
یوضر  / ٠١/٠١/١٣٨۵ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

الاک و دیلوت  تلزنم ، تزع و  دیلوت  تصرف ، دیلوت  تفرعم ، دیلوت  تورث ، دـیلوت  یروانف ، دـیلوت  ملع ، دـیلوت  راک ، دـیلوت  دـشاب . تلم  راعـش  دـیاب  عیـسو  یهرتسگ  کی  رد  دـیلوت 

نیا میرامگب . تمھ  دیلوت  نیا  رب  تلم ، مھ  تلود و  مھ  عیـسو ، یهرتسگ  نیا  رد  هک  تسا  نیا  رد  ام  تلم  تداعـس  زمر  تسا . دـیلوت  همھ  اھنیا  دـمآراک ؛ یاھناسنا  دـیلوت 

داحآ هب  مھ  یتلود و  نارومام  نیلوئـسم و  هب  مھ  منکیم ، ضرع  امـش  هب  زورما  نم  تسا . داھج  کی  نیا  تسا ؛ روشک  تفرـشیپ  رادـتقا و  یلم و  تینما  یهدـننک  نیمات 

تصرف و دیلوت  دمآراک ، ناسنا  دیلوت  مدرم ، زاین  دروم  یالاک  الاک ، دیلوت  راکتبا ، دیلوت  راک ، دـیلوت  ملع ، دـیلوت  زورما  تسا . داھج  کی  نیا  اھناوج ؛ امـش  هب  صوصخ  هب  مدرم ،

ملاع روشک  کی  دـیاب  ام  مینک . دـیلوت  ار  ملع  مھ  میزومایب و  ار  ملع  مھ  دـیاب  تسا ؛ هدـننک  دـیلوت  هللالیبس  یف  دـھاجم  تسا . داـھج  کـی  اـھنیا  زا  مادـک  رھ  تزع ، دـیلوت 

یواسم ملع  تسا ، رادتقا  ملع  ینعی  هیلع ؛» لیـص  هدجی  مل  نم  لاص و  هدـجو  نم  ناطلـس ، ملعلا  : » دومرف هک  تسا  هدـش  لقن  نینموملاریما  زا  یتیاور  کی  رد  میوشب .

، دشاب یھت  ملع  زا  شتـسد  هک  یتلم  رھ  دنک ؛ ییاورنامرف  دناوتیم  دشاب ، ملاع  هک  یتلم  رھ  دنک ؛ ییاورنامرف  دناوتیم  دنک ، ادیپ  ار  ملع  هک  یـسک  رھ  تردق ؛ اب  تسا 

ناداتـسا و اھناوج ، هب  نم  ار  نیا  مینک ؛ لاـبند  داـھج  کـی  ناونع  هب  نآ  لـماک  یاـنعم  یهمھ  اـب  ار  ملع  دـیاب  اـم  دـننک . ییاورناـمرف  وا  رب  نارگید  هک  دـنک  هداـمآ  ار  دوخ  دـیاب 

دیاب ار  تعنـص  و  تعنـص ، هب  دـینک  لصو  دـیاب  ار  یروانف  یروانف ، هب  مینک  لصو  دـیاب  ار  ملع  تسین ؛ یفاک  مھ  ییاھنت  هب  درجم و  ملع  نیا ، رب  هوالع  میوگیم . اھھاگـشناد 

عفان درادـن و  یاهدـیاف  دوشن ، دـیلوت  یروانف  هب  هک  یملع  تسین ؛ دـیفم  ام  یارب  دـشابن ، روشک  تفرـشیپ  هعـسوت و  یهیاـم  هک  یتعنـص  روشک . یهعـسوت  هب  مینک  لـصو 

. تسا نیگنس  یشھوژپ  زکارم  یتاقیقحت و  زکارم  یهفیظو  تسا ؛ نیگنس  شرورپ  شزومآ و  یهفیظو  تسا ؛ نیگنس  اھھاگشناد  یهفیظو  تسین .

ماظن  / ٠٧/١٨/١٣٨۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

، قیقحت مادـک  و  روشک ، زاین  اب  تسا  قبطنم  قیقحت  مادـک  هک  بلطم  نیمھ  اب  دـنک  قیبطت  دـیاب  تسھ ، هنیمز  نیا  رد  هک  ییاھهماننییآ  یملع و  تازایتما  یاطعا  ماظن 

اھهقلح نیا  نیماـت  تسا . دوـقفم  هریجنز  نیا  طـسو  یاـھهقلح  میراد ؛ یاهریجنز  کـی  ییاـھهنیمز  رد  یھاـگ  اـم  تسا . شھوژپ  قـیقحت و  یهریجنز  کـی  یهدـننکلیمکت 

. تسا روشک  یتایح  یاھشخب  یهیقب  تعنص و  یاھزاین  روشک و  یاھزاین  هب  هجوت  اب  یملع  قیقحت  ندرک  رادفدھ  سپ  تشاد . دھاوخ  تیمھا  یلیخ 

ناوج  / ١٢/٠۶/١٣٨۶ ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

، مینکب یتاقیقحت  کی  تسا  نکمم  ام  مراد . هیکت  شیور  نم  هک  تسا  یئاھزیچ  وزج  دنتفگ -  اھناوج  زا  یضعب  اقافتا  هک  تاعارتخا -  تاقیقحت و  ندرک  یدربراک  یهلئـسم 

تورث هب  دناوتن  ینعی  دشاب ؛ هتـشادن  یـشقن  روشک  یهعـسوت  دشر و  تھج  رد  روشک ، عضو  رد  نیا  اما  دـسرب ؛ ام  ققحم  مھ  یبوخ  یاھاج  هب  یتاغیلبت  یهژورپ  کی  رد 

رد زاب  هک  تسھ -  نیا  رانک  رد  یاهتکن  کی  تقو  نآ  دراد . مزال  یزیرهمانرب  دراد ، مزال  شالت  نیا ، مینک .  لیدبت  یلم  تورث  هب  میناوتب  ار  نامملع  دیاب  ام  دوش .  لیدـبت  یلم 

دیلوت طخ  کی  ات  تسا ، هدـش  عطق  هریجنز  نیا  زا  یئاھاج  کی  یھاگ  هک  مینک ، لیمکت  ار  یروانف  ملع و  یهریجنز  دـیاب  ام  هک  دریگیم -  رارق  یملع  عماج  یهشقن  ناـمھ 

. دسرب شدوخ  فادھا  هب  تاھج  یهمھ  زا  دناوتب  ملع  دوشب و  تسرد  یعقاو 

ناوج  / ١٣٨٩/٠٧/١۴ ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

. تسا لماک  یملع  یهخرچ  کی  دوجو  هتفر ، الاب  هک  دھد  ناشن  ام  هب  زیگناراختفا  هتـسیاش و  روط  هب  ار  روشک  یملع  هاگیاج  عقوم و  دناوتیم  تسا و  مزال  روشک  رد  هچنآ 

مھ کمک  هب  دـننک و  یئازفامھ  اھنیا  ات  دـشاب  هتـشاد  دوجو  دـیاب  تسا ، روشک  زاین  دروم  هک  یئاھـشناد  عاونا  زا  یمھم  یهتـسویپمھهب  یهخرچ  کـی  اھـشخب  یهمھ  رد 

دحاو یهعومجم  کی  دـنوش ، لصتم  مھ  هب  لماک  روط  هب  یتسیاب  اھهریزج  نیا  هدـشن . زونھ  نیا  دـیایب ؛ دوجو  هب  یتسیاب  روشک  رد  یملع  لماک  یهعومجم  کی  دـنیایب .

؛ دننک زاب  یھلا  عیـسو  شنیرفآ  نیا  رد  یملع  یهزات  یاھهقطنم  نتفای  وجتـسج و  یارب  ار  هار  دننک ، یئازفامھ  دنربب ، شیپ  ار  رگیدمھ  دننک ، کمک  مھ  هب  دوش ؛ لیکـشت 

.… تسا مزال  شاهمھ  اھنیا  دوش ؛ هداد  خساپ  اھلاوس  نآ  هب  دننک ، حرطم  لاوس 

زکرم هب  نآ  لیوحت  ات  هغبان ، کی  ای  هبخن  کی  نھذ  رد  رکف  کی  ندـمآ  دـیدپ  زا  تسا ؛ مزـال  یرگید  یهخرچ  نیا ، رب  یهوـالع  تسا . مزـال  لـماک  یملع  یهخرچ  نیا  نیارباـنب ،

نارواـنف و ندـمآ  هصرع  هب  یرواـنف و  نادـیم  هب  نتفر  هلحرم و  نیا  زا  روـبع  اـت  ملع ، کـی  زا  یاهخاـش  هب  اـی  ملع  کـی  هب  رکف  نـیا  لیدـبت  نآ و  یور  یملع  تیلاـعف  یملع و 

سپ تسا . رگید  یهخرچ  کی  زاب  مھ  نیا  دـسرب ؛ تخادرپ -  مھاوخ  نآ  هب  هک  ندرک -  یراجت  یهلئـسم  هب  دـعب  اـت  یملع ، یهتفاـی  نیا  یور  رب  یتعنـص  یرواـنف و  ناـگبخن 

راوهریجنز یهلـسلس  هخرچ و  دیایب ، دوجو  هب  هموظنم  کی  دـننک ، کمک  مھ  هب  دـننک ، لیمکت  ار  رگیدـمھ  مولع ، هک  دـیایب  دوجو  هب  دـیاب  یملع  یهخرچ  کی  هکنیا  رب  هوالع 

مھ لوصحم  هب  لیدبت  رازاب و  هب  ندمآ  ات  تعنـص ، یروانف و  نادیم  هب  ندمآ  ات  یملع ، ینھذ  یهعومجم  کی  لیکـشت  ات  یملع ، یهدیا  یملع و  یهشیدنا  دیلوت  زا  یرگید 

. دتفیب روشک  رد  قافتا  نیا  هک  دننک  یعاسم  کیرشت  دیاب  همھ  ار . لوئسم  یاھهاگتسد  تیریدم  مھ  دبلطیم ، ار  امش  تمھ  مھ  اھنیا ، هتبلا  دیایب . دوجو  هب  امتح  دیاب 

؛ دندرک یاهبـساحم  کی  ام  رتفد  رد  لوئـسم  ناردارب  دننک . تورث  دـیلوت  روشک  رد  دـنناوتب  یتسیاب  یتعنـص  یملع و  یاھهتفای  تسا . مھم  یلیخ  یزاسیراجت  یهلئـسم 

زا ینعی  مینک ؛ نیمات  ناینبشناد  یراجت  یاھتیلاعف  ناینبشناد و  عیانـص  هار  زا  ار  روشک  دمآرد  زا  دصرد  تسیب  لقادح  میناوتب  دیاب  ام  لاس ١۴٠۴  ات  هک  تسا  نیا  اھنآ  رظن 

هن هنابیجن ، لکـش  هب  حیحـص ، لکـش  هب  هتبلا  تسا ؛ تورث  دـیلوت  اشنم  شناد ، دـشابن . رود  سرتسد  زا  یلیخ  دـیاب  هک  تسا  یزیچ  نیا  یملع . تـالوصحم  شورف  لـحم 

یاھهاگتـسد تینھذ  رد  رگا  ندرک  یراجت  هتبلا  درک . مھاوخ  یرـصتخم  یهراشا  هللااـشنا  دـعب  نم  هک  درک ؛ هدافتـسا  تورث  لیـصحت  یارب  شناد  زا  برغ  یاـیند  هک  ناـنچنآ 

مامت راک  هکنآ  زا  دعب  میراذگن  میـشاب ؛ شندرک  یراجت  رکف  هب  مینکیم -  فیرعت  ار  یتعنـص  یهژورپ  یملع و  یهژورپ  ام  هک  یتقو  زا  ینعی  زاغآ -  زا  یتسیاب  دشاب ، لوئـسم 

. دننک لابند  هک  تسا  روشک  لوئسم  یاھهاگتسد  هب  طوبرم  نیا  هتبلا  هک  دیایب ؛ تابساحم  رد  هلئسم  نیا  دیاب  لوا  زا  مینک . یبایرازاب  هک  میتفیب  رکف  هب  دش ،

لاس ٩٠  / ١٣٩٠/٠١/٠١ زاغآ  رد  یوضر  رھطم  مرح  رد  تانایب 

لاـح رد  تـسا -  یمھم  رایـسب  یهریجنز  نـیا  هـک  یزاـسیراجت -  لوـصحم و  دـیلوت  یرواـنف ، مـلع ، یهریجنز  هـک  تـسا  نـیا  مـلع  تفرـشیپ  یهلئـسم  رد  یدـعب  یهـتکن 

دیلوت روشک  یارب  دنروآیم و  یناھج  تراجت  رازاب  هب  ار  لوصحم  دننکیم ، دیلوت  ار  لوصحم  دننکیم ، یروانف  هب  لیدبت  ار  نآ  دننکیم ، دـیلوت  ار  شناد  ینعی  تسا ؛ یریگلکش 

مدرم یهمھ  هب  شدوس  دنکیم ، دـنمتورث  ار  روشک  شناد  نیا  هن ، میدرک ؛ تفرـشیپ  هنیمز  نیا  رد  الاح  مینادـب  ام  هک  تسین ، کنکـشوخلد  طقف  شناد  نیا  دـننکیم . تورث 

فعاضم راک  فعاضم و  تمھ  افاصنا  اقح و  هک  ملع ، یهنیمز  رد  نیا  تلم . یاھزاین  هب  یئوگخـساپ  تسا و  روشک  یلم  تورث  هب  ملع  دیلوت  ریـسم  ندناشک  نیا ، دسریم .

. تسا دوھشم  نآ  رد 

لاس ٩٠  / ١٣٩٠/٠١/٠١ زاغآ  رد  یوضر  رھطم  مرح  رد  تانایب 

لاـح رد  تـسا -  یمھم  رایـسب  یهریجنز  نـیا  هـک  یزاـسیراجت -  لوـصحم و  دـیلوت  یرواـنف ، مـلع ، یهریجنز  هـک  تـسا  نـیا  مـلع  تفرـشیپ  یهلئـسم  رد  یدـعب  یهـتکن 

دیلوت روشک  یارب  دنروآیم و  یناھج  تراجت  رازاب  هب  ار  لوصحم  دننکیم ، دیلوت  ار  لوصحم  دننکیم ، یروانف  هب  لیدبت  ار  نآ  دننکیم ، دـیلوت  ار  شناد  ینعی  تسا ؛ یریگلکش 

مدرم یهمھ  هب  شدوس  دنکیم ، دـنمتورث  ار  روشک  شناد  نیا  هن ، میدرک ؛ تفرـشیپ  هنیمز  نیا  رد  الاح  مینادـب  ام  هک  تسین ، کنکـشوخلد  طقف  شناد  نیا  دـننکیم . تورث 

فعاضم راک  فعاضم و  تمھ  افاصنا  اقح و  هک  ملع ، یهنیمز  رد  نیا  تلم . یاھزاین  هب  یئوگخـساپ  تسا و  روشک  یلم  تورث  هب  ملع  دیلوت  ریـسم  ندناشک  نیا ، دسریم .

تسا دوھشم  نآ  رد 

« يروانف ملع و  هخرچ   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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اھهاگشناد  / ٠٢/١٣٩٠/٠۶ دیتاسا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

کی ـالاح  هک  تساھهاگـشناد ، تلود و  یراـکمھ  تلود و  هب  طوـبرم  نیا  هتبلا  تسا . مھم  یلیخ  مھ  نـیا  تـسا ؛ فرـصم  اـت  یملع  یهدـیا  یهـخرچ  یهلئـسم  مـھ  یکی 

دراد . مھ  یرگید  یاھهنومن  دندرک و  هراشا  ناتسود  یضعب  هک  تساھکراپ  نیمھ  شاهنومن 

. فرـصم رازاب  یوت  دـیآیم  دـعب  تعنـص ، دوشیم  دـیآیم  دـعب  یروانف ، هب  دوشیم  لیدـبت  دـعب  ملع ، هب  دوشیم  لیدـبت  دـعب  دریگیم ، لکـش  هبخن  نھذ  رد  یملع  راک  یهدـیا 

دنک . ادیپ  رارمتسا  روط  نیمھ  دیاب  هخرچ  نیا  دنکیم . هدیا  دیلوت  زاب  فرصم ، رازاب  رد  نآ  دروخزاب 

. دریگب ماجنا  یتسیاب  دراد و  مزال  ار  یھاگشناد  یاھهاگتسد  یتیریدم و  یاھهاگتسد  یتعنص و  یاھهاگتسد  تلود و  یراکمھ  نیا ،

ناینبشناد  / ٠٨/١٣٩١/٠۵ یاھتکرش  نالوئسم  نارگشھوژپ و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هب یروشک  کی  رد  ملع  دیلوت  یهخرچ  رگا  تسا . یندشنمامت  نایاپیب و  یهیامرس  کی  روشک ، یارب  ملع  هک  تسا  نیا  مینکیم ، دیکات  میزرویم و  رارـصا  نآ  رب  ام  هک  هچنآ 

؛ تسازنورد یهدیدپ  کی  ملع  تسا . یندشنمامت  عبنم  رگید  نیا  تقو  نآ  روھظ ، زورب و  هب  درک  عورش  اھتیفرظ  رگا  داتفا ، نایرج  هب  تشاد و  دوجو  یدادعتسا  رگا  داتفا ، هار 

، دراد جایتحا  دراد ، یگتـسباو  تسا ؛ نیمھ  دـیریگب ، ار  هدامآ  رـضاح و  ملع  دـیھاوخب  امـش  رگا  هلب ، دوش . هتـسباو  دـشاب  ریزگان  راچان و  نآ  یارب  ناـسنا  هک  تسین  یزیچ 

ادـیپ ار  ناشوج  یاھهمـشچ  تلاح  تقو  نآ  تشاد ، دوجو  روشک  نآ  رد  مھ  دادعتـسا  دـمآ ، دوجو  هب  یروشک  کـی  رد  یملع  ناـینب  هکنآ  زا  دـعب  اـما  دراد ؛ ندرک  زارد  تسد 

هدـش و هتفرگ  یدـج  تسا  یلاس  دـنچ  هللادـمحب  هک  نانچمھ  روشک  رد  هلئـسم  نیا  رگا  یھوژپشناد ، یرگنفرژ و  ملع و  قیقحت و  یریگلاـبند  هب  میزادرپب  اـم  رگا  دـنکیم .

. تفای دھاوخ  تسد  یجوا  کی  هب  روشک  دیدرت  نودب  دوش ، لابند  رتشیب  مامتھا  رتشیب و  یهزیگنا  اب  هکلب  باتش ، نیمھ  اب  دوشیم ، لابند 

...

تمـس هب  هک  نیا  هب  قیقحت  لھا  ملع و  لھا  ناگدـبز و  ناـگبخن و  قیوشت  یکی  تسا : زیچ  ود  یلک  روط  هب  دوش ، بترتم  هسلج  نیا  رب  هللااـشنا  میھاوخیم  اـم  هک  هچنآ 

، نیا تسا . تراجت  یهخرچ  رد  نآ  ندرک  دراو  نداد و  رارق  مدرم  سرتسد  رد  رازاب و  هب  تاقیقحت  نیا  اھتکرش و  نیا  لوصحم  ندناسر  نینچمھ  دنورب و  اھتکرـش  نیا  لیکـشت 

، دنتـسھ یلام  یاھیراذگهیامرـس  لھا  هک  یناسک  شناد و  لـھا  نیارباـنب  تساھتکرـش . نیا  یئادـتبا  فیرعت  یئاراد ، تورث و  ملع و  یئازفامھ  هتبلا  تساـم . لوا  ضرغ 

نیا زا  شیب  هک  تسا  نیا  نم  روصت  نکیل  دـش ؛ دـھاوخ  لیکـشت  تکرـش  رازھ  تسیب  هماـنرب ، ناـیاپ  اـت  هک  دـش  هتفگ  ـالاح  دـنک . ادـیپ  شیازفا  اھتکرـش  نیا  دـننک و  تمھ 

. میزروب مامتھا  ناینبشناد  یاھتکرش  مقر  هب  روشک  رد  ام  یتسیاب 

اھهاگشناد  / ٢٢/١٣٩١/٠۵ دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

یهشقن هدـش  بجوم  الخ  نیمھ  و  دراد -  دوجو  ییالخ  کـی  اـجنیا  نـالا  تسا . یروآون  یلم  ماـظن  هب  هیـصوت  هتـشذگ -  یلیخ  مھ  تقو  ارھاـظ  رگید  نوچ  رخآ -  یهیـصوت 

یاھلماعت اھتیلاعف ، زا  یاهکبـش  کی  زا  تسا  ترابع  هک  یروآون ، یلم  ماظن  الخ  نیمھ  زا  تسا  ترابع  نآ  و  دوشن -  یتایلمع  دـیاش  دـیاب و  هک  ناـنچنآ  مھ  یملع  عماـج 

دوجو هب  دـیاب  ینینچنیا  لماعت  کی  یملع . طیحم  نوریب  هچ  یملع ، طیحم  نورد  رد  هچ  روشک ؛ یملع  یاھهاگتـسد  نیب  درخ ، ینایم و  نـالک و  یاھحطـس  رد  یاهریجنز ،

. دنک تیادھ  دنک ، یبایزرا  دنک ، دصر  دنک ، تیریدـم  ار  یروآون  شناد و  نایرج  هک  نیا  زا  تسا  ترابع  مھ  شراک  دوش ؛ هتخانـش  یروآون  یلم  ماظن  ناونع  هب  نیا  هک  دـیایب ،

. دننک رکف  هلئسم  نیا  هب  دیاب  ناریدم  نالوئسم و  نم  رظن  هب  تسا و  یمزال  زیچ  کی  زورما  نیا 

تلود  / ٠۶/١٣٩٢/٠۶ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

ار رازاب  سپس  دیلوت و  سپس  یروانف و  سپس  ملع و  سپس  رکف و  هدیا و  زا  یهریجنز  نیا  ینعی  تسا ؛ یروانف  ملع و  یهریجنز  لیمکت  یکی  یملع : لئاسم  نیا  دروم  رد 

دھاوخ هبرـض  نیا  دشن ، ینیبشیپ  شیارب  رازاب  ای  دـشن ، هوبنا  دـیلوت  الثم  اما  میدیـسر ، مھ  یروانف  هب  میدرک ، ار  یتاقیقحت  راک  ام  هچنانچ  رگا  الاو  مینکب ، لیمکت  دـیاب  ام 

؛ دـشاب هریجنز  نیا  عومجم  یور  دـیاب  اھھاگن  ینعی  دوشب ؛ لابند  یتسیاب  رازاب  دـیلوت و  ات  یملع ، راک  یهریجنز  نیا  دریگب و  رارق  هجوت  دروم  یتسیاـب  اـھنیا  یهمھ  دروخ ؛

هچرھ دراد ، دوـجو  هدـش و  لیکـشت  ییـالاب  یبوـخ ، دادـعت  اـب  ناـینبشناد  یاھتکرـش  زورما  هناتخبـشوخ  ناـینبشناد ؛ یاھتکرـش  مھ  یدـعب  یهتکن  تسا . هتکن  کـی  نیا 

. ناینبشناد یاھتکرش  غارس  دیورب  دیاب  دیناوتیم 

اھهاگشناد  / ١١/١٣٩٣/٠۴ دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

ىملع و تفرشیپ  ىهلئسم  دنتسھ ، تعنص  هاگشناد و  ملع و  لئاسم  اب  طبترم  هک  طبرىذ  ىتلود  نالوئسم  زا  و  طوبرم ، ىاھهناخترازو  نالوئسم  زا  منکیم  شھاوخ  نم 

زا ىکی  تسا ؛ ام  ىـساسا  ىهلئـسم  هلئـسم ، نیا  دریگن . تروص  ىھاـتوک  چـیھ  اـعقاو  هلئـسم  نیا  هب  تبـسن  ىنعی  دـنریگب ؛ ىدـج  ار  روشک  رد  ىرواـنف  اـب  ملع  طاـبترا 

. تسا ام  لئاسم  نیرتىروف  نیرتىساسا و  نیرتىلصا ،

ناوج  / ١٣٩٣/٠٧/٣٠ ناگبخن  یلم  شیامھ  نیمتشھ  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

روشک ىاھهاگـشناد  ىهعومجم  رد  ىتسیاب  ام  دنک . نیعم  ار  فلتخم  ىاھهاگتـسد  فیلکت  دناوتیم  دش -  رـشتنم  دش و  نیودت  هللادـمحب  هک  ىملع -  عماج  ىهشقن  نیا 

لمکم ازفامھ و  همھ  و  زاین ، دروم  ىاھـشخب  ىهمھ  رد  داعبا و  ىهمھ  رد  ملع  دیلوت  میظع  ىهکبـش  کی  ىعقاو ، ىانعم  هب  میـشاب ؛ دـھاش  ار  ىملع  لماک  ىهریجنز  کی 

هللااشنا دننک ، ىراکمھ  رگیدمھ  اب  دننکیم ، ادیپ  طابترا  ىملع  لئاسم  اب  ىوحنهب  هک  ىیاھهاگتـسد  ىهیقب  مھ  ام ، ىاھهاگـشناد  مھ  ام ، ىتاقیقحت  زکارم  مھ  رگیدکی .

. دوشب لیکشت  دیاب  هک  تسا  ىلماک  ىملع  ىهکبش  لماک و  ىهریجنز  نیمھ  هک  درک ، دھاوخ  ادیپ  ققحت  تسھ ، رظن  دروم  هچنآ 

ناوج  / ٠٧/٢٨/١٣٩۵ یملع  ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

رتکد یاقآ  هک  تسا  یناینبشناد  یاھتکرـش  نیمھ  دروایبرد ، تکرح  هب  یباسح  روشک  رد  ار  ناگبخن  زا  تیامح  ار و  یروانف  ملع و  یهخرچ  دـناوتیم  هک  ییاـھزیچ  زا  یکی 

ادیپ همادا  شرتسگ  نیا  الوا  هک  تسا  نیا  نم  یهیـصوت  هدرک . ادیپ  یبوخ  یمک  شرتسگ  هناتخبـشوخ  دندرک و  هراشا  مھ  رگید  ناتـسود  زا  یـضعب  دندرک و  هراشا  یراتس 

اب دنک  ادیپ  طابترا  اھتکرش  نیا  دوشب و  هداد  تکرـش  روشک  تعنـص  روشک و  یروانف  یلـصا  مھم و  یاھـشخب  رد  دنتفگ ، نامزیزع  یاھناوج  زا  یکی  هک  روطنامھ  ایناث  دنک ؛

دینک هجوت  اـما  تسا ، مھم  بوـخ و  اھتکرـش  ددـع  ینعی  دوـش ؛ هجوـت  اھتکرـش  نیا  تیفیک  هب  اـثلاث  هدـش ؛ حیرـصت  اـھنآ  تیمھا  یلک ، یاھتـسایس  رد  هک  ییاھـشخب  نآ 

اھتکرش نیا  رگا  دیھدب . ناشن  لمعلاسکع  ناینبشناد  یاھتکرـش  نیا  هب  تبـسن  اھنیا  ساسارب  دیریگب و  رظن  رد  دینک ، نییعت  تیولوا  تیفیک و  یارب  ییاھنازیم  اھرایعم و 

ار ناگبخن  الـصا  اھتکرـش  نیا  دوخ  ینعی  تشاد ؛ میھاوخن  مھ  ناگبخن  هب  یتلود  یلام  کمک  لکـشم  رگید  ام  کشالب  دننکب ، راک  دنـشاب و  تیفیک  اب  دـننک ، ادـیپ  هعـسوت 

. تسا مھم  یلیخ  هک  هتکن  کی  نیا  مرادن . دیوگب  زورکی  مراد ، دیوگب  زورکی  هک  دنکب  یلام  کمک  دھاوخب  تلود  هکنیا  زا  دنکیم  زاینیب 

نایوجشناد  / ٠٣/١٧/١٣٩۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هک تسین  نیا  میدز ، ام  هک  ییاـھفرح  نیا  یاـنعم  تسا . شناد  لـحم  هاگـشناد  هک  تسا ] نیا   ] نآ و  دوشن ؛ شومارف  هک  میوگب  هاگـشناد  دروم  رد  نم  ار  مھم  یهتکن  کـی 

دیلوت ملاع  مھ  دیاب  هاگـشناد  رد  ینعی  هچ ؟ ینعی  تسا . شناد  هاگـشناد ، یـساسا  نکر  هن ، تسا ؛ یـسایس  تیلاعف  لحم  طقف ] و   ] تسین شناد  لحم  رگید  هاگـشناد 

دیلوت هب  منکیم  ریبعت  نآ  زا  نم  هک  ملاع  تیبرت  دشاب . دیاب  هاگـشناد  رد  یـساسا  یهتکن  هس  نیا  دنک ؛ ادیپ  تسرد  تھج  ملع  ملاع و  مھ  دوشب ، دـیلوت  ملع  مھ  دوشب ،

زونھ نامروشک  رد  ام  هک  تسا  یراک  نیا  هک  نتفر  ولج  نتـسکش و  ار  ملع  یزرم  طوطخ  ینعی  مینکیم ؛ رارکت  تسا  اھلاس  هک  تسا  یزیچ  نامھ  هک  ملع  دـیلوت  و  ملاع ،
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ملع یتقو  میورب ؛ ولج  یملع  ظاحل  زا  میناوتب  دیاب  میبقع . نکل  هدش ، ییاھراک  هتبلا  میسرب ؛ نآ  هب  تسا  یمالسا  یروھمج  ماظن  یهتـسیاش  هکنانچنآ  میاهتـسناوتن 

ساسحا دوشیم و  هجوتم  امش  هب  اھمـشچ  ایند  رد  تفر ، ولج  یروانف  یتقو  دراذگیم ؛ یگدنز  رد  ریثات  تفر ، ولج  یروانف  یتقو  دوریم ؛ ولج  مھ  یروانف  تقونآ  تفر ، ولج 

نیا رطاخهب  میوگیم ، هشیمھ  هک  اھنیا  دـننام  یروانف و  ملع و  یور  رب  هدـنب  یهیکت  تسا . یمھم  رایـسب  لئاسم  اھنیا  دـیراذگیم ؛ ریثات  اـھناسنا  یگدـنز  رد  دـننکیم ؛ زاـین 

یاھدنیآرف یسرد ، نوتم  اھوجشناد ، اھداتسا ، اھهاگشناد ، یاسور  ات  هتفرگ  مرتحم  ریزو  زا  هاگشناد ، ناریدم   - هاگشناد یهعومجم  یهمھ  دوشن . شومارف  اھنیا  تسا ؛

نیا دریگب ؛] تروص   ] حیحـص یھدتھج  ملاع و  دـیلوت  ملع ، دـیلوت  یتسیاب  ینعی  دـنریگب ؛ رارق  بوچراـھچ  نیا  رد  دـیاب  اـھنیا - یهمھ  اـھنیا ؛ دـننام  اـھهاگراک و  یـشزومآ ،

یهلیسو دش ، متا  بمب  دیلوت  یهلیسو  دش : ناسنا  یتخبدب  یهلیسو  یدام  ندمت  رد  ملاع  ملع و  ملاع . ملع و  هب  حیحـص  یھدتھج  دیـشاب : هتـشاد  هجوت  ار  یموس 

لخاد عماوج  ناج  مسج و  رد  ار  اـھنآ  دـنراد  فلتخم  قرط  زا  اھدـنمتردق  هنافـساتم  زورما  هک  دـش  یکاـنرطخ  یاـھسوریو  دـیلوت  یهلیـسو  دـش ، ییایمیـش  حالـس  دـیلوت 

[. دشاب  ] ناسنا لامک  تھج  رد  عفن ، تھج  رد  تسرد ، تھج  رد  ملع ، دش ؛ فرحنم  ملع  دش ؛ یروجنیا  ملع  دننکیم ؛

نایگنھرف  / ١٣٩٨/٠٢/١١ ناملعم و  رادید  رد  تانایب 

مھ اـبلاغ  منکیم ؛ ضرع  عـالطا  یور  زا  هدـنب  دـنراک ؛ سیردـت و  میلعت و  لوغـشم  رگید - یملع  زکارم  رد  هـچ  اھهاگـشناد ، رد  هـچ   - رکفتم قـقحم و  دنمـشناد  نارازھ  زورما 

؛ دننکیم راک  دنراد  الاب  یهزیگنا  اب  نوگانوگ  یاھهزوح  رد  دنلبرـس ، یناریا  تیوھ  اب  یمالـسا ، ینید و  تیوھ  اب  دبعتم ؛ رایـسب  مھ ]  ] ناشیلیخ نیدـتم ، مھ  ابلاغ  ناوج ،

نوـچ هتبلا  دـنروآیم . دوـجو  هب  یرواـنف  فـلتخم ، یاھـشخب  رد  مـلع ، نآ  ساـسا  رب  مـھ  دـننکیم ، مـلع  دـیلوت  مـھ  دـننکیم ؛ قـیقحت  دـنھدیم ، شزوـمآ  دـننکیم ، یروآوـن 

هکنیا ات  دنک  ادیپ  همادا  دیاب  اھتنم  تسا  یشالترپ  بوخ و  یلیخ  تکرح  دنک ؛ ادیپ  همادا  اھلاس  دیاب  دراد ، دوجو  روشک  رد  زورما  هک  یتکرح  نیا  هدوب ، دایز  ام  یگداتفابقع 

؛ دوشب هدید  الماک  شجیاتن  هللااشنا 
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