریشمش  رب  نوخ  هک  درک  دھاوخ  تباث  اش هللا  نا  دتسیاب و  دناوتیم  ریشمش  لباقم  رد  نوخ  هک  تسا  هدرک  تباث  دوخ  یریذپانیگتسخ  تعاجش و 

نازرواشک  / ١٣٨٠/١٠/١٢ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تیلوئـسم و ساسحا  هب  ار  یناسنا  یعیبط و  یدوجوم  زا  هنیھب  یهدافتـسا  ینف و  تاناکما  هبرجت و  ملع و  دیاب  مدرم . داحآ  مھ  نالوئـسم و  مھ  دننک ؛ شالت  دـیاب  همھ 

نیا دـیاب  هناخترازو  ود  نیا  ماغدا  دـشاب . زاسراک  دـناوتب  هناگدـنچ  مھم  یهزیمآ  نیا  یزرواشک ، داھج  ترازو  یهعومجم  رد  میراودـیما  دـنزیمایب . یزوسلد  یریگیپ و  راـکتبا و 

یزرواشک ترازو  مھ  و  دوب ، مھم  شزرااب و  رایـسب  یاھراک  رادنادـیم  بالقنا  لوا  زا  هک  یگدـنزاس  داھج  مھ  دـھد ؛ میمعت  ار  تبثم  یاھهبنج  هک  دـنک  دایز  اھلد  رد  ار  دـیما 

یاھنامیا هب  گرزب و  یاھتمھ  هب  گرزب ، یاھراک  دـیآیم . مھم  هار  نیا  یهمادا  راک  هب  اھنیا  یهمھ  دوب . مکارتم  نآ  رد  ناوارف  تاناکما  اھهبرجت و  زا  یاهعومجم  هک  قباس 

ینعی داھج  تسا ؛ مزال  یداھج  راـک  کـی  دراد و  جاـیتحا  یھلا - شاداـپ  دـنوادخ و  هب  ناـمیا  اـھنیا ، یهمھ  زا  رتمھم  رـس و  تشپ  مدرم و  هب  ناـمیا  راـک ، هب  ناـمیا  قیمع -

. میھد ماجنا  ار  داھج  نیا  دیاب  دنک ، ادیپ  یعقاو  ناماسورس  یزرواشک  میھاوخب  رگا  نیمھ .

نیطسلف  / ١٣٨٠/١١/١١ هضافتنا  زا  تیامح  رد  مالسا  ناھج  یاھهناسر  یللملانیب  شیامھ  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

دوخ تیلوئسم  دیاب  یمالسا  یاھروشک  یاھهناسر  نارازگراک  نالوئسم و  هعومجم  دنکیم ، ادیپ  نمشد  زا  ناسنا  هک  یایناور  تخانش  یغیلبت و  شور  نیا  هب  هجوت  اب 

هفیظو کی  یتایح و  راک  کی  نیا  مالـسا ، یایند  یارب  هکلب  نیطـسلف ، تلم  یارب  طـقف  هن  زورما  تسا . مھم  یتاـیح و  راـک  کـی  نیا  دـننک . میظنت  ار  دوخ  هار  ساـسحا و  ار 

. تسا نیگنس 

هھوکود  / ١٣٨١/٠١/٠٩ ناگداپ  رد  تانایب 

رد قالخا  تیونعم و  مسجت  رگید ، دعب  کی  درک . نینچ  وا  یحالـصا  یبالقنا و  تکرح  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  هک  تسا  ردـتقم  لطاب  لباقم  رد  قح  یهزرابم  دـعب ، کی 

تسا لطاب  قح و  ینلع  یهزرابم  یبالقنا و  تکرح  یسایس و  یعامتجا و  یهبنج  زا  ریغ  هک  دراد  دوجو  یاهزرابم  یهصرع  تضھن  نیا  رد  تسا . یلع  نب  نیسح  تضھن 

کی درادیمزاب ، دـنلب  یاھماگ  نتـشادرب  زا  ار  وا  ناسنا ، دوجو  رد  یناسفن  یاھاوھ  اھتوھـش و  اھتراقح ، اھعمط ، اھفعـض ، هک  ییاجنآ  تساـھناسنا . نطاـب  سفن و  نآ ، و 

، اھیف ام  ایند و  دـنتفایم ؛ هار  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  رـس  تشپ  راکادـف  نموم و  نانز  نادرم و  هک  ییاـجنآ  رتراوشد . رایـسب  یگنج  مھ  نآ  تسا ؛ گـنج  یهنحص 

لقع دونج  نامھ  یناطیش - دونج  رب  ناشنطاب ، رد  رولبتم  مسجم و  تیونعم  هک  ییاھناسنا  دتفایم ؛ اھنآ  مشچ  زا  هفیظو  ساسحا  لباقم  رد  ایند ، یاھییابیز  اھتذل و 

جیار مدرم  نیب  رد  رتشیب  هک  موس  دـعب  دـندش . راگدـنام  خـیرات  رد  گرزب ، الاو و  هنومن ، ناسنا  هدـع  کی  ناونع  هب  درک و  ادـیپ  هبلغ  تسھ - ام  تاـیاور  رد  هک  یلھج  دونج  و 

، دـنلمات رکف و  رظن و  لھا  هک  یناسک  تسھ . راختفا  تزع و  مھزاب  موس ، یهنحـص  نیمھ  رد  نکیل  تساروشاع ؛ یاھلدنوخ  اھمغ و  اھهصغ ، اھتبیـصم ، عیاـجف ، تسا ،

. دننک لابند  ار  دعب  هس  رھ  دیاب 

سلجم  / ١٣٨١/٠٣/٠٧ ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

زیچ کی  رد  دـیاب  همھ  دراد ، دوجو  ارھق  هک  ییاھتوافت  اھهزیگنا و  اھـشیارگ و  اھهقیلـس و  اـھرکف و  یهمھ  زا  رتارف  میتسھ ، تمدـخ  لوغـشم  یمالـسا  یروھمج  رد  هک  اـم 

هداد ام  هب  هک  یتصرف  رطاخ  هب  تسا  راگدرورپ  لضف  فطل و  نتشاد  دای  هب  تسا ؛ یھلا  تمعن  رکذ  تسادخ ؛ اب  نامدوخ  یهطبار  ظفح  نآ  میـشاب و  متھم  نآ  هب  کرتشم و 

سکرھ تسا . همھ  هب  طوـبرم  نـیا  درادـن ؛ یطاـبترا  هریغ  یبزح و  یحاـنج و  یـسایس و  نوگاـنوگ  یاھـشیارگ  یـسایس و  یاھـشنیب  قیالـس ، فـالتخا  هـب  نـیا  تـسا .

یهجرد رد  هظعوم  نیا  بطاخم  مراد . جایتحا  امش  زا  شیب  تسا ، نیگنس  متیلوئسم  هک  یناوتان  فیعض و  یهدنب  دراد . جایتحا  رتشیب  نیا  هب  تسا ، رتشیب  شتیلوئـسم 

« تیلوئسم ساسحا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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یسدقم تین  درک ؛ ظفح  دیاب  ار  تین  نیا  تسا . تمدخ  یارب  شالت  تمدخ و  تین  تسا ، مھم  هار  نیا  رد  هچنآ  تشادھگن . انـشآ  ادخ  اب  دیاب  ار  اھلد  متـسھ . نم  دوخ  لوا 

ای دنکیم  راک  ادخ  یارب  تسادخ و  تین  اب  سلجم - رد  الثم  در - مادک  میلست و  مادک  فرح ، مادک  یریگعضوم ، مادک  اجک ، رد  دمھفب  دناوتیم  بوخ  مھ  ناسنا  دوخ  تسا .

دناوتیمن دوخ  یارب  ناسنا  اما  درک ؛ رگهولج  ار  اھنطاب  اھتیعقاو و  یرگید  روط  دوشیم  نارگید  یارب  دنھدن ؛ صیخـشت  ار  ام  تین  نارگید  تسا  نکمم  دراد . یرگید  یهزیگنا 

ظفح ار  هفیظو  ماجنا  هار  رد  تکرح  تمدـخ و  تین  هک  تسا  نیا  مھم  تسا . هدـش  اشفا  زاب و  وا  لباقم  رد  زیچ  همھ  دـنک ، هاگن  لمات  تقد و  اب  ناسنا  رگا  دـنکب . ار  راـک  نیا 

فطل و لومـشم  مھ  ود  رھ  اما  دـشاب ؛ هتـشاد  دوجو  داضتم  ـالماک  یریگعضوم  ود  یاهلاـسم ، صوصخ  رد  تسا  نکمم  دوب . دـھاوخ  رجا  یاراد  اـھراک  یهمھ  هاـگنآ  مینک ؛

؛ تسا مھارف  یلیخ  تصرف  نیا  امش  یارب  دریگ . ماجنا  دنکیم ، هفیظو  ساسحا  ناسنا  هچنآ  قبطرب  لمع  دشاب و  بوخ  تین  هک  یطرش  هب  دشاب ؛ یھلا  لوبق  ترفغم و 

. تسا مھم  امش  شقن  نوچ 

تلود  / ٠۴/١٣٨١/٠۶ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

رب هوالع  دیآ ، دوجو  هب  راک  رد  مھ  یصقن  هچنانچ  مینک ، راوتسا  یقطنم  ینابم  رب  ار  راک  میشاب و  هتشاد  تیلوئـسم  ساسحا  دوخ  راک  رد  رگا  ام  هک  تسا  نیا  هیـضق  لصا 

دیاب ام  دوب . دھاوخن  ناشعقوت  فالخ  مھ  مدرم  درک ؛ دنھاوخن  هذخاوم  ار  ام  مھ  مدرم  اھعسو -» الا  اسفن  فلکی هللا  ال   » نوچ درک - دھاوخن  هذخاوم  ار  ام  لاعتم  یادخ  هکنیا 

تسا نکمم  هن ، تسا ؛ تسرد  دصرددص  امتح و  هک  تسین  نیا  شیانعم  یقطنم ، یهیاپ  مییوگیم  یتقو  میزاس . راوتـسا  یقطنم  یهیاپ  رب  ار  راک  مینکب و  ار  دوخ  شالت 

مھ ار  مزال  یاھتروشم  میزاس و  راوتـسا  یتسرد  یهیاپ  رب  ار  راـک  مینک و  زاـغآ  تسرد  قطنم  کـی  زا  وجتـسج  یارب  ار  نامـشالت  دـیاب  اـما  دـشابن ؛ مھ  تسرد  اـم  قطنم 

. مینکب

رطف  / ١٣٨١/٠٩/١۵ دیع  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

هام گرزب  یاھـسرد  زا  یکی  دـنک . هدافتـسا  دوخ  یدام  طاشن  یونعم و  تاـیح  تیوقت  تھج  رد  نآ  زا  دـیاب  هک  دـیآیم  شیپ  یتصرف  ناملـسم  یارب  ناـضمر ، هاـم  تکرب  هب 

نامورحم ناگنسرگ و  رکف  هب  یگنشت ، یگنسرگ و  ندیشچ  اب  هک  تسا  نیا  مینک ، هدافتسا  میریگبارف و  ار  نآ  دیاب  هام  نیا  رد  نآرق  توالت  هزور و  اعد و  لالخ  رد  هک  ناضمر 

یارب تسین ؛ ندـناوخ  یارب  طقف  اعد  نیا  نایرع .» لک  سکا  مھللا  عئاج . لک  عبـشا  مھللا  ریقف . لک  نغا  مھللا  : » مییوگیم ناـضمر  هاـم  یاـھزور  یاـعد  رد  میتفیب . ارقف  و 

یهفیظو کـی  هزراـبم ، نیا  دـننادب . فـظوم  نافعـضتسم  ناـمورحم و  یهرھچ  زا  تیمورحم  راـبغ  ندرتـس  هار  رد  تدـھاجم  رقف و  اـب  هزراـبم  یارب  ار  دوـخ  همھ  هک  تسا  نیا 

نیا نید  بیذکت  یاھهناشن  زا  یکی  نیکـسملا .» ماعط  یلع  ضحی  و ال  میتیلا . عدی  یذـلا  کلذـف  نیدـلاب . بذـکی  یذـلا  تیار  ا  : » میناوخیم نآرق  تایآ  رد  تسا . یناگمھ 

هب ندیـسرن  یگنـشت و  یگنـسرگ و  معط  هزور ، تکرب  هب  ناضمر ، هام  رد  دـنکن . تیلوئـسم  ساسحا  دـشاب و  توافتیب  نامورحم  ناریقف و  رقف  لباقم  رد  ناسنا  هک  تسا 

ناناملـسم کیاکی  زا  ریقف  رقف و  مھم  یهلاسم  لابق  رد  مالـسا  هک  یتیلوئـسم  ساسحا  هب  ار  ام  دـیاب  نیا  میدیـشچ . میدرک و  کرد  ار  تسا  ناسنا  سفن  یاھتـشا  هچنآ 

. دنک کیدزن  تسا ، هداھن  هفیظو  نانآ  شود  رب  تسا و  هتساوخ 

ناتسچولب  / ١٣٨١/١٢/٠۶ ناتسیس و  نایوجشناد  ناناوج و  رادید  رد  تانایب 

. ددرگیمرب لبق  لاس  لھچ  دودح  هب  عوضوم  نیا  متشاد . لاس  راھچ  تسیب و  مدوب ؛ امش  لاس  نس و  رد  ابیرقت  مدش ، ورهبور  رھش  نیا  ناوج  لسن  اب  نم  هک  یراب  نیلوا 

زورما زا  رترود  بتارمهب  روشک ، یمومع  تکرح  هشیدنا و  رکف و  زکارم  زا  زکرم  نیا  نامز  نآ  دناشک . ناتسا  نیا  زکرم  هب  نادھاز و  هب  ارم  تیلوئـسم ، ساسحا  یعون  زور  نآ 

نیا ناناوج  اب  ات  درک  مکمک  ینھذ  یهقباس  نامھ  مدش ، دیعبت  ناتسا  نیا  هب  هکیتقو  نم  دوب . هداتفارود  یاهقطنم  اعقاو  نادھاز  نامز  نآ  رد  تسا . زکرم  اجنیا  زورما  دوب ؛

اب نامز  نآ  رد  هک  ار  یناناوج  زا  یضعب  دیدزیم ، فرح  نم  اب  زیزع  ناناوج  امش  هک  الاح  دش . کیدزن  مھ  هب  اھلد  منک ؛ رارقرب  طابترا  سراف  یناتـسیس و  چولب و  زا  ناتـسا ،

ار یناناوج  نیمھ  قوش  روش و  دوب و  نادھاز  رھش  زا  یناوج  روپمیرک »  » دیھش دندش . دیھـش  اھنآ  نیرتھب  مدروآ . دای  هب  مدوب ، هدرک  رارقرب  طابترا  ناتـسا  نیمھ  رد  اھنآ 

هدنز دمحب هللا  یـضعب  مروآیمن . ار  ناشمان  هک  دـندوب  مھ  یرگید  ناردارب  دوب . رھـشناریا  زا  یناوج  مھ  تسدشتآ »  » دیھـش دـنتفگیم . نخـس  اجنیا  رد  زورما  هک  تشاد 

. سراف مھ  دوب و  چولب  مھ  اھنآ  نایم  رد  دنتسھ .

هب مرگلد و  ار  ام  هک  تسا  یدـیما  یهطقن  رما ، نیمھ  تسا و  هدرک  قرف  زور  نآ  اب  نامـسآ  ات  نیمز  زا  ناناوج ، هاـگن  دـم  هشیدـنا و  رکف و  حطـس  ظاـحل  زا  ناتـسا  نیا  زورما 

. دنکیم راودیما  هدنیآ 

نوگانوگ یاھرطخ  باب  رد  هچنآ  تسا . نم  زور  بش و  تمھ  دـیتفگ ، تیمورحم  عفر  موزل  یهراب  رد  هچنآ  تسا . نم  نیرید  یاـھرواب  دـیتفگ ، یناوج  ناوج و  یهراـب  رد  هچنآ 

یبالقنا مھ  ام  بالقنا  ناوج و  یروشک  ام ، روشک  هلب ؛ تسا . نم  یگـشیمھ  یهدنھدرادشھ  مئالع  تسامـش ، زا  یرایـسب  لد  رد  نابز و  رب  یگنھرف  یرکف و  یونعم و 

نتـساوخ میھاوخب ؛ لد  رد  طقف  هک  تسین  یفاـک  میربب . شیپ  میناوتب  اـت  مینک  تمھ  دـیاب  مییاـمیپب و  ار  یراوشد  هار  یناوج ، نوخ  ورین و  نیمھ  اـب  دـیاب  اـم  تسا . ناوج 

باذـج نشور و  رایـسب  مھ  ام  یهدـنیآ  اما  تسا ؛ ینالوط  یھار  ام  هار  دـشاب . هارمھ  تیلوئـسم  ساسحا  یدـلبهار و  لکوت ، لـمع ، تمھ ، اـب  هک  تسا  نتـسناوت  یتقو 

؟ مینک تکرح  هغدـغدیب  غراف و  هار ، نیا  رد  میناوتیم  ام  ایآ  دربیم . نیب  زا  ار  اھلزلزت  اھدـیدرت و  نآ ، هب  نامیا  دـیادزیم و  ار  هار  یگتـسخ  هدـنیآ ، نآ  هب  هاـگن  دوب . دـھاوخ 

ریخ ناعنام  قیرط و  ناعطاق  درک ؛ تکرح  غراف  هغدغدیب و  ناوتیمن  تسین و  یناما  نما و  یهتلافسآ  یهداج  هار  نیا  دوشیم ؛ یشان  اجنیمھ  زا  هیـضق  یگدیچیپ  ادبا .

یاھفدھ اھنآ  میراد . هقالع  قشع و  اھنآ  هب  ام  هک  دـناهتخود  ناوج  یهعومجم  نیمھ  هب  مشچ  ایند  رد  هئطوت  ساسح  زکارم  دراد . دوجو  برخم  یاھتـسایس  دنتـسھ و 

تسد تفر و  دھاوخ  نیب  زا  اھنآ  یاھفدھ  زا  یرایسب  دوش ، یط  ناوج  تلم  نیا  یهلیـسو  هب  هار  نیا  رگا  هک  دننادیم  دناهدرک و  زکرمتم  هجوتم و  ناناوج  نیا  یور  ار  دوخ 

انتعایب عناوم  نیا  هب  ناوتیمن  تسا . هارمھ  تسد  نیا  زا  یعناوم  گنس و  راخ ، دزد ، گرگ ، نمشد ، رطخ ، عنام ، اب  ام  هار  نیاربانب  دش . دھاوخ  هاتوک  اھفدھ  نیا  زا  اھنآ 

. دوب رایشوھ  دوشگ و  مشچ  ندرک  تمھ  زا  شیپ  درک و  تمھ  دیاب  دوب .

یرتـشیب تیـساسح  زا  دـیتسھ و  ورین  زا  راشرـس  ناوج و  امـش  هتبلا  هناـھاگآ . تیلوئـسم  ساـسحا  زا  تسا  تراـبع  تسا ، مھم  نارگید  لـثم  ناـناوج  امـش  یارب  هچنآ 

وا دوخ  زا  هک  یفادھا  هب  تبـسن  تسا ، دوخ  هب  طوبرم  زیچ  رھ  و  جاودزا ، لاغتـشا ، تشیعم ، یگدنز ، رکف  هب  هک  روطنامھ  ناسنا  ینعی  تیلوئـسم  ساسحا  دـیرادروخرب .

اھفدھ نیا  لابق  رد  دیاب  ناسنا  تسا . تیرشب  خیرات و  تلم ، هعومجم ، هب  طوبرم  هکلب  دوشیمن ، دودحم  وا  دوخ  هب  هک  یفادھا  دنک ؛ تیلوئـسم  ساسحا  مھ  تسا  رتارف 

ساسحا نیا  دیـسر . دھاوخن  تداعـس  عیفر  یاھهلق  هب  دھعت ، ساسحا  نیا  نودب  یاهعماج  چیھ  ناسنا و  چیھ  دـشاب . هتـشاد  تیلوئـسم  دـھعت و  هفیظو ، ساسحا  مھ 

ناوج تسا . هناھاگآ  تیلوئـسم  ساـسحا  ناـمھ  رما  نیا  دسانـشب . ار  هار  عناوم  تسا و  یزیچ  هچ  لاـبند  هب  هک  دـنادب  دـیاب  درف  دـشاب . هناـھاگآ  دـیاب  دـھعت  تیلوئـسم و 

همھ زا  هک  منکیمن  اعدا  هتبلا  دنکیم . هناھاگآ  تیلوئسم  دھعت و  ساسحا  ایند  قطانم  ریاس  ناناوج  زا  شیب  تسا و  هنحص  رد  رضاح  هاگآ و  ساسح ، رایـشوھ ، یناریا ،

یهبلاطم یـسایس ، رکف  یـسایس ، مھف  دراد . یددـعتم  رایـسب  یاھرتسب  قرط و  ام  یاھیھاگآ  دـسریم . ام  تسد  هب  یدایز  رابخا  اما  معلطم ؛ قیقد  روطهب  اـیند  یاـج 

نارـسپ و لـماش  نیا  تسا و  هنومن  زاـتمم و  یناریا ، ناوج  رد  ثداوـح  اـب  یهھجاوـم  یهنحـص  رد  روـضح  ثداوـح و  هب  تبـسن  تیـساسح  یناـمرآ ، یهبلاـطم  یـسایس ،

. دنکیم دیدھت  ار  ام  مھ  ییاھرطخ  میاهتشاد و  یگرزب  یاھتیقفوم  ام  لیلد  نیمھ  هب  دوشیم . ود - رھ  نارتخد -

ماظن  / ١۵/١٣٨٢/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

- تسین تلم  راک ، نیا  بطاخم  هتبلا  تسا . لوصا  زا  یکی  نیا  دنھد ؛ تیمھا  یلدمھ  داحتا و  تدـحو و  ظفح  یهلاسم  هب  منکیم  شھاوخ  نم  درک . ظفح  دـیاب  ار  تدـحو 

رارق مھ  لباقم  رد  کچوک ، یاھفالتخا  اب  فلتخم و  یاھهناھب  هب  دنتسھ . فلتخم  یاھحانج  زا  نویـسایس  ناگبخن و  راک ، نیا  بطاخم  درادن - یفالتخا  تسا و  دحتم  تلم 

؛ دندرک لوبق  همھ  دیدرک ، حرطم  امش  هک  ار  یدوخ  ریغ  یدوخ و  یهلاسم  نیا  تفگیم  ام  ناتـسود  زا  یفیرظ  دنزادنین . هار  لاجنج  مھ  هیلع  طلغ ، یاھهیجوت  اب  دنریگن و 

یناسک یدوخ  ریغ  دـینادب . یدوخ  دـننکیم ، تیلوئـسم  ساسحا  مالـسا  بالقنا و  ماظن و  یارب  هک  ار  یناسک  دـندرک ! ضوع  ار  یدوخ  ریغ  یدوخ و  یاـج  اھیـضعب  اـھتنم 

« تیلوئسم ساسحا   » 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 51هاگياپ  هحفص 21 
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. دنفلاخم ماظن  لصا  اب  هک  دنتسھ 

شترا  / ٢٩/١٣٨٢/٠۶ هناگهس  یاھورین  ناگتخومآشناد  رادید  رد  تانایب 

یتمدخ رھ  دیتسھ و  هک  یتیلوئسم  رھ  رد  ورین و  رھ  رد  تسا . تیمھا  زئاح  اھشقن  یهمھ  دش . دیھاوخ  شترا  رد  یرازگتمدخ  یهصرع  دراو  امـش  زورما  زا  زیزع ! ناناوج 

هجو نیرتھب  هب  ار  راک  نیا  هک  دیلوئـسم  فظوم و  هک  دـینک  ساسحا  مھ  دـینک . ییاـناوت  ساـسحا  زین  تیلوئـسم و  ساـسحا  نآ  ربارب  رد  تسا ، هدـش  راذـگاو  امـش  هب  هک 

. تسا نیمھ  تقیقح ، و  دییاناوت ؛ راک  نیا  رب  هک  دینک  ساسحا  اقیمع  مھ  دیھد ، ماجنا 

ناجنز  / ١٣٨٢/٠٧/٢٢ نایوجشناد  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نآلا هک  نیـسح - مادص  اب  کیدزن  زا  هک  دـندوب  یناسک  دـننارپیم ، یمالـسا  یروھمج  ماظن  هیلع  یاهوای  رابکی ، زور  دـنچرھ  هک  ناشینونک  عافد  ریزو  اھییاکیرمآ و  نیمھ 

: منک ضرع  امش  هب  دنتسناوتن . هک  دنھد ، تسکش  ار  ناریا  دنناوتب  دیاش  ات  دندرکیم  یتاعالطا  یتاحیلست و  یملع و  کمک  وا  هب  دنتشاد و  یراکمھ  دنتسھ - شلابند 

یراک چیھ  ماظن  تلم و  نیا  هیلع  دنناوتیمن  رگید  یاھتردق  اکیرما و  دـننکیم ، تیلوئـسم  ساسحا  هملک  یقیقح  یانعم  هب  نالوئـسم  یتقو  ات  دـیرادیب و  امـش  یتقو  ات 

. دنھد ماجنا 

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

فراعم ینید و  ینابم  هب  دـقتعم  نیدـتم و  نایوجـشناد  زا  ناتهمھ  دـیتسھ - نم  زیزع  نادـنزرف  هک  وجـشناد  نارتخد  نارـسپ و  زا  دـیراد - فیرـشت  اجنیا  هک  یتعامج  اـمش 

، روـشک ییوجـشناد  یهندـب  بلاـغ  زا  شیب  اـی  بلاـغ  مھاوـخیم  نم  اـما  دنتـسھ ؛ یدـقتعم  یاـھناسنا  بلاـغ  روـطهب  مھ  ییوجـشناد  یهندـب  هـک  دـیتسھ ، یمالـسا 

نامرآ تسا و  یھاوختلادع  یمود  تسا ؛ ملع  یهلاسم  اھنامرآ  نیا  زا  یکی  دنشاب . ییوجشناد  یاھنامرآ  هب  تبـسن  تیلوئـسم  ساسحا  یاراد  دھعتم و  یاهعومجم 

. تسا یھاوخیدازآ  یشیدنادازآ و  موس ،

مق  / ١٣٨٢/١٠/١٨ مدرم  رادید  رد  تانایب 

یسک نآ  رگا  مینکیم . تسرد  نامدوخ  یارب  اھیراگنالھس  اھیھاتوک و  اب  ام  دوخ  هک  تسا  ییالب  اھنیا  تسا . رـشب  دوخ  درکلمع  لوصحم  لولعم و  یعیبط ، بئاصم  نیا 

. تشاد دـھاوخن  ردـقنیا  ای  تشاد ، دـھاوخن  یتافلت  هلزلز  ای  دـنک ، راک  یزوسلد  اب  یملع و  بوخ ، دـنادب و  لوئـسم  ار  دوخ  تسا ، ورمع  دـیز و  یهناخ  نتخاس  لفکتم  هک 

ساـسحا یلیخ  دـیاب  دـنامیم . تـلم  لد  رب  شغاد  دـیآیم و  شیپ  رفن ، رازھ  نیدــنچ  نـتفر  تـسد  زا  نیگنــس ؛ تراـسخ  روـطنیا  هـک  دوـشیم  نـیا  یھاـتوک  یهجیتـن 

دنتـسھ و روما  نیا  رب  تراظن  لوئـسم  یتلود  یاھهاگتـسد  رد  هک  یناسک  دنـشورفیم ؛ مدرم  هب  هناخ  هک  یناسک  دـنزاسیم ؛ نامتخاس  هک  یناسک  دوش . تیلوئـسم 

، دمآ یـسک  غارـس  هب  هفیظو  تیلوئـسم و  هک  ییاج  نآ  دننکب . ار  یزیچ  نینچ  رکف  دیاب  اھنیا  دنلوئـسم و  دنزادنایم ، راک  هب  هار  نیا  رد  ار  دوخ  یاھهیامرـس  هک  یناسک 

مدرم زا  یاهدـع  و  کسفن -» نمف  هئیـس  نم  کباصا  ام  « ؛» مکیدـیا تبـسک  امبف  - » دـیآیم شیپ  تبیـصم  دوش ، یتیلوئـسمیب  هک  ییاج  نآ  اما  دوشیم ؛ مک  تراسخ 

مک ار  اھتراسخ  ناشدوخ  دنـشاب ؛ تاکن  نیا  هجوتم  دیاب  دنراد و  تیلوئـسم  دـنراد ، تیلاعف  اھهنیمز  نیا  رد  هک  یناسک  داحآ  نیاربانب  دـنوشیم . ینابرق  مولظم  هانگیب و 

. دننک

روشک  / ١٣٨٢/١٠/٢٢ رسارس  نارادناتسا  رادید  رد  تانایب 

همانرب نیا  هک  یزادـنامشچ  و  دـش - دـھاوخ  بیوصت  سلجم  رد  یرـصتخم  تارییغت  اب  هدـعاقلایلع  هک  مراھچ - یهمانرب  تسا : نیا  اھناتـسا  رد  اـم  یلـصا  یهلاـسم  نـآلا 

یارب هفقویب  یروف و  یدج ، تیلوئسم  کی  مادکرھ  اھناتسا  هک  دنکیم  باجیا  تسا ، هدش  میظنت  همانرب  نیا  زادنامشچ ، نآ  هب  ندیـسر  ریـسم  رد  تسا و  نآ  هب  یکتم 

هب مییوگیم ، هک  راوشد  تسا . بلطشـالت  راوشد و  رایـسب  لـمع ، رد  اـھتنم  تسا ؛ روطنیمھ  هلب ، هک  تفگ  دوشیم  ناـبز  هب  هتبلا  دـننک . ساـسحا  هماـنرب  نیا  قـقحت 

مرظن هب  دوش . ققحم  نیا  دنک و  تکرح  ناسنا  ات  دھاوخیم ، اھزیچ  یلیخ  زا  یشوپمشچ  دھاوخیم ، تمھ  دھاوخیم ، تکرح  هرخالاب  ینعی  تسین ؛ یندشن  یانعم 

ققحت لباق  زادنامشچ  نیا  هک  دـش  هدـیمھف  روطنیا  هبـساحم ، ساسا  رب  هلاستسیب ، زادـنامشچ  میظنت  عقوم  رد  هک  متفگ  ار  هتکن  نیا  ینارنخـس  کی  رد  نیوزق  رد  نم 

. دتفیب هار  هعومجم  مینک و  شالت  تکرح و  ام  هکنیا  رب  طورشم  تسا ؛

هعمجزامن  / ١٣٨٢/١١/٢۴ یاھهبطخ  رد  تانایب 

دنیبیمن و دوخ  هب  کچوک  گرزب و  یاھرھش  رد  ار  یعامتجا  نینچ  یمـسارم  چیھ  رد  یروشک  چیھ  تسا ؛ ریظنیب  یهدیدپ  کی  ناھج  رد  نمھب  مود  تسیب و  ییامیپهار 

یلیخ یهدـیدپ  نیا  ناسکی . میظع ، تکرح  نیا  دروم  رد  روشک  رـساترس  رد  قیاقح  زا  مھف  کرد و  یکی ، اھهزیگنا  یکی ، اھراعـش  تسامـش . صوصخم  نیا  درادـن ؛ دای  هب 

هب بالقنا و  ماظن و  روشک و  تشونرـس  هب  ایناث  دنتـسھ ؛ ناشدوخ  حـلاصم  هجوتم  رایـشوھ و  هاگآ و  مدرم ، الوا  هک  دـھدیم  ناـشن  دراد و  ماـیپ  نومـضم و  تسا ؛ یمھم 

نیا رد  دـننکیم . لـقتنم  دـننادرگیم و  تسد  هب  تـسد  ار  رادـقمیلاع  فراـعم  نـیا  لـسن ، هـب  لـسن  دناهتـسبلد . دـنمهقالع و  ناـشراوگرزب - ماـما  بـالقنا - گرزب  مـلعم 

زا رابرپ  ناـشنھذ  هک  یناـسک  هک  دـننکیم  تکرـش  یطاـشن  روش و  ناـمھ  اـب  زورما  دـندوبن ، اـیند  رد  تفھ  هاـجنپ و  نمھب  مود  تسیب و  هک  یناـناوج  میظع ، تاـعامتجا 

نیا رد  هک  ناـمزیزع  تلم  کـیاکی  زا  ناریا ، تلم  زا  یدرف  رازگتمدـخ و  کـی  ناوـنع  هب  نم  تسا . زاـستینوصم  مھم و  تلم ، یارب  نـیا  تساـھزور . نآ  هوکـشرپ  یاـھهرطاخ 

، دراد دوجو  مدرم  رد  هک  یتیلوئسم  ساسحا  هب  مینادب و  ردق  ار  میظع  یهدیدپ  نیا  دیاب  مھ  نالوئسم  ام  منکیم . رکشت  هنامیمـص  دندرک ، تکرـش  یمدرم  میظع  تکرح 

. دنکیم نیگنس  ار  ام  یهفیظو  تیلوئسم ، ساسحا  نیا  میھد . بسانم  خساپ 

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

زا هک  یتیلوئـسم  ساسحا  یدنمـشوھ و  تبحم و  نیا  اب  صوصخب  مدرم ، هک  دننادب  دیاب  دنورب ، سلجم  هب  دنھاوخیم  هک  یمالـسا  یاروش  سلجم  رد  مدرم  ناگدـنیامن 

زا مدرم  عقوت  دنراد . عقوت  ار  حیاول  مھم و  یاھحرط  رد  تکراشم  راکتبا و  راک ، هدنیامن ، زا  مدرم  دناهتـسبن . توخا  دقع  ناگدنیامن  اب  دـش ، هدـھاشم  ریخا  تاباختنا  رد  اھنآ 

دروـم هک  ار  هچنآ  دـنناوتب  اـت  دـنریگب  راـک  هب  ار  دوـخ  شـالت  تـیفرظ و  یهـمھ  هـک  تـسا  نـیا  دـنراد ، ییهدـنیامن  هـک  ییهـطقن  رھ  رد  تـلود و  سلجم و  رد  دوـخ  ناگدـنیامن 

. دنھد ماجنا  ار  نآ  دنراذگب و  مدرم  رایتخا  رد  تسا ، مھ  یمالسا  فادھا  قبطرب  تسا و  ناشراظتنا 

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

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

. دنرامشب گرزب  تصرف  کی  ار 

مدرم  / ١٣٨٣/٠١/٢۶ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

، دـیایب ناشـشوخ  یزیچ  رھ  زا  اھیـضعب  تسا . یمالـسا  موھفم  کی  تسین ؛ یبرغ  موھفم  کی  ییوگخـساپ  تسا ، ییوگخـساپ  لاس  لاـسما  میدرک  ضرع  اـم  هک  نیا 

. تسا تیلووـسم  ناـمھ  نیا  تسا ؛ یمالـسا  تقیقح  کـی  ییوگخـساپ  هن ، دـننک . بوـسنم  یبرغ  تیندـم  راـکفا و  یاـھ  هدروارف  هب  یی  هنوـگ  هب  ار  نآ  دـننک  یم  یعس 

رب هنـالقاع و  دوب ؛ هچ  ریثاـت  تحت  وا  یریگ  میمـصت  راـتفگ و  راـتفر و  دـنیبب  دـنک ، لاوـس  دوـخ  زا  لوا  یهجرد  رد  تسھ ، هک  یی  هبترم  رھ  رد  یناـسنا  رھ  ینعی  تیلووـسم ،

« تیلوئسم ساسحا   » 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 51هاگياپ  هحفص 22 
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دھاوخ دـیوگ ، خـساپ  دوخ  نوردـنا  یادـن  هب  دـنک و  مارآ  ار  دوخ  نادـجو  تسناوت  ناسنا  رگا  دوب . یـصخش  ضارغا  تاوھـش و  یارب  هناھاوخدوخ و  ای  دوب ، یراگزیھرپ  ساسا 

دسانشب و دنیبب ، دناوت  یم  هک  دیراد -  امـش  هک  یمـشچ  نیمھ  (. ١ «) الووسم هنع  ناک  کئلوا  لک  داوفلا  رـصبلاو و  عمـسلا  نا  . » دشاب وگخـساپ  مھ  نارگید  هب  تسناوت 

یم هک   - دیراد هک  یبلق  نیمھ  دھد - رارق  ریثات  تحت  ار  امش  حراوج  دنک و  لقتنم  امش  لد  هب  دونشب و  ار  قح  نخس  دناوتیم  هک   - دیراد هک  یشوگ  نیمھ  دھد -  صیخشت 

اھنیا لباقم  رد  ار  امـش  لاعتم  یادخ  هک  تسا  یاهلیـسو  دوش -) یم  ریبعت  بلق »  » هب ناسنا  یعقاو  تیوھ  زا  هک   ) دنک باختنا  ار  هار  دریگب و  میمـصت  دنک ، ساسحا  دـناوت 

میریگب میمصت  میتساوخ  میونـشب ؟ میتساوخ  مینیبب ؟ میتساوخ  ایآ  میدرک ؟ تقد  ایآ  میدید ؟ ایآ  میدید ؛ هچ  دوخ  مشچ  اب  میھد  باوج  دیاب  ام  یهمھ  دناد . یم  وگخـساپ 

یگدنز زا  یعیـسو  یهطیح  هک  یـسک  هتبلا  دیلووسم . امـش  یهمھ  ٢ ؛) «) هتیعر نع  لووـسم  مکلک  عار و  مکلک  : » دوـمرف تسا . ییوگخـساپ  ناـمھ  نیا  مینک ؟ لـمع  و 

زا هناگ ، هس  یاوق  روشک ، یهیاپ  دـنلب  نالووسم  متفگ  نم  اذـل  تسا ؛ رتشیب  تبـسن  نامھ  هب  شتیلووسم  دریگ ، یم  رارق  ریثات  تحت  وا  میمـصت  نابز و  ملق و  اب  اـھناسنا 

هک یمیمصت  دنا و  هدروآ  نابز  رب  هک  ینخس  یوگخساپ  دوخ ، میمصت  یوگخساپ  دوخ ، راک  یوگخـساپ  دنـشاب ؛ وگخـساپ  دیاب  همھ  ناریدم ، نارومام و  داحآ  ات  یربھر  دوخ 

لباقم رد  دنادب  رگا  دنزب ، یفرح  دھاوخ  یم  یتقو  ناسنا  رھ  میشاب . دنبیاپ  نآ  هب  دیاب  همھ  تسا و  یمالـسا  تقیقح  کی  نیا  تسا ؛ ییوگخـساپ  یانعم  نیا  دنا ؛ هتفرگ 

دھاوخ یم  یتقو  ناسنا  دز . دـھاوخ  فرح  یرگید  روط  تسین ، وگخـساپ  تسا و  ناـنعلا  قلطم  دـنادب  رگا  اـما  دز ؛ دـھاوخ  فرح  روط  کـی  دـشاب ، وگخـساپ  دـیاب  فرح  نیا 

یمن لاوس  وا  زا  تسا و  نانعلا  قلطم  هن ، دنک  ساسحا  رگا  اما  دنک ؛ یم  لمع  روط  کی  دوب ، دھاوخ  وگخـساپ  دوخ  مادـقا  لباقم  رد  دـنادب  رگا  دـنک ، لمع  دریگب و  میمـصت 

تلع نیمھ  هب  تیلووسم  میـشاب . دوخ  یریگ  میمـصت  ندز و  فرح  بقارم  دـیاب  یلیخ  نالووسم  ام  دـنک . یم  لمع  یرگید  روط  دنـشک ، یمن  تساوخزاـب  هب  ار  وا  دوش و 

. دـنک یم  لوبق  وا  هک  دراد  دوجو  تیلووسم  زا  ییایند  وا  یریگ  میمـصت  راـک و  رـس  تشپ  نوچ  دـنلئاق ؛ مارتحا  لووسم  یارب  مدرم  هک  تسا  تھج  نیمھ  هب  تسا و  مرتحم 

. دوش یم  لکشم  زیچ  همھ  تسنادن ، لووسم  رگا  اما  تسھ ؛ مھ  مارتحا  میرکت و  نیا  یهتسیاش  اعقاو  تسناد ، لووسم  ار  دوخ  صخش  نیا  رگا 

یھاگشناد  / ٠١/١٣٨٣/٠۴ داھج  نالوئسم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نیب رد  یعیبط  روطهب  یھاگآ  یرادـیب و  هک  مھ  هرود  کی  دوب ؛ قلطم  تلفغ  باوخ و  یهرود  هرود ، کی  میدـنام . رود  ملع  زا  یداـمتم  یاـھلاس  بـالقنا  زا  لـبق  نارود  رد  اـم 

شرورپ ار  اھدادعتسا  دندرکیمن ؛ زاب  ار  قیقحت  هار  دندرکیم و  مرگرس  دوش ؛ روشک  دراو  هملک  یعقاو  یانعم  هب  ملع  دنتشاذگیمن  دوب . بیرف  یهرود  دمآ ، دوجو  هب  اھتلم 

نودب تیریدم ، نودب  تکرح  نیا  اما  دمآ ؛ دوجو  هب  یملع  یھاگآدوخ  تشادرب و  ار  اھتیدودحم  نیا  اھزرم و  نیا  اھراوید و  نیا  دمآ  بالقنا  دـندرکیمن . قیوشت  دـندادیمن و 

. درب شیپ  ار  راک  نیا  یتسیاب  اذل  دراد ؛ مزال  هتفای  نامزاس  تیریدم  ملع ، قیقحت و  یهلاسم  هلمج  زا  اھراک ، یهمھ  دیـسر . دھاوخن  ییاج  هب  هدارا  مزع و  نودـب  تکرح و 

داھج ناونعهب  امش  و  تسا . یملع  زکارم  تیلوئسم  هب  طوبرم  رگید  شخب  اھهاگشناد و  تیلوئسم  یشخب  تسا و  یتلود  نالوئـسم  هب  طوبرم  راک  نیا  زا  یـشخب  هتبلا 

منیبیم مدھاش و  نم  هناتخبشوخ  دینکیم . هتبلا  هک  دینک ؛ تیلوئسم  ساسحا  دیزروب و  مامتھا  هلئسم  نیا  رد  دیناوتیم  هک  دیتسھ  یزکارم  نیرتھب  وزج  یھاگشناد 

. دینک لابند  هدوب ؛ بوخ  یلیخ  ملع  راک  رد  امش  تفرشیپ  هک 

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

یقح نارگید  هکنیا  نارگید - قح  تیاعر  هداوناخ ، هب  هجوت  یعامتجا ، بدا  یزیرهمانرب ، مظن و  یراـک ، نادـجو  یعاـمتجا ، طابـضنا  لـثم  هعماـج ؛ دارفا  یراـتفر  یاـھقالخا 

یـصخش و تعاجـش  یلم ، سفن  هب  دامتعا  تیلوئـسم ، ساسحا  ناـسنا ، تمارک  تسا - مھم  رایـسب  لـیاضف  تاـیقلخ و  زا  یکی  دوش ، تیاـعر  اـھنآ  قح  دـیاب  دـنراد و 

هک تسا  نیا  رطاخهب  میتسھ ، تبیـصم  راچد  اھهنیمز  یخرب  رد  ام  زورما  رگا  و  تسا ، تعانق  روشک  کی  یارب  یقالخا  لـیاضف  نیرتمھم  زا  یکی  تعاـنق - یلم ، تعاـجش 

لاـبند هب  ینعی  تسا ؛ یبلطییاـبیز  بوخ ، تاـیقلخ  زا  یکی  یبلطییاـبیز - یبـلطقح ، یراکتـسرد ، تناـما ، میاهدرک - شومارف  ار  یمالـسا  مھم  یهنـسح  قـالخا  نیا 

یفن رھــش - طـیحم  کراـپ و  طـیحم  ناـبایخ ، طـیحم  نوریب ، طـیحم  هداوناـخ ، طـیحم  ار ؛ یگدـنز  نطاـب  مـھ  ار و  یگدــنز  رھاـظ  مـھ  ندرک ؛ اـبیز  ار  یگدــنز  ندوـب ، ییاـبیز 

. ملعم هب  نیدلاو و  هب  بدا  مارتحا و  تفع ، یگدزفرصم ،

اھهاگشناد  / ١٣٨٣/٠٩/٢۶ دیتاسا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

مدای الماک  مھ  ار  بالقنا  زا  لبق  هاگشناد  نم  مینکیم . هدھاشم  زراب  یلیخ  ار  یعامتجا  لئاسم  رد  دھعت  حور  نامنایوجشناد  دیتاسا و  یهعومجم  رد  زورما  ام  دمحب هللا 

نیا هک  مینک  هچ  نکیل  مینیبیم - میراد  مھ  ار  شیاھهنومن  هک  تسا - بوخ  یعامتجا  لئاسم  روشک و  لئاسم  هب  تبسن  داتسا  وجشناد و  دھعت  ساسحا  زورما  تسھ .

ملع و زا  هک  یطیحم  شپترپ ؛ طاشنرپ و  طیحم  نیا  هاگـشناد - طیحم  رد  هک  مینک  یراـک  دوش ؟ تیوقت  روشک ، تشونرـس  لـباقم  رد  دـھعت  حور  نیا  تیلوئـسم و  ساـسحا 

دیتاسا و عطاق  تیرثکا  ای  همھ  دـشاب و  هتـشاد  دوجو  شیپ  زا  شیب  تیلوئـسم  دـھعت و  ساسحا  نیا  تسا - بابل  راشرـس و  یناوج ، طاشن و  اب  هارمھ  قیقحت و  یهیحور 

فیعـضت یردق  ندوب ، دوخ  صخـش  تشونرـس  رکف  هب  ییارگدرف و  حور  دننک و  تیلوئـسم  ساسحا  اھلـسن  یهدـنیآ  روشک و  یهدـنیآ  تشونرـس و  هب  تبـسن  نایوجـشناد 

لئاسم یداع  مدرم  یارب  هک  تسا  یروطنیا  الومعم  دنزاسب . ناشدوخ  صخش  یارب  یاهدنیآ  هک  دشابن  نیا  ناشمغ  مھ و  یهمھ  داتسا ، هن  وجـشناد و  هن  ینعی  دوش ؛

، ناگبخن زا  نکیل  دنھد ، حیجرت  یصخش  عفانم  حلاصم و  رب  ار  یمومع  تشونرس  حلاصم و  دیاب  همھ  مالسا  دید  زا  هچرگا  دنکیم . ادیپ  حیجرت  دراوم  زا  یلیخ  رد  یصخش 

تـشونرس رکف  هب  یهیحور  رب  ندوب ، دوخ  تشونرـس  رکف  هب  یهیحور  هک  تسا  نیا  عـقوت  دنتـسھ - وجـشناد  داتـسا و  یهعوـمجم  اـھنآ  رھظم  هک  ناگتـسجرب - ناگدـبز و 

. دنکن ادیپ  حیجرت  ندوب  روشک 

جح  / ١٣٨٣/٠٩/٣٠ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

دینیبیم تسا . ینـس  هعیـش و  نیب  فالتخا  داجیا  مھ  هلیـسو  نیرتھب  فالتخا ؛ داجیا  زا  تسا  ترابع  مالـسا  یایند  رد  اکیرما  رابکتـسا و  یـساسا  فادـھا  زا  یکی  زورما 

. دـننکارپیم یقاـفن  رذـب  هچ  ناـشدوخ  لاـیخ  هب  دـننکیم و  ییاھیـشاپمس  هچ  دـننزیم ، ییاـھفرح  هچ  قارع  لـئاسم  تبـسانم  هب  اـیند  رد  رامعتـسا  ناـگدرورپتسد 

زا ار  هعیـش  ات  تساھنآ  یارب  یبوخ  تصرف  جح ، رد  دننکیم . ار  راک  نیا  دنراد  یبرغ  هاوخنوزف  یاھتردق  بلطتردـق  تسد  رامعتـسا و  تسد  هک  تسا  یدامتم  یاھلاس 

؛ دوب رایـشوھ  دیاب  دنک . تناھا  وا  تابوبحم  تاسدـقم و  هب  دـننک  راداو  ار  نیا  دـنک ، تناھا  نیا  تاسدـقم  هب  دـننک  راداو  ار  نآ  دـننک ؛ ینابـصع  هعیـش  زا  ار  ینـس  و  ینس ،

یورهبور اھنرق  تشذگ  زا  دعب  تساکیرما . یعقاو  بوبحم  ینـس ، هعیـش و  گنج  دوب . رایـشوھ  دیاب  اھنادیم  یهمھ  رد  لاس و  نارود  یهمھ  رد  تسین ؛ مھ  جح  صوصخم 

یدعب چیھ  دنک . بس  ار  نیا  وا  دنک ، بس  ار  وا  نیا  دننزب ؛ فرح  رگیدکی  هب  تبـسن  هنیکرپ  یاھلد  اب  دنوشیم - ورهبور  رگیدـمھ  اب  گنج  رد  هک  یناسک  لثم  دننیـشنب - مھ 

رایشوھ مدرم  دیـشاب ؛ رایـشوھ  دیاب  امـش  دننک ؛ داجیا  ار  فالتخا  نیا  هکنیا  یارب  دننک ، ریجا  ار  یناسک  جح  مسارم  رد  ساسح ، رایـسب  راگزور  نیا  رد  صوصخب  هک  درادن 

ناسنا هک  تسا  یگرزب  تلفغ  دھاوخیم . هچ  نمشد  دننادب  دنشاب ؛ هجوتم  هیضق ، نیا  هب  تبـسن  مامت  تیلوئـسم  ساسحا  اب  دیاب  اھناوراک  مرتحم  نویناحور  دنـشاب ؛

ماوع ییهدع  دننکیم ؛ ار  راک  نیا  دنوشیم و  رودزم  دنریگیم ، لوپ  نارگید  دنک . راک  نمـشد  یارب  دنک و  عافد  نمـشد  یهشقن  زا  دنکیم ، عافد  تقیقح  زا  هکنیا  لایخ  هب 

ناـشدوخ فدـھ  هب  کـشالب  دـنوش ، هجاوم  یلباـقتم  لـمع  اـب  رگا  دـننک . کـیرحت  ناتتاسدـقم  هیلع  ناتدـیاقع و  هیلع  امـش ، هیلع  تسا  نکمم  مھ  ار  بصعتم  یحطس 

. دننک تحار  ار  ناشدوخ  لایخ  ات  دننک  زیوالگ  مھاب  ار  ام  دنھاوخیم  دنھاوخیم ؛ ار  نیمھ  اھنآ  دناهدیسر ؛

تشدکاپ  / ١٣٨٣/١١/١٠ مدرم  رادید  رد  تانایب 

تحت مدرم  دـشاب . هتـشاد  دوجو  وا  رد  راک  هب  یگدامآ  نیا  تیلوئـسم و  ساسحا  نیا  تردـق ، نیا  یباداش ، نیا  ییاـناوت ، نیا  هک  دنـشاب  یروھمجسیئر  لاـبند  دـیاب  مدرم 

یتاباختنا رد  هتبلا  دننک . باختنا  دنھدب و  صیخـشت  مدرم  دراد ؛ دوجو  تصرف  دناهداد . ناشن  ام  مدرم  ار  نیا  دنھدیم ؛ صیخـشت  دـنریگیمن ؛ رارق  مھ  نآ  نیا و  فرح  ریثات 

هب دنتـسین ؛ توافتیب  تاباختنا  یهلاـسم  هب  هک  دـنھدب  ناـشن  ناریا  تلم  تسا . مدرم  یمومع  مزع  تسا ، مھم  لوا  یهجرد  رد  هچنآ  تسا ، شیپ  رد  رگید  هاـم  دـنچ  هک 

« تیلوئسم ساسحا   » 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 51هاگياپ  هحفص 23 
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نینچ یاراد  هک  دورب  یـسک  تمـس  هب  مدرم  نھذ  لد و  ات  دنک  تیادھ  دھدب و  قیفوت  لاعتم  یادخ  اش هللا  نا  مھ  دعب  تسا . راک  ساسا  نیا  دنھدب ؛ تیمھا  هلئـسم  نیا 

وا هب  دنک ، راک  شالت و  یتلم  رھ  هک  تسا  هدرک  هدعو  مھ  لاعتم  یادخ  تفرگ و  دھاوخ  یرتشیب  باتـش  زور  هب  زور  ناریا  تلم  یمومع  تکرح  تقونآ  دـشاب . یتایـصوصخ 

لاعتم یادخ  هن ، دوش ؛ لزان  ام  رب  لیلد  نودب  تاکرب  نیا  میباوخب و  هک  تسین  یـسناش  یفداصت و  یھلا ، تمحر  تاکرب و  درک . دھاوخ  اطع  وا  هب  ار  جیاتن  داد و  دھاوخ  رجا 

. دیسر جیاتن  هب  اش هللا  نا  ات  درک  تدھاجم  دیاب  درک ، راک  دیاب  درک ، شالت  دیاب  دناهدرک ؛ نشور  ام  یارب  ناشتاملک ، رد  ام  ایلوا  و  نآرق ، رد  شدوخ 

نازومآشناد  / ١٣٨٣/١٢/٢۴ یمالسا  یاھنمجنا  یاضعا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

. تسا باذج  نیریـش و  رایـسب  یاضف  کی  هدنب  یارب  اتقیقح  دینکیم ، داجیا  دیراد ، روضح  هک  یطیحم  رھ  رد  ناتدوخ  یافـص  صالخا و  اب  زیزع ، یاھناوج  امـش  هک  ییاضف 

رتشیب ینویلیم  میظع و  رـشق  نیا  نیب  رد  راک  تیلوئـسم و  دـھعت و  ساسحا  هچرھ  دـناینید . مولع  بالط  وجـشناد و  زومآشناد و  ناـناوج  روشک ، ناـناوج  یهدـبز  اـنیقی 

. دنوشیم بوسحم  نامیااب  راکرپ و  شالترپ و  رایسب  یاھهعومجم  هلمج  زا  یزومآشناد  یمالـسا  یاھنمجنا  هک  تشاد  کش  دیابن  و  دوریم ؛ رتالاب  ناوج  شزرا  دشاب ،

رد اش هللا  نا  هک  منارورپیم  لد  رد  ار  دیما  نیا  منادیم و  ار  امش  ردق  منکیم ، هاگن  زیزع  رایسب  یرصانع  مشچ  هب  امـش  هب  مرامـشیم ، منتغم  ار  امـش  اب  رادید  نم  اذل 

. دنک هدروآرب  ار  تلم  نیا  گرزب  یاھوزرآ  دناوتب  امش  تیلاعف  شقن و  روشک ، نیا  یهدنیآ 

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

باـختنا رد  اـھتلود ، نییعت  رد  دـشاب . عمج  نامـساوح  دـیاب  تسین ؛ راعـش  کـی  اـم  یرادـیب  دـشاب . رادـیب  دـیاب  یمالـسا  یروھمج  میـشاب . رادـیب  دـیاب  اـم  دـنرادیب . اـھتلم 

دیاب دـننک ، تیلاعف  تساـنب  روشک  یـسایس  یهنحـص  رد  هک  یناـسک  شنیزگ  رد  و  هدـنامن - یقاـب  رتشیب  رگید  حابـص  دـنچ  تاـباختنا ، یرازگرب  ناـمز  اـت  هک  روھمجسیئر -

یهدارا مزع و  مھ  اھنآ ، نامیا  مھ  دناهدننکنییعت ؛ دنراد ، رارق  یراک  یهعومجم  کی  سار  رد  هک  ینالوئـسم  اھتیـصخش و  صاخـشا و  زا  کیرھ  دـشاب . عمج  نامـساوح 

، دـیراد داریا  روشک  ینف  یهلاسم  نالف  هب  رگا  ای  دـیراد ، داریا  یگنھرف  یهلاسم  نالف  هب  عجار  رگا  دـییامرفب  ضرف  تسا . هدـننکنییعت  اھنآ  تیافک  ینادراک و  مھ  و  اـھنآ ،

فارشا و هک  ینایم - طسوتم و  یاھتیریدم  اھتنم  تسا ، بوخ  الاب  تیریدم  یھاگ  هن ، الاب ؛ سار و  رد  تیریدم  طقف  هن  نوگانوگ ؛ یاھتیریدم  هب  ددرگیمرب  اھنیا  یهمھ 

اب دیاب  اھهنیمز  نیا  رد  تسا . هدننکنییعت  اھشنیزگ  نیا  نیاربانب ، دسرب . بولطم  یهجیتن  هب  راک  دـنراذگیمن  یھاگ  تسا - مزال  اھنآ  راک  رب  هبتریلاع  نالوئـسم  تراظن 

. دش دراو  لماک  تریصب  زاب و  مشچ  اب  بناوج و  یهظحالم  تیلوئسم و  ساسحا 

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  یلاـس  رھ  اـم  هکنیا 

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

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

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

نالوئـسم 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 . تیلوئـسم  تھج  نیا  رد  هک  دننک  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 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٨۴ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

یاراد روشک  تیریدم  رد  ار  مدرم  باختنا  درک و  خسن  ار  اھتردـق  یباصتنا  یاھماظن  یمالـسا  یروھمج  ماظن  تسا . یلم  یهفیظو  کی  مھ  تسا ، تلم  قح  مھ  تاباختنا ،

تکرـش نیا  هک  رطاخ  نیا  هب  تسھ ؛ مھ  هفیظو  رگید  یوس  زا  دنـشاب . شقن  یاراد  روشک  ریدم  نییعت  رد  دـننک و  باختنا  دـنناوتب  هک  تسا  تلم  داحآ  قح  نیا  درک . شقن 

هفیظو کی  طقف  تاباختنا  دـشکب . تلم  نیا  نانمـشد  خر  هب  ار  هنحـص  رد  مدرم  روضح  دراد و  هگن  هدـنز  هعماـج  رد  هشیمھ  ار  تیلوئـسم  ساـسحا  طاـشن و  حور  دـناوتیم 

. تسا یمومع  یهفیظو  مھ  تسامش ، قح  مھ  تسین ؛ مھ  قح  کی  طقف  تسین ،

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٨۴ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

نیا لاسما  هک  ار - زادـنامشچ  تمـس  هب  هلاستسیب  تکرح  تسناوت  دـھاوخ  تیلوئـسم  ساسحا  راک و  هب  قوش  یباداش و  طاشن و  یاراد  تیافک ، اب  یوق ، ناسنا  کـی 

رد دیدج و  یهرود  کی  رد  روشک  یهدننکدراو  عقاو  رد  تسا ؛ هدننکعورش  دیزگ ، دھاوخرب  تاباختنا  رد  ناریا  تلم  هک  یریدم  دنک . زاغآ  تردق  توق و  اب  دریگیم - ماجنا  عورش 

ماجنا روشک  نیا  رد  یناوارف  یاھراک  زورما ، ات  گنج  زا  دعب  زا  هتشذگ ، یاھلاس  لوط  رد  دراد . جایتحا  نآ  هب  ناریا  تلم  هک  تسا  ییاھزیچ  نامھ  تمس  هب  هزات  تکرح  کی 

راک اھهنیمز  یهمھ  رد  نیاربانب  یروانف ؛ یملع و  یاھتفرـشیپ  ناوارف ، ینارمع  یاـھراک  روشک ، یاـھانبریز  تخاـس  تسا . هدرک  یفاـصنایب  دـنک ، راـکنا  سکرھ  هدـش ؛

. تسا هدش 

نامرک  / ٠٢/١٢/١٣٨۴ ناتسا  ناملعم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

روطنیا تسا . کیژولوئدـیا  داقتعا  کـی  اـھبآمیگنرف ، ریبعت  هب  تسا ؛ یلوصا  یناـینب و  قیمع و  داـقتعا  کـی  ملعم ، یهلاـسم  تیبرت و  میلعت و  یهلاـسم  هب  هدـنب  داـقتعا 

هچ تبثم ، هچ  یلوحت - چـیھ  هک  تسا  نیا  هلئـسم  هن ، مینک ؛ جـیورت  ای  کمک و  فیعـضت ، ای  تیوقت  ار  ملعم  ام  دـنکیم  اـضتقا  یراـج  تسایـس  مینک  رکف  ـالثم  هک  تسین 

، طاشنرپ لاعف ، یهعماـج  کـی  شرورپ ، شزومآ و  یهعماـج  رگا  دراد . یـساسا  شقن  نآ  رد  تیبرت  میلعت و  هاگتـسد  ملعم و  هکنیا  رگم  دریگیمن ، تروص  هعماـج  رد  یفنم -

یـسایس یاـھتیعمج  اـھحانج و  بازحا و  هـتبلا  تشاذـگ . دـھاوخ  یناـینب  ریثاـت  روـشک  حطـس  رد  دـشاب ، هزیگنارپ  ملاـع و  رکتبم ، تیلوئـسم ، ساـسحا  یاراد  دـھعتم ،

؛ تسا یتیمھامک  رایـسب  یاھزیچ  اھنیا  دـنراد ؛ یاهژیو  هجوت  شرورپ  شزومآ و  هب  شنیزگ - نالف  تاباختنا ، نالف  تساوخ ، نالف  یارب  تدـم - هاتوک  فادـھا  یارب  هشیمھ 

. تسا هسردم  ملعم و  شرورپ و  شزومآ و  شقن  ندرک  کچوک  اھنیا 

سلجم  / ٠٣/٠٨/١٣٨۴ ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

شیپ ار  تیلوئسم  هفیظو و  ساسحا  اوقت و  تیاعر  طخ  تیلوئسم - نارود  یاھراک  هلمج ، زا  و  میھدیم - ماجنا  یگدنز  رد  هک  ییاھراک  یلک  یریگتھج  رد  امش  ام و  رگا 

هب اوقت  رگا  مکبونذ .» مکل  رفغی  مکلامعا و  مکل  حلصی  ادیدس  الوق  اولوق  اوقتا هللا و  اونمآ  نیذلا  اھیا  ای  « ؛ تشاد دھاوخ  ینازرا  ار  شدوخ  تاقیفوت  مھ  لاعتم  یادخ  میریگب ،

تیاعر اوقت ، طخ  رد  ام  رگا  هتـسناد . شدوخ  یهدھع  رب  ار  تیادھ  لاعتم  یادخ  یدھلل ؛» انیلع  نا  « ؛ دنکیم تیادھ  ار  ام  حالـصا و  ار  لامعا  مھ  لاعتم  یادخ  دـیایب ، نایم 

رد رگا  و  مکبونذ -» مکل  رفغی  - » درک دـھاوخ  ناربج  ار  اـم  راـک  یاـھدوبمک  تیادـھ و  ار  اـم  لاـعتم  یادـخ  کـش  نودـب  مینک ، تکرح  دوخ  راـتفر  زا  تبظاوم  یھلا و  یھن  رما و 

کالم زا  ریغ  ینعی  تسا ؛ کالم  اوقت  نیاربانب  درک . دـھاوخ  ظفح  ار  ام  یوربآ  داد و  دـھاوخ  رارق  ترفغم  دروم  ار  اھنآ  دـنزب ، رـس  ام  زا  یھابتـشا  اطخ و  هتـسنادان  ییاھاج 

تسا و جتنم  راک  مادـک  تسا ، بوخ  راک  مادـک  مینکن ؛ راک  هچ  مینکب ، راک  هچ  میمھفب  هک  مھ  ام  دوخ  یارب  تساوقت - نآ  و  تسا - رتالاب  ادـخ  شیپ  یـسک  هچ  هک  یـشزرا 

یهمھ رخآ  لوا و  سپ ، تفرگ . دـھاوخ  رارق  تسرد  ریـسم  رد  یھلا  کمک  تیادـھ و  اب  مھ  اـم  لـمع  فرح و  میدرک ، تیاـعر  ار  اوقت  رگا  تساوقت . راـیعم ، تسین ؛ راـک  مادـک 

« تیلوئسم ساسحا   » 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 51هاگياپ  هحفص 24 
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. تساوقت ام  یاھفرح 

١٣٨۴/٠٣/١٠ /  ( هر ) ینیمخ ماما  لاحترا  درگلاس  مسارم  یرازگرب  داتس  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

یکی دنتـسھ ؛ رفن  هس  رفن ، ود  یاهناخ  رد  دینیبیم  یھاگ  یناسنا . رھ  لالقتـسا  عقاو  رد  شنیزگ و  یدازآ  رکف ، یدازآ  تسام ؛ تلم  یدازآ  رھظم  مھم و  رما  کی  تاباختنا 

تاباختنا اجک ، نیا  تسا . یبلاج  یلیخ  یهدیدپ  نیا  دھدیم ؛ یار  وا  هب  دوریم  تسا ، دزمان  نآ  هب  دقتعم  یرگید  دھدیم ؛ یار  وا  هب  دوریم  تسا ، دزمان  نیا  هب  دـقتعم 

زا هن ؛ دیـسانشیم ؟ ار  وا  ایآ  دیزادنیب . قودنـص  نورد  ار  وا  مان  دیاب  دنیوگیم  دـنھدیم و  امـش  هب  ار  یمـسا  دـیتسھ ، بزح  نالف  وضع  امـش  یتقو  اجک ؟ نوگانوگ  یبزح 

یار وا  هب  دیورب  دیاب  دیتسھ ، بزح  وضع  نوچ  دینادیمن . درک ؟ دـھاوخ  مھارف  ار  امـش  یاھنامرآ  وا  ایآ  هن ؛ دـش ؟ دـیھاوخ  عفتنم  وا  ندـمآ  اب  ایآ  هن ؛ دـیراد ؟ ربخ  وا  یهدـنیآ 

. میھاوخیم ار  نیا  ام  تسا و  نیا  شتـسرد  دننک ؛ باختنا  دننک و  هاگن  دیاب  مدرم  میاهتـسد . نالف  هورگ و  نالف  وضع  میبزح ؛ نالف  وضع  ام  هک  دننکیمن  هاگن  مدرم  دـیھد !

؛ دنرذگن ناشدوخ  قح  زا  دننک و  شنیزگ  قح  ساسحا  ایناث  دـننک ؛ تیلوئـسم  ساسحا  مدرم  الوا  هک  تسا  نیا  دـنک ، ادـیپ  ققحت  تاباختنا  رد  مراد  رارـصا  هدـنب  هک  یزیچ 

. دراد یقیقحت  هار  شدوخ  یارب  سکرھ  هتبلا  دننک . قیقحت  درف  نیرتھب  باختنا  یارب  اثلاث 

متشھ  / ١٠/٠۵/١٣٨۴ تلود  تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  نیرخآ  رد  تانایب 

ار نیا  دیشخب ؛ ام  هب  بالقنا  ار  نیا  دریگیم ؛ ماجنا  ام  روشک  رد  عضو  نیرتنیریش  اب  لکش و  نیرتھب  رد  ییارجا  تردق  ندش  تسد  هب  تسد  هک  تسام  تاراختفا  زا  یکی 

. تسا هتشاد  ینازرا  ام  هب  تسا ، ناسنا  تیلوئسم  دھعت و  ناسنا و  هب  یمالسا  هاگن  یمالسا و  رکفت  زا  یشان  هک  یتیلوئسم  ساسحا  ار  نیا  داد ؛ ام  هب  مالسا 

یروھمجتسایر  / ١٢/٠۵/١٣٨۴ مکح  ذیفنت  مسارم  رد  تانایب 

رد یـشقن  نیرتکچوک  مدرم  هکنیا  نودـب  دـنتفر ، دـندمآ و  ییاھتموکح  دـش ؛ یرپس  ام  روشک  رد  یدامتم  یاھنرق  تسام . هب  بالقنا  یهیدـھ  مدرم ، روضح  گرزب  تمعن 

. تسا نامیا  هب  یکتم  یقیقح  یرالاسمدرم  کی  ام ، روشک  رد  یرالاسمدرم  درک . زاـب  اـم  مدرم  یارب  ار  نادـیم  بـالقنا  دنـشاب . هتـشاد  اـھنآ  شنیزگ  اـھتلود و  نیا  نییعت 

. دنزادنایم قودنص  هب  ار  دوخ  یار  دننکیم و  شنیزگ  دوخ  صیخشت  قبط  دنوشیم و  دراو  تاباختنا  یهصرع  رد  هک  تسا  ینید  یهفیظو  ساسحا  یور  زا  مدرم 

یروھمجتسایر  / ١٢/٠۵/١٣٨۴ مکح  ذیفنت  مسارم  رد  تانایب 

؛ تسا یاهزیگنارپ  ناـمیااب و  رادـیب و  عاجـش و  تلم  تلم ، نیا  دـنکیم . عوضخ  عضاوت و  ساـسحا  ناـسنا  تلم ، نیا  یـسانشتقو  یرایـشوھ و  لـباقم  رد  اـفاصنا  اـقح و 

زا دعب  یناھج  رابکتسا  نارادمدرس  دوریم . شیپ  هب  هار  نیا  رد  الاو  تمھ  اب  تسا و  هدرک  ادیپ  ار  دوخ  هار  تلم  نیا  دنیوگب . دنھاوخیم ، هچرھ  تلم  نیا  نانمشد  دیراذگب 

، اھتلم یهراب  رد  میمصت  رودص  هنوگنیا  میرادن ! لوبق  ار  ناریا  یسارکمد  ام  تفگ  ییاکیرما  لوئـسم  کی  دنتـشادنرب . تسد  ناریا  تاباختنا  یهھجو  بیرخت  زا  مھ  تاباختنا 

لوپ هک  یایـسارکمد  درادـن . لوـبق  ار  اـھنآ  یـسارکمد  مھ  ناریا  تلم  تسا . راـتفرگ  نآ  هب  گرزب  ناطیـش  زورما  هنافـساتم  هک  تسا  یدـیلپ  دنـسپان و  یرابکتـسا  یوـخ 

، یقیقح یـسارکمد  دـھد ؟ مـیلعت  اـیند  مدرم  هـب  دـناوتیم  ار  یزیچ  هـچ  دـشاب و  هتـشاد  دـناوتیم  یراـختفا  هـچ  دـنزیم ، نآ  رد  ار  لوا  فرح  تسینویھـص  نارادهیاـمرس 

نادـیم دراو  اذـل  تسا ؛ ینید  یلم و  فیلکت  ساـسحا  زا  تیلوئـسم و  ساـسحا  زا  نید ، زا  یهتـساخرب  مدرم ، یهزیگنا  تسا . ناـمیا  نید و  زا  یهتـساخرب  یرـالاسمدرم 

مدرم ادـخ و  زج  سکچـیھ  رادـماو  دـیآیم ، راـک  رـس  یئارآ  نینچ  اـب  هک  یروھمجسیئر  دـننکیم . باـختنا  ار  ناـشدوخ  یهنیزگ  فلتخم ، یاـھدزمان  ناـیم  رد  دـنوشیم و 

نییعت نوگاـنوگ  یاھنادـیم  رد  ار  ناـشدوخ  روـضح  ریثاـت و  دـنراشفب و  یاـپ  نآ  رب  دـننادب ؛ ردـق  ار  یھلا  تمعن  نیا  اـم  زیزع  تلم  تسا . یرـالاسمدرم  یاـنعم  نیا  تسین ؛

. دننک ظفح  نانچمھ  هبتریلاع  ناریدم  شنیزگ  روشک و  یاھتسایس 

تلود  / ٠٧/١٧/١٣٨۴ تایھ  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

« کسفن نم  سانلا  فصنا   » یانعم کتیعر .» نم  یوھ  هیف  کل  نم  کلھا و  هصاخ  نم  کـسفن و  نم  ساـنلا  فصنا  فصنا هللا و  : » دـیامرفیم هک  تسا  نیا  رگید  یهلمج 

نارگید عـفن  هب  دوـخ  زا  نک ؛ موـکحم  وا  لـباقم  رد  ار  تدوـخ  ریگب ؛ تدوـخ  زا  ار  یـسک  داد  ینعی  کـسفن » نم  فـصنا  . » ریگب تدوـخ  زا  ار  مدرم  داد  هک  تسا  نـیا  یبرع  رد 

تیلوئـسم ساسحا  الماک  ادـخ  لباقم  رد  هک  تسا  نیا  هلمج  نیا  یانعم  ریگب . دوخ  زا  ار  ادـخ  داد  کسفن ؛» نم  فصنا هللا  : » دـیوگیم اـجنیا  رد  ترـضح  نک . تساوخزاـب 

راکھدب ار  تدوخ  هشیمھ  هن ، یاهداد ؛ ماجنا  لامک  مامت و  هب  هدوب ، تاهدھع  رب  هک  ار  هچنآ  ینک  لایخ  هک  دشابن  روطنیا  نک . موکحم  یھلا  فیلکت  لابق  رد  ار  تدوخ  نکب و 

راکبلط و مکاح و  ار  مدرم  تدوخ  یاھتواضق  رد  هشیمھ  ینعی  ناتـسب ؛ تدوخ  زا  مھ  ار  مدرم  داد  کـسفن ؛» نم  ساـنلا  فصنا   » تقونآ ادـخ . دروم  رد  نیا  نادـب . نویدـم  و 

هاـگن نیا  هن ، تسین ؛ نم  اـب  قح  ییوگب  زاـب  دوشیم ، دراد  وت  هب  یـصوصخب  ملظ  هک  مھ  یدروم  رد  هک  تسین  نیا  شیاـنعم  نیا  هتبلا  راکھدـب . ار  تدوـخ  نادـب و  قـحم 

دـننکیم و هعجارم  یعمج  ییهرادا  رد  دـییامرفب  ضرف  دنـشکیم ؛ داد  مدآ  رـس  یھاـگ  دوشیم ، دـنلب  ناشیادـص  دـننزیم ، فرح  دـنراد ، تاـبلاطم  مدرم  تسا . یمومع 

نیا رکف  نیلوا  هن ، دننک ؛ لاجنج  مرادن - یریـصقت  چیھ  هک  نم - هیلع  دنیایب  ات  دناهدرک  کیرحت  ار  اھنیا  هک  دشابن  نیا  دسریم ، تنھذ  هب  هک  یرکف  نیلوا  دـننزیم ؛ یفرح 

. دنیوگیم هچ  اھنیا  منیبب  ملوئسم  نم  دنراد ؛ یقحب  یهبلاطم  اھنیا  هک  دشاب 

یگنھرف  / ١٠/١٣/١٣٨۴ بالقنا  یلاع  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

امش دوش . سکعنم  تابوصم  نیا  دیاب  دنکیم ؛ هدھاشم  ناسنا  نیمز  یور  عقاو و  ملاع  رد  تابوصم  نیا  ساسارب  هک  تسا  ییاھتیعقاو  شرازگ  زا  ریغ  تابوصم ، شرازگ 

اب یمومع  گنھرف  یارب  ای  اھهاگـشناد  یارب  ای  شرورپ  شزومآ و  یارب  دوش ؛ سکعنم  امیـس  ادص و  رد  دـیاب  هک  دـیاهدرک  نیعم  یفیاظو  امیـس  ادـص و  یارب  دـییامرفب  ضرف 

. هلاستسیب زادـنامشچ  دنـس  رد  هدـشنیعم  یهدـنیآ  ینعی  رود ؛ یهدـنیآ  هب  دـینک  هاگن  اما  دـنک ؛ ادـیپ  ققحت  یتسیاب  هک  دـیاهدرک  نیعم  ار  یفیاـظو  دراد ، هک  ییاـھرازبا 

امـش تسا - زادـنامشچ  لوا  لاس  لاـسما ، دنتـسھ - هلاـستفھ  شـش ، تسیب و  ناوج  کـی  هلاـستسیب ، نارود  ناـیاپ  رد  دـنوشیم ، هسردـم  دراو  زورما  هک  یناـسک 

، یقالخا ظاحل  زا  هتـسارآ  عاجـش ، راکتبا ، یاراد  قالخ ، ناوج  کی  ناوج ، نیا  دیھاوخیم  رگا  دشاب ؛ یناسنا  روج  هچ  هلاستفھ  شـش ، تسیب و  ناوج  نیا  دیھاوخیم 

نیا تروریص  حرط  دیاب  زورما  دشاب ، شاهدنیآ  شتلم و  شروشک و  هب  تبـسن  تیلوئـسم  ساسحا  یاراد  هشیدنا ، رکف و  بحاص  یناور ، یرکف و  یمـسج و  ظاحل  زا  ملاس 

. دینک غالبا  اھهاگتسد  هب  دیشاب و  هتشاد  رضاح  دینک ؛ یحارط  اجنیا  ناوج  نآ  هب  ار  کدوک 

روشک  / ١٢/٠٨/١٣٨۴ رسارس  نارادناتسا  رادید  رد  تانایب 

هدنب نامگ  هب  دنک . ساسحا  شدوخ  شود  رب  ار  هاگیاج  نیا  یاھتیلوئسم  هملک ، یعقاو  یانعم  هب  دھدب و  صیخـشت  تسرد  ار  شدوخ  هاگیاج  یناتـسا  رھ  رد  رادناتـسا 

بقع لیلد  نیا  هب  راک  نیا  درکن و  لمع  شدوخ  تیلوئسم  هب  شخب  نالف  هک  دیوگب  رادناتسا  دوشیمن  دراد . ناتسا  نآ  رد  ار  تلود  سیئر  شقن  یناتسا ، رھ  رد  رادناتـسا 

تـسا مزال  رادناتـسا  دـنھد . ماجنا  اجنآ  ار  ناشراک  دـنناوتب  فلتخم  یاھشخب  یهمھ  هک  دـنک  یراک  تلود ، زکرم و  اب  سامت  اب  شدوخ ، شالت  اب  دـیاب  رادناتـسا  هن ، داتفا ؛

دھدب و لیکـشت  مھ  ار  نیمات  یاروش  هتفھ  رھ  رادناتـسا  کی  رگا  ینعی  دوب ؛ نیا  اھرادناتـسا  توق  فعـض و  یارب  نامکالم  نآلا  ات  ام  دریگب ؛ ماجنا  ات  دـنک ، یریگیپ  ار  اھراک 

فیعـض ار  رادناتـسا  ام  تسا - هناخترازو  نالف  ای  ورین  ترازو  هب  طوبرم  تسا ، هار  ترازو  هب  طوبرم  هک  ییاھراک  ول  و  دورن - شیپ  ناتـسا  یاھراک  اما  دـنکب ، مھ  رگید  یاـھراک 

، هتفریذپ هک  ار  ینیگنس  تیلوئـسم  شدوخ و  هاگیاج  رادناتـسا  هک  تسا  نیا  بلطم  نیلوا  سپ ، تسا . هلئـسم  نیا  زا  یـشان  اھرادناتـسا  دروم  رد  ام  تواضق  مینادیم ؛

. دنادب

« تیلوئسم ساسحا   » 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 51هاگياپ  هحفص 25 
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نویزیولت  / ٠٣/٢٣/١٣٨۵ امنیس و  نانادرگراک  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رھ هک  تسا  نیا  ماظن  هب  تبسن  مساسحا  نم  ینعی  تسا ؛ نم  هب  تشم  لثم  ماظن  نیا  هب  یرگنلت  رھ  نآلا  هک  نم - یارب  اھنآ  داقتنا  تسا ، یداقتنا  اھملیف  زا  یـضعب 

نم و  دیآیم ، مشوخ  مربیمن و  جـنر  اقلطم  داقتنا  سفن  زا  اما  دـشاب ؛ روآجـنر  تسا  نکمم  دـیاهدز - نم  هب  تشمکی  هکنیا  لثم  دـینزب ، رگنلت  کی  امـش  ار  ماظن  یهشوگ 

یزیچ نآ  دیدرک ؛ حرطم  ناتسود  زا  یضعب  هک  درادن  یداریا  داقتنا  نیاربانب  دایز . ای  مک  یـضعب  مریگ  الاح  تسا ؛ هاگتـسد  یهعومجم  یهیحور  نیا ، هک  تسا  نیا  مساسحا 

. دوشب تیلوئسم  ساسحا  هک  تسا  نیا  تسا ، مھم  هک 

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

؛ دراد مھ  رجا  ادخ  شیپ  تیلوئـسم  نیا  دـشاب - راذـگرثا  یلیخ  دـناوتیم  امـش  راک  نوچ  دـیراد ؛ ار  تیلوئـسم  نیا  ناتهمھ  هتبلا  هک  دـیراد - تیلوئـسم  امـش  میتفگ  هکنیا 

ار ناتدوخ  یـصخش  صیخـشت  درادن ، بیع  بوخ ، یلیخ  متـسھ ، مدوخ  یـصخش  تاساسحا  لابند  نم  هک  دنتفگ  مناخ  نیا  دـینک . ییادـخ  ار  ناتتین  اعقاو  امـش  ینعی 

مورحم رجا  زا  ار  ناتدوخ  ارچ  دیھدیم ؛ ماجنا  دیراد  یمھم  راک  دـیربب . رجا  دـینک و  یـضار  ناتدوخ  زا  ار  ادـخ  هک  دـینک  تین  دـینکب . ییادـخ  تین  راک ، نیمھ  اب  اما  دـیزاسب ؛

طابـضنا یعامتجا ، یاھراتفر  اھناوج ، قالخا  هک  یزیچ  نآ  هن ، دـینک ؛ تسرد  هزور  زامن و  ملیف  امـش  هک  تسین  نیا  طـقف  رجا  دوشیم . دـیربب و  رجا  راـک  نیا  اـب  دـینکیم ؟

نسح و ماما  هب  مالـسلاهیلع )  ) نینموملا ریما  دراد . رجا  ادخ  شیپ  نیا  دنکیم ، هدـنز  ناوج  یاھلـسن  رد  ار  تیلوئـسم  ساسحا  یوق و  نامیا  راک ، رد  تیدـج  یعامتجا ،

نیا درادن ؛ شزرا  کاخ  هرذکی  ردق  هب  شیاھدرایلیم  نینموملا  ریما  یارب  هک  تسین  ایند  رانید  مھرد و  دزم  نیا  دـینک . راک  دزم  یارب  رجالل » المعا  : » دـیوگیم نیـسح  ماما 

لوا نیا  ندرم - زرم  میدرک - روبع  ام  هک  زرم  نیا  زا  دیتسین . زاینیب  یھلا  دزم  زا  مھ  اھامـش  زا  مادکچیھ  منکب ، ضرع  امـش  هب  ار  نیا  تسا . یھلا  دزم  ییادخ و  دزم  دزم ،

نادـیم نیا  رد  امـش  میراد ؛ جایتحا  یھلا  رجا  هب  میتسھ و  اھنت  اجنآ  میراد ؛ جایتحا  اجنآ  مینکیم و  روبع  زرم  نیا  زا  میھاوخن ، هچ  میھاوخب و  هچ  دزم ؛ نیا  هب  تسام  زاـین 

ساسحا دـیناوتیم  اھناسنا ، روشک و  هعماج و  هب  ذـفان  هاگن  کی  دـنمرنھ و  کـی  هبخن ، ناـسنا  کـی  ناونع  هب  هتبلا  لاـعتم . یادـخ  یارب  دـینک  راـک  دـینکیم ، تکرح  دـیراد 

. دیربب دیناوتیم  مھ  ینادجو  یناسنا و  رجا  دینک و  تیلوئسم 

نم یارب  متشون ، ناتسود  یاھلیلحت  اھشرازگ و  تانایب ، زا  هک  ییاھتشاددای  نیا  دوب . دھاوخ  دیفم  اش هللا  نا  مدوخ  یارب  هک  ماهتشون  یدایز  یاھتشاددای  نم  لاحرھهب ،

همھ لوبق  دروم  نیا  میراد ؛ رظن  قافتا  امنیـس  تیمھا  رد  همھ  ام  هک  تسا  نیا  لوا  یهجرد  رد  دشاب ، دیاب  هسلج  نیا  لوصحم  هک  هچنآ  نم ، داقتعا  هب  دوب . دـھاوخ  دـیفم 

. دـنراد رارق  امنیـس  بتارمهلـسلس  رد  هک  دوشیم  یناسک  هجوتم  هیحاـن  نیا  زا  هک  یتیلوئـسم  و  نآ ، یراذـگریثات  تردـق  یرنھ و  یـالاو  ناـش  یاـنعم  هب  تیمھا  تسا .

. دـنریگیم رارق  بتارمهلـسلس  نیا  رد  املـسم  ریزو  یاـقآ  مریگب ؛ رارق  دراد ، ماـظن  رد  یتیلوئـسم  هک  یمدآ  کـی  ناوـنع  هب  مھ  نم  بتارمهلـسلس ، نـیا  رد  تـسا  نـکمم 

هعماج روشک و  حالـصا  تھج  رد  دـیاب  امنیـس  نومـضم  هرخالاب  هکنیا  مود  و  تسامنیـس . تیمھا  هک  تسام  قافتا  دروم  نیا  مینک ؛ تیلوئـسم  ساـسحا  همھ  لاـحرھهب ،

ییامنهایـس داقتنا  نیا  مسا  مینکب ؟ داقتنا  ایآ   » هکنیا رـس  رب  تافالتخا  منکیم  روصت  نم  تقو  نآ  دـشاب و  هاـگن  نیا  اـب  داـقتنا  نیا  دریگیم ، ماـجنا  مھ  داـقتنا  رگا  دـشاب ؛

نیا نیاربانب ، داد . دھاوخ  ناشن  رثا  رد  ار  شدوخ  تین  نیا  دوب ، تفرـشیپ  حالـصا و  تین  تین ، یتقو  هکنیا  رطاخ  هب  دش ؛ دھاوخ  مک  تسین »؟ ای  تسا  یرگوقنقن  ای  تسا 

. دش دھاوخ  مک  هلصاف 

تلود  / ٠۶/٠۶/١٣٨۵ تایھ  یاضعا  روھمج و  سیئر  رادید  رد  تانایب 

، تساـم یهعوـمجمریز  هعوـمجمریز ، میریذـپب . ار  نیا  میاهتفرگ ، هدـھع  رب  هـک  یراـک  نآ  تیلوئـسم  میتـسھ ، اـم  هـک  یـشخب  رھ  رد  ییوگخـساپ ؛» یریذپتیلوئـسم و  »

. تفریذپ یتسیاب  ار  تیلوئسم  نآ  دراد ، دوجو  یاهدشفیرعت  تیلوئسم  یاهطقن  رھ  رد  مینک . تیلوئسم  ساسحا 

ناگربخ  / ٠٩/٠۶/١٣٨۵ سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

هک یدعوم  رد  هک  ار  یاهفیظو  دشاب و  وضع  ادخ  رطاخ  یارب  فیلکت و  یارب  یـسلجم  نینچ  کی  رد  هک  دراد  ار  راک  نیا  تیحالـص  دناوتیم و  دنکیم  ساسحا  هک  یـسکرھ 

نینچ کی  هک  یـسک  دـھدب ، ماجنا  یعرـش  فیلکت  هب  هجوت  اب  لقتـسم و  هنادازآ ، ار  نآ  تشاذـگ ، دـھاوخ  اھنآ  یهدـھع  رب  میرادـن ، ربخ  ام  دراد و  ربخ  نآ  زا  لاعتم  یادـخ 

اھراب مھ  رگید  یاھتاباختنا  دروم  رد  ام  دیایب . نادیم  هب  دھدب و  رارق  انعم  نیا  ضرعم  رد  ار  شدوخ  هک  تسوا  یعرش  یهفیظو  نم  رظن  هب  دراد ، دوخ  زا  ار  یایعمجرطاخ 

زا هلئـسم  نیا  اجنیا  رد  اما  دنیایب ؛ نادیم  لخاد  هب  هک  دـننیبیم  تیحالـص  دوخ  رد  اھنیا  لاثما  سلجم و  یگدـنیامن  یروھمج ، تسایر  تاباختنا  رد  هک  یناسک  میاهتفگ ،

مدرم باختنا  ضرعم  رد  ار  ناشدوخ  دنوشب و  نادیم  نیا  دراو  دنیایب ، دنراد ، ار  ییاناوت  تیحالـص و  نیا  دننکیم  ساسحا  اعقاو  هک  یناسک  نآ  تسا . رتدـکوم  اھتاباختنا  نآ 

ضرع یبلاطم  مدرم  هب  ناگربخ  سلجم  یهراب  رد  دوخ  تصرف  رد  اش هللا  نا  ام  الاح  دننادب . هفیظو  دـیاب  مھ  مدرم  داحآ  دـنھدب . رارق  مرتحم  مھم و  سلجم  نیا  رد  روضح  و 

ساسحا همھ  تسا ؛ یمومع  یهفیظو  کی  نیا ، هک  مینکب  ضرع  اجنیا  ـالامجا  تسا . هدـشن  رید  مییوگیم . مدرم  یارب  اـش هللا  نا  هک  میراد  ییاھهیـصوت  درک و  میھاوخ 

. دشاب هجوت  دروم  سلجم  نیا  رابتعا  ظفح  یارب  دیاب  هک  تسا  ییاھزیچ  زا  یکی  مھ  نیا  دنھدب . ماجنا  ار  راک  نیا  هک  دنراد  هفیظو  دننک 

رطف  / ٠٨/٠٢/١٣٨۵ دیعس  دیع  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

رب دننکیم و  یفرعم  ار  اھنآ  دامتعا  دروم  صاخـشا  ای  دیـسانشیم  ناتدوخ  هک  ار  یدامتعا  یدروم  دارفا  دـینک ؛ تکرـش  لماک  تریـصب  اب  مامت و  روش  اب  تاباختنا ، نیا  رد 

دنامب تسا ، هدرک  نیعم  نآ  یارب  نوناق  هک  یرادتقا  ماکحتـسا و  نامھ  اب  هراومھ  سلجم  نیا  ات  دیتسرفب ؛ ناگربخ  سلجم  هب  ار  اھنآ  دنھدیم ، تداھـش  اھنآ  تیحالص 

. دوش نیمضت  روشک  یهدنیآ  و 

ساسحا یور  زا  همھ  دناهدش . سویام  دراذگب ، رثا  مدرم  رد  اھنآ  فرح  هکنیا  زا  نوچ  لبق ؛ لاس  تشھ  مجح  هب  هن  اما  تسھ ، رانک  هشوگ و  رد  یتاغیلبت  مھ  زورما  هتبلا 

تدـم لوط  یکدـنا ، لاـس و  هن  ینعی  تسا ؛ رتینـالوط  مھ  یکدـنا  ینوناـق ، تاـظحالم  رطاـخ  هب  سلجم  نیا  یهدـنیآ  یهرود  هک  صوصخب  دـننک . تکرـش  هفیظو  فیلکت و 

. تسا هدنیآ  سلجم 

دورھاش  / ٠٨/٢٠/١٣٨۵ مدرم  رادید  رد  تانایب 

دنراد ار  مدرم  امش  تبحم  قوش و  روش و  دامتعا و  نیا  هب  یهیکت  نانآ  تسامش . دیما  دامتعا و  تاساسحا و  اھلد و  ینابیتشپ  تسا ، نالوئسم  تکرح  یهناوتشپ  هچنآ 

نانآ تسا . ینامیا  یاھهشیر  اب  رادهشیر  مکحتـسم و  هبناجهمھ و  یناـبیتشپ  کـی  روشک ، نالوئـسم  زا  مدرم  یناـبیتشپ  ینعی  تسا . ماـمت  اـھنآ  رب  تجح  اـتقیقح  و 

ماجنا دـیاب  هک  ار  هچنآ  یهمھ  اش هللا  نا  هکنیا  هب  متـسھ  نیبشوخ  رایـسب  هدـنب  دـنربب و  شیپ  ار  اھراک  امـش ، نظ  نسح  نیا  امـش و  دامتعا  نیا  رب  یهیکت  اب  یتسیاـب 

نتساوخ و نداد ، ماجنا  تیلوئسم  ساسحا  اب  ار  یسکرھ  هب  لوکوم  یاھراک  مدرم ، نتشامگ  تمھ  دننکن . شومارف  ار  ناشدوخ  مھس  مدرم  داد . دنھاوخ  ماجنا  دنھدب ،

یرتھب رایسب  یاھزور  دھاش  ام  اھنیا  یهعومجم  اب  اش هللا  نا  یھلا  قیفوت  هب  یمھس . مھ  مدرم  دنراد و  یمھس  نالوئـسم  تسا . مدرم  فیاظو  اھنیا  ندرک ، یریگیپ 

یوگلا کی  نداد  ناشن  اب  دـنک ، دوخ  هجوتم  ار  یمالـسا  تما  یاھلد  تسناوت  یمالـسا  گرزب  یاھوزرآ  اھراعـش و  حرط  اب  هک  ناـنچمھ  اـم  تلم  میراودـیما  و  دوب . میھاوخ 

. دنک رتقفوم  هار  نیا  رد  ار  اھنآ  دناوتب  مھ  یمالسا  ماظن  یهتخادرپ  هتخاس و  لماک و 

دورھاش  / ٠٨/٢٠/١٣٨۵ مدرم  رادید  رد  تانایب 

رد هک  تسا  نیا  تسا - هتشاد  هگن  هاگآ  نشور و  الماک  طیارش  نیا  هب  تبسن  ار  اھنآ  تلم ، یھاگآ  هناتخبـشوخ  و  دینادب - دیاب  زیزع  مدرم  امـش  ناریا و  تلم  یهمھ  هچنآ 

. تسا لباقم  یهھبج  یاھیزوریپ  مھس  زا  رتشیب  ربارب  نیدنچ  نامیا ، مالسا و  یهھبج  یاھیزوریپ  مھس  رابکتسا ، رفک و  هاگودرا  یمالـسا و  تکرح  مالـسا ، نایم  ییورایور 

« تیلوئسم ساسحا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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نیا رد  ار  یمالـسا  تضھن  ناریا  مدرم  اـم  هک  یزور  نآ  تسا . تضھن  نیا  رادمچرپ  ناریا  تلم  تسا و  یمالـسا  تـضھن  یهلئـسم  تـسین ؛ ناریا  یهلئـسم  اـھنت  هلئـسم ،

لباقم رد  مایق  قح و  زا  عافد  رکنم و  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  یارب  هک  ار  هچنآ  ناھاگآ ، نادـنمهقالع و  نازوسلد ، دوبن . یناھج  تضھن  کی  داجیا  دـصق  هب  میدرک ، زاغآ  روشک 

مدـق نآ  هار  رد  دادیم و  ماـجنا  ار  نآ  درکیم ، هفیظو  ساـسحا  هک  ار  هچنآ  یتیعقوم  رھ  رد  تسا ، هتفگ  اـھراب  اـم  راوگرزب  ماـما  و  دـنداد . ماـجنا  دـندادیم ، صیخـشت  ملظ 

یوعد نخـس و  تیـصاخ  اما  دوب . ناشدوخ  روشک  یراج  لئاسم  رد  حالـصا  ناریا ، تلم  ناگدننکتضھن و  نازرابم ، تین  دـناریمن . بقع  هب  ار  وا  تالکـشم  و  تشادیمرب ؛

. دنکیم بذج  دوخ  هب  ملاع  طاقن  یهمھ  رد  ار  قاتشم  یاھلد  هک  تسا  نیمھ  قح ،

جح  / ٠٩/٠١/١٣٨۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

لیمکت حیحصت و  هب  دھدیم  ناشن  هک  ییاھهمانرب  نیا  دندرک ؛ هراشا  مرتحم  ریدم  مھ  یرھشیر و  یاقآ  بانج  مھ  دندرک - رکذ  هک  ییاھهمانرب  نیا  میراودیما  لاح ، رھ  هب 

فیاظو عون  مھ  تسھ ، هک  یایھدنامزاس  یاھراک  تیفیک  نامزاس و  هب  هاگن  مھ  دریگب . ماجنا  یھجو  نیرتھب  اب  اش هللا  نا  تسا - هدوب  هشیمھ  جح  رد  هک  ییاھهمانرب 

زا رتھب  دیشخب و  لماکت  یلاعت و  ار - شخب  ود  رھ  ار - جح  یهعومجم  نیا  تیلوئسم ، ساسحا  ون و  هاگن  اب  یتسیاب  زور  هب  زور  اش هللا  نا  دریگب . ماجنا  دیاب  هک  ییاھراک  و 

. درک هتشذگ 

ناملعم  / ٠٢/١٢/١٣٨۶ رادید  رد  تانایب 

، مدرم تاساسحا  دنورب ، مدرم  نایم  هب  هک  دوش  هداد  تصرف  نیا  اھنآ  هب  دـنورب و  یمالـسا  روشک  رھ  هب  روشک  لوا  یهجرد  تاماقم  ناریا و  یمالـسا  روھمجسیئر  زورما 

، دنورب مدرم  نایم  هب  هک  هدش  هداد  تصرف  اھنآ  هب  دـناهتفر و  یروشک  رھ  هب  ام  روھمج  یاسور  یتقو  ارچ  تسیچ ؟ تلع  تسا ! هنارادفرط  شورخ  شوجرپ و  تاساسحا 

راک ناریا  تلم  میظع  تکرح  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  ارچ ؟ دننکیم ؟ هقالع  راھظا  دـنزرویم و  قشع  اھنآ  هب  ناشدوخ  بوبحم  یاھتیـصخش  اسور و  ربارب  نیدـنچ  مدرم 

رد تقادص  یراکادـف و  یگداتـسیا ، تعاجـش ، هدـناسر . زورب  یهلحرم  هب  هداد و  ناشن  مالـسا  یایند  یمومع  راکفا  حطـس  رد  ار  شدوخ  ذوفن  ار ، شدوخ  ریثات  ار ، شدوخ 

ناشمدرم اما  دشابن ؛ یمالسا  یروھمج  نت  هب  رس  دنھاوخب  اھروشک  زا  یلیخ  یـسایس  نیلوئـسم  اسور و  تسا  نکمم  دراد . یعیبط  راثآ  دراذگیم و  رثا  لمع ، لوق و 

میظع و یهقطنم  نـیمھ  رد  ناـمدوخ و  فارطا  رد  اـھروشک  لـیبق  نـیا  زا  اـم  دنایمالـسا . یروـھمج  ماـظن  هـب  یهتـسبلد  قشاـع و  اـھنآ ، لـباقم  یهـطقن  رد  دـصرددص 

نیا رگا  اما  میراد ؛ مھ  ار  یونعم  ذوفن  یهعسوت  نیا  مینکیم ؛ تفرشیپ  میراد  هنوگنیا  ام  دنیبیم . ار  نیا  یناھج  رابکتسا  میسانشیم . میراد ، رارق  نآ  رد  هک  یساسح 

. رگید یاج  همھ  رد  مھ  شرورپ ، شزومآ و  رد  مھ  درک ؛ میھاوخ  ررض  میھدن ، همادا  یعمج  تیلوئسم  ساسحا  اب  ادخ و  هب  لکوت  اب  تعاجش ، اب  لقع ، اب  ار  تکرح 

نایور  / ٢۵/٠۴/١٣٨۶ یهدکشھوژپ  زا  دیدزاب  رد  تانایب 

روشک یموب  لئاسم  اـھنیا  هک  هفـسلف  لـثم  تاـیبدا ، لـثم  خـیرات ، لـثم  میدراو - میدـلب و  میراد و  هقباـس  نآ  رد  اـم  ـالاح  هک  یناـسنا - مولع  یهنیمز  رد  اـھفرح  زا  یلیخ 

دیاب یھاگشناد  داھج  دنزب . دناوتیم  یـسکرھ  دنزن ، هک  مھ  یھاگـشناد  داھج  تسا ؛ فراعتم  یاھفرح  تسا ، یایداع  یاھفرح  لئاسم ، نیا  زا  یخرب  تسھ . تسام ،

یناسک وزج  نم  دینادیم  تسا - بوخ  مھ  شاهمھ  دنراد ؛ اھیلیخ  ار  ینآرق  تیلاعف  دیراد . ینآرق  تیلاعف  امـش  لاثم ، باب  زا  دروایب . نادـیم  هب  ار  رترب  فرح  نیزگ ، فرح 

ناوج رفن  هد  یدجسم  کی  رد  رگا  ینعی  تسا . روجنیمھ  مھ  نآلا  بالقنا ، زا  لبق  زا  مراد ؛ هژیو  تیلوئسم  ساسحا  یریگلابند و  ینآرق  یاھتیلاعف  هب  تبسن  هک  متـسھ 

تیلاعف اب  امـش  ینآرق  تیلاعف  دیاب  دینکب ، دیھاوخیم  ینآرق  تیلاعف  رگا  امـش  نکل  مرادیم - تسود  ار  نیا  تسا ؛ بولطم  نم  رظن  زا  دننک ، نآرق  توالت  دـنوش  عمج  مھ 

رارکت هیقب  لثم  ار  شوخ و ...  یادص  دیوجت و  یراق و  نالف  یهویـش  اون و  نحل و  نامھ  دیھاوخب  دـینک  ضرف  مھ  امـش  رگا  اذـل  دـشاب . هتـشاد  قرف  یھاگـشناد  ریغ  ینآرق 

نآرق اـب  یهھجاوـم  رد  یھاگـشناد  مھف  باـب  دـینیبب  تسا . نیا  زا  رتارف  یزیچ  کـی  تسین ؛ نیا  نآرق ، رد  یھاگـشناد  داـھج  تیلاـعف  اـما  تسا ؛ بوـخ  یلیخ  هتبلا  دـینک ،

؛ دنک سمل  دوخ  لد  اب  ار  نآرق  میھافم  تسوا ، نآرق  عمتـسم  هک  یاهسلج  دناوخیم ، نآرق  یتقو  هک  دـشاب  یروج  امـش  ناوخنآرق  نآرق . ندـیمھف  غارـس  دـیورب  تسیچ .

. تسامش باب  دراد ؛ مزال  راکتبا  اھنیا  دشاب . مھ  نآرق  میھافم  یهسلج  امش ، یناوخنآرق  یهسلج  و  دنک ؛ سح 

ع)  / ٢٨/٠۵/١٣٨۶  ) تیب لھا  یناھج  عمجم  نیمراھچ  رد  هدننک  تکرش  نانامھیم  رادید  رد  تانایب 

شومارف ار  هفیظو  ساسحا  دـیاب  میـشاب ، نادـیم  رد  دـیاب  وا . حـلاص  لمع  هب  نموم ؛ ناسنا  شـالت  تکرح و  هب  دراد  یگتـسب  یھلا  کـمک  یھلا و  تمحر  هک  تسناد  دـیاب 

رد تسھ ، داـھج  مھ  یـسایس  یهنحـص  رد  تساـم . یزوریپ  تفرـشیپ و  نماـض  تساـم و  یهفیظو  فلتخم ، یاھهنحـص  رد  داـھج  مینکن ؛ شوـمارف  ار  تدـھاجم  مینکن ؛

؛ تسین یماظن  داھج  طقف  داھج  تسھ . داھج  مھ  یعامتجا  یاھهنحـص  رد  تسھ ، داھج  مھ  یتاطابترا  یتاـغیلبت و  یهنحـص  رد  تسھ ، داـھج  مھ  یگنھرف  یهنحص 

. دنداھج یهصرع  رشب ، یگدنز  یاھهصرع  ماسقا  عاونا و 

شترا  / ٠٨/٠٢/١٣٨۶ یرسفا  یاھهاگشناد  یگتخومآشناد  کرتشم  مسارم  رد  تانایب 

ادـخ و لباقم  رد  ار  دوخ  دـندنبیم و  دوخ  نابز  لد و  رد  تلم  اب  هک  یقیمع  نامیپ  اب  دوخ ، یگداـمآ  یرایـشوھ و  اـب  دوخ ، رادـتقا  اـب  هک  دنحلـسم  یاـھورین  یروشک  رھ  رد 

دناهتشاد و دوجو  ایند  رد  زاسنماان  یاھنوناک  ایند  یهشیمھ  رد  تسین ؛ زورما  صوصخم  نیا  دنروآیم . دوجو  هب  ار  مکحتسم  یاھوراب  نامھ  دننکیم ، دھعتم  دوخ  نادجو 

. دشاب هتشاد  دوجو  اھنآ  رد  یرایشوھ  نیا  هک  دننک  ظفح  ار  ناشدوخ  دناهتسناوت  یئاھتلم 

دوجو یهمھ  رد  یلم  تینما  لباقم  رد  ار  تیلوئسم  ساسحا  نیا  دیاب  تلم  داحآ  دشاب ، شوھب  دیاب  تلم  دنوشب ؛ دنناوتیمن  هصرع  نیا  دراو  اھنت  حلـسم ، یاھورین  هتبلا 

. دنتسھ یتلم  نینچ  دنمورین  اناوت و  یاھوزاب  حلسم  یاھورین  دننک . سح  ناشدوخ 

یماظتنا  / ٠٨/١۶/١٣٨۶ مولع  هاگشناد  نایوجشناد  یگتخومآشناد  یهرود  نیمھدفھ  رد  تانایب 

هک یھار  نیا  هک  منک  اعدا  مناوتیم  یلو  تسا ؛ یمالـسا  یهعماج  راظتنا  هک  تسا  یزیچ  نآ  اب  بسانتم  تھج  همھ  زا  یماظتنا  یورین  زورما  هک  منک  اـعدا  مناوتیمن  نم 

. دیھد همادا  دیاب  هک  هدوب ، زیمآراختفا  شالترپ و  ینالوط و  رایسب  هار  دیدیسر ، دیتسھ ، زورما  هک  یاهطقن  نیا  هب  ات  دیدومیپ  امش 

، راک تسا . هعماج  تینما  نارگلالخا  نانزمھرب و  لباقم  رد  عاجش  دیـشر و  مدرم و  رادتـسود  تیلوئـسم و  ساسحا  یاراد  دھعتم و  روابادخ و  لد  امـش ، راک  یلـصا  یهیام 

! زیزع یاھناوج  دینک ؛ هدامآ  ار  ناتدوخ  دیناوتیم  هچرھ  تسا . هدیچیپ  فیرظ و  لاح  نیع  رد  گرزب و 

جح  / ٠٩/٢٧/١٣٨۶ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

عورشمان و عفانم  یارب  گرزب  یدیدھت  ار  یمالسا  یرادیب  هک  دنشابیم  یزواجتم  بلطینوزف و  یاھتردق  یرابکتسا و  زکارم  ناگدننادرگ  یمالسا ، تما  رادغ  نمشد  زورما 

، اھروشک یلم  ناربھر  نارکفنشور و  نید و  یاملع  نارادمتـسایس و  نانآ ، شیپاشیپ  ناملـسم و  یاھتلم  یهمھ  دـننادیم . مالـسا  یایند  رب  دوخ  یهناـملاظ  یهطلس 

هب ار  یمالـسا  تما  دنروآ و  درگ  دوخ  رد  ار  تردق  رـصانع  یهمھ  دیاب  دنھد . لیکـشت  رتشیب  هچرھ  ماکحتـسا  اب  ار  یمالـسا  دـحتم  فص  زواجتم ، نمـشد  نیا  ربارب  رد  دـیاب 

رد اھبمک  ریقح و  یاھتـساوخ  زا  ندیـشوپمشچ  یھلا ، یهدعو  هب  دیما  لکوت و  دھعت ، تیلوئـسم و  ساسحا  یرایـشھ ، ریبدت و  تفرعم ، شناد و  دنزاس . ردـتقم  یتسرد 

ار نمشد  دناسریم و  یونعم  یدام و  تفرشیپ  لالقتسا و  تزع و  هب  ار  وا  هک  تسا  یمالسا  تما  رادتقا  یلصا  رـصانع  اھنیا  هفیظو ..  هب  لمع  ادخ و  یاضر  بسک  ربارب 

. دزاسیم ماکان  یمالسا  یاھروشک  هب  یزادناتسد  یھاوخهدایز و  رد 

« تیلوئسم ساسحا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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مخ  / ١٠/٠٨/١٣٨۶ ریدغ  دیعس  دیع  زور  رد  مدرم  فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

هک تسا  یشور  نیا ، دنک . دراو  هبرض  دنک ، هدافتسا  تسا  نکمم  ام  تلفغ  زا  هک  دراد  دوجو  ینمشد  هک  تشاد  هجوت  دیاب  ایاضق  یهمھ  رد  درک . دیابن  شومارف  ار  نمـشد 

تسا نیمھ  یارب  نیا  رگید ؛ دش  مامت  تسھ ، یناطیش  کی  دنتفگیم  رابکی  بوخ ، هدش . رارکت  ناطیش  مسا  ردقچ  نآرق  رساترس  دینیبب  امش  دھدیم . دای  ام  هب  نآرق 

هبرـض تسا  نکمم  نمـشد  دراد و  نمـشد  هک  دنکن  شومارف  تسا - هزرابم  شلاچ و  اپاترـس  یگدنز  تسا ؛ هزرابم  اھـشلاچ و  یهصرع  هک  یگدـنز - یهصرع  رد  ناسنا  هک 

، نیا میربن . دای  زا  مھ  ار  هنحـص  رد  روضح  تیلوئـسم  ساسحا  میربن ؛ دای  زا  تسام ، نابیتشپ  هک  مھ  ار  لاعتم  یادخ  مینکن ؛ شومارف  ار  نمـشد  تسا : نیا  شھار  دنزب .

. تسا مھم  رثوم و  رایسب  لماع  نآ 

هوکربا  / ١٠/١۵/١٣٨۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

هک نادرمتلود ، ناـیم  رد  تیلوئـسم  ساـسحا  ندوبن  یکی  دوب : لـماع  ود  نیا  ندوبن  دوب ، راـچد  نآ  هب  نآ  زا  شیپ  هکلب  بـالقنا ، زا  لـبق  لاـس  اـھھد  لوـط  رد  اـم  تلم  هچنآ 

نیا لابند  هب  کلم  نیا  زا  یهدافتـسا  یارب  دنتـسنادیم و  ناشدوخ  کلم  ار  روشک  روشک ، یاسور  دنتـشادن ؛ یتیلوئـسم  ساسحا  چـیھ  مدرم ، داحآ  لابق  رد  نادرمتلود 

. دـمآ دوجو  هب  اجنآ  زا  کیدزن ،»  » و هداتفارود »  » فرع نیا  دوبن . مدرم  یهدـیاف  دوب ، حرطم  ناشیارب  هچنآ  دراد ؛ یرتشیب  یهدـیاف  اـھنآ  یارب  یراـک  هچ  اـجک  دـننیبب  هک  دـندوب 

نیمھ ناشمـشچ  نوچ  تیمورحم ؛ یارب  دوب  یفاـک  نیا  تسا . رود  نارھت  زا  روشک ، زکرم  زا  هک  دوب  نیا  شیاـنعم  هچ ؟ ینعی  هداـتفارود  تسا . هداـتفارود  رھـش  نـالف  هکنیا 

. درک ضوع  ار  فرع  نیا  بـالقنا  مدرم . یارب  هن  دـشاب ، یعفن  دوس و  اـشنم  اـھنآ  یارب  هک  دوب  یقطاـنم  زکارم و  اـھراک و  لاـبند  هب  ناـشلد  دـیدیم و  ار  دوـخ  رود  قطاـنم 

روشک رساترس  هب  روھمجسیئر  تلود ، تئیھ  روشک ، نیلوئسم  دینیبیم  امش  اذل  درادن . کیدزن  رود و  دودز ؛ روشک  نالوئـسم  نایتلود و  قطنم  زا  ار  کیدزن  رود و  بالقنا 

کی یرھـش ، کی  هک  دشابن  روجنیا  دوش . میـسقت  روشک  یاھرھـش  یهمھ  نایم  دـیاب  نیلوئـسم  تمھ  فطاوع و  هاگن و  هک  تسا  نیا  شیانعم  نیا  دـننکیم . ترفاسم 

قفوم یکچوک  تسدرود و  قطانم  یئاھرھش و  روشک  نیا  رد  زورما  درادن . کیدزن  رود و  هن ، دنامب ؛ رود  نیلوئسم  میمصت  تمھ و  عاعـش  زا  تسا ، تسدرود  هک  یاهقطنم 

امیقتـسم اھنآ  یهرجنح  اھنآ و  نابز  زا  دننزب و  فرح  ای  دنھدب  همان  اھنآ  هب  دننیبب ، کیدزن  زا  ار  ارزو  ار ، تلود  ار ، روھمجسیئر  ینعی  ار ، روشک  نالوئـسم  هک  دـنوشیم 

لماع ینعی  لماع ، کی  نیا  سپ  دنک . یـشکرس  اھنآ  هب  هس  یهجرد  ریدم  کی  یتح  هک  دنتـشادن  ار  نیا  دیما  خـیرات ، لوط  رد  هتـشذگ  یاھراگزور  رد  هک  دنونـشب  نخس 

. دراد دوجو  زورما  روشک  دشرا  ناریدم  روشک و  نالوئسم  یوس  زا  تیلوئسم  ساسحا 

هوکربا  / ١٠/١۵/١٣٨۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

داجیا رد  قطانم  یهمھ  زا  ناریا  تلم  یهمھ  تسا ، دنلبرـس  راختفارپ و  یهرھچ  کی  یللملانیب  طیحم  رد  یناھج و  عماـجم  رد  زورما  ناریا  تلم  هک  دـینکیم  هظحـالم  رگا 

ار تیلوئـسم  ساسحا  نیا  دـیاب  نیلوئـسم  مھ  دـشاب : دـیاب  لماع  ود  نیا  سپ  دیدیـشک . تمحز  همھ  دـیدرک ، شالت  همھ  دنمیھـس ؛ ناریا  تلم  زا  اـبیز  وکین و  ریوصت  نیا 

ناریدم ام و  روھمجسیئر  ام و  یارزو  یتلود و  نیلوئسم  هناتخبشوخ  منک  ضرع  امش  هب  مناوتیم  نم  هک  دننک ، تیوقت  زور  هب  زور  ناشدوخ  رد  مدرم  یاھزاین  هب  تبـسن 

دایز مھ  راک  دنرادن ؛ مک  یزیچ  افاصنا  اقح و  تیلوئسم  ساسحا  نیا  رد  دنیبیم  دنکیم ، هک  هاگن  ناسنا  نیب هللا ، ینیب و  دنراد . ار  تیلوئسم  ساسحا  نیا  روشک  دشرا 

هک تسا  نیمھ  مدرم ، روما  هب  یگدیـسر  ینارمع و  یدام و  تامدـخ  رب  یهوالع  مھ  ناشگرزب  تمدـخ  کـی  تسا . یریذپانیگتـسخ  شـالت  اـفاصنا  مھ  شـالت  دـننکیم ،

هک یناسک  روشک ، رد  ام  دارفا  نایم  رد  دنتسھ  دندوب و  تسا . مھم  یلیخ  نیا  دننکیم ؛ راختفا  اھنآ  هب  دنریگیم ، تسد  رس  ار  بالقنا  یاھـشزرا  ار ، بالقنا  یاھراعش 

. دندرکن راختفا  اما  دندرکیم ، راختفا  اھنآ  هب  دیاب  دنتسنادن . ار  اھراعش  نیا  ردق 

هک دشاب  نئمطم  دیاب  ار  یلوا  نکر  نیا  تلم  سپ  دناهدوب . بالقنا  یاھـشزرا  بالقنا و  یاھراعـش  نیا  هب  رختفم  دنلبرـس و  هشیمھ  روشک  دشرا  نیلوئـسم  هناتخبـشوخ 

. روشک رسارس  رد  عضو  دوبھب  یارب  روشک  ناریدم  روشک و  نیلوئسم  مامتھا  زا  تسا  ترابع  نآ  تسھ و 

هک تسھ  یدایز  لئاسم  روشک  رـساترس  رد  دـینکیم . حرطم  ار  لاغتـشا  یهلئـسم  ای  ار ، هار  یهلئـسم  ای  ار ، یزرواشک  یهلئـسم  اـی  ار ، بآ  یهلئـسم  کـی  امـش  ـالاح 

مھ روشک  تاناکما  هناتخبـشوخ  دنجنـسب . ار  روشک  تاـناکما  دـننک ، هبـساحم  دـننک ، یزیرهماـنرب  دـنھدب ، ماـجنا  دـننک ، یگدیـسر  ار  اـھنیا  یتسیاـب  روشک  نیلوئـسم 

ظاـحل زا  ناریا  تلم  هک  یرادـقم  نآ  میاهتفر و  شیپ  مـھ  زورما  اـت  مـیورب . شیپ  دـننک ، یزیرهماـنرب  دـیاب  تـسین ، مـک  روـشک  رد  مـھ  دـمآراک  یورین  تـسین ، یمک  تاـناکما 

نانارمکح نآ  یهلیـسو  هب  هک  تسا  بالقنا  نارود  زا  لبق  لاس  هاجنپ  ربارب  نیدـنچ  تسا ، هتفر  شیپ  بالقنا  زا  سپ  لاـس  تشھ  تفھ  تسیب و  نیا  رد  روشک  یگدـنزاس 

مھ یراک  رھ  دـندرکیمن . تیلوئـسم  ساسحا  چـیھ  مدرم  یاھزاین  هب  تبـسن  اھنآ  دریگب . ماجنا  دوب  نکمم  مدرم  قوقح  هب  یانتعایب  رگمتـس و  راکمتـس ، یتوغاـط و 

. دندرکیمن الا  دندوب و  راچان  دوب ؛ مدرم  یوس  زا  یکانرطخ  تابلاطم  ای  دوب  یرابجا  کی  ای  دوب  یایزاسرھاظ  کی  ای  دوب  یترورض  کی  رطاخ  هب  دندرکیم ،

ساسحا اھنآ ؛ دندوب  یروجنیا  دریگب . ماجنا  اھاجنآ  رد  یلمعلاسکع  دندیـسرتیم  هک  رگید  یاھاج  زا  یـضعب  هب  ات  دندیـسر ، رتمک  دراد ، یبیجن  مدرم  هک  دزی  ناتـسا  هب 

. دوبن تیلوئسم 

. دـنھاوخیمن یزیچ  ناشدوخ  یارب  نیلوئـسم  هک  دنـشاب  عمجرطاخ  نئمطم و  نیا  هب  دـنناوتیم  مدرم  دراد . دوجو  العا  دـح  رد  تیلوئـسم  ساسحا  نیا  دـمحب هللا  زورما 

. تسا مدرم  یارب  ناشهفقویب  تمحز  ناشراک و  ناششالت و 

سلجم  / ١٢/٢۵/١٣٨۶ هرود  نیمتشھ  تاباختنا  رد  مدرم  روشرپ  روضح  یپ  رد  رکشت  مایپ 

، اسرفتقاط شالت  اب  هک  تاباختنا  نارظان  نایرجم و  زا  زین  و  دـناهدرک ، تکرـش  گرزب  نومزآ  نیا  رد  تیلوئـسم  ساسحا  اب  هک  یـسایس  یاھنایرج  یهمھ  زا  منادیم  مزـال 

ار روضح  هسامح و  یاضف  راکتبا ، یدـنمرنھ و  اب  هک  یلم  یهناسر  زا  و  دـندومن ، تنایـص  ار  مدرم  ارآ  تناما ، تقادـص و  اب  دندیـشک و  شود  رب  ار  ینوناق  تیلوئـسم  نیا  راب 

زا و  دـندرک ، کـمک  تاـباختنا  ندـش  رازگرب  رتـھب  هچرھ  هب  هک  اـھهناسر  رگید  زا  و  دـندرک ، نیماـت  ار  مدرم  ینھذ  شیاـسآ  هـک  تـینما  مـظن و  نایدـصتم  زا  و  دیـشخب ، قـنور 

تسا دیما  منک . یرازگـساپس  هنامیمـص  دندینارذگ ، مدرم  تمدخ  رد  ار  یگدنیامن  یهرود  هک  متفھ  سلجم  ناگدنیامن  زا  ماجنارـس  هدرواین و  یار  ای  هدروآ و  یار  یاھدزمان 

تزع روشک و  نوزفازور  تفرـشیپ  هب  دوخ ، یبالقنا  ینید و  تیلوئـسم  راب  ساسحا  اب  متـشھ  سلجم  هادـف  انحاورا  هیقب هللا  ترـضح  تاھجوت  اب  یھلا و  قیفوت  کمک و  اـب 

اش هللا. نا  ددرگ  لئان  یمالسا  یروھمج  ندرک  رتباداش  یلم و 

نانیرفآراک  / ١٣٨٧/٠٢/٠۴ نارگراک و  رادید  رد  تانایب 

نیا نآرق  رد  هک  حـلاص  لمع  اما  تسین ؛ رگید  یاھـشخب  ای  هعرزم  ای  هناخراک  رد  راک  طقف  راک ، هتبلا  دراد . یئالاو  یهبتر  کـی  اـم ، یمالـسا  ینآرق و  تاـیبدا  رد  راـک ، لـمع و 

هارمھ تیلوئـسم  ساسحا  اب  تسا ، هارمھ  یراک  نادـجو  اب  هک  دـیھدیم  ماـجنا  یراـک  یتقو  امـش  ینعی  تسھ . مھ  اـھنیا  لـماش  تسا ، هدـش  هیکت  نآ  یور  رب  همھ 

اولمع اونمآ و  نیذلا  الا  - » تسا حلاص  لمع  کی  نیا ، دوخ  تسا ، هارمھ  هلئاع  کی  یگدنز  یهرادا  فدـھ  اب  تسا ، هارمھ  یروآون  اب  تسا ، هارمھ  شالت  تیدـج و  اب  تسا ،

رد تسا ؛ نآ  هب  هتـسباو  وا  یگدنز  دـمآرد  هک  تسا  یراک  بسک و  لوغـشم  ناسنا  هک  نیا  زا  رتھب  هچ  نیا ؟ زا  رتھب  هچ  تسھ ؛ مھ  اھنیا  لماش  حـلاص  لمع  تاحلاصلا -»

. نیا ینعی  دوشیم ، هتفگ  هک  راک  شزرا  تاحلاصلا ؟» اولمع  اونمآ و  « ؛ تسا هدش  هداد  رارق  نامیا  لدع  نآرق ، رد  هک  تسا  یحلاص  لمع  راک  نیمھ  لاح  نیع 

یمالسا  / ١٣٨٧/٠٢/٠۶ یاروش  سلجم  یهرود  نیمتشھ  تاباختنا  مود  یهلحرم  رد  تکرش  زا  سپ  امیس  ادص و  راگنربخ  اب  هبحاصم 

نامھ هزیگنا و  نامھ  و  درادـن ؛ یتواـفت  چـیھ  لوا  یهلحرم  اـب  تیمھا ، ظاـحل  زا  مود  یهلحرم  تسا . تاـباختنا  یلبق  یهلحرم  تیمھا  لـثم  تاـباختنا ، زا  هرود  نیا  تیمھا 

ساسحا نامھ  هیحور و  نامھ  انیع  میئایب ، اھقودنـص  یاپ  هب  هک  درک  راداو  ار  ام  یهمھ  لوا  یهلحرم  رد  هک  یایریذپتیلوئـسم  یریذپفیلکت و  یهیحور  نامھ  ساسحا و 

مامت هک  نآ  درک ؟ هک  ار  راک  : » هک تسھ  ناریا  یاج  همھ  رد  یمیدق  لثم  کی  و  میزادنیب . ار  نامیار  میئایب و  یار  قودنص  یاپ  هب  هک  دناوخیمارف  ار  ام  مھ  رابنیا  تیلوئسم 

« تیلوئسم ساسحا   » 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 51هاگياپ  هحفص 28 
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. تسا راک  ندرک  مامت  نیا ، درک ؛»

زاریش  / ١٣٨٧/٠٢/١١ مدرم  رادید  رد  تانایب 

دوخ یهبون  هب  مھ  مدرم  دـنراد . یتیلوئـسم  کـی  مادـکرھ  هیئاـضق ، یهوق  اـی  هننقم  یهوق  یمالـسا و  یاروـش  سلجم  اـی  هیرجم  یهوـق  تلود و  زا  معا  روـشک  نیلوئـسم 

دیاب ناتسا ، نیا  یناسنا  دادعتسا  تیفرظ  نیا  هک  تسا  نیا  شاهجیتن  انعم و  متفگ ، امـش  رھـش  امـش و  ناتـسا  یناسنا  تیفرظ  ظاحل  زا  نم  هک  هچنآ  دنراد . تیلوئـسم 

یهدنیآ یارب  روشک و  تشونرـس  یارب  دیاب  میتسھ ، هک  یئاجرھ  رد  ناممادک  رھ  ام  دنک . تیلوئـسم  ساسحا  دوشب و  عقاو  دیفم  بالقنا ، یهدـنیآ  روشک و  یهدـنیآ  یارب 

یتعنص و لاعف  کی  زرواشک ، کی  زومآشناد ، کی  ملعم ، کی  داتـسا ، کی  وجـشناد ، کی  مینک . افیا  شقن  میناوتیم  هک  مینادب  مینک و  دھعت  تیلوئـسم و  ساسحا  روشک ،

یاھهاگتسد تیادھ  اب  هبناجهمھ و  یناگمھ و  تیلوئسم  ساسحا  اب  دننک . تیلوئسم  ساسحا  دیاب  همھ  یتعنص ، ای  یزرواشک  نوگانوگ  یاھشخب  رد  راذگهیامرـس  کی 

یناـھج نانمـشد  هک  یتالکـشم  عناوم و  نیا  یهمھ  رب  تسناوت  دـھاوخ  ناریا  تلم  هیئاـضق - یهوق  یمالـسا و  یاروش  سلجم  یتـلود و  یاھهاگتـسد  روـشک - لوئـسم 

. دھدب لیکشت  تسا ، هتساوخ  اھناملسم  یارب  مالسا  هک  ار  یاهنومن  یهعماج  دوخ ، تمکح  اب  تردق و  اب  دیایب و  قئاف  دننک ، لیمحت  وا  رب  دنھاوخیم 

سراف  / ١٣٨٧/٠٢/١۴ ناتسا  نایجیسب  رادید  رد  تانایب 

تیلوئسم ساسحا  سدقم و  یاھهزیگنا  یهعومجم  زا  دوب  ترابع  جیسب  هکنآ  زا  دعب  جیسب  مان  هب  ینامزاس  دوب . راوگرزب  ماما  یاھیروآون  زا  یکی  جیـسب ، یھدنامزاس 

تحارـص اب  هیـضق  نیا  هب  تبـسن  یمالـسا  یاھروشک  نارـس  زا  یخرب  میدید  ام  دوب . راوگرزب  ماما  راگدـنام  تاراکتبا  وزج  نیا  ندروآرد ، نامزاس  کی  بلاق  رد  ار  نآ  دـھعت ، و 

. دنداد ماجنا  ماما  هک  دوب  یگرزب  راک  مھ  اتقیقح  تسا . یگرزب  رایسب  راک  نیا  هک  دندرک  راھظا 

نورزاک  / ١٣٨٧/٠٢/١۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

اھنیا اما  تسا ؛ یگرزب  زایتما  دوخ ، ینورد  یئاناوت  رب  یرایـشھ  یھاگآ و  نیا  تسا ، یزاتمم  تیـصوصخ  تعاجـش  نیا  تسا ، یبوخ  یلیخ  تفـص  ندـشن  بوعرم  نیا 

هتخاس یمالسا  یوگلا  کی  ناونع  هب  دیاب  روشک  نیا  دننک ؛ شالت  دیاب  تلم  تلود و  مینک ، شالت  دیاب  همھ  تسین . یفاک  اما  تسا ، مزال  اھنیا  تسین ؛ یفاک  مادکچیھ 

ساسحا دیاب  همھ  دریگ ؛ رارق  مامتھا  دروم  دیاب  ناناوج  داحآ  یهلیسو  هب  مدرم ، یهلیسو  هب  نالوئسم ، یهلیـسو  هب  دیاب  یگنھرف  یاھهبنج  یداصتقا ، یاھهبنج  دوش .

. دننک تیلوئسم 

١٣٨٧/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدزون  مسارم  رد  تانایب 

یکانرطخ رایـسب  یهئطوت  کی  یـسنج ، نوگانوگ  یاھیمرگرـس  هب  ردـخم ، داوم  هب  تاوھـش ، هب  یناریا  ناوج  ندـناشک  یارب  هتفاینامزاس  یاھهئطوت  اب  یهزراـبم  زورما 

ناوج یراگزیھرپ  اوقت و  هک  تسا  هتـسناد  نمـشد  دنـشاب . رایـشوھ  دـیاب  اھناوج  تساھناوج . صوصخب  تلم ، داحآ  دوخ  یهدـھع  رب  لوا  یهجرد  رد  نآ  اـب  یهزراـبم  تسا .

هب مھ  اـھناوج ، هب  مھ  دـنھدیم ؛ رادـشھ  ماـما  دـنک . فیعـضت  ار  نیا  دـھاوخیم  دـنکیم ؛ کـمک  فـلتخم  یاھنادـیم  رد  وا  تفرـشیپ  هـب  یناریا  ناوـج  یرادنـید  یناریا و 

نتشادھگن بقع  یانعم  هب  اھناوج ، ندرک  تسس  ناوج و  لافغا  دنشاب . رایـشھ  دنـشاب ، رادیب  هک  روشک  ناناوج  یهبطاق  هب  مھ  هیملع ، یاھهزوح  هب  مھ  اھھاگـشناد ،

. تسا یگرزب  داھج  هک  دننک  شالت  هار  نیا  رد  دھج  دج و  اب  یتسیاب  مھ  نیلوئسم  دننک و  تیلوئسم  ساسحا  دیاب  تلم  یهمھ  تسا . تلم 

ناضمر  / ٢۵/١٣٨٧/٠۶ کرابم  هام  رد  نارعاش  رادید  رد  تانایب 

، هدرک توافت  یلیخ  مدینشیم ، اھناوج  زا  شیپ  لاس  هدزناپ  هدراھچ ، هک  یرعـش  اب  مدینـش ، اھناوج  زا  هسلج  نیمھ  وت  لاسراپ  مدینـش و  نم  بشما  هک  یرعـش  نیا 

. هتفر شیپ  روشک  نیا  رد  اقح  رعـش  دنکیم . هدھاشم  ناسنا  اھرعـش  رد  یبوخ  نیماضم  هکنیا  رب  هوالع  هدش . هتفای  لقیـص  یلیخ  هدش ، بوخ  یلیخ  هتفر ، ولج  یلیخ 

نارعاـش و دوـخ  یهدـھع  رب  مھ  تسا ، لوئـسم  یاھهاگتـسد  یهدـھع  رب  مھ  شـشیازفا  دـیھدب . شیازفا  ار  نیا  دـیاب  اـھتنم  میراد ؛ ار  یلم  تورث  نـیا  زورما  اـم  نیارباـنب ،

هداد امـش  هب  هک  تسا  یتمعن  نیا  نوچ  دینکب ؛ تیلوئـسم  ساسحا  دیاب  دیراد ، ار  هحیرق  نیا  هک  ییاھرھاوخ  اھردارب و  امـش  اعقاو  ینعی  دـنراد . هحیرق  هک  تسا  یناسک 

، دیھدب ششیازفا  دیراد ، شاهگن  دورب ؛ نیب  زا  دیراذگن  دینکن ؛ عیاض  ار  نیا  هک  تسا  نیمھ  هب  مھ  شایرازگرکـش  دینک . یرازگرکـش  تمعن  نیا  رطاخ  هب  دیاب  امـش  هدش و 

. دینک هدافتسا  اجک  تورث  نیا  زا  هک  دیآیم  شیپ  موس  ثحب  موس و  شخب  تقو  نآ  و  دینک . رتهدنشوج  هچرھ  ار  همشچ  نیا 

نایوجشناد  / ١٣٨٧/٠٨/٠٨ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

نیا دیراد . شود  رب  یگرزب  تیلوئـسم  هدنیآ  نتخاس  یارب  تسھ ، مھ  روطنیمھ  دینادیم و  مالـسا  زابرـس  ار  دوخ  دیتسھ و  یمالـسا  ناریا  یدنلبرـس  قشاع  هک  امش 

لام طقف  تیلوئسم  تسا ؛ نالوئسم  وزج  تساھدادعتسا ، یئافوکش  ناوفنع  رد  هک  مھ  ناوج  دنلوئسم . همھ  تسا . نیبعقاو  یقیقح و  قداص و  بتکم  کی  تیـصوصخ 

زا شیب  ناوج  یورین  ناوج ، یئافوکـش  ناوج ، یئاناوت  نوچ  ارچ ؟ دراد ؛ یرتنیگنـس  تیلوئـسم  ناوج  هک  تفگ  یھاگن  کی  اـب  ناوتیم  هکلب  تسین ، نـالاسنایم  ناریپ و 

. دراد تیلوئـسم  خیرات ، نیا  یهدنیآ  تلم ، نیا  یهدنیآ  روشک ، نیا  یهدنیآ  هب  تبـسن  هک  دنک  ساسحا  دوخ  نادجو  رد  دوخ ، لد  رد  دوخ ، نورد  رد  دیاب  ناوج  تسا . نارگید 

یهیاس ریز  ناشدوخ ، یاھهناخ  یوت  دنتـسناوتیم  اھناوج  دناشک . عافد  نادیم  هب  ار  دـھعتم  یاھناوج  رثکا  سدـقم ، عافد  نارود  رد  هک  دوب  تیلوئـسم  ساسحا  نیمھ 

رضاح ناتسزوخ  یهدیتفت  یاھنابایب  رد  اھناتسبات  رد  هن  برغ ، یهدیشککلفهبرس  دولآفرب و  یاھھوک  رد  اھناتسمز  رد  هن  دننامب ؛ اھنآ  شزاون  زان و  اھردام و  اھردپ و 

. دش اسآزجعم  یهجیتن  کی  هجیتن ، دندمآ و  نادیم  یوت  اھنآ  دنشاب . یتحار  لابند  تشاذگن  تیلوئسم  ساسحا  اما  دنشاب ؛ تحار  دنوشن و 

هب نالک  هاگن  کی  اما  دـناهدرک ؛ حیرـشت  دـناهتفگ و  مھ  دارفا  میاهتفگ ؛ اھراب  ار  نیا  دوب . هچ  هک  دـننادب  ار  هلاستشھ  یلیمحت  گنج  یهصق  ام  یاھناوج  هک  مقاتـشم  نم 

هتـشون مھ  یبوخ  یاھباتک  هناتخبـشوخ  تسا . مھم  ام  راگزور  رد  ناوج  یهدـنیآ  یزیرهمانرب  یارب  یلیخ  تسا ، هتـشاد  دوجو  هک  یتایئزج  زا  عالطا  اـب  لاـس ، تشھ  نیا 

ار اھباتک  نیا  تسا . دـیفم  نم  دوخ  یارب  منکیم ؛ هاـگن  تسھ ، سدـقم  عاـفد  لـئاسم  باـب  رد  هک  ار  یئاـھباتک  زا  یرایـسب  مرادـن ، یداـیز  تقو  هکنیااـب  نم  تسا . هدـش 

، نابآ هدزیس  زور  رد  هک  دندوب  یناسک  نامھ  گنج ، نادیم  یهتسجرب  یاھناوج  نیا  زا  یدادعت  دیسانشب . ار  هتسجرب  یاھناوج  نیا  لاح  حرـش  دینیبب ؛ دینادب ، دیناوخب ،

. تسا نیا  تیلوئسم ، ساسحا  دنتسھ . ام  خیرات  یعقاو  راگدنام  یاھهرھچ  وزج  زورما  اھنآ  زا  یرایسب  گنج . نادیم  یوت  دنتفر  مھ  دعب  دندیرفآ ، ار  گرزب  یهسامح  نآ 

، زور نآ  یئاپورا  قرـش  کولب  هچ  زور ، نآ  یهسنارف  هچ  زور ، نآ  یاکیرمآ  هچ  زور ، نآ  یوروش  هچ  زور - نآ  یایند  طلـسم  یاھورین  یهمھ  عقاو  رد  هک  هلاستشھ  گـنج  رد 

هچنآ هک  دنتفرگ  رارق  یتلم  روشک و  لباقم  رد  دندرکیم ، قیرزت  حالـس  تاعالطا و  ورین و  لوپ و  یثعب  میژر  هب  دندوب و  هدش  تسدمھ  مھاب  هقطنم - عجترم  یاھروشک  هچ 

ود نیا  دوب . هدرک  راوتسا  هرخـص  لثم  دالوپ ، لثم  ار  اھنآ  نامیا ، اما  تشادن ؛ یفاو  یفاک و  تاعالطا  تشادن ، تامھم  تشادن ، حالـس  نامیا . هدارا و  زا  دوب  ترابع  تشاد ،

تازیھجت و حالـس و  تاعالطا و  لوپ و  هک  هدرتسگ - میظع و  یورین  نآ  رب  ناریا  تلم  نامیا  یورین  ینعی  درک . هبلغ  حانج  نآ  رب  حانج  نیا  دندش و  هجاوم  مھاب  توافتم  حانج 

. دوب تیلوئسم  ساسحا  نیا ، دش . زوریپ  بلاغ و  تشاد - رایتخا  رد  یچ  همھ 

یهعلق رگنـس و  هک  دـیرفآ  ار  یخیرات  گرزب  یهزجعم  نیا  اـھناوج ، تیلوئـسم  ساـسحا  اـھناوج ، یهدارا  بـالقنا ، یارجاـم  دوخ  رد  مھ ، یلیمحت  گـنج  یارجاـم  زا  لـبق 

ساـسحا دـندرک . اـپرب  یمالـسا  یمدرم و  ماـظن  کـی  دـنتخیرورف و  نموم  راوتـسا و  یاھتـسد  نیمھ  ار  ناریا - یھاـشداپ  میژر  ینعی  هقطنم - نیا  رد  رابکتـسا  مکحتـسم 

. تسا نیا  تیلوئسم 

یملع ظاـحل  زا  دـیزاسب ؛ ار  دوـخ  هک  دوـشب ؟ هچ  هک  دـینک  تیلوئـسم  ساـسحا  تسا . دـنمزاین  امـش  زورما  تیلوئـسم  ساـسحا  هب  تلم ، نیا  یادرف  روـشک ، نیا  یادرف 

لاس هدزاود  رگید ، لاس  هد  دـیھدب . شیازفا  ادرف  زورید و  زورما و  هب  تبـسن  ار  ناتدوخ  یاھیھاگآ  دـینک ، دایز  ار  ناـتدوخ  تریـصب  دـیزاسب ، اوقت  ناـمیا و  ظاـحل  زا  دـیزاسب ،

« تیلوئسم ساسحا   » 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 51هاگياپ  هحفص 29 
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دش و دنھاوخ  ناریا  تلم  یگدنز  یهصرع  نادیم  دراو  هک  دنتسھ  یاهدرکلیصحت  ناناوج  روشک ، رساترس  رد  امـش  رئاظن  دیتسھ و  اجنیا  هک  یتیعمج  امـش  یهمھ  رگید ،

یناسک نآ  هدنیآ - فلتخم  یاھشخب  نوگانوگ  ناگتسجرب  هدنیآ و  ناریدم  هدنیآ ، یارزو  هدنیآ ، روھمج  یاسور  دوب . دھاوخ  ناترایتخا  رد  یئاھتیلوئسم  اھامش  زا  یرایـسب 

دیاب مھ  نازیرهمانرب ، نیا  ناریدم و  نیا  دنزیخیمرب . اھامش  نایم  زا  دنیآیم ؛ دیدپ  اھامش  نایم  زا  دنتسھ - روشک  یهرادا  نیسیروئت  دنرکفتم ، دنزیرهمانرب ، دنحارط ، هک 

. دینک هدامآ  ار  ناتدوخ  الاح  زا  امش  هکنیا  رگم  دوشیمن ، نیا  دنشاب . ریصب  نمادکاپ و  نیدتم ، دیاب  هملک  یقیقح  یانعم  هب  مھ  دنشاب ، ملاع 

ناتسدرک  / ١٣٨٨/٠٢/٢٣ ناتسا  حلسم  یاھورین  کرتشم  مسارم  رد  تانایب 

نارگلاغشا تسا . نیربکتسم  یتینما  یاھـسیورس  تسد  رد  هقطنم ، نیا  طاقن  زا  یرایـسب  رد  یناسنا  ریغ  زیمآتنوشخ  تایلمع  اھرورت و  یهتـشررس  هنافـساتم  زورما 

نیرتروک و دننزیم ، مسیرورت  اب  یهلباقم  زا  مد  هک  یناسک  نآ  دنلوا . یهجرد  مھتم  دھدیم ، رارق  فدھ  ار  هانگیب  مدرم  ناج  هک  یتسیرورت  تایلمع  زا  یرایسب  رد  قارع 

رایـشھ دـیاب  تسا ، زیمآتنایخ  یهئطوت  نیا  یاھفدـھ  نیرتیلـصا  یهلمج  زا  هک  یمالـسا  یروھمج  ماظن  دـننکیم . تیادـھ  هرادا و  ار  یتسیرورت  یاھهویـش  نیرتهایس 

دیاب دنراد و  یگدامآ  دننکیم ؛ ار  گرزب  تیلوئسم  نیا  ینیگنس  ساسحا  یمالسا  یروھمج  نالوئـسم  ام ، حلـسم  یاھورین  دنرایـشھ ؛ ام  تلم  تسا . رایـشھ  دشاب و 

. دنشاب هتشاد  یگدامآ 

ناتسدرک  / ١٣٨٨/٠٢/٢۴ ریاشع  نادمتعم  نارس و  رادید  رد  تانایب 

رب ار  نیگنـس  تیلوئـسم  نیا  دـینک ؛ تیوقت  ناتدوخ  رد  دـیاب  ار  ناوت  نیا  دیـشاب ؛ تینما  ظفاح  دیاهتـسناوت  اھامـش  تسا . تینما  یهلئـسم  هقطنم ، نیا  زورما  یهلئـسم 

همادا ار  تکرح  نیا  دـیاب  تلم  نیا  روشک و  نیا  دـینک . لقتنم  ناتناناوج  نادـنزرف و  هب  ار  تیلوئـسم  ساـسحا  نیا  میوگیم  نم  و  دـینک . ساـسحا  هشیمھ  ناـتدوخ  شود 

هب مھ  نیا  زا  دعب  دربن ، شیپ  زا  یراک  دمآ ، نادیم  هب  دوخ  ناوتوشوت  یهمھ  اب  نمـشد  هتبلا  میوش . رترایـشھ  زور  هب  زور  دیاب  تشاد . دھاوخ  رارمتـسا  اھینمـشد  دھد ؛

، میدش تلفغ  راچد  رگا  میشاب . رادیب  ام  میشاب ؛ رایشوھ  ام  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  اما  دنکب ؛ تسناوت  دھاوخن  درک و  دھاوخن  یراک  نمـشد  یھلا ، نذا  هب  یھلا و  لضف 

، میدـش لفاغ  تسا ، سدـقم  ماظن  نیا  نایک  ظفح  تلم و  نیا  نایک  ظفح  هک  یلـصا  یهلئـسم  زا  دوخ  یهرمزور  لئاسم  رانک  رد  رگا  میدـش ، کـچوک  لـئاسم  مرگرـس  رگا 

رد مھ  وت  نمشد  هک  تسین  نیا  شانعم  دربب ، تباوخ  رگنس  رد  امش  رگا  هنع ؛» منی  مل  مان  نم  و  : » دومرف هغالبلا  جھن  رد  نینموملا  ریما  دنزب . هبرض  تسا  نکمم  نمشد 

. دنک هدافتسا  وت  تلفغ  باوخ و  زا  دشاب و  رادیب  وا  تسا  نکمم  هدرب . شباوخ  رگنس 

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

زا ام  هک  ینانچمھ  دوب . دھاوخ  رتھب  رتهتفرـشیپ و  روشک  نیا  ماظن و  نیا  زورما  زا  بتارم  هب  دوب - دھاوخ  اھناوج  امـش  تسد  رد  روشک  هک  یمالـسا - یروھمج  ماظن  یادرف 

هب هجوت  امـش و  یهناناوج  یرادـیب  نیا  تکرب  هب  هدـنیآ - یاھلاس  رد  منکیم  ینیبشیپ  نم  میتفر ، شیپ  میدرکن و  فقوت  یاهظحل  چـیھ  دـمحب هللا  زورما  ات  بـالقنا  لوا  زور 

ار یایفنم  یاھفرح  نانخـس و  زگرھ  نم  دش . دھاوخ  فعاضم  باتـش  نیا  دنکیم - هدـھاشم  ناوج  لسن  رد  ناسنا  هک  یتیلوئـسم  ساسحا  اھنامرآ و  هب  هجوت  ملع و 

ماهدرکن و رواب  دننک ، یفرعم  اھنامرآ  زا  یهدنادرگیور  ناوج  لسن  ار ، ناوج  لسن  دنھاوخیم  دننزیم و  رانک  هشوگ و  رد  اھتلفغ  رس  زا  یضعب  اھبصعت و  رس  زا  یضعب  هک 

. درب دھاوخ  شیپ  هب  ار  نیگنس  یاھراب  نیا  یناوج  یورین  اب  اش هللا  نا  تسا و  رادانبم  تسا ، راودیما  تسا ، رادفدھ  دراد ، ولج  هب  ور  ام  ناوج  درک . مھاوخن  رواب 

١٣٨٨/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمتسیب  مسارم  رد  تانایب 

، نویزیولت ریغ  رد  هچ  نویزیولت ، رد  هچ  ینارنخس ، رد  هچ  یتاغیلبت ، یاھقطن  رد  هچ  یدزمان ، کی  دنیبب  هک  ناسنا  ددنـسپیمن  دنـشاب . بقارم  مھ  مرتحم  یاھدزمان  دوخ 

، مدرک دروم  نیا  رد  یاهیـصوت  کی  نم  مھ  البق  تسین . تسرد  نیا  نم  رظن  هب  نوگانوگ ؛ یاھلالدتـسا  کی  اـب  مھ  نآ  یرگید ، نآ  یفن  هب  دوشب  لـسوتم  دوخ  تاـبثا  یارب 

دیآیم دراد ، یفیلکت  یتیلوئـسم ، ساسحا  کی  شدوخ  رظن  هب  یـسکرھ  دننکیم . راک  دـنراد  فدـھ  کی  یارب  همھ  اھدزمان  منکیم . ضرع  رخآ  یاھزور  نیا  رد  مھ  الاح 

یرادـیب مدرم  مدرم ، دریگب . ماـجنا  ینید  یعرـش و  تسرد  یاـھبوچراھچ  رد  نیا  دـینک  یعـس  اـما  مرادـن ؛ یتفلاـخم  داـقتنا  وـگتفگ و  هضراـعم و  هرظاـنم و  اـب  نم  نادـیم .

هجوت مرتحم  یاھدزمان  نآ  دوخ  دننکیم ، ینارنخـس  نوگانوگ  تاعامتجا  رد  دناهدش و  دـییات  نابھگن  یاروش  زا  هک  یدزمان  رفن  راھچ  نیا  دـننادیم . دـنمھفیم ، دنتـسھ ،

هتبلا دـنورب . شیپ  ینابرھم  اب  یردارب و  اب  راقن ؛ داجیا  ینمـشد و  داجیا  هب  دوشب  یھتنم  هک  دـشابن  یروج  تاراھظا ، نیا  رد  اھینارنخـس ، نیا  رد  هک  دـننک  تبقارم  دـننک ،

هب نیا  دـیراذگن  درادـن . مھ  یلاکـشا  تسا ؛ یعیبط  رما  کی  یمومع ، لئاسم  رد  یـصخش ، لئاسم  رد  نوگانوگ ، لئاسم  رد  هقیلـس ، فالتخا  یار ، فالتخا  رظن ، فـالتخا 

. دننک هجوت  مھ  مرتحم  یاھدزمان  دوخ  ار  نیا  دوشب . یھتنم  شاشتغا 

نارھت  / ١٣٨٨/٠٣/٢٩ هعمج  زامن  یاھهبطخ 

مدرم امش  هب  باطخ  تاباختنا ، یهیضق  نیا  رد  اما  میوگب ؛ ار  اھنآ  قلمت  ای  منزب  فرح  هغلابم  اب  مدوخ  نابطاخم  هب  تبسن  اھهباطخ  اھینارنخس و  رد  مرادن  تسود  هدنب 

شیامن کـی  دادرخ  تاـباختنا ٢٢  دـیدرک . یگرزب  راـک  درادـن . یداریا  دـھدب ، مھ  قلمت  یوـب  رگا  یتـح  تسین ؛ داـیز  منکب ، تبحـص  هغلاـبم  اـب  هچرھ  هک  منکیم  ضرع  زیزع 

زا دوب  یمیظع  شیاـمن  ناـشروشک ؛ یهرادا  رد  مدرم  یوجتکراـشم  حور  زا  دوب  یمیظع  شیاـمن  روشک ؛ تشونرـس  یارب  اـم  تلم  تیلوئـسم  ساـسحا  زا  دوب  یمیظع 

یرھاظ یاھیسارکومد  هچ  نوگانوگ - یاھیسارکومد  نیا  رد  ایند و  رد  زورما  نم  تفرگ ، ماجنا  روشک  رد  هک  یتکرح  نیا  هباشم  اتقیقح  ناشماظن . هب  مدرم  یگتـسبلد 

نیدرورف ۵٨- لاس ۵٨ - یـسرپهمھ  رد  زج  مھ  یمالـسا  یروھمج  رد  مرادـن . غارـس  ار  شریظن  دـننکیم - هعجارم  مدرم  ارآ  هب  اـعقاو  هک  یئاھیـسارکومد  هچ  نیغورد و  و 

تـسد ناسنا  تیعمج . ابیرقت  نویلیم  لـھچ  دـصرد ؛ دودـح ٨۵  تکراشم  درادـن ؛ دوجو  دـیداد ، ماـجنا  امـش  هتـشذگ  یهعمج  رد  هک  یتاـباختنا  نیا  یارب  رگید  یریظن  چـیھ 

زاربا روشک  رسارس  رد  زیزع  مدرم  امش  هب  تبسن  لد  قامعا  زا  منادیم  مزال  تسادخ . هجوت  یهناشن  نیا  دنیبیم . تمظع  نیا  اب  یثداوح  رس  تشپ  ار  رصعیلو  کرابم 

. دراد اج  اعقاو  هک  منک  عضاوت  زاربا  بدا و 

نیا اب  دراد ؛ میتشاد ، غارـس  بالقنا  لوا  لسن  رد  ام  هک  ار  یـسایس  دـھعت  نامھ  یـسایس ، روعـش  نامھ  یـسایس ، روش  نامھ  هک  داد  ناشن  صوصخب  ام  ناوج  لـسن 

، دـھعت نیا  لاح  نیع  رد  تسین ، مھ  اھنیا  زورما  اما  یرگید ؛ وحن  هب  گنج  یهرود  رد  مھ  دـعب  دروآیم ، ناجیھ  هب  ار  اھلد  بـالقنا  غاد  یهروک  بـالقنا ، نارود  رد  هک  تواـفت 

یاهدع تسھ ؛ یار  فالتخا  تسھ ، هقیلس  فالتخا  مدرم  نیب  هتبلا  تسین . یمک  زیچ  اھنیا  دراد ؛ دوجو  ام  ینونک  لسن  رد  روعش  روش و  نیا  تیلوئسم ، ساسحا  نیا 

دھعت کـی  نکیل  تسھ ، مھ  یعیبـط  تسھ ، اـھنیا  دـنراد ؛ لوبق  ار  یرگید  فرح  دـنراد ، لوبق  ار  یرگید  سک  یرگید  یهدـع  دـنراد ؛ لوبق  ار  یفرح  دـنراد ، لوـبق  ار  یـسک 

رد دـندش ؛ دراو  همھ  ناشماظن . ظفح  یارب  ناشروشک ، ظفح  یارب  یعمج  دـھعت  کی  دـنکیم ؛ ساسحا  ناشارآ ، فـالتخا  اـب  داـحآ ، نیا  یهمھ  نیب  رد  ناـسنا  ار  یعمج 

نیا رد  همھ  دـندش ؛ نادـیم  نیا  دراو  همھ  ناوج ، ریپ ، اھنز ، اـھدرم ، فلتخم ، بھاذـم  نوگاـنوگ ، ماوقا  کـچوک ، یاھرھـش  رد  گرزب ، یاھرھـش  رد  اھاتـسور ، رد  اـھرھش ،

. دندرک تکرش  میظع  تکرح 

یروھمج  / ١٢/١٣٨٨/٠۵ تسایر  هرود  نیمھد  مکح  ذیفنت  مسارم  رد  تانایب 

، مدرم میظع  روضح  دنتفرگ . یلوبق  یهرمن  دندش ؛ هدنرب  ناحتما  نیا  رد  مدرم  نم  رظن  هب  دوب . مدرم  داحآ  ناحتما  ناحتما ، کی  دمآ . شیپ  تاباختنا  نیا  رد  مھ  یئاھناحتما 

. دندش دودرم  هتبلا  مھ  صاوخ  زا  یضعب  دندرک . لمع  ناشهفیظو  قبط  یسایس ، یاھنایرج  زا  مدرم ، داحآ  زا  یرایـسب  درک . زارفارـس  ار  اھنآ  هک  دوب  یمیظع  ناحتما  کی 

. دندرک هابتـشا  یدراوم  رد  ناشیاھیرایـشوھ ، مغر  هب  دنوشیم ، هفیظو  نادیم  دراو  تمالـس  اب  تقادص ، اب  هک  ام  ناناوج  زا  یخرب  درک . دودرم  ار  اھیـضعب  تاباختنا  نیا 

. درواین ای  دروآ  یار  سکنآ  ای  دنداد ؛ یار  وا  هب  دـندرک ، ادـیپ  داقتعا  یـسک  هب  دـندرک . یتسرد  تکرح  تقادـص ، نامھ  اب  نامیا ، نامھ  اب  مھ  روشک  نیا  ناناوج  زا  یرایـسب 

« تیلوئسم ساسحا   » 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 51هاگياپ  هحفص 30 
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تکرح یـسایس و  لـمع  نیا  نادـیم  دراو  فـیلکت ، ساـسحا  هفیظو ، ساـسحا  یور  زا  هنارایـشوھ ، دـنک ، ادـیپ  یاهدـیقع  ناـسنا  هک  تسا  نیا  کـالم  تسین . نیا  کـالم 

لوبقم ناحتما  نیا  رد  دناهتفرگ و  رارق  فیدر  نیا  رد  مدرم - میظع  یهدوت  زا  ناگبخن ، زا  اھناوج ، زا  ام - تلم  عطاق  رثکا  دنشاب . نوناق  میلست  همھ  مھ  دعب  دوشب . یسایس 

. دندروخ بیرف  هتبلا  مھ  هدع  کی  دناهدش .

تلود  / ١۶/١٣٨٨/٠۶ تئیھ  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

لضفت و ام  روشک  ام و  تلم  رب  لاعتم  یادـخ  هک  تسا  یمیظع  فطل  تسا ؛ یگرزب  مھم و  تیعقوم  تصرف و  یلیخ  نیا  درک ؛ ادـیپ  رارقتـسا  دـش و  تیبثت  تلود  دـمحب هللا 

، دوخ رایتخا  اب  دوخ ، یهدارا  اب  دنکیم و  تیلوئـسم  ساسحا  روشک  تیریدم  یارب  ناریا  تلم  هک  دش  هداد  ناشن  یندـشنشومارف ، روشرپ و  تاباختنا  نآ  اب  الوا  درک . اطع 

روضح اـب  اـم ، گرزب  تلم  عـقاو  رد  بـالقنا . یارب  ماـظن و  یارب  تسا  یمھم  تصرف  یلیخ  نیا  هک  دـنکب ؛ نییعت  ار  روـشک  نیلوئـسم  هکنیا  یارب  دراذـگیم ، نادـیم  هب  مدـق 

باصن کی  مھ  نیا  هک  یار ، نویلیم  جـنپ  تسیب و  بیرق  اب  دـندرک  باختنا  ار  یروھمجسیئر  مھ  دـعب  دـندرک ، بالقنا  اب  یاهراـبود  تعیب  هنحـص ، رد  یدـصرد  جـنپ  داتـشھ و 

باختنا نیا  مھ  دراد ، دوخ  رد  یئاھمایپ  ینویلیم - لھچ  یدـصرد - جـنپ  داتـشھ و  روضح  نآ  مھ  تشاد ؛ مایپ  اـھنیا  و  دوب . اـم  روھمج  یاـسور  یارب  تلود و  یارب  یدـیدج 

یـسایس ناگدـبز  ناگبخن و  دـننکب و  کرد  تسرد  ار  اـھمایپ  نیا  ینالوئـسم  یتلود و  رگا  و  درک . مھف  ار  اـھمایپ  نیا  دـیاب  دراد و  ماـیپ  اـھنیا  ینویلیم . جـنپ  تسیب و  بیرق 

. دش دھاوخ  لح  ناشتالکشم  دش ؛ دھاوخ  لح  ناشیاھهرگ  زا  یلیخ  دنرگنب ، اھمایپ  نیا  رد  لمات  اب  هعماج 

نارھت  / ٢٠/١٣٨٨/٠۶ یهعمج  زامن  یاھهبطخ 

، یتاعالطا رادتقا  هچ  یداصتقا ، رادتقا  هچ  یسایس ، رادتقا  هچ  یملع ، رادتقا  هچ  ردتقم - ماظن  کی  تسامـش . هب  قلعتم  ادرف  تسامـش ، لام  روشک  نیا  زیزع ! یاھناوج 

شالت یماظن  نینچ  میمتت  لیمکت و  یارب  دیاب  امـش  تسامـش و  راختفا  یهیام  تسامـش ، تزع  یهیام  یللملانیب - رادـتقا  ناھج و  نوگانوگ  قطانم  رد  کرحت  رادـتقا  هچ 

. دنراد هفیظو  اھناوج  دینک . هفیظو  ساسحا  دینک و 

سدقم  / ٢۴/١٣٨٨/٠۶ عافد  رنھ  هصرع  نالاعف  رادید  رد  تانایب 

لایخ ار  نیا  یـسک  رگا  تسا ؛ شحاف  تاھابتـشا  زا  تسا ، یگرزب  یاطخ  مھ  نیا  درادـن ، بلاط  درادـن ، بطاخم  اـم  یهعماـج  رد  سدـقم  عاـفد  رنھ  هک  دوشب  روصت  هکنیا 

رد هچ  امنیـس ، ملیف و  یهنیمز  رد  هچ  دوب ؛ سدـقم  عافد  هب  طوبرم  هک  تسا  یرنھ  راثآ  نآ  فلتخم ، یاھهنیمز  رد  بـالقنا  زا  دـعب  یرنھ  راـثآ  نیرتیرتشمرپ  اـقیقحت  دـنک .

دـص لاس ، ود  فرظ  رد  هک  هتـشادن  دوجو  یئاھژاریت  نینچ  ام  روشک  رد  تسا - هقباسیب  ناشیاھژاریت  عقاو  رد  هک  یباتک  ات  دـنچ  نیمھ  ناتـساد . هرطاخ ، باتک ، یهنیمز 

مدینـش لاس ، ود  زا  رتمک  رد  هک  اد »  » باتک ای  کشوک » مرن  یاھکاخ   » باتک نیمھ  سدـقم ، عافد  باب  رد  تسا  یباتک  دـنداد ، شرازگ  نم  هب  هکنیا  دوشب . پاچ  یباتک  راب 

مھ ملیف  یهنیمز  رد  تسا . سدقم  عافد  هب  طوبرم  یاھباتک  صوصخم  میرادن - اھژاریت  نیا  اب  ار  نوگانوگ  یاھباتک  زا  یباتک  هنوگچیھ  ام  هدیسر ! پاچ  هب  راب  داتفھ  زا  شیب 

اب یلیل   » و یاهشیش » سناژآ   » ملیف زا  تسا . سدقم  عافد  هب  طوبرم  هک  تسا  یئاھملیف  اھملیف ، نیرتیرتشمرپ  نیرتهبذاجرپ و  اھملیف و  نیرتشورفرپ  تسا ؛ روجنیمھ 

هک تسین  روجنیا  تسا . سدقم  عافد  یهراب  رد  هک  هتـشاد  ار  اھـشورف  نیرتشیب  اھیرتشم ، نیرتشیب  اھنیا  یکمنهد ، یاقآ  یاھیجارخا  ریخا  ملیف  نیا  ات  تسا ،» نم 

رد تسا ، تخاس  رد  لاکشا  تسین ، اوتحم  نومضم و  رد  لاکشا  نیا  دنکیمن ؛ ادیپ  یرتشم  تسھ ، اھراک  زا  یضعب  هتبلا  دشاب . هتشادن  بلاط  دشاب ، هتشادن  یرتشم 

هچرھ هنیمز  نیا  رد  نیاربانب  دنکیمن . ادـیپ  بلاط  اعبط  دوریم و  راک  هب  رثا  کی  رد  دوشیم و  هداد  جرخ  هب  هک  تسا  یرنھ  مک  یاھهیام  رد  تسا ، تیفیک  رد  تسا ، بلاق 

ار راک  نیا  دـیما ، قوش و  اب  مھ  دـنمرنھ  ناتـسود  تسا . نیا  ام  شرافـس  و  دراد ؛ اج  درک ، اـھنیا  یتقو و  یتیریدـم و  یلاـم و  یراذگهیامرـس  ناوتب  هچرھ  درک ، راـک  ناوتب 

یگدولآباوخ و یلبنت و  تلاح  دـننک و  تیلوئـسم  ساسحا  اتقیقح  هک  یناـسک  ینعی  دراد ؛ مزـال  سانـشتیلوئسم  هداـمآ و  باـکرهباپ و  دارفا  راـک  نیا  هتبلا  دـننک . لاـبند 

. دننک افیا  شقن  نادیم  نیا  رد  هصرع و  نیا  رد  بوخ  دنناوتیم  یرصانع  نینچ  کی  دشابن . ناسنا  رد  اھنیا 

رھشون  / ١٣٨٨/٠٧/١۵ سولاچ و  مدرم  یمومع  رادید  رد  تانایب 

ینعی تسا ، یمدرم  دنتـسین . رانکرب  مدرم  دننکیم ؛ تیلوئـسم  ساسحا  مدرم  سپ  دـنراد ، شقن  ماظن  نیا  نالوئـسم  ندروآ  راک  یور  رب  رد  ماظن ، نیا  لیکـشت  رد  مدرم 

یدامتم یاھنرق  ام  تلم  دـشابن . اھنآ  رد  مدرم  ریقحت  یئانتعایب و  یوخ  مدرم ، زا  یئادـج  یوخ  یرگیفارـشا ، یوخ  دنـشاب ، مدرم  هب  کیدزن  مدرم و  زا  ماـظن  نالوئـسم 

یروـھمج نارود  دـشاب . روـجنیا  دـناوتیمن  رگید  یمالـسا  یروـھمج  نارود  هدرک و  هـبرجت  روـشک  نـیا  قحباـن  ناـمکاح  رد  ار  یروتاـتکید  دادبتـسا و  ار ، یرگیفارـشا  یوـخ 

. تسا یمدرم  یانعم  نیا ، تسا . مدرم  راتفر  هیبش  ناشراتفر  دـنمدرم ، رانک  رد  دـنمدرم ، بختنم  دـنمدرم ، اب  دـنمدرم ، زا  هک  یناسک  نآ  تیمکاح  نارود  ینعی  یمالـسا 

. تسا یمدرم  اھنیا  دوشب . هتشاذگ  تیمھا  مدرم  تمارک  هب  مدرم ، تیصخش  هب  مدرم ، تیوھ  هب  مدرم ، تیثیح  هب  مدرم ، دیاقع  هب  دیاب  ینعی  تسا ، یمدرم 

نویناحور  / ١٣٨٨/٠٩/٢٢ بالط و  زا  یعمج  اب  رادید  رد  تانایب 

یتقو درک ، ادـیپ  دـشر  هک  ینید  یهشیدـنا  دـنک . ادـیپ  دـشر  مدرم ، رد  نابطاخم ، رد  ینید  تفرعم  ینید ، یهشیدـنا  هک  تسا  نیا  یارب  تسیچ ؟ یارب  یزاسنامتفگ  نیا 

رد حیحـص ، تفرعم  حیحـص ، گنھرف  دـندوب . نآ  لاـبند  ناربمغیپ  هک  دوشیم  یزیچ  ناـمھ  دروآیم و  دوجو  هب  لـمع  دـشاب ، دـھعت  دـشاب و  تیلوئـسم  ساـسحا  اـب  هارمھ 

. دوشیم بترتم  غیلبت  رب  هک  تسا  یجئاتن  راثآ و  تسا ؛ غیلبت  یاھدرکراک  اھنیا  رادشھ ؛ یدراوم  رد  شابرادیب ، یدراوم 

نمھب  / ١٣٨٨/١١/٠۶ شش  هسامح  درگلاس  رد  ناردنزام  مدرم  رادید 

تفرعم تھاقف ، ملع ، یداو  رد  هچ  لیبس هللا ، یف  تدھاجم  یداو  رد  هچ  تسین . یمک  تاراختفا  لمآ ، مدرم  صوصخلاب  مینک  ضرع  تبسانم  نیا  رد  ناردنزام و  تاراختفا 

ام روشک  یناحور  شزرااب  رئاخذ  وزج  هیملع و  یاھهزوح  تاراختفا  وزج  یلمآ  یناحور  ناگرزب  دـمحب هللا  مھ  زورما  تسا . یناشخرد  یهرھچ  لمآ  یهرھچ  افاصنا  نافرع ، و 

نامھ نم  دندوب . روشک  راختفارپ  یاھشخب  زا  یکی  ناردنزام ، روانھپ  ناتسا  هچ  لمآ ، رھش  هچ  مھ ، یلیمحت  گنج  یهلاستشھ  میظع  ناحتما  رد  دنوشیم . بوسحم 

ناشاھتدھاجم متخانشیم ؛ کیدزن  رود و  زا  ار  اھنآ  متشاد ؛ یئانشآ  اھنآ  راکادف  ناناوج  اھنآ و  یاھیجیسب  اب  هچ  ناردنزام ، رد  رقتـسم  یاھرکـشل  اب  هچ  مھ ، تقو 

مھ یور  ار  اھگنس  نیا  ار ، اھتشخ  نیا  یک  دنلبرـس ؛ هوکـشاب و  مکحتـسم ، دینکیم  هدھاشم  امـش  ار  یئانب  کی  تفر . دھاوخن  بالقنا  دای  زا  هک  اھنیا  متـسنادیم ؛ ار 

هک یئاھتیـصخش  نآ  ثداوح و  نآ  شقن  دوشیم  رگم  دروایب ؟ دوجو  هب  ار  انب  نیا  دنک و  هدایپ  لمع  رد  ار  رخاف  یهشقن  نیا  تسناوت  یک  دـمآ ؟ دوجو  هب  انب  نیا  ات  تشاذـگ 

هدیدان دنک ، ادیپ  هوکـش  دنک ، ادـیپ  لکـش  دـنک ، ادـیپ  عافترا  دـیایب ، الاب  انب  نیا  هرذ  هرذ  دـش  بجوم  اھنآ  تیلوئـسم  ساسحا  اھنآ و  تشذـگ  اھنآ ، تدـھاجم  اھنآ ، راک 

. تسا گرزب  نانیرفآشقن  نیمھ  نتفرگ  هدیدان  تسا ، هداتفا  قافتا  یھاگ  هک  یئاھاطخ  زا  یکی  تفرگ ؟

نمھب  / ١٣٨٨/١١/٠۶ شش  هسامح  درگلاس  رد  ناردنزام  مدرم  رادید 

ساـسحا دراد ، ریثاـت  ناـشفرح  نخـس و  هک  یناـسک  صوـصخب  اـھناوج ، صوـصخب  نیلوئـسم ، ریغ  نیلوئـسم ، مدرم ، داـحآ  هک  تسا  نیا  تسا ، مزـال  اـم  یارب  هـک  هـچنآ 

هحلـسا هک  تسین  نیا  شیانعم  تیلوئـسم  دنلوئـسم . همھ  مرادن ؛ یتیلوئـسم  نم  مرادن ، یفیلکت  نم  دیوگن  سکچیھ  دنھدن . تسد  زا  ار  هنحـص  رد  روضح  تیلوئـسم 

، مالـسا زا  ینعی  یمالـسا ؛ یروھمج  ماظن  زا  بالقنا و  زا  عافد  تیلوئـسم  مینک ؛ تیلوئـسم  ساسحا  میتسھ ، هک  یراـک  رھ  رد  میورب ؛ هار  ناـبایخ  یوت  میئاـیب  میدـنبب ،

. میراد ار  تیلوئـسم  ساسحا  نیا  هک  منیبیم  نم  و  میـشاب . هتـشاد  ار  تیلوئـسم  ساسحا  نیا  دـیاب  همھ  لوا : طرـش  نیا ، روشک . تزع  زا  ینعی  مدرم ، قوقح  زا  ینعی 

، تسا شیپ  رد  نمھب   ٢٢ تسھ ؛ مھ  یرگید  یاھهنومن  دـندرک ؛ هراـشا  هک  دوب  ید  نیمھ ٩  شحـضاو  یهنومن  کی  الاح  دـننکیم ؛ تباث  دـندرک ، تباث  روشک  مدرم  ار  نیا 

« تیلوئسم ساسحا   » 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 51هاگياپ  هحفص 31 
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. داد دنھاوخ  ناشن  مھزاب  دناهداد ، ناشن  ار  ناشدوخ  طاشن  یگدنزرس و  ار ، ناشدوخ  یگدامآ  ار ، ناشدوخ  روضح  مدرم  تسا . شیپ  رد  رجف  یهھد 

نمھب  / ١٣٨٨/١١/٠۶ شش  هسامح  درگلاس  رد  ناردنزام  مدرم  رادید 

یارب ندرمـش  منتغم  ار  تقو  ندرک ، راـک  نالوئـسم ، یهفیظو  تسا . همھ  یهفیظو  روضح ، یارب  تیلوئـسم  ساـسحا  روـضح ، ساـسحا  نمـشد ، یهھبج  نیا  لـباقم  رد 

رد مدرم  یمومع  یهفیظو  و  دـننک ؛ فرطرب  ار  تالکـشم  دـننک ، زاب  ار  اھهرگ  هک  راک ، یارب  ندرمـش  منتغم  ار  یتعاـس  رھ  ار ، یاهظحل  رھ  مدرم ، هب  نداد  تمدـخ  تمدـخ ،

یلاکـشا مھ  ضارتعا  دراد ، یـضارتعا  تقوکی  یـسک  رگا  دـھدب ؛ رظن  کمک ، یارب  دراد  یرظن  یـسک  رگا  تسا . کمک  ینابیتشپ و  یھارمھ ، داـمتعا ، نیلوئـسم ، لاـبق 

یدرک زارد  ار  تیاپ  ارچ  هک  دنک  ضارتعا  نآ  هب  نیا  تسا  نکمم  دناهتـسشن ، رگنـس  کی  رد  هک  رگنـسمھ  ود  لثم  دشاب ، یھارمھ  دشابن ؛ هلباقم  دیاب  ضارتعا  یلو  درادن ،

. دنریگیمن رارق  مھ  یورهبور  اھنیا  درب ؟ تباوخ  ارچ  ای 

یربھر  / ١٣٨٨/١٢/٠۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

یزیچ تاباختنا  دـیآیم . دوجو  هب  تاباختنا  رد  هک  تسا  یمدرم  طاشن  دراد ؛ دوجو  هک  تسا  یملاـس  تباـقر  هقباـسم و  تاـباختنا ، تیمھا  تاـباختنا و  رد  رگید  یهلئـسم 

دزیریم و ماظن  یاھگر  هب  یاهزات  نوخ  یمدرم ، طاشن  نادیم . یوت  دنیایب  دیاب  دـنھدب ، صیخـشت  دـیاب  دـنراد ، تیلوئـسم  دـننک  ساسحا  مدرم  دوشیم  بجوم  هک  تسا 

ماظن کی  یهمادا  لکـش  نیرتھب  دـنکیم . یریگولج  دوکر  زا  هک  تسا  نیا  شتانـسحم  نیرتگرزب  زا  یکی  اھتاباختنا  نیا  دراد . دوجو  تیریدـم  رد  لوحت  دـمدیم . یاهزاـت  حور 

دوخ یاج  رد  هسدـنھ ، نیا  بوچراھچ ، نیا  ینعی  رارقتـسا ؛ ینعی  تابث  تسا . بوخ  تاـبث  تسا و  دـب  دوکر  دـشاب . هتـشاد  لوحت  تاـبث ، نیع  رد  هک  تسا  نیا  یعاـمتجا 

هک تسا  لکـش  نیرتھب  نیا  دـشاب . هتـشاد  دوجو  اھتباقر  تاـقباسم و  تـالوحت ، بوچراـھچ ، نیا  لـخاد  رد  لاـح  نیع  رد  دـشاب ؛ رادهشیر  دـشاب ، رقتـسم  دـشاب ، ظوفحم 

رد دـنکیم ، تکرح  یتشک  تسا . حون  یتشک  یهراب  رد  نیا  لابجلاک ؛» جوم  یف  مھب  یرجت  یھ  و  . » دنک تکرح  هغدـغد  نودـب  دـناوتب  ینافوط  یاھایرد  رد  ماظن  یتشک 

رد رارقتسا ، نیا  نورد  رد  هتبلا  دشاب . هتشاد  دوجو  تسیاب  رارقتسا  نیا  دنربب . نیب  زا  ار  وا  رارقتسا  دنناوتیمن  نیگمھس  جاوما  نیا  نکیل  تسھ ؛ مھ  نوگانوگ  جاوما  نیب 

. دراد دوجو  لوحت  بوچراھچ ، نیا  نورد 

یربھر  / ١٣٨٨/١٢/٠۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

یهیقب رد  هچ  نارھت ، رد  هچ  دیدرک ؛ هدھاشم  ار  شریظنمک  یهنومن  امش  نمھب ، یود  تسیب و  رد  دنراد . روضح  اھناوج  ابلاغ  دوشیم ، لیکشت  هک  یمیظع  تاعامتجا  رد 

؛ دندوب ناوج  دندوب ، هک  یئاھنیا  بلغا  دونشیم - ناسنا  دندوب ، هدید  کیدزن  زا  هک  یناسک  زا  یـضعب  زا  دیدیم و  ناسنا  نویزیولت  یاھنیبرود  رد  الاح  هک  روطنآ  اھرھش -

صوصخب مدرم و  تیلوئـسم  ساسحا  نیا  نادیم . یوت  دنیآیم  دننکیم ، تیلوئـسم  ساسحا  مدرم  تسیچ ؟ یهدنھدناشن  نیا  بوخ ، دندوب . اھناوج  تیعمج ، نیا  رثکا 

. تسا یگرزب  یهثداح  یلیخ  تسا ؛ یمیظع  یهثداح  یلیخ  بالقنا ، زا  لاس  کی  یس و  تشذگ  زا  دعب  اھناوج ،

یربھر  / ١٣٨٨/١٢/٠۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

، تیلوئسم ساسحا  نیا  اب  تسا . ریظنیب  اتقیقح  یمالسا ، ماظن  لابق  رد  مدرم  تیلوئـسم  ساسحا  مدرم ، تریـصب  مدرم ، یھاگآ  دنیبیم  دنکیم ، هاگن  یتقو  ناسنا 

عافد رد  هک  زور  نآ  زا  دـندشیم ، نادـیم  دراو  هک  یناسک  دـمآیم ، شیپ  ام  روشک  رد  سدـقم  عافد  یهثداح  لثم  یاهثداح  کـی  زورما  رگا  اـنیقی  یگداـمآ ، ساـسحا  نیا  اـب 

. دنکیم ساسحا  یمدرم  میظع  تکرح  نیا  زا  ار  نیا  ناسنا  دوب . دھاوخن  رتمک  دوب و  دھاوخ  رتشیب  دندمآیم ، ام  یاھناوج  سدقم 

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

رما کی  هب  تسا  یاهراشا  تشگنا  اتقیقح  ناـمالا » هحـصلا و  ناـتلوھجم  ناـتمعن   » فورعم ثیدـح  نیا  تسا . عماوج  یگدـنز  مھم  لـئاسم  نیلوا  وزج  تمالـس  یهلئـسم 

لثم اوھ ، لثم  دمھفیمن ؛ ار  نآ  شزرا  تیمھا و  دشابن ، مورحم  اھتمعن  نآ  زا  ات  ناسنا  هک  تسا  یگرزب  یاھتمعن  رامش  رد  تینما  مھ  تمالـس ، مھ  یتایح . یـساسا و 

تمعن هچ  دـنکیم  ساسحا  تقو  نآ  ناسنا  دـش ، لکـشم  هک  سفنت  دـنکیمن ؛ کرد  ار  یئاجهمھ  ناگیار و  تمعن  نیا  تیمھا  دـنکیم ، سفنت  ناـسنا  یتقو  اـت  سفنت .

رد راتسرپ  شقن  و  دناهعماج . یارب  گرزب  تمعن  نیا  یهدننکنیمات  عقاو  رد  تمالـس ، یاھهاگتـسد  یهیقب  یراتـسرپ و  یکـشزپ و  یهعومجم  تسا . هتفر  تسد  زا  یگرزب 

اب یهھجاوم  یحور ، یگتسخ  تسین . وا  مسج  یهلئسم  طقف  تسا ؛ یناور  یحور و  یمئاد  شلاچ  شالت و  کی  رد  راتـسرپ  تسا . یاهتـسجرب  رایـسب  شقن  نایم ، نیا 

یاهدـنیاسرف رایـسب  یهلئـسم  دـنک ، میدـقت  یونعم  یحور و  جالع  مھ  ینامـسج ، جالع  مھ  رامیب ، دـنمدرد و  نیا  یارب  دـیاب  هکنیا  یهفیظو  ساسحا  دـنمدرد و  راـمیب و 

. دناهتفرگ هدھع  رب  ناراتسرپ  ار  نیگنس  یهفیظو  نیا  تسا . ینیگنس  راک  تسا ،

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

هکنیا یارب  نز  دـننکورف : ایند  نھذ  هب  روز  هب  تسا ، نز  سنج  ریقحت  اـب  هارمھ  هک  یفارحنا  طـلغ و  یاھـشور  رد  ار  نز  تیـصخش  ار ، نز  زورب  دنتـساوخ  برغ  دـساف  یاـیند 

ات دـنک  یرگهولج  دراذـگب ، رانک  ار  فافع  باجح و  یتسیاب  نز !؟ کی  یارب  تیـصخش  دـش  نیا  دـشاب . زاونمشچ  نادرم  یارب  یتسیاـب  دـھدب ، ناـشن  ار  شدوخ  تیـصخش 

زا لیلجت  ناونع  هب  ار  نیا  یتسینویھـص ، یاھتـسد  ریثات  تحت  ربخیب ، اج  همھ  زا  یهناوید  تسم  برغ  نیا  نز ؟ ریقحت  ای  تسا  نز  میظعت  نیا  دـیایب . ناشـشوخ  اـھدرم 

؛ تسین نز  کی  یارب  یراختفا  نیا  دنک ؛ بلج  شدوخ  هب  ار  نانارـسوھ  سوھ  ار ، اھدرم  مشچ  دناوتب  هک  تسین  نیا  هب  نز  تمظع  دندرک . رواب  مھ  هدـع  کی  درک ؛ ملع  نز 

ار نیا  دـنک ؛ ظـفح  تسا ، هداـھن  هعیدو  نز  تلبج  رد  ادـخ  هک  ار  هناـنز  فاـفع  اـیح و  بجح و  دـناوتب  هک  تسا  نآ  نز  تمظع  تسا . نز  ریقحت  نـیا  تـسین ؛ نز  لـیلجت  نـیا 

نیا دربب . راک  هب  دوخ  یاج  رد  مھ  ار  نامیا  یگدـنرب  یزیت و  نآ  دربب ، راک  هب  دوخ  یاج  رد  ار  تفاطل  نآ  هفیظو ؛ فیلکت و  ساسحا  اب  دزیمایب  ار  نیا  هنانموم ؛ تزع  اب  دزیمایب 

ناونع هب  نآرق  رد  اذـل  تسا ؛ هداد  نز  هب  لاعتم  یادـخ  هک  تسا  یزایتما  نیا  تساھنز ؛ صوصخم  یگدـنرب ، تفاطل و  فیرظ  یهزیمآ  نیا  تساھنز ؛ لام  طـقف  فیرظ  بیکرت 

تنبا میرم   » و نوعرف » تارما  اوـنمآ  نیذـلل  ـالثم  برـض هللا  و  : » دـنزیم لاـثم  ار  نز  ود  درم - نز و  رـشب ؛ یهمھ  ناـمیا  یهنوـمن  ناـنز ، ناـمیا  یهنوـمن  هن  ناـمیا - یهنوـمن 

. دھدیم ناشن  ار  مالسا  قطنم  هک  تسا  یئاھهناشن  اھهراشا و  اھنیا  تسا . میرم  ترضح  مھ  یمود  تسا ، نوعرف  نز  یکی  نارمع ؛»

روشک  / ١٣٨٩/٠٢/١۵ رسارس  ناملعم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

روشک نیا  یهدنیآ  دناوتیم  دنتـسھ - روشک  رـسارس  رد  ناریبد  ناراگزومآ و  ناملعم و  یهعومجم  نیمھ  هک  فص - شخب  رد  هچ  یداتـس ، شخب  رد  هچ  شرورپ ، شزومآ و 

، بوخ میاهداد ؛ رکذت  شرورپ  شزومآ و  یروشک و  مرتحم  نالوئسم  هب  ار  نیا  اھراب  هک  تسا  یساسا  راک  کی  شرورپ  شزومآ و  یداینب  رییغت  هک  تسا  تسرد  دنزب . مقر  ار 

رب الاو ، فادـھا  ساـسا  رب  زاـین ، ساـسا  رب  یداـینب  رییغت  کـی  دـیاب  هک  تسا ، هتفرگ  ماـجنا  هنیمز  نیا  رد  یبوخ  تیلاـعف  هک  دیدینـش  مھ  مرتحم  ریزو  تاـنایب  رد  دـمحب هللا 

ار راک  نیا  منکیم ؛ دیکات  هنیمز  نیمھ  رد  مھ  هدنب  تسا ، حیحـص  دوخ  یاج  رد  نیا  دـیایب ؛ دوجو  هب  شرورپ  شزومآ و  رد  یناسنا ، تاناکما  روشک ، میظع  تاناکما  ساسا 

ظاحل زا  ملعم  نکیل  تسھ ؛ مھ  یراوشد  راـک  هک  دـینک ، لاـبند  تیاـھن  اـت  ار  راـک  نیا  یندـشن ، ماـمت  یهزیگنا  اـب  فعاـضم ، تمھ  قوش و  اـب  دـینکن ؛ فقوتم  دـینکن ، اـھر 

امـش یهمھ  هب  نم  یهیـصوت  دیایب . دوجو  هب  شرورپ  شزومآ و  رد  بولطم  تیعـضو  نآ  هکنیا  ات  دـنامب  فقوتم  دـناوتیمن  تیلوئـسم  ساسحا  ظاحل  زا  یـصخش ، یهزیگنا 

. دینکیم افیا  روشک  یهدنیآ  یارب  ار  یمیظع  شقن  هچ  دیراد  هک  دینادب  دینک ؛ رواب  دوخ  رد  ار  میظع  شقن  نیا  هک  تسا  نیا  روشک  رسارس  ناملعم  هب  زیزع ، ناملعم 

روشک  / ١٣٨٩/٠٢/١۵ رسارس  ناملعم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

« تیلوئسم ساسحا   » 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 51هاگياپ  هحفص 32 
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رگـشیامن هدنھدناشن و  گرزب ، درم  نآ  شنم  راتفر و  اتقیقح  مینک : ضرع  هیلع ) یلاعت  ناوضر هللا   ) یرھطم هللاتیآ  موحرم  نامراوگرزب  دیھـش  یهراب  رد  مھ  ار  هلمج  نیا 

؛ درکن یراددوخ  هصرع  نآ  رد  دورو  زا  ناشیا  دوب ، زاین  دروم  یمالـسا  رکفتم  کی  روضح  هک  یئاھهصرع  زا  یاهصرع  چـیھ  رد  دوب . تیلوئـسم  ساسحا  اب  لـماک و  ملعم  کـی 

ینوگانوگ یاھلاوس  هب  خساپ  یهنیمز  رد  یرکف . یاھهنیمز  رد  هچ  یسایس ، یاھهنیمز  رد  هچ  دوشن ؛ هصرع  نیا  دراو  هک  دریگب  ار  وا  یولج  تسناوتن  حلاصم  تاظحالم و 

یاوتحم نید و  قطنم  زا  یبنجا  بلاطم  هک  دوبن  ینید  یرکفنشور  نایعدـم  زا  یخرب  لثم  یرھطم  دیھـش  دوب ، هدرک  لوغـشم  دوخ  هب  ار  ام  یاـھناوج  نھذ  هرود  نآ  رد  هک 

زاین و لاوس و  اـب  بساـنتم  زور و  بساـنتم  یاھیدنبهتـسب  رد  ار  ینید  یقیقح  میھاـفم  لـباقم ، یهطقن  تسرد  هکلب  دـنک ؛ هضرع  ینید  بلاـق  ینید و  باـعل  اـب  ار  نید 

. درکیم هضرع  نیبطاخم  ماھفتسا 

یمالسا  / ١٣٨٩/٠٣/١٨ یاروش  سلجم  ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

- تسا یعیبـط  رما  کـی  بوخ ، هک  یـسایس - قئالـس  اـھیریگتھج و  اـھحانج و  فـالتخا  هب  هجوت  اـب  دـنکیم ، هاـگن  سلجم  تفاـب  سلجم و  بیکرت  هب  ناـسنا  هکیتـقو 

. تسا تسرد  مھ  نیمھ  دنیبیم . تیلوئسم  ساسحا  یاراد  نموم و  باداش ، یهعومجم  کی  ار  سلجم 

روشک  / ١۶/١٣٨٩/٠۶ رسارس  نانیرفآراک  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رد یراکیب  خرن  ای  میعناق ، اھزیچ  نیا  هب  ام  دینک  لایخ  هکنیا  هن  منکیم ؛ ضرع  مھ  امش  هب  متفگ ، مھ  اھنآ  هب  دنتشاد ، فیرشت  اجنیا  هک  اھهاگشناد  ناداتسا  هب  زوریرپ  نم 

. میرادرب دـیاب  ار  یدـعب  یاھمدـق  ام  تسا . لوا  یاھمدـق  اھراک  نیا  یهمھ  تسا ؛ لوا  مدـق  هتفرگ ، ماجنا  هک  یئاھراک  نیا  یهمھ  هن ، مینیبیمن ؛ میرادـن و  عـالطا  ار  روشک 

مینک ساسحا  تسا ، نکمم  مادقا ، میدیمھف  هک  ینآ  زا  دعب  تشادرب . مدق  دوشیم  مینادب  ام  هک  تسا  نیا  لوا  یهجرد  رد  مھم  تسیچ ؟ یدعب  مدـق  نتـشادرب  یارب  مھم 

. تسا یمیظع  یهفیظو  کی  تسا ؛ هفیظو  کی  مادقا  نیا  هک 

یربھر  / ٢۵/١٣٨٩/٠۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

. تسا مھم  تسا ؛ گنھرف  یهلئـسم  تسا ، دارفا  یهغدغد  دروم  و  هدش - حرطم  مھ  هسلج  رد  دـندومرف ، هک  روطنآ  تسھ - هشیمھ  هدـنب  نھذ  رد  هک  یمھم  یهلئـسم 

رواب دـقتعم و  مھف ، تشادرب ، کرد ، نآ  زا  تسا  تراـبع  گـنھرف  هیچ ؟ گـنھرف  تسا . رتمھم  یـسایس  لـئاسم  زا  تسا ، رتمھم  یداـصتقا  لـئاسم  زا  گـنھرف  یهلئـسم 

، دوب یریذپتیلوئـسم  گنھرف  هچنانچ  رگا  الثم  روشک  کی  رب  مکاح  گنھرف  دـنکیم . راداو  راک  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  یئاھنآ  یگدـنز ؛ رد  اھنآ  تاـیقلخ  تاـیحور و  اـھناسنا و 

تبسن نمشد ، هب  تبسن  هدنیآ ، هب  تبسن  ایاضق ، هب  تبسن  ثداوح ، هب  تبسن  ناسنا  هک  تسا  یتیلوئسمیب  تلاح  لباقم ، یهطقن  دنکیم . تیادھ  ار  مدرم  لمع  نیا 

. تسا گنھرف  تیوقت  نیا  مدرم ، تایحور  مدرم و  راکفا  هب  مدرم ، حاورا  هب  وا  ندرک  هیدھ  یریذپتیلوئسم و  قیرزت  یریذپتیلوئسم ، دنکن . تیلوئسم  ساسحا  تسود ، هب 

؛ مینکیم دـیلوت  هک  هچنآ  رد  ماکحتـسا  تعانق ، یهیحور  فرـصم ، یوگلا  حالـصا  فارـسا ، زا  زیھرپ  یعامتجا ، یراگزاس  یعامتجا ، نواعت  طابـضنا ، یراک ، نادـجو  یرگراثیا ،

نآرق هک  یزیچ  نآ  یمالـسا - داحتا  ماجـسنا و  یهیحور  بالقنا ، ماما و  یاھهشیدنا  نتـشاد  هگن  هدنز  یراکتسرد ، درک . تیوقت  مدرم  رد  دـیاب  ار  اھنیا  تسا . گنھرف  اھنیا 

ماجـسنا داحتا و  تلاح  نانھیممھ ، اب  ناملـسم ، ناردارب  اب  دـنکیم - رما  دـنکیم و  لمح  وا  هب  ار  ام  مھ  بالقنا  دـنکیم ، رما  وا  هب  مھ  ام  تارکفت  دـنکیم ، رما  وا  هب  ار  اـم  مھ 

گنھرف هتبلا  مھ  اھنآ  زا  یکی  تسا . گنھرف  اھنیا  تسا . روج  نیمھ  مھ  یمالسا  تما  یهرتسگ  ضرع  رد  هک  نتـشاد ، رگیدکی  هب  تبـسن  تبثم  لباقتم  بصعت  نتـشاد ،

. تسا یتسیزهداس  گنھرف  فافع و 

یگدنزاس  / ٣١/١٣٨٩/٠۶ جیسب  نارگداھج  رادید  رد  تانایب 

ساسحا نیا  دـیھاوخب . ددـم  لاعتم  یادـخ  زا  دـینک ؛ رتیوق  زورهبزور  ادـخ  اب  ار  ناتـشیالآیب  کاپ و  یاھلد  طابترا  ناتطابترا ، دـینادب ؛ ردـق  ار  هار  نیا  دـینادب ؛ ردـق  ار  ناتدوخ 

رثا دوخ  طیحم  رد  دنکیم ، ینارون  لعتشم و  ار  دوخ  فارطا  هک  یلعتشم  یهطقن  لثم  دینک و  رتشیب  زورهبزور  ار  تیلوئـسم  ساسحا  نیا  تسھ ، امـش  رد  هک  یتیلوئـسم 

یرتشیب شرتسگ  لاعتم  یادخ  فطل  زورهبزور  دـیراذگب . ریثات  نایفارطا  یور  هعماج ، طیحم  رد  سرد ، طیحم  رد  راک ، طیحم  رد  هداوناخ ، طیحم  رد  دـیتسھ : اج  رھ  دـیراذگب .

انحاورا  ) هللاهیقب ترـضح  یاعد  لومـشم  ناتهمھ  میراودیما  تشاد . دھاوخن  رب  یلاعت  هللااشنا  زیزع ، تلم  امـش  رـس  زا  ار  شفطل  تسد  لاعتم  یادخ  درک و  دھاوخ  ادـیپ 

. درادب ظوفحم  ار  نازیزع  امش  یهمھ  هللااشنا  ادخ  دیشاب . هادف )

مق  / ١٣٨٩/٠٧/٢٩ هیملع  هزوح  دیتاسا  الضف و  بالط و  رادید  رد  تانایب 

رگا هنع .» منیمل  مان  نم  و  « ؛ دنامب تکاس  فرطیب و  مھ  نید  نمشد  تیناحور و  نمشد  هک  دوشیمن  بجوم  یساسا ، یـشلاچ  لئاسم  رد  تیناحور  ندنام  فرطیب  اب 

رب هک  ار  یگرزب  راـک  دـھدن ، زورب  ار  دوخ  تیفرظ  دوشن ، نادـیم  دراو  دـنکن ، تیلوئـسم  ساـسحا  دـیآیم ، شیپ  وا  یارب  هک  یاهنامـصخ  ثداوـح  لـباقم  رد  هعیـش  تیناـحور 

تقو رھ  دـندمآ ؛ ولج  دـندرک ، فعـض  ساسحا  ام  رد  اـھنآ  تقو  رھ  سکعب ، دـنک ؛ فقوتم  ار  دوخ  ینمـشد  نمـشد ، هک  دوشیمن  بجوم  نیا  دـھدن ، ماـجنا  تسوا ، یهدـھع 

شیپ اھتدم  زا  ار  یناھج  رابکتسا  یناھج و  ملظ  اب  یهھجاوم  یارب  هعیـش  رکف  میظع  تیفرظ  اھیبرغ  دندمآ . شیپ  دندوزفا و  ناشدوخ  تیلاعف  هب  دندرک ، لاعفنا  ساسحا 

نویناحور و املع و  یفرطیب  توکس و  دنھدیم . همادا  دوخ  یورـشیپ  هب  دوخ ، زواجت  هب  اھنآ  دنتـسین ؛ وشبتکاس  اھنآ  اذل  وکابنت ؛ یایاضق  زا  قارع ، یایاضق  زا  دناهدیمھف ؛

رد یناھج ، ثداوح  لابق  رد  هیملع  یاھهزوح  ندنامن  فرطیب  هیملع ، یاھهزوح  تکرح  نیاربانب  دنک . فقوتم  ار  نمشد  ینمـشد  دناوتیمن  هجو  چیھ  هب  هیملع  یاھهزوح 

. دش لفاغ  نآ  زا  دوشیمن  هک  تسا  یترورض  کی  یللملانیب  یلم و  یشلاچ  لئاسم  لابق 

نایوجشناد  / ١٣٨٩/٠٨/١٢ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

راتشک زور  نابآ  هدزیس  دندش . هتشک  دندمآ و  نادیم  یوت  اھرشق  نیرتشیالآیب  نیرتکاپ و  ناونع  هب  ام  یناتسریبد  نازومآشناد  ام ، یاھناوجون  ام ، یاھناوج  لاس ۵٧  رد 

رودزم نادالج  دـنداد ، ساکعنا  اضف  رد  ار  ماما  لبق  لاس  هدراھچ  داـیرف  دـندمآ و  نادـیم  یوت  اـھناوج  اـھناوجون و  نیا  یتقو  نارھت . یاـھنابایخ  نیمھ  یوت  تسا  نازومآشناد 

هب طقف  هن  تسا ؛ یمھم  بلطم  مھ  نیا  درک . نیگنر  ار  نآ  تخیر و  نارھت  یاـھنابایخ  تلافـسا  یور  اـھنیا  نوخ  دـندوشگ ، شتآ  اـھنیا  یور  دـنتفرگ ؛ ماـقتنا  اـھنیا  زا  اـکیرمآ 

، درک زاغآ  لاس ۴٢ و ۴٣  رد  ماما  هک  یمیظع  تکرح  هک  رتمھم  یهتکن  نیا  رطاخ  هب  هکلب  تسا -  مھم  نیا  هتبلا  دندیسر -  تداھـش  هب  ناوجون  ناوج و  یدادعت  هکنیا  رطاخ 

لباقم رد  دـننکیم و  دـھعت  ساسحا  دـننکیم ، تیلوئـسم  ساسحا  دروآیم ، نادـیم  یوت  ار  زومآشناد  یهزیکاپ  ناوج  هدـع  کی  هک  تسا  طاـشناب  توارطاـب و  هدـنز و  ردـقنآ 

. تسا ریظنمک  یزیچ  روجنیا  ایند  رد  دنتسیایم . توغاط  رابج و  هاگتسد  یهزینرس 

نیرتمدقـشیپ وزج  رگید ، یاـھاج  رد  جیـسب و  راـنک  رد  رگید ، یاھرـشق  راـنک  رد  نایوجـشناد ، راـنک  رد  اـم  یناتـسریبد  نازومآشناد  مھ  زورما  تسا . روـجنیمھ  مھ  زورما 

دیریگب سامت  ادھش  یاھهداوناخ  اب  رگا  امش  دندشیم . بوسحم  اھمدقمطخ  ناورشیپ و  وزج  نازومآشناد  زاب  مھ  سدقم  عافد  نارود  رد  دنتسھ . ام  یعامتجا  یاھهورگ 

ینعی هچ ؟ ینعی  نیا  هلاس . هدراھچ  هلاس ، هدـفھ  هلاس ، هدزناش  دـنیوگیم  دوب ، هلاـس  دـنچ  ناـتناوج  دیـسرپب  اـھنآ  زا  و  منیبیم -  مراد و  ساـمت  اـھنیا  زا  یلیخ  اـب  نم  - 

یهنیـس دـیآیم ، نادـیم  طسو  تلم  نیا  زومآشناد  ناوج  هک  هدیـسر  اجنیا  هب  تریـصب  ینیبنشور و  زا  یـشان  تیلوئـسم  ساسحا  یبـالقنا ، یهیحور  دـھعت ، ساـسحا 

گرزب یهثداح  مھ  نیا  دشخبب . ققحت  هعماج  رد  ار  یمالسا  یھلا و  یاھفدھ  گرزب و  یاھنامرآ  هکنیا  یارب  درذگیم ، شایناوج  یاھوزرآ  یهمھ  زا  دنکیم ، رپس  ار  شدوخ 

. تساھنیا دامن  نابآ  هدزیس  دراد . رارق  نابآ  هدزیس  یهملک  رس  تشپ  هک  یرگید  میظع  رایسب  موھفم  داتفا ؛ قافتا  لاس ۵٧  رد  هک  دوب  یرگید 

جح  / ١٣٨٩/٠٨/٢۴ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

« تیلوئسم ساسحا   » 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 51هاگياپ  هحفص 33 
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چیھ رابکتسا و  ینمیرھا  تردق  لاگنچ  زا  اھتلم  تاجن  زا  رترب  یفورعم  چیھ  تسادخ . هب  خسار  نامیا  یدب و  زا  نتشادزاب  یکین و  هب  نداد  نامرف  مھ ، نآ  گرزب  یهفیظو 

ناتـسناغفا و یاھتلم  اب  یھارمھ  یدردمھ و  هزغ ، ناگدـنوش  هرـصاحم  نیطـسلف و  تلم  هب  کمک  زورما  تسین . ناربکتـسم  هب  تمدـخ  یگتـسباو و  زا  رتتشز  یرکنم 

یاھنابز هدولآ و  یاـھتسد  اـب  هزراـبم  ناناملـسم و  داـحتا  زا  یرادـساپ  یتسینویھـص ، میژر  اـکیرمآ و  یدـعت  ربارب  رد  تمواـقم  تدـھاجم و  ریمـشک ، قارع و  ناتـسکاپ و 

هک تسا  یگرزب  فیاظو  یمالـسا ، راطقا  یهمھ  رد  ناملـسم  ناناوج  نایم  رد  تیلوئـسم  دـھعت و  ساسحا  یرادـیب و  ندرتسگ  دـننزیم و  هبرـض  داحتا  نیا  هب  هک  یرودزم 

. تسا تما  صاوخ  هجوتم 

یربھر  / ١٣٨٩/١٢/١٩ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

اھنآ دندرک . یثنخ  دنتشاد ، نانمشد  هک  ار  یاهنامصخ  راظتنا  سالجا ، نیا  رد  هکنیا  یارب  یناجنـسفر ، یمـشاھ  یاقآ  بانج  زا  صوصخب  مینکیم ؛ رکـشت  نایاقآ  یهمھ  زا 

رد یفنم  تباقر  هب  دوشب  لیدـبت  تمدـخ ، رد  یهقباسم  دـیایب و  رد  یدام  یایند  فراعتم  یاھتباقر  تروص  هب  اھتباقر  دـتفیب ؛ فالتخا  تما  ناـگربخ  نیب  هک  دنتـشاد  راـظتنا 

ناشیا رد  هک  یتیلوئـسم  ساسحا  لقع و  یهقباس  هب  هجوت  اب  دوب ؛ نیمھ  مھ  راظتنا  یمـشاھ  یاقآ  باـنج  زا  بخ ، دـشن . هللادـمحب  نیا  هک  اـھهاگیاج ؛ زکارم و  فرـصت 

ملاع رد  مھ  دنتـسھ ؛ یزراـب  هتـسجرب و  تیـصخش  یودـھم  یاـقآ  باـنج  دوب . یقحب  اـجب و  باـختنا  ناـیاقآ ! دـیدرک  مھ  باـختنا  هک  هچنآ  و  میدرک . هدـھاشم  اـم  هشیمھ 

نایاقآ و صالخا  تکرب  هب  هللااشنا  داتفا ، قافتا  هچنآ  زورما . ات  بالقنا  لوا  زا  هاگـشناد ، هزوح و  لئاسم  رد  روشک ، یراج  لئاسم  رد  مھ  تسایـس ، ملاع  رد  مھ  تیناحور ،

. تسا نیمھ  مھ  راظتنا  دوب ؛ دھاوخ  نیملسم  مالسا و  ریخ  هب  دنکیم ، هدھاشم  اھراتفگ  اھراتفر و  رد  ناسنا  هک  یریبدت  لقع و  اھامش و  صالخا 

١٣٩٠/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمود  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

 - هبلط رفن  تسیب  رفن ، هدزناپ  رفن ، هد  زور ، نآ  ماما  دجـسم  رد  دـیاش  تسا ، فاکتعا  فورعم  یاـھزور  هک  بجر  یهمین  ماـیا  مق ، یهیملع  یهزوح  رد  اـم ، یناوج  نارود  رد 

نارتخد وجـشناد -  ناناوج  زا  رفن  نارازھ  روشک ، یاھهاگـشناد  رد  زورما  دندوبن . دلب  دوبن ، لومعم  راک  نیا  دندرکیم ؛ فاکتعا  دشاب -  مق  هک  هیملع ، یهزوح  زکرم  رد  مھ  نآ 

یاج هک  گرزب  عماجم  گرزب و  دجاسم  دننکیم ؛ رارقرب  طابترا  دوخ  یادخ  اب  دـننکیم ، تولخ  دـننکیم ، تدابع  زور  هس  دـننکیم ، فاکتعا  اھهاگـشناد  دـجاسم  رد  نارـسپ -  و 

زا ار  اـم  دـیابن  هجو  چـیھ  هب  تیونعم  نیا  تیلوئـسم . ساـسحا  اـب  تسا  لاورمھ  هارمھ و  اـم  تیونعم  اـما  تسا ، تیونعم  لـھا  اـم  روشک  تسا . تیونعم  اـھنیا  دراد . دوخ 

هعماج دننکیم  یعـس  یرادنید ، ندرک  ناونع  اب  یرادنید و  هب  یهیکت  اب  هک  یناسک  نآ  تسا . یبالقنا  تکرح  هب  کمک  هکلب  دنک ، ادـج  نامدوخ  یبالقنا  میظع  تیلوئـسم 

نیا دنفارحنا ؛ راچد  دـنوریم ، اطخ  هار  دـننکیم ، هابتـشا  دـنراد ، هگن  رود  روشک  یاھهصرع  رد  روضح  زا  ار  ناناوج  دـننک ، یئادزتسایـس  ار  ناناوج  دـننک ، یئادزتسایـس  ار 

. تسا رگیدمھ  اب  داعبا 

هیئاضق  / ٠۶/١٣٩٠/٠۴ هوق  نالوئسم  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

ادـیپ یدـب  تداع  ندرک . کیکـشت  دـننک  انب  هننقم -  یهوق  ای  هیرجم  یهوق  هچ  هوق ، نیا  هچ  هوق -  هیلع  یدارفا  هک  تسا  نیا  تسا ، مدرم  دامتعا  تلاـح  دـض  هک  یزیچ  کـی 

دوخ رتشیب  تسا ، ریگارف  تسا ، ریگهمھ  تسا ، رثکتم  یعمج  طابترا  لئاسو  نوچ  اھالاح  بخ ، اما  تسا ؛ هدوب  هشیمھ  اھنیا  تسین ، مھ  دیدج  نیا  هتبلا  تسا -  هدـش 

کی تسا . تسار  اـھنیا  موـلعم  اـجک  زا  هک  دـیوگیم  دـیآیم  رفن  کـی  دـھدیم ، شرازگ  هیئاـضق  یهوـق  تساھـشرازگ . رد  ندرک  کیکـشت  دـب ، تداـع  نـیا  دـھدیم -  ناـشن  ار 

هیضق نیمھ  نیع  دنکیم . داجیا  کیکـشت  دشاب . تسرد  اھرامآ  نیا  مولعم  اجک  زا  اقآ  دیوگیم  دوشیم و  ادیپ  یکی  دھدیم ، شرازگ  هیرجم  یهوق  دروآیم . دوجو  هب  یاهھبش 

طلغ نیا  دـنک ؛ هل  اپ  ریز  ناسنا  ار  همھ  درومیب ، یهھبـش  اقلا  اجیب و  تلق  نا  کی  اب  ار  لاعف  یناسنا  یهعومجم  کـی  تاـمحز  دوشیمن  تسھ . مھ  هننقم  یهوق  دروم  رد 

هجوتم دننکیم ، تیلوئسم  ساسحا  هک  یئاھهناسر  دنـشاب . هجوتم  نالوئـسم  اما  تفرگ ؛ دوشیمن  دنرادن ، ار  دوخ  ندز  فرح  رایتخا  هک  یناسک  فرح  یولج  هتبلا  تسا .

رد مھ  تسھ ، فرح  نیا  هیرجم  یهوق  رد  مھ  تسھ ، فرح  نیا  هیئاضق  یهوق  رد  مھ  دنربن . لاوس  ریز  ار  ماظن  یهتسجرب  نالوئسم  یمسر  یاھشرازگ  لیلدیب  دنـشاب ؛

دروم رد  دـننکیم ، هشدـخ  هیرجم  یهوـق  یاـھرامآ  دروـم  رد  ماـیا  نیا  دـنیبیم  ناـسنا  دـنکیم . عیاـض  ار  تاـمحز  اـھتیلاعف ، ندرب  لاوـس  ریز  تسھ . فرح  نیا  هننقم  یهوـق 

نیب زا  ار  مدرم  دامتعا  نیا ، دـننکیم ؛ هھبـش  اقلا  سلجم  هننقم و  یهوق  بوخ  یاـھتیلاعف  تبثم و  یاھمادـقا  دروم  رد  دـننکیم ، هشدـخ  هیئاـضق  یهوق  یاـھرامآ  تاراـھظا و 

. مینک لوبق  هب  یقلت  دیاب  مینک . لوبق  هب  یقلت  ار  اھشرازگ  اما  مینک ، هاگن  هنارایشوھ  دیاب  تساھشرازگ ، نیا  بطاخم  هدنونش و  عمتسم و  هک  یسک  ناونع  هب  ام  دربیم .

زا ماظن ، یاھهاگتسد  زا  ار  مدرم  دامتعا  نیا ، درک ؛ هھبش  داد و  میمعت  دیابن  ار  نیا  دوش ؛ هداد  مھ  یھابتـشا  رامآ  طلغ ، رامآ  غورد ، رامآ  کی  تسا  نکمم  یدراوم  رد  هتبلا 

. تسا مھم  یلیخ  مھ  دامتعا  نیا  نیاربانب ، دنشاب . هتشاد  هجوت  هتکن  نیا  هب  نیلوئسم  دنکیم . عیاض  دنکیم ، بلس  ماظن  یاھهندب 

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

یاهزات لکش  یاهیضق  رھ  رد  ام  تیلوئسم  ساسحا  تقو  نآ  مینک ، هاگن  دندرک ، میسقت  ار  فئاظو  هک  یرمتسم  یهھبج  کی  مشچ  هب  نمـشد  یهعومجم  هب  هچنانچ  رگا 

ناشن یلمعمک  ینعی  دـندمآ ؛ هاتوک  هیـضق  نیا  رد  یئوجـشناد  یاھلکـشت  یاـھهچب  هک  تسا  نیا  ماهدـیقع  نم  اـھرورت ، نیا  یهیـضق  نیمھ  رد  ـالاح  دریگیم . شدوخ  هب 

ام یاھلکـشت  میدیدن  یتح  ام  دیدرکیم . سکعنم  تسھ ، هک  روج  نامھ  تسا -  گرزب  شدوخ  نوچ  دـینک -  گرزب  هکنیا  هن  هتبلا  دـیدرکیم . گرزب  ار  هیـضق  نیا  دـیاب  دـنداد .

. تسین یکچوک  راک  نیا  دوش ؛ شومارف  دیابن  الصا  عوضوم  نیا  هن ، دنراد . هگن  ار  اھنیا  نامدای  دننک ، شخپ  دننک ، رشتنم  دننک ، پاچ  مھ  ار  ادھش  نیا  رتسوپ 

هاشنامرک  / ١٣٩٠/٠٧/٢١ نارگراثیا  ادھش و  یاھهداوناخ  عمج  رد  تانایب 

رد هک  تسا  نیا  تلع  تسا . نازابناج  نارگراثیا و  نادیھش و  مظعم  یهداوناخ  اب  رادید  اھرادید ، نیرتتمظعاب  نیرتمھم و  زا  یکی  فلتخم ، یاھرھش  هب  رفـس  رد  نم  یارب 

ام دنک . ادیپ  تسد  تمظع  تزع و  هب  تسناوت  دھاوخن  یاهدننکنییعت  مھم و  یهطقن  نینچ  کی  ندوب  اراد  نودب  یاهعماج  چـیھ  هک  تسا  هتفھن  یتمظع  راثیا ، یهلئـسم 

هعماج رد  راثیا  تکرح  لمع و  دوخ  هک  یلاح  رد  مینکیم ؛ هدھاشم  مینیبیم و  ار  یدودـحم  بناوج  الومعم  نازابناج  نارگراثیا و  تدـھاجم  نادیھـش و  تداھـش  یهیـضق  رد 

یـسانشتصرف و تاھج ، نیا  زا  یکی  تسا . یـسررب  روخرد  اھنیا  زا  مادـک  رھ  هک  دراد  یفلتخم  تاھج  دراد ؛ یددـعتم  یناعم  دوشیم ، یزاـبناج  اـی  تداھـش  هب  رجنم  هک 

نیا دننک ؛ لمع  هن  دـنھدب و  صیخـشت  هن  ار  تیلوئـسم  نیا  زاین ، یهظحل  رد  اما  دـشاب ، یناسک  رد  تیلوئـسم  ساسحا  تسا  نکمم  تساھهظحل . زاین  هب  یئوگخـساپ 

ار روـشک  زاـین  هک  یراکادـف  نموـم و  تریغاـب و  عاجـش و  ناـناوج  دریگیم . ماـجنا  دـتفایم و  قاـفتا  زاـین  یهظحل  رد  تسرد  هـک  یمادـقا  تـکرح و  نآ  اـب  دراد  تواـفت  یلیخ 

دعب کی  نیا  دنتفگ . خساپ  نآ  هب  دندیمھف و  دوخ  نامز  رد  ار  زاین  هک  دنراد  ار  هتسجرب  زایتما  نیا  اھنیا  دنتفاتش ، رطخ  لابقتـسا  هب  دنتفر و  رطخ  غارـس  هب  دندرک و  ساسحا 

. تسا سرد  ام  یارب  نیا  تسا ، یمھم  رایسب 

برغنالیگ  / ١٣٩٠/٠٧/٢٣ مدرم  عامتجا  رد  تانایب 

کی امـش  رھـش  رد  هک  نیا  هوکـشاب . نارود  سدـقم و  عافد  نارود  نآ  تارطاخ  ظفح  زا  تسا  ترابع  دراد ، دایز  ریثاـت  یلم  تیوھ  زرم  نیمھ  ظـفح  رد  هک  یئاـھزیچ  زا  یکی 

هک نیا  دینک . ظفح  ناتدوخ  یارب  دیراد و  هگن  ار  نیا  دشکب ، نوخ  کاخ و  هب  ار  مجاھم  یورین  دنک و  ریسا  ار  نمشد  زابرس  دناوتیم  عافد  ماقم  رد  عاجـش  ناملـسم و  یوناب 

نارود تارطاخ  ظفح  برغنالیگ  یارب  هتبلا  دینک . ظفح  دیراد و  هگن  ناتدوخ  یارب  ار  نیا  دتسیاب ، نمـشد  مجاھت  لباقم  رد  طئارـش  نیرتتخـس  رد  تسا  هتـسناوت  رھـش  نیا 

روضح یزرابم  عفادم و  نانز  نادرم و  مھ  قطانم  نآ  رد  تسا . مزال  برغ  دابآمالسا  مدرم  یارب  نیریش ، رـصق  مدرم  یارب  تارطاخ ، نیا  ظفح  انیع  تسا ؛ مزال  سدقم  عافد 

، گرزب نادنمشناد  گرزب ، نادرم  نآ ، یارب  هک  دراد  تیمھا  ردقنآ  ناریا  تلم  یمالسا  تیوھ  ظفح  نیا  دنداتسیا . نمشد  لباقم  رد  دوجو  یهمھ  اب  دندرک و  شالت  دنتشاد ،

. دننک تیلوئسم  ساسحا  دیاب  هتسجرب  یاھتیصخش  گرزب ، نادھاجم 

« تیلوئسم ساسحا   » 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 51هاگياپ  هحفص 34 
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هاشنامرک  / ١٣٩٠/٠٧/٢٨ ناتسا  یئارجا  نیلوئسم  رادید  رد  تانایب 

نیا ام  یلبق  یاھرادـید  رد  هک  دراد  یتیـصوصخ  دریگیم ، ماـجنا  یمیمـص  عمج  نیا  رد  ناتـسا و  رـسارس  زا  فلتخم  حوطـس  یئارجا  ناریدـم  نالوئـسم و  اـب  هک  رادـید  نیا 

ریقح نیا  هب  تبسن  رفـس  نیا  رد  هک  یفطل  راھظا  اب  هتـشذگ ، یاھلاس  لوط  رد  ناشدوخ  یاھتدھاجم  اب  هاشنامرک  زیزع  مدرم  هک  تسا  نیا  نآ  و  درادن ؛ دوجو  تیـصوصخ 

یاھـشخب رد  هک  ینالوئـسم  نآ  تسا . ینیگنـس  تیلوئـسم  مدرم ، نیا  لابق  رد  نالوئـسم  تیلوئـسم  هک  دـنداد  ناـشن  بـالقنا ، هب  تبـسن  یراداـفو  اـب  و  دـنداد ، ماـجنا 

اجنیا هک  امـش  نم و  کیاکی  عمج ، نیا  رد  اذـل  دـنوشیم . بوسحم  دـیراد ، روضح  اجنیا  هک  یعمج  نیمھ  رد  اتدـمع  تسھ ، ناشـشود  رب  دـھعت  نیگنـس  راـب  نیا  فلتخم ،

راـب نیارباـنب  مینک . اـفیا  هجو  نیرتـھب  هب  ار  ناـمدوخ  شقن  مادـک  رھ  مینک و  تیلوئـسم  ساـسحا  راداـفو  رازگتمدـخ و  زیزع و  مدرم  نیا  هـب  تبـسن  یتسیاـب  میاهتـسشن ،

. تسا زیزع  نارھاوخ  ناردارب و  امش  شود  رب  نیگنس ،

یمالسا  / ١٣٩١/٠٣/٠٧ یاروش  سلجم  یهرود  نیمھن  راک  هب  زاغآ  تبسانم  هب  مایپ 

تیلوئسم هب  اھنت  دناهدروآ ، تسد  هب  مدرم  یار  اب  هک  یریطخ  هاگیاج  رد  هک  تسا  نآ  مرتحم  ناگدنیامن  هب  بناجنیا  یهیـصوت  نیرتیلـصا  مھن ، سلجم  یهعیلط  رد  نونکا 

یهفیظو نیرتمھم  هک  یراذگنوناق  رد  ار  یلحم  یفئاط و  یھورگ و  یصخش و  یاھضغب  بح و  اھهزیگنا و  دنشیدنیب و  تلم  زا  یگدنیامن  نیگنـس  یهفیظو  یادا  یھلا و 

، همھ نیا  ردص  رد  دنھدن . تلاخد  دھدیم ، رارق  ریثات  تحت  ار  روشک  یاضف  هک  ییاھیریگعضوم  رد  هتبلا  نوناق و  یارجا  رب  تراظن  رد  زین  تسا و  یمالسا  یاروش  سلجم 

هب دیاب  نیناوق  یهمھ  تلادع ، تفرـشیپ و  یهھد  رد  دشاب . یلم  عفانم  یهدننکنیمات  یمومع و  یاھزاین  هب  فوطعم  فافـش ، دمآزور ، دمآراک ، دیاب  نوناق  دراد . رارق  نوناق 

یھاـگیاج دوش و  اـصحا  دـیاب  روشک  یاـھتیولوا  دـشاب . هتـشاد  رترواـنھپ  رتینـالوط و  هچرھ  یاهرتسگ  تدـمدنلب ، هاـگن  اـب  دـنک و  کـمک  یمومع  صخاـش  ود  نیا  ققحت 

. دبایب یراذگنوناق  هب  مامتھا  رد  ار  هتسیاش 

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

یاـضتقا هب  مھ  امـش  یهمھ  مراد ؛ جاـیتحا  هتکن  نیا  هب  هجوت  هب  امـش  زا  رتـشیب  هدـنب  مینک -  هجوـت  نآ  هب  دـیاب  اـم  یهمھ  هک  دراد  دوـجو  اـجنیا  رد  یـساسا  یهتکن  کـی 

هداشگ اھھار  یهمھ  دـش ، دـھاوخ  لح  تالکـشم  یهمھ  دـش ، رگا  نیا  تسادـخ . یارب  لـمع  تین و  صـالخا  تسا ؛ فیلکت  ساـسحا  نآ ، و  دـیراد -  جاـیتحا  تیلوئـسم ،

، دـش رگا  نیا  دـندرک -  توالت  نالا  هک  یتایآ  نیمھ  ( - ١ « ) اناقرف مکل  لعجی  اوقتت هللا  نا  « ؛ دش دھاوخ  لاح  لماش  یھلا  کمک  یھلا و  تمحر  دـش ، رگا  نیا  دـش ؛ دـھاوخ 

لح ار  تالکـشم  یهمھ  تسا -  صلاخ  تین  نیا  زا  یـشان  هک  ادـخ -  اب  طابترا  ادـخ ، هب  لکوت  تفر . دـھاوخ  نیب  زا  نمـشد  طلـست  نمـشد و  لـباقم  رد  مازھنا  طـلغ  مھوت 

زوریپ بالقنا  نیا  اعطق  تشادـن ، ار  صالخا  نیا  ار ، لکوت  نیا  دوب -  هملکلاینعم  مامت  هب  ربھر  اتقیقح  هک  ام -  راوگرزب  ماـما  رگا  دـش . زوریپ  روج  نیمھ  مھ  بـالقنا  دـنکیم .

عافد نارود  رد  تفریمن . شیپ  راک  دنتشادیمن ، ار  ادخ  یارب  راک  نیا  ار ، صالخا  نیا  نادیم ، طسو  دندناشک  ار  مدرم  هک  یناگبخن  نادیم ، یوت  دندمآ  هک  یمدرم  رگا  دشیمن .

هچ دوب و  هنوگچ  دوب و  هچ  هک  دننادیم  کیدزن  زا  دـندوب ، هک  یئاھنآ  بخ ، دـیدوب ؛ سدـقم  عافد  نارود  رد  اھامـش  زا  یدایز  یهدـع  هک  دـندومرف  دوب . روج  نیمھ  مھ  سدـقم 

. میشاب یھلا  یاضر  بسک  لابند  میشاب ، فیلکت  لابند  تسا : نیا  یلصا  زار  دوب . ربخ 

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

یاـضتقا هب  مھ  امـش  یهمھ  مراد ؛ جاـیتحا  هتکن  نیا  هب  هجوت  هب  امـش  زا  رتـشیب  هدـنب  مینک -  هجوـت  نآ  هب  دـیاب  اـم  یهمھ  هک  دراد  دوـجو  اـجنیا  رد  یـساسا  یهتکن  کـی 

هداشگ اھھار  یهمھ  دـش ، دـھاوخ  لح  تالکـشم  یهمھ  دـش ، رگا  نیا  تسادـخ . یارب  لـمع  تین و  صـالخا  تسا ؛ فیلکت  ساـسحا  نآ ، و  دـیراد -  جاـیتحا  تیلوئـسم ،

مھوت دش ، رگا  نیا  دندرک -  توالت  نالا  هک  یتایآ  نیمھ  اناقرف - » مکل  لعجی  اوقتت هللا  نا  « ؛ دش دھاوخ  لاح  لماش  یھلا  کمک  یھلا و  تمحر  دش ، رگا  نیا  دـش ؛ دـھاوخ 

. دنکیم لح  ار  تالکشم  یهمھ  تسا -  صلاخ  تین  نیا  زا  یشان  هک  ادخ -  اب  طابترا  ادخ ، هب  لکوت  تفر . دھاوخ  نیب  زا  نمشد  طلست  نمشد و  لباقم  رد  مازھنا  طلغ 

زامن  / ١۵/١٣٩١/٠۶ یرسارس  سالجا  نیمکی  تسیب و  هب  مایپ 

هژیوهب مدرم  ناـیم  رد  زورهبزور  بولطم ، تیفیک  اـب  زاـمن ، هک  دوش  ارجا  یحارط و  یاهنوگ  هب  دـیاب  همھ  هریغ ، یـشزومآ و  یاـھیزیرهمانرب  یرنھ و  یگنھرف و  یاـھشالت 

امیسوادص و یشزومآ و  یگنھرف و  روما  ددعتم  یاھهاگتـسد  کشیب  دندرگ . دنمهرھب  ینـشور  یکاپ و  یهمـشچ  نیا  زا  یتسارهب  همھ  دریگ و  قنور  ناناوجون  ناناوج و 

. دننک تیلوئسم  ساسحا  دیاب  نارگید  زا  شیب  دجاسم ، یهرادا  ناراکردناتسد 

ناوج  / ١٣٩١/٠٧/١٢ ناگبخن  یلم  شیامھ  نیمشش  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

نایب زیزع  یاھناوج  نیا  هک  یتارظن  هک  تسا  نیا  مراظتنا  نم  ناگبخن -  داـینب  مرتحم  سیئر  مرتحم و  یارزو  زا  رفن  دـنچ  دـنراد -  روضح  سلجم  رد  مرتحم  نیلوئـسم  بخ ،

و دنک . نشور  ار  اضف  هک  ریگارف  یاهلعش  گرزب و  رون  کی  هب  دوش  یھتنم  دناوتیم  هک  یئاھهقرج  اسب  یا  دوش . یسررب  دوش ، راک  اھنیا  یور  دریگب ، رارق  هجوت  دروم  دندرک ،

تـشاددای ار  بلاطم  سوئر  نم  دـنتفگ و  ناتـسود  هک  یبلاطم  نیا  یهمھ  رد  تسا . مھم  یلیخ  مھ  نیا  هدـش ؛ رداـص  قداـص  یاـھلد  زا  تارظن  نیا  هک  نیا  هب  دوش  هجوت 

دیما اب  دنکیم و  تیلوئسم  ساسحا  هک  ناوج ، لد  ناوج و  نھذ  رد  دوجوم  نیریش  ساسحا  افـص و  قدص و  زا  یهتـساخرب  دنکیم : هدھاشم  ار  هتکن  نیمھ  ناسنا  مدرک ،

یاـضف اـضف ، دـننزیم ، فرح  هیحور  نآ  اـب  طاـشن و  نآ  اـب  دـیما و  نآ  اـب  اـھناوج  یتـقو  دـنکیم . نیریـش  ار  اـضف  الـصا  هک  تسا  یئاـھزیچ  نآ  زا  نیا  دـنزیم . فرح  طاـشن  اـب  و 

. دیسرن مرظن  هب  یماخ  یاھداھنشیپ  دندرک ، نایب  ناتسود  هچنآ  ینعی  تسھ ؛ مھ  هدیجنس  بلاطم ، نیا  هتبلا  تسا . روجنیا  ابلاغ  اھداھنشیپ  نیا  دوشیم ؛ یطاشنرپ 

درونجب  / ١٣٩١/٠٧/١٩ مدرم  عامتجا  رد  تانایب 

هب دـیاب  همھ  میراد ؛ هفیظو  نالوئـسم  اـم  مھ  دـنراد ، هفیظو  مدرم  مـھ  دـش . دـھاوخ  فرطرب  تالکـشم  نالوئـسم ، ریبدـت  مدرم و  یرایـشھ  اـب  یھلا و  یهوـق  لوـح و  هـب 

اھنابایخ رد  دـندمآ  یرازاب  مان  هب  یاهدـع  کی  نارھت  رد  دـینیبب  دراد . شقن  مدرم  یرایـشھ  تفر . دـھاوخ  شیپ  اھراک  میدرک ، لمع  هفیظو  هب  یتقو  مینک . لـمع  ناـمفئاظو 

یرایـشھ رگا  تسا . یتسرد  راک  نیا  دنتـسین . ام  زا  اھنیا  دنیوگیم ، غورد  اھنیا  هک  دندرک  نالعا  دنداد ، هیمالعا  یـسانشعقوم  اب  مرتحم  یاھیرازاب  اروف  دـننک ، شاشتغا 

نیمھ مھ  یهنتف ٨٨  رد  نم  فرح  دنداد . ماجنا  هک  دوب  یشزرااب  راک  راک ، نیا  تسا . شزرااب  نیا  دیایب ، ناشغارس  هب  تقوب  اھنآ  یسانشعقوم  مدرم و  فلتخم  یاھرشق 

هب ار  راک  دنتفرگ ، حالـس  دندرک ؛ هدافتـسا  تصرف  نیا  زا  مھ  هدع  کی  دندرک ، تفلاخم  راھظا  دندمآ  یاهدع  کی  تمظع ، نآ  هب  تاباختنا  زا  دـعب  زور  دـنچ  یهنتف ٨٨ ، رد  دوب .

، دـندادیم هیمالعا  تقو  نامھ  دـیاب  تفرگیم ، ماجنا  اھراک  نیا  اھنآ  مان  هب  هک  یناسک  نآ  دوب : نیا  ام  فرح  دـندرک . نارابهلولگ  ار  جیـسب  هاـگیاپ  دـندناشک ، جنـشت  بوشآ و 

، یرایـشھ نیا  دمآیمن . شیپ  مھ  یدعب  لئاسم  دشیم ؛ نکهشیر  رتدوز  هنتف  دـندرکیم ، ار  راک  نیا  رگا  دـندرکن . اما  دنتـسین ؛ ام  زا  اھنیا  دـنتفگیم  دـندرکیم ، یرازیب  مالعا 

نمـشد یهئطوت  ینمـشد و  هک  یئاجنآ  دنـشاب ؛ هجوتم  دراوم  یهمھ  رد  ام  تلم  دیاب  هک  تسا  یمھم  هتـسجرب و  تیـصوصخ  ندروآ ، باسح  هب  ار  هظحل  یجنـسعقوم ،

. مدرم یهیحان  زا  نیا  دنھدب . ناشن  تیساسح  همھ  دیاب  یاهظحل  تروص  هب  دوشیم ، سح 

یریذپتیلوئسم یـسانشتیلوئسم و  دنـشاب ، هتـشاد  یزیرهمانرب  دنـشاب ، هتـشاد  یلدمھ  دنـشاب ؛ هتـشاد  مھ  اب  ار  مزال  داحتا  اھنآ  مھ ، روشک  نیلوئـسم  یهیحان  زا 

سلجم شقن  درادـن . دوبمک  درادـن ، صقن  ام  یـساسا  نوناق  دـننک . ظفح  ناشدوخ  هب  تبـسن  ار  یـساسا  نوناق  دودـح  دـنزادنین ، مھ  ندرگ  ار  اھریـصقت  دنـشاب ، هتـشاد 

اب دننک ؛ لمع  ناشفئاظو  هب  دـیاب  دـنراد ، یفئاظو  مادـکرھ  تسا ؛ مولعم  هیئاضق  یهوق  شقن  تسا ، مولعم  روھمج  سیئر  شقن  تسا ، مولعم  تلود  شقن  تسا ، مولعم 

«. تسا رتھب  ینابزمھ  زا  یلدمھ  تسا /  رگید  دوخ  یلدمھ  نابز  سپ  . » دننک ینابزمھ  مھ  اب  دننک ، یھارمھ  مھ  اب  دننک ، یلدمھ  مھ 

« تیلوئسم ساسحا   » 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 51هاگياپ  هحفص 35 
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؛ دنزیم رـس  ام  زا  یتاھابتـشا  مینکیم ، یئاھاطخ  میناسنا ، نامهمھ  میرـشب ، نامهمھ  ام  دنزوسلد . روشک  نیلوئـسم  میرادن . یلکـشم  مھ  هنیمز  نیا  رد  هللادـمحب  ام 

یدنمهقالع تسین ، مک  یزوسلد  اوق ، یاھهندب  رد  اوق ، یاسور  رد  دنتسھ ؛ یزوسلد  نیلوئـسم  نیلوئـسم ، هناتخبـشوخ  تسا . ناربج  لباق  شاهمھ  تاھابتـشا  نکیل 

. دنشالت لوغشم  مھ  نالا  دنربیم ، شیپ  هللااشنا  ار  راک  دندنمهقالع ؛ ناشهمھ  دنزوسلد ، ناشهمھ  تسین ؛ مک  ماظن  تشونرس  هب 

نیارفسا  / ١٣٩١/٠٧/٢٢ مدرم  عامتجا  رد  تانایب 

؛ مینکیمن یناوتاـن  ساـسحا  اـم  دـنکیمن . فعـض  ساـسحا  روشک  یئوراـیور ، یهصرع  نیا  رد  دراد و  روضح  عناوم  اـب  یگرزب  یئوراـیور  یهصرع  کـی  رد  اـم  تلم  اـم ، روشک 

یلکـش هب  یعیبط  عناوم  نیا  اب  تسا ؛ یعیبط  عناوم  عناوم ، زا  یخرب  درب . نیب  زا  ار  عناوم  نیا  یهمھ  ناوتیم  شـالت  اـب  هک  مینادـیم  مینکیم ؛ یئاـناوت  تردـق و  ساـسحا 

هار ربارب  رد  روشک  نیا  تفرـشیپ  نانمـشد  هک  تسا  یتالکـشم  تسا ، یـسایس  عناوم  تسا ، یلیمحت  عناوم  عناوم ، زا  یـضعب  درک . یئامزآروز  اھنآ  اب  درک و  دروخرب  دـیاب 

. درک دروخرب  دیاب  یرگید  لکش  هب  اھنیا  اب  دننکیم ؛ داجیا  عنام  تروص  هب  مدرم  نیا 

. زیزع مدرم  امـش  ینیبنشور  تریـصب و  هدارا و  میمـصت و  زا  تسا  ترابع  دـشاب ، هدـننکنییعت  دـناوتیم  هک  هچنآ  اھهدارا ، گنج  یناـسنا و  مزر  یئوراـیور و  یهصرع  نیا  رد 

یاھتفرـشیپ هب  ار  اـم  دـناوتیم  مدرم  داـحآ  یـسانشتیلوئسم  یـسانشهفیظو و  فـلتخم ، یاھهاگتـسد  یراـکمھ  روـشک ، نالوئـسم  یهملک  داـحتا  ناریا ، تلم  تدـحو 

. دروایب دوجو  هب  ام  یارب  تسا ، دادعتسااب  زیزع و  تلم  نیا  روشک و  نیا  اب  بسانتم  هک  ار  یاهرھچ  نآ  دناوتیم  دناسرب ؛ یرتشیب 

یلامش  / ١٣٩١/٠٧/٢٣ ناسارخ  ناتسا  ناناوج  رادید  رد  تانایب 

ار هدافتـسا  رثکادـح  رنھ  زا  اـھنیا  تساـھیبرغ . راـیتخا  رد  هک  تسا  یرنھ  رازبا  لـماع و  تشاد ، هجوـت  نآ  هب  ـالماک  برغ  یاـیند  اـب  یهھجاوـم  رد  دـیاب  هک  یتاـکن  زا  یکی 

کی یاهژورپ  تروص  هب  اھنیا  دناهدرک . ار  هدافتـسا  رثکادح  امنیـس  زا  صوصخب  یـشیامن ، یاھرنھ  زا  صوصخب  زوستیوھ ؛ طحنم و  طلغ و  گنھرف  نیا  جـیورت  یارب  دـناهدرک 

ار تلم  نیا  رب  طلست  یاھھار  دننکیم ، هدافتسا  اھنیا  دنمرنھ و  خروم و  سانشهعماج و  سانشناور و  زا  دننکیم ، ادیپ  ار  شفعـض  طاقن  دنھدیم ، رارق  هعلاطم  تحت  ار  تلم 

ام ریظن  یئاھروشک  یارب  اھام و  یارب  هک  یئاھملیف  زا  یرایـسب  دزاسیم . دزاسب و  هک  دننکیم  شرافـس  دوویلاھ  رد  یرنھ  هاگنب  نالف  هب  زاسملیف ، هب  دـعب  دـننکیم ؛ ادـیپ 

رد نیا  زا  شیپ  لاس  دـنچ  دراد . مجاھت  یهبنج  دـنزاسیم ، رگید  یاھتلم  یارب  هک  هچنآ  اما  مرادـن ؛ یربخ  اکیرمآ  دوخ  لـخاد  یاـھملیف  زا  نم  تسا . لـیبق  نیا  زا  دـنزاسیم ،

رطخ ساسحا  مھ  اھنآ  اـما  دنتـسین ، ناملـسم  اـھنآ  دوش . هلباـقم  یئاـکیرمآ  یاـھملیف  اـب  هک  دـش  هتفرگ  میمـصت  یئاـپورا  گرزب  یاـھروشک  زا  یـضعب  رد  هک  دوب  اـھربخ 

ار تایـصوصخ  دـننکیم ، هاگن  هژیو ؛ روط  هب  مھ  ام  یبالقنا  روشک  دروم  رد  و  رتشیب ، هتبلا  یمالـسا  یاھروشک  هب  تبـسن  دـندرکیم . مجاـھت  ساـسحا  مھ  اـھنآ  دـندرکیم ؛

هب دیاب  اضف . دنتـسرفیم  دنھدیم و  لکـش  نآ  ساسا  رب  ار  هناسر  دننکیم ، میظنت  نآ  ساسا  رب  ار  ربخ  دنزاسیم ، نآ  ساسا  رب  ار  ملیف  دنجنـسیم ، ار  تیعـضو  دنجنـسیم ،

، دوب روز  رز و  هب  جایتحا  رگا  تقو  نآ  دـندرک ، ضوع  ار  اـھهقئاذ  دـندرک ، ضوع  ار  اھهقیلـس  هکنآ  زا  دـعب  دـننکیم ؛ یزاـسگنھرف  دـننکیم ، یزاسهقیلـس  تشاد . هجوت  اـھنیا 

ندمت داجیا  تیلوئـسم  هک  دننک  ساسحا  همھ  دیاب  دوب . بقارم  دیاب  تساھیبرغ ؛ تکرح  یهویـش  نیا ، دـننکیم . دراو  ار  اھلارنژ  یماظن و  یاھورین  دـنکیم ، دراو  ار  اھرالد 

. دریگن ماجنا  نآ  زا  دیلقت  هک  یتروص  هب  تسا ، برغ  ندمت  اب  یهھجاوم  راک ، نیا  روغث  دودح و  زا  یکی  و  تساھنآ ؛ شود  رب  نیون  یمالسا 

نایوجشناد  / ١٣٩١/٠٨/١٠ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

یکی تسام . شالت  شایکی  تسام ، داحتا  شایکی  تسا . لوا  طرش  نیا  تسا ؛ ملاع  راگدرورپ  زا  تعاطا  هب  فوطعم  مزع  هدارا و  نیا  ظفح  ام ، یساسا  یاھراک  زا  یکی 

دیاب یکی  دنکب ، یراجت  شالت  دیاب  یکی  دنکب ، یرادا  شالت  دیاب  یکی  دنک ، یگدنزاس  دنک  شالت  دیاب  یکی  دنک ، قیقحت  دنک  شالت  دیاب  یکی  دناوخب ، سرد  دنک  شالت  دیاب 

همھ دندرک ، شالت  همھ  یتقو  دننک . شالت  دیاب  همھ  دراد ؛ شالت  یعون  یـسک  رھ  روشک ؛ تفرـشیپ  یارب  دنک  ادیپ  یئاھهار  بترم  مظنم و  روط  هب  هکنیا  یارب  دنک  شالت 

. دوشیم رتیعطق  یزوریپ  دوشیم ، رتشیب  تفرشیپ  دوشیم ، رتعیرس  یئافوکش  دندرک ، راک 

هب نم  ار  نیا  تسا . رضم  مدرم  نایم  فالتخا  ندناشک  نآ ، زا  رتدب  مھ  تسا ؛ رضم  نیلوئـسم  نیب  تافالتخا  مھ  تسا . رـضم  تافالتخا  تسا . تدحو  داجیا  اھهار ، زا  یکی 

، مھدـیم رادـشھ  اھنآ  هب  اما  درک -  ناشکمک  دـیاب  دنلوئـسم ، منکیم -  تیامح  مھ  زاب  مدرک ، تیامح  اوق  یاـسور  زا  نم  مھدـیم . رادـشھ  مرتحم  یاـسور  هب  نیلوئـسم ،

ار یئزج  یاھزیچ  دـنناشکن ، مدرم  نایم  هب  ار  تافالتخا  دـننکب ، ار  ناشدوخ  راک  دنـسیونب ؛ همان  ات  دـص  هن ، دـشاب ؛ مھم  یلیخ  اھیراگنهمان  نیا  هکنیا  هن  دنـشاب . بقارم 

مھم درادن . یتیمھا  همان  دنـسیونب ؛ همان  ات  دص  دننکن ، هناگیب  یاھنویزیولت  هناگیب و  یاھویدار  یتاغیلبت  کاروخ  نمـشد و  یتاغیلبت  یهدافتـسا  وھایھ و  لاجنج و  یهیام 

. میراد یساسح  تیعقوم  مینادب  ام  یهمھ  میراد ، یتیلوئسم  مینادب  ام  یهمھ  هک  تسا  نیا 

١٣٩١/٠٩/٠١ /  « نیحلاص  » حرط نالاعف  نایجیسب و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نم ار  نیا  تسھ . شرد  دـیجمت  نیـسحت و  یهبنج  کـی  هک  تسا  یلئاـسم  ناـمھ  زا  یکی  مھ  نیا  تسھ ، یمالـسا  یاروش  مرتحم  سلجم  رد  نـالا  هک  مھ  یراـک  نیا 

نالوئسم ریاس  زا  ای  روھمج  سیئر  زا  ای  الاح  دننکب ، لاوئس  روشک  نالوئسم  زا  هک  ینیا  دیـشاب ؛ هتـشاد  هجوت  ام  زیزع  تلم  زیزع و  نارھاوخ  ناردارب و  امـش  منکب ؛ ضرع 

نیا روشک ؛ لـئاسم  هب  تبـسن  دـننکیم  تیلوئـسم  ساـسحا  هننقم  یهوق  رد  مدرم  ناگدـنیامن  هک  دـھدیم  ناـشن  هکنیا  یکی  تسا : یتبثم  راـک  تھج  ود  زا  نیا  یئارجا ،

ار تالاوئس  نیا  دنھدب ، حیضوت  دنیایب  هک  دنتسھ  هدامآ  دنیوگیم  نیسحت  لباق  تعاجش  اب  سفن و  هب  دامتعا  اب  روشک  نالوئـسم  هک  تسا  نیا  رگید  یهبنج  تسا . تبثم 

ناشدوخ و لمع  تحـص  هب  هک  دنھدیم  ناشن  ام  هیرجم  یهوق  نالوئـسم  مھ  دننکیم ، لمع  هفیظو  هب  ام  یهننقم  یهوق  نالوئـسم  مھ  تسا . تبثم  مھ  نیا  دننک ؛ نایب 

دھاوخیم دـیوگیم  سلجم  ینعی  تسا ؛ هداتفا  قافتا  راک  نیا  الاح  تسا . نیا  رتھب ، همھ  زا  رگید ، دـھاوخیم  هچ  ناسنا  دـنراد . دامتعا  دـنراد و  ناـنیمطا  ناـشدوخ  تقادـص 

مھ نیا  دنتفگ -  مھ  ام  هب  ار  نیا  هک  دیآیمرب -  خساپ  یهدھع  زا  دھدب و  خساپ  سفن  هب  دامتعا  اب  دھاوخیم  دیوگیم  یتلود  هاگتـسد  تسا ؛ هفیظو  ساسحا  نیا  دسرپب ،

شمامت اج  نیمھ  دنکن . ادیپ  همادا  رگید  دعب  هب  اجنیا  زا  هتفرگ ، ماجنا  اجنیا  ات  تبثم  یهطقن  ود  نیا  هک  مدـقتعم  نم  نکل  تسا ، بوخ  هیـضق  ود  رھ  تسھ ؛ نیـسحت  لباق 

اب مھ  مدرم  دوب . یبوخ  ناحتما  ناحتما ، نیا  دناهداد ؛ یئارجا  نیلوئسم  یبوخ  ناحتما  کی  تسا ، هداد  یبوخ  ناحتما  کی  سلجم  ار . هیـضق  دننک  مامت  اج  نیمھ  دننکب ؛

کی دنھدب ؛ رارق  مھ  لباقم  رد  ار  هوق  ود  نیا  دـنرادیم  تسود  دـنھاوخیم ؛ نانمـشد  هک  تسا  یزیچ  نامھ  راک  نیا  یهمادا  دـنھدیم . صیخـشت  دـنمھفیم ، مدرم  دنتریـصب ،

هب هریغ  یتنرتنیا و  هاگیاپ  رد  همانزور و  رد  ار  غیلبت  لئاسو  اھملق و  یاهدـع  کی  فرط ، نآ  زا  تاساسحا  ریثات  تحت  یاهدـع  کی  فرط ، نیا  زا  تاساسحا  ریثات  تحت  یاهدـع 

یارب ارجا ، نیلوئسم  هچ  اضق ، نیلوئسم  هچ  نینقت ، نیلوئسم  هچ  نیلوئـسم ، یهمھ  شمارآ . هب  دراد  جایتحا  روشک  هن ، دننک . تسرد  یغولـش  یاضف  کی  دنریگب و  راک 

یهفیظو هک  هچنآ  لباقم  رد  مھ  تلود  تفرگ ؛ ماجنا  دوب ، سلجم  یهفیظو  هک  هچنآ  دـنراد . تسود  ار  شمارآ  مھ  مدرم  دـنراد ، مزال  شمارآ  دـنھدب ، ماجنا  ار  دوخ  راـک  هکنیا 

ار راک  نیا  هک  سلجم  رد  یرفن  هد  دـنچ  یهعومجم  ناردارب و  نآ  زا  نم  الاح  زا  تسا . هدـننک  دنـسرخ  فرط  ود  رھ  زا  نیا  داد ؛ ناشن  ار  مزال  سفن  هب  دامتعا  تسا ، سلجم 

تدحو هب  زیچ  همھ  زا  شیب  هک  هیئاضق  یهوق  هننقم و  یهوق  نیلوئـسم  مھ  یتلود ، نیلوئـسم  مھ  المع  دنھدب  ناشن  دـننک و  مامت  ار  هیـضق  منکیم  اضاقت  دـندرک ، عورش 

. دنراذگیم مارتحا  روشک  شمارآ  تلم و  نیا 

یقرش  / ١٣٩١/١١/٢٨ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

، دایز مک و  یاھهزادـنا  اب  روشک ، رـساترس  رد  اـما  میدز ، ناـجیابرذآ  زا  اـم  ار  لاـثم  تسا . هداد  رارق  اـمنھار  کـالم و  راـیعم و  ار  ینید  ناـمیا  دوخ ، یهعومجم  رد  ناریا  تلم 

یلیخ نیا  ینید ؛ ناـمیا  یهناوتـشپ  اـب  نید ، یئاـمنھار  اـب  اـما  تسا ؛ تیلوئـسم  ساـسحا  تعاجـش و  تریغ و  اـب  هارمھ  تکرح  تـکرح ، دـنروجنیا . ناریا  تـلم  یهـمھ 

، دنکیم لزلزتم  ار  اھنآ  دوشیم و  اھتلم  هجوتم  یناھج  رگهطلـس  یاھتردق  فرط  زا  الومعم  هک  یتارطخ  دـینکیم  هظحالم  امـش  هک  تسھ  مھ  نیمھ  یارب  تسا . دنمـشزرا 

. درکن لزلزتم  ار  ناریا  تلم  اھرطخ  نیا 

« تیلوئسم ساسحا   » 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 51هاگياپ  هحفص 36 
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یمالسا  / ١٣٩٢/٠٢/٠٩ یرادیب  املع و  یناھج  سالجا  رد  تانایب 

نانمـشد اھتـسینویھص و  یارب  ینما  یهیـشاح  دـننکیم و  دومناو  ینـس  هعیـش و  عازن  ار  هیروس  رد  رگناریو  گنج  رودزم ، هتـسباو و  یاهقطنم  یاھهناسر  برغ و  تاغیلبت 

. دننآ نافلاخم  یتسینویھـصدض و  تمواقم  نارادفرط  هکلب  هعیـش ، ینـس و  هن  هیروس ، رد  عازن  فرط  ود  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دروآیم . دـیدپ  نانبل  هیروس و  رد  تمواقم 

زا دناهتسناوت  هک  تسا  نآ  زیمآهعجاف  یویرانس  نیا  ناگدننادرگ  رنھ  اھنت  دناینس . هورگ  کی  نآ  مالـسا  دض  رالوکـس و  یهضراعم  هن  و  یعیـش ، تلود  کی  هیروس  تلود  هن 

ناسنا رھ  یارب  ار  هلئـسم  دناوتیم  نآ ، فلتخم  حوطـس  ناراکردـناتسد  هنحـص و  هب  هاگن  دـننک . هدافتـسا  کلھم  یزورفاشتآ  نیا  رد  ناشیدـناهداس  یبھذـم  تاساسحا 

. دنک نشور  یفصنم 

قوقح رگید  یار و  قح  زا  تسا  یداـمتم  یاـھلاس  هک  موـلظم  یتـیرثکا  نیرحب ، رد  تسا . مرگرـس  بیرف  غورد و  هب  رگید  یاهنوـگ  هب  زین  نیرحب  دروـم  رد  تاـغیلبت  جوـم  نیا 

ار نیا  دیاب  تسا ، یرگینس  هب  رھاظتم  رالوکس ، رابج  تموکح  دناهعیش و  مولظم  تیرثکا  نیا  نوچ  ایآ  دناهتساخرب . دوخ  قح  یهبلاطم  هب  دنمورحم ، تلم ، کییساسا 

؟ تسا تقیقح  نیا  ایآ  یلو  دننک ، دومناو  نینچ  دنھاوخیم  هتبلا  هقطنم  رد  نانآ  یاھهلایپمھ  یئاکیرمآ و  یئاپورا و  نارگرامعتسا  تسناد ؟ ینس  هعیش و  عازن 

یبھذـم و تافالتخا  ندرک  هدـمع  رد  نانمـشد  یاھفدـھ  نتخانـش  دـناوخیم و  ارف  تیلوئـسم  ساسحا  تقد و  لمات و  هب  ار  فصنم  ناحلـصم  نید و  یاملع  هک  تسا  اـھنیا 

. دزاسیم ضرف  همھ  رب  ار  یبزح  یموق و 

یمالسا  / ١٣٩٢/٠٣/٠٨ یاروش  سلجم  ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

هتسجرب و یاھناحتما  نکیل  تسھ ، ناحتما  یگدنز  یداع  لاور  رد  دیآیم . شیپ  تخس  یاھناحتما  هک  تسا  یگدنز  نارود  یاھیگتسجرب  رد  مینداد . ناحتما  لاح  رد  ام 

رمع زا  ینالوط  یاھلاس  رفن  کی  یھاگ  تسا . اھام  یاھتیلوئـسم  نیمھ  شاهلمج  زا  هک  دوشیم ؛ ساسح  عطاقم  دراو  ناـسنا  هک  تسا  یئاـجنآ  لاـم  ـالومعم  ریگـسفن 

ادیپ شزغل  دـھد ، ناشن  سفن  راھم  رد  ار  شدوخ  یئاناوت  ناحتما ، عطقم  نیا  رد  دـناوتن  رگا  ناحتما ؛ عطقم  کی  هب  دـسریم  دـعب  تسا ، هدـنارذگ  تراھط  تناما و  اب  ار  دوخ 

عطاقم نآ  اھنیا  تسا . ریقح  یهدـنب  نیا  تیلوئـسم  لیبق  زا  یئاھتیلوئـسم  تسا ؛ یئاھتلود  یاھتیلوئـسم  تسا ؛ سلجم  یگدـنیامن  ساـسح ، عطقم  نیا  درک . دـھاوخ 

، دیـسر هاگترپ  هب  یتقو  اما  دنکیم ؛ یگدنز  بوخ  یگدـنز ، یداع  لاح  رد  ناسنا  یھاگ  میـشاب . بقارم  میـشاب ، نامدوخ  بظاوم  دـیاب  اھاجنیا  تسا ؛ ام  یگدـنز  ساسح 

؛» لاجرلا رھاوج  ملع  لاوحالا  بلقت  یف  . » میشاب هتـشاد  دای  هب  دیاب  ار  نیا  دنک . لرتنک  تسرد  دناوتیمن  دیـسر ، کانرطخ  چیپ  هب  یتقو  دیـسر ، ساسح  یهطقن  هب  یتقو 

الومعم مینیبیمن ؛ ار  ناـمدوخ  یاـھبیع  اـم  تسا . نیبـشوخ  شدوـخ  هب  ناـسنا  ـالومعم  مینزب . کـحم  تسرد  میناوـتیم  یعطاـقم  نینچ  کـی  رد  مھ  ار  ناـمدوخ  اـم  ( ١)

ار نامدوخ  یاھـصقن  ار ، نامدوخ  یاھفعـض  میناوتیم  مینک ، تولخ  ادـخ  نامدوخ و  نیب  هک  یتقو  اـھاج  روطنیا  مینیبیم . تسھ ، هک  هچنآ  زا  رتگرزب  ار  ناـمدوخ  تانـسحم 

ناگدنیامن یارب  هک  هچنآ  تسا . تخـس  یاھناحتما  اھنیا  تسھ ؛ یـسنج  تاوھـش  اج  کی  تسھ ، تھاجو  اج  کی  تسھ ، تردق  اج  کی  تسھ ، لوپ  اج  کی  مینک . ادـیپ 

مھم دـنراد ، مھ  اب  ار  اھنیا  زا  یاهعومجم  هک  یناسک  نآ  یارب  نویناـحور ، یارب  حلـسم ، یاـھورین  یارب  یئاـضق ، نالوئـسم  یارب  یتلود ، نالوئـسم  یارب  سلجم ، مرتحم 

نیا زا  میتسناوت  رگا  مینکن . تلفغ  تسا ؛ ناحتما  یهطقن  هطقن ، نیا  هک  دننادب  دنـسانشب ؛ ار  ناحتما  عضاوم  ناحتما و  عقاوم  ناشدوخ  ذـفان  دـید  اب  هک  تسا  نیا  تسا ،

. میشاب رازگساپس  میشاب ، رکاش  ار  ادخ  مینک ، روبع  تمالسب  هاگترپ  بل  نیا  زا  ساسح ، یهطقن  نیا  زا  کانرطخ ، چیپ 

یمالسا  / ١٣٩٢/٠٣/٠٨ یاروش  سلجم  ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

ای دیآیم  سلجم  هب  یاهحیال  یتقو  ینعی  تسا -  ینشور  یعطق و  رما  کی  الاح  هک  نیا  مدرم -  قح  یادا  ناونع  هب  تسا  یاهفیظو  کی  اھحرط ، حیاول و  یور  رب  ندرک  راک 

تقد دـیزادنیب ، راک  هب  دـنک ، رپ  ار  روشک  نالک  تیلاعف  لودـج  دـناوتیم  هک  روشک  یاھـشخب  زا  یـشخب  کـی  رد  ار  نیا  دـیھاوخیم  دـینکیم و  هیھت  سلجم  رد  امـش  ار  یحرط 

یاهحیال امش . شود  رب  مدرم  یارب  تسا  یقح  کی  دنکیم ، کمک  هحیال  ای  حرط  نیا  ندش  هتخپ  هب  هک  امش ، یهعلاطم  امش ، قیقحت  امش ، مامتھا  امش ، تبقارم  امش ،

رارق هدـنیامن  نیا  دـید  ضرعم  رد  دوشیم و  هداد  نویـسیمک  هب  هحیال  هک  یتقو  مدرک -  هبرجت  کـیدزن  زا  ار  دراوم  نیا  مدوب و  سلجم  رد  مھ  مدوخ  هدـنب  دـیآیم -  سلجم  هب 

، دـنکیم هثحابم  دنیـشنیم  سانـشراک  اب  دـنکیم ، قیقحت  دـنکیم ، هعلاطم  دـنکیم ، تقد  دـنکیم ؛ راتفر  دوخ  صخـش  هب  طوبرم  راک  کی  لـثم  هحیـال  نیا  اـب  یھاـگ  دریگیم ،

یاوتحم یلیخ  هدـنیامن  نیا  دوش ، بیوصت  دـھاوخیم  سلجم  رد  یحرط  ـالثم  اـی  دـیآیم  هحیـال  هن ، مھ  یھاـگ  دـنکیم ؛ میـسرت  ققحم  تروص  هب  دوـخ  نھذ  رد  ار  بلطم 

ای هحیال  نینچ  کی  هب  وا  هن »  » ای یرآ »  » یار نیا  سلجم . نحص  رد  هن  نویسیمک ، رد  هن  دنکیمن ؛ یگدیـسر  دنکیمن ، تیلوئـسم  ساسحا  یلیخ  دنادیمن ، ار  حرط  هحیال و 

. دوشن نیا  دوشب ، نیا  میئوگب  میاهدمآ  ام  میھدب ؛ عنتمم  یار  مینیشنب  اجنیا  میدماین  هک  ام  تسین . هھبش  زا  یلاخ  مھ  وا  عنتمم  یار  تسین ؛ هھبـش  زا  یلاخ  یحرط ،

لثم دھدیم ؛ عنتمم  یار  ناسنا  هتبلا  اجنیا  بخ ، دیسرن ؛ یئاج  هب  شنھذ  هرخالاب  درک ، ار  شدوخ  راک  دیشک ، ار  شدوخ  تمحز  ناسنا  هک  تسا  یئاجنآ  لام  عنتمم  یار 

، بخ دـیوگیم  دـسریمن ؛ یئاج  هب  شنھذ  دـعب  دـنیبیم ، ار  یتھاقف  یهلدا  یداـھتجا و  یهلدا  دـنکیم ، هعجارم  عباـنم  هب  دـشکیم ، ار  شدوخ  تمحز  هک  یدـھتجم  هیقف و 

ای یرآ »  » ریـسا ار  نامدوخ  هکنیا  یارب  دـعب  مینکن ، راک  مینکن ، هعلاطم  ام  هکنیا  اما  تسا ؛ اجنیا  لام  عنتمم  یار  مرادـن . اوتف  مرادـن ، یار  نم  دـیوگیم  دـینک ؛ طاـیتحا  اـجنیا 

. دوشیمن نیا  میھدیم ! عنتمم  یار  ام  بوخ ، یلیخ  میئوگیم  میشاب ، هدرکن  دنتسم  ریغ  لیلدیب و  هن » »

یمالسا  / ١٣٩٢/٠٣/٠٨ یاروش  سلجم  ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

هدـید سلجم  رد  راک ، طاشن  تیلوئـسم و  ساسحا  قالخا و  تناما و  اوقت و  رگا  تسا . رثوم  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  هعماج  نداد  قوس  هعماج و  تیبرت  رد  ناگدـنیامن  راـتفر 

نیا راتفر  هب  ار  اھنآ  راتفر  دـعب  یهجرد  رد  دـنکیم ، دـھعتم  نیبشوخ و  دـنمهقالع و  سلجم  ناگدـنیامن  هب  تبـسن  ار  مدرم  لوا  یهجرد  رد  دراذـگیم ؛ رثا  هعماـج  رد  نیا  دوش ،

. دنکیم کیدزن  دنتسھ -  هتسجرب  دنتسھ ، هرھچ  دنتسھ ، هلق  بخ  هک  زیزع -  ناگدنیامن 

یگنھرف  / ١٣٩٢/٠٩/١٩ بالقنا  یلاع  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

هک دنفظوم  نالوئسم  تلود و  روھمج ، سیئر  یاقآ  دندرک  هراشا  هک  روطنامھ  هعماج . یگنھرف  تیادھ  یهنیمز  رد  دننکن  ساسحا  یتیلوئسم  روشک  نیلوئسم  دوشیمن 

ار اھنآ  دراد ، دوجو  یتامحازم  هچنانچ  رگا  تسا ؛ ام  راظتنا  رد  یزیچ  هچ  دتفایم ، قافتا  دراد  هچ  میوریم ، میراد  اجک  دـننیبب  هعماج ؛ گنھرف  یمومع  نایرج  هب  دـننک  هجوت 

. دنریگب ار  دسفم  رصانع  ار ، برخم  رصانع  ار ، عناوم  یولج  دننک ؛ فرطرب 

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

یگرزب تردق  چیھ  یگرزب ، عنام  چـیھ  یگرزب ، یهثداح  چـیھ  دـینادب  هک  تسا  نیا  ناریا ، تلم  یهمھ  هب  ام ، هب  امـش ، دوخ  هب  امـش  نمھب  مودوتسیب  یاھـسرد  زا  یکی 

ات نآ ، زا  دـعب  زیربت . مدرم  ناجیابرذآ و  مدرم  بقانم  نمھب و  مھنوتسیب  بقانم  رد  تسا  دایز  فرح  دـنک . تمواقم  تلم  کی  خـسار  یهدارا  لـباقم  رد  دـناوتب  هک  درادـن  دوجو 

رد دناهدیـشخرد  اـھیزیربت  تسا و  هتـشاد  دوجو  ناـجیابرذآ  مدرم  رد  هزیگنا  دـھعت و  تیلوئـسم و  ساـسحا  فیلکت و  ساـسحا  ناـمھ  هیحور ، ناـمھ  سفن ، ناـمھ  زورما 

. تشاد دایهب  دیاب  درک و  ظفح  دیاب  ار  اھسرد  نیا  و  نوگانوگ ؛ ثداوح 

ىمالسا  / ١٣٩٣/٠٣/٠۶ ىاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

ناملـسم مالـسا و  هب  زازتعا  ساسحا  اب  راک ، هب  ىهدامآ  سفنهزات ، ام  تلود  هللادـمحب  زورما  دـنراک ؛ لوغـشم  نوگانوگ  ىاھهصرع  رد  تیلوئـسم ، ساسحا  اـب  نیلوئـسم 

هار رـسرب  دراد ؛ دوجو  تالکـشم  دراد ، دوجو  شلاچ  دننکیم . شالت  دنراک و  لوغـشم  تسھ -  مھ  نیمھ  هک  دنتزع -  ىاراد  ادـخ  هب  نامیا  رطاخهب  دـننکیم  ساسحا  ندوب ؛

« تیلوئسم ساسحا   » 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 51هاگياپ  هحفص 37 
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تمارک ىناسنا و  فرـش  تزع و  هب  ندیـسر  رطاـخهب  ار  تالکـشم  ریبدـت ، درخ و  ىاراد  ىاـھناسنا  دـشاب ، هنادـنمتزع  دـھاوخب  ىگدـنز  رگا  تسھ . تالکـشم  نیا  ىگدـنز ،

ار ىھلا  تیالو  هکنیا  ىاج  هب  دـننکیم ، لمحت  تلذ  اب  ار  اھنآ  تسھ ، اھنآ  ىگدـنز  رد  تالکـشم  نیمھ  دـندرخىب  هک  ىیاـھناسنا  دـننکیم ؛ لـمحت  هللاىلا  برقت  ىناـسنا و 

. دننکیم لوبق  ار  نیطایش  تیالو  دننک ، لوبق 

شترا  / ١٣٩٣/٠٨/٢۶ ىرسفا  ىاھهاگشناد  نایوجشناد  ىگتخومآشناد  مسارم  نیمتشھ  رد  تانایب 

ار تلم  روشک و  کی  هب  قلعتم  حلـسم  یاھورین  هک  دنتـسین  یفاک  ییاھنتهب  دـمآزور  یاھـشزومآ  یتح  اـی  هتفرـشیپ  تازیھجت  یتح  اـی  حلـسم  یاـھورین  رد  داـیز  تیعمج 

هتـشاد دوجو  حلـسم  یاھورین  تیلوئـسم  تقیقح  مھف  دـشاب ، تیلوئـسم  ساسحا  دـشاب ، مزع  دـشاب ، نامیا  تسا  مزال  دـنھدب ؛ رارق  تلم  نآ  رادـتقا  ییاناوت و  بجوم 

. دھدب رارق  تلم  کی  رادتقا  نکر  هملک  یعقاو  یانعمهب  ار  حلسم  یاھورین  دناوتیم  هک  تسا  اھنیا  دشاب ؛

نیفعضتسم  / ١٣٩٣/٠٩/٠۶ جیسب  ىلاع  عمجم  ىاضعا  رادید  رد  تانایب 

شلو ، » ىتیلوئسمىب ساسحا  تلاح  رکف ، نیا  لباقم  ىهطقن  لوئسم . تسا  ىدوجوم  ناسنا  ناسنا . تیلوئسم  تسا ؛ ناسنا  تیلوئسم  هب  داقتعا  رکفت ، نیا  ىهیاپ 

طقف هن  دراد . ىمکحتـسم  ىنید  ىناـبم  منکیم  ضرع  ـالاح  هک  تـسا  ىھلا  تیلوئـسم  نـیا  جیـسب  ىرکف  ىهیاـپ  تـسا . زادرپـب » تدوـخ  هـب  «، » شاـب شوـخ  ورب  «، » نـک

روشک و تشونرس  ناھج ، تشونرس  لابق  رد  ىگدنز ؛ ثداوح  لابق  رد  تیلوئسم  هکلب  تسھ -  نیا  هک  دوخ -  ناکیدزن  دوخ و  ىهداوناخ  ربارب  رد  دوخ و  ربارب  رد  تیلوئسم 

ریغ هب  تبسن  ىتح  هکلب  تسین  نموم  ملـسم و  هدیقعمھ و  ىاھناسنا  هب  تبـسن  طقف  تیلوئـسم  ساسحا  نیا  ناملـسم . ریغ  هچ  ناملـسم ، هچ  هعماج ، تشونرس 

. تسا اھنیا  دـننام  تیلوئـسم و  زا  زیرگ  تلاح  ىلبنت و  تلاـح  نک و  شلو  ىتمینغمد ، ناـمھ  لـباقم  ىهطقن  دـنکیم . تیلوئـسم  ساـسحا  مھ  نینموم  ریغ  نیملـسم و 

، مالـسا هک  دـنکب  دـیدرت  نیا  رد  دـناوتیمن  سکچـیھ  ىنعی  تسا . مالـسا  تانیب  وزج  ناسنا ، تیلوئـسم  رکفت  نیا  تسا . تیلوئـسم  ساـسحا  نیا  جیـسب ، ىلـصا  ىهیاـپ 

. تسا هدش  هتساوخ  وا  زا  راک  تسا ، لوئسم  هک  ىدوجوم  دنادیم : ىدوجوم  روجنیا  ار  ناسنا 

دینک رما  دـیھدب ، شرتسگ  ار  ىکین  ار ، فورعم  هک  دیلوئـسم  همھ  امـش  ىنعی  فورعم  هب  رما  رکنمزاىھن . فورعمهبرما و  مکح  الثم  ار : نوگانوگ  ماکحا  دـینک  هظحالم  امش 

لابق رد  تیلوئـسم  نیا ، ىانعم  تسیچ ؟ نیا  ىاـنعم  فلتخم . ىاھهویـش  اـب  دـیریگب  ار  نآ  ىولج  دـینک ؛ ىھن  ار  ىتشلپ  ار ، ىدـب  ار ، ىتشز  ىنعی ]  ] رکنم زا  ىھن  نآ ؛ هب 

تسا ىیاھتلم  هب  کمک  عقاو  رد  مالسا  داھج  داھج . ىهلئسم  ای  تسا . لوئسم  ىکی  نآ  ىلوئسم ؛ امش  ملوئسم ؛ نم  دنلوئسم : همھ  تسا . هعماج  ىمومع  تمالس 

نیا ندـیرد  ىارب  داھج  دـسرن . اھنیا  هب  تیادـھ  رون  دـسرن ؛ اھنیا  هب  مالـسا  رون  هک  دـناهدش  هداد  رارق  ىدادبتـسا  ىرابکتـسا و  ىرامعتـسا و  ىاھتـسایس  ىهدرپ  تشپ  هک 

: تسا نیا  ىلصا  ثحب  تسا ؛ ىعرف  ىاھثحب  اھنیا ، دننام  ای  تسا  ىئادتبا  ای  تسا  ىعافد  داھج ، ایآ  هکنیا  ثحب  تسا . نیا  ىمالـسا  داھج  تسا ؛ اھباجح  نیا  اھهدرپ و 

 [- دیوگیم  ] هلصافالب و  ادخ -  هار  رد  دینکیمن  دربن  دینکیمن ، هلتاقم  دینکیمن ، داھج  ارچ  ( ۴ (؛ نادلولا آسنلا و  لاجرلا و  نم  نیفعضتسملا  لیبس هللا و  ىف  نولتاقت  مکل ال  ام 

ىاھنادیم رد  ریگب  تتـسد  فک  ار  تناج  زادـنیب و  رطخ  هب  ار  تدوخ  ناج  ورب  امـش  ىنعی  تسا ؛ تیلوئـسم  ساسحا  نیا  نیفعـضتسم ؟ تاجن  ىارب  نیفعـضتسم ، هار  رد  و 

؛» ملسمب سیلف  نیملسملا  روماب  متھی  مل  حبصا و  نم   » فورعم ثیدح  نیا  ای  رگید . تسا  تیلوئـسم  نامھ  نیا ، ىانعم  ىھدب ؛ تاجن  ار  نافعـضتسم  هکنیا  ىارب  رطخ ،

مھ دشاب ؛ لوئسم  هک  تسا  هتساوخ  روجنیا  ار  ناسنا  مالسا  ىنعی  تسا ؛ مالـسا  تانیب  وزج  نیا  هک  تسا  ىمالـسا  نوتم  رد  ىتایاور  تایآ و  ناوارف  لیبق ، نیا  زا  و  ( ۵)

ىمالسا نوتم  رد  ار  رکف  نیا  لابند  دیورب  رگا  الاح  هک  تسا . لوئسم  تیرشب  هب  تبـسن  مھ  دوخ ، ىهعماج  هب  تبـسن  مھ  دوخ ، ناکیدزن  هب  تبـسن  مھ  دوخ ، هب  تبـسن 

. تیلوئسم ساسحا  نیا  زا  مامتھا و  نیا  زا  دنکیم  هدھاشم  ناسنا  ىبیرغوبیجع  ىاھزیچ  دیریگب ،

لتق هب  دیدھت  ار  وا  دندرکیم ، درط  ار  وا  دندزیم ، ار  وا  هک  دـندوب  ىیاھنامھ  شموق  ( ۶ (؛» ىموق دھا  مھللا   » هک دنکیم  عرـضت  دنکیم ، سامتلا  لاعتم  ىادخ  شیپ  مرکا  ربمغیپ 

. ربمغیپ نیا  نک ! تیادـھ  ار  اھنیا  هدـب ، افـش  ار  اھنیا  هدـب ، تاجن  ار  اھنیا  ایادـخ ، هک  دـنکیم  سامتلا  لاـعتم  ىادـخ  شیپ  وا  دـندروآىم ، دراو  تمحز  وا  رب  همھنیا  دـندرکیم ،

هملـسملا و هارملا  ىلع  لخدـی  ناک  مھنم  لجرلا  نا  ىنغلب  هک -  دـیوگیم  هصغ  اب  دـندرک  تراـغ  ار  رھـش  نآ  دـنتفر  هیواـعم  نایھاپـس  هک  دونـشىم  هکىتقو  نینموملاریما 

، ىحیـسم دـنکیم ؛ ىگدـنز  مالـسا  ىهیاس  ریز  رد  هک  ىناملـسم  ریغ  ىنعی  دـھاعم   ) دـھاعم ناملـسم و  ىهناخ  دراو  رگتراغ  رکـشل  نیا  ىاـھدرم  ( - ٧) هدھاعملا ىرخالا 

امـش دراد . اج  دریمب ، هصغ  نیا  زا  ناملـسم  رگا  هک  دیامرفیم  ترـضح  دـعب  دـنتفرگیم ، ار  اھنز  رویز  دـنتفرگیم ، ار  اھنز  دنبتـسد  دـندرکیم ، تناھا  اھنز  هب  دـندشیم ، ىدوھی )

نامھ نیا  دراد . اج  دریمب  هصغ  نیا  زا  ناملـسم  رگا  ناسنا ، رگا  دیوگیم  دراد ؛ اج  دریمب  نیملـسم  ریما  رگا  دـیوگیمن  تسا . دـح  نیا  ات  تیلوئـسم  ساسحا  ىنعی  دـینیبب ؛

. ىھلا تیلوئسم  ساسحا  تسا : نیا  جیسب  تکرح  ىلصا  ىهیاپ  تسا . تیلوئسم  ساسحا 
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؛ دوب راوگرزب  ماما  ىتازرابم  میظع  تکرح  ررض  هب  هک  دندرکیم  جرخ  ىیاج  دننک ؛ جرخ  اجک  ار  نیا  دندیمھفیمن  اما  تازرابم  نارود  رد  دنتشاد  تیلوئـسم  ساسحا  اھىـضعب 

دب دننکیم ؛ جرخ  طلغ  ار  هزیگنا  نیا  اما  دنراد  هزیگنا  دننکیم ، تیلوئـسم  ساسحا  دـنراد ، ساسحا  اھىـضعب  تسا . روجنیمھ  مھ  زورما  ات  روجنیمھ ؛ مھ  بالقنا  زا  دـعب 

ىـضعب تریـصب ؛ میتفگ  هنتف  ىهیـضق  رد  شیپ  لاـس  دـنچ  اـم  ـالاح  تسا . ىتریـصبىب  رثا  رب  نیا  دـنریگیمن ؛ هناـشن  دـیاب ، هک  ىیاـجنآ  هب  ار  هحلـسا  دـننکیم ؛ جرخ  ىیاـج 

رگید ىناـنیمطا  تسا ؛ رتشیب  رطخ  دـشاب ، رتـشیب  ساـسحا  دـشاب ، رتـشیب  هزیگنا  تیلوئـسم و  هک  هچرھ  دوبن ، هک  تریـصب  تریـصب ؛ هلب ، تریـصب ! هک  دـندرک  ىجکنھد 

ار هزیگنا  نیا  ار ، ورین  نیا  ار ، ساسحا  نیا  دـیاب  اـجک  دـمھفیمن  دسانـشىمن و  ار  نمـشد  دسانـشىمن ، ار  تسود  هک  ىنیبنشور  نودـب  تریـصبىب و  مدآ  نیا  هب  تسین 

رما دیآىمرد ، ىھابتشا  مھ  شداھج  دیآىمرد ، ىھابتشا  مھ  شفورعم  هب  رما  دشابن ، مود  نکر  نیا  رگا  تسا . مزال  رایـسب  رایـسب  هک  مود  نکر  دش  سپ  نیا  دنک . جرخ 

. دتفاىم هھارجک  هب  و  دوشیم ، اطخ  راچد  مھ  شمامتھا  دروم 

هدناوخ ىیاج  رد  تسایـس  سرد  هکنیا  نودب  ىھلا ، تریـصب  نآ  نیبنشور ، نیبزیت و  مشچ  نآ  درک ؛ رکف  ار  اھزیچ  نیا  ىهمھ  هک  راوگرزب  ماما  رب  ادخ  ناوضر  ادـخ و  تمحر 

تـسرد ار  جیـسب  مھ  ماما  دش . ماھلا  هزیکاپ  بلق  نآ  هب  تفرگ ؛ ماھلا  لاعتم  ىادخ  زا  دوب ، مزال  هنیمز  نیا  رد  هک  ار  ىیاھزیچ  نآ  ىهمھ  دشاب ، هتفرگارف  ىـسک  زا  دـشاب ،

دایرف هچرھ  تفگ  ام  هب  دینک . راک  هچ  هک  تفگ  هن ، دیـشاب ؛ ىجیـسب  دـینک ، تیلوئـسم  ساسحا  دـیتفیب ، هار  دـینک ، تکرح  تفگن  طقف  ماما  داد . ناشن  ار  تھج  مھ  درک ،

. داد دای  ام  هب  ار  نیا  دیریگب ؛ هناشن  ار  اجک  دیورب ، فرط  مادک  دینک ، راک  هچ  هک  نداد  دای  ىنعی  نداد ؛ تھج  ىنعی  نیا  دیشکب . اکیرمآ  رس  رب  دیراد 

ىرگید لوئسم  رگید  ىکی  مدوب ، روھمجسیئر  هدنب  روشک -  رد  میدوب  لوئـسم  اھام  تسا . روما  سار  رد  گنج  تفگ : ررکم  سدقم ، عافد  لاس  تشھ  رد  گنج ، نارود  رد 

هب همھ -  هب  داد  ناـشن  ار  هار  ماـما  اـما ] ، ] دـنکیم تـلفغ  ىھاـگ  تـسھ ، شربورود  ىیارجا  ىاـھراک  هـمھنیا  هکىتـقو  لوئـسم  روماـم و  میتـشاد . راـک  روـج  رازھ  دوـب - 

. تسا مھم  نیا  راک ؛ نیا  غارس  دیورب  هک  همھ  هب  داد  تھج  دوب . مھ  نیمھ  تسا . روما  سار  رد  گنج  هک ]  - ] اھناوج هب  مدرم ، هب  نیلوئسم ،
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و دینکب ، تکرح  جیسب  ىهصرع  رد  دیھاوخیم  هک  امش  ىارب  تسا  ىمکحتسم  رایـسب  ىرکف  ىهبقع  نیا  هک  تسا  تیلوئـسم  ساسحا  نآ  لوا ، ىهجرد  رد  ىرکف ، ىهیاپ 

(٩ (؛ اباستحا اربص و  ادـخ ، ىارب  ىنعی  تیلوئـسم -  ساـسحا  نآ  درک . تلفغ  دـیابن  هظحل  کـی  زیچ  ود  نیا  زا  تسا ؛ تریـصب  دوشیم ، بوسحم  مود  ىهیاـپ  هک  مزـال  طرش 

ار کمک  نیا  مھدـیم ، ماجنا  ار  ىداصتقا  لمع  نیا  منکیم ، ار  هزرابم  نیا  منکیم ، قلخ  ار  ىرنھ  راک  نیا  منکیم ، ار  هعلاـطم  نیا  منکیم ، ار  ىملع  فشک  نیا  نم  اراـگدرورپ ،

اجک مینادب  ىھاگآ : مھ  دعب  ىھلا ؛ دھعت  ساسحا  تیلوئسم و  ساسحا  نیا  ىاهتـساوخ -  تیلوئـسم  نم  زا  نوچ  وت ؛ ىارب  منکیم ، ورمع  اب  ار  هزرابم  نیا  منکیم ، دیز  هب 

نایجیسب ىهریاد  مھ  هاگن ، نیا  اب  مود . نکر  مھ  نیا  درک . هزرابم  دیاب  ىحالس  هچ  اب  نمشد  اب  تسیک ، نمـشد  تسا ، اجک  نمـشد  ىاج  تسا ، اجک  ام  ىاج  میتسھ ،

. دوشیم نشور  جیسب  تیلاعف  ىاھهصرع  مھ  دوشیم ، صخشم 

« تیلوئسم ساسحا   » 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 51هاگياپ  هحفص 38 
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لتق هب  دیدھت  ار  وا  دندرکیم ، درط  ار  وا  دندزیم ، ار  وا  هک  دـندوب  ىیاھنامھ  شموق  ( ١ (؛» ىموق دھا  مھللا   » هک دنکیم  عرـضت  دنکیم ، سامتلا  لاعتم  ىادخ  شیپ  مرکا  ربمغیپ 

. ربمغیپ نیا  نک ! تیادـھ  ار  اھنیا  هدـب ، افـش  ار  اھنیا  هدـب ، تاجن  ار  اھنیا  ایادـخ ، هک  دـنکیم  سامتلا  لاـعتم  ىادـخ  شیپ  وا  دـندروآىم ، دراو  تمحز  وا  رب  همھنیا  دـندرکیم ،

هملـسملا و هارملا  ىلع  لخدـی  ناک  مھنم  لجرلا  نا  ىنغلب  هک -  دـیوگیم  هصغ  اب  دـندرک  تراـغ  ار  رھـش  نآ  دـنتفر  هیواـعم  نایھاپـس  هک  دونـشىم  هکىتقو  نینموملاریما 

، ىحیـسم دـنکیم ؛ ىگدـنز  مالـسا  ىهیاس  ریز  رد  هک  ىناملـسم  ریغ  ىنعی  دـھاعم   ) دـھاعم ناملـسم و  ىهناخ  دراو  رگتراغ  رکـشل  نیا  ىاـھدرم  ( - ٢) هدھاعملا ىرخالا 

امـش دراد . اج  دریمب ، هصغ  نیا  زا  ناملـسم  رگا  هک  دیامرفیم  ترـضح  دـعب  دـنتفرگیم ، ار  اھنز  رویز  دـنتفرگیم ، ار  اھنز  دنبتـسد  دـندرکیم ، تناھا  اھنز  هب  دـندشیم ، ىدوھی )

نامھ نیا  دراد . اج  دریمب  هصغ  نیا  زا  ناملـسم  رگا  ناسنا ، رگا  دیوگیم  دراد ؛ اج  دریمب  نیملـسم  ریما  رگا  دـیوگیمن  تسا . دـح  نیا  ات  تیلوئـسم  ساسحا  ىنعی  دـینیبب ؛

. ىھلا تیلوئسم  ساسحا  تسا : نیا  جیسب  تکرح  ىلصا  ىهیاپ  تسا . تیلوئسم  ساسحا 
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و دینکب ، تکرح  جیسب  ىهصرع  رد  دیھاوخیم  هک  امش  ىارب  تسا  ىمکحتسم  رایـسب  ىرکف  ىهبقع  نیا  هک  تسا  تیلوئـسم  ساسحا  نآ  لوا ، ىهجرد  رد  ىرکف ، ىهیاپ 

(١ (؛ اباستحا اربص و  ادـخ ، ىارب  ىنعی  تیلوئـسم -  ساـسحا  نآ  درک . تلفغ  دـیابن  هظحل  کـی  زیچ  ود  نیا  زا  تسا ؛ تریـصب  دوشیم ، بوسحم  مود  ىهیاـپ  هک  مزـال  طرش 

ار کمک  نیا  مھدـیم ، ماجنا  ار  ىداصتقا  لمع  نیا  منکیم ، ار  هزرابم  نیا  منکیم ، قلخ  ار  ىرنھ  راک  نیا  منکیم ، ار  هعلاـطم  نیا  منکیم ، ار  ىملع  فشک  نیا  نم  اراـگدرورپ ،

اجک مینادب  ىھاگآ : مھ  دعب  ىھلا ؛ دھعت  ساسحا  تیلوئسم و  ساسحا  نیا  ىاهتـساوخ -  تیلوئـسم  نم  زا  نوچ  وت ؛ ىارب  منکیم ، ورمع  اب  ار  هزرابم  نیا  منکیم ، دیز  هب 

. درک هزرابم  دیاب  ىحالس  هچ  اب  نمشد  اب  تسیک ، نمشد  تسا ، اجک  نمشد  ىاج  تسا ، اجک  ام  ىاج  میتسھ ،

یقرش  / ١٣٩٣/١١/٢٩ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

کی کاخ  کاخ . ندرب  نیب  زا  نان ، نداد  ردـھ  بآ ، نداد  ردـھ  یمومع ، عبانم  نداد  ردـھ  لام ، عییـضت  فارـسا ، زا  بانتجا  تسا ؛ رگید  لصفرـس  کی  مھ  فارـسا  زا  باـنتجا 

. دنربن نیب  زا  ار  اھنیا  دننک ، تیلوئسم  ساسحا  دنشاب ، بقارم  همھ  دنشاب ، بقارم  تسا ؛ تمیقیذ  لوصحم  کی  نان  تسا ، تورث  کی  بآ  تسا ، تورث 

زبس  / ١٣٩٣/١٢/١٧ ىاضف  ىعیبط و  عبانم  تسیز ، طیحم  نالاعف  نالوئسم و  رادید  رد  تانایب 

. دـنک تیلوئـسم  ساسحا  دـیاب  تعیبط ؛ لاـبق  رد  ناـسنا  تیلوئـسم  زا  تسا  تراـبع  هیـضق  نیا  تیمھا  یهصـالخ  تسا . یمھم  یهیـضق  یلیخ  تسیز  طـیحم  یهیـضق 

ناسنا و نایم  لداعت  دناهتـساوخ  یھلا  نایدا  مالـسا و  مینک . تیلوئـسم  ساسحا  دـیاب  مھ  تعیبط  لابق  رد  مینکیم ، تیلوئـسم  ساسحا  اـھناسنا  لاـبق  رد  هکناـنچمھ 

یبلطتردق تسا ؛ ناسنا  یاھیھاوخدوخ  شاهدمع  هک  تسا  یلماوع  زا  یـشان  لداعت  نیا  ظفح  مدع  تسا . یلـصا  یـساسا و  فدـھ  نآ  نیا ، دـننک ؛ ظفح  ار  تعیبط 

طیحم نارحب  دیآیم ؛ شیپ  تسیز  طیحم  نارحب  تقونآ  دشن -  ظفح  لداعت  نیا  ینعی  داتفین -  قافتا  نیا  یتقو  تسا . اھناسنا  ام  زا  یـضعب  یتفلکندرگ  یردـلق و  تسا ؛

. دنزیم ررض  تقونآ  اھلسن  یهمھهب  رشب و  یهمھ  هب  تسیز 

ایند یهمھ  رد  زورما  تسین ؛ ام  صوصخم  زورما  گرزب ، شلاچ  نیا  گرزب - » شلاچ   » لـقاال دـشاب ؛ حیحـص  نارحب »  » ریبعت رگا  ـالاح  تسین -  اـم  صوصخم  نارحب  نیا  زورما 

. تسا تیلوئسم  ساسحا  مدع  نامھ  زا  یشان  دراد و  دوجو  شلاچ  نیا 

مالسلامھیلع  / ٠١/٢٠/١٣٩۴ تیبلھا  ناحادم  رادید  رد  تانایب 

اما میدرکن  ادیپ  یاییانشآ  هتبلا  دوب ؛ لاعف  ناشیا  دندوب و  هدمآ  تیبلھا  ناحدام  زا  یعمج  کی  دھشم  رد  مسانـشیم . یهھد ۴٠  لیاوا  یاھلاس  زا  ار  یھآ  موحرم  هدـنب 

، دنک یلاع  ار  شتاجرد  هللااشنا  ادخ  میدوب . هدیـسر  ناشیا  تمدخ  کیدزن  زا  مھ  دعب  میتخانـشیم ؛ رود  زا  ار  ناشیا  یدامتم  یاھلاس  مدـید ؛ متخانـش و  ار  ناشیا  نم 

ترایز اجنیا  رد  ار  ناشیا  ام  لاس  رھ  و  دوب . تیلوئـسم  دھعت و  ساسحا  یاراد  حادـم  یهعماج  هب  تبـسن  صوصخب  دـنمهقالع و  دـھعتم و  دـنباپ و  هملک ، یقیقح  یانعمهب 

! دزرمایب مھ  ار  ام  ادخ  دزرمایب ؛ ار  ناشیا  ادخ  داب ؛ وا  رب  ادخ  تمحر  میدرکیم .

مالسلامھیلع  / ٠١/٢٠/١٣٩۴ تیبلھا  ناحادم  رادید  رد  تانایب 

فک ار  ناـشناج  نآ ، رطاـخ  یارب  تلیـضف  تمظع و  یاـھهناشن  نیا  ناراوگرزب ، نیا  هک  یزیچ  ناـمھ  غیلبت  نید ؛ فراـعم  غـیلبت  تسیچ ؟ تصرف  نیا  زا  یهدافتـسا  نیرتـھب 

جیورت یارب  دوب ؟ هچ  یارب  اھنیا ] . ] دمآ دوجوهب  مالـسا  ردص  روآهیرگ  ثداوح  دمآ ؛ دوجوهب  اروشاع  یهثداح  دندیـشک ؛ تبیـصم  همھنیا  دـندرب ؛ جـنر  همھنیا  دـنتفرگ ؛ تسد 

نارود نیا  گرزب  یاھتیلوئـسم  هب  لـمع  هب  تعیرـش ، هب  لـمع  هب  نید ، هب  لـمع  هب  ناوج  لـسن  نداد  قوس  یارب  نید ، فراـعم  جـیورت  یارب  تصرف  نیا  زا  دوب . نید  فراـعم 

، تلم نایم  رد  تسا ؛ وگلا  ناریا  تلم  تسا . ندرک  یگداتـسیا  ندرک و  لمع  تسرد  ندـیمھف ، تسرد  جاـتحم  مالـسا  یاـیند  اـم و  تلم  اـم ، روشک  زورما  دـینک . هدافتـسا 

. تسا امش  دیلک  ریز  مالسا ، یایند  تکرح  روتوم  انعم  کی  هب  هک  درک  دیھاوخ  هظحالم  هاگن  کی  اب  امش  ینعی  دنتسھ ؛ امـش  رایتخا  رد  اھناوج  نیا  دنتکرح . روتوم  ناناوج 

. دینک غیلبت  ار  نید  فراعم 

مالسلامھیلع  / ٠١/٢٠/١٣٩۴ تیبلھا  ناحادم  رادید  رد  تانایب 

هجوچـیھهب هلئـسم  نیا  هب  تبـسن  منکیم ، تیلوئـسم  ساـسحا  هدـنب  هتبلا  تسین ؛ یقیقد  فرح  نیا  تسا ، یربـھر  رظن  تحت  تارکاذـم  نـیا  تاـیئزج  هـک  دوـشب  هـتفگ 

مھ نیلوئـسم  هب  میتفگ ؛ ار  اھنآ  مدرم  هب  باطخ  یمومع  یاھتبحـص  رد  مھ  البق  اھنآ ؛ زا  یـضعب  هب  درک  مھاوخ  مھ  هراشا  الاح  هک  دراد  دوجو  یتایلک  متـسین ، توافتیب 

. میتفگ ار  شرتلصفم 

نارعاش  / ١٠/٠۴/١٣٩۴ رادید  رد  تانایب 

ار رعـش  هک  یـسک  هب  عمتـسم و  هب  دراد  هدنھدتھج  شقن  دراد ، هدـنھدطخ  شقن  دراد ، امنھار  شقن  تسا ؛ نتخیگنارب  یاج  هک  ییاج  رد  دراد ، هدـننازیگنارب  شقن  رعش 

هدافتسا رگا  درک ، هدافتسا  گرزب  یاھراک  یارب  ناوتیم  نآ  زا  هک  دیراد  رایتخا  رد  یناکما  کی  یتورث ، کی  امش  یتقو  روآتیلوئسم . دوشیم  نیا  بخ  دناوخیم ؛ شدوخ  یارب 

تمعن زا  اھتمعن  یهمھ  لثم  اما  هداد  امـش  هب  ار  تمعن  نیا  لاعتم  یادخ  الاح  تسا . روآتیلوئـسم  نیا  دـیدرک . راتفر  دـھعت  فالخ  دـیدرک ، لمع  تیلوئـسم  فالخ  دـیدرکن ،

؟ دیدرک هچ  تمعن  نیا  اب  هک  دش  دھاوخ  لاوس  امش  زا  دش . دھاوخ  لاوس  یھلا  یاطع  زا  دش ، دھاوخ  لاوس 

١٣٩۴/٠٧/٢٢ /  « ادرف ناگبخن   » یلم شیامھ  نیمھن  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

دننک ساسحا  هک  تسا  نیا  دریگیم ، دـنراد  یزایتما  کی  هک  ار  یناسک  نابیرگ  هک  یتارطخ  زا  یکی  دـیھدب . حـیجرت  ندوب  هتفابادـج  یهتفات  یهیحور  رب  ار  یداـھج  یهیحور 

نیا دیراذگن  تسا ؛ یتیـصخش  یرامیب  کی  تسا ، یتیـصخش  رطخ  کی  نیا  تسا ، یگرزب  رطخ  نیا  دنرتالاب ؛ همھ  زا  ندرگ  رـس و  کی  دننک  ساسحا  دناهتفابادج ، یهتفات 

راک نداد ، ماجنا  ادخ  یارب  ار  راک  ینعی  یداھج  یهیحور  دینک . تیوقت  ناتدوخ  رد  ار  یداھج  یهیحور  یداھج و  راک  هک  تسا  نیا  مھ  شھار  دـنکب و  دـشر  امـش  رد  یرامیب 

، دوـشب تیوـقت  امـش  رد  یداـھج  یهیحور  نیا  هکنیا  یارب  تسا . یداـھج  یهیحور  نیا  ندروآ ؛ نادـیم  هب  تسرد  راـک  هار  رد  ار  اـھورین  یهـمھ  نتـسناد ، دوـخ  یهـفیظو  ار 

ار ناتـشھوژپ  دیناوخب ، ار  ناتـسرد  تسا . نیمھ  تقو  زا  هدافتـسا  نیرتھب  نیرتشیب و  هن ، دوشیم ؛ فلت  نامتقو  دییوگن  تسا . بوخ  یلیخ  یداھج  یاھودرا  رد  ناتروضح 

« تیلوئسم ساسحا   » 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 51هاگياپ  هحفص 39 
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نیا دنکیم ، انـشآ  مدرم  نتم  اب  ار  امـش  نیا  دینک . تکرـش  دـنکیم  لوغـشم  ار  ناسنا  یاهتفھ  دـنچ  لاس ، یهرود  رد  هک  مھ  یداھج  یاھودرا  رد  دـینکب ، ار  ناتراک  دـینکب ،

کی ناشدوخ و  رود  دنرادن ، هعماج  یاھتیعقاو  زا  ربخ  نیلوئـسم  زا  یـضعب  دنکیم . انـشآ  دنامیم ، رود  نیلوئـسم  مشچ  زا  ابلاغ  هک  هعماج  تالـضعم  تالکـشم و  اب  ار  امش 

. دنتـسین تفتلم  الـصا  ار  اھنیا  درذگیم ، هچ  تسدورف  یاھهداوناخ  رد  درذگیم ، هچ  رود  یاھرھـش  رد  درذگیم ، هچ  اھاتـسور  رد  هکنیا ] [ ؛ دـننیبیم طقف  ار  یدودـحم  عاعش 

هچ هک  دـنرادن  ربخ  منکیم ؛ ضرع  مراد  منازیزع  امـش  هب  هک  اھیـضعب  رد  ماهدـید  ار  نیا  ماهدرک ؛ هبرجت  ررکم  هلاس ، یـس  تسیب  ینـالوط  یهبرجت  نیا  لوط  رد  نم  ار  نیا 

یداھج یاھودرا  نیمھ  مھ  اھتصرف  زا  یکی  دینک . هدافتسا  تصرف  نیا  زا  دیرادن ، یدایز  یراتفرگ  دیراد ، تقو  دیراد ، هلـصوح  دیراد ، ورین  دیتسھ ، ناوج  نالا  امـش  تسھ .

هک دـننکیم  تسرد  ودرا  اھیـضعب  ماهداد ، رادـشھ  نم  هکنیا  اـب  تسا . لوـمعم  مھ  زوـنھ  هنافـساتم  هک  تـسا  ییاـھودرا  زا  رتـھب  بـتارمب  یداـھج  یاـھودرا  نـیا  تـسا ؛

یاھودرا رد  روضح  تسا . رتدیفم  رتهنادنمتفارش و  رتھب و  بتارمب  نآ  زا  یداھج ، یودرا  نیا  تسا ؛ نیا  اھراک  نیرتطلغ  زا  یکی  اپورا ! هب  ییوجـشناد  یودرا  اپورا ؛ دنتـسرفب 

ار فعـض  طاقن  دوشیم ؛ زیزع  ناسنا  مشچ  رد  تمدخ  میقتـسم ، روطهب  درک  تمدخ  یتقو  ناسنا  دـینکیم . ادـیپ  تیلوئـسم  ساسحا  مدرم ، اب  میقتـسم  سامت  یداھج ،

. دینکیم ادیپ 

١٣٩۴/٠٧/٢٢ /  « ادرف ناگبخن   » یلم شیامھ  نیمھن  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

قیفوت هب  روشک  یهدنیآ  تسا . نیا  تیعقاو  یناوخزجر ؛ طقف  هن  راعش ، طقف  هن  هدنیآ ؛ هب  تبسن  لدتسم  ینیبشوخ  زا  تسا  ترابع  اھفرح ، نیا  یهمھ  زا  نم  یدنبعمج 

یاھـشخب رد  دنتـسھ ، یھاگـشناد  ناگبخن  هدمع  الاح  دنراد ؛ یدایز  ناگبخن  دوخ  لد  رد  روشک ، نیا  ناوج  تعامج  هوبنا  تسا ؛ یبوخ  یهدـنیآ  راگدرورپ ، لضف  هب  یھلا ،

ساسحا درک ؛ دنھاوخ  ار  دوخ  راک  اھهبخن  نیا  و  دننک . ینیرفآشقن  دنناوتیم  دناهبخن ، هملک  یقیقح  یانعمهب  اما  دنتسین  یھاگشناد  ولو  هک  دنتسھ  یناگبخن  مھ  رگید 

. دننکیم تیلوئسم 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٩۶ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

ضرع ار  مدرم  تابلاطم  مدرم و  یاھهتساوخ  نم  ممدرم ، فرط  هدنب  الاح  تسا . مدرم  داحآ  تیلوئسم  ساسحا  یلخاد ، دیلوت  یهلئسم  رد  مھم  رایـسب  لئاسم  زا  یکی 

هیکت یلخاد  دـیلوت  یور  ام  هکنیا  تسھ . مھ  مدرم  دوخ  یهدـھع  هب  راک  هکلب ] ، [ تسین نیلوئـسم  یهدـھع  هب  طـقف  راـک ، هک  دـننادب  اـم  زیزع  مدرم  مھ  ار  نیا  اـما  منکیم 

ماجنا دراد  ییاھراک  کی  رخاوا  نیا  رد  هناتخبشوخ  هتبلا  دننکیم ؟ یھجوتمک  یلخاد  تادیلوت  فرصم  هب  مدرم  ارچ  تسا . عقوت  دروم  مھ  یلخاد  فرصم  امتح  بخ  مینکیم ،

مسا لابند  دشاب و  لئاق  تیحجرا  دوشیم ، دیلوت  لخاد  رد  هک  ییاھزیچ  نآ  یارب  یناریا  یهدننکفرصم  دننکیم . هضرع  ار  یلخاد  دیلوت  طقف  اھهاگشورف  زا  یـضعب  دریگیم ؛

. تسا نیا  تاعقوت  زا  یکی  دنودن ؛ یجراخ  مان  یجراخ و  کرام  یجراخ و 

مدرم مومع  یهدھع  رب  اعقاو  هک  ییاھراک  زا  یکی  دشاب . هتشادن  دوجو  یتیلوئسمیب  یلاحیب و  دنـشاب و  راک  لابند  اعقاو  ام  زیزع  یاھناوج  هک  تسا  نیا  تاعقوت  زا  یکی 

یتارداص مالقا  سانجا و  زا  یخرب  راک  رد  هک  تسا  نیا  یتیلوئسمیب ، زا  هنومن  کی  دننکب . تیلوئسم  ساسحا  دیاب  تسا ؛ تیلوئسم  ساسحا  یهلئسم  نیمھ  تسا ،

دینک ضرف  هکنیا  لثم  دننکیم ؛ نیبدب  ام  یلخاد  دیلوت  هب  تبسن  ار  روشک  نوریب  یرتشم  نآ  هک  دننکیم  یراک  اھهدننکرداص  زا  یضعب  دسریم - ربخ  ام  هب  هنیمز  نیا  رد  هک  -

رادومن هدـنیامن و  یتسیاب  دریگیم ، ماجنا  ام  تارداص  رد  هچنآ  میراذـگب . زیر  هدیـسوپ و  لاقترپ  ریز  نآ  مینیچب ، بوخ  تشرد و  لاـقترپ  ور ، فیدر ]  ] نآ لاـقترپ ، یهبعج  رد  اـم 

رازاـب هک  تسا  موـلعم  بخ  میتـسرفب ، ار  بوغرماـن  سنج  یتـقو ] . ] تسا یتیلوئـسمیب  مـینکن ، لـمع  روـجنیا  هچناـنچرگا  دـشاب ؛ یناریا  لـمع  تحـص  لـمع و  نـسح 

. دنھدب ماجنا  راک  هنیمز  نیا  رد  هللااشنا  دنوشب و  راک  دیلوت و  نادیم  دراو  هک  منکیم  توعد  روشک  نانیرفآراک  زا  هدنب  تفر . دھاوخ  نیب  زا  یتارداص 

نارگراک  / ٠٢/١٠/١٣٩۶ رادید  رد  تانایب 

یمھس مادکرھ  یتلود  ریدم  رگراک و  امرفراک و  نیرفآراک و  دراد ؛ یمھس  یـشخب  رھ  هک  ماهتفگ  اھراب  نم  هتبلا  تسا . دیلوت  تارقف  نوتـس  داصتقا و  تارقف  نوتـس  رگراک ،

رگراک شقن  اما  دننک ؛ یراکمھ  مھ  اب  همھ  دیاب  تسا ، مولعم  نیا  دریگیم ؛ ماجنا  لامک  یبوخ و  ییابیز و  جوا  رد  راک  دننکب ، یراکمھ  مھ  اب  هک  نوگانوگ  رـصانع  نیا  دنراد ؛

یناوج کی  زا  ـالثم ]  ] یـسک کـی  زا  رگا  دـشاب . یدنلبرـس  یهیاـم  هک  درک  یفرعم  شزرا  ناونعهب ]  ] یتسیاـب روشک ، رد  لاغتـشا  تیلاـعف و  راـک و  تکرح  روحم  ناونعهب  ار 

تامازلا زا  یکی  یلغـش  تینما  تسا . مھم  رایـسب  ماگ  کی  نیا  تسا ؛ ریدـم  الثم  تفگیم  راختفا  اب  هکنیاامک  تسا ؛ رگراک  دـیوگب  راختفا  اب  تسا ؟ هراـکهچ  تردـپ  دنـسرپب 

هک یبلاطم  نیمھ  یهملک  هملک  تسا . مھم  یلیخ  نارگراک  تشیعم  نیمات  تسا . مھم  یلیخ  اھرگراک  یلغش  تینما  یتلود . نیلوئـسم  هب  تسا  طوبرم  نیا  هک  تسا ؛

قیاقح نیا  ات  دننکب  تیلوئـسم  ساسحا  همھ  دـیاب ] [ ؛ دریگب ماجنا  دـیاب  تکرح  اھنیا . زا  مادـکرھ  یارب  دریگب  ماجنا  راک  یتسیاب  دوشب ؛ لابند  دـیاب  دـندرک ، نایب  ریزو  یاقآ 

یدح رد  همھ  تسا ؛ لوئـسم  نیرفآراک  مھ  تسا ، لوئـسم  رگراک  مھ  تسا ، لوئـسم  امرفراک  مھ  تسا ، لوئـسم  تلود  مھ  دنلوئـسم ؛ همھ  نیاربانب  دـنک . ادـیپ  ققحت 

. دش دھاوخ  ماجنا  تسرد  راک ، دریگب ، ماجنا  اھتیلوئسم  رگا  دنراد . تیلوئسم 

نایگنھرف  / ٠٢/١٧/١٣٩۶ ناملعم و  رادید  رد  تانایب 

دھاوخ تیبرت  یروجهچ  دنک . تیبرت  دھاوخیم  هدنیآ  یهرود  کی  یارب  ار  لسن  کی  مینکیم ، هاگن  تدمنایم  هاگن  رد  یتقو  تسا ؛ لسن  کی  تیبرت  شرورپوشزومآ ، یهفیظو 

دنباـپ زیچچـیھ  هب  هک  بھذـمیرھرھ  یلاـباال و  یاـھهچب  تسا . ناـمیا  شلـصا  ناـمیااب ؛ دـنکب  تیبرت  یلـسن  دـناوتب  دـیاب ]  ] شرورپوشزومآ درک ؟ دـھاوخ  تیبرت  هچ  درک ؟

یاراد ریذپتیلوئسم ، افواب ، نامیااب ، لسن  تسا . نامیا  لوا  دندیفم ؛ هعماج  یارب  هن  دندیفم ، روشک  یارب  هن  دندیفم ، ناشدوخ  یارب  هن  روشک ، یهدنیآ  رد  اھنیا  دنتسین ،

یلـسن ، ] مدرم قشاع  ماظن ، قشاع  روشک ، قشاع  هشیدـنا ، نتفرگ  راک  هب  لھا  ندرک ، رکف  لھا  رکفاب ، ایحاب ، لسن  عاجـش ، وگتسار ، راکتبا ، یاراد  سفن ، هب  داـمتعا 

، مزاع یوق ، مکحم ، لسن  کی  دنک ؛ ادیپ  شرورپ  دیاب  یلسن  نینچ  کی  دنک ؛ عافد  اھنآ  زا  دنادب ، شدوخ  صخش  حلاصم  ار  شروشک  حلاصم  درادب ، تسود  ار  شروشک  هک ]

راک میوگیمن  شرورپوشزومآ ، راک  میوگیم  تسا ! یتیمھا  اب  راک  هچ  دـینیبب  تسا ؛]  ] شرورپوشزومآ راک  نیا  تسا ؛] مزال   ] یلـسن روجنیا  لاعف ؛ ورـشیپ ، راکتبااب ، مزاج ،

، زومآشناد یارب  ملعم ، یارب  دـنکیم  مھارف  ار  اضف  هک  تسا  شرورپوشزومآ  تسین ؛ یلـسن  نینچ  کی  داجیا  لـماع  اـھنت  ملعم ، اـما  تسا ، ملعم  هلیـسو  هکنیا  اـب  ملعم .

. دھدیم ماجنا  ار  اھراک  نیا  هک  تسا  شرورپشزومآ  تسا ؛ رثوم  همھ  اھنیا  یسرد ؛ یاھباتک  ناگدنسیون  یارب  ناحارط ، یارب  ایلوا ، یارب 

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

، اـھهزیگنا دنتـسھ ، هاگـشناد  رد  هک  ییاـھهورگ   - دـنراد هک  یعونت  اـب  روشک  نایوجـشناد  یهعومجم  یهمھ  منادـیم  نم  هتبلا  امـش ، هب  منکب  ضرع  ار  نیا  مھاوخیم  نم 

یبالقنا و یهعومجم  هب  نم  باطخ  نکل  دراد ، دوجو  روشک  هاگشناد  رد  زورما  هک  یتیعضو  نیا  زا  متـسین  عالطا  یب هدنب  منادیم . نم  ار  نیا  دنرادن ؛ روضح  اجنیا  اھشیارگ -

یهدنیآ نیمات  روشک و  نیا  تاجن  یهلیـسو  ار  یمالـسا  بالقنا  هملک  یعقاو  یانعم  هب هک  ییاھنآ  دـنراد ، تسود  ار  بالقنا  هک  ییاھنآ  تسا ؛ بالقنا  لئاسم  هب  دـنمهقالع 

مامت دراد ، دوجو  تسا ، یاهزرابم  کی  دینک . سح  هزرابم  نیا  مدقم  فوفص  رد  ار  ناتدوخ  دیاب  اھوجـشناد  امـش  میوگیم  نم  تسا . اھنآ  هب  نم  باطخ  دننادیم ؛ روشک  نیا 

. دینیبب ار  یریگرد  یهنحص  دیھدب . رارق  دینک و  ساسحا  ار  ناتدوخ  دیاب  هزرابم  نیا  مدقم  فوفص  رد  دشاب ؛ هتشاد  همادا  دوشن ، مامت  مھ  اھالاحالاح  تسا  نکمم  هدشن ،

ار ناتدوخ  اب  هزرابم  نیا  طاـبترا  میراد . یریگرد  اـم  هک  دـنمھفیمن  دـننیبیمن ، ار  یریگرد  یهنحـص  دـننکیمن ، سح  ار  یریگرد  یـضعب  هک  تسا  نیا  گرزب  تالاکـشا  زا  یکی 

یزیچ نیا  دنکب ؛ یللملانیب  یعامتجا و  ینید و  تیلوئـسم  ساسحا  یلم ، تیلوئـسم  ساسحا  یناسنا ، تیلوئـسم  ساسحا  دـیاب  وجـشناد  دیـشاب . هتـشاد  رظندـم 

. دوریم عقوت  وجشناد  زا  هک  تسا 

ماظن  / ٠٣/٢٢/١٣٩۶ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

« تیلوئسم ساسحا   » 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 51هاگياپ  هحفص 40 
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ییاھاعد هک  تسا - اھبـش  ای  اھزور  هب  طوبرم  هچنآ  هچ  تسا ، اھرحـس  هب  طوبرم  هچنآ  هچ   - هام نیا  رد  اھاعد  یهطـساوهب ]  ] مھ ناضمر ؛ کرابم  هاـم  تسا  یبوخ  تصرف 

یھلا رکذ  زا  هچنانچرگا  ام  یبالقنا  یمالسا و  یهعماج  میراد . جایتحا  نیا  هب  ام  هفیظو ؛ هب  هجوت  یرادهزور و  سفن  دوخ  مھ  و  دنکیم ، مرن  ار  ام  لد  اھنآ  نیماضم  هک  تسا 

نآ هب  ام  دـش . دـھاوخ  ماکان  انئمطم  دروخ ؛ دـھاوخ  یلیـس  دروخ ، دـھاوخ  هبرـض  انئمطم  دوشب ، لفاغ  راگدرورپ  لباقم  رد  عرـضت  راگدرورپ و  لباقم  رد  عوشخ  یھلا و  دای  و 

شیازفا لاعتم و  یادـخ  هب  هجوت  اب  زج  نآ  و  مینکب ؛ لاـبند  ار  یاهناـقداص  هناـنموم و  شـالت  کـی  میناوتب  هک  میـسریم  یتروص  رد  بولطم ، یاھهتـساوخ  نآ  هب  ـالاو ، فادـھا 

. تسا رتمھم  درک  میھاوخ  ضرع  هچنآ  یهمھ  زا  نم  رظن  هب  هک  ناضمر  هام  تصرف  مانتغا  دروم  رد  ام  ضرع  نآ  نیا  تسین ؛ نکمم  لاعتم  یادـخ  اب  لد  طابترا  لد و  تینارون 

امش یاھراب  زا  یرتنیگنس  راب  مراد و  تیلوئسم  امش  زا  رتشیب  هدنب  متـسھ ؛ اھفرح  نیا  بطاخم  نیلوا  مدوخ  نم  هتبلا  میـشاب . بقارم  دیاب  تسا ؛ نیا  ام  فرح  ساسا 

شیپ رد  هک  مھ  ردق  یاھبش  تصرف ؛ نیا  زا  هام ، نیا  زا  مینک  هدافتسا  مینک ، هجوت  هک  تسا  مزال  امـش ، یارب  نم ، یارب  مراد ؛ جایتحا  رتشیب  اھفرح  نیا  هب  نم  دوخ  مراد ،

. تسا

ماظن  / ٠٣/٢٢/١٣٩۶ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

نموم دـنمهقالع و  یدوخ و  دارفا  ار  اھنیا  تسا ،]  ] روجنیمھ مھ  نالا  میراد ، میاهتـشاد و  دامتعا  دـندرک ، لابند  ار  ماـجرب  دـنتفر  هک  ینیلوئـسم  هب  اـم  ما ، هتفگ ررکم  هدنب 

یزیچ کی  هب  میدرک ، رظن  فرص یاهطقن  کی  زا  لباقم - یهدننکهرکاذم  لباقم ، فرط  نآ  فرح  هب  دامتعا  رطاخهب   - یدایز دراوم  رد  ام  ماجرب ، یهیضق  نیمھ  رد  نکل  مینادیم ؛

رتکد یاقآ  ام ، یهجراخ  مرتحم  ریزو  تسا . یمھم  لئاسم  اعقاو  اھنیا  دـنکیم ؛ هدافتـسا  دراد  الخ  نامھ  زا  نالا  نیمھ  نمـشد  دـنام ؛ یقاب  ییالخ  کی  میدـیزرون ، ماـمتھا 

حور دـنتفگیم  یھاگ  دـنکیم .] حرطم  ار   ] ماجرب مسج  ماجرب و  حور  ضقن  دراوم  و  تسا - مدـنچ  راب  نیا  هتبلا   - دنـسیونیم ییاـپورا  لوئـسم  هب  ییاـیوگ  یهماـن  کـی  فیرظ ،

ناشیا اھییاکیرمآ ؛ یهلیسو  هب هدش  ضقن  مھ  ماجرب - مسج  ینعی   - ماجرب دوخ  مھ  ییاھاج  کی  هکلب ] ، ] تسین ماجرب  حور  طقف  هک  دیوگیم  ناشیا  هدش ، ضقن  ماجرب 

مرتـحم ریزو  دوـخ  هن ، دـننزیم ؛ ار  فرح  نیا  هک  دنتـسھ  تارکاذـم  نیا  نیفلاـخم  دـنیوگب  هک  تسین  یـسک  رگید  صخـش ]  ] نیا ینعی  اـھنآ . یارب  دنداتـسرف  دـندرک  تسرھف 

نآ رطاخهب  نیا  دـنکیم . دراد  ار  ضارتعا  نیا  مھ  ناشیا  دوخ  تسا ، تیلوئـسم  ساسحا  بحاص  ناسنا  تسا و  ینادـجواب  ناـسنا  تسا ، ینیدـتم  ناـسنا  نوچ  هجراـخ ،

ار راک  نیا  تسناوتیمن  دوب و  هتـسب  نمـشد  هار  دـشیمن ، نمـشد  هب  دامتعا  تفرگیمن ، ماجنا  حـماست  نیا  رگا  ام ؛ یهیحان  زا  هتفرگ  ماجنا  یاهحماسم  کی  اـجنآ  هک  تسا 

مرتحم سیئر  تسا ، روھمج  مرتحم  سیئر  هک   - ماجرب رب  تراظن  یارب  دـناهدش  نیعم  هک  یعمج  نآ  نکل  مینک  حرطم  ار  ماجرب  ثحب  میھاوخیمن  ام  مھ  نـالا  دـھدب . ماـجنا 

دراد یقاـفتا  هچ  دـننیبب  دـننکب  تبقارم  دـیاب  دـننک ، تقد  دـیاب  ینعی  دـننک ؛ تقد  هلئـسم  نیا  رد  اـعقاو  دنتـسھ - رگید  رفن  دـنچ  تسا و  هجراـخ  مرتحم  ریزو  تسا ، سلجم 

دیاب اھنیا  مداتـسرف - بوتکم  دوبن ؛ ینابز   - مدرک مھ  بوتکم  مدرک ، رکذ  حیرـص  روطهب  ار  یطیارـش  کی  ماجرب  لوبق  رد  هدـنب  میدرک ؛ رکذ  ار  یدراوم  کی  ام  هرخالاب  دـتفایم .

رب لمح  مییایب ، هاتوک  هنیمز  نیا  رد  هچرھ  ام  دیوگیم ، ار  یزیچ  کی  دتـسیایم و  دیآیم  تحاقو  اب  لباقم  فرط  یتقو  دوشب . تیاعر  اھنیا  دـیاب  قیقد  روطهب  دوشب ؛ تیاعر 

. دیازفیب شدوخ  قحان  یاھراشف  رب  هکنیا  هب  دنکیم  عیجشت  ار  نمشد  ام ، رد  یراچان  ساسحا  میریزگان ؛ میراچان ، ام  هک  دش  دھاوخ  نیا  رب  لمح  دش ؛ دھاوخ  فعض 

اھهاگشناد  / ٠٣/٣١/١٣٩۶ نارگشھوژپ  ناگبخن و  ناداتسا ، زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تیلوئسم یملعم و  تیلوئسم  هب  هجوت  منکیم - ضرع  دنک  کمک  هلصوح  لاح و  مناوتب و  هک  ییاجنآ  ات  الاح  مھ  هدنب  تسین ؛ دایز  تقو  هتبلا  هک   - زورما ماهدمع  فرح  نم 

یفرح کی  مادک  رھ  اھناوج  نیا  الاح  هک  دوشن  نامگ  دراد . یدرفهبرصحنم  ینیرفآشقن  کی  هاگشناد  طیحم  رد  داتسا  هرخالاب  تسا . ام  یهدمع  ضرع  نیا  تسا ؛ یداتـسا 

شقن دیراذگب . رثا  دیناوتیم  یلیخ  دینکیم ؛ تکرح  هب  راداو  دینکیم ، رکف  هب  راداو  ار  وا  ناوج ؛ رکف  رد  ناوج ، لد  رد  ناوج ، حور  رد  دیراذگرثا  امـش  هن ، دنراد ؛ یرکف  کی  دـنراد ،

راودیما دشاب ، شیدناتبثم  دشاب ، دھعتم  دشاب ، هتشاد  تیلوئسم  ساسحا  داتسا  رگا  تسا . یلیدبیب  ریظنمک و  شقن  کی  وجـشناد ، ناناوج  ملعم  هاگـشناد و  داتـسا 

شدوخ ینیمزرـس  یاھتلاصا  شدوخ ، ینھیم  یاھتلاصا  هب  دقتعم  داتـسا  رگا  دراذگیم . رثا  وجـشناد  رد  نیا  دـشاب ، هتـشاد  روشک  رد  مادـقا  یارب  عطاق  تین  مزع و  دـشاب ،

هب شھاگن  هک  یداتسا  تسا ؛]  ] روجنیمھ مھ  شسکع  دراذگیم . رثا  وجشناد  رد  دشاب ، شدوخ  یبالقنا  ینابم  هب  دقتعم  دشاب ، شدوخ  ینید  ینابم  هب  دقتعم  دشاب ،

روجناـمھ اـعبط  تسا ، اـنتعایب  درادـن و  شدوـخ  یموـق  تیوـھ  ربـتعم  میھاـفم  روـشک و  جـیار  میھاـفم  روـشک و  یهدودـحم  هـب  یداـقتعا  چـیھ  تـسا ، اـھزرم  زا  نوریب 

. دنکیم تیبرت  ار  ییوجشناد 

ناریا  / ١٢/٠۵/١٣٩۶ یمالسا  یروھمج  تسایر  هرود  نیمھدزاود  مکح  ذیفنت  مسارم  رد  تانایب 

. دنشاب هتشاد  رظن  رد  ار  اھهیـصوت  نیا  هک  تشاد  دنھاوخ  یراکمھ  ناشیا  اب  فلتخم  یاھـشخب  رد  هک  ینارھاوخ  ناردارب و  مرتحم و  روھمج  سیئر  هب  منکیم  هیـصوت  دنچ 

، تیلوئسم نیا  ( ١ (؛ هناما کقنع  یف  یھ  امنا  و  تسا ؛ یتناما  کـی  وت  ندرگ  رد  نیا  دومرف : نینموملاریما  هکناـنچمھ  دـینادب ؛ تناـما  ار ، ییاـناوت  نیا  ار ، تیلوئـسم  نیا 

[ یهرابرد  ] طقف ( ٢ «،) اھلھا ٰىلا  تٰنامالا  اودوت  نا  مکرمای  نا هللا   » یهفیرش یهیآ  نیا  درک . دیاب  تناما  ظفح  درک ؛ دیاب  یرادتناما  امـش ؛ نم و  رایتخا  رد  تسا  یھلا  تناما 

. تسا اھنآ  رترب  قادصم  تسا - تیلوئسم  نیا  هک   - یونعم مھم  تناما  نیا  تسین ؛ سوسحم  یدام  یاھتناما  نیا 

نارھت  / ٠۶/٠۶/١٣٩۶ ناتسا  هیملع  یاھهزوح  بالط  رادید  رد  تانایب 

هب امش  ار  نیا  درادن ، دوجو  نالا  امش  لوق  هب  دیھاوخیم و  امش  هک  یاهزوح  نیا  بخ ! یلیخ  هیملع - یهزوح  الک  ای  نارھت  یهزوح  ای  الاح   - دیراد هزوح  هب  ییاھداقتنا  امش 

کی ـالثم  دـیھاوخب  هک  دـیرادن  ار  یلاـم  عباـنم  یاـھینابیتشپ  یتیریدـم و  هاـگیاج  نآ  امـش  هلب ، دروآیم ؛ دوجو  هب  امـش  تساوخ  امـش و  یهدارا  ار  هزوح  دـیروایب . دوـجو 

اھنآ نتشاد  اب  یھاگ  یتح  دیآیمن ، تسد  هب  یلام  عبانم  نتشاد  تیریدم و  کی  نتشاد  اب  افرـص  بولطم ، یاھهتـساوخ  ققحت  اما  دینکب ؛ لمع  اروف  دیریگب و  یمیمـصت 

هزرابم دیاب  و  تسا . مزال  اھنیا  رظن ؛ دروم  تیاغ  بولطم و  حوضو  لیم ، هزیگنا ، دـیراد : امـش  هک  تسا  نامھ  رگید  زیچ  نآ  تسا . مزال  یرگید  زیچ  دـیآیمن ؛ تسد  هب  مھ ] ]

شیانعم تسین ، داب » هدرم  داب  هدنز  [ » نتفگ ، ] هزرابم یانعم  هتبلا  دروآ . تسد  هب  هزرابم  اب  دیاب  مھ  ار  بولطم  یهزوح  نیا  دیآیمن ، تسد  هب  زیچ  چیھ  هزرابم  نودب  درک ؛

هفیظو ام  هتبلا  دینک . تسرد  امش  ار  هزوح  نیا  نیاربانب ، ندش . لکشتم  ندرک ، یرکفمھ  ندرک ، رکف  نتفگ ، تدھاجم ، شالت ، ینعی  هزرابم ] [ ؛ تسین یسایس  یهزرابم 

ناتدوخ شود  رب  ار  نآ  تیلوئسم  راب  ینیگنـس  دیایب ، دوجو  هب  هدنیآ  رد  دیاب  هچنآ  اما  ار ؛ اھراک  دننک  لیھـست  دنراد  هفیظو  هزوح  ناریدم  نایاقآ  امـش ؛ هب  مینک  کمک  میراد 

؛ دینک افیا  شقن  هک  دوشب  امش  تبون  رگید  لاس  هدزناپ  رگید ، لاس  جنپ  رگید ، لاس  هد  تسا  نکمم  الاح  دیھدب ؛ ماجنا  ار  اھراک  نیا  دیاب  هک  دیتسھ  امش  دینک . ساسحا 

. دینک راک  دینک و  مادقا  دیناوتیم  هک  دیتسھ  امش  دش و  دھاوخ  راک  نیا  لاحرھهب 

یملع  / ٠٧/٢۶/١٣٩۶ ناوج  ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

هچنانچ رگا  ار  روشک  ریـسم  دیناوتیم  امـش  ینعی  دوب ؛ دـھاوخ  عفان  ناتـشالت  و  دـینک . شالت  دـیناوتیم  هچرھ  دـینکن ؛ شومارف  ار  ینادـجو  یهفیظو  یھلا و  یهفیظو  امش 

هتبلا تسا ؛ یتسرد  یریگتھج  روشک  رد  یریگتھج  هناتخبـشوخ  دـینادرگرب . دـیناوتیم  ار  اـھاجنآ  دراد ، لاکـشا  هک  ییاـھاجنآ  تسرد ؛ ریـسم  هب  دـینادرگرب  تسا ، طـلغ 

، دوشن بارخ  اھیریگتھج  هک  دـینک  کـمک  دـیناوتیم  دـینک ؛ فرطرب  ار  تالاکـشا  دـیناوتیم  اذـل ] [ ؛ تسا تسرد  یریگتھج  اـما  دراد  دوجو  ناوارف  راـنکوهشوگ  رد  تالاکـشا 

یادخ هللااشنا  هک  دینادب  دینک ، هدافتـسا  تصرف  نیا  زا  دینکب . دـیناوتیم  ملاع - دنمـشناد و  یاھناوج   - اھناوج امـش  هک  تسا  یراک  نیا  دوشن . فارحنا  راچد  دوشن ، ضوع 

اب نموی  نم  و  دنکیم . تیادھ  ار  امش  شدوخ  لاعتم  یادخ  دینکیم ، تدھاجم  یتقو  ادخ  هار  رد  انلبس ؛ مھنیدھنل  انیف  اودھٰج  نیذلا  و  درک ؛ دھاوخ  کمک  امـش  هب  لاعتم 

ادخ هللااشنا  دینک ؛ ییادخ  یاھتین  هفیظو و  ماجنا  هفیظو و  ساسحا  یاھتین  ار  ناتیاھتین  دیھدب . ماجنا  دیاب  هک  یراک  نآ  هب  دنکیم  تیادھ  ار  امـش  یاھلد  ادخ  هبلق ؛ دـھی 

، رتهتفرـشیپ رتھب ، بتارمب  ناریا  کی  زور  نآ  رد  دـیتسھ ، اھامـش  روشک  یهراکهمھ  رگید  هللااشنا  هک  هدـنیآ  لاس  اھهد  رد  اھامـش  منئمطم  نم  و  درک . دـھاوخ  کـمک  مھ 

. درک دیھاوخ  هرادا  ار  نآ  هللااشنا  تشاد و  دیھاوخ  ناتدوخ  لباقم  رد  ار  زورما  زا  رتبترم  رتمظنم و 

« تیلوئسم ساسحا   » 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 51هاگياپ  هحفص 41 
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یرفعج  / ٠٨/٢٢/١٣٩۶ همالع  یفسلف  یاھهشیدنا  یسررب  شیامھ  ناراکردناتسد  رادید  رد  تانایب 

مھ ینیریش  یهجھل  بخ  و  دوب ]  ] ینارنخس لھا  ناشیا  دوب . یمالسا  فراعم  ندرتسگ  هب  تبسن  تیلوئسم  ساسحا  یرفھعج ،[ همالع   [ ناشیا تایـصوصخ  یهلمجزا 

ار ناشیا  صاخ ، تاسلج  زا  یضعب  یھاگ  دھـشم  میدوب . دھـشم  تقونآ  ام  دندشیم ؛ توعد  ناشیا  تسھ  مدای  نم  بالقنا  زا  لبق  زا  تشاد . مھ  ییایوگ  نابز  تشاد و 

، دیتاسا یارب  نایوجـشناد ، یارب  اھناوج ، یارب  دنتـشاد  تاسلج  ناشیا  ناوارف  هک  مھ  بالقنا  زا  دعب  رگید ، یاھاج  رد  نارھت ، دوخ  رد  دندمآیم ؛ نارھت  زا  دندرکیم و  توعد 

رد دیایب  ناشیا  هک  دشیمن  نیا  زا  عنام  ناشیا  یملع  یرکف و  هاگیاج  یملع و  حطـس  ینعی  دـنتخادرپیم ؛ ینید  فراعم  جـیورت  غیلبت و  هب  مدرم و  یهماع  یارب  املع ، یارب 

. دنک ثحب  شدوخ و  نیبطاخم  راکفا  حطس 

هاشنامرک  / ٠٨/٢٩/١٣٩۶ ناتسا  ناگدزهلزلز  تالکشم  هب  یگدیسر  یهسلج  رد  تانایب 

روجنیمھ ییاھشخب  رد  هناتخبـشوخ  دشاب . یداھج  راک  نیمھ  دیاب  یمالـسا  یروھمج  تایـصوصخ  زا  یکی  دینکب . لابند  یتسیاب  یداھج  ار  راک  دینک ؛ لمع  عیرـس  دیاب 

ساـسحا چـیھ  هک  ار  تقونآ  لوئـسم  یاھهاگتـسد  دروخرب  میدـید  بـالقنا  زا  لـبق  اـم  دریگیم . ماـجنا  یداـھج  راـک  روجنیمھ  دـنیبیم  ناـسنا  ییاھـشخب  رد  تسھ ؛ مھ 

هب اعقاو  ینعی  دوبن ؛ یمھم  یهلئـسم  هدزهلزلز  یهلئـسم  ناشیارب  عقاو ، رد  هک  ماهدید  ماهدوب و  دـھاش  کیدزن  زا  هدـنب  تقونآ  ایاضق . نیا  هب  دـندرکیمن  اعقاو  یتیلوئـسم 

رد نیلوئـسم  هللادمحب  تسین ؛ روجنیا  زورما  دندرکیم . یمدرم  یاھهورگ  ار  راک  دنھدب ؛ ماجنا  یراک  کی  مساهب  تروصب و  نیمھ  دنتـساوخیم ] طقف  [ ؛ دـندروآیمن باسح 

اب رتھب و  تیریدـم  اب  ار  راک  مرتحم ، نیلوئـسم  ناـیاقآ و  نیا ، زا  دـعب  یتسیاـب  نکل  تسا ؛ یمالـسا  یروھمج  تایـصوصخ  زا  نیا ] [ ؛ دـننکیم شـالت  دـننکیم ، راـک  دـننادیم ،

. دنھدب ماجنا  هللااشنا  تعرس  اب  یریگیپ و  رارمتسا و 

نایجیسب  / ٠٩/٠١/١٣٩۶ رادید  رد  تانایب 

ار مدرم  ناشدوخ  تردق  ظفح  رطاخهب  هک  نادنمتردق  تردق  یزاب  یدـنمتردق و  ریـسا  یایند  دوب . اھناسنا  یگدـنز  یارب  ون  فرح  کی  دـیدج ، داھنـشیپ  کی  یمالـسا  بالقنا 

هـضرع ار  نآ  درک و  داجیا  درک ، دیلوت  یمالـسا  بالقنا  ار  ون  نخـس  نیا  تشاد ؛ ون  نخـس  کی  هب  جایتحا  یرکف ، نوگانوگ  کلاھم  یقالخا و  کلاھم  تمـسهب  دندادیم  قوس 

اب هارمھ  دبایب ، تسد  یناسنا  شزرا  بسانم  باب و  یاھتفرشیپ  یملع ، یاھتفرشیپ  یدام ، یاھتفرـشیپ  هب  دناوتیم  تیرـشب  هک  تسا  نیا  زا  ترابع  ون  نخـس  نیا  درک .

رد دھدب و  تاجن  دـناهدروآ  دوجو  هب  تیونعم  زا  رود  نارادمتـسایس  ملاع و  نابلطتردـق  هک  یمنھج  زا  ار  ایند  و  یھلا ، یاھـشزرا  ظفح  اـب  هارمھ  راـگدرورپ و  تیاـضر  بسک 

بالقنا مایپ  نیا  لاعتم . یادـخ  اـب  طاـبترا  تشھب  هفیظو ، ساـسحا  تشھب  شمارآ ، تشھب  ناـنیمطا ، تشھب  درواـیب ؛ دوجو  هب  تیرـشب  یارب  تشھب  کـی  هئـشن  نیمھ 

. دوب یمالسا 

توافت دیاب  دشابن ، دادبتـسا  دیاب  دشابن ، یتلادع  یب  دیاب  دیایب ، دوجو  هب  دھاوخب  ییایند  نینچ  رگا  تشاد . دوجو  ییاھدیابن  اھدـیاب و  کی  هتبلا  مایپ  نیا  ققحت  ماقم  رد 

نینچ کی  لیکشت  یهمزال  هک  تسا  ییاھدیابن  اھنیا  دشابن ؛ یرکف  داسف  یلمع و  داسف  دیاب  دشابن ، تاوھش  رد  ندش  قرغ  دیاب  دشابن ، یتاقبط  یاھفاکش  یتاقبط و 

یاضر بلج  دیاب  دشاب ، راک  دیاب  دشاب ، تدـھاجم  دـیاب  دـشاب ، شالت  دـیاب  دـشاب ، هفیظو  ساسحا  دـیاب  دـشاب ، صالخا  دـیاب  دراد : دوجو  مھ  ییاھدـیاب  تسا . یعامتجا 

. تسا اھدیاب  مھ  اھنیا  دشاب ؛ فدھ  لاعتم  یادخ 

نایجیسب  / ٠٩/٠١/١٣٩۶ رادید  رد  تانایب 

، یماظن یاھشخب  دنشالت : لوغـشم  فلتخم  یاھـشخب  رد  هک  یناسک  یهمھ  هیلاع ؛ فادھا  ققحت  یارب  دننادب  فظوم  ار  دوخ  یناسنا ، یورین  داحآ  هکنیا  ینعی  جیـسب 

دننک و هفیظو ]  ] ساسحا یتقو  فلتخم ، یاھنادیم  رد  نوگانوگ  یاھرگشالت  نوگانوگ ، یاھشالت  یروشک ، فلتخم  یاھشخب  یماظتنا ، یورین  هاپـس ، شترا ، یماظنریغ ،

دامن کی  نیا  تسا ؛ یرگید  ثحب  جیسب ، نامزاس  ثحب  میدرک  ضرع  هتبلا  دنایجیسب . دنھدب ، رارق  ناشدوخ  یاشمم  ار  هویـش  نیمھ  ار ، فدھ  نیمھ  ار ، تکرح  نیمھ 

. دنلاعف هک  دراد  یمدرم  داحآ  یهمھ  یور  رب  هیکت  جیسب ، ناونع  جیسب ، یهملک  اما  تسا ، لاعف  صخشم  شخب  کی  تسا ،

اوق  / ٠٩/١٢/١٣٩۶ لک  هدنامرف  اب  رتشا  کلام  هراونشج  ناگدیزگرب  حلسم و  یاھورین  دشرا  ناھدنامرف  رادید 

رد لاحنیعرد  و  یھدنامرف » تردق  تعاجش و  «، » تدھاجم یارب  یگدامآ  تیلوئـسم و  ساسحا  «، » خسار مزع  «، » میقتـسم طارـص  تخانـش  تریـصب و   » رد رتشا  کلام 

. دننک تیوقت  دوخ  رد  ار  یلاع  تایحور  تالاح و  نیا  نارگید ، زا  شیب  دیاب  حلسم  یاھورین  ناھدنامرف  تسوگلا و  هتسجرب و  عضاوت » اوقت و  تدابع ، تیونعم ، »

یمالسا  / ١٠/٠۶/١٣٩۶ تاغیلبت  یگنھامھ  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

یبر و تٰلاسر  مکغلبا  هدـش : رکذ  غیلبت  یهلئـسم  ررکم  رد  ررکم  ناربمغیپ ، لوق  زا  نآرق  یهمیرک  تایآ  رد  دـنکیم و  تیانع  شدوخ  ربمغیپ  هب  ار  غیلبت  روتـسد  ملاع  راگدرورپ 

هک تسا  نیا  غیلبت  نیا  طرش  اھتنم  تسا ؛ یمالسا  غیلبت  یانعم  نیا  تسرد ؛ نخـس  کی  مایپ ، کی  ندناسر  هچ ؟ ندناسر  ندناسر . ینعی  هچ ؟ ینعی  غیلبت  مکل (. حصنا 

، تسین لرتنک  ثحب  مدرم ؛ اب  مھافت  زا  تسا  ترابع  یمالـسا  غیلبت  تسا ... غیلبت  یانعم  نیا  دـشاب ؛ هنالوئـسم  دـشاب ، هنارادتناما  دـشاب ، هنامیمـص  دـشاب ، هناـقداص 

رد مدرم  هک  تسا  نیا  مھافت  رثا  تسیچ ؟ مھافت  نیا  رثا  ندرک . کیدزن  مھ  هب  ار  اھنھذ  ندرک و  هجوتم  ییالاو  یلاع و  فدـھ  کی  تمـس  هب  ار  اـھنھذ  تسا ؛ مھاـفت  ثحب 

تـسین لوـپ  هب  نتفاـی  تسد  ثحب  تسین ، یبایتردـق  ثحب  یمالـسا ، غـیلبت  رد  تسا . روـط ] ] نیا دـنوشیم ؛ دراو  هنالوئـسم  ناـشدوخ  ریخ ، یـساسا و  یاـھراک  تھج 

میظع یمدرم  تکرح  نیا  رب  هک  یاهجیتـن  ارھق  دـنوشیم و  دراو  ناـشدوخ  دـننکیم ، تیلوئـسم  ساـسحا  ناـشدوخ  تسا ؛ تیلوئـسم  ماـقم  رد  مدرم  ندروآ  ثحب  هـکلب ] ]

یادـناگاپورپ نآ  رد  دـننکیم . اـھیبرغ  هک  یراـک  نآ  اـب  تسا  تواـفتم  یلکب  نیارباـنب  تسا ؛ غیلبت  یاـنعم  نیا  دـش . دـھاوخ  مدرم  دوخ  هجوتم  مھ  شعفاـنم  دـش ، بترتم 

یهجیتن نآ  هب  ار  ناسنا  هچرھ  درادن . یلاکـشا  نتفگ  غورد  درادن ، یلاکـشا  راوهشیپرنھ  یاھراتفر  درادن ، یلاکـشا  یرگیزاب  درادـن ، یلاکـشا  یمومع  راکفا  بیرف  یبرغ ،

. تسا مزال  اھنیا  دننام  تیلوئسم و  ساسحا  یرادتناما ، تقادص ، یمالسا  غیلبت  رد  ادبا . یمالسا  غیلبت  رد  اما ] [ ؛ تسا زیاج  یبرغ  یادناگاپورپ  رد  دناسرب ، یدام 

سامح  / ١٣٩٧/٠١/١۵ یسایس  رتفد  سیئر  هینھ  لیعامسا  یاقآ  همان  هب  بالقنا  ربھر  خساپ 

یهمھ سار  رد  نیطسلف  یهلاسم  و  تسا ، نآ  زیمآتثابخ  یاھهشقن  رابکتسا و  ربارب  رد  یگداتسیا  ورگ  رد  ارـصحنم  یمالـسا  تما  یارب  رادتقا  تزع و  هب  تشگزاب  زورما 

تلم یزوریپ  هک  تسا  یگرزب  یندوشخبان  یاطخ  بصاغ ، وگغورد و  راـکبیرف و  میژر  اـب  هرکاذـم  تمـس  هب  تکرح  تسا . رابکتـسا  لـباقم  رد  یمالـسا  لـلملانیب  لـئاسم 

نیمھ زین  تسا  ندش  راکـشآ  لاح  رد  جیردت  هب  نونکا  هک  برع  نارـس  یخرب  تنایخ  دنکیمن . هدیـشکمتس  تلم  نآ  دـیاع  نارـسخ  زج  دزادـنایم و  بقع  هب  ار  نیطـسلف 

رد رویغ  ناناوج  هژیوب  اھتلم و  تسا . نآ  نانابیتشپ  بصاغ و  میژر  اب  هزرابم  دـیدشت  مالـسا و  یایند  رد  مواقم  زرابم و  حانج  تیوقت  همھ  نیا  جالع  دـنکیم . لاـبند  ار  فدـھ 

یسامح و تدھاجم  اب  دنریگب و  یدج  الماک  ار  گرزب  یهفیظو  نیا  دیاب  دننکیم ، تیلوئسم  ساسحا  نیطسلف  هب  تبسن  هک  یئاھتلود  زین  یبرع و  یمالسا و  یاھروشک 

. دننک لاوز  یهطقن  تمس  هب  ینیشنبقع  هب  روبجم  ار  نمشد  هناربدم 

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 

« تیلوئسم ساسحا   » 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 51هاگياپ  هحفص 42 
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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 ؛

نایگنھرف  / ١٣٩٧/٠٢/١٩ هاگشناد  رد  تانایب 

؛ هناگیب یخیرات  مدآ  نالف  غارـس  میورب  هک  میتسین  وگلا  دـقف  راچد  زورما  رگید  ام  میراد . یاهتـسجرب  یاھوگلا  میراد ، وگلا  زورما  نامدوخ  یگدـنز  طیحم  رد  هناتخبـشوخ  ام 

دنمشناد کی  نارمچ  دیھش  تسا ؛ وگلا  کی  نارمچ  دیھش  دنگرزب ؛ یاھوگلا  زا  یکی  ام  یاهتـسھ  یادھـش  میراد .] وگلا   ] نامدوخ مشچ  یولج  نامدوخ ، یگدنز  رد  زورما 

کی ینیوآ  دیھـش  هملک ؛ یعقاو  یانعم  هب  دوب ، مھ  یعقاو  دـھاجم  کی  یعقاو ، زرابم  کی  اـما  دوب  هدرکلیـصحت  هدـناوخسرد و  دوب ، دنمـشناد  دوب ؛ هملک  یعقاو  یاـنعم  هب 

ملعم نم ، یوگلا  دنتفگ  دندرک ؛ نایب  اجنیا  بوخ  یلیخ  نامزیزع  ردارب  نیا  تسا . ام  رایتخا  رد  اھوگلا  ماسقا  عاونا و  زا  دینیبب ؛ تسا . وگلا  کی  یججح  دیھـش  تسا ؛ وگلا 

نمـشد لباقم  رد  تزع  اب  تردـق ، اب  تیلوئـسم ، ساسحا  اب  تماھـش ، اب  تعاجـش ، اب  میراد ؛ ام  اـھوگلا  نیا  زا  هلب ، تسا ؛ یججح  نم  یوگلا  ـالاح  اـما  دوب  ملوا  سـالک 

یرایرھش و دیھـش  دنتفرن ؛ نیب  زا  یـصخش  یاوعد  کی  رد  اھنیا  دوخ . صخـش  یارب  هن  دنک ؛ کمک  دوخ  ماظن  دوخ و  یهعماج  گرزب  یالاو  فادھا  هب  هکنیا  یارب  دتـسیایم 

مشچ یولج  نامدوخ ، یهعماج  رد  ام  دنیوگلا ؛ اھنیا  دنتفر ؛ شیپ  دندرک و  تکرح  تلم  یدنلبرس  راختفا و  یارب  لئاسم  رد  نارگید ، نشوریدمحا و  یدمحمیلع و  دیھش 

. میراد ار  زیزع  یاھوگلا  نیا  نامدوخ  نامز  رد  نامدوخ ،

تلود  / ٢۴/١٣٩٧/٠۴ تئیھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب  زا  یاهدیزگ 

. دنکیم ادیپ  تریغ  ششوج  دنکیم ، ادیپ  فعاضم  تیلوئسم  ساسحا  دوشیم  هجاوم  لکشم  اب  یتقو  هک  تسھ  مدآ  روج  کی  میراد : مدآ  روج  ود  لکشم ، اب  یهھجاوم  رد 

نادـیم دراو  دـھدب ، ماجنا  دـیاب  یرتشیب  کرحت  دـنکیم  ساسحا  دوشیم ، فعاضم  شتیلوئـسم  ساـسحا  دوشیم ، فعاـضم  وا  یهزیگنا  دـمآ  شیپ  لکـشم  دـنیبیم  یتقو 

. دوشیم اھزیچ  نیا  و  مینک " راکچ   " و میناوتیمن "  " و دوشیمن "  " یفابیفنم و سرت و  سای و  راچد  دش  هجاوم  لکشم  اب  یتقو  هک  تسھ  مھ  مدآ  روج  کی  دوشب .

امتح  " یهیحور میناوتیم ،"  " یهیحور دروخرب ، یهیحور  دشاب ؛ هتشاد  دوجو  اھنآ  رد  هیحور  نیا  دنوشیم  هجاوم  لکشم  اب  یتقو  ینعی  دنشاب  لوا  عون  زا  دیاب  یتلود  ناریدم 

" مینکیم مادقا 

مدرم  / ٢٢/١٣٩٧/٠۵ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

یاھهاگتـسد مھ  یتاعالطا ، یاھهاگتـسد  مھ  یداصتقا ؛) دـسافم  ییاسانـش  صوصخرد   ) دنـشاب نادـیم  رد  زاب  مشچ  اب  توق و  اب  یتسیاب  مھ  یتراـظن  یاھهاگتـسد 

مدید نم  دننک . افیا  شقن  دنراد و  هفیظو  هک  دننک  ساسحا  یتسیاب  نموم  مدرم  داحآ  مھ  سلجم ، هب  طوبرم  یتراظن  یاھهاگتـسد  مھ  هیئاضق ، یهوق  هب  طوبرم  یتراظن 

راکتحا الثم  هک  دیدرک  ادیپ  عالطا  دـیدرک و  ادـیپ  تسد  ییاج  کی  هب  امـش  رگا  هک  هدـش  هتـساوخ  هریغ - یجیـسب و  یھللابزح ،  - نموم مدرم  زا  اھهمانزور ، نیا  زا  یکی  رد 

[. هدوب  ] مدرم داحآ  کمک  اب  تسا ، هتفرگ  ماجنا  هک  ییاھراک  نیا  زا  یلیخ  تسا ؛ تسرد  تسا ؛ یبوخ  رکف  یلیخ  هلب ، دیھدب . ربخ  دییایب  دناهدرک ،

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

. دنیـشنیم بقع  دـنیبب ، ار  خـسار  مزع  ام  رد  مینکیم - تردـق  ساسحا  ام  هک   - دـنیبب ار  تردـق  ساـسحا  اـم  رد  دـنک ، هدـھاشم  ار  تدـحو  اـم  رد  نمـشد  رگا  نم ! نازیزع 

اما درک ؛ دھاوخ  ینیـشنبقع  دننادیم ، طسو  رد  هنادنمتردق  دننکیم و  هفیظو  ساسحا  دننکیم ، روضح  ساسحا  یناریا  نموم  یاھناوج  ناریا و  تلم  هک  دنیبب  رگا  نمـشد 

نیلوئـسم مدرم و  نیب  ای  درادن  دوجو  ینخـسمھ  یتھجمھ و  روشک  نیلوئـسم  نیب  دننک  ساسحا  تسھ ، فالتخا  دننک  ساسحا  تسھ ، فعـض  هک  دننک  ساسحا  رگا 

. دننک دایز  ار  ناشدوخ  لمع  تدش  هکنیا  هب  دنوشیم  قیوشت  تسا ، هداتفا  هلصاف  روشک 

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

ام یارب  صوصخب  تسا ، یساسح  یاھتیعقوم  ناھج ، تیعقوم  هقطنم ، تیعقوم  روشک ، تیعقوم  تسا ؛ هدش  لیکشت  یساسح  رایـسب  تیعقوم  رد  گرزب  یهسلج  نیا 

نموم و ناناوج  ییامنتردـق  فرط  کی  زا  راوخناـھج ، یاـکیرمآ  نارادمتـسایس  رابکتـسا و  نارـس  یاھیـشکهدبرع  فرط  کـی  زا  هک  تھج  نیا  زا  تیـساسح  ناریا . تلم 

هب ندـش و  ساسح  یفرط  زا  روشک و  فیعـض  مدرم  زا  یگرزب  شخب  تشیعم  یگنت  روشک و  یداـصتقا  تالکـشم  فرط  کـی  زا  فلتخم ، یاھنادـیم  رد  یپاـیپ  یاـھیزوریپ 

یگدوـمخ و زا  لکـشم ، دوـجو  رطاـخهب  روـشک  تسا . هدرک  راداو  یلمع  یرکف و  شـالت  وپاـکت و  هب  هدرک و  ساـسح  ار  اـھنآ  تیعـضو  نـیا  هـک  روـشک  ناـگبخن  نداـتفا  وپاـکت 

تـسا یاهژیو  عاضوا  تسا ، یفلتخم  تاھج  اھنیا  دـنوشیم ؛ شالت  مرگرـس  دـننکیم و  هفیظو  ساسحا  زورما  دـندوب ، رگاشامت  طقف  هک  اھیلیخ  تسا ؛ هدـمآرد  یلمعیب 

. تسا هدش  لیکشت  یطیارش  نینچ  رد  هسلج  نیا  روشک و  یارب 

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

امـش هب  مراد  نم  تسا ؛ رطخ  کی  نیا  تفرگ ؛ دـھاوخ  امـش  زا  ار  نادـیم  نمـشد  دـیرواین ، ور  گـنج  تارطاـخ  یهیامرـس  رب  ندوزفا  یروآعمج و  هب  زورما  امـش  هچناـنچ  رگا 

زا دھاوخیم . شلد  هک  روطنآ  درک  دھاوخ  تیاور  ار  گنج  امـش  نمـشد  دیدرکن ، تیاور  ار  گنج  امـش  رگا  دـیاهدوب ؛ گنج  رد  ناتدوخ  هک  دـینک  تیاور  امـش  ار  گنج  میوگیم .

لیم قبط  و  دننکیم - هدافتـسا  اھنیا  زا  دراد ؛ امتح  هک  دـشاب  هتـشاد  ییاھفعـض  تسا  نکمم  یماظنریغ  یماظن و  تکرح  رھ  هتبلا   - دـننکیم هدافتـسا  مھ  ییاھفعـض  کی 

. مینک راک  یلیخ  مینک ، هفیظو  ساسحا  یلیخ  هنیمز  نیا  رد  دیاب  ام  دنزاسیم . ناشدوخ 

روشک  / ١٣٩٧/٠٧/١٩ یداصتقا  لئاسم  هرابرد  بالقنا  ربھر  روضح  رد  اوق  نارس  هسلج 

بجوم روشک  ینونک  طیارـش  دنتفگ : دندناوخارف و  یـصوصخ  شخب  نالاعف  زوسلد و  نانادداصتقا  یاھلحهار  تارظن و  زا  هدافتـسا  هب  ار  تلود  هژیوهب  هناگهس  یاوق  ناشیا 

نیا ردـق  نیاربانب  دـننک ، هضرع  نالوئـسم  هب  ار  دوخ  یبرجت  یملع و  یاھهتـشاد  اھتیفرظ و  دـننک و  فعاضم  تیلوئـسم  ساسحا  زوسلد ، نالاعف  ناگبخن و  تسا  هدـش 

. دینک لماک  یهدافتسا  یداصتقا  یھاگشناد و  نالاعف  یاھداھنشیپ  زا  دینادب و  ار  تصرف 

یملع  / ١٣٩٧/٠٧/٢۵ رترب  یاھدادعتسا  ناگبخن و  رادید  رد  تانایب 

زا ینوماریپ ، یاضف  زا  هک  یروطهب  دوشب  قرغ  شدوخ  صصخت  یاضف  رد  دیابن  هبخن  درف  دراد : دوجو  یرترب  یاھفدھ  دشاب ؛ مھ  رترب  یاھفدھ  هجوتم  دیاب  ناگبخن  یهعماج 

، ار تلادع  ار ، لالقتـسا  ار ، شتلم  مھم  هدـمع و  لئاسم  دـنک ؛ شومارف  ار  اھناسنا  لئاسم  دـیابن  هبخن  دـتفیب . قافتا  دـیابن  نیا  دـنکب ؛ ادـیپ  تلفغ  مدرم  زا  هعماج ، یاضف 

ریز ار  یگبخن  راک  امـش  هچنانچ  رگا  دزادرپب . تسا  هبخن  نآ  رد  هک  یـشناد  هب  افرـص  دیابن  هبخن  درک . شومارف  دیابن  ار  یعامتجا  یاھبیـسآ  یهدمع  لئاسم  ار ، تفرـشیپ 

یلیمحت گـنج  کـی  دوشیم ؛ فعاـضم  شـشزرا  دـیھدب  ماـجنا  یلم  تیوھ  یلم و  لالقتـسا  مچرپ  ریز  دوـشیم ؛ فعاـضم  شـشزرا  دـیھدب ، ماـجنا  یھاوختلادـع  مچرپ 

( مالسلا هیلع   ) نینموملاریما فارطا  دندمآ  هک  یتقونآ  دیناوتیمن . دیشاب ؛ توافتیب  گنج  نیا  رد  دیناوتیمن  امش  تسا ؛ نایرج  رد  ام  هیلع  یتینما  یسایس و  یداصتقا و 

بغس ملاظ و ال  هظک  ىلع  اوراقی  الا  املعلا  ىلع  ذخا هللا  ام  رصانلا و  دوجوب  هجحلا  مایق  رضاحلا و  روضح  ول ال  دومرف : دینک ، لوبق  ار  تفالخ  دییایب  امش  امتح  هک  دنتفرگ  ار 

یاـنعم هب  یبرع  رد  هظک » « ؛ ملاـظ هظک  ىلع  اوراـقی  ـالا  تیلوئـسم ؟ نیا  تسیچ  تسھ . تیلوئـسم  نیا  اـما  مدرکیمن ، لوـبق  نم  دوـبن ، اھتیلوئـسم  نیا  رگا  ( ١ (؛ مولظم

ینعی اـھیرادروخرب ، ینعی  تسین ؛ رظن  دروم  ندروخاذـغ  یاـنعم  هب  ندروخ  رگید ، تسا  هیاـنک  نیا  هتبلا   - دزادـنایم راـک  زا  ار  مدآ  هک  تسا  یایراوخنوزفا  یراوخهداـیز و 

« تیلوئسم ساسحا   » 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 51هاگياپ  هحفص 43 
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یهراـبرد نـم  یهغدـغد  نـم و  ینارگن  رگا  دـیوگیم  نینموـملاریما  یگنـسرگ - ینعی  بغـس »  -» موـلظم بغـس  ـال  و  دـشاب ؛ دـیابن  اـھنیا  یموجن - قوقح  یموـجن ، شاداـپ 

تیلوئـسم ینعی  املعلا ؛ ىلع  ذخا هللا  ام  و  دیامرفیم : تقونآ  مدرکیمن ؛ لوبق  دوبن ، رگید  یوس  کی  زا  نامورحم  وس و  کی  زا  ناراوخهژیو  ناراوخهدایز ، ربارب  رد  تیلوئـسم 

؛» مولظم بغـس  ملاظ و ال  هظک  ىلع  اوراقی  الا  هک «  تسا  نیا  مھ  ناتیاھتیلوئـسم  زا  یکی  تسین ؛ ندرک  قیقحت  ندـناوخ و  سرد  نداد و  سرد  طـقف  اھدنمـشناد  اـمش 

؟ دیدرک هجوت 

یملع  / ١٣٩٧/٠٧/٢۵ رترب  یاھدادعتسا  ناگبخن و  رادید  رد  تانایب 

ماجنا یداصتقا  لئاسم  یهرابرد  دیتاسا  زا  هورگ  دنچ  اریخا  هک  یراک  نیا  دھد .] ماجنا   ] دراد زاین  تلود  هک  ار  ییاھراک  دـشاب و  یروجنیا  تلود  اب  یتسیاب  هاگـشناد  لماعت 

ثحب نآ   - دنکیمن ردقچ  دنکیم ، لمع  ردقچ  دنکیمن ، دنکیم ، لمع  اھهیـصوت  نآ  هب  تلود  منادـیمن  نم  الاح  دوب . یبوخ  یلیخ  راک  نیا  درک ؛ لاحـشوخ  اعقاو  ار  هدـنب  دـنداد ،

هب ددعتم  یاھهمان  یجیسب ، دیتاسا  صوصخب  فلتخم ، یاھعمج  تسا .] بوخ   ] دننک تیلوئـسم  ساسحا  روشک  یاھنادداصتقا  روشک ، دیتاسا  هکنیا  اما  تسا - یرگید 

لئاسم یکناب ، لئاسم  یهرابرد  دناهتـشون ، مرتحم  روھمجسیئر  هب  دناهتـشون ، تلود  دوخ  هب  دـننک - مادـقا  دـیاب  اھنآ  تلود ، یارب  میتسرفیم  هتبلا  مھ  ام   - دناهتـشون ام 

هتبلا هک  دنداد  هیصوت  لحهار و  یدرف ، تروصهب  رکفشوخ  هبخن و  یاھناوج  زا  یدادعت  یدرف ؛ تروصهب  هچ  یعمجهتسد ، تروصهب  هچ  روشک ، زرا  لئاسم  روشک ، یگنیدقن 

نیا تسا ، بوخ  رایسب  اھنیا  دننک ؛ هدافتسا  نآ  زا  هک  روشک  یئارجا  نیلوئسم  یارب  دوشب  هداتـسرف  دننک و  یدنبعمج  دننک ، یـسررب  میاهتفگ  رتفد  رد  ار  اھنیا  یهمھ  ام 

. تسا مھم  لئاسم  زا  یکی  تلود » هاگشناد و  نیب  یهطبار  فیرعت  »

نایوجشناد  / ١٣٩٧/٠٨/١٢ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

ام ار  روشک  تفرشیپ  لدم  هعـسوت .» دشر و   » دننکیم یراذگمسا  اھنآ  هک  نانچنآ  هن  میراذگیم ، تفرـشیپ  ار  تکرح  نیا  مسا  ام  الوا  میریگیمن ؛ برغ  زا  ام  ار  هعـسوت  لدم 

اما تسھ  قربوقرز  دناهدرک ؛ تسرد  ناشدوخ  یارب  یناوارف  تالکـشم  دناهدرک ، تخبدب  ار  ناشدوخ  لدـم ، نیا  شور و  نیا  رطاخهب  ناشدوخ  اھیبرغ  میریگیمن . برغ  زا 

، تلم تداعـس  یهیام  مھ  ار ، تفرـشیپ  مینکیم و  ار  هدافتـسا  رثکادح  زور  یروانف  زا  زور و  شناد  زا  هتبلا  میریگیمن . ام  اھنآ  زا  تسا ؛ داسف  هب  ور  هدیـسوپ و  نورد ، نطاب و 

ار ناـشدوخ  اـھهنیمز  نیا  رد  یتسیاـب  اـم  نازیزع  اـم و  یاـھناوج  و  مینکیم ، شـالت  روشک  تفرـشیپ  یارب  مینادـیم و  روـشک  تینما  یهیاـم  مھ  تلم ، راـختفا  یهیاـم  مھ 

. دننکب هفیظو  ساسحا  دننکب و  فیلکت  ساسحا  دننادب و  لوئسم 

ادھش  / ١٣٩٧/٠٩/٢١ یاھهداوناخ  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هدع کی  مھ  مالـسا  ردص  رد  دوب ؛ روجنیمھ  مھ  مالـسا  ردص  دش . ایند  هب  یهتـسب  یناسک  لد  تسا ، هتـشاد  شزیر  بالقنا  دنتـشگرب ؛ هار  زا  یبالقنا  رـصانع  زا  یـضعب 

نیا بالقنا  یهزجعم  بالقنا ؛ شیور  میراد ؛ شیور  اـم  ربارب ، دـنچ  شزیر ، نیا  راـنک  رد  اـما  تسھ ؛ نیا  هلب ، رمع . رخاوا  طـساوا و  ناراداـیند  دـندش  دـعب  راـک ، لوا  نویبـالقنا 

اھهسامح نآ  هن  تسا ، هدید  ار  سدقم  عافد  نارود  هن  تسا ، هدید  ار  بالقنا  هن  تسا ، هدید  ار  ماما  هن  هک  ناملسم  نموم  ناوج  دینیبیم  امـش  لاس  لھچ  زا  دعب  تسا .

ساسحا اب  هقالع ، اب  نادـیم و  طسو  دوریم  لیبق - نیا  زا  یناگرزب  یزارخ و  تمھ و  لثم   - بالقنا لوا  ناوج  ناـمھ  لـثم  یبـالقنا ، یهیحور  اـب  زورما  اـما  هدـید ، کـیدزن  زا  ار 

رتبقع دنـشابن  رتوـلج  رگا  بـالقنا  لوا  ناوـج  زا  هزیگنا  ظاـحل  زا  زورما ، نموـم  یاـھناوج  میوـگیم  نم  هکنیا  دتـسیایم . نمـشد  لـباقم  رد  ماـمت  تعاجـش  اـب  تیلوئـسم ،

یوق و شالترپ و  یاھهیحور  نامھ  دـناوتیم  هک  تسا  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  یهزجعم  نیا  تسا ، بـالقنا  یهزجعم  نیا  دـنبالقنا . یاھـشیور  اـھنیا  نیا . ینعی  دنتـسین ،

. امش زورما  یادھش  نیمھ  لکش  هب  دنک  ینیرفآزاب  ار  نیدالوف 

شترا  / ١٣٩٧/١١/١٩ ییاوھ  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

؛ دوب روج  نیمھ  مھ  لاس ] نآ   ] نمھب مھدزون  زور  دـھدیم . ام  هب  ار  تردـق  ساسحا  سفن و  رب  طلـست  یهفیظو  ساسحا  کی  نمھب  مھدزون  نیا  هک  منکیم  ساـسحا  نم 

- دوب اپ  رـس  توغاط  میژر  زونھ  زور ، نآ  دوب ؛ دیدھت  زور ، نآ  رگید ؛ دندشیم  دیدھت  بخ   - دندرک تعیب  ماما  اب  دندمآ  دندش  اپ  ییاوھ  یورین  زا  هک  ییاھناوج  نآ  نمھب  مھدزون 

ناشیاھیلیخ تسا ، ممـشچ  یولج  الماک  نیا  تسھ ، مدای  نم  دوبن ؛ مھ  ناھنپ  دندیـسرتن . ناطیـش  زا  دندش و  راودـیما  ادـخ  هب  دـندرک و  هبلغ  ناشدوخ  سرت  رب  اھنیا 

سرت رب  دیـسانشب . دیـسانشب ، ار  ام  دیھاوخیم  رگا  میتسھ ، نیا  ام  ینعی  دـندوب ؛ هتفرگ  ناشتـسدرس  روج  نیا  دـندوب ، هدروآرد  ناشبیج  زا  ار  ناشییاسانـش  یاھتراک 

[. دندادن  ] تسد زا  ار  ادخ  هب  دیما  دندرک ، هبلغ 

شترا  / ١٣٩٧/١١/١٩ ییاوھ  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

امـش یادرف  و  تـسا ؛ رتـھب  بـتارمب  ناـشزورما  زا  یمالـسا  یروـھمج  حلـسم  یاـھورین  یادرف  و  تـسا ؛ رتـھب  بـتارمب  ناریا  تـلم  زورما  زا  ناریا  تـلم  یادرف  نـم ! نازیزع 

، دینک لکوت  ادـخ  هب  همھ  تسا ؛ رتھب  بتارمب  ناتزورما  زا  دـینک ، تکرح  اھنآ  زا  رتالاب  هلپ  کی  اھنآ و  زا  رتھب  دـینک و  رپ  اھامـش  ار  ناگتـشذگ  یاج  تسا  انب  هک  زیزع  یاھناوج 

هار تسیرگن و  دھاوخ  امش  هب  فطل  رظن  اب  مھ  لاعتم  یادخ  دینکب ؛ لمع  هفیظو  نآ  هب  دینک و  هفیظو  تیلوئسم و  ساسحا  دیتسھ  هک  اج  رھ  رد  همھ  دینک ، شالت  همھ 

. درک دھاوخ  زاب  هللااشنا  امش  یولج  ار 

ناریا  / ١٣٩٧/١١/٢٢ تلم  هب  باطخ  بالقنا » مود  ماگ   » هینایب

اھهتـشذگ یراوشد  هب  دایز ، نامگ  هب  هک  ریـسم  نیا  یهلابند  تسا . یمالـسا  یروھمج  ماظن  دـنلب  یاـھنامرآ  یوس  هب  زیمآراـختفا  ریـسم  زا  یاهعطق  طـقف  هدـشیط  هار 

یاھنادیم یهمھ  رد  ناوج ، نالاعف  ناوج ، نادنمشیدنا  ناوج ، نارازگراک  ناوج ، ناریدم  دوش . یط  ناناوج  امش  راکتبا  لمع و  تعرس  یرایـشھ و  تمھ و  اب  دیاب  تسین ،

اھهبرجت و زا  دـنھد ، تیلوئـسم  راـب  ریز  هب  ار  دوخ  یاـھهناش  دـیاب  تلادـع ، تیونعم و  قـالخا و  نید و  یاـھهصرع  رد  زین  یللملانیب و  یگنھرف و  یداـصتقا و  یـسایس و 

. دنزاسب یمالسا  یهتفرشیپ  ماظن  لماک  یوگلا  ار  زیزع  ناریا  دندنب و  راک  هب  ار  یداھج  لمع  یبالقنا و  یهیحور  یبالقنا و  هاگن  دنریگ ، هرھب  هتشذگ  یاھتربع 

ناریا  / ١٣٩٧/١١/٢٢ تلم  هب  باطخ  بالقنا » مود  ماگ   » هینایب

نیا زا  ار  ام  هدرک و  دراو  ام  رب  یتخـس  یهبرـض  دوب ، هدـش  عورـش  هزات  ایند  یملع  یهقباسم  هک  یماگنھ  رد  اھراجاق  اھیولھپ و  نارود  رد  یملع  روآمرـش  یگدـنامبقع 

نآ اـت  دـبای  همادا  ـالاب  تدـش  اـب  اـھلاس  دـیاب  باتـش  نیا  یلو  میوریم  شیپ  باتـش  اـب  هدرک و  زاـغآ  ار  تکرح  نوـنکا  اـم  دوـب . هتـشاد  هگن  بقع  اھگنـسرف  ناباتـش ، ناوراـک 

، ماهداد ناوخارف  رادشھ و  رکذت و  هرابنیارد  یدج  عطاق و  مرگ و  ناگدنھوژپ ، شھوژپ و  زکارم  نایھاگـشناد و  اھهاگـشناد و  هب  هراومھ  بناجنیا  دوش . ناربج  یگداتفابقع 

بالقنا کی  یاـنب  گنـس  دـیریگ . شیپ  رد  داـھج  کـی  نوچمھ  رتشیب و  تیلوئـسم  ساـسحا  اـب  ار  هار  نیا  هک  تسا  نآ  ناـناوج  امـش  زا  نم  یمومع  یهبلاـطم  کـنیا  یلو 

امـش یملع  داھج  زا  هک  ار  زوتهنیک  هاوخدـب و  نمـشد  دـیزیخاپهب و  تسا . هداد  زین  یاهتـسھ  یادھـش  لیبق  زا  ینادیھـش  بالقنا ، نیا  هدـش و  هتـشاذگ  روشک  رد  یملع 

. دیزاس ماکان  تسا  کانمیب  تدشب 

ناریا  / ١٣٩٧/١١/٢٢ تلم  هب  باطخ  بالقنا » مود  ماگ   » هینایب

، یلخاد تیفرظ  ناوـت و  هب  هن  جراـخ و  هب  هاـگن  تسین ، تلود  فیاـظو  یهطیح  رد  هـک  داـصتقا  زا  ییاھـشخب  ندوـب  یتـلود  تـفن ، هـب  داـصتقا  یگتـسباو  بوـیع ، نـیرتمھم 

دوجو اھتیولوا و  تیاعر  مدـع  داصتقا و  یئارجا  یاھتـسایس  تاـبث  مدـع  ماجنارـس  و  نزاوتماـن ، بویعم و  یدـنبهجدوب  روشک ، یناـسنا  یورین  تیفرظ  زا  کدـنا  یهدافتـسا 

« تیلوئسم ساسحا   » 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 51هاگياپ  هحفص 44 
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یهقبط رد  یدمآرد  رقف  اھناوج ، یراکیب  لیبق  زا  مدرم  یگدـنز  تالکـشم  اھنیا  یهجیتن  تسا . یتموکح  یاھهاگتـسد  زا  ییاھـشخب  رد  هنافرـسم  یتح  دـئاز و  یاھهنیزھ 

. تسا نآ  لاثما  فیعض و 

رد تیلوئسم ، ساسحا  یراک و  طاشن  تردق و  اب  هیھت و  نآ  یاھشخب  یهمھ  یارب  یئارجا  یاھهمانرب  دیاب  هک  تسا  یتمواقم  داصتقا  یاھتسایس  تالکشم ، نیا  لحهار 

زا هدافتـسا  اـب  ییارگنورب  تلود ، ندرکن  یرگیدـصت  داـصتقا و  ندرک  یمدرم  نآ ، ندـش  ناـینبشناد  ندـش و  دـلوم  روشک ، داـصتقا  ییازنورد  دوش . مادـقا  یریگیپ و  اـھتلود 

تلود نورد  رد  یداصتقا  یاھهتسناد  رب  طلسم  نموم و  اناد و  ناوج و  یهعومجم  کی  نامگیب  تسا . اھلحهار  نیا  مھم  یاھشخب  دش ، هراشا  نآ  هب  البق  هک  ییاھتیفرظ 

. دشاب یاهعومجم  نینچ  تیلاعف  نادیم  دیاب  ورشیپ  نارود  دنسرب . دصاقم  نیا  هب  تسناوت  دنھاوخ 

اھراک  / ١٣٩٧/١٢/٠۵ رد  طاشن  هرابرد  هقف  جراخ  سرد  یادتبا  رد  تانایب 

زا لاس  لھچ  دوریم . شیپ  دـنکیم ، تکرح  دراد  بـالقنا  رگید ؛ تسا  بـالقنا  داـتفا . قاـفتا  روشک  نیا  رد  یمیظع  یهثداـح  هچ  نمھب  مودوتسیب  رد  یھلا  قیفوت  هب  دـیدید 

! هداتفا قافتا  زورید  نیمھ  هکنیا  لثم  دـننکیم  دروخرب  هثداح  نیا  اب  یروج  مدرم  اما ] ، ] دـشاب هتفر  اھدای  زا  زیچ  همھ  دـیاب  درذـگیم و  راوگرزب  ماـما  تلم و  نیا  میظع  تضھن 

؛ دورب ولج  تسناوتیمن  تیعمج  یدازآ  نادیم  هب  یھتنم  یاھنابایخ  نیا  رد  نارھت ، رد  دـنداد - شرازگ  فلتخم  یاھاج  زا  نم  هب  هک  یروط  نآ   - هک اھنابایخ  هب  دـنیآیم  یروج 

. دندرک فیلکت  ساسحا  طاشن و  ساسحا  مدرم  دوب ، رتشیب  نمشد  دیدھت  نوچ  ارچ ؟ دندمآ ؛ رتشیب  تیعمج  هتشذگ  یاھلاس  یهمھ  زا  روج . نیمھ  مھ  رگید  یاھرھش 

مالسلامھیلع  / ١٣٩٧/١٢/٠٧ تیبلھا  ناحادم  رادید  رد  تانایب 

هناـک رکـشل  دارفا  زا  یاهدـع  کـی  دـید  نیفـص  گـنج  رد  راـمع  باـنج  مینکیم . هابتـشا  میـسانشن  ار  نمـشد  فص  رگا ] [ ؛ مینکیم هابتـشا  میـسانشن  ار  ناـمدوخ  فـص  رگا 

تیعمج نیا  لـباقم  رد  دـمآ  تسا ؛ نینموـملاریما  یاـیوگ  ناـبز  راـمع ، درک . هفیظو  ساـسحا  دـنھدیمن ؛ صیخـشت  تسرد  ار  راـک  فدـھ  راـک و  تھج  دـنریحتم ، دنبرطـضم ،

مچرپ ناـمھ  نیا  میتشاد ؛ ناـمدوخ  لـباقم  رد  دـحا  گـنج  رد  ردـب و  گـنج  رد  اـم  ار  مچرپ  نیمھ  دـینیبیم ؟ ار  هیماینب - مچرپ   - لـباقم یهھبج  مچرپ  نیا  تفگ : داتـسیا ،

. تسا

مرح  / ١٣٩٧/١٢/٢٢ عفادم  یادھش  یاھهداوناخ  یاھرادید  رد  تانایب  زا  یاهدیزگ 

نیا لابق  رد  تسناوتیمن  اھام - رمع  لثم  یداـع  یلومعم  رمع  کـی   - دـندرکیم رمع  ادھـش )  ) اـھنیا مھ  رگید  لاـس  دـص  رگید ، لاـس  تصـش  رگید ، لاـس  هاـجنپ  هچناـنچ  رگا 

تحار و یگدـنز  دـنزرف و  نز و  ردام و  ردـپ و  زا  دـنک ، فیلکت  ساسحا  درف  دـندرک : اھنیا  هک  یراک  دـمآیمن . باسح  هب  اـعقاو  دـیایب ؛ باـسح  هب  یزیچ  تمظع  نیا  تلیـضف و 

اب ریت ، کی  اب  شکرت ، کی  اب  اجنآ  تسا  نکمم  هک  یاهقطنم  هب  دورب  دنکب و  لد  دنھاوخیم - همھ  دھاوخن ؛ دـنیبن و  ار  اھییابیز  نیا  هک  تسھ  یـسک  هچ   - ایند یاھییابیز 

راک یلیخ  تسا ، یگرزب  راک  یلیخ  تسا ، فیلکت  نیا  هک  دمھفیم  نوچ  دوریم ، دوشیم  دنلب  تسا و  هدامآ  اما  دھدب  تسد  زا  ار  شناج  دـتفیب و  کالھ  کاخ  هب  هبرـض  کی 

. تسا یمیظع 

مرح  / ١٣٩٧/١٢/٢٢ عفادم  یادھش  یاھهداوناخ  یاھرادید  رد  تانایب  زا  یاهدیزگ 

هک تسا  یھلا  یهیدھ  کی  تسا ، یدیع  کی  اھنیا  دوجو  اعقاو  ناریا . تلم  یهمھ  هب  دعب  یهجرد  رد  هداوناخ و  هب  تسا  یدیع  کی  دوخ  امش ، دیھش  لثم  یدیھـش  دوجو 

ام یارب  هک  هدش  رارکت  ام  نارود  رد  ردقنیا  اھتنم  دوب  بیجع  نامیارب  میدناوخیم ، خـیرات  رد  دـنداد  ماجنا  اھنیا  ار  هچنآ  ام  رگا  تسین . یمک  زیچ  نیا  هدـش ؛ هداد  تلم  نیا  هب 

شتـسد فک  ار  شناج  دورب  دوش  دـنلب  تحار ، یگدـنز  دـنزرف ، ردام ، رـسمھ ، نتـشاد  اب  رفن  کی  تسا . شزرااب  تمظعاب و  یلیخ  اھنیا  تسین ، یداع  اھنیا  هدـش ، یداع 

ادخ تسا . شزرااب  یلیخ  ناشراک  دنداد . ماجنا  ار  شلمع  اھنیا  مینزیم ، ار  شفرح  اھام  تسا . یگرزب  راک  یلیخ  دھدب ؛ ار  شناج  هفیظو  فیلکت و  ساسحا  یارب  دریگب و 

. دھدب امش  هب  ترخآ  ایند و  رد  ار  رتگرزب  یاھیدیع  هک  هللااشنا 

نایگنھرف  / ١٣٩٨/٠٢/١١ ناملعم و  رادید  رد  تانایب 

رھ رد  یـشخب ، رھ  رد  دنھد .] ماجنا   ] دـنناوتیم هک  یراک  رھ  نمـشد  نیا  اب  یهلباقم  رد  دـیاب  مدرم  داحآ  اناوت و  داحآ  روشک و  نیلوئـسم  هدـش . دراو  نمـشد  فرط  همھ  زا 

شیارآ یداصتقا  ظاحل  زا  تسا ؛ یگنج  شیارآ  نمـشد  شیارآ  دـننک . تیلوئـسم  ساسحا  دنـشاب . نادـیم  دراو  دـننک ، هدامآ  ار  ناشدوخ  یتسیاـب  دـنناوتیم ، هک  یاهتـشر 

نامھ تسا ؛ عمج  ام  یاھیماظن  ساوح  هتبلا  مھ  نآ  هک  درادـن  یگنج  شیارآ  رھاظلایلع  یماظن  ظاحل  زا  طـقف  هتفرگ ؛ یگنج  شیارآ  یـسایس  ظاـحل  زا  هتفرگ ؛ یگنج 

بسانم شیارآ  یتسیاب  ناریا  تلم  هتفرگ ، ناریا  تلم  لباقم  رد  یگنج  شیارآ  هک  ینمشد  نیا  لباقم  رد  هتفرگ ؛ یگنج  شیارآ  یزاجم  یاضف  ظاحل  زا  مدرک  ضرع  هک  روط 

. فلتخم یاھشخب  یهمھ  رد  دنک  هدامآ  ار  شدوخ  دیاب  دریگب ،

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

- میدشن تایئزج  دراو  تسا ، یلک  میسرت  کی   - هتشذگ بالقنا ] زا   ] لاس لھچ  بخ  هدوب . بالقنا  یهدنیآ  لاح و  هتشذگ و  زا  یلک  میـسرت  کی  مود » ماگ  یهینایب  ، » دینیبب

: هدوب دیکات  دروم  هینایب  نیا  رد  یلصا  حالطصاهب  یهطقن  راھچ  بالقنا . یلصا  لئاسم  هب  عجار  هدش  یلک  یزاسریوصت  کی 

…

ناوج ینعی  رـشق  نیا  شقن  تمظع  دـنک . تیلوئـسم  ساـسحا  دـنک ، دـھعت  ساـسحا  هک  یناوج  یناوـج ؛ رھ  هن  دـھعتم ؛» ناوـج  یورین  شقن  تمظع  : » مراـھچ یهطقن 

. رظن دروم  زادنامشچ  نآ  هب  ندیسر  رد  میراد و  ور  شیپ  رد  هک  یریسم  نیا  رد  دھعتم 

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

، مھ تیبرت  مھ ، قالخا  نیاربانب  ملع ؛ حالس  اب  تسا  الاو  ناسنا  کی  نتخاس  تسا ؛ ناوج  نتخاس  فدھ ، دنھدب ؛ ناوج  هب  تامولعم  هک  تسین  نیا  طقف  هاگشناد  فدھ 

. تسا یرورـض  هک  تسا  یزیچ  نیا  دوـشب ؛ هتخاـس  ناوـج  اـت  دوـشب  هداد  ناوـج  هب  دـیاب  هاگـشناد  رد  ملع  اـب  هارمھ  هـک  تـسا  یرـصانع  یهـلمج  زا  مـھ  یگدـنز  کـبس 

رد تسین ، مھ  یـضعب  رد  تسھ ، یدودح  ات  اھهاگـشناد  یـضعب  رد  هتبلا  داد .]  ] هاگـشناد هب  ار  مزال  یگنھرف  یانغ  دیاب  درک ، ینغ  دـیاب  یگنھرف  ظاحل  زا  ار  اھهاگـشناد 

ساسحا هک  دشاب  یناوج  رگا  الاو  دوشب ؛ تیبرت  مدرم  هب  تمدـخ  یارب  دعتـسم  روشک ، هب  هتـسبلد  نمادـکاپ ، یبالقنا ، نموم ، دـیاب  ناوج  تسھ ! شـسکع  مھ  یـضعب 

؟ تشاد دھاوخ  روشک  یارب  یاهدیاف  هچ  دیایب ، نوریب  هاگشناد  زا  مھ  الاب  تامولعم  اب  دشاب ، هتشادن  یئانتعا  الصا  روشک  تشونرس  هب  چیھ  دنکن ، تیلوئسم 

یربھر  / ١٣٩٨/٠٧/٠۴ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب  زا  یاهدیزگ 

. مینک نامرد  یتسیاب  دـمآ ، دوجو  هب  یداسف  رگا  مھ  دـعب  میربب ، نیب  زا  ار  داسف  یاھهنیمز  یتسیاـب  ـالبق  تسا ؛ ناـمرد  دـعب  تسا ، یریگـشیپ  ـالوا  داـسف  اـب  یهزراـبم 

ساـسحا هنیمز  نیا  رد  یتسیاـب  اـھنیا  یهمھ  هننقم ، یهوـق  هیرجم ، یهوـق  تسین ؛ هیئاـضق  یهوـق  صوـصخم  دنلوئـسم ؛]  ] هنیمز نیا  رد  روـشک  یاوـق  یهمھ  نیارباـنب ،

ناوـج و یاهدـع  کـی  فرط  نیا  زا  ار . ییاھیتخـس  هچ  هدروآ ، دوـجو  هب  ار  یتالکـشم  هچ  هک  تسھ  شثحب  اـھزور  نیا  ـالاح  هـک  ییاھیراذـگاو  نـیمھ  دـننک . تیلوئـسم 

بارخ ار  دیلوت  زا  ییاھشخب  کی  اھیراکبارخ ، مھ  فرط  نآ  زا  دنکیم ، هدھاشم  ار  نیا  ناسنا  دنربیم ، شیپ  دنھدیم و  قنور  ار  دیلوت  روط  نیمھ  دنراد  هزیگنارپ  دنمهقالع و 

ار اھنیا  دـیاب  دوشیم . اھنیا  شاهجیتن  هتفرگ ، ماجنا  دولآداسف  ای  هدیجنـسن  ای  هک  ییاھراک  هتـشاد ، دوجو  هک  ییاھداسف  ینعی  تسا ؛ داـسف  نیمھ  رطاـخ  هب  نیا  دـنکیم .

« تیلوئسم ساسحا   » 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 51هاگياپ  هحفص 45 
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. دماجنین اھنیا  هب  دمآ  شیپ  رگید - یاھاج  ناتسزوخ ، رد  کارا ، رد   - روشک یاھشخب  زا  یخرب  رد  هک  ییایاضق  نیا  هب  هک  تشاد  هجوت 

شترا  / ١٣٩٨/٠٨/٠٨ یرسفا  یاھهاگشناد  نایوجشناد  یگتخومآشناد  مسارم  رد  تانایب 

هار تسرد  هن  میھدـیم ، صیخـشت  ار  نامیقیقح  عفانم  تسرد  هن  میـشاب ، هتـشادن  مزال  یرایـشوھ  زاب ، مشچ  تسرد ، شنیب  ام  رگا  میـشاب ، هتـشادن  تریـصب  اـم  رگا 

مشچ هک  تسا  یناسنا  لثم  دوبن  تریـصب  یتقو  میـسانشیم . دریگب ، شود  رب  ار  گرزب  راب  نیا  دیاب  هک  ار  یمدآ  تسرد  هن  میھدیم ، صیخـشت  ار  عفانم  نیا  هب  ندیـسر 

دوجو یتـلم  کـی  رد  یروشک ، کـی  رد  تاـصتخم  نیا  هچناـنچ  رگا  تسا . تیمھا  نیا  هب  هعومجم ، کـی  داـحآ  تلم و  کـی  روـشک ، کـی  یارب  تریـصب  دـنیبیمن ؛ ار  هار  درادـن ،

. ام حلـسم  یاھورین  یارب  هلمج  زا  دروآیم ؛ دوجو  هب  اـھهعومجم  یهمھ  یارب  ار  یتاـمازلا  کـی  نیا  هتبلا  دیـسر ؛ دـھاوخ  دوخ  بولطم  جـیاتن  هب  تلم  نآ  تقو  نآ  تشاد ،

، تریـصب نیا  هن ، دـنتفگ ؛ اـھنآ  هچ  رھ  دـنیوگب ]  ] دـندنبب و ار  ناشیاھمـشچ  مھ  حلـسم  یاـھورین  روشک ، رد  دنتریـصب  یاراد  یناـسک  هک  مینک  ضرف  یروج  نیا  میناوـتیمن 

؛ دـینک لمع  دـیھدب و  صیخـشت  دیـسانشب ، دـینک ، رکف  دیـشیدنیب ، دـینیبب ، دـیاب  اھامـش  کیاکی  یمالـسا  ماظن  رد  تسا ؛ یروج  نیا  یمالـسا  ماظن  رد  تسا ؛ یمومع 

. دراذگن ریثات  نمشد  امش ، یرکف  تابساحم  رد  هک  دیشاب  بقارم  دینکب و  فیلکت  ساسحا 

نایوجشناد  / ١٣٩٨/٠٨/١٢ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

ماجنا ار  راک  نیا  دیاب  هک  دـننک  هفیظو  ساسحا  هک  یراک  رھ  یارب  یهدامآ  هزیگنا و  ناوت و  ورین و  زا  راشرـس  دـنراد : ار  تایـصوصخ  نیا  ام  روشک  ناوج  لسن  هللادـمحب  زورما 

اھنویلیم  - ناـناوج هوبنا  دوـجو  دراد ؛ شزرا  یلیخ  نیا  تسا ، یگرزب  یهریخذ  نیا  بخ  دـنکیم . هدـھاشم  روـشک  ناوـج  لـسن  بلاـغ  رد  ناـسنا  هک  تسا  یزیچ  نیا  داد ؛

. تسا یگرزب  تمعن  کی  دراد ، شالت  راک و  تیفرظ  همھ  نیا  هک  یروشک  رد  ناوج -

...

هب دراد ؛ جایتحا  امـش  هب  روشک  نیا  دیراد . هگن  دینک ، ظفح  ار  ناتدوخ  میقتـسم  طارـص  میقتـسم ، طخ  رد  تسا ؛ تمعن  کی  روشک  یارب  نازیزع  امـش  دوجو  ناناوج ، دوجو 

طخ رد  هک  یناوج  نآ  زا  هتبلا  دـنکب . ار  راک  نیا  دـیاب  ناوج  لسن  ار ؛ روشک  نیا  دـیربب  شیپ  دـیاب  امـش  ار ؛ روشک  نیا  دـیزاسب  امـش  دـیاب  دراد . جاـیتحا  هملک  یعقاو  یاـنعم 

ینعی  - دـنکیم تیلوئـسم  ساسحا  هک  یناوج  نآ  ساسحااب ، ناوج  نآ  هزیگنارپ ، ناوج  نآ  تسین ؛ یعقوت  بخ  هک  تسا  اھنیا  دـننام  ردـخم و  داوم  یداـم و  ریقح  لـئاسم 

. تخاس دنھاوخ  ار  هدنیآ  هک  دنتسھ  اھنیا  روشک - نیدتم  ناوج  یهعومجم  ینعی  اھامش ،

روشک  / ١٣٩٨/١٠/١١ رسارس  ناراتسرپ  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

اھیباتیب و ربارب  رد  یرابدرب  ربص و  ات  یریذپتیلوئسم ، ات  دیریگب  یزوسلد  تقفش و  زا  تسا ؛ یناسنا  لیاضف  یقالخا و  یاھـشزرا  یهعومجم  کی  زا  یبیکرت  یراتـسرپ 

نینچ کـی  زا  یاهعومجم  یراتـسرپ  تسا و  اـھنیا  نتـشادن  رطاـخ  هب  اـبلاغ  یرـشب  عـماوج  تالکـشم  تسا و  یناـسنا  گرزب  یاھتلیـضف  اـھنیا  یهمھ  هک  اھیقلخجـک 

زا ندـشن  هدزلد  تماقتـسا و  ربص و  ات  مامتھا - اـب  تیاـعر ، اـب  تقد ، اـب   - تسا وا  تیاـعر  تحت  هک  یناـسنا  نآ  هب  تبـسن  تیاـعر  تقد و  ماـمتھا و  اـت  تسا ، ییاھـشزرا 

. اھیتخس یهدھاشم 

...

هک یتیلوئسم  ساسحا  اب  رتشیب ، یهزیگنا  اب  رتشیب ، طاشن  اب  زورهبزور  یراتـسرپ  یهعماج  هللااشنا  هک  مینکیم  مھ  اعد  مینکیم و  لابند  مینکیم ، رارـصا  میھاوخیم ، ام 

. دنھدب ماجنا  ار  ناشراک  دنناوتب  تسھ  اھنیا  رد  هللادمحب 

یناحور  / ١٣٩٨/١٠/٢٣ یادھش  هرگنک  ناراکردناتسد  رادید  رد  تانایب 

مھ تقو  کی  دـنکیم ــ  ادـیپ  ناحجر  یملع  داھج  هک  لیبق  نیا  زا  میراد  یدراوم  هلب ، دـنک ــ  ادـیپ  ناحجر  یملع  داھج  هک  تسا  نکمم  تقو  کی  دراد : یفلتخم  عاونا  داـھج 

یهمھ رد  دنکیم . ادیپ  ناحجر  یعامتجا  یاھتیلاعف  رد  دورو  یعامتجا و  داھج  تقو  کی  دـنکیم ، ادـیپ  ناحجر  یـسایس  داھج  تقو  کی  دـنکیم ، ادـیپ  ناحجر  یماظن  داھج 

یهعماج ام  یلصا  یلوا و  یهفیظو  هکنیا  یارب  تسا ؛ اھنآ  هب  قلعتم  لوا ، باطخ  هک  دننادب  دننکب و  تیلوئسم  ساسحا  دیاب  ام  ناوج  یالـضف  ام ، ناوج  بالط  دراوم ، نیا 

رد لمع  لمع ؛ زا  تسا  ترابع  مھ  ریخلایلا  توعد  یهلیـسو  نیرتھب  و  تسا . ام  یهیلوا  یهفیظو  نیا  دندرکیم ؛ ایبنا  هک  یراک  ریخلایلا ؛ توعد  زا  تسا  ترابع  تیناحور 

یدـیدرت چـیھ  نیا  رد  تسا ؛ یعطق  یھیدـب و  یلوا و  یهفیظو  کی  یناـحور  ینید و  ملاـع  یارب  تدـھاجم ، نادـیم  رد  ندـش  دراو  نیارباـنب  توعد . نادـیم  رد  ریخ و  نادـیم 

. تسا هیضق  ساسا  داھج ، نادیم  هک  دنکب  هجوت  یتسیاب  عقاو  رد  دریگیم ، هرانک  داھج  نادیم  زا  هک  یسک  نآ  تسین .

نارھت  / ١٣٩٨/١٠/٢٧ هعمج  زامن  یاھهبطخ 

تماقتـسا و لـھا  هچراـپکی  ینعی  دنرابـص  دنروکـش . دنرابـص و  هک  یمدرم  یارب  یناـسک ؟ هچ  یارب  منک ؛ تبحـص  ماـیا هللا  یهراـبرد  مھاوـخیم  هدـنب  تسا ؛ مھم  ماـیا هللا 

سانشردق ایناث  دننیبیم ؛ ار  تمعن  راکشآ  ناھنپ و  داعبا  دنـسانشیم ، ار  تمعن  الوا  ینعی  دنروکـش ، دننکیم . یگداتـسیا  دنوشیمن ، جراخ  نادیم  زا  یزیچ  کدنا  هب  دنربص ،

، هداد ادخ  هک  یتمعن  نیا  ساسا  رب  دـننکیم ، تیلوئـسم  ساسحا  نآ  ساسا  رب  اثلاث  دـننادیم ؛ ار  تمعن  نیا  تمیق  ار ، تمعن  نیا  نزو  ار ، تمعن  نیا  شزرا  ینعی  دـنتمعن ،

. دنتسین سانشانتیلوئسم  دنتسین ، ربصیب  هک  یموق  یتیعمج ، یتلم ، دننکیم ؛ تیلوئسم  ساسحا 

یراکتخرد  / ١٣٩٨/١٢/١٣ زور  هناتسآ  رد  لاھن  تشاک  زا  سپ  تانایب 

اھزور نیا  رد  افاصنا  اقح و  منک . یرازگساپس  نازیزع  نیا  یهمھ  زا  اددجم  منادیم  مزال  ماهدرک ؛ رکشت  هنامیمص  نم  ینامرد ، یاھهعومجم  ناراتسرپ و  ناکـشزپ و  زا  البق 

. تسا روشک  رد  ام  ینامرد  یاھهعومجم  ینید  یناـسنا و  دـھعت  یریذپتیلوئـسم و  یهدـنھدناشن  هللادـمحب  تسا و  اـم  یهمھ  یارب  سرد  هک  دـش  هدـید  ییاـھهنومن 

ییالاب یلیخ  شزرا  تسا و  هللالیبسیف  داھج  دـننکیم  اھنیا  زورما  هک  یراک  نیا  دنتھ ؛ هللالیبسیف  داھج  لاح  رد  اتقیقح  ینامرد  لـماوع  یهیقب  ناراتـسرپ ، ناکـشزپ ،

نازیزع نیا  زا  یـضعب  ار - یتخـس  نیا  دـننکیم  لمحت  هک  ناشیاھردام  ردـپ  ناشنادـنزرف و  ناشنارـسمھ ،  - منک رکـشت  مھ  نازیزع  نیا  یاـھهداوناخ  زا  منادـیم  مزـال  دراد .

نم مھ  اھنآ  زا  دننکیم ، ربص  دننکیم ، لمحت  اھهداوناخ  دننکیم ، عقاو  رد  یزورهنابش  راک  دنتـسھ ، راک  لوغـشم  دننزیمن و  رـس  ناشدوخ  لزانم  هب  یلاوتم  یاھبـش  اھزور ،

. مرکشتم اقیمع 

یراکتخرد  / ١٣٩٨/١٢/١٣ زور  هناتسآ  رد  لاھن  تشاک  زا  سپ  تانایب 

دروم رد  یریگـشیپ ، دروم  رد  دننکن ؛ یطخت  لوئـسم  یاھهعومجم  یاھلمعلاروتـسد  اھهیـصوت و  زا  هک  تسا  نیا  تساوخرد  کی  مراد ؛ نامزیزع  مدرم  زا  تساوخرد  دـنچ 

ار اھنیا  دنھدیم ، سانشراک  صصختم و  یهعومجم  هک  ییاھروتسد  اھنیا ، ندش  هدولآ  زا  یریگولج  اھنیا و  ندرکن  هدولآ  یگدنز و  طیحم  تروص و  تسد و  نتشاد  هگن  زیمت 

نیا عویـش  هب  دنک  کمک  هک  یزیچ  رھ  لباقم  یهطقن  رد  تسا ؛ هنـسح  کی  یرامیب ، نیا  عویـش  مدـع  هعماج و  تمالـس  هب  دـنک  کمک  هک  یزیچ  رھ  انیقی  درک . لمع  دـیاب 

یهیصوت نیاربانب  مینک ؛ تیلوئسم  ساسحا  مدرم ، تمالس  نارگید ، تمالس  نامدوخ و  تمالس  هب  تبسن  هک  هدرک  فظوم  ار  ام  لاعتم  یادخ  تسا . هئیس  کی  یرامیب ،

. مینک لمع  مینادب و  مزال  مینادب و  هضیرف  نامدوخ  یارب  دننکیم ، صخشم  ام  یارب  نیلوئسم  هک  ار  یتاررقم  تیاعر  الماک  ام  هک  تسا  نیا  لوا 

میرک  / ١٣٩٩/٠٢/٠۶ نآرق  اب  سنا  لفحم  نایاپ  رد  ینویزیولت  ینارنخس 

« تیلوئسم ساسحا   » 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 51هاگياپ  هحفص 46 
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اونوخت لوسرلا و  اونوخت هللا و  ـال   » اـی دـناهداد ؛ روتـسد  ار  یگدـنز  روـما  یهمھ  رد  فاـصنا  لدـع و  طـسق و  دـیھدب ؛ جرخ  هب  لدـع  ( ١ (؛» نیطـسقملا بحی  نا هللا  اوطـسقا  »

هدـش هداد  نم  هب  امـش  یهلیـسو  هب  هک  مھ  یتیلوئـسم  هک ، مھ  یماقم  دـیراد ؛ هدـنب  تسد  امـش  هک  تسین  یلوپ  طقف  تناما  دـینکن . تنایخ  تناـما  رد  ( ٢ (؛» مکتاناما

نیاربانب داتفا . دھاوخ  یقافتا  هچ  مینکب ، لمع  ام  ار  روتسد  کی  نیمھ  رگا  امش  دینیبب  تسا . تناما  رد  تنایخ  منکن ، لمع  تسرد  ار  تناما  نیا  هچنانچ  رگا  تسا . تناما 

. یدربراک یلمع  تاروتسد  نیا  زا  تسا  ترابع  دراد ، ام  یارب  نآرق  هچنآ 

یدیلوت  / ١٣٩٩/٠٢/١٧ یاھهعومجم  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

لاعتم یادخ  ( ۵ (؛» همکحا المع  لمع  اذا  ادبع  بحی  نکل هللا  و   » هک دیامرفیم  مرکا  ربمغیپ  ای  تسا . یمھم  زیچ  یلیخ  نیا  دـسوبیم ، دریگیم و  ار  رگراک  تسد  مرکا  ربمغیپ 

. درادیم تسود  دھدیم ، ماجنا  تیلوئسم  ساسحا  اب  دھدیم ، ماجنا  نقتم  مکحم و  روط  هب  ار  راک  نآ  دھدیم و  ماجنا  راک  دھدیم ، ماجنا  لمع  هک  ار  یسک  نآ 

یدیلوت  / ١٣٩٩/٠٢/١٧ یاھهعومجم  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

یراـکمھ کـی  دـھدب ؛ شیازفا  ار  هدوزفا  شزرا  دـیلوت و  دـناوتیم  دوشیم  هتفگ  اـمرفراک  وا  هب  احالطـصا  هک  راذگهیامرـس  و  راـک ، یورین  ناـیم  یعقاو  یهبناـجود  یراـکمھ  کـی 

تیلوئسم اب  دھدب و  شیازفا  ار  شتقد  دھدب ، شیازفا  ار  شتیلوئـسم  ساسحا  ار ، شتراھم  رگراک  راک و  یورین  راذگهیامرـس . ای  امرفراک  یوس  زا  رگراک و  یوس  زا  کرتشم 

. تسا مزال  هک  تسا  ییاھزیچ  زا  یکی  نیا  دھدب ؛ شیازفا  یداصتقا  هاگنب  دیاوع  زا  ار  راک  یورین  مھس  مھ ]  ] امرفراک دنکب ، راک  رتشیب 

نافعضتسم  / ١٣٩٩/٠٩/٠۵ جیسب  لیکشت  زورلاس  تبسانمهب  مایپ 

. تسا تدھاجم  تریصب و  صالخا و  افص و  هاگشیامن  و  یلم ، رادتقا  رھظم  و  لحار ، ماما  ناشخرد  گرزب و  راگدای  جیسب 

داجیا یـشزرا و  یاھدرکیور  رد  نیون ، یاھیروانف  یملع و  ورـشیپ  یاھتیلاعف  رد  یروشک ، یهرتسگ  سایقم  اب  یتایح  تامدـخ  رد  نآ ، تابث  لالقتـسا و  روشک و  زا  عافد  رد 

اھیئاناوت و نیا  یلـصا  یاھهیاپ  سفن ، هب  دامتعا  و  تیلوئـسم ، ساسحا  و  مزع ، و  نامیا ، دـنکیم . هولج  جیـسب  روضح  دوشیم و  هدرب  جیـسب  مان  اـج  همھ  یونعم ، یاـضف 

. دوزفا نآ  رب  درک و  ظفح  ار  اھنآ  یمئاد ، تبقارم  یھلا و  رکش  اب  دیاب  هک  تسا  دنوادخ  یاھتبھوم  اھتمعن و  دوخ  اھنیا  و  تسا . اھیئاشگهرگ 

ناریا  / ١۴٠٠/٠١/٠١ تلم  هب  باطخ  یزورون  ینارنخس 

ام دشاب . ایند  یاھداصتقا  نیرتافوکش  زا  یکی  دناوتیم  یتح  و  دشاب ، هقطنم  یاھداصتقا  نیرتافوکش  زا  یکی  دناوتیم  دراد ، لخاد  رد  هک  ییاھتیلباق  اھتیفرظ و  اب  ام  داصتقا 

اب مامتھا ، اب  طبریذ  ناریدم  نالوئسم و  هک  تسا  یلئاسم  اھنیا  درادن ، هزجعم  هب  جایتحا  مھ  تاناکما  نیا  زا  یهدافتسا  میراد ؛ یناوارف  تاناکما  میراد ، یدایز  یاھتیفرظ 

کی دشاب و  مکاح  روشک  رب  داسف  دض  تیریدم  دشاب ، هتـشاد  دوجو  یوق  تیریدم  کی  هک  تسا  نیا  شطرـش  دننک . لح  ار  اھنآ  دـنناوتیم  الاب  تمھ  تیلوئـسم و  ساسحا 

. درک هدافتسا  ناوتیم  تسھ  هک  ییاھتیفرظ  نیا  زا  دشاب ، رگا  دشاب ؛ هتشاد  دوجو  مھ  یداصتقا  عماج  یهمانرب 

ناریا  / ١۴٠٠/٠٢/١٢ تلم  هب  باطخ  ینویزیولت  ینارنخس 

مھ وا  دوـخ  دوـب ، شراـیتخا  رد  ناینیــشیپ  یملع  ثاریم  دــنامن ؛ راـکیب  زگرھ  تـشاد . فـیلکت  یهغدــغد  اــعقاو  دوـب ، ارگفـیلکت  دوـب ، سانــشتیلوئسم  یرھطم  دــیھش 

یهزوح  - هزوح رد  نامز  زا  یاهھرب  رد  هاگـشناد و  رد  سرد  یاھسالک  رد  هچ  تشاذگیم ؛ شنابطاخم  رایتخا  رد  ار  اھنیا  یهمھ  و  دوب ، هدوزفا  نآ  رب  ار  یناوارف  یاھهتخودـنا 

؛ تفریم هک  مق 

...

هدامآ دنک و  لقتنم  دعب  لسن  هب  مامت  تراھم  ییاناوت و  اب  مامت ، تناما  اب  ار  اھنیا  یتسیاب  تسا . دعب  لسن  هب  رشب  یملع  ثاریم  یملع و  یاھهتخودنا  لاقتنا  ملعم ، راک 

ینیگنـس تیلوئـسم  نیا  تسا ؛ ملعم  مھم  یاھراک  وزج  نیا  دـنیازفیب ؛ اھهتخودـنا  نیا  رب  دـنیایب و  راب  رکف  لھا  هکنیا  یارب  ار  شدوخ  نادرگاش  ار ، شدوخ  نابطاخم  دـنک 

تسا نیملعم  مھم  یاھتیلوئسم  زا  یکی  مھ  نیا  دنشاب و  هتشاد  هجوت  نیملعم  نینچمھ  دشاب . نیا  ملعم  یهغدغد  دیاب  دراد ؛ زاین  یدایز  تیلوئـسم  ساسحا  تسا و 

. درکیم ار  راک  نیا  یرھطم  دیھش  هک  نانچمھ  دننک ؛ تنایص  هریغ - هبلط و  ناوج و  زومآشناد و  وجشناد و   - ناشدوخ بطاخم  رکف  زا  دیاب  هک 

ناریا  / ١۴٠٠/٠٢/١٢ تلم  هب  باطخ  ینویزیولت  ینارنخس 

زا دنترابع  هعومجم  نیا  ناوج  نارـسفا  مینکب ، هیبشت  میھاوخب  هاپـس  کی  تکرح  هب  ار  روشک  تفرـشیپ  یمومع  تکرح  رگا  دـنروشک . تفرـشیپ  هاپـس  نارـسفا  ناملعم ،

ناـملعم ـالاو  دنتـسھ  اـھناوج  زورما  اـم  نیملعم  زا  یداـیز  دادـعت  هکنیا  رطاـخ  هب  ناوـج ؛ ناـملعم  متفگ  نم  ـالاح  دـننک . رواـب  ار  شقن  نـیا  دـیاب  اـھنآ  دوـخ  و  زیزع ؛ ناـملعم 

دـننکیمن و لد  دـنلئاق ، تیمھا  یملعم  یارب  سب  زا  دـننکیمن . یملعم  زا  لد  دـناهدرک و  شالت  یزارد  نایلاس  هک  دـنراد  دوجو  مھ  یاهدرکراک  هدیـشکتمحز و  هدروخلاـس و 

نامھ هب  اعبط  دـندرک ، رواب  یتقو  دـننک . رواب  ار  مھم  یتایح و  شقن  نیا  یتسیاـب  اـھملعم  دوخ  هرخـالاب  یگدروخلاـس . نارود  رد  یتح  دنتـسھ ، راـک  لوغـشم  روط  نیمھ 

. دننکیم تیلوئسم  ساسحا  تروص 

یمالسا  / ١۴٠٠/٠٣/٠۶ یاروش  سلجم  ناگدنیامن  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

الوا نم  درک . صخـشم  ار  اھدزمان  داد ، ماجنا  تسنادیم  مزال  دھدب و  ماجنا  دـیاب  ار  هچنآ  شدوخ  یهفیظو  قبط  رب  نابھگن  مرتحم  یاروش  دـندش . صخـشم  اھدزمان  بخ ،

دندرکیم رکف  هکنیا  رطاـخ  هب  تیلوئـسم ، ساـسحا  رطاـخ  هب  اـنیقی  دارفا  نیا  زا  یرایـسب  منک . رکـشت  دـندش ، یدزماـن  یهـصرع  دراو  هـک  یناـسک  یهـمھ  زا  منادـیم  مزـال 

تـسا مزال  دندش ، تاباختنا  یدزمان  نادـیم  دراو  هک  یناسک  نآ  یهمھ  زا  هدـنب  دـندش . نادـیم  دراو  روشک ، هب  دـننکب  یتمدـخ  دنـشاب و  یکمک  کی  روشک  یارب  دـنناوتیم 

. منکب دـیاب  فعاـضم  رکـشت  دـندرک ، دروـخرب  هلئـسم  نیا  اـب  هناـبیجن  اـھنیا  درکن و  زارحا  دادـن و  صیخـشت  ار  ناشتیحالـص  اروـش  هک  مـھ  یناـسک  نآ  زا  اـیناث  مـنک . رکـشت 

راک دوب ، یبوخ  راک  رایسب  دنورب . اھقودنص  یاپ  دننک ، تکرـش  تاباختنا  رد  هک  دندرک  ( ۶) صیرحت دندرک و  ( ۵) ضیرحت ار  مدرم  یـضعب  یتح  دوب ، هنابیجن  دروخرب  ناشدروخرب 

. دنداد ماجنا  اھنیا  هک  دوب  یدنسپادخ 

١۴٠٠/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمودویس  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس 

ینعی ( ١ ،) هتیعر نع  لوئـسم  مکلک  عار و  مکلک  تسھ : یناوارف  نشور و  بلاطم  هعماـج  تشونرـس  هب  تبـسن  مدرم  تیلوئـسم  یهراـبرد  اـم  تاـیاور  رد  میرک و  نآرق  رد 

هک یمالـسا  یهعماج  روما  نیمھ  ینعی  نیملـسم  روما  ( ٢ (؛ ملسمب سیلف  نیملـسملا  روماب  متھی  حبـصا ال  نم  هعماج . عضو  هب  تبـسن  دنلوئـسم  هعماج  داحآ  یهمھ 

یترابع کی  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما دراد ، دوجو  هبطخ  نیا  رد  تموکح  باب  رد  یدایز  بلاـطم  هک  نیفـص ، فورعم  یهبطخ  نیا  رد  اـی  دوشیم . لـماش  ار  روما  یهمھ 

نیرتمھم و وزج  ( ٣ (؛ مھنیب قحلا  هماقا  ىلع  نواعتلا  مھدھج و  غلبمب  هحیصنلا  هدابع  ىلع  هناحبـس  قوقح هللا  بجاو  نم  نکل  و  تسا : مھم  یلیخ  نم  رظن  هب  هک  دنراد 

تسا مدرم  تیلوئسم  نیا  ینعی  دوشب ؛ اپ  رب  دوشب ، هماقا  هعماج  رد  قح  ات  دننک  یراکمھ  دیاب  مھنیب ؛ قحلا  هماقا  ٰىلع  نواعتلا  هک : تسا  نیا  راگدرورپ  قوقح  نیرتمزال 

. دوش اپ  رب  ادخ  تموکح  دوشب ، اپ  رب  قح  تموکح  روشک ، رد  هک  دننک  کمک  یتسیاب  دنلوئسم ، مدرم  رگید ؛

١۴٠٠/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمودویس  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس 

« تیلوئسم ساسحا   » 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 51هاگياپ  هحفص 47 
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تموکح دـشاب ، هنالداع  تموکح  یتسیاب  هعماـج  رد  تسا . لدـع  قح و  تموکح  اـھفورعم  نیرتمھم  زا  یکی  هک  تسا  یمومع  یهفیظو  کـی  نیا  فورعم ؛ هب  رما  یهفیظو 

یهـبطخ رد  نینموـملاریما  هـک  هعماـج  تاـفارحنا  اـب  یهزراـبم  موزل  یهلئـسم  اـی  دـھدیم . ناـشن  ار  مدرم  تیلوئــسم  فورعم ؛]  ] نـیا هـب  دـننک  رما  مدرم  دـیاب  دـشاب ؛ قـح 

زا ار  نامیپ  نیا  لاعتم  یادـخ  ینعی  ( ١ (؛ مولظم بغـس  ملاظ و ال  هظک  ٰیلع  اوراقی  الا  اـملعلا  یلع  ذـخا هللا  اـم  و  داد : رارق  نیا  ار  تموکح  لوبق  لـیالد  زا  یکی  هیقـشقش ،

زا یکی  هک  ار  یعامتجا  یاھهلـصاف  دـننکن  لوبق  دـنھدن و  نت  یعامتجا  یاھهلـصاف  هب  یعامتجا ، فاکـش  هب  هک  منکیم - ضرع  املع  یهرابرد  دـعب [  [ الاح هک   - هتفرگ املع 

رتشیب اھنیا  یهرابرد  قح  نیا  هک  دنتسھ  یزاتمم  یهقبط  کی  املع  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  ای  دومرف ، هک  املع »  » الاح یگنـسرگ . زا  یکی  دوشب ، توم  هب  فرـشم  یریس 

علطم هک  یـسک  دوشیم ؛ علطم  هک  یـسک  رھ  ینعی  تسا ؛ نایاناد  یانعم  هب  اـملع  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  اـی  تسا ، رتشیب  اـھنیا  یهراـبرد  تیلوئـسم  نیا  دراد و  دوجو 

لامعا تیلوئسم  نیا  یروج  هچ  الاح  تسا . یناگمھ  تیلوئسم  نیا  نیاربانب  سپ  بخ  دراد . تیلوئـسم  اعبط  دوشیم ، علطم  هک  یـسک  درادن ؛ تیلوئـسم  اعبط  تسین ،

نیا دراد . دوجو  تیلوئـسم  نیا  نیاربانب ] [ ؛ دـشاب یرگید  یهلیـسو  کی  اب  یزور  کی  تسا  نکمم  تسا ، تاباختنا  اب  زورما  تسا ؛ فلتخم  فلتخم ، یاھنامز  رد  نیا  دوشب ،

شیامرف ( ٢ (؛ ارح کـقلخ هللا  دـقل  کریغ  دـبع  نـکت  ـال  دـندازآ ؛ اـھناسنا  دراد .[ دوـجو   [ تشونرـس نـییعت  قـح  ینعی ] [ ؛» قـح  » وـس کـی  زا  و  وـس ، کـی  زا  تیلوئــسم » »

. تسا مالسا  تاملسم  وزج  نیا  ار ؛ تدوخ  تشونرس  نک  نییعت  تدوخ  نک ، باختنا  تدوخ  هدیرفآ ، دازآ  ار  وت  ادخ  شابن ، نارگید  ورهلابند  هدرب و  وت  تسا ؛ نینموملاریما 

نآ رد  هغـالبلا  جـھن  مھ  تسھ ، نآ  رد  ثیدـح  مھ  تسھ ، نآ  رد  نآرق  مھ  تـسا ؛ ینید  فراـعم  نـیا  هـب  یکتم  یرـالاسمدرم ، مدرم و  تیمکاـح  یهلئـسم  نیارباـنب  سپ 

هلاـقم وا  قحب  هروشم  نع  اوفکت  ـال  دـیامرفیم : نیفـص  یهبطخ  ناـمھ  رد  نینموملاریما  هک  تسھ  نآ  رد  نینموملاریما  ربـمغیپ و  راـتفر  یاـھنامز  یاـھراتفر  مھ  تسھ و 

قح مدرم و  تیلوئـسم  نیاربانب  تسا .  ] روط  [ نیا دیھدب ؛ رظن  دینک ، تلاخد  نم  راک  یهویـش  نم و  شور  رد  نم ، راک  رد  دییوگب ؛ نم  هب  دـینکن ، یراددوخ  ینعی  ( ٣ (؛ لدعب

دیآیمرب مالسا  نتم  زا  املسم  مدرم 

مالیا  / ١۴٠٠/٠٨/٣٠ ناتسا  یادھش  هرگنک  ناراکردناتسد  رادید  رد  تانایب 

ام یارب  ادھش  نیا  هک  دننکب  یتینما  نآ  هب  تبـسن  یرتشیب  تیلوئـسم  ساسحا  یتسیاب  اھتـشادگرزب ، نیا  رد  نادیھـش  مایپ  ندینـش  اب  یمالـسا  یروھمج  نیلوئـسم 

یرایـسب لمحت  نودب  هللالیبسیف ، تدھاجم  نودب  شالت ، نودب  هک  مینکب  هجوت  مھ  همھ  دننکب و  تیلوئـسم  ساسحا  دیاب  همھ  دنتـشاذگ ؛ ام  رایتخا  رد  دندرک و  مھارف 

هب دناسر ، دھاوخ  جوا  هب  ار  ناریا  تلم  اھیتخس  نیا  لمحت  هللااشنا  تسھ ، ییاھیتخس  هچنانچ  رگا  مھ  ام  یارب ]  ] الاح دسریمن ؛ ییاج  هب  یتلم  چیھ  اھیتخس  زا 

. دناسر دھاوخ  هلق 

تمالس  / ١۴٠٠/٠٩/٢١ یادھش  هداوناخ  ناراتسرپ و  رادید  رد  تانایب 

دای یرصتخم  زیچ  کی  اھناتسرامیب و  هب  دنتفریم  نوگانوگ  یاھناوج  وجشناد ، هبلط ، دندرکیم ؛ یراکمھ  اھنیا  اب  هک  میتشاد  مھ  راتـسرپ  ریغ  رـصانع  اھراتـسرپ  رانک  رد  ام 

هب کـمک  یارب  دـندوبن  یاهفرح  هک  یدارفا  دوـب ، روـج  نـیمھ  مـھ  سدـقم  عاـفد  نارود  دـندادیم ؛ ماـجنا  دـمآیمرب  ناشتـسد  زا  یراـک  رھ  اـی  دـندرکیم ] کـمک  و   ] دـنتفرگیم

هب هلمج  زا  ینامرد  یاھهعومجم  هب  دنتسناوتیم  هک  روج  رھ  دنتـسناوتیم ، هچ  رھ  دندمآیم ، ناتـسرامیب  هب  دندرکیم ، هفیظو  ساسحا  دندشیم ، نادیم  دراو  اھراتـسرپ 

طاشنرپ و تیوھ  یهدنھدناشن  نیا ، تسا : ام  زیزع  تلم  یارب  ام و  زیزع  روشک  رد  یناشخرد  مھم و  تقیقح  کی  لماح  راک ،]  ] نیا نم  رظن  هب  دندرکیم . کمک  یراتـسرپ 

نم ـالاح  هدـش ؛ هدـید  مھ  رگید  یمومع  یاـیالب  رد  هتبلا  هک  تسا  یمومع  ناریا ، تلم  رد  تکرح  نیا  هک  تسا  نیا  یهدـنھدناشن  تسا ؛ ناریا  تلم  نادـجواب  کرحترپ و 

، سدقم عافد  ثداوح  ات  بالقنا ، ثداوح  ات  دیریگب  یھاشمتس  نارود  تازرابم  زا  بالقنا ، زا  لبق  زا  تسا ؛ هتسویپ  یهتشر  کی  نیا  مدرک .] هراشا   ] ار شایراتـسرپ  شخب 

تازراـبم نارود  رد  هک  روط  ناـمھ  هداد ؛ ناـشن  ار  شدوـخ  ناریا  تلم  رد  تیلوئـسم  ساـسحا  یاراد  دـھعتم و  تیوـھ  نیا  اـھنیا  یهمھ  رد  اـنورک ؛ اـت  نآ ، زا  دـعب  ثداوـح  اـت 

[ تیوھ  ] یهدـنھدناشن هک  تسا  یمھم  ناـیرج  کـی  روشک ، میظع  یملع  تکرح  رد  اـنورک و  نارود  رد  دوب ، دـعب  نارود  رد  دوب ، سدـقم  عاـفد  نارود  رد  دوب ، یھاـشمتس 

. تسا ام  تلم 

شترا  / ١۴٠٠/١١/١٩ ییاوھ  دنفادپ  ییاوھ و  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

یورین ینونک  لسن  زا  دیاش  ییاوھ . یورین  یوس  زا  فطع  یهطقن  یخیرات و  تکرح  کی  زور  ییاوھ ؛ یورین  زاسیتفگـش  تعیب  زور  ینعی  تسا ؛ نمھب  مھدزون  زور  زورما 

اب ییاوھ  یورین  رد  زورما  هک  یناسک  نآ  یهمھ  هک  مدقتعم  نکیلو  دندوب  هدماین  مھ  ایند  هب  دیاش  زور  نآ  هک  اھناوج  زا  یرایـسب  هدوبن ؛ رـضاح  زور  نآ  رد  سک  چیھ  ییاوھ 

نیا مھ  ناتیراک  یهقباس  بلغا  ینعی   - دیدوبن ورین  رد  دیاش  ای  دیدوبن ، مھ  زور  نآ  هک  اھامش  نیمھ  دنکیرش ؛ یگتـسویپ  مالعا  نآ  رد  دننکیم ، راک  تیلوئـسم  ساسحا 

رـسفا و  - دـندمآ هک  ییاھناوج  نآ  زور  نآ  هکنیا  رطاخ  یارب  ارچ ؟ دیکیرـش ؛ زور  نآ  تلیـضف  رد  زور و  نآ  راـختفا  رد  تفرگ ، ماـجنا  زور  نآ  هک  یتکرح  نآ  رد  نکل  تسین - رادـقم 

اب تعیب  دوب ، اھفدھ  اب  تعیب  تعیب ، نیا  دوبن ؛ صخـش  اب  تعیب  تعیب ، نیا  دندرک ، تعیب  دـندرک و  تکرـش  بیجع  رادـید  نآ  رد  هسلج و  نآ  رد  و  نارفامھ - اتدـمع  رادهجرد و 

تمظعاـب و ردـتقم و  یھدـنامرف  نیا  رتـچ  ریز  دـندروآ  ار  ییاوھ  یورین  دـندمآ  اـھنیا  دوـب . داـھج  نآ  ردـتقم  هدـنامرف  ماـما  هک  دوـب  یـسدقم  داـھج  نآ  اـب  تعیب  دوـب ؛ اـھنامرآ 

رھ تسا . نایرج  رد  راک  نیا  هن ، دـش ؛ مامت  داتفا و  قافتا  زور  نآ  الاح  هک  دوبن  یاهیـضق  کی  راک  نیا  دراد ؛ ناـیرج  راـک  نیا  اذـل  دوب ، یونعم  راـک  کـی  راـک  نیا  نیرفآیتفگش .

. تسا کیرش  میھس و  تکرح  نیا  رد  عقاو  رد  دنک ، تکرح  اھنامرآ  نآ  ریسم  رد  یاهرود  رھ  رد  سک 

یقرش  / ١۴٠٠/١١/٢٨ ناجیابرذآ  مدرم  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

هـس ود  یکی  نیا  رد  ار  شایدایز  دراوم  هک  هنانموم  یاھکمک  نادـیم  نالاعف  یعامتجا  تامدـخ  یهصرع  نـالاعف  هزوح ؛ رد  هچ  هاگـشناد ، رد  هچ  هوژپشناد ، ناوج  شـشوک 

بانج هک  ییاھزیچ  نیمھ  نییبت ؛ داھج  نالاعف  یماظن ؛ عاـفد  یهزوح  نـالاعف  دـندوب ؛ دـھاش  دـنداد و  ماـجنا  یھجو  نیرتھب  هب  ناریا  تلم  فلتخم ، یاـیاضق  رد  ریخا  لاـس 

لوغـشم هک  ینانکراک  هوق ، هس  رد  تموکح ، یهعومجم  رد  یتموکح ؛ مودخ  نانکراک  دریگیم . ماجنا  دراد  هک  دنداد  شرازگ  دنتفگ و  ناشینارنخـس  رد  نالا  مشاھلآ  یاقآ 

یارب ار  قیاقح  دننکیم ، یرگنشور  یسایس  یهصرع  رد  هک  دنتسھ  دارفا  زا  یرایسب  یسایس ؛ یهصرع  نارگنشور  یاھیرگنشور  دنتـسھ . هناصلخم  هناقداص و  تمدخ 

لاح رد  دـننکیم  تیلوئـسم  ساسحا  هک  یدارفا  قیرط  زا  یبوخ  تروص  هب  راک  نیا  یزاـجم ، یاـضف  رد  هناتخبـشوخ  زورما  و  دـننکیم ] نشور   ] فلتخم یاـھهناسر  رد  مدرم 

کمک ار  مالـسا  یاـیند  اـم و  یهقطنم  رد  تمواـقم  زکارم  هـک  یناـسک  نآ  تمواـقم ؛ زکارم  هـب  کـمک  یلم . یهناـسر  رد  اتدـمع  تاـعوبطم و  رد  نـینچمھ  و  تـسا ، ماـجنا 

؛ نوگانوگ ثداوح  رد  دنتسھ  اھنادیم  رد  روضح  یهدامآ  هک  یناسک  روط  نیمھ  و  دننکیم . راک  دنراد  بالقنا  رارمتـسا  یارب  بالقنا و  موادت  یارب  تقیقح  رد  اھنیا  دنناسریم ،

زیربت رد  هتبلا  هک   - ید مھن  الثم  دیآیم ، دوجو  هب  لخاد  رد  ینوگانوگ  لئاسم  یھاگ  دنوشیم ؛ نادیم  دراو  دنیآیم  یناسک  دیآیم ، شیپ  مرح  زا  عافد  یهیـضق  دـینک  ضرف 

کی یازجا  اھنیا  یهمھ  دـنبالقنا ؛ رارمتـسا  یاھتکرح  اھتکرح ، نیا  یهمھ  دـنوشیم . نادـیم  دراو  دـنیآیم  یناسک  دـندش - نادـیم  دراو  همھ  زا  رتدوز  زور  کی  ید ، متـشھ 

بالقنا دـنلب  یاھفدـھ  بالقنا و  گرزب  یاھفدـھ  هب  هاگن  اب  همھ  هک  بالقنا » رارمتـسا  بالقنا و  موادـت  تکرح   » میراذـگیم ار  تکرح  نآ  مسا  ام  هک  دنتـسھ  یمومع  تکرح 

. دریگیم ماجنا 

ناشاک  / ١۴٠١/٠١/١٠ رد  هیقفیلو  یگدنیامن  هعمج و  تماما  هب  ینیسح  مالسالاتجح  باصتنا 

ناـمیا و تکرب  هب  همھ  نیا  و  تسا ، یـسایس  ینید و  تریـصب  یبـالقنا و  تدـھاجم  هب  نیزم  نآ  رـصاعم  خـیرات  و  یبدا ، یملع و  تاراـختفا  زا  راشرـس  ناـشاک  یهتـشذگ 

هژیوب هدوب و  نانآ  یعامتجا  یرکف و  یونعم و  یاھزاین  تمدـخ  رد  ناوت  همھ  اب  مراد  راـظتنا  امـش  زا  تسا . دادعتـسا  اـب  رورپهبخن و  یهطخ  نآ  زیزع  مدرم  یریذپتیلوئـسم 

مزال تسا و  ام  یهمھ  یگـشیمھ  یهفیظو  نارگراثیا  نادیھـش و  ززعم  یاھهداوناخ  میرکت  دـیئامن . کمک  یبالقنا  ینید و  یالتعا  تھج  رد  لمع  نابز و  اب  ار  زیزع  ناـناوج 

یهویــش ار  یمدرم  راـتفر  و  دـیھد ، اـقترا  هتــسیاش  یهنوـگهب  ار  یغیلبت  ینید و  یاھتــسشن  رگید  هـعمج و  زاـمن  یاـھهبطخ  یاوـتحم  دــیئامن . هژیو  هجوـت  نآ  هـب  تـسا 

« تیلوئسم ساسحا   » 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 51هاگياپ  هحفص 48 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=49118
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=49192
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=49572
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=49633
http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=49944
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. دیھد رارق  دوخ  یگشیمھ 

ماظن  / ١۴٠١/٠١/٢٣ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

اھهدرک و زا  هچ ؟ زا  میریگیم ؛ رارق  لاوس  دروم  ام  ینعی  هچ ؟ ینعی  لوئـسم  لوئـسم ؛ مییوگیم  لوئـسم ؛»  » مینکیم قـالطا  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  رد  نارازگراـک  هب  اـم 

. میریگیم رارق  لاوس  دروم  اھهدرکن 

رتمھم یمالـسا  یروھمج  رد  نیا  تسا ؛ ادـخ » لاوس  ، » نیا زا  رتمھم  نیا و  زا  رتالاب  اما  دوشیم ، هتفگ  مدرم » لاوس   » ایند یـسایس  تایبدا  فرع و  رد  لاوس »  » نیا هتبلا 

یرـالاسمدرم یمالـسا و  یروھمج  ماـظن  ناـکرا  زا  مدرم  لـباقم  رد  تیلوئـسم  ساـسحا  تسا ، ینید  یرـالاسمدرم  ناـکرا  زا  تسا و  مھم  مھ  مدرم  لاوس  هتبلا  تسا .

؛ ىبل ىایا  کلاوس  دنع  شاط  یناسل و  کباوج  نع  لک  ىتجح و  تعطقنا  اذا  ىنمحرا  یھٰلا  تسا . ادخ  لباقم  رد  تیلوئـسم  ساسحا  نآ ، زا  رتمھم  بتارمب  نکل  تسا ،

لالدتـسا هک  میمھفیم  اجنآ  دـننکیم ، لطاب  ار  اھلالدتـسا  مییوگیم ، میاهدرک ، نامدوخ  شیپ  ییاھلالدتـسا  کی  میرادـن ؛ باوج  دـننکیم ، لاوس  تسا : یروج  نیا  تمایق  رد 

ىتجح و تعطقنا  تسین . یباوج  اما ] ، ] مینکیم حرطم  اجنآ  میراد ، نامدوخ  شیپ  یلالدتـسا  کـی  یدرکن ؟ ارچ  یدرک ؟ ار  راـک  نیا  ارچ  دنـسرپب ] رگا  ـالثم  . ] تسین تسرد 

مدرم لاوس  یسرتسد  زا  یلوئـسم  هک  ییاجنآ  یتح  رگید . تسا  یروج  نیا  تسا ــ  هزمحوبا  فیرـش  یاعد  رد  ىبل ــ  ىایا  کلاوس  دنع  شاط  یناسل و  کباوج  نع  لک 

ملاع  » هک ام  راوگرزب  ماما  یهلمج  نیا  تسا ... روج  نیمھ  دـینکیم ، هک  مھ  یتمدـخ  دـینکیم ، امـش  هک  مھ  یراک  هکنیاامک  تسھ ؛ ادـخ  اـجنآ  تسا ، رود  مدرم  تراـظن  و 

؛ تسا ادـخ  روضح  لـحم  تسا ، ادـخ  رـضحم  ملاـع  تفرعم . زا  راشرـس  بلق  نآ  هب  دـھدب  تاـجرد  ولع  لاـعتم  یادـخ  اـعقاو  تسا ! یمھم  فرح  یلیخ  تسا » ادـخ  رـضحم 

، نامیاھتین نامتالیخت ، نامتاروصت ، ناـملد ، رد  میتسھ ، عمج  رد  میتسھ ، اـھنت  میتسھ ، هک  ییاـج  رھ  تسھ ؛ ادـخ  اـج  همھ  تسا . ادـخ  روضح  لـحم  ینعی  رـضحم » »

هک یمیمـصت  دـینادب  تسا . نیا  یـسایس  تیلوئـسم  یعاـمتجا و  تیلوئـسم  ساـسا  یھلا ؛ روضح  تسا : نیا  تیلوئـسم  ساـسا  تسا . لاـعتم  یادـخ  روضح  رد  همھ 

بیقرلا تنا  تنک  و  تسا : قح  ترـضح  مشچ  لباقم  رد  همھ  دـیھدیمن ، ماجنا  هک  یراک  دـیھدیم ، ماجنا  هک  یراـک  دـینکیمن ، هک  یئاـضما  دـینکیم ، هک  یئاـضما  دـیریگیم ،

. مھنع ىفخ  امل  دھاشلا  مھئارو و  نم  ىلع 

ماظن  / ١۴٠١/٠١/٢٣ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

اھهدرک و زا  هچ ؟ زا  میریگیم ؛ رارق  لاوس  دروم  ام  ینعی  هچ ؟ ینعی  لوئـسم  لوئـسم ؛ مییوگیم  لوئـسم ؛»  » مینکیم قـالطا  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  رد  نارازگراـک  هب  اـم 

. میریگیم رارق  لاوس  دروم  اھهدرکن 

رتمھم یمالـسا  یروھمج  رد  نیا  تسا ؛ ادـخ » لاوس  ، » نیا زا  رتمھم  نیا و  زا  رتالاب  اما  دوشیم ، هتفگ  مدرم » لاوس   » ایند یـسایس  تایبدا  فرع و  رد  لاوس »  » نیا هتبلا 

یرـالاسمدرم یمالـسا و  یروھمج  ماـظن  ناـکرا  زا  مدرم  لـباقم  رد  تیلوئـسم  ساـسحا  تسا ، ینید  یرـالاسمدرم  ناـکرا  زا  تسا و  مھم  مھ  مدرم  لاوس  هتبلا  تسا .

؛ ىبل ىایا  کلاوس  دنع  شاط  یناسل و  کباوج  نع  لک  ىتجح و  تعطقنا  اذا  ىنمحرا  یھٰلا  تسا . ادخ  لباقم  رد  تیلوئـسم  ساسحا  نآ ، زا  رتمھم  بتارمب  نکل  تسا ،

لالدتـسا هک  میمھفیم  اجنآ  دـننکیم ، لطاب  ار  اھلالدتـسا  مییوگیم ، میاهدرک ، نامدوخ  شیپ  ییاھلالدتـسا  کی  میرادـن ؛ باوج  دـننکیم ، لاوس  تسا : یروج  نیا  تمایق  رد 

ىتجح و تعطقنا  تسین . یباوج  اما ] ، ] مینکیم حرطم  اجنآ  میراد ، نامدوخ  شیپ  یلالدتـسا  کـی  یدرکن ؟ ارچ  یدرک ؟ ار  راـک  نیا  ارچ  دنـسرپب ] رگا  ـالثم  . ] تسین تسرد 

مدرم لاوس  یسرتسد  زا  یلوئـسم  هک  ییاجنآ  یتح  رگید . تسا  یروج  نیا  تسا ــ  هزمحوبا  فیرـش  یاعد  رد  ىبل ــ  ىایا  کلاوس  دنع  شاط  یناسل و  کباوج  نع  لک 

ملاع  » هک ام  راوگرزب  ماما  یهلمج  نیا  تسا … روج  نیمھ  دـینکیم ، هک  مھ  یتمدـخ  دـینکیم ، امـش  هک  مھ  یراک  هکنیااـمک  تسھ ؛ ادـخ  اـجنآ  تسا ، رود  مدرم  تراـظن  و 

؛ تسا ادـخ  روضح  لـحم  تسا ، ادـخ  رـضحم  ملاـع  تفرعم . زا  راشرـس  بلق  نآ  هب  دـھدب  تاـجرد  ولع  لاـعتم  یادـخ  اـعقاو  تسا ! یمھم  فرح  یلیخ  تسا » ادـخ  رـضحم 

، نامیاھتین نامتالیخت ، نامتاروصت ، ناـملد ، رد  میتسھ ، عمج  رد  میتسھ ، اـھنت  میتسھ ، هک  ییاـج  رھ  تسھ ؛ ادـخ  اـج  همھ  تسا . ادـخ  روضح  لـحم  ینعی  رـضحم » »

هک یمیمـصت  دـینادب  تسا . نیا  یـسایس  تیلوئـسم  یعاـمتجا و  تیلوئـسم  ساـسا  یھلا ؛ روضح  تسا : نیا  تیلوئـسم  ساـسا  تسا . لاـعتم  یادـخ  روضح  رد  همھ 

بیقرلا تنا  تنک  و  تسا : قح  ترـضح  مشچ  لباقم  رد  همھ  دـیھدیمن ، ماجنا  هک  یراک  دـیھدیم ، ماجنا  هک  یراـک  دـینکیمن ، هک  یئاـضما  دـینکیم ، هک  یئاـضما  دـیریگیم ،

. مھنع ىفخ  امل  دھاشلا  مھئارو و  نم  ىلع 

ماظن  / ١۴٠١/٠١/٢٣ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

یھٰلا تسا . ادـخ  لباقم  رد  تیلوئـسم  ساسحا  نآ ، زا  رتمھم  بتارمب  نکل  تسا ، یرالاسمدرم  یمالـسا و  یروھمج  ماظن  ناکرا  زا  مدرم  لباقم  رد  تیلوئـسم  ساسحا 

شیپ ییاھلالدتسا  کی  میرادن ؛ باوج  دننکیم ، لاوس  تسا : یروج  نیا  تمایق  رد  ىبل ؛ ىایا  کلاوس  دنع  شاط  یناسل و  کباوج  نع  لک  ىتجح و  تعطقنا  اذا  ىنمحرا 

یلالدتسا کی  یدرکن ؟ ارچ  یدرک ؟ ار  راک  نیا  ارچ  دنسرپب ] رگا  الثم  . ] تسین تسرد  لالدتـسا  هک  میمھفیم  اجنآ  دننکیم ، لطاب  ار  اھلالدتـسا  مییوگیم ، میاهدرک ، نامدوخ 

هزمحوبا فیرش  یاعد  رد  (١ ــ ) ىبل ىایا  کلاوس  دـنع  شاط  یناسل و  کباوج  نع  لک  ىتجح و  تعطقنا  تسین . یباوج  اما ] ، ] مینکیم حرطم  اجنآ  میراد ، ناـمدوخ  شیپ 

، دـینکیم امـش  هک  مھ  یراک  هکنیاامک  تسھ ؛ ادـخ  اجنآ  تسا ، رود  مدرم  تراظن  مدرم و  لاوس  یـسرتسد  زا  یلوئـسم  هک  ییاجنآ  یتح  رگید . تسا  یروج  نیا  تسا ــ 

مین نآ  ماهتفگ  ماهتفگ ؛ دناهدش  هجاوم  هدنب  اب  هک  روشک  یهرادا  فلتخم  یاھهاگتـسد  رازگتمدخ  یاھهعومجم  هب  ررکم  هدنب  تسا . روج  نیمھ  دینکیم ، هک  مھ  یتمدـخ 

اما دنکیمن ، امش  زا  مھ  ینابز  رکـشت  هملک  کی  دوشیمن ، علطم  مھ  ناتقوفام  یتح  دمھفیمن ، سک  چیھ  دیراذگیم ، تیلوئـسم  تدم  رب  یهفاضا  امـش  هک  یتقو  تعاس 

. تسا روج  نیمھ  مھ  اطخ  راک  تسا ، روج  نیمھ  مھ  اھهدرکن  دنیبیم . ادخ 

یمالسا  / ١۴٠١/٠٣/٠۴ یاروش  سلجم  ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

دیراد دیتسھ ، سلجم  رد  هداد ، قیفوت  امـش  هب  لاعتم  یادخ  رگید ، دیقفوم  دمحلا  اھامـش  مدرک . ضرع  یبالقنا  یهدنیامن  یارب  صخاش  ات  دنچ  نم  تسیچ ؟ یبالقنا 

اجنیا ار  هتکن  دـنچ  نم  مینک . راک  هچ  مینامب  یبالقنا  یهدـنیامن  میھاوخب  رگا  مینادـب  تسا . بوخ  رکذـت  لاـح  نیع  رد  نکل  دیلوغـشم  هللادـمحب  دـینکیم ... یبوخ  یاـھراک 

مکحم هدـشیم ، بیوصت  دـیاب  تسا و  یبوخ  نوناـق  نوناـق ، نیا  ناـترظن  هب  رگا  دـینکیم ، بیوصت  ار  ینوناـق  تسا ؛ یریذپتیلوئـسم  یهلئـسم  هلئـسم ، کـی  ماهتـشون ...

در نابھگن  یاروش  هک  مھ  مینادیم  مینکیم ، بیوصت  ار  نوناق  نیا  ام  مییوگب  ام  هک  دشابن  روج  نیا  میدرک . بیوصت  ام  هلب ، مدرک ؛ بیوصت  ار  نیا  نم  هلب ، دـییوگب  دـیتسیاب ،

یهدـنیامن مدوخ  نم  دـینیبب  تسا ؛ روج ] نیا   ] نیناوق زا  یـضعب  تسین ، یلمع  نوناق  نیا  هک  مینادـیم  ناـبھگن . یاروش  ندرگ  هب  دـتفیب  شتیلوئـسم  راذـگب  بخ  دـنکیم ،

؛ دـنک لمع  دـناوتیمن  دراد ، هک  یطیارـش  نیا  اب  دراد ، هک  یتاناکما  نیا  اب  تلود  ار  نوناـق  نیا  هک  دـنادیم  مدآ  یھاـگ  مسانـشیم ؛ لـخاد  زا  ار  سلجم  هدـنب  مدوب ، سلجم 

دیاب تسین ؛ تسرد  نیا  هن ، دـشن . لمع  ارچ  هک  دـنروایب  باـسح  هب  لوئـسم  ار  وا  دـننک ، مھتم  ار  وا  مدرم  دـنکن ، لـمع  وا  راذـگب  منکیم ، بیوصت  نم  بخ ، یلیخ  دـیوگیم 

. دیشاب هتشاد  یریذپتیلوئسم 

حلسم  / ١۴٠١/٠٧/١١ یاھورین  یرسفا  یاھهاگشناد  نایوجشناد  یگتخومآشناد  کرتشم  مسارم  رد  تانایب 

اھـشزرا زا  یناریا  ناوج  دـنک  دومناو  هک  تسا  نیا  یتاغیلبت  نایرج  نیا  تمھ  دـنکب ؛ غیلبت  ار  نیا  سکع  دـھاوخیم  هک  دراد  دوجو  یاهدـننکهارمگ  یتاغیلبت  نایرج  کـی  زورما 

یهطقن تسرد  تسا ؛ تیعقاو  سکع  نیا ، دننکیم . لابند  تدشب  دنراد  یتاغیلبت  نایرج  کی  ار  نیا  دنکیمن ؛ تیلوئسم  ساسحا  تسا و  دیماان  هدنیآ  هب  تسا و  هتسسگ 

روج نیمھ  هللااشنا  مھ  هدـنیآ  رد  تسا ، هدوب  هدنـشخرد  تکرح  یاراد  زورما  ات  اھنادـیم  اھهصرع و  یهمھ  رد  اـم  ناوج  لـسن  تسا . اـم  روشک  رد  دوجوم  تیعقاو  لـباقم 

تامدخ رد  هچ  مرح ــ  زا  عافد  سدقم  میظع و  تکرح  نیمھ  رد  هقطنم ــ  لک  رد  تمواقم  یهھبج  هب  کمک  رد  هچ  تینما ، زا  عافد  رد  هچ  نھیم ، زا  عافد  رد  هچ  دوب : دھاوخ 

« تیلوئسم ساسحا   » 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 51هاگياپ  هحفص 49 
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نیا نارـشیپ  هک  دنتـسھ  اـھنآ  تسا و  اـھناوج  شود  رب  عـقاو  رد  یاهطقن  رھ  رد  یملع  یاھتفرـشیپ  دـینکیم ، هاـگن  هک  امـش  هـک  یملع ــ  یاھتفرـشیپ  رد  هـچ  یعاـمتجا ،

رد هک  یناوج  اھنویلیم  هچ  دـندرک و  یط  ار  البرک  ات  فجن  هار  دـنتفر و  هک  یناریا  ناوج  اھنویلیم  هچ  نیعبرا ــ  ییامیپهار  نیا  یبھذـم ، یاـھنیئآ  یهمھ  رد  هچ  دـنتکرح ــ 

رد ار  نآ  یاھربخ  هک  راکتبا  دـیلوت و  نادـیم  رد  هچ  دـندرک ــ  ییامیپهار  تیونعم  تراـشب و  لزنمرـس  نآ  زا  ناـگداتفارود  ناونع  هب  نیعبرا ، ناونع  هب  اھرھـش ، رد  روشک ، دوخ 

اب یهلباقم  رد  هچ  دنھدیم ، هئارا  دنراد  ام  یاھناوج  ار  یدیدج  تکرح  کی  روشک  تعنص  روشک و  دیلوت  یاھشخب  زا  یشخب  کی  رد  یزور  رھ  هک  دینکیم  هدھاشم  نویزیولت 

هاگن امـش  هک  اج  همھ  رد  اھنیا ؛ لاثما  هلزلز و  لیـس و  یعیبط ، ثداوح  تبـسانم  هب  دادـما  رد  هچ  یگنھرف ، داھج  رد  هچ  هنانموم ، کمک  تضھن  رد  هچ  ریگهمھ و  یراـمیب 

یورین کـی  ناوـج  نـیا  دـشاب ، اھــشزرا  زا  یهتــسسگ  دـناوتیمن  ناوـج  نـیا  دـشاب ، دـیماان  دـناوتیمن  ناوـج  نـیا  دـینیبیم . گـنررپ  تروـص  هـب  ار  ناـناوج  روـضح  دــینکیم ،

. تسا اھناوج  عضو  نیا  دندوب . زاتشیپ  دراوم  نیا  یهمھ  رد  نامیااب  یبالقنا و  ناناوج  هتبلا  تسا و  هھبج  طسو  رد  ریذپانیگتسخ 

یمالسا  / ١۴٠١/٠٧/٢٢ تدحو  سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

ام ار ؛ نیا  میرادـن  لوبق  ام  درادـن .» هدـیاف  دوشیمن ، اقآ ! یا  : » تسا یدـیماان  راکنا و  یفن و  اھنآ  یلوا  شنکاو  اھنآ و  یهردابم  مھم ، لئاسم  یهمھ  رد  هک  دنتـسھ  یـضعب 

نارادـمامز و نارادمتـسایس و  زا  الاح  ام  مدرک ، ضرع  دراد . مزال  لمع  دراد ، مزال  راک  اھتنم  تسا ، نکمم  یمالـسا  یاھتلم  نیب  داحتا  قافتا و  تسا ؛ نکمم  نیا  مییوگیم 

هب نـید ، یاـملع  هـب  میتـفگ ، هـک  یروـط  نـیمھ  ینعی  تـسا ؛ مالـسا  یاـیند  صاوـخ  هـب  نامدـیما  نیرتـشیب  اـما  میتـسین ، دـیماان  مـھ  یمالـسا  یاـھروشک  ناـنارمکح 

[ دیاب  ] اھنیا تسا ؛ اھنیا  هب  ام  دـیما  تاعوبطم ؛ ناگدـننادرگ  هب  ناگدنـسیون ، هب  ارعـش ، هب  ابدا ، هب  ناگنازرف ، هب  نیبنشور ، ناناوج  هب  هاگـشناد ، دـیتاسا  هب  نارکفنـشور ،

؛ دـنھدیم تکرح  تمـس  نآ  هب  ار  یمومع  راکفا  دـندش ، دراو  یھار  کی  رد  صاوخ  یتقو  دـننک . هفیظو  ساسحا  دـننکب ، تیلوئـسم  ساسحا  دـننکب ، لالقتـسا  ساـسحا 

تسا یراک  نیا  نیاربانب ، دنریزگان . دنراچان ، دنکیم ، تکرح  تمـس  نآ  هب  یرھق  روط  هب  مھ  روشک  یهرادا  یاھتـسایس  تفرگ ، لکـش  یروشک  کی  رد  یمومع  راکفا  یتقو 

سیل درادـن : ناکما  یھلا  یورخا و  یاھدرواتـسد  هن  ییاـیند ، یاھدرواتـسد  هن  ایند ، رد  یزیچ  چـیھ  لـمع ، نودـب  دوشیمن . لـمع  نودـب  اـھتنم  تسا ، نکمم  نیا  نکمم ؛

. تسا نکمم  مینکب ، لمع  رگا ] [ ؛ درک لمع  دیاب  درک ، یعس  دیاب  ٰىعس ؛ ام  الا  ناسنالل 

نازومآ  / ١۴٠١/٠٨/١١ شناد  رادید  رد  تانایب 

یاضف رد  ار  غورد  مجح  همھ  نیا  ارچ  و  ار ، نآ  ددنبیم  تسا و  ساسح  مسا  نالف  یور  هملک ، نالف  یور  نمـشد  ارچ  هک  دننادب  دننک ، تیلوئـسم  ساسحا  دیاب  نیلوئـسم 

مھ دینک . تیلوئـسم  ساسحا  دیاب  مھ  امـش  دوخ  دـیراد ، هفیظو  مھ  اھناوج  امـش  دوخ  نیلوئـسم . یهفیظو ]  ] نیا دـننک ؛ هلباقم  دـننک ، جالع  و  دـنکیم ؛ رـشتنم  یزاجم 

، دایز مجح  هب  ار  ییاھزیچ  کی  دوشن . هک  تسین  روج  نیا  دوشیم ؛ نم  رظن  هب  غورد . زا  ار  تقیقح  دیھدب  صیخشت  دیناوتب  هکنیا  یارب  دینک  تیلوئسم  ساسحا  یتسیاب 

. فیرحت غورد و  زا  تسرد  فرح  صیخشت  سپ  تسین . ای  تسا  عقاو  فالخ  نیا  هک  دیمھف  دوشیم  اما  دننک  ورف  اھنھذ  رد  دنھاوخیم  دایز ، رارکت  اب 

ینامیلس  / ١۴٠١/١٠/١١ مساق  جاح  دیھش  تشادگرزب  داتس  یاضعا  هداوناخ و  رادید  رد  تانایب 

ناشیا تسا . بوخ  تسا  یلصفم  باب  کی  هک  دنزیم  فرح  هتسجرب  درم  نیا  یدرف  تایصوصخ  وا ، یـصخش  لئاسم  هب  عجار  ناسنا  تقو  کی  ینامیلـس  دیھـش  یهرابرد 

ولج مدـق  دریگب ، ماـجنا  دـناوتیم  اـی  دوشب  دـیاب  یراـک  کـی  درکیم  ساـسحا  تقو  رھ  دوب ، لـقاع  دوب ، شوھاـب  دوب ، ریذـپرطخ  دوب ، ریذپتیلوئـسم  دوب ، نموم  دوـب ، عاـجش 

رتمھم همھ  زا  تشاد . دایز  ناشیا  هتـسجرب  تایـصوصخ  لیبق  نیا  زا  و  تسا . یـصخش  تایـصوصخ  اھنیا  دوبن . شراک  رد  اھنیا  دـننام  دـیدرت و  لـمات و  فقوت و  تشاذـگیم .

هدـش بجوم  هک  تسا  صالخا  نیمھ  منکیم  نامگ  نم  هک  تسا  مھم  یلیخ  صالخا  دوبن . اھنیا  دـننام  دـننادب و  مدرم  هکنیا ]  ] رابتعا و مان و  رکف  هب  دوب ، صـالخااب  هکنیا ] ]

شاداپ الاح  تسا . ینامیلـس  دیھـش  ییایند  یاھـشاداپ  اھنیا ، دننام  دیجمت و  لیلجت و  مارتحا و  نیا  تسا . ییایند  یاھخـساپ  اھنیا  دھدب . خـساپ  روج  نیا  لاعتم  یادـخ 

اھنیا مینیبیم ، ایند  رد  هک  ینامھ  اما  مینک  رکف  میناوتیم  الـصا  اھام  هک  تسا  ییاھفرح  نیا  زا  رتالاب  یلیخ  نآ  دـھدیمن  دـق  اھاجنآ  هب  ام  لقع  اـم و  نھذ  الـصا  هک  یورخا 

دشیم و دراو  یـسایس  یهدیچیپ  لئاسم  رد  هکنیا  اب  دوب . تسارور  دوب ، یقداص  مدآ  دوب ، افـصاب  دوب . ناشیا  یـصخش  تایـصوصخ  زا  یکی  مھ  نیا  تسا ؛ صالخا  شاداپ 

یـشخب رھ  رد  و  تسا ؛ مھم  یلیخ  نیا  دوب ؛ یبلقتیب  هعدـخیب و  تسارور و  فاص و  مدآ  لاح  نیع  رد  اما  دادـیم ، ماجنا  مھ  یبوخ  یاھراک  درکیم و  راک  تفریم و  شیپ 

مینک و هاگن  هک  تسا  نیا  میوشب ، دنمهرھب  میناوتیم  دروم  نیا  رد  اھام  هچنآ  هک  تسا  ییاھزیچ  اھنیا  تسا ؛ یصخش  تایصوصخ  الاح  اھنیا  دوب . یروج  نیا  درکیم  راک  هک 

، میـشاب صالخااب  اعقاو  میـشاب ، ریذپتیلوئـسم  اعقاو  مینک . داجیا  نامدوخ  رد  ار  تایـصوصخ  نیا  میرادـن ، رگا  تسین ، رگا  میرواـیب . دوجو  هب  ناـمدوخ  رد  ار  تایـصوصخ  نیا 

. میشاب تسارور  افصاب و  مینک ، راک  ادخ  یارب  اعقاو 

مق  / ١۴٠١/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

صیخـشت دوز  ار  فیلکت  هک  تسا  نیا  ام  لکـشم  تاقوا  یھاگ  دـندرک . فیلکت  ساسحا  دوز  مق ] مدرم  . ] تسا لمع  تعرـس  [، ۵۶ لاس ید  مھدزون  هثداـح  رد   ] لوا یهتکن 

هاگن یتقو  هک  فیلکت  ساسحا  رد  مق ]  ] مدرم لمع  تعرس  درذگیم . تقو  بخ ] [ ؛ اھنیا دننام  ییاھراک  و  دننک ، لالدتسا  دننزب ، فرح  ام  اب  دننیشنب ، دنیایب  دیاب  میھدیمن ؛

، دندش دراو  هزوح  زا  یناگرزب  دندمآ ، الـضف  دمآ ، هبلط  دمآ ، یرازاب  دمآ ، رادناکد  نادـیم . دـندمآ  دـننک ، راک  هچ  دـیاب  دـندیمھف  دوشیم ، تکرح  دراد  روجنیا  هک  دـندید  دـندرک 

. دندرک فیلکت  ساسحا  تعرسب  نادیم ؛ رد  دندمآ  یداع  یلومعم  مدرم 

...

نآ هک  یتیمھا  بسانت  هب  تقو  نآ  میشاب . هتشاد  دیابن  ریخات  میوشب . نادیم  دراو  ریخات  نودب  دیاب  هتشاذگ ؛ ام  یهدھع  هب  عرش  لقع و  هک  یاهفیظو  زا  مینک  تلفغ  دیابن 

شناج ناسنا  هک  درادن  تیمھا  ردقنیا  هک  تسھ  ثداوح  زا  یـضعب  درخب ؛ ناج  هب  ناسنا  دـیابن  ار  یرطخ  رھ  یاهثداح ، رھ  رد  هرخالاب  میرخب . ناج  هب  ار  تارطخ  دراد ، راک 

داـجیا لـالتخا  فیاـظو  نیا  رد  اـم  هک  دـیآیم  دوـجو  هب  یتـقو  نآ  لکـشم  میرخب . ناـج  هب  ار  نادـیم  رد  دورو  رب  بترتـم  رطخ  هثداـح ، تیمھا  بساـنت  هب  دزادـنیب . رطخ  هب  ار 

. تسا یروط ]  ] نیا مینکیم ؛ هظحالم  میرخیمن ، ناج  هب  ار  رطخ  میوشیمن ، دراو  ماگنھب  مینکیمن ، فیلکت  ساسحا  تعرس  هب  مینکیم :

شرافـس راب  نیمدـنچ  یارب  مھ  زاب  هدـنب  تسا . سدـقم  عافد  یاھلاس  شاهنومن  دـینکن . دـیدرت  ینعی  تسا ؛ یعطق  تفرـشیپ  مینکب ، تیاـعر  ار  طیارـش  نیا  هچناـنچ  رگا 

رـسمھ ناوج ، نیا  دندش . لمحتم  اھنیا  ار  ییاھیتخـس  هچ  دینیبب  دیناوخب ، ار  تیبلھا  مرح  زا  عافد  ای  سدـقم  عافد  نارود  یادھـش  یاھهداوناخ  نیا  لاح  حرـش  منکیم 

نیا هجیتن  دوشیم ؟ هچ  هجیتن  بخ  دندش ؛ نادـیم  دراو  دـنتفر  یروجنیا  رفن ]  ] اھرازھ سدـقم  عافد  رد  فیلکت . ادا  یارب  دوریم  دـنکیم  اھر  ار  شمـشچ  رون  دـنزرف  شزیزع ،

، دـنکیم شکمک  یوروش  دـنکیم ، شکمک  وتان  دـنکیم ، شکمک  اپورا  دـنکیم ، شکمک  اـکیرمآ  دوشیم ، نادـیم  دراو  ناوارف  تاـناکما  اـب  مادـص  لـثم  یاهناوید  کـی  هک  دوشیم 

یهرود یاھناوج  لثم  یناوج  کی  ام  یتقو  ددرگیمرب . رتزارد  اپ  زا  تسد  دنکب و  دـناوتیمن  یطلغ  چـیھ  مھ  شرخآ  دـنزیریم ، شیاپ  هب  لوپ  گیر  لثم  برع  عجترم  یاھروشک 

. تسا یمتح  تفرشیپ  هک  دوشیم  نیا  هجیتن  دسوبیم ، ار  اھنیا  یوزاب  تسد و  ماما  لثم  یـسک  کی  تسا و  نامیا  نآ  هب  مرگ  ناشتـشپ  هک  میراد  نادیم  رد  سدقم  عافد 

نالف دننک ، ادج  ار  ناتـسزوخ  دننک ، هیزجت  ار  ناریا  هک  دـنداد  مھ  تسد  هب  تسد  ایند  یاھتردـق  یهمھ  ینعی  دـش ؛ زوریپ  ناریا  بازحا  گنج  نیا  رد  دوب و  بازحا  گنج  هلب ،

، مینکیم فیلکت  ساسحا  مینکیم ، تکرح  یتقو  تسا ؟ یکچوک  یزوریپ  نیا  تسا ؟ یمک  زیچ  نیا  دـنربب ؛ دنتـسناوتن  ار  روشک  کاخ  زا  بجو  کـی  اـما ] ، ] دـننک ادـج  ار  اـج 

. تسا ام  یهبرجت  نیا  رگید ؛ تسا  نیا  هجیتن  میوشیم ، نادیم  دراو  مینکیم ، لوبق  ار  رطخ 

« تیلوئسم ساسحا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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