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سلسله درسه�ی ع�ف�نی

هم�نط�ری که در ق�آن م� معتق�یم و بـه حـق معتقـ�یم کـه یـک کلمـه ،یـک »واو« نب�یـ� اضـ�فه و
ً
کم بخ�انیم ،مگ� اینکه در عب�رات مث� وسط جملـه یـک بخـش کـ�چکی از قـ�آن را مـیخ�اهنـ� بگ�ینـ�،
ب�ای اینکه تم�م آی�ت و کلم�ت ،تم�م »واوه�« کـه در آن هسـت و ّ
حتـی بـه قـ�ل امـ�وز وی�گـ�ل و نقطـه یـ�
بهق�ل ق�م� وقف و اینه� معن�ی ّ
خ�صی دارد که م� نمیت�انیم ع�ضـش کنـیم ،نب�یـ� آن را عـ�ض کنـیم.

فیالمثل در ق�آن داست�نه�ی ج�لبی وجـ�د دارد ولـی نخ�اسـته بـ�ای مـ� داست�نسـ�ایی بکنـ� .از همـین
داســت�نه�یی کــه در قــ�آن هســت ب�یـ� عبــ�ت بگیـ�یم .همینهــ� هــم بــهخ�ط� درس دادن بــه مــ� بــ�ده و
ً
اهمیتـی را کــه مــ� بــه آن ّ
ّ
ت�جــه نــ�اریم .فــ�ض کنیـ� داســت�ن ملکــهی ســب� و حضــ�ت ســلیم�ن کــه ظ ـ�ه�ا
ً
داست�نی است کـه امـ�وز هـم شـبیه ایـن قبیـل داسـت�نه� مـیشـن�یم .مـث� یکجـ� دارد کـه وقتـی ن�مـهی
حض�ت سلیم�ن� بـه ملکـهی سـب� یعنـی بلقـیس رسـی� ،او فـ�ری جـ�اب نـ�اد و خـ�دش هـم بـه رأسـه
ج�اب ن�اد که بگ�ی� :حکم من ب��ت�ین حکم است و همین که میگ�یم ،امـ� همـین اسـت .نـه! او صـب�
ً
ک�د .آم� ب� مش�ورینش ،هیئت مث� ب�رگـ�نش ،مشـ�رت کـ�د .بـه آنهـ� گفـت) :اینجـ� مـ�رد نظـ� اسـت( مـن
ّ
ه�گ� تصمیمی نمیگی�م ،نگ�فتم و نمیگی�مِ ،ا� اینکه ب� شم� مش�رت میکنم .ایـن یـک درس .بعـ� کـه
آمــ� ،آن ن�مــه را بــه هیئــت بهاصــط�ح مشــ�ورینش ی ـ� هیئــت وزرا داد ،گفــت کــه ای ـن ن�مــه را بخ�انی ـ�.
سلیم�ن به من اینط�ر ن�شته ،ته�ی� هـم کـ�ده و سـلیم�ن خیلـی نی�ومنـ� اسـت .چـه بکـنم؟ بـه ف�م�نـ�ه
داد ،از اینجــ� معلــ�م م ـیشــ�د ف�م�نــ�هی لشــک�ش اســت ،او خ�انــ� و گفــت کــه حک�مــت دســت ت�ســت،
م�ی�یت مملکت م�ل ت�ست ،ه� چه بگ�یی م� اج�ا میکنیم .م� مج�ی خـ�بی هسـتیم ولـی در ایـن کـ�ر،
در مــ�ی�یت و حفــظ سی�ســت اطــ�ع نــ�اریم .ایـن هــم یـک درس .در یـک داســت�نی کــه شــم� شــب ممکــن
است ب�ای ّ
بچهی ک�چکت�ن که میخ�اه� بخ�اب� ،این داست�ن را بگ�یی� ،قـ�آن دو درس خیلـی مهـم
به م� داده است.

هـیچ چیـ�ی بــه پــ�ی قــ�آن نمـیرســ� .گفتهانــ� نهجالب�غــه یعنـی ف�م�یشــ�ت علـی� قــ�آن ّ
دوم
ِ
است ،نه! علی� ق�آن ن�طق است ،نه ق�آن ّ
دوم یعنی آنچه میگ�ی� منطبق بـ� قـ�آن اسـت .علـی�
هم همین ح�ف را میزن� ،به عب�رت دیگ�ی .در یک جنگی علی� وقتی خلیفه ب�د ،خ�فت ظـ�ه�ی
َْ

ُ

ََ َ

َّ

َ ٰ ٰ ُ َ َّ ُ َ َ ُ
داشت ،میف�م�یـ�ِ :ا ْج ِت ٰمـ�ع ه ـ���ء القـ�م ��ـی بـ ِ�طلهم و تفـ�ق�م عـن حق
�ـم ،خطـ�ب بـه قشـ�ن خـ�دش

میف�م�ی� که دلم گ�فت )عبـ�رت ع�بـی آن یـ�دم نیسـت( خ�صـه دلـم فشـ�ده شـ� ،از چـه؟ از اینکـه ایـن
ق�م )یعنی دشمن�ن م�( که ح�ف ب�طلی میزنن� و ب� ب�طلن� ولی ب� هـم مجتمـع هسـتن� ،در مق�بـل ،حـق

متف�قی� .همین نکتهی ّ
ب� شم�ست ولی از هم ّ
حس�سی است که علی� به م� ی�د داد و در واقع ت�ضی ِح
آن ام� و ف�م�یش الهی ب�د .علی ق�آن ن�طق است .حق هم داشـت .بـ�ای اینکـه م�ری�نـهه� و م�شهـ�ی
ّ
مخ�ب به قش�ن ریختنـ� ،همـه طـ�ف شـ�یع�ت و تعلیمـ�ت غلـط بـه نـ�م علـی� درسـت ک�دنـ� .حـ�کم
مص ـ� کــه از طــ�ف عل ـی منصــ�ب شــ�ه بــ�د ،بس ـی�ر هــم مــ�د ام ـین و درســت و فــ�اک�ری بــ�د ،بــ� همــهی
ً
ت�شه�یی که دشمن�ن ک�دن� ص�یح� نت�انستن� او را کج و معـ�ج کننـ� ولـی بـ��خ�ه در قشـ�ن علـی ایـن
ک�ر را ک�دنـ� .در قشـ�ن علـی گفتنـ� کـه آن حـ�کم مصـ� کـه علـی منصـ�ب کـ�ده ،آدم بـ�ی اسـت ،ببینیـ�
چط�ر علی آدمه�ی ب�ی را منص�ب میکن�! اینه� بیجهت دخ�لت ک�دن� .ب�ی� میگفتن� :به م� چه؟ مـ�
ه� چه علی بگ�ی� ،قب�ل داریم .کم کم به علی فش�ر آوردن� ،گفتن� :آن ح�کم مصـ� آدم خـ�ئنی اسـت ،او
ّ
را ب�دار .بهنظ�م علـی� او را ب�داشـت ،او هـم قهـ� کـ�د .الب ّتـه م ّـ�تی رفـت در مکـه مجـ�ور شـ� ولـی بعـ�
خ�مت خ�د حض�ت آم� و به خ�مت ادامه داد .دشمن�ن ،این نقشه و این ط�� را داشتن� و این طـ�� را
علی� میفهمی� و به م� )نه عین م� که در آن زمـ�ن نبـ�دیم ،بـه م�هـ�یی کـه در آن زمـ�ن بـ�دیم( ایـن
را تفه ـیم کــ�د .در قشــ�ن عل ـی ،اشــعثبــنق ـیس ع�مــل فتنــه شــ� کــه اســم حــ�کم مصــ� هــم ق ـیس بــ�د.
همینط�ر بین ب�رگ�ن و ف�م�ن�ه�نش�ن تف�قه میان�اختن� این درس همیشه هست ،همـ�ن اشـتب�هی کـه
ـ�ه� دوسـتی
اف�اد
بعضی ِ
ِ
س�ب�ز علی میک�دن� و همیشه ب�ده ،ا�ن هم پی�ا ش�ه که به ه� وسیلهای به ظ ِ

واقع دشمنی ک�ر میکنن� .نه تنه� خ�اب ک�ری علنی از این قبیـل بلکـه بـ�ر دشـمنی و عنـ�د را پخـش
و به ِ
َ
میک�دن� ت� اینکه علی� را مجب�ر ک�دن� به قب�ل حکم ّیت .علی میگفتَ :حکم ّیت معنی ن�ارد ،اینهـ�

ٰ َّ ّٰ
گفتن� نخی� ،م� اهل صلحیم ،صلحطلب و میخ�اهیم که دوستی داشته ب�شیم .آن پـ�چم ��ݢ ݢ ِال ـ َه ِا� ݢ� ݢالل ـه

که مع�ویه آف�ی� )در واقع عم�و ع�ص آف�ی�( آن را علم ک�دن� .بع� به س�ش�ن آم� ،آنچـه آمـ� و آنچـه آمـ�
به س� م� مسلمین از آن�قت ت� ح�� و همیشه.
بــه علـی ایـ�اد مـیگ�فتنــ� کــه چــ�ا قـیس را حــ�کم آنجــ� کــ�دی؟! و ایـن ایـ�اد را حــ�� هــم خیلـیهــ�
میگی�ن� .چ�ا به ف�ن کس اج�زهی فـ�ن دادی؟ چـ�ا ف�ن کـس را مـ�ذون بـه فـ�ن کـ�دی؟ یکـی نیسـت
بگ�ی� :به م� چه؟ چ�ن در بش� خصلتی هست که میخ�اه� خیلـی خـ�ب ب�شـ� ،بهتـ� از هـ� کسـی ب�شـ�،
نه اینکه دیگ�ی ب� ب�ش� ،خ�دش خ�ب ب�ش� ولی همین یک حس ،خصلتی است که ب�عـث مـیشـ�د از
اینج� دخ�لت کنن� .به »عم�و« میگ�ین� :ت� که از »زی�« بهت�ی ،پس چ�ا »زی�« ب� ت� مق ّـ�م ب�شـ�؟! پـس
چ�ا »زی�« را اط�عت کنیم؟! نه! همه ب�ی� به این مس�له ّ
ت�جه داشته ب�شن�.

خ�اون� همهش�ن را رحمت کن� انش�ءا� .یک سف�ی م�ح�م دکت� نعمتا� )ب�ادرم( در خ�مت
آقــ�ی وفــ�علی در وقت ـی کــه هنــ�ز ش ـیخ نب�دنــ� ،ســ�ار ات�بــ�س شــ�ن� و رفتنــ� گن�بــ�د .بعــ� در همــ�ن جــ�
اج�زهی ایش�ن ص�در ش� و از هم�ن ّاول هم این اج�زه خیلی ّ
مفصل ب�د دکت� نعمتا� میگفـت :مـن بـه

قــ�لی آقــ�زاده بــ�دم ،آقــ�ی وفــ�علی یـک درویـش ســ�ده منتهــ� ّ
معمـ ِـم محتــ�م ولـی دیگــ�ان بــه مــن احتــ�ام
ِ

میک�دن� .بع� که اج�زه را خ�ان�ن� یکم�تبه دی�م در مجلس ،ج�یی کـه آقـ�ی وفـ�علی نشسـته ب�دنـ� و
اینط�فش�ن کسی ب�د و آنط�فش�ن کسی دیگ� ،یکم�تبه دو ط�فش�ن به احت�ام ایش�ن خ�لی شـ�.

بله ،م� ی�د نگ�فتیم که در ج�یی بگ�ییم :به من چه؟ ی� به ت� چه؟ قصی�های ب�د که یـ�دم رفتـه و در آن
میگفت» :به من چه«» ،به ت� چـه« .بسـی�ری از همـین داسـت�نه�ی ع�می�نـه یـ� ادیب�نـه ،بـ�ای مـ� درس
است .سع�ی میگ�ی�:
ب ـ ــ�د شـ ـ ـی�ی ب ـ ــه بیش ـ ــهای خفت ـ ــه م�ش ـ ـ ــکی ک ـ ـ ــ�د خ ـ ـ ــ�ابش آش ـ ـ ــفته
شی� خ�اب ب�د ،م�شکی ّ
م�تب میآم� م�احم میش� ،س� و ص�ا میکـ�د .شـی� عصـب�نی شـ� و بلنـ�
ش� ،آن را گ�فت ،خ�است لهاش کن� ،م�ش گفت :چه ف�ی�ه؟ همه میدانن� تـ� یـک تلنگـ� ب�نـی ،مـن از
بین میروم .مـن غـ�ایی هـم بـ�ای تـ� نیسـتم ،یـک لقمـه .پـس مـن را رهـ� کـن ،مـن یـک خـ�متی بـه تـ�
خ�اهم ک�د .شی� از خ�اب بی�ار ش�ه ب�د ،دیگ� س�ح�ل ب�د ره�یش ک�د .بع�ه� ب�ای شی� بنـ�ی گ�اشـته
ب�دن� ،در تلهی طن�بی افت�د ،نمیت�انست بی�ون ب�ود .م�ش آم� گفت :چـ�ا بلنـ� نمـیشـ�ی؟ گفـت :بـ�
این طن�به� نمـیتـ�انم .مـ�ش همـهی ایـن طن�بهـ� را ج�یـ� ،شـی� آزاد شـ� .ایـن بـ�ای م�سـت کـه فکـ�
نکنی� ،خ�دت�ن شی� هستی� و ط�ف م�ش است .خ�دت�ن شی�ی� از لح�ظ علم ،دانش و اینه�.
اگ� از من بپ�سن� که آق�! ایـن هسـتهای کـه مـیگ�ینـ� ،ا گـ� بـهج�ی ایـن هسـته چیـ� دیگـ�ی مثـل
هستهی آلبـ�ل� بگ�ارنـ� ،بهتـ� نیسـت؟ مـن اظهـ�رنظ� مـیکـنم و مـیگـ�یم بلـه ،آلبـ�ل� خـ�ب اسـت ،چنـین
کنی� ّام� یکی ب�ی� به من بگ�ی� :به ت� چه آق�؟
ّ
دقت کنیم ه� کسی را در ّ
ح� خ�دش بشن�سیم ،هـ� شـیئی را در ح ّـ� خـ�دش بگـ�اریم و از آن
ب�ی�
استف�ده کنیم .از این جهت است که از ّاول در این دوران َ
وانفس� ،دورانی که همهی دنی� در ح�ل جنـگ

و ستی� و دع�ا و لشک�کشی هستن� ،م� میگـ�ییم صـلح ،آرامـش .نـه صـلحی کـه ع�مـت ضـعف ب�شـ� نـه،
صلحی که آنط�فش سنگ خ�راست و ب�ز هم این ت�صیه همیشه هست و این سـف�رش کهنـه نمـیشـ�د
ّ
که مب�دا دو درویش ب� هم مک�ر ب�شن� .ب�ای اینکه دو درویـش کـه بـ� هـم کـ�ورت داشـته ب�شـن� ،همـ�ن
کــ�ورت بــ�رگ مـیشــ�دّ ،اول نــ�د خ�دشــ�ن بــ�رگ مـیشــ�د بعــ� بــه ب�رگــ�ن مـیرســ� و دیگــ�ان لشک�کشـی
َ

َْ ٌ

�
�
ف�ار آن یکی ،آن
� ٰ� ِاح ـ� ب�شـیم،
ط�ف�ار آن دیگ�ی .م� ب�ی� همه ٰو ِاحـ ٌ� ��لف َو ألـف
ِ
میکنن� ،این ط� ِ

یک نف� مثل ه�ار و ه�ار نف� مثل یـک نفـ� و ایـن چیـ�ی اسـت کـه نب�یـ� ف�امـ�ش کنیـ� یعنـی ایـن مطلـب
ب�ی� در ذهن م� ف�و ب�ود ،نه یـک مطلبـی ب�شـ� کـه بخـ�انیم و تمـ�م بشـ�د ،نـه! همیشـه در ذهـن مـ� ایـن

ب�ش� ،انش�ءا�).ب�گ�فته از گفت�ره�ی ع�ف�نی صبح شنبه ،۱۳۹۳/۹/۲۹ ،جلسه ب�ادران ایم�نی(
*****
حض�ت رس�ل اک�م� و ام�م حسن مجتبی و ام�م رض�� سه ب�رگ�اری هستن� کـه ایـن روزهـ�
م� خ�ط�هش�ن را ب�ای خ�دم�ن زن�ه نگهمیداریم .اینه� در واقع درست اسـت کـه سـه انسـ�ن ب�دنـ� ولـی
ً
ّ
تجلی الهـی ب�دنـ� .حضـ�ت پیغمبـ� کـه ّ
البتـه ظـ�ه�ا بیمـ�ر ب�دنـ� و رحلـت
ه� سه ایش�ن شعلهی ب�رگی از
ً
ک�دن� ،میگ�ین� ایـن بیمـ�ری در اثـ� مسـم�میتی بـ�د کـه گ�شـت مسـم�م بـ�ای ایشـ�ن ف�سـت�دن� و م�اجـ�
بیمــ�ر شــ�ن� و رحلــت ف�م�دنــ� .حضــ�ت امــ�م حســن بــ� ب�رگــ�اری کــه نســبت بــه مع�ویـه ک�دنــ� ولـی او آن

ً
ُخلف وع�هه� و ُخلف ّ
تعه�اتش را ک�د و بع� هم دی� که ت� حضـ�ت زنـ�ه هسـتن� ،مـ�دم اصـ� بهاصـط�ح
ج�اب س�م او را نمـیدهنـ� .ایـن اسـت کـه از همـ�ن ّاول درصـ�د ایـن بـ�د کـه نـ�م پیغمبـ� و بنـیه�شـم و
دیـ ـن اســـ�م را محـــ� کنـــ� .در داســـت�نه� هســـت کـــه یـ ـک روز )حـــ�� اســـ�می یـ ـ�دم مـ ـیرود( بـــهنظ�م
مغی�ةبنشعبه که خیلی نگ�ان آم� ،ن�راحت ب�د ،پس�ش پ�سی� :چه خب� است؟ چـه شـ�ه؟ گفـت :امـ�وز
چی�ی دی�م که خیلـی ن�راحـت شـ�م ،رفـتم بـه دربـ�ر پـیش مع�ویـه ،همـ�ن م�قـع اذان مـیگفتنـ� ،وقتـی
َْ

ََ

ً

ُ

گفتن� :أش َه ُ� أ ّن ُم َح َّم�ا َر ُس�ل ا� ،مع�ویه عصب�نی ش� ،پیش خ�دش گفت که ه� چه من سعی ک�دم این
نــ�م را حــ�ف کــنم و بــ�دارم ،نت�انســتم .او نت�انســت و نظــ�ی� او هــم تــ� الـیا�بــ� نخ�اهنــ� ت�انسـت .امــ�م
حسن را میخ�استن� در ج�ار ّ
ج� ب�رگ�ارش دفن کنن� .گفتن� نخی� ،اینج� نمیش�د ،جلـ�یش را گ�فتنـ�،

ّ
حتـی بــه جســ� حضــ�ت تیـ� ان�اختنــ� ،تــ�هین ب�رگـی بــ�د! بــه مــ� تــ�هین شــ�ّ .امــ� در مــ�رد حضــ�ت رضــ�،
ّ
ّ
ـ�دن
به نظ� میرس� که م�م�ن ش�ی� آن اول یک مق�ار نیت خی� داشـت ولـی آخـ� دیـ� نـه ،نمـیت�انـ� بـ� ب ِ
حض�ت حک�مت کنـ�ّ .
حتـی نقـل اسـت کـه م�قـع خـ�اح�فظی حضـ�ت از مجلـس مـ�م�ن ،طبـق معمـ�ل

م�م�ن گفت که پس� عم�! کج� تش�یف مـیب�یـ�؟ ف�م�دنـ� :بـه هم�نجـ�یی کـه مـن را ف�سـت�دی کـه خـ�د
این نش�ندهن�هی ن ّیت م�م�ن بـ�د .بـهه�جهت هـ� کـ�ام از ایـن ب�رگـ�اران یـک گ�شـهای از تـ�ریخ مـ� را
میس�زن� و اینکه چگ�نه ام�وز به این ب�ه� دچ�ر هستیم که نه تنه� بهاصط�ح بـ� مشـ�ک و بـ� کـ�ف� بلکـه
ب� مسیحی ب� یه�دی هم در جنگیم .نه تنه� این ،بلکه در داخلهی اسـ�م هـم ،همـه بـ� هـم در جنگـیم.
همینه� نت�یج و می�هی آن درختی است که در آن ا ّی�م ،آن دشمن�ن ک�شتن� .بهه�جهت م� یـ�دب�د ایـن
ب�رگ�اران را حفظ میکنیم به این امی� که صـ�ایمـ�ن ،ف�ی�دمـ�ن ،را کـه مـیگـ�ییم :ای ب�رگـ�اران! مـ� را
هــم بکشــ�نی� بــ� خ�دتــ�ن ،مــ� هــم جــ�ء خــ�ک پــ�ی شــم� هســتیم ،قبــ�ل بف�م�ینــ� .انشــ�ءا�).ب�گ�فتــه
از گفت�رهــ�ی ع�فــ�نی صــبح یکشــنبه ۲۸ ،صــف�  ۱۳۴۶ﻫ  .ق ،مطــ�بق بــ�  ۱۳۹۳/۹/۳۰ﻫ  .ش ،جلســه
ب�ادران ایم�نی(

ݐ ݐ ݒ
بب ݐ ب ݑ � ݐ ݑ ݖ ݑ
ح ݓ � ݑ ݐ� ع ݑ ب ب ݐب �ج ݐ ع
ݐ ݑ ݐݑ
� ��ت�ر�ی ��ف�یی�� /حݥ
وبݣ �� ݔ ݒش�ه( ݒش��ل :ݓ��وا
�ر �ی �ݓ �ه) ݓ � ݓ ݣ
ت اق�ی �ح د �� ݣ
ݓ ݔ � �ب ݣ ݣ ��
ݒ
ݒ
ݑ
ݑ ݑ
رس ݒ��� ݐ پ ݐپ ص � ݒ ݐ م � ݒس ݑ � ݐ ݑ ّ
�ت � ݐ� ݑ
ح ݐ��م� ݔ� ݒش ݑ
��ه ݤ ݫݔݭ�ه ݕ � � ح �� /ݥ
�ت ص�دق�
�ت ݓ�ح�د�)��حݥ رس��ه �ق�ق( �� /ݥ
ح �� � ݔ �ت �
� ݑ ݐ�ح ݐح ݐ � ݑ ݑ م � ݒ ع ݐ
ݑ� ݐ�� ��ب � ݒ � ݑ � ݐ� ݑت �� ݑ�� ݑ ݑ ݐ ݑ � ݐ
ب
�
ق
�
�
�
�
�
و
��ی
�ق
�ره
)��
��ی
) ݔ�� ݓ �حاݣ ��ݥ ݫݬݔ�ة و �ح ݣاݣ ݔ�ة( /ݓ��واب �
�اب و رو ݔب� ،ݓی ݔ��ری
ه
،
�اده
�
�ره،
ا
ی
�،
د
،
ݓ
ݓ
ݭݔ
ݐ
� ݐ
ݖ
� ݐ� �ج� ݐف ݑ
ݒ
ݒ
�ب ب� ݐ��ب�ه�یی ݐاز بب ݐ�ب ݑ
وات ݤر ݐفع ݒ��ه ݑ
��وف و ݐ��ی ݐار����( /ݓ�ݐ� ݑ
�ب/
ه
�
ا��
،
�ی
�
داب ݣ �ر ��ݣ ݓ س
و � ݐف� ،روح � ،ݔ�ط�ن ،ا ݓ ݣ
ݓ
ݔݓ
ݓ ݔ ݔ
ݓ
ݒ
ݑ
�
ݐ
ݐ ݐ �
ݑ �
ݐ
ݒ �ݐ ݐ
ݐ ݐ ݑ
ݐ ݑ
ب ��ف�یی ) ݓ����هی ݕب��خ �ݓه ݐ ب��ه�( /ݓ����ه د���را ��ل� و ݓب ݔب�ب ݔ�ه��� /حݥ
ݓ��واپ �ݕ ݣ ݣ�سس و ݕپ� خ ݓب� �� ݔب�ه� ݔیی از ݓب ݔب�ب�ب� /ک�بب ݔ ݓ
ݑ� ݐ�� ݐ ݐ ݖ ت ݑ ݑ ݖ � � ݐ
ص � ݐݨ ݦں�ݑ ݒ
ݐف ݐ ݓ�
ݒ
�
ݑ
ݑ
س
�
�
�
�
و ݔ�� �ݓ ��ی از ا ݔ�ت ��ان �� ݔم /ت و ��ی �� �یی ) ��هی � ���ݓه�( �� �ه ا ت.
�� ݑ ݐف ݒ
وات ݐار �� ݭ� ݑق ݒ���ره ݑ ت� ݐ�ن  ۰۹۱۲ ۵۸۳ ۸۲۴۲و ت� س�ت ݑ
ت ݓ�ݐ� ݑ
�رس و ��ت�ݐ� ݑ
ݓ ت�
ݔت WWW.JOZVEH121.COM
ݔ
ݔ
ݭݫݔ
ݑ ݐ
اف�ام ��م�ݔی ݔی�.

