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 [ پا چـ تشگزاب ]  | [ ] 

0 هلاقم :  دادعت   ، 16 شیف :  دادعت  یملع -  تعاجش 

1393/06/29 « یروانف ملع و   » یلک یاھ  تسایس غالبا 

میحرلا نمحرلا  مسب هللا 

( یروانف تاقیقحت و  یلاع ، شزومآ  ماظن   ) یروانف ملع و  یلک  یاھ  تسایس

...

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

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

.یراک نادجو  یعمج و  راک  یملع و  تعاجش  دنم ، ماظن یروآون  یروابدوخ ، دیما ، طاشن ، هیحور  ءاقترا  - ٢-۴

.یملع یشیدنادازآ  راکفا ، براضت  ءارآ و  لدابت  ناینب و  شناد راک  بسک و  گنھرف  تیوقت  یزادرپ و  هیرظن  یاھ  یسرک لیکشت  - ٣-۴

.ناگتخومآ شناد  لاغتشا  ناھوژپ و  شناد ناققحم و  ناداتسا ، تشیعم  دوبھب  تلزنم و  ءاقترا  - ۴-۴

.یروانف ملع و  هصرع  قفوم  یاھ  هرھچ رخافم و  زا  یزاسوگلا  ناریا و  ناناملسم و  یگنھرف  یملع و  خیرات  ءایحا  - ۵-۴

.یروانف ملع و  هصرع  یاھ  تیلاعف ناروآون و  ناگبخن و  زا  یونعم  یدام و  دنمفدھ  یاھ  تیامح شرتسگ  - ۶-۴

1388/07/02 یربھر ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

هب للخ  مھ  مھف  رد  یتح  دوبن ، تعاجش  رگا  تسھ ؛ تعاجـش  هب  جایتحا  هناھیقف ، مھف  رد  .میراد  تعاجـش  هب  جایتحا  مھ  مھف  رد  میراد ، تعاجـش  هب  جایتحا  لمع  رد  طقف  هن  ام 

زا ینید و  تاعوضوم  زا  نید و  ینابم  زا  حیحص  کرد  نیا  .دنک  یم هابتشا  تایرغُص  رد  دمھف ، یم تسرد  ار  تایربُک  ناسنا  یھاگ  تایرغُص ؛ تایربُک و  زا  نشور  کرد  .دمآ  دھاوخ  دوجو 

، ناملام زا  سرت  ّالا  و  میـشاب ؛ هتـشادن  سرت  میـشاب ، هتـشاد  تعاجـش  ام  هکنیا  هب  دراد  جایتحا  تایرغـُص  تایربُک و  ینعی  یمومع  یلک و  میھافم  نآ  اب  قبطنم  ِیجراخ  تاعوضوم 

دنھاوخ ام  هب  ار  هکل  نالف  مینزب ، ار  فرح  نیا  رگا  دوب ؛ دنھاوخ  ام  هیلع  مینزب ، ار  فرح  نیا  رگا  اضف ؛ زا  سرت  ّوج ، زا  سرت  نمشد ، لباقم  رد  لاعفنا  نامیوربآ ، زا  سرت  نامناج ، زا  سرت 

ار هلئـسم  دناوت  یمن دـمھف ؛ یمن تسرد  ار  هلئـسم  ِتروص  تاظحالم ، نیا  رطاخ  هب  اھـسرت ، نیا  رطاخ  هب  ناسنا  یھاگ  .دـنک  یم لتخم  مھ  ار  ناسنا  مھف  اھـسرت  نیا  دنابـسچ ؛

هنوشخی و ال هَّللا و  تالاسر  نوّغلبی  نیّذلا   » ی هفیرـش ی  هیآ نیا  رد  تسا ؛ مھم  یلیخ  هَّللا » ّالا  ادحا  نوشخی  و ال   » اذل .دش  دھاوخ  هابتـشا  بجوم  دـنکب ؛ لح  دـنکب و  کرد  تسرد 

ار راک  نیا  رگا  اقآ ! یئوگ : یم هَّللا .» ّالا  ادحا  نوشخی  و ال  : » هک تسا  تیـشخ  مدع  نیمھ  غیلبت ، غالبا و  غالب و  طرـش  دوش  یم مولعم  ابیـسح ؛» هَّللاب  یفک  هَّللا و  ّالا  ادحا  نوشخی 

، مدرم یاھتواضق  یاورپ  رگا  .دـنک  هبـساحم  ناتیارب  ادـخ  دـیراذگب  دـینک و  راذـگاو  ادـخ  هب  ار  هبـساحم  ابیـسح ؛» هَّللاب  یفک  و  ، » بوخ .دورب  هـالک  مرـس  اـیند  رد  تسا  نکمم  منکب ،

نیزگیاج مدرم  سرت  میتشاذگ و  رانک  ار  نیا  رگا  .تساوقت  لاعتم  یادـخ  زا  یاورپ  نوچ  دـش ؛ دـھاوخ  تسرد  لکـشم  میتشاذـگ ، ادـخ  زا  یاورپ  یاج  هب  ار  مدرم  نوگانوگ  یاھ  یرواد

درواتسد ناسنا ، یارب  تقیقح  ندش  نشور  تساوقت ؛ زا  یـشان  ناقرف  نیا  اناقرف ؛» مکل  لعجی  هَّللا  اوّقتت  نا  « ؛ دش دھاوخن  ادیپ  هتفگ ، لاعتم  یادـخ  هک  مھ  یناقرف  تقو  نآ دـش ،

؛ تسا مھم  یلیخ  اھ ، نیا اھتمھت و  اھثیدـح و  اھفرح و  اھ و  همزمز وربآ و  مدرم و  فرح  ناـج و  لاـم و  زا  تیـشخ  ی  هلئـسم تسا ؛ مھم  یلیخ  هلئـسم  نیا  نم  رظن  هب  .تساوقت و 

هَّللا ّقتا  کجوز و  کیلع  کسمأ  هیلع  تمعنا  هیلع و  هَّللا  معنأ  یّذلل  لوقت  ذا  و  : » دراد یم رذحرب  ار  وا  دنک و  یم باطخ  شربمغیپ  هب  لاعتم  یادخ  هک  تسا  مھم  هلئسم  نیا  ردق  نیا

، درک دنھاوخ  هک  ار  یزیچ  ی  هظحالم دز ، دـنھاوخ  هک  یتمھت  نیا  ی  هظحالم مدرم ، فرح  ی  هظحالم هاشخت ؛» نأ  ّقحا  هَّللا  سّانلا و  یـشخت  هیدبم و  هَّللا  ام  کسفن  یف  یفخت  و 

تاـحوتف یملع ، تاـحوتف  هک  دوب ، وا  تعاجـش  نیمھ  تشاد ، راوگرزب  نآ  ینازرا  ار  ماـما  نوگاـنوگ  تاـحوتف  هک  یئاـھزیچ  زا  یکی  نم  رظن  هب  هاـشخت .» نا  ّقـحا  هَّللا  و  « ؛ درک دـیابن 

ی هظحالم هک  دوب  نیا  راوگرزب  نآ  تعاجـش  .دروآ و  دوجو  هب  دوب - یبیجع  زیچ  ًاعقاو  هک  ار - راوگرزب  نآ  هب  اـھلد  ندـش  بوذـجم  نیا  یعاـمتجا ، تاـحوتف  یـسایس ، تاـحوتف  یونعم ،

اھ نآ زا  هک  دنلیام  ینعی  دنناشنب ؛ ادـخ  زا  تیـشخ  یاج  هب  صاوخ ، ناگبخن و  لد  رد  ار  ناشدوخ  زا  فوخ  ار ، ناشدوخ  تیـشخ  هک  دـنلیام  هنتف  لھا  هرخالاب  .درک  یمن ار  یزیچ  چـیھ

ّنإ ! » اقآ دـنیوگ : یم ام  هب  دـنراد  ًامئاد  هکنیا  ینعی  لیکولا .» معن  هَّللا و  انبـسح  اولاق  انامیا و  مھدازف  مھوشخاف  مکل  اوعمج  دـق  سّانلا  ّنإ  سّانلا  مھل  لاـق  نیذـّلا  « ؛ دوشب هدیـسرت 

«. ءوس مھـسسمی  مل  لضف  هَّللا و  نم  ةـمعنب  اوبلقناف  : » تسا نیا  مھ  شا  هجیتن لیکولا .» معن  هَّللا و  انبـسح  اولاقف  : » تسا نیمھ  شباوج  مھوشخاف ،» مکل  اوعمج  دـق  ساـّنلا 

.تشاد ار  تعاجش  نیا  یتسیاب  نیاربانب ، ءوس .» مھسسمی  مل  لضف  هَّللا و  نم  ةمعنب  اوبلقناف  : » هک تسا  نیمھ  یونعم  یحور و  تقیقح  نیا  کرد ، نیا  ساسحا ، نیا  ی  هجیتن

1385/11/28 یقرش ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

؟ تسا یمک  درواتسد  نیا  دنتسھ ، دنلب  یاھ  هلق ِمخو  چیپرپ یاھھار  ندومیپ  لابند  دنفشک ، لابند  دنملع ، لابند  دنا ، هدش فقاو  ار  ناشدوخ  یتاذ  شزرا  ام  یاھناوج 

رد .دنراد  تفرشیپ  ییاناوت  اھورین  دنراذگب ، راک  هب  ار  ییاھورین  دنرامگب و  تمھ  نالوئسم  هک  اھـشخب  زا  یـشخب  رھ  رد  میراد ، ام  هک  یمیظع  دادعتـسااب  یناسنا  یورین  نیا  زورما 

نیا ردـق  منک  یم هیـصوت  نالوئـسم  هب  منک و  یم هدافتـسا  تصرف  نیا  زا  اج  نیمھ نم  .دریگب  ماجنا  دـیاب  یدایز  یاھـشخب  رد  اـما  تسا ، هتفرگ  ماـجنا  راـک  نیا  هتبلا  یمھم  شخب 

.دننادب ار  تمھ  قوش و  نیا  ردق  اھدادعتسا و 

تمس هب  تکرح  زا  دنسرتن ، تفرشیپ  زا  نالوئسم  .داد  ماجنا  دوش  یم یگرزب  رایسب  یاھراک  اھتعاجش ، نیا  اب  دنلب ، یاھتمھ  نیا  اب  روشرپ ، ناسنا  همھ  نیا  اب  ناوج ، همھ  نیا  اب 

رگا .تسا  ندیـسرت  زا  ریغ  ندرک  طایتحا  اما  تسا ، مزال  لاح  همھ  رد  طایتحا  ارچ ، دـننکن ، طاـیتحا  مییوگ  یمن .دـننکن  همھاو  مھ  نمـشد  زا  .دـننکن  همھاو  دنـسرتن ؛ گرزب  یاـھ  هلق

طایتحا دنجنسب ، ار  ناشاھراک  بناوج  دنشاب ، بقارم  دنشاب ، بظاوم  هتبلا  .دنسرتن  نمشد  زا  ریخن ، .دنکب  دناوت  یمن تکرح  رگید  دش ، نمشد  بوعرم  دیسرت ، نمـشد  زا  یـسک 

، یتعنص یاھطیحم  رد  هچ  رگید ، یملع  یاھطیحم  رد  هچ  هاگشناد ، رد  هچ  تسین ؛ زیاج  فقوت  .دننکن  جراخ  تلم  نیا  لد  ناشدوخ و  لد  زا  زگرھ  ار  نتفر  ولج  مزع  نکیل  دننکب ، مھ 

مرگ ام  تلم  میدش ، تکرح  ِمرگ  هک  الاح  ام  .تفر  ولج  دیاب  .تسین  زیاج  فقوت  اھطیحم  ی  همھ رد  .ینید  ِیملع  یاھطیحم  رد  هچ  دتسوداد ، تراجت و  طیحم  رد  هچ  هناخراک ، رد  هچ 

هک یـسفن  هب  دامتعا  تمھ و  یدازآ و  نیا  تکرب  هب  ّهللا  ءاش  نإ  میناوت  یم اـم  تسا و  داـیز  یلیخ  تلم  نیا  تکرح  ییاـناوت  هک  میمھف  یم هتـشذگ  زا  رتشیب  تسا ، هدـش  تکرح 

.مییامیپب ار  یراوشد  یلیخ  یاھھار  تسا ، هداد  تلم  نیا  هب  بالقنا 

1385/07/13 اھ هاگشناد یملع  تأیھ  یاضعا  دیتاسا و  رادید  رد  تانایب 

ًالوا دنھدب ، رارق  دیاب  ناشدوخ  تمھ  ی  هھجو ملع ، تفرشیپ  یارب  ام  دیتاسا  هک  هچنآ  .روشک  دیتاسا  زا  دیتسھ  یا  هنومن هدیزگ و  دیراد ، فیرشت  اجنیا  هک  ییاھمناخ  نایاقآ و  امش 

یاھـشخب رد  مھ  و  یروانف ، لمع و  هب  کیدزن  یاھـشخب  رد  مھ  یبرجت ، مولع  یاھـشخب  رد  مھ  یناسنا ، مولع  یاھـشخب  رد  مھ  تساـھ ؛ شخب ی  همھ رد  یملع » تعاجـش  »

رد هک  هدوب  نیا  هشیمھ  هتـشذگ  رد  ام  لکـشم  .درک  لابند  ار  راک  دیابن  یدیلقت  هتـسب و  مشچ دـننک ؛ دـقن  دـننک ، عادـبا  دـننک ، قلخ  دـننک ، دـیلوت  دـننک ، لابند  ار  هیرظن  .هیاپ  مولع 

زا مین  نرق و  ود  نرق ، ود  لقا  دح  اھ  یبرغ هک  تسا  تسرد  .دنیوگ  یم هچ  اھ  یبرغ مینیبب  هک  میدرک  هاگن  یدیلقت  هتسب و  مشچ یملع - یاھ  هنیمز ی  همھ رد  فلتخم - یاھ  هنیمز

رطاخ هب  نام ، هتـشذگ تاراختفا  ی  همھ اب  میدنام ؛ بقع  مھ  ام  .تسین  یدـیدرت  نیا  رد  دندیـسر ؛ مھ  یا  یندرکنرواب بیجع و  یلیخ  قطانم  هب  دـندوب و  رتولج  یملع  تکرح  رد  ام 

هک مینک  رکف  دیابن  مییوگ  یم یلو  دیآ ؛ یمن نامگنن  تسا ، دلب  هک  یـسک  شیپ  ِندرک  یدرگاش  زا  ام  ما ، هتفگ مھ  ًالبق  نم  اما  .تسین  یدـیدرت  نیا  رد  اھتـسایس ؛ ءوس  اھ و  یلبنت
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رد یلم  ِسفن  هب  دامتعا  یـصخش و  ِسفن  هب  دامتعا  .تسا  مزال  یروآون  .مینامب  درگاش  دـیاب  هشیمھ  ام  تسا : نیا  یدـیلقت ، هاگن  نیا  یاـنعم  .میناـمب  درگاـش  دـیاب  هشیمھ  اـم 

یلم ِسفن  هب  دامتعا  ًایناث ، .دنک  راختفا  دنکب و  هیکت  شا  یملع راک  نآ  هب  .دنکب  یملع  راک  دـشاب و  هتـشاد  سفن  هب  دامتعا  ًاصخـش  ام  داتـسا  ًالوا ، .تسا  ترورـض  کی  ام ، دـیتاسا 

رد سرد ، سالک  رد  سرد ، طیحم  رد  دش  دھاوخ  زیررس  نیا  دشاب ، هتـشاد  دوجو  داتـسا  کی  رد  انعم  نیا  رگا  .دشاب  هتـشاد  دامتعا  تلم  نیا  یاھییاناوت  تیلباق و  هب  .دشاب  هتـشاد 

.میدروخ هبرض  فلتخم - حوطس  اھشخب و  رد  نامیاھ - یلبنت نامیاھیراک و  مک ی  هیحان زا  یرادقم  کی  ام  یراکرپ ؛ ًاثلاث  .تشاذگ و  دھاوخ  ار  شدوخ  یتیبرت  ریثأت  وجـشناد و  هب  لاقتنا 

.تسام یملع  تفرـشیپ  ِراک  جالع  هوبنا ، مکارتم و  ِراک  یلم و  یـصخش و  سفن  هب  دامتعا  یملع ، تعاجـش  راکتبا ، یروآون و  نیارباـنب  .دـش  هتـسخ  دـیابن  راـک  زا  درک و  راـک  دـیاب 

.دنھاگشناد دیتاسا  مھ  نیا  بطاخم 

تساوخرد حرطم و  ار  یملع  ینکشطخ  ملع و  تضھن  ملع و  دیلوت  ی  هلئسم نیا ، زا  لبق  لاس  دنچ  زا  هدنب  دشاب - یلبق  بلطم  نآ  ی  هلابند دیاش  نیا  هک - تسا  نیا  موس  ی  هتکن

اب مھ  ام  .دوش  یم رارکت  دیتاسا  اھوجشناد و  نابز  زا  اھراب  مینیب  یم .تسا  هدش  لیدبت  یملع  ییوجـشناد و  یاھطیحم  رد  یمومع  تساوخ  کی  هب  نیا  هناتخبـشوخ  زورما  .مدرک 

؛ هریغ یا و  هتـسھ یژرنا  هب  طوبرم  لئاسم  لثم  هدـمآ ؛ تاغیلبت  رد  تسا و  راکـشآ  مھ  شیاھ  یلیخ بوخ ، هک  میا - هتـشاد یروانف  یملع و  فلتخم  یاھ  هنیمز رد  هک  ییاھتفرـشیپ 

.مینک و یم راختفا  اھزیچ  نیا  هب  میراد - دایز  روشک  رد  ام  و  تسھ ، ندـش  لماک  ندـش و  رت  لـماک تھج  رد  هک  تسا  یا  هراـک همین یاـھراک  ًاـعقاو  ینعی  هدـماین ؛ مھ  شیاـھ  یلیخ

«. میناوت یم ام   » هکنیا ناونع  هب  تسا و  هناراودیما  ِهاگن  نامھاگن  متفگ ، هک  یروط  نیمھ

ادـیپ ار  رب  نایم یاھھار  ام ، نادنمـشناد  املع و  میھاوخ  یم ام  .تسا  هدـشن  یدـج  ام ، روشک  رد  نانچمھ  ملع  یاھزرم  زا  روبع  یملع و  ینکـشطخ  مییوگب : دـیاب  ار  هتکن  کـی  اـما 

ار هدشن  فشک  یاھھار  میھاوخ  یم ام  .دنکب  فشک  یرگید  زا  سپ  یکی  دـیاب  رـشب  دراد و  دوجو  تعیبط  ملاع  رد  هک  ییاھریـسم  تیاھن  یب نیا  زا  ار  هدـشن  فشک  یاھھار  دـننک ؛

هدافتـسا و دـندرک و  دـیلوت  دـندرک و  ادـیپ  شیپ ، اھلاس  ام ، زا  لبق  نارگید  هک  یا ، هتـسھ راک  یارب  ار  ژویفیرتناس  دـینک  ضرف  ار ، یروانف  ِرازبا  نالف  میناوت  یم هک  ینیا  .مینکب  فشک 

کی نیا  اما  تسین ؛ یکش  نیا  رد  مینک ، دیلوت  ار  نآ  دیدج  یاھلسن  میھدب و  ماجنا  میا  هتـسناوت نارگید  کمک  نودب  هک  تسا  یگرزب  راک  هتبلا  میزاسب ، نامدوخ  دندرک ، یرادرب  هرھب

نیا یروانف و  نیا  دوبن  انب  مینامب - مورحم  رگید  لاس  دـص  ات  رگید ، لاس  هاجنپ  ات  هدوب  انب  هک  مھ  ام  دـنا و  هتفر نارگید  هک  تسا  یا  هتفر هار  هدـش و  ماـجنا  راـک  نیا  تسین ؛ رکب  راـک 

؛ تسا یـشزرااب  زیچ  نیا  دنروآ و  تسد  هب  ناشدوخ  شالت  یریگیپ و  اب  دنا  هتـسناوت ام  نارگـشھوژپ  نادنمـشناد و  اھناوج ، دوشب - هداد  ام  تلم  ام و  روشک  لثم  یروشک  هب  شناد 

مدقم طخ  ام  هک  تسا  یروط  نیا  دـینکب ؛ لابند  دـیھدب و  رارق  تمھ  ی  هھجو ار  نآ  تسا ، هتفاین  تسد  نآ  هب  رـشب  نھذ  هک  ار  یراک  نآ  یروانف ، ملع و  ی  هنیمز رد  میوگ  یم نم  اما 

هدش و هتفر یاھھار  ندومیپ  مزلتسم  دیدج ، یاھمدق  نتشادرب  هتبلا  .تسا  نکمم  نیا  و  مینکب ؛ اعدا  ار  نیا  میناوت  یم تقو  نآ  .میا  هتـشادرب ولج  هب  مدق  کی میا و  هتـسکش ار  ملع 

روشک رد  ار  نیا  ام  .درک  عونمم  مورحم و  رب  نایم یاھھار  نتفای  یارب  وجتـسج  شواک و  زا  ار  نھذ  دیابن  تقو  چیھ اما  .تسین  یکـش  نیا  رد  تسا ؛ نارگید  ی  هلیـسو هب  ی  هدش یط

.میراد مزال 

1384/02/11 نامرک مدرم  رادید  رد  تانایب 

ضرع هک  روط  نامھ .دـنریگب  یدـج  ار  دوخ  لالقتـسا  تلاصا و  تیـصخش و  تیوھ و  ناملـسم  یاھ  تلم هک  تسا  نیا  دوش ، یم یقلت  رطخ  کـی  یناـھج  رابکتـسا  یارب  زورما  هچنآ 

ضیضح رد  هشیمھ  دنا ، هدنام بقع  ملع  تفرشیپ  ناوراک  زا  نوگانوگ  لیالد  هب  هک  ییاھروشک  قرـش ، یاھروشک  یمالـسا ، ی  هقطنم یاھروشک  دھاوخ  یم ناشلد  اھ  نآ میدرک ،

هدـش یروشک  هب  لیدـبت  زورما  توغاط ، میژر  نارود  ی  هداتفا بقع روشک  دـننیب  یم یتقو  اھ  نآ .دـنفلاخم  هداتفا  بقع روشک  رھ  رد  یتفرـشیپ  رھ  اب  اھ  نآ .دـننامب  یناوتان  ینادان و 

هتفر شیپ  یدامتم  یاھ  لاس دننک  یم ساسحا  هک  هدش  هدیچیپ  یاھ  یروانف یتعنص و  راک  دراو  ییاھ  نادیم رد  تسا و  تعاجش  یاراد  یتعنـص  یملع و  یاھ  هنیمز رد  هک  تسا 

.دننک یم رطخ  ساسحا  تسا ،

رگید یاھ  تلم زا  یرایـسب  ام و  مدرم  ام و  روشک  هب  اکیرما  .دریگب  میمـصت  دنادب و  دھاوخب  شدوخ  تلم  کی  هک  تسا  نیا  دنک ، یم ینابـصع  ار  ملاع  ناربکتـسم  رگید  اکیرما و  هچنآ 

یرادرب هرھب نآ  زا  مناوتب  نم  ات  دینکن  یرادرب  هرھب دوخ  عبانم  زا  امش  منک ؛ باختنا  ناتیارب  نم  ات  دینکن  باختنا  امش  مریگب ؛ میمـصت  امـش  یارب  نم  ات  دیریگن  میمـصت  امـش  دیوگ  یم

قوقح اب  تیدض  مسیرورت و  زا  تیامح  هب  ار  امش  دینکن ، لوبق  رگا  دینک ؛ لوبق  ار  ناتدوخ  عبانم  روشک و  رب  ام  ِندنکفا  هجنپ روضح و  تلاخد و  هطلس و  هک  تسا  نیا  اکیرما  فرح  .منک 

.مینک یم مھتم  رگید  یاھزیچ  رشب و 

هک سکرھ  اب  اـم  دـیوگ  یم دـنک ؛ یم هرگ  ار  شدوخ  یاـھ  تشم اـکیرما  نارادـمامز  حـیقو  ی  هرھچ لـباقم  رد  و  یدـیدھت ، ییوگروز و  نینچ  لـباقم  رد  هک  تسا  هداد  ناـشن  اـم  تلم 

.میبوک یم تشم  وا  ناھد  رب  مینک و  یم هلباقم  دنک ، دیدھت  ار  ام  تیثیح  یلم و  عفانم  تیوھ و  لالقتسا و 

1383/09/26 اھ هاگشناد دیتاسا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یانبم هدعاق و  انبریز و  هاگن ، نیا  .دراذگ  یم ناسنا  رایتخا  رد  ار  ینیون  تفرعم  هک  تسا  یھاگن  دوجو ، ملاع  هب  تعیبط و  ملاع  هب  رـشب ، یگدنز  هب  ملع ، هب  ناسنا ، هب  مالـسا  هاگن 

درک و مایق  نآ  هیلع  سناسنر  هک  ینید  دنتـشاد ؛ قح  اھ  نآ هتبلا  .هدـش  زاغآ  دنتـشادنپ ، یم نید  ار  نآ  هچنآ  اب  زیتس  رد  برغ ، رد  یملع  تاقیقحت  .هدوبن  برغ  رد  یملع  تاـقیقحت 

.دوبن ینید  تفرعم  نید و  ییاطـسو ، نورق  ِییاسیلک  ِنید  .نید  ناونع  اب  دوب  یتافارخ  تامھوت و  دوبن ؛ نید  درک ، میـسرت  نآ  فلاخم  لـباقم و  تھج  رد  ار  اـیند  یملع  یرکف و  طـخ 

ندمآ رانک  یگنوگچ  زونھ  اذل  .دننک  ادیپ  ینید  ریغ  ینید و  دض  یاھجالع  هار  شیارب  دنامب و  یقاب  یرکف  ناگدـبز  ناگبخن و  نادنمـشناد و  نھذ  رد  اھ  هرگ اھ و  هدـقع هک  دوب  یھیدـب 

، میـسانش یم ام  هک  ینید  .تسا  نید  ملع ، قوشم  نیرتھب  دـشوج و  یم نید  لد  زا  ملع  ام ، ینیب  ناھج رد  .تسین  نیا  ام  ی  هلأسم نکیل  تسا ؛ هلئـسم  اھ  نآ یارب  نید  ملع و 

راگزاس ملع  اب  میراد ، ردـق  اضق و  ریدـقت و  زا  یھلا و  تیـشم  زا  دـیحوت و  زا  هعیبطلا و  ءاروام  زا  ناسنا و  زا  شنیرفآ و  زا  ام  هک  یریوصت  میریگ ، یم نآرق  زا  ام  هک  یا  ینید ینیب  ناـھج

هک تفرگ  جوا  نانچ  نآ مالسا  قیوشت  رثا  رب  مالسا  ی  هیلوا نورق  رد  یملع  تکرح  دینیبب  دینک ؛ هاگن  خیرات  رد  امش  ار  شا  هنومن .تسا  ملع  ی  هدننک قیوشت هدننکدیلوت و  اذل  تسا ؛

هک یا  یناسنا مولع  یانبم  هیاپ و  .درک  تفرـشیپ  دوخ  دـح  رد  نف  قیقحت و  شناد و  دوب و  جوزمم  هتخیمآ و  مھاب  نید  ملع و  و  اھ - هنیمز ی  همھ رد  دوب - هقباس  یب اـیند  رد  زور  نآ اـت 

یناسک رظن  زا  ربتعمان  ینید و  ریغ  ینید و  دض  تفرعم  کی  یانبم  رب  یناسنا ، مولع  یاھ  هتشر ماسقا  عاونا و  تیریدم و  یسانش و  هعماج داصتقا و  زا  تسا ، حرطم  برغ  رد  زورما 

ندرک زاب  یملع و  تفرـشیپ  تردق  .مینک  شالت  راک و  دیاب  یبرجت  مولع  ی  هنیمز رد  .مینک  راک  دیاب  اھ  هنیمز نیا  رد  ام  .دنـشاب  هدیـسر  یمالـسا  ِیدیحوت  الاو و  تفرعم  هب  هک  تسا 

.دید ار  نیا  دوش  یم حوضوب  میا ؛ هدرک تفرـشیپ  ام  هناتخبـشوخ  .تسا  نیا  عقوت ، دشاب ؛ نیا  دیاب  ام  تمھ  میروایب ؛ دوجو  هب  نامدوخ  رد  دیاب  ار  دـیدج  یاھقفا  ندوشگ  ون و  یاھ  هار

شیب .میدوب  هدش  هتشاد  هگن  بقع  هدنام و  بقع یملع ، ظاحل  زا  ام  .میدرک  یم تفرـشیپ  لقاال  یملع  ظاحل  زا  دنک ، تفرـشیپ  ملع  ینید ، دض  ینید و  ریغ  طیحم  رد  دوب  رارق  رگا 

زا ار  رواب  .دوب  یی  هدنـشک مس  لثم  تلم  نیا  یارب  دـندروآ ، دوجو  هب  هک  یعناوم  .دوب  لیطعت  اھـشخب  زا  یـضعب  رد  دوب ؛ دـنُک  روشک  نیا  رد  یملع  شـشوج  کرحت و  لاس ، هاجنپ  زا 

هک دنکن  ادیپ  ار  تعاجش  نیا  تأرج و  نیا  لاجم و  نیا  یـسک  ًالـصا  هک  دندرک  هتـسب  لد نانچ  نآ تساھزرم ، نیا  نوریب  زا  هچنآرھ  هب  ار  ام  یاھزغم  ناگبخن و  تلم و  .دنتفرگ  ام  تلم 

داد و یروابدوخ  ام  هب  مالـسا  هتبلا  .میتسھ  اھفرح  نآ  راتفرگ  یدودـح  ات  مھ  زونھ  اـم  .درک  هئارا  یی  هیرظن اـھ ، هیرظن نآ  اـھفرح و  نآ  زا  ریغ  اـی  اـھفرح  نآ  فـالخرب  ناوت  یم دـنک  رکف 

ام یاـھناوج  .تسا  بوخ  اـم  یاھدادعتـسا  .تفر  شیپ  درک و  تیوقت  ار  تأرج  نیا  دـیاب  تسا ؛ تأرج  نیمھ  ی  هجیتـن مینک ، یم هدـھاشم  زورما  هچنآ  .دیـشخب  تأرج  اـم  هب  بـالقنا 

رد حیحـص  ِیونعم  یھدـنامزاس  اھ ، نیا نتفرگ  راک  هب  اھ ، نیا حیحـص  تیادـھ  دوخ ، نامز  رد  اھدادعتـسا  بذـج  ییاسانـش و  دـندرک - هراشا  نایاقآ  هک  ییاـھراک  نیمھ  رگا  .دـنبوخ 

یروھمج تسایر  داھن  رد  میدرک ، داھنـشیپ  ام  هک  یناگبخن  داینب  نیمھ  رگا  و  دراد ؛ دوجو  شا  هدارا ّهللا  ءاش  نإ  مھ  تسا و  یندـش  ماـجنا  مھ  هک  دریگب ، تروص  ناـگبخن - ی  هنیمز

.تفر میھاوخ  شیپ  تمس  نیا  هب  ّهللا  ءاش  نإ  دنا - هتشون مھ  یا  همانساسا دننک و  یم مھارف  دنراد  ار  شتامدقم  مدینش  هک  دوش - لیکشت 

1383/04/01 یھاگشناد داھج  نالوئسم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 
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هب اھتلم  نیب  رد  یعیبط  روط  هب یھاگآ  یرادـیب و  هک  مھ  هرود  کی  دوب ؛ قلطم  تلفغ  باوخ و  ی  هرود هرود ، کی  .میدـنام  رود  ملع  زا  یداـمتم  یاـھلاس  بـالقنا  زا  لـبق  نارود  رد  اـم 

دنداد و یمن شرورپ  ار  اھدادعتـسا  دندرک ؛ یمن زاب  ار  قیقحت  هار  دـندرک و  یم مرگرـس  دوش ؛ روشک  دراو  هملک  یعقاو  یانعم  هب  ملع  دنتـشاذگ  یمن .دوب  بیرف  ی  هرود دـمآ ، دوجو 

مزع و نودب  تکرح و  نودب  تیریدم ، نودب  تکرح  نیا  اما  دمآ ؛ دوجو  هب  یملع  یھاگآدوخ  تشادرب و  ار  اھتیدودـحم  نیا  اھزرم و  نیا  اھراوید و  نیا  دـمآ  بالقنا  .دـندرک  یمن قیوشت 

هب طوبرم  راک  نیا  زا  یشخب  هتبلا  .درُب  شیپ  ار  راک  نیا  یتسیاب  اذل  دراد ؛ مزال  هتفای  نامزاس  تیریدم  ملع ، قیقحت و  ی  هلأسم هلمج  زا  اھراک ، ی  همھ .دیسر  دھاوخن  ییاج  هب  هدارا 

هک دیتسھ  یزکارم  نیرتھب  وزج  یھاگشناد  داھج  ناونع  هب امش  .تسا و  یملع  زکارم  تیلوئسم  هب  طوبرم  رگید  شخب  اھ و  هاگشناد تیلوئسم  یشخب  تسا و  یتلود  نالوئسم 

لابند هدوب ؛ بوخ  یلیخ  ملع  راک  رد  امش  تفرشیپ  هک  منیب  یم مدھاش و  نم  هناتخبشوخ  .دینک  یم هتبلا  هک  دینک ؛ تیلوئسم  ساسحا  دیزروب و  مامتھا  هلئسم  نیا  رد  دیناوت  یم

.دینک

نیا .دوش  تیریدم  یھاگشناد  داھج  ی  هلیـسو هب میدرک - حرطم  ام  هک  یراعـش  نیا  یرازفا - مرن تضھن  ملع و  دیلوت  ی  هلأسم هک  دندرک  داھنـشیپ  یھاگـشناد  داھج  مرتحم  سیئر 

، نامیا یور  راک  دراد ؛ تیمھا  هزادنا  نیمھ  هب  هناگادج  مھ  یگنھرف  راک  هتبلا  .دـیھدب  تیمھا  ار  نات  یملع راک  .تسا  یـسررب  لباق  ًالماک  هک  تسا  یا  هزات بلطم  نم  یارب  عوضوم 

نآ هب  امش  دوخ  یاج  رد  هتبلا  هک  تسا  یی  هناگادج ثحب  کی  شدوخ  عوضوم  نیا  .تساھ  نیا ی  همھ عماج  یمالسا  نامیا  هک  روآ ، یھاگآ روآ و  تزع روآ ، تعاجـش یاھرواب  یور  راک 

.تسا بوخ  رایسب  زین  نآ  هک  دیزادرپ  یم مھ 

1383/02/28 امیس ادص و  نامزاس  زا  دیدزاب  زا  سپ  تانایب 

تیوھ ِدوخ  هک  یلم - تیوھ  ی  هلوقم هب  دـش و  هداد  تیمھا  گنھرف  ی  هلوقم هب  هک  دوب - یگنھرف  ی  هدـش فیرعت فدـھ  کی  ساسارب  یبالقنا  هک  یمالـسا - بالقنا  یزوریپ  زا  دـعب 

هجو چیھ هب تاکرب  نیا  هک  دش  بترتم  راک  نیا  رب  یتاکرب  دش ، هدیزرو  مامتھا  تسا - تلم  کی  گنھرف  ی  هتسجرب روطـس  قیداصم و  وزج  نیا  دوخ  تسا و  گنھرف  روشک ، کی  یلم 

هناتخبـشوخ ام  روشک  رد  زورما  هک  یقیقحت - یملع و  ِون  یاـھ  هصرع رد  ندـش  دراو  ِتراـسج  نیا  یملع ، یاھتفرـشیپ  نیا  اـھیروآون ، نیا  .دـیایب  دوجو  هب  روشک  نیا  رد  دوبن  نکمم 

دایز مسا  تیلم  یلم و  تیوھ  زا  بالقنا  زا  لبق  .دروآ  دوجو  هب  بالقنا  ار  نیا  تسا ؛ هدش  ادـیپ  یلم  تیوھ  ءایحا  زا  هک  تسا  یـسفن  هب  دامتعا  نیمھ  رطاخ  هب  دوش - یم هدـھاشم 

دنتـساوخ و یم ناشدوخ  عفانم  یارب  ار  ناریا  هک  یناسک  نآ  نوچ  دوب ؛ حضاو  مھ  تلع  هتبلا  .دندرک  یمن تیوقت  ار  یلم  تیوھ  هملک ، یقیقح  یانعم  هب  هجو  چیھ هب  اما  دندروآ ؛ یم

هک یعفانم  هب  دنناوت  یمن اھ  نآ دوب و  دھاوخ  راگزاسان  اھ  نآ عفانم  اب  دوش ، هدـنز  روشک  نیا  رد  یلم  تیوھ  رگا  هک  دنتـسناد  یم دـندوب ، هدرک  فیرعت  ار  دوخ  عفانم  ام  زیزع  روشک  رد 

میتفر شیپ  اجنآ  ات  ناگناگیب  لباقم  رد  تیوھ  لالحمضا  یگتسباو و  رد  نامدوخ  روشک  رد  ام  .دش  فیعـضت  اجنیا  رد  نامز  نآ  رد  یلم  تیوھ  لیلد ، نیمھ  هب  .دنـسرب  دنا ، هتفرگ فدھ 

طاقن زا  یکی  روشک  کی  طخ  یسراف - طخ  رییغت  یارب  اما  دندرک ؛ راک  رتمک  نابز  رییغت  یور  هتبلا  دنداد ! ار  یسراف  طخ  نابز و  رییغت  داھنشیپ  دندیشکن و  تلاجخ  یا  هتسجرب دارفا  هک 

هک دندز  فرح  دندرک و  عافد  دنتشون ، بلطم  ًاحیرـص  ًانلع و  ام  روشک  رد  توغاط  ی  هرود تاعوبطم  اھ و  همانزور نیمھ  رد  تسا - روشک  رھ  یگنھرف  مھم  یاھـصخاش  زا  هتـسجرب و 

.دنتفر شیپ  دح  نیا  ات  اھ  نآ .عقاو  فالخ  زیمآ و  هطلاغم زیمآ و  هلداجم ًالماک  یاھلالدتسا  اب  مھ  نآ  میھدب ؛ رییغت  ار  یسراف  طخ  ام 

1381/07/03 یملع ناگبخن  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ناسآ اھ و  هرھچ ندرک  یفرعم  دندرک : هراشا  نامتـسود  هک  دراد  مھ  یتاعیاض  اھ  نیا هتبلا  .دوش  یم هدـھاشم  یناھج  یاھدایپملا  هب  نتفای  هار  یرورپ و  هبخن روشک ، نیا  رد  زورما 

؛ دوب ام  ی  هعماج رد  یرورپ  ملع تکرح  کی  دوخ  یدوخ هب تکرح  نیا  اما  دنیابرب ؛ ار  اھ  نآ ات  دنتـسھ  دمآراک  ِزغم  نھذ و  رکف و  لابند  هک  ییاھیناپمک  زاس و  لوپ یاھ  هاگتـسد راک  ندرک 

.دنناوت یم هک  دننک  تابثا  دنھد و  ناشن  ار  دوخ  یملع ، یاھنادیم  رد  دنناوتب  هکنیا  یارب  دوب ؛ ام  ناوج  ی  هقبط روشک و  تراسج  تأرج و  ی  هدنھد ناشن

مھ مالسا  تسا و  مزال  یراک  متسین - دقتعم  همجرت ، هب  یافتکا  ضحم و  ی  همجرت هب  اما  مدقتعم ؛ سابتقا  هب  نم  هک  یملع - سابتقا  یملع و  تفرـشیپ  هک  تسا  نیا  رخآ  ی  هتکن

سپ تسا ، بوخ  اھ  یبرغ ملع  دـیوگب  یـسک  هک  تسا  یگرزب  ی  هطلاغم نیا  .دوشن  هابتـشا  نارگید  ِگنھرف  نتفرگ  اب  نارگید ، زا  ملع  نتفرگ  لاـحرھ  هب .دـنک  یم رما  نیا ، هب  ار  اـم 

نیا ّیتح  تسین ؛ گنھرف  نیا  ی  هتخاس هدیرورپ و  ملع ، نیا  اما  تسا ؛ بوخ  ناشملع  .درادن  یا  همزالم مھاب  اھ  نیا هن ، تسا ؛ بوخ  مھ  ناشقالخا  یگدـنز و  متـسیس  گنھرف و 

لوپ هب  شیارگ  یتسرپدوخ ، ینید ، یب یرابودنب ، یب گنھرف  .درک  ادیپ  ار  اھ  نآ دیاب  دراد ؛ ار  دوخ  صاخ  ی  هدنروآدوجو هب  رصانع  اھّدلوم و  ملع ، .دنز  یم مھ  ررض  ملع  نیا  هب  گنھرف 

ایند فراخز  هب  انتعا  مک راکوکین و  حـلاص و  اسراپ و  مدرم ، نآ  رگا  .تساھ  نیا راـچد  برغ  زورما  هک  تسا  یطلغ  یاـھگنھرف  ّیداـم ، یاھـشزرا  یرگّیداـم و  نتـسناد  لیـصا  هّداـم و  و 

هب ار  شناد  دندمآ و  دوجو  هب  یا  یملع ناگتسجرب  یرجھ ، مشش  مجنپ و  مراھچ و  نرق  رد  یمالسا  ییافوکـش  ی  هرود رد  هک  نانچمھ  دش ؛ یم دیفم  ایند  یارب  شناد  نیا  دندوب ،

نب دـّمحم  اھانیـس ، نبا لثم  دوبن ؛ مکاح  اھ  نآ رب  اھ - نیا لاثما  ینید و  یب یرابودـنب و  یب گنھرف  تسا - جـیار  برغ  رد  زورما  هک  یگنھرف  هجو  چـیھ هب دـندناسر و  زور  نآ  ی  ّهلق جوا 

زگرھ دندرک ، یراذگ  هیاپ ار  برغ  شناد  هک  یناسک  برغ و  گرزب  نادنمشناد  هک  نانچمھ  دندرکن ؛ دشر  برغ  گنھرف  لثم  یگنھرف  رد  اھ  نیا .نارگید  اھ و  یمزراوخ اھ ، یزار یّایرکز 

.دینادن برغ  گنھرف  یرترب  یانعم  هب  هجو  چیھ هب ار  برغ  یملع  یرترب  یورشیپ و  نیاربانب  .دندرکن  دشر  یگنھرف  نینچ  رد 

1380/08/12 ناھفصا ناتسا  ناناوج  رادید  رد  تانایب 

دینیب یم تسا ؛ هدش  زاب  یملع  قیاقح  هب  امش  مشچ  هاگشناد  طیحم  رد  زورما  .تسا  هتفرگن  ماجنا  بالقنا  زا  لبق  یا  یساسا راک  چیھ  روشک  نیا  یارب  هملک ، یقیقح  یانعم  هب 

ار قیقحت  ملع و  رد  لالقتـسا  قیقحت و  دنمـشناد و  ملاع و  ملع و  دش  یم دش ، هارمھ  ملع  ناوراک  اب  دش  یم تفر ، ار  اھ  هار نیا  دش  یم .میراد  هتفرن  ِهار  هدرکن و  ِراک  ردقچ  ام  هک 

.دندرک لمع  سکعب  هکلب  دندرکن ؛ ار  راک  نیا  اما  درک ؛ شیامزآ  روشک  رد 

هقئاذ رکف و  مروظنم  تسا - مزال  راک  کی  هک  تسین - دنمشزرا  رثا  کی  همجرت  مروظنم  هتبلا  .همجرت  دیلقت و  زا  دوب  ترابع  دش ، دراو  هک  هچنآ  ام ، روشک  هب  دیدج  شناد  دورو  نارود  رد 

یھاوخ یم رگا  هک  ندرک  نیقلت  روط  نیا وا  هب  ندز ؛ وا  رس  یوت  شا  همھ نتفرگ ؛ تلم  کی  زا  ار  ون  فرح  تعاجـش  نتفرگ ؛ تلم  کی  زا  ار  راکتبا  تردق  ینعی  تسا ؛ یا  همجرت هیحور  و 

راکتبا و هزاجا  .دـنداد  دای  هنوگ  نیا یملع ، یاھطیحم  ام و  مدرم  هب  ینکن ! ّیطخت  ینزوسرـس  نآ  زا  دـندرک و  اھ  یبرغ هک  ینکب  ار  یراک  نامھ  دـیاب  یوش ، مدآ  یـسرب و  ییاـج  هب 

نادـیم یملع  شنیرفآ  یارب  یعامتجا ، یـسایس و  مولع  رد  هن  یناـسنا و  مولع  رد  هن  یبرجت ، مولع  رد  هن  اـھ  نیا .درک  دـیلوت  دـیاب  ار  رکف  ملع و  .دـندادن  ار  ملع  تیقـالخ  یروآون و 

.دینک یم هظحالم  زورما  هک  تسا  هنوگ  نیا عضو  اذل  .دندادن 

، نتـساوخ ِتعاجـش  دـیایب و  نادـیم  هب  بالقنا  هک  نآ  زا  لبق  ّالا  و  تسا ؛ هدـش  هدـنادرگرب  قرو  هتـشاد ، دوجو  هک  ییاـھیراتفرگ  همھ  اـب  بـالقنا ، زا  دـعب  لاـس  تسیب  نیا  رد  هتبلا 

هک یا  هخسن قبطرب  دناوتب  هک  دوب  نیا  ناسنا  کی  یوزرآ  لامآ و  تیاغ  دوب - بالقنا  تاکرب  زا  اھ  نیا هک  دوش - حرطم  روشک  رد  یناریا  دادعتسا  هب  ءاّکتا  سفن و  هب  دامتعا  ندیـشیدنا ،

یتیافک یب تفرشیپ و  مدع  راکتبا ، مدع  داسف ، یگتسباو ، دادبتسا ، سپ  دننک ! ّیطخت  دنور  نآ  زا  هک  دنداد  یمن هزاجا  دوخ  هب  ًالصا  دارفا  ینعی  دنک ؛ لمع  دنا ، هدرک لمع  اھ  یبرغ

راک دوبن ؛ صاخ  هورگ  کی  هتـسد و  کی  راک  ماظن ، نیا  بالقنا و  نیا  .دوب  اھ  نیا همھ  هیلع  یـشروش  درک و  ملع  دـق  اھ  نیا همھ  لباقم  رد  یمالـسا  ماظن  بالقنا و  اما  تشاد ؛ دوجو 

.دوب تلم 

1380/08/12 ناھفصا ناتسا  ناناوج  رادید  رد  تانایب 

تیوقت ار  دوخ  نامیا  .دوش  یم لصاح  نتـشاد  یملع  تعاجـش  ندرک و  راک  ندرک ، رکف  ندـناوخ ، سرد  اب  نیا  و  دـینک ؛ ناربج  ار  اـم  یملع  یگداـتفا  بقع ملع و  دوبمک  نم ! نازیزع 

.دراد دوجو  هَّللادمحب  هک  دینک ، مکحتسم  دوخ  یاھلد  رد  ار  نامیا  یاھ  هیاپ ات  تسامش  یارب  تصرف  نیرتھب  امش ، یاھافص  ینارون و  نشور و  یاھلد  کاپ و  تاساسحا  .دینک 
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1379/10/29 ردص رقابدمحم  دیس  ّهللا  تیآ دیھش  تشادگرزب  هرگنک  هب  مایپ 

.تساھ نآ نیرتزیگنا  تفگش نیرتزاتمم و  زا  یکی  هحور ) سّدق هللا   ) ردص رقاب  دمحم  دیس  دیھش  ّهللا  تیآ موحرم  ریخا  یاھ  هھد رد  هیملع  یاھ  هزوح ی  هتسجرب یاھ  هرھچ نایم  رد 

تیعماج و یملع ، ی  هبنج زا  .دوب  ناشخرد  ی  هراتـس کی  هغبان و  کی  کش  یب وا  .دـلابب  دوخ  هب  راوگرزب  ملاع  نیا  نوچ  یگرزب  یناـسنا  ی  هدروآرف هب  هک  دراد  قح  یملع  عمجم  رھ 

بوسحم بتکم  ناـبحاص  ناراذـگناینب و  ی  هرمز رد  دـبای  یم طاـبترا  اھـشناد  نیا  هب  هچنآرھ  رد  هفـسلف و  رد  هقف ، رد  لوصا ، رد  .دوب  اراد  اـجکی  ار  یملع  تعاجـش  یروآون و  قیقحت و 

.دش یم

هدـنامن و روصحم  اھ  هزوح لوادـتم  مولع  قافآ  رد  شرگوجتـسج  نھذ  ذـفان و  دـید  هک  دوب  هدروآ  دـیدپ  یرگن  فرژ نونفوذ و  لماع  یو  زا  وا  ریظن  مک راکتـشپ  هداـعلا و  قراـخ دادعتـسا 

.دیرفآ یم نآ  رد  راگدنام  یرثا  رکب و  یرکف  ون و  ینخس  دوب و  هدیشک  هعلاطم  قیقحت و  ی  هطیح هب  تسا  راوازس  زورما  عونتم  یایند  رد  ینید  گرزب  عجرم  کی  یارب  هک  ار  هچنآرھ 

یمالـسا یعیـش و  ی  هعماـج دـش ، یمن هدوـبر  هیملع  هزوـح  زا  ناراـک  تیاـنج دـیلپ  تسد  اـب  یناـسنا ، یندـشن  ماـمت ی  هریخذ نیا  قـیقحت و  ملع و  ی  هرھوـج نیا  رگا  کـش  یب

.دشاب ینید  یملع و  تسایر  تیعجرم و  ورملق  رد  یرگید  جوا  دھاش  یکیدزن  ی  هدنیآ رد  تسناوت  یم

یرادـیب جاوما  اب  هھجاوم  شیامزآ  ی  هتوب رد  فجن  نھک  ی  هزوح هک  یماگنھ  رد  .دز  مقر  لیبس هللا  یف  داھج  یالاو  ی  هبتر اـب  ار  گرزب  یاھتلیـضف  نیا  یگتخیمآ  یھلا ، ددـم  قیفوت و 

ار نامز  زاین  وا  قیمع  شنیب  تخاس ، فعاضم  ار  دوخ  یونعم  ششخرد  داھن و  یسایس  یملع و  یتدھاجم  هار  رد  مدق  هاگآ  رادیب و  تیـصخش  نیا  تفرگ ، رارق  یبالقنا  یمالـسا و 

تداھش سپس  تنحم و  ینعی  میظع ، یراکادف  نیا  شاداپ  دوز  هچ  داھن و  راوتسا  یماگ  دندوب ، هدوشگ  دوخ  نانیـشناج  ناوریپ و  یور  هب  شنیرھاط  دادجا  هک  یھار  رد  درک و  سح 

.درک تفایرد  ار  ادخ  هار  رد 

وا قیقحت  هویش  یملع و  راثآ  .تسا  هتفاین  همتاخ  شزادگ  ناج تداھش  اب  وا  یرورپ  ناسنا سرد  .تسا  هنومن  هوسا و  کی  کش  یب ناوج  یالـضف  بالط و  یارب  ردص  ّهللا  تیآ دیھش 

.دنک یم تیادھ  یرگن  ناھج ینیب و  نشور اب  هارمھ  یملع ، دجم  تمظع و  هار  هب  ار  نانآ  وا  ی  هراشا تشگنا  دراد و  رارق  هیملع  یاھ  هزوح ناوج  یالضف  یور  شیپ  نونکا 

ناج قامعا  زا  یدورد  تاولص.دنک و  لابند  ار  وا  یرگن  ناھج یسانش و  مالسا یملع و  هار  هک  دنتسھ ، یناوترپ  تمھاب و  رصنع  رھ  ردص و  دیھـش  جاتحم  زین  زورما  هیملع  یاھ  هزوح

لاعتم دنوادخ  زا  ار  ناس  نادب اھ  هزوح ناوج  یالضف  ِتیبرت  دشر و  قیفوت  نانآ و  یارب  تاجرد  ولع  تمحر و  متسرف و  یم یدھلا  تنب  شا  همولظم ی  هدیھـش رھاوخ  رھطم و  حور  نآ  رب 

.دیامرف رثارُپ  کرابم و  ار  مادقا  نیا  دھد و  کین  شاداپ  ار  یبالقنا  یملع و  عمجم  نیا  ناگدنروآ  مھارف امش  هک  مھاوخ  یم لاعتم  دنوادخ  زا  نینچمھ  .منک  یم تلئسم 

1375/06/21 یلیبدرا سدقم  تشادگرزب  ی  هرگنک هب  مایپ 

ی هلمج زا  لاـح  نیعرد تسا و  عشعـشم  خـیرات  نآ  رد  هتـسجرب  طاـقن  زا  یکی  هسفن ) سدـق هللا   ) یلیبدرا سدـقم  دـمحا  ـالم  موحرم  نأـّشلا ، میظع رحبتم  ققحم  هیقف  کـش  یب

.تسا هدماین  رد  ناھیقف  ی  هدافتسا نارظن و  بحاص دقن  ضرعم  رد  وا  طابنتسا  ی  هویش یھقف و  ءارآ  هتشگن و  حرطم  تسا  وا  نأش  هک  نانچ تھاقف  یاھ  هزوح رد  هک  تسا  یناسک 

رد هک  تفگ  ناوت  یم دوشن ، هدرمـش  لوا  رفن  نرق ، نیا  یھقف  گرزب  تیـصخش  هس  ناـیم  رد  رگا  هتفرگارف ، ار  یرجھ  مھد  نرق  مظعا  شخب  شینارون  کراـبم و  رمع  هک  راوگرزب  نیا 

رت هتـسجرب تسا - هدرب  هدافتـسا  هطـساولاب  نانآ  رفن  ود  رھ  زا  یو  کش  یب هک  ّهللا -) امھمحر   ) یناث دیھـش  یکرک و  ققحم  ینعی  رگید  درم  گرزب ود  نآ  زا  یملع  تاـھج  زا  یخرب 

یروآون و اب  هارمھ  تسا ، هدرک  تیبثت  وا  یارب  ناگرزب  تاملک  رد  ار  ققحم  ناونع  قحب ، هک  وا  قیقحت  توق  و  هلئـسم ، رھ  رد  یھقف  یاعدـم  اـب  کرادـم  قیبطت  رد  وا  رظن  تقد  .تسا 

وا ی  هدئافلا عمجم  باتک  و  یناھبھب ، دیحو  یسلجم و  نیموحرم  تاملک  رد  ققحم  ربِح  هفئاطلا و  خیش ناونع  ی  هتسیاش ار  یو  هک  تسا  یتایصوصخ  ی  هلمج زا  یملع ، تعاجش 

.تسا هداد  رارق  نارو  هشیدنا نادنمدرخ و  تریح  یتفگش و  بجوم  نیرخأتم و  نیمدقتم و  بتک  نایم  رد  ریظن  یب یی  هتشون هیلع -) ّهللا  ةمحر   ) یناھبھب یفرعم  رب  انب  ار -

نانآ تمدـخ  هب  رمک  ناگتـشرف  هک  درمـش  یم یناسک  ی  هلمج زا  ار  وا  هدـئافلا ، عمجم  ردـقلا  لـیلج یـّشحم  هک  تسا  ناـنچ  عرو  اوقت و  رد  وا  درف  هب  رـصحنم  یندز و  لاـثم  ی  هبتر

.دنا هدرک فارتعا  نادب  دنا ، هداد رارق  هشدخ  دروم  ار  وا  یھقف  ءارآ  هک  رھاوج  بحاص  نوچ  یناگرزب  دنا و  هتسب

هتـشگ زاغآ  هعیـش ، تھاـقف  نیتسخن  یاـھ  هرود زا  سپ  راـبت  یناریا  ی  هعیـش یاـھقف  یاـھتنا  یب ی  هلـسلس تسوا و  نویدـم  ار  دوخ  یملع  تاـیح  دـیدجت  فجن  هکراـبم  ی  هزوح

.تسوا یالاو  زاتمم و  تیصخشاب 

هقف دیاشگب و  تھاقف  شور  رد  هزات  ییاھقفا  ام ، راگزور  سرد  یاھ  هقلح یملع و  یاھ  هزوح یارب  وا ، یھقف  ءارآ  یملع و  ی  هویـش لیلحت  درم و  گرزب نیا  یفرعم  هک  دور  یم راظتنا 

.دزاس رت  ینغ هچرھ  تسا ، دنمزاین  تلوھس  لومش و  ماکحتسا و  هب  هک  ار  راگزور  نیا 

1374/09/13 یوزوح ناگبخن  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هک تسا  یزیچ  نامھ  .میراذگ  یم هقف  ار  شمسا  ام  هک  تسا  یزیچ  نآ  طابنتسا  یارب  شور  هویـش و  کی  تھاقف ، .تھاقف  ی  هلأسم دوخ  هب  هقف  ِنتخادرپ  مدع  ینعی  ّلوحت ، مدع 

یلماک زیچ  هکنیا  .دراد  جایتحا  تفرـشیپ  هب  مھ  نیا  ِدوخ  .طابنتـسا  ی  هویـش ینعی  تھاقف  .درک  طابنتـسا  ّتنـس  باتک و  زا  دـیاب  هنوگچ  هک  دـیریگ  یمن دای  دـیناوخن ، ار  سرد  نیا  ات 

خیـش « ؟ تسا مولعم  اجک  زا  هن ؛ .دـش  دـھاوخن  نیا  زا  رتھب  رگید  هویـش ، نیا  میا و  هدیـسر تھاقف  ی  ّهلق جوا  هب  رگید  زورما  ام  هک  درک  اعدا  دوش  یمن .تسا  لـماکتم  هکلب  تسین ؛

یحطـس هداس و  اواتف ، نآ  دنک ؟ ثحب  هنوگ  نآ تسا  رـضاح  دھتجم  مادـک  زورما ، دـینیبب ! یھقف  ی  هلأسم کی  رد  ار  ناشیا  یاواتف  .تشاد  تھاقف  تمظع - نآ  هب  یّالم  یـسوط -»

.دیامن طابنتسا  دنک و  راک  روط  نآ  دوش  یمن یضار  زگرھ  زورما ، ِدھتجم  .تسا 

تـسا نیا  مّروصت  نم  .تسا  فلتخم  تارظن ، هتبلا  .دبای  یم ار  یعطاقم  دنک ، یم هاگن  تھاقف  خیرات  هب  هک  روط  نیمھ ناسنا ، .تسا  هدرک  ادیپ  لماکت  یدّدعتم  یاھ  هرود رد  تھاقف ،

ثحب هکنیا  یارب  دنتـسھ ؛ یکی  اھ  نیا ًاتدـعاق  هک  یلاح  رد  مییوگ ؛ یمن قّقحم » ، » مییوگ یم همّالع »  » .تسا یرگید  عطقم  همّالع ،»  » نامز تسا و  عطقم  کی  خیـش ،»  » ِنامز هک 

دوش یمن ینـشور  نیا  هب  قّقحم »  » دروم رد  یلو  تسا ؛ هدرک  یم دروخرب  هنوگچ  هلئـسم  اـب  هک  دـمھفب  دـناوت  یم رتشیب  ناـسنا  تسا و  رتداـیز  همّـالع »  » طاـسب رد  یلالدتـسا 

.دیمھف

اب یکرک » قّقحم   » طابنتـسا تیفیک  هک  دـمھف  یم ناسنا  حـضاو  روط  هب  تسا و  رگید  عطقم  کی  زاب  یکرک » قّقحم   » نامز .درذـگ  یم هلاس  هاجنپو تسیود ًابیرقت  ی  هرود کی  دـعب ،

ییافوکـش نآ ، هک  تسا  یناھبھب » دیحو   » ی هذمالت عطقم  هک  دسر  یم یدـعب  عطقم  هب  دـعب  .تسا  هدـش  لماک  یلو  تسا ؛ تھاقف  نامھ  .دراد  قرف  همّالع »  » طابنتـسا تیفیک 

« رھاوج  » ِبحاص و  یراصنا » خیـش   » نامز هب  دـعب  .دنتـسھ  عطقم  نیا  رد  و ...  مولعلا » رحب  دیـس   » و رفعج » خیـش   » و نیناوق »  » ِبحاص و  ضایر »  » ِبحاـص .تسا  یلوصا  تھاـقف 

یدیدج ون و  راک  مھ  رھاوج »  » بحاص راک  دنچرھ  .تسا  راکـشآ  رتشیب  رھاوج ،»  » بحاص راک  هب  تبـسن  خیـش »  » راک رد  تھاقف ، ی  هویـش رد  لوحت  عطقم و  نیا  هتبلا  هک  دسر  یم
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موحرم ِعطقم  عطقم ، نآ  تسا ، هدـش  ماجنا  تھاقف  رد  یّلوحت  هک  مییوگب  میروایب و  مسا  یعطقم  زا  میھاوخب  رگا  ریقح - نیا  رـصاق  ناـمگ  هب  یراـصنا -» خیـش   » زا دـعب  اـما  تسا ؛

.درک زاب  تھاقف  راک  رد  راوگرزب  نآ  هک  تسا  یدیدج  باب  عطقم و  کی  هک  تسا  یدرجورب » ّهللا  تیآ »

ضوع جیاتن  زا  یلیخ  درک و  دھاوخ  قرغ  ار  رگید  لئاسم  لئاسم ، زا  یلیخ  اسب  یا دننک ؟ لماک  ار  نآ  دنیازفیب و  هویـش  نیا  رب  دنناوتن  ام  ناقّقحم  ناگرزب و  الـضف و  هک  دراد  یلیلد  هچ 

دیاب هک  تسا  ییاھراک  هلمج  زا  نیا  .دوش  یم یرگید  روط  هقف ، دش و  دھاوخ  ضوع  زین  لئاسم  یاھباوج  دش ، ضوع  هک  اھـشور  .دوش  یم نوگرگد  اھـشور  زا  یلیخ  دش و  دھاوخ 

.دوشب

.تسین یفاک  نیا ، .دورب  رتشیب  ِقمع  فرط  هب  قیمع ، ی  هقطنم نامھ  رد  دنک و  افتکا  تسا ؛ هدرک  راک  همّحرلا ) هیلع  ) یراصنا خیـش  ًالثم  هک  یا  هقطنم نامھ  هب  دیابن  زورما  ِقّقحم 
قیمعت دندمآ و  نارگید  دعب  .تسا  هدرک  عادبا  فشک و  لیلد  ود  نیب  تبسن  رد  ار  تموکح  یراصنا  خیش  ًالثم  .تسا  هدش  مھ  هتـشذگ  رد  راک  نیا  .دنک  ادیپ  دیدج  قافآ  دیاب  قّقحم ،

.دنداد رارق  ّهقادم  دروم  دندنارتسگ و  ار  نآ  دندرک و 

، ام نامز  هب  کیدزن  نامز و  نیا  ِناگرزب  زا  یضعب  ًاتقیقح  دننکب ؟ ار  راک  نیا  دنناوتن  ام  ناقّقحم  اھقف و  ناگرزب و  هک  دراد  یلیلد  هچ  .تسا  مزال  تھاقف  رما  رد  دیدج  یاھ  هرتسگ قافآ و 

روط نیا  هتبلا  .دریذپب  ار  نآ  هزوح  دوش و  ادیپ  تعاجـش  یخاتـسگ و  نیا  دیاب  .دتفیب  هار  هزوح  رد  هدارا  نیا  دـیاب  اھتنم  .دنتـسین  رتمک  فالـسا  نآ  زا  رظن ، ّتقد  یملع و  ّتوق  ظاحل  زا 

.دشاب رکنتسم  لوبق ، دروم  یاھبوچراچ  رد  هزوح و  رد  دیدج  فرح  دیابن  لاح ، نیعرد .دنک  لوبق  ار  نآ  هزوح  درک ، دنلب  ار  ییادص  رھ  سکرھ  هک  دشابن 

1372/11/14 یمالسا هقف  فراعملاةرئاد  یصصخت  یملع  ی  هرگنک نیتسخن  هب  مایپ 

، یفرعم زا : تسا  تراـبع  هفیظو  هس  نیا  .دـھد  یم رارق  هیماـما  هقف  ناصـصختم  نادـنم و  هقـالع ی  همھ ی  هدـھع رب  ار  نآ  لاـبق  رد  هدـمع  ی  هفیظو هس  یوـنعم  تورث  نـیا  مـیرکت 

: دوش هتفگ  یھاتوک  نخس  هس ، نیا  زا  کیرھ  ی  هراب رد  تسا  اجب  .تسا  هدنیآ  هب  رظان  موس ، ی  هفیظو و  تسا ، نونکا  هتشذگ و  هب  رظان  لوا  ی  هفیظو ود  .لیمکت  یرادرب و  هرھب

ًابلاغ نآ  یارآ  دوش  یم نیودت  هعیش  ریغ  یوس  زا  هک  هقف  یلالدتسا  بتک  رد  درادن  ییاج  ًابلاغ  مالسا ، هقف  زا  نیملـسم  ریغ  تامولعم  رد  تسا  هتخانـشان  هعیـش  هقف  یفرعم :  1

هب مھ  تسا ، گرزب  یمتـس  نیا  .دریگ و  یم رارق  روجھم  بھاذـم  ِیھقف  یارآ  فیدر  رد  ًابلاغ  نآ  یارآ  یمالـسا  یتح  یناـھج و  یاـھ  فراـعملاةرئاد رد  تسا  تلفغ  توکـس و  دروم 

هک یناسک  هب  مھ  و  دنتـسین ، هناگ  هس تایـصوصخ  نیا  اب  یھقف  یاراد  ییاھنت  هب  یمالـسا  بھاذم  زا  کی  چیھ تفگ : ناوتب  دیاش  هک  تفرـشیپ  قمع و  تعـسو و  نیدب  یـشناد 

هب یتمدـخ  ناھج ، یملع  زکارم  ِیقوقح  تاعلاطم  یمالـسا و  بھاذـم  رگید  یھقف  بتک  یناھج و  یاھ  هعومجم هب  نآ  ندـناشک  هقف و  نیا  یفرعم  .دـنربب  هرھب  نآ  زا  دـنھاوخ  یم

.دوش ماجنا  یقطنم  تسرد و  ی  هویش هب  دیاب  راک  نیا  تسا و  نادنمشناد  هب  ملع و 

، تسا هتفرگ  یمن رارق  یرادرب  هرھب دروم  اھنرق ، لوط  رد  یعیش ، هقف  هلمج  زا  یمالسا و  هقف  تسا ، ناملـسم  درف  هب  طوبرم  هچنآ  رد  زین  هیـصخش و  لاوحا  رد  زجب  یرادرب : هرھب  2

ریاس هقف  مالـسا ، هب  اھتلم  شیارگ  ِییاج  همھ جوم  اب  یناوخمھ  رد  نآ ، عبت  هب  تسا و  یناریا  ی  هعماـج لـمع  ضرعم  رد  هرـسکی  هعیـش  هقف  یمالـسا ، یروھمج  لیکـشت  زا  سپ 

.تسا هدش  کیدزن  یراذگ  نوناق هاگیاج  هب  اھروشک  یخرب  رد  زین  بھاذم 

.تسا هدـشن  هتخانـش  ًاضعب ، هدـشن و  هتفرگ  راک  هب  هعماج ، درف و  یمالـسا  تابـسانم  رد  روک  طاـقن  لـح  یگدـنز و  تالـضعم  ییاـشگ  هرگ رد  هقف ، میظع  ناوت  زونھ  همھ  نیا  اـب 

یگدیچیپ زا  هک  زورما  هقف  هوالع ، هب  .دسرب  لالدتسا  لباق  یمکح  هدننک و  عناق یخساپ  هب  دیاب  ًاعبط  یمالـسا ، هقف  زا  ءاتفتـسا  ماھفتـسا و  ماقم  رد  یگدنز  زور  هب  زور  یاھ  هدیدپ

زکارم ناققحم  ربارب  رد  ار  یا  هزاـت یاـھھار  دریگ و  رارق  یرادرب  هرھب دروم  قوقح ، شناد  تفرـشیپ  لـیمکت و  رد  دـناوت  یم تسا ، رادروخرب  ماکحتـسا  اـب  هارمھ  تفارظ  لالدتـسا و  رد 

.دیاشگب ناھج  یقوقح 

نیدنچ دنچ و  هتشذگ  راگزور  هب  تبسن  ار  نیون  یاھ  هدیدپ ثداوح و  تعرس  هدراذگ و  رثا  یو  یگدنز  نوئش  ی  همھ یور  رب  هک  رشب  ِیملع  یتعنص و  ینف و  تفرشیپ  اب  لیمکت :  3

کـش یب .دـبای  یم شیازفا  تبـسن  نیمھ  هب  زین  دـنک  ناـیب  ار  اـھ  نآ یعرـش  مکح  دـیاب  هقف  دـنریگ و  یم رارق  هقف  ییوگخـساپ  ضرعم  رد  هک  یتاـعوضوم  دادـعت  تسا ، هدرک  ربارب 

یلک نیوانع  اب  عوضوم  قیبطت  یارب  مزال  قیقدت  قیقحت و  اھ و  نآ ِیعوضوم  تخانـش  یلو  تسا ، یفاک  تاعوضوم  نیا  مکح  مھف  یارب  تھاقف  ی  هویـش زین  هقف و  یاھ  همـشچرس

نآ مکح  هتـشگ و  حرطم  هقف  رد  هک  یتاعوضوم  اسب  یا نینچمھ  .تسا  زارد  یھار  مھم و  یراک  نآ ، یعرـش  مکح  کرد  یارب  شور  نیرتھب  هصـالخ  بساـنم و  لالدتـسا  هقف و  رد 

یاھقف هک  تسا  یدراوم  نینچ  رد  .تسناد  تسا  هدش  هتفگ  هتـشذگ  رد  هچنآ  زا  ار  نآ  مکح  ناوت  یمن یناسآ  هب  هک  هتفای  یروطت  لوحت و  نانچ  عوضوم  هزورما ، یلو  تسا ؛ حـضاو 

ماکحا هدرک و  فشک  هقف ، رد  ار  یدیدج  میھافم  رگید ، یوس  زا  یملع  تعاجش  یـشیدنادازآ و  و  وسکی ، زا  تھاقف  شور  هب  یدنبیاپ  یملع و  ی  هطاحا ینیب و  نشور اب  دیاب  رـصع 

یمومع و یھقف ، یاھ  هلاسر بتک و  شراگن  نیودت و  رد  نیون  یاھکبـس  زا  هدافتـسا  اھ ، نیا رب  هوالع  .تسا  هقف  لیمکت  نیا  .دـننک و  هضرع  تنـس ، باتک و  هب  دانتـسا  اب  ار  یا  هزات

یملع راک  لیھست  رد  زورما  هک  ییاھرازبا  ندرب  راک  هب  یملع و  ثحب  ی  هتفرشیپ یاھشور  زا  هدافتسا  یتح  دیدج و  ِیملع  ینف و  قیقحت  یاھـشور  زا  هدافتـسا  زین  و  یـصصخت ،

.دنک یم کمک  هقف  لیمکت  ی  هفیظو هب  اھ  نیا ی  همھ تسا ، یرثؤم  مھس  یاراد 

عیـسو و حرط  نیا  .تسا  رثؤم  یـسب  گرزب و  یمادـقا  روکذـم ، ی  هفیظو هس  رھ  دروم  رد  هیماـما  بھذـم  رب  هقف  فراـعملاةرئاد  نیودـت  هک  تسا  نآ  مینک  مـالعا  ًاتحارـص  دـیاب  هچنآ 

.دنکب گرزب  یتمدخ  نآ ، ی  هعسوت لیمکت و  هب  هرخالاب  مھ  نآ و  زا  یلمع  یملع و  یرادرب  هرھب هب  مھ  هعیش و  هقف  یفرعم  هب  مھ  دناوت  یم دحاو  نآ  رد  دنمشزرا 

1371/05/21 یگنھرف نارازگراک  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هک یناسنا  لثم  تسرد  .دریگ  یم میلعت  نارگید  زا  دـنک ، یم لماک  ار  وا  گنھرف  هک  ار  ییاھزیچ  تسرد و  طاـقن  ددرگ  یم هدـنریگارف ، تلم  .تسا  نینچ  هیـضق  یگنھرف ، لداـبت  رد 

دروم تلم  هب  هک  ییاھزیچ  یگنھرف ، مجاھت  رد  .دورب  نیب  زا  شـصقن  دوش و  ملاس  اـت  دـنک ، یم فرـصم  ار  بساـنم  یاذـغ  اود و  .ددرگ  یم یبساـنم  یاذـغ  لاـبند  تسا و  فیعض 

ناش یسانش تقو ی  هیحور دندماین  دندرک ، عورش  ام  روشک  رد  ار  یگنھرف  مجاھت  یتقو  اھییاپورا ، دییامرفب  ضرف  .تسا  دب  یاھزیچ  هکلب  تسین ، بوخ  یاھزیچ  دنھد ، یم مجاھت 

نادجو یاراد  یتلم  ناریا ، تلم  دننک  یعس  تاقیقحت ، تاغیلبت و  اب  دننک و  رـشتنم  ام  تلم  رد  ار ، یملع  یواکجنک  سـسجت و  ای  ار ، لئاسم  رد  ندرک  رطخ  تعاجـش و  ی  هیحور ار ،

؛ یسنج تالابم  یاراد  دوب  یتلم  لاس ، نارازھ  لوط  رد  ام ، تلم  .دندرک  یم ام  روشک  دراو  ار  یـسنج  یرگ  یلاباال هلئـسم  دننک ! یمن هک  ار  اھراک  نیا  .دوش  یملع  نادجو  ای  یراک 

ی همھ رد  اھنارود و  ی  همھ رد  .تسھ  هشیمھ  اـطخ  هدرک ؛ یمن فلخت  اـطخ و  یـسک  هکنیا  هن  .تسا  هدوب  یمالـسا  نارود  ماـمت  رد  نیا  درم و  نز و  هب  طوبرم  یاـھ  تیاـعر ینعی 

! هعماج فرع  دوشب  یزیچ  هک  تسا  نیا  زا  ریغ  اطخ  اما  تسھ ؛ اطخ  .دننک  یم اطخ  رشب  دارفا  اھ ، هنیمز
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