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 [ پا چـ تشگزاب ]  | [ ] 

0 هلاقم :  دادعت   ، 12 شیف :  دادعت  یداھج -  تیریدم 

1393/04/16 ماظن نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

تاسلج دوشیم : لح  کرتشم  تاسلج  نیا  رد  لئاسم  زا  یلیخ  دنـشاب ؛ هتـشاد  ّبترم  روط  هب ار  ناـشتاسلج  هک  هناـگ  هس یاوق  مرتحم  نیلوئـسم  هب  منکیم  ّررکم  ی  هیـصوت هدـنب 

.تسا و ییازفا  مھ بجوم  رگیدـکی ، تارظن  زا  ی  هدافتـسا نیا  اھرظن ، لدابت  نیا  اھرادـید ، نیا  سلجم ؛ ّهیئاضق و  ی  هّوق تاـسلج  تلود ، ّهیئاـضق و  ی  هّوق تاـسلج  سلجم ، تلود و 

.تسا همھ  هب  طوبرم  هیصوت  نیا  یداھج ؛ ّتیریدم  ی  هلئسم

1393/04/11 اھ هاگشناد دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

دیاب ار  وا  ى  هشقن دیمھف ، دیاب  ار  وا  ِىنمـشد  تسا -  ىرگید  ثحب  دشابن ، روج  نآ دشاب ، روج  نیا نمـشد  اب  نامدروخرب  دییوگیم  امـش  هکنیا ]  ] الاح دید -  تخانـش ، ار  نمـشد  دیاب 

ام هک  ىداھج  ّتیریدم  نآ  اجنیا  هاگشناد ؛ هب  میدرگیمرب  میدیمھف ، ار  نیا  ىتقو  بخ ، .تسا  روشک  رد  ىملع  تکرح  ندرک  فّقوتم  نمشد ، ّمھم  ىاھ  هشقن زا  ىکی  .داد  صیخـشت 

هک ىشالت  نآ  زا  تسا  ترابع  داھج  .تسین  داھج  ىـشالت  روج  رھ  دریگیم ؛ ماجنا  ىا  ىنمـشد کی  لباقم  رد  هک  ىـشالت  زا  تسا  ترابع  داھج  نوچ  .دنکیم  ادیپ  انعم  میدرک ، ضرع 

روشک و ىملع  تکرح  هک  دـینکب  هّجوت  هک  تسا  نیا  اجنیا  رد  ىداھج  ّتیریدـم  ىانعم  تقو  نآ .تسا  داـھج  نیا  دریگیم ؛ تروص  لـباقم  فرط  ىوس  زا  هنامـصخ  شلاـچ  کـی  ربارب  رد 

وجـشناد هک  امـش  دیداتـسا ، هک  امـش  دـیریدم ، هک  امـش  هنامـصخ  شلاچ  نیا  لباقم  رد  هک  هنامـصخ ، شلاچ  کی  اب  تسا  هجاوم  روشک  ىملع  تفرـشیپ  روشک و  ىملع  تضھن 

، میظع ى  هصرع نیا  نوگانوگ  ىاھشخب  زا  ىشخب  رھ  تیّریدم  هچ  ترازو ، ّتیریدم  هچ  هاگـشناد ، ّتیریدم  هچ  هاگتـسد ؛ ّتیریدم  ىداھج و  تکرح  دش  نیا  دیتسیاب ؛ دیاب  دیتسھ ،

.ىداھج ّتیریدم  دش  دھاوخ 

1393/03/14 ینیمخ ماما  ترضح  تلحر  زورلاس  نیمجنپ  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

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

راچد .تسا  ام  ىاھشلاچ  زا  تلم  ماجـسنا  نداد  تسد  زا  .دش  ضرع  هک  تسا  ىلـصا  شلاچ  نآ  قیداصم  زا  ىکی  نیا  دنکب ؛ لفاغ  ىلـصا  طوطخ  زا  ىلـصا و  لئاسم  زا  ار  ام  دروایب ،

دندومرف ماما  هک  روط  نامھ ریخن ، میتسناوتن ؛ الاح  ات  هکنیا  روصت  میناوتیمن ، ام  هکنیا  روصت  ىدیماان ، سأی و  هب  ندـش  راچد  ىراک ، مک هب  ندـش  راچد  ىگیحور ، ىب ىلبنت و  هب  ندـش 

.مینک هلباقم  اھنیا  اب  دیاب  هک  تسا  ام  ىنورد  ىاھشلاچ  نآ  همھ ، اھنیا  .دنک  زاب  ار  اھ  هرگ نیا  ى  همھ دناوتیم  ىداھج  تیریدم  ىلم و  مزع  میشاب ، هتشاد  مزع  دیاب  میناوتیم ، ام 

1393/03/04 ىمالسا ىاروش  سلجم  ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

ىنعی سلجم ، دوخ  تیلوئـسم  راک  ى  هزوح رد  ًاعبط  تسھ ؛ مھ  سلجم  لـماش  تسین ، تلود  صوصخم  ىداـھج  تیریدـم  نیا  ىداـھج ؛» تیریدـم   » میدرک ضرع  لاـسما  ِلوا  اـم 

روشک حلاصم  هب  تمدخ  ى  هزیگنا زج  ىزیچرھ  زا  رود  هب ىصخش ، ىاھ  هزیگنا زا  رود  هب ىدج ، روط  هب رگا  اھتیلوئـسم  نیا  .تسا  سلجم  ىاھتیلوئـسم  نیرت  هدمع هک  تراظن  نینقت و 

.منکیم هیکت  ىتمواقم  داصتقا  ىور  رب  نم  .درک  هاگن  دیاب  ار  اھتیولوا  داد ، تلاخد  دیابن  ار  نوگانوگ  ىاھ  هزیگنا نیا ؛ ىنعی  ىداھج  راک  تسا ؛ ىداھج  راک  نیرت  گرزب دریگب ، ماجنا 

1393/02/10 انپم ىتعنص  هورگ  رد  نارگراک  رادید  رد  تانایب 

شناد و زا  یـشان  یدمآراک  یدمآراک ، تقیقح  دید : دوشیم  انپم - »  » ی هعومجم یراک -  ی  هعومجم نیا  رد  ار  نآ  یابیز  یاھ  هولج 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 

نیا تسا ، اـم  ّتیثیح  نیا  تسا ، اـم  ّتیوھ  نیا  دـشاب ؛ لاـس ٩٣  هب  طوبرم  هک  تسین  یزیچ  نیا  اـّما  دوشیم ، حرطم  راعـش  ناوـنع  هب لاس ٩٣  رد  یداـھج » ّتیریدـم  ّیلم و  مزع  »

هک یّتلم  و  دنکیم ؛ تفرـشیپ  مھ  گنھرف  دنکیم ، تفرـشیپ  مھ  داصتقا  دوب ، یداھج  ّتیریدـم  رگا  دوب ، ّیلم  مزع  رگا  .تسا  ام  تشونرـس  ی  هدـننک میـسرت نیا  تسا ، ام  ی  هدـنیآ

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

1393/02/10 انپم ىتعنص  هورگ  رد  نارگراک  رادید  رد  تانایب 

 - ایند مشـش  ی  هبتر ینعی  یزاگ -  یاھ  هاگورین تخاـس  یـالاب  ی  هبتر هب  ار  ناـتدوخ  دـیا  هتـسناوت شزرااـب ، ِیداـھج  ناریدـم  روشک و  نیا  نـالاّعف  روشک ، نیا  یاـھناوج  امـش  زورما 

دیراد ار  یزاگ  یاھ  هاگورین امش  و  دیتسھ ؛ امش  ایند  رد  نیمشش  نپاژ ، رد  یتکرش  ایلاتیا ، رد  یتکرش  هسنارف ، رد  یتکرش  ناملآ ، رد  یتکرش  اکیرمآ ، رد  یتکرش  کی  دیناسرب ؛

ناریدم هک  یخـسار  مزع  اب  دادعتـسااب ، یاھورین  قیوشت  اب  لاعتم ، یادخ  هب  ّلکوت  اب  تّمھ ، اب  راکتـشپ ، اب  اّما  دوشیمن ، دنتفگیم  ام  هب  اھلاس  نآ  .تسا  مھم  یلیخ  نیا  دیزاسیم ؛

.دش دھاوخ  مھ  نآ  تسا ، نداتفا  قاّفتا  لباق  مھ  نآ  ربارب ؛ هد  دینکب  دیتسھ ، زورما  هک  ار  یحطس  نیا  امش  نم ! نازیزع  میوگب  مھاوخیم  نم  .داتفا  قاّفتا  راک  نیا  دندرب ، راک  هب  ام 

1393/02/10 انپم ىتعنص  هورگ  رد  نارگراک  رادید  رد  تانایب 

کیربت نینموملاریما و  کرابم  مان  و  مالـسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  کرابم  مان  نم  هکنیا  .ىھلا  کمک  هب  دامتعا  سفن و  هب  دامتعا  ىروابدوخ و  زا  تسا  ترابع  ىداھج  تیریدـم  مھم  لـماع 

.مینک دامتعا  ىھلا  ىاھکمک  هب  مینک ؛]  ] ىھلا کمک  زا  دادمتسا  لاعتم و  ىادخ  هب  لکوت  اھراک  ى  همھ رد  تسا ؛ نیا  رطاخ  هب منکیم ، ضرع  مضیارع  ى  هعیلط رد  ار  بجر  کرابم  مایا 

تایآ رد  هیآ و  نیا  رد  هک  ىقزر  نیا  .بستحیال  ثیح  نم  هقزری  و  اجرخم ،  هل  لعجی  قتی هللا  نم  و  دوشیم : زاب  امـش  ىوس  هب اھ  هار دـیھاوخیم ، کمک  لاـعتم  ىادـخ  زا  امـش  [ ىتقو ]

؛ تسا ىھلا  قزر  نیا  دوشیم ؛ زاب  ىھار  دشخردیم ، دنزیم ، قرب  ىزیچ  کی  ناتنھذ  رد  ناھگان  امـش  ىھاگ  دسریم ؛ امـش  نم و  هب  ىفلتخم  ىاھلکـش  هب  تسا ، هدش  هتفگ  رگید 

.تسا ىھلا  قزر  نامھ  نیا  دیآ ؛ ىم دوجو  هب امش  لد  رد  ىرفاو  دیما  کی  ناھگان  راشف ، ى  هھرب کی  رد 

1393/01/01 یوضر رھطم  مرح  رد  تانایب 

نآ دوخ  رد  دنھاوخب  هک  درادن  دوجو  یدیما  دنراد ؛ یدایز  ی  هلـصاف ندش ، یوق  ات  هک  دنتـسھ  اھّتلم  یـضعب  .دنیوگیم  روز  وا  هب  نارگید  دنکن ، یوق  ار  دوخ  دیاین ، دوخ  هب  یّتلم  کی  رگا 

دایز مھ  اھّتیفرظ  تاناکما و  میراد ؛ دایز  ندش ، یوق  دادعتـسا  ًالّوا  ام  تسین ؛ روج  نیا ام  ّتلم  اّما  دننک ؛ داجیا  ملاع ، یاھ  تفلک ندرگ نایوگروز و  اب  دننک  هلباقم  دـنناوتب  هک  ار  ییورین 

لاس ّلوا  ماـیپ  رد  هک  منیبیم  رـصنع  ود  نیا  رد  ار  لاس ٩٣  ّیلک  ی  هشقن ساسا  نیا  رب  نم  تسا ؛ هدومیپ  یدایز  هار  تسا و  هداـتفا  هار  مھ  ّیلم  رادـتقا  تمـس  هب  اـم  ّتلم  میراد ؛

.یداھج ّتیریدم  اب  ّیلم و  مزع  اب  گنھرف  داصتقا و  مدرک : ضرع 

1393/01/01 یوضر رھطم  مرح  رد  تانایب 

دروم رد  نم  ّهتبلا  .دنھدب  رّکذت  دنـشاب و  هتـشاد  نانچمھ  روشک  یگنھرف  عاضوا  هب  تبـسن  ار  ناشدوخ  هناداّقن  هاگن  اھنیا  دّھعتم ، نادـنمرنھ  یبالقنا ، نارکفنـشور  دـیتاسا ، املع ،

نیا و ندرک  مھتم  ندرک و  ریفکت  اب  متـسین ؛ قفاوم  هدنب  ینیرفآ ، لاجنج ینز و  تمھت اب  .دنھدب  هئارا  ار  حیحـص  تارظن  هطقن  نشور ، نایب  اب  مکحم و  قطنم  اب  دیاب  مدقتعم  تارّکذـت ،

، ام دـیتاسا  ام ، نارظن  بحاص نیب  رد  ام ، یاھناوج  نیب  رد  اـھنآ  زا  یرامـش  یب دادـعت  هللادـمحب  هک  روشک ـ  یبـالقنا  ی  هعومجم هک  تسا  نیا  نم  داـقتعا  .متـسین  قفاوم  هدـنب  نآ ،

دوشیم یھاگ  .دنناشکب  نیلوئسم  ام  خر  هب  ار  یفنم  طاقن  ار و  فعـض  طاقن  .دننک  یداّقن  دنوشب ، نادیم  دراو  مکحم  ِقطنم  اب  دنناوتیم  دنراد ـ  روضح  ام  یاھ  هدرک لیـصحت ام ، ناگرزب 

، گنھرف ی  هنیمز رد  میدرک  ضرع  هک  یداھج  ّتیریدـم  ّیلم و  مزع  نآ  دـمھفیم ؛ وا  تسا ، هعماج  نتم  رد  ناوج  نآ  اّما  هعماج ، نتم  رد  درذـگیم  دراد  هچ  تسین  هّجوتم  لوئـسم ، هک 

.تسا نیا 
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رد هصرع و  ود  رھ  رد  .تسا  گنھرف  ی  هلئسم یرگید  داصتقا و  ی  هلئـسم نیمھ  هلئـسم  کی  تسا : هلئـسم  ود  تسا ، همھ  زا  رت  مھم ریقح  نیا  رظن  هب  هچنآ  لاس ٩٣  هب  هاگن  رد 

مدرم تکراشم  نودب  تسا ، راظتنا  دروم  هدنیآ  یگدنزاس  یگدنز و  یانب  یارب  هچنآ  .مدرم  داحآ  روشک و  نالوئـسم  نایم  تسا  یکرتشم  شالت  دراد ، دوجو  هک  یعّقوت  هنیمز  ود  رھ 

نودب .گنھرف  ی  هصرع مھ  داصتقا ، ی  هصرع مھ  تسا ؛ یرورض  مزال و  هصرع  ود  رھ  رد  مدرم  روضح  دنھدب ، ماجنا  دیاب  نیلوئسم  هک  یّتیریدم  رب  هوالع  نیاربانب  .تسین  ریذپ  قّقحت

مھ نیلوئـسم  .دننک  ینیرفآ  شقن دـنناوتیم  ّیلم  خـسار  مزع  هدارا و  اب  یمدرم  نوگانوگ  یاھ  هورگ رد  مدرم  .درک  دـھاوخن  ادـیپ  قّقحت  دوصقم  تفر و  دـھاوخن  شیپ  راک  مدرم  روضح 

کمک یھلا و  تادـییأت  تاقیفوت و  زا  دادمتـسا  اب  لاعتم و  یادـخ  هب  ّلکوت  اب  یتسیاب  مھ  اھنآ  .دـنراد  مدرم  یناـبیتشپ  هب  جاـیتحا  دـنربب ، شیپ  یتسرد  هب ار  راـک  دـنناوتب  هکنیا  یارب 

ّتلم ضرع  هب  هعمج  زور  ینارنخـس  رد  ار  دراوم  نیا  ی  همھ حیـضوت  هللاءاش  نا نم  .گنھرف  ی  هنیمز رد  مھ  داصتقا و  ی  هنیمز رد  مھ  دـنوشب ؛ لمع  نادـیم  دراو  هنادـھاجم  یمدرم ،

تّمھ اب  هک  یگنھرف  و  دنک ، ادیپ  ییافوکـش  مدرم  نالوئـسم و  کمک  هب  هک  یداصتقا  زا  تسا  ترابع  میراد ، ور  شیپ  دیدج  لاس  نیا  رد  هچنآ  نم  نامگ  هب  اذل  .دـناسر  مھاوخ  ناریا 

ّیلم و مزع  اب  گنھرف  داصتقا و  : » مداد رارق  نیا  ار  لاسما  مان  ار و  لاسما  راعـش  نم  اذـل  .دـنک  ّنیعم  ار  ام  ّتلم  اـم و  روشک  گرزب  تکرح  یوس  تمـس و  دـناوتب  مدرم  نالوئـسم و 

«. یداھج ّتیریدم 

1392/12/20 یتمواقم داصتقا  یاھ  تسایس نییبت  هسلج  رد  تانایب 

دعب تسا ؛ اھ  هفلؤم نیا  تسرھف  یکی  ما : هدرک میـسقت  ار  مضیارع  شخب ، هس  رد  نم  .منکیم  حرطم  ار  یتمواقم  داصتقا  یوگلا  یاھ  یگژیو اھ و  هفلؤم زا  یلامجا  تسرھف  کی  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 

یاھ هفلؤم عقاو  رد  هدش و  حرطم  هک  تسا  یتمواقم  داصتقا  یاھتسایس  نیا  یاھ  یگژیو اھنیا  هک  منکیم  ضرع  امش  هب  هک  ما  هدرک تشاددای  ار  یگژیو  هد  نم  لوا ]  ] شخب نیا  رد 

...تسا هعومجم  نیا 

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

هک یتکرح  دـیاب  .تسا  مزال  اھراک  نیا  یارب  یداھج  تیریدـم  یداـھج و  کرحت  تسا ، مزـال  یداـھج  تمھ  کـی  داد ؛ ماـجنا  ار  گرزب  یاـھراک  دوشیمن  تیـساسح  یب هدولآ و  باوخ

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

1392/10/23 بالقنا ربھر  اب  نارھت  رھش  یمالسا  یاروش  یاضعا  رادرھش و  رادید 

رد یناھج و  یاھتردـق  ِزیمآ  تثابخ  یاھراشف  ِینونك  طیارـش  رد  روشك ، تالكـشم  دـشاب ، مكاح  تیارد  ملع و  رب  ینتبم  یھلا و  تین  اب  شالت  راك و  ناـمھ  اـی  یداـھج  تیریدـم  رگا 

.داد دھاوخ  همادا  ار  ولج  هب  ور  تكرح  روشك  تسا و  لح  لباق  رگید ، طیارش 
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