
یوضر  / ١٣٩٣/٠١/٠١ رھطم  مرح  رد  تانایب 

یاھراعش زا  هک  یدازآ ــ  اب  نیا  ایآ  دنشاب ؟ ساسح  ردقچ  دنشاب ، ساسح  روشک  نیلوئـسم  دییوگیم  امـش  بخ  دنیوگب : هک  دوشب  حرطم  تسا  نکمم  اجنیا  یلاوس  کی 

ریغ یدازآ  تسا ؛ یراگنلو  زا  ریغ  یدازآ  درادن ؛ یتافانم  چـیھ  یدازآ  اب  ریخن ، هک  تسا  نیا  باوج  درادـن ؟ یتافانم  تسا ــ  یمالـسا  یروھمج  یاھهیاپ  وزج  تسا و  بالقنا 

دنتـسھ یناسک  هچنانچ  رگا  درادـن . ینعم  یدازآ  هطباض ، نودـب  تسا ؛ هطباض  یاراد  شدوخ  تسا ــ  یھلا  گرزب  تمعن  هک  یدازآ ــ  تسا . اھهطباض  یهمھ  یزاساھر  زا 

یهیقب نیئورھ و  رگا  هک  نانچمھ  تسا . یدازآ  نیا  هکنیا  ناونعهب  درک  اشامت  ار  نیا  دوشیمن  دننکیم ، شالت  دـنراد  ندز  ناناوج  نامیا  یهشیر  هب  هشیت  یارب  هک  روشک  رد 

زا یهدافتـسا  اب  یناسک  مینیبب  هکنیا  تسـشن . توافتیب  دوشیمن  دنک ، عیزوت  نآ  نیا و  نیب  دـھاوخب  یـسک  ار  اھهداوناخ  یهدـننکتخبدب  ندـب و  یهدننکمومـسم  داوم 

یمالـسا و گنھرف  رد  دـنھدب ، رارق  مجاھت  دروم  ار  مدرم  نامیا  دـننزب ، ار  مدرم  هار  لوپ ، زا  یهدافتـسا  اب  نوگانوگ ، یاھرازبا  زا  یهدافتـسا  اب  ناـیب ، زا  یهدافتـسا  اـب  رنھ ،

هک ییاھروشک  نامھ  ایند . یاج  چیھ  رد  تسین ! ایند  یاج  چـیھ  رد  یدازآ  روج  نیا  تسا ، یدازآ  هک  مییوگب  مینک و  اشامت  مینیـشنب  ام  دـننک ، داجیا  هنخر  مدرم  یبالقنا 

هک دنزب  فرح  تساکولوھ  هب  عجار  دنکیمن  تئرج  یـسک  ییاپورا  یاھروشک  رد  دـینیبب  امـش  دنریگتخـس . تدـشب  دـنراد ، هک  یزمرق  طوطخ  نآ  رد  دـننکیم ، یدازآ  یاعدا 

زا یکی  تساـکولوھ ، یهراـبرد  دـیدرت  تساـکولوھ ، یهراـبرد  رظن  راـھظا  هدوـب ؛ یلکـش  هچ  هب  دراد ، تیعقاو  رگا  اـی  درادـن ، اـی  دراد  تیعقاو  هیـضق  نیا  لـصا  تـسین  موـلعم 

زمرق طخ  وا  یارب  هک  هچنآ  دنتسھ . مھ  یدازآ  یعدم  دننکیم ؛ یئاضق  بیقعت  دننکیم ، ینادنز  دنریگیم ، ار  فرط  دنریگیم ، ار  شیولج  دوشیم ، بوسحم  ناھانگ  نیرتگرزب 

هک تسا  یسک  کی  رگا  میریگب ؟ هدیدن  ار  نامناناوج  نامروشک و  یبالقنا  یداقتعا و  زمرق  طوطخ  هک  دنراد  عقوت  ام  زا  روطچ  دتسیایم . نادندوگنچ  اب  وا  لباقم  رد  تسا ،

لالقتـسا تسا ، یگداتفابقع  نیا  دنیوگیم  دننکیم ، هرخـسم  ار  لالقتـسا  دوشیم ، هک  لالقتـسا  تبحـص  هک  یناسک  دنتـسھ  نالا  دوریم ـ  هناشن  ار  یلم  لالقتـسا  حور 

دیاب دنام ؛ توافتیب  وا  لباقم  رد  دوشیمن  دنک ، لزلزتم  نتسیز  لقتسم  یارب  ار  ناناوج  یاھلد  دنک ، هرخـسم  ار  لالقتـسا  دنک ، هزیروئت  ار  یگتـسباو  دھاوخیم  و  تسیچ ـ 

اھنیا دـنکیم ؛ ریقحت  ار  یناریا  تایقلخ  دـنکیم ، هرخـسم  ار  یـسراف  نابز  دـنکیم ، تناھا  هعماـج  ینید  یقـالخا و  تایرورـض  هب  یکی  داد . ناـشن  لـمعلاسکع  وا  لـباقم  رد 

دای اھییاپورا  زا  دـنھدیم : تبـسن  ار  یفنم  تایقلخ  ررکم  یناریا ؛ ناوج  یلم  تزع  حور  رـس  یوت  دـننزب  هک  تسا  نیا  ناشیعـس  یناسک  نالا . دراد  دوجو  اھنیا  تسھ ؛

ــ  ییاپورا یاھتختیاپ  ییاپورا و  یاھروشک  یاھنابایخ  رد  تسا ؟ نیا  هیـضق  عقاو  مینکیمن ! لمحت  ار  رگیدـمھ  ام  دـننکیم ، لمحت  ار  رگیدـمھ  دـیریگب ، دای  اـھیبرغ  زا  دـیریگب ،

ار هبجحم  نز  دـننزیم  مدرم  مشچ  یولج  دریگیم ، رارق  اھناوج  مجاھت  دروم  هدرک ، تاعارم  ار  شباجح  یکدـنا  هک  یرفن  کی  لبق ــ  لاس  هاجنپ  لبق و  لاـس  تسیب  هن  ـالاح ،

فلاخم لمحت  نیا  دـننزیم ! شتآ  مدرم  مشچ  یولج  تسین ، روشک  نآ  لھا  نیا  هکنیا  ناونعهب  ار  یـسک  ارچ ! دـیوگب  دـنکیمن  تئرج  یـسک  دنـشکیم ، اـی  دـننکیم  حورجم 

دعب دـننزیم ، کتک  ار  یناریا  کی  ییاپورا ، یاھروشک  زا  یکی  یاھرھـش  زا  یکی  طاولا  یاھناوج  نیا  زا  لـبق  هاـم  دـنچ  داـتفا ؛ قاـفتا  هزاـت  نیمھ  هک  تسا  یزیچ  نیا  تسا ؟

تلم هک  یناسک  نآ  تسا ؟ فلاخم  لمحت  نیا  دنھدیمن ! ناشن  یلمعلاسکع  دـننکیم ، هاگن  ربورب  دنتـسیایماو  مھ  اھهیاسمھ  دـننزیم ، شـشتآ  دـنزیریم ، نیزنب  شیور 

دروم ار  بالقنا  یلصا  یاھراعش  هک  یناسک  نآ  دننکیم ، لزلزتم  اھنھذ  رد  ار  یمالسا  ینابم  هک  یناسک  نآ  دننکیم ؛ ریقحت  ار  یناریا  تایقلخ  ار و  یناریا  تیلم  ار و  ناریا 

نیا یناسک  تسھ ؛ ام  یهعماج  رد  زورما  اھنیا  دـننکیم ـ  دومناو  ینعمیب  ار  جاودزا  دـنھدیم و  هولج  شزرایب  ار  هداوناخ  داھن  هک  یناـسک  نآ  دـنھدیم ، رارق  یدـج  ضرعت 

تذل بجوم  هچرھ  تسا ؛ یبرغ  گنھرف  تاغوس  نامھ  هذللاهلاصا » « ؛ تذل دننادیم ــ  شزرا  کی  بولطم و  رما  کی  ار  ییوجتذـل  هک  یناسک  نآ  دـننکیم ـ  دـنراد  ار  اھراک 

حابم ار  نیا  دشاب ، یـسک  تذل  یهیام  هچرھ  دربیم ؛ تذل  نآ  نیا و  ندز  کتک  اب  یکی  دربیم ، تذـل  یـسنج  تاوھـش  اب  یکی  دربیم ، تذـل  دایتعا  اب  یکی  بخ ، دوشب ؛

رد دننک . هفیظو  ساسحا  دیاب  اھھاگتـسد  دننکیم . جیورت  ار  یرگهحابا  یناسک  دنام . توافتیب  اھنیا  لباقم  رد  دوشیمن  دننکیم ، جیورت  ار  اھفرح  نیا  هک  یناسک  دـننادیم ـ 

هتـشادن خسار  مزع  ات  تلم  کی  دننکیم . جیورت  مدرم  رد  ار  دیدرت  یلم ، خسار  مزع  یاجهب  هک  تسا  نیا  دنھدیم  ماجنا  گنھرف  ناگدـننکبیرخت  هک  یراک  یگنھرف ، بیرخت 

ساسحا یاج  دننک ؛ داجیا  دیدرت  اھنآ  رد  دننزب ، مھ  هب  روشک  تشونرـس  هب  طوبرم  مھم  لئاسم  رد  ار  تلم  خسار  مزع  دننکیم  یعـس  دسرب ؛ اجچیھ  هب  دـناوتیمن  دـشاب ،

ییوجتذل دنلب ، تمھ  شالت و  راک و  یاج  یداقتعایب ؛ ینکفاهھبـش و  خسار ، نامیا  یاج  دـننکیم ؛ قیرزت  اھنآ  هب  ار  یلم  تراقح  ساسحا  یلم ، سفنهبدامتعا  تزع و 

ماـجنا اـھنیا  لـباقم  رد  ار  ناـشدوخ  فیاـظو  یتسیاـب  روشک  یگنھرف  یمـسر  یاھهاگتـسد  دریگیم . ماـجنا  هک  تسا  ییاـھراک  اـھراک  نیا  لـیبق ؛ نیا  زا  ینارتوھـش و  و 

فیاظو مھ  یباجیا ، فیاـظو  مھ  دریگب ؛ ماـجنا  دـیاب  اـھنیا  یود  رھ  تسا ؛ یعاـفد  فیاـظو  مھ  فیاـظو  زا  یـضعب  تسا ، یباـجیا  فیاـظو  فیاـظو ، زا  یـضعب  هتبلا  دـنھدب .

یاھهناسر یرگیچوھ  زا  دنتـسین ــ  تلود  هب  طوبرم  میقتـسم  هک  ییاھنآ  هچ  دـنتلود ، هب  طوبرم  امیقتـسم  هک  ییاھنآ  هچ  اـم ــ  روشک  یتاـغیلبت  یاھھاگتـسد  یعاـفد .

. یگنھرف یمسر  یاھ  هاگتسد  هب  طوبرم  نیا  دننکب ؛ دیابن  میظنت  اھنآ  اب  ار  ناشراتفر  دنسارھب ، دیابن  دنراد ، ناشدوخ  ماک  رد  ار  هناگیب  نابز  هک  ییاھهناسر  ای  هناگیب 

یمالسا  / ٠٣/١۶/١٣٩۵ یاروش  سلجم  ناگدنیامن  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

رایسب تسا و  یرمتسم  یهلئـسم  کی  گنھرف  یهلئـسم  اما ] ، ] تسا ام  ینونک  تیولوا  یروف و  یهلئـسم  داصتقا  تسا ؛ رتمھم  یلیخ  داصتقا  زا  تدمدنلب ، رد  گنھرف ،

 - یگنھرف یاھهاگتسد  رد  منکیم ؛ یراگنلو  کی  ساسحا  هدنب  گنھرف ، یهلئـسم  رد  زیزع ! نارھاوخ  زیزع ، ناردارب  تسا . مھم  مھ  داصتقا  یهیـضق  رد  یتح  تسا ؛ مھم 

رد هچ  مینکیم ، یھاـتوک  هک  دـیفم  یگنھرف  یـالاک  دـیلوت  رد  هچ  دراد ؛ دوجو  گـنھرف  رما  رد  یماـمتھایب  یراـگنلو و  عون  کـی  یتلود - ریغ  یتـلود و  یاھهاگتـسد  زا  معا 

رارکت بترم  دـینک  ضرف  تسا . رتشیب  تسین ، رتـمک  ینامـسج  یفرـصم  یـالاک  زا  یگنھرف  یـالاک  تیمھا  مینکیم . یھاـتوک  هک  رـضم  یگنھرف  یـالاک  دـیلوت  زا  یریگولج 

ار نیا  دراد ؟ ررـض  مدرم  زا  دصرد  دنچ  یارب  دراد ، ررـض  نازیم  هچ  تسا ، یررـض  روجهچ  تسا ، ردـقچ  شررـض  رگم  الاح  دـیروخن ؛ تسا ، رـضم  کفپ  روجنالف  الثم  هک  دـننکب 

یدازآ یولج  هکنیا  هب  دنوشب  مھتم  ادابن  هک  دیوگب  دنکیمن  تئرج  یسک  ار  اھنیا  لاثما  ای  یاهنایار  یزاب  روجنالف  ای  باتک  روجنالف  ای  ملیف  روجنالف  ررض  اما  دنیوگیم ، امئاد 

الاح دـینک . رواب  ار  نیا  دـننکیم ؛ یریگتخـس  لئاسم  نیا  رد  ام  زا  رتشیب  ناشدوخ  دنتـسھ ، اھفرح  نیا  ساـسا  هک  ییاـھنآ  دـناهتفرگ . ار  تاـعالطا  دازآ  ناـیرج  تاـعالطا و 

دارفا و تاعالطا  لرتنک  رد  دـسریم  اکیرمآ  زا  هک  ینـشور  قیقد و  یاھربخ  زا  اکیرمآ ؛ هلمجزا  دـنایبرغ ، یاھتلود  دـینک  ضرف  الثم  تاـعالطا ، ظاـحل  زا  اـیند  قطاـنم  نیرتدازآ 

هکنیا درجمب  مینکیمن . میرادـن و  یتاعالطا  لرتنک  اھنآ  مھدکی  ام  دـنکیم ؛ بجعت  اعقاو  ناسنا  تسا ، ساسح  اـھنآ  یور  هاگتـسد  هک  ییاـھزیچ  نآ  یور  نتـشاذگ  تشگنا 

؛ دیآیم نامرواب  مھ  ام  دننکیم ، دنلب  ادصورـس  اھنآ  اروف  دندرک ، عونمم  ای  دندرک  دودحم  الثم  ار  یاهنایار  نایرج  کی  هک  دینک  ضرف  ای  دـندرک  عونمم  ار  یملیف  کی  اجنیا ] رد  ]

نیا رد  هدنب  تسا . رـضم  یگنھرف  یالاک  زا  یریگولج  دیفم و  یگنھرف  یالاک  دیلوت  ام  یهفیظو  درک ! تبقارم  دـیاب  اقآ ، هن  میاهدرک . ییاطخ  راک  اعقاو  هک  مینکیم  رواب  مھ  ام 

. دیھدب تیمھا  دیشاب و  هتشاد  رظن  رد  اھامش  ار  نیا  دیاب  منکیم ؛ یایراگنلو  کی  ساسحا  هنیمز 

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

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

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

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

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

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

بوخ نیا  دـنزب ؛ اھناوج  نیا  نامیا  یهشیر  هب  هشیت  هک  دوشب  دـیلوت  یملیف  کی  ای  یرتائت  کی  مینک  ضرف  ـالاح  دریگیم . ماـجنا  اـھنیا  دـننام  نموم و  یاـھناوج  یهلیـسوهب 

، مینکیم لمع  فیعـض  دـنفآ  دروم  رد  مھ  گنھرف ، یهنیمز  رد  ام  دـنفآدپ ؛ دـنفآ و  یهلوقم  تسا ، هلوقم  ود  دـنکب ؟ رطخ  ساسحا  نآ  زا  ناسنا  هک  تسین  یزیچ  نیا  تسا ؟

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

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

« يگنھرف يراگنلو   » 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 2هاگياپ  هحفص 1 
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هک امـش  تسا ؟ روجهچ  رفن  ود  نیا  اب  ناـتراتفر  امـش  هدز ؛ شین  بـالقنا  هب  هتـسناوت  تقو  رھ  هک  تسھ  مھ  یگنھرف  تیـصخش  کـی  هتـشاذگ ، بـالقنا  هار  رد  ار  شدوخ 

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

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

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

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

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

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

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

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

مالسلامھیلع  / ١٢/١٧/١٣٩۶ تیبلھا  ناحادم  رادید  رد  تانایب 

هعماج رد  ار  یراگنلو  یدازآ ، مان  هب  هک  یناسک  نآ  دـنکیم . نیمات  مھ  ار  ام  یدازآ  دـنکیم ، نیمات  نیمـضت و  ار  ام  لالقتـسا  گنھرف ، نیا  تسا ؛ یھلا  گنھرف  اـم ، گـنھرف 

هک تسا  نیا  یدازآ  تسا ؟ یایدازآ  هچ  نیا  دنکیم ؛ تیادھ  ار  اھنیا  دراد  هک  تسا  یبرغ  گنھرف  دنایبرغ ؛ گنھرف  یهتسبتسد  ریسا  اھنیا  دنتسین ، دازآ  دننکیم ، جیورت 

، نیا تسا ، تمظع  نیا ، تسا ، یدازآ  نیا ، دینکب ؛ لابند  ار  نآ  دیشاب و  هتشاد  ار  ناتدوخ  یمالـسا  یوگلا  ناتدوخ ، نآرق  ناتدوخ ، رکف  ناتدوخ ، نامیا  ناتدوخ ، تین  امش 

. دوشب نیمات  دیاب  نیا  تسا ؛ تیرح 

ناوج  / ١٣/١٣٩٨/٠۵ یاھجوز  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ادیپ یبوخ  رـسمھ  هک  دنک  کمک  دھدب و  قیفوت  امـش  هب  لاعتم  یادخ  هکنیا  دنرادن . هجوت  اھیلیخ  هک  تسا  یگرزب  تمعن  رتخد - یارب  هچ  رـسپ ، یارب  هچ   - جاودزا تمعن 

یارب اھهداوناخ ، یارب  لاعتم  یادخ  هک  ار  یلکـش  نآ  هک  تسا  نیا  هب  مھ  تمعن  نیا  رکـش  دینکب . رکـش  دیاب  ار  تمعن  نیا  تسا ؛ یھلا  یاھتمعن  نیرتگرزب  زا  یکی  دینک ،

هچ رھ  هللااشنا  دـینک  یعـس  دـینادب ؛ ار  یگدـنز  نیا  ردـق  و  دـینک . تیاعر  لـماک  روط  هب  هدـش ، ررقم  مالـسا  رد  هک  ار  یایگداوناـخ  قـالخا  هدرک و  نییعت  رھوش  یارب  نز ،

. دینک یمالسا  ار  یگدنز  نیا  رتشیب 

تلود  / ٣٠/١٣٩٨/٠۵ تئیھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب  زا  یاهدیزگ 

میتسھ یطیارـش  رد  ام  دنتفگ : میفلاخم » تدشب  یگنھرف  یراگنلو  اب  اما  میتسین  روشک  یگنھرف  یاضف  نتـسب  هب  دقتعم  ام   » هکنیا رب  دیکات  اب  یمالـسا  بالقنا  ربھر 

یدج یزیرهمانرب  دیاب  ام  دناهتفرگ و  راک  هب  یمالسا ، ماظن  هب  ندز  هبرـض  یارب  ار  دوخ  یرنھ  یگنھرف و  تاناکما  یهمھ  یرابکتـسا ، یاھهاگتـسد  ام و  لباقم  یهھبج  هک 

. میشاب هتشاد  هھبج  نیا  لباقم  رد 

تلود  / ٣٠/١٣٩٨/٠۵ تئیھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب  زا  یاهدیزگ 

میتسھ یطیارـش  رد  ام  دنتفگ : میفلاخم » تدشب  یگنھرف  یراگنلو  اب  اما  میتسین  روشک  یگنھرف  یاضف  نتـسب  هب  دقتعم  ام   » هکنیا رب  دیکات  اب  یمالـسا  بالقنا  ربھر 

یدج یزیرهمانرب  دیاب  ام  دناهتفرگ و  راک  هب  یمالسا ، ماظن  هب  ندز  هبرـض  یارب  ار  دوخ  یرنھ  یگنھرف و  تاناکما  یهمھ  یرابکتـسا ، یاھهاگتـسد  ام و  لباقم  یهھبج  هک 

. میشاب هتشاد  هھبج  نیا  لباقم  رد 

« يگنھرف يراگنلو   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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