
بالقنا  / ١٣٩٢/١٠/٢٣ ربھر  اب  نارھت  رھش  یمالسا  یاروش  یاضعا  رادرھش و  رادید 

یناھج یاھتردق  زیمآ  تثابخ  یاھراشف  ینونک  طیارش  رد  روشک ، تالکـشم  دشاب ، مکاح  تیارد  ملع و  رب  ینتبم  یھلا و  تین  اب  شالت  راک و  نامھ  ای  یداھج  تیریدم  رگا 

. داد دھاوخ  همادا  ار  ولج  هب  ور  تکرح  روشک  تسا و  لح  لباق  رگید ، طیارش  رد  و 

یتمواقم  / ١٣٩٢/١٢/٢٠ داصتقا  یاھتسایس  نییبت  هسلج  رد  تانایب 

اھهفلوم نیا  تسرھف  یکی  ماهدرک : میـسقت  ار  مضیارع  شخب ، هس  رد  نم  منکیم . حرطم  ار  یتمواقم  داصتقا  یوگلا  یاھیگژیو  اـھهفلوم و  زا  یلاـمجا  تسرھف  کـی  نم 

. میشاب دنباپ  اھنآ  هب  یتسیاب  هک  یتامازلا  مھ  موس  شخب  رد  و  مینکیم ؛ لابند  مینادیم و  ترورض  کی  زورما  ار  یتمواقم  داصتقا  ارچ  ام  هکنیا  یارب  هتکن  دنچ  دعب  تسا ؛

عقاو رد  هدـش و  حرطم  هک  تسا  یتمواقم  داصتقا  یاھتـسایس  نیا  یاـھیگژیو  اـھنیا  هک  منکیم  ضرع  امـش  هب  هک  ماهدرک  تشادداـی  ار  یگژیو  هد  نم  لوا ]  ] شخب نیا  رد 

... تسا هعومجم  نیا  یاھهفلوم 

یداع تکرحاب  تفر ؛ شیپ  دوشیمن  یداع  تکرح  اب  یداھج . تیریدـم  یداھج ، تمھ  هتفرگ ؛ رارق  هظحالم  دروم  اھتـسایس  نیا  رد  هک  تسا  یداھج  درکیور  مراھچ ، یهتکن 

دیاب تسا . مزال  اھراک  نیا  یارب  یداھج  تیریدم  یداھج و  کرحت  تسا ، مزال  یداھج  تمھ  کی  داد ؛ ماجنا  ار  گرزب  یاھراک  دوشیمن  تیـساسحیب  هدولآباوخ و  انایحا  و 

. دشاب هنادھاجم  مھ  و  دشاب ، همانرب  اب  مھ  دشاب ، تردق  رپ  مھ  دشاب ، یملع  مھ  دوشیم ، هک  یتکرح 

لاس ١٣٩٣  / ١٣٩٢/١٢/٢٩ زاغآ  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

ود رھ  رد  تسا . گـنھرف  یهلئـسم  یرگید  داـصتقا و  یهلئـسم  نیمھ  هلئـسم  کـی  تسا : هلئـسم  ود  تسا ، همھ  زا  رتمھم  ریقح  نیا  رظن  هب  هـچنآ  لاس ٩٣  هب  هاـگن  رد 

، تسا راظتنا  دروم  هدنیآ  یگدـنزاس  یگدـنز و  یانب  یارب  هچنآ  مدرم . داحآ  روشک و  نالوئـسم  نایم  تسا  یکرتشم  شالت  دراد ، دوجو  هک  یعقوت  هنیمز  ود  رھ  رد  هصرع و 

یهصرع مھ  تسا ؛ یرورـض  مزال و  هصرع  ود  رھ  رد  مدرم  روضح  دـنھدب ، ماجنا  دـیاب  نیلوئـسم  هک  یتیریدـم  رب  هوالع  نیارباـنب  تسین . ریذـپققحت  مدرم  تکراـشم  نودـب 

یلم خسار  مزع  هدارا و  اب  یمدرم  نوگانوگ  یاھهورگ  رد  مدرم  درک . دھاوخن  ادـیپ  ققحت  دوصقم  تفر و  دـھاوخن  شیپ  راک  مدرم  روضح  نودـب  گنھرف . یهصرع  مھ  داصتقا ،

لاعتم و یادخ  هب  لکوت  اب  یتسیاب  مھ  اھنآ  دنراد . مدرم  ینابیتشپ  هب  جایتحا  دنربب ، شیپ  یتسردهب  ار  راک  دنناوتب  هکنیا  یارب  مھ  نیلوئسم  دننک . ینیرفآشقن  دنناوتیم 

حیـضوت هللااشنا  نم  گنھرف . یهنیمز  رد  مھ  داـصتقا و  یهنیمز  رد  مھ  دـنوشب ؛ لـمع  نادـیم  دراو  هنادـھاجم  یمدرم ، کـمک  یھلا و  تادـییات  تاـقیفوت و  زا  دادمتـسا  اـب 

هب هک  یداصتقا  زا  تسا  ترابع  میراد ، ور  شیپ  دیدج  لاس  نیا  رد  هچنآ  نم  نامگ  هب  اذل  دـناسر . مھاوخ  ناریا  تلم  ضرع  هب  هعمج  زور  ینارنخـس  رد  ار  دراوم  نیا  یهمھ 

راعش نم  اذل  دنک . نیعم  ار  ام  تلم  ام و  روشک  گرزب  تکرح  یوس  تمس و  دناوتب  مدرم  نالوئسم و  تمھ  اب  هک  یگنھرف  و  دنک ، ادیپ  ییافوکـش  مدرم  نالوئـسم و  کمک 

«. یداھج تیریدم  یلم و  مزع  اب  گنھرف  داصتقا و  : » مداد رارق  نیا  ار  لاسما  مان  ار و  لاسما 

یوضر  / ١٣٩٣/٠١/٠١ رھطم  مرح  رد  تانایب 

دنھاوخب هک  درادن  دوجو  یدیما  دنراد ؛ یدایز  یهلـصاف  ندش ، یوق  ات  هک  دنتـسھ  اھتلم  یـضعب  دنیوگیم . روز  وا  هب  نارگید  دنکن ، یوق  ار  دوخ  دـیاین ، دوخ  هب  یتلم  کی  رگا 

؛ میراد دایز  ندـش ، یوق  دادعتـسا  الوا  ام  تسین ؛ روجنیا  اـم  تلم  اـما  دـننک ؛ داـجیا  ملاـع ، یاـھتفلکندرگ  ناـیوگروز و  اـب  دـننک  هلباـقم  دـنناوتب  هک  ار  ییورین  نآ  دوخ  رد 

ود نیا  رد  ار  لاس ٩٣  یلک  یهشقن  ساسا  نیا  رب  نم  تسا ؛ هدومیپ  یدایز  هار  تسا و  هداتفا  هار  مھ  یلم  رادـتقا  تمـس  هب  ام  تلم  میراد ؛ دایز  مھ  اھتیفرظ  تاـناکما و 

. یداھج تیریدم  اب  یلم و  مزع  اب  گنھرف  داصتقا و  مدرک : ضرع  لاس  لوا  مایپ  رد  هک  منیبیم  رصنع 

یوضر  / ١٣٩٣/٠١/٠١ رھطم  مرح  رد  تانایب 

نم هتبلا  دنھدب . رکذت  دنشاب و  هتـشاد  نانچمھ  روشک  یگنھرف  عاضوا  هب  تبـسن  ار  ناشدوخ  هناداقن  هاگن  اھنیا  دھعتم ، نادنمرنھ  یبالقنا ، نارکفنـشور  دیتاسا ، املع ،

ندرک و ریفکت  اب  متـسین ؛ قفاوم  هدنب  ینیرفآلاجنج ، ینزتمھت و  اب  دنھدب . هئارا  ار  حیحـص  تارظن  هطقن  نشور ، نایب  اب  مکحم و  قطنم  اب  دیاب  مدقتعم  تارکذت ، دروم  رد 

نیب رد  اـم ، یاـھناوج  نیب  رد  اـھنآ  زا  یرامـشیب  دادـعت  هللادـمحب  هک  روشک ـ  یبـالقنا  یهعوـمجم  هک  تسا  نیا  نم  داـقتعا  متـسین . قـفاوم  هدـنب  نآ ، نیا و  ندرک  مھتم 

خر هب  ار  یفنم  طاقن  ار و  فعض  طاقن  دننک . یداقن  دنوشب ، نادیم  دراو  مکحم  قطنم  اب  دنناوتیم  دنراد ـ  روضح  ام  یاھهدرکلیصحت  ام ، ناگرزب  ام ، دیتاسا  ام ، نارظنبحاص 

یلم و مزع  نآ  دـمھفیم ؛ وا  تسا ، هعماـج  نتم  رد  ناوج  نآ  اـما  هعماـج ، نتم  رد  درذـگیم  دراد  هچ  تسین  هجوتم  لوئـسم ، هک  دوـشیم  یھاـگ  دـنناشکب . نیلوئـسم  اـم 

. تسا نیا  گنھرف ، یهنیمز  رد  میدرک  ضرع  هک  یداھج  تیریدم 

انپم  / ١٣٩٣/٠٢/١٠ ىتعنص  هورگ  رد  نارگراک  رادید  رد  تانایب 

نینموملاریما كرابم  مان  و  مالـسلاهیلع )  ) رقاب ماما  كرابم  مان  نم  هكنيا  ىھلا . كمك  هب  دامتعا  سفن و  هب  دامتعا  ىروابدوخ و  زا  تسا  ترابع  ىداھج  تيريدـم  مھم  لماع 

ىاھكمك هب  مینك ؛]  ] ىھلا كمك  زا  دادمتـسا  لاعتم و  ىادـخ  هب  لكوت  اھراك  ىهمھ  رد  تسا ؛ نيا  رطاخهب  منكیم ، ضرع  مضيارع  ىهعیلط  رد  ار  بجر  كراـبم  ماـيا  كـيربت  و 

نيا ( ١ .) بستحيال ثیح  نم  هقزري  و  اجرخم ،  هل  لعجي  قتي هللا  نم  و  دوشیم : زاب  امش  ىوسهب  اھهار  دیھاوخیم ، كمك  لاعتم  ىادخ  زا  امـش  [ ىتقو . ] مینك دامتعا  ىھلا 

، دـشخردیم دـنزیم ، قرب  ىزیچ  كي  ناتنھذ  رد  ناھگان  امـش  ىھاگ  دـسریم ؛ امـش  نم و  هب  ىفلتخم  ىاھلكـش  هب  تسا ، هدـش  هتفگ  رگيد  تايآ  رد  هيآ و  نيا  رد  هك  ىقزر 

. تسا ىھلا  قزر  نامھ  نيا  ديآىم ؛ دوجوهب  امش  لد  رد  ىرفاو  دیما  كي  ناھگان  راشف ، ىهھرب  كي  رد  تسا ؛ ىھلا  قزر  نيا  دوشیم ؛ زاب  ىھار 

انپم  / ١٣٩٣/٠٢/١٠ ىتعنص  هورگ  رد  نارگراک  رادید  رد  تانایب 

یـشان یدمآراک  یدمآراک ، تقیقح  دید : دوشیم  انپم - »  » یهعومجم یراک -  یهعومجم  نیا  رد  ار  نآ  یابیز  یاھهولج  زا  یکی  هک  تسا  یتقیقح  نآ  دروم  رد  مود  بلطم 

. تسا روشک  تکرح  لک  هب  ام  هاگن  نیا  مینکیم ؛ هدھاشم  هعومجم  نیا  رد  ار  نیا  ام  هناتخبشوخ  هک  خسار  مزع  راکتبا و  راکتشپ و  شوھ و  شناد و  زا 

، تسا ام  تیثیح  نیا  تسا ، ام  تیوھ  نیا  دشاب ؛ لاس ٩٣  هب  طوبرم  هک  تسین  یزیچ  نیا  اما  دوشیم ، حرطم  راعش  ناونعهب  لاس ٩٣  رد  یداھج » تیریدم  یلم و  مزع  »

و دنکیم ؛ تفرـشیپ  مھ  گنھرف  دنکیم ، تفرـشیپ  مھ  داصتقا  دوب ، یداھج  تیریدم  رگا  دوب ، یلم  مزع  رگا  تسا . ام  تشونرـس  یهدننکمیـسرت  نیا  تسا ، ام  یهدنیآ  نیا 

. دوشیمن ریقحت  دریگیم و  رارق  جوا  رد  دشاب ، هتشاد  هتفرشیپ  گنھرف  دشاب و  هتشاد  هتفرشیپ  داصتقا  هک  یتلم 

انپم  / ١٣٩٣/٠٢/١٠ ىتعنص  هورگ  رد  نارگراک  رادید  رد  تانایب 

ایند مشش  یهبتر  ینعی  یزاگ -  یاھهاگورین  تخاس  یالاب  یهبتر  هب  ار  ناتدوخ  دیاهتسناوت  شزرااب ، یداھج  ناریدم  روشک و  نیا  نالاعف  روشک ، نیا  یاھناوج  امش  زورما 

یاھهاگورین امش  و  دیتسھ ؛ امش  ایند  رد  نیمشش  نپاژ ، رد  یتکرـش  ایلاتیا ، رد  یتکرـش  هسنارف ، رد  یتکرـش  ناملآ ، رد  یتکرـش  اکیرمآ ، رد  یتکرـش  کی  دیناسرب ؛ - 

اب دادعتـسااب ، یاھورین  قیوشت  اب  لاعتم ، یادخ  هب  لکوت  اب  تمھ ، اب  راکتـشپ ، اب  اما  دوشیمن ، دنتفگیم  ام  هب  اھلاس  نآ  تسا . مھم  یلیخ  نیا  دیزاسیم ؛ دـیراد  ار  یزاگ 

قافتا لباق  مھ  نآ  ربارب ؛ هد  دینکب  دیتسھ ، زورما  هک  ار  یحطس  نیا  امش  نم ! نازیزع  میوگب  مھاوخیم  نم  داتفا . قافتا  راک  نیا  دندرب ، راک  هب  ام  ناریدم  هک  یخسار  مزع 

. دش دھاوخ  مھ  نآ  تسا ، نداتفا 

« يداھج تيريدم   » 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 5هاگياپ  هحفص 1 
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انپم  / ١٣٩٣/٠٢/١٠ ىتعنص  هورگ  رد  نارگراک  رادید  رد  تانایب 

کراـبم ماـن  و  مالــسلاهیلع )  ) رقاـب ماـما  کراـبم  ماـن  نـم  هـکنیا  ىھلا . کـمک  هـب  داـمتعا  سفن و  هـب  داـمتعا  ىرواـبدوخ و  زا  تـسا  تراـبع  ىداـھج  تیریدــم  مـھم  لـماع 

ىھلا کـمک  زا  دادمتـسا  لاـعتم و  ىادـخ  هب  لـکوت  اـھراک  ىهمھ  رد  تسا ؛ نیا  رطاـخهب  منکیم ، ضرع  مضیارع  ىهـعیلط  رد  ار  بـجر  کراـبم  ماـیا  کـیربت  نینموـملاریما و 

نم هقزری  و  اجرخم ،  هل  لعجی  قتی هللا  نم  و  دوشیم : زاب  امـش  ىوسهب  اھهار  دـیھاوخیم ، کـمک  لاـعتم  ىادـخ  زا  امـش  [ ىتقو . ] مینک داـمتعا  ىھلا  ىاـھکمک  هب  مینک ؛] ]

قرب ىزیچ  کی  ناتنھذ  رد  ناھگان  امش  ىھاگ  دسریم ؛ امـش  نم و  هب  ىفلتخم  ىاھلکـش  هب  تسا ، هدش  هتفگ  رگید  تایآ  رد  هیآ و  نیا  رد  هک  ىقزر  نیا  بستحیال . ثیح 

. تسا ىھلا  قزر  نامھ  نیا  دیآىم ؛ دوجوهب  امش  لد  رد  ىرفاو  دیما  کی  ناھگان  راشف ، ىهھرب  کی  رد  تسا ؛ ىھلا  قزر  نیا  دوشیم ؛ زاب  ىھار  دشخردیم ، دنزیم ،

ىمالسا  / ١٣٩٣/٠٣/٠۴ ىاروش  سلجم  ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

، سلجم دوخ  تیلوئـسم  راک  ىهزوح  رد  اعبط  تسھ ؛ مھ  سلجم  لماش  تسین ، تلود  صوصخم  ىداھج  تیریدـم  نیا  ىداھج ؛» تیریدـم   » میدرک ضرع  لاـسما  لوا  اـم 

تمدخ ىهزیگنا  زج  ىزیچرھ  زا  رودهب  ىـصخش ، ىاھهزیگنا  زا  رودهب  ىدج ، روطهب  رگا  اھتیلوئـسم  نیا  تسا . سلجم  ىاھتیلوئـسم  نیرتهدـمع  هک  تراظن  نینقت و  ىنعی 

داصتقا ىور  رب  نم  درک . هاگن  دـیاب  ار  اھتیولوا  داد ، تلاخد  دـیابن  ار  نوگانوگ  ىاھهزیگنا  نیا ؛ ىنعی  ىداھج  راک  تسا ؛ ىداھج  راـک  نیرتگرزب  دریگب ، ماـجنا  روشک  حـلاصم  هب 

. منکیم هیکت  ىتمواقم 

١٣٩٣/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمجنپ  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

ضراعت دھدب ، رارق  مھ  لباقم  رد  دنکب ، مرگرس  ار  ام  ىحطس ، تافالتخا  ىعرف و  تافالتخا  روشک ؛ لخاد  رد  تافالتخا  هب  ندش  مرگرس  تسا : اھنیا  ام  ىنورد  ىاھـشلاچ 

زا تلم  ماجـسنا  نداد  تسد  زا  دـش . ضرع  هـک  تـسا  ىلـصا  شلاـچ  نآ  قیداـصم  زا  ىکی  نـیا  دـنکب ؛ لـفاغ  ىلـصا  طوـطخ  زا  ىلـصا و  لـئاسم  زا  ار  اـم  درواـیب ، دوـجوهب 

الاـح اـت  هکنیا  روـصت  میناوـتیمن ، اـم  هکنیا  روـصت  ىدـیماان ، ساـی و  هب  ندـش  راـچد  ىراـکمک ، هب  ندـش  راـچد  ىگیحورىب ، ىلبنت و  هب  ندـش  راـچد  تسا . اـم  ىاھـشلاچ 

نآ همھ ، اھنیا  دنک . زاب  ار  اھهرگ  نیا  ىهمھ  دـناوتیم  ىداھج  تیریدـم  ىلم و  مزع  میـشاب ، هتـشاد  مزع  دـیاب  میناوتیم ، ام  دـندومرف  ماما  هک  روطنامھ  ریخن ، میتسناوتن ؛

. مینک هلباقم  اھنیا  اب  دیاب  هک  تسا  ام  ىنورد  ىاھشلاچ 

اھهاگشناد  / ١١/١٣٩٣/٠۴ دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

وا ىهشقن  دیمھف ، دیاب  ار  وا  ىنمشد  تسا -  ىرگید  ثحب  دشابن ، روجنآ  دشاب ، روجنیا  نمشد  اب  نامدروخرب  دییوگیم  امش  هکنیا ]  ] الاح دید -  تخانش ، ار  نمشد  دیاب 

نآ اـجنیا  هاگـشناد ؛ هب  میدرگیمرب  میدـیمھف ، ار  نیا  ىتـقو  بخ ، تـسا . روـشک  رد  ىملع  تـکرح  ندرک  فـقوتم  نمـشد ، مـھم  ىاـھهشقن  زا  ىکی  داد . صیخـشت  دـیاب  ار 

. تسین داھج  ىـشالت  روج  رھ  دریگیم ؛ ماجنا  ىاىنمـشد  کی  لباقم  رد  هک  ىـشالت  زا  تسا  ترابع  داھج  نوچ  دـنکیم . ادـیپ  انعم  میدرک ، ضرع  اـم  هک  ىداـھج  تیریدـم 

تسا نیا  اجنیا  رد  ىداھج  تیریدم  ىانعم  تقونآ  تسا . داھج  نیا  دریگیم ؛ تروص  لباقم  فرط  ىوس  زا  هنامصخ  شلاچ  کی  ربارب  رد  هک  ىـشالت  نآ  زا  تسا  ترابع  داھج 

هک امش  هنامصخ  شلاچ  نیا  لباقم  رد  هک  هنامصخ ، شلاچ  کی  اب  تسا  هجاوم  روشک  ىملع  تفرـشیپ  روشک و  ىملع  تضھن  روشک و  ىملع  تکرح  هک  دینکب  هجوت  هک 

تیریدم هچ  ترازو ، تیریدم  هچ  هاگشناد ، تیریدم  هچ  هاگتسد ؛ تیریدم  ىداھج و  تکرح  دش  نیا  دیتسیاب ؛ دیاب  دیتسھ ، وجشناد  هک  امش  دیداتـسا ، هک  امـش  دیریدم ،

. ىداھج تیریدم  دش  دھاوخ  میظع ، ىهصرع  نیا  نوگانوگ  ىاھشخب  زا  ىشخب  رھ 

ماظن  / ١۶/١٣٩٣/٠۴ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

: دوشیم لح  کرتشم  تاسلج  نیا  رد  لئاسم  زا  یلیخ  دنـشاب ؛ هتـشاد  بترم  روطهب  ار  ناشتاسلج  هک  هناگهس  یاوق  مرتحم  نیلوئـسم  هب  منکیم  ررکم  یهیـصوت  هدـنب 

بجوم رگیدـکی ، تارظن  زا  یهدافتـسا  نیا  اھرظن ، لداـبت  نیا  اھرادـید ، نیا  سلجم ؛ هیئاـضق و  یهوق  تاـسلج  تلود ، هیئاـضق و  یهوق  تاـسلج  سلجم ، تلود و  تاـسلج 

. تسا همھ  هب  طوبرم  هیصوت  نیا  یداھج ؛ تیریدم  یهلئسم  و  تسا . ییازفامھ 

لاس ١٣٩۴  / ٠١/٠١/١٣٩۴ زاغآ  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

لوا رد  ام  میتشاد ؛ مھ  ییاھتفرشیپ  میتشاد ، ییاھشلاچ  دوب ؛ ییارجامرپ  لاس  ام  روشک  یارب  یللملانیب  یجراخ و  یهصرع  رد  مھ  یلخاد و  یهصرع  رد  مھ  لاس ٩٣ 

مزع هک  مینکیم  هدھاشم  تشذگ ، لاس ٩٣  رد  هچنآ  هب  یھاگن  اب  یداھج .» تیریدـم  یلم و  مزع   » میتشاذـگ ار  لاس  ناونع  هک  دوب  اھـشلاچ  نیمھ  هب  هجوت  اب  لاس ٩٣ 

زور رد  نمھب ، مودوتسیب  زور  رد  مھ  داد ، ناشن  تشاد  دوجو  وا  یارب  هک  یتالکـشم  یخرب  لمحت  رد  مھ  ار  دوخ  خـسار  مزع  ام  تلم  تشاد . روھظ  زورب و  هللادـمحب  یلم 

نآ رد  دوب . راکـشآ  زراب و  هللادـمحب  اھـشخب  زا  یخرب  رد  مھ  یداـھج  تیریدـم  داد . ناـشن  داد و  زورب  دوخ  زا  ار  تمھ  نیا  ار ، مزع  نیا  نیعبرا  میظع  ییاـمیپھار  رد  سدـق و 

مھ یلم و  مزع  مھ  تـسین ، لاس ٩٣  صوصخم  یهیـصوت  هتبلا  نیا  میدرک . هدھاشم  اجنآ  رد  مھ  ار  اھتفرـشیپ  درک ، هدـھاشم  ناسنا  ار  یداھج  تیریدـم  هک  ییاھـشخب 

. تسا زاین  دروم  ام  تلم  یارب  ورشیپ  یاھلاس  یهمھ  یارب  لاسما و  یارب  یداھج  تیریدم 

نایوجشناد  / ٢٠/٠۴/١٣٩۴ زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

دوجوم تالکشم  یلخاد و  عضو  طقف  روظنم  روشک ، عضو  تسا . روشک  ینونک  عضو  مھف  تسا ، بوخ  تسا و  مزال  یلیخ  نم  رظن  هب  اھلکـشت  یارب  هک  ییاھزیچ  زا  یکی 

- اھنیا دننام  یداھج و  تیریدم  یتیریدم ، تالکـشم  تسھ ، هک  یتالکـشم  یتمواقم ، داصتقا  یھاوختلادـع ، اھاتـسور ، هب  طوبرم  لئاسم   - دـنتفگ هک  یبلاطم  نیمھ  و 

. تسا اھتیعقاو  زا  یئزج  هتبلا  اھنیا  تسین ؛

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٩۶ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

طوبرم نیا  هک  هتشاد  دوجو  یدایز  یاھفعض  مھاگآ ؛ اھلاس ، لوط  رد  ناریا و  تلم  مومع  حطـس  رد  ریقح - نیا  دوخ  هلمج  زا   - روشک نیلوئـسم  یاھتیلاعف  یاھفعـض  زا  هدنب 

یاھتیریدـم اجرھ  تسا ؛ هتفر  شیپ  راک  میتشاد ، کرحترپ  لاعف  یبالقنا  تیریدـم  کی  اجرھ  ام  تسین . یمالـسا  ماظن  یمومع  تکرح  هب  طوبرم  تسا ، اـم  یاھتیریدـم  هب 

یلاکـشا و کی  دراد ؛ دوجو  هک  تسا  یاهلئـسم  نیا  تسا . هدرک  ادیپ  فارحنا  ای  تسا ، هدنام  فقوتم  ای  اھراک  میتشاد ؛ کرحتیب  و  یبالقناریغ ، دـیماان ، لاحیب ، فیعض ،

مھ روجنیمھ  یھلا  یهوق  لوح و  هب  و  دـنھدب ، ماجنا  ار  یرتشیب  شالت  دنـشاب ، رتدـمآراک  دنـشاب ، رتهزیگنارپ  هللااشنا  نامناریدـم  دـیاب  دراد ؛ دوجو  هک  تسا  یفعـض  کـی 

دھاوخ لح  روشک  تالکشم  یهمھ  دشاب ، دمآراک  دشاب و  یبالقنا  دشاب ، نیدتم  روشک ، فلتخم  یاھشخب  رد  تیریدم  رگا  هک  منکیم  ضرع  عطاق  روط  هب نم  دش . دھاوخ 

. دش ضرع  هک  دوب  نیا  هتکن  کی  میرادن . روشک  رد  یلح  لباقریغ  لکشم  ام  دش ؛

نارگراک  / ٠٢/١٠/١٣٩۶ رادید  رد  تانایب 

، اھـشخب یهمھ  رد  میناسرب . ناماس  هب  ار  روشک  نیا  تسناوت  میھاوخن  یبالقنا  راک  یداھج و  راک  اب  زج  ام  هک  دننادب  مھ  مرتحم  یاھدزمان  دوخ  دـننادب ، همھ  مھ  ار  نیا 

مجحرپ و ناوارف ، راـک  ینعی ] [ ؛ دوشیم هتفاکـش  دوشیم ، زاـب  اـھتسبنب  دوـب ، رگا  نیا  دـتفایم ؛ هار  اـھراک  دوـب ، رگا  نیا  تسا ؛ مزـال  رگداـھج  کـی  لـثم  ندوـب  هتـسبرمک 

مظن یرگیبالقنا ، یلـصا  طوطخ  زا  یکی  اقافتا  ریخن ، مظنیب ؛ ینعی  یبالقنا ، مییوگیم  یتقو  دـننکیم  لایخ  یـضعب  هچ ؟ ینعی  یبالقنا  یبالقنا . هنادـھاجم و  تیفیکاب و 

« يداھج تيريدم   » 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 5هاگياپ  هحفص 2 
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ار اھهار   ] زوجم کی  یارب  ینعی  یبالقنا  راک  مینکن ؛ اـھنیا  دـننام  یقربوقرز و  یتافیرـشت و  یاهیـشاح و  یاـھراک  مرگرـس  ار  ناـمدوخ  هکنیا  ینعی  یبـالقنا ، اـھتنم  تسا ؛

هدـنب دـندروآ و  مسا  الاح  هک   - کچوک زیچ  کی  زوجم  یارب  هک  دـنتفگ  دـندرک و  تاقالم  ام  اب  دـندمآ  شیپ  یدـنچ  نیدـتم ، صالخااب و  ناـنیرفآراک  نیا  زا  یاهدـع  دـننک .] هاـتوک 

، دـننکیم نییعت  ار  طباوض  هک  یناسک  نآ  ینعی  یبالقنا  راک  تسا . یبالقنا  ریغ  راـک  اـھنیا  دریگب ؛ زوجم  اـج  ای ٢۵  الثم ٢٠  زا  ناسنا  دـیاب  منک - ناـیب  ار  تاـیئزج  مھاوخیمن 

، تسا اھنیا  مزال  یاھراک  دـنکب ؛ تمدـخ  دـھاوخیم  هک  یـسک  یاپ  یولج  نیرفآراـک ، یاـپ  یولج  مدرم ، یاـپ  یولج  دـنراذگب  ربناـیم  یاـھهار  دـننک ؛ هاـتوک  ار  اـھهار  دـنیایب 

. دننک راک  اعقاو  دننزب و  رمک  هب  تمھ  نماد  نیلوئسم ] ]

بالقنا  / ٠۴/٠۶/١٣٩۶ ربھر  اب  تلود  تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید 

ناگدنب ناونعهب  مدرم  هب  تمدخ  یارب  یھلا  تین  نتـشاد   » هک دـندرک  نایب  مھدزاود  تلود  یاضعا  روھمجسیئر و  هب  باطخ  ییاھهیـصوت  همادا ، رد  یمالـسا  بالقنا  ربھر 

. دوب ناشیا  یهیصوت  نیلوا  اعد » نآرق و  اب  سنا   » و اھنآ ،» تالکشم  لح  ادخ و 

...

. دندرک هراشا  تشادمشچ » نودب  ریذپانیگتسخ و  فعاضم و  شالتو  یداھج  یهیحور   » نتشاد موزل  هب  مود ، یهیصوت  نایب  رد  یاهنماخ  هللاتیآ  ترضح 

بالقنا  / ٠۴/٠۶/١٣٩۶ ربھر  اب  تلود  تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید 

ناگدنب ناونعهب  مدرم  هب  تمدخ  یارب  یھلا  تین  نتـشاد   » هک دـندرک  نایب  مھدزاود  تلود  یاضعا  روھمجسیئر و  هب  باطخ  ییاھهیـصوت  همادا ، رد  یمالـسا  بالقنا  ربھر 

. دوب ناشیا  یهیصوت  نیلوا  اعد » نآرق و  اب  سنا   » و اھنآ ،» تالکشم  لح  ادخ و 

...

دوب و یمالـسا  بالقنا  ربھر  یهیـصوت  نیمتـشھ  هعومجمریز » ناریدم  ناراکمھ و  باختنا  رد  ندرک  لمع  یداھج  یراکرپ و  ندوب ، یبالقنا  نیدت ، یدمآراک ، نتفرگ  رظن  رد  »

شزومآ و لوحت  حرط  هک  هنوگنامھ  دیسر  دھاوخن  ماجنارس  هب  دصاقم  فادھا و  دنشابن ، تایـصوصخ  نیا  اب  یدارفا  امـش  ناریدم  ناراکمھ و  رگا  دنتفگ : صوصخ  نیمھ  رد 

. تسا هدیسرن  هجیتن  هب  دیاب ، هک  هنوگنآ  دش ، هدیشک  نآ  یارب  هک  یتامحز  مغرهب  روشک  یملع  عماج  یهشقن  شرورپ و 

یقرش  / ١١/٢٩/١٣٩۶ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

رد هیرجم ، یهوق  رد  روشک  نیلوئـسم  یداھج . تیریدـم  رب  رارـصا  تسا ؛ ام  یاھتیولوا  زا  یکی  نیا  میھدـب ؛ حـیجرت  هدوسرف  یاھیرالاسناوید  رب  ار  یداـھج  تیریدـم  دـیاب 

نتخانشن زوروبش  ندرک ، تکرح  ریبدت  اب  یراکرپ ، تسین ؛ یطابضنایب  یانعم  هب  یداھج  تیریدم  دننکب . لابند  ار  یداھج  تیریدم  فلتخم ، یاھـشخب  رد  هیئاضق ، یهوق 

. تسا یداھج  تیریدم  یانعم  نیا  نتفرگ ، ار  راک  لابند  و 

یمالسا  / ١٣٩٧/٠٣/٣٠ یاروش  سلجم  نانکراک  ناگدنیامن و  رادید  رد  تانایب 

نیا رد  دوشیم  هک  یعماج  ریگارف و  یلک و  یهملک  نآ  نم  رظن  هب  تسا . ناگدنیامن  راتفر  ثحب  تسا ، رکذ  لباق  هدنیامن  زیزع  نارھاوخ  ناردارب و  یارب  هک  یرگید  یهتکن  کی 

نیا دیدرک ، دای  هک  مھ  یدنگوس  رد  امش  دشاب . یبالقنا  دروخرب  دیاب  دروخرب  دشاب ؛ یبالقنا  راتفر  دیاب  سلجم  ناگدنیامن  راتفر  تسا . یرگیبالقنا »  » یهملک تفگ ، هنیمز 

هک ندوب  یبالقنا  نودـب  تسا ؟ نکمم  روطچ  دـینک ؛ ظفح  ار  یمالـسا  یروھمج  ماظن  یاھهدروارف  بالقنا و  یاـھهدروارف  بـالقنا ، جـیاتن  بـالقنا ، هک  دـیدرک  داـی  ار  دـنگوس 

تکرح تسا ؛ هنادـھاجم  هناربدـم و  هنالقاع و  راتفر  یاـنعمهب  تسین ، هناربدـمریغ  راـتفر  یاـنعم  هب  یبـالقنا  راـتفر  دـشاب ؛ یبـالقنا  راـتفر  دـیاب  راـتفر ، درک . ظـفح  دوشیمن 

هنادـھاجم و ندرک  مادـقا  تسا ، یداھج  نتفگ  نخـس  تسا ، یداھج  راتفر  سلجم ، دروم  رد  نیا  یداھج ،» تیریدـم   » مینکیم هیـصوت  بترم  ناریدـم  هب  اـم  هکنیا  یداـھج .

بالقنا و یاھدرواتـسد  زا  ینابھگن  دـشاب . مکاح  سلجم  مرتحم  یهدـنیامن  یاھراک  یهمھ  رب  دـیاب  یبالقنا  یهزیگنا  ناـمیا و  یهیحور  تسا . یرگیبـالقنا  تسا ، یداـھج 

ادـیپ لاکـشا  یعرـش  ظاحل  زا  مھ  دـنکیم ، ادـیپ  لاکـشا  ینوناق  ظاحل  زا  مھ  هدـنیامن ، روضح  دریگن ، ماجنا  نیا  رگا  هک  تسا  امـش  یگدـنیامن  دـنگوس  وزج  ماـظن ، یناـبم 

لکـشم راچد  عرـش  ظاحل  زا  مھ  یـساسا ، نوناق  ظاحل  زا  مھ  نیا ، دریگن ، رارق  هجوت  دروم  ماظن  یاھدرواتـسد  دوشن و  تاعارم  بالقنا  یاھدرواتـسد  هچنانچ  رگا  دنکیم .

. دوشیم

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

تاراختفا گرزب و  یاھداھج  دھاش  لاس ، لھچ  نیا  تشادرب . ولج  هب  یرتراوتسا  رتدنلب و  یاھماگ  زورهبزور  یمالـسا  یروھمج  اسرفتقاط ، تالکـشم  نیا  یهمھ  مغر  هب 

رد هباشم  یاھتدم  اب  تدم ، نیا  هک  دوشیم  هدید  یتسردب  هاگنآ  ناریا  تلم  یهلاسلھچ  یاھتفرشیپ  تمظع  تسا . یمالسا  ناریا  رد  روآتفگش  یاھتفرشیپ  ناشخرد و 

ام  » لصا هب  داقتعا  یمالـسا و  نامیا  زا  هتفرگماھلا  یداھج  یاھتیریدـم  دوش . هسیاقم  دـنھ  بـالقنا  یوروش و  ربتکا  بـالقنا  هسنارف و  بـالقنا  نوچمھ  یگرزب  یاـھبالقنا 

. دیناسر اھهصرع  یهمھ  رد  تفرشیپ  تزع و  هب  ار  ناریا  تخومآ ، ام  یهمھ  هب  راوگرزب  ماما  هک  میناوتیم »

یوضر  / ١٣٩٨/٠١/٠١ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

لح روشک  داصتقا  یهلئـسم  یگزیگنامک ، یلاحیب ، اب  یلبنت ، اب  دـشاب . هناـملاع  مھ  دـشاب ، هنادـھاجم  مھ  هک  میراد  جاـیتحا  یراـک  هب  روشک ، داـصتقا  ییافوکـش  یارب 

ینعی یداھج  راک  یداھج . راک  دننک ؛ یریگمیمـصت  دنـشاب ، هتـشاد  هطاحا  روشک  یداصتقا  لئاسم  رب  دیاب  یداھج  یاھتیریدم  دریگب ، ماجنا  دیاب  یداھج  راک  دـش . دـھاوخن 

، دـنکیمن راک  شدوخ  یهسیک  ندرک  رپ  یارب  شدوخ ، یارب  هک  دـمھفیم  ناسنا  ینعی ] [ ؛ تسھ صالخا  مھ  تسھ ، یریذپانیگتـسخ  تسھ ، شالت  نآ  رد  مھ  هک  یراـک 

مھ دننک ؛ ادیپ  ار  حیحص  یاھهار  هناملاع  قیقد  یهویـش  اب  یملع ، نیزاوم  اب  دننیـشنب و  ینعی  هناملاع ؛ مھ  و  نیا ، مھ  دنکیم ؛ راک  ادخ  یارب  دنکیم ، راک  مدرم  یارب  دراد 

. درک دھاوخ  ادیپ  ییافوکش  اعطق  روشک  داصتقا  دننک ؛ راک  دننیشنب  اھنیا  دنشاب ؛ هتشاد  ینوگانوگ  تاناکما  مھ  دنشاب ، دمآراک  دنشاب ، داوساب 

ماظن  / ١٣٩٨/٠٢/٢۴ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

تعاجش اب  یتلود  نیلوئسم  رادقم  کی  هناعاجـش ؛ تیریدم  هب  دراد  جایتحا  یرادقم  کی  مینک . راک  هھرب  نیا  رد  اھراتخاس  حالـصا  یهنیمز  رد  میناوتیم  هک  دسریم  رظن  هب 

اب یداھج ، هناراودـیما ، هناعاجـش ، تیریدـم   » ماهدرک تشاددای  اـجنیا  نم  دـننکن . ار  روشک  تحلـصم  ریغ  نوناـق و  ریغ  هفیظو و  ریغ  یهظحـالم  دـنوشب ؛ دراو  هیـضق  نیا  رد 

- درک سمل  ناوتب  ار  تالکشم  ات  هصرع ، رد  هنحص ، رد  تفر  دیاب  دیمھف ، دوشیمن  زیم  تشپ  تیریدم و  هرادا و  قاتا  رد  ار  تالکشم  زا  یلیخ   - تالکـشم رب  ینادیم  فارـشا 

. تسا نیا  مھم  لئاسم  زا  یکی  نآ ؛» نیا و  میمصت  هب  روشک  داصتقا  ندرکن  یطرش  نمشد ، ربارب  رد  لاعفنا  مدع 

نابرق  / ١٠/١٣٩٩/٠۵ دیع  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس  رد  تانایب 

رھ ار  اھییاناوت  نیا  دـیاب  تسا . یلم  یاھییاناوت  رب  هیکت  طقف  طقف و  میرحت  جالع  تسیچ ؟ شجالع  تسین . ینیـشنبقع  شجالع  اـما  تسا  جـالع  لـباق  اـعطق  میرحت 

دراو ار  نامدوخ  یاھناوج  مینک ، ایحا  ار  اھنآ  مینک و  هیکت  اھنآ  هب  و  تسا - دایز  ام  یاھییاناوت  مھ  اعطق  هک   - میـشاب دـیدج  یاھییاناوت  فشک  لاـبند  میراد ، هگن  میراد  هچ 

میناوتیم مھ  ام ، میراد . للملانیب  تاناکما  مھ  میراد ، نورد  رد  یتاناکما  مھ  ام ، مینک ]. لابند  - ] ییارگنورب ییازنورد و  ینعی   - ار یتمواقم  داصتقا  ناـکرا  مینکب و  نادـیم 

ناتـسود ام  مینک ]. تیلاعف   ] للملانیب یهصرع  ناھج ، یهصرع  رد  میناوتیم  مھ  لخاد ، زا  دشوجب  هریغ  یداصتقا و  یملع ، نوگانوگ  ناوارف  تاناکما  مینک و  دیلوت  لخاد  رد 

« يداھج تيريدم   » 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 5هاگياپ  هحفص 3 

http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=37490
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=37490
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=38975
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=39982
http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=41673
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=42061
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=42512
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=46146
http://farsi.khamenei.ir


ود رھ  رد  ام  تسھ و  مھ  ییارگنورب  تسھ ، مھ  ییازنورد  یتمواقم ، داصتقا  رد  دراد . مزال  تدـھاجم  دراد ، مزال  شالت  مینک . راک  میناوتیم  ناتـسود  نیا  اب  میراد ، یبوخ 

اب دـیاب  هتبلا  هک  دـیآیم  شیپ  یدـیدج  یاھتیفرظ  میورب  شیپ  هچ  رھ  تسا و  نایاپیب  اعقاو  نامیاھتیفرظ  میھدـب . ماـجنا  ار  اـھنآ  میناوتیم  هک  میراد  یناوارف  تاـناکما  دروم 

. دیآیم تسد  هب  اھنیا  یداھج  تیریدم  اب  یعقاو و  ریبدت  اب  دیایب ؛ تسد  هب  اھنیا  یداھج  تیریدم 

هیئاضق  / ٠٧/١۴٠٠/٠۴ هوق  نالوئسم  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

. تسا یلدبت  رییغت و  کی  ضرعم  رد  اعبط  هیئاضق  یهوق  مینکب . ضرع  یسیئر  یاقآ  بانج  هب  یتوقادخ  کی  تسا  مزال 

بانج تکرح  و  هوق . نیا  رد  تفرگ  ماجنا  یبوخ  یاھراک  دندرک ، شالت  دندیشک ، تمحز  اقح  دنتـشاد ، ار  هیئاضق  یهوق  تیلوئـسم  هک  یھام  دنچ  لاس و  ود  نیا  رد  ناشیا 

، شالترپ یزورهنابـش ، یدـج ، ینعی  یداھج ، تکرح  یداـھج ؛» تکرح  [ » ینعی  ] مینکیم رارکت  هشیمھ  اـم  هک  دوب  یزیچ  ناـمھ  قادـصم  هیئاـضق  یهوق  رد  یـسیئر  یاـقآ 

ار مدرم  درک ، ایحا  درک ، هدـنز  ار  هیئاضق  یهوق  هب  مدرم  دـیما  هک  دوب  نیمھ  تکرح  نیا  رثا  نیرتمھم  تشاد و  مھ  یبوخ  راثآ  هللادـمحب  دوب ، یروج  نیا  تکرح  کـی  هزیگنارپ ؛

لاس و ود  نیا  زا  لبق  یهرود ]  ] نیب تسھ  توافت  یلیخ  مدرم  تارظن  رد  مینکیم ؛ تفایرد  فلتخم  یاھهاگتـسد  زا  ار  مدرم  یاھتیاکـش  ام  درک . نیبشوخ  هیئاضق  یهوق  هب 

کی یمالسا  یروھمج  رد  لاعف  یاھهاگتسد  هب  مدرم  دامتعا  نیا  تسا . یعامتجا  یهیامرس  نیا  درک ؛ هدنز  ار  هوق  هب  نانیمطا  دیما و  یدنا ؛ لاس و  ود  نیا  زا  دعب  و  یدنا ،

. هتشاد هیئاضق  یهوق  ار  درواتسد  نیا  هللادمحب  هک  تسین ، لداعم  نیا  اب  یزیچ  چیھ  تسا و  یعامتجا  گرزب  یهیامرس 

هیئاضق  / ٠٧/١۴٠٠/٠۴ هوق  نالوئسم  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

. تسا یلدبت  رییغت و  کی  ضرعم  رد  اعبط  هیئاضق  یهوق  مینکب . ضرع  یسیئر  یاقآ  بانج  هب  یتوقادخ  کی  تسا  مزال 

بانج تکرح  و  هوق . نیا  رد  تفرگ  ماجنا  یبوخ  یاھراک  دندرک ، شالت  دندیشک ، تمحز  اقح  دنتـشاد ، ار  هیئاضق  یهوق  تیلوئـسم  هک  یھام  دنچ  لاس و  ود  نیا  رد  ناشیا 

، شالترپ یزورهنابـش ، یدـج ، ینعی  یداھج ، تکرح  یداـھج ؛» تکرح  [ » ینعی  ] مینکیم رارکت  هشیمھ  اـم  هک  دوب  یزیچ  ناـمھ  قادـصم  هیئاـضق  یهوق  رد  یـسیئر  یاـقآ 

ار مدرم  درک ، ایحا  درک ، هدـنز  ار  هیئاضق  یهوق  هب  مدرم  دـیما  هک  دوب  نیمھ  تکرح  نیا  رثا  نیرتمھم  تشاد و  مھ  یبوخ  راثآ  هللادـمحب  دوب ، یروج  نیا  تکرح  کـی  هزیگنارپ ؛

لاس و ود  نیا  زا  لبق  یهرود ]  ] نیب تسھ  توافت  یلیخ  مدرم  تارظن  رد  مینکیم ؛ تفایرد  فلتخم  یاھهاگتـسد  زا  ار  مدرم  یاھتیاکـش  ام  درک . نیبشوخ  هیئاضق  یهوق  هب 

کی یمالسا  یروھمج  رد  لاعف  یاھهاگتسد  هب  مدرم  دامتعا  نیا  تسا . یعامتجا  یهیامرس  نیا  درک ؛ هدنز  ار  هوق  هب  نانیمطا  دیما و  یدنا ؛ لاس و  ود  نیا  زا  دعب  و  یدنا ،

. هتشاد هیئاضق  یهوق  ار  درواتسد  نیا  هللادمحب  هک  تسین ، لداعم  نیا  اب  یزیچ  چیھ  تسا و  یعامتجا  گرزب  یهیامرس 

یزرواشکداھج  / ٢۶/١۴٠٠/٠۴ رد  هیقفیلو  یگدنیامن  هب  ینابر  مالسالاتجح  باصتنا 

هتاقیفوت تماد  ینابر  نسحدیس  جاح  یاقآ  مالسالاتجح  بانج 

یداھج و تیریدم  قباوس  زا  هللادمحب  هک  ار  یلاعبانج  ناشیا ، تامدخ  زا  ریدقت  اب  یزرواشک و  داھج  ترازو  رد  یوقت  مالـسالاتجح  بانج  تیرومام  نتفای  نایاپ  هب  هجوت  اب 

رد هک  یراکتبا  یراک و  طاـشن  اـب  تسا  دـیما  تسا . هدـمآ  هطوبرم  ماـکحا  رد  ینوناـق  فئاـظو  حرـش  منکیم . بوصنم  ترازو  نآ  رد  یگدـنیامن  هب  دیـشابیم  رادروخرب  دـمآراک 

. دنک کمک  روما  بولطم  تفرشیپ  هب  یلاعبانج  روضح  تسھ  یلاعبانج 

یزرواشکداھج  / ٢۶/١۴٠٠/٠۴ رد  هیقفیلو  یگدنیامن  هب  ینابر  مالسالاتجح  باصتنا 

هتاقیفوت تماد  ینابر  نسحدیس  جاح  یاقآ  مالسالاتجح  بانج 

یداھج و تیریدم  قباوس  زا  هللادمحب  هک  ار  یلاعبانج  ناشیا ، تامدخ  زا  ریدقت  اب  یزرواشک و  داھج  ترازو  رد  یوقت  مالـسالاتجح  بانج  تیرومام  نتفای  نایاپ  هب  هجوت  اب 

رد هک  یراکتبا  یراک و  طاـشن  اـب  تسا  دـیما  تسا . هدـمآ  هطوبرم  ماـکحا  رد  ینوناـق  فئاـظو  حرـش  منکیم . بوصنم  ترازو  نآ  رد  یگدـنیامن  هب  دیـشابیم  رادروخرب  دـمآراک 

. دنک کمک  روما  بولطم  تفرشیپ  هب  یلاعبانج  روضح  تسھ  یلاعبانج 

ناریا  / ١٢/١۴٠٠/٠۵ یمالسا  یروھمج  تسایر  هرود  نیمھدزیس  ذیفنت  مکح  نتم 

یاھیدنمناوت دناوتب  هک  تسا  عاجش  اناد و  یداھج و  تیافکاب و  یتیریدم  دنمزاین  و  اھهصرع ، یهمھ  رد  یشھج  تکرح  یهدامآ  تمدخ و  یهنـشت  نامزیزع ، نھیم  زورما 

تسایس درادرب ؛ دیلوت  هار  رـس  زا  ار  عناوم  دروآ ؛ هدنزاس  شالت  راک و  نادیم  هب  هدرک و  جیـسب  تسا ، تالکـشم  زا  رتارف  رایـسب  هک  ار  ناناوج  هژیوب  تلم ، یهتفھن  راکـشآ و 

یـشم اب  هک  یتیریدـم  دزاس ؛ دـنمناوت  تسا ، اھنآ  شود  رب  یداصتقا  تالکـشم  ینیگنـس  هک  ار  هعماج  نییاپ  طسوتم و  یاھرـشق  و  دـنک ، لابند  دـجب  ار  یلم  لوپ  تیوقت 

. دشخب باتش  ار  شاهتسیاش  هاگیاج  تمس  هب  روشک  تکرح  هدرک ، راومھ  ار  ناریا  تلم  یونعم  یدام و  یالتعا  ریسم  هنادنمدرخ ، یگنھرف 

ناریا  / ١٢/١۴٠٠/٠۵ یمالسا  یروھمج  تسایر  هرود  نیمھدزیس  مکح  ذیفنت  مسارم  رد  تانایب 

یاھیدنمناوت دناوتب  هک  تسا  عاجش  اناد و  یداھج و  تیافکاب و  یتیریدم  دنمزاین  و  اھهصرع ، یهمھ  رد  یشھج  تکرح  یهدامآ  تمدخ و  یهنـشت  نامزیزع ، نھیم  زورما 

تسایس درادرب ؛ دیلوت  هار  رـس  زا  ار  عناوم  دروآ ؛ هدنزاس  شالت  راک و  نادیم  هب  هدرک و  جیـسب  تسا ، تالکـشم  زا  رتارف  رایـسب  هک  ار  ناناوج  هژیوب  تلم ، یهتفھن  راکـشآ و 

یـشم اب  هک  یتیریدـم  دزاس ؛ دـنمناوت  تسا ، اھنآ  شود  رب  یداصتقا  تالکـشم  ینیگنـس  هک  ار  هعماج  نییاپ  طسوتم و  یاھرـشق  و  دـنک ، لابند  دـجب  ار  یلم  لوپ  تیوقت 

. دشخب باتش  ار  شاهتسیاش  هاگیاج  تمس  هب  روشک  تکرح  هدرک ، راومھ  ار  ناریا  تلم  یونعم  یدام و  یالتعا  ریسم  هنادنمدرخ ، یگنھرف 

« يداھج تيريدم   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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