
لاغا       دیو و  یواق ؛ داصا 
هداز نیسح  الیل  رتکد  مناخ  راکرس 

هاگشناد یشهوژپ  مرتحم  ریدم 
ماما یناقلاط...ا و  تیآ  ياه  ناتسرامیب  كرتشم  ینیلاب  تاقیقحت  هعسوت  دحاو  هسلج  تروص  : عوضوم

(ع) یلع
مارتحا مالس و  اب 

 

                
لاسرا روضح  هب  خروم 96/12/13  (ع ) یلع ماما  یناقلاط و  ...ا  تیآ  ياه  ناتسرامیب  ینیلاب  تاقیقحت  هعسوت  دحاو  هسلج  تروص  هلیسو  نیدب 

. ددرگ یم 

هعسوت دحاو  سیئر  ناتسرامیب و  مرتحم  تسایر  يداهرف  رتکد  ياقآ  بانج  روضح  اب  یناقلاط  ناتسرامیب  تسایر  رتفد  رد  روبزم  هسلج 
مرتحم ياضعا  هب  دحاو  سیئر  ییوگ  دمآ  شوخ  اب  هسلج  ادتبا  رد  دیدرگ و  رازگرب  یشهوژپ  ياروش  مرتحم  ياضعا  ینیلاب و  تاقیقحت 

دروم دحاو  رد  لازوپورپ  بیوصت  دنور  اه و  همان  نییآ  فادها ، نآ  زا  سپ  عورش و  اروش  مرتحم  اضعا  دحاو و  یفرعم  یشهوژپ و  ياروش 
. دشاب یم  لیذ  حرش  هب  هک  دیدرگ  عضو  دحاو  رد  لازوپورپ  بیوصت  دنور  تهج  یتاررقم  تفرگ و  رارق  یسررب 

رواد کی  یصصخت و  رواد  ود  بیوصت  تروص  رد  ددرگ و  یم  یسررب  هسلج  رد  لازوپورپ  ناونع  طقف  دحاو  نیا  یشهوژپ  ياروش  تاسلج  رد 
یم يدنب  عمج  رواد  هس  زا  یکی  طسوت  جیاتن  تیاهن  رد  دوش و  یم  هتفرگ  رظن  رد  لازوپورپ  لماک  یسررب  تهج  يژولویمدیپا  يرامآ و 

.ددرگ

يرجم هب  حالصا  تهج  حرط  نارواد  تارظن  يدنب  عمج  زا  دعب  هدومن و  يرواد  ار  حرط  هک  دوش  یم  هداد  تصرف  هتفه  ود  اه  حرط  نارواد  هب 
. ددرگ یم  لاسرا  يروانف  تاقیقحت و  مرتحم  تنواعم  هب  حرط  یشهوژپ  ياروش  دییات  تاحالصا و  ماجنا  زا  سپ  دوش و  یم  هداد  عاجرا 

هس هسلج  ره  رد  دراد و  ینیلاب  تاقیقحت  هعسوت  دحاو  هب  نیققحم  يوس  زا  هدش  لاسرا  ياه  لازوپورپ  هب  یگتسب  هام  رد  تاسلج  دادعت 
. ددرگ یم  حرطم  اروش  رد  لازوپورپ 
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. ددرگ یم  رازگرب  هام  ره  رخآ  هبنشکی  مظنم  روطب  ینیلاب  تاقیقحت  هعسوت  دحاو  یشهوژپ  ياروش  تاسلج 

.ددرگ وغل  اهنآ  تیوضع  غالبا  یشهوژپ  ياروش  هسلج  زا  اضعا  زا  کیره  بوانتم  هسلج ي  هس  تبیغ  تروص  رد  هک  دیدرگ  ررقم 

یمامت یتاقیقحت  ياه  حرط  رد  رایشهوژپ  يراکمه  هب  توعد  يارب  یشهوژپ  تنرگ  تخادرپ  همان ي  هویش  همان ي  نییآ  حیضوت  زا  سپ 
.دندومن تقفاوم  دحاو  يارب  یشهوژپ  رایتسد  يریگ  راک  هب  اب  اروش  ياضعا 

. دیدرگ ذاختا  لیذ  تامیمصت  تفرگ و  رارق  یسررب  دروم  لیذ  حرش  هب  لازوپورپ  هس  روکذم  هسلج  رد 

یشوهیب شیپ  يوراد  ود  ریثات  يا  هسیاقم  یسررب   " ناونع اب  ناماس  ینیما  داوج  رتکد  ياقآ  یمالغ و  یلع  رتکد  ياقآ  یتاقیقحت  لازوپورپ 
بیوصت زا  سپ  دش و  حرطم  یناقلاط  " ناتسرامیب  يدپوترا  یحارج  لمع  تحت  نارامیب  رد  کیمانیدومه  تارییغت  رب  لاروتم  مدیپلوز و 

رتکد مناخ  یصصخت و  رواد  ناونع  هب  مدقم  يردیح  اضررتکد  ياقآ  يداهرف و  ورسخ  رتکد  ياقآ  طسوت  حرط  نیا  هک  دیدرگ  ررقم  ناونع 
. دریگ رارق  دییات  دروم  ناسانشراک  نیا  طسوت  هدش  ماجنا  تاحالصا  یسررب و  يرامآ  رواد  ناونع  هب  يرفص  ایور 

اب يزغم  نکسا  یت  یس  ياه  هتفای  طابترا   " ناونع اب  روپ  يردان  نالسرا  رتکد  ياقآ  یباهذ و  یحلاص  حلاص  رتکد  ياقآ  یتاقیقحت  لازوپوروپ 
دیدرگ ررقم  ناونع  بیوصت  زا  سپ  دش و  حرطم   " هاشنامرک یناقلاط...ا  تیآ  ناتسرامیب  هب  هدننک  هعجارم  ییامورت  نارامیب  ینیلاب  لاح  حرش 

هب يرفص  ایور  رتکد  مناخ  یصصخت و  رواد  ناونع  هب  يزیربت  زورهش  رتکد  ياقآ  يدمحمیلع و  ناسحا  رتکد  ياقآ  طسوت  حرط  نیا  هک 
. دریگ رارق  دییات  دروم  ناسانشراک  نیا  طسوت  تاحالصا  دریگ و  رارق  یسررب  دروم  يرامآ  رواد  ناونع 

يرتکاب  MIC یمارگویب و یتنآ  يوگلا  یسررب   " ناونع اب  یمالغ  یلع  رتکد  ياقآ  ناینامز و  نیسحدمحمرتکد  ياقآ  یتاقیقحت  لازوپوروپ 
دش و حرطم  هاشنامرک " یناقلاط  ناتسرامیب  هژیو ي  ياه  تبقارم  شخب  نارامیب  یسفنت  تاحشرت  تشک  هنومن  زا  هدش  ادج  یفنم  مرگ  ياه 

مناخ یصصخت و  رواد  ناونع  هب  شخبناج  اضریلع  رتکد  ياقآ  ییاکذ و  دیمحلادبع  رتکد  ياقآ  طسوت  دیدرگ  ررقم  ناونع  بیوصت  زا  سپ 
دریگ . رارق  دییات  دروم  ناسانشراک  نیا  طسوت  هدش  ماجنا  تاحالصا  دریگ و  رارق  یسررب  دروم  حرط  يرامآ  رواد  ناونع  هب  يرفص  ایور  رتکد 
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