
یاا                                                        یالاک  زا  ام 
هاگشناد یشهوژپ  مرتحم  ریدم  هداز  نیسح  الیل  رتکد  مناخراکرس 

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

مارتحا      مالس و  اب 

هب خروم 97/4/24  (ع ) یلع ماما  یناقلاط...ا و  تیآ  ياه  ناتسرامیب  كرتشم  ینیلاب  تاقیقحت  هعـسوت  دحاو  هسلج  تروص  هلیـسونیدب            
ياضعا ناتـسرامیب و  یـشهوژپ  مرتحم  تنواعم  روضح  اب  یناقلاط  ...ا  تیآ  ناتـسرامیب  تسایر  رتفد  رد  روبزم  هسلج  .ددرگیم  لاـسرا  روضح 

.دیدرگ رازگرب  یشهوژپ  ياروش  مرتحم 

سانـشراک یحلاص  مناخ  طسوت  لبق  تاسلج  ياه  حرط  دنور  زا  یـشرازگ  اروش ، دیدج  ياضعا  هب  ییوگ  دمآ  شوخ  نمـض  هسلج  يادتبا  رد 
.دیدرگ هئارا  ینیلاب  تاقیقحت  هعسوت  دحاو  لوئسم 

: دیدرگ ذاختا  ریز  تامیمصت  تفرگ و  رارق  یسرب  دروم  لیذ  حرش  هب  لازوپورپ  ود  هسلج  نیا  رد 

رب تیدینف  لیتم  ریثات  یسررب  ناونع " اب  ناماس  ینیما  داوج  رتکد  ياقآ  بانج  داژن و  یتمحر  میرم  رتکد  مناخ  راکرـس  یتاقیقحت  لازوپورپ 
هک دش  ررقم  دیدرگ و  حرطم    " هاشنامرک یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  ياه  ناتسرامیب رد  یکیناکم  هیوهت  تحت  نارامیب  یسفنت  ياهمجح 

.ددرگ حرطم  اروش  رد  ددجم  تروصب  يرجم  طسوت  یلک  تاحالصا  ماجنا  زا  سپ 

رد نییاکاویپور  هب  تافلوس  میزینم  ندوزفا  ریثاـت  یـسررب  " ناونع اـب  داژن  یتمحر  میرم  رتـکد  مناـخ  راکرـس  یتاـقیقحت  لازوپورپ 
دـیدرگ و حرطم   " يدـپوترا یحارج  تحت  نارامیب  کیمانیدومه  ياه  رتماراپ  رب  نییاکاویپور  هب  لودامارت  ندوزفا  اب  هسیاـقم 

یمالغ یلع  رتکد  ياقآ  بانج  ییاکذ و  دـیمحلادبع  رتکد  ياقآ  بانج  ، يداهرف ورـسخ  رتکد  ياقآ  بانج  طسوت  حرط  نیا  هک  دـیدرگ  ررقم 
.دریگ    رارق  دییات  دروم  ناسانشراک  نیا  هلیسوب ي  هدش  ماجنا  تاحالصا  دریگ و  رارق  یسررب  دروم 

هب رتهب  هچره  یناسر  عالطا  تهج  دحاو  نیا  هب  هاگـشناد  يروانف  تاقیقحت و  مرتحم  تنواعم  زا  هدـش  لاسرا  ياه  همان  زین  هسلج  نایاپ  رد  و 
رد ناریگارف  یملع و  تایه  ياضعا  زا  یجراخ  یلخاد و  تالجم  رد  هدش  رشتنم  تالاقم  دادعت  ءاقترا  همانرب  نینچمه  و  .دیدرگ   حرطم  اضعا 

.تفرگرارق   یسررب  دروم  یناقلاط...ا  تیآ  ینامرد  یشزومآ  ناتسرامیب  شزومآ  لاح 
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