
لاس ١۴٠٠  / ١٣٩٩/١٢/٣٠ زاغآ  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

هب دوشب و  لابند  تیدج  اب  تکرح  نیا  دیاب  درک . ار  هدافتـسا  رثکادـح  یتسیاب  نیا  زا  هک  دراد  دوجو  دـیلوت  شھج  ییافوکـش  یارب  یبوخ  یهنیمز  کی  لاس ١۴٠٠ -  - لاسما

لوا زا  هدـنیآ  تلود  هچ  تسا ، راک  رـس  رب  هک  یتقو  ات  تلود  نیا  هچ  دریگب . ماـجنا  دـیلوت  شھج  هب  تبـسن  وسهمھ  زا  یتموکح  یتلود و  ینوناـق و  یاـھتیامح  هدـمع  روط 

لاسما رد  هملک  یعقاو  یانعم  هب  دـیلوت  شھج  هللااشنا  دـھدب و  ماجنا  ار  مزال  یاھتیامح  دـنک و  فرطرب  ار  عناوم  هک  دـھدب  رارق  نیا  رب  ار  شدوخ  تمھ  یتسیاـب  رارقتـسا 

ام اـھییادزعنام . اـھینابیتشپ ، دـیلوت ؛ تسا : نیا  راعـش  ینعی  اـھییادزعنام ؛» اـھینابیتشپ ، دـیلوت ؛ : » مدرک میظنت  روـج  نیا  ار  لاـسما  راعـش  نـم  اذـل  دریگب . ماـجنا 

ار مزال  ققحت  راعـش  نیا  یھلا  فطل  هب  هللااشنا  میراودیما  میرادرب . دیلوت  هار  رـس  زا  ار  اھعنام  میھدب و  ماجنا  ار  مزال  یاھتیامح  میھدب و  رارق  راک  روحم  ار  دـیلوت  یتسیاب 

. دنک ادیپ 

ناریا  / ١۴٠٠/٠١/٠١ تلم  هب  باطخ  یزورون  ینارنخس 

. دوشب هتشادرب  دیلوت  هار  رس  زا  دیلوت  عناوم  دنک و  ادیپ  همادا  یتسیاب  روشک  رد  یدیلوت  تکرح 

قاچاق ای  درومیب ، هیوریب و  تادراو  دینک  ضرف  الثم  منکیم ؛ ضرع  مھ  الاح  متفگ - مایپ  رد  مھ  البق  دـیاش   - لاثم ناونع  هب  ار  دروم  هس  ود  نم  دـیلوت ، عناوم  دروم  رد  الاح 

نم هب  یشرازگ  تسین ؛ اھنیا  طقف  دیلوت  عناوم  نکل  تسا ؛ یدراوم  اھنیا  هک  دیلوت  هب  یکناب  ماظن  اھکناب و  ندرکن  کمک  ای  ریگاپوتسد ، مزال و  ریغ  دئاز و  تاررقم  ای  الاک ،

هاگآ لئاسم  نیا  اب  هک  یناـسک  یهلیـسو  هب  امیـس  ادـص و  رد  یـشرازگ  نینچ  هک  تسا  بوخ  نم  رظن  هب  دـناهدرک و  ناـیب  لیـصفتب  ار  دـیلوت  عناوم  شرازگ  نآ  رد  هک  دـنداد 

یاھهاگتسد یلکب  ای  یتلود  یاھهاگتسد  یهدھع  رب  یضعب  و  تسا ، مدرم  دوخ  یهدھع  رب  دیلوت  عناوم  نیا  زا  یضعب  نتشادرب  هک  دننادب  ات  دوشب  هداد  مدرم  هب  دنتـسھ 

. دوشب هتشادرب  هار  رس  زا  دیاب  اھنیا  هک  تسا  دایز  دیلوت  عناوم  لاح  رھ  هب  اوق . ریاس  هچ  هیرجم و  یهوق  هچ  تسا ؛ یتموکح 

هک دراد  هیلوا  داوم  هب  جایتحا  ام ، دیلوت  دراوم  زا  یضعب  الثم ] [ ؛ تسا اھنآ  هب  فقوتم  دیلوت  هک  یتادراو  هب  ندرک  کمک  ای  ینوناق  یاھقوشم  لثم  تسا ؛ اھتیامح  مھ  یکی  و 

دیرخ تردـق  هک  تسا  نیا  دـیلوت  یارب  هدـمع  کمک  کی  دوشب . لیھـست  دوشب و  کمک  اھنیا  هب  یتسیاب  هک  اھنیا  لاثما  تالآنیـشام و  زا  یخرب  الثم  ای  دـیایب  جراـخ  زا  دـیاب 

تسا و یلم  لوپ  شزرا  یهلئسم  نامھ ]  ] نیا هک  مدرم  دیرخ  تردق  ینعی ] [ ؛ دروخیم تسکـش  دیلوت  تشادن ، دوجو  یمدرم  یاضاقت  دش و  دیلوت  رگا  الاو  دورب ، الاب  مدرم 

، دـنربیم الاب  ار  اھتمیق  اھهطـساو  اھهطـساو ؛ تسد  عطق  هب  کمک  الثم  اـی  دـننک . ثحب  نآ  یهراـبرد  نف  لـھا  یتسیاـب  دوخ  یاـج  رد  هک  تسا  یمھم  رایـسب  یهتکن  کـی 

دش و دھاوخ  دیلوت  هب  یدایز  کمک  دوشب ، عطق  درومیب  یاھهطـساو  تسد  رگا  دننیبیم ؛ همدص  ود  رھ  دنیبیم ؛ همدص  مھ  هدننکفرـصم  دنیبیم ، همدص  مھ  هدـننکدیلوت 

. دمآ دھاوخ  دوجو  هب  داصتقا  رما  رد  یلوحت  انیقی  دوشب ، لابند  تیدج  اب  تسا  لاس ١۴٠٠  هک  لاسما  رد  راک  نیا  رگا  اعطق  هک  اھنیا  لاثما 

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

؛ تسا نارگراک  زا  تیامح  نارگراک و  زا  ینابیتشپ  دیلوت ، زا  ینابیتشپ  عاونا  نیرتمھم  زا  یکی  بخ ، ( ٩ (؛» اھییادز عنام  اھینابیتشپ و  دیلوت ، : » دوب نیا  ام  لاسما  راعش 

هجوت مھ  ار  نیا  هتبلا  تسا . یناـبیتشپ  زا  مھم  ملق  کـی  نیا  مینکب ؛ تیاـمح  نارگراـک  زا  دـیاب  مینک ، تیاـمح  روـشک  یلم  دـیلوت  روـشک ، یلخاد  دـیلوت  زا  میھاوـخیم  رگا 

یلم تورث  هب  روشک  نیا  دنک ، راک  بوخ  دـشاب ، طاشناب  دـشاب ، لاعف  روشک  کی  رگراک  رگا  ینعی  تسا ؛ یلم  تورث  زا  تیامح  عقاو  رد  رگراک ، زا  تیامح  هک  میـشاب  هتـشاد 

مھ تردـق  دـنروآیم ، روشک  یارب  مھ  لالقتـسا  نارگراـک ، نیارباـنب  دروآیم ؛ دوجو  هب  رادـتقا  وا  یارب  یلم  تورث  نیا  دـنکیم ، تسرد  وربآ  وا  یارب  یلم  تورث  نیا  دـسریم و 

. تسا نآ  تاکرب  راثآ و  اھنیا  دیدرک ، تیامح  رگراک  زا  امش  رگا  دنروآیم ؛ مھ  وربآ  دنروآیم ،

یمالسا  / ١۴٠٠/٠٣/٠۶ یاروش  سلجم  ناگدنیامن  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

ام رگا  هک  تسا  روشک  رد  داصتقا  یـساسا  روحم  نآ  دیلوت ، نم  رظن  هب  تسا . یمھم  یهتکن  نیا  هک  میداد  رارق  دـیلوت  زا  ینابیتشپ  دـیلوت و  عناوم  عفر  ار  راعـش  ام  لاسما 

دوشب و فرطرب  دـیاب  اھنیا  دـننام  دـیلوت و  عناوم  تسا . هتـسباو  دـیلوت  هب  اھزیچ  یلیخ  دـمآ . دـھاوخ  ور  تفرگ و  دـھاوخ  ناج  روشک  داصتقا  مینک ، هدـنز  ار  دـیلوت  میتسناوت 

. دیراذگب همانرب  رد  ار  نیا  دریگب ؛ ماجنا  دیاب  دیلوت  زا  ینابیتشپ 

یداصتقا  / ١۴٠٠/١١/١٠ نالاعف  ناگدننکدیلوت و  رادید  رد  تانایب 

دوجو هک  ار  یعناوم  نیا  ینعی  تسا ؛ رتالاب  مھ  ینابیتشپ  زا  ییادزعنام  نم  رظن  هب  تسا ، هلوقم  کی  ینابیتشپ  الاح  اھییادزعنام ؛» اھینابیتشپ و   » میتفگ ام  لاسما 

ار شالت  نیا  دنھدیم ؛ ماجنا  ییافوتـسم  اتقیقح  شالت  منیبیم  نم  دننکیم ؛ راک  یتلود  نیلوئـسم  هللادمحب  بخ  دینک و  فرطرب  دیناوتیم  دـینک ؛ فرطرب  دـیلوت ، هار  رد  دراد 

سوسحم مدرم  یگدنز  رد  شراثآ  ینالوط  نادنچ  هن  تدم  تشذگ  زا  دعب  هللااشنا  دـینک . فرطرب  ار  عناوم  نیا  دـینک ، قبطنم  ار  شالت  نآ  هعماج  تایعقاو  اب  دـیھدب ، همادا 

. دوب دھاوخ 

« اھييادزعنام اھينابیتشپ ، دیلوت ؛ لاس   » 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 1هاگياپ  هحفص 1 
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