
هعمجزامن  / ١٣٧٨/٠٩/٢۶ یاھهبطخ  رد  تانایب 

تـسیب نآ  ساسارب  دعب  دسریم ؛ یزوریپ  هب  ات  دنکیم  هزرابم  نآ  یارب  لاس  تسیب  بیرق  دوشیم ؛ ینافوت  نآ  ساسارب  سونایقا ، کی  لثم  تلم ، کی  هک  یاهشیدنا  نآ 

دیناوتب امش  هک  تسا  یزیچ  ایآ  تسا ، قیمع  ردقنیا  تلم  کی  یارب  هک  یاهشیدنا  رکف و  نیا  دنکیم ؛ ینابرق  هار  نیا  رد  ار  دوخ  ناوج  رازھ  اھدص  دنکیم ، تمواقم  لاس 

طلسم تلم  نیا  زیچ  همھ  رب  هک  یزور  نآ  دیدیدن  امش  دنحولهداس !؟ رگنیحطس و  هلبا و  امـش  یتاعالطا  ناسانـشراک  ردقنیا  دیریگب !؟ تلم  نیا  زا  ار  نآ  یناسآ  نیا  هب 

هچرھ تکلمم  نیا  رد  دندوب ؛ امـش  دوخ  یهدیـشک  رب  ارزو  ریزوتسخن و  تلود و  دوب ؛ امـش  تشم  رد  هاش  دوب ؛ امـش  تسد  تموکح  دوب ؛ امـش  تسد  هاگـشناد  دـیدوب - 

هملک کی  اکیرما  هیلع  دجسم  نالف  یهشوگ  رد  تشادن  تارج  یناحور  کی  دشیم ؛ ذاختا  دیتساوخیم ، هک  یتسایس  رھ  دشیم ؛ هتشون  اھهمانزور  رد  دیتساوخیم ،

، زور نآ  دوب -  دـح  نیا  ات  قاـنتخا  اـما  دندیـشکیم ؛ مھ  ار  شلاـبند  دـنتفگیم و  دـندرکیم ، تارج  نویناـحور  هتبلا  دـندربیم ؛ نادـنز  هب  ار  وا  دزیم ، فرح  رگا  دـنزب ؛ فرح 

زا ار  تمظع  نیا  اب  روشک  نیا  دنروآرد و  اھییاکیرما  امش  رـس  رب  ار  یخیرات  یالب  نآ  دنتـسناوت  نموم ، ناناوج  نیمھ  ناملـسم ، تلم  نیمھ  نید ، نیمھ  تیناحور ، نیمھ 

دیھاوخ دینکیم  لایخ  امـش  تسا -  مالـسا  تسد  رد  زیچ  همھ  تسا -  ناناوج  نیا  هب  قلعتم  تسا ، مالـسا  نیا  هب  قلعتم  تردق ، هک  زورما  دنکـشب ! نوریب  امـش  گنچ 

ار ناشدوخ  تاھابتشا  بوچ  ام  نانمشد  هناتخبشوخ  هشیمھ  تشادرب ! رد  مھف و  رد  هابتـشا  یھز  لطاب ! لایخ  یھز  دیریگب !؟ مدرم  زا  ار  نید  نیا  نامیا و  نیا  تسناوت 

مدـع مراد ، نم  هک  یاهیـصوت  اھنت  طقف  مینکن . تلفغ  دـشاب و  عمج  نامـساوح  دـیاب  امـش  نم و  اھتنم  دـنروخیم ؛ ار  ناـشدوخ  تاھابتـشا  بوچ  مھ  راـب  نیا  دـناهدروخ ؛

هک تلفغ  دننکن . تلفغ  فلتخم  یاھرشق  دننکن ؛ تلفغ  ناکچوک  دننکن ؛ تلفغ  ناگرزب  دننکن ؛ تلفغ  نویناحور  دننکن ؛ تلفغ  ناناوج  نانمشد ، یهئطوت  زا  تسا . تلفغ 

. تسا نشور  هار ، و  دومن ؛ دھاوخ  نشور  ار  هار  درک و  دھاوخ  تیادھ  لاعتم  یادخ  دشابن ،

، وا یاـیلوا  لاـعتم و  یادـخ  میراد . راـسگمغ  هللادـمحب  منک . حرطم  ار  اـھمغ  اـھهصغ و  مھاوـخیمن  الـصا  نم  تسھ . مھ  ییاـھهصغ  مدرک ، ضرع  تسیچ ؟ تیعقاو  ـالاح 

 - هک تسا  نیا  گرزب  مغ  منک ، هراـشا  کـی  مھاوـخب  طـقف  نم  رگا  اـما  تـسا . روطناـمھ  مـھ  زورما  تـسا ؛ هدوـب  روـطنیا  یگدـنز  لـحارم  یهـمھ  رد  دـنراسگمغ . نیرتـھب 

یهطلـس یارب  اھهدقع ، اھفعـض و  هابتـشا و  تلفغ و  یور  زا  دنرادن ، روشک  نیا  رب  اکیرما  یهطلـس  رد  یدوس  چـیھ  هک  یرـصانع  یـضعب  مدرک -  هراشا  البق  هک  روطنامھ 

، یلامتـسد رطاخ  یارب  دـنراد ؛ یـسک  زا  یاهلگ  اھیـضعب  دـنراد ؛ یاهنیک  اھیـضعب  دـنراد ؛ یاهدـقع  اھیـضعب  دـنفلتخم ؛ صاخـشا  هتبلا  دـننکیم ! شالت  روشک  نیا  رب  اکیرما 

هابتـشا کی  رطاخهب  هدشن و  الثم  دنھدب و  وا  هب  هدوب  لیام  هک  تیلووسم  نالف  زا  تیمورحم  کی  یـصخش و  یهنیک  کی  ینمـشد و  کی  رطاخهب  دننزیم ؛ شتآ  ار  هیرـصیق 

نیا دینادب ؛ دنریگیم ! رارق  نمـشد  تمدخ  رد  دوشیم و  مامت  ررـض  هب  هک  دننکیم  یراک  دنریگیم و  یعـضوم  دننکیم ، یمادـقا  دـننزیم ، یفرح  هک  دـینیبیم  مھف ، رد 

ناشدوخ بطاخم  یاھروشک  یمومع  راکفا  دنھاوخیم  دننکیم ؛ ار  تاغیلبت  نیا  هکنیا  زا  دنراد  فدـھ  اھنیا  دـتفایم . هار  جرخ  فرـص و  رالد  اھنویلیم  اب  هناگیب ، یاھویدار 

ورف رکف  هب  دیاب  دـنزیم ، فک  شیارب  نمـشد  دـید  ات  یلقاع  مدآ  رھ  دـننک ! عافد  روطنیا  ینایرج ، زا  یفرح ، زا  یـصخش ، زا  دـنیآیمن  هک  یدوخیب  دـنھد . رارق  ریثات  تحت  ار 

نمـشد ندز  فـک  زا  یـضعب  هک  تسا  هصغ  یهیاـم  نیا  دـیایب . دوـخ  هب  دـیاب  دـنزیم !؟ فـک  نـم  یارب  نمـشد  هـک  مدرک  راـک  هـچ  نـم  مدرک ؛ یطلغ  هـچ  نـم  دـیوگب  دورب و 

. فلاخم لباقم و  میت  نارادفرط  دز ؟ دھاوخ  فک  نادیم  نآ  رد  یـسک  هچ  دنزب ، لگ  شدوخ  یهزاورد  هب  اھابتـشا  لابتوف ، نادیم  رد  ام  مجاھم  نزلگ  رگا  دـیآیم ! ناشـشوخ 

؟ یاهدرک یھابتـشا  هچ  نیبب  یدرک ؟ ارچ  نیبب  یدز ؟ ارچ  نیبب  یاهدز ! لگ  یدوخ  یهزاورد  هب  هک  یمھفب  دـیاب  دـنزیم ، فک  تیارب  نمـشد  ینیبیم  هک  یتقو  امـش  ـالاح 

، دـندرک ناریا  تلم  لـباقم  رد  ار  گرزب  یاـطخ  نیا  هکیناـسک  یهمھ  زا  ناـضمر ، هاـم  نیا  رد  نم  نـک . هبوـت  نـک و  ادـیپ  ار  تدوـخ  لکـشم  درگب  تساـجک ؟ تلکـشم  نیبـب 

چیھ هدنب  متسین ؛ یسک  هک  هدنب  هن . تسا ؛ ریقح  یهدنب  نیا  صخش  لباقم  رد  اطخ  نیا  هک  دوش  لایخ  ادابم  دننک . هبوت  مالسا  لباقم  رد  ادخ و  لباقم  رد  هک  مھاوخیم 

نیا هب  دناوتب  هک  یـسک  رھ  یارب  تسا  راختفا  یهیام  هتبلا  مرادن . رادتقا  تیلووسم و  هب  مھ  یایگتـسبلد  چیھ  مرادـن ؛ مھ  ییاعدا  چـیھ  دـننادب . ار  نیا  مرادـن ؛ یتیمھا 

ار بالقنا  ناـن  هک  یناـسک  ارچ  هکنیا  رطاـخهب  دنکـشیم  دوشیم و  نیگمغ  ناـسنا  لد  دـننادیم . دـننادب ، دـیاب  هک  ییاـھنآ  تسین ؛ یگتـسبلد  اـما  دـنک ؛ تمدـخ  مدرم 

ایـس و اکیرما و  لیئارـسا و  هک  دننک  یـشم  یروط  الاح  دـندز ، نیموصعم  یهمئا  زا  مد  دـندز ، نامز  ماما  زا  مد  دـندروخ ، ار  نامز  ماما  نان  دـندروخ ، ار  مالـسا  نان  دـندروخ ،

دایز ردـقنیا  یھلا  یاھتراشب  منک ، ضرع  امـش  هب  یلو  دـنکیم . رادهصغ  ار  ناسنا  نیا ، دـننزب ! فک  ناشیارب  تسا ، نمـشد  مالـسا  اب  ایند  یهشوگ  رھ  رد  هک  یـسکرھ 

رانک بالقنا  ناوراک  زا  دـنراد ، یبالقنا  یهقباس  هک  یمدآ  رفن  راھچ  رگا  هک  درک  لاـیخ  دـیابن  تسا . داـیز  یلیخ  یھلا  یاـھتراشب  دـنکیم . کاـپ  لد  زا  ار  یمغ  رھ  هک  تسا 

. شیور رانک  رد  شزیر  دنراد ؛ شیور  مھ  دنراد ، شزیر  مھ  یعامتجا ، نوگانوگ  یاھنایرج  یهمھ  اھرکف ، یهمھ  اھبالقنا ، یهمھ  اقآ ، هن  دنام . بیرغ  بالقنا  سپ  دنتفر ،

مالـسا نارادهقباس  اھنیا  دندوب ؟ یناسک  هچ  دـندرک ، عافد  نینموملاریما  زا  یلع ، تبرغ  مالـسا و  تبرغ  نارود  رد  هکیناسک  نآ  دـینیبب  دـینک ، هاگن  مالـسا  ردـص  هب  امش 

لباقم رد  اھنیا  زا  یـضعب  دنتـشاذگ ؛ اھنت  ار  یلع  اھنیا  زا  یـضعب  دـندوب . اھنیا  لاثما  صاقو و  یبانبدعـس  بانج  ریبز و  بانج  هحلط و  بانج  مالـسا ، نارادهقباـس  دـندوبن .

یاھشیور اھنیا  تسا . رامت  مثیم  تسا ؛ رتشا  کلام  تسا ؛ رکبیبانبدمحم  تسا ؛ سابعنبهللادبع  شیور ، تسا ؟ مادک  شیور  اما  دندوب . اھشزیر  اھنیا  دنداتـسیا . یلع 

ردقچ مالـسا  خیرات  یهمھ  رد  رتشا  کلام  کی  دینیبب  امـش  دـناهزات . یاھلاھن  اھنیا  دـندییور ؛ مالـسا  تبرغ  نارود  نامھ  رد  اھنیا  دـندوبن ؛ ربمایپ  نامز  رد  هک  اھنیا  دـندیدج .

هصغ متفگ ، هک  روطنامھ  درک . هیرگ  دنداد ، ار  ریبز  ریـشمش  نینموملاریما  هب  یتقو  تسا . فسات  یهیام  هتبلا  هک  دننک  ادیپ  شزیر  یناسک  تسا  نکمم  هلب ؛ تسا . رثوم 

؛ دندروخ ار  مالسا  کمن  نان و  دنتسشن و  نآرق  مالسا و  یهرفس  یاپ  نامز ، ماما  یهرفس  یاپ  بالقنا ، یهرفـس  یاپ  زور  کی  هک  دننک  ادیپ  شزیر  یناسک  دراد  هصغ  دراد .

تفریم و سابعنبهللادبع  تشاد ، نابز  هب  جایتحا  گنج  یاھنادـیم  رد  اجرھ  نینموملاریما  دنتـسھ . اھـسابعنبهللادبع  دنتـسھ ؛ اھرتشا  کلام  اھـشزیر ، نآ  رانک  رد  اما 

هن لاجر -  نیا  لثم  رکبیبانبدـمحم -  لثم  سابعنبهللادـبع ، لثم  رتشا ، کلام  لثم  دوب . رتشا  کـلام  تشاد ، ریـشمش  هب  جاـیتحا  اـجرھ  درکیم . یراـی  ار  نینموملاریما 

تسا نیا  شیانعم  دش ، مامت  ناشیورین  دنتشگرب و  هار  زا  هک  یمدآ  رفن  راھچ  الاح  دینک  لایخ  امش  هک  تسین  روطنیا  دندوب . رفن  نارازھ  هک  رفن  رازھ  هن  رفن ، هد  هن  یکی ،

دھشم زا  رفن  کی  دوشیم . مامت  ناشهقوذآ  هار  طسو  اھرتفیعض  هلب ؛ دوشیم . مامت  ناشهوق  هار  نیب  رد  اھیضعب  اقآ ؛ هن  تسا . هدش  مامت  میظع  یهنودرگ  نیا  یورین  هک 

هک اـم  تفگ  تساـجک -  تلـصابا  هجاوـخ  هک  دـننادیم  دـناهتفر ، دھـشم  هب  هک  یناـسک  دندیـسر -  هک  تلـصابا  هجاوـخ  هب  دورب . ـالبرک  هب  یناوراـک  اـب  هک  دوـب  هدرک  تـکرح 

ناشیجرخ دعب  دنیآیم ، رتمولیک  هس  ود  اھیضعب  دوشیم ؛ مامت  هار  نیب  ناشیجرخ  اھیـضعب  دوشیم ؛ مامت  تلـصابا  هجاوخ  رد  ناشیجرخ  اھیـضعب  دش ! مامت  نامیجرخ 

هملک الثم  برـض هللا  فیک  رت  ملا  : » اما تسا ؛ ندنام  هار  زا  نیا  تسا ؛ ندـیرب  نیا  تسا ؛ گنن  نیا  تسین ؛ راختفا  نیا  تسا . نتـشگرب  عاجترا و  نامھ  نیا  دوشیم ! مامت 

شیور اھبر ؛» نذاب  نیح  لک  اھلکا  یتوت  : » دوشیم رتدایز  روطنیمھ  زورهبزور  اھهخاش  تسا و  مکحتسم  هشیر  امـسلا ؛» یف  اھعرف  تباث و  اھلـصا  هبیط  هرجـشک  هبیط 

. دننک ثحب  راک و  یخیرات ، یتخانشناور و  یتخانشهعماج و  هاگدید  زا  اھشیور ، اھشزیر و  نیا  یهرابرد  هک  دراد  اج  تسھ . دیدج 

یھاگشناد  / ٠١/١٣٨٣/٠۴ داھج  نالوئسم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

اقلا روط  نیا دـننک و  یم جـیورت  ار  نآ  هک  یلخاد  یاھدزم  هب ملق زا  هدـع  کی  ثیبخ و  دارفا  تائاقلا  فالخ  رب  یبالقنا  تکرح  تسا . نیا  نم  دـکوم  ی  هیـصوت دـینامب ؛ یبـالقنا 

نیرتـیوق نـیرترب و  یبـالقنا ، طابــضنا  هـکلب  تـسین ، ندـشن ، دـنب  گنــس  یور  گنــس  ندوـبن و  یچیھ  هـب  یچیھ  یمگردرــس ؛ یگتفــشآ ؛ ینعی  بـالقنا  هـک  دــننک  یم

ییون یاـنب  تخیر و  مھ  هب ار  نآ  دـیاب  هک  دراد ، دوجو  یی  هدیـسوپ جـک و  طـلغ و  یاـنب  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب دوـش ، یم هدـید  بـالقنا  لوا  هک  یی  یمظن یب تساھطابـضنا .

شیور و ینعی  یگدـنزاس ؛ ینعی  بالقنا  تسا ؛ رمتـسم  رما  کی  بالقنا  تسین ؛ یگتخیر  مھ  هب نآ  هک  بالقنا  تسا ؛ بـالقنا  لوا  هب  قلعتم  یگتخیر  مھ  هب نآ  تشاذـگ .

، گنج رد  مھ  دنا ؛ هدرک یبالقنا  ی  هیحور اب  هک  دنا  هدرک یناسک  ار  اھراک  نیرتھب  تسا !؟ نکمم  رگم  مظن  نودـب  نوناق و  نودـب  طابـضنا ، نودـب  یگدـنلاب  شیور و  یگدـنلاب .

یناـکچ هرطق یگدـنریگ  هب  عناـق  ندـشن ؛ یلیمحت  دودـح  ریـسا  ینعی  یبـالقنا  ی  هیحور دـینامب . یبـالقنا  نیارباـنب ، یگنھرف . لـئاسم  ملع و  رد  مھ  یگدـنزاس و  رد  مھ 

« يمالسا بالقنا  ياھشزير  اھشيور و   » 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 7هاگياپ  هحفص 1 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2984
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. تسا یبالقنا  تکرح  بالقنا و  نیا ، ندروآ . تسد  هب ار  نآ  یریگیپ  رارصا و  اب  طاشن ، اب  هزیگنا ، اب  و  ندرک ، تکرح  فدھ  لابند  دیما  اب  ندشن ؛

یربھر  / ٣١/١٣٨٣/٠۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

رد اھـشخب  ی  همھ رد  یدایز  راک  دـشاب . وگلا  دـناوت  یم اتقیقح  هدـش ، ماجنا  فلتخم  یاھـشخب  رد  روشک  نیا  رد  هچنآ  میدرک و  تفرـشیپ  یگدـنزاس  یملع و  ظاـحل  زا  اـم 

هافر یارب  روشک و  ی  هرادا یارب  هک  یمیظع  یاھتخاسریز  ی  هنیمز رد  اھدادعتـسا ، ییافوکـش  ی  هنیمز رد  ملع ، جـیورت  شرتسگ و  دـشر ، ی  هنیمز رد  نید ، جـیورت  ی  هنیمز

قحب دـنراد و  ار  شا  هغدـغد نایاقآ  هک  نآ ، یاھـشزیر  لابق  رد  یقالخا و  یگنھرف و  یاھ  هنیمز نیمھ  رد  تسا . هدـش  ماجنا  نوگانوگ ، یاھ  هنیمز رد  و  هدوب ، مزـال  یمومع 

دوجو روشک  رد  یی  هتفای شرتسگ روط  هب هک  یملع  شالت  لھا  لضاف و  ملاع و  ققحم و  ناوج  لسن  زورما  دینک . یم هدھاشم  مھ  ار  یبیجع  یاھـشیور  امـش  تسا ، مھ 

شرتسگ لباق  تابثاب ، ماود ، لباق  دوجوم ، نیا  هک  تسا  نیا  ی  هدنھد ناشن نیا  تسا . تایعقاو  قیاقح و  اھنیا  دنا ؛ هدمآ دوجو  هب اھ ، هزوح رد  مھ  اھ ، هاگشناد رد  مھ  دراد ؛

. دنیب یم ار  نیا  ایند  دوب ؛ نتفای  هشیر لباق  و 

اھهاگشناد  / ١٣٨٣/٠٩/٢۶ دیتاسا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

لک رد  اھکرحت  اھهزیگنا و  تاساسحا ، یهعومجم  یهدش  یدنبعمج  اھتکرح ، دشاب . هتشاد  دناوتیم  طیسب  تکرح  کی  تلم ، کی  یناسنا  یهعومجم  هک  درک  روصت  دیابن 

اب هللادـمحب  نم  هن ، مینامیم ؛ ربخیب  هعماـج  تاـیعقاو  زا  اـم  هک  دوشن  روصت  روطنیا  مینکیم . تفرـشیپ  میراد  یداـیز  رایـسب  یاھـشخب  رد  هللادـمحب  اـم  تسا . هعماـج 

، نویناحور اب  یداع ، مدرم  اب  اھهبخنریغ ، اب  هدنب  دیتسھ . روشک  ناگبخن  یهعومجم  زا  یشخب  دیراد ، فیرـشت  اجنیا  هک  ییاھمناخ  نایاقآ و  امـش  مطبترم . مدرم  یهندب 

؛ منیبیم ار  اھتیعقاو  نیاربانب  منیـشنیم ؛ ناشفقـس  ریز  شرف و  یور  موریم و  مدرم  یاھهناخ  هب  مھ  یھاگ  مراد ؛ طابترا  نوگانوگ  یاھهداوناخ  اب  تاعامج و  یهمئا  اـب 

، میدنـسپیمن هک  ییاھهنومن  اھدومن و  دوجو  نودـب  شزیر و  نودـب  هرـسکی  دـیاب  مینک  رکف  ام  هک  تسین  یقطنم  مھ  عقوت  روصت و  نیا  منیبن . منادـن و  هک  تسین  روطنیا 

هک مھ  یتالکـشم  درک . هبـساحم  دـیاب  ار  هدـش  یدـنبعمج  یناـسنا  یهعومجم  تسھ ؛ ییاـھجورع  اھطوقـس و  تسھ ؛ ییاھـشیور  اھـشزیر و  هرخـالاب  هن ، میورب ؛ ولج 

هک ییاھزیچ  تابجوم -  تبثم و  روما  شرانک  رد  اما  دراد ، دوجو  اـھهرگ  نیا  تالکـشم و  نیا  زا  یلیخ  منکیم . لوبق  منادیم و  لـمتحم  ار  اـھنآ  نم  دـندرک ، ناـیب  ناتـسود 

رد اـم  هک  تسا  نیا  دـسریم ، مرظنهب  هچنآ  عوـمجم ، رد  مینک . فرطرب  ار  تالکـشم  هک  تسا  نیا  مینکب ، دـیاب  هـک  یـشالت  دراد . دوـجو  دوـشیم -  رورـس  دـیما و  یهیاـم 

زا یرتـشیب  زکرمت  هب  زاـین  شھوژپ ، شخب  رد  مھ  شزوـمآ و  شخب  رد  مھ  تسا -  یھاگـشناد  شزوـمآ  یهصرع  رد  نآ  یهدـمع  شخب  کـی  هک  ناـگبخن -  تـیبرت  یهـنیمز 

رد هچرگا  دننک . هاگن  هلاسم  هب  یدامریغ  تدمهاتوک -  یارب  حیحـص و -  یهبـساحم  کی  اب  نیبعقاو و  هاگن  کی  اب  دیاب  هنیمز  نیا  رد  روشک  نالووسم  میراد . نالووسم  یوس 

یلام و لئاسم  یانبم  رب  ار  تابـساحم  دـیاب  تدـمهاتوک  رد  هاگـشناد ، لئاسم  رد  اھتنم  تساھنیمھ ، ورگ  رد  مھ  روشک  یدام  دـشر  تفرـشیپ و  تورث و  اـنیقی  تدـمدنلب 

دراد و دوجو  هاـگن  نیا  تلود  یهعوـمجم  رد  مھ  یزیرهماـنرب و  تیریدـم و  ناـمزاس  رد  مھ  منیبیم  نم  درادـن ؛ دوـجو  هاـگن  نیا  نـالا  هکنیا  هن  دادـن . رارق  یداـم  یداـصتقا و 

؛ دنسانشیم ار  قیقحت  تالیصحت و  ردق  هک  دنتـسھ  یناسک  دنتـسھ ؛ هیلاع  تالیـصحت  لھا  یھاگـشناد و  ابلاغ  ناشدوخ  دنتـسھ ، اھراک  نیا  سار  رد  هک  ینالووسم 

کشالب نآ  زا  یشخب  دنچرھ  دندرک -  هراشا  یبوخ  یاھنایب  هب  نایاقآ  هک  اھزغم -  رارف  ای  ناگبخن  ترجھ  یهلاسم  نیمھ  تسا . مزال  تیریدم  دوش ؛ یزیرهمانرب  دیاب  یلو 

فلتخم یاھـشخب  مولع و  ترازو  رد  مھ  اـم ، تساھتیریدـم . هب  طوبرم  مھ  یـشخب  اـما  دراد ؛ طـبر  یونعم  لـئاسم  هب  مھ  یـشخب  تسا ، طـبترم  نآ  لاـثما  تاـناکما و  هب 

هلاسم نیا  اب  هدیجنـس  هتخپ و  دمآراک و  یتیریدم  هاگن  اب  دنراد ، هدھع  رب  ار  اھتیلووسم  نیا  هک  ییاھناسنا  هک  میراد  نیا  هب  زاین  اھهاگـشناد  تیریدم  رد  مھ  و  یتاقیقحت ،

فدـھ یھدـتھج و  یزیرهمانرب ، فارـشا ، تراظن ، هب  ناتـسود ، زا  یخرب  ریبعت  هب  تیریدـم ؛ هب  دراد  جاـیتحا  روشک  رد  قیقحت  ملع و  ناوراـک  تفرـشیپ  اـنیقی  دـننک . دروخرب 

ناتـسود هک  دیایب ، روشک  راکهب  دـشاب و  دـیفم  روشک  یارب  شزومآ  نیا  تاقیقحت و  نیا  هک  مینک  هچ  تسیچ ؛ ام  دربھار  یتاقیقحت  راک  یارب  مینادـب  دراد ؛ زاین  ندرک  نیعم 

. دندرک نایب  یبوخ  بلاطم  هنیمز  نیا  رد  مھ 

ییاضق  / ٠٧/٠۴/١٣٨۴ هاگتسد  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

یهدـنز تادوجوم  یارب  تسا  یعیبط  تکرح  کی  نیا  تسا ؛ هار  رد  ییاـھنازخ  دوشب . ضوع  راـب  گرب و  هک  درادـن  یعناـم  چـیھ  تسا ؛ هدـنز  لوصا  نیا  تسا ، هدـنز  بـالقنا 

یهمھ مغریلع  بـالقنا  هللادـمحب  تسا . روجنیا  زورما  و  دـشاب ؛ هتـشاد  دوجو  مھ  شیور  شزیر ، راـنک  رد  هک  تسا  نیا  مھم  دراد ؛ دوـجو  شیور  شزیر و  هشیمھ  ملاـع .

، هدنز بالقنا  نیا  هدرک ؛ تفرشیپ  یگنھرف -  مجاھت  یداصتقا ، راشف  یـسایس ، مجاھت  فانکا -  فارطا و  زا  یاھمجاھت  یهمھ  اھهبرـض ، یهمھ  اھبیرخت ، یهمھ  تاغیلبت ،

اھنآ هب  نیگنـس  تیعقاو  اـب  ار  شدوـخ  تقیقح  هکنیا  رگم  دـننکیمن ؛ کرد  ار  تقیقح  دـنمھفیمن و  نیبرھاـظ  دارفا  زا  یلیخ  اـھتنم  تسا ؛ تفرـشیپ  لوغـشم  طاـشناب و 

نیا تمظع  ناریا ، تلم  نارگهئطوت  نانمـشد و  ناریا ، تلم  نافلاخم  هکنیا  مغریلع  هک  دینیبیم  دینکیم و  هاگن  امـش  مھ  زورما  تسھ . مھ  روجنیمھ  و  دـنک ؛ لیمحت 

هیـضق تیعقاو  اما  دننک ؛ فارتعا  دنتـسین  رـضاح  نابز  رد  زونھ  دـندش ، ریقحت  ناشدوخ  لد  رد  دـندید و  ار  تاباختنا  نیا  تمظع  ینویلیم و  یـس  روضح  نیا  تمظع  تلم و 

شطرـش اھتنم  دوب ؛ دـھاوخ  روجنیمھ  مھ  نیا  زا  دـعب  دیـشک ، نالطب  طخ  اھهئطوت  یهمھ  یور  رب  دوخ ، طاشن  اب  دوخ ، روضح  اـب  دوخ ، تکرح  اـب  تلم  نیا  هک  تسا  نیا 

اھنآ طوقـس  ندـش و  نوگنرـس  یهیام  هشیمھ  اـھتلم  نـالووسم  اـھتلم و  ندـش  رورغم  میوشن . رورغم  ناـمدوخ  هب  تسا . یھلا  تمحر  بجوم  اوقت  هک  تساوقت ، یهمادا 

مدوخ نم  یدـنع ؛» ملع  یلع  هتیتوا  امنا  لاق  : » تفگ نوراق  هک  دـیوگیم  دوخ  ذـفان  زیمآازھتـسا  نحل  اب  نآرق  رد  لاعتم  یادـخ  مدرک . نم »  » دـیوگن سکچـیھ  تسا . هدـش 

نودب یتلم  چیھ  مینک . تدھاجم  دـیاب  ام  مینک ؛ شالت  دـیاب  ام  درک . نوگنرـس  نیمز  قامعا  رد  ار  وا  لاعتم  یادـخ  مسرب ! هطقن  نیا  هب  متـسناوت  مدوخ  ییاناوت  اب  هک  مدوب 

هار داز  اوقت  تسادـخ و  زا  قیفوت  تسادـخ ، زا  تکرب  اما  دـسریمن ؛ ییاج  هب  تفرـشیپ ، نوگانوگ  لحارم  حـتف  نودـب  یروآون ، نودـب  راکتبا ، نودـب  شالت ، نودـب  تدـھاجم ،

. تسا هدوب  اوقت  ناربمغیپ  یهمھ  یهیصوت  اذل  تسا ؛

هعمجزامن  / ٢٨/٠۵/١٣٨۴ یاھهبطخ  رد  تانایب 

رد دیـسریم ، ارف  بجر  هام  مایا  یتقو  ام  یناوج  نامز  دوب . هشیمھ  فاکتعا  میتشادـن . ار  اھزیچ  نیا  بالقنا  لوا  ام  تسا ؛ یبالقنا  یاھشیور  زا  یکی  فاـکتعا  یهدـیدپ 

اھهد هکنیا  یمومع ؛ یهدیدپ  نیا  دندرکیم . فاکتعا  هبلط  طقف  رفن  دص  رفن ، هاجنپ  دیاش  مدوب - ! هدیدن  فاکتعا  الـصا  نم  دھـشم  رد  مق ؛ طقف  مھ  نآ  مق -  ماما  دجـسم 

مھ شیور  اما  دراد ، شزیر  اـم  بـالقنا  هک  مدرک  ضرع  تقو  کـی  نم  تسا . بـالقنا  یاـھشیور  وزج  ناوج ، همھ  بلغا  مھ  نآ  دـننک ، تکرـش  فاـکتعا  مسارم  رد  رفن  رازھ 

زا تبقارم  نیرمت  دیتسھ ، دجسم  رد  امـش  هک  یزور  هس  نیا  رد  هک  تسا  نیا  نم  یهیـصوت  زیزع ! نیفکتعم  ناتلاح  هب  اشوخ  سپ  دنراد . هبلغ  اھشزیر  رب  اھشیور  دراد ؛

اھزیچ نیا  یهمھ  رد  دیـشکیم ، هدنیآ  یارب  هک  هشقن  دینکیم ، هک  رکف  دیناوخیم ، هک  باتک  دینکیم ، هک  ترـشاعم  دیروخیم ، هک  اذغ  دینزیم ، هک  فرح  دـینکب ؛ دوخ 

دـشاب یـسرد  دناوتیم  زور  هس  نیا  رد  اھزیچ  نیا  نیرمت  دـیوشن . سفن  یاوھ  میلـست  دـیرادب ؛ مدـقم  ناتـسفن  یاوھ  رب  ار  یھلا  تساوخ  یھلا و  یاضر  دیـشاب  بقارم 

دای مھ  ام  هب  ناتدوخ  لمع  اب  دنتـسھ . فاکتعا  لاـح  رد  هک  ناـمزیزع  ناـناوج  لاـح  هب  مینکیم  هاـگن  هطبغ  اـب  میاهتـسشن و  اـجنیا  هک  اـھام  یارب  نازیزع و  نآ  دوخ  یارب 

. دیھدب

یگنھرف  / ١٠/١٣/١٣٨۴ بالقنا  یلاع  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

نآ دوشب  نوگانوگ  یحطس و  یاھ  تکرح تاناجیھ و  نیا  اب  هک  تسین  یزیچ  تسا ؛ نیمزرـس  نیا  مدرم  ینید  یاھرواب  قمع  هب  بالقنا ، یاھ  هشیر قمع و  مدقتعم  نم 

؛ تسین راکنا  لباق  نیا  میتسھ ؛ هنیمز  نیا  رد  یناگدبز  شیادیپ  و  بالقنا ، ی  هنیمز رد  رگوجتـسج  نموم ، دنم ، هقالع ناوج  ی  هقبط کی  شیور  دشر و  دھاش  ام  دـنکرب . ار 

یرامیب و رگا  دنوش . یم هدیشک  قمع  هب  جیردتب  دنوشن ، جالع  رگا  یحطس  ضراوع  نکیل  نام ، هعماج حطـس  رد  مھ  نام ، هیملع ی  هزوح رد  مھ  ناماھ ، هاگـشناد رد  مھ 

. درک دیابن  یدیدرت  چیھ  مھ  نیا  رد  دش ؛ دھاوخ  یھتنم  نادند  نآ  دوخ  علق  هب  جیردتب  مینکن ، جالع  تسھ  نادند  ی  هتسوپ رد  هک  ار  تفآ 

« يمالسا بالقنا  ياھشزير  اھشيور و   » 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 7هاگياپ  هحفص 2 
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ییوجشناد  / ٠٧/٢۵/١٣٨۵ فلتخم  یاھلکشت  ناگدنیامن  هنومن و  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

یاھنادیم رد  هکنیا  رب  هوالع  میا ؛ هتفر شیپ  تسا و  هدوب  رتشیب  نامشزیر  زا  ام  شیور  اعومجم  دراد ، یمالسا  ماظن  هک  یـشیور  شزیر و  نیا  رد  میا و  هتـشاد تفرـشیپ  ام 

لوا ام  دراد ؛ رارق  دوخ  یادـتبا  رد  راک  ناـنچمھ  یلو  میا . هتـشاد یداـیز  یاھتفرـشیپ  دـش -  ناـیب  دـینادیم و  دـیتفگ و  اھامـش  هک  هریغ  یملع و  یاھنادـیم  رگید -  نوگاـنوگ 

، یمالسا ماظن  ینعی  مینک ؛ لماک  یتفرعم  ینابم  نآ  ساسا  رب  دیاب  ار  ماظن  یانب  ایناث  مینک . لماک  شا  یتفرعم ینابم  ظاحل  زا  ار  ماظن  دیاب  الوا  میھار . یادتبا  ام  میھار ؛

مراکم ات  میراد . راک  یلیخ  ام  دوشب ، یمالـسا  روشک ، ات  دنتـسین . زیچ  کی  ناسکی و  همھ  اـھنیا  تسا ؛ رگیدـمھ  رب  بترتم  مادـک  رھ  یمالـسا ، روشک  یمالـسا و  تلود 

. میراد یا  ینالوط هار  دـنک ، ادـیپ  ققحت  تسھ -  ام  ناوج  لسن  رد  قح  هب  هک  یدـنلب  یاھوزرآ  دـیراد و  امـش  هک  یتاعقوت  نیمھ  یمالـسا -  هاگـشناد  یمالـسا و  قالخا 

دناوتب دـجنگب و  روشک  کـی  ییاـیفارغج  راـصح  بوچراـھچ  رد  هک  تسین  یرکف  رکف ، نیا  رگید ، فرط  زا  و  تسا . نیا  شیاـھ  هناـشن زا  یکی  میتـسھ ، راـک  لوا  میوگیم  هکنیا 

میا و هدید ام  ار  نیا  زا  یددعتم  دراوم  بالقنا ، لوا  زا  هتبلا  دنک . بسک  شدوخ  یارب  ار  اھتلم  یرکف  یفطاع و  ی  هبقع دنکب و  ادـیپ  راشتنا  دـیاب  یعیبط  روط  هب  نیا ، دـنامب ؛

. دشاب هتشاد  رارمتسا  رتشیب  هچ  رھ  هبقع ، نیا  هک  دراد  جایتحا  اھتنم  تسا ؛ نیمھ  مھ  زورما  تسا ؛ هدمآ  شیپ 

نایور  / ٢۵/٠۴/١٣٨۶ یهدکشھوژپ  زا  دیدزاب  رد  تانایب 

زونھ هچرگا  هدش ؛ عورش  ام  روشک  رد  هناتخبشوخ  هک  یعیسو  میظع و  یملع  تکرح  زا  یـسانشردق  یارب  تسا  نیدامن  تکرح  کی  عقاو  رد  زکرم  نیا  هب  نم  ندمآ  زورما 

دولوم یھاگـشناد  داھج  نوچ  مدرک ، باختنا  ار  یھاگـشناد  داھج  اما  و  یھاگـشناد )...(  داھج  رطاخهب  ایناث  نایور ، رطاخهب  الوا  میدرک ، باختنا  ار  اجنیا  تسا . هار  زاغآ  رد 

نا نوبحی  لاجر  هیف  هیف ، موقت  نع  قحا  موی  لوا  نم  یوقتلا  یلع  سسا  دجسمل  : » دیامرفیم دجـسم  ود  یهسیاقم  رد  میرک  نآرق  رد  هک  روطنیمھ  تسا . بالقنا  کرابم 

روجرھ نامز ، زا  یهھرب  رھ  رد  لوا  زا  داھج  هک  تسین  نیا  شیانعم  نیا  تسا . بالقنا  دوخ  یلصا  یاھشیور  دودعم  وزج  تسا ؛ روجنیمھ  یھاگـشناد  داھج  ( ١ « ) اورھطتی

طلغ یھاگ  مینکیم ، لـمع  تسرد  یھاـگ  مینکیم ، رکف  طـلغ  یھاـگ  مینکیم ، رکف  تسرد  یھاـگ  اـھمدآ  اـم  هن ، تسا ؛ تسرد  هدرک ، راـک  روجرھ  هدرک ، رکف  روجرھ  هدوب ،

. مینکیم لمع 

١٣٨٧/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدزون  مسارم  رد  تانایب 

یضعب مدق . تابث  هب  نامیا ، هب  مزع ، هب  دراد  جایتحا  هک  تسا  یھار  بالقنا ، هار  دننادب  دمآ ، دنھاوخ  هدنیآ  رد  هک  یئاھناوج  ام و  رـصاعم  لسن  یاھناوج  ام ، زورما  یاھناوج 

بالقنا هار  زا  هک  یناـسک  نآ  (. ١ «) هسفن یلع  ثکنی  امناف  ثکن  نمف  « ؛ دننکیم لمع  ناشدوخ  ررـض  هب  اھنیا  هتبلا  دندرگیمرب ؛ هار  نیب  رد  یـضعب  دـنراد ، ار  مدـق  تابث  نیا 

؛ دوشیم مامت  ناشتقاط  بورغ  هب  تعاس  ود  بورغ ، هب  تعاس  کی  اما  دننکیم ، ظفح  ار  هزور  زور ، رخاوا  ات  دناهتفرگ و  هزور  ناتـسبات  رد  هک  دنتـسھ  یناسک  لثم  دندرگرب ،

رگا بالقنا  هار  رد  تسا . هزور  لاطبا  دـشاب ، زور  تاعاس  زا  یناـمز  رھ  رد  هزور  ندرک  لـطاب  تسا . هتفرگن  هزور  زور ، لوا  زا  هک  تسا  یـسک  ناـمھ  لـثم  نیا  دـننکیم . راـطفا 

. تسا بالقنا  هب  یئافویب  نیا  دوشیم . عطق  بالقنا  اب  شاهطبار  ناسنا  تشادن ، دوجو  تکرح  یگتسویپ  رگا  تشادن ، دوجو  مدق  تابث 

رما  / ٠۵/١٣٨٨/٠۵ یلو  تظافح  هاپس  یربھر و  رتفد  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

سیئر تقو  نآ  ریزو -  تسخن  روھمج ، سیئر  روشک ؛ نیلوئـسم  مدوب ، مھ  هدـنب  میدوب ؛ عمج  همھ  کرتـشم ، داتـس  گـنج  قاـتا  یوت  دوـب ، گـنج  مراـھچ  موـس  یاـھزور 

. میدرکیم تروشم  میدرکیم ، ثحب  میتشاد  میدوب ، عمج  اجنآ  همھ  هریغ ، سلجم و  ناگدـنیامن  زا  یرفن  دـنچ  دوب -  یئاجر  موحرم  مھ  ریزو  تسخن  دوب ، ردـص  ینب روھمج 

موحرم اھنآ . شیپ  متفر  مدـش  اپ  نم  دـنراد . امـش  اب  یـصوصخ  راک  کی  رگید ، قاتا  یوت  ناتـسود  نیا  تفگ : نم ، رانک  دـمآ  اھ  یماـظن زا  یکی  دـعب  دـندوب . مھ  اـھ  یماـظن

نیا دندروآ . رد  یذغاک  کی  اقآ - ! دینیبب  دنتفگ : تسیچ ؟ ناتراک  میتفگ : میتسشن ، دندوب . مھ  رگید  رفن  هس  ود  تسا -  مدای  هک  یئاھنیا  دوب -  یحالف  موحرم  دوب ، یروکف 

، یچ یچ ، یس ١٣٠ ، منادیمن  فا ۴ ، ، ۵ فا   الثم  تساھنیا ؛ ام  یاھامیپاوھ  دوب -  ام  زیزع  ناردارب  نآ  طخ  هک  ما  هتـشاد هگن  اھتـشاددای  یوت  مراد  نالا  انیع  نم  ار  ذـغاک 

زور نالف  ات  هک  میراد  راک  هب  ی  هدامآ ات  هد  ام  الثم  امیپاوھ ، عون  نیا  زا  دـندوب  هتـشون  دـعب  دـندوب . هتـشون  عون  هد  تشھ  تفھ  یگنج ؛ یربارت و  یماظن  یاـھامیپاوھ  عاونا 

نیا اـم  دـنتفگیم  دوشب -  ضوع  دـیاب  زاورپ  راـب  ود  اـی  زاورپ  راـب  رھ  رد  هک  تسھ  یئاـھ  هعطق اـھامیپاوھ  رد  دـنراد -  ضیوعتدوز  یاـھ  هعطق اـھنیا  دوشیم . ماـمت  شا  یگداـمآ

، زور هدزناپ  هدراھچ  ات  دوشیم ؛ مامت  رگید  عون  نیا  زور  هدزاود  ات  میرادن . هناک  رگید  دریذپیم ؛ نایاپ  امیپاوھ  عون  نیا  زور  هد  ای  زور  جنپ  فرظ  ات  الثم  نیاربانب  میرادن . ار  اھ  هعطق

زاورپ ناکما  اھنیا  یارب  هک  دنتفگ  زور  کی  یس و  ای  زور  یس  دودح  هک  تسھ  مھ  الاح  هک  یئاھ  یس ١٣٠  نیمھ  دوب . یس ١٣٠  شنیرتشیب  دوشیم . مامت  رگید  عون  نیا 

دھاوخن رگید  یربارت -  ینابیتشپ و  یماظن  هچ  یگنج ، یماظن  هچ  یماظن -  یئاوھ  ی  هدنرپ ی  هلیسو اقلطم  زور ، کی  یس و  زا  دعب  یمالسا  یروھمج  ینعی  دراد . دوجو 

اعقاو بجع ، میتفگ  دش ! یلاخ  اتقیقح  یردق  کی  ملد  یوت  ناھنپ ، هچ  امـش  زا  مھ  نم  دیئوگب . ماما  هب  دیورب  امـش  تسا ؛ نیا  ام  گنج  عضو  اقآ ! دنتفگ : صالخ ! تشاد ؛

تـشپ روط  نیمھ  دوب . دایز  راک  مجح  اما  دنتـشادن ، ار  ام  یاھنابلخ  ی  هضرع شیاھنابلخ  الاح  دیآ . یم ابترم  یـسور  یاھامیپاوھ  اب  دراد  وا  مینک ! راک  هچ  دشابن ، امیپاوھ 

. دنتشاد گیم  نوگانوگ  یاھسالک  عاونا  دندمآ ؛ یم مھ  رس 

یروجنیا اھنیا  تساھنیا . تسد  نامیماظن  رادـن  راد و  ام  دنتـسھ و  ام  ناھدـنامرف  نایاقآ  نیا  اقآ ! متفگ : ناراـمج ؛ ماـما ، تمدـخ  مدرب  متفرگ ، ار  ذـغاک  بوخ . یلیخ  متفگ 

یس ات  تسا ، یربارت  تسا و  یس ١٣٠  یامیپاوھ  هک  نامیامیپاوھ  نیرخآ  دراد و  ماود  رگید  زور  هدزناش  هدزناپ  الثم  رثکادح  ات  نامیگنج  یاھامیپاوھ  ام  دنیوگیم  دنیوگیم ؛

مدای ناشیا  ترابع  نیع  منکیم ، نومـضم  هب  لقن  الاح  دنتفگ -  دندرک ، یھاگن  ماما  میرادن . امیپاوھ  اقلطم  ام  رگید  شدعب ، درادـن . ماود  رتشیب  رگید  زور  هس  یـس و  زور و 

اقطنم دوشیمن . روط  چیھ  دنکیم ، تسرد  دناسریم ، ادخ  دنگنجب ، دنورب  دـیئوگب  امـش  تسیچ ! اھفرح  نیا  مشاب -  هتـشون  ار  ناشیا  تارابع  نیع  یئاج  الامتحا  تسین ؛

هک متـسنادیم  متـشاد ، داقتعا  وا  زا  ادـخ  تیامح  وا و  لد  یئانـشور  ماما و  تیناقح  هب  اـما  دوبن ؛ اـمیپاوھ  صـصختم  هک  ماـما  نوچ  دوبن ؛ هدـننک  عناـق  نم  یارب  ماـما  فرح 

مدای شیادرف ، ای  زور  نامھ  الاح  اھنیا -  هب  مدمآ  دش ، صرق  ملد  اذل  متشاد . هدیقع  ار  نیا  تشاذگ . دھاوخن  او  ار  وا  هتخیگنارب و  گرزب  راک  کی  یارب  ار  درم  نیا  لاعتم  یادخ 

. دینک مادقا  دینک و  تسرد  دینک ، ریمعت  دیناوتیم  یچرھ  ار  اھنیمھ  دیورب  هک  دندومرف  ماما  متفگ  تسین - 

زا لاس  هن  تسیب و  دـنکیم ! راک  ام  یئاوھ  ورین  وت  دراد  زونھ  دـتفیب ، راـک  زا  یلکب  زور  شـش  جـنپ  زا  دـعب  دوب  رارق  هک  یئاـھنیا  فا ١۴ و  فا ۴ و  فا ۵ و  یاھامیپاوھ  ناـمھ 

رد مھ  فرط  نیا  زا  اما  دندش ، جراخ  هدر  زا  ناشیضعب  دندروخ ، ریت  دندش ، طقاس  دندید ، بیـسآ  گنج  یوت  اھنآ  زا  یدادعت  هتبلا  دننکیم ! راک  دنراد  زونھ  درذگیم ، لاس ۵٩ 

هب میرحت ، مغر  یلع ار  تاعطق  زا  یضعب  دننک و  رپ  ار  اھالخ  دننک ، تسرد  تاعطق  دنتسناوت  طبر  یذ یاھ  هاگتسد رد  ام  نیسدنھم  تشاد ؛ دوجو  یشیور  شزیر ، نیا  لابق 

. دـنزاسب ناشدوخ  یگنج  یامیپاوھ  عون  ود  دـنریگب و  دای  اھنآ  زا  اھنیا ، رب  هوالع  دـنراد . هگن  اپرـس  ار  اھامیپاوھ  دـننک و  دراو  یئاھ  هار زا  اـھ ، هدـننک میرحت   نآ  مشچ  یروک 

تسا سدنھم  دندرک . هدافتسا  اھنآ  زا  هرخالاب  اما  تسین ، ام  دوخ  یلبق  یاھامیپاوھ  نآ  نیع  هتبلا  یگنج -  یامیپاوھ  عون  ود  ام ، یئاوھ  یورین  رد  هک  دینادیم  امش  نالا 

. تسا هدـش  هتخاس  یماظن ، مجاھت  یارب  ی  هنیباـک کـی  شزومآ و  یارب  ی  هنیباـک ود  یاـمیپاوھ  دـنکیم -  یحارط  شدوخ  دزودـنا ، یم هبرجت  یراـک ، هب  دـنکیم  هاـگن  رگید ،

. تسھ ام  یاھ  هاگتسد یوت  میراد و  زونھ  میتشاد ، هک  مھ  یئاھنامھ  هکنیا  رب  هوالع 

امتح دیدرت ، یب نامگ ، یب ( ٢ (؛» هرصنی نم  نرـصنیل هللا  و  : » دیامرفیم هبناجدنچ  ناوارف و  دیکات  اب  لاعتم  یادخ  یتقو  تسادخ . ی  هدعو قدص  نیا ، تسادخ ؛ هب  لکوت  نیا ،

ادخ نید  زا  میراد  هک  مینادیم  مھ  امـش  نم و  دیوگیم -  ار  نیا  ادخ  یتقو  دننک -  یرای  ار  وا  نید  ینعی  ار ، وا  هک  ار  یناسک  دنکیم  یرای  دنکیم ، ترـصن  لاعتم  یادـخ  انیقی  و 

. درک دھاوخ  ترصن  ادخ  هک  دیشاب  عمجرطاخ  نیاربانب ، مینکیم . ادخ  نید  یرای  مینکیم ، تیامح 

« يمالسا بالقنا  ياھشزير  اھشيور و   » 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 7هاگياپ  هحفص 3 
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ار تشرد  یاھمقر  نآ  الاح  اما  راب ، اھرازھ  تفگ ؛ دوشب  دـیاش  اھفرح  نیا  زا  شیب  مینک ، باسح  میھاوخب  ار  شیاھزیر  رگا  الاح  راب -  اھ  هد مھ  یلیمحت  گنج  زاـغآ  زا  دـعب 

وا رازھ . هاجنپ  میتشاد ؛ قارع  شیپ  ریسا  رازھ  هاجنپ  دودح  ام  دوب . ارسا  ندمآ  نیمھ  شا  یکی میدید . ار  یھلا  کمک  میدید ؛ ار  یھلا  ترـصن  ام  دنک -  باسح  دھاوخب  مدآ 

ام هک  یئاھریسا  دندوب ، یماظن  همھ  تشاد ، ام  شیپ  وا  هک  یئاھریـسا  هک  دوب  نیا  شقرف  اھتنم  تشاد . ام  تسد  ریـسا  اھدودح ، نیمھ  رد  نیا ، زا  رتمک  هدرخ  کی  مھ 

نتفرگ سپ  هک  دیـسر  مرظن  هب  دش ، مامت  گنج  هک  یتقو  نم  دندوب . هدرب  دـندوب ، هدرک  عمج  ار  مدرم  اھنابایب  نیمھ  یوت  دـندوب . یماظنریغ  ناش  یلیخ میتشاد ، وا  شیپ 

زا دـعب  نپاژ ، گنج  للملا ، نیب گنج  رد  رگید . میدوب  هدـید  فورعم  یاھگنج  رد  ار  ارـسا  لدابت  نوچ  لاس ! یـس  دـشکیم ؛ لوط  لاس  یـس  ـالامتحا  مادـص ، زا  اھریـسا  نیا 

یا هجیتن کی  هب  هرخالاب  ات  زیخرب ؛ نیـشنب  هنوچ ، کچ  میرادن ؛ تفگیم  وا  میراد ؛ امـش  شیپ  ریـسا  ات  دنچ  ام  هک  دوب  یعدـم  فرط  کی  زونھ  لاس ، یـس  تسیب  تشذـگ 

یروجنیا مادص  یناکچ . هرطق  مھ  نآ  دنا ؛ یقاب زونھ  ریسا  دادعت  نالف  هلب ، هک  مینک  تباث  ات  دوشب ، تساخرب  تسشن و  دوشب ، هتشاذگ  سنارفنک  ات  دص  دیاب  دندیسریم .

یلیخ شتعیبط  مادـص  دوب ؛ یمدآ  روجنیا  دـھدب ؛ ناشن  شدوخ  زا  یا  یئامن تردـق امتح  دـنک ، تردـق  ساـسحا  تقو  رھ  یذوم ، ثیبخ ، قالخادـب ، قلقدـب ، مدآ  رگید ؛ دوب 

هک یتقو  نآ  چـیھ . درک ؛ هلدابم  چـیھ  دوشیمن  الـصا  اھنآ  اب  هک  دـنوشیم  خـفتنم  ناـنچنآ  دـننکب ، تردـق  ساـسحا  اـجرھ  یند  تسپ و  یاـھمدآ  دوب . یا  یند تسپ  تعیبط 

هب اھ  یئاکیرمآ هکنیا  زا  لبق  درکیم . سامتلا  اھ  یئاکیرمآ هب  مادص  رگید ؛ دیدید  دنوشیم ! رتراسکاخ  هچروم  زا  دنریگیم ، رارق  یرتیوق  کی  لباقم  رد  دننکیم ، فعـض  ساسحا 

هک رگید  دـماین  شـسناش  اـھتنم  میوـشب . دـحتم  یمالـسا  یروـھمج  هیلع  ناـم  همھ دـیزاسب ، اـم  اـب  دـیئایب  هـک  درکیم  ساـمتلا  ریخا -  ی  هـعفد نـیا  دـننک -  هـلمح  قارع 

. دننک لوبق  وا  زا  اھ  یئاکیرمآ

سدقم  / ٢۴/١٣٨٨/٠۶ عافد  رنھ  هصرع  نالاعف  رادید  رد  تانایب 

. تسین روجنیا  دریگیمن ؛ رارق  لمع  دروم  هجوت و  دروم  یئاج  دشخب و  یمن یریثات  نیا  میھدیم ، داھنـشیپ  مینکیم ، داقتنا  مینکیم ، نایب  میئوگیم ، هچنآ  هک  درک  روصت  دیابن 

، میتشاد تفر  بقع ام  میئوگب  ام  هک  ینیا  منیب . یم ار  هنحـص  مراد  مھ  هدـنب  میتشاد ؛ تفرـشیپ  سدـقم  عافد  رنھ  مھ  سدـقم ، عافد  تایبدا  ی  هنیمز رد  ام  مھ  ـالاح  اـت 

رتمک اـم  راـظتنا  زا  هدوب ، هک  هچنآ  تسا  نکمم  میتشاد ؛ لـماکت  میتشاد ، تفرـشیپ  اـم  مرادـن ؛ لوبق  نم  ار  اـھنیا  هن ، هدوب ، شیور  زا  رتشیب  نامـشزیر  میتـشاد ، درگ  بقع

یبوخ زیچ  یلیخ  نیا  میـشابن ، عناق  اـھتیعقاو  هب  میـشابن و  یـضار  تیعقاو  زا  هداـتفا ، قاـفتا  هک  هچنآ  زا  میـشاب  هتـشاد  یرتشیب  راـظتنا  اـم  هکنیا  تسا . بوخ  نیا  هدوب ؛

ماجنا راک  میتفر ، ولج  میتفر ، شیپ  تسرد  ریخن ، تسین . تسرد  نیا  میتفرن ، ولج  میدز و  اپ  اھلاس ، نیا  لوط  رد  هدـش  هک  شـالت  همھ  نیا  مینک  روصت  هکنیا  نکیل  تسا ،

. تسھ دایز  فرح  هراب  نیا  رد  مینک ؛ ثحب  دایز  شا  هرابرد هک  تسین  یمھم  ی  هلوقم نیا  الاح  بوخ ، تسا . روج  نیمھ  فلتخم  یاھشخب  رد  هتفرگ ؛

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

. دناهدرک تفایرد  ار  اھـشزرا  نیا  دـینیبیم  دـینکیم ، هاگن  ار  اھناوج  امـش  زورما  دوب . موس  مود و  لسن  هب  بالقنا  یاھـشزرا  لاقتنا  تدـم ، نیا  رد  ام  توق  طاقن  زا  رگید  یکی 

هب لاسما  لـئاوا  هک  داژنیئاـضر ، دیھـش  یلبق ، ناوج  دیھـش  نآ  اـی  دـنازوس -  ار  اـم  لد  شتداھـش  هک  یدیھـش  نشور -  یدـمحا  یفطـصم  اـم ، ریخا  زیزع  دیھـش  نیمھ 

، تعاجش اب  روجنیا  اما  دندرکن ، کرد  ار  بالقنا  نارود  دندرکن ، کرد  ار  گنج  دندرکن ، کرد  ار  ماما  دندوب ؛ هلاس  هس  ود  یس و  دنمشناد ، ناوج ، ات  ود  اھنیا  دیسر ، تداھش 

شزرا نیا  تسا ، مھم  یلیخ  نیا  دنوریم ؛ اما  دندیدھت ، دروم  هک  مھ  دنمھفیم  دننادیم و  دننکیم ؛ یط  ار  یلاع  تاماقم  دـننکیم ، تالیـصحت  دـنناوخیم ، سرد  تماھـش  اب 

تداھـش زا  دـعب  هک  اھناوج  نیا  میظع  تکرح  نیمھ  دـنبالقنا . موس  لسن  اھنیا  لاثما  داژنیئاـضر و  نشور و  یدـمحا  موس . لـسن  رد  تسا  بـالقنا  یاھـشزرا  نیا  تسا ؛

هب اھـشزرا  نیا  هک  تسا  نیمھ  ام  تبثم  توق و  طاقن  زا  یکی  تفرگ . مکتسد  دیابن  ار  اھنیا  تسا ؛ مھم  یلیخ  مینک ، راک  میئایب  میرـضاح  ام  دندرک  مالعا  نشور  یدـمحا 

یاھورین تسا . هدوب  ام  یاھشزیر  زا  رتشیب  ام  یاھشیور  اما  میاهتشاد ، بالقنا  زا  نامیشپ  بالقنا و  زا  راکهبوت  میاهتشاد ، شزیر  هتبلا  دش . لقتنم  موس  مود و  یاھلسن 

. دندرک ادیپ  شیور  دندمآ و  الاب  توارطاب  ناوج و  یاھورین  اما  دندرک ، ادیپ  شزیر  هدوسرف 

یلامش  / ١٣٩١/٠٧/٢٢ ناسارخ  ناتسا  نارگراثیا  ادھش و  یاھهداوناخ  رادید  رد  تانایب 

بونج و یاھهھبج  رد  سدـقم ، عافد  سدـقم و  داھج  نارود  رد  هک  یناسک  نآ  : » دـنتفگ دـندرک . نایب  اجنیا  رد  ام  نازیزع  هک  هچنآ  رب  منک  هفاضا  مھ  ار  رگید  یهتکن  کـی  نم 

توافتیب اھیـضعب  دـنوشیم ، نامیـشپ  ناشهتـشذگ  زا  اھیـضعب  دـنوشیم : میـسقت  هتـسد  هس  هب  دـنتفرگ ، تسد  فک  ار  دوخ  ناج  دـندش و  اھنادـیم  دراو  دـنتفر  برغ 

هب دـھاش  دـننامیم ، دـنبیاپ  هک  یئاـھنآ  مرادـن . لوـبق  نم  ار  ریخا  یهلمج  نیا  دـننک .» قد  هصغ  زا  دـیاب  دـننامیم ، دـنبیاپ  هـک  یئاـھنآ  دـننامیم . دـنبیاپ  اھیـضعب  دـننامیم ،

اب دروخب . ناـکت  خـماش  مظعم و  یاـنب  نیا  میظع ، تکرح  نیا  یناـسک ، ندـنادرگ  یور  اـب  هک  تسین  روجنیا  دوـب . دـنھاوخ  تخرد  نیا  ندـشروانت  لاـھن و  نیا  نتـسشنرمث 

رد لاعتم  یادخ  ار  نیا  هنوبحی ؛» مھبحی و  موقب  یتای هللا  فوسف  هنید  نع  مکنم  دتری  نم  « ؛ دنامیمن زاب  هار  زا  هلفاق  نیا  زگرھ  میظع ، یهلفاق  نیا  زا  یاهدـع  کی  نتـشگرب 

ار تقیقح  نیمھ  عقاو  رد  نآرق  دـندرک ؛ ادـف  ار  ناشدوخ  ناج  دـندیگنج و  دـندرک و  داھج  ربمغیپ  باکر  رد  هک  یناسک  نآ  هب  مالـسا ، ردـص  ناناملـسم  هب  تسا  هدومرف  نآرق 

. دنکیم نایب  اھنآ  یارب 

اھنیا زا  نآرق  دننکیم . طوقـس  اذل  دـنھد ؛ همادا  ار  تکرح  دـنراد و  هگن  عفترم  یهبل  نآ  رب  ار  ناشدوخ  دـنناوتیمن  دـنزغلیم ، دـنزرلیم ، اھلد  زا  یـضعب  تشاد . هگن  دـیاب  ار  اھلد 

زا هک  تسا  نیا  شیانعم  تسین ؛ نید  هب  ندرک  تشپ  تسین ؛ نید  زا  نتـشگرب  یانعم  هب  اج  همھ  قلطم  روط  هب  دادترا ، هنید .» نع  مکنم  دتری  نم  : » هب تسا  هدرک  ریبعت 

همادا دـندرکیم ، تکرح  ربـمغیپ  راـنک  رد  هک  ار  یھار  دـندوب ؛ مھ  مالـسا  ردـص  رد  دـناهدوب ، مھ  اـم  بـالقنا  رد  یاهدـع  کـی  هلب ، ددرگیمرب . تفریم ، هتـشذگ  رد  هک  یھار  نآ 

هب یئاھـشیور  هنوبحی ؛» مھبحی و  موقب  یتای هللا  فوسف  : » دنکیم تکرح  هلفاق  دتـسیایم ؟ دوخ  یاج  رد  هلفاق  ایآ  دنامیم ؟ فقوتم  هار  ایآ  دنام ؟ فقوتم  هار  ایآ  اما  دـندادن ؛

زورما اما  دیدوبن ؛ گنج  یاھهصرع  رد  هک  امش  دیدیدن ، ار  ماما  هک  امش  دیدیدن ، ار  گنج  نارود  هک  امش  دیتسھ . اھناوج  امش  دوخ  اھشیور ، نیا  زا  یکی  دمآ . دھاوخ  دوجو 

. تسا زیربل  تزع ، ساسحا  راختفا و  تابث و  یگداتسیا و  یهیحور  زا  ام  یبالقنا  یمالسا و  روشک  رساترس 

اب یهلباقم  رد  امش  یگداتسیا  مھ  زورما  دینکیم . ینکشطخ  اھامش  مھ  زورما  دندرکیم ؛ ینکشطخ  هھبج  رد  یلامـش -  ناسارخ  امـش -  یهقطنم  یاھنادرگ  یزور  کی 

یرادـیب رد  هقطنم ، رد  هک  یئاـھبالقنا  دـنکیم . ینکـشطخ  دراد  ناریا  تلم  زورما  تسا . ینکـشطخ  ملاـع ، رگهطلـس  یاھتردـق  یبلطزواـجت  یبلطنوزفا و  یھاوخهداـیز و 

بالقنا یمالسا و  ماظن  یمالـسا و  یروھمج  اب  دینک  هسیاقم  ار  اھنیا  مینادیم -  ار  اھنآ  ردق  میراذگیم و  مارتحا  اھبالقنا  نیا  یهمھ  هب  ام  هتبلا  هک  دندش -  زوریپ  یمالـسا 

. تسا ینکشطخ  اھنیا  دوشیم ؟ ادیپ  اجک  رگید  ناریا ، تلم  رد  سفنهبدامتعا  نیا  رادتقا ، نیا  یگداتسیا ، نیا  دینیبب  یمالسا ؛

تداع ناشنارادهیامرس ؛ عفن  هب  ناشدوخ ، ریقح  عفانم  عفن  هب  دننزب ، فرح  ایند  مدرم  یهمھ  فرط  زا  هک  دناهداد  تداع  ار  ناشدوخ  ایند  یاھرگهطلـس  ملاع و  نادنمتردق 

یدایرف کی  یھاگ  دـننکیم ، یاهلان  کی  یھاـگ  اـھتلم  ناـشدوخ . یهناربکتـسم  هناـھاوخنوزف و  یاھهتـساوخ  عفن  هب  دـننک ، تلاـخد  اـھروشک  روما  یهمھ  رد  هک  دـناهدرک 

لباـقم رد  هک  دـھد  ناـشن  ماکحتـسا  اـب  لالدتـسا و  اـب  قـطنم ، اـب  هک  تسا  تلم  مادـک  دـنک ؟ یگداتـسیا  دـناوتیم  یـسک  هچ  اھدـنمتردق ، بـیھن  لـباقم  رد  اـما  دـننزیم ؛

میرادن یفرح  دننزب -  ولج  ام  زا  اھنآ  دنک  ادخ  تسا . ناریا  تلم  زا  رتورف  یاھهبتر  دننکیم ، یراک  رھ  مھ  نارگید  ناریا ؟ تلم  زج  تسا ؟ هداتسیا  رابکتـسا  یاھیھاوخهدایز 

نکـشطخ ناریا  تلم  تسا ، ولج  ناریا  تلم  زورما  تسین ؛ نیا  هیـضق  تیعقاو  اـما  دـنورب ؛ رتولج  مھ  اـم  زا  دـنیایب ، شیپ  رگید  یاـھتلم  ناملـسم و  یاـھتلم  هک  رتـھب  هچ  - 

. تسا

ماـظن رد  هک  دـننک  هیکت  روآتفگـش  یهدـیدپ  نیا  یور  رب  لـمات ، لـھا  رکف و  لـھا  تسا . تراـشب  نیا  تسا ، هدژم  نـیا  دنتـسھ ؛ زورما  اـما  دـندوبن ، زور  نآ  هـک  اـم  یاـھناوج 

زا ام ، یاھناوج  نیب  خـسار ، مزع  نیا  یھاگآ ، نیا  یگداتـسیا ، نیا  هزیگنا ، نیا  زورما  هدـش ، هدـید  رانک  هشوگ و  زا  هک  یئاھیباتجـک  یهمھ  دوجو  اـب  یمالـسا ، یروھمج 

. تسین رتمک  دشابن ، رتشیب  رگا  سدقم  عافد  نارود 

ساـسحا هک  دنتـسھ  یناـسک  دـندرگیمرب ، هار  زا  هک  دنتـسھ  یناـسک  دراد ؛ دوـجو  یئاھـشزیر  هلب ، تسا ؟ رتـشیب  اھـشزیر  زا  تلم  کـی  رد  اھـشیور  هـک  دوـشیم  روـطچ 

« يمالسا بالقنا  ياھشزير  اھشيور و   » 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 7هاگياپ  هحفص 4 
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، لباقم رد  اما  دنوریم ؛ رد  هار  زا  ناراکلغد  بیرف  نانمـشد و  دنخبل  هب  هک  دنتـسھ  یناسک  دننکیم ، کش  ناشدوخ  یهتـشذگ  هب  هک  دنتـسھ  یناسک  دننکیم ، یگتـسخ 

؛ دنراد روضح  ام  یهعماج  رد  تشادن -  دوجو  دوبن و  حرطم  زور  نآ  هک  یسایس -  نوگانوگ  لئاسم  زا  یرایسب  رب  طلـسم  هنامز و  قیاقح  اب  انـشآ  هاگآ  عاجـش  نانز  نادرم و 

. دناهتـشگرب نید  زا  اھناوج  هک  دننکیم  لایخ  دننکیم ؛ طلغ  یاھتواضق  دننکیم ، هاگن  رھاوظ  زا  یـضعب  هب  یاهدع  کی  تسا . یروجنیا  ام  عضو  زورما  دندیدج . یاھـشیور  اھنیا 

زا نیا  و  تسا ؛ روشک  نیا  ناوج  تیرثکا  هب  طوبرم  نیا  و  تسا ؛ خـسار  اھنآ  لد  رد  نآ  هب  ناـمیا  هک  دنتـسھ  یزیچ  نآ  هب  دـنمهقالع  دـنھار ، نیا  هب  دـنمهقالع  اـھناوج  ریخن ؛

. تسامش یاھناوج  امش و  نازیزع  یراکادف  تکرب  هب  نیا  و  تسادھش ؛ نوخ  تکرب 

یلامش  / ١٣٩١/٠٧/٢٢ ناسارخ  ناتسا  نارگراثیا  ادھش و  یاھهداوناخ  رادید  رد  تانایب 

برغ بونج و  یاھهھبج  رد  سدقم ، عافد  سدـقم و  داھج  نارود  رد  هک  یناسک  نآ  : » دـنتفگ دـندرک . نایب  اجنیا  رد  ام  نازیزع  هک  هچنآ  رب  منک  هفاضا  مھ  ار  رگید  یهتکن  کی 

، دننامیم توافتیب  اھیضعب  دنوشیم ، نامیـشپ  ناشهتـشذگ  زا  اھیـضعب  دنوشیم : میـسقت  هتـسد  هس  هب  دنتفرگ ، تسد  فک  ار  دوخ  ناج  دندش و  اھنادیم  دراو  دنتفر 

نیا نتـسشنرمث  هب  دھاش  دننامیم ، دنبیاپ  هک  یئاھنآ  مرادن . لوبق  نم  ار  ریخا  یهلمج  نیا  دننک .» قد  هصغ  زا  دیاب  دننامیم ، دنبیاپ  هک  یئاھنآ  دننامیم . دـنبیاپ  اھیـضعب 

زا یاهدع  کی  نتـشگرب  اب  دروخب . ناکت  خماش  مظعم و  یانب  نیا  میظع ، تکرح  نیا  یناسک ، ندنادرگ  یور  اب  هک  تسین  روجنیا  دوب . دنھاوخ  تخرد  نیا  ندشروانت  لاھن و 

تـسا هدومرف  نآرق  رد  لاعتم  یادخ  ار  نیا  ( ١ (؛» هنوبحی مھبحی و  موقب  یتای هللا  فوسف  هنید  نع  مکنم  دـتری  نم  « ؛ دـنامیمن زاب  هار  زا  هلفاق  نیا  زگرھ  میظع ، یهلفاـق  نیا 

. دنکیم نایب  اھنآ  یارب  ار  تقیقح  نیمھ  عقاو  رد  نآرق  دندرک ؛ ادف  ار  ناشدوخ  ناج  دندیگنج و  دندرک و  داھج  ربمغیپ  باکر  رد  هک  یناسک  نآ  هب  مالسا ، ردص  ناناملسم  هب 

اھنیا زا  نآرق  دننکیم . طوقـس  اذل  دـنھد ؛ همادا  ار  تکرح  دـنراد و  هگن  عفترم  یهبل  نآ  رب  ار  ناشدوخ  دـنناوتیمن  دـنزغلیم ، دـنزرلیم ، اھلد  زا  یـضعب  تشاد . هگن  دـیاب  ار  اھلد 

زا هک  تسا  نیا  شیانعم  تسین ؛ نید  هب  ندرک  تشپ  تسین ؛ نید  زا  نتـشگرب  یانعم  هب  اج  همھ  قلطم  روط  هب  دادترا ، هنید .» نع  مکنم  دتری  نم  : » هب تسا  هدرک  ریبعت 

همادا دـندرکیم ، تکرح  ربـمغیپ  راـنک  رد  هک  ار  یھار  دـندوب ؛ مھ  مالـسا  ردـص  رد  دـناهدوب ، مھ  اـم  بـالقنا  رد  یاهدـع  کـی  هلب ، ددرگیمرب . تفریم ، هتـشذگ  رد  هک  یھار  نآ 

هب یئاھـشیور  هنوبحی ؛» مھبحی و  موقب  یتای هللا  فوسف  : » دنکیم تکرح  هلفاق  دتـسیایم ؟ دوخ  یاج  رد  هلفاق  ایآ  دنامیم ؟ فقوتم  هار  ایآ  دنام ؟ فقوتم  هار  ایآ  اما  دـندادن ؛

زورما اما  دیدوبن ؛ گنج  یاھهصرع  رد  هک  امش  دیدیدن ، ار  ماما  هک  امش  دیدیدن ، ار  گنج  نارود  هک  امش  دیتسھ . اھناوج  امش  دوخ  اھشیور ، نیا  زا  یکی  دمآ . دھاوخ  دوجو 

. تسا زیربل  تزع ، ساسحا  راختفا و  تابث و  یگداتسیا و  یهیحور  زا  ام  یبالقنا  یمالسا و  روشک  رساترس 

یمالسا  / ٢۶/١٣٩٢/٠۶ بالقنا  نارادساپ  هاپس  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

رگا دیسر ؛ دھاوخ  رتدوز  هدنیآ  مینک ، تکرح  بوخ  رگا  تسا : امـش  نم و  تسد  دشاب ، رید  ای  دشاب  دوز  هدنیآ  نیا  هکنیا  هتبلا  میراد ؛ ینـشور  یهدنیآ  هک  میرادن  یدیدرت  ام 

شزیر هچ  شزیر -  نامدوخ  نورد  رد  ار ، ام  دـنک  طقاس  دـنک ، رپ  یردـق  کـی  ار  اـم  مشچ  رھاوظ ، نیا  هب  نداد  لد  یتسرپاـیند و  یھاوخدوخ و  یھاـتوک و  یلبنت و  هچناـنچ 

تسا اھیراکادف  اھتدھاجم و  تکرب  هب  نیا  دمآ و  دھاوخ  تسد  هب  دیدرت  نودب  اما  دمآ ؛ دھاوخ  تسد  هب  رترید  هتبلا  مینکب ، ادیپ  یعامتجا -  شزیر  هچ  نورد ، رد  یـصخش 

. دوب دھاوخ  روجنیمھ  هللااشنا  مھ  هدنیآ  رد  دیدرک ، یناشخرد  تکرح  دیدوب ، بوخ  دیدوب ، لاعف  اھامش  مھ  یراکادف  نادیم  رد  هللادمحب  هک 

مالسلاهیلع  / ١٣٩٣/٠٢/٣١ نیسح  ماما  یرادساپ  تیبرت  ىرسفا و  هاگشناد  رد  تانایب 

نیون ىاھشیور  ملاع ، رد  ىتضھن  تکرح و  رھ  ىبالقنا و  رھ  رگا  تسا . لئاسم  نیرتمھم  نیرتىساسا و  زا  ىکی  ىمالسا ، ىروھمج  ماظن  رد  ونهبونىاھـشیور  ىهلئـسم 

زورب زاین ، اب  بسانتم  ون و  ىاهولج  دوخ  زا  ىاهھرب  رھ  رد  تسا  هتـسناوت  لاس  نیا ٣۵  لوط  رد  ىمالسا  ىروھمج  تسا . انف  لاوز و  هب  موکحم  دشاب ، هتـشادن  ىپردىپ  و 

هک ىناسک  ىهمھ  ون و  لسن  هاـگن  هک  تسا  نیا  تسا  مھم  هچنآ  دـش . نیمھ  و  درک ؛ دـنھاوخ  هبلغ  اھـشزیر  رب  اھـشیور  دـش  هتفگ  دـندوب ؛ اھـشزیر  نارگن  ىدارفا  دـھدب .

ندمت داجیا  رود ، ىهدنیآ  مینیبن -  ار  نامدوخ  ىاپ  ىولج  طقف  دـشاب -  رود  نشور و  ىاھهدـنیآ  هب  دـیاب  دـنھاوخیم ، دـنلب  ىاھنامرآ  فادـھا و  هب  تمدـخ  رد  ار  ىناوج  ىورین 

تسا و نیگمغ  تسا ، حورجم  تسا ، هدروـخ  مخز  ریخا  ىاـھنرق  نوگاـنوگ  ثداوـح  زا  هک  ىتیرـشب  زورما  ىاـھتیفرظ  اـھزاین و  اـب  بساـنتم  نیوـن ، ندـمت  تـسا ؛ ىمالـسا 

بسانتم و هکنانچنآ  ار  اھنآ  دنک و  داش  ار  اھنآ  ىاھلد  دـناسرب ، ىدـیدج  قافآ  هب  ار  اھلـسن  نیا  دـناوتیم  مالـسا  دناىگدرـسفا . ىدـیمون و  سای و  راچد  نآ  ناوج  ىاھلـسن 

هب قلعتم  هدنیآ  دیندمت . نیا  داجیا  رد  ىلـصا  ىـساسا و  مھم و  ىاھهتـسھ  امـش  و  نیا . ىنعی  ىمالـسا  نیون  ندمت  دشخبب ؛ تمارک  تسا ، ناسنا  تمارک  ىهتـسیاش 

ىروھمج ماظن  رد  اھـشیور  دشرهبور  ىهعومجم  زا  ىـشخب  دیزورما . ىاھناوج  امـش  ناھج ، ىهدنیآ  عقاو  رد  ندمت و  نیا  ىهدـنیآ  روشک و  ىهدـنیآ  ناگدـنزاس  تسا . امش 

زا ىاهطقن  رھ  رد  اھناوج  ىهمھ  هچ  و  دنھاگـشناد ، نیا  رد  هک  ىیاھنآ  هچ  دـیتسھ ؛ اجرھ  رد  دـنکیم . ادـیپ  ققحت  نیـسحماما  هاگـشناد  رد  ىنعی  شخب  نیا  رد  ىمالـسا 

. دنشاب نیرفآشقن  دنناوتیم  دننکیم ، دھعت  ساسحا  هک  روشک 

یگنھرف  / ١٣٩٣/٠٧/٢۶ بالقنا  یلاع  یاروش  دیدج  یهرود  زاغآ  مکح 

سار رد  ماظن و  یگنھرف  یاھهاگتسد  یبالقنا ، نموم و  ناناوج  اصوصخ  یمدرم ، حوطـس  رد  یگنھرف  یاھتیلاعف  ناوارف  یاھشـشوج  هبانتعم و  یاھشیور  هب  هجوت  اب 

لئاق دوخ  یارب  گنھرف  یهصرع  یمدرم  ریگارف  شوجدوخ و  یاـھتیلاعف  رد  ار  شخبماـھلا  رگلیھـست و  لـمکم و  تاـقلح  شقن  دـیاب  یگنھرف  بـالقنا  یلاـع  یاروش  اـھنآ 

. دننزب رانک  اھنآ  هار  رس  زا  ار  عناوم  دنشاب و 

یقرش  / ١١/٢٧/١٣٩۵ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

نادیم دراو  انعم  نآ  هب  هجوت  اب  دننکیم و  کرد  بوخ  ار  انعم  نیا  مدرم  دراد ؛ یفدھ  کی  دراد ، ییانعم  کی  مادک  رھ  میراد و  ار  سدق  زور  کی  میراد ، ار  نمھب  مودوتسیب  کی 

هک ار  یمیظع  تیعمج  نیا  نارھت ، رد  اجنیا  ای  رگید  یاھرھـش  رد  ای  زیربت  رھـش  رد  امـش  تسا . یمھم  یهتکن  یلیخ  نیا  دنتـسھ ؟ یناسک  هچ  نادیم  رد  الاح  دـنوشیم .

، دـناهدیدن ار  ماما  دـناهدیدن ، ار  بالقنا  لوا  ینعی  تسا - لاـس   ٣٨ لاس ، بالقنا ٣٧  رمع   - تسین ناـشرمع  لاـس  اھنیا ٣٧  رثکا  دـینکب ؛ یھاگن  کی  دـننکیم  تکرح  دـنراد 

نامھ اب  تفرعم ، نامھ  اب  ساسحا ، نامھ  اـب  ناـجیھ ، ناـمھ  اـب  دـنیآیم ؛ اـما  دـناهدیدن  ار  توغاـط  ناـمز  قاـنتخا  هایـس  خـلت و  نارود  دـناهدیدن ، ار  سدـقم  عاـفد  نارود 

نیا شیانعم  تسا ؛ هدـنز  بالقنا  هک  تسا  نیا  شیانعم  تسیچ ؟ شیاـنعم  دـننزیم ؛ داـیرف  دـنھدیم و  راعـش  دـننکیم و  هرگ  تشم  اـھنابایخ  رد  ینیبنشور  یرکفنـشور و 

فرح دتسیایم و  نمشد  لباقم  رد  دیآیم و  دراد  هک  تسا  بالقنا  مراھچ  موس و  لسن  نیا  دنبالقنا ؛ دیدج  یاھـشیور  اھنیا  تسا ، هدنلاب  تسا ، هدنیور  بالقنا  هک  تسا 

. تسا مھم  یلیخ  نیا  دنزیم . ار  شدوخ  عطاق 

ماظن  / ٠٣/٢٢/١٣٩۶ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

زا مییآیمن ، هاـتوک  نیطـسلف  زا  عاـفد  زا  میرادـیمنرب ، تسد  یزیتـسملظ  زا  اـم  دـیآیمن . هاـتوک  دوخ  یلـصا  عضاوم  زا  یمالـسا  یروھمج  دـننادب ، مھ  اـھییاکیرمآ  دوـخ 

ات دننیـشنب  دندوب  رظتنم  اھنیا  تسا . ناوج  بالقنا  تسا ، هدنز  بالقنا  هناتخبـشوخ  میتسھ ، یاهدـنز  تلم  کی  ام  مییآیمن . هاتوک  نامدوخ  قوقح  قاقحا  یارب  یهزرابم 

امش یتقو  تسا . یگدننکدیلوت  یگدنیاز و  تیلاعف و  ییاناوت و  یناوج و  طاشن و  جوا  رد  هللادمحب  بالقنا  دوشیمن . ریپ  بالقنا  اما ] ، ] میوشیم ریپ  اھام  دوشب ؛ ریپ  بالقنا 

یهدنیآ هللااشنا  نیاربانب  نیا  دراد . دوجو  بالقنا  رد  شیور  مئاد  دراد ؛ شیاز  دنکیم و  دیلوت  نانچمھ  دراد  بالقنا  هک  دینکیم  قیدصت  دینکیم ، هاگن  یبالقنا  یاھناوج  نیا  هب 

. دنک عفد  هللااشنا  یھجو  نیرتھب  هب  ار  اھدیدھت  دناوتب  روشک  دوشب و  رتھب  مھ  تلم  عضو  زورهبزور  هللااشنا  میراودیما  و  دھدیم . دیون  ام  تلم  هب  مھ  ار  یبوخ 

١٣٩۶/٠۵/٣٠ /  ( یناسارخ هیقف   ) یدزی اضرمالغ  خیش  جاح  هللاتیآ  موحرم  هرگنک  ناراکردناتسد  رادید  رد  تانایب 

« يمالسا بالقنا  ياھشزير  اھشيور و   » 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 7هاگياپ  هحفص 5 
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ام ماظن  رد  زورما  مییوگب ؛ مھ  نموم  ناوج  لسن  شیور  تیادھ و  ناکما  تیفرظ و  زا  مییوگیم ، ناوج  لسن  فارحنا  ناکما  زا  ام  یتقو  هک  درک  هجوت  دیاب  ار  نیا  هناتخبـشوخ 

رد تسا  یناوج  کی  مھ  وا  تسا ، زورما  یاھناوج  نیمھ  زا  ناوج  کی  یججح - دیھـش   - دیـسر تداھـش  هب  اریخا  هک  یزیزع  دیھـش  نیمھ  دینیبب ؛ امـش  تسا . یروجنیا 

نارازھ لثم  هدرک ، هطاحا  مھ  ار  ناوج  نیا  یروجهمھ ، یریوصت و  یتوص و  رگاوغا  یاھهنزور  نیمھ  یعامتجا و  یاھلاناک  نیمھ  تنرتنیا و  نیمھ  ینعی  یگلاس ؛ نس ٢۵ 

یناسک دندایز  اما  تفرگ  همھ  مشچ  لباقم  رد  یتجح  کی  لثم  ار  یججح  دیھـش  هتبلا  زورما  لاعتم  یادخ  دیآیمرد . بآ  زا  یروجنیا  وا  اما  هدرک ، هطاحا  هک  یرگید  ناوج 

دیاب ار  ناشردـق  دنـشزرااب ، یلیخ  اھنیا  تفرگ ، مکتسد  دـیابن  ار  یمالـسا  یبـالقنا و  دـیدج  یاھـشیور  نیا  دراد . دوجو  اـھنآ  رد  ناـمیا  نیا  هزیگنا ، نیا  ساـسحا ، نیا  هک 

روطنیمھ بلح ! رد  هیروس ، رد  اـجک ؟ رد  گـنج  یهھبج  گـنج ؛ یاـھهھبج  رد  روضح  یارب  یمدرم ، طاـبترا  دـحاو ]  ] قیرط زا  دوشیم  هتـشون  ییاـھهمان  هدـنب  هب  تسناد .

ار اھنیا  امـش  دنکیم ، یباتیب  یلیخ  ام  ناوج   » هک دننکیم  سامتلا  ناشنیدلاو  اھیـضعب  دننکیم ، سامتلا  ناشدوخ  اھیـضعب  دـننکیم ؛ سامتلا  دنـسیونیم ، همان  مادـم 

؛ تسا یندرکنرواب  یاھهدیدپ  اھنیا  دیتسرفب .»

نادمھ  / ٣٠/٠۵/١٣٩۶ دزی و  یاھناتسا  یگنھرف  نالاعف  نالوئسم و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب  زا  یاهدیزگ 

یروجنیا ام  ماظن  رد  زورما  مییوگب ؛ مھ  نموم  ناوج  لسن  شیور  تیادـھ و  ناـکما  تیفرظ و  زا  مییوگیم ، ناوج  لـسن  فارحنا  ناـکما  زا  اـم  یتقو  هک  درک  هجوت  دـیاب  ار  نیا 

نس ٢۵ رد  تسا  یناوج  کی  مھ  وا  تسا ، زورما  یاھناوج  نیمھ  زا  ناوج  کی  وا  یججح - دیھش   - دیـسر تداھـش  هب  اریخا  هک  یزیزع  دیھـش  نیمھ  دینیبب ؛ امـش  تسا .

ناوج نارازھ  لثم  هدرک ، هطاـحا  مھ  ار  ناوج  نیا  یروجهمھ ، یریوصت و  یتوص و  رگاوغا  یاـھهنزور  نیمھ  یعاـمتجا و  یاـھلاناک  نیمھ  تنرتنیا و  نیمھ  ینعی  یگلاـس ؛

هک یناسک  دـندایز  اما  تفرگ  همھ  مشچ  لباقم  رد  زورما  یتجح  کی  لثم  لاعتم  یادـخ  ار  یججح  دیھـش  هتبلا  دـیآیمرد . بآ  زا  یروجنیا  وا  اـما  هدرک ، هطاـحا  هک  یرگید 

. تسناد دیاب  ار  ناشردق  دنشزرااب ، یلیخ  اھنیا  تفرگ ، مکتسد  دیابن  ار  یمالسا  یبالقنا و  دیدج  یاھشیور  نیا  دراد . دوجو  اھنآ  رد  نامیا  نیا  هزیگنا ، نیا  ساسحا ، نیا 

همان مادـم  روطنیمھ  بلح ! رد  هیروس ، رد  اجک ؟ رد  گنج  یهھبج  گنج ؛ یاھهھبج  رد  روضح  یارب  یمدرم ، طاـبترا  دـحاو ]  ] قیرط زا  دوشیم  هتـشون  ییاـھهمان  هدـنب  هب 

ار اھنیا  امش  دنکیم ، نالف  دنکیم ، یباتیب  یلیخ  ام  ناوج   » هک دننکیم  سامتلا  ناشنیدلاو  اھیضعب  دننکیم ، سامتلا  ناشدوخ  اھیـضعب  دننکیم . سامتلا  دنـسیونیم ،

میدوبن رضاح  یناسآهب  میدوب ، هدیدن  نامدوخ  رگید و  نامز  کی  زا  ام  یارب  دندرکیم  لقن  ار  اھنیا  اعقاو  رگا  ینعی  تسا ؛ یندرکنرواب  یاھهدیدپ  اھنیا  دنورب .»]  ] الثم دیتسرفب 

. دتفایم قافتا  دراد  ام  نامز  رد  اما  ار ؛ اھنیا  مینک  رواب 

نارھت  / ٠۶/٠۶/١٣٩۶ ناتسا  هیملع  یاھهزوح  بالط  رادید  رد  تانایب 

یتسیاب هللااشنا  اددجم  هتبلا  مدرک ؛ شوگ  تقد  هب  نم  دیتفگ ، هک  یبلاطم  دراد . دوجو  یاهتـسجرب  یاھـشیور  هیملع ، یهزوح  رد  هک  دـنکیم  هدـھاشم  ناسنا  دـمحلا 

هدننکدنــسرخ و نـم  یارب  مدینــش  نـالا  هـک  یرادـقم  نـیمھ  یلو  مـنک ؛ رکف  شیور  دـھدب  قـیفوت  دـنوادخ  رگا  مـنک و  هاـگن  مـنک ، رورم  ار  دـش  هـتفگ  هـک  یبلاـطم  نـیمھ 

. دوب بوخ  رایسب  دوب ؛ هدننکراودیما 

یمالسا  / ٢٨/١٣٩٧/٠۵ تاغیلبت  نامزاس  تسایر  هب  یمق  دمحم  مالسالاتجح  باصتنا 

کانبات یهشیدـنا  یهضرع  غیلبت و  فدـھ  اب  هنارگنفرژ  هنانیبنشور و  یمیمـصت  اـب  هک  تسا  یمالـسا  بـالقنا  یاـھشیور  نیرتمھم  زا  یکی  یمالـسا  تاـغیلبت  ناـمزاس 

اشنم ریخا  هھد  دودح ۴  یط  هللادمحب  نامزاس  نیا  تفرگ . لکش  تفرعم ، تقیقح و  یایوج  ناناوج  هژیوب  یبالقنا  یهعماج  هب  هلآوهیلعهللاتاولص )  ) یدمحم بان  مالـسا 

. تسا هتفای  هدنیازف  یبیرض  هکلب  هتفاین  شھاک  اھنتهن  نآ  یدوجو  ترورض  زورما  تسا و  هدوب  یتاکرب  تامدخ و 

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 

ناریا  / ١٣٩٧/١١/٢٢ تلم  هب  باطخ  بالقنا » مود  ماگ   » هینایب

. دینارب نارگید  دوخ و  زا  ار  یدیمون  سرت و  دیھد . شرورپ  ار  هدنیآ  هب  دیما  لاھن  نارگید  دوخ و  رد  دیـشاب . یتاغیلبت  یهرـصاحم  نیا  نتـسکش  رد  ماگشیپ  دیاب  ناناوج  امش 

زا رتارف  یـسب  بالقنا  یاھـشیور  تسا . امـش  مشچ  ربارب  رد  دـش - هراشا  اـھنآ  زا  یخرب  هب  هک   - شخبدـیما یاـھهناشن  تسا . امـش  داـھج  نیرتیاهشیر  نیتسخن و  نیا 

. تسا ناگتخودهسیک  نانئاخ و  نادسفم و  زا  رتشیب  بتارمب  رازگتمدخ ، نیما و  یاھلدوتسد  تسا و  اھشزیر 

هاپس  / ١٣٩٨/٠٧/١٠ ناھدنامرف  یلاع  عمجم  رادید  رد  تانایب 

تواضق اعطاق  هدنب  تسا ؛ اھشیور  اب  هبلغ  ای  تسا ، اھشزیر  اب  هبلغ  دنیبب  ناسنا  هک  تسا  نیا  کالم  یلو  تسین  انثتـسم  مھ  هاپـس  تسھ ، اج  همھ  شیور  شزیر و 

دنکن ضارتعا  یسک  دوب . یلاعت  تکرح  دوب ، تفرـشیپ  تکرح  دوب ، یـشیور  تکرح  بیترت ، نیا  هب  تکرح  دوب ؛ اھشیور  اب  هبلغ  حضاو ، تروص  هب  هاپـس  دروم  رد  هک  منکیم 

اھشیور مینیبب  مینک ، هسیاقم  هک  تسا  نیا  کالم  تسین ، نیا  کالم  تسھ ؛ هشیمھ  تسھ ، اـج  همھ  میتشاد ، هلب  میتشاد ؛ مھ  ییاـھشزیر  کـی  هرخـالاب  بخ  هک 

. تسین اجنیا  نآ ، ثحب  یاج  الاح  هک  تسھ  فرح  نیمھ  مھ  بالقنا  دوخ  لصا  رد  تسا . هنوگچ  اھشزیر  تسا و  هنوگچ 

ناریا  / ١۴٠٠/٠٢/١٢ تلم  هب  باطخ  ینویزیولت  ینارنخس 

دوخ یوس  زا  مجاھت  نیا  یولھپ ، تموکح  نارود  رد  هتبلا  دنتـشاد . رارق  یقالخا  یرکف و  مجاھت  دیدھت و  دروم  روج  نیا  ام  یاھناوجون  اھناوج و  ینامزرتمک  رد  ام  روشک  رد 

تیفرظ نآ  اب  فرط  نآ  زا  ام  نیملعم  بخ  دراد . دوجو  مجاھت  نیا  نیفرحنم  یوس  زا  نانمـشد ، یوس  زا  ناگناگیب ، یوس  زا  زورما  اـما ]  ] دـمآیم دوجو  هب  روشک  نیلوئـسم 

تدھاجم یعقاو ، یانعم  هب  دنریگب و  هدـھع  رب  ار  یعقاو  یمئاد  رمتـسم  داھج  کی  ود ، نیا  نیب  یتسیاب  دـنھجاوم ؛ هبناجهمھ  مجاھت  نیا  اب  فرط  نیا  زا  دـنھجاوم ، میظع 

. دریگب رارق  رثکادح  رد  اھشیور  دوشب و  رفص  هب  کیدزن  اھشزیر  هک  دننک  یراک  دیاب  دننک .

« يمالسا بالقنا  ياھشزير  اھشيور و   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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« : یمالسا بالقنا  یاھشزیر  اھشیور و   » هژاودیلک اب  طبترم  تالاقم 

یعیفر  /   ١٣٨٠/٠٧/٠١ يلعناضمر  هدنسیون :  یولع /  تموکح  رد  اھشیور  اھشزیر و 

یرجاھم  /   ١٢/١٣٨٠/٠۵ حیسم  هدنسیون :  مالسا /  ردص  رد  اھورین  شیور »  » و شزیر »  » هب یھاگن 

« يمالسا بالقنا  ياھشزير  اھشيور و   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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