
نایوجشناد  / ١٣۶٨/٠٣/٢٣ تعیب  مسارم  رد  تانایب 

هک تسا  تسرد  دـشاب . هتـشاد  شقن  ایند ، رگید  یاجرھ  رد  نایوجـشناد  رگید  زا  رتزراب  دـیاب  وجـشناد  تسا ، یمدرم  دـصرددص  ماظن  کی  هک  یمالـسا  یروھمج  ماظن  رد 

مدرم ی  هماع ساسحا  هدارا و  هب  یکتم  یمدرم و  بالقنا  ساسارب  هک  یماظن  نیب  تسا  قرف  اما  دـندنم ، هقالع ناشتلم  تشونرـس و  روشک و  هب  اھناوج  اھتلم و  ی  همھ

. دشابن نینچ  نیا هک  یماظن  و  دننک ، یقیمع  دنویپ  ساسحا  نآ  اب  مدرم  داحآ  کیاکی  دشاب و  هتشادرب  ار  عناوم  هداتفارد و  نمشد  اب  هدرک و  تکرح  هدش و  انب 

یمومع و جیـسب  اھ و  ییامیپ هار یلاوتم و  عونتم و  یـسایس  یاھروضح  رد  بالقنا و  نوگانوگ  یایاضق  رد  هچرگا  دـش . راکـشآ  تقیقح  نیا  زا  یرگید  رھظم  اھزور ، نیا  رد 

دھد و هولج  هنوگژاو  ار  تقیقح  درک  یم یعس  هک  یناھج  تاغیلبت  اما  دوب ، هدش  تباث  انعم  نیا  سب - شتآ زا  دعب  لبق و  گنج - یاھ  هھبج تمس  هب  مدرم  میظع  تکرح  رد 

روضح لباقم  رد  ایند  زورما  دش . لاعفنا  تریح و  تھب و  راچد  ایاضق  نیا  رد  دنک ، دومناو  توافت  یب بالقنا ، تشونرـس  هب  تبـسن  ار  اھ  نآ دنک و  یفرعم  مدرم  زا  ادج  ار  ماظن 

. تسا لاعفنا  راچد  دش ، سکعنم  ملاع  خیرات و  یاضف  رد  یندشن  شومارف تروص  هب  نابز  نارازھ  اب  هک  یدنویپ  مدرم و  میظع  ناجیھ  و 

مدرم  / ١٠/١٣۶٨/٠۴ فلتخم  راشقا  تعیب  مسارم  رد  تانایب 

عضوم دننکب ، یی  هدافتساوس دنناوتب  دیاش  ات  دندوب  دصرتم  ام  گرزب  کچوک و  نانمـشد  یناھج و  رابکتـسا  هک  هماقم ،) یلعا هللا   ) بالقنا ناشلا  میظع ربھر  تافو  زا  دعب 

یاھتلم یارب  راوگرزب  ماما  نادقف  زا  یشان  دیدش  ی  هبرض دنادرگرب . دندوب - روشک  تیعضو  نارگن  هک  ام - ناتسود  لد  هب  ار  دیما  درک و  ریحتم  ار  نانمـشد  ی  همھ ناریا  تلم 

و دندوب ، هداد  تسد  زا  ار  هر )  ) ماما هک  دوب  نآ  رطاخ  هب  ینارگن  نیا  زا  یشخب  درک . بارطضا  قلغ و  راچد  ار  اھ  نآ اتقیقح  دوب و  یراک  یی  هبرض ایند ، رـساترس  رد  ناملـسم 

رد اھناملـسم  یاھلد  هب  ار  دـیما  ناریا ، تلم  عضوم  نایم ، نیا  رد  دنتـشاد . ینارگن  یمالـسا  یروھمج  بالقنا و  تشونرـس  هب  تبـسن  هک  دوب  لـیلد  نیا  هب  رگید  یـشخب 

ار تیعقاو  نیا  مدرم ، امـش  نامیا  درک . دیدھت  ار  نآ  ناوت  یمن تسا و  هدـناود  هشیر  الماک  روشک  نیا  رد  بالقنا  هک  دـنا  هدـیمھف اھ  نآ ی  همھ زورما  دـنادرگرب . ملاع  رـساترس 

. تسا هدرک  تابثا 

١٣۶٨/٠۴/٢٣ /  ( هر ) ینیمخ ماما  لاحترا  زور  نیملھچ  رد  ناریا  فیرش  تلم  هب  مایپ 

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

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

راختفا و هک  درک  تباـث  دـنک . اـفیا  یناـھج  یخیراـت و  تـالوحت  رد  ار  لوا  شقن  دـناوتیم  تسا ، هدرک  تسرد  وا  یارب  برغ  یاـیند  هک  یداـسف  بـالجنم  زا  رود  هب  یھاـگآ و  و 

ساـسحا تـفع و  تراـھط و  یهیاـس  رد  نز  هـکلب  تـسین ؛ هدروآ ، مـھارف  ینوـنک  طـحنم  یاـیند  رد  وا  یارب  مسینویھـص  یهدوـلآ  یاھتـسد  هـک  ییاـھزیچ  رد  نز ، تـمظع 

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

تلود  / ١٨/١٣۶٨/٠۵ تایھ  یاضعا  عیدوت  مسارم  رد  تانایب 

ام یارب  ناشیا  دای  اما  میرادن ، ار  ماما  هک  الاح  مینک . تکرح  اھفدھ  تمس  هب  ماما ، دای  اب  لماک و  یگنھامھ  اب  هک  میھدب  رارق  نیا  رب  ار  میمصت  یتسیاب  میشاب ، هک  اجرھ 

رگید لاس  دنچ  رگا  دیاش  مینک . میـسرت  لکـش  نیا  هب  ار  هدـنیآ  اش هللا  نا  ات  دـندومن ، یم تکرح  هنوگچ  دـندرک و  یم رکف  هچ  ماما  هک  مینیبب  دـیاب  تسا . صخـشم  هدـنز و 

زا ار  یا  هدننک نییعت نامز  هداد و  ماجنا  نارود  نیا  رد  ار  یمھم  یاھراک  هتـشاذگ و  رـس  تشپ  ار  یمھم  نارود  هک  دنکب  ساسحا  هعومجم  نیا  زاب  میـشاب ، هدنز  ام  درذگب و 

. دوب دھاوخ  روط  نیمھ هک  تسا  نیمھ  مھ  ام  سدح  تسا . هدنارذگ  رس 

رد هک  ینارود  تیمھا  هک  میرادـن  کش  اـما  دـشاب ؛ تواـفتم  دوب ، هتـشذگ  رد  هک  هچنآ  عون  اـب  مینز ، یم سدـح  هک  ار  یا  هدـنیآ یاـھلاس  هرود و  نیا  عون  تسا  نکمم  هتبلا ،

هرود نیا  دوب . دھاوخن  رتمک  ابیرقت  میتشاذگ ، رس  تشپ  میدنارذگ و  هتشذگ  رد  هک  هچنآ  هب  تبسن  بالقنا ، روشک و  نیا  تشونرـس  ندوب  هدننک  نییعت ظاحل  زا  میراد ، شیپ 

. دنارذگ ادخ  هب  لکوت  تمھ و  مزع و  اب  یتسیاب  اش هللا  نا  مھ  ار 

شترا  / ١٣۶٨/٠٨/٠٩ ییایرد  یورین  دیدج  یهدنامرف  یهفراعم  مسارم  رد  تانایب 

یروھمج ماـظن  بـالقنا و  روـشک و  تشونرـس  هب  تبـسن  غـیرد  یب طرـشودیق و  یب یدـنم  هقـالع نیدـت و  ناـمیا و  دـھعت و  رـصنع  ییاـیرد ، یورین  لـخاد  رد  دوـش  شـشوک 

هک تسا  دھعتم  ییایرد  یورین  هدنیآ ، یاھلاس  رد  الامتحا  زورما و  هک  تفگ  ناوتب  دیاش  اریز  دوش ؛ ام  ییایرد  یورین  ی  هتـسجرب زراب و  تایـصوصخ  لاصخ و  وزج  یمالـسا ،

. دنک یرادھگن  ار  روشک  دیدھت  نامگ و  سدح و  دروم  ای  ریذپ و  بیسآ طاقن  نیرت  ساسح

مدرم  / ١٣۶٨/٠٩/٢٢ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

نییعت رد  دینک و  ظفح  ار  ناتروضح  تسا - بجاو  هدیقع  راھظا  هک  ییاج  نآ  دوخ - یسایس  ی  هدیقع نایب  تاباختنا و  گنج و  نادیم  یگدنزاس و  ییامیپ و  هار رد  دیاب  امش 

لکوت ادخ و  زا  دادمتـسا  تیونعم و  روضح و  رکذ و  هجوت و  تدابع و  قیرط  زا  ار  ادخ  اب  ناتدوخ  یبلق  یونعم و  ی  هطبار لاح ، نیعرد دیـشاب . رثوم  بالقنا  روشک و  تشونرس 

خـساپ تسا ؟ رـسیم  هنوگچ  دنـسرپب : رگا  تسا و  هتـساوخ  ام  زا  ار  نیا  مالـسا ، دزاس . یم ار  ناملـسم  ناـسنا  دـعب ، هس  نیا  دـینک . بوخ  ضیارف  لـفاون و  ماـجنا  وا و  هب 

. میراد اھیلع ) هللا مالس  ) ارھز ی  همطاف هلمج  زا  ییاھوگلا  ام  هک  میھد  یم

جیسب  / ١٣۶٩/٠٩/٠١ تمواقم  یورین  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

الثم دـنک  یم بذـج  رگید  روط  کی  ار  یھاپـس  و  یـصاخ ، روط  ار  یـشترا  ناسنا ، درک . بذـج  اھورین  ی  هیقب بذـج  یاھـشور  اـب  دوش  یمن ار  یمدرم  یورین  ینعی  جیـسب 

طابضنا مظن و  اب  دیروایب ، نامزاس  کی  تحت  ار  وا  دیھاوخ  یم امش  تسا . مدرم  ی  هدوت یجیسب ، درک . بذج  دوش  یمن یروط  نآ ار  یجیسب  اما  دنراد  مھاب  یقرف  رـصتخم 

، تسا مک  وا  رد  رگا  دیریگب و  راک  هب  یلکـش  نیرتھب  هب  ار  نآ  تسھ ، وا  رد  روشک  زا  عافد  یارب  هک  ینامیا  قوش و  دادعتـسا و  دیھدب و  دای  وا  هب  یربنامرف  دـینک ، شیانـشآ 

ی همیب بالقنا ، نیا  دش ، ماجنا  جیـسب  ندش  ریگارف  ینعی  راک  نیا  رگا  هک  منک  یم ضرع  نم  تسا و  یمھم  رایـسب  راک  راک ، نیا  دینکب ؟ دـیھاوخ  یم راک  هچ  دـینک . قیرزت 

ضرع هک  روط  نامھ درک و  ادـیپ  شرتسگ  دـش و  دـمآراک  یوق و  جیـسب ، رگا  دراد . راکورـس  بـالقنا  تشونرـس  اـب  جیـسب  ینعی  تسا . ینارگن  یاـج  دـشن ، رگا  تسا ؛ همیب 

، بالقنا نیا  روشک و  نیا  هب  تبسن  دوب  دنھاوخن  رداق  دنوشب ، تسدمھ  رگیدکی  اب  مھ  هچرھ  دننک ، هئطوت  مھ  هچرھ  ایند ، رد  یتردق  چیھ  دوب ، مکحتـسم  شا  هیاپ میدرک 

طقف مدرم ، روـضح  ی  هنحـص نوـچ  تسا ؛ لاکـشا  ینارگن و  یاـج  تقو  نآ میتـفرگ ، مـک  ار  مدرم  یماـظن  یورین  ینعی  جیـسب  یورین  رگا  دـننک . دراو  یمخز  مـشچ  نیرتـمک 

. تسا جیسب  ی  هیاس رد  روضح ، نیا  تساھ و  هنحص مھا  یماظن ، ی  هنحص تسین . یداصتقا  یسایس و  ی  هنحص

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

رھ هب  اھزور  نآ  مینک . ادا  دوخ  یاج  رد  ار  نآ  میـسانشب و  تسرد  ار  هظحل  رھ  فیلکت  ام  هک  تسا  نیا  مھم  دـنراد . شود  رب  ار  یفیلکت  راب  ام ، رمع  تاظحل  زا  یی  هظحل رھ 

تشونرس شترا و  تشونرس  رب  تاظحل ، نیرت  ساسح رد  مھ  نآ  یمالسا ، بالقنا  مدقم  فوفص  رد  شترا  ییاوھ  یورین  لنـسرپ  زا  یعمج  روضح  اما  تشذگ ؛ یم ریدقت 

. تشاذگ یتاریثات  بالقنا ، رد  دوجوم  یاھیریگ  تھج و 

« يمالسا بالقنا  تشونرس   » 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 4هاگياپ  هحفص 1 
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ناگربخ  / ١٣۶٩/١٢/٠١ سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

هراومھ تسا ، مالسا  هار  بالقنا و  هار  هک  ینـشور  هار  میقتـسم و  قیرط  نامھ  رد  دناوتب  هادفانحاورا ) ) رـصع یلو ترـضح  تاھجوت  اب  ناگربخ ، مرتحم  سلجم  هک  مراودیما 

، یبـالقنا یملع و  یاھتیـصخش  هبیط ، سوـفن  اـملع ، ناـگرزب ، زا  یمیظع  اـنتعا و  لـباق  عـمج  زا  مھ  راـب  نـیا  سلجم ، نـیا  هللادـمحب  هـک  میلاحـشوخ  یلیخ  دورب . شیپ 

، یمالـسا یروھمج  ماظن  هک  دراد  اج  اھتیـصخش ، زا  یی  هعومجم نینچ  نیا اب  تسا . هدـش  لیکـشت  ناریا ، تلم  یمومع  تکرح  رد  رثوم  یاھتیـصخش  هجوم و  یاھ  هرھچ

. درادب بوسحم  یی  هدش نیمضت  تشونرس  ار ، شدوخ  یمالسا  تشونرس  دنک و  نانیمطا  ساسحا 

نیمھ ینعی  دش -  بوسحم  مدرم  نانیمطا  دامتعا و  یارب  یی  هناوتشپ هتشذگ ، لاس  هدزاود  تدم  لوط  رد  هللادمحب  دش و  ینیب  شیپ یـساسا  نوناق  رد  هک  یمھم  زیچ 

تاـباختنا کـی  رد  هک  نیا هب  هجوـت  اـب  صوـصخب  تسا ؛ یمالـسا  ماـظن  تاـبث  هـب  تبـسن  ناریا  مدرم  یارب  ییاـکتا  ی  هـطقن نیمـضت و  مـھ  زورما  ناـگربخ -  مرتـحم  سلجم 

باختنا دوب ، ناشدای  رد  اھنآ  زا  یی  هنـسح قباوس  دنتـشاد و  دامتعا  اھنآ  هب  دنتخانـش و  یم هک  ار  ییاـھ  هرھچ دـندرک و  تکرـش  تبغر  قوش و  یدازآ و  اـب  مدرم  یمومع ،

. دمآ مھارف  سلجم  نیا  هللادمحب  دندرک و 

نویناحور  / ٠٧/١٣٧١/٠۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

مالـسا و تشونرـس  هب  زورما  هک  یلئاـسم  حرط  یارب  ار  تصرف  نیا  منکیم و  ضرع  دـماشوخ  هسلج ، رد  رـضاح  مرتـحم  یاـبطخ  نویناـحور و  اـملع و  مرتـحم ، ناـیاقآ  هـب 

. مرامشیم منتغم  دنکیم  ادیپ  طابترا  بالقنا 

یمالسا و یگدنز  یاھھار  دننک ، یسررب  فلتخم  داعبا  زا  اھنآ ، هرابرد  مالسا  ناھج  نیرکفتم  مالسا و  یایند  رگا  هک  تسھ  یدایز  رایـسب  تاکن  اروشاع ، تکرح  هیـضق  رد 

. دش دھاوخ  مولعم  تسا ، هدرک  هطاحا  ار  نآ  تارخوم ، تامدقم و  زا  هکهچنآو  هثداح  نیا  زا  فلتخم ، طیارش  رد  ناملسم  یاھلسن  فیلکت 

جح  / ١٣٧٨/١١/٢۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

رد هچ  ایند -  رد  زورما  تسا . روشک  کی  یارب  یلم  رادـتقا  ییاناوت و  رھظم  قح و  قاقحا  رھظم  مدرم ، روضح  رھظم  تاباختنا ، تسین . یـسایس  هدـیدپ  کی  طقف  تاباختنا ،

رظن زا  دنداد . یار  دندرک و  تکرـش  تاباختنا  کی  رد  دـنھدب ، یار  دنتـسناوتیم  هک  یناسک  زا  دـصرد  دـنچ  هک  دوشیم  باسح  نیا  یور  رگید -  یاج  رھ  رد  هچ  ام و  روشک 

نیا دـنھدب . یار  دـنیایب و  اھقودنـص  یاـپ  تاـباختنا  ماـگنھ  رد  شمدرم  زا  یرتشیب  دادـعت  هک  تسا  مکحتـسم  یماـظن  نآ  ملاـع ، ناراذگتـسایس  نارگلیلحت و  اـیند و  مدرم 

یایوق روضح  مدرم  میاهداد و  ناشن  هشیمھ  میاهتـشاد ، یلاوتم  یاھلاس  نیا  رد  هک  ینوگانوگ  یاھتاباختنا  رد  ار  نیا  ام  هللادـمحب  هک  تسا ؛ ماظن  کی  ماکحتـسا  هناشن 

دنیایب دیاب  مدرم  تسا . مدرم  هب  قلعتم  روشک  هک  اریز  دننک ؛ نیعم  ناشدوخ  تسدهب  ار  ناشروشک  تشونرـس  دنیایب و  هک  تسا  مدرم  فیلکت  مھ  قح و  مھ  دناهتـشاد .

تسا مدرم  قح  نیا  دننک . نیعم  تسا ، هدش  نیعم  نوناق  رد  هک  یبیترت  اب  ار  ناشدوخ  نایرجم  دننک ؛ نیعم  هننقم  هوق  رد  ار  ناشناراذگنوناق  هنادازآ ، حیحص و  باختنا  اب  و 

ذاقنتسا قاقحا و  هب  هتسب  ماظن  تشونرس  هن ، منک ؛ هدافتسا  مقح  نیا  زا  مھاوخیمن  نم  دیوگب  یکی  هک  تسین  روطنیا  تسھ . مھ  فیلکت  اما  تساھنآ ؛ هب  قلعتم  و 

ار قح  نیا  اـم  هتـشذگ  رد  اـما  دراذـگب ؛ مدرم  راـیتخا  رد  ار  قح  نیا  تسا  هتـسناوت  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  دـننک . تکرـش  همھ  دـیاب  تسا ؛ فیلکت  نیا  تسا ؛ قح  نیا 

یھاگ دننک . ذاقنتسا  دنورب و  مدرم  دیاب  تسا ؛ هداد  ار  قح  نیا  یمالسا  یروھمج  ماظن  دندوب . مورحم  یقح  نینچ  زا  هدافتـسا  زا  مدرم  هتـشذگ ، یاھماظن  رد  میتشادن .

نداد یار  اب  دیناوتیم  امـش  دراذگیم . رثا  روشک  کی  تشونرـس  رد  یار ، دـنچ  ای  یار  کی  یھاگ  دراد . یریثات  هچ  اھنت  نم  یار  دـیوگن  سکچیھ  تسا ؛ رثوم  مھ  یار  کی 

ای روشک  تشونرـس  دناوتیم  هدـنیامن  کی  یار  هک  ییاجنآ  ساسح -  هماگنھ  رد  تفر ، سلجم  هب  هک  یـسک  نآ  دـیتسرفب . سلجم  هب  ار  حـلاص  نموم  صخـش  ناتدوخ ،

، تاباختنا زور  رد  هک  تسا  نیا  مھم  دراد . یریثات  هچ  نم  یار  هک  دـیوگن  یـسک  تقو  چـیھ  اذـل  دوب . دـھاوخ  زاسراک  وا  یار  دـنک -  نیعم  ار  داصتقا  تشونرـس  ای  رـشق ، کی 

هب هک  سکرھ  دـننک . قنوررپ  روشرپ و  ار  تاباختنا  دـنھدب و  یار  دـنورب و  دـھدب -  یار  دـناوتیم  ینوناـق  ظاـحل  زا  هک  سکرھ  ناوج و  ریپ و  درم ، نز و  مدرم -  همھ  هللااـشنا 

. درک دـھاوخ  تکرـش  تاباختنا  نیا  رد  دراد ، یاهقالع  یمالـسا  یروھمج  ماظن  یدنلبرـس  هب  هک  سکرھ  درک . دـھاوخ  تکرـش  تاباختنا  نیا  رد  دراد ، هقالع  یمالـسا  ماظن 

هقالع اب  روشرپ و  مھ  تاباختنا  نیا  رد  هللااشنا  میاهدید ، ار  اھهنحص  همھ  رد  روضح  نونکات  دنمـشوھ  هاگآ و  گرزب و  تلم  نیا  زا  ام  هک  نانچنآ  تسا : نیا  نم  ینیبشیپ 

. داد دھاوخ  ناشن  یمالسا  ماظن  مالسا و  زا  ار  شایرادفرط  عقاو  رد  درک و  دھاوخ  مالعا  ار  شدوخ  روضح  دنکیم و  تکرش 

یمالسا  / ١٣٧٩/٠٣/٠١ یاروش  سلجم  مجنپ  یهرود  نتفای  نایاپ  تبسانم  هب  مایپ 

رد ار  خیرات  یرواد  یھلا و  ی  هبـساحم دـنز و  یم مقر  ار  بالقنا  ناریا و  تشونرـس  خـیرات و  دوخ ، ریاظن  رانک  رد  هک  تسا  یئ  همانراک نآ ، ناگدـنیامن  یارب  سلجم  ی  هرود رھ 

نآ ی  هدننک لمع هدنیوگ و  دشاب ، هتشگ  رداص  تلم  روشک و  حلاصم  ادخ و  یاضر  یارب  هک  یلمع  نخس و  هناھاوخریخ و  مادقا  رھ  کش  یب دشخب . یم لکـش  نانآ ، ی  هراب

. داد دھاوخ  رارق  ناگدنیآ  کین  تواضق  یھلا و  تمحر  لومشم  ار 

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

نیا هب  مھ  برغ  نارکفتم  زا  یرایـسب  زورما  تسا . شیاھهناشن  اھنیا  اما  تسا ؛ یخیرات  یجیردت و  یهلاسم  کی  تسین ؛ یعفد  یاهلاسم  اھندمت ، لاوز  هن  شیادیپ و  هن 

هب ملاع  یاھندمت  یهمھ  هک  ینانچمھ  دھجب ؛ یاهشوگ  زا  یقرب  هکنیا  زا  تشاد  دیابن  یتفگش  چیھ  نیاربانب  دنیوگیم . دنھدیم و  رادشھ  دناهدرک ، ادیپ  هجوت  تقیقح 

نآ دنک ؛ عمج  مھ  درگ  ار  تلم  کی  دناوتب  ایند  زا  یاهشوگ  رد  یسایس  ماظن  کی  رکف ، نآ  ساسا  رب  دوش و  حرطم  تیرشب  یارب  ون  داھنشیپ  کی  ون ، رکف  کی  دناهدمآ ، دوجو 

اذل دننک . لمع  نآ  قبط  دننک و  ادـیپ  ار  دوخ  یاھـشقن  هعماج  صاوخ  ناگبخن و  ناگدـبز و  دـننک ؛ لمع  تفگ ، مھاوخ  هک  یمزال  طیارـش  هب  مدرم  نآ  دـنک ؛ یگداتـسیا  تلم 

امـسلاطسو هب  دیآیم و  الاب  جیردتب  هک  یدیـشروخ  لثم  درک ؛ دـھاوخ  دـشر  رگید  یاھندـمت  یهمھ  لثم  ندـمت  نیا  هک  تسا -  یمتح  یاهجیتن  هکلب  درادـن -  یدـعب  چـیھ 

ریوصت دوخ  یارب  یقطنم  لوقعم و  تکرح  طخ  کی  هک  تسا  یماظن  یمالـسا ، ماظن  نیا  نیارباـنب ، دـینابات . دـھاوخ  اـیند  فلتخم  طاـقن  هب  ار  دوخ  راونا  هعـشا و  دـسریم ،

یلماکت تکرح  کی  دشاب . یدبا  یمئاد و  نآ  یارب  تسھ ، نآ  رد  هک  ینوگانوگ  لحارم  هک  تسین  مھ  یریـس  نیا  دوش ؛ فقوتم  دـناوتب  هک  تسین  یریـس  نیا  تسا . هدرک 

ماـظن هک  درک  ادـیپ  ار  قـیفوت  نیا  مھ  دـعب  درک ؛ هریخ  ار  ییاھمـشچ  دیـشخرد ؛ ملاـع  زا  هطقن  نیا  رد  قرب  نیا  دـمآ ؛ دوـجو  هب  تکرح  نیا  یمالـسا  بـالقنا  زاـغآ  زا  تـسا .

. دوریم شیپ  تسا و  هدرک  زاغآ  ار  یتکرح  دوخ ، تاناکما  اب  دوخ ، تالکـشم  اب  دوخ ، یاھـشلاچ  اب  لیکـشت ، زاغآ  زا  مھ  یمالـسا  ماظن  نیا  درواـیب ؛ دوجو  هب  ار  یمالـسا 

ندـمت هکنیا  زا  تسا  ترابع  یمتح  تشونرـس  دـنک ، ادـیپ  همادا  تسا ، هفیظو  هک  هچنآ  هب  لمع  اب  تسا ، مزال  هک  هچنآ  تخانـش  اب  راکتـشپ ، اـب  تیدـج ، اـب  رگا  طـخ  نیا 

روھظ رصع  زا  لبق  مھ  ناھج  رگید  طاقن  رد  یمالسا  یسایس  ماظن  اموزل  هکنیا  یانعم  هب  هن  دنارتسگب . ار  دوخ  وترپ  ایند ، زا  یمیظع  یهعومجم  رب  رگید  راب  کی  یمالسا 

یاھدرد جالع  تیناسنا و  لئاسم  رـشب و  لئاسم  هب  دیدج  هاگن  کی  دیدج ، فرح  کی  دـیدج ، رکف  کی  ساسا  رب  ندـمت  هکلب  تسین ؛ نیا  شیانعم  هن . دـنک ؛ ادـیپ  شرتسگ 

کی ندناسر  یانعم  هب  دننکیم . کرد  دنمھفیم و  ار  نابز  نآ  نوگانوگ ، عماوج  مورحم  یاھرشق  ناسنا و  یون  یاھلـسن  یاھلد  هک  تسا  ییون  نابز  کی  تسا ؛ تیناسنا 

هدـھاشم ناـمروشک  رد  نم  زورما  هک  یعـضو  اـب  تسا . یندـش  هک  تسا  یرما  نیا  دـنک . ادـیپ  دـشر  شرتسگ و  فلتخم  عماوج  ناـیم  رد  جـیردتب  اـت  اـھلد ، هب  تسا  ماـیپ 

تسا و هدش  زاغآ  هشیدنا  نیا  قیمعت  هار  رد  بالقنا  لوا  زا  هک  یاهدرتسگ  عیـسو و  رایـسب  تکرح  اب  دراد ، ام  روشک  رد  یمالـسا  رکفت  هک  یقیمع  یاھهشیر  اب  منکیم ،

. تسا ریذپانبانتجا  یعطق و  یهدنیآ  کی  یمالسا ، ماظن  یارب  هدنیآ  نیا  هک  دسریم  مرظن  هب  تسا ، هدیسر  مھ  یبوخ  یاھاج  هب  زورما 

ماظن  / ١٣٨٠/٠٩/٢۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

زا دعب  تسا . دنمزاین  نآ  هب  مالـسا  یایند  زورما  هک  تسا  یزیچ  نیا  دنک . هدافتـسا  ادـخ  دوخ و  هب  تشگزاب  هبنت و  داحتا ، ی  هطقن کی  ناونع  هب  رطف  دـیع  زا  مالـسا  یایند 

« يمالسا بالقنا  تشونرس   » 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 4هاگياپ  هحفص 2 
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هدـھاشم نیملـسم  قرفت  رد  ار  ساسا  ناسنا  تسا ، هجاوم  نآ  اب  مالـسا  یایند  زورما  هک  ییاھیراتفرگ  یارب  لماوع  لـلع و  ی  هلـسلس ی  همھ زا  رتارف  اـھلیلحت و  ی  همھ

یللملا نیب طلـسم  یاھتردـق  بوعرم  هک  سکرھ  دـنریگ . یمن رارق  دوخ  نانمـشد  بوعرم  دـش و  دـھاوخ  مرگ  مھ  اھ  نآ لد  دنـشاب ، عمتجم  مھاـب  رگا  نیملـسم  دـنک . یم

رگا تسا . نیمھ  تلع ، دـنبوعرم ، یدارفا  رگا  تسا ؛ نیمھ  تلع ، دـنبوعرم ، یتلم  تلود و  رگا  دـنک . یم ینابیتشپ  یب ییاھنت و  ساسحا  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  تسا ،

؛ دنقح قاقحا  رب  مزاع  اھتلود  هک  دننیبب  اھتلم  دنا ؛ هداتـسیا اھ  نآ رـس  تشپ  ناشیاھتلم  هک  دننیبب  اھتلود  دـننک ؛ یمرگلد  ساسحا  رگیدـکی  هب  یمالـسا  یاھتلود  اھتلم و 

دھاوخن ییاج  رگید  تسا ، هتخادـنا  اھتلود  یاسور  اھتلم و  زا  یـضعب  یاھلد  رد  رابکتـسا  هک  یبعر  هاگ  نآ دـنیادص ؛ مھ لدـمھ و  اـھ  نآ اـب  ردارب ، یاـھتلم  هک  دـننیبب  اـھتلم 

کی طاشن  توارط و  مکحیر ؛» بھذت  و  « ؛ دنک یم یھت  ار  ناسنا  نطاب  هک  تسا  نیا  قرفت  رثا  نیلوا  دنک . یم تردـق  ساسحا  ناسنا  هک  تسا  نیا  داحتا  رثا  نیلوا  تشاد .

قافتا و تدحو و  تمعن  دـیاب  روشک  نیلوئـسم  صوصخب  تلم و  داحآ  ی  همھ مینک . تیاعر  دوخ  روشک  نورد  رد  ار  سرد  نیا  دـیاب  ام  دریگ . یم اھ  نآ زا  ار  تلم  کی  ناسنا و 

متحبصاف مکبولق  نیب  فلاف  ادعا  متنک  ذا  مکیلع  همعن هللا  اورکذا  و  : » دنزادنین رطخ  هب  ار  نآ  دننک و  ظفح  دوخ  یارب  تشاد - ینازرا  ام  هب  ار  نآ  لاعتم  یادخ  هک  ار - یلدمھ 

، نارادمتسایس عمج  رد  نالوئـسم ، فوفـص  رد  مدرم ، فلتخم  فوفـص  رد  روشک ، لخاد  رد  تسادخ . گرزب  تمعن  یلدمھ ، یماگمھ و  ساسحا  یردارب ، اناوخا .» هتمعنب 

رت کیدزن رگیدکی  هب  دننک ؛ هبلغ  قرفت  یاھ  هیام اھقرفت و  رب  دـشاب . طلـسم  ساسحا  دـیاب  ساسحا  نیا  دراد ، یعقو  مدرم  رظن  رد  اھ  نآ هاگیاج  فرح و  هک  یناسک  نایم  رد 

یردارب دـنریگب . هدـیدن  ار  گرزب  تاـکرتشم  دـننک و  هدـمع  ار  اـھ  یئزج نآ  هـکنیا  هـن  دـننک ؛ مـضھ  لـح و  کارتـشا  تدـحو و  یلک  دراوـم  رد  ار  فـالتخا  یئزج  دراوـم  دـنوش ؛

اھ نیا مدرم ؛ هب  یدـنم  هقـالع هدـنیآ ، هـب  تبـسن  یزوـسلد  یمالـسا ، ماـظن  گرزب  تـمعن  زا  یرادروـخرب  بـالقنا ، ناـماد  رد  نتفاـی  شرورپ  روـشک ، هـب  ی  هقـالع یمالـسا ،

هک تسین  یرما  طقف  نیا  تسا . ترورـض  هضیرف و  کی  ام  یارب  نیا  درک . دراو  هشدـخ  اھ  نیا هب  دـیابن  یئزج  تافالتخا  رطاخ  هب  درک . ظـفح  ار  اـھ  نآ دـیاب  تسا و  تاـکرتشم 

. تسا هدز  هبرض  بالقنا  تشونرس  هب  مدرم و  روشک و  عفانم  هب  دنکن ، تاعارم  سکرھ  مینک ؛ تاعارم  ار  نآ  دیاب » ، » هن مینک . تاعارم  ار  نآ  تسا » رتھب  »

هعمجزامن  / ١٣٨٢/١١/٢۴ یاھهبطخ  رد  تانایب 

دنیب و یمن دوخ  هب  کچوک  گرزب و  یاھرھش  رد  ار  یعامتجا  نینچ  یمـسارم  چیھ  رد  یروشک  چیھ  تسا ؛ ریظن  یب ی  هدیدپ کی  ناھج  رد  نمھب  مود  تسیب و  ییامیپ  هار

یلیخ ی  هدـیدپ نیا  ناسکی . میظع ، تکرح  نیا  دروم  رد  روشک  رـساترس  رد  قیاقح  زا  مھف  کرد و  یکی ، اھ  هزیگنا یکی ، اھراعـش  تسامـش . صوصخم  نیا  درادـن ؛ دای  هب 

هب بالقنا و  ماظن و  روشک و  تشونرـس  هب  ایناث  دنتـسھ ؛ ناشدوخ  حـلاصم  هجوتم  رایـشوھ و  هاگآ و  مدرم ، الوا  هک  دـھد  یم ناـشن  دراد و  ماـیپ  نومـضم و  تسا ؛ یمھم 

نیا رد  دـننک . یم لـقتنم  دـننادرگ و  یم تسد  هب  تسد  ار  رادـقم  یلاـع فراـعم  نیا  لـسن ، هب  لـسن  دـنا . هتـسب لد دـنم و  هقـالع ناـشراوگرزب - ماـما  بـالقنا - گرزب  مـلعم 

زا رابرپ  ناـشنھذ  هک  یناـسک  هک  دـننک  یم تکرـش  یطاـشن  روش و  ناـمھ  اـب  زورما  دـندوبن ، اـیند  رد  تفھ  هاـجنپ و  نمھب  مود  تسیب و  هک  یناـناوج  میظع ، تاـعامتجا 

نیا رد  هک  ناـمزیزع  تلم  کـیاکی  زا  ناریا ، تلم  زا  یدرف  رازگتمدـخ و  کـی  ناونع  هب  نم  تسا . زاـس  تینوـصم مھم و  تلم ، یارب  نیا  تساـھزور . نآ  هوکـشرپ  یاـھ  هرطاـخ

، دراد دوجو  مدرم  رد  هک  یتیلوئسم  ساسحا  هب  مینادب و  ردق  ار  میظع  ی  هدیدپ نیا  دیاب  مھ  نالوئسم  ام  منک . یم رکشت  هنامیمـص  دندرک ، تکرـش  یمدرم  میظع  تکرح 

. دنک یم نیگنس  ار  ام  ی  هفیظو تیلوئسم ، ساسحا  نیا  میھد . بسانم  خساپ 

یقرش  / ١١/٢٨/١٣٨۵ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

مق ی  هیضق رد  داتفا . یمن قافتا  میظع  تکرح  نیا  دندوب ، هدرکن  ار  نمھب  مایق ٢٩  زیربت  مدرم  رگا  الا  و  دوب ؛ زاس  تشونرس هک  تسایاضق  لیبق  نیمھ  زا  مھ  زیربت  نمھب   ٢٩

مگ و هیضق  نیا  دنتشاذگن  اھ  یناجیابرذآ اھ و  یزیربت اما  دوش ؛ گنر  مک جیردتب  دعب  دشاب ، اھنابز  رـس  یتدم  دوب  نکمم  هک  اھتداھـش - ی  هیقب لثم  دندش - دیھـش  هدع  کی 

کی نیا  دـنداد . دای  ناریا  رگید  مدرم  هب  ار  بالقنا  ثداوح  نادیھـش ، ملھچ  رد  ازع  ی  هماـقا اـب  عقاو  رد  دـندرک . اـپرب  مق  یادھـش  ملھچ  ناونع  هب  ار  نمھب   ٢٩ دوش . شومارف 

. دیسر بالقنا  یزوریپ  هب  هک  یمیظع  یاھتکرح  هب  دش  یھتنم  دنتفرگ و  ار  زیربت  یادھش  ملھچ  رگید ، قطانم  مدرم  دعب  دوب . تکرباب  دوب ، تاکرح  ریاس  اشنم  دوب ، راکتبا 

ار زیربـت  مدرم  میوـگ  یم نم  هکنیا  تسا ؛ نیا  رطاـخ  هب  دـنا ، هتخانـشن ار  ناـجیابرذآ  ناریا ، رد  یـسیلگنا  ییاـکیرما و  یاـھ  تسایـس ناـحارط  هک  ما  هتفگ اـھراب  نم  هـکنیا 

تلم لقث  ی  هطقن ناجیابرذآ  ناجیابرذآ . غارـس  دنیآ  یم دننک  یم یلقع  یب دـننک ؛ هکت  هکت ار  ناریا  تلم  تامھوت ، اب  دـنھاوخ  یم اھ  نیا تسا . نیا  رطاخ  هب  دـنا ، هتخانـشن

غارـس زیربت و  غارـس  دـنیآ  یم ناشدوخ  ی  هناھلبا دـصاقم  یارب  اھـسانشن  ناجیابرذآ  اھ ، سانـشن ناریا نیا  تسا . ناریا  تلم  تاـیح  زکارم  نیرت  هدـمع زا  یکی  تسا ؛ ناریا 

رھ الاح  ات  دـنروخ . یم ار  رودزم  ات  راھچ  نیا  بیرف  مھ  یجراخ  یاھتـسایس  ناحارط  دـنھد ، یم بیرف  ار  اھ  نآ دـنریگ ، یم لوپ  اھ  نیا زا  نادان  رودزم  تشم  کی ناـجیابرذآ و 

ناشدای اھناوج  زا  یلیخ  دـیاش  الاح  تسھ - ناتدای  امـش  دـنا . هداد باوج  اھ  یناجی ابرذآ  دوخ  تسا ، هداتفا  قافتا  ناجیابرذآ  رد  ای  زیربت  رد  بـالقنا  دـض  یوس  زا  یا  هثداـح

نوریب زا  دندرک . هرـصاحم  ار  یندم  دیھـش  موحرم  هک  دندروآ  نویـسیزوپا  مسا  هب  زرابم و  مسا  هب  زیربت  جراخ  زا  ار  یا  هدع بالقنا ، لوا  هک  تسا - ناشدای  بلغا  اما  دشابن ،

بـالقنا زا  عاـفد  یبـالقنا و  تریغ  ظاـحل  زا  ناـجیابرذآ ، تساـفکدوخ ؛ زیربت ، نوریب . دـندمآ  دـندید ، ار  هنحـص  یتقو  زیربـت  مدرم  دوخ  بـالقنا ، زا  عاـفد  یارب  دـماین  یـسک  هک 

دـض یاھتـسایس  ناحارط  دنـسانش . یمن ار  ناریا  مدرم  دنـسانش ، یمن ار  ناریا  دنـسانش ، یمن ار  ناجیابرذآ  اھ  نیا دـمھف  یم ناـسنا  هک  تساـھزیچ  نیا  تساـفکدوخ .

ناشدوخ لایخ  هب  بالقنا ، تشونرس  یارب  ناریا و  تلم  یارب  هک  نارگید - سیلگنا و  یتاعالطا  یاھـسیورس  رد  هچ  اکیرما ، یتاعالطا  یاھـسیورس  رد  هچ  ایند - رد  بالقنا 

. دنسانش یمن ار  ام  تلم  نایم  رد  راگدنام  قیاقح  نیا  ناریا و  مدرم  دننک ، یم یحارط  دنراد 

١٣٨٩/٠١/٠١ /  « فعاضم راک  فعاضم و  تمھ   » لاس لاس ١٣٨٩ /  زاغآ  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

مسجم و ار  دوخ  زین  ام  تفرـشیپ  هب  ور  تکرح  ام و  یاھناج  ام و  یاـھلد  رد  دـناوت  یم تسا ، سوسحم  تعیبط  رد  هک  ناـنچمھ  شیور  نیا  تسا . شیور  زاـغآ  زورون ، دـیع 

، ناریا تلم  لاس  زا : تسا  ترابع  نم  رظن  هب  دوش ، فیرعت  هلمج  کی  رد  لاس ٨٨  دشاب  انب  رگا  میا . هدیسر نآ  نایاپ  هب  نونکا  هک  لاس ٨٨  هب  میزادنیب  یھاگن  دنک . نایامن 

یگتـسب نامروشک  تشونرـس  هب  ناـمگرزب و  بـالقنا  تشونرـس  هب  هک  یئاـھ  هصرع رد  تلم  نیا  راذـگرثا  یخیراـت و  روضح  لاـس  گرزب ، تلم  نیا  یزوریپ  تمظع و  لاـس 

. دش یم یھتنم  تشاد و 

مق  / ١٣٨٩/٠٧/٢٩ هیملع  هزوح  دیتاسا  الضف و  بالط و  رادید  رد  تانایب 

، دنلصتم مھ  هب  دنطبترم ، مھ  هب  هک  دنتسھ  ینایرج  ود  هیملع -  یاھهزوح  نایرج  نآ ، لد  رد  یمالـسا و  ماظن  نایرج  ینعی  میظع -  نایرج  ود  نیا  هک  تسا  نیا  تقیقح 

یمالـسا ماظن  تشونرـس  هب  یهدروخ  هرگ  هتـسباو و  نیمزرـس ، نیا  رد  مالـسا  تشونرـس  تیناحور و  تشونرـس  زورما  دـننادب . همھ  ار  نیا  تسا ؛ یکی  اـھنآ  تشونرس 

، تسا هدـنز  ماظن  هتبلا  دوب . دـھاوخ  رتشیب  مدرم  داحآ  یهمھ  زا  نید  یاملع  نید و  لھا  تیناحور و  یارب  نآ  تراسخ  انیقی  دـنیبب ، یاهمطل  کدـنا  یمالـسا  ماـظن  تسا .

. دش دھاوخ  زوریپ  قئاف و  دراد ، رارق  شلباقم  رد  هک  یئاھشلاچ  یهمھ  رب  ماظن  منکیم  ضرع  لماک  نانیمطا  اب  تسا و  یوق  ماظن  تساپرس ، ماظن 

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

نینچ زین  یبیل  رد  تفرگ . قلعت  ارگمالـسا  یاھنایرج  هب  روشک  ود  رھ  رد  دـش و  هدرمـش  مرتحم  رابنیتسخن  یارب  اھتلم  یار  رـصم ، سنوت و  رد  تشذـگ . ارجامرپ  لاس  کی 

ریـسم نآرق ، یهیاس  رد  یبلطتفرـشیپ  یھاوخیدازآ و  یبلطلالقتـسا ، ندوب ، یروتاتکید  دض  ندوب ، یتسینویھـص  دض  نوچ  یتافـص  اب  یئارگمالـسا  نیا  دش و  دـھاوخ 

دز و مقر  نمھب ) اب ٢٢  فداصم   ) یمایا نینچ  رد  زین  ار  یمالسا  ناریا  تشونرس  شیپ  هھد  هس  هک  جوم  نیا  دوب . دھاوخ  ناملـسم  یاھتلم  یهمھ  عطاق  یهدارا  موتحم و 

نامھ اب  مایا و  نیمھ  رد  دناشاپورف ، ار  هقطنم  یهدناشنتسد  رالوکس و  یروتاتکید  نیرتگرزب  دروآ و  دورف  مزینویھص  وتان و  اکیرمآ ، یهھبج  رب  ار  نیگنس  یهبرض  نیتسخن 

. تسا هتفرگرب  رد  ار  یبرع  یمالسا و  یهنایمرواخ  لک  تابلاطم ، نامھ  کبس و 
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ىمالسا  / ١٣٩٣/٠٣/٠۴ ىاروش  سلجم  ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

هزرابم اب  مھ  ماظن  ىرادـیاپ  ماظن و  ظفح  تسا . روجنیمھ  ایند  رد  گرزب  ىاھوزرآ  ىهمھ  دوبن ؛ ریذـپققحت  ماظن  نیا  هزرابم  نودـب  دـمآ ، دوجوهب  هزرابم  اـب  ىمالـسا  ماـظن 

هکنانچمھ تفریم . نیب  زا  دـنامیمن و  ىقاب  ماـظن  نیا  دوبن ، فلتخم  ىاھنادـیم  رد  نالوئـسم  ىهزراـبم  رگا  دوبن ، ماـما  ىهزراـبم  رگا  دوبن ، مدرم  ىهزراـبم  رگا  دـمآ ؛ دوجوهب 

زا ار  نآ  دنرادهگن ، دنناوتیمن  تصرف  نابحاص  ار  تصرف  نیا  نکل  دیآىم ، دیدپ  ىتصرف  دیآىم ، شیپ  ىاهثداح  دنتـسین -  مھ  رود  ام  زا  هک  ایند -  زا  ىطاقن  کی  رد  دـینیبىم 

هتخت هب  ىرد  هک  دـیایب  شیپ  ىمالـسا  ىروھمج  ىارب  تسناوتیم  تشونرـس  نیا  انیع  تسا . ربخ  هچ  رگید  ىاھاج  ىـضعب  رد  اقیرفآ و  لامـش  رد  دـینیبب  دـنھدیم ؛ تسد 

هچنآ دورب . نیب  زا  دوشب و  نوـگرگد  عاـضوا  ىلکب  ىکدـنا  زا  دـعب  مھ  دـعب  دـیایب ، دوـجوهب  قارب  نیگنر و  ىاھراعـش  اـب  ىمالـسا  ىماـظن  دـیایب و  دوـجوهب  ىتـکرح  دروـخب و 

. مینکن شومارف  ام  ار  نیا  هنادنمدرخ ؛ ىدج و  ىمیمص و  ىهزرابم  دوب ؛ هزرابم  دتفیب ، قافتا  نیا  تشاذگن 

نایوجشناد  / ١٢/٠۴/١٣٩۵ زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

رثا رب  نیا  دـنکیم ، هھبـش  زاربا  لیبقنیازا ، یرگید  یهدـیدپ  ای  هللارـصننسحدیس  ای  نانبل  هللابزح  دروم  رد  دـییامرفب  ضرف  ـالثم  یرکفنـشور  یعدـم  نـالف  دـینیبیم  هکنیا 

هقطنم رد  دنادیمن  هک  تسا  نیا  شاهنانیبشوخ  اما  دشاب ؛ هتشاد  یـسک  تسا  نکمم  مھ  هنانیبدب  هاگن  هتبلا  تسا . نیا  شاهنانیبشوخ  ینعی  تسا ؛ طیحم  نتخانـشن 

رثا رب  نیا  دراد ؛ بـالقنا  تشونرـس  روـشک و  تشونرـس  رد  یتاریثاـت  هچ  ناریا  اـب  شطاـبترا  هـچ ، ینعی  هللابزح  هـچ ، ینعی  هللارـصننسحدیس  دـنادیمن  تـسا ، ربـخ  هـچ 

. تسا نتسنادن 
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