
دیو                                                        قور 
هاگشناد یشهوژپ  مرتحم  ریدم  هداز  نیسح  الیل  رتکد  مناخ  راکرس 

(ع) یلع ماما  یناقلاط...ا و  تیآ  ياه  ناتسرامیب  كرتشم  ینیلاب  تاقیقحت  هعسوت  دحاو  یشهوژپ  ياروش  هسلجتروص  عوضوم :

مارتحا  مالس و  اب 

هب خروم 98/3/22  (ع ) یلع ماما  یناقلاط...ا و  تیآ  ياه  ناتسرامیب  كرتشم  ینیلاب  تاقیقحت  هعسوت  دحاو  هسلجتروص  هلیسونیدب             
مرتحم تسایر  يداهرف  رتکد  ياقآ  بانج  روضح  اب  یناقلاط...ا  تیآ  ناتسرامیب  تسایر  رتفدردروبزم  هسلج.ددرگ ي  یم  لاسرا  روضح 

.دیدرگ رازگرب  یشهوژپ  ياروش  مرتحم  ياضعا  ینیلاب و  تاقیقحت  هعسوت  دحاو  سیئر  ناتسرامیب و 

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

ناتسرامیب هب  نیعجارم  رد  امورت ، دراوم  لاکینیلک  کیژولویمدیپا و  یسررب  ناونع " اب  داردنمهرف  اضررتکد  ياقآ  يرتسجیر   لازوپورپ 
اب دعب  هسلج  رد  دیدرگ  ررقم  حرط ، يرجم  روضح  مدع  لیلد  هب  دش و  حرطم  امورت " يرتسیجر  یلم  حرط  ساسارب   " هاشنامرک یناقلاط 

.دریگ  رارق  یسررب  دروم  يرجم  روضح 

دروم حرطم و   " هاشنامرک ناتسا  رد  مسیتوا  فیط  لالتخا  اب  ناکدوک  تبث  " ناونع اب  ینایش  ریما  رتکد  ياقآ  بانج  يرتسجیر  لازوپورپ 
.تفرگ رارق  دییات 

ناتسرامیب لمع  قاتا  لنسرپ  ییایمیشویب  ینوخ و  ياهرتماراپ  تارییغت  یسررب  " ناونع اب  یشیورد  همطاف  مناخ  راکرس  ییوجشناد  لازوپورپ 
رتکد یمالغ و  یلع  رتکد  طسوت  دیدرگ  ررقم  حرطم و  روپ  تمه  دازهب  رتکد  ياقآ  بانج  ییامنهار  هب  لاس 1398 "  رد  یناقلاط  هللا  تیا 

.دریگ رارق  يرواد  دروم  داژن  یتمحر  میرم  رتکد  مناخ  يردیح و  رقابدمحم 

یشزومآ زکرم  داهنشیپ  یشهوژپ ، ياه  تیلاعف  ماجنا  زا  بلق  هورگ  یملع  تایه  ياضعا  لابقتسا  دحاو و  ياه  تیلاعف  شیازفا  هب  هجوتاب 
، یشهوژپ ياه  تیلاعف  هنیمز  رد  ینیلاب  یملع  تایه  ياضعا  اب  يراکمه  تهج  طبار  رفن  کی  روضح  صوصخ  رد  (ع ) یلع ماما  ینامرد 

رفن کی  مرتحم  تنواعم  نآ  تقفاوم  تروص  رد  دیدرگ  ررقم  دش و  بیوصت  هاگشناد  يروانف  تاقیقحت و  مرتحم  تنواعم  تقفاوم  هب  طورشم 
.ددرگ یفرعم  هاگشناد  يروانف  تاقیقحت و  مرتحم  تنواعم  هب  (ع ) یلع ماما  ناتسرامیب  رد  ینیلاب  تاقیقحت  هعسوتدحاو  طبار  ناونع  هب 

ینامرد یشزومآ  زکرم   " هب یناقلاط...ا  تیآ  ینامرد  یشزومآ  زکرم  ناونع  رییغت  صوصخ  رد  هاگشناد  هسیئر  تایه  هسلجتروص  نایاپ  ، رد  و 
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.دش یناسر  عالطا  اروش  ياضعا  هب  یناقلاط " ...ا  تیآ  یتاقیقحت 
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