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 [ پا چـ تشگزاب ]  | [ ] 

0 هلاقم :  دادعت   ، 23 شیف :  دادعت  ناینب -  شناد داصتقا 

1393/07/30 ناوج ناگبخن  یلم  شیامھ  نیمتشھ  رد  ناگدننک  تکرش رادید  رد  تانایب 

ناینب شناد داصتقا  هب  ندروآ  ىور  ناینب و  شناد ىاھتکرـش  نیمھ  لیکـشت  اھنآ  زا  ىکی  هک  دنکب -  ادیپ  همادا  دراد  هک  ىیاھ  هلابند ىـشاوح و  نیمھ  اب  ىملع  تکرح  نیا  هچنانچ  رگا 

.درک دھاوخ  ادیپ  تاجن  روشک  تسا -  هداتفا  هار  جیردتب  هللادمحب  هک  تسا  ىملع  تکرح  نیا  مزاول  زا  اھنیا  تسا ] ]

1393/06/29 « یروانف ملع و   » یلک یاھ  تسایس غالبا 

میحرلا نمحرلا  مسب هللا 

( یروانف تاقیقحت و  یلاع ، شزومآ  ماظن   ) یروانف ملع و  یلک  یاھ  تسایس

...

: یروانف ملع و  هعسوت  تیمھا  هب  تبسن  یعامتجا  کرد  شیازفا  یلم و  مزع  تیوقت  - ۴

.روشک رد  یرازفا  مرن شبنج  ملع و  دیلوت  نامتفگ  شرتسگ  تیوقت و  - ١-۴

.یراک نادجو  یعمج و  راک  یملع و  تعاجش  دنم ، ماظن یروآون  یروابدوخ ، دیما ، طاشن ، هیحور  ءاقترا  - ٢-۴

.یملع یشیدنادازآ  راکفا ، براضت  ءارآ و  لدابت  ناینب و  شناد راک  بسک و  گنھرف  تیوقت  یزادرپ و  هیرظن  یاھ  یسرک لیکشت  - ٣-۴

.ناگتخومآ شناد  لاغتشا  ناھوژپ و  شناد ناققحم و  ناداتسا ، تشیعم  دوبھب  تلزنم و  ءاقترا  - ۴-۴

.یروانف ملع و  هصرع  قفوم  یاھ  هرھچ رخافم و  زا  یزاسوگلا  ناریا و  ناناملسم و  یگنھرف  یملع و  خیرات  ءایحا  - ۵-۴

.یروانف ملع و  هصرع  یاھ  تیلاعف ناروآون و  ناگبخن و  زا  یونعم  یدام و  دنمفدھ  یاھ  تیامح شرتسگ  - ۶-۴

1393/06/29 « یروانف ملع و   » یلک یاھ  تسایس غالبا 

میحرلا نمحرلا  مسب هللا 

( یروانف تاقیقحت و  یلاع ، شزومآ  ماظن   ) یروانف ملع و  یلک  یاھ  تسایس

...

اب هارمھ  مالـسا  ناھج  هژیوب  یناھج  یا و  هقطنم ربتعم  ینف  یملع و  زکارم  اھروشک و  ریاس  اب  یروانف  ملع و  هزوح  رد  شخب  ماھلا  هدنزاس و  لاعف ، لماعت  یراکمھ و  شرتسگ  – ۶

: رب دیکأت  اب  روشک ، لالقتسا  میکحت 

تیزم یاراد  یاھ  هزوح  رد  هژیوب  یموب  یاھ  یروانف رب  یکتم  ناینب و  شناد  تالوصحم  تارداص  دیلوت و  زا  تیامح  دیدج و  یاھ  یروانف مولع و  رب  ینتبم  تامدخ  عیانص و  هعسوت  - ١-۶

.روشک تارداص  تادراو و  رما  حالصا  اب  تیفرظ ، و 

.یتادراو یاھالاک  فرصم  رد  یلم  رازاب  تیفرظ  زا  هدافتسا  اب  روشک  لخاد  رد  تالوصحم  دیلوت  یارب  تخاس  یحارط و  شناد  بسک  یروانف و  لاقتنا  رب  مامتھا  - ٢-۶

1393/04/11 اھ هاگشناد دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

اھمیرحت ى  هلئـسم زورما  هک  مھ -  اھمیرحت  هک  دنا -  هدرک اھرظن  بحاص اھ و  سانـشراک هک  تسا  ىراک  زا  ىـشان  داقتعا  نیا  ىنعی  تسا -  نیا  هدنب  داقتعا  مھ  تّدـم  هاتوک ظاحل  زا 

تّدمدنلب ىنالوط و  ى  هدنیآ نآ  زا  رظن  عطق  اب  مینک -  هاگن  هک  مھ  تّدم  نایم تّدم و  هاتوک هاگن  اب  .دوشیم  رثا  ىب ملع  تفرـشیپ  اب  تسا -  حرطم  اھنھذ  رد  هک  تسا  ىلئاسم  زا  ىکی 

هب طوبرم  هک  ىلمع  ىاھراشف  زا  ریغ  ّىلم ، ىوربآ  ىور  ندروآ  راشف  ىارب  میرحت  زا  ّتلم -  ریقحت  ىارب  ام  نانمـشد  تسد  رد  تسا  ىرازبا  زورما  هک  اھمیرحت  دـھاوخیم  روشک  رگا  - 

 - تسا نیا  رطاخ  هب دینکن ، هیکت  ىلیخ  اھمیرحت  ى  هلئـسم ىور  هک  میدرکیم  رارکت  مادـم  لاس  دـنچ  نیا  رد  هتـشذگ ، زا  ام  هکنیا  دـننکیم ؛ ریقحت  دـننکیم و  هدافتـسا  تسا  ىگدـنز 

رثا ىب اھمیرحت  دیدینش -  اھ  هنیمز نیا  رد  ار  مرتحم  نایاقآ  تاحیـضوت  هک  ىزرواشک -  تعنـص و  ملع و  نداد  دنویپ  و  ملع ، هب  هّجوت  و  روشک ، لئاسم  هب  ىملع  هاگن  اب  دوش ،] رثا  ىب ]

هک تسا  ىتمواقم  داصتقا  نیمھ  ى  هلوقم رد  اھراک  نیرت  ىساسا زا  ىکی  ناینب  شناد ىاھتکرش  مینک ؛ راک  میناوتیم  تسا و  زاب  نامیارب  راک  نادیم  اھ  هنیمز نیا  رد  ام  .دش و  دھاوخ 

.تسا هتفرگ  رارق  روشک  لئاسم  فارطا  ى  همھ قیدصت  دییأت و  دروم  تسا و  هدش  ثحب  نآ  ى  هرابرد هدش و  حرطم 

مـسا هب  هک  دشابن  روج  نیا دوشب ؛ ىزاسدرادناتـسا  ناینب  شناد تکرـش  و  دوشب ] ّنیعم   ] اھ هصّخـشم اھ و  هصخاش ىنعی  دوشب ، ّتقد  ناینب  شناد ىاھتکرـش  صیخـشت  رد  ّهتبلا 

، هملک ىعقاو  ىانعم  هب  .دـنربب  شیپ  اـجنیا ]  ] رد اـھنیا -  دـننام  ىلّـالد و  تسا -  لومعم  رگید  ىاـھ  هصرع زا  ىخرب  رد  هک  ار  ىیاـھراک  نیمھ  دـنیایب و  ىناـسک  ناـینب  شناد تکرش 

.داد رارق  ىساسا  ىاھروحم  زا  ىکی  دیاب  ار  نیا  دشاب ؛]  ] ناینب شناد ِتکرش 

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

کیربت نینمؤملاریما و  کرابم  مان  و  مالـّسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  کرابم  مان  نم  هکنیا  .یھلا  کمک  هب  دامتعا  سفن و  هب  دامتعا  یروابدوخ و  زا  تسا  ترابع  یداھج  ّتیریدـم  ّمھم  لـماع 

.مینک دامتعا  یھلا  یاھکمک  هب  مینک ؛]  ] یھلا کمک  زا  دادمتسا  لاعتم و  یادخ  هب  ّلکوت  اھراک  ی  همھ رد  تسا ؛ نیا  رطاخ  هب منکیم ، ضرع  مضیارع  ی  هعیلط رد  ار  بجر  کرابم  مّایا 

تایآ رد  هیآ و  نیا  رد  هک  یقزر  نیا  .بِسَتحَیال  ُثیَح  نِم  ُهقُزرَی  َو  اًجَرخَم ،  َُهل  لَعجَی  ِقَّتَی َهللا  نَم  َو  دوشیم : زاب  امـش  یوس  هب اھ  هار دـیھاوخیم ، کمک  لاـعتم  یادـخ  زا  امـش  [ یتقو ]

؛ تسا یھلا  قزر  نیا  دوشیم ؛ زاب  یھار  دشخردیم ، دنزیم ، قرب  یزیچ  کی  ناتنھذ  رد  ناھگان  امـش  یھاگ  دسریم ؛ امـش  نم و  هب  یفلتخم  یاھلکـش  هب  تسا ، هدش  هتفگ  رگید 

یکی مھ  نیا  هک  شناد  شوھ و  یریگراک  هب یھلا ؛ کمک  هب  دامتعا  نیاربانب  .تسا  یھلا  قزر  نامھ  نیا  دیآ ؛ یم دوجو  هب امـش  لد  رد  یرفاو  دیما  کی  ناھگان  راشف ، ی  هھرب کی  رد 

ناینب شناد ی  هتسجرب یاھ  هنومن زا  یکی  امـش  ی  هعومجم نیا  هناتخبـشوخ  بخ  هک  ناینب  شناد یاھ  هعومجم دش ؛ هداد  حرـش  دوخ  یاج  رد  هک  تسا  یداصتقا  تمواقم  ناکرا  زا 

هک یّدح  نآ  هب  ندش  عناق  دیوشب ، قیاش  رتشیب  یاھتفرشیپ  هب  دیوشن ، عناق  دیدروآ  تسد  هب  هک  ییاھتفرشیپ  زا  تفرگن ، مک  ِتسد یتسیاب  ار  راک  راکتشپ ، یریگراک  هب  و  تسا ؛

[. تسا مزال  اھنیا   ] نتفرگ شیپ  رد  ار  ربنایم  یاھ  هار ار ، هتفرن  یاھ  هار راکتبا ، و  دنکیم ؛ دوکر  راچد  فّقوتم و  ار  ام  میا ، هدیسر نآ  هب 

1393/01/01 یوضر رھطم  مرح  رد  تانایب 

نیا نآ  یانعم  اّما  دھدیم ؛ رارق  ملع  روحم  رب  ار  داصتقا  دنکیم ، هیکت  یملع  یاھتفرشیپ  هب  دنکیم ، هدافتسا  یملع  یاھتفرـشیپ  زا  ینعی  تسا  ناینب  شناد داصتقا  یتمواقم ، داصتقا 

، تعنـص نابحاص  یاھ  هبرجت اھتراھم ـ  اھ و  هبرجت ریخن ، یتمواقم ؛ داـصتقا  رد  دـننک  اـفیا  شقن  دـنناوتیم  نادنمـشناد  طـقف  تسا و  نادنمـشناد  هب  رـصحنم  داـصتقا  نیا  هک  تسین 

هک تسین  نیا  نآ  یانعم  روحم ، شناد دوشیم  هتفگ  هکنیا  .دـنک  افیا  شقن  داصتقا  نیا  رد  دـناوتیم  دراذـگب و  رثا  دـناوتیم  دـنتراھم ـ  هبرجت و  یاراد  هک  ینارگراک  یاـھتراھم  اـھ و  هبرجت

هب مھ  یّمھم  رایـسب  شقن  ریخن ، دـننکن ؛ افیا  شقن  اھنیا  دـنا ، هداد ماجنا  هبرجت  ساسا  رب  ار  یگرزب  یاھراک  یدامتم  یاھلاس  لوط  رد  هک  زرواـشک  اـی  رگتعنـص  ی  هبرجت اـب  رـصانع 

.تسا اھنیا  ی  هدھع

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

هزاجا نیا  روشک  زورما  ِیملع  عضو  هناتخبشوخ  .تسا  یمھم  رایسب  ی  هصخشم کی  مھ  نیا  هک  تسا  یروحم  شناد ی  هلئسم یتمواقم ، یاھتسایس  یاھ  هفلؤم زا  مھد  ی  هتکن
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صصختم و دنمشناد و  ام  .درک  مھاوخ  نیا  هب  یا  هراشا کی  زاب  ًادعب  نم  هک  مینک ؛ ناینب  شناد داصتقا  ار  نامداصتقا  میھاوخب  هک  میشاب  هتشاد  ار  یزاورپدنلب  نیا  هک  دھدیم  ام  هب  ار 

، روشک کی  یارب  یداصتقا  تخاسریز  نیرت  مھم ینعی  روشک ؛ رھ  رد  تسا  یداصتقا  یاھ  تخاسریز نیرت  مھم وزج  نیا  و  میراد ؛ دایز  روشک  رد  رکتبم  دارفا  ناـینب و  شناد یاـھتکرش 

هار هب  دنتـسھ -  تیزم  یاراد  هک  ییاھـشخب  رد  ًاصوصخم  تورث -  ات  ملع  ی  هخرچ ًاعبط  مینک ، هجوت  دوب  مھد  ی  هتکن هک  هتکن  نیا  هب  ام  هچنانچ  رگا  .تسا  یناـسنا  یاـھورین  دوجو 

یرگید بلاطم  هدوب ؛ هجوت  دروم  اھتسایس  نیا  رد  هک  تسا  ییاھ  هصخشم نیرت  مھم اھنیا  .دھدیم  یور  هللاءاش  نا یتمواقم  داصتقا  رد  نیا  و  درک ؛ دھاوخ  ادیپ  دادتما  داتفا و  دھاوخ 

.مدرک ضرع  نم  هک  دوب  هتکن  هد  نیا  اھنآ  نیرت  مھم دراد ؛ دوجو  اھتسایس  نتم  رد  هک  تسھ  هتبلا  مھ 

1392/11/30 « یتمواقم داصتقا   » یلک یاھ  تسایس غالبا 

، یداھج یدركیور  اب  یتمواقم  داصتقا  یلك  یاھ  تسایـس هلاس ، تسیب زادنا  مشچ دنـس  فادھا  هب  یبایتسد  یداصتقا و  تمواقم  یاھ  صخاش دوبھب  ایوپ و  دـشر  نیمأت  فدـھ  اب 

: ددرگ یم غالبا  ارگ  نورب ورشیپ و  از ، نورد دلوم ، زاس ، تصرف  ریذپ ، فاطعنا 

...

دیلوت و مھـس  شیازفا  روشك و  یناھج  هاگیاج  ءاقترا  روظنم  هب  یروآون  یلم  ماظن  یھدناماس  روشك و  یملع  عماج  هشقن  یارجا  یزاس و  هدایپ ناینب ، شناد  داصتقا  یزاتـشیپ   - ٢

.هقطنم رد  ناینب  شناد داصتقا  لوا  هبتر  هب  یبایتسد  ناینب و  شناد تامدخ  تالوصحم و  تارداص 

1392/06/06 تلود تأیھ  یاضعا  روھمج و  سیئر رادید  رد  تانایب 

ِّلوا ّتیولوا  ود  وزج  نیا  مدرك  ضرع  .دنكب  مامتھا  نآ  هب  دیاب  تلود  صوصخب  دوشب ، دنك  ًاقلطم  دراد ، دوجو  زورما  هك  یباتـشرپ  تكرح  میراذـگن  ًالّوا  ملع ، ی  هنیمز رد  میناوتب  دـیاب  ام 

؛ دنتسھ نامرد  تشادھب مولع و  ترازو  ود  ملع ، تفرشیپ  یارب  كی  ی  هجرد لوئسم  ّهتبلا  .دوشب  راك  دیاب  ملع  تفرشیپ  ی  هلئـسم یور  هژیو  روط  هب ینعی  تسا ؛ روشك  یاھ  همانرب

نیب اھھاگشناد و  نیب  یراكمھ  ًاعقاو  ینعی  دننكب ؛ كمك  دیاب  دننكب و  كمك  هنیمز  نیا  رد  دنناوتیم  ناش  همھ اھنیا  یتامدخ ، ّیتح  یاھترازو  یزرواشك ، ترازو  یتعنص ، یاھترازو  نكل 

راكورـس ّینف  لئاسم  اب  هك  ینوگانوگ  یاھترازو  نیا  یزرواشك ، ترازو  تفن ، ترازو  هار ، ترازو  تعنـص ، ترازو  نیمھ  لثم  اـم -  یتامدـخ  یاھھاگتـسد  یتاـقیقحت و  یملع و  زكارم 

.دننكب ّكرحت  راك و  هب  راداو  ار  هاگتـسد  نآ  دنـشكب و  ار  ملع  ی  هریـش نآ  یملع ، یتاقیقحت و  زكارم  نورد  زا  دننكب و  لمع  یا  هدنكم كی  لثم  ًاعقاو  دنناوتیم  اھنیا  تسا ؛] مزال   - ] دنراد

یروانف و سپس  ملع و  سپـس  ركف و  هدیا و  زا  ی  هریجنز نیا  ینعی  تسا ؛ یروانف  ملع و  ی  هریجنز لیمكت  یكی  یملع : لئاسم  نیا  دروم  رد  تسا  هتكن  ود  مدرك ، ضرع  هكنیا  ّهتبلا 

، دشن ینیب  شیپ شیارب  رازاب  ای  دشن ، هوبنا  دیلوت  ًالثم  اّما  میدیـسر ، مھ  یروانف  هب  میدرك ، ار  یتاقیقحت  راك  ام  هچنانچ  رگا  ّالاو  مینكب ، لیمكت  دیاب  ام  ار  رازاب  سپـس  دیلوت و  سپس 

هریجنز نیا  عومجم  یور  دـیاب  اھھاگن  ینعی  دوشب ؛ لابند  یتسیاب  رازاب  دـیلوت و  ات  یملع ، راك  ی  هریجنز نیا  دریگب و  رارق  هّجوت  دروم  یتسیاب  اـھنیا  ی  همھ دروخ ؛ دـھاوخ  هبرـض  نیا 

دیناوتیم هچرھ  دراد ، دوجو  هدش و  لیكـشت  ییالاب  یبوخ ، دادعت  اب  ناینب  شناد یاھتكرـش  زورما  هناتخبـشوخ  ناینب ؛ شناد یاھتكرـش  مھ  یدعب  ی  هتكن .تسا  هتكن  كی  نیا  دشاب ؛

.ناینب شناد یاھتكرش  غارس  دیورب  دیاب 

1391/06/02 تلود تأیھ  یاضعا  یروھمج و  سیئر رادید  رد  تانایب 

یئاھتبحص دندمآ و  اجنیا  ناضمر  هام  دندوب ، لاعف  ناینب  شناد یاھتکرش  باب  رد  هک  یناسک  زا  یضعب  .تسا  ناینب  شناد داصتقا  یتمواقم ، داصتقا  لصفرـس  رد  رگید  ی  هلئـسم کی 

.تسا یشخبدیما  زاب و  ی  هداج یلیخ  ناینب  شناد یداصتقا  یاھتیلاعف  ناینب و  شناد یاھتکرش  شخب  نیا  .دنا  هداد ماجنا  یبوخ  یاھراک  دنیب  یم ناسنا  هناتخبشوخ  بخ ، .دندرک 

نیا هب  مولع -  تازو  هچ  تراجت ، ندعم و  تعنص و  ترازو  هچ  دنکیم -  ادیپ  طابترا  شخب  نیا  هب  ناشراک  هک  تلود  رد  لوئسم  ناتـسود  نم  رظن  هب  .دنتـشاد  مھ  یئاھ  هیالگ اھنآ  هتبلا 

دروم نیا  رد  دنناوتیم  هک  میراد  یا  هتسجرب یاھدادعتسا  ام  .تسا  یبوخ  رایسب  ی  هنیمز .دننک  فرطرب  ار  اھنآ  دنونشب و  ار  ناشاھ  هیالگ دنزادرپب و  ناینب  شناد یاھتکرش  ی  هلئـسم

.دننک کمک 

1391/05/08 ناینب شناد یاھ  تکرش نالوئسم  نارگشھوژپ و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یروانف و تاقیقحت ، شناد ، ی  هعسوت زا  تسا  ترابع  هک  دراد ، ام  روشک  زورما  هک  یا  یساسا زاین  نآ  هب  دنک  کمک  دناوتب  نیا  هباشم  تاسلج  هسلج و  نیا  هک  متـسھ  راودیما  نم 

.روشک رد  مدرم  داحآ  یگدنز  رد  ام  تلم  ی  هتسجرب یاھدادعتسا  لوصحم  نوزفازور  ندش  یراج  اھدادعتسا و  شرورپ 

.دش لیکشت  فرصم ، رازاب و  هب  اھتکرش  نیا  تالوصحم  دورو  تیوقت  یروانف و  شناد و  رد  یروآون  یلک  روط  هب  ناینب و  شناد یاھتکرش  تیوقت  فدھ  اب  زورما  ی  هسلج

1391/05/08 ناینب شناد یاھ  تکرش نالوئسم  نارگشھوژپ و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هنایارگ عقاو تسین ؛ هنازادرپلایخ  هجو  چیھ  هب  تفرـشیپ ، رظن و  دروم  یلاعت  نیا  هب  ندیـسر  نیا  یریگجوا ، نیا  تسام ، مشچ  یولج  مینکیم و  هدھاشم  ام  هک  یتایعقاو  هب  هجوت  اب 

رد رثؤم  ون و  یاھـشناد  مھم و  یاھـشخب  رد  روشک  تفرـشیپ  هک  دـیدرک  هظحالم  دـش ، هداد  هک  یئاھرامآ  نیمھ  رد  .دـھدیم  ناـشن  ار  نیمھ  مھ  لاـس  دـنچ  نیا  ی  هبرجت تسا ؛

؛ میریگب یدج  ار  هلئـسم  نیا  دیاب  ام  .تسھ  یگدامآ  تیفرظ و  دادعتـسا و  هک  تسا  نیا  ی  هدـنھد ناشن نیا  تسا ؛ هدوب  یریگمـشچ  تفرـشیپ  لاس ، دـنچ  ی  هلـصاف اب  یگدـنز ،

یاھـشخب رد  ملع  هچنانچ  رگا  .تسا  نیمھ  هلاس  دـنچ  نیا  رد  ام  فرح  .میھدـب  رارق  راک  ساسا  ار  نیا  ینعی  میھدـب ؛ تیمھا  روشک  رد  ملع  هب  ی  هیکت ملع و  ی  هلئـسم هب  ینعی 

هب ار  روشک  داصتقا  جـیردتب  تسناوت  دـنھاوخ  دـننکیم ، ینیرفآ  تورث دـننکیم و  دـیلوت  دـننکیم ، راک  ملع  یانبم  رب  هک  ناینب  شناد یاھتکرـش  نیا  تقو  نآ  دـش ، هتفرگ  یدـج  فلتخم 

.دنناسرب یعقاو  یئافوکش 

1391/05/08 ناینب شناد یاھ  تکرش نالوئسم  نارگشھوژپ و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

، داد دـھاوخ  یداصتقا  تردـق  روشک  هب  اھنت  هن  نیا  مینک ، لیدـبت  روشک  داصتقا  بلاغ  هجو  هب  میربب و  شیپ  ار  شناد  ی  هیاپ رب  یداصتقا  یاھراک  یراذـگناینب  میناوتب  هللاءاش  نا ام  رگا 

هرادا ار  دوخ  تلم  ار و  دوخ  یگدنز  دناوتیم  دوخ  شناد  اب  دوخ ، ملع  اب  هک  درک  ساسحا  یروشک  کی  یتقو  .داد  دـھاوخ  مھ  یگنھرف  تردـق  داد ، دـھاوخ  مھ  یـسایس  تردـق  هکلب 

لبق ام  تلم.دنراد  جایتحا  نآ  هب  زورما  ناملسم  یاھتلم  هک  تسا  یزیچ  نامھ  تسرد  نیا  دنکیم ؛ تیصخش  ساسحا  دنکیم ، تیوھ  ساسحا  دناسرب ، تمدخ  اھتلم  رگید  هب  دنک و 

لباقم رد  دندرک و  زاب  مشچ  مدرم  داحآ  جیردتب  دـعب  یتلود ، نالوئـسم  لوا  هک  یتقو  نآ  زا  .تسا  هدوب  دوخ  نایم  رد  یروابدوخ  ی  هیحور فیعـضت  ریـسا  یدامتم  یاھلاس  بالقنا ، زا 

هناتخبـشوخ .دش  جـیورت  ام  تلم  نایم  رد  روشک و  نیا  رد  ینیب  مکدوخ ساسحا  تراقح ، ساسحا  دوبمک ، ساسحا  جـیردتب  دـندش ، توھبم  برغ  ِیملع  ی  هدـننک هریخ  تفرـشیپ 

تیـصخش و هیحور و  تیوقت  بجوم  مھ  شناد ، ی  هیاپ رب  یداصتقا  یاـھراک  یراذـگناینب  نیارباـنب  .درک  نوگرگد  ار  هیحور  نیا  تلاـح و  نیا  هلمج  زا  درک ؛ نوگرگد  ار  زیچ  همھ  بـالقنا 

.دراد دوجو  تسا و  یعیبط  بخ ، هک  یداصتقا  تردق  رب  هوالع  دھدیم ؛ یسایس  تردق  روشک ، کی  رد  یئاکتادوخ  لالقتسا و  دوخ  .یسایس  تردق  مھ  تسا ، یلم  تیوھ 

1391/05/08 ناینب شناد یاھ  تکرش نالوئسم  نارگشھوژپ و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ناگدـبز و ناـگبخن و  زا  یعمج  راـیتخا  رد  ار  یتاـعالطا  دـنیآ  یم یناـسک  هک  تسا  نیمھ  هسلج  نیا  دـیاوف  زا  یکی  .تسا  تاـعالطا  کـناب  دراد ، دوجو  هک  یمھم  یاـھزیچ  زا  یکی 

زاین دروم  هک  یئاھزیچ  مینادب ؛ مھ  ار  اھ  هتشادن مینادب ، ار  نامدوخ  یاھ  هتشاد ام  دشاب ؛ هتشاد  دوجو  تاعالطا  کناب  دیاب  .دنک  ادیپ  تیمومع  یتسیاب  راک  نیا  دنراذگیم ؛ نالوئـسم 

اھزاین نیا  هچنانچ  رگا  هک  دـنراد ؛ یدایز  رایـسب  یاھزاین  اھنیا  یزرواشک -  لثم  عافد ، لثم  تفن ، لثم  دـندروآ -  مسا  اھنآ  زا  اـجنیا  هک  یتلود  یاھـشخب  زا  یـضعب  صوصخب  .تساـم 

دنیایب و اھزاین  نیا  غارس  دنناوتیم  دنتـسھ ، هدامآ  یلوپ  یراذگ  هیامرـس یملع و  یراذگ  هیامرـس ظاحل  زا  هک  یناسک  دوشب ، مولعم  ناینب  شناد یاھتکرـش  ناگدنھد  لیکـشت  یارب 

.تسا یمزال  رایسب  زیچ  همھ ، یارب  مزال  تاعالطا  نتشاذگ  ضرعم  رد  تاعالطا و  کناب  لیکشت  سپ  .دننک  فرطرب  ار  اھزاین  نیا 

1391/05/08 ناینب شناد یاھ  تکرش نالوئسم  نارگشھوژپ و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ینعی تسا ؛ یتمواقم  داصتقا  یطئارـش ، نینچ  کی  رد  داصتقا  تیـصاخ  تسا و  داـصتقا  اـم ، یاھـشخب  زا  یکی  .مینک  ءاـفیا  ار  نآ  میـسانشب و  ار  ناـمدوخ  شقن  مادـک  رھ  دـیاب  اـم 

یتمواقم داصتقا  نیا  دناوتیم  هک  یمھم  یاھشخب  زا  یکی  نم  رظن  هب  .میراد  ام  هک  ینانمشد  نمشد ؛ تثابخ  نمشد ، ینکـشراک  لباقم  رد  تمواقم  اب  دشاب  هارمھ  هک  یداصتقا 

.درک لابند  دیاب  ار  نیا  تسا ؛ یتمواقم  داصتقا  یاھ  هفلؤم نیرترثؤم  زا  یکی  رھاظم و  نیرتھب  زا  یکی  نیا  تسا ؛ ناینب  شناد یاھتکرش  نیمھ  تسامش ؛ راک  نیمھ  دنک ، رادیاپ  ار 
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1391/05/03 ماظن نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

، دراد دوجو  زورما  هک  تصرف  نیمھ  زا  میناوتب  رگا  ام  .تساـم  ی  هلاـس دـص  موش  ثاریم  یگتـسباو ، نیا  .تسا  یتمواـقم  داـصتقا  تاـمازلا  زا  رگید  یکی  تفن  هب  یگتـسباو  شھاـک 

زا ناینب  شناد عیانـص  زورما  .میا  هداد ماجنا  داصتقا  ی  هنیمز رد  ار  مھم  تکرح  نیرتگرزب  مینک ، نیزگیاج  یرگید  یازدـمآرد  ِیداصتقا  یاھتیلاعف  اب  ار  تفن  مینک  شالت  مینک و  هدافتـسا 

هب میورب  میرامگب ؛ نیا  رب  ار  تمھ  .دـنک  رپ  ار  ألخ  نیا  دـناوتیم  هک  دراد  دوجو  روشک  رد  ینوگانوگ  یاھتیفرظ  .دـنک  رپ  یدایز  نازیم  ات  ار  ـألخ  نیا  دـناوتیم  هک  تسا  یئاـھراک  ی  هلمج

.مینک مک  ار  نامدوخ  یگتسباو  تسا ، نکمم  هچرھ  هک  نیا  تمس 

٩١1391/01/01 لاس  زاغآ  رد  یوضر  مرح  رد  تانایب 

« یداصتقا داھج  لاس   » یاھدرواتسد زا  یـشخب  اھنیا  .تسا  لاس 90  هب  طوبرم  همھ  اھنیا  ناینب ؛ شناد تامدـخ  الاک و  تارداص  شیازفا  بیکرتون ، یاـھوراد  یربارب  شـش  شیازفا 

یداصتقا داھج  .تسا  روشک  یارب  یداصتقا  میقتـسم  ریثأت  یاراد  اما  تسا ، روشک  یملع  رادـتقا  ی  هدـنھد ناشن  تسا ، یرواـنف  تفرـشیپ  تسا ، یملع  تفرـشیپ  اـھنیا  .تسا 

.نیا ینعی 

٩١1391/01/01 لاس  زاغآ  رد  یوضر  مرح  رد  تانایب 

نیا هک  مدید  اجنیا  رد  هناتخبشوخ  .دینک  رارقرب  طابترا  هاگشناد  تعنص و  نیب  دینک  یعس  هک  مدرکیم  شرافـس  هتـشذگ  یاھتلود  طبترم  یاھـشخب  ِنوگانوگ  نالوئـسم  هب  هشیمھ 

ام تعنـص  مھ  دنکیم ، دشر  ام  شناد  مھ  دنوش ؛ لصتم  اھ  هاگـشناد هب  دنوش ، طبترم  اھ  هاگـشناد اب  ام  عیانـص  ی  همھ دنک و  ادیپ  تیمومع  دیاب  نیا  هتبلا  .تسا  هدش  رارقرب  طابترا 

نیا ی  هدنھد ناشن نیا  .مدرک  هدھاشم  مھ  رگید  یاھدیدزاب  رد  ار  نیا  تسین ؛ تفن  یروانف  یملع و  زکرم  نیا  صوصخم  اھنیا  اما  مدید ، اجنآ  رد  نم  ار  تایـصوصخ  نیا  .دنکیم  دـشر 

.تسا یتکرح  نینچ  تکرح ، تسا ؛ یراج  نیا  رب  هدعاق  روشک  رد  هک  تسا 

1390/01/08 هیولسع تفن  تعنص  نانکراک  مدرم و  عمج  رد  تانایب 

میدمآ ام  زورما  .تسا  داصتقا  ی  هصرع رد  هدـمع  روط  هب  شداھج  نامز ، زا  ی  هھرب نیا  رد  ناریا  تلم  هک  تسا  نیا  شیانعم  نیا  .ما  هدرک مالعا  یداصتقا » داھج  لاس   » ار لاسما  نم 

یئافوکـش کی  دناوتیم  هک  یـشخب  نیرتمھم  روشک ، کی  داصتقا  یارب  و  دیلوت ؛ هب  تسا  یکتم  هک  تسا  یداصتقا  ی  هقطنم کی  هقطنم ، نیا  .میدرک  دیدزاب  کیدزن  زا  ار  هقطنم  نیا 

یدـیلوت مھ  تسا ، یداصتقا  مھ  تسا ؛ روجنیا  اجنیا  ملع ؛ هب  تسا  یکتم  شناد ، هب  تسا  یکتم  هک  یا  یدـیلوت داصتقا  شخب  نآ  صوصخب  تسا ؛ دـیلوت  دروایب ، دوجو  هب  ار  رادـیاپ 

.تسا ناریا  تلم  ی  هتسیاش نیا ، .تسا  ناینب  شناد تسا ؛ یملع  مھ  تسا ،

1389/07/14 ناوج ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

نیا اھنآ  رظن  دندرک ؛ یا  هبساحم کی  ام  رتفد  رد  لوئسم  ناردارب  .دننک  تورث  دیلوت  روشک  رد  دنناوتب  یتسیاب  یتعنص  یملع و  یاھ  هتفای .تسا  مھم  یلیخ  یزاس  یراجت ی  هلئسم

تالوصحم شورف  لحم  زا  ینعی  مینک ؛ نیمأت  ناینب  شناد یراجت  یاھتیلاعف  ناینب و  شناد عیانص  هار  زا  ار  روشک  دمآرد  زا  دصرد  تسیب  لقادح  میناوتب  دیاب  ام  لاس 1404  ات  هک  تسا 

یارب شناد  زا  برغ  یایند  هک  نانچنآ  هن  هنابیجن ، لکش  هب  حیحص ، لکـش  هب  هتبلا  تسا ؛ تورث  دیلوت  أشنم  شناد ، .دشابن  رود  سرتسد  زا  یلیخ  دیاب  هک  تسا  یزیچ  نیا  .یملع 

یتقو زا  ینعی  زاغآ -  زا  یتسیاب  دشاب ، لوئسم  یاھ  هاگتسد تینھذ  رد  رگا  ندرک  یراجت  هتبلا  .درک  مھاوخ  یرصتخم  ی  هراشا هَّللاءاش  نا دعب  نم  هک  درک ؛ هدافتسا  تورث  لیـصحت 

نیا دـیاب  لوا  زا  .مینک  یبایرازاب  هک  میتفیب  رکف  هب  دـش ، مامت  راک  هکنآ  زا  دـعب  میراذـگن  میـشاب ؛ شندرک  یراجت  رکف  هب  مینکیم -  فیرعت  ار  یتعنـص  ی  هژورپ یملع و  ی  هژورپ اـم  هک 

.دننک لابند  هک  تسا  روشک  لوئسم  یاھ  هاگتسد هب  طوبرم  نیا  هتبلا  هک  دیایب ؛ تابساحم  رد  هلئسم 

هک دنتسھ  اھ  یلیخ .دوش  مھارف  روشک  رد  یروانف ، یملع و  یاھتکرش  زا  تسا  ترابع  هک  اھتکرش  زا  یا  هزات عون  سیسأت  ناکما  هک  مدرک -  تشاددای  اجنیا  نم  دندرک -  داھنشیپ 

نیا دارفا ؛ هب  کمک  هب  دـنامن  رـصحنم  دـننکیم ، یروانف  یملع و  یاھتفرـشیپ  هب  نالوئـسم  تلود و  هک  یکمک  نیا  .دـننک  یملع  تاقیقحت  دـننک ، یملع  راک  یعمج  هتـسد دـنلیام 

اھتکرـش نیا  هب  هژیو  روط  هب  هکلب  دـنوشن ؛ هابتـشا  دریگیم ، قلعت  اھنآ  هب  یکناب  فراعتم  تالیھـست  تایلام و  هک  یراجت  یاھتکرـش  اب  اھنیا  هتبلا  .دـنریگب  رارق  تیامح  دروم  اھتکرش 

.دربب راک  هب  یا  هنادنمشوھ تیریدم  کی  هنیمز  نیا  رد  دیاب  تلود  .تسا  یمھم  مزال و  راک  راک ، نیا  منکیم  رکف  .دوش  کمک 

1389/06/16 روشک رسارس  نانیرفآراک  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یژرنا شخب  رد  .تسا  هدش  راک  نیا  هناتخبشوخ  اھشخب  زا  یـضعب  رد  .داد  تیمھا  یلیخ  تسیاب  دنتفگ -  ناتـسود  هک  روط  نامھ  ناینب -  شناد عیانـص  رد  صوصخب  ورین ، تیبرت  هب 

فلتخم یاھشخب  رد  نیا  هب  تسیاب  .هتفرگ  ماجنا  ققحم  دنمشناد و  یورین  دمآراک ، یورین  رھام ، یورین  تیبرت  هک  میراد  عالطا  کیدزن  زا  نایور  شخب  رد  میراد ، عالطا  ام  یا  هتـسھ

.درک هجوت 

1389/02/08 روشک رسارس  هنومن  نارگراک  رادید  رد  تانایب 

اب روشک  دنیب ؛ یم همدص  مھ  دیلوت  دشابن ، ملع  رگا  .تسا  دیلوت  رصنع  رصنع ، کی  تسا ؛ ملع  رصنع  رصنع ، کی  تسا : رصنع  ود  رب  فقوتم  لوا ، ی  هجرد رد  روشک  یدام  تفرـشیپ 

تیغاوط تموکح  نارود  رد  ام  راک  بیع  .دـنزیم  اجرد  روشک  زاب  دـنکن ، ادـیپ  شیازفا  لماکت و  لوحت و  دـیلوت  شناد ، داینب  رب  ملع و  نیا  ساسا  رب  اما  دـشاب ، ملع  رگا  .دوریم  شیپ  ملع 

هک ایسآ  ی  هراق تفر ؛ شیپ  دش ، تعنص  نادیم  دراو  یتقو  ایند  اذل  .میتشاد  هدنبایدشر  هدنورشیپ و  ملع و  ی  هیاپ رب  یکتم  دیلوت  هن  دوبن ، ملع  نوچ  و  میتشاد ، ملع  هن  هک  دوب  نیا 

نامتلم و  میھاوخیم ، هک  مینک -  ناربج  میھاوخیم  رگا  .میدنام  بقع  نوگانوگ ، طئارـش  تیغاوط و  نیا  تموکح  رثا  رب  ام  یلو  تفر ؛ شیپ  دوب ، هدـش  تعنـص  نادـیم  دراو  اپورا  زا  رترید 

.دوش یریگیپ  نردم  ون و  یاھلکش  اب  قیقحت ، زکارم  رد  ملع ، زکارم  رد  دیاب  میھدب ؛ تیمھا  دیلوت  ملع و  هب  دیاب  تسا -  هتفر  مھ  شیپ  یدایز  نازیم  هب  تسا و  هدرک  مھ  تکرح 

1389/02/08 روشک رسارس  هنومن  نارگراک  رادید  رد  تانایب 

ی همھ رگا  .تسا  هتـسباو  یھاوخن  یھاوخ  دشاب ، هتـشادن  دـیلوت  هک  یروشک  .تسا  رادروخرب  لوا  ی  هجرد تیمھا  زا  یزرواشک ، ی  هصرع رد  هچ  تعنـص ، ی  هصرع رد  هچ  دـیلوت ،

هچ یعیبط -  یندعم و  رئاخذ  ظاحل  زا  هک  دنراد  دوجو  یئاھروشک  دینیب  یم هکنیاامک  دروخیمن ؛ نامدرد  هب  دـشاب ، هدـش  هریخذ  ام  یاھ  هاچ رد  ام و  یاھنیمز  ریز  مھ  ایند  زاگ  تفن و 

راب و تبکن یگدنز  تسا ، هتفخ  جنگ  همھ  نیا  شریز  هک  ینیمز  نیا  یور  رب  ناشدوخ  اما  دنتـسھ ؛ یدنمتورث  لامک  رد  بایمک -  تمیق و  یذ رایـسب  یاھزلف  رئاخذ  هچ  یژرنا ، رئاخذ 

مھ نآ  تیریدم  .تسامرفراک  رگراک و  تسد  هب  نیا  دورب ؛ شیپ  یبرجت -  یملع و  یاھتراھم  شناد و  هب  یکتم  ناینب ، شناد دیلوت  صوصخب  روشک -  رد  دیلوت  دیاب  .دـنراد  یراب  تکالف

.دننک راک  دننک ، یھدنامزاس  یتسیاب  تسا ؛ تلود  اب 
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